
الم�شرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�ش�ؤول

اإخراج وطباعة

1

م
 2

01
5 

ب
/�آ

 2
87

د 
د

ع
ل
�



287

اِهِديَن 4اأول الكالم:َفاْكُتْبَنا َمَع ال�شَّ
ال�سّيد علي عّبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل:دعاء االفتتاح: منظومة القيم
د. يو�سف َمَدن

10نور روح اهلل:نّبه بالتفّكر قلبك

13مع االإمام الخامنئي:نداء ال�شهداء ملكوتّي

16و�شايا العلماء:مناجاة المريدين )8(: بالغافلين رحيٌم روؤوٌف
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

21منبر القادة:التقوى مفتاح الجّنة
M ال�سهيد ال�سيخ راغب حرب

24فقه الولي:من اأحكام الكذب
ال�سيخ علي حجازي

ن�ا 27الملف: ال�شائعة وباء... فتبيَّ
28كيف ُت�شنع ال�شائعات؟

د. عبا�س مزّنر

34حرب ال�شائعات: �شالح اال�شتخبارات
اأحمد �سعيتو

39كيف نواجه ال�شائعات؟
د. �سحر م�سطفى

44بين الحق والباطل... اأربع اأ�شابع
 نهى عبد اهلل

50حّتى ال ت�شبحوا نادمين
تحقيق: زهراء عودي �سكر

1358

2



287

56ن�شو�ص تراثية: تذّكر يا ولدي: حاجتك اإليه
ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س

Q 58منا�شبة:رجال اهلل: هجرٌة نحو الح�شين
تحقيق: زينب �سالح

62مجتمع: االأنا�شيد: نحو اإبداٍع �شرعّي
تحقيق: نان�سي عمر

66�شحة وحياة: ُتحِرُقها اأم ُتحِرُقك؟
تحقيق: ريان �سويدان

72تربية: طفلي فو�شوي
داليا فني�س

77تغذية: اأ�شرار الثوم الغذائية
�سارة المو�سوي خزعل

80قراءة في كتاب: القدم التي بقيت هناك
حوراء حمدان

84اأمراء الجنة: �شهيد الدفاع عن المقد�شات محّمد مهدي اأحمد مرت�شى )ال�شّيد مالك(
ن�سرين اإدري�س قازان

88ت�شابيح �شهادة:»�شاجد الدوير« واالأر�ص على كتفه
ندى بنجك

90اأدب ولغة: ك�شكول االأدب
اإبراهيم من�سور

94�شباب: م�شكلتي: اأخ�شى االعتراف - ال اأحد  يحكم عليك- ن�شيحة عملّية الإدارة الوقت
ديما جمعة فواز

98حول العالم
حوراء مرعي عجمي

112اآخر الكالم: ن�شيُبَك من دِمه
نهى عبداهلل

72

66
62

3

م
 2

01
5 

ب
/�آ

 2
87

د 
د

ع
ل
�



ال�شيّد علي عّبا�ص املو�شوي

مثارًا  تكون  والتي  الإن�سان،  بها  يتحّلى  التي  ال�سفات  اأعظم  من 

والمراد من  اأن يكون �سادقًا.  والعدّو،  ال�سديق  والتقدير من  للإعجاب 

ال�سدق هنا لي�س ال�سدق في الإخبار عن الأحداث والوقائع، ولي�س حّتى 

الوفاء بالوعود والعهود والمواثيق، بل المراد ال�سدق مع النف�س.

ال�سدق مع النف�س، اأن يكون الإن�سان من�سجمًا مع ما يرى اأّنه الحق، 

توؤمن بوجدانها،  فل يخدع نف�سه ول يخادعها، حّتى يجعلها تخالف ما 

وفي داخلها، اأّنه الحّق. الإن�سان الذي يبادر اإلى العتراف للآخر بالف�سل 

اأمام  الحيلولة  تريد  ذاته  في  اأنا  كّل  ويتجاوز  لذلك،  اأهللًل  يراه  عندما 

ذلك، والإن�سان الذي ُيبادر اإلى الإقرار بما للآخر من حّق متى تحّققت 

القناعة في داخله بذلك، هو الإن�سان ال�سادق مع نف�سه.

النا�س  النف�س في علقات  الكثير من مفردات ال�سدق مع  قد نجد 

والعداوة، وفي �سغير  ال�سداقة  ببع�س، في حالت مختلفة من  بع�سهم 

الأمور وكبيرها، ولكن ما ي�ستحّق اأن نتوّقف عنده، هو �سدق الإن�سان مع 

نف�سه عندما يرى الحّق في المعَتَقد، وفي الدين، وفي الروؤية المرتبطة 

بالحياة والكون.

بناء  في  رئي�س  ب�سكل  وت�سهم  بها  فيتاأّثر  بيئة،  في  يولد  اإن�سان  كّل 

ي�سمع  ل  متمادية  ل�سنوات  فيه،  لق�سور  نظرًا  ويبقى،  وروؤيته،  قناعاته 

روؤى اأخرى اأو لعّله ي�سمع بطلنها واأنها لي�ست حقًا، بل قد تبني له بيئته 

روؤية �سلبّية تمامًا تجاه تلك الروؤى. وعندما يكتمل هذا الإن�سان فل يعود 

أول الكالم
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تاأثير، ول للبيئة التي كان في داخلها من  للق�سور الذي كان يعي�سه من 

َهْيمنة على عقله وفكره، فينطلق في التفكير بما يحيط به من خيارات 

ترتبط بالم�سير الذي �سوف ي�سل اإليه، و�سوف يكون حاله عليه.

الموقف  في  وتتجّلى  بو�سوح،  النف�س  مع  ال�سدق  �سفة  تبرز  وهنا، 

فيه  لما  ال�سعي  و�سلبًا في  الموانع  كّل  الإن�سان مقاومًا  يّتخذه هذا  الذي 

الخير لنف�سه وما فيه ال�سلح، عندما يقدم بو�سوح على تغيير كّل �سيء 

لأنه اأدرك تمامًا الحّق. ول يمكنه اأن ُيغِفل هذا الحّق، اأو يدفن راأ�سه في 

التراب كاأّنه لم يره.

ال�سهل  من  يكون  ولن  نجاة،  باب  ي�سّكل  هنا،  النف�س،  مع  ال�سدق 

وي�سّكل خروجًا  الإن�سان  يوؤّثر في م�سير  لأنه  به، وذلك  والعمل  اللتزام 

بعلقة  اأ�سلفنا  كما  يرتبط  ول  متمادية،  ل�سنوات  عا�سه  ماألوف  كّل  عن 

مع  ال�سدق  في  بل  ال�سلبّية،  المواقف  بع�س  تحّمل  اأو  اجتماعية محّددة 

النف�س هذا تغيير م�سار حياة وطريقة عي�س.

ل �سّك في اأّن هذا الأمر يّت�سح جلّيًا عندما يرتبط الأمر بالدين، اأي 

بالديانة التي يعتقد بها، فهو قد ُولد في اإطار ديانة كان يوؤمن بها اأبواه، 

ترّبى في ظّلها وعا�س كّل اأعرافها وتقاليدها وممار�ساتها. ولكنه بعد اأن 

عرف الحّق يريد الخروج من هذا كّله، ولن يدفعه اإلى ذلك اإّل اأن يكون 

�سادقًا مع نف�سه، حيث يرى الحّق فل يتوانى عن المجاَهرة به.

عندما ي�ستمع ال�سادق مع نف�سه للحّق يتاأّثر بذلك في عقله وقلبه، فقد 

راأى الحّق فكيف يدعه؟ وقد ا�ستب�سر الهدى فكيف ل يميل قلبه اإليه؟ بل 

ياأخذه  اأن  ي�ساء  الحّق حيث  القلب حتى يذهب مع هذا  يلين هذا  ل  كيف 

فُيقدم على الإيمان بالهدى وقد اأّثر في كيانه فجعله ي�ساأل اهلل عزَّ وجل اأن 

يجعله من ال�ساهدين بالحقّ؟ وقد حكى عنهم القراآن في قوله تعالى: {َو�إَِذ� 

ا َعَرُفو�  ْمِع ِممَّ ْعُيَنُهْم َتِفي�ُض ِمْن �لدَّ �ُسوِل َتَرى �أَ َلى �لرَّ �َسِمُعو� َما �أُنِزَل �إِ

اِهِديَن})المائدة: 83(. ِمْن �ْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا �آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع �ل�سَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�شلوك  قيم  خ�شائ�ص  *اأواًل: 
في الدعاء:

والتاأّمل في  الأّوليَّة،  تمّكنك الملحظة 

محتوى الماّدة الإر�سادّية - التعليمّية لدعاء 

)الفتتاح( من روؤية مبادئ وم�سامين وِقَيم 

�سابطة لل�سلوك، وهي اأدوات �سْبط ت�ساعد 

الإن�سان  بين  العلقة  حركة  تنظيم  على 

الأ�سياء  وعالم  ونف�سه  الآخللر  ومللع  ورّبللله، 

ويرتبط  الدنيا.  في  به  المحيطة  المادّية 

هذا الك�سف بمعرفة خ�سائ�س عاّمة لهذه 

د. يو�شف َمَدن

دعاء االفتتاح: 
منظومة القيم

اإحدى  هو  المهدّي |،  لالإمام  المن�شوب  االفتتاح،  دعاء  اإّن 

اأدوات  من  واأداة  لالأّمة  التوجيه  �شيا�شة  ر�شم  في  االإم��ام  و�شائل 

المعرفة. وقد اأوجزنا في العدد ال�شابق اأهداف المبادئ ال�شلوكّية 

وال�شيكولوجّية في هذا الدعاء، ونكمل في هذا العدد الحديث عن 

المبادئ والم�شامين والقيم ال�شابطة لل�شلوك.

ك�سرورة  وَفهمها  التنظيمّية،  الللمللبللادئ 

بطريقة  »العبادّية«  الللذات  لتربية  تربوّية 

عيوبها  معالجة  على  م�ساعدتها  اأو  وقائية، 

واأمرا�سها. ومن هذه الخ�سائ�س:

1- طابعها الرّبانّي.
2- اإن�سانّيتها.

3- تنظيمها وطابعها الأخلقّي.
4- هدفّية المبادئ.

الخ�سائ�س  هللذه  وتللداخللل  ت�سابك   -5
بع�سها ببع�س.

في رحاب بقية اهلل
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1 - رّبانّية المبادئ:
المبداأ  هللذا  م�سمون  مللن  والللمللراد   

والِقيم  بالتعاليم  الداخلّي  محتواه  ارتباط 

الإلهّية؛ فالتوجيهات الإلهّية هي الم�سدر 

المبادئ  هللذه  ومحتوى  لللمللاّدة  الأ�سا�سّي 

علقته  فللي  الإنلل�للسللان  ل�سلوك  التنظيمّية 

الجتماعّية  علقاته  وفللي  تعالى،  بللاهلل 

البيئة  في  الأ�سياء  عالم  مع  الآخرين،  مع 

المبادئ  ت�ستمد هذه  اإذ  للفرد،  الخارجّية 

قّوة عملها من روؤية الدين ومن تعاليم اهلل 

�سبحانه وِقيمه، فاإذا طلب المرء )الّلذة( 

ال�سرر عن  اأراد تجّنب )الألللم(، ودفع  اأو 

نف�سه، كانت توجيهات اهلل �سبحانه وتعالى 

المبداأ  هذا  تحقيق  لتنظيم  اأمامه  ماثلة 

وتوجيه م�ساره في حركة الحياة الإن�سانّية 

»مبادئه  كّل  الدعاء  اأ�ّس�س  وقد  و�سبطها. 

اأ�سا�س  على  لل�سلوك  الموّجهة  التنظيمّية« 

كّل مبدأ من مبادئ تنظيم 
السلوك مستمّد من تعاليم اهلل 

وتوجيهاته، ومربوط تنظيميًا 
باألوامر والنواهي اإللهّية

طابعها الرّبانّي؛ فكّل ما يحّقق تنفيذ هذا 

الم�سدر  وهو  تعالى،  اإليه  موكول  المبداأ 

الأفللراد.  يحتاجه  ما  تاأمين  في  الأ�سا�سّي 

وهللكللذا، فللكللّل مللبللداأ مللن مللبللادئ تنظيم 

ال�سلوك م�ستَمّد من تعاليم اهلل وتوجيهاته، 

والللنللواهللي  بلللالأواملللر  تنظيميًا  ومللربللوط 

هذه  من  فوائد  ت�ستفاد  وبذلك  الإلللهللّيللة، 

المحّددة،  مهّمتها  في  مجتمعة  المبادئ 

وهللي: الرتللقللاء بللالللذات واإنلل�للسللاج كيانها 

العبادّية  والللِقلليللم  والأ�للسللاللليللب  بالتعاليم 

وتحقيق ر�سا اهلل �سبحانه وتعالى.

2 - اإن�شانّية مبادئ الدعاء:
الللمللبللادئ(  هللذه  بللل)اإنلل�للسللانللّيللة  ونعني 

موّجهة  اأنللهللا  الفتتاح  دعللاء  فللي  اللللواردة 

واأفعاله  تفكيره  وتنظيم  ل�سبط  للإن�سان 

طابعها  بللل)�للسللمللّو  وتللمللتللاز  الللتللكللللليللفللّيللة، 

7الإن�سانّي( من حيث ما يقوم به النا�س من 
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اأدوار، وم�ساركة الإن�سان مبا�سرة في �سنع 

الأفعال ال�سادرة عنه، والإتيان بها، �سواء 

كانت من الأفعال )الخاطئة( اأو كانت من 

والإفادة  ال�سحيحة(،  )العبادّية  الأفعال 

منها في تكوين وتوجيه ال�سلوك الإن�سانّي.

الدعاء  في هذا  المبادئ،  تهتّم  ولهذا 

المهدي |،  الإمللام  اأدعية  مختلف  وفي 

بتنمية قوى الإن�سان الذاتّية في مرحلة ما 

قبل وقوع العبد في براثن الأفعال الخاطئة 

والآثمة )وهي المرحلة الوقائية(، وكذلك 

في  وهمومه  وم�سكلته  بالإن�سان  تهتّم 

دات  بمحدِّ ال�سلوك  وتعديل  العلج  مرحلة 

لعباده.  �سبحانه  اهلل  يرت�سيها  اإيمانية 

اإّل  »اإن�سانّية«  ُت�سمَّ هذه المبادئ  ولهذا لم 

درجة  له  ق  وُتحقِّ الإن�سان  تخُدم  لكونها 

والمعرفي«  الللروحللي  »كماله  مللن  مقبولة 

يهّيئه للقاء اهلل تعالى في عالم الآخرة.

3- دعاء االفتتاح ومحتواه المعرفّي 
والروحّي:

 R تمتاز كّل اأدعية اأئّمة اأهل البيت

ية، تنطوي على  بثروة قيمّية واأخلقّية ُمربِّ

وكذا  لل�سلوك،  وتنظيمّية  �سابطة  مبادئ 

دعاء الفتتاح، اإذ تّت�سم ماّدته الإر�سادّية - 

التعليمّية بطابع اأخلقّي، ومعرفّي، وروحّي 

العفو عن  العبودّية«: كطلب  »�سدق  يحّقق 

وال�ستغفار،  والتوبة،  والعتراف،  الذات، 

على  وال�ستعلء  الحاجات،  اإ�سباع  وطلب 

وتجّنب  الللّلللذات،  عن  والبحث  �سهواتنا، 

طابع  على  موؤ�ّس�سة  مللبللادئ  وهللي  الأللللم، 

»تربية  في  وموؤّثر  وفاعل  وا�سح،  اأخلقي 

المنتظرين« و�سياغة كياناتهم الذاتّية.

 الّرغبة يف حتقيق رضا اهلل أو 
رضا الفرد عن ذاته، تنسحب 
على مبادئ أخرى، موّجهة 
لسلوك الفرد يف نّص دعاء 

االفتتاح

في رحاب بقية اهلل
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تّت�سم  ما  هو  المبادئ  هذه  يمّيز  فما 

على  ي�ساعد  موؤّثر،  اأخلقّي  طابع  من  به 

بالأخلق  مو�سومة  �سلوكّية  اأفعال  تكوين 

المهدي |  الإمللام  يبتغي  التي  العبادّية 

من  الللمللوؤمللن  الللفللرد  حلليللاة  فللي  تحقيقها 

ال�سّك  من  الإن�سانية  النف�س  داخل  تطهير 

وثاق  من  وتخلي�سها  والنفاق،  وال�سرك 

ال�سهوة واأ�سر الهوى.

4 -  هدفّية المبادئ:
هي  بل  عبثًا،  المبادئ  هذه  تو�سع  لم 

تبتغي  واأخلقّية  وروحّية  معرفّية  منظومة 

المنتظر.  الإن�سان  �سلوك  وتنظيم  �سبط 

مو�سولة  عللمللل«  »اآلللّيللات  نظرنا  فللي  وهللي 

باأهداف عبادّية وا�سحة، اأّكد عليها الإمام 

دعللاء  فمبادئ  دعللائلله.  فللي  المهدّي | 

الفتتاح ت�ستهدف بناء ال�سخ�سّية العبادّية 

المطيعة هلل �سبحانه.

تحقيقه  المبادئ  هذه  تريد  ما  واأهللّم 

هدفان اأ�سا�سيان هما:

ر�سا  وتحقيق  الإلهّي،  الر�سا  تحقيق   - اأ 

اهلل على عباده بحّده الأدنى.

ب - تحقيق توافق ذاتّي، وحالة ر�سا العبد 

اإزاحللة  اأو  �سلوكها  بتعديل  ذاتلله،  عن 

توّتر نف�سّي موؤلم عنها.

العفو  المثال، نجد )طلب  فعلى �سبيل 

لل�سلوك(  تنظيمّي  كللمللبللداأ  الللللذات  عللن 

المترّتب  النف�سّي  الأثلللر  محو  ي�ستهدف 

الذنوب  قهر  اأو  ال�سّيئات  �سغوطات  عن 

والمعا�سي وتراكماتها، وا�ستبداله بتحقيق 

بحالة  كال�سعور  م�ساّد  اإيجابّي  نف�سّي  اأثر 

بالراحة  والإح�سا�س  النف�سّي،  الر�سا  من 

م�ساعر  �سغوط  واإزاحللللة  النف�س،  داخللل 

الذنوب  ارتللكللاب  عللن  الناجمة  ال�ستياء 

ومنّغ�ساتها.

الو�سول  على  قدرته  مع  الهدف  وهذا 

الإنجاز  من  متقّدم  م�ستوى  اإلللى  بالفرد 

نف�سه مظهر  الللوقللت  فللي  فللاإّنلله  الإيللجللابللّي 

تحقيق  في  كالّرغبة  اأكبر،  هدف  لتحقيق 

وهذا  ذاتلله،  عن  الفرد  ر�سا  اأو  اهلل  ر�سا 

موّجهة  اأخلللرى،  مبادئ  على  ين�سحب  ما 

ل�سلوك الفرد في ن�ّس دعاء الفتتاح.

والتاأثير  المبادئ  منظومية   -  5
التربوّي:

تللتللداخللل ملللبلللادئ تللنللظلليللم اللل�للسلللللوك 

لأّن  الللدعللاء،  هللذا  في  و�سبطه  الإن�سانّي 

الفتتاح هي  بها دعاء  يهتّم  التي  الق�سايا 

خا�سّية  فكّل  ومت�سابكة،  متداخلة  الأخرى 

في  وتللوؤّثللر  بها  تللتللاأّثللر  بللالأخللرى  مرتبطة 

يريد  التي  الأهلللداف  لتحقيق  مجموعها 

وبناء  اهلل  )طاعة  اإليها  الو�سول  الدعاء 

�سخ�سّية الإن�سان على مرتكزاتها(.

اإنَّ جميع مبادئ دعاء الفتتاح يتحّرك 

عن  اللللذات  ور�للسللا  اهلل،  ر�سا  لبلوغ  معًا 

لديها،  الن�سج  حللالللة  واكللتللمللال  نف�سها، 

ال�سّحة  مللن  مللعللقللول  ملل�للسللتللوى  وتللحللقلليللق 

اإّن  حيث  والنف�سّية،  والج�سدّية  العقلّية 

جميع المبادئ منظومة واحدة ل يتعار�س 

ل�سلوك  والتوجيهّية  ال�سابطة  حركته  في 

اللللللذات الللبلل�للسللريللة. ونللفللهللم ملللن الللمللادة 

تللاأكلليللدهللا على هذا  للللللدعللاء  الإر�للسللاديللة 

كمنظومة  الموّحد  عملها  وعلى  التداخل، 

توجيه لل�سلوك.
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*واجبنا تجاه مالك الملوك
فما هو واجبنا تجاه هذا المولى مالك 

َعم،  النِّ اأّن وجود جميع هذه  الملوك؟! هل 

الحيوانّية  الللحلليللاة  هللذه  لأجلللل  فقط  هللو 

مع  فيها  ن�سترك  التي  ال�سهوات  واإ�سباع 

وغايًة  هللدفللًا  هناك  اأّن  اأم  الللحلليللوانللات، 

اأخرى؟

والأوللليللاء  الللكللرام،  للأنبياء  اأّن  هللل 

كّل  وعلماء  الكبار،  والحكماء  العظام، 

ّملللللة، الللذيللن يللدعللون الللنللا�للس اإللللى حكم 
ُ
اأ

الحّق  باّتجاه  وال�شير  النف�ص  مجاهدة  �شروط  اأّول  اأّن  اعلم 

تعالى، هو »التفّكر«. وهو اأن يفّكر االإن�شان بع�ص الوقت في مواله 

والراحة،  عة  الدِّ اأ�شباب  كّل  له  اأ  وهيَّ الدنيا،  هذه  في  خلقه  الذي 

ووهبه ج�شمًا �شليمًا وقوى �شالمة لكّل واحدة منها منافع تحّير اأْلباب 

عة واأ�شباب النعمة والرحمة.  الجميع، ورعاه وهّياأ له كّل هذه ال�شِّ

ومن جهة اأخرى، اأر�شل االأنبياء، واأنزل الكتب »الر�شاالت«، واأر�شد 

ودعا اإلى الهدى...

نور روح اهلل
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ال�سهوات  من  ويحّذرونهم  وال�سرع،  العقل 

الللحلليللوانللّيللة وملللن هلللذه الللدنلليللا الللبللاللليللة، 

ل  مثلنا  كانوا  اأّنهم  اأم  النا�س  �سّد  عللداًء 

الم�ساكين  نحن  �سلحنا  طريق  يعلمون 

المنغم�سين في ال�سهوات؟!

*الغاية اأ�شمى واأعظم
واحللدة،  للحظة  ر  فكَّ اإذا  الن�سان  اإّن 

َعم هو �سيء  اأّن الهدف من هذه النِّ عرف 

اأ�سمى  الخلق  هللذا  من  الغاية  واأّن  اآخللر، 

واأعظم، واأّن هذه الحياة الحيوانّية لي�ست 

الإن�سان  على  واأّن  ذاتها،  بحدِّ  الغاية  هي 

على  م  يترحَّ واأن  بنف�سه،  يفّكر  اأن  العاقل 

ويخاطبها:  الم�سكينة،  ونللفلل�للسلله  حللاللله 

�سنين  ق�سيِت  التي  ال�سقّية  النف�س  اأّيتها 

يكن  ولللم  ال�سهوات  فللي  الطويلة  عمرك 

ابحثي  والندامة،  الح�سرة  �سوى  ن�سيبك 

عن الرحمة، وا�ستحي من مالك الملوك، 

و�سيري قليًل في طريق الهدف الأ�سا�سّي 

ي اإلللللى حلليللاة الللُخلللللد واللل�للسللعللادة  اللللملللوؤدِّ

اللل�للسللعللادة  تلللللك  تبيعي  ول  اللل�للسللرمللدّيللة، 

ل حّتى  ب�سهواِت اأياٍم قليلٍة فانية، ل تتح�سَّ

مع ال�سعوبات الم�سنية ال�ساّقة.

الدنيا  اأهللل  اأحلللوال  فللي  قليًل  فللّكللري 

 هل أّن وجود جميع هذه 
النَِّعم، هو فقط ألجل هذه 

احلياة احليوانّية أم أّن هناك 
هدفًا وغايًة أخرى؟

واآلمهم كم  وتاأّملي متاعبهم  وال�سابقين، 

اإلى هنائهم، في  بالن�سبة  واأكثر  اأكبر  هي 

الوقت الذي ل يوجد فيه هناء وراحة لأّي 

�سخ�س.

الإن�سان  �سورة  في  يكون  الللذي  ذلللك 

ولكنه من جنود ال�سيطان واأعوانه، والذي 

يدعوك اإلى ال�سهوات، ويقول: يجب �سمان 

الحياة المادّية، تاأّمل قليًل في حال نف�س 

هو  هل  وانظر  وا�ستنطقه،  الإن�سان  ذلك 

را�ٍس عن ظروفه، اأم اأّنه مبتلًى ويريد اأن 

يبلي م�سكينًا اآخر؟!

ٍع  وعلى اأّي حال، فادع رّبك بعجٍز وت�سرَّ

اأن يعينك على اأداء واجباتك، التي ينبغي 

وبينه  بينك  العلقة فيما  اأ�سا�س  اأن تكون 

التفكير  هللذا  يهديك  اأن  والأملللل  تعالى. 

-المقترن بنيَّة مجاهدة ال�سيطان والنف�س 

للترّقي  وتوّفق  اآخر،  طريق  اإلى  للارة-  الأمَّ

11اإلى منزلة اأخرى من منازل المجاهدة.
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�ص الب�شيرة *التفّكر تلمُّ
ترتيب  وهو  الفكر،  اإعمال  و»التفّكر« 

النتائج  اإللللى  للو�سول  المعلومة  الأملللور 

المجهولة. وهو اأعّم من التفّكر الذي ُيعّد 

من مقامات ال�سالكين. 

ُيللعللّرفلله  الأنللل�لللسلللارّي  الللخللواجللة  لأّن 

الب�سيرة  �ُس  تلمُّ التفّكر  اأّن  »اعلم  بقوله: 

. ومعلوم اأّن مطلوبات 
)2(

ل�ستدراك البغية«

المراد  فللاإّن  ولهذا  المعارف،  هي  القلب 

هو  ال�سريف  الحديث  هللذا  فللي  بالتفّكر 

القلوب  اإلللى  يعود  الللذي  الخا�ّس  المعنى 

وحياتها.

وفي القراآن الكريم والأحاديث ال�سريفة 

المختلفة  الموا�سيع  فللي  )القلب(  يطلق 

بين  المتداولة  المعاني  من  واحد  كّل  على 

�ْلُقُلوُب  { َوَب��لَ��َغ��ِت  مثل:  ة،  والخا�سّ العاّمة 

بمعناه  وهو   )10 )الأحلللزاب:  �ْل��َح��َن��اِج��َر} 

الللمللتللداول بين الأطللبللاء، {َل���ُه���ْم ُق���ُل���وٌب الَّ 

ُروَن ِبَها}  َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم �أَْعُيٌن الَّ ُيْب�سِ

المتداول  المعنى  وهو   )179 )الأعلللراف: 

على األ�سنة الحكماء. 

قبل  *القلوب 
التفّكر غافلة

بلل�للسللنللدي الللمللّتلل�للسللل 

يعقوب  بلللن  مللحللمللد  اإلللللى 

عن  عليه(  اهلل  )ر�للسللوان 

علللللّي بللن اإبللراهلليللم، عن 

عن  النوفلي،  عن  اأبيه، 

ال�سكوني، عن اأبي عبد 

اهلل Q قال: »كان 

 Q اأمير الموؤمنين

ه بالتفّكر قلبك وجاف عن الليل  يقول: نبِّ

.
)1(

جنبك واّتق اهلل رّبك«

الغفلة،  مللن  الإخلللراج  هللو  »والتنبيه« 

المعَنيين  وكلللل  الللنللوم.  مللن  والإيلللقلللاظ 

منا�سب هنا. فالقلوب قبل التفّكر غافلة، 

يخرجها  والتنبيه  نائمة،  الإيللقللاظ  وقبل 

والنوم  النوم.  من  ويوقظها  الغفلة،  من 

ُملك  لكّل من  والفطنة،  والغفلة  واليقظة، 

فقد  مختلفان.  النف�س،  وملكوت  الج�سد 

تكون العين الظاهرة يقظة وجانب الُملك 

واعيًا، ولكّن عين الباطن والب�سيرة تغّط 

في  النف�س  ملكوت  وجانب  ثقيل،  نوم  في 

غفلة ومن دون وعي.

اأ�سول الكافي، الكليني، ج2، �س54.( 1)

منازل ال�سائرين، عبد اهلل الأن�ساري، �س41.( 2)

الهوام�ص

قد تكون العني الظاهرة يقظة 
وجانب امُللك واعيًا، ولكّن عني 

الباطن والبصرية تغّط يف نوم ثقيل

نور روح اهلل
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نداء 
الشهداء 
ملكوتّي)*(

فّيا�ص  عطر،  نورانّي  اجتماٌع  اإنه 

بالمعاني؛ فال�شهداء هم من ال�شرائح 

وهم  المجتمع،  ونخبة  المتفّوقة 

والفّنانين  الجامعّيين  الطلبة  م��ن 

والمعّلمين وتالمذة المدار�ص. اأ�شتاٌذ 

القتال  جبهات  اإل��ى  يتوّجه  جامعّي 

بالجبهات  يلتحق  وفناٌن  وي�شت�شهد، 

يقاتل  جامعّي  وط��ال��ٌب  وي�شت�شهد، 

دوافع  اأّن  على  يدّل  هذا  وي�شت�شهد. 

الت�شحية وحوافز ال�شهادة في �شبيل 

مختلف  ف��ي  ومنت�شرة  رائ��ج��ة  اهلل 

�شاحات مجتمعنا. اإّن هذا االأمر على 

جانب كبير من االأهمية. 

كان بع�سهم نوابَغ حقًا، كانوا فّنانين، 

الجبهات  اإلى  ذهبوا  واأ�ساتذة،  ومعّلمين، 

وقّدموا اأرواحهم وا�سترخ�سوا الأعمار في 

اأثمن  اأجل الأهداف؛ وهو  �سبيل اهلل ومن 

ما يمتلكه الإن�سان من الأمور المادية. اإّن 

هذا لأمر مهّم جدًا.

مع اإلمام الخامنئي
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*اإحياء ذكرى ال�شهداء: ا�شتمرار 
وبقاء

ال�سهداء  اإحياء ذكرى  ملتقيات  تعتبر 

ولو  وال�سهادة.  الجهاد  لم�سيرة  ا�ستمرارًا 

فيكّرمون  �سهدائنا  اأ�سماء  ذكُر  يتكّرر  لم 

احترامهم  يللتللحللّول  لللم  وللللو  ويللعللّظللمللون، 

�سِرهم في مجتمعنا اإلى ثقافة، 
ُ
واحترام اأ

لطوى الن�سيان الكثيَر من هذه الذكريات 

التعظيم  هللذا  ولللكللان  والثمينة،  القّيمة 

بف�سل  المجتمع  في  يظهر  الللذي  الكبير 

مطاوي  فللي  غللاب  قللد  اللل�للسللهللادة  م�سيرة 

الن�سيان. ينبغي اأن ت�سبح ذكرى ال�سهداء 

فللي �سيرهم  والللبللحللث  اأ�للسللمللائللهللم  وذكلللر 

يوم  بعد  يومًا  حياتهم  زوايا  في  والتدقيق 

واإذا  المجتمع.  اأو�للسللاط  في  رواجلللًا  اأكثر 

ق�سية  ف�ستبقى  ال�سيء  هللذا  ح�سل  مللا 

ال�سهادة - وهي الجهاد الحقيقّي في �سبيل 

واإذا  مجتمعنا.  في  را�سخة  قوية   - اهلل 

المجتمع  ُيمنى  فلن  الأمللر  هذا  تحّقق  ما 

وهذا  با�ستمرار.  �سيتقّدم  بل  بالهزيمة، 

الأمر هو تمامًا ك�سيرة الإمام الح�سين بن 

م�سى  قد  وها  له.  حدث  وما   Q علّي

ا�ست�سهاد  على  1300 عام  اأكثر من  اليوم 

اأبي عبد اهلل الح�سين Q، وما  �سّيدنا 

زالت ق�سّية الح�سين Q تتعاظم وتكبر 

يومًا بعد يوم.

هم *اأحياء عند ربِّ
ال�سهداء  ذكللر  عند  تعالى  اهلل  يقول 

ِل��َم��ْن ُي��ْق��َت��ُل  اإّنللهللم اأحلليللاء: {َواَل َت��ُق��وُل��و�ْ 

 ،)154 �أَْم��َو�ٌت} )البقرة:   ِ �َسبيِل �للهّ ِفي 

 ِ { َواَل َتْح�َسَبنَّ �لَِّذيَن ُقِتُلو�ْ ِفي �َسِبيِل �للهّ

ُيْرَزُقوَن*  ��ِه��ْم  َربِّ ِعنَد  �أَْح��َي��اء  َب��ْل  �أَْم��َو�ًت��ا 

��ِل��ِه} َف��ِرِح��ي��َن ِب��َم��ا �آَت���اُه���ُم �لل ِم���ن َف�����سْ

هذه  فللي   .)170  -  169 عللمللران:  )اآل 

الآيات القراآنية معارف �سريحة، ل يمكن 

لأّي م�سلم اأن يغ�ّس الطرف عنها. واإّن كّل 

من يعتقد بالإ�سلم والقراآن الكريم يجب 

اأن تتجّلى هذه المعارف اأمام عينيه. تقول 

واإّن  اأحياء  اإّنهم  ال�سريفة  القراآنية  الآيللة 

حياتهم لهي حياة واقعّية، وحياة معنوّية، 

اأّن  بمعنى  تعالى،  اهلل  عند  يرزقون  وهم 

عليهم  تنهمر  وبركاته  تعالى  اهلل  ف�سل 

دون انقطاع. 

*فرحين بما اآتاهم
مللللاذا يللحللدث عللنللد الللجللانللب الآخلللر 

للحّد الفا�سل ما بين الحياة والموت؟ ما 

الذي يعرفه الب�سر عن ذلك العالم وتلك 

ال�سهداء  اأنَّ  نعلم  اإّننا  المجهولة؟  الن�ساأة 

را�للسللون ملل�للسللرورون فللرحللون، {َف��ِرِح��ي��َن 

ذلك  وفوق  ِلِه}،  َف�سْ ِمن   ُ �للهّ �آَت��اُه��ُم  ِبَما 

ِبِهم}  َيْلَحُقو�ْ  َلْم  ِبالَِّذيَن  { َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن 

يتحّدثون  اإّنهم  اأي   ،)170 عمران:  )اآل 

َع��لَ��ْي��ِه��ْم  َخ����ْوٌف  {�أَالَّ  ويخاطبوننا:  معنا 

 .)170 )اآل عمران:  َي��ْح��َزُن��وَن}  ُه��ْم  َواَل 

هذا �سيء مهّم للغاية. يجب اأن نوِجد في 

ت�سمع  اأن  يمكنها  التي  أُُذن  ال هذه  اأنف�سنا 

يب�ّسروننا  اإّنهم  الملكوتّي.  ال�سهداء  نداء 

إّن ثقافة الشهادة هي ثقافة 
السعي والتضحية وبْذل النفس 
يف سبيل أهداف عامل اإلنسانية

مع اإلمام الخامنئي
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{�أَالَّ  نحزن:  ول  نخاف  ل  باأْن  ويخبروننا 

فنحن  َيْحَزُنوَن}.  ُه��ْم  َواَل  َعلَْيِهْم  َخ��ْوٌف 

ال�سعف  حللالت  نتيجة  بالخوف  ن�ساب 

يقولون  وهم  الحزن،  من  ونعاني  عندنا، 

لنا ]يجب[ اأن ل نخاف ول نحزن.

المجتمع  ي�ساب  ل  اأن  مهّم  لأمر  اإّنلله 

واأن  تقّدمه،  م�سيرة  في  والحزن  بالخوف 

ر�سالة  هللي  هللذه  بللاأمللل.  ويللتللحللّرك  ي�سير 

هذه  اإلى  ال�ستماع  وينبغي  لنا،  ال�سهداء 

الر�سالة. 

*اإحياء ذكرى ال�شهداء: اأولوية 
للللللدّي اعللتللقللاد را�لللسلللخ بلللللاأّن اإحللللدى 

الحاجات الأ�سا�سية للبلد هي اإحياء ذكرى 

ال�سهداء، واأّن هذه الحاجة تبدو �سرورية 

وحيوية للم�ستقبل.

ال�سعي  ثقافة  هي  ال�سهادة  ثقافة  اإّن 

�سبيل  فلللي  الللنللفلل�للس  وبلللللْذل  والللتلل�للسللحلليللة 

الم�ستركة  الأمللللد،  الللبللعلليللدة  الأهلللللداف 

تلك  لي�ست  وطبعًا،  النا�س.  جميع  بين 

ة ب�سعب اإيران ول بالعالم  الأهداف خا�سّ

الإ�لللسللللملللّي، بل 

هلللللي اأهلللللللللداف 

الإن�سانّية.  عالم 

الثقافة  هللذه  تكّر�ست  ما  واإذا 

لدى �سعب، لأ�سبحت في الجهة المقابلة 

 
)1(

ال�سائدة الفردّية  النزعة  لثقافة  تمامًا 

والتي تقي�س كل �سيء بمعيار  الغرب،  في 

ال�سخ�سّي،  والنفع  الخا�سة  الم�سلحة 

وقيمة  مللالللّي  بمعيار  �للسلليء  كللل  وتللقللّيللم 

الأمر بهدف  النقدية، وكّل هذا  العملت 

الللمللادّي.  والنفع  الللمللال  على  الح�سول 

َعلَى  ِث���ُروَن  { َوُي���وؤْ لثقافة  مناق�س  وهللذا 

اأفللراد  فهوؤلء   .)9 )الح�سر:  �أَنُف�ِسِهْم} 

وال�سفح  الإيثار  وبثقافة  بالإيثار  يعملون 

م�سير  اأجلللل  مللن  بالنف�س  والت�سحية 

هذه  انت�سرت  ما  اإذا  وال�سعب.  المجتمع 

بلد  لأّي  توّفرت  ما  واإذا  وعّمت،  الثقافة 

اللللوراء،  اإلللى  يتراجع  فلن  مجتمع،  واأّي 

اإحياء ذكرى  اإّن  الأمام.  اإلى  �سيتقّدم  بل 

ال�سهداء يحيي هذه الثقافة. 

من كلمة الإمام الخامنئي { في لقاء اأع�ساء ثلثة موؤتمرات: اأع�ساء لجان الملتقى الوطني لل�سهداء من الطلبة الجامعيين، وملتقى   )*(

تكريم ذكرى ال�سهداء الفنانين، وملتقى ال�سهداء الم�سرحيين، في 2015/2/16.

ب(.( 1) اأو ثقافة التجاه الفردي، النا�سئة من محورية الفرد )المعرِّ

الهوام�ص
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مناجاة المريدين )8(: 
بالغافلين رحيٌم رؤوٌف

»َفيا َمْن ُهَو َعَلى اْلُمْقِبِليَن َعَلْيِه ُمْقِبٌل، َوِباْلَعْطِف َعَلْيِهْم 

ٌل، َوِباْلغاِفِليَن َعْن ِذْكِرِه َرِحيٌم َروؤُوٌف، َوِبَجْذِبهْم اإلى  عاآِئٌد ُمْف�شِ

باِبِه َوُدوٌد َعُطوٌف«.

من  مللجللمللوعللتلليللن  تللعللالللى  اهلل  قللللّدم 

الغافلين  انتباه  للفت  والو�سائل  العوامل 

عن مظاهر جماله وجلله:

اآية اهلل ال�شيخ حممد تقي م�شباح اليزدي )حفظه اهلل(

�ل���م���ج���م���وع���ة �الأول�������������ى: اللللعلللواملللل 

نزول  جملتها  ومن  الت�سريعّية،  والأ�سباب 

الكريم  القراآن  ومنها  ال�سماوّية،  الكتب 

واإر�سال الأنبياء.

وصايا العلماء
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�ل���م���ج���م���وع���ة �ل����ث����ان����ي����ة: الللعللوامللل 

والأ�سباب التكوينّية، وهي مجموعة كثيرة 

اإلى جميع  التنّوع، بحيث ل يمكن التعّرف 

عواملها واأ�سبابها.

اإلى  والتوّجه  االلتفات  *اأ�شباب 
اهلل

الكريم  الللقللراآن  من  وباإر�ساد  يمكن، 

على  الّطلع   ،R البيت  اأهل  وتعاليم 

وتقديم  العوامل،  هذه  من  مقدار محدود 

التدابير  مللن  عللديللدة  لأنلللواع  ت�سنيفات 

الإلهّية لجلب انتباه العباد اإلى اهلل تعالى.

الإلللهللّيللة،  الللتللدابلليللر  تلللللك  مللن جملة 

ر�سحات وجلوات لطفه ورحمته الموجودة 

والتي  والإنلل�للسللان،  الحيوانات  بواطن  في 

والموّدة  العواطف  تتحّرك  اأ�سا�سها  على 

في  الإنلل�للسللان  يقع  لللم  فلللاإذا  بينها.  فيما 

�سرك الأنانّية والغرور، واإذا لم ُيمْت قلَبه 

الإفراُط في الهتمام بالملّذات الدنيوية، 

الق�سوة  من  خاليًا  يقظًا  قلبًا  امتلك  واإذا 

فللاإّن  ذلللك  عللارفللًا، عند  وجللدانللًا  وامتلك 

اإلى  يهديه  والمحّبة  العواطف  تلك  وجود 

ويعلم  الإلهّيتين،  والللراأفللة  الرحمة  مبداأ 

حينها مقدار محّبة اهلل لعباده وهو الذي 

بع�سهم  بمحبة  عللامللرة  اأفللئللدتللهللم  جعل 

لبع�س.

واأنللقللى  واأعللمللَق  واأخللللل�للسَ  اأ�سفى  اإّن 

الأب  ومحبة  عاطفة  هو  العواطف،  تلك 

الأّم  عاطفة  بللالأخلل�للسّ  لولدهما،  والأّم 

اّدعى  �سخ�سًا  اأّن  لو  بحيث  ولدها؛  على 

انقرا�س  اإلى  يللوؤّدي  المحبة  تلك  عدم  اأّن 

إذا امتلك اإلنسان قلبًا يقظًا 
خاليًا من القسوة، ووجدانًا 
عارفًا، فإّن هذه العواطف 

واحملّبة ستهديه إىل مبدأ 
الرحمة اإللهّي

تلك  وجود  واإّن  عبثًا.  يتحّدث  لم  الإن�سان 

المحبة والراأفة و�سيلة للإدراك والمعرفة 

المحدودة برحمة وراأفة اهلل اللمتناهية، 

وهو الذي زرع في قلوب العباد، بالأخ�ّس 

الأمهات والآباء، ر�سحة من محبته ليوؤّمن 

والحتياجات  والنجاح  ال�سرور  ذلك  لهم 

العاطفّية والحياتّية.

االأب  ب�شكر  اهلل  اأو�شانا  *لماذا 
واالأم؟

محّبة  مللعللرفللة  �سبيل  مللن  انللطلللقللًا 

ونعمه  اهلل  محبة  لمعرفة  والوالدة  الوالد 

في  �سكره  تعالى  اهلل  جعل  اللمتناهية، 

رديف �سكر الوالد والوالدة، ودعا الجميع 

��ْي��َن��ا  لللللللتللزام بللذلللك حيث قلللال: {َوَو���سَّ

َعلَى  َوْهًنا  ��ُه  مُّ
�أُ َحَملَْتُه  ِبَو�ِلَدْيِه  �اْلإِْن�َساَن 

ِلي  ��ْسُكْر  �أَِن  َعاَمْيِن  ِف��ي  َوِف�َساُلُه  َوْه��ٍن 
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مظهر  الللزوجلليللن  بلليللن  الللمللحللّبللة  اإّن 

وديعة  وهللي  الإللللهلللّي،  والللتللدبلليللر  للمحبة 

اإلهّية مزروعة في فطرة الإن�سان، وو�سيلة 

بالعباد.  اهلل  وعناية  محبة  اإلى  لللتفات 

بع�سًا  لبع�سهم  الأ�سدقاء  محبة  اأّن  كما 

والتلميذ  المعلم  بين  الموجودة  والمحبة 

الموجودة  والعواطف  المحبة  اأنواع  وكافة 

من�ساأ  ذات  جميعها  والللتللي  الب�سر  بين 

الإلهّية  التدابير  جملة  من  هي  فللطللرّي، 

لحفظ العلقات بين الب�سر، وهي و�سائل 

اأي�سًا لللتفات اإلى مبداأ الرحمة والمحّبة 

جذب  لأجل  اإلهية  تدابير  وهي  والعطف، 

الب�سر نحو ذاته تعالى.

ل��ج��ذب  االإل���ه���ي���ة  *التدابير 
االأ�شخا�ص الغافلين

عدم  اإلللى  بالإن�سان  الأملللر  ي�سل  قللد 

واإلى ن�سيان  الِنَعم الإلهية،  ال�ستفادة من 

دورها. وبالتالي، ل ينجذب بوا�سطتها اإلى 

ذلك  من  اأكثر  بل  الوا�سعة،  ورحمته  اهلل 

هذا  وجللوده.  وين�سى  اهلل  ذكر  من  يهرب 

ال�سخ�س، يهرب من المجل�س الذي يجري 

وطاعته،  وعبوديته  اهلل  عن  فيه  الحديث 

ويتوّجه نحو المجل�س الذي يقّدم الفر�سة 

لل�ستفادة من الملذات المادية ]الحلل[. 

يُر} )لقمان: 14(. َوِلَو�ِلَدْيَك �إَِليَّ �ْلَم�سِ

ب�سكر  الو�سّية،  التربوّي في  ال�سّر  اأما 

الوالد والوالدة اإلى جانب �سكر اهلل تعالى 

في الآية ال�سريفة؛ فهو اأّن الإن�سان اإذا لم 

يدرك مقدار نعمة الأب والأّم وغفل عنها، 

والأم،  الأب  �سكر  عملية  يمار�س  لم  واإذا 

عند ذلك ي�سبح اإن�سانًا غير �ساكر، وهذا 

الِنَعم  لكافة  �ساكرًا  يكون  لن  اأّنلله  يعني 

الإلهية الموجودة بين يديه.

اإّن اللتفات اإلى عواطف ومحبة الأب 

للإن�سان  اهلل  محبة  لمعرفة  و�سيلة  والأّم 

الذي  المعبود  ومحبة  بلطف  والهتمام 

اللمتناهي في  زرع ر�سحة من بحر حّبه 

ا�ستعداد  على  الأّم  يجعل  الذي  الأّم  قلب 

للت�سحية بنف�سها من اأجل ابنها. 

من  ي�سيرًا  �سيئًا  تحمل  التي  الأم  اإّن 

ما  اإذا  ابنها  قلبها، ل تطرد  حّب اهلل في 

من�ساأه  كللان  اإذا  بالأخ�ّس   ،
ً
خللطللاأ ارتكب 

الغفلة وعدم العناد، ول تبخل عليه بحبها، 

بل تجذبه اإليها. فهل ُيت�سّور اأن يطرد اهلل 

عليهم  ويبخل  عنه  الغافلين  العباد  تعالى 

بلطفه ومحبته؟

من  م��ظ��ه��ر  ال���زوج���ي���ن  *راأفة 
الرحمة االإلهّية

والللزوجللة  الللللزوج  ومللحللّبللة  اإّن رحللمللة 

لبع�سهما بع�سًا واحدة من مظاهر محبة 

اهلل. يقول اهلل تعالى في هذا الخ�سو�س: 

ْنُف�ِسُكْم  �أَ ِم��ْن  َلُكْم  َخلََق  �أَْن  �آََي��اِت��ِه  {َوِم���ْن 

�أَْزَو�ًج������ا ِل��َت�����ْس��ُك��ُن��و� �إَِل��ْي��َه��ا َوَج���َع���َل َب��ْي��َن��ُك��ْم 

َي����اٍت ِل��َق��ْوٍم  نَّ ِف��ي َذِل���َك اَلآَ ًة َوَرْح��َم��ًة �إِ َم���َودَّ

ُروَن} )الروم: 21(. َيَتَفكَّ

إذا مل ميارس اإلنسان عملية 
شكر األب واألّم، عند ذلك 

لن يكون شاكراً لكافة الِنَعم 
اإللهية املوجودة بني يديه

وصايا العلماء
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اإلى  الغافلين  هللوؤلء  يوكل  ل  اهلل  اأّن  اإّل 

والراأفة  الرحمة  اآيات  كانت  اإذا  اأنف�سهم، 

الإلللهللّيللتلليللن لللم تللنللّبللهللهللم، فللقللد فللتللح اهلل 

وكل  اأخرى؛  تدابير وطرقًا  اأمامهم  تعالى 

الإلهية  الرحمة  نحو  هوؤلء  لينجذب  ذلك 

اللمتناهي.  اهلل  لطف  من  ولي�ستفيدوا 

طبعًا اإذا حافظ العباد على عقد العبودية 

الإيمان ي�سيء  بقي م�سباح  واإذا  مع اهلل 

بالرحمة  م�سمولين  ف�سيكونون  قلوبهم، 

بتدابيره  اهلل  و�سيزيل  الإلهية  والمحبة 

الغفلة من قلوبهم و�سيوجههم نحو األطافه 

من  الإيمان  نور  َخَفَت  اإذا  ولكن  ورحمته. 

قلوبهم وحّل مكانه الكفر والعناد والعداء 

هلل واأوليائه، ف�سي�سملهم الغ�سب الإلهي.

نعم، اهلل تعالى ل يترك العباد الغافلين 

ورحمته  بعنايته  عليهم  يبخل  ول  لأنف�سهم 

اللمتناهيتين. اأما الذين غرقوا في مظاهر 

و�ساو�س  خدعتهم  والذين  وجمالها،  الدنيا 

ال�سيطان، ويعتقدون باأن اأكثر الأمور اأهمية 

عند  والمحبوبّية  والمن�سب  المقام  هللو 

للح�سول  جهودهم  يبذلون  فهم  النا�س، 

ينجذب  ل  وعندما  النا�س.  بين  موقع  على 

هوؤلء لآثار لطف اهلل ورحمته واإلى مظاهر 

عن  يحيدون  ل  وعندما  وجللمللاللله.  جلله 

فاإنهم  وملّذاتها،  الدنيا  بمظاهر  الهتمام 

لي�سلوا  المنحرف،  في طريقهم  ي�ستمرون 

لأن  الللملل�للسللدود؛  الطريق  اإللللى  النهاية  فللي 

الدنيا والنحراف عن م�سير  خاتمة عبادة 

وجللود  فللل  الم�سدود،  الطريق  هللو  الللحللق، 

لطريق �سوى طريق الحق يمّكن الإن�سان من 

الو�سول اإلى المق�سد. 

ة *الهداية عاّمة وخا�شّ
ب�سلل  المتعّلقة  الآيللات  حمل  يمكن 

حرمانهم  فللي  الللحللّق  ذكللر  عللن  الغافلين 

من الهداية الإلهية على اأن اهلل تعالى قد 

ليلفت  الغافلين  اأمللام  الطريق  هذا  و�سع 

انتباههم في النهاية اإلى رحمته.
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مثال ذلك ما جاء في الآية ال�سريفة: 

��اِل��ِم��ي��َن}  �ل��ظَّ �ْل���َق���ْوَم  َي��ْه��ِدي  اَل   
َ
�لل {�إِنَّ 

الهداية  من  المق�سود  )المائدة:51(؛ 

لأّن  العامة؛  الإلهية  الهداية  لي�س  هنا، 

يمتلكون  العباد  وكافة  والكافر  الموؤمن 

المق�سود  بللل  الللعللاّمللة،  الإلللهلليللة  الللهللدايللة 

ي�سل  للة، حيث  الللخللا�للسّ الإلللهلليللة  الللهللدايللة 

الح�سي�س  اإلى  منها  المحرومون  الأفراد 

فل يجدون منفذًا اأمامهم ويدركون اأّنهم 

واأّنللهللم  الللبللاطللل  الللطللريللق  نحو  يتحّركون 

�سرفوا عمرهم في ال�سلل.

الللذي  الإلللهللّي  التدبير  هللذا  اأثللر  على 

اأو�سل الغافلين اإلى حدود الياأ�س وال�سقوط 

موؤ�سدة  باتت  الأبللواب  اأّن  ي�سعرون  حيث 

اأمامهم واأن لي�س هناك من ير�سدهم اإلى 

الطريق، هنا، يفتح اهلل اأبواب رحمته على 

زال موجودًا في  ما  الذي  الإيمان  نور  اأثر 

قلوب الغافلين، وذلك في اأوج ا�سطرارهم 

المادية،  والو�سائل  الأ�سباب  من  وياأ�سهم 

من  بعونه  وينجيهم  لهم  الملجاأ  فيكون 

حول  تعالى  اهلل  يقول  الأبللللدّي.  الللهلللك 

ِفي  َرِك���ُب���و�  َذ�  {َف�����اإِ الإلللهللّي:  التدبير  هللذا 

ي��َن  �ل��دِّ َل��ُه  يَن  ُمْخِل�سِ �للَ  َدَع����ُو�  �ْل��ُف��ْل��ِك 

ُي�ْسِرُكوَن}  ُهْم  �إَِذ�  �ْلَبرِّ  �إَِلى  اُهْم  َنجَّ ا  َفلَمَّ

)العنكبوت: 65(.

نعم، قد يوّفر اهلل تعالى ظروفًا تجعل 

اأو  يق�سده  طريق  كّل  من  يائ�سًا  الإن�سان 

باب يطرقه. ولكّنه في نهاية الطريق وفي 

اأوج الياأ�س ي�سرخ »يا اهلل« ليطلب من اهلل 

اأن يلقيه.

الطباطبائي  العّلمة  المرحوم  يقول 

} نقًل عن المرحوم اآية اهلل القا�سي 

عبدًا  اهلل  يبتلي  قد   :{ الطباطبائي 

والم�سكلت  المر�س  اأو  بالفقر  �سنواٍت 

لي�سرخ في النهاية بعبارة »يا اهلل«. لذلك 

ت�ستقّر  التي  والنورانية  اهلل  اإلى  فالتوّجه 

ومفيدة  قّيمة  اأثللرهللا،  على  الإنلل�للسللان  فللي 

�سنوات  اللئق تحّمل  اأنه من  اإلى م�ستوى 

من ال�سعوبات والآلم والبلءات لأجلها. 

عندما يياأ�س الإن�سان من كّل �سيء يظهر 

في قلبه اللتفات اإلى لطف اهلل ورحمته.

قد يوّفر اهلل تعاىل ظروفًا 
جتعل اإلنسان يائسًا من كّل 
طريق يقصده أو باب يطرقه. 
ولكّنه يف نهاية الطريق ويف 
أوج اليأس يصرخ »يا اهلل« 

ليطلب من اهلل أن يالقيه

وصايا العلماء
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*مقّدمة الن�شر
عّلمنا اهلل تعالى اأّنه يمتحننا، واأّنه تعالى يبتلينا ب�سيء من الخوف، ويبتلينا 

بنق�س من الأموال، ويبتلينا بنق�س في الأنف�س، وبنق�س في الثمرات، واأّنه اإْن 

�سبرنا فمن عند اهلل لنا الب�سرى.

عّلمنا اهلل تعالى اأّنه ما من نبّي بعثه اهلل للنا�س ر�سوًل اإّل امتحنه، فلّما وجد 

َره. اأّيها النا�س اإْن كنتم تَرون بع�س ما ي�سيق على الم�سلمين حمُله،  �سبره ن�سَ

في بع�س الأحيان، اأو ي�سعب حمله، فاإّن ذلك، با�ستمرار، هو مقّدمة الن�سر.

M ال�شهيد ال�شيخ راغب حرب

عباد اهلل، اإّن اهلل تعالى وعدنا وعَد الحّق، ولن يخلف اهلل 

وعده اأبدًا. اإّن اهلل عّلمنا ب�شيرة الر�شل وال�شالحين مّمن �شبق، 

اأّنه ما من عبد توّلى اهلل اإاّل كان اهلل له ولّيًا ونا�شرًا، واأّن اهلل 

واإْن  اأنزلها،  لرحمته  اأهاًل  وجدهم  فاإْن  عباده،  يمتحن  تعالى 

اأنزل اهلل رحمًة منه، على عبده اأو عباده، فال مم�شك لها.

منبر القادة
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*اجعلوا التقوى �شالحكم
الخميني}[ حيث  ]الإمام  الم�سلمين  اأمير  قال  ما  على  اأزيد  ولن 

قال مخاطبًا الم�سلمين جميعًا:

منت�سرون  اأّننا  في  �سّك  ل  الطريق،  منت�سف  في  اأ�سبحنا  قد  »ها 

الأر�س، بع�س الظلم،  كّنا نرى في بع�س زوايا  اإذا  وقّوته«،  بحول اهلل 

اإلى م�سرق الدنيا جلّي، وا�سح، نور الإ�سلم  فاإّن نور الفجر لمن ينظر 

ِمِنيَن}  جلّي وا�سح، {َواَل َتِهُنو� َواَل َتْحَزُنو� َو�أَْنُتُم �الأْعلَْوَن �إِْن ُكْنُتْم ُموؤْ

)اآل عمران: 139(، فاّتقوا اهلل تعالى واجعلوا التقوى �سلحكم. اجعلوا 

على  للرّد  المخاوف،  على  للرّد  ال�سائعات،  على  للرّد  �سلحكم  التقوى 

الإغراءات. اجعلوا التقوى �سلحكم ولتكن التقوى هي ال�سلح. فاإّنكم اإن 

حّققتموها حّققتم الخير الكثير.

اإن حّققتم التقوى، فقد حّققتم 

يدفع  اأن  التقوى  ت�ستحّق  �سيء.  كّل 

يدفع  اأن  ت�ستحّق  الللحلليللاة،  ثمنها 

التقوى  جلللدًا.  كللريللم  �للسلليء  ثمنها 

تبخلوا  فل  عظيمًا،  ثمنًا  ت�ستحّق 

في دفع اأثمانها، ]لأنكم[ اإن اّتقيتم 

اهلل، يتقّبل اهلل كّل اأعمالكم.

*�شفيعتنا في تقّبل االأعمال
اأحدهم:  له  يقول  العمل  قبول  ذكر  مجال  في   Q الموؤمنين اأمير 

تكثر  العمل،  تكثر من  الإنفاق،  تكثر من  اأنت  الموؤمنين؟  اأمير  يا  تكثر  ِلَم 

هذا؟  كّل  تفعل  ِلَم  اهلل،  يدي  بين  والبكاء  ع  الت�سرُّ من  تكثر  الدعاء،  من 

قال Q: لو علمت اأّن اهلل قد تقّبل مّني واحدة لكتفيت. 

اأّيها النا�س لو تقّبل اهلل عملنا لفزنا.

اأعمالنا؛ لأنه  ليتقّبل  اأن تكون �سفيعتنا هلل،  التقوى ت�ستطيع هي  ولكن 

�ْلُمتَِّقيَن}  ِم��َن   
ُ
�لل {َيَتَقبَُّل  فقال:  بالتقوى،  العمل  قبول  ح�سر  تعالى 

)المائدة: 27(.

اإذا كنتم تخ�َسون من �سيٍق في حياتكم فعليكم بالتقوى،  اأّيها النا�س، 

�أَْوِلَياء �لِل اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}  �إِنَّ  {�أَاَل  فاهلل تعالى يقول: 

)يون�س: 62(.

وكانوا  اآمنوا  الذين  يكون  فكيف  رب،  يا  اأولياءك  نكون  اأن  نريد  نحن 

���ُه َم��ْخ��َرًج��ا * َوَي���ْرُزْق���ُه ِم���ْن َح��ْي��ُث اَل   َي��ْج��َع��ل لَّ
َ
��ِق �لل يّتقون؟ { َوَم���ن َي��تَّ

 تستطيع التقوى أن تكون 
شفيعتنا، ألنه تعاىل حصر 

قبول العمل بالتقوى

منبر القادة
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اأّن  لللو   ،)3  -  2 )الللطلللق:  ��ُب}  َي��ْح��َت�����سِ

عبد  على  كانتا  والأر�للسلليللن  ال�سموات 

رتقًا ثم اّتقى اهلل لجعل اهلل له منهما 

. لي�س فقط في 
)1(

فرجًا ومخرجًا« 

ال�سجون والمعتقلت، بل في اأّي 

مكان، لجعل له منهما فرجًا 

ومخرجًا.

ال��ج��ّن��ة  *تتزّين 
للمّتقين

اإليها؟  الجّنة فل يحّن  الذي يذكر  َمْن ذا 

 ،
)2(

زمهرير ول  �سم�س  ل  برد،  ول  فيها  حرَّ  ل  التي  تلك 

، تلك التي ي�سرب فيها النا�س من 
)3(

تلك التي �سرابها مزاجه كافور

، تلك التي يكون فيها النا�س على الأرائك، تلك التي 
)4(

عين ُت�سّمى �سل�سبيًل

، فتغدو الحياة مثل الورود، عي�سًا ظليًل، 
ُّ
ينلزع فيها من قلوب النا�س الِغل

تلك الجنة من كان يطمع في مفتاحها فاإّن مفتاحها التقوى، �سند ملكيتها 

للمّتقين  فاإّنها تتزّين  اإذا تزّينت  للمتقين، ولأّنها  اأعّدها  التقوى، لأّن اهلل 

ر اإليهم اإح�سارًا. { َو�أُْزِلَفِت �ْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقيَن} )ال�سعراء: 90(، ُتح�سَ

التقوى هي �سلحنا، هي عامل �سبرنا، هي عامل وحدتنا، هي عامل 

قّوتنا، هي التي نكمل بها ن�سف الطريق الآخر، اإلى ر�سوان اهلل، ون�سر 

، بقيادة اأميرنا وقائدنا عبد اهلل الخمينّي حفظه اهلل واأبقاه. اهلل، عزَّ وجلَّ

التقوى لها باب واحد يدعو اهلل النا�س اإليه بكرًة وع�سية، في كّل وقت 

روا قليًل،  وفي كّل لحظة، �سرًا وعلنية يدعو الذين اأخطاأوا قليًل، اأو ق�سّ

�لَِّذيَن  ِع��َب��اِدَي  َيا  { ُق��ْل  والتقوى  والخطاأ  التق�سير  في  اأ�سرفوا  الذين  اأو 

ُنوَب  �لذُّ َيْغِفُر   
َ
�لل �إِنَّ  �لِل  َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطو�  اَل  �أَْنُف�ِسِهْم  َعلَى  �أَ�ْسَرُفو� 

َربَُّكْم  {َفُقْلُت ��ْسَتْغِفُرو�   ،)53 ِحيُم} )الزمر:  �ْلَغُفوُر �لرَّ �إِنَُّه ُهَو  َجِميعاً 

َماء َعلَْيُكْم ِمْدَر�ر�ً * َوُيْمِدْدُكْم ِباأَْمَو�ٍل َوَبِنيَن  ار�ً * ُيْر�ِسِل �ل�سَّ �إِنَُّه َكاَن َغفَّ

َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم �أَْنَهار�ً} )نوح: 10 - 12(. 

)*( من خطبة لل�سيخ راغب حرب M تاريخ 1982/12/10.

نهج البلغة، )131(.( 1)

{َل َيَرْوَن ِفيَها �َسْم�ًسا َوَل َزْمَهِريًرا} )الإن�سان: 13(.( 2)

�ٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا} )الإن�سان: 5(.( 3)
ْ
 {َي�ْسَرُبوَن ِمن َكاأ

ى �َسْل�َسِبيًل} )الإن�سان: 18(.( 4)  {َعْيًنا ِفيَها ُت�َسمَّ

الهوام�ص
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الكذب هو االإخبار بخالف الواقع عمدًا، فالكاذب 

ذلك  ومع  الواقع،  خالف  اأّنه  يعرف  �شيء  عن  يخبر 

يخبر به عمدًا.

وبع�شه  وكبائرها،  الذنوب  قبائح  من  والكذب 

-على االأقّل- مفتاح ال�شرور.

من أحكام 
الكذب
ال�شيخ علي حجازي

P الكذب على اهلل ور�شوله *
الكذب على اهلل  المهلكة  الكبائر  من 

باأن  وذلللك  P؛  الر�سول  وعلى  تعالى، 

ر�سوله  اإلى  اأو  تعالى  اهلل  اإلى  قوًل  ين�سب 

واإذا ح�سل  يقله.  لم  اأّنلله  يعلم  وهو   P

ذلك في اأثناء ال�سوم، فاإّنه يبطل �سومه.

الللكللذب علللللى �سائر  يللحللرم  وكللذلللك 

وال�سّيدة  والأئللّمللة  والأو�للسلليللاء  الأنللبلليللاء 

على  ال�سوم  يبطل  وهو   ،R الزهراء 

فقه الولي
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الأحوط وجوبًا.

كللمللا يللحللرم اللللكلللذب علللللى الللفللقللهللاء 

اإليهم  ين�سب  بللاأن  وال�سلحاء،  والعلماء 

فتاوًى واأقواًل لم يقولوها. ويحرم الكذب 

على النا�س ب�سكل عاّم.

* نقل الروايات
العلم  الروايات مع عدم  ل يجوز نقل 

 .Q ب�سدور م�سمونها عن المع�سوم

ونللقلللللهللا، مللع الللعلللللم بللعللدم �للسللدقللهللا، هو 

نقل  في  اإ�سكال  ول  ومذموم.  كذب حرام 

الكتب،  في  الللواردة  والأحاديث  الروايات 

اأو  اأّنها كاذبة  اأّن الناقل ل يعلم  مع العلم 

ب�سيغة  النقل  يكون  اأن  ب�سرط  �سادقة، 

»ُروي« اأو »نقل«، ول تجوز ن�سبتها مبا�سرة 

اإّل  مبا�سرة   R والأئللّمللة  النبّي  اإلللى 

بالحّجة   R اإليهم  ن�سَبتها  يحرز  اأن 

ال�سرعية.

*التوا�شل االجتماعّي
و�سائل  فللي  الأكللاذيللب  ن�سر  يجوز  ل 

ال�سائعات  ن�سر  ول  الجتماعّي،  التوا�سل 

الكاذبة، فلو اأّن رجًل - مثًل - ا�ستخدم 

مع  ويتكّلم  فللتللاة،  با�سم  توا�سل  و�سيلة 

ال�سباب على اأّنه فتاة، فيبعثون له الأموال 

على اأمل اأن ي�سافر اإلى بلدهم، وطبعًا لن 

يفعل، لأّنه رجل ولي�س فتاة، فياأخذ النقود 

خللداع  يللجللوز  ول  حلللرام،  فللهللذا  وي�سكت، 

وما  عليهم.  الكذب  عن  ف�سًل  الآخرين 

يكون  اإليه  تر�سل  التي  الأموال  ياأخذه من 

حرامًا عليه، وهو من اأكل المال بالباطل، 

ويجب عليه اإرجاعه اإلى من اأر�سله.

*ن�شر ال�شائعات
ل يجوز ن�سر ال�سائعات ول العمل بما 

ُن�سر، بل الواجب التحّقق من ال�سيء قبل 

الم�ساعدة  تجوز  ول  به.  العمل  اأو  ن�سره 

في ن�سر ال�سائعات، وخ�سو�سًا في و�سائل 

التوا�سل الجتماعّي.

*الكذب في المعاملة
بلللاأّي حللال الللكللذب والللخللداع  ل يجوز 

كان  واإن  حّتى  المعاملت،  فللي  والغ�ّس 

الطرف الآخر غير م�سلم. وكون الطرف 

الآخر غير م�سلم ل يجّوز الكذب، فالكذب 

حرام حّتى على الكافر.

 ال يجوز بأّي حال الكذب 
والغّش حّتى وإن كان الطرف 

اآلخر غري مسلم. فالكذب 
حرام حّتى على الكافر
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*التقارير الكاذبة
يتظاهر  اأن  المري�س  لغير  يجوز  ل  اأ- 

بالمر�س ويتقّدم باإجازة مر�سّية من 

اأو  كذبًا  كللان  اإذا  المعالج،  الطبيب 

ة  الخا�سّ المقّررات  خلف  على  كان 

يملك  ول  العمل،  مكان  في  المّتبعة 

الأجرة مقابل الإجازة المزّورة.

ب- ل تجوز التقارير الكاذبة للقترا�س 

من الم�سرف اأو غيره.

م�سلمة  غير  دولللة  اإلللى  اللجوء  يجوز  ج- 

في  نق�سان  ذلك  على  يترّتب  لم  اإذا 

يجوز  ل  ولكن  مف�سدة.  اأّي  اأو  دينه 

التو�ّسل بالكذب واختلق ما ل واقع له 

للح�سول على ذلك.

*�شائعات تحريمّية
اأ- توجد �سائعات تتحّدث عن وجود مواّد 

محّرمة في بع�س الأطعمة، فاإذا قام 

الدليل المعتبر �سرعًا على ذلك يحرم 

الدليل  هللذا  وجللود  عللدم  ومللع  اأكلها، 

يجوز اأكلها.

عن  تللتللحللّدث  �سائعات  وتللوجللد  كما  ب- 

و�سائل  بع�س  في  محّرمة  مواّد  وجود 

 ال يجوز الكذب من املرأة أو 
الرجل يف أمور يطلبها الطرف 

اآلخر إلمتام الزواج

التجميل، فمع عدم وجود دليل معتبر 

�سرعًا على ذلك يجوز البيع وال�سراء 

على  البناء  ويجوز  كما  وال�ستعمال، 

الطهارة.

*الكذب في بع�ص المعامالت
ل يللجللوز الللكللذب فللي تللحللديللد راأ�لللس 

ل  كما  للبيع.  ُتعر�س  التي  الب�ساعة  مال 

الور�س  اأ�سحاب  ِقَبل  من  الكذب  يجوز 

قبل  من  يجوز  ول  وعّمالهم.  ال�سناعّية 

المحامي والقا�سي اإلخ...

*الكذب والزواج
الرجل  اأو  المراأة  الكذب من  يجوز  ل 

لإتمام  الآخللر  الطرف  يطلبها  اأمللور  في 

الزواج.

*الوعد الكاذب
ابنه  ولو   - �سخ�سًا  المكّلف  وعد  اإذا 

اأو ابنته - بوعٍد ما، وكان ناويًا اأن يخلفه، 

اإذا �سدق عليه عنوان الكذب  فهو محّرم 

اأو اأّي عنوان اآخر محّرم.

نف�سك  على  تكذب  ل  الللخللتللام،  وفللي 

اأّنللك  تعلم  واأنلللت  م�سيب  اأّنلللك  فللتللّدعللي 

مخطٌئ.

فقه الولي

26



الشائعة وباء ... فتبّينوا

• كيف ُتصنع الشائعات؟	
• حرب الشائعات: سالح االستخبارات	
• كيف نواجه الشائعات؟	
• بين الحق والباطل... أربع أصابع	
• حتى ال تصبحوا نادمين	
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الشائعات؟ ُتصنع  كيف 
د. عّبا�ص مزّنر

اإّن القوة التكنولوجّية لو�شائط االّت�شال الحديثة والو�شائل 

االأوروبّية  »الديمقراطّيات«  حّتى  جعلت  التقليدّية  االإعالمّية 

واالأميركّية تغّلف العقول باأيديولوجّياتها و�شيا�شاتها.

*تهيئة المجتمع للخ�شوع
والتكنولوجيا  الثقافة  اأ�للسللطللرة  اإّن 

والإعللللم  الّتلل�للسللال  لو�سائط  الحديثة 

الحقائق  عللن  البحث  اإلللى  النا�س  دفعت 

والمعارف وحّتى اأنماط العي�س والعوائد... 

ومواقع   »web«بالل �سّمي  ما  م�سارات  في 

باتت ت�سّنع ما  التي  الّت�سال الجتماعّي 

العاّمة  والثقافة  الجمعّي«  بل»العقل  ي�سّمى 

في المجتمعات. وهذا الت�سنيع لما ي�سّمى 

 هو من اأ�ساطير 
)1(

)collective( »بل»الكلّي

هيمنة  تحت  ت�سعه  الللتللي  الثقافة  هللذه 

عباءة  وتحت  والنخب  ال�سغط  جماعات 

اللمرئّية  وهيمنتها  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

المجتمعات  دائللمللًا  يهّيئ  كللان  ما  )وهللذا 

للللللخلل�للسللوع لللكللّل الللتلل�للسللريللبللات والأخلللبلللار 

وال�سائعات(.

الحديثة  الثقافة  اإللللى  اأ�سفنا  واإذا 

وو�سائطها واإعلمها اآليات ال�سّخ الفورّي 

واللل�للسللخللم للللللمللادة الإعللللملللّيلللة، واللللذي 

تلل�للسللاعللف علل�للسللرات اللللملللرات بللللدءًا من 

 
)2(

المعلوماتي الكّم  حّتى   2015  -  2009
تجعل  اأ�سطورّية  بل  خيالّية،  اأرقللام  اإلللى 

الفرد عاجزًا عن التمحي�س والتدقيق... 

الللفللورّي  للت�سديق  قللابللًل  الللمللرء  وبلللات 

المعلوماتّي  الدفق  واأّن  ة  والمبا�سر، خا�سّ

هو في �سيرورة دائمة وتغِطية من مختلف 

واحللد ومحّدد  الأر�لللس )وفللي زمللن  بقاع 

للمتلّقي(.

*�شّخ ال�شائعة والعقل الناقد
واإذا كانت روح النقد اأو العقل الناقد 

التكنولوجيا  هللذه  خلللل  من  اندثرت  قد 

وتقطيع  لتنميط  الللجللديللدة  الأطلللر  فلللاإّن 

في  الحقائق  جعلت  والتجزئة  المعلومات 

مهّب الرياح. ولذا، فاإّن كّل الدرا�سات وكّل 

ي�سّمى  ما  اأن  يوؤّكدون  الإعلمّيين  النّقاد 

و»اللليللقلليللن«...  »الحقيقة«  اأو  بللل»الللواقللع« 

للإعلم  الجديدة  الف�ساءات  اأ�سير  بات 

اإّنه بات  اأكثر، حّتى يقال  وو�سائطه، ل بل 

بالإمكان �سناعة التناق�سات وتعميمها... 

ومن  عقلّي.  اأو  منطقّي  رابللط  اأّي  ودون 

ال�سحّية  بللاأّن  الت�سليم  بالتالي،  الممكن، 

ولذا  ال�سحّية.  هو  والللجللّلد  الجّلد  هي 

يتحّولون  �سّناعه  اأو  التوّح�س  �سناعة  فاإّن 

وت�سبح،  الإعلللللم،  فللي  »جلللّلديللله«  اإللللى 

الملف
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الوليات  المثال،  �سبيل  على 

الللمللتللحللدة وحلللللفللاوؤهللا من 

اللللعلللرب والللخللللليللجللّيلليللن 

اللللملللكلللّون الأ�لللسلللا�لللس 

للتحالف الدولّي �سد 

»الإرهاب«.

*�شن�����اع�����ة 
ال���������ش����ائ����ع����ات 

واالأ�شاطير

هلللنلللاك ظلللروف 

وعوامل م�ساعدة على 

�للسللنللاعللة اللل�للسللائللعللات، 

منها:

ال����ت����ه����دي����دات   -1
ثقافة  و�شناعة  الوجودية 

ال��ت��وّح�����ص  )ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي 

نموذجًا(:

يوؤّديان  الجمعّي  والتهديد  الخطر  اإّن 

الرعب...  وانت�سار  المخاوف  ن�سوء  اإلللى 

وهذا يمّهد بدوره لبّث ال�سائعات الخطيرة 

التي قد توؤّدي اإلى انهيار ال�سلطات المحلّية 

ومن  الجيو�س..  من  كاملة  األوية  وانهزام 

اأجلللل ذلللك كللان ل بللّد مللن اإنللتللاج ثقافة 

الخوف والتوّح�س واأ�سطرة الدواع�س اأو اأي 

م�سيرة  تبداأ  وهنا،  اآخللر...  وح�سّي  مكّون 

التهديد  وت�سنيع  الللرعللب،  ثقافة  �سنع 

»ال�للسللتللراتلليللجللي« للللللوحلل�للس الأ�للسللطللورّي 

»الإ�سلمّي«، من خلل تكنولوجيا الإعلم، 

الهوليودّية  والتقنّيات  الّت�سال  وو�سائل 

والم�سهدّية الم�سرحّية، فانت�سرت في ظّل 

الأر�س،  بقاع  كّل  في  الإعلمّية،  العولمة 

واأمللمللّي،  وقللليلللادّي،  �سيا�سّي  خللطللاب  مللع 

وموؤتمرات  وعللربللّي،  واأوروبللللّي،  اأميركّي، 

الأمر  انتهى  اأن  اإلللى  وتحالفات...  دولّية 

»بالحرب على الإرهاب« من خلل زعامة 

الوليات المتحدة الأميركية.

 إّن كل الدراسات وكل النّقاد 
اإلعالمّيني يؤّكدون أن 

ما يسّمى بـ»الواقع« أو 
»احلقيقة« بات أسري الفضاءات 

اجلديدة لإلعالم ووسائطه
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2- �شّخ نماذج الرعب لن�شر �شائعات 
التوّح�ص:

تلل�للسللاوؤلت عللديللدة حول  لقد طللرحللت 

فلليللديللوهللات داعلل�للس الللقللاتلللللة.. وطللرحللت 

علمات ا�ستفهام حول انت�سارها وتعميمها 

و»اإبداعاتها«  وتاأثيرها  اأيقونتها  وتر�سيخ 

في �سناعة الرعب واأدواته... 

يبداأ  بللل  هنا،  ينتهي  ل  الأملللر  لللكللّن، 

تطبيقات  خلل  ومن  بعيدة  با�ستراتيجية 

لنماذج �سيكولوجية مرعبة ممنهجة توؤّدي 

الدولّي«  و»الإجماع  القيادّي  الخطاب  مع 

لنموذج  عظيم  امللتللداد  اإللللى  و»الأملللملللّي« 

اإ�سلمّي متوّح�س لم تعهد له الأمم مثيًل 

في التاريخ كّله.

تعتمد  الكبرى  اللللدول  كانت  وللللذا، 

في حروبها على مداخل نظرّية لمفهوم 

الللحللروب  فللي  المجتمعية  الللتللهللديللدات 

نموذج  في  كما  ترتكز  وهللي  والأزملللات. 

الت�سخيم  علللللى  كللوهلليللن(  )�للسللتللانلللللي 

التوّقع  مرحلة  ثللّم  ومللن  الت�سويه،  اأو 

بعدها  ومللن   ،)prediction(

مرحلة  وهي  الترميز،  اإلى  ن�سل 

مللكللّثللفللة بللالللملل�للسللاعللر، والللتللحللريلل�للس، 

التي  النف�سّية  وال�سحنات  والع�سبّية، 

المعلنة،  الللمللواقللف  تللبللّنللي  اإلللللى  تللدفللع 

تجري  ثللّم  ومللن  واٍع،  غير  ب�سكل  وحّتى 

المعتقدات  باأنظمة  ي�سّمى  مللا  درا�للسللة 

ي�سّلم  اأو  الذي قد يرف�س  لدى الجمهور 

وو�سائط  الإعلللم  في  ي�ساع  اأو  ُيعلن  بما 

الّت�سال الجتماعّي. كّل هذه المراحل، 

كما  العدّو  و�سورة  نمطّي،  ب�سكل  تقّدم 

ووح�سّي  نمطّي  ب�سكل  قّدمت  الواقع  هو 

الأخيرة  الأربللع  ال�سنوات  في  وتاريخّي 

في ال�سراع الدائر في ما ي�سّمى بالربيع 

العربي.

*النموذج البريطانّي - االأميركّي
وتظهر هناك نماذج اأخرى للت�سخيم 

لي�س  لولدة،  الممّهدة  والترميز  والت�سويه 

اأ�ساطير  للللولدة  بللل  فح�سب،  ال�سائعات 

طّيات  من  الللقللادم  الوح�س  بهذا  ترتبط 

الملف
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وملللجلللاهللليلللل 

)ونذكر  التاريخ 

المتكامل  النموذج  هنا 

واللللل�للللسللللامللللل واللللمللل�لللسلللّملللى 

 )processual  model(
 .)Attribution Model( ونموذج ال�سمات

المدر�ستين  يجمع  نللمللوذجللًا  واأخللليلللرًا، 

البريطانية والأميركية.

في  الأمللليلللركلللّي  الللللللدور  كللللان  واإذا 

النموذج ال�سيكولوجّي المقّدم يرتكز على 

وغير  الجمعّي  ال�سلوك  ودور  التهديدات 

البريطاني  الللدور  فللاإّن  للأفراد،  الجمعّي 

دور  على  يللرّكللز   - الللمللقللّدم  الللنللمللوذج   -

ال�سيا�سة  رجلللال  ودور  الإعلللللم  و�للسللائللل 

واأيديولوجّياتهم.

هذا النموذج لل)Thompson( ي�سير 

الجماعات  ووعلللي  الللتلل�للسللورات  دور  اإللللى 

ودور  والم�سكلت  التهديدات  تكوين  في 

الأعلم والقادة... وهناك جملة انتقادات 

لكّل نموذج. لكن، ما هو جامع �سامل يقوم 

و)غيرهم(  والللقللادة  الأعللللم  دور  على 

ومن ثّم تقدير الجمهور واإح�سا�سه بالقلق 

الوجودّي والخوف )الذي ينجم عنه قبول 

الت�سويه والتحريف والأكاذيب وال�سائعات 

والأ�ساطير...(.

والدة  اإل���ى  ت����وؤّدي  *ال�شائعات 
االن��ه��ي��ارات ال�����ش��ري��ع��ة )ال��ن��م��وذج 

ال�شورّي والعراقّي...(.

ي�سّمى  مّما  عللادة  ال�سائعات  تنطلق 

الواقع  في  )النموذج(  الحقيقية«  »النواة 

ولذا،  فللراغ.  من  تبداأ  ل  وهي  الخارجّي. 

مناطق  عللّدة  في  الداع�سّي  التقّدم  فللاإن 

اجتياح  مللن  بلللدءًا  اللل�للسللورّي  ال�سمال  فللي 

الجنوب  وحّتى  لللل»اإدلللب«  وهمجي  �سريع 

فللي »درعللللا« علللّزز الللمللخللاوف الللوجللوديللة 

�سواها  ما  كللّل  على  طغت  والتي  الكبرى 

ومحاولة  المواجهة،  ا�ستراتيجّيات  من 

المخاوف  وطغت  الأمللور،  زمللام  ا�ستعادة 

العقلّي وعلى نمط  التفكير  الوجودية على 

الللوجللودّي  الهاج�س  اإّن  الللواقللع..  31اإدراك 
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تر�سخت  التي  والتوّح�س  الرعب  وثقافة 

فيما م�سى منذ غزوة المو�سل وما قبلها 

ولذا،  فعلها،  َفعلت  اإعلم  واكبها من  وما 

ال�سغور«  »جلل�للسللر  منطقة  انللهللارت  فللقللد 

في  انت�سرت  التي  ال�سائعات  اأثللر  ب�سرعة 

الحديثة،  وتكنولوجّياته  الإعلللم  و�سائط 

واقلللتلللرب اللللدواعللل�لللس بلل�للسللرعللة ودخلللللللوا 

ان�سحابات  هللنللاك  كللانللت  لقد  »تللدمللر«.. 

وا�سعة من هذه المناطق وانهيارات نف�سّية 

الدواع�س،  فلول  منها  ا�ستفادت  كبرى 

واأ�سبحت النفو�س قابلة لت�سديق ما يقال.

ولم تقف ال�سائعات عند هذه الحدود، 

في  اللل�للسللورّي،  ال�ساحل  فللي  انت�سرت  بللل 

ال�سمال، و�سهدت المناطق نزوحًا �سكانيًا 

بيان  اإ�للسللدار  اإلللى  الدولة  ا�سطّرت  حّتى 

ر�سمّي ولأول مرة تنفي فيه هذه ال�سائعات.

*المواجهة: االأمل والثقة باهلل
الأمل قد يتبّدد ويطغى عامل الخوف 

حّتى  يطغى  وقد  �سواه.  ما  على  الوجودي 

اإدراك  نمط  وعلى  العقلّي،  التفكير  على 

اإبان  الوجودي  الهاج�س  اإن  اإذ  الللواقللع... 

الكبرى  والفتن  والللتللحللديللات،  الللحللروب، 

للوعي واإلميان دائمًا الدور 
الكبري يف دحض كّل الشائعات 
وحماوالت اخرتاق اجملتمعات 

العقائدية ذات الثقافة 
الواحدة واملرجعّية الواحدة

حقيقًة،  اأمللكللن،  واإن  حّتى  قللاتللًل  ي�سبح 

فللاإن  وللللذا،  وتللحللّديلله...  الخطر  مواجهُة 

اأن  اإّمللا  ال�سائدة  والثقافات  المعتقدات 

والمقاتلين  الجيو�س  انهيار  اإلللى  تلللوؤّدي 

)وال�سائعات  لل�سغوط  يتعّر�سون  الذين 

الكبرى  بال�سرعة  النف�سية(  والللحللرب 

وتتحّقق نظرية »الدومينو« وت�سقط المدن 

التم�ّسك  يكون  واإّمللا  تباعًا،  والمحافظات 

حّتى  الموؤّمل  هو  الإلهّي  والن�سر  والأمللل 

وق�سف  »جماعية«  اإبللادة  محاولت  تحت 

ا�ستراتيجّي تدميرّي �سامل... كما يحدث، 

في هذه الأيام، في اليمن.

*محاولة �شرب الرموز القيادّية
وفلللي مللثللل هلللذه اللللظلللروف، وفلللي ظللّل 

ال�سعودّي  للتحالف  اللللردع  قلللّوة  انللهلليللار 

الأميركّي، وتل�سي اأثره على الراأي العام، 

النيل  محاولة  اإلللى  اللجوء  من  بّد  ل  كان 

لهذه  القيادية  اأو  العظيمة  الللرمللوز  مللن 

الثبات  خلللل  ح�سل  كما  المجتمعات. 

اأملللام   2006 تللمللوز  فللي حلللرب  الللعللظلليللم 

والتي  ال�سهيونّية  الهمجّية  الللدمللار  اآلللة 

اأ�ساعت مع اآلتها الإعلمية، ومع حلفائها، 

الملف
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(1 ) Reality »حّتلللى ولد ما ي�سمى بل»الحقيقة الكلّية اأو الجمعية  

Collective والتلللي لهلللا اللللدور المهيملللن فلللي الجماعلللات 

والمجتمعلللات الحديثة اأو التي تخ�سلللع ل�سلطة التكنولوجيا 

الجديدة وو�سائط الإعلم.

الكلللّم المعلوماتي اللللذي يقا�س بالوحدة الرقمّيلللة المعلوماتية ( 2)

ت�سوناملللي  ملللع  القيا�سّيلللة  وحداتللله  تعلللّددت   ،»Bits«

المعلومات وكّمها الهائل في ال�سنوات الأخيرة...

الهوام�ص

ا�ستعدادها وعزمها على التهديد الوجودّي 

محاولت  اأ�ساعات  كما  وقللادتلله،  للحزب 

النيل من �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل 

لكّي  اأخلليللرة  محاولة  فللي  اهلل(  )حفظه 

ن�سر  �سورة  وتحقيق  الجماهيري،  الوعي 

لهذا  تخطط  كللانللت  كللمللا  ملللللوؤّزر،  رملللزي 

الإ�سرائيلّية  الع�سكرّية  القيادّية  الخلية 

لكنها ف�سلت.

اأي�سًا في ذروة التحّدي  وكذلك الأمر 

والممانعة  المقاومة  محور  بين  وال�سراع 

واقتراب المفاو�سات النووّية من موعدها 

ملّفقة  اأخبار  ت�سريب  الأخير، حيث جرى 

الخامنئي   القائد  ال�سيد  مر�س  عن 

ولما  العليا،  القيادية  المرجعّية  باعتباره 

المتعّلق  الكبير  القرار  على  تاأثير  من  له 

بالقتدار النووي ومرجعّيته الح�سرية.

الللدور  للوعي والإيللمللان دائللمللًا  لللكللن، 

الكبير في دح�س كل ال�سائعات ومحاولت 

ذات  الللعللقللائللديللة  المجتمعات  اخلللتلللراق 

الللواحللدة..  والمرجعّية  الللواحللدة  الثقافة 

لكنها،  تكثر،  اأو  تقّل  قد  الجماعات  وهذه 

وقائدها،  ولّيها  مبايعة  على  اأجمعت  اإن 

ا�ستدت  اختراقها مهما  ال�سعب  فاإنه من 

ومهما  ال�سلبة  اأو  الناعمة  التهديدات 

كانت التحّديات وظلمات الدهر العاتية. 

تللزال  ول  كانت   Q الح�سين وقافلة 

منارة للثائرين على هذا الدرب.
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اأحمد �شعيتو

الو�شيلة  الموؤّيد  العام  ب��ال��راأي  »اال�شتقواء«  ي��زال  وال  ك��ان 

اأو  ال�شلطوّية  اأو  ال�شيا�شّية  االأه��داف  �شّلم  اأعلى  لبلوغ  الكبرى 

االأمنية  الحرب  ومنها  اأنواعها،  على  الحروب،  ج��والت«  »ك�شب 

واال�شتخباراتية والتكنولوجية. فاأّية �شلطة اأو دولة تح�شل على 

اأكبر قدر من التاأييد العاّم من قاعدة عري�شة، ولو عبر الت�شليل 

ال�شعيد  على  كذلك،  االأمر،  وينطبق  ال�شطوة.  تحّقق  اأن  يمكنها 

من  بقبول  تحظى  دولّية  �شيا�شات  فاأّية  والدولي،  اال�شتراتيجي 

اأن  رغم  بالت�شليل  ولو  الحياة  في  ت�شتمّر  العالمي  العام  ال��راأي 

هناك و�شائل اأخرى معروفة لل�شطوة العالمية كالتهديد بالقوة اأو 

اال�شتغالل وال�شغط على التنظيمات االأممّية اأو الحقوقّية. 

الشائعات: ح��رب 
سالح االستخبارات

*اأ�شلوب متعّدد االأدوار
والحرب ال�ستخبارية، تعتبر اليوم من اأ�سّد الحروب الخفية والمتنامية 

التاأثير عبر �سبر خفايا المجتمعات، ثّم الدخول فيها كعامل موؤّثر، ثّم تحقيق 

الأهداف الخفّية للطرف �ساحب الم�سلحة، ل �سّيما في ظّل �سطوة و�سائل 

الّت�سال والتوا�سل، وفتح ف�ساءاتها على م�سراعيها.

ندخل هنا اإلى اأ�سلوب متعّدد الأدوار في هذه الحرب ال�ستخباراتية وهو 

اأو للتهويل  اإذ تعتبر ال�سائعة و�سيلة ناجحة في الحرب النف�سّية  »ال�سائعة«، 

من اأجل تحقيق غلبة ل�سيا�سات معّينة اأو ت�سليل من اأجل جذب جماهيرّي.

وفي كتاب �سيكولوجيا ال�سائعة للكاتبين »غولدن األبرت« و»ليو بو�ستمان« 

الملف
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»راأي مو�سوعّي معّين مطروح  ا�سطلحًا على  تطلق  ال�سائعة  اأّن  اعتبرا 

اأجهزة  ال�سائعة عبر و�سائط  يوؤمن به من ي�سمعه«. وكثيرًا ما تنتقل  كي 

الإعلم.

*اأمثلة تاريخية
تتلزم الدعاية وال�سائعة، اأحيانًا. فقد ا�ستخدمتا منذ اآلف ال�سنين، 

لعبت  اإذ  اأكبر  ب�سكل  برزتا  العالمّيتين،  الحربين  وفي  بدائية.  وبطرق 

من  المقّرب  الألماني  الدعاية  وزير  عبر  كبير  ب�سكل  الدور  هذا  األمانيا 

في  والدعايات  ال�سائعات  بّث  دور  له  كان  الللذي  غوبلز«  »جللوزف  هتلر 

الحرب من اأجل التاأثير النف�سّي اأو نيل التاأييد اأو ا�ستباق جولت الحرب. 

اأّنه فيما كانت تتقّدم دول المحور  ويروي تاريخ الحرب العالمية الثانية 

اإلى  رو�سّي  جندّي  مليون  قللدوم  عن  الإنكليزية  ال�سحف  في  خبر  جاء 

ال�سائعة  البريطانيون هذه  تلّقف  وقد  بريطانيا.  لحماية  اأبردين  منطقة 

35وزادوا عليها، فكان لها تاأثيٌر على وقائع الحرب.
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*نماذج عن ال�شائعات اال�شتخبارية الموّجهة
ّمة مع اأعدائها تلعب ال�سائعات 

ُ
في �سراع الأ

دورًا كبيرًا وب�سكل مكّثف، موّجه ومدرو�س. حّتى اأّنه ما 

واأغلبها من  مكانها،  اأخرى  تحّل  �سائعة حّتى  تنتهي  اإن 

�سنع اأياد ا�ستخباراتية.

اأ- �شواهد من حرب تموز 2006: 

عن  تتحّدث  التي  ال�سائعات  كُثرت   ،2006 تموز  حللرب  في 

تقّدم العدو اأو خ�سائر المقاومين اأو اإنزالت العدّو اأو اأّن المنطقة 

الفلنّية �سوف يتّم ق�سفها، وذلك للتاأثير على �سمود النا�س واإثارة 

البلبلة، والدفع باّتجاه خلق جّو عاّم متململ من الحرب. ولكّن ذلك 

لم ينجح، وا�ستمر ال�سعب خلف المقاومة حّتى النت�سار.

ب- �شائعات عن ال�شّيد والمجاهدين: 

بين  التكنولوجيا  و�سائل  انت�سار  مع  الأخيرة،  ال�سنوات  في 

ب�سكل  تنت�سر  وباتت  اأكثر،  ال�سائعات  باتت  النا�س،  معظم  يدي 

اأ�سرع. ومن ال�سائعات ما يتعّلق بالمجاهدين في اأر�س المعركة 

اأو بال�سراع ب�سكل عاّم. ومنذ فترة قريبة ترّددت �سائعة كبيرة، 

اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سّيد  اهلل  لحزب  العام  الأمين  ب�سحة  تتعّلق 

كبير �سد  دور  لها  تزال  ول  كانت  �سخ�سية  فهو  )حفظه اهلل(، 

خطاباته  في  اهلل  ن�سر  فال�سّيد  وبالمقابل،  ال�سهيونّي.  الكيان 

على  قائم  تاأثير  اأّنلله  ة  خا�سّ العدّو  على  النف�سّي  التاأثير  يجيد 

الم�سداقّية المعترف بها حّتى في اأو�ساط العدو نف�سه.

يخو�سها  التي  المعركة  بميدان  تتعّلق  �سائعات  اأي�سًا  ون�سهد 

المقاومون، اإذ تنت�سر على بع�س و�سائل الإعلم �سائعات كاذبة عن 

عدد كبير من ال�سهداء الذين ي�سقطون في اأر�س المعركة.

يقول  داعلل�للس«  �سلح  ال�سائعة..  »حللرب  بعنوان  تقرير  وفللي 

داع�س  ع�سابات  اإّن  العراقّي  الإعللللم  ل�سبكة  الخبري  المركز 

يف صراع اأُلّمة مع أعدائها 
تلعب الشائعات دوراً كبرياً 

وبشكل مكّثف، موّجه ومدروس

الملف
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ليس هدف االستخبارات نقل 
املعلومات فقط، بل أن تكون 

عاماًل مؤثراً يف الدفع نحو 
الفنت أو تأجيج الصراعات 

ول  العراقية،  المدن  في  التقّدم  قبل  �سلحًا  ال�سائعة  اعتمدت 

�سّيما بعد خ�سائرها المادية والب�سرية، ولجاأت اإلى مواقع التوا�سل 

الجتماعي لبّث الأخبار الملّفقة.

ج- �شائعات م�شدرها اأميركا: 

ال�سائعات  اأكبر  من  فهي  وهمّي  خطر  بوجود  ال�سائعة  اأمللا 

الم�ستخدمة من قبل مخابرات الوليات المتحدة، وذلك عندما 

تحّدثت اأميركا عن:

تهّدد م�سالح  العراق  اأ�سلحة دمار �سامل في  1- وجود خطر من 
ُبنيت عليها حرب  اأنها �سائعة وهمّية  اأميركا. وتبّين فيما بعد 

واحتلل من اأجل تحقيق م�سالح مادّية وا�ستراتيجّية ونفطّية. 

الداخل الأميركي  2- وجود خطر محتمل مّما ي�سّمى داع�س على 
في  للتدّخل  ُدوللللي  تحالف  قلليللام  لتبرير  وذللللك  والأوروبلللللي، 

وهذه  اأبللدًا.  داع�س  على  الق�ساء  منه  الهدف  ولي�س  المنطقة 

�سائعة مخابراتية تعتمد ت�سخيم خطر داع�س من اأجل تبرير 

القرارات الع�سكرّية وال�ستراتيجّية الأميركّية.

*كيف تجري اال�شتفادة من هذه ال�شائعات؟
اإثارة  في  نف�سيًا  دورًا  ال�سائعة  تلعب  النف�سّيون:  الخبراء  يقول 

البلبلة وقت الحرب اأو وقت ال�سلم، وت�ستعمل لل�سيطرة على التجاهات 

ال�سعبّية، وزعزعة الوحدة والنتماء والتما�سك في المجتمع. 

تكون  اأن  بل  فقط،  المعلومات  نقل  ال�ستخبارات  هدف  لي�س 

عامًل موؤّثرًا في الدفع نحو الفتن اأو تاأجيج ال�سراعات، من خلل: 

1- زرع عملء لل�ستخبارات في اأماكن عاّمة لبّث �سائعات ت�سعى 
للتخريب اأو التهويل وك�سر الإرادة.

2- بّث ال�سائعات لمعرفة ردود الفعل لدى عامة النا�س، ودرا�ستها 
37للح�سول على معلومات حول المجتمعات وتركيبتها النف�سية، 
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تاأييدها،  وجللهللات  والمجتمعية، 

�سعفها  ونلللقلللاط  و�للسلللبللتللهللا 

وقّوتها.

على  للح�سول  �سائعة  بللّث   -3
درا�سات اأمنّية ونف�سّية تفيد 

في الحروب، ومنها الحرب 

الأملللنللليلللة، وفللللي الللتللدّخللل 

لتحقيق  الللللللدول  بللل�لللسلللوؤون 

الم�سالح.

مواقع  على  �سائعات  اإطللللق   -4
ت�سل  كي  الجتماعّي  التوا�سل 

ل�سهولة  النا�س،  من  عدد  اأكبر  اإلى 

انت�سارها عبر الإنترنت، و�سهولة مراقبة 

اأجل  من  ومراقبتها   النتائج  ودرا�سة  نتائجها، 

معلومات  اأو  اأمني  ت�سّور  تحقيق  في  تفيد  مو�سعة  درا�سات  على  الح�سول 

وا�سعة.

*كيفية المواجهة
هناك اأدوار عديدة يجب تفعيلها في مواجهة الخطر المتنامي لل�سائعات في 

مجتمعاتنا. ول �سك في اأّن هناك مواجهة تح�سل في ميادين عديدة: اإعلمية، 

الطائلة  الأمللوال  فللاإّن  بالمقابل،  ولكن،  ودينية.  وثقافية  وفكرية،  و�سيا�سية، 

والإمكانيات الهائلة التي لدى الدول الكبرى ُتَحتِّم علينا تفعيل الدور المتوّجب 

علينا ب�سكل اأكبر، ومن ذلك:

1- ن�سر الوعي العام في المجتمعات، لأّن ذلك يقّلل كثيرًا من حجم ال�سائعات 
المتداولة التي اإذا نقلت تتنقل بين الو�سائط والنا�س ب�سكل انت�سار ت�ساعدّي.

الأوهللام  من  الوقائع  معرفة  وكيفية  ين،  مخت�سّ عبر  التدقيق  كيفية  ن�سر   -2
وال�سائعات المخططة.

3- دور النا�سطين على ال�سبكات الجتماعّية له اأهمّية كبرى في اإي�سال الأفكار 
وت�سويب ال�سائعات الم�سكوك بها.

4- العمل على التقليل من اآفة حّب البروز والظهور ون�سر الأخبار التي تبدو بارزة 
ومهمة دون التدقيق الم�سبق بها.

مع  بوعي  للتعاطي  ومدّقق  وقللارئ  واع  تربية جيل  في  والمرّبين  الأهللل  دور   -5
التحّديات، والوقائع التي تهّدد مجتمعاتنا.

الملف
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*ماهي ال�شائعة؟
لغًة: قيل عن ال�سائعة في الّل�سان العربي: �ساع الخبر اأي 

ذاع. وقال الراغب الأ�سفهاني في المفردات: �ساع الخبر كُثر 

وقوي، و�ساع القوم: انت�سروا وكُثروا، وال�سيعة هم َمن يتقّوى 

بهم الإن�سان وين�سرون عنه.

ف ال�سائعة بل: كّل خبر يحتمل ال�سدق،  ��سطالحاً: ُتعرَّ

لرتباطه  الأفلللراد  يتناقله  �سّحته،  على  دليل  معه  ولي�س 

بو�سائل  له  ج  ويللروَّ اإليهم،  بالن�سبة  هاّمة  ُتعتبر  بمو�سوعات 

د تقّبله. مختِلفة بق�سْ

كيف نواجه 

)*(
د. �شحر م�شطفى 

و�شائل  اأقدم  من  ال�شائعة  تعتبر 

النا�ص.  بين  والتفاعل  التوا�شل 

محّلي،  عاطفّي  تعبير  على  قائمة  فهي 

اأفراد  وكّل  ال�شديق  اأو  للجار  م�شتمّرة  ومراقبة 

المجتمع. وقد ربطت الداللة اللغوّية الفرن�شّية، 

هرة  ال�شُّ اأو  معة  بال�شُّ ال�شائعة  ق��دي��م��ًا، 

من  نوعًا  اآخ���رون  واعتبرها  وال�شعبّية. 

التوا�شل الَمر�شّي.

الشائعات؟
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*خطر ال�شائعة
في زمن الحروب نكون بحاجة لجهود 

ي�سّكل  حيث  ال�سائعات،  لمواجهة  �سخمة 

هذا الزمن بيئة حا�سنة لنت�سارها ووقوع 

اأي�سًا  وتللكللون  لها.  �سهلة  فري�سة  النا�س 

و�سيلة مهمة من و�سائل الحرب النف�سية، 

�سواء من خلل اإ�سعاف معنويات النا�س، 

الظن  و�للسللوء  والللرعللب  الللخللوف،  ن�سر  اأو 

بّث  في  ت�ساهم  كما  بينهم.  والإ�سكالت 

في  الأفللللراد  بين  الثقة  عللدم  مللن  اأجلللواء 

المجتمع، وبين هوؤلء والم�سوؤولين.

التطّور  ظّل  في  اإّنه  القول،  نافل  ومن 

نقل  طللرق  اأ�سبحت  للمعلومات،  الهائل 

بكثير،  واأقللللوى  اأكللثللر  اللل�للسللائللعللات  ونلل�للسللر 

اأ�سّد خطورة،  التاأثير على النا�س  وو�سائل 

اأ�سهل  الكاذبة  الأخللبللار  بللّث  اأّن  وخا�سة 

ل  الأمللر  هللذا  ولكّن  تكذيبها.  من  بكثير 

يعفينا من واجباتنا في مواجهة ال�سائعات 

البلبلة  روح  بّث  ت�ستهدف  التي  المغر�سة 

والقلق والخوف والفتن في مجتمعنا. واإّن 

و�سائل  تبّثه  ما  كّل  في  الت�سكيك  اأ�سلوب 

يمكن  المقاومة  لخّط  المعادية  الإعلللم 

مواجهة  في  جّيدة  ا�ستراتيجية  يكون  اأن 

و�سائل الإعلم.

خلق  على  الم�شاعدة  *البيئة 
وانت�شار ال�شائعة

الم�ساعدة  العوامل  من  الكثير  هناك 

وهي  وانللتلل�للسللارهللا،  ال�سائعات  خلق  على 

واأخرى  للمجتمعات  ذاتية  بعوامل  تّت�سل 

خارجية، ومنها:

يف ظّل التطّور الهائل 
للمعلومات، أصبحت طرق نقل 

ونشر الشائعات أكرث وأقوى 
بكثري، وتأثريها أشّد خطورة

الللذي  المجتمع  اأو  الللجللمللاعللة  ملليللل   -1
العواطف  اإلللى  ال�سائعة  فيه  تنت�سر 

)مجتمعات انفعالية(.

والللخللوف  القلق  مللن  م�ستوى  وجلللود   - 2
معّر�سًا  يللكللون  حيث  المجتمع  فللي 

عللر�للسللة  اأو  كلللارثلللّيلللة  للللتلللهلللديلللدات 

لحروب...

وجود م�ستوى من الجهل والغمو�س.  -3

الملف
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وجود فراغ في حياة النا�س )بطالة(.  -4
الفرد  وبين  الأفراد  بين  الثقة  غياب   -5

والم�سوؤول.

)�سمن  خارجية  ا�ستهدافات  وجللود   -6
�سّلم  وتللهللديللم  الللنللفلل�للسلليللة  اللللحلللرب 

القيم(.

تلللراجلللع مللنللظللومللة الللقلليللم الللديللنللّيللة   -7
وطغيان الروح الفردية.

وكّلما زاد التوّتر والتهديدات والخوف 

في  اللل�للسللائللعللات  زادت  كلللللمللا  والللجللهللل، 

المجتمع.

*مواجهة ال�شائعات
على  الللعللمللل  يللكللون  اأن  يللجللب  لللذلللك 

م�سبوقًا  الحروب  وقت  ال�سائعات  مواجهة 

بعمل جاّد ومنّظم من هيئات المجتمع كّلها 

ملئمة  بيئة  تعزيز  في  ت�ساهم  التي  كّلها 

منظومة  بناء  على  الإ�للسلللم  فللرّكللز  لها. 

عن  تبعده  الللفللرد  عند  وقيمّية  اأخلللقللّيللة 

اأجواء اللغو، ونقل الكلم والكذب، وتحّثه 

َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  {َما  الأ�سرار  حفظ  على 

�إِالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد} )ق: 18(.

2- المنهج االأخالقّي:
اأخلللقللّيللة  منظومة  الإ�للسلللم  اأر�للسللى 

للتعاطي بين النا�س قائمة على:

َها �لَِّذيَن  يُّ
1- البتعاد عن الظّن والغيبة {َيا �أَ

نِّ �إِنَّ َبْع�َض  َن �لظَّ �آَمُنو� �ْجَتِنُبو� َكِثيًر� مِّ

نِّ �إِْثٌم} )الحجرات: 12(. �لظَّ

اعتمد املنهج اإلسالمّي 
يف مكافحة الشائعات على 
معاجلة كّلها العناصر التي 

تساهم يف تعزيز بيئة مالئمة لها

قبل وقوع الحرب، وذلك لتح�سين النا�س 

وتزويدهم باآليات لمواجهة ال�سائعات.

1- المنهج الوقائّي:
في  الإ�للسلللمللّي  المنهج  اعتمد  وقللد 

العنا�سر  ال�سائعات على معالجة  مكافحة 
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اإف�ساء  وعللدم  الكتمان  على  الحّث   -2
الأ�سرار، عن اأمير الموؤمنين Q: »�ستر 

 .
)1(

ما عاينت اأح�سن من �سائعة ما ظننت«

3- كللمللا رّكللللز الإ�لللسللللم علللللى بللنللاء 
واأمرهم  الموؤمنين،  بين  متينة  علقات 

بالتواّد والتراحم فيما بينهم، عن ر�سولنا 

الموؤمنين في تواّدهم  P: »مثُل  الكريم 

الج�سد  كللمللثللل  وتللعللاطللفللهللم  وتللراحللمللهللم 

له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد 

.
)2(

�سائر الج�سد بالحّمى وال�سهر«

3 - المنهج العالجّي:
1- ح�سن الظّن بالموؤمنين.

2- اعتماد الأ�س�س ال�سرعّية للخبر.
اأو  الجتماعي:  الوعي  بّث  �سرورة   -3
بتعبير قراآنّي تهوين الأمور وتب�سيطها، يقول 

َوَت��ُق��وُل��وَن  ِباأَْل�ِسَنِتُكْم  ْوَنُه  َتلَقَّ {�إِْذ  تعالى: 

ا َلْي�َض َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْح�َسُبوَنُه  ِباأَْفَو�ِهُكم مَّ

ًنا َوُهَو ِعنَد �لِل َعِظيٌم} )النور: 15(. َهيِّ

اإلى  ورّده  الخبر  من  التحّقق  �سرورة   -4
َها �لَِّذيَن  يُّ

اأولي الأمر والمعرفة: {َيا �أَ

�آََمُنو� �إِْن َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَُّنو� �أَْن 

ِبُحو� َعلَى  يُبو� َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ُت�سِ

َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن} )الحجرات: 6(.

5- عدم ترداد ال�سائعة ما يجعلها ت�سمحل 
 :P  وتللتللل�للسللى، فللعللن ر�للسللول اهلل

ما  بكل  يحّدث  اأن  كذبًا  بالمرء  »كفى 

.
)3(

ي�سمع«

*خطوات وقائّية
يجب التنّبه لأمور عّدة عند �سماع اأّي 

خبر، وذلك من خلل:

ال�سحيحة  المعلومات  توافر  �سرورة   -1
وال�سادقة عن اأّي مو�سوع يهّم النا�س، 

يف مواجهة الشائعة ميكننا 
التعامل بطرق خمتلفة منها إهمال 

الشائعة ومنها تفنيذ الشائعة.

مع  ال�سفافية  درجللات  اأعلى  وتبّني 

النا�س حتى ل يقعوا فري�سة الغمو�س 

واللتبا�س.

للنا�س،  النف�سّية  بالتركيبة  الهتمام   -2
بالنف�س  الثقة  دْعللم  خلل  من  وذلللك 

الروح  ودعم  وتعالى،  �سبحانه  وباهلل 

المعنوية، وتعزيز التوّجه اإلى التوا�سي 

بالحّق وبال�سبر عند النا�س، ومحاولة 

الملف
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)*( م�سوؤولة ق�سم الدرا�سات في مركز اأمان للإر�ساد ال�سلوكي والجتماعي.

الهوام�ص

اأجللواء  و�سائعة  ال�سحن  عن  البتعاد 

�سماحة  رّكلللز  وقللد  والللخللوف.  القلق 

ن�سر  ح�سن  ال�سيد  الللعللام  الأملليللن 

كّل  على  �سابقًا،  اهلل(،  )حفظه  اهلل 

المحّبين لخّط المقاومة البتعاد قدر 

وتثقيفهم،  النا�س  بتعليم  الهتمام   -3
التي  الهامة  العنا�سر  مللن  فالجهل 

على  الحّث  وكذلك  ال�سائعات.  تغّذي 

الأمور  يمّح�س  الذي  النقدّي  التفكير 

قبل اأن ي�سّدقها اأو يقبلها اأو يرف�سها.

المجتمع  فللي  اللل�للسللدق  ف�سيلة  �سائعة   -4
واعتبارها من اأهم المقّومات الأخلقية.

اهلل  على  التوّكل  ثقافة  على  التركيز   -5
والت�سليم  به،  والثقة  وتعالى،  �سبحانه 

بق�سائه.

*طرق مواجهة ال�شائعة
التعامل  يمكننا  ال�سائعة  مواجهة  في 

بطرق مختلفة:

اأ - �إهمال �ل�سائعة: وعدم الرّد عليها.

مواجهة  في  وهذا  �ل�سائعة:  تفنيد    - ب 

ال�سائعات التي ل ينفع اإهمالها وتكون 

عنا�سر نجاحها اأقوى. 

و�ل��ت��ن��ب��ي��ه من  �ل�����س��ائ��ع��ة  ت��ك��ذي��ب  ج - 

م��خ��اط��ره��ا: وهلللذا الأ�للسلللللوب يكون 

بللمللواجللهللة اللل�للسللائللعللات الللخللطلليللرة 

بالغًا  اأثلللرًا  تترك  والللتللي  والمختلقة 

يكون  اأن  يمكن  والتكذيب  الأمة.  على 

عمليًا  يكون  فبع�سها  م�ستويات،  على 

�سخ�سيات  مللن  يللكللون  اأن  للل  ويللفلل�للسّ

مللعللروفللة ومللحللبللوبللة ولللهللا �للسللدى في 

ر�سول  فعل  كما  الجماهير،  اأو�للسللاط 

عللنللدمللا  اأحللللد  غللللزوة  فلللي   P اهلل 

ظهر  حيث  ا�ست�سهاده،  خبر  �للسلليللع 
ُ
اأ

تلك  اأحبط  وبذلك  ب�سخ�سه،  للنا�س 

ال�سائعة.

التلفزيونات  متابعة  عن  الإمللكللان 

اللللملللعلللاديلللة للللخلللّط اللللملللقلللاوملللة، 

وخ�سو�سًا لمن ل يرتبط عملهم بهذه 

عن  الأفللراد  لإبعاد  وذلك  المتابعات، 

تهّيئ  التي  وال�سحن،  التوّتر  اأجلللواء 

الأر�سّية الخ�سبة لتقّبل ال�سائعات.
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*كالنار في اله�شيم
عّدت تجربة لمعرفة الآلّية التي تنت�سر 

ُ
اأ

اإلى مجموعات،  بها ال�سائعة، من الأفراد 

وكللانللت خللبللرًا مللفللاده اأّن »امللتللحللان مللاّدة 

بين  بّثه  وجللرى  للرق«،  �للسُ قد  الريا�سّيات 

طّلب اإحدى المدار�س قبل امتحان نهاية 

بين  رهيب،  ب�سكل  انت�سرت،  بقليل.  العام 

بل وت�سّربت  الطّلب وفي وقت وجيز… 

خلللارج الللمللدر�للسللة. الأدهلللى مللن ذلللك اأّن 

ربطوا  الطلب  لأّن  تغّيرت؛  قد  ال�سائعة 

بين حادثة منف�سلة )معاقبة بع�س طّلب 

الخبر  تعّدى  ثّم  الخبر،  وبين  المدر�سة( 

اإلى ف�سلهم من المدر�سة. كانت النتيجة 

اأّن الخبر اأ�سبح: »تّم ف�سل بع�س الطّلب 

ل�سرقتهم امتحان الريا�سّيات«. 

والباطل...  الحق  بين 
أرب�����ع أص��اب��ع
نهى عبد اهلل

الم�شافة  وهي  اأ�شابع«  اأرب��ع  والباطل،  الحق  »بين 

 Q بين االأذن والعين. هكذا مّيز اأمير الموؤمنين علّي

بين ما ن�شمعه دون تحّقق، فيكون باطاًل، وبين ما ن�شهده 

ونختبره ليكون حقًا، فالمعيار هو التحّقق. كيف يمكن 

قبل  عالية،  بوتيرة  خُّ  ُت�شَ التي  االأخبار  من  التحّقق 

ت�شديقها على االأقل؟ 

فال�سائعة تنتقل بهذه المرونة: حينما 

فللاإّن  مللا،  بخبر  )ب(  بللاإبلللغ  )اأ(  يللقللوم 

�سياغته  يعيد  ثّم  الخبر  يتلّقى هذا  )ب( 

من جديد، وذلك باإ�سافة معلومة جديدة 

لي�سبح  منه،  معلومة  بحذف  اأو  للخبر 

لم�ستواه  ملللءمللة  اأكللثللر  الللخللبللر  مللو�للسللع 

تفكيره.  وطريقة  والثقافّي،  التعليمّي، 

)ج(  اإلللى  الخبر  بنقل  )ب(  يقوم  بعدها 

اأخرى؛  مرة  �سياغته  �سيعيد  بدوره  الذي 

ذلك  بعد  للله.  بالن�سبة  معنى  ذا  لي�سبح 

يقوم بنقله اإلى اآخرين... وهكذا دواليك.

*احتماالت دّقة الخبر
ل�سّحة  الحللتللمللالت  تنق�سم  وهللنللا 

الخبر ودّقته: 

يحمل  لكنه  �سحيح،  اأ�للسللا�للسلله  خبر   -1

الملف
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لأّن  مق�سودة،  غير  كاذبة  اإ�سافات 

الناقلة  الع�سوائّية  الو�سائط  تللعللّدد 

�سيحّرف الخبر ل محالة.

يحمل  لكّنه  �سحيح،  اأ�للسللا�للسلله  خبر   -2
)بهدف  مق�سودة  كللاذبللة  اإ�للسللافللات 

ت�سويه الحقيقة مثًل(.

كاذبة  اإ�سافات  ويحمل  كللاذب،  خبر   -3
غير مق�سودة.

كاذبة  اإ�سافات  ويحمل  كللاذب،  خبر   -4
ملللقللل�لللسلللودة وملللخلللّطلللط للللهلللا )وهللللو 

الأخطر(.

اإثلللارة  اإللللى  يللعللود  الللخللطللورة  وم�ستوى 

اأو  حيوّيًا  مو�سوعًا  تطال  التي  ال�سائعات 

عاّمة،  فعل  لللردود  دافعًا  ت�سّكل  اأن  يمكن 

جرت  وقللد  الللحللروب.  وقللت  يح�سل  كما 

محاولت لتحديد معيار ال�سائعة الأخطر:

�سّدة ال�سائعة = الأهمية × الغمو�س. 

اأي اإّن ما يجب التدقيق به: اأهمّية المو�سوع 

والجزء الغام�س. 

*التدقيق في الخبر 
اإّن تحويل الخبر من مرحلة الأذن اإلى 

العين، يحتاج المرور بالأربع اأ�سابع، عبر 

خطوات اأّولية للتدقيق:

في  ال�����ش��ائ��ع��ة  م��الم��ح  ت��م��ي��ي��ز   -1
الخبر:

 لللللل�للسللائللعللة �للسللمللات تللرتللبللط بللنللجللاح 

تمييزها  على  ت�ساعدنا  وهللي  انت�سارها، 

عن الحقيقة:

اأ- تحمل خبرًا اأو معلومة غير موؤّكدة وغير 

45دقيقة.
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ب- تفتقر اإلى م�سدر اأو ترتبط بما يوحي 

اأّنه م�سدر: كا�سم وكالة غير معروفة، 

تعّمم  اأو  ملللعلللروف،  غلليللر  خللبلليللر  اأو 

الم�سدر بل )م�سدر ر�سمّي مجهول(!

ج- لي�ست اأفكارًا جديدة، بل اأخبار ترتبط 

باأحداث اأو اأ�سخا�س اأو مواقف.

د- غالبًا تحمل مبالغات.

هلللل- لللهللا قللابللللليللة النللتلل�للسللار والللجللاذبللّيللة 

والت�سويق وتثير الح�سرّية.

و- الغمو�س في جزء منها، ووظيفته اإثارة 

الجدال والهتمام ل�سمان انت�سارها.

المتوّقع،  ال�سياق  خللارج  تكون  اأحيانًا  ز- 

اأّن  حين  في  الآن،  كللذب  فلللن  مثًل: 

�سدقه معروف ومجّرب.

2- اإدارة التلقي: 
كيف يكون التلّقي ال�سحيح وا�ستيعاب 

الخبر قبل اإ�سدار الحكم عليه اأو الت�سديق 

به، ف�سًل عن القيام باأي فعل مبنّي عليه؟ 

هناك ثلث حالت من التلّقي: 

ي �لعاطفي )�ل�سائع(: هي الحالة  �أ- �لتلقهّ

التي يتلّقى بها ال�سخ�س ال�سائعة وهو 

تحت تاأثير العاطفة ولي�س العقل، فهو 

يعمد غالبًا اإلى ت�سديق ال�سائعة حّتى 

اإليه.  بالن�سبة  منطقّية  تكن  لم  واإن 

بكثرة  يحدث  التلّقي  من  النوع  وهللذا 

وقت الأزمات.

يملك  ل  حينما  �ل��م��ح��اي��د:  ��ي  �ل��ت��ل��قهّ ب- 

ل  لكّنه  الخبر،  المتلّقي معلومات عن 

يخ�سع لأّي تاأثير عاطفّي تجاهه، فاإّنه 

اأي  حياديًا،  �سيكون  الحالة  هللذه  في 

اأّن الخبر ل يمّثل له اأّي اأهمّية، لذلك 

ثّم  تفاعل،  ول  اكتراث  بعدم   يتلّقاه 

ينقله اإلى �سخ�س اآخر، بعدم اكتراث 

بع�س  ين�سى  حينما  لللكللّنلله  اأيلل�للسللًا. 

ما  بتعوي�س  يقوم  الأرقللام  اأو  الكلمات 

نق�س من تلقاء نف�سه، لذلك يح�سل 

التعار�س بين ال�سائعات. 

ي �لنقدي: حينما يكون ال�سخ�س  ج- �لتلقهّ

ملللللّمللًا بللمللعلللللومللات، وبللقللدر كلللاٍف من 

فاإّنه  ال�سائعة،  مو�سوع  حول  المعرفة 

النقدّي  تفكيره  ي�ستخدم  اأن  ي�ستطيع 

تتابع  لديه  ويكون  الخبر،  تحليل  في 

منطقّي، فهو ي�سمع ثّم يحّلل ثّم ينّقي 

الللخللبللر مللن اللل�للسللوائللب والللمللبللالللغللات، 

حال  في  نقله  عدم  يقّرر  اأو  ينقله  ثّم 

اكت�سف كذبه. 

 والمطلوب في اإدارة التلّقي، هو: 

�أواًل: التحّرر من اأّي تاأثير عاطفّي للخبر، 

مهما كان المو�سوع حيويًا ويم�ّس اأهّم 

الق�سايا اأو الأ�سخا�س في حياتنا.

حال  في  المحايد  الموقف  اّتخاذ  ثانياً: 

اأهللمللّيللة  علللدم  اأو  الللمللعلللللومللات  نق�س 

المو�سوع، دون الت�سّرع بنقله، واإ�سافة 

املطلوب يف إدارة تلقي اخلرب 
التحّرر من أّي تأثري عاطفّي 
للخرب، مهما كان املوضوع 

حيويًا وميّس أهّم القضايا أو 
األشخاص يف حياتنا

الملف
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معلومات غير دقيقة.

للمو�سوع،  اأهمّية  وجود  حال  في  ثالثًا: 

مللحللاولللة تللحلل�للسلليللل قللللدٍر كللللاٍف من 

النقدّي.  التلّقي  لتكوين  المعلومات 

وهو المرحلة الثالثة.

3- نقد الخبر:
ال�سائعة عدم  �سمات  اأّن من  تبّين  قد 

غام�س  جانب  وتوافر  بم�سدر،  ارتباطها 

منها، وخروجها اأحيانًا عن �سياق معروف، 

لو�سائط  الجانبّية  الإ�سافات  عن  ف�سًل 

النقل... هذه ال�سّمات يجب اأن ترتكز في 

ذهن المتلّقي ليطرح الأ�سئلة التالية:

الرئي�س،  الخبر  م�سدر  هو  ما  مللن/  اأ- 

ولي�س الو�سائط؟

ب- هلللل هلللو مللعللنللّي بلللالأملللر، وملللوثلللوق، 

ولللديلله ملل�للسللداقللّيللة و�للسلللحللّيللة لنقل 

لي�س  مثًل  اآب  )الوات�س  الخبر؟  هذا 

ا�ست�سهاد  نباأ  لتلّقي  موثوقًا  م�سدرًا 

التلفيق،  و�سهولة  �سلحيته،  لعدم 

والبتكار وتعّدد الو�سائط(.
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تللمللريللر الللخللبللر؟  اللللهلللدف ملللن  ج- ملللا 

الآثار  )درا�سة  يعود؟  من  ولم�سلحة 

واحتمالت ال�سّحة والكذب(.

د- هل يمكن ت�سديق الخبر؟ 

هل- هل يوجد تناق�س بينه وبين معلومات 

اأم  نف�سه  ال�سياق  في  مللوؤّكللدة  �سابقة 

ين�سجم معها؟

ز- ماذا لو تبّين كذبه؟ 

الجزء  هو  وما  الموؤّكد  الجزء  هو  ما  ح- 

الخبر  اأجلللللزاء  )تللحللللليللل  الللغللاملل�للس؟ 

والتحّقق من �سحة كّل جزء، ثّم �سّحة 

العلقة بينها(.

)مثًل  الغمو�س؟  اإزالللة  يمكن  كيف  ط- 

هلعًا  يخلق  قاتل  وبللاء  عن  خبر  ي�ساع 

الغمو�س  اإزلللة  فيتّم  مللا،  منطقة  في 

عبر تحديد ا�سم المر�س، ثّم البحث 

وخطورته  واآثللاره  انت�ساره  اأ�سباب  عن 

من م�سدر معنّي: م�ست�سفى اأو طبيب 

مخت�ّس اأو موقع طبّي موثوق... ولي�س 

الم�سابين  ال�سديق  اأو  الللجللار  مللن 

بللالللهلللللع، فللقللد يللكللون اأبلل�للسللط مللّمللا تللّم 

ت�سويره(.

الأ�سئلة  هذه  عن  الوا�سحة  الإجابة  اإّن 

كفيلة بت�سحيح م�سار الأخبار التي ت�سلنا كّل 

الحيادية؛  الفعل  رّدة  والحفاظ على  دقيقة، 

�سيوؤّثر  عاطفي  تاأثير  لأّي  للخ�سوع  تجنبًا 

�سلبًا على ردود الأفعال، بل تتيح عملية النقد 

حال  في  �سوّي  ب�سكل  يت�سّرف  اأن  للمتلّقي 

كانت بع�س اأجزاء الخبر �سحيحًة. 

4- بناء رّدة الفعل المنا�شبة: 
فلللي حللللال كلللانلللت اللل�للسللائللعللة خللطللرة 

الفعل  رّدة  مق�سودة،  غير  اأو  ومق�سودة، 

هي الثمرة التي يجب الحفاظ عليها، لأنها 

ُتف�ِسل مخّططًا مق�سودًا، بل قد تحّوله اإلى 

وعلى  غالبًا،  العدو  من  ا�ستفادة  فر�سة 

قوّية  المعنوّية  الللروح  على  تحافظ  الأقللّل 

التفكير  المتلّقي  على  لللذلللك،  وعللاللليللة. 

اأو  الحقيقة  اإلللى  و�سل  اإن  هاّمة  بجوانب 

من طرق نقد اخلرب حتليل 
أجزاء اخلرب والتحّقق من 
صحة كّل جزء، ثّم صّحة 

العالقة بينها

الملفالملف
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يف حال كانت الشائعة خطرة 
ومقصودة، أو غري مقصودة، 
رّدة الفعل هي الثمرة التي 

يجب احلفاظ عليها

تعّذرت عليه:

الموقف  الخبر، ما هو  اأ- في حال �سدق 

المنا�سب؟

ب- ما هي اآثار ن�سر الخبر وتداعياته في 

حال ال�سّحة؟

اأو  الن�سر  و�سلبّيات  اإيجابّيات  هي  ما  ج- 

ال�سمت؟ واأّيها الأولى والأهّم؟

د- َمن هي الأطراف المت�سّررة اإذا قمت 

بنقل الخبر؟

اإّن اأكثر الأمثلة و�سوحًا، هو عند تلّقي 

خبر �سهادة �سديق عبر قناة توا�سل غير 

المتلّقي  الحيرة  تللاأكللل  عندها  مللوثللوقللة، 

ال�سمت.  وبين  ذويلله  اإخبار  �سرورة  بين 

وال�سبر؛  الترّيث  هو  الأن�سب  والت�سّرف 

تتحّمل  ر�سمّيًة  جهاٍت  الأخبار  لهذه  لأّن 

المنا�سبة،  بالكيفية  الخبر  نقل  م�سوؤولّية 

الخبر...  به  يرتبط  الذي  الم�سدر  وهي 

الذي قد يكون مجّرد �سائعة. 

مراعاة  هي  اإذًا،  الأ�سوب  فالقاعدة 

التي  الأ�سابع  تكون  ربما  خطوات،  اأربللع 

الخبر-  تمييز  الباطل:  عن  الحق  تف�سل 

رّدة  �سبط  الخبر-  نقد  التلّقي-  اإدارة 

اأّن  بالذكر  والللجللديللر  المنا�سبة.  الفعل 

ال�سبر  بمظّلة  اإّل  تنجح  ل  العملّية  هللذه 

والترّيث، والتقوى في عدم �سائعة الباطل 

قبل كّل �سيء.
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حت����ق����ي����ق: زه�����������راء ع���������ودي ���ش��ك��ر

فحوى  هي  ال�شاحية«،  تدخالن  مفّخختان  »�شيارتان 

اآب،  الوات�ص  على  اللبنانّيين  معظم  تلّقاها  التي  الر�شالة 

االّت�شال  اإل��ى  �شارعت  التي  فاتن  الحاّجة  �شمنهم  وم��ن 

بابنتها لتعود فورًا اإلى المنزل خوفًا عليها من اأّي مكروه. 

ترقب  كانت  التي  االب��ن��ة،  على  ب��دا  ال��ع��ودة  طريق  وف��ي 

بعالم  اأفكارها  وان�شغلت  والهلع،  التوّتر  اأمامها،  �شيارة  كّل 

االنفجارات الب�شع، وبالم�شير الذي �شيحّل بها لو كانت من 

ع. ح�شاد االنفجار الُمتوقَّ

ب�شالم،  االأمر  مّر  كبيرة،  االإلهّية  االألطاف  كانت  ولّما 

ال�شاحية  اأهالي  اأقلقت  �شائعة  مجّرد  المو�شوع  اأّن  وتبّين 

االنفجارات  ج���ّراء  م��ن  بعد  جروحهم  تلتئم  ل��م  ال��ذي��ن 

الما�شية.

*ال�شائعات وباء كّل زمان
تتوّقف  لم  واإفرازاتها  ال�سائعات  حرب  اإّن 

و�سائل  تعد  فلم  التطّور،  في  اآخذة  بل هي  يومًا، 

ُيدخل  الذي  الوحيد  الباب  بم�ساحاتها  الإعلللم 

واأكاذيبهم،  �سمومهم  ل�سائعة  المغر�سون  منه 

مثل:  الجتماعّي  التوا�سل  برامج  اأ�سبحت  بل 

الملف
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بع�سها  نقل  كثيرة  �سواهد  التاريخ  وفللي 

القراآن الكريم، عن اّتهام الأنبياء والر�سل 

زورًا بالجنون اأو ال�سحر اأو الإفك والكذب 

وال�سعر اإلخ...

������ِذي������َن ِم����ْن  {َك�������َذِل�������َك َم������ا �أََت���������ى �لَّ

ْو  �أَ َق��اُل��و� ���َس��اِح��ٌر  �إِالَّ  َق��ْب��ِل��ِه��ْم ِم���ْن َر���ُس��وٍل 

)الللنللبللي   )52 َم�����ْج�����ُن�����وٌن})اللللذاريلللات: 

������َم������ا �أَْن����������َت ِم����َن  �للسللعلليللب(، {َق������اُل������و� �إِنَّ

ِريَن})ال�سعراء: 185(. �ْلُم�َسحَّ

*ال�شائعة في القراآن
اإلى  كلمه  في  خ�سر  ال�سيخ  وي�سير 

ووا�سح  �سريح  ب�سكل  ال�سائعة  ذكر  ورود 

وقد  مفرداتها،  اإلللى  اإ�سافًة  الللقللراآن  في 

وردت كلمة ال�سائعة في القراآن بالن�س:

�أَْن  ���وَن  ُي���ِح���بُّ ����ِذي����َن  �لَّ {�إِنَّ 

َت�ِسيَع �ْلَفاِح�َسُة ِفي �لَِّذيَن 

�آَم����ُن����و� َل���ُه���ْم َع�����َذ�ٌب 

ْنَيا  �أَِليٌم ِفي �لدُّ

وردت كلمة الشائعة يف 
القرآن بالنّص: {إِنَّ الَِّذيَن 

ُيِحبُّوَن أَْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي 
الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم 

ْنَيا َواْلآِخَرِة} ِفي الدُّ

الّت�سالت  وبرامج   Twitterو  Facebook
من�سات   »WhatsApp« مللثللل:  الللحللديللثللة 

جديدة لإطلق ال�سائعات التي بات باإمكانها 

لّف العالم خلل دقائق. وهنا نطرح �سوؤاًل:

مللا هللو مللوقللف الللديللن والللقللانللون من 

انت�سار هذا الوباء؟

*ال�شائعات ُمدانة دينّيًا
عن  بعيدًا  ولي�س  الدين،  من  انطلقًا 

التوجيه  مللديللريللة  مللديللر  يللرى  الإعلللللم، 

قناة  فللي  الفنية  اللجنة  ورئي�س  الدينّي 

الديراني«  »خ�سر  ال�سيخ  ف�سيلة  المنار 

ع�سفت  التي  الأمرا�س  من  »ال�سائعة  اأّن 

بللالإنلل�للسللانلليللة مللنللذ فللجللر وجلللودهلللا، لكّن 

المعنوية  الللروح  ت�ستهدف  التي  اأخطرها 

للأمة اأو الجماعات بهدف ك�سرها 

واإذللها.  وتحطيمها 

�ل�سيخ خ�سر �لدير�ني
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َو�لُل  َو�اْلآِخ������������َرِة 

َي����ْع����لَ����ُم َو�أَْن�������ُت�������ْم اَل 

َتْعلَُموَن} )النور: 19(.

اأخللرى  باألفاظ  معناها  وورد 

منها:

��َن  مِّ �أَْم����ٌر  َج���اآَءُه���ْم  {َو�إَِذ�  الإذاعلللة:   -  1
وُه  �الأَْمِن �أَِو �ْلَخْوِف �أََذ�ُعو� ِبِه َوَلْو َردُّ

ِمْنُهْم  �الأَْمِر  �أُْوِلي  َلى  َو�إِ �ُسوِل  �لرَّ �إَِلى 

َلَعِلَمُه �لَِّذيَن َي�ْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل 

َبْعُتُم  اَلتَّ َوَرْح��َم��ُت��ُه  َعلَْيُكْم  �لِل  ُل  َف�سْ

ْيَطَن �إِالَّ َقِليال})الن�ساء: 83(. �ل�سَّ

َينَتِه  ْم  لَّ {َلِئن  تعالى:  قوله  الإرجاف:   - 2
َر�ٌض  �ْلُمَناِفُقوَن َو�لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

َلُنْغِرَينََّك  �ْل��َم��ِدي��َن��ِة  ِف��ي  َو�ْل��ُم��ْرِج��ُف��وَن 

َقِلياًل  �إاِلَّ  ِفيَها  ُيَجاِوُروَنَك  اَل  ُثمَّ  ِبِهْم 

* َمْلُعوِنيَن �أَْيَنَما ُثِقُفو� �أُِخُذو� َوُقتُِّلو� 
َتْقِتياًل})الأحزاب: 60 - 61(.

��ِذي��َن َج���اُءو� ِب��ااْلإِْف��ِك  3 - الإفللك: {�إِنَّ �لَّ
َلُكْم   � ���َس��رًّ َتْح�َسُبوُه  اَل  ِمْنُكْم  َبٌة  ُع�سْ

َلُكْم ِلُكلِّ �ْمِرٍئ ِمْنُهْم َما  َبْل ُهَو َخْيٌر 

ِكْبَرُه  َتَولَّى  َو�لَِّذي  ْثِم  �اْلإِ ِمَن  �ْكَت�َسَب 

ِمْنُهْم َلُه َعَذ�ٌب َعِظيٌم})النور: 11(.

����ِذي����َن  4 -  الللبللهللتللان: قللال تللعللالللى: {َو�لَّ
ِبَغْيِر  َو�ْلُموؤِْمَناِت  �ْلُموؤِْمِنيَن  ُي���وؤُْذوَن 

ْثًما  َما �ْكَت�َسُبو� َفَقِد �ْحَتَمُلو� ُبْهَتاًنا َو�إِ

ِبيًنا})الأحزاب: 58(. مُّ

ا َز�ُدوُكْم  5 - الفتنة: {َلْو َخَرُجو�ْ ِفيُكم مَّ

�إِالَّ َخَبااًل والأَْو�َسُعو�ْ ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم 

 ُ ��اُع��وَن َل��ُه��ْم َو�للهّ �ْل��ِف��ْت��َن��َة َوِف��ي��ُك��ْم ���َس��مَّ

اِلِميَن})التوبة: 47(. َعِليٌم ِبالظَّ

*طريق المواجهة
�سلبّيًة  انعكا�ساٍت  لل�سائعات  اأّن  وبما 

ويذكر  مواجهتها،  من  بّد  ل  كان  خطيرة، 

ال�سيخ الديراني الخطوات التي تتلّخ�س بل:

��َه��ا  يُّ
�أَ {َي��ا  تعالى:  اهلل  يقول  �لتثبت:   -  1

ِبَنَباأٍ  َفا�ِسٌق  َج��اءُك��ْم  �إِن  �آَم��ُن��و�  ��ِذي��َن  �لَّ

َفَتَبيَُّنو�...})الحجرات: 6(.

�إرج������اع �الأم�����ر الأه����ل �الخ��ت�����س��ا���ض:  اأ- 

�أَْم��ٌر  َج��اءُه��ْم  {َو�إَِذ�  تعالى:  اهلل  يقول 

َوَلْو  ِبِه  َذ�ُع��و�ْ  �أَ �ْلَخْوِف  �أَِو  َن �الأَْم��ِن  مِّ

�أُْوِل��ي �الأَْم��ِر  �ُسوِل َو�إَِل��ى  �إَِل��ى �لرَّ وُه  َردُّ

َي�ْسَتنِبُطوَنُه  ���ِذي���َن  �لَّ َل��َع��ِل��َم��ُه  ِم��ْن��ُه��ْم 

ِمْنُهْم})الن�ساء: 83(.

��ر ف��ي م��ح��ت��وى �ل�����س��ائ��ع��ة: اإّن  ب- �ل��ت��ف��كهّ

كثيرًا من النا�س ل يفّكر في م�سمون 

ولو  اأنف�سنا،  اأعطينا  ولللو  ال�سائعة. 

لحظات للتفّكر في اأكثر ال�سائعات لما 

انت�سرت �سائعة كاذبة اأبدًا. 

2 - حرمة نقل ال�سائعة، يقول اهلل تعالى: 
���ِذي���َن �آَم���ُن���و� �إِن َج��اءُك��ْم  ���َه���ا �لَّ يُّ

{َي���ا �أَ

ناقل  َفَتَبيَُّنو�} فجعَل اهلل  ِبَنَباأٍ  َفا�ِسٌق 

الخبر من دون تثّبت من الفا�سقين.

»كفى   :P الأكلللرم  النبّي  عن  وورد 

بالمرء كذبًا اأن يحّدث بكل ما �سمع«.

الملف
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3 - تحّمل الم�سوؤولّية ال�سرعّية والقانونّية 
{َوِقُفوُهْم  عن الآثار المترتبة عليها: 

 ،)24 �ْسُئوُلوَن})ال�سافات:  مَّ �إِنَُّهم 

َرِقيٌب  َلَدْيِه  الَّ  �إِ َق��ْوٍل  ِمن  َيْلِفُظ  {َما 

َعِتيٌد}في الدنيا والخرة.

4 - تجب، على من يعلم، مواجهة ال�سائعة 
وك�سفها بكّل ال�سبل وتعرية اأ�سحابها، 

ي�سّكلون  لأنهم  منهم،  الأمللة  وتحذير 

خطرًا عليها.

ال�سيخ  يللقللول  بالعواقب  يتعّلق  وفيما 

على  اهلل  حلللّرم  »لللقللد  الللديللرانللي:  خ�سر 

عباده القيام بهذا الأمر، وحّرم على النبّي 

والأّمة اأن تعتمد في الحرب على المرجفين 

َخَبااًل  �إِالَّ  َز�ُدوُك����ْم  ��ا  مَّ ِفيُكم  َخ��َرُج��و�ْ  َل��ْو 

 

}

والأَْو�َسُعو�ْ ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم �ْلِفْتَنَة َوِفيُكْم 

 * اِلِميَن  ِبالظَّ َعِليٌم   
ُ َو�للهّ َلُهْم  اُعوَن  �َسمَّ

َلَك  َوَق��لَّ��ُب��و�ْ  َق��ْب��ُل  �ْلِفْتَنَة ِم��ن  �ْب��َت��َغ��ُو�ْ  َل��َق��ِد 

 ِ
ْم���ُر �للهّ �الأُُم����وَر َحتَّى َج��اء �ْل��َح��قُّ َوَظ��َه��َر �أَ

َوُهْم َكاِرُهوَن})التوبة: 47 – 48(. وحّرم 

على اأفراد الأّمة ال�ستماع لهم«.

وبللالللنلل�للسللبللة اإللللللى مللثلليللري ونللا�للسللري 

مرتبط  ال�سرعّي  »فحكمهم  ال�سائعات: 

ال�سائعات  وبع�س  واأثرها،  ال�سائعة  بنوع 

مللن الللكللبللائللر اإذا كلللان كللذبللًا. وقلللد ذكللر 

النا�س  اأ�للسللنللاف  بع�س  الللقللراآن 

ور�سوله  اهلل  خانوا  الذين 

وقللللّدمللللوا الللمللعلللللومللات 

فك�سفهم  للللللأعللللداء 

للنبّي، وبع�سهم  الوحي 

 .P النبي  عر�س  تناول 

هذا  مع  الأمللم  تعاملت  وقد 

اأنف�سهم  يبيعون  الذين  النا�س  من  النوع 

اإلى الأعداء كخونة، وجرى اإعدامهم. وفي 

يقوم  من  بع�س  على  ينطبق  قد  الإ�سلم 

اأو  الأر�للس  في  المف�سد  �سفة  الأمللر  بهذا 

المثّبط للعزائم في حالت الحرب فيكون 

حكمه الإعدام«.

*القانون يحا�شب
وانللعللطللافللًا نللحللو الللجللانللب الللقللانللونللي 

الدين  نور  تمام  الأ�ستاذة  المحامية  تقول 

مرتكبي  يحا�سب  اللبناني  »الللقللانللون  اإنَّ 

والقدح،  الإعلمّية،  وال�سائعات  الجرائم، 

مواقع  على  تطلق  التي  والتحقير  واللللذّم 

 بعض الشائعات من الكبائر 
إذا كان كذبًا
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الجتماعي  التوا�سل 

درا�للسللة  بح�سب  وذللللك 

بحيث  حلللدة.  على  حللالللة  كللّل 

اللللقلللرارات  الللكللثلليللر مللن  اإن هللنللاك 

الق�ساء  عللن  �للسللدرت  الللتللي  الق�سائية 

الأمللور  قا�سي  وعللن  عللاّم  ب�سكل  اللبنانّي 

الم�ستعجلة ب�سكٍل خا�ّس، اإذ لقا�سي الأمور 

الآيلة  التدابير  جميع  يتخذ  اأن  الم�ستعجلة 

الحقوق  عللن  الوا�سح  التعّدي  اإزاللللة  اإلللى 

ال�سخ�س  فحرّية  الم�سروعة.  والأو�للسللاع 

تقف عند حقوق الغير وعند حدود القانون 

كافة  يحجب  مطلقًا  حّقًا  لي�ست  والحرّية 

الحقوق الأخرى ويجيز التعّدي عليها«.

ال�سائعة  جرائم  الدين  نللور  وتو�سح 

على  الواقعة  الجريمة  تتعّدى  اإنها  قائلًة 

اإلى  التي تهدف  الأ�سخا�س، )فال�سائعات 

النيل من هيبة الدولة ومن ال�سعور القومّي 

هي اأي�سًا جرم ن�سَّ عليه القانون، فمثًل 

اأّن »من قام  295 تن�ّس على  المادة 

في لبنان في زمن الحرب اأو عند 

ترمي  بللدعللاوى  ن�سوبها  تللوّقللع 

اأو  القومّي  ال�سعور  اإ�سعاف  اإلى 

العن�سرّية  النعرات  اإيقاظ  اإلى 

بللالإعللتللقللال  عللوقللب  الللمللذهللبلليللة  اأو 

الموؤّقت(.

*اعتبار �شمعة وكرامات النا�ص
من  تنال  التي  ال�سائعات  فاإّن  وكذلك 

الوحدة الوطنية جّرمها القانون، فالمادة 

317 عقوبات، تن�ّس على )اأن كل عمل اأو 
كتابة وكل خطاب يق�سد منها اأو ينتج عنها 

اأو  العن�سرّية  اأو  المذهبّية  النعرات  اإثارة 

الح�ّس على النزاع بين الطوائف ومختلف 

شهد القضاء اللبناين أحكامًا 
جزائّية تقضي بتجرمي املّدعى 

عليه بجرم قدح وذّم وتشهري

الملف
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عنا�سر الأمة يعاقب عليه(. اأّما فيما يتعّلق 

بالجرائم الواقعة على الأ�سخا�س في هذا 

تن�ّس  عقوبات   582 فالماّدة  الخ�سو�س 

النا�س  باأحد  الللذّم  على  )يعاقب  اأنه  على 

في  المذكورة  الو�سائل  باإحدى  المقترف 

اأ�سهر  ثلثة  مللن  بالحب�س   209 الللمللادة 

باإحدى  اأو  ليرة  األف  مئتي  من  وبالغرامة 

مواّد  ت  ن�سّ وكذلك  العقوبتين(،  هاتين 

القانون رقم )583 و584 و586( بتجريم 

وكرامات  واعتبار  ل�سمعة  يتعّر�س  كل من 

النا�س باأي من الو�سائل. 

*اإقفال مواقع اإلكترونية
وفي حال ورود قدح وذّم عبر ال�سفحات 

»اإن  تللمللام:  الأ�للسللتللاذة  تقول  الإلكترونية 

المطبوعات  قللانللون  مللن  الثالثة  الللمللاّدة 

ال�سادر بتاريخ 1962/9/14، تن�ّس على 

الن�سر  و�سيلة  بالمطبوعة  )يعنى  الآتلللي: 

والأ�سكال  الكلمات  تدوين  على  المرتكزة 

بللالللحللروف واللل�للسللور والللر�للسللوم، ويجب 

الموؤّلف  ا�سم  مطبوعة  كللل  فللي  يذكر  اأن 

وتاريخ  وعنوانه  والنا�سر  المطبوعة  وا�سم 

الطبع(. وبالتالي فاإّن �سبكة الإنترنت هي 

من  وتهدف  وحديثة  متطّورة  ن�سر  و�سيلة 

وعر�س  ن�سر  اإلللى  اإللليلله  تهدف  مللا  �سمن 

اأنواعها  مختلف  على  المعلومات  وتبادل 

واأ�سكالها... واإّن عملية الن�سر المن�سو�س 

مختلفة  بطرق  تجري  القانون  في  عليها 

تدوين  طريق  عن  منها  وحديثة،  تقليدية 

وال�سور  بللالللحللروف  والأ�للسللكللال  الكلمات 

يعتبر  اإلكترونّي  موقع  اأّي  واإّن  والر�سوم، 

مللطللبللوعللًة فلللي �لللسلللوء ذلللك 

الللمللفللهللوم الللملل�للسللار اإللليلله 

اآنفًا، ويطّبق على ما ين�سره هذا 

المطبوعات  قانون  عليه  ن�ّس  ما  الموقع 

بالن�سبة للمطبوعة«.

وهنا تتطّرق الأ�ستاذة اإلى مثال اآخر في 

هذا الم�سمار، »فقد �سهد الق�ساء اللبناني 

المّدعى  بتجريم  تق�سي  جزائّية  اأحكامًا 

بعد  وذلك  وت�سهير،  وذّم  قدح  بجرم  عليه 

الإنترنت  على  وهمّي  ح�ساب  بفتح  قيامه 

الفاي�سبوك  �سفحات  وعلى  المّدعية  با�سم 

تّم  وقد  لها،  والإ�ساءة  بها  الت�سهير  بهدف 

عبر  ا�سمه  واكت�ساف  الفاعل  اإلى  التعّرف 

هوية  وتحديد    IP Address الللل  متابعة 

الموقع  اإقفال  جللرى  وبالتالي  الم�ستعمل. 

الإلكتروني المفتوح با�سم المّدعية«. 

تن�سب  وال�سائعات  التاريخ  فجر  منذ 

مللخللالللبللهللا فلللي جلل�للسللد الللعللالللم كلللّلللله، فهي 

والأوبللئللة  المعنوية،  الللحللروب  اأخللطللر  مللن 

اأ�سّدها تدميرًا وخطورة على  النف�سية ومن 

جديرة  فهي  لذلك  الب�سرية،  المجتمعات 

اللل�للسللرورّي  وملللن  واللللعللللج،  بالت�سخي�س 

تق�سي  ل  حّتى  ا�ستئ�سالها،  اإلى  الم�سارعة 

على الروح المعنوية  للأّمة، التي هي ِعماد 

نللجللاح الأفللللراد، وركلليللزة بللنللاء اأمللجللاد 

ال�سعوب والح�سارات.
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ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�ص

حاجتك إليه

ثك يا ولدي بحديٍث جرى لي، مع من ُين�سب اإلى العلم، فاإّنه  حدِّ
ُ
واأ

ح�سر عندي يومًا واأنا جال�س على تراب ب�ستان فقال: كيف اأنت؟ فقلت 

مّيت،  اأكتافه جنازة  وعلى  مّيت،  راأ�سه جنازة  يكون من على  له: كيف 

وعلى �سائر ج�سمه اأموات محيطون به، وفي رجليه ج�سد مّيت، وحوله 

اأموات من �سائر جهاته، وبع�س ج�سده قد مات قبل ممات ج�سده؟

اأّن  تعلم  األ�ست  له:  فقلت  مّيتًا،  عندك  اأرى  فما  هذا؟  كيف  فقال: 

فيب�س،  الأر�للس  في  نباتًا  اخ�سرَّ  لّما  حّيًا  كان  وقد  كّتان،  من  عمامتي 

اأي�سًا ومات؟ وهذا  فيب�س  اأخ�سر  ومات؟ وهذه �سدرتي من قطن حّي 

�سعر  في  البيا�س  وهذا  ومللات؟  فيب�س  اخ�سّر  قد  كان  قد  نبات  حولي 

مات؟  فقد  اأبي�س  �سار  فلّما  ب�سواده  حّيًا  كان  قد  وجهي  و�سعر  راأ�سي 

الطاعات فقد �سارت في  له من  فيما خلقت  اأ�ستعملها  ل  وكّل جارحة 

ب من هذه العَظة و�سحيح المقالت. فليكن على  حكم الأموات؟ فتعجَّ

خاطرك يا ولدي اأمثال هذه العظات.

نصوص تراثية
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*ا�شتغل بذكره وب�شكره
ومثال ذلك: يا ولدي محّمد 

اإّنك تحتاج اإلى ما ت�ستعمله من 

الللركللوب  واآلت  الم�سي  اآلت 

واآلت الت�سّرف في الحركات، 

الماأكولت،  واآلت  وال�سكنات، 

اإّياك  ثم  واإّيللاك  والم�سروبات. 

بين  ذلللك  ح�سور  ي�سغلك  اأن 

من  عليك  م�سّقة  بغير  يديك 

المح�سن  جلللللله  جللّل  المنعم 

في  تجد  اأّنلللك  كما  اإللليللك،  بلله 

مليكات  لللك  بللعللدي  اأو  حياتي 

ما  وكّل  جليًل،  عري�سًا  وجاهًا 

 على يدي كثيرًا كان 
ً
اأ تلّقى مهيَّ

اأو  ب�سكري  ت�سغل  اأو قليًل، فل 

ذكري عن اهلل جّل جلله الذي 

ومّكنني  اإلللّي  وحّبب  به  اأمرني 

من ا�ستعداد ذلك لك ولإخوتك 

وحاجتك،  اإليه  حاجتهم  قبل 

ذكللري  عللن  بللذكللره  ا�ستغل  بللل 

وب�سكره عن �سكري.

)*( ك�سف المحّجة لثمرة المهجة، ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س.

الهوام�ص

*تذّكر جالل نعمته
جلله  جّل  اهلل  عّمر  محّمد،  ولللدي  يا  تذّكر  ثّم 

اأنت  وما  ومراقبته  نعمته،  وجلل  بمكا�سفته،  قلبك 

لخدمته  بالبقاء  ت�سريفك  �ساعة  فللي  اإللليلله  محتاج 

يعجز  والإن�سان  والقلم  الل�سان  فاإّن  ذكرناه.  ما  غير 

على  اإليه  احتجت  ما  كّل  بل  معناه،  جميع  يحرز  اأن 

من  هدية  اأّنلله  اإليه  حاجتك  عند  فاذكر  التف�سيل 

واِهبها  بتعظيم  الهدّية  اإلللى  فانظر  الجليل،  مللولك 

وا�سكر جالبها جّل جلله ومثال ذلك اأّنك تحتاج اإلى 

لطاعة  التفّرغ  على  بخدمتها  تغنيك  جارية  اأو  غلم 

والجارية  الغلم  بذكر  ت�سغل  فل  وخدمته.  مللولك 

اإليك  المح�سن  ومولك  �سيدك  من  عليهما  وال�سفقة 

واإليهما. وتذّكر اأنه ما كان في مقدورك اأن تخلقهما 

ثمنهما  من  اأنت  اإليه  وتحتاج  يحتاجان  ما  تخلق  ول 

وتذلّلهما لطاعتك وموؤنتهما وح�سن رعايتهما، فكيف 

ُيوؤِْثر عليه �سواه، وما  اأو  اأن ين�ساه  اأو يليق بعاقل  يحّل 

ل لوله؟ ل ما ح�سَّ كان ُيَح�سِّ

واإياك اأن تكون كثرة الِنَعم يهون قدرها، وي�سغر 

عندك �سرف بذله جّل جلله بها، فاإّن العقل ما ق�سى 

اأّن كّلما بالغ المولى الأعظم في الإكرام والإ�سعاف، 

حتى  وال�ستخفاف،  لموله  الحتقار  في  العبد  يبالُغ 

الجود،  ل�ساحب  الجحود  مقام  اإلى  الجاهلون  يبلغ 

على  تتبعهم  اأن  فاحذر  الموعود،  اليوم  في  والهلك 

الجهالت، فالقوم قد اأحاطت بهم م�سائب الغفلت 

وهم في ذّل الندامات.
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*الح�شين، بو�شلة الع�شق
اأداء  عدم  من  اهلل  اإلى  اأعتذر  »بماذا 

عبارة  اأبلللِت؟«،  يا  الح�سين  تجاه  واجبي 

لوالده  تموز  حللرب  مجاهدي  اأحللد  قالها 

للقيام  يللذهللب  اأن  قللبللل  اللل�للسللريللر 

قريته  في  الجهادي  بواجبه 

م�سهد  اللل�للسللعللب.  علليللتللا 

المعّتق  الع�سق  يخت�سر 

والهجرة  اللللوداع  باأ�سى 

نحو الح�سين...

تركوا  رجللال  بل  ملئكة،  لي�سوا  هم 

وحياتهم  واأحلللمللهللم  عللائلللتللهللم 

عّلهم  الأفللللق،  نللحللو  ونللظللروا 

يلللللللتلللقلللون بللنلل�للسللريللن ل 

ثللالللث لللهللمللا، اللللعلللّزة اأو 

الللل�لللسلللهلللادة. فلللل»�لللسلللادي« 

كلللان مللدّلللل اأبلليلله واأّملللله، 

الو�سيم  الوجه  �ساحب 

اأراد  الر�سيقة،  والقامة 

التي  بالفتاة  القتران 

رجال اهلل:
Qهجرٌة نحو الحسين
حتقيق: زينب �شالح

اإّنها الحرب... ورجاٌل اأعاروا اهلل جماجمهم، فعانقوا الّن�شر قبل 

اأن يروه. اأحداٌث كثيرة، يخالها العالم مح�َص خيال، لكّنها كانت واقعًا 

هو  حربًا  كّله  العالم  خاف  الذي  الوقت  وفي  تفا�شيله.  بكّل  عاي�شوه 

ابتدعها �شّدهم، وقفوا هم بب�شالة، يدافعون ب�شعادة، معانقين يوميات 

و�شلنا بع�ص تفا�شيلها، والكثير يبقى �شرًا، بين اهلل ورجاله.
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يحّبها، لكّنه لم يخرج مع 

ا�ستعلت  النازحين عندما 

 .2006 تموز  في  الحرب 

وعلللنلللدملللا قللللال لللله اأحلللد 

الإخلللللوان فللي الللمللعللركللة: 

»اذهلللللب يلللا �لللسلللادي اإللللى 

�سغيرًا،  زلت  ما  حياتك، 

عللللمللللرك للللللم يلللتلللجلللاوز 

واأنجب  تللزّوج،  الع�سرين، 

نقاتل  هنا  نحن  حياتك،  يملوؤون  اأولدًا 

اأعي�س  »قللد  اأجللابلله:  عنك«،  بللدًل 

وال�سبعين،  ال�ستين  اإلللى 

ل�سيدي  اأقلللول  مللاذا  لكن 

األللقللاه  عللنللدمللا  الح�سين 

وقلللد وّللليللت الأدبلللللار كي 

كان  اآب،  انت�سار  وبعد  اأعي�س؟«. 

عرو�سه،  اإلللى  لي�س  عر�س،  له 

بل اإلى رو�سة ال�سهداء.

والأمللللثلللللللللة كلللثللليلللرة، 

فمنهم من ق�سى ومنهم من ينتظر...

*روح واحدة
يللقللول �للسللاجللد: »فلللي �للسللاحللة الللحللرب 

اآلف،  وربما  ومئات  ع�سرات  نحن 

نطّبق  واحدة،  روحًا  ن�سبح  لكّننا 

اأن  يحاول  مّنا  وكل  قادتنا،  اأوامر 

تدمع  ثم  بحياته«.  الآخللر  يفدي 

تفا�سيل  بع�س  م�ستذكرًا  عينه 

الللجللهللاد فلللي تلللملللوز  قللائللًل: 

الجهاد  زملللء  اأحللد  اأ�سيب   2006 »عللام 

لكني  ينفطر،  بقلبي  ف�سعرت  المقّربين، 

الجعبة،  عنه  اأخللذت  اأع�سابي.  تمالكت 

ثم  النزيف،  يتوقف  كي  الجرح  وربطت 

اإلى  �ساأو�سلك  تقلق  ل  له:  وقلت  ح�سنته 

اهلل، ملللكلللان اآمللللن  �للسللاء  اإن  و�ست�سفى 

الجهاد  لنكمل  و�ستعود 

�لللسلللويلللة. وفللللعللللًل علللاد 

 »يف ساحة احلرب... نصبح 
روحًا واحدة، نطّبق أوامر 
قادتنا، وكّل مّنا يحاول أن 

يفدي اآلخر بحياته«
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بف�سل اهلل. ويحدث كثيرًا اأن ي�ساب اأحد 

حتى  اآمن  مكان  اإلى  فننقله  المجاهدين، 

حوله،  نجتمع  الخت�سا�س.  ذوو  يداويه 

نروي له الفكاهات ونحاول قدر الم�ستطاع 

اإذا  اأمللا  األللملله.  ونن�سيه  عنه،  نخّفف  اأن 

اإكمال  على  فنتعاهد  مّنا،  اأحللد  ا�ست�سهد 

درب الجهاد حتى ناأخذ له بثاأره ول ن�سّيع 

دمه هدرًا«.

*خ�شوع مّت�شل بال�شماء
من  اإّل  يثبت  ل  الحرب،  �ساحة  »فللي 

كان ذا اإيمان را�سخ وعقيدة ل يهّزها حّب 

كلمه،  علي«  »اأبللو  ا�ستهّل  هكذا  الّدنيا«. 

�ساردًا بع�س تفا�سيل ما عا�سه مع الرجال 

تركنا  »نحن  رّبللهللم:  مع  مناجاتهم  حللال 

�سيء  من  ما  وبيوتنا.  واأولدنلللا  عائلتنا 

في الدنيا قادر على اإبعاد الأب عن اأولده 

ثّم  لللرّبلله«.  اأكبر  ع�سق  �سوى  الحرب  في 

يتابع: »في اأوقات ال�سلة، كّنا ن�سعر باأّن 

اأرواحنا تهاجر بعيدًا عن اأ�سوات ال�سرب 

والنيران نحو ال�سماء، نقراأ القراآن، ن�سعر 

باأّنه يمنحنا دفعًا كبيرًا نحو الأمام وبقّوة 

عن  نغفل  ل  اأج�سادنا.  في  ت�سري  كبيرة 

دعاء  نقطع  فل  الم�ستطاع،  قدر  الأدعية 

كميل، ول دعاء التو�ّسل ول الندبة. اأحيانًا 

�سوته  رفع  اإلللى  القارئ  الأخ  ي�سطّر  كان 

يثننا عن  لم  لكّن ذلك  ن�سمعه،  عاليًا كي 

الخ�سوع عند كّل كلمة يقولها. واإذا لم 

نتمّكن من الجتماع، كان كل مّنا 

فالقراآن  طريقته.  على  يللقللراأه 

ل  كال�سلح،  الللدعللاء  وكتاب 

ن�سرنا  لأّن  اأبللدًا،  نفارقهما 

من عند اهلل«.

*روح الفكاهة وهدوء االأع�شاب
الللمللقللاوملليللن من  تللخلللللو جللللل�للسللات  ل 

العائلت  ا�ستذكار  واأحللاديللث  الفكاهات 

قياديي  اأحلللد  �للسللاجللد،  يللقللول  والأحلللّبلللة. 

المقاومة: »ل تخلو جل�ساتنا من ال�سحك 

عن  الترويح  اإلللى  نحتاج  لأننا  والللمللزاح، 

تنا�سي  اإلللى  اأحيانًا  نحتاج  كما  اأنف�سنا، 

اأ�سوات الق�سف«. 

اأيللام  في  »دخلنا  منير:  الللحللاّج  يقول 

اأحد  اإلللى  المجاهدين  واأحللد  اأنللا  الحرب، 

ر  البيوت، فاأخرج من البّراد الحليب وح�سّ

الحليب.  مع  وتناوله  فليك�س(،  )الكورن 

حرب  فللي  نحن  للله:  وقلت  منه،  �سحكت 

واأع�سابك هادئة اإلى هذا الحّد؟! فابت�سم 

الأواملللر  ننتظر  الآن  دمنا  مللا  لللي:  وقللال 

هدوء  على  اأحللافللظ  ل  فلماذا  لنتحّرك، 

اأع�سابي؟«.

*اأهل البيت كانوا معنا..
الن�سر  اأّن  على  الللمللقللاومللون  ُيجمع 

اأهلهم  ودعلللوات  اهلل  بف�سل  دائللمللًا  كللان 

تللدّخلللت  لم�سوا  ولللطللالللمللا  الللمللوؤمللنلليللن. 

خيال.  مح�َس  اأحيانًا  العقل  يخالها  اإلهّية 

عا�سها  التي  الق�س�س  بع�س  هنا  �سنورد 

المجاهدون  اأنف�سهم:
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ُيجمع املقاومون على أّن 
النصر كان دائمًا بفضل اهلل 
ودعوات أهلهم املؤمنني. 
ولطاملا ملسوا تدّخالت 

إلهّية بأيديهم

ح�����ر�������ض:  �أرب�������ع�������ة  اأ- 

يللقللول �للسللاجللد: »كللّنللا 

مللجللمللوعللة كللبلليللرة، 

واأوكلللللللت الللحللرا�للسللة 

اإلللى  الليلة  تلللللك  فللي 

طوال  �سباب.  اأربللعللة 

الللللللليلللل، كللللّنللللا نلللرى 

خلللليللللال اأ�لللسلللخلللا�لللس 

اأربلللللعلللللة يللحللر�للسللون 

اأو  ملل  دون  المكان 

انقطاع. وفي اليوم الثاني، عندما 

الحرا�سة  كانت  كيف  �ساألناهم، 

الليلة الما�سية، اأجاب الأّول: لقد 

وكذلك  ونللمللت،  النعا�س  غلبني 

الرابع  اأّمللا  والثالث،  الثاني  قال 

النعا�س  اأغلللاللللب  »كللنللت  فللقللال: 

وجل�ست اأراقب فقط«.

»اأبو  �إل��ى �ل�سالح: كان  �ل��روح  ع��ادت  ب- 

علي« يرمي ما تبّقى معه من ر�سا�س، 

ي�سلحه  و�سار  �سلحه،  تعّطل  وفجاأة 

في  واحتار  ذلك  الأمللل من  فقد  حّتى 

دون  من  اأ�سبح  باأّنه  منه  ظّنًا  اأمللره، 

�للسلللح، وفللجللاأة »عللللادت الللللروح اإلللى 

ال�سلح و�سرت اأرمي به ب�سكل اأف�سل 

من ذي قبل«.

ج- لكنهّ �لل رمى: �ساح قائد المجموعة 

»اأح�سنت  النار:  اأطلقت  اأن  بعد  بي 

اأ�سبت  لقد  اأح�سنت،  م�سطفى  يا 

لللة«. فقلت 
ّ

الللهللدف وفللّجللرت الللمللل

ذلك  اإلى  اأرِم  لم  »لكّني  متعجبًا:  له 

التجاه!«.

د- ال �أحد هناك: قال اأحد المجاهدين: 

الحارة  من  بالخروج  الأمللر  »جللاءنللي 

حّتى  اإن خرجت  وما  فيها،  كنت  التي 

العدو،  باّتجاه  تطلق  النيران  بللداأت 

فتعجبنا جميعًا لأن اأحدًا مّنا  لم يكن 

هناك«.

هل- �أنا �أحر�سكم: كّنا خم�سة في بيت من 

غلبنا  وفجاأة  القديمة،  القرية  بيوت 

في  طويلة  ل�ساعات  ونمنا  النعا�س 

اأحد  قللال  ا�ستيقظنا  وعندما  الليل، 

 Q الإخوة: »لقد راأيت الإمام علّيًا

ويقول:  بللردائلله  يحر�سنا  المنام  في 

�ساأحر�سكم.  اأنلللا  اأحللّبللائللي  يللا  نللامللوا 

نظرنا حولنا فوجدنا البيت مت�سّدعًا 

من الق�سف دون اأن ي�ساب اأحد مّنا 

61باأذى«.
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*بين م�شتمع ومراقب
على  رقيبًا  نف�سه  من  جعل  َمللْن  وبين 

�سرعّية هذا الن�سيد اأو ذاك، وَمْن ل يبالي 

اإّل لجمالّية الن�سيد وكم يبعث ال�سرور في 

ر  ليعبِّ الأنا�سيد،  جمهور  ينق�سم  النف�س، 

القديمة،  للأنا�سيد  �سوقه  عن  بع�سهم 

تللجللاري  ل  اأنللهللا  اآخلللر  بع�س  يلللرى  بينما 

المو�سة واأهواء جيل اليوم.

 نحو إبداٍع شرعّي
األن���اش���ي���د:

حتقيق: نان�شي عمر

َلْحٍن وكلمات، وبين موؤّلٍف ومن�شٍد وملّحن ين�شاأ الن�شيد  بين 

بغالبيتها  اليوم  فاأنا�شيد  معّين؛  لجمهور  معّينة  ر�شالة  هًا  موجِّ

تتحّدى  ثورية  اأو  القدير،  الرّب  كلماتها  تناجي  وجدانية  اإّما 

اأو قد يكون  عباراتها العدّو، وت�شّد من عزم المقاومة و�شعبها، 

وفي   .R االأطهار  بيته  واأه��ل  للر�شول  مدح  ن�شيد  الن�شيد 

االأ�شيل  االإ�شالمي  الن�شيد  بين  الم�شتمع  ي�شيع  الحاالت  كّل 

في  ُت�شابه  اأنا�شيد  من  م�شتحدث  هو  وما  ال�شرعية،  بمعاييره 

اأغاني  الم�شتخدمة  المو�شيقية  اآالتها  اأو  األحانها  اأو  كلماتها 

مة. الطرب المحرَّ

»بللعلليللدًا  ربللللاب )26 علللاملللًا(:  تللقللول 

لهذه  ال�ستماع  ل  اأف�سّ اأنللا  التعقيد،  عن 

األحانها  تبعث  التي  الم�ستحدثة  الأنا�سيد 

على ال�سرور والفرح«.

اأّما زهراء )21 عامًا( فترى اأّنه ل يهّم 

فالمهّم  حديثًا،  اأو  قديمًا  الن�سيد  كان  اإن 

للأغاني  م�سابه  وغير  �سرعّيًا  يكون  اأن 

مة التي ي�ستمع اإليها اأهل الطرب. المحرَّ
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ويرى عّبا�س اأّن الن�سيد يجب اأن يبقى 

نواحيه،  كّل  من  ال�سرعية  على  محافظًا 

والآلت  المو�سيقى  اإللللى  الللكلللللمللات  مللن 

الم�ستخدمة، فالكلمات الغرامية وموا�سيع 

تحت  تو�سع  لأن  لئقة  غير  مثًل،  الحّب، 

اإطار الن�سيد الإ�سلمي. ويكمل: »اأنا ل�ست 

يجعل  الذي  الن�سيد  بتطوير  ى  ُي�سمَّ ما  مع 

اأّما  والطرب.  الّلهو  اأغاني  ن�سخة من  منه 

الحدود  �سمن  الن�سيد  تطوير  كللان  اإذا 

ال�سرعية فل باأ�س بذلك«.

ويوؤّكد ال�سّيد اإ�سماعيل عّبا�س، بح�سب 

ويرى علّي )29 عامًا( اأّننا بحاجة اإلى 

لأّنها نموذج  القديمة،  الأنا�سيد  ا�سترجاع 

يمكن  ولأّنلله  الأ�سيل،  الإ�سلمّي  للن�سيد 

من  القلق  دون  اإليها  ي�ستمع  اأن  لل�سخ�س 

كونها غير �سرعية.

ر �سارة )25 عامًا( عن ا�ستيائها  وتعبِّ

ي�سدرون  الذين  الجدد  المن�سدين  من 

ال�سرعية  عللن  البعد  كللّل  بعيدة  اأنا�سيد 

تللوؤخللذ معظم  بحيث  الللديللنللّي،  واللللتللزام 

وت�سابه  الللطللرب،  اأغللانللي  مللن  األللحللانللهللا 

مة، وهو اأمر  كلماتها اأي�سًا الأغاني المحرَّ

غير مقبول �سرعًا.

*االأنا�شيد ر�شالة �َشِل�َشة محّببة
في  )من�سد  عّبا�س  اإ�سماعيل  ال�سّيد 

عبارة  الن�سيد  اأّن  يعتبر  الإ�للسللراء(  فرقة 

�َسِل�َسة  بطريقة  للنا�س  هة  موجَّ ر�سالة  عن 

 P بة للأذن، وهي ر�سالة الر�سول ومحبَّ

واأهل بيته R. لذا، يجب اأن ت�سّكل في 

الإن�سان،  منه  ي�ستفيد  در�للسللًا  م�سمونها 

في  تن�سوي  التي  الوجدانّية  كالأنا�سيد 

عباراتها التوبة والدعاء ومناجاة الخالق، 

ر�سالة  تو�سل  الللتللي  الللثللورّيللة  والأنللا�للسلليللد 

ال�سمود والتحّدي وعدم الر�سوخ للعدّو.

�لمن�سد �ل�سيد �إ�سماعيل عبهّا�ض
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كبيرًا من  اأّن جمهورًا  ال�سخ�سّية،  خبرته 

ل الأنا�سيد الإ�سلمية  النا�س ل يزال يف�سّ

الللقللديللمللة »اللللهلللادئلللة«، ويللرفلل�للس الللذيللن 

للأغاني  الم�سابهة  الأنا�سيد  ي�سدرون 

عّبا�س  ي�سّدد  وهنا  واألحانها.  كلماتها  في 

على اأّنه يجب اأن نعمل على رقابة �سرعّية ذاتّية 

على الأنا�سيد التي ت�سدر ب�سكل م�ستمّر، 

كذلك اأن ُتعر�س الأنا�سيد قبل نزولها اإلى 

الأ�سواق على لجان فنّية و�سرعّية ت�سبطها 

ة  تحت الإطار ال�سرعّي، وذلك تبرئة للذمَّ

في  معًا  والمن�سد  الم�ستمع  يقع  ل  وكللي 

الحرام.

*الن�شيد الملتزم
اأي�سًا  راأيللله  �ساهين  محمود  للمن�سد 

الن�سيد  اأّن  اعتبر  حيث  المجال؛  هذا  في 

بالمعايير  الملتزم  الن�سيد  هو  الإ�سلمّي 

ال�سرعية، من حيث اأداء المن�سد والألحان 

اإ�سافة  المطروح،  والمو�سوع  الم�ستخدمة 

تللوّفللرت،  اإْن  وهللي  الت�سويق.  طريقة  اإلللى 

على  �ساعدت  ال�سرعّية،  الأ�سول  بح�سب 

الر�سالة  وو�للسللول  وتللمللّيللزه  الن�سيد  نجاح 

المطروحة اإلى الجمهور بال�سكل المنا�سب.

وقتنا  في  الن�سيد  اأّن  �ساهين  ويللرى   

عديدة  اجتماعّية  موا�سيع  يت�سّمن  هذا 

بالقيم  بللل  بللالإ�للسلللم،  فقط  تنح�سر  ل 

الإنلل�للسللانللّيللة والللحلليللاتللّيللة كللكللّل. ويللتللابللع: 

»الأنا�سيد التي ت�سدر حديثًا منها الراقي 

ة، ومنها ما هو  ز ويحمل ر�سالة حقَّ والمتميِّ

تلك  اأّما  ذكرنا،  مّما  معايير  اأّي  من  فارغ 

م فهي على فتوى  التي ت�سبه الغناء المحرَّ

مة، اإذ ل ُيطاع اهلل من  معظم العلماء محرَّ

حيث ُيع�سى«.

*القاعدة االأ�شا�ص
في  الفقهّية  الناحية  اأّن  �ساهين  ويرى 

دة قليًل، ويعود ال�سبب  مو�سوع الأنا�سيد معقَّ

�سرعية  تحديد  يعيدون  الفقهاء  »اأّن  اإلللى 

الن�سيد  لأّن  نف�سه،  الم�ستمع  اإلللى  الن�سيد 

الذي يطرب �سخ�سًا ما قد يكون عاديًا جدًا 

بالن�سبة اإلى اآخر، ورغم ذلك تبقى القاعدة 

الّلهو  مجال�س  ي�سابه  مللا  كللّل  اأّن  الأ�للسللا�للس 

م �سرعًا«. ويكمل:  والف�سق والطرب هو محرَّ

�سرعّية  لجنة  هناك  تكون  اأن  الأف�سل  »من 

ينزل  ما  ل�سبط  المجال  هذا  في  ة  مخت�سَّ

المن�سدين  من  العديد  لأّن  الأ�للسللواق،  اإلللى 

د  وي�سدِّ البو�سلة«.  اأ�للسللاع   - الأ�للسللف  مع   -

�سرورة  على  الختام،  في  �ساهين،  محمود 

للن�سيد،  الفنّية  المعايير  المن�سد  احترام 

بالر�سالة  يليق  راقيًا  عمًل  للم�ستمع  فيقّدم 

التي يحملها الن�سيد.

ة  وخا�سّ المن�سدين،  اإلى  ر�سالته  اأّمللا 

المن�سد محمود �ساهين
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الجدد في مجال الإن�ساد، فهي اأن ينتبهوا 

اأمللام  لأنللهللم  ال�سرعّية،  للم�ساألة  جلليللدًا 

م�سوؤولية تبليغّية من نوع اآخر.

*راأي الدين
ي�سرحها  الإ�سلمّي  الن�سيد  معايير 

معتبرًا  �سالح،  نجيب  ال�سيخ  ف�سيلة  لنا 

ولحن،  كلمات  اإلللى  ينق�سم  »الن�سيد  اأّن 

بحيث تكون الكلمات ملّحنة عبر الحنجرة 

المو�سيقّية  الآلت  عللبللر  اأو  واللل�للسللوت 

اأن  ينبغي  الإ�سلمّي  فالن�سيد  المختلفة. 

تتوافر فيه بع�س ال�سروط كي يكون جائزًا 

ر�سالة  الكلمات  تقّدم  اأن  اأّولها  ومباحًا، 

اإ�سلمّية وا�سحة، ل اأن تكون كلمات لهوّية 

اأو غير لئقة اأو مثيرة للفتنة اأو تحتوي على 

كذب، ما ي�سّر بم�سمون الن�سيد.

اأن  فيجب  للمو�سيقى  بالن�سبة  اأّمللللا 

في  ُت�سمع  التي  المو�سيقى  عن  بعيدة  تكون 

الآلت  تكون  ل  واأن  والطرب،  الّلهو  مجال�س 

يح�سل  وهللذا  �سرعّية.  غير  الم�ستخدمة 

اليوم ب�سكل ملفت، بحيث اأ�سبحت الأنا�سيد 

م�سابهة اإلى حدٍّ كبير لأغاني الطرب والّلهو«.

الثورّية  الأنا�سيد  ال�سيخ �سالح  ويقّدم 

للن�سيد الجائز والمباح )مع توافر  كمثال 

ر�سالة  يقّدم  والللذي  ال�سرعية(  ال�سروط 

علللللى م�سامين  ويللحللتللوي  ومللفلليللدة  للمللة  قلليِّ

للة. وفلللي هلللذا الإطلللللار يللحللذر �سالح  حللقَّ

مللن ا�للسللتللخللدام األللحللان الللغللنللاء والللطللرب 

ة كالمقاومة  واإ�سقاطها على م�سامين حقَّ

.R واأهل بيته P اأو مدح الر�سول

*نحو تر�شيد االأنا�شيد
قد  الجمهور  اأّن  �سالح  ال�سيخ  ويللرى 

يت�سّمن  الللذي  »الللمللودرن«  الن�سيد  يطلب 

وهللذا  والللطللرب،  الّلهو  لمجال�س  مقاربة 

وال�سرور  لّلهو  الب�سرّية  النف�س  لميل  يعود 

لهم  رًا  مللبللرِّ ي�سّكل  ولكن هللذا ل  والللّدعللة. 

اإلللى  اأو  الطربّية  الأغللانللي  نحو  للذهاب 

�سرعنة الأنا�سيد الم�سبوهة التي ل تتميَّز 

مة. عن الأغاني الّلهوّية المحرَّ

اإلللى  �للسللالللح  نجيب  ال�سيخ  ويللدعللو 

الن�سيد  اإحياء  واإعادة  الأنا�سيد،  تر�سيد 

ال�سرعّية.  ال�سبهة  عن  البعيد  الأ�سيل 

وهلللنلللا يلللوؤّكلللد علللللى �لللسلللرورة مللراقللبللة 

في  ُتعر�س  التي  تلك  ة  وخا�سّ الأنا�سيد، 

احتفالت  وفللي  الإ�سلمّية  المنا�سبات 

اأن  على  التلفزة،  �سا�سات  وعلى  عاّمة 

من  مجموعة  ِقللَبللل  مللن  المراقبة  تكون 

المن�سد  يكون  كي  ين،  المخت�سّ العلماء 

والم�ستمع  ي�سدر،  ما  في  ة  الذمَّ بللريء 

في ما ي�سمع. وتبقى الكلمة الأخيرة من 

ال�سيخ �سالح للفرق الإن�سادية حيث ختم 

عند  ال�سرعّية  للم�ساألة  »انتبهوا  بالقول: 

تاأليف اأو تلحين اأّي ن�سيد، واعر�سوه على 

عر�سه  قبل  و�سرعّيين  فنّيين  مراقبين 

في الأ�سواق«.

�ل�سيخ نجيب �سالح
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ُتحِرُقها أم ُتحِرُقك؟
حتقيق: ريان �شويدان

باليد  �شيجارته  وُيدّخن  اليمنى  باليد  التبغ  �شتول  يزرع 

تعد  لم  ُي��زرع  ال��ذي  النظيف  التبغ  ب��اأّن  اآب��ٍه  غير  الي�شرى، 

فاأدركه  ن�شبة �شئيلة جدًا..  اإاّل على  منه  �شيجارته  تحتوي 

عّبا�ص  حال  ذاك  بج�شده..  وفتك  برئتيه  الخبيث  المر�ص 

لعملّيات  يخ�شع  زال  م��ا  ال��ذي  ال�شّتيني  ال��م��زارع  ال��رج��ل 

جراحية ال�شتئ�شال المر�ص الخبيث من رئتيه، اللتين فتك 

بهما االإدمان على التدخين منذ عمر ال�شباب..

صحة وحياة
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*دوافع التدخين
من هنا، ي�ستوقفنا ال�سوؤال عن اأ�سباب 

ودوافع التدخين الذي اأ�سحى اآفة متف�ّسية 

عاّم،  ب�سكل  مجتمعاتنا،  في  كبير  ب�سكل 

خللا�للّس.  ب�سكل  ال�سباب  عن�سر  د  وتللهللدِّ

فعلّي )22 عامًا، موظف( يرّد �سبب تعّلقه 

عمره  من  ع�سر  ال�ساد�سة  منذ  بالتدخين 

يعي�س  التي  المدّخنة  العائلّية  البيئة  اإلى 

عامًا، موظف(  اأّما ح�سين )21  �سمنها. 

فوجد في ال�سيجارة ملذًا لل�سعور بالقّوة 

وال�سهرة تاأّثرًا بم�ساهير الأفلم المتْلفزة.

واأ�سباب  دوافللع  على  اأكثر  وللللّطلللع 

ائي  الأخ�سّ مللع  وقفة  لنا  كللان  التدخين 

غنوي  محمود  الدكتور  والنف�سّي  التربوّي 

الذي ا�ستعر�س الأ�سباب والدوافع العاّمة 

للتدخين:

1- التدخين عادة من العادات الجتماعية 
عبر  تناقلها  يللجللري  الللتللي  الللقللديللمللة 

الأجيال.

بمختلف  الللتللنللبللاك  اأو  الللتللبللغ  مللللاّدة   -2
زهيدة  ب�سيطة  ملللاّدة  هللي  اأنللواعللهللا، 

كانوا  كبارًا  الجميع،  بمتناول  الثمن، 

اأم �سغارًا، وُتباع بنكهات متنّوعة.

الم�سّلط  والإعلن  الدعاية   -3
مختلف  عبر  الللدخللان  لت�سويق 

الُم�ساهد  تعطي  الإعللللللم،  و�للسللائللل 

النللطللبللاع بللالللقللوة والللثللقللة الللتللي يكون 

الُم�ساهد  على  وتوؤّثر  المدّخن،  عليها 

ب�سكل ل واٍع - ل اإرادّي.

4- رغبة ال�سغار من ال�سباب والمراهقين 
بتقليد الكبار في التدخين.

والتباهي،  بالتفاخر  ال�سلبية  العادات   -5
للآخرين  يبرز  ال�سخ�س  اأ�سبح  حيث 

نوع  من  والجتماعّي  المالّي  م�ستواه 

من  بلللدءًا  ي�ستخدمه  اللللذي  الللدخللان 

ا�ستخدام  حللّتللى  الللعللاديللة  ال�سيجارة 

ال�سيغار.

*هل اأ�شباب التدخين حقيقّية؟
بللالإ�للسللافللة اإللللى الأ�للسللبللاب والللدوافللع 

نف�سية  دوافللللع  هللنللاك  للتدخين  الللعللاّمللة 

حقيقّية  اأ�سبابًا  المدّخن  الفرد  يعتبرها 

توقيف  الف�سل في  ويرّد غنوي  بها.  ع  يتذرَّ

التدخين لهذه الأ�سباب. فعلّي )28 عامًا، 

من  ع�سر  ال�ساد�سة  منذ  مدّخن  موظف( 

الإقلللع عن  وتكرارًا  مللرارًا  عمره، حللاول 

بالف�سل  بللاءت  مللحللاولتلله  لكّن  التدخين 

ب�سبب ظروف العمل ال�سعبة اأوًل، وب�سبب 

ثللانلليللًا.  بللله،  المحيطة  الللمللدّخللنللة  البيئة 

غنوي  محمود  الدكتور  لنا  يبّين  هنا  من 

 حماوالته يف اإلقالع عن 
التدخني باءت بالفشل بسبب 
ظروف العمل الصعبة أواًل، 

وبسبب البيئة املدّخنة 
احمليطة به، ثانيًا
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المدّخن  تلللذّرع  وراء  الكامنة  الأ�للسللبللاب 

التدخين  يدمن  تجعله  وهمّية  باأ�سباب 

اأبرزها:

عند  التدخين  اأّن  النا�س  بع�س  يظّن   -1
حالة  على  يحافظ  والغ�سب  التوّتر 

اليقظة، وهذا اعتقاد خاطئ. 

التدخين  اأثللنللاء  التنّف�س  طريقة  اإّن   -2
من  فللتللزيللد  الللتللوّتللر،  بللعللامللل  تتحّكم 

بين  ز  نميِّ هنا  من  تقّللها،  اأو  الحالة 

حالتين:

يزيد  الذي  ال�سريع  التنّف�س  �الأول���ى: 

من �سرعة نب�سات القلب، ولذلك من كان 

ب�سرعة،  الدخان  وينفث  وغا�سبًا  متوّترًا 

اإلى  لت�سل  لديه  والتوّتر  القلق  تزيد حالة 

مرحلة الغ�سب غير الحميد.

من  الللبللطلليء  التنف�س  اأّملللا  �ل��ث��ان��ي��ة: 

النف�س  حب�س  ثللّم  بللهللدوء   ال�سهيق  خلللل 

�ساأنه  مللن  فهذا  وهلللدوء،  ببطء  والزفير 

نب�سات  �سرعة  اإنقا�س  على  ي�ساعد  اأْن 

بالطماأنينة  ال�سعور  يعطي  وبالتالي  القلب 

يدّخن  من  لدى  نجده  ما  وهذا  النف�سّية. 

هدوءه   ولكن  بالراحة.  وي�سعر  تاّم  بهدوء 

الذي  البطيء  للتنّف�س  الحقيقة  في  يعود 

كان باإمكانه اأن ينّفذه بعيدًا عن التدخين.

*الخطر يهّدد �شحتك
التدخين  م�ساّر  اإلللى  اأكثر  وللتعّرف 

الأمللرا�للس  فللي  الأخ�سائّية  اإلللى  تحّدثنا 

اللل�للسللدريللة الللدكللتللورة رنلللا زعللللرور التي 

ب�سّحة  تفتك  التي  الأ�سرار  على  اأطلعتنا 

المدّخن:

1- النلل�للسللداد اللللرئلللوّي الللمللزمللن: تللبللداأ 

�لدكتور محمود غنوي
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اأعرا�سه بنوع من الح�سا�سّية الزائدة 

الأغ�سية  في  الهيجان  من  حالة  عبر 

�سعال  اإللللى  تللللوؤّدي  والللتللي  المخاطّية 

التدخين  في  ال�ستمرار  ومع  مزمن، 

الق�سبة  لتفرز  الأعرا�س  تلك  تتفاقم 

الهوائية مادة ت�سمى »البلغم«، ويتكاثر 

رئللويللًا  انلل�للسللدادًا  بللعللد  لللُيللحللِدث فيما 

التنّف�س  عملية  في  �سعوبة  اإلى  يللوؤّدي 

وبّخاخات  اأدويللة  لتناول  وال�سطرار 

تنّف�س  اإلللى  الحاجة  اأو  م�ستمّر  ب�سكل 

يتفاوت  اللل�للسللرر  وهلللذا  ا�للسللطللنللاعللّي. 

لآخر  مدّخن  من  به  الإ�سابة  احتمال 

بح�سب قابلّية ج�سده.

عف كمية  ب�سبب �سُ القلب  في  م�ساكل   -2
الرئتين  اإلى  ت�سل  التي  الأوك�سيجين 

كالن�سداد في �سرايين القلب، ويتبعه 

اإلى  الممتدة  ال�سرايين  في  ان�سداد 

كاّفة اأنحاء الج�سد. 

3- الت�سّبب بال�سرر للآخر، غير المدّخن، 
ي�ستن�سق  لأّنه  �سلبيًا،  مدّخنًا  في�سبح 

ن�سبة كبيرة من دخان ال�سجائر والذي 

يمكن اأن ي�سّبب له ان�سدادًا رئويًا.

كبير  ب�سكل  الع�سبّي  الجهاز  تللاأّثللر   -4
عليها  يحتوي  التي  النيكوتين  بماّدة 

الدخان.

الفم  في  �سرطانية  باأمرا�س  الت�سّبب   -5
احللتللواء  ب�سبب  واللللرئلللة  والللحللنللجللرة 

التدخين على مواّد م�سرطنة.

الجلد  وا�سفرار  الأ�سنان  ا�سفرار في   -6
في  والخ�سونة  الللوجلله  فللي  و�للسللحللوب 

ال�سوت وغيرها...

7- اأ�سرار كبيرة بالمراأة الحامل المدّخنة 
ت�سّوه  الإجللهللا�للس،  احللتللمللال  ب�سبب 

المحّدد،  الوقت  قبل  الولدة  الجنين، 

ولدة الطفل باأقّل من وزنه الطبيعّي.

دون  التدخين  عن  تتوّقف  *لكي 
رجعة

تقّدم  التدخين  اآّفلللة  عللن  وللللإقلللع 

اللللدكلللتلللورة رنللللا زعللللللرور �للسللللل�للسلللللة من 

القتراحات والحلول المنا�سبة:

التدخين  بم�سار  الللمللدّخللن  تعريف   -1
الخطيرة واأمرا�سه المميتة.

يسّبب التدخني أضراراً كبرية 
باملرأة احلامل املدّخنة 
بسبب احتمال اإلجهاض، 

تشّوه اجلنني، والدة الطفل 
بأقّل من وزنه الطبيعي

�لدكتورة رنا زعرور
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�سلبة  اإرادة  لديه  باأّن  المري�س  اإقناع   -2
وقلللويلللة تلل�للسللاعللده فلللي اللللتلللوّقلللف عن 

التدخين. وهنا يلعب الجانب النف�سّي 

وفي  الللمللدّخللن  لللدى  دورًا  والللتللربللوّي 

اإقناعه بتوّفر فر�سة للعلج.

من  تدريجّيًا  التقليل  برنامج  اتللبللاع   -3
ن�سبة علب ال�سجائر الم�ستهلكة: اإذ ل 

يمكن للمدّخن اأن يتوّقف عن التدخين 

اإلللى  بحاجة  الج�سم  لأّن  مللبللا�للسللرة، 

اآثللار  مللن  ليتخّل�س  الللزمللن  مللن  فترة 

النيكوتين.

القهوة  لأّن  القهوة،  تناول  التقليل من   -4
تللزيللد ملللن الللتللعللّلللق بللالللتللدخلليللن عند 

المدّخنين.

لأّن  الللمللدّخللنللة،  البيئة  عللن  البللتللعللاد   -5
اإيقاف  فللي  �سعوبة  �سيجد  ن  المدخِّ

التدخين اإذا كانت بيئته مدّخنة وبيته 

غير �سحّي.

6- ممار�سة الريا�سة تعتبر عامًل مهّمًا في 

مسألة حماية الناشئة من 
مضاّر التدخني هي مسؤولّية 

تربوّية تعليمّية دينّية 
اجتماعّية

زيادة الن�ساط في ج�سم الإن�سان وتقّلل 

من اأعباء الحياة وال�سغط النف�سّي.

كتناول  و�سليم  �سحّي  غلللذاء  تللنللاول   -7
الخ�سار وخ�سو�سًا بعد التوّقف نهائيًا 

ممكن  الللتللوّقللف  لأّن  الللتللدخلليللن،  عللن 

اإلى زيللادة في الللوزن ب�سبب  اأن يللوؤّدي 

التدخين،  عن  بدائل  المدّخن  اإيجاد 

كالإفراط في الأكل.

ال�سحّية  الللمللراكللز  اإلللللى  اللللذهلللاب   -8
ن  المدخِّ اإخ�ساع  فللي  �سة  المتخ�سّ

الإقلع  في  ت�ساعد  لبرامج  المري�س 

عن التدخين. 

9- ا�ستخدام اأدوية وم�ستح�سرات ت�ساعد 
فللي اإيللقللاف الللتللدخلليللن، وهلللي بللدائللل 

موؤّقتة  لفترة  التدخين  عللن  �سحية 

الل�سقة  النيكوتين  ك�سرائح  للعلج: 

اللل�للسلليللجللارة   - الللنلليللكللوتلليللن  علللللكللة   -

الإلكترونية.

فيوؤّكد  غللنللوي  محمود  الللدكللتللور  اأّملللا 

م�ساّر  مللن  النا�سئة  حماية  م�ساألة  اأّن 

تعليمّية  تربوّية  م�سوؤولّية  هي  التدخين 

دينّية اجتماعّية يت�سارك فيها كّل اأقطاب 
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المنزل  داخل  الأ�سرة  بدءًا من  المجتمع، 

وموؤ�ّس�سات  الإعلللم  وو�سائل  والمدر�سة 

الللمللجللتللمللع الللمللحللّلللي الللتللوعللوّي الللخللا�للّس 

والر�سمّي. 

م��ن  خ��اٍل  بمجتم��ع  *للنهو���ص 
التدخين

ومن هنا يورد لنا د. غنوي التو�سيات 

التدخين  مللن  الللحللدِّ  على  للعمل  التالية 

الجتماعية  الآفلللة  هللذه  مللن  والتخّل�س 

ال�ساّرة، وذلك من خلل ما يلي:

�سحّي  للب  كللتلليِّ اإعلللللداد  علللللى  الللعللمللل   -1
التدخين  ملل�للسللاّر  فلليلله  د  ُتلللحلللدَّ طللبللّي 

والذهنّي،  الج�سدّي،  الم�ستوى  على 

والعقلّي.

وبو�سترات  كتيِّب  اإعلللداد  على  العمل   -2
ن  تبيِّ الأماكن  كّل  في  تو�سع  اإعلمية 

الناجمة  والأ�سرار  التدخين،  ة  ماهيَّ

عنه والتزويد بالطرق والو�سائل للحدِّ 

منه.

3- الللعللمللل علللللى مللنللع تللرويللج الللتللبللغ بكّل 
الإعلمّية  الموؤ�ّس�سات  عبر  اأ�سكاله، 

بالتبغ  الّتللجللار  لمنع  تمهيدًا  كللاّفللة، 

ب�سكل نهائّي، ومنع زراعته وا�ستيراده 

وت�سديره.

نف�سّي،  طللّبللّي  تللربللوّي  موؤتمر  اإطللللق   -4
لدرا�ستها  الظاهرة  للحديث عن هذه 

في كّل اأبعادها وتحديد تقنّيات العلج 

ر. ط ومي�سَّ ب�سكل مب�سَّ

مدر�سّي  تعليمّي،  تربوّي،  دليل  اإعداد   -5
وتوظيف  الللتللوّتللر  تقليل  و�للسللائللل  عللن 

الللطللاقللات الللداخللللليللة لللدى الأحلللداث 

تلميذ  كللّل  بمتناول  ويكون  والنا�سئة: 

مللدر�للسللّي وطللالللب ثللانللوّي وجللامللعللّي، 

ن برامج لتوظيف كّل  والأهّم اأن يت�سمَّ

الطاقات المرتبطة بالأبعاد الخم�سية 

الذهنّية  وهي:  الإن�سانية  لل�سخ�سية 

العقلّية المعرفّية - الّل�سانّية التوا�سلّية 

 - الحركّية  الج�سدّية   - الجتماعية 

الدينّية  الروحّية   - القلبّية  النفعالّية 

71العقائدّية. 
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فوضوي
داليا فني�ص

تعويد  في  هامٌّ  حيويٌّ  دوٌر  لالأبوين 

والقدرة  المنّظم،  التفكير  على  االأبناء 

على التخطيط؛ فالع�شوائية في التفكير 

الكثيرين  اآّفة  تزال  وما  كانت  وال�شلوك 

منا  مّنا، وهي ال�شبب في �شياع فر�ص تقدُّ

ونجاحنا اأفرادًا وجماعات.

تربية
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*االن�شباط يحمي طفلك ويرعاه
فو�سى  من  تعاني  الأمللهللات،  غالبّية 

الللحللر�للس علللللى ترتيب  اأولدهللللللّن وعلللدم 

في  بهم  ة  الخا�سّ وملب�سهم  اأغرا�سهم، 

واأنظمة  قوانين  توجد  ل  حيث  غرفهم. 

مجرى  لتنظيم  الأ�للسللرة  حياة  فللي  ثابتة 

الأمور ب�سكل يمنح الأولد الثقة والتعاون، 

وتعويدهم على العطاء وحبِّ الخير ومحّبة 

له  ي�سع  لمن  بحاجة  فطفلك  الآخللريللن. 

اليومّية،  حياته  مجالت  كللّل  في  حلللدودًا 

وهو يحتاج اإلى اأْن يعرف متى ياأكل، ومتى 

ي�ستحّم، ومتى يذهب اإلى �سريره، وكذلك 

متى يرّتب اأغرا�سه. 

الوالدان،  ي�سعها  التي  الحدود،  هذه 

تعطي �سيئًا من الن�سباط داخل الأ�سرة، 

باأَنّ  �سعورًا  ولدك  يعطي  الن�سباط  وهذا 

هناك من يحميه ويهتّم به ويرعاه.

*�شلوك خاطئ
ْمَعّنا النظر في حال الأمهات مع 

َ
اأ اإذا 

والنظام،  الترتيب،  ق�سية  في  اأطفالهّن 

والن�سباط نجد اأنهّن على حالين:

�الأولى: ل تبدي لطفلها اأّي �سيق من عدم 

وخزانته،  غرفته  في  اأ�سياَءه  ترتيبه 

ويتكّرر  �سيء،  كِلّ  بترتيب  هي  وتقوم 

طفلها  فللو�للسللى  تللكللّررت  مهما  ذللللك 

واإهماله.

فت�سرخ  تللثللور؛  بللل  تت�سايق،  �ل��ث��ان��ي��ة: 

ال�سّيئ  �للسلللللوكلله  مللن  تللزيللد  بللكلللللمللات 

وت�سعه في دائرة الك�سالى.

اأّما  اّتكالّيًا،  طفًل  تن�سئ  الأولللى  الأّم 

به  ت�سلك  اأن  دون  طفلها  فتقهر  الثانية 

م�سلك التعليم.

*متعة الفو�شى لدى الطفل
يحّب الطفل العبث بو�سادات المقاعد، 

الملب�س،  خزانات  واإفللراغ  الكتب،  ورمي 

وقذف بقايا الطعام، محدثًا بذلك فو�سى 

اأن ل يثيرك هذا  عارمة في البيت. يجب 

فالطفل  اأع�سابك،  �سبط  وعليك  الو�سع 

اإحداث  لأّن  بالمتعة،  ي�سعر  �سنة  عمر  في 

فللو�للسللى هللو الللطللريللقللة الللتللي مللن خللها 

�سوف  للللذا،  حللوللله.  مللن  الللعللالللم  يكت�سف 

�سعوره  نمّو  وي�سهم  مّرة  من  اأكثر  يكّررها 

بال�ستقللية في زيادة متعته، فاإذا طلبت 

منه مثًل اأن ياأكل بالملعقة ف�سوف يغم�س 

هذه  تجعلي  ل  الللطللعللام...  في  يديه  كلتا 

الت�سرفات الطفوليه تثيرك.

إّن إحداث فوضى هو الطريقة 
التي من خاللها يكتشف الطفل 

العامل من حوله
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*خطوات للتدريب على النظام
من  بّد  ل  النظام  على  طفلك  ليتعّلم 

مراعاة هذه الأمور:

1- الحّب المتبادل واالحترام:
ويع�سي  يحّب،  عندما  يطيع  فالطفل 

حّد  اإلللى  مرتبط  والنظام  يكره.  عندما 

يظهر  ما  وهللذا  والمحبة،  بالطاعة  بعيد 

»اإّن  قيل:  وقللد  الأطللفللال؛  مللن  كثير  لللدى 

المحّب لمن يحبُّ مطيع«.

2- نظام من�شجم وقدرات الطفل:
ومقبوًل  واقعيًا  النظام  يكون  لكي   

نعلم  الطفل.  قلللدرات  يفوق  ل  اأن  يجب 

واإمكانات  واإدراكللًا  قدرات،  لكّل طفل  اأّن 

المقارنة  ت�سّح  فل  الآخللر؛  عن  مختلفة 

بينهم، لأنك اإذا كّلفت طفلك باّتباع نظام 

المريحة؛  الفو�سى  اإلللى  ف�سيعمد  قا�ٍس 

منا�سبة  الأوامللللر  تكون  اأن  يجب  لذلك 

لإمكاناته.

3- ال زعزعة للنظام:
اأولدهللم  كللاأْن يطلب بع�س الأهللل من 

ذلك  طلب  ويهملون  معّين  نظام  تطبيق 

من  الأم  تطلب  اأن  اأو  اأخلللرى،  مللرات  في 

يخالفها  بينما  معّين،  نظام  اّتباع  طفلها 

الأب. وهذا الختلف بين الأوامر، يخلق 

اأ�سرارًا تربوية على نف�سّية الطفل.

4- القدوة الح�شنة:
لتعويد  و�سيلة  خير  الح�سنة  الللقللدوة 

بطبعه  الطفل  اإّن  اإذ  النظام؛  الطفل على 

في  عملية  درو�سًا  فاإعطاوؤه  التقليد؛  يحّب 

اأوامر  كانت  �سواء  العاّم،  النظام  اإطاعة 

اإلهّية اأو قوانين اجتماعّية، ُيوِجد فيه حّب 

النظام.

5- توزيع المهاّم على االأوالد:
بما  الأولد  مللن  واحلللد  كللّل  نكلِّف  اإذ 

المنزل؛  اأعللمللال  من  به  القيام  ي�ستطيع 

اأّنهم م�سوؤولون عن ترتيب  ليتعودوا بذلك 

مللنللزلللهللم وتللنللظلليللملله، بللالللطللبللع يللجللب اأن 

يرّتبوا غرفهم قبل كل �سيء، وهنا يمكننا 

يتعّلمون  بحيث  ملللرة  اأول  م�ساعدتهم 

ي�سبح  ذلك  وبعد  الأ�سياء،  ي�سعون  اأيللن 

باإمكانهم اأن ينجزوا المهّمة وحدهم.

6- تبادل الحوار معهم:
الللتللحللّدي  قبيل  مللن  ذللللك  نعتبر  ول 

اأن  الأف�سل  من  بل  المماطلة،  اأو  لإرادتنا 

ولي�س  المب�سرة  الطاعة  على  نللعللّودهللم 

في  ثقتهم  يزيد  فهذا  العمياء،  الطاعة 

اأنف�سهم م�ستقبًل.

7- اإفهام االأبناء معنى كلمة نظام:
يظهر  فر�سة  اأول  ا�ستثمار  الأفلل�للسللل 

غير  )ولللو  التزامه  من  قللدرًا  الطفل  فيها 

لنثني  العادات؛  هذه  من  بللاأّي  المق�سود( 

�ساء  »ما  له:  نقول  كللاأن  و�سفّيًا  ثناًء  عليه 

اهلل.. ها اأنت قد و�سعت حذاءك في مكانه 

�س له؛ وهذا ما ي�سّمى نظامًا، اأو ما  المخ�سّ

�ساء اهلل منّظم، و�سع الحذاء في مكانه«.

8- التحفيز:
يمكن ا�ستخدام طرق جداول الحافز، 

القدوة احلسنة خري وسيلة 
لتعويد الطفل على النظام؛ ألّن 

الطفل بطبعه يحّب التقليد
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ماأكول  اأّي  اأو  الحلوى  من  قطعة  و�سع  اأو 

لكّل  لذلك،  �س  مخ�سّ �سندوق  في  يحّبه 

وهذه  بالنظام.  ال�سغير  للطفل  الللتللزام 

حركة مرحة يحّبها الطفل، ويمكنه عّد ما 

ح�سل عليه اآخر كّل يوم ليعرف تقّدمه في 

كّل يوم عن اليوم ال�سابق له.

*اأّيتها االأم اّتبعي الن�شائح التالية
1- تذّكري اأن هذه الفو�سى لها قيمة في 
حياته، فهي طريقه للتعّلم، دعيه حتى 

يتعب.

التنظيف  تعب  لت�سهيل  الخ�سائر:  تقليل   -2
اأكللواب  فللي  مثًل  �سرابه  طفلك  اأعللطللي 

مكان  في  يلعب  دعيه  اأو  للتدّفق،  مانعه 

واحد وامنعيه من دخول الغرف الأخرى.

تحديد  على  اعملي  الفو�سى:  تحجيم   -3
اإليها  الو�سول  يمكنه  التي  الّلعب  عدد 

وا�ستبدالها بين الحين والآخر واإخفاء 

بقّية اللعب. 

اأغرا�سه.  ترتيب  اإعللادة  عّلمي طفلك   -4
العملية  هلللذه  فللي  يلل�للسللاركللك  اجعليه 

لتكون جزءًا من روتينه اليومي. 

5- حاولي تب�سيط عملّية الترتيب والنظام 
كاأن  مراحل،  اإلللى  بتق�سيمها  لطفلك 

ال�سّلة  في  المكعبات  �سع  للله:  تقولي 

ة بها، ثّم اجمع الكتب و�سعها  الخا�سّ

اإّياه  بم�ساركِتك  باأ�س  ول  الللرّف،  على 

أظهري مشاعر الفرح 
والسرور بعد إجنازه العمل، 

وذلك بحزم ولطف معًا
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في المّرات الأولى على الأقّل.

خرى على تعليق ثيابه 
ُ
ديه مّرة تلو الأ 6- عوِّ

قولي  الغرفة،  زوايللا  في  األقاها  التي 

المّرة  هللذه  ثيابك  لللك  »�ساأعّلق  للله: 

الللمللّرات  وفللي  ذللللك«،  فللي  و�ساعدني 

عي طفلك  اللحقة ت�ستطيعين اأن ت�سجِّ

التجربة  من  م�ستفيدة  الترتيب  على 

اأنت ت�ستطيع  ال�سابقة: »هيا يا بطل.. 

المّرة  فعلت  كما  غرفتك  للب  تللرتِّ اأن 

الما�سية بنجاح«.

النظام  احللتللرام  على  طفلك  عي  �سجِّ  -7
ا�ستيقظت  »اإذا  للله:  وقولي  والترتيب 

زت نف�سك باكرًا للمدر�سة، ورّتبت  وجهَّ

قبل  قليًل  اللعب  ت�ستطيع  غرفتك، 

الذهاب اإلى المدر�سة اأو بعد العودة«.

بعد  وال�سرور  الفرح  م�ساعر  اأظللهللري   -8
اإنجازه العمل، وذلك بحزم ولطف معًا، 

المرافق  ا�ستخدام  ح�سن  على  ودّربيه 

والهتمام  الأثلللاث  ورعللايللة  والأدوات 

بنظافته، والم�ساهمة في تزيين المائدة 

والتزام النظام في جميع ال�سوؤون. 

9- توّخي الدّقة قدر الإمكان، بدًل من اأن 
تتو�ّسلي اإليه ترتيب الغرفة، عّلميه اأن 

يتبع تعليماتِك، واأعطيه دائمًا ما يلزم 

ليزيل ما ت�سّبب به من اأ�سرار.

فيه  يللقللوم  مكانًا  دائللمللًا  للله  حلللّددي   -10
طاولة  على  التلوين  مثًل  بن�ساطاته، 

معّينة فقط دون غيرها.

التي  الأ�للسلليللاء  ترتيب  رفلل�للس  عند   -11
بعثرها، عليِك اأن ت�سترطي عليه تنفيذ 

القيام  له  وا�سمحي  منه  تطلبينه  ما 

بن�ساط يحّبه. 

جدًا  �سعبًا  الترتيب  يكون  اأحيانًا   -12  

فل  ويديه،  الطفل  لع�سلت  بالن�سبة 

مانع من م�ساعدته، فروؤية الأب والأّم 

الن�ساط  هللذا  تجعل  يللرّتللبللان،  وهللمللا 

ممتعًا ومنطقيًا بالن�سبة له.

 13- يمكنك اأن تجعلي الأمر م�سّوقًا ولعبة 

م�سلية اأكثر، بالّلعب مع عقارب ال�ساعة، 

تدّق  اأن  قبل  األعاَبك  »اإذا جمعَت  مثًل: 

بلعبة  تاأتي  بللاأن  لك  ف�ساأ�سمح  ال�ساعة 

اأخرى«. ولكن يجب اأن تفي بوعودك.

تذّكري...

)*( متخ�س�سة تربوية.

الهوام�ص
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على  تحّث  ال�شريفة  *االأحاديث 
تناول الثوم والب�شل

تل�سعه  مللن  اأّن  اللل�للسللغللر،  مللنللذ  نللعلللللم، 

�سريعًا،  الّل�سعة،  يفرك مكان  مثًل،  النحلة 

كما  اللللورم.  ويذهب  الألللم  في�سكن  بالثوم 

للريا�سيين في  الب�سل كان غذاًء هاّمًا  اإّن 

الِقَدم لي�سّدوا به ع�سلتهم. وكذلك هناك 

والدرا�سات  ال�سريفة  الأحاديث  العديد من 

العلمية التي تحّث على تناولهما.

اأ�سرار  عن  تحّدثنا   )271( العدد  في 

العدد  هذا  اأّما  ومنافعه،  الغذائّية  الب�سل 

هي  مللا  الللثللوم..  عللن  للحديث  ف�سنفرده 

الفائدة؟  لتحّقق  منه  المطلوبة  الكمّية 

وكيف ت�سفه الأحاديث ال�سريفة؟

عن   ،Q علّي الموؤمنين  اأمير  روى 

ر�سول اهلل اأّنه قال: »كلوا الثوم وتداووا به، 

.
)1(

فاإّن فيه �سفاء من �سبعين داء«

أسرار الثوم الغذائّية
)*(

�شارة املو�شوي خزعل

قد  ح��اّدة  برائحة  متمّيزتان  نبتتان  والب�شل  الثوم 

تزعج البع�ص، ولكن �شبحان الذي كما جعل للوردة العطرة 

حاّدة.  رائحة  المفيدتين  النبتتين  لهاتين  جعل  اأ�شواكًا، 

ولهذه الرائحة �شرٌّ هام، فهي التي تعطي بع�ص الخ�شائ�ص 

الغذائّية للثوم والب�شل.

تغذية

77

م
 2

01
5 

ب
/�آ

 2
87

د 
د

ع
ل
�



 يقّلل الثوم من ظهور البالكات 
التي تسّبب التجّلطات وترفع 

ضغط الدم

*خ�شائ�ص الثوم
وفيتامينات  معادن  على  الثوم  يحتوي 

متنوعة، ومواد اأخرى، تعطيه الخ�سائ�س 

العلجية وهي:

المانغانيز - فيتامين )B6( - فيتامين 

.)Allicin(ال�سيلينيوم - مادة الل - )C(

*فوائد الثوم
 1- للقلب وال�شرايين:

القلب  على  اإيجابًا  الثوم  تناول  يوؤثر 

وال�سرايين، فهو:

ف��ي  �ل������ده������ون  م�������س���ت���وى  �������ض  ي���خ���فهّ اأ- 

الكولي�ستيرول  دهللن  ة  �ل����دم:  وخا�سّ

والتريغلي�سيريد.

ب- يخف�ض �سغط �لدم:

يلل�للسللاعللد فللي اإفلللللراز مللللادة اأوكلل�للسلليللد   -

مهامها  من  التي   )NO2( النيتريك 

يوؤّدي  وهللذا،  ال�سرايين.  قطر  تو�سيع 

من  الممار�س  ال�سغط  تقلي�س  اإلللى 

جدار ال�سريان على الدم.

ي�ساعد الثوم في تقليل التكّل�س )تر�ّسب   -

.
)2(

الكال�سيوم( في الأوردة التاجّية

 التي 
)3(

يقّلل الثوم من ظهور البلكات  -

ت�سّبب التجّلطات وترفع �سغط الدم.

وت�سلهّب  �لتجلهّطات  ن�سبة  تخفي�ض  ج- 

�ل�سر�يين: 

 Vit(اإن المواد ال�سلفرّية والكروميوم والل  -

تخّف�س من  الثوم  في  الموجودة   )B6
الذي   )homocyctiene(الل عن�سر 

ارتفاع  عند  ال�سرايين  جللدران  يتلف 

ن�سبته في الدم، ويرفع خطر الإ�سابة 

باأمرا�س القلب.

الم�سادة للأك�سدة مرتفعة  المواد  اإّن   -

فلللي اللللثلللوم، وهللللي  تللقللّلللل ملللن وجلللود 

اإلى  ة في الدم وتوؤّدي  الجزيئات الُحرَّ

من  يقّلل  وهللو  فيه،  الللدهللون  تاأك�سد 

خطر الإ�سابة بالتجّلطات.

م�سّنعة  ثلللوم  اأقلللرا�لللس  تللنللاول  يمكن 

�سبيهة باأقرا�س الدواء، لمن ل يحب طعم 

ن�سبة  تخفي�س  فللي  ت�ساعد  فهي  الللثللوم، 

كذلك.  اللللدم  وت�سييل  اللللدم  فللي  الللدهللون 

تناول  اأنه ل يمكن  اإلى  النتباه  ولكن يجب 

تغذية
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للدم  الم�سيلة  الأدويلللة  مع  الأقللرا�للس  هللذه 

لأنها   )Warafarin(الل اأو   )Aspirin(كالل

تزيد ال�سيلن. لذلك من الأف�سل ا�ست�سارة 

الطبيب قبل تناولها.

2- يحمي من ال�شرطان:
الرائحة  عن  الم�سوؤولة  الماّدة  اإّن   -

مادة  هي   )Allicin(الل الثوم  في  الحادة 

اأجللري  اختبار  وفللي  لل�سرطان  ملل�للسللاّدة 

تبين  بال�سرطان،  الم�سابة  الفئران  على 

اإطالة  اأن مادة الل)Allicin( �ساعدت في 

 6 اإللللى  �سهرين  مللن  الللفللئللران  هللذه  عمر 

اأ�سهر.

اأجللريللت على  عللديللدة  درا�للسللات  اإّن   -

الإ�سابة  من  الحماية  في  اأثره  بّينت  الثوم 

منها:  ال�سرطان  مللن  متعددة  اأنلللواع  مللن 

الق�سبة  �سرطان  البرو�ستات،  �سرطان 

الجلد،  �سرطان  الثدي،  �سرطان  الهوائية، 

�سرطان الكولون.

3- مفيد ل�شحة االأمعاء والقولون:
تناول  اأّن  لوحظ  وا�سعة  درا�للسللة  ففي 

اأعمار  في  املللراأة   41000 ِقَبل  من  الثوم 

 Iowa Woman´s Health( متو�سطة 

ب�سرطان  الإ�للسللابللة  اأّن  اأظللهللَر   ،  )Study
الّلواتي  عند   %  35 بل  اأقللل  كانت  الكولون 

يتناولن الثوم بانتظام.

والبكتيريا  لاللتهابات  م�شاد   -4
ومقوٍّ للمناعة:

بّينت الأبحاث العلمّية اأّن الثوم يحتوي 

الّلذين   )Quercitin(والل  )VitC(الل على 

المفا�سل  التهابات  تقليل  في  ي�ساعدان 

يللحللتللوي على  واللللروملللاتللليلللزم. وكلللذللللك 

في  ي�ساعد  الللذي   )isothiocyanat(الل

تقليل الألم الناتج عن اللتهابات. بالإ�سافة 

اإلى ما ذكر �سابقًا، فاإّن الثوم يحتوي على 

الم�سادة للأك�سدة  المواد  ن�سبة عالية من 

والأمرا�س  الأوبئة  من  بالحماية  الكفيلة 

كما ذكر الحديث ال�سريف.

*�شٌرّ خا�ص بالثوم
الثوم ي�ساعد في تخفيف  اأّن  لقد تبيَّن 

تناوله  تم  ما  اإذا  عليه  والمحافظة  الللوزن 

بكميات كبيرة، وذلك ح�سب درا�سة ن�سرت 

 American Journal of( مللجلللللة  فللي 

.)Hypertension
الللثللوم  نللقللول يكفي فللي  الللخللتللام  وفلللي 

تناول حوالي ثلثة ح�سو�س يوميًا لتحقيق 

الفائدة المرجوة.

ائية تغذية. )*( اأخ�سّ

مكارم الأخلق، الطبر�سي، �س182.( 1)

الأوردة التاجّية: الأوردة الدموّية التي تحيط القلب.( 2)

البلكات: تنتج عن تخّثر الدم في ال�سريان بعد تعّر�سه لجرح ما يوؤّدي اإلى �سيق في ال�سريان( 3)
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القدم التي
بقيت هناك 

اإعداد: حوراء حمدان

»اإّن االأعمال النابعة من االإيمان كالبنيان 

وك��ذا  ُي����رى،  اأن  دون  ���ش��ام��دًا  يبقى  ال���ذي 

الجارية  ال���دم  ك��ق��ط��رات  تبقى  ال��م��ق��اوم��ة 

القائد  ال�ّشيد  و���ش��ف  ه��ك��ذا  ال��ع��روق«.  ف��ي 

الخامنئّي رواية »القدم التي بقيت هناك«، فهي 

»رواية ا�شتثنائّية لحوادث موؤلمة تظهر مدى �شبر و�شمود 

في  قّوة  اإاّل  هذا  ال�شلب  بنياُنها  وما  المجاهد«)1(.  �شبابنا  و�شهامة 

اأمير  يقول  كما  اهلل«)2(  على  التوّكل  القلب  ق��ّوة  »واأ�شل  القلب، 

.Q الموؤمنين

*مذّكرات يومّية
»القدم التي بقيت هناك« رواية لل�سّيد 

وقع  اإيللرانللّي  اأ�سير  بللور،  ح�سيني  نا�سر 

بعد  البعثّية  العراقّية  القوات  قب�سة  في 

اإ�سابته في قدمه اأثناء الحرب. يكتب فيها 

مذّكرات يومّية للأحداث التي ح�سلت قبل 

وقوعه في الأ�سر وبعده، ويعّبر عن كّل ما 

اختلج في �سدره وقتها. كان الأ�سير ي�سّجل 

مذّكراته اأيام الأ�سر على ق�سا�سات ورقّية 

هّربها  ثللّم  ُعللّكللازه،  ما�سورة  في  ويخفيها 

داخل �سّمادات قدمه المجروحة.

ف�سًل  ع�سر  خم�سة  الللكللتللاب  ي�سّم 

وال�سور  للهوام�س  ملحق  اإلللى  بالإ�سافة 

والللوثللائللق، تللرجللملله اإللللى الللعللربللّيللة مركز 

جمعّية  واأ�سدرته  والتاأليف  للترجمة  نون 

لمحة  يلي  وفيما  الإ�للسلللمللّيللة.  المعارف 

والتي  والجهاد،  ال�سبر  اأيام  عن  موجزة 

»وما  بقوله:  عنها  روايته  الكاتب  ا�ستهّل 

راأيُت اإّل جميًل«.

*الحرب والوقوع في االأ�شر
الأول  الف�سل  في  نا�سر  ال�سّيد  يروي 

جزيرة  في  وقعت  التي  المعركة  تفا�سيل 

الإيرانية  العراقّية  الحرب  اإبان  »مجنون« 

نا�سر،  كان  1988م.  25 حزيران  بتاريخ 

قراءة في كتابأمراء الجنة
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في  را�للسللدًا  عللامللًا،  ع�سر  ال�ساد�سة  ذو 

العدو،  خطوط  ير�سد  ال�ستطلع  وحللدة 

كل  كانت  وقللد  فعله.  ورّدات  وتحّركاته 

الأدّلة تنبئ بوقوع هجوم قريب.

اأ�ساءت  ال�ساعة الثالثة والربع فجرًا، 

الهجوم.  وبداأ  الجزيرة،  �سماء  انفجارات 

نهاية  في  ل�ساعات...  دام  الهجوم  هللذا 

المعركة، وقع نا�سر اأ�سيرًا بعد اأن اأ�سابته 

اإحدى ال�ّسظايا في فخذه الي�سرى واإحدى 

الأ�سر  اليمنى.  قدمه  ر�َسَغ  الر�سا�سات 

كلللان هللاجلل�للس نللا�للسللر الأكلللبلللر، كلللان ذنللبللًا 

ارتللكللب هذا  قللد  هللو  »وهلللا  اإللليلله  بالن�سبة 

.
)3(

الذنب«

*رحلة الخروج من الجزيرة اإلى 
ال�شجن 

جرحى.  �سّتة  الأ�للسللرى  بين  من  كللان 

العراقّية  الللقللوات  تمنع  لللم  الللجللراح  تلك 

البعثّية من التنكيل بهم. فكانوا ياأمرونهم 

من  ويمنعونهم  الخمينّي  الإملللام  ب�ستم 

ال�سهداء  �سلبوا جثث  كما  ال�سلة،  تاأدية 

وحرقوها.

لللم يللنلل�للَس اللل�للسلليللد نللا�للسللر فللي خ�سم 

اأولئك  يتذّكر  اأن  الأ�للسللر  لحادثة  روايللتلله 

العراقّي  كال�سابط  معهم  تعاطفوا  الذين 

الذي  وذاك  الخمينّي،  الإمام  يحّب  الذي 

اأق�سم عليه باأبي الف�سل و�ساعده ودعا له 

يعت�سره  كان  الألم  اأّن  اإّل  المقابل.  في 

الذين  خلق«  »مجاهدي  يذكر  حينما 

بللاعللوا بلللدهللم. كلللان الللخللروج من 

وكاد  اإليه،  بالن�سبة  محنة  الجزيرة 

من  اأكثر  عذابه  من  يريحه  الموت 

مّرة لول الإرادة الإلهية.

توّجهوا  الجزيرة،  من  خروجهم  بعد 

اإلى الميمونة حيث تّم التحقيق معهم في 

البع�س  كان  التحقيق،  في  الحرب.  غرفة 

وكان  والتنكيل،  التعذيب  اأثللر  على  ينهار 

كربلء  ومواقف  ل�ساَنه  �سلُحه  بع�سهم 

الأبّية تتجّلى في النفو�س. كان العراقيون 

عن  كثيرة  معلومات  يملكون  )البعثّيون( 

بالفخر  نا�سر  �سعر  الإيرانيين.  الللقللادة 

والعّزة لأّن اأعداءه يعرفون �سجاعة قادتهم 

وقتالهم في ال�سفوف الأمامّية.

*�شجن الر�شيد 
بللعللد الللتللحللقلليللق، نللقللل الللعللراقلليللون 

الر�سيد  �سجن  اإلللى  الأ�سرى  )البعثّيون( 

في بغداد. في الطريق اإلى ال�سجن، كانوا 

يقتربون من كربلء، ما اأثار فيهم 

الحزن واأجه�س الجميع بالبكاء.

اإّل محطة  لي�س  ال�سجن  هذا 

قبل  للللأ�للسللر 

نللقلللللهللم اإللللى 

81

م
 2

01
5 

ب
/�آ

 2
87

د 
د

ع
ل
�



اللللللملللللخلللللّيلللللملللللات، وفللليلللهلللا 

وت�سفية  التحقيق  ُي�ستكمل 

زنزانة  كّل  كانت  الح�سابات. 

مترًا   22 م�ساحتها  تتعّدى  ل 

مللرّبللعللًا، يلل�للسللعللون فلليللهللا 50 

ظروف  مراعاة  دون  �سخ�سًا 

الجرحى ال�سحّية. 

في التحقيق، كان هاج�س 

العراقيين  )البعثّيين( البحث 

وكلللانلللت معظم  اللللقلللادة  علللن 

اإجابات الأ�سرى مبهمة.

الممّر�س الخا�ّس بنا�سر، العّم ح�سن، 

كان  المجموعة،  في  �سّنًا  الأكبر  الأ�سير 

 .Q يو�سيهم بالتو�ّسل بالإمام ال�سّجاد

طريق  فللي  الأللللم  ت�سُك  »ل  لللهللم:  ويللقللول 

.
)4(

الطلب فل و�سول لمن ل يعاني«

كان الو�سع ال�سحّي للأ�سرى الجرحى 

اأما نا�سر  يزداد �سوءًا فتوّفي عدد منهم. 

ل  رائحتها  وباتت  بقدمه  الإح�سا�س  ففقد 

)البعثّيين(  العراقيين  ا�سطّر  ما  تحتمل، 

الم�ست�سفى.  اإلللى  الجرحى  ورفاقه  لنقله 

كان خروجه من �سجن الر�سيد اأف�سل اأّيام 

حياته على الرغم من اأّن قدمه �سُتبتر. 

*تجربة الم�شت�شفى والعودة اإلى 
ال�شجن 

»القدم التي تحّملتني كل هذه ال�سنوات 

. ها هو نا�سر 
)5(

لم اأعد قادرًا على تحّملها«

يرتاح من اآلمه فقد بتروا قدمه، القدم التي 

بقيت هناك ظّل ي�سعر بها لفترة طويلة.

مع  الم�ست�سفى  فللي  التعامل  يكن  لللم 

ال�سجن.  في  الحال  من  باأف�سل  الجرحى 

نا�سر  واجلللله  هلللنلللاك، 

اخللتللبللارًا �للسللعللبللًا، فقد 

كان با�ستطاعته العودة 

اإللللى وطللنلله بلل�للسللرط اأن 

ما  ويقول  الندم  يظهر 

حرّيته  اأّن  اإّل  يريدون. 

من  عليه  اأغلى  تكن  لم 

اأغلللللى من  اللل�للسللدق ول 

كرامة بلده.

ال�سجن،  اإللللى  بلله  عللللادوا 

و�سجنوه في ال�سجن النفرادّي وعادوا 

للتحقيق معه. 

*مخيَّم تكريت
معتقل  ي�سّم  مع�سكر  تكريت  مخيَّم 

قوانين  كانت  الأثلللر«.  »مفقودي  الأ�للسللرى 

اإقامة  اأو  التجّمع  ممنوع  �سعبة،  المخيَّم 

�س  المخ�سّ الوقت  الدينية، حّتى  البرامج 

للة.  الللخللا�للسّ قللوانلليللنلله  للله  الللحللاجللة  لق�ساء 

الّلئيم  الحار�س  الذي رافقه ذلك  ونا�سر، 

التعذيب  مللن  ن�سيبه  يللنللال  كلللان  وللليللد، 

والآلم.

في المخيم، حاولت منّظمة »مجاهدي 

الأ�سلللرى  ا�ستماللللة  المنافقيلللن   
)6(

خللللق«

ها هو ناصر يرتاح من آالمه 
فقد برتوا قدمه، القدم التي 

بقيت هناك ظلَّ يشعر بها 
لفرتٍة طويلة

قراءة في كتاب
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�س �سدام لهذه المنّظمة م�ساعدات  )خ�سَّ

واإملللدادات(. خللللل وجودهم فلللي مخيَّم 

تكريلللت، رحل الإمام روح اهلل اإلى الملكوت 

الأعللللى. كان رحيلللله �سعبًا عللللى الأ�سرى، 

فلللكّل واحد منهم انتحب بطريقته، حّتى اأّن 

بع�س الحرا�س العراقيين )البعثّيين( بكوا 

الإملللام. ورغم الحلللزن اإّل اأّن خبر انتخاب 

كبل�سلللم  الخامنئلللّي جلللاء  القائلللد  الإملللام 

لقلوبهم الموجوعة.

*الحرية والوالدة الجديدة
وخ�سع  الأ�للسللرى  بتبادل  القرار  �سدر 

النظام البعثّي للمطالب، ولم يعد م�سموحًا 

ا�ستخدام ال�سياط وُطلب منهم اأن ل يذكروا 

طلب  العتقال.  مع�سكرات  في  حللدث  ما 

اأغلب الحّرا�س من الأ�سرى م�سامحتهم، اإّل 

ذلك الحار�س الذي اأذاق نا�سر الويلت.

اأن ي�ستقّلوا الطائرة، تكّلم العقيد  قبل 

واأعطاهم  الأ�سرى  مع  )البعثي(  العراقي 

الأ�سرى  من  اأّيللًا  اأّن  اإّل  الّلجوء.  ا�ستمارة 

يناديهم  الللوطللن  كللان  للللأمللر.  يكترث  لللم 

لي�سّدقوا  اإليه يحّركهم، فلم يكن  وال�سوق 

اأنهم �سيدو�سون تراب الوطن من جديد اإّل 

اإيللران.  اأر�للس  على  الطائرة  حّطت  عندما 

اأهله؟  مع  الجريح  نا�سر  لقاء  كان  فكيف 

وكيف كانت ولدته الجديدة؟

*بين المو�شوعية والواقع
ن اأحداثًا األيمة  لي�س اأمرًا �سهًل اأن تدوِّ

الوقت  في  تبقى  واأن  ال�سميم  في  ك  تُم�سُّ

عينه متوازنًا في ال�سرد. 

 في رواية »القدم 
ّ
يبوح الن�س الأدبي

الحقائق  بالعديد من  بقيت هناك«  التي 

والإيجايبة  ال�سلبّية  والم�ساهد  الإن�سانية 

والآخر  الكاتب  بين  قامت  التي  للعلقة 

الأحداث  اأّن  من  الرغم  فعلى  )العدّو(. 

اأنك  اإّل  و�سخ�سّية  واقعّية  اأحللداٌث  هي 

تراه مو�سوعّيًا حينما يتحّدث عن الآخر. 

الحار�س  مع  مثًل  �سداقة  اأقللام  قد  فهو 

 �سامي، يقول نا�سر: »كان بع�س 
ّ
العراقي

اأ�سع كّل ثقتي  رفاقي ين�سحونني باأن ل 

كنت  لكّني   ،
ّ
عللراقللي هللو  فبالنهاية  بلله، 

 .
)7(

اأحبُّه«

القلللدم التي بقيلللت هناك، نا�سلللر ح�سيني بور، ترجملللة: مركز نون ( 1)

للتاأليف والترجمة، ط1، جمعّية المعارف الإ�سلمّية 2013، �س5.

غرر الحكم، الحديث 3082.( 2)

القدم التي بقيت هناك، م.�س، �س66.( 3)

م.ن، �س211.( 4)

م.ن، �س259.( 5)

منظمة اإيرانية معادية لنظام الجمهورية الإ�سلمية.( 6)

م.ن، �س556.( 7)

الهوام�ص
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اهلل  اأم��ر  منّفذ  يا  عليك  »ال�شالم 

؛ اأيها العزيز... اأق�شُم عليك  عزَّ وجلَّ

روح��ه؛  قب�ص  قبل  ا�شتاأذنته  بمن 

ت�شعرني  اأن   P االأك����رم  ر���ش��ول��ن��ا 

باقترابك، ال الأو�شي ل�شيء من الدنيا، 

اأو الأوّدع اأحدًا، بل اأمهلني الأ�شلِّم على 

اأن  واأق�شم عليك  الح�شين Q. كما 

بل  ل�شاني،  من  روحي  بقب�ص  تبداأ  ال 

ودعني  مّني،  ينطفئ  ما  اآخ��ر  اجعله 

حّتى اآخر لحظة اأقول: يا علّي...«.

شهيد الدفاع عن المقّدسات
 محّمد مهدي أحمد مرتضى

 )السّيد مالك(
اسم األم:  سلوى الّلقيس  

محل وتاريخ الوالدة:   بعلبك 
1985/1/1

الوضع االجتماعي:  متأّهل وله 
ولدان

رقم السجل: 56
تاريخ االستشهاد:  2013/5/20

ن�شرين اإدري�ص قازان
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يده،  خّطتها  كلمات  مجّرد  تكن  لم 

بوحًا  كللان  بل  باله،  في  طللراأ  خللاطللرًا  اأو 

رجل،  من  �سطوٍر  على  لحظة  ذات  ُذرف 

وليد لحظته،  والداه بم�سيره وهو  هم�َس 

اأن �سكرا اهلل عزَّ وجلَّ على النعمة  فبعد 

محّمد  بكرهما  في  عليهما  اأنعمها  التي 

بّد  ل  اأمللانللة  كونه  عن  يغفل  لم  مهدي، 

فنذراُه  يوم،  ذات  �ساحبها  ي�سترّدها  اأن 

المهدّي |  الإمللام  م�سيرة  في  خادمًا 

وم�سروع �سهيد.

*ممّهدًا للظهور وم�شروع �شهيد
�ساحب  لللظللهللور  مللمللّهللدًا  تللكللون  واأن 

تبني  اأن  يعني  �سهيد،  وم�سروع  الزمان 

حلليللاتللك علللللى ملللا يللتللنللا�للسللُب ملللع هللذيللن 

المدماكين. ويحتاج الأمر اإلى توفيق من 

�سالحًا،  ولدًا  المرء  يكون  اأن  في  المولى 

د وجَهي والديه يوم ت�سوّد الوجوه،  ل ُي�سوِّ

ويكون  البيا�س،  َعي  نا�سِ يجعلهما  بل  ل 

ُذخرًا يوم ل ينفع مال ول بنون.

مللحللّمللد مللهللدي، الللفللتللى اللللذي عا�س 

ي�سّود  اأن  يخ�سى  لنف�سه،  ُمراقبًا  حياته 

من  بالكثير  حلليللاتلله  �للسللّجللت  قللد  قلللللبلله، 

التفا�سيل، فلم يت�سّلل الفراغ اإلى اأّي جزء 

فبغياب  ي�سَغله.  ما  دومللًا  واجلللدًا  منها، 

اأمر  توّلى  المنزل،  عن  المجاهد  والللده 

بية  ال�سِّ اإخللوتلله  ورعللايللة  اأّمللله،  م�ساعدة 

لمن  �سهًل  الأمر  ولي�س  ال�سغار.  الأربعة 

حيازيمه  ي�سدد  لم  ما  العظم  طرّي  كان 

فيها،  متفّكرًا  بتفا�سيلها  الحياة  لخو�س 

اإخوته  يدّر�س  درا�سته  جانب  اإلللى  فكان 

وي�سايرهم  نللزاعللاتللهللم  لللحللّل  ويللتلل�للسللّدى 

في  ال�سيارة  قيادة  تعّلم  وقد  بالُح�سنى. 

والديه  كاهل  عن  يخّفف  كي  مبكرة  �سّن 

احتياجات  يللوؤّمللن  �سار  اإذ  ثقيًل،  عبئًا 

رًا  المنزل، وي�سعى في خدمة العائلة، ُمقدِّ

والديه  تجاه  به  يقوم  ما  قيمة  نف�سه  في 

تغْب  لم  الفكرُة  هذه  الموؤمنين.  واإخوته 

عن باله طرفة عين.

ل��الآل  ال�شعر  وي��ن��ظ��م  *يدر�ص 
االأطهار

�سقَّ  اللتزام  ي�سوده  منزل  كنف  في 

فر�سة  يترك  لم  طريقه.  مهدي  محّمد 

زيلللادة مللعللارفلله الإ�للسلللملليللة، فللكللان اإلللى 

بغياب والده اجملاهد عن 
املنزل، توّلى أمر مساعدة 
بية  أّمه، ورعاية إخوته الصِّ

األربعة الصغار
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لل�سعر،  ناظمًا  درا�سته  في  تفّوقه  جانب 

يلجاأ اإلى اأوراقه ي�سكُب على �سطورها من 

روحه ما يمدح فيه اأهل البيت R، اأو 

في  الح�سينّي  المنبُر  �َسِهد  وقد  يرثيهم. 

من  لطمّيات  يقول  وهو  وقوفه  عا�سوراء 

في  طويًل  ا�ستغرق  واحللدة  منها  تاأليفه، 

َنظمها لتكون مّدتها �ساعتين، ورغم ذلك 

بن  علّي  الإمام  م�سجد  في  الح�سور  فاإّن 

ال�سعور  منهم  �َسَلَب   ،Q طالب اأبللي 

وقع  على  الّلطم  ا�ستمّر  حين  بالوقت، 

�سوته ل�ساعات، لم تتعب خللها الأيدي 

ِمْن لْطِم ال�سدور.

العطاء  بروحّية  مهدي  محّمد  تمّيز 

ريللا�للس  اأن دخلللل  فللمللنللذ  واللللملللبلللادرة، 

ح�سته  يق�سم  كللان  �سغيرًا  الأطللفللال 

وكللذا  لللرفللاقلله.  يهبها  اأو  الللطللعللام  مللن 

اأحد  اأّن  عللرف  اإذا  ة  خا�سّ م�سروفه، 

رفاقه يتيم، فتراه يتحّيُر كيف يهتّم به، 

امتلك  وقد  غريبًا،  تعاطفًا  معه  ويظهر 

ح�ّسًا عاليًا بالآخرين، حّتى كاأّنه يعرف 

ما يختلج في قلوبهم من هموم دون اأن 

ينب�سوا ببنت �سفة.

*طفولة ومقاومة
منذ طفولته، كانت المقاومة طريقه، 

اأحللدهللم ابن  ومللع مجموعة مللن رفللاقلله، 

كانوا  الّلقي�س،  ح�ّسان  الر�سا  علّي  عّمته 

اللبا�س  للل�للسللراء  م�سروفهم  يلللّدخلللرون 

الع�سكرّي، وفي عطلتهم يذهبون للتدّرب 

ال�سباب  اأمارات  ما لحت  فاإذا  وحدهم، 

علللللى وجلللوهلللهلللم، الللتللحللقللوا بلللاللللدورات 

اإلى  �سواء،  حدٍّ  على  والثقافّية  الع�سكرّية 

جانب متابعة درا�ستهم الجامعية.

اأن  مهدي  محّمد  بللال  في  يخطر  لم 

حين  على  الر�سا«  »علّي  عّمته  ابن  يفقد 

 ،2006 تّموز  حرب  في  الزمن  من  ة  غللرَّ

لللله، وحلليللن ُيفتقد  فلل�للسللار قللبللره ملللللذًا 

هناك  اأّنلله  في  �سّك  فل  مهدي،  محّمد 

حجز  الللذي  عمره  �سديق  بقبر  يلت�سق 

لنف�سه بالقرب منه قبرًا له، فاإذا ما تزّوج 

الر�سا، وعندما  اأ�سماه علّي  اأنجب �سبيًا 

اإلى قبر  َكُبر قليًل �سار ي�سحبه كّل يوم 

البطل،  ال�سهيد  له عن  يحكي  عّمله،  ابن 

هو  جانبه  اإلللى  الللذي  القبر  اأّن  ومخبرًا 

منزله عندما ي�ست�سهد.

أمراء الجنة

86



*زوج ووالد روؤوف حنون
اللللزواج  مللهللدي  محّمد  قلللّرر  عندما 

متدّينة  ملتزمة  عللرو�للس  عللن  يبحث  لللم 

ن تتقّبل فكرة ا�ست�سهاده،  فح�سب، بل عمَّ

قه اهلل بها، كان زوجًا رحيمًا،  فاإذا ما وفَّ

مري�سًا  ُوِلللد  الللذي  لطفله  محّبًا  وواللللدًا 

محّمد  كللان  القلب.  فللي  لعملّية  وخ�سع 

الذي  الوقت  في  حوله  لمن  �سندًا  مهدي 

اأّمللا  قلبه..  نياط  ولللده  على  الأللللم  قّطع 

ابنته زهراء التي ُرزق بها بعد طفله علّي 

وعقله،  قلبه  على  ا�ستولت  فقد  الر�سا، 

وهو الذي لم ي�سعر بحنان الأخت وحّبها، 

فكانت زهراء البنة مدّللة اأبيها.

بقافلة  مهدي  محّمد  التحق  اإن  مللا 

�سات،  المقدَّ عللن  للللللدفللاع  المجاهدين 

حّتى تجّلى نور على جبينه، و�سار كلمه 

ما إن التحق حمّمد مهدي 
بقافلة اجملاهدين للدفاع 

سات، حّتى ضاقت  عن املقدَّ
الدنيا برحبها عليه

ع، وقد �ساقت الدنيا برحبها  حديَث مودِّ

عليه، فاإن عاد من الجبهة لم يوؤن�سه �سيء 

قد  فقلبه  للرحيل،  حقيبته  اإعللداد  �سوى 

و�سل اإلى الح�سرة الإلهية ولم يعد يحب�س 

روحه المحّلقة �سوى ج�سده الفاني.

*اللهمَّ تقبَّل قرباننا
الأخيرة  معركته  في  م�ساركته  واأثناء 

واأكمل  جراحه  ف�سّمد  وجهه،  في  اأ�سيب 

الّل�سلكي  على  �سمع،  قليل،  بعد  القتال. 

المجاهدين،  من  مجموعة  احتجاز  باأمر 

عند ذلك هبَّ لفّك الح�سار عنهم، وفتَح 

في  ا�ستقّرت  ر�سا�سة  ولكّن  لهم،  منفذًا 

خا�سرته حالت دون عودته، فقال لرفاقه 

اأمللر  ان�سوا  �سهيد..  »اأنلللا  الللجللهللاز:  عبر 

ياأ�سرونني«..  تدعوهم  ل  ولكن  �سحبي، 

لرفاقه  وعللده  مهدي  محّمد  �سدق  وبهذا 

اإّنلله  ا�ست�سهاده  من  يللوم  قبل  لهم  قللال  اإذ 

�سي�ست�سهد..

بللارئللهللا ومنتهى  اإللللى  الأملللانلللة  وعللللادت 

الع�سق يكّللها، ورجع البن اإلى والديه �سهيدًا 

ال�سماء:  اإلى  فرفعاُه  الولية،  بدم  م�سبوغًا 

ا اإنك اأنت ال�سميع العليم«. ل منَّ »اللهّم تقبَّ
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»ساجد 
الدوير«

واألرض على كتفه
ندى بنجك

لو قّدر للمكان اأن يم�شك القلم ويكتب �شيرة اإن�شان، ماذا كان يمكن اأن 

للتاريخ  �شتدّون  كاَنت  ماذا  الغربي«؟  و»البقاع  التفاح«  »اإقليم  يكتب عنك 

»الحاج  قان�شو  محمد  القائد  ال�شهيد  اأيها  وعنك  معك  جبيل«؟  »بنت 

�شاجد«، ي�شتحيل كل التراب كتابًا، والحروف دمك، وال�شفحات بعَدد نب�ص 

قلبك، والعنوان هو ما كنَت ت�شنع، واأنت كنت تحمل االأر�ص على كتفك، من 

معركة اإلى معركة، ومن ن�شر اإلى ن�شر.

*حيث كنت... خال�شة المقاومة
التي  الق�سية  بحجم  مجاهدًا  كنت 

الميادين  بحجم  وقللائللدًا  اإليها،  انتميت 

ول  ُيكتب  ل  تاريخًا  كنت  اأ�سعلتها..  التي 

ُيقراأ لأنه �سوء، وهواء.

القلب..  في  محفورة  حكاية  �ساحب 

في  والثلج  الغيم  بدايته  جليل،  واللللدرب 

في  الإلهي  الن�سر  �سفة  وختامه  الإقليم، 

تموز.

التفاح،  اإقليم  في  بدايتك  من  اأبلللداأ 

وكل  عا�سق  كل  بداية  التفاح  اإقليم  وفللي 

وا�للسللل وكللل مجد. فللي الإقللللليللم، خل�سة 

الثلج،  فوق  النوم  الإقليم،  في  المقاومة. 

التي  وال�سم�س  لأ�سابيع،  المفقود  والطعام 

تسابيح شهادة
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وديان  بين  الممتدة  والأيللام  الجلد،  تكوي 

ال�سوك، والدروب الموح�سة. ل ف�سل بين 

ا�ستراحة  ول  للتعب،  انق�ساء  ل  الأوقللات، 

بين النف�س والنف�س.

*قائد في اال�شتطالع.. �شاجد
من  تفا�سيل  فت�ستغل  قائدًا،  تكون  اأن 

مهام عن�سر، واأن تكون عن�سرًا، فتحمل 

م�سوؤولية  الإقليم  في  توليت  م�سوؤول.  هّم 

المهام  اأخطر  واحد من  وهو  ال�ستطلع، 

واأدقها في قيادة الميدان. وعندما توّليت 

الم�سوؤولية، اأوجعت ال�سهيوني في �سميم 

جرحه، وكنت بين عنا�سرك ح�سن اأّم.

منطقة  في  الكبرى  العملّيات  �ساحب 

لأ�للسللطللورة  �سقوط  اأول  �للسللاجللد.  الإقللللليللم 

يديك،  با�سم  كللان  �سجد،  في  الميركافا 

التي  وال�سربات  المنعطفات  معظم  وفي 

المقاومة، كنت  اأحدثت تحّوًل في م�سيرة 

اأنت.

اأنت  الحنين  وفللي  حنين،  للحكايات 

وُتهندم  تخّطط  نلللراك  �ساجد.  حللاج  يللا 

واحللدًا  تقّبلهم  الإخلللوان،  وتللوّدع  العملية، 

الر�سا�سة  على  تطمئن  اأن  بعد  واحلللدًا، 

الع�سكري،  في جعبته وعلى ربطة الحذاء 

وعلى قطرة الماء في »المطرة«.

لهم  لت�سخن  تللدخللل،  ثللم  تللودعللهللم.. 

ودخلللان،  نللار  بعد  ي�ستحموا  كللي  الللمللاء، 

وتطهو لهم بيديك، وتم�سح على روؤو�سهم 

وتللبللكللي، بلى  اأول طلللللة،  ووجللوهللهللم، مللع 

المجاهد  يعود  عندما  طفل،  مثل  تبكي 

�سهيدًا...

*ومن ميدان اإلى ميدان
القّوات  خا�ستها  التي  العمليات  زمن 

التي دّربتها، هي الحق والحقيقة في عين 

تخت�سر  واحللدة،  الغجر،  عملية  الزمن. 

المقاومة  قب�سة  فللي  الأ�للسللر  تللحللّول  كيف 

اإلى حرّية، وكيف �سارت القّوة اإلهّية. وفي 

بنت  في  الزمان  ملك  واأنللت   ،2006 تموز 

جبيل، وبنت جبيل كانت عنوان  مقاومة.

بحر،  الللمللجللاهللدون  جبيل،  بنت  فللي 

�سعلة  �ساجد  الحاج  كللان  و�سلة.  �سلح 

اإلى  تلة  بهم من  اأحاط  انطفاء.  تعرف  ل 

وينادونه  بالطيران  يلحقونه  كانوا  تلة، 

من  �سوتهم  وهم  ال�سوت،  مكبرات  عبر 

نار وحديد، وهو �سوته من قراآن.. حامل 

ال�ساجد،  هذا  جيبه  في  عا�سوراء  زيللارة 

مهما كانت الأحوال.

في  وهللو  جبيل  بنت  في  المعركة  قللاد 

حالة اإ�سابة اأي�سًا، واطمئن على مجريات 

من  يكمل  اأن  ملحًا  طلبه  فكان  الن�سر، 

من  يعلم  كان  ولأنه  ياحون..  بيت  منطقة 

قبل الحرب باأيام، باأن يوم اللقاء قد حان، 

اأو�سى رفيقًا له ب�سلحه...

*هكذا يختم الح�شينيون حياتهم
اإلللللى كللونلليللن، اغللتلل�للسللل غ�سل  ملل�للسللى 

اإكللمللال الخطى  اللل�للسللهللادة، وفلللي طللريللق 

الأخللليلللرة فلللي مللعللركللة بللنللت جللبلليللل، تللّم 

ا�ستهداف المنزل ب�ساروخ..

الح�سينييون  يختتم  هللكللذا  اإذًا.. 

حكاياتهم. 

ال�ساعات  في  �ساجد  الحاج  ا�ست�سهد 

الأخلللليللللرة ملللن اإعللللللن هللزيللمللة الللكلليللان 

ال�سهيوني في حرب تموز، وقيام الن�سر 

الإلهي.. وعاد اإلى ال�سيعة التي لم تعرفه 

89مجاهدًا، فعرفته �سهيدًا قائدًا..
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اإبراهيم من�شور

Q من بالغة االإمام علّي*
قتل  في  اأمللَره(  طلبوا   - )ا�ستاأذنوه  فا�ستاأمروه  قللوٌم   Q علّيًا الإمللام  اأتللى 

اإن تقتلوه تهيِّجوا فتنًة  اأراد:  ْه«،  عثمان، فنهاهم وقال: »اإْن تفعلوه فَبْي�سًا فلُيْفِرَخنَّ

.
)1(

يتوّلد منها �سروٌر كثيرة وفتٌن طامية

كشكول

 األدب

*من اأجمل ما قيل
من اأجمل ما قيل في ال�سيام قول اأبي عبد اهلل Q: »اإنَّ ال�سيام 

َن��َذْرُت  ��ي  {�إِنِّ O قالت:  اإنَّ مريم  وال�سراب وحده.  لي�س من الطعام 

وا اأب�ساركم، ول  ْوًما}، اأي �سمتًا. فاحفظوا األ�سنتكم، وغ�سّ ْحَمِن �سَ ِللرَّ

تحا�َسدوا، ول تنازَعوا، فاإّن الح�سد ياأكُل الإيمان كما تاأكُل الناُر الحطب«.

أدب ولغة
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*من اأمثال العرب
وقدت الناُر على 

ُ
»كاأّنه َعَلٌم في راأ�سه ناُر«، اأي كاأّنه جبٌل قد اأ

ل من قال هذا المثل �ساعرة العرب  ته، فهو ُيرى من بعيد. واأوَّ قمَّ

ترثي  لها  بيت  في  وذلللك  664م(،   - )575م  الخن�ساء  الأولللى، 

فيه اأخاها �سخرًا. والخن�ساء هذه اأ�سلمت هي وقومها، وا�سترك 

فا�سُت�سهدوا  637م،  عام  القاد�سّية  معركة  في  الأربعة  اأولدهللا 

ذهَب  الذي  ال�سطُر  وفيه  �سخر،  اأخيها  في  قالته  ا  وممَّ جميعًا. 

مثًل:

بلله اللللللللُهلللللللداُة  َللللللتلللللاأتلللللمُّ  �للللسللللخللللرًا  واإنَّ 

كلللللللاأنللللللله َعللللللللَلللللللللٌم فلللللللي راأ�للللللللسلللللللله نلللللللاُر

ْوديللللللللللللللٍة
َ
اُل اأ لللللللاُل األللللللللويللللللللٍة، نلللللللللللللزَّ حلللللللمَّ

اُر لللللاُد اأنللللللللديللللللللٍة، للللللللجللليللل�لللسِ جللللللللرَّ �لللللسلللللهَّ

والخن�ساء هذه اكت�سفت �سبعة اأخطاء في بيت من ال�سعر قاله 

ان بن ثابت الأن�ساري: ح�سَّ

يلللللَمللْعللَن فللي ال�سحى الللُغللرُّ  الللَجللَفللنللاُت  لللنللا 

واأ�لللسللليلللاُفلللنلللا َيللللْقللللُطللللْرَن ملللن نلللجلللدٍة َدملللا

والأخطاء ال�سبعة هي: 

1- »�لجفنات«، وهي جْمع قلَّة، فلو قال: »الِجفان«، وهي جْمع 
ة  «، بمعنى القليلة البيا�س؛ لأنَّ الُغرَّ كثرة لكان اأف�سح. 2- »�لُغرُّ

قال:  فلو  ال�سعر،  من  فاِحم  محيط  في  بي�ساء  �سعر  خ�سلة  هي 

ُي�سرْقَن. منها  فالأف�سح  »يلَمْعَن«،   -3 اأف�سح.  لكان  الِبي�س، 

في  النور  لأّن  اأف�سح؛  لكان  جى«  »الدُّ قللال:  فلو  »�ل�سحى«،   -4
الّدجى يكون اأكثر اإ�سراقًا منه في ال�سحى. 5- »�أ�سياُفنا«، وهي 

ينزْلَن  اأين  »َيْقُطْرَن«،   -6 كثرة.  جمع  �سيوُفنا:  بينما  قلَّة،  جمع 

قطرة قطرة، بينما »ي�ِسْلَن« اأف�سح منها. 7- »َدما«: هي جمع قلَّة، 

ا »ِدما«، وهي مق�سور من »دماء«، فهي جمع كثرة. اأمَّ

اأ�سعُر  للا  »اأمَّ لوفٍد من طيِّئ:   P ر�سول اهلل  قال  فقد  وبعُد، 

.
)2(

النا�س فالخن�ساء!«
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*من الثنائّيات
والماء.  الخبز  اأو  وال�سحم،  اللََّبن  اأو  والماء،  اللََّبن  �الأبي�سان:   -

ْين. ومن هنا الَق�َسم المعروف: وحقِّ الأبي�سَ

�ن: الفقر والَهَرم. - �الأمرَّ

*ُمفردة غنيَّة بالمعاني
النجوم،  ذات  وال�سماُء   - الَجَرب  وهو  الَعّر،  مو�سع  معانيها:  من  ة«؛  »�ل��م��ع��رَّ

ة اأي َجْرباء؛ لأّنها ذاُت نجوٍم كثيرة ت�سبيهًا بالَجَرب في بدن  وا ال�سماَء معرَّ وقد �َسمَّ

من  فياأكلوا  بقوٍم  ينزلوا  اأن  �لجي�ض:  ُة  ومعرَّ  - والجنايُة  والإثللُم  ُة  ال�سدَّ  - الإن�سان 

من  الوجه  َتَلوُُّن  ُة:  و�لمعرَّ  - ال�سماء  في  نجٌم  ُة:  و�لمعرَّ  - ِعلم  بغير  �سيئًا  ُزروعهم 

ُة �لنعمان: بلدة في �سوريا، وُين�َسُب اإليها ال�ساعر اأبو العلء المعّري  الغ�سب - ومعرَّ

ه: اأتاه يطلُب معروفًا، وفي حديث  ، ومن معانيه: َعرَّ ُة، لغًة، من فعل َعرَّ يُعرُّ - و�لمعرَّ

 Q وقد جاءه يعوُد ابَنه الح�سَن ،Q ٌّاأبي مو�سى الأ�سعري قال له الإماُم علي

.
)4(

نا بَك اأيُّها ال�سيخ؟«، اأي: ما جاَءنا بك؟ )يزوُره في مر�سه(: »ما عرَّ

عاء *من اأجمل الدُّ
دعا الر�سول P رّبه يوم الخندق رافعًا يديه ُمقِمحًا 

راأ�سه نحو ال�سماء: »اللهمَّ اإنَّك اأخذَت مني ُعبيدة يوم بدر، 

ُحد، فاحفظ عليَّ اليوَم علّيًا.. {َربِّ اَل َتَذْرِني 
ُ
وحمزة يوم اأ

َو�أَنَت َخْيُر �ْلَو�ِرِثيَن} والآية من �سورة الأنبياء. ثمَّ  َفْرًد� 

بن  الإمللام عليٌّ Q عمرو  َقَتل  بعدما   P النبّي  قال 

عبادة  من  اأف�سُل  الخندِق،  يوَم  علّي  �سربُة  العامرّي:  ُوّد 

.
)3(

الثقلين

*عامّي اأ�شُله ف�شيح
واأ�سُل  والأمتعة.  الأثللاث  من  ع  تجمَّ ما  معناها:  عاميَّة  كلمة  هي  �لَعْف�ض: 

الكلمة ف�سيٌح، من فعل َعَف�َس ال�سيَء: جمعه. وعف�سُتك: األقيُت القب�س عليك. 

ر. و�لُعفا�َسُة: َمْن ل خير فيه من النا�س، و�الأَعَف�ُض: الأعم�س، ال�سعيف الب�سَ

أدب ولغة

92



 ل�سان العرب، ابن منظور، ج3، �س42.( 1)

 المنجد في الأدب والعلوم، لوي�س معلوف، �س181.( 2)

 �سرح النهج، 61/19.( 3)

 م.ن، مادة عرر.( 4)

 ل�سان العرب، ابن منظور، ماّدة نواأ.( 5)

 الم�سدر نف�سه، مادة برد.( 6)

 م.ن، ماّدة عذر.( 7)

الهوام�ص

*من جذور الكالم:
التعبير  واأ�سل  ُبللُرد.  والجمع  البريد،  دواّب  على  �ُسل  الرُّ �ل��ب��ري��د: 

فار�سي: »بريده دم«، اأي: محذوف الذَنب كالعلمة لها. فاأعرَبْت »بريده 

.
)6(

فت ف�سارت بريدًا دم« وُخفِّ

*من االأ�شداد
ثِقَل 

ُ
اأ ة، وقيل:  ناَء: ُيقال: ناَء العامُل بِحْمِلِه: نه�َس به بُجهٍد وم�سقَّ

به  نه�َس  معناه:  َنللْوءًا،  ينوُء  الجمُل  ناَء  اإذ  الأ�سداد،  فهو من  ف�سقَط، 

ُمْثَقًل، وناء به الِحْمُل: اأثقَله. وجاء في التنزيِل العزيز: {َما �إِنَّ َمَفاِتَحُه 

اأّن مفاتحه  والمعنى   .)76 ِة} )الق�س�س:  �ْلُقوَّ �أُوِلي  َبِة  ِباْلُع�سْ َلَتُنوُء 

)5(
ة ُتثقُلهم وُهم ُع�سبٌة اأُولو قوَّ

*من االأخطاء ال�شائعة
عَذَر 

َ
نللَذر«، فاأ

َ
ْعللَذَر من اأ

َ
ْع��ِذَر َمْن �أن��َذر«، وال�سحيح هو: »قد اأ »َق��ْد �أُ

عذَره كَعَذَره، فالإعذاُر هو الم�سدر، والُعذُر هو 
َ
اإعذارًا: اأبدى ُعذرًا، واأ

لنف�سه  َم  َقدَّ عَذَر« بمعنى: 
َ
»اأ اأنذر« يكون  عَذَر من 

َ
»اأ المَثل:  ال�سم. وفي 

الُعذَر، اأو اعتذَر اعتذارًا ُيْعَذُر به، و�سار ذا ُعذٍر منه. وبعُد، فالُمْعِذُر هو 

ُر هو الذي يعتذُر ول ُعْذَر له، بدليل قوله تعالى:  الذي له ُعْذر، والُمَعذِّ

ُروَن ِمَن �الأَْعَر�ِب ِلُيوؤَْذَن َلُهْم} )التوبة: 90(، وُهم الذين  { َوَجاء �ْلُمَعذِّ

.
)7(

ل ُعْذَر لهم، ولكْن يتكلَّفون ُعذرًا
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دميا جمعة فّواز

مشكلتي:
أخشى االعتراف 

بضعفي

الجامعّية  �سنتي  واأعيد  عامًا،   19 عمري  �سمير،  ا�سمي  عليكم،  ال�سلم 

الأولى بعد اأن ر�سبت العام الما�سي في درا�ستي في كلّية العلوم. ن�سحني اأهلي 

واأ�ساتذتي في المدر�سة اأن األتحق باخت�سا�س اأدبّي لأنني �سعيف نوعًا ما، كما 

دون اأمامي اأّنني لو لم اأح�سل على اإفادة  يقولون، في المواّد العلمّية، وكانوا يردِّ

جت من المدر�سة. كلمهم اآذاني ولم  مدر�سّية العام الما�سي لما كنت قد تخرَّ

اأ�ستمع لن�سائحهم وقّررت اأن اأتبع طموحي الجامعي.

يت العديد من العوائق ولكني ف�سلت،  وبالفعل، در�ست كثيرًا وتحدَّ

واأنا  اأخللرى.  مللّرة  ور�سبت  ة  الكرَّ اأعللدت  الثانية  الللدورة  وفي 

الآن محتار، اأخاف من �سماتة الجميع بقدراتي واعتبار 

ل  اأن  البداية  منذ  لي  بن�سيحتهم  محّقين  اأنف�سهم 

اأن  اأخ�سى  المقابل  وفللي  العلمّية.  المواد  اأدر�للس 

اأعيد �سنتي واأر�سب!

شباب
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الحلّ

1- قّلة من يملكون ال�سجاعة في اإعادة درا�سة خياراتهم، واأنت ينبغي 
و�سعك  ومراجعة  ح�ساباتك  لإعللادة  والفطنة  بالذكاء  تتمّتع  اأن 

الدرا�سّي لّتخاذ القرار المنا�سب.

2- ل تعتقد اأّنك و�سلت اإلى حائط م�سدود، على العك�س تمامًا، لقد 
حاولت وتاأّكدت اأّن خيارك لم يكن منا�سبًا، منذ البداية. ول باأ�س 

بت�سحيح الخيار قبل اأن تخ�سر عامًا درا�سّيًا اإ�سافيًا.

3- ل تفّكر براأي الآخرين و�سماتتهم، بل على العك�س، فّكر باأهمّية اأن 
تت�سّرف بما فيه م�سلحتك.

اإمكاناتك  ناحية  من  اأمامك  المطروحة  الخيارات  جميع  ادر�س   -4
الفكرّية، وقدراتك الدرا�سّية، ومن ناحية توّفر فر�س العمل.

ف اإلى مختلف الخت�سا�سات، وا�ستمع لن�سائح الخبراء في  5- تعرَّ
هذا المجال، ثّم اختر ما ينا�سبك ويتوافق مع قدراتك.

ال�شديق �شمير، ن�شُكر ثقتك بنا وم�شاركتنا م�شكلتك. 

الم�شكلة  هذه  اأّن  اإلى  البداية،  في  االإ�شارة،  من  بدَّ  وال 

اختيارهم  عند  ال�شباب  من  العديد  فيها  ويقع  عاّمة 

في  ير�شب  طالب  اأّول  ل�شت  اإذًا،  الجامعّي.  االخت�شا�ص 

ول�شت  اختياره،  �شوء  نتيجة  االأول��ى  الجامعّية  �شنته 

مجموعة  لك  �شنقّدم  ل��ذا،  ح�شاباته.  ُيعيد  من  اأّول 

م�شتقبلك  في  ت�شاعدك  اأن  نتمّنى  التي  الن�شائح  من 

الدرا�شّي:
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قت جميع اأوراقها وانتف�ست من خلف  مزَّ

اأو�سدت الباب  مكتبها متوّجهة نحو غرفتها. 

تها دموعًا..  وارتمت على �سريرها لتغِرق مخدَّ

لم تكن تتخيَّل اأّن قلمها �سيق�سو عليها اإلى هذا 

الحّد.. لم تتخيَّل اأن تخونها الكلمات بعد اأن 

عن  به  ر  تعبِّ الحرف  اأ�سيرة  ل�سنوات  عا�ست 

خلجات النف�س وكنوزها.

ن من التعبير. تخرب�س بع�س  لم تعد تتمكَّ

الألللم،  عن  تكتب  المترابطة..  غير  الأفللكللار 

الوحدة، الحزن.. تعيد مطالعة ما عبَّرت عنه 

لتجده ركيكًا ل ي�سل اإلى الم�ستوى المطلوب.. 

ل يقترب حّتى من م�ستوى قريبتها الكاتبة رنا 

في التعبير. هداأت اأنفا�سها قليًل حين تذّكرت 

اّطلعت  حين  با�ستهزاء  المبت�سم  رنللا  وجلله 

الأ�سلوب  مللن  �سخرت  لقد  ق�س�سها.  على 

والعبارات وو�سفت كتاباتها بغير المترابطة. 

لطالما  فاطمة.  على  كال�ساعقة  راأيها  وقع 

ياأتي  اأن  تتخّيل  ولم  ممّيزًا.  اأ�سلوبها  اعتبرت 

ة! واأمام اأفراد  نقد قريبتها الكاتبة بهذه الحدَّ

�ساحبة  الجميع  يعتبرها  التي  وهي  العائلة، 

القلم الفّذ.

ما هي اإّل دقائق، و�سمعت طرق اأّمها على 

الباب هام�سة: »فاطمة.. هل اأنت نائمة؟«.

قامت من مكانها، جّففت دموعها قائلة: 

وب�سوتها  بللهللدوء،  الأّم  دخلت  »تف�سلي..«. 

تمامًا  اأعرف  فاطمة،  »حبيبتي  قالت:  الواثق 

فللاجللاأنللي  وبلل�للسللراحللة،  اآلللمللك،  رنلللا  راأي  اأّن 

اأتللدريللن  كللتللابللاتللك،  ت�سخيف  فللي  اأ�للسلللللوبللهللا 

واأردفت  باألم،  راأ�سها  فاطمة  ت  هزَّ لماذا؟«، 

الأّم: »لأّن اأ�سلوب النتقاد يعّبر عن �سخ�سية 

اإليه.  ه  الموجَّ ال�سخ�س  عن  ولي�س  �ساحبه 

اأنلللت يللا فاطمة مللوهللوبللة، قلللَّللة مللّمللن هللم في 

الحال  هو  كما  التعبير،  عليهم  ي�سهل  عمرك 

ْولى بها اأن 
َ
ة، كان الأ معك، ولأّن رنا كاتبة فذَّ

تدرك هذه الحقيقة.. على كّل حال، ن�سادف 

قدراتنا  من  يقلِّلون  مّمن  العديد  حياتنا  في 

ويهزوؤون من اإمكاناتنا، ولكّن المهم هو راأيك 

اأنت بنف�سك. وتذّكري اأّن الكلمة التي توؤلمك 

ت فاطمة راأ�سها  ل تقتلك ولكنها تقويك«.. هزَّ

وقد اختفت كّل ملمح الحزن وهم�ست: »اإذًا، 

الأم  �ساحت  عني؟«  قيل  بما  تتاأّثري  لم  اأنت 

يا  اأنت  تتاأّثري  ل  اأن  المهم  »اأبللدًا!  �ساحكة: 

ت�سمحي  فل  لتتطّوري،  تعملي  واأن  عزيزتي 

انظري  معنوياتك..  تحّطم  اأن  ُتقال  لكلمة 

ماذا اأح�سرت لك«. خرجت الأّم لثوان وعادت 

فاطمة  ناولتها  ق�س�سّية  بمجموعة  تم�سك 

المو�سوعة،  هذه  والدك  »ا�سترى  لها:  وقالت 

اليوم وطلب مّني اأن اأقّدمها لك، لأنه يثق اأنك 

اأم�سكتها  متمّيزة«.  كاتبة  �ستكونين  ما  يومًا 

فاطمة ب�سعادة بالغة وهم�ست: »�ساأكون دومًا 

عند ح�سن ظّنكما بي«. قاطعتها الأّم بالقول: 

»بل عند ح�سن ظّنك بنف�سك، اأوًل واأخيرًا«.

ال أحد يحكم عليك

شباب
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الوقت كال�سيف اإْن لم تقطعه قطعك! 

من  ال�للسللتللفللادة  اأهللملليللة  يللعللرف  جميعنا 

الوقت. و�سنقّدم لك اليوم نموذجًا مثاليًا 

لل�ستفادة من كّل �ساعة من نهارك.

كّل  قبل  الللوقللت  تنظيم  يعتمد  بللدايللة 

�للسلليء علللللى الللزمللن الللمللتللوافللر لللديللك كل 

للنوم  24 �ساعة، هناك وقت  يوم، فاليوم 

المثالّية  المّدة  وهللي  �ساعات،   8 بحدود 

التي يحتاجها ج�سم ال�ساب للحفاظ على 

لدينا  يتبقى  اإذًا  طاقته.  وتجديد  ن�ساطه 

24 - 8 = 16 �ساعة. هذه المّدة يجب اأن 
ننق�س منها ما يقوم به الإن�سان من ق�ساء 

لحاجته وطعام و�سراب وراحة وهذه المّدة 

تحتاج ل�ساعتين و�سطيًا. يبقى لدينا 16 - 

2 = 14 �ساعة، ولكن هناك اأ�سياء اأخرى 
كال�سلة،  كم�سلمين،  نفعلها  اأن  يجب 

التي يجب اأن تكون على راأ�س اهتماماتنا، 

ونحتاج لأداء ال�سلوات الخم�س مّدة �ساعة 

 13  =  1  -  14 لدينا  ويبقى  الأقللل،  على 

�ساعة. هناك فترة عمل يلتزم بها معظم 

تجارة  اأو  حّر  عمل  اأو  وظيفة  مثل  النا�س 

نصيحة عملّية إلدارة الوقت
اأو غير  اأو جامعة..  درا�سة في مدر�سة  اأو 

ذلك، وهذه المّدة تكون بحدود 8 �ساعات 

الفعال:  الفراغ  وقت  لدينا  ويبقى  يوميًا، 

معظم  فللاإّن  اإذًا،  �ساعات!   5  =  8  -  13
ال�سرورية  حاجاتك  على  ا�ستنفد  الوقت 

عمل،  اأو  ودرا�سة  وعبادة  وراحللة  نوم  من 

ت�ستغّلها  اأن  �ساعات يمكن   5 اإّل  يتبّق  ولم 

في اأ�سياء اأخرى. فهل ت�ستغلها حقًا؟ وبَم 

ت�ستفيد منها؟

باأ�سياء  لتقوم  كافية  الفترة  هللذه  اإّن 

العديد  ي�سّيعه  الللذي  الوقت  وفي  كثيرة، 

الدرد�سات،  اأو  التلفاز  م�ساهدة  في  مّنا 

التوا�سل  و�للسللائللل  على  الللوقللت  وتم�سية 

من  ي�ستفيد  بع�سنا  اأّن  نجد  الجتماعّي، 

لحفظ  الخم�س  ال�ساعات  هللذه  من  جللزء 

وقت  لتخ�سي�س  اأو  تلوته،  اأو  الللقللراآن، 

اأو  الجتماعية  الللزيللارات  اأو  للمطالعة 

لو تعيد  اإذًا، ما راأيك  التطوعّية.  الأعمال 

ح�ساباتك و�ستجد حتمًا الوقت لأداء بع�س 

الأعمال ال�سالحة التي تثقل ميزانك يوم 

القيامة!
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اأّن  »الإنللدبللنللدنللت«  �سحيفة  ذكلللرت 

لل�للس مللجللمللوعللة �للسللركللات »فلليللرجللن«  مللوؤ�للسّ

عن  اأعلن  بران�سون  ريت�سارد  البريطانية 

اإجلللازة  موّظفيه  مللن  الللجللدد  الآبلللاء  منح 

»اأبّوة« لمدة �سنة كاملة مدفوعة الأجر.

ي�سمل  ال�سركة  قلللرار  اأّن  واأو�للسللحللت 

بينما  �سنوات،   4 خدمتهم  تعّدت  الذين 

خدمتهم  تللعللّدت  الللذيللن  للموّظفين  يحّق 

رواتبهم  من   %  25 تلّقي  اأقللل  اأو  �سنتين 

خلل هذه الإجازة.

ة مدفوعة األجر إجازة أبوَّ
اإعداد: حوراء مرعي عجمي

وقال بران�سون: »اإذا اعتنيت بموّظفيك 

فاإّنهم �سوف يعتنون باأعمالك«.

المثّلجات ترفع حرارة الجسم 
اإلللللى اأّن  اأ�لللسلللار اأحللللدث اللللدرا�لللسلللات 

والع�سائر  كريم«  »الآي�س  اأو  »المثّلجات« 

ي�سرع  والللتللي  المثّلجة،  الللغللازّيللة  والمياه 

الجميع لتناولها في ف�سل ال�سيف الحاّر 

لل�سعور بالبرودة، هي من اأكثر المواد التي 

تحتوي على �سعرات حرارية بن�سب مرتفعة 

التي  والن�سويات  ال�سكريات  ب�سبب  جدًا، 

تحتوي عليها«.

الرغم  »على  اأنه  الدرا�سة  واأو�سحت 

به  ن�سعر  اللللذي  بالنتعا�س  ال�سعور  مللن 

بمجرد تناول هذه العنا�سر �سنجد بمجّرد 

درجللة  فللي  ارتللفللاعللًا  تناولها  مللن  النتهاء 

يدفعنا  اللللذي  الأملللر  اأج�سامنا،  حلللرارة 

لتناول المزيد منها للح�سول على ال�سعور 

زيللادة  على  يللوؤثللر  مللا  ثللانلليللًا،  بالنتعا�س 

وم�ساعفة الوزن«.
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الكوبّية،  ال�سواحل  خفر  قللوات  وجللدت 

دون  من  �سفينة  الكاريبّي،  البحر  مياه  في 

طللاقللم، فللي �سهر اأيلللار مللن الللعللام الللجللاري، 

»اإ�للس  �سفينة  هي  ال�سفينة  هللذه  اأّن  واّت�سح 

اإ�س كوتوباك�سي«، التي اختفت في مياه مثّلث 

برمودا في كانون الأول عام 1925.

منطقة  في  فجاأة  ال�سفينة  ظهرت  وقللد 

هافانا،  من  الغرب  اإلللى  الملحة،  محظورة 

فقامت ال�سلطات باإر�سال ثلثة زوارق للدورية 

ظهور سفينة مفقودة في »مثّلث برمودا« 

الجلطة تسرق من الدماغ 8 سنوات

ُده�س  وقللد  الغريبة.  ال�سفينة  ل�ستك�ساف 

الأ�سطورة  ال�سفينة  لروؤيتهم  الللزوارق  طاقم 

اختفت في  والتي  100 عام،  منذ  بنيت  التي 

اأ�س  »اإ�للس  ال�سفينة  اأّن  ويذكر  برمودا.  مثّلث 

في  ت�سارل�ستون  ميناء  غللادرت  كوتوباك�سي« 

كارولينا الجنوبية لتذهب اإلى هافانا في 29 

من  يومين  وبعد   ،1925 عام  الثاني  ت�سرين 

عنها  ُي�سمع  ولم  ال�سفينة،  اختفت  المغادرة 

�سيء لمّدة قرن كامل تقريبًا.

اأّن  نلليللوز«  داي  »هلليلللللث  مللوقللع  ذكلللر 

التعّر�س  اأّن  من  حّذرت  جديدة  »درا�سة 

 8 حللوالللي  الللدمللاغ  مللن  ي�سلب  لجلطة، 

�سرعة  ويبطئ  الذاكرة  فيعيق  �سنوات، 

من  »باحثين  اأّن  اإللللى  لفللتللًا  التفكير«، 

من  اأكثر  بيانات  حّللوا  ميت�سيغن  جامعة 

4900 اأميركي اأعمارهم 65 �سنة واأكثر، 
و�سرعة  ذاكللرة  اختبارات  جميعًا  اأجللروا 

تفكير بين الل1998 و2012«.

واأ�سار الموقع اإلى اأّنه »تبّين من نتائج 

اأ�سيبوا  َمللْن  اأجللراهللا  التي  الخللتللبللارات 

بجلطة اأّن عمر اأدمغتهم اأكبر بحوالي 7 

و9 �سنوات«.

للدرا�سة  الرئي�سة  الُمعّدة  وذكللرت 

ديبورا ليفاين اأّن »من اأهم ال�سبل لتفادي 

الللدم،  �سغط  مراقبة  لجلطة  التعّر�س 

عن  والمللتللنللاع  الكولي�سترول  ومللعللدلت 

التدخين«.
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يللللنللللوي خللللبللللراء مللنللظللمللة 

»الإدمان  اإعلن  العالمّية  ال�سّحة 

نف�سّيًا،  خلًل  و»ال�سيلفي«  الإنترنت«  على 

في  النف�سّية  الأمللرا�للس  خللبللراء  كبير  بح�سب 

مو�سكو الطبيب بوري�س ت�سيغانكوف.

اإعداد  على  الآن  يعملون  الخبراء  اأّن  اإلى  الطبيب  واأ�سار 

�سي�ساف  التي  النف�سّية  للأمرا�س  الللدولللّي  الت�سنيف  قائمة 

اإليها »الإدمان« على التقاط �سور »�سيلفي« وعلى ا�ستخدام �سبكات 

التوا�سل الجتماعّي.

وقال موقع »m24« الإلكتروني الرو�سي اإّنه في حال اإدراج هذه الأ�سكال 

ة بطّب  من الإدمان في قائمة الت�سنيف الر�سمّية فيمكن علجها بوا�سطة الأدوية الخا�سّ

الأمرا�س النف�سّية.

اأميركّية حديثة اأجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركّية،  اأظهرت درا�سة 

اأّن النظام الغذائي المّتبع في ال�سوم، والمعتِمد على تقليل ال�سعرات الحرارية التي 

يتناولها الأ�سخا�س بن�سبة ت�سل اإلى الن�سف، ُيبطئ ال�سيخوخة، ويقّلل خطر الإ�سابة 

باأمرا�س ال�سرطان وال�سّكري.

واأجرى الباحثون التجربة على مجموعتين من الأ�سخا�س، ووجدوا بعد التجارب 

التي ا�ستمّرت على مدى ثلثة اأ�سهر، اأّن ال�سوم �ساعد على تقليل م�ستوى ال�سّكر في 

  ) IGF1(الدم بن�سبة 10 بالمئة خلل اأيام ال�سوم، كما انخف�ست مادة كيميائية ت�سّمى

ترتبط باأمرا�س ال�سيخوخة بن�سبة 24 بالمئة، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

على  ال�سهر  فللي  مّرتين  اأيلللام،  اأربللعللة  لمدة  ال�سوم  تجربة  الباحثون  واأجلللرى 

مجموعة من الفئران، واأظهرت النتائج وجود علمات على تجّدد الخليا المناعية 

والعظام والع�سلت والكبد والدماغ اأي�سًا، كما قّلت معاناتها من اأمرا�س اللتهابات 

وال�سرطان، واأ�سبحت تلك الحيوانات اأف�سل من حيث الذاكرة اأي�سًا.

الصوم ُيبطئ الشيخوخة

»السيلفي« في قائمة 
األمراض النفسّية

حول العالم
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اأّكد بع�س العلماء اأّنهم، بعد درا�سات طويلة، اكت�سفوا في الأمعاء ثالث دماغ في ج�سم 

الإن�سان. هذا الدماغ م�سوؤول عن عمل ووظائف و�سحة الجهاز اله�سمّي، وهو يعمل وحده، 

على خلف الدماغ والنخاع ال�سوكّي اللذين يتعاونان فيما بينهما.

واأو�سح العلماء اأّنه بعد هذا الكت�ساف المهّم من ال�سرورّي اإجراء درا�سات اأو�سع على 

»الدماغ الثالث«، قد ت�سّكل نتائجها طفرة علمية كبيرة للأمام.

»دماغ ثالث« في جسم اإلنسان

�سنتر«  »ميديكال  جمعية  رئي�سة  نيلز  غلليللرتللرود  ذكلللرت 

يحمل  بريديًا  طابعًا  اأطلقت  »الجمعّية  اأّن  الخيرّية  الألمانية 

لجمع  بللادرة  في  الفل�سطيني،  الن�سال  رمز  »حنظلة«  �سورة 

فل�سطين«،  ال�سحّي في  القطاع  تح�سين  اأجل  التبّرعات من 

وموؤ�س�سة  الجمعية  بين  بالتفاق  تّمت  »الفكرة  اأّن  مو�سحة 

الطابع  اإ�للسللدار  على  التفاق  ن�ّس  حيث  الألماني،  البريد 

ثّم قامت  العادية. ومن  الر�سالة  الذي يحمل �سورة »حنظلة« من فئة  البريدّي 

لُيعاد بيعها فيما بعد للراغبين في  اإ�سدارها  التي جرى  الجمعّية ب�سراء جميع الطوابع 

التبّرع ل�سالح الجمعية من اأجل م�ساعدة م�ست�سفى بيت �ساحور في فل�سطين«.

طابٌع بريدٌي يحمل صورة »حنظلة«

طائرات بال طّيار لمنع الغّش في الصين
العالية،  التقنية  ذات  طّيار  بل  الطائرات  على  ال�سين  في  التعليم  م�سوؤولو  اعتمد 

وذلك في م�سعى لإيقاف ظاهرة الغ�ّس في المتحانات. والطائرات المعروفة في ال�سين 

التي ت�ستوعب  اأماكن المتحانات  با�سم »غاوكاو« �ستطير ب�سمت فوق الطلبة، وهم في 

اأكثر من 9 مليين طالب كّل عام. و�ستقوم تلك الطائرات بالبحث عن موجات الراديو 

التي قد يعتمد عليها بع�س الطلب في الغ�ّس عبر اأجهزة ا�ستقبال �سغيرة.
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�شح اأم خطاأ؟

اأ- كّل اإن�سان يولد في بيئة، فيتاأّثر بها وت�سهم ب�سكل رئي�س في بناء قناعاته وروؤيته.

ب- بع�س ال�سائعات من الكبائر اإذا كان كذبًا.

ج- يجوز الكذب على الكافر، وغير الم�سلم.

امالأ الفراغ:

اأ- ........ لها باب واحد يدعو اهلل النا�س اإليه بكرًة وع�سيًا، في كّل وقت وفي كّل لحظة، �سّرًا وعلنية.

ب- قد تكون العين الظاهرة يقظة وجانب الملك واعيًا، ولكن عين الباطن و......... تغّط في نوم ثقيل.

ج- كّلما زاد التوّتر والتهديدات والخوف و........، كلما زادت ال�سائعات في المجتمع.

من القائل؟

اأ- »اإّن اللتفات اإلى عواطف ومحّبة الأب والأم و�سيلة لمعرفة محّبة اهلل للإن�سان والهتمام بلطف ومحبة 

المعبود«.

ب - »اإّنه لأمر مهّم اأن ل ي�ساب المجتمع بالخوف والحزن في م�سيرة تقّدمه واأن ي�سير ويتحّرك باأمل«.

ج - »اأ�سل قّوة القلب التوّكل على اهلل«.

�شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ- اإّن المادة الم�سوؤولة عن الرائحة الحاّدة في الب�سل هي ماّدة م�ساّدة لل�سرطان.

ب- من �سمات ال�سائعة عدم ارتباطها بزمان، وتوافر جانب غام�س منها، وخروجها اأحيانًا عن �سياق 

معروف.

اإّن الكتاب في وقتنا هذا يت�سّمن موا�سيع اجتماعّية عديدة ل تنح�سر فقط بالإ�سلم، بل بالقيم  ج- 

الإن�سانّية والحياتّية ككّل.

من / ما هو؟

اأ - في �سراع الأّمة مع اأعدائها تلعب دورًا كبيرًا وب�سكل مكّثف، موّجه ومدرو�س.

ب - مادته الإر�سادّية - التعليمّية تّت�سم بطابع اأخلقّي ومعرفّي وروحّي يحّقق »�سدق العبودّية«. ما هو؟

ج - عادة من العادات الجتماعّية القديمة التي يجري تناقلها عبر الأجيال.

أسئلة مسابقة العدد 287

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سع وثمانين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر ت�سرين الأول 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�شوع وردت الجملة االآتية:

يلتقون  عّلهم  الأفق،  نحو  ونظروا  وحياتهم  واأحلمهم  عائلتهم  تركوا  رجال  بل  لي�سوا ملئكة،  »هم 

بن�سرين: العّزة وال�سهادة«.

 اأي بلدة هي؟

كانت عنوان مقاومة، وكان المجاهدون فيها بحر �سلح و�سلة.

اختر ثّم �شِع الكلمة في مكانها المنا�شب: ال�شحى - ال�شما - الدجى.

اإّن النور في ......... يكون اأكثر اإ�سراقًا منه في .........

االإ�شابة  خطر  يقّلل  كما  الحرارّية.  ال�شعرات  تقليل  على  يعمل  غذائي  نظام  فيه  ُيّتبع   

باأمرا�ص ال�شرطان وال�شّكري. ما هو؟

اذكر االإجابة في كلمتين:

اإّن بّثها قد يوؤّدي اإلى انهيار ال�سلطات المحلّية وانهزام األوية كاملة من الجيو�س.

الجائزة االأولى:. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  . 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

 محمد علي ر�شا* 

 اآية علي طلي�ص* 

 اأمينة اأمين فقيه* 

 مهدي علي يزبك* 

علي ح�شن قا�شم* 

علي قا�شم ن�شر اهلل* 

حوراء علي مكي* 

فاطمة ح�شن �شحادة* 

 اإ�شراء محمد عبد ال�شاتر* 

 األي�شار يو�شف �شرور* 

 محمد �شوقي عي�شى* 

 اإ�شراء ح�شين طه* 

 �شباح اأحمد عطوي* 

 بتول محمود الزين* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 285

ل من اأيلول  2015م اآخر مهلة ال�شتالم اأجوبة الم�شابقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سلمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سلمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثلثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستلم الجائزة ثلثة اأ�سهر من تاريخ اإعلنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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نتذّكرك مع طلوع كّل فجر...

ن�ستاقك مع �سطوع كّل بدر

ونفتقدك مع بروز كّل نهار جديد

مع ت�ساقط كّل قطرة مطر

اأّيامي  بين �سفحات  اأفّت�س  لي  وما 

فلن اأجد �سوى

كلمة �سهيد مفقود الأثر

�سورة  بين  التي  دموعي  فلملمت 

تفو�س وتتبعثر

كللان  كلليللف  اأجللبللنللي  فللبللاهلل عليك 

اللقاء

لقاوؤك بمحّمد وابن الأتقياء...

وكيف ا�ستقبلتك فاطمة الزهراء

التي كنت ملّبيًا لبنها النداء

فهنيئًا لك فوزك بجّنة الر�سوان

رنا ناجي

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات، بتاريخ 2013/11/25.

على أمل اللقاء
مهداة إلى الشهيد الزينبي 

يوسف محمود ناجي)*(

نجٌم عانق السماء
مهداة إلى الشهيد المجاهد السّيد 

محمد علي أبو الحسن )كاظم()*(

ا�ستّل ح�ساَم الن�سر.. عبر وح�سَة الليل.. 

كنجم هارب

ابت�سامًة  فينا  تاركًا  ال�سماء..  لعناق  تائق 

من ياقوت..

َة عتاٍب على الزمن ال�سحيح.. وغ�سّ

في ح�سرته.. ينزلق القلم تحت غطاء الدمع..

اأر�سفة  بين  ما  ال�سمت  كبرياء  تتل�سى 

الحروف..

محمد.. مذ اأدركْت روُحك علّو المقام..

عرفناك..

مغوارًا ما بين �سفاف الجنوب وقبلة ال�سام..

مبدعًا اأ�سر الحكمة في هداأة عينيه..

جمع الحّب قمحًا على بيادر الجهاد..

لي�سرج قناديل �سباحاتنا..

اأيها المغادر فينا.. باأجنحة الهيام..

اأودعناك مناجاة العارفين لقدركم..

وخواطر ال�ساكرين لدمكم..

مر�ساًل.. ل ل يخيب..

بين اأرواحنا وال�سماء..

فاطمة ح�سين �لدر

)*( ا�ست�سهد على طريق القد�س-القنيطرة، بتاريخ 2015/1/18.

بأقالمكم
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شهداء تّموز
في اأيام تّموز

تهادت اإلى الأر�س اأجنحة ال�سماء

وتعالت اإليها مراقد الع�ساق

ع�ساق ال�سهادة

ل، بل ع�ساق الحياة الأبدية

جت اإليها واإلى عليائها عرَّ

وتغا�ست عن اأج�سامها

لقت �سهادة ازهرت لها اأر�س العطاء

وتدافعت لوقعتها ملئكة ال�سماء

مناديًة هلّموا فقد حان وقت الرحيل

ل وقت للنتظار..

رحلوا، وخّلفوا وراءهم نبعًا

نبع دم روى �سقائَق

ت لعظمتها ت على اأدبارها.. وازهرَّ ارتدَّ

كانوا.. وما زالوا.. اأبطال الملأ

اأ�سحاب الح�سين واأعوانه

يلقيهم م�سباح �سياء.. وم�سيرة الإباء.. 

وثمرة البقاء..

فا�سراأبَّت اأعناق الخلئق

وتنادت اأ�سوات الماآذن

وتزاحمت اأجرا�س الكنائ�س

ارتفعوا �سهداء..

والح�سن  ومللحللّمللد..  علللللّي..  اأبللنللاء  اأنللتللم 

والح�سين..

اأنتم من حامى عن بنات ر�سول اهلل

ونا�سروا اأ�سحاب ولّي اهلل

اإليكم تحّية..

قد ارتجفت لها عناقيد العّناب

وارتّدت اإلى الأر�س تزغرد لعر�سكم

يا من وعدتم بالن�سر و�سدقتم

مهديُّ يلقيكم هاهنا

على اأر�س حزب اهلل

اأن�سارًا واأعلمًا للهدى

وحين  اأم�سيتم..  حين  عليكم..  ف�سلٌم 

اأ�سبحتم..

يا وعد ن�سر اهلل..

وجند حزب اهلل..

زهر�ء ع�ساف
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الللللعلللل�للللسللللكللللْر هلللللللّملللللللة  يللللللللا  للللللّكللللللْراأل  وبلللللل�للللللسللللللمللللللاٍت بللللللهللللللا �للللللسُ

للللمللللا الأكللللللبللللللْرويلللللللللللللا روحلللللللللللللللللللًا ملللللللرفلللللللرفلللللللًة اإللللللللللى نلللللللور اللللل�للللسّ

ُو�للللللسللللللوُء الأر�للللللللللس �لللسلللجلللدُتلللُكلللْمبللللللنللللللا َتللللللحلللللليللللللا ملللللحلللللّبلللللُتلللللكلللللْم

تللللبللللاهللللي اللللللكلللللوكلللللَب الأزهللللللللللللْروفلللللللللي قللللللللويللللللله �لللللسلللللورُتلللللكلللللْم

وفلللللللللي �للللللسللللللاح اللللللللوغلللللللى علللللللزُمواأنللللللللللللللَت اللللللللزهلللللللُر والللللنلللل�للللسللللُم

اأ�لللسلللفلللْروفلللللللللي لللللليلللللل الللللللللّدجللللللللى نللللجللللُم اإذا  الللل�لللسلللبلللُح  واأنللللللللللَت 

بللللللللللليلللللللللللادُرنلللللللللللا علللللللطلللللللايلللللللاَكهلللللللللو الإيلللللللللللللثلللللللللللللاُر ملللللعلللللنلللللاَك

تلللل�للللسللللكللللْروفلللللللللي الللللللمللللللحللللللراب نللللللجللللللواَك اإذ  اهلل  بللللعلللل�للللسللللق 

وفلللللللللي الللللللُجللللللعللللللبللللللات اإيلللللللملللللللاُنوَر�للللللللللللللللسُّ اللللللل�للللللسللللللّف ُبلللللنللللليلللللاُن

بللللنللللا اأ�للللسللللحللللى كللللمللللا الأ�للللسللللتللللْروقلللللللللللائلللللللللللدنلللللللللللا ُعلللللللللللللللللللّيلللللللللاُن

يلللل�للللسلللليللللر �للللسللللهلللليللللدنللللا الللللخللللالللللدعلللللللللى نللللهللللج اللللللعلللللللللللّي الللللقللللائللللد

اإللللللللللللى فللللللردو�للللللسلللللله الأخللللل�لللللسلللللرعللللللللللللليُّ اللللللل�للللللسللللللاجللللللُد الللللعللللابللللد

الللللُغللللربلللله فلللللي  اللللللللحلللللللوراء  ُتلللل�للللسللللبللللىاإذا  لللللللللللن  واهلل  فللللللللللل 

ُم ُروَحلللللللللللنلللللللللللا قللللربلللله اأحلللللللملللللللْرُنلللللللللللقلللللللللللدِّ قللللللانلللللليللللللًا  وَوردًا 

الللللعلللل�للللسللللكللللْر هلللللللّملللللللة  يللللللللا  لللللّكلللللْراأل  وبللللل�لللللسلللللملللللاٍت كلللللملللللا الللللل�لللللسُ

اأطللللللهللللللْرويلللللللللللللا روحلللللللللللللللللللًا ملللللللرفلللللللرفلللللللًة ول  الللللللللبللللللللاري  اإللللللللللللى 

�ل�سيخ علي ح�سين حمادي

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات، بتاريخ 2015/5/6. 

رفيف الّروح
مهداة إلى روح الشهيد القائد 

علي علّيان )أبو حسين ساجد( 
من بلدة قالويه الجنوبّية)*(

بأقالمكم
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عبا�س...

يا وريث البطولة وال�سجاعة

من اأبي الف�سل والزمان ي�سهد...

اأيا ولدي...

ملأت قلبي بحبر دمائكم...

تكويني  ل  حتى  زيللنللب...  ب�سبر  وقلبي 

الجراح فاأغرق...

فاأّنى لي اأن اأرثيك...

واأنا كنت اآمل اأن ترثيني اأنت وتحمل

نع�سي المرهق...

لللكللن هللي الأقلللللللدار... حلللللو اللل�للسللبللاب في 

رحيل...

وقلوبنا يدميها الفراق ويحرق...

اأخبرني عبا�س...

فللوؤادك...  الدنيا في  اأحرقت حب  نار  اأي 

وللعلياء

غدت عينك ترمق...

تللدفللق في  �للسللوق...  يللقلليللن...  �للسلللل  اأّي 

ال�سرايين...

جعلتك تتو�ساأ بدمائك...

وخدك على الثرى متو�سد...

تاهلل... اأّي ملك غفا على التراب...

ودماوؤه ت�سيل جداول رقراقة...

ولحلوة ال�سهادة يتذّوق...

اأخلللبلللرنلللي علللن حلللاللللك حلليللن اأثللخللنللتللك 

الجراح...

يلقي  كحبيٍب  الللمللوت  ا�ستقبلت  حلليللن 

حبيبه...

الزهراء  وعبير  ثغرك...  تعلو  والبت�سامة 

وعلّي

يعبق...

اأيللهللا  احللتللواكللم  ملللللكللوت  واأّي  عللالللم  اأّي 

ال�سهداء...

غدت  ولعالمكم  حللنللت...  الأرواح  حتى 

تع�سق...

عبا�س... يا اأجمل غروب بموطني...

يا عري�سًا زفته ملئكة ال�سماء...

وعينك بالدم تغرورق...

اأحبيب... اأفل تجود علّي بنظرة...

ف�سهام قلبي نحو لقائك تبرق...

يا اأّيها الحّي بمجده وجنانه...

ونحن الأموات بذنوبنا...

كن لنا �سفيعًا يوم ل ولد

ول مال ينفع...

خالة �ل�سهيد �أمل �سماحة

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات، بتاريخ 2014/8/23.

زغردة الجراح...
مهداة إلى الشهيد عباس سماحة)*(
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)Sudoku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وكللل  كبيرة  مربعات   9 مللن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرقللام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 2 7
8 4 9
9 2 3

9 1 5
5 6 3
8 4 9

4 5
3 4 6

7 1

هو  الرومانية.  فرانكفورت  فللي  ولللد 

وفيل�سوف.  كاتب م�سرحي  �ساعر،  روائي، 

كان  المتمّيزين.  األمانيا  اأدباء  اأ�سهر  اأحد 

له بالغ الأثر في الحياة ال�سعرّية الأدبّية. 

اهتّم بالثقافة والأدب ال�سرقي. كان وا�سع 

في  متعّمقًا  الللعلللللم،  على  مقبًل  الأفللللق، 

درا�ساته.

العربية  والللمللفللردات  للأ�سعار  وكللان 

بعدد  تاأّثر غوته  اأدب غوّته.  بالغ على  اأثر 

تمام  اأبلللي  المتنبي،  مثل  اللل�للسللعللراء  مللن 

عدد  بترجمة  فقام  ال�سبع،  وبالمعّلقات 

منها اإلى اللغة الألمانية عام 1783.

من �أقو�له في و�سفه �للغة �لعربية:  

»ربما لم يحدث في اأّي لغة هذا القدر من 

الن�سجام بين الروح والكلمة والخّط مثلما 

حدث في اللغة العربية، واإنه تنا�سق غريب 

في ظّل ج�سد واحد«.

 :P وق�����ال ف���ي �ل���ن���ب���يهّ  م��ح��م��د -

لهذا  اأعلى  َمللَثللٍل  عن  التاريخ  في  »بحثت 

النبي العربي محمد  الإن�سان فوجدته في 

.»P

عمره  مللن  ال�سبعين  غللوّتلله  بلغ  لما   -

يحتفل في  اأن  يعتزم  اأنه  الملأ  اأعلن على 

نزل فيها 
ُ
خ�سوع بتلك الليلة المقد�سة التي اأ

.P  القراآن الكريم على النبي محّمد

يتدّبرون
ُت��ْرَح��ُم��وَن}  َلَعلَُّكْم  ��ُت��و�ْ  َو�أَن�����سِ َل��ُه  َفا�ْسَتِمُعو�ْ  �ْل��ُق��ْر�آُن  ُق���ِرىَء  َذ�  {َو�إِ �سبحانه:  قال 

ُتو�ْ}.. {ُتْرَحُموَن}. )الأعراف: 204(. لحظ: {َو�أَن�سِ

حين ُتن�ستون للقراآن ُترَحمون؛ فما ثواب الذين يقراأون ويتدّبرون؟!

من هو؟
يوهان فولفغانغ فون غوّته )1749م - 1832م(.

الواحة
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لماذا؟
خلق �لل عزَّ وجلَّ �آدم من غير �أب و�أم.

 وخلق عي�سى من غير �أب، 

وخلق �سائر �لخلق من �الآباء و�الأمهات؟

عن علّي بن �سالم عن اأبيه عن اأبي ب�سير قال: قلت لأبي عبد اهلل Q: »لأّي عّلة 

اأب وخلق  اأب واأم، وخلق عي�سى Q من غير  اآدم Q من غير  خلق اهلل عّز وجّل 

اأنه  �ساير النا�س من الآباء والأمهات؟ فقال: ليعلم النا�س تمام قدرته وكمالها، ويعلموا 

قادر على اأن يخلق خلقًا من اأنثى من غير ذكر، كما هو قادر على اأن يخلقه من غير ذكر 

ول اأنثى واأنه عزَّ وجلَّ فعل ذلك لُيعلم اأنه على كل �سيء قدير«.

كيف تتعاملين مع طفلك العنيد؟ 
1- تجّنبي الإكثار من الأوامر للطفل واإرغامه على طاعتك.

ي الطرف عن عناده الب�سيط. 2- كوني مرنة في اإلقاء الأوامر وغ�سّ
3- احر�سي على جذب انتباهه قبل اإعطائه الأوامر.

4- تجّنبي �سربه لأن ذلك �سيزيد من عناده.
5- ناق�سيه، وو�سحي له النتائج ال�سلبية التي نتجت عن اأفعاله.

6- اإذا لم ُيجِد معه ذلك، احرميه من �سيء محّبب اإليه كالحلوى اأو الهدايا ولكن مبا�سرة 
بعد �سلوكه المعاند.

أحجية: ما هي افتراضاتك؟
كيف يمكن اأن تو�سل النقاط الت�سع بوا�سطة ر�سم اأربعة خطوط، �سريطة اأن ل ترفع 

القلم عن الورقة اأثناء ر�سم الخطوط؟

مالحظة: عندما تك�سر فر�سيات اأخرى �سوف تجد مزيدًا من الحلول.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

�إحدى �لجهات - طاف في �لمكان. 1

عملة �أوروبية - من �لحلويات �لعربية. 2

 ن�سرو� �لخبر - �سفينة حربية. 3

�سفحنا عن �ل�سخ�ض - �سات �ل�سفدع. 4

5 . - بع�ساً  بع�سها  على  �ل�سيوف  وق��ع  �سوت 

�أناديه

 للنفي - للتذمر - تدفن �ل�سخ�ض. 6

ف . 7  ت�سوهّ

حرف �أبجدي - �لج�سد. 8

حرف جر - نرقد - للتاأوه. 9

باللغة . 10 �إي���ر�ن���ي���ة  ف�����س��ائ��ي��ة  ق��ن��اة   - ���س��ن��ة 

�لعربية

عموديًا:

 �أد�ة لمعرفة �لجهات - حرف جر . 1

 �أ�سد - عاتبونا. 2

بدئي بالعمل - حرفان مت�سابهان . 3

 فيل�سوف �إغريقي . 4

 و�لدة - من �لزهور - �سمير مت�سل. 5

لهونا ومرحنا - �أمر عظيم �أو �سوت مفزع. 6

طاولة عليها طعام - برَق �لنجم. 7

ظلم - ق�سا�ض. 8

 �إحدى �لجهات - حرف �أبجدي. 9

تغلبونهم . 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 286

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 286

4 6 5 3 7 1 2 8 9

7 9 8 2 6 4 5 1 3

3 1 2 8 5 9 4 6 7

6 2 7 1 8 3 9 5 4

9 8 4 5 2 7 1 3 6

5 3 1 9 4 6 7 2 8

1 4 9 6 3 5 8 7 2

2 5 3 7 9 8 6 4 1

8 7 6 4 1 2 3 9 5

جو�ب �الأحجية: 

اأجوبة م�شابقة العدد 285

12345678910
ةدع�صنميلا1

هقرافاندع2

ميركبرايد3

قلحلجدن4

مةيل�صيان5

هتيبمها6

انتليمرب7

رو�صانيداو8

تحولنانبل9

يرمينيحي10

1 – �سح �أم خطاأ؟
�أ – �سح

ب – خطاأ

ج – �سح

2 – �مالأ �لفر�غ:
�أ – �لهدى

ة ب – �لنبوهّ

ج – جمعية �لمعارف

3 – َمن �لقائل؟
�أ – �الإمام �لخميني }

م�سباح  تقي  محمد  – �ل�سيخ  ب 

�ليزدي )حفظه �لل(

ن�����س��ر �لل  – �ل�������س���ي���د ح�����س��ن  ج 

)حفظه �لل(

ح �لخطاأ ح�سبما ورد في �لعدد: 4 – �سحهّ
�أ – �الأمن

–  للعقل و�لفكر ب 

–  �لطريد�ن ج 

5 – من/ ما هو؟
Q أ – مقام بنيامين�

ب – نبوخذ ن�سر

ج – �ل�سهيد عبا�ض عثمان

يدك في  �لبيت  6 – مفتاح 
�لمكانية 7 –  �لحدود 

8 – �لم�سي
�لخيرية �الإمد�د  9 – جمعية 

�لزمان 10 – �آخر 
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َنصيُبك من دمه
وجهه،  على  تزهو  الر�سا  وعلمات  هاتفه  »�سمعان«  اأطفاأ 

ي�سبقني  لن  »هكذا  ة:  الخا�سّ �سفحته  على  تغريدته  كتب  بعدما 

اأحد«، وخلد اإلى النوم مرتاح البال مزهّوًا. لكّنه ما اإن غفا للحظات 

»تحّرك  تزجره:  غا�سبة  واأ�للسللواٌت  براأ�سه،  اأم�سك  �سداٌع  اأيقظه  حّتى 

ب�سرعة«. �سعر بذراعيه اأخيرًا مقّيدتين، ويم�سك به رجلن �سخما البنية، بَدَوا 

كاأنهما �سرطّيان، اقتاداه خلل ممرٍّ طويل. 

اأحدهما  اأجابه  اأنا؟«  »اأين  يتيم:  ب�سوؤاٍل  مرتجفًا  فنب�س  م�سدومًا،  منهكًا  كان 

ب�سوٍت اأج�ّس: »ل تعجل، عندما يتحّدثون �ستعلم جرَمك«. �ساح �سمعان: »اأّي جرم؟ 

»لم  وحيلة:  بخبث  يبت�سم  اأمامه  ظهر  الوجه،  اأ�سود  رجٌل  قاطعه  �سلل..«  اأفعل  لم 

اإلى هنا من هاتفك، �سنعتني من ر�سائلك  اأر�سلني  اأنت من  �سيدي؟!  اإلّي  تتعّرف 

واأخبارك... اأنا كذبك وخادمك المطيع«.

اأّنها م�سرحية، فح�سر رجٌل ثاٍن ي�سع تاجًا ويرتدي ملب�س  اإليه  في البداية، ُخّيل 

�ِسَباُقك في  اأنا  اأنا �سيدك وغرورك،  اإّنك لم تعرفني!  اإليه بعجرفة: »ل تقل  رّثة، نظر 

نقل كل ما ت�سمعه، مهما كان خطرًا وموؤذيًا«. اأ�ساح �سمعان بوجهه عنه، فتراءى له في 

اآخر الممّر �سيٌخ مري�ٌس هرم ي�سير بعكازين، �ساح به من بعيد: »لن اأ�سامحك، اأوهنتني 

بكذبك، اأفي الدين تكذب؟! كم دعاًء اأر�سلته وو�سعت له جزاًء؟! ما اأ�سَفه عقلك!«.

لم ي�سدق �سمعان اأن ي�سبح هوؤلء حقيقًة اإلى هذا الحّد! لكّنه اأدرك ذلك مع 

ح�سور الرابع، الذي يعرفه �سمعان جيدًا دون اأن يتحّدث.. بل اكتفى باأن ناوله كاأ�سًا 

نقل بطولته و�سوره في  قاٍن.. كان ن�سيبه من دم �سديقه)1(، حين  باأحمَر  تن�سح 

عالم الدنيا. 

ع، لن نعرف نتائجه اإّل يوم القيامة. ربما بع�ُس ما ننقله بتهوٍُّر وت�سرُّ

مفاد رواية عن الإمام ال�سادق Q في الح�ساب: »فيقول : يا رب اإنك لتعلم اأنك قب�ستني وما �سفكت دمًا، فيقول : بلى �سمعت من فلن رواية كذا وكذا فرويتها ( 1)

عليه فُنقلت حتى �سارت اإلى فلن الجبار فقتله عليها. وهذا �سهمك من دمه«. الكافي، الكليني، ج2، �س 371.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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