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ال�شّيد علي عبا�ص املو�شوي

حبيـُب الـلـــــه 

ور�ــــصــــوِلــــه

ف��ي تاريخ  وا  ال��ذي��ن م���رُّ اأول��ئ��ك  قالئل 

االأجيال  يعبروا  اأن  من  نوا  وتمكَّ ة  الب�سريَّ

َمم والح�سارات والثقافات والديانات، 
ُ
واالأ

ومن  والح�سارات  االأم��م  من  اأكبر  فكانوا 

اأبي  بن  علي  االإم��ام  ه��وؤالء  ومن  تاريخها، 

.Q طالب

فعظمة هذا االإن�سان كانت حا�سرًة في 

نف�س كلِّ من قراأ �سيرته وم�سيرته وكلماته، 

ف��ي ح��ي��ات��ه م��ن��ذ ب��داي��ة االإ����س���الم وحّتى 

ين  الدِّ اتَّفق معه في  �سواء من  ا�ست�سهاده، 

واالعتقاد اأو من خالفه اأو اختلف معه.

ملة  على   Q عليٍّ  ك��ون  يقف  ول��م 

عائقًا  المّلة،  هذه  في  اإمامًا  بل  االإ�سالم، 

اأمام االعتراف بعظمة هذا االإن�سان.

فال   Q عليًا  يعرف  ل��م  م��ن  ���ا  واأمَّ

مع   Q عنه  ُكِتَب  ما  يقراأ  اأن  اإال  ي�سعه 

ليعترف   Q عنه  َك��َت��ب  َم��ْن  مالحظة 

بعظمة هذا االإن�سان.

فاأين �سّر عظمة هذا االإن�سان؟

في  ي��رى  فبع�سهم  االإج��اب��ات،  تتعّدد 

من  دخل  ال��ذي  والمعبر  ال�سبب  اإن�سانّيته 

وبع�سهم  النا�س،  كّل  النا�س  قلوب  خالله 

يرى ذلك في �سدقه مع ذاته ومع االآخرين، 

وب��ع�����س��ه��م ي���رى ذل���ك ف��ي م����ّدة خالفته 

فيها  م��ار���س  ال��ت��ي  وال��ط��ري��ق��ة  و�سلطانه 

في  ذلك  يرى  وبع�سهم  والحكم،  ال�سلطة 

واأعظم  المعاني  اأعمق  تحمل  التي  كلماته 

االأفكار التي ترتبط بجوهر االإن�سانّية.

باب  الأّن  وذل��ك  �سحيح،  كّله  ه��ذا  اإّن 

النفوذ اإلى عقول النا�س وامتالك قلوبها ال 
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ي�سلك طريقًا واحدًا، بل له طرق متعّددة، 

عليٍّ  ف��ي  راأي  ك��لِّ  �ساحب  راأي  ك��ان  ول��ذا 

في  عظمٍة  من  هو  ي��راه  ا  ممَّ نابعًا   Q

عليٍّ Q. وعليٌّ Q قد جمع العظمة 

في هذه االأمور كاّفة.

ولكّن هذه االأجوبة تق�سر عن اأن تقّدم 

االإجابة ال�سافية، ولذا كان ال بّد لمن يبحث 

ينطلق  اأن  االإن�سان  عن حقيقة عظمة هذا 

.Q ٌّمن الّدين الذي اآمن به علي

اهلل  كتاب  من  اآي��ٍة  في  يكمن  ذلك  اإّن 

ُكْنُتْم  ْن  اإِ {ُق��ْل  تعالى  قوله  وهي  وجل  عّز 

 ُ اللهَّ ُي��ْح��ِب��ْب��ُك��ْم  ��ِب��ُع��وِن��ي  َف��اتهَّ  َ اللهَّ ���وَن  ُت���ِح���بُّ

َرِحيٌم}  َغُفوٌر   ُ َواللهَّ ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر 

)اآل عمران: 31(.

عظمة عليٍّ Q في اأّنه حبيب اهلل؛ 

اهلل  لر�سول  حبيبًا  ك��ان  اهلل  حبيب  والأّن���ه 

تابعًا  ك��ان  الأّن���ه  اإال  ذل��ك  يكن  ول��م   ،P

.P لر�سول اهلل

باع. اإذًا، عظمة عليٍّ Q في االتِّ

باع جعل عليًا Q فاتح خيبر،  فاالتِّ

يحب  رج��ل  باأّنه   P اهلل  ر�سول  فو�سفه 

 ور�سوُله.
ُ
 ور�سوَله ويحبه اهلل

َ
اهلل

����ب����اع ج��ع��ل ع��ل��ي��ًا Q ه���ازم  واالتِّ

معركة  ف���ي  ك��ي��ده��ا  وم���وه���ن  االأح�������زاب 

االأحزاب.

باع هو الذي جعل عليًا Q يلجاأ  واالتِّ

اإلى ال�سمت بعد وفاة ر�سول اهلل P؛ الأّنه 

كان ماأمورًا بذلك.

علي  به  افتخر  ال��ذي  هو  باع  االتِّ وه��ذا 

باع  اتِّ ��ب��ع��ه  اأتَّ كنت  »ول��ق��د  ف��ق��ال:   ،Q

يوم من  كلِّ  في  لي  يرفع  اأمه  اأثر  الف�سيل 

 .
)1(

اأخالقه علمًا وياأمرني باالقتداء به« 

باعه  اتِّ وف��ي   Q عليٍّ  عظمة  وف��ي 

ال  اأن  اإن�ساٍن  لكلِّ  در���ٌس   P اهلل  لر�سول 

العلو  باعه  اتِّ في  ي��رى  بل  يترّفع،  وال  يعلو 

والرفعة.

مخت�سٌر  بياٌن   Q علي  باع  اتِّ وفي 

�سفة  اإلى  و�سوله  باأنَّ  اإن�ساٍن  لكلِّ  ووا�سٌح 

�سرَط  م��م��ك��ٌن  اأم����ٌر  ور���س��ول��ه  اهلل  حبيب 

باع.  االتِّ

رّب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين.

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 2، الخطبة 192، �س 157( 1)

الهوام�ص
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8 األقاب لالإمام المهدي |
قلت: فولدك؟ قال: ال، قلت:  فولد ولدك؟ 

ق��ال: ال، قلت: فولد ولد ول��دك ؟ ق��ال: ال، 

قلت: فمن هو ؟ قال: الذي يملوؤها عداًل كما 

ملئت جورًا لعلى فترة من االأئمة ياأتي كما 

 .
)2(

اأن ر�سول اهلل P ُبعث على فترة« 

اهلل  غلبة  بمعنى  اهلل  حجة  ال��ح��ج��ة: 

ظهوره  وبوا�سطة  الخالئق،  على  وت�سّلطه 

المبارك يتحقق الق�سط والعدل، وقد ُنق�س 

َي الحجة الأنه  خاتمه )اأنا حجة اهلل(، و�ُسمِّ

اهلل  يحتج  وب��ه  العالمين،  على  اهلل  حجة 

تعالى على خلقه، فال يكون لهم الغدر في 

مع�سية وعدم امتثال ما اأمرهم به.

ال�سالح  الخلف  اأي  ال�صالح:  الخلف 

لجميع االأنبياء واالأو�سياء ال�سالفين، وعنده 

وخ�سائ�سهم،  و�سفاتهم  علومهم  جميع 

والمواريث االإلهية التي تنتقل من واحد اإلى 

اآخر. روى ابن الخ�ساب عن االإمام الر�سا 

ال�سالح  الخلف  كنية  »يقال  قال:    Q

.
)3(

اأبو القا�سم وهو ذو اال�سمين« 

لقد زخرت الثقافة االإ�سالمية باأ�سماء 

هذه  ومن   ،| المنتظر  لالإمام  و�سفات 

الخلف  الحجة،  االأم��ر،  �ساحب  االأ�سماء: 

ال�سالح، الماأمول، �ساحب ال�سامة. 

االأمر؛  �ساحب  �ُسّمَي  الأم���ر:  �صاحب 

تعالى  ال��ذي فر�س اهلل  الحق  االإم��ام  الأن��ه 

اأي  االأمر  اأولي  فهو من  العباد  طاعته على 

والت�سرف؛  والنهي  االأمر  لهم  الذين يحق 

الأن اهلل عّز وجّل جعل لهم ذلك، وفي تف�سير 

ِمَن  َعلَْيِهْم  ْل  ُن��َن��زِّ َن�����َص��اأْ  {اإِْن  تعالى:  قوله 

ِعيَن}  َماِء اآَيًة َفَظلهَّْت اأَْعَناُقُهْم َلَها َخا�صِ ال�صهَّ

عن  عمير،  اأب��ي  ابن  روى   ،)4 )ال�سعراء: 

اأبي عبد اهلل Q قال: »تخ�سع رقابهم 

ال�سماء  من  ال�سيحة  وهي  اأمية  بني  يعني 

. اأو �ساحب 
)1(

 »Q با�سم �ساحب االأمر

فقد  العدل،  دول��ة  باإقامة  الموعود  االأم��ر 

حمزة  اأب��ي  بن  �سعيب  عن  الكليني،  روى 

 Q اهلل  عبد  اأب���ي  على  »دخ��ل��ت  ق���ال: 

فقلت له: اأنت �ساحب هذا االأمر؟ فقال: ال، 

ال�صيخ كاظم يا�صني
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الأن  ال���م���وؤم���ل:  اأو  ال���م���اأم���ول 

ال��ن��ا���س ت���اأم���ل ب���ه ظ���ه���ور الحق 

وا���س��ت��م��رار االإم���ام���ة، ع��ن االإم���ام 

الح�سن الع�سكري Q حين ولد 

الحجة: »زعم الظلمة اأنهم يقتلونني 

راأوا  فكيف  الن�سل،  ه��ذا  ليقطعوا 

.
)4(

قدرة اهلل؟ و�سماه الموؤمل« 

عبد  اأبي  عن  المن�صور: 

تعالى:  قوله  في   Q اهلل 

َفَقْد  {َوَم����ْن ُق��ِت��َل َم��ْظ��ُل��وم��اً 

َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه �ُصْلَطاناً} )االإ�سراء: 23( 

ُي�ْصِرْف  {َف���َا   Q »الح�سين  ق��ال: 

��وراً} قال:  ����ُه َك���اَن َم��ْن�����صُ ِف��ي اْل��َق��ْت��ِل اإِنهَّ

�سمى اهلل المهدي المن�سور، كما �سمى 

�سّمى  وكما  ومحمودًا،  ومحمدًا  اأحَمد 

.
)5(

»Qعي�سى الم�سيح

قال:  وائ��ل  اأب��ي  عن  ال�صامة:  �صاحب 

اإلى   Q علي  الموؤمنين  اأم��ي��ر  »ن��ظ��ر 

�سيد  هذا  ابني  اإن  فقال:   Q الح�سين 

كما �سماه ر�سول اهلل P �سيدًا و�سيخرج 

اهلل من �سلبه رجاًل با�سم نبيكم، ي�سبهه في 

يخرج على حين غفلة من  والُخُلق،  الَخْلق 

النا�س واإماتة للحق، واإظهار للجور، يفرح 

بخروجه اأهل ال�سماوات و�سكانها وهو رجل 

اأجلى الجبين، اأقنى االأنف، �سخم البطن، 

اأفلج  �سامة  اليمنى  لفخذه  الفخذين  اأزيل 

ظلمًا  ملئت  كما  عداًل  االأر���س  يمالأ  الثنايا 

. وعن اأبي ب�سير قال: »قال اأبو 
)6(

وجورًا« 

جعفر Q اأو اأبو عبد اهلل Q: يا اأبا 

راأ�سه  في  �سامة  عالمتان:  بالقائم  محمد 

كتفيه،  بين  و�سامة  براأ�سه،  الحزاز  وداء 

من جانبه االأي�سر، تحت كتفه االأي�سر ورقة 

.
)7(

مثل ورقة االآ�س« 

���ص��اح��ب ال���زم���ان: وال��م��راد م��ن كونه 

المفتر�س  االإم����ام  اأن���ه  ال��زم��ان  �ساحب 

الطاعة في هذا الزمان اأو اأنه �ساحب زمان 

وعداًل،  ق�سطًا  االأر���س  يمالأ  حيث  الظهور 

الخ�ساب،  ابن  روى  الموعود.  الزمان  وهو 

اأبيه،  عن  مو�سى،  بن  �سدقة  »حدثنا  قال: 

عن الر�ساQ قال: الخلف ال�سالح من 

ولد اأبي محمد الح�سن بن علي وهو �ساحب 

.
)8(

الزمان وهو المهدي« 

تعالى  قوله  تف�سير  في  الم�صطر: 

َدَع����اُه  َذا  اإِ ��َط��رهَّ  اْل��ُم�����صْ ُي��ِج��ي��ُب  ������ْن  مهَّ
{اأَ

ُخلََفاء  َوَي���ْج���َع���ُل���ُك���ْم  ���وء  ال�������صُّ ���ُف  َوَي���ْك�������صِ

ث  حدَّ ن��ه  ف��اإ  )62 )ال��ن��م��ل:   { ْر�������ضِ الأ

�سالح  عن  ف�سال،  بن  علي  بن  الح�سن 

قال:   Qاهلل عبد  اأبي  عن  عقبة  بن 

واهلل  ه��و   ،Q ال��ق��ائ��م  ف��ي  »ن��زل��ت 

ركعتين  المقام  في  �سلى  اإذا  الم�سطر 

ال�سوء  وي��ك�����س��ف  ف��اأج��اب��ه  اهلل  ودع���ا 

.
)9(

االأر�س« في  خليفة  ويجعله 

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 9، �س 228( 1)

. الكافي، الكليني، ج 1، �س 341( 2)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 51، �س 31( 3)

. م. ن، ج 50، �س 314( 4)

. م. ن، ج 51، �س 31( 5)

. كتاب الغيبة، النعماني، �س 221( 6)

. م. ن، �س 224( 7)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 51، �س 43( 8)

. م. ن، �س 48( 9)

الهوام�ص

المهدي  اهلل  �صمى 

الـــمـــنـــ�ـــصـــــــور، 

�صـــــمـى  كمــــا 

ومحمدًا  اأحمـــــد 

ومحمودًا، وكـمــا 

عيــ�صى  �صــمـــى 

Q الم�صـيــــح 
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اعلم اأنَّ خدع النف�س االأمارة بال�سوء وخدع �سيطان النف�س والمحيط 

كثيرة. فما اأكثر ما يبتعد االإن�سان عن اهلل با�سم اهلل وا�سم الخدمة لخلق 

النف�س ومحا�سبتها  لذا كانت مراقبة  واآمالها!  نف�سه  وين�ساق نحو  اهلل، 

في ت�سخي�س طريق االأنانية عن طريق اهلل من جملة منازل ال�سالكين، 

وّفقنا اهلل واإّياكم لبلوغ ذلك. 

و�شاو�ص �شيطان النف�ص

 � ال�سّبان  واأنتم  ال�سيوخ  � نحن  النف�س  �سيطان  اأكثر ما يخدعنا  وما 

بو�سائل مختلفة؛ فهو دائم المالحقة لنا، يواجهنا � نحن ال�سيوخ � بالياأ�س 

من الحا�سر، فينادي: لقد فاتكم العمر، وت�سّرم وقت االإ�سالح وم�ست 

لكم  قدر  وال  واالإ�سالح،  اال�ستعداد  فيها  ممكنًا  كان  التي  ال�سباب  اأّيام 

جذور  ا�ستحكمت  فقد  االإ�سالح،  على  هذه  ال�سيخوخة  �سعف  اأيام  في 

فروعها،  وت�سّعبت  وجودكم  اأركان  في جميع  والمعا�سي  االأهواء  �سجرة 

اأحرى  فما  �سيء!  كّل  و�ساع  بمح�سره جّل وعال،  اللياقة  فاأبعدتكم عن 

تمكن  ما  اأق�سى  اأعماركم  من  الباقية  االأي��ام  ه��ذه  من  ت�ستفيدوا  اأن 

اال�ستفادة، وهكذا. 

ها ال�شباب!. انتبهوا.. اأيُّ

يت�سرف  التي  الطريقة  بنف�س  اأحيانًا  معنا  ال�سيطان  يت�سرف  وقد 

بها معكم اأيها ال�سبان، فهو يقول لكم: اأنتم �سبان، ووقت ال�سباب هذا هو 

وقت التمتع والح�سول على اللذات، فا�سَعوا االآن اإلى ما ي�ساهم في اإ�سباع 

�سهواتكم، ثم توبوا اإن �ساء اهلل في اأواخر اأعماركم، فاإن باب رحمة اهلل 

مفتوح واهلل اأرحم الراحمين. وكلما زادت ذنوبكم، فاإن الندم والرغبة 

خدٌع �صيطانية
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.  تف�سير االآلو�سي، االآلو�سي، ج 19، �س 135( 1)

الهوام�ص

اأكبر  اإلى اهلل تعالى  التوجه  اإلى الحق �سيزدادان، و�سيكون  في الرجوع 

واالت�سال به جّل وعال اأ�سّد، فما اأكثر اأولئك الذين تمتعوا في �سبابهم، 

االأئمة  مراقد  وزيارة  والدعاء  والذكر  بالعبادة  اأيامهم  اآخر  وا  اأم�سَ ثم 

R والتو�سل ب�سفاعتهم، فرحلوا عن هذه الدنيا وهم �سعداء!

هذه  باأمثال  فياأتينا  ال�سيوخ،  نحن  معنا  يت�سرف  هكذا  تمامًا،   

فالفر�سة  ال�سرعة،  بهذه  تموتوا  اأن  معلومًا  لي�س  لنا:  فيقول  الو�ساو�س 

باب  اأن  العمر، ف�ساًل عن  اآخر  اإلى  التوبة  فْلتوؤّجلوا  زالت موجودة،  ما 

الموؤمنين  اأمير  واأن  مفتوح،   R بيته  واأه��ل   P الر�سول  �سفاعة 

Q لن يتخلى عن محبيه ويتركهم يتعذبوا، ف�سوف ترونه عند الموت، 

و�سوف ياأخذ باأيديكم، واأمثال هذه الو�ساو�س الكثيرة التي يلقي بها في 

�سمع االإن�سان. 

الو�ساو�س  تاأثير  تحت  الوقوع  من  وليحذروا  ال�ّسبان،  فلينتبه 

حدٍّ  على  ال�سيوخ  ومن  منهم   قريب  فالموت  وال�سيطانية،  النف�سانية 

مرحلة  �سيبلغ  اأنه  اإلى  االطمئنان  ي�ستطيع  ال�سبان  من  واأّي  �سواء. 

يكون  قد  بل  الدهر؟!  حوادث  من  َم�سوٌن  اإن�ساٍن  واأّي  ال�سيخوخة؟! 

الدهر من غيرهم. لحوادث  تعر�سًا  اأكثر  ال�سبان 

ل تغتّروا بال�شفاعة

اأي�سًا، فاإن االأمر �سيخرج من اأيديهم بمجرد انتقالهم من هذا العالم. 

والتعويل على �سفاعة اأولياء اهلل R، والتجروؤ على ارتكاب المعا�سي من 

الخدع ال�سيطانية الكبرى. وتاأّمل اأنت، يا من ُتَعّول على �سفاعتهم غافاًل عن 

اهلل ومتجرئًا على المعا�سي، تاأّمل في �سيرتهم، وانظر في اأنينهم وبكائهم 

ودعائهم وتحّرقهم وذوبانهم اأمام اهلل، واعتبر من ذلك. 

ف�ساًل عن هذا، فاإن االآيات التي وردت في القراآن الكريم حول ال�سفاعة 

َذا  {َم��ْن  تعالى:  االإن�سان، قال  � االطمئنان في  التاأمل فيها  � بعد  ال تبعث 

اإَِل  َي�ْصَفُعوَن  {َولَ  وقال:   ،)255 ِباإِْذِنِه} )البقرة:  اإِلَ  ِعْنَدُه  َي�ْصَفُع  الهَِّذي 

ى} )االأنبياء: 28(. واأمثال ذلك من االآيات التي تثبت مو�سوع  ِلَمِن اْرَت�صَ

ال�سفاعة، ولكنها في الوقت نف�سه ال تبعث االطمئنان لدى االإن�سان وال ت�سمح 

له باالغترار بها؛ الأنها لم تو�سح من هم اأولئك الذين �ستكون ال�سفاعة من 

ن�سيبهم، اأو ما هي �سروطها، ومتى تكون �ساملة لهم. 

نحو طاعة  االأمل  يدفعنا هذا  اأن  ينبغي  ولكن  ال�سفاعة،  ناأمل  نحن 

الحق تعالى، ال نحو مع�سيته.
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واأما يوم الثالث ع�سر من رجب فهو ذكرى الميالد المبارك 

االإن�سانية،  الكرامة  هامة  يمّثل  الذي   Q الموؤمنين  الأمير 

والمتقين  ال�سالحين  واإمام  التاريخ،  مّر  على  الحلماء  واأ�سوة 

والموؤمنين وال�سادقين على مدى الع�سور.

انية من التعاليم الربَّ

ولكي ن�ستلهم الدرو�س من هذا اليوم � وهو ما نحن باأم�ّس 

الحاجة اإليه حاليًا � اأتعر�س هنا باخت�سار اإلى در�ٍس من درو�س 

هذا االإمام العظيم، اأال وهو در�س التقوى.

اإّن التقوى هي الدر�س الخالد الذي كان يردده دائمًا اأمير 

اأّنه  �ستدركون  البالغة  نهج  راجعتم  فلو   ،Q الموؤمنين 

Q لم َيْدُع اإلى �سيء بمقدار ما دعا اإلى التقوى.

في  البارزة  المحطات  اأهّم  من  هي  الواقع  في  التقوى  اإّن 

�شهر  الــروح،  وتطهير  القلوب  جالء  �شهر  هو  رجب  �شهر  اإن 

من  وجالئها  النف�ص  و�شقل  والتوبة  والذكر  والخ�شوع  التو�شل 

المعا�شي والذنوب والآثام.. وكل ما في �شهر رجب من الأدعية 

قلوبنا  جالء  على  ت�شاعدنا  و�شبل  و�شائل  وال�شالة  والعتكاف 

ولكي  والمعا�شي،  الماآثم  عن  بها  نناأى  لكي  وتعيننا  واأنف�شنا، 

نعمل على تطهير اأرواحنا.

قون  يوفَّ للذين  خ�شو�شًا  لنا،  بالن�شبة  كبيرة  فر�شة  وهذه 

اإلى العتكاف في هذه الأيام.

تــحــت ظــّل 

ـــوى ـــق ـــت ال
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حياة اأمير الموؤمنين Q العملية، وفي تعاليمه الربانّية.

والتقوى تعني مراقبة النف�س. فعلى العبد اأن يراقب نف�سه 

دائمًا، اأعماله و�سلوكياته، اأن يراقب عينه ول�سانه و�سمعه ويده، 

كما يراقب قلبه، وينتبه اإلى عدم تغلغل الخ�سال الحيوانية اإلى 

نف�سه، وعدم الميل اإلى الهوى اأو االنجذاب اإلى المظاهر التي 

توؤدي به اإلى الهاوية، فال ي�سمر الح�سد وال يتمنى ال�سّر لغيره، 

كما ال ي�سمح للو�ساو�س بالتطّرق اإلى فوؤاده، وعليه اأن يهتم الأن 

يكون قلبه م�سرحًا للف�سائل ولذكر اهلل ولحّب اأوليائه وعباده، 

من  العقل  ي�سون  ب��اأن  والعقل،  الفكر  في  التقوى  يراعي  واأن 

االنحراف والوقوع في االأخطاء والمزالق. وعليه فاإنَّ المراقبة 

الم�ستمرة للجوارح والقلب والفكر والعقل، من التقوى.

طريق النجاة

 اإنَّ الكثير من االأعمال التي نرتكبها والمزالق التي نقع 

فيها تن�ساأ من عدم المراقبة، والكثير من المعا�سي ت�سدر 

عّنا ال بق�سٍد �سابق، واإنما نغفل عن اأنف�سنا فنقع في الغيبة 

اإلى  والتهمة وبّث ال�سائعات والكذب، وهكذا االأمر بالن�سبة 

اأيدينا واأعيننا.

اإذًا، الغفلة هي التي توقعنا في البالء.

واأحكامنا  واأي��دي��ن��ا  واأل�سنتنا  اأعيننا  راقبنا  اأن��ن��ا  فلو 

االأخطاء  من  كثيٍر  عن  بمناأى  ف�سنكون  وكالمنا،  وكتاباتنا 

والذنوب الكبيرة وال�سغيرة.

ال�سر  واإرادة  الح�سد  تر�ّسخ  َلما  اأفئدتنا،  راقبنا  اأننا  ولو 

و�سوء الظن والحقد والبخل والمخاوف الواهية والطمع باالأمور 

الدنيوية، والتعّر�س الأعرا�س االآخرين وممتلكاتهم.

اإّن هذه المراقبة تعتبر طريق العبد اإلى النجاة، واإن العبد 

ــة تعتبر  اإنَّ المراقب

ــد  ــق العـبـــ طـريـ

ــاة، واإنــه  ــى النج اإل

ليح�صل على ح�صن 

العاقبة من خاللها
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ليح�سل على ح�سن العاقبة من خالل هذه المراقبة {َواْلَعاِقَبُة 

لدى  المراقبة  توفرت هذه  ولو   .)128 )االأعراف:  ِلْلُمتهَِّقيَن} 

تثبت  كما  المع�سية،  في  وقوعه  احتمال  ن�سبة  َف�َسَتِقّل  العبد، 

واالأمة  االإن�سان  ا�ستقامة  وتن�ساأ  خاللها  من  للعبد  العدالة 

والمطالبة بالحق واّتباعه من هذه المراقبة.

ّم كّل الف�سائل. فعندما نراقب 
ُ
فاإنَّ المراقبة والتقوى هما اأ

تقع  وال  الخطاأ،  من  قلوبنا  وُت�سان  بالعمل،  اأفكارنا  ت�سرع 

جوارحنا واأع�ساوؤنا في الخطاأ اأو الزلل.

اأمير  در�س  التقوى. هذا هو  واالآخ��رة تحت ظّل  الدنيا  اإنَّ 

الموؤمنين Q، ونحن في اأم�ّس الحاجة اإليه، اليوم ودائمًا.

�شدائد الأمة ترتفع بالتقوى

لو كانت ال�سفة العامة في االأّمة االإ�سالمية هي التقوى 

ولم  الم�ساكل  ولتغّلبت على  االأزم��ات،  في  التحرك  الأمكنها 

تتغّلب الم�ساكل عليها.

عزبت  بالتقوى  اأخذ  »من   :Q الموؤمنين  اأمير  قال 

.
)1(

ها«  عنه ال�ّسدائُد بعد ُدُنوِّ

التقوى  من  اتَّخذ   � �سعبًا  اأنَّ  ولو  واأق��ول:   � ف��ردًا  اأنَّ  فلو 

لو كانت  الم�ساكل حتى  تبتعد عنه  واتقى ف�سوف  له  طريقًا 

قريبة منه، »وانفرجت عنه االأمواج بعد تراكمها واأ�سهلت له 

، وهذه هي الحقيقة.
)2(

ال�سعاب بعد تعقيدها« 

تجاه  تقوله  ما  حاليًا  لديها  لي�س  الم�سلمة  ال�سعوب  اإنَّ 

القوى العالمية، فال تمتلك علمًا كافيًا وال اإبداعًا اأو تقدمًا، 

نحن  فلماذا  المختلفة،  ال�سيا�سية  المجاالت  في  مهارًة  وال 

ُترتفع  متخلِّفون؟ الأننا تركنا التقوى، وهذه هي ال�سدائد التي 

من خالل التقوى.

التقوى  عن  ناتج  والثبات  ال�سمود  اأنَّ  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 

اأي�سًا.

كّرار غير فّرار

اإنَّ من األقاب اأمير الموؤمنين Q اأنه »كّرار غير فّرار«. 

اأمير الموؤمنين  قال 

اأخـذ  ــن  »مــ  :Q

ــوى عزبـت  بـالتقــ

ــُد  ـدائـــ ال�صّ ــه  عنـ

ــا« هــــ ــد ُدُنـوِّ بعـ
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ب�ساحة  يخت�س  ال  وهذا  بذلك.   P االأك��رم  الّنبّي  لقبه  وقد 

Q كّرارًا غير فّرار في  الموؤمنين  اأمير  الحرب، فقد كان 

ال  ومفكرًا  ومقتدرًا  مقدامًا  فكان  االإن�سانية،  الميادين  جميع 

يعرف التراجع.

ال�سحيحة  المبادئ  على  والثبات  ال�سلبة  المواقف  اإنَّ 

التي يلزم االعتقاد بها، والوقوف بوجه االنحرافات والمعا�سي 

اأمير  به  ات�سف  ما  ُيمّثل  العدل  وانعدام  والمظالم  والم�ساوئ 

الموؤمنين Q من كونه كّرارًا غير فّرار.

�ستجدون   Q الموؤمنين  اأمير  �سيرة  تدر�سون  اأنكم  ولو 

اأنَّ هذه ال�سفة مالزمة له طوال حياته.

وهنا يكمن عالجنا؛ فاإن كنت تريد اأن تبقى حيًا وعزيزًا 

اأن  تريدون  كنتم  واإن  والعملية،  العلمية  الناحية  من  ومتقدمًا 

َغُدكم  يكون  اأن  اأردت��م  واإذا  الراأ�س،  مرفوعي  �سبابكم  يكون 

تكونوا  واأن  نا�سطين  م�ستقيمين  تكونوا  اأن  بّد  فال  م�سرقًا، 

اأهدافكم،  اإلى  ال�سير  وتوا�سلون  الّتعب،  تعرفون  ال  كرارين، 

و�سيكون م�ستقبل هذه االأمة بعد ذلك م�سرقًا.

فيا اأبنائي االأعزاء! ادخلوا ميادين العلم والعمل  وال�سيا�سة 

اأنف�سكم  وزّينوا  الخير،  ميادين  من  وغيرها  الّنا�س،  وخدمة 

بال�سالح والتقوى وام�سوا ُقدمًا.

اللهم ارِو قلوبنا ب�سحاب رحمتك وف�سلك.. اللهم خّل�سنا 

من ظلمات اأفكارنا و�سرور اأنف�سنا..

اللهم اجعلنا من الموؤمنين االأتقياء حقيقة..

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 2، خطبة 198، �س 174( 1)

م.ن. (2 )

الهوام�ص
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اآية اهلل ال�شيخ حممد تقي م�شباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن

حقيقة العبودية

االإن�سان  عن  متعددة  اأماكن  في  الكريم  ال��ق��راآن  تحّدث 

تحت عنوان »عباد« واأ�سافها اإلى »الرحمان«، حيث ت�سير هذه 

الم�ساألة اإلى اأن عبودية اهلل قد تكون اأمرًا تكوينيًا خارجًا عن 

خيارات االإن�سان، وقد تكون اأمرًا ت�سريعيًا وهي تعني اأن يجعل 

ال�سخ�س نف�سه عبدًا الآخر.

حملت الآيات القراآنية العديد من المفاهيم التربوية 

تعر�شت  التي  الفرقان  �شورة  من   )77 ـ   63( الآيــات  ومنها 

ل�شفات عباد الرحمان والتي �شوف ن�شتعر�شها في حلقات. 

من  ولعل  متعّددة.  تربوية  اأ�شاليب  الكريم  القراآن  اتبع 

اأبرز خ�شائ�شها اأنها ت�شاهم في ترغيب الآخرين في ال�شعي 

ال�شريفة  الآيــات  تختلف  وقد  ال�شفات.  بع�ص  لتح�شيل 

وهذا  التف�شيل،  اأو  بالإجمال  ال�شفات  تلك  تتناول  التي 

ح�شب ما يقت�شيه مقام القراآن وبالغته.
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اتبع القراآن الكريم 

تــربوية  اأ�صالـــيب 

ـــّددة فــي  ـــع ـــت م

ترغيب الآخرين في 

ال�صــعـي لتح�صيل 

بعــ�س ال�صفـــات

اأهل  اأو�شاف  ذكر  في  للقراآن  الترغيبي  الأ�شلوب 

الفالح

اأن  الكريم  ال��ق��راآن  اعتمدها  التي  االأ�ساليب  م��ن 

ي��اأت��ي ع��ل��ى ذك���ر ���س��ف��ة م��ا ب��ح��ي��ث ي����وؤدي ذك��ره��ا اإل��ى 

البقرة  �سورة  بداية  في  جاء  مثاًل  بها.  االآخرين  ترغيب 

ُهًدى  ِف��ي��ِه  َرْي���َب  َل  اْل��ِك��َت��اُب  {األم*َذِلَك  تعالى:  قوله 

بداأ  ثم  المتقين  عن  فتحدث   ،)2 )البقرة:  ِلْلُمتهَِّقيَن} 

َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ِمُنوَن  ُيوؤْ {الهَِّذيَن  اأو�سافهم:  بتعداد 

ِبَما  ُيوؤِْمُنوَن  ُيْنِفُقوَن*َوالهَِّذيَن  َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممهَّ َاَة  ال�صهَّ

ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن}  اأُْنِزَل اإَِلْيَك َوَما اأُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِبالآَ

ال�سفات  هذه  يحوزون  الذين  اأّن  بّين  ثم  )البقرة:4(. 

هم من المهتدين {اأُوَلِئَك َعلَى ُهدى ِمْن َربِِّهْم َواأُوَلِئَك 

االأ�سلوب  هذا  ون�ساهد   .)5 )البقرة:  اْلُمْفِلُحوَن}  ُه��ُم 

في العديد من ال�سور القراآنية االأخرى ك�سورة لقمان... 

وا  ُتَولُّ اأَْن  اْل��ِب��رهَّ  {َل��ْي�����َض  البقرة:  �سورة  في  ج��اء  كذلك 

اآَمَن  َمْن  اْلِبرهَّ  َوَلِكنهَّ  َواْلَمْغِرِب  اْلَم�ْصِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 

َواآَتى  َوالنهَِّبيِّيَن  َواْلِكَتاِب  َواْلَمَاِئَكِة  الآَِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباللهَّ

َواْلَم�َصاِكيَن  َواْل��َي��َت��اَم��ى  اْل��ُق��ْرَب��ى  َذِوي  ��ِه  ُح��بِّ َعلَى  اْل��َم��اَل 

{اأُوَلِئَك  قال:  ثم   ،)177 )البقرة:  ِبيِل...}  ال�صهَّ َواْب���َن 

َدُقوا َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمتهَُّقوَن} )البقرة: 177(. الهَِّذيَن �صَ

ب��ي��ن هذه  ال��م��ق��ارن��ة  ي���ح���اول االإن�������س���ان  ع��ن��دم��ا 

واأما  متطابقة،  يجدها  ال�سريفة  االآيات  من  المجموعة 

ي�سيف  وقد  والتف�سيل.  باالإجمال  فهو  بينها  الخالف 

مثاًل  المقام،  يقت�سيه  ما  ح�سب  خا�سًة  �سفًة  اإليها 

ففي  المفلحين،  عن  ال�سفات  من  ع��دٍد  بعد  يتحدث 
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ــي  ــي ِفـ {َفـاْدُخـِلــ

ِعَباِدي} المق�صـود 

ــادي  اأن عبـ ــا  منهـ

م�صمولون بالرحمة 

ــة  الخا�صـ ــة  الإلهيـ

ــون  ــم يمتـلـك وهـ

لياقة اإدراك الرحمة 

الإلهية الالمتناهية

نجد  اْل��ُم��وؤِْم��ُن��وَن}  ْف��لَ��َح  اأَ {َق��ْد  الموؤمنون:  �سورة  بداية 

اأواخر  وفي  اْلُمْفِلُحوَن...}،  ُهُم  {اأُوَلِئَك  النتيجة  اأن 

َربِِّهْم  ِم���ْن  ُه���ًدى  َع��لَ��ى  {اأُوَل���ِئ���َك  ن��ق��راأ  البقرة  ���س��ورة 

في  يذكر  ثم  )البقرة:5(...  اْلُمْفِلُحوَن}  ُهُم  َواأُوَلِئَك 

كل مورد مجموعة من ال�سفات التي تختلف عن االآخر 

المقام. يقت�سيه  بما 

العناية الخا�شة للباري في اإطالق عباد الرحمان

بدايًة ن�سير اإلى اأن القراآن الكريم تحدث في اأماكن 

اأ�ساف  اأّنه  اإال  »العباد«،  ا�سم  تحت  النا�س  حول  عديدة 

الرحمان:  ثانية  وتارة  الِل}،  {ِعَباَد  »اهلل«:  تارة  اإليها 

ْحَمِن} وتارة ثالثة اأ�ساف اإليها ياء المتكلم:  {َوِعَباُد الرهَّ

يٌر  َب�صِ {َواللُ  {ِعَباِدي} وتارة ذكرها مع االألف والالم: 

ِباْلِعَباِد} )اآل عمران: 15(، اأو ال�سمير المت�سل: {َوَكَفى 

يراً} )االإ�سراء: 17(. ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيراً َب�صِ

اإلى كلمة  اإ�سافة ياء المتكلم  اأنه عندما يتم  الوا�سح 

تين، اأو اأّنه اأريد  »عباد« فهذا يعني اأن لها قيمًة وعنايًة خا�سّ

االآيات  من  العديد  في  جاء  ة.  خا�سّ م�ساألٍة  تو�سيح  منها 

ال�سريفة عبارة »عبادي«، و«عبادي« ال ت�ساوي النا�س، بل 

»عبادي« تمتلك معنى خا�سًا يحمل نوعًا من الترغيب في 

ِعَباِدي*َواْدُخِلي  ِفي  {َفاْدُخِلي  تعالى:  اهلل  نحو  التوجه 

َجنهَِّتي} )الفجر: 30(.

في  والــخــا�ــص  الــعــام  ـــالق  الإط معنى  بين  الــفــرق 

القراآن الكريم

عام  �سكلين:  على  المفاهيم  الكريم  القراآن  ا�ستعمل 

الخا�س  وعك�سه  الجميع،  ي�سمل  العام  والمعنى  وخا�س. 

ا�ستعمال  ذل��ك  مثال  واح���د.  م�سداٍق  على  ي�سدق  اإذ 

القراآن عبارة »الوالية« على نحوين: عام وخا�س. الوالية 

 { العاّمة االإلهية لجميع النا�س {ُهَناِلَك اْلَوَلَيُة لِل اْلَحقِّ

لجميع  لي�ست  التي  الخا�سة  وال��والي��ة   ،)44 )ال��ك��ه��ف: 

257(. في  )البقرة:  اآَم��ُن��وا}  ��ِذي��َن  الهَّ َوِل��يُّ  {اللُ  النا�س: 
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الثانية  وفي  الكافرين  حتى  الجميع  الوالية  ت�سمل  االأولى 

فاإن الكافرين ال مولى لهم.

وت�سري الم�ساألة على عبارة »العباد«، فقد تكون �ساملة 

اأي   )15 عمران:  )اآل  ِب��اْل��ِع��َب��اِد}  يٌر  َب�صِ  
ُ
{َوالل للجميع: 

معنى  لها  يكون  وقد  والفاجر،  والفا�سق  والكافر  الموؤمن 

خا�س: {َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي} حيث يختلف معنى 

العباد هنا عن االأماكن االأخرى. فالمق�سود 

بالرحمة  م�سمولون  عبادي  اأن  هنا  منها 

لياقة  يمتلكون  وهم  الخا�سة  االإلهية 

اإدراك الرحمة االإلهية الالمتناهية.

العبودية التكوينية والعبودية 

الت�شريعية

المفهوم  »ال��ع��ب��د«  م��ن  يلحظ  ق��د 

وذلك  االإن�سان هلل،  اأي عبودية  التكويني؛ 

اأحد  فال  اختياره،  عن  خارٍج  تكوينّي  ب�سكٍل 

يمكنه الخروج عن ملك اهلل، الأن كل ما يملكه 

العبد ملك اهلل وهو الذي اأعطاه للعبد.

وقد تكون العبودية اختياريًة )ت�سريعية( اأي اأن 

يقبل �سخ�س عبودية نف�سه، فيلتزم بمقت�سياتها. 

النحو.  هذا  على  المخلوقات  كافة  تكون  ال  طبعًا 

من  فالعبادة  العبادة؛  العبودية  هذه  من  ويلزم 

مادة »العبد«.

عبادة الهوى وعبادة اهلل

هلل  ع��ب��دًا  ي��ك��ون  بع�سهم  ق�سمان،  النا�س 

ال�سيطان.  اأو  للنف�س  ع��ب��دًا  االآخ���ر  وبع�سهم 

َيا  اإَِلْيُكْم  اأَْعَهْد  {اأََل��ْم  الكريم:  القراآن  في  جاء 

َعُدوٌّ  َلُكْم  ��ُه  اإِنهَّ ْيَطاَن  ال�صهَّ َتْعُبُدوا  َل  اأَْن  اآَدَم  َبِني 

َراٌط ُم�ْصَتِقيٌم}  َهَذا �صِ اْعُبُدوِني  ُمِبيٌن*َواأَِن 

ال�سخ�س  ي��ك��ون  كيف  اأم��ا   .)61  � )ي�س:60 

لل�سيطان، فهذا بحث طويل  اأو عبدًا  عبدًا هلل 
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ال ي�سع المقام ذكره، اإال اأنه يجب القول: اإن عبد اهلل هو 

واأمر  اأمر اهلل  P، والذي يخالف  والر�سول  اهلل  يتبع  الذي 

ر�سوله P هو عبد لل�سيطان. ونفهم من االآيات ال�سريفة اأن 

اتباع هوى النف�س من جملة م�ساديق عبادة ال�سيطان.

ُعّباد لالأهواء ولل�سيطان. وقد  ُعّباد هلل، واإما  اإما  النا�س 

�سورة  في  فجاء  االأه��واء،  عّباد  حول  الكريم  القراآن  تحدث 

َعلَْيِه  َتُكوُن  اأََف��اأَْن��َت  َه��َواُه  َلَهُه  اإِ اتهََّخَذ  َمِن  ْي���َت  {اأََراأَ الفرقان: 

َوِكيًا*اأَْم َتْح�َصُب اأَنهَّ اأَْكَثَرُهْم َي�ْصَمُعوَن اأَْو َيْعِقُلوَن اإِْن ُهْم اإَِل 

َكالأْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ�َصلُّ �َصِبيًا} )الفرقان: 43 � 44(.

اإَِلَهُه  ْيَت َمِن اتهََّخَذ  وجاء في اآية اأخرى قوله تعالى: {اأََفَراأَ

َوَجَعَل  َوَقْلِبِه  �َصْمِعِه  َعلَى  َوَخَتَم  ِعْلٍم  َعلَى  الُل  َواأَ�َصلهَُّه  َه��َواُه 

)الجاثية:  الِل}  َب��ْع��ِد  ِم��ْن  َيْهِديِه  َف��َم��ْن  ِغ�����َص��اَوًة  َب�َصِرِه  َعلَى 

23(. فاالإن�سان اإما عبٌد هلل اأو  لالأهواء وال وجود لطريٍق ثالٍث 
بينهما.

عبادة غير واعية

اأن  وق��ّرر  العبودية،  قيد  من  نف�سه  ح��ّرر  قد  النا�س  بع�س 

يّتخذ بنف�سه كاّفة قراراته، فهو عبد لنف�سه، اأي لهوى النف�س، 

بذلك  فهم  ال�سيطان،  يريده  ما  وه��ذا  وي�سّلها.  لها  ط  يخطِّ

يت�سورون اأنهم اأحرار وما هم كذلك؛ الأن الحّر من كان عبدًا 

هلل. الأن الحرية الحقيقية ال تتحّقق اإال في ظل العبودية هلل.

يتحدث القراآن الكريم عن اأن االإن�سان اإما اأن يكون عبدًا 

العملي  و�سلوكه  اأ�سلوبه  يكون  اأن  واإما  لل�سيطان،  عبدًا  اأو  هلل 

موافقًا الأوامر اهلل ومنخرطًا في طاعته اأو العك�س من ذلك اإذ 

يكون موافقًا لل�سيطان.

والجهل  المعرفة  مقدار  اإلى  معبود  اتخاذ  م�ساألة  وت�سير 

الذي يحيط باالإن�سان. والم�سلم الذي يتخذ اهلل معبودًا ويقوم 

ينطلق  هذا  فاإن  وغيرها،  العبادة  من  العبودية  ت�ستلزمه  بما 

بالمطلق  كامٍل  موجوٍد  وجود  نت�سّور  الأننا  ووعي،  معرفٍة  من 

الخ�سوع،  كامل  له  نظهر  ونحن  منه،  وجودنا  يكون  و�سريٍف 

فهذه هي العبودية الواعية. فاإذا ُفقد االعتقاد فقدت العبادة. 

وعك�س هذه العبادة، عبادة ال�سيطان. ومن غير الوا�سح مقدار 

المعرفة والوعي عند االإن�سان الذي يعبد ال�سيطان.
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الحلف  اأحكام  عن  ال�شابق  العدد  في  تحدثنا 

باليمين في الإ�شالم، وذلك من خالل حكم اليمين 

و�شروط انعقادها. وفيما يلي ن�شتكمل الحديث عن 

باقي اأحكامها ال�شرعية.

�شروط الحالف باليمين

ي�سترط في الحالف خم�سة اأمور:

 الأّول: البلوغ.

 الثاني: العقل.

 الثالث: االختيار.

 فال تنعقد اليمين من ال�سغير، والمجنون، والمكَره.

وال  ال�سكران،  يمين  تنعقد  ف��ال  الق�سد،  ال���راب���ع:   

�سالبًا  الغ�سب  كان  اإذا  فيما  الغ�سب،  �سّدة  الغ�سبان في 

للق�سد، بحيث لم يكن واعيًا وممّيزًا لما يقول، واأّما اإذا 

لم يكن الغ�سب �سالبًا للق�سد فتنعقد اليمين.

الخام�ض: انتفاء الحجر في متعّلق اليمين، فال تنعقد 

اليمين من الممنوع من الت�سّرف فيما ُمنع فيه، فلو ُحجر 

يتعّلق  بما  يمينه  ت�سّح  فال  )كالمفل�س(  ماله  في  عليه 

هو  وهذا  اأمواله.  في  الت�سّرف  من  ممنوع  الأّن��ه  بالمال؛ 

معنى الحجر، الذي هو المنع.

في�سّح  فيه،  عليه  ُيحجر  لم  فيما  يمينه  تنعقد  نعم 

للمفل�س، مثالً، اأن ُيق�سم باأن ي�سّلي ركعتين. 

اأحكام 

اليمين)2/2(
ال�شيخ علي حجازي
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يمين الولد

الم�ساألة  يمينًا ففي  اأن يحلف  المكّلف  الولد  اأراد  اإذا 

ثالث �سور:

الأولى: اإذا منعه والده من اليمين فال ت�سّح يمينه.

الثانية: اإذا اأذن والده له باليمين تنعقد يمينه، ويجب 

على الولد الوفاء بها. ويحّق للوالد اأن يحّل يمين ولده بعد 

االإذن، فتنحّل اإذا حّلها الوالد.

الثالثة: اإذا لم ياأذن الوالد ولم يمنع ال تنعقد اليمين. 

اإذًا يكون انعقاد يمين الولد المكّلف في حالٍة واحدة وهي 

ما اإذا اأذن له والده بذلك.

يمين الزوجة

اأ � حكم الزوجة مع زوجها كحكم الولد مع والده، فاإذا 

منعها  واإذا  يمينها،  تنعقد  باليمين  لزوجته  ال��زوج  اأذن 

الزوج لم تنعقد اليمين، وكذا ال تنعقد اليمين اإذًا لم ياأذن 

الزوج ولم يمنع.

بعد  له  اليمين، يحق  لزوجته في  ال��زوج  اأذن  اإذا   � ب 

ذلك اأن يحّل هذه اليمين، فاإذا حّلها تنحّل.

تزّوجت،  ولو  البنت  يمين  االأب في  اإذن  ي�سقط  ال   � ج 

نعم اإذا تزّوجت احتاجت في يمنيها اإلى اإذن االأب والزوج، 

فاإذا طّلقت بائنًا اكتفت باإذن االأب. والمطّلقة رجعيًا لها 

حكم الزّوجة ما دامت في العّدة.

بع�ص اأحكام اليمين

يمين الطالق

طالق  »زوجتي  يقول:  باأن  بالطالق،  اليمين  تنعقد  ال 

اإن فعلُت ذلك«، اأو »اإن لم اأفعل ذلك«، فال توؤّثر مثل هذه 

ال في ح�سول الحنث، وال في ترّتب اإثم اأو كّفارة، وال ُيلزم 

بالطالق، فهذه اليمين باطلة من االأ�سا�س.

الحلف بالبراءة

يحرم وال يجوز الحلف بالبراءة من اهلل )تعالى(، اأو 

ين، كاأن  من ر�سوله P، اأو من االأئمة R، اأو من الدِّ

يقول: »برئت من اهلل، اأو من دين االإ�سالم اإن فعلت كذا«، 

وال يترّتب عليه كّفارة، فهو باطل، وياأثم حالفه.

 ل تنعقـد اليمين 

ــم يـــاأذن  اإذا لــــ

يمنع ــم  ول الزوج 
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تعليق اليمين على م�شيئة اهلل

اإذا عّلق اليمين على م�سيئة اهلل � تعالى �، كاأن يقول: 

»واهلِل الأفعلّن كذا اإن �ساء اهلل« ففيها �سورتان:

الأولى: اإذا كان المق�سود التبّرك بهذه الكلمة فتنعقد 

اليمين.

الثانية: اإذا كان المق�سود التعليق على م�سيئة اهلل ال 

مجّرد التبّرك فال تنعقد اليمين.

المخالفة غير العمدّية

اأو  ا�سطراٍر  اأو  ن�سياٍن  اأو  جهٍل  عن  اليمين  مخالفة 

اإكراٍه ال حنث فيها وال كّفارة، بل يبقى وجوب الوفاء ثابتًا، 

وال يجوز الحنث عن عمٍد واختيار.

الحنث مّرة

يتحّقق الحنث بالمخالفة مّرًة واحدة، فلو حنث مّرًة 

تنحّل اليمين، ولو كّرر المخالفة لم يحنث اإال مّرة واحدة، 

ولكّن  كّفارة،  عليه  مّرة  اأّول  فالحنث  الكّفارة،  تتكّرر  فال 

اليمين  تكون  الحنث  وبعد  الحنث،  بهذا  تنحّل  اليمين 

باطلة كاأّنها لم تكن موجودة. 

كّفارة اليمين

اأ � كّفارة اليمين هي كّفارٌة �سغيرة، وهي مخّيرٌة ومرّتبة، 

ك�سوتهم،  اأو  م�ساكين،  ع�سرة  اإطعام  اأو  رقبة،  عتق  وهي 

اأّياٍم  ثالثة  ي�سوم  اأن  يجب  الخ�سال  فاإن عجز عن هذه 

متتابعة. وبما اأّن الرقبة غير موجودة في ع�سرنا فيقت�سر 

على االإطعام اأو الك�سوة في المرتبة االأولى.

� يتخّير في االإطعام الواجب بين اإ�سباع الم�ساكين  ب 

بل  بمقدار،  يتحّدد  ال  واالإ���س��ب��اع  اإليهم،  الت�سليم  وبين 

فال  الت�سليم  في  واأّم��ا  ي�سبعوا.  حّتى  ياأكلوا  اأن  المطلوب 

بّد من ثالثة اأرباع الكيلوغرام من الطعام على االأقّل لكّل 

الطعام  ت�سليم  من  بّد  ال  بل  القيمة،  تكفي  وال  م�سكين، 

لهم.

ج � اإذا قب�س الم�سكين الطعام ي�سير ملكًا له، ويجوز 

اأن ياأكله اأو يبيعه اأو يفعل به ما ي�ساء. 

د � يعتبر في الك�سوة اأن تكون ما يعّد لبا�سًا عرفًا، من 

كفــارة اليميـــن 

ــق رقبة،  هي: عت

ــام ع�صرة  اأو اإطع

و  اأ ، ــن كيـــ م�صا

ــة  ثالثـــ ــام  �صيــ

ــة متتـابعـ ــام  اأّيـ
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غير فرق بين الجديد وغيره، ب�سرط اأن ال يكون ممّزقًا، 

وال باليًا ينخرق باال�ستعمال، واالأحوط وجوبًا اأن يكون مّما 

ي�ستر عورته.

يمين المنا�شدة

تعريفها

تكون  و�سوؤال،  طلٍب  مع  يكون  ما  المنا�سدة هي  يمين 

مع المنا�سدة ل�سخ�سٍ لحّثه على اإنجاح المق�سود، كقول 

ال�سائل: »اأ�ساألك باهلِل اأن تفعل كذا«.

حكمها

�سيء  عليها  يترّتب  وال  المنا�سدة،  يمين  تنعقد  ال 

وال على  اإحالفه،  في  المحلف  ال على  كّفارة،  اأو  اإث��ٍم  من 

المحلوف عليه، فلو خالف المحلوف عليه ولم يلتزم بما 

ُطلب منه وتخّلف عن االإجابة على الطلب فال �سيء عليه، 

ال اإثم وال كّفارة. وهذه اليمين مكروهة اأي�سًا.

يمين التاأكيد

تعريفها 

تقع هذه اليمين للتاأكيد، وتحقيقًا لالإخبار بوقوع �سيء 

يقول:  ك��اأن  الم�ستقبل،  في  اأو  الحا�سر،  اأو  الما�سي  في 

»واهلِل لقد ح�سل كذا«.

حكمها

من  �سيء  عليها  يترّتب  وال  اليمين،  هذه  تنعقد  ال   � اأ 

فاإّن  عمٍد  وع��ن  ك��اذب��ًة  اليمين  كانت  اإذا  نعم  ال��ك��ّف��ارة، 

حالفها ياأثم.

ب � هذه اليمين اإذا كانت �سادقًة فهي مكروهة، نعم لو 

ق�سد بها دفع مظلمة عن نف�سه، اأو عن غيره من اإخوانه 

تجوز بال كراهة، بل قد يجوز لذلك الحلف كاذبًا عند عدم 

اإمكان الدفع اإال بها، بل رّبما تكون اليمين الكاذبة واجبة 

اأو  اأو عن نف�س موؤمن،  اأو عر�سه،  لدفع ظالٍم عن نف�سه، 

عر�سه، وال بّد من اأن ننتبه حّتى ال نقع في الحرام.
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1� غناء الن�صاء في الأعرا�ض
والمو�سيقى  ال��غ��ن��اء  االأع���را����س  ف��ي  للن�ساء  ي��ج��وز  ال 

المحّرمان، يعني في وقت الزفاف، فما يكون حرامًا في غير 

االأعرا�س يكون حرامًا في االأعرا�س، فلم يعد هناك ا�ستثناء 

المحّرمين  والمو�سيقى  الغناء  في  اإذًا ال فرق  االأعرا�س.  في 

للن�ساء بين مجل�س العرو�س وغيره.

2� رق�ض الن�صاء
اإّن رق�س الن�ساء اأمام الرجال حرام، واأّما رق�س المراأة 

اأمام الن�ساء ففيه �سورتان:

اإذا تبّدل مجل�س  � كما  اللهو  اإذا �سدق عليه عنوان  الأول��ى: 

الن�ساء اإلى مجل�س رق�س فاالأحوط وجوبًا تركه، بال فرق 

في ذلك بين مجل�س العرو�س وغيره.

الثانية: اإذا لم ي�سدق عليه عنوان اللهو فيجوز.

3� رق�ض الرجال
على  رق�س  اأّن��ه  عليه  ي�سدق  ما  كّل  الرجال  على  يحرم 

االأحوط وجوبًا.

وجوبًا  فاالأحوط  عرفًا  رق�س  اأّنها  عليها  �سدق  اإذا  فالدبكة 

على الرجال تركها.

ي�ست�سهل  البع�س  اأّن  من  التحذير  من  بّد  ال  ماحظة: 

القول باأّن الدبكة لي�ست رق�سًا، وهذا غير دقيق، فالكثير من 

م�ساديق الدبكة قد ي�سدق عليها عرفًا اأّنها رق�س، فال بّد 

من الت�سخي�س بمو�سوعّية وحذر. 

في الغناء والرق�س
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اإن ارتباط الإن�شان المعنوي مع الإمام والقائد هو 

اأ�شا�ص الإمامة والقيادة، واإل لم يبَق اأيُّ معنى وم�شداق 

العالقة  واأما الختالف في  لمفهوم الإمامة والقيادة. 

الروابط  كافة  عن  وامتيازها  والماأموم  الإمــام  بين 

والعالقات الأخرى، كالعالقة بين الطالب والأ�شتاذ اأو 

الولد ووالديه مثاًل، فهو في الرتباط الفكري والعملي، 

الإمام  بين  المعنوي  الت�شال  من  نوعًا  ي�شّكل  الــذي 

ا�شتحكامًا  اأكثر  الرتباط  هذا  كان  وكّلما  والماأموم. 

وكان  والكمال،  ال�شمو  في  زيادًة  النتيجة  كانت  وعمقًا 

القرب اأكثر و�شوحًا بين الإمام والماأموم. والحا�شل اأن 

هذا الرتباط هو الذي يوؤدي اإلى نيل الكمال المطلوب 

وال�شعادة الأبدية.

من وجهة نظر االإمام عليQ لكل ماأموٍم اإماٌم يقتدي 

به ويقتب�س من نور علمه. ويتمثل جوهر االإمامة والوالية بهذا 

االرتباط العلمي والعملي مع االإمام. وتظهر عظمة االإمام في 

في  الماأموم  قدرة  بعيدًا عن  يبقى  الذي  و�سلوكه  عظمة عمله 

الو�سول اإليه، وهذا ما اأ�سار اإليهQ عندما قال: »اأال واإنكم 

باأربع اأعينوني 
ال�شيخ علي ذوعلم

عــن اأميــر الموؤمنينQ:»اأعينوني بورٍع 

واجتهاد وعّفٍة و�شداد«)1(.

24



يو�سح  هنا  نعمل؟  اأن  يجب  فماذا   .
)2(

ه��ذا«  على  تقدرون  ال 

االإمام Q: »اأعينوني بورع واجتهاد وعفة و�سداد«.

وتطّهر روح  تزّكي  و�سيلة  الأّن��ه  ال��ورع؛   Q االإم��ام  ذكر 

االأفق  اإل��ى  والحيوانّية  المادّية  م�ستوى  من  وترفعه  االإن�سان 

فالورع  االإلهّية.  الخالفة  م�سيرة  بركب  وُتلحقه  االإن�ساني، 

وااللتزام  مع�سيته  عن  واالبتعاد  تعالى  اهلل  من  الخوف  هو 

واالأقوال  االأفكار  في  الوقوع  من  النف�س  مراقبة  وهو  بالتقوى، 

اأن  اأو جهد  �سعي  ال�سيئة. ومن دونه ال يمكن الأي  وال�سلوكيات 

يوؤدي اإلى �سعادة وفالح االإن�سان.

االإمام  بين  �سوّية  عالقة  لقيام  اأ�سا�س  االجتهاد  اأنَّ  كما 

والماأموم، وهو يكون بال�سعي وبالجهد وبالعمل الدوؤوب والجاّد 

الذات  �سناعة  على  وباالإقدام  وال�سعادة؛  ال�سمّو  اإلى  للو�سول 

ال�سهوات  على  للتغلب  وبال�سعي  النف�س،  مجاهدة  خالل  من 

واالأهواء الحيوانّية غير المحدودة.

والتكرار  ن  التمرُّ مع  الجّد،  خالل  من  االجتهاد  ويح�سل 

والمراقبة والثبات، ويتر�ّسخ بالمحا�سبة وبالعزم.

وال يمكن الو�سول اإلى الكمال االإن�ساني من دون العّفة، لهذا 

ة والطهارة هما زكاة الجمال. يعتقد االإمام Q اأنَّ العفَّ

فالعّفة، بما تعنيه من طهارٍة وحفٍظ للذات اأمام ال�سهوات، 

النف�س وطهارتها  النف�س، هي و�سيلة ل�سيانة  وامتالٍك لزمام 

ل النف�س  من الملوثات والموبقات والمنعطف االأ�سا�س الذي يحوِّ

نحو الميول االإن�سانية العالية.

 Q داد، فهي تاأكيٌد منه ا اإ�سارة االإمام Q اإلى ال�سَّ اأمَّ

ة الثبات و�سدق القول والعمل و�سرورة خلّوهما من  على اأهميَّ

الكالم حتى ال  ال�سداد هو مراقبة  والنق�س. ومقت�سى  العيب 

 تعالى، والدقة لتجّنب كونه �سعيفًا ال 
َّ

ي�سدر خالف ر�سا اهلل

اأ�سا�س له.

بهذه الخ�سال االأربع: الورع، االجتهاد، العفة وال�سداد في 

القول والعمل، يو�سينا االإمام علي Q كي نكون من �سيعته 

الملتزمين طريق الطاعة والوالية.

نه���ج البالغ���ة، ال�سري���ف الر�س���ي، ج 3، كتاب رق���م 44( 1) اإلى 

عثمان بن حنيف والي الب�سرة، ج 3، �س70.

م. ن. (2 )

الهوام�ص
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اإنَّ اهلل تعالى يختبر عباده بالنعمة والمنحة، كما يختبرهم 

ِقمة والمحنة. بالم�سيبة والنَّ

ِفي  َم��ا  َل��ُك��ْم  ��َر  ���َص��خهَّ  
َ
الل اأَنهَّ  َت����َرْوا  {اأََل����ْم  تعالى:  يقول اهلل 

�ْصَبَغ َعلَْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة  َمَواِت َوَما ِفي الأْر�ِض َواأَ ال�صهَّ

َوِمَن النهَّا�ِض َمْن ُيَجاِدُل ِفي الِل ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَل ُهدًى َوَل ِكَتاٍب 

ُمِنيٍر} )لقمان: 20(.

� على  � �سبحانه  ِنَعم اهلل  هذه من االآيات التي تتحدث عن 

عباده.

كيف  ليختبرنا  اأن��ع��َم  بما  اهلل  يبتلينا  عم  النِّ اختبار  في   

نح�سل  ال�سريفة،  واالأحاديث  االآيات  راجعنا  واإذا  ف.  �سنت�سرَّ

لها  يتعّر�ص  التي  الإلهي  الختبار  مــوارد  من  َعم  النِّ تعتبر 

معها،  التعاطي  كيفية  في  اآداب  لها  َعم  والنِّ حياته.  في  الإن�شان 

بالم�شائب،  البتالء  في  النجاح  م�شتلزمات  من  ال�شبر  اأن  فكما 

َعم الإلهية. فكذلك ال�شكر هو من م�شتلزمات النجاح في تلقي النِّ

اأفال ي�صكرون*
�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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على مجموعة عناوين حول الّنعم االإلهية وكيفية الت�سّرف بها، 

نبداأ بعر�سها على النحو التالي:

فنحن  بها،  ونعترف  االإلهّية  َعم  بالنِّ ن�سعر  اأْن  علينا  اأّوًل: 

نغفل عن الكثير من ِنَعم اهلل علينا. لذا يجب اأن نذّكر اأنف�سنا 

بها دائمًا.

َعم هي من اهلل  ثانياً: علينا اأن ن�سلِّم، اأي�سًا، باأّن هذه النِّ

عّز وجّل، فما من ف�سٍل اأو ح�سنٍة اإال هي من عند اهلل.

عمة فذلك  ر النِّ ا ال�سبب في �سرورة االلتفات اإلى تذكُّ  اأمَّ

اإذ  نراها،  نعد  فلم  عليها  اعتدنا  لكوننا  عنها  نغفل  الأننا 

وخَلقنا  بالوجود  علينا  اهلل  اأنعم  لقد  طبيعيًا.  اأم��رًا  ت�سبح 

د اأج�ساَدنا بكّل ما نحتاج اإليه، اأعطانا  في اأح�سن تقويم، وزوَّ

الب�سر لنرى ونتمتَّع بكّل �سيء في هذا الكون، فالعين و�سيلة 

 � � �سبحانه  الختبار العلم والمعرفة والهداية، وكذلك وَهبنا 

بقية الحوا�ّس، واأعطانا من الطاقات الروحية ما يمّكننا من 

َعم المادية والروحية، فكما اأّن هناك لّذات مادية،  التمتُّع بالنِّ

هناك اأي�سًا لّذات روحية. فاإح�سا�س االإن�سان بكرامته وكرم 

ا ال�سعور بالمع�سية والذّل  اهلل عليه يوّلد لديه لّذة روحية. اأمَّ

فهو نق�س معنوي واألم روحي.

اإّن التمتُّع بال�سّحة و�سالمة العقل والروح من ِنَعِم اهلل علينا، 

وكذلك وجود الر�سل واالأنبياء واالأولياء ال�سالحين، من النعم 

الإن�صان  ــس  اإح�صا�

بكرامته وكرم اهلل 

عليه يوّلد لديه لّذة 

ا ال�صعور  روحية. اأمَّ

والذّل  ــة  بالمع�صي

فهو نق�س مـعنوي 

ــي ــم روحـــ واألـــــ
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وا ِنْعَمَة  االإلهية. يقول تعالى:{َواإِْن َتُعدُّ

وَها} )اإبراهيم: 34(. الِل َل ُتْح�صُ

ومن ِنَعم اهلل � �سبحانه � دفُعه عنا بع�س 

الم�سائب والبالءات. فاإذا كّنا في بلٍد لي�س 

فهذا  في�سانات،  اأو  براكين  اأو  زالزل  فيه 

اأي�سًا من ِنَعم اهلل.

�شكُر المنعم

يبقى  اهلل،  اإلى  ون�سبتها  عم  النِّ تلك  معرفة  بعد  ثالثاً: 

اأكثر  في  يذّكرنا  والقراآن  ِنَعمه.  على  ن�سكره  اأن  علينا 

َت�ْصُكُروَن}  {َلَعلهَُّكْم  ال�سكر:  ب�سرورة  قراآنية  �سورة  من 

و{َلَعلهَُّهْم َي�ْصُكُروَن}. وفي بع�س االآيات هناك اأمر بال�سكر: 

اِكِريَن}. وقد  {ا�صُكُروني} َو{ا�ْصُكُروا لِل} َو{ُكْن ِمَن ال�صهَّ

ونوح   Q كاإبراهيم  باال�سم  اأنبيائه  بع�َس  تعالى  مدح 

ال  الذين  بالعباد  نّدد  كما  ال�سكر.  �سفة  خالل  من   Q

وقوله:   ،)35 )ي�س:  َي�����ْص��ُك��ُروَن}  {اأََف���َا  قوله:  في  ي�سكرون 

َغِنيٌّ  َربِّ��ي  َف��اإِنهَّ  َكَفَر  َوَم��ْن  ِلَنْف�ِصِه  َي�ْصُكُر  َفاإِنهََّما  �َصَكَر  {َوَم��ْن 

َكِريٌم} )النمل: 40(. اأّما ال�سبب في الح�ّس على ال�سكر فالأن 

َعم، بل تنمو وتتكاثر. قال تعالى: {َلِئْن �َصَكْرُتْم  بال�سكر تدوم النِّ

ال�ساكرين،  اأدعية  لدينا  ونحن  )اإبراهيم:7(.  ��ُك��ْم}  لأِزي��َدنهَّ

ومناجاة ال�ساكرين. اأن نقول: »ال�سكر هلل«، فهذا من ال�سكر. 

بالنعمة  ال�����س��ع��ور  ف����اإن  ب��ال��ن��ع��م��ة؛  َث  ُن���ح���دِّ اأن  راب�����ع�����اً: 

داخلي  �سيء  كله  ه��ذا  تعالى،  اهلل  اإل��ى  ون�سبتها  ومعرفتها 

َربَِّك  ِبِنْعَمِة  ����ا  مهَّ
{َواأَ تعالى:  يقول  لالإظهار.  االنطالق  ويبقى 

ْث})ال�سحى:11(. فاإذا كان االإن�سان غنيًا  َفَحدِّ

ر وُينكر، فهذا خالف �سكر الّنَعم.  وراح يتذمَّ

قال:   P النبيَّ  اأّن  الروايات  بع�س  جاء في 

.
)1(

»اإنَّ اهلل يحب اأن يرى نعمته على عبده« 

ُنخبر  اأن  يعني  ال  النعمة  عن  ث  والتحدُّ

ليرى  حياتنا  في  ُنظهرها  اأن  بل  بها،  النا�س 

ع  اهلل اأثر نعمته علينا. هذا المو�سوع �ساأتو�سَّ

به قلياًل من اأجل المفاهيم الخاطئة وال�سائعة 

بها  ث  والتحدُّ النعمة  اإظهار  اإنَّ  النا�س.  بين 

يجب اأن يكون �سمن �سوابط االعتدال، اأي بدون 

ــة  ــار النعم اإنَّ اإظه

ث بها يجب  والتحدُّ

ــن  �صم ــون  يك اأن 

العتدال ــط  �صواب

28



االأحو�س  اأبي  داود، عن  اأبي  �ُسنن  في  وت�سييع.  واإ�سراف  َبَطر 

عن اأبيه اأنه اأتى النبيَّ في ثوب دون )عتيق رّث غير منا�سب( 

: »اأَلَك مال؟ قال: نعم. قال P: اأيُّ مال؟ فقال  ف�ساأله النبيُّ

اإذا   :P فقال  والرقيق.  والخيل  االإبل  اآتاني اهلل من  الرجل: 

.
)2(

 مااًل فْلُيَر اأثُر نعمة اهلل عليك وكرامته« 
ُ
اآتاك اهلل

اهلل يحب الجمال والتجميل

يرتدي  باأن  وال��َورع،  والتديُّن  الزهد  عن  يتحدثون  النا�س 

ويبقى  يب،  الطِّ ي�سع  وال  قة،  ممزَّ ��ة  رثَّ ثيابًا  منهم  الواحد 

علي  االإمام  يقول  اهلل.  اأراده  ما  لي�س هذا  ا�ستحمام.  بدون 

البوؤ�س  وُيبغ�س  والتجميل،  الجمال  يحب  اهلل  »اإنَّ   :Q

فقيرًا،  نف�سه  االإن�سان  ُيظهر  اأن  يكره  اإنَّ اهلل   .
)3(

والتباوؤ�س«

ال�سم�س  غروب  قبل  ال�سراج  اإ�ساءة  حتى  كذلك.  لي�س  وهو 

تنفي الفقر، وتزيد في الرزق. وقد كان االإمام Q فيما 

ُروي عنه ي�سيء ال�سراج قبل غروب ال�سم�س الأّن به اإظهارًا 

َعم. وهذا لي�س اإ�سرافًا. للنِّ

 Q وقد ورد باأ�سانيد مختلفة في احتجاج اأمير الموؤمنين

على عا�سم بن زياد الذي كان من االأغنياء، ولكنه لب�س العباء 

الموؤمنين  اأمير  اإلى  زياد  بن  الربيع  اأخوه  ف�سكاه  المالء  وترك 

Q اأّنه قد َغمَّ اأهله واأْحَزَن ولده بذلك، فقال اأمير الموؤمنين 

Q: »عليَّ بعا�سم بن زياد، فجيء به، فلما راآه عب�س في وجهه، 

وقال له: اأما ا�ستحييت من اأهلك؟ اأما رحمت ولدك؟ اأترى اهلل 

اأهون على اهلل  اأنت  اأخذك منها؟  الطيبات وهو يكره  اأحّل لك 

ِلاأَناِم*ِفيَها  َو�َصَعَها  {َوالأْر���َض  اأولي�س اهلل يقول:  من ذلك، 

َفاِكَهٌة َوالنهَّْخُل َذاُت الأْكَماِم} )الرحمن: 10 � 11(؟ وقد قال اهلل 

11(. فقال  ْث} )ال�سحى:  َفَحدِّ َربِّ��َك  ِبِنْعَمِة  ��ا  {َواأَمهَّ  : عزَّ وجلَّ

عا�سم: يا اأمير الموؤمنين فعلى ما اقت�سرت في مطعمك على 

الج�سوبة وفي ملب�سك على الخ�سونة؟ فقال: ويحك اإن اهلل عزَّ 

وجلَّ فر�س على اأئمة العدل اأن يقّدروا اأنف�سهم ب�سعفة النا�س 

 بالفقير فقره، فاألقى عا�سم بن زياد العباء ولب�س 
)4(

كيال يتبّيغ

.
)5(

المالء« 

عم وعدم التفريط بها واإهدارها  خام�صاً: الحفاظ على النِّ

هو من الواجبات تجاه اهلل عّز وجّل. فال يجوز، مثاًل، اأن يقتل 

االإن�سان نف�سه اأو ُيلحق بها ال�سرر.

اإنَّ اهلل يحب الجمال 

والتجميل، وُيبغ�س 

والـتباوؤ�س الـبوؤ�س 
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النا�س  ُتفيد  التي  ة  العامَّ عم  النِّ اإل��ى  نذهب  عندما  كذلك 

عليها.  نحافظ  اأن  جميعًا  فعلينا  و�سالمتها،  كالبيئة  جميعًا 

اأّما تخريب البيئة فهو ُكفران بهذه النعمة. لذا ال يجوز اإهدار 

واالإ�سراف  النا�س.  لجميع  ملٌك  هي  التي  الطبيعية  الثروات 

بالماء واإهداره غير جائز، وِق�ْس على ذلك. 

َعم؟ كيف نحافظ على النِّ

اأن  اأردت  اإذا  بالمعا�سي:  عم  النِّ ا�ستخدام  عدم  �صاد�صاً: 

م اآالء ربِّك، وحافظ على نعمائه، وال  تختم اآخرتك بخير، فعظِّ

ت�ستبدلها بالمعا�سي.

يا بن اآدم، ت�ساألني فاأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثّم تلح علّي 

بالم�ساألة فاأعطيك ما �ساألت فت�ستعين به على مع�سيتي، فاأهّم 

اأ�سنع  جميٍل  من  فكم  عليك،  فاأ�ستر  فتدعوني  �سترك،  بهتك 

.
)6(

معك وكم من قبيٍح ت�سنع معي 

ناأكل  فال  والعافية،  ال�سحة  نعمة  على  نحافظ  اأن  علينا 

الفتنة  في  ا�ستغالله  له  يجوز  ال  المال  يملك  واإّن من  الحرام. 

والنميمة وقتل النا�س. ويجب اأال ي�ستخدم االإن�سان قّوته وجاهه 

عم.  وماله في مع�سية اهلل؛ فاإن هذا ي�سلب النِّ

الدنيا  واإعمار  اهلل  طاعة  في  عم  النِّ ا�ستعمال  اإّن  �صابعاً: 

النا�س  خدمة  ومنها:  ال�سكر،  م�ساديق  اأعظم  من  واالآخ��رة، 

عن  الدفاع  اليتيم،  كفالة  الملهوف،  اإغاثة  حوائجهم،  وق�ساء 

البين،  ذات  اإ�سالح  بين،  والمعذَّ والم�سَطهدين  المظلومين 

»اإّن هلل عبادًا   :P الر�سول  يقول  الكيد.  ودفع  الكلمة  توحيد 

بذلوها  ما  عندهم(  )يجعلها  فيهم  ها  ُيقرُّ عم،  بالنِّ هم  خ�سَّ

اإلى  عنهم  لها  حوَّ النا�س  عن  منعوها  ف��اإذا  النا�س،  خدمة  في 

.
)7(

غيرهم«

الدنيا المذمومة

عم، فا�سكروها  ثامناً: اإّن اهلل تعالى قال: اأنا َمْن اأعطاكم النِّ

ثوا النا�س بها، َوْلَتْظَهْر في  باأل�سنتكم، واذكروها واحفظوها وحدِّ

َعم كثيرة  والنِّ الطاعات.  وا�ستخدموها في  وجودكم، وحياتكم، 

 � لنا  حلَّله  بما  مقاَرنًة   � علينا  مه اهلل  ما حرَّ ن�سبَة  ف��اإّن  كذلك، 

�سئيلٌة جدًا ال ُتذَكر. فاالأ�سل هو الحلِّيَّة. ولكنَّ اهلل تعالى ُيحّذرنا 

ن�سبح  ال  اأن  يجب  عم.  النِّ بهذه  وج�سدّيًا  روحّيًا  نتعلَّق  اأن  من 
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اأ�سارى وعبيدًا لها واأن ال نحّول ال�سلطة والمال اإلى اإلٍه ُيعَبد.

اهلل. منها  رنا  يحذِّ التي  للدنيا  الحقيقي  المعنى  هو  هذا 

الدنيا  من  التحذير   .Q واالأمير   P ور�سوله   � �سبحانه 

لدينا زوجة  يكون  ال  اأن  اأو  وال��دار  المال  نملك  اأال  بمعنى  لي�س 

االأحيان  بع�س  وف��ي  ُوم�ستحّب  مطلوب  ه��ذا  ك��ّل  بل  واأوالد.. 

ال  اأن  الزهد  بل  �سيئًا،  تملك  ال  اأن  الزهد  »لي�س  فاإنه:  واجب، 

.
)8(

يملَكَك �سيء«

ُيكتب على بع�س الق�سور: »لو دامت لغيرك ما و�سَلْت اإليك«. 

حياة  يعي�سون  والحّكام  ال�سالطين  من  كثيرًا  ف��اإّن  ذلك  ومع 

الخالدين. ولكنَّ ال�سلطة ال تدوم، وكذلك ال�سّحة والمال.. هذه 

ُنَداِوُلَها  اُم  {َوِتْلَك الأيهَّ اإلى حال.  هي الدنيا المتقلِّبة من حاٍل 

َبْيَن النهَّا�ِض} )اآل عمران: 14(.

وبما اأن هذه الدنيا فانية فِلَم تربط نف�سك وم�سيرك بنَعٍم 

واالأنبياء  الر�سل  اأي��ام  حتى  النا�س  م�سكلة  هي  هذه  زائ��ل��ة؟!. 

اإبلي�س  االإ�سالح. عندما �سقط  R ودعاة  واالأئّمة  واالأولياء 

 ،Q في االمتحان االأّول نتيجة العجرفة ورف�س ال�سجود الآدم

و�سع هدفًا ن�سب عينيه، وقد اأعطاه اهلل وقته ليبتليه ويبتلينا 

َراَطَك  �صِ َل��ُه��ْم  َلْق��ُع��َدنهَّ  اأَْغ��َوْي��َت��ِن��ي  {َفِبَما  )اإبلي�س(  قال  به. 

اْلُم�ْصَتِقيَم} )االأعراف: 16(. ف�ساأن اإبلي�س هو اإ�سالل النا�س، 

وغوايُتهم، واأهم �سالح في يده هو الدنيا بُمغرياتها.

ي�سكرنا.   
ُ
اهلل اهلل،  ن�سكر  عندما  اأن��ه  نذّكر  الختام  وف��ي 

ًة وكرامًة ومنعًة  و�سكُره لنا باأن يزيد علينا نعمه، اأن يزيدنا عزَّ

وتما�سكًا وعافيًة في الدين والدنيا واالآخرة، اإن �ساء اهلل.

نعمه، بالقول والفعل 
َ
اأ�ساأُل اهلل اأن يجعلنا من ال�ساكرين الأ

ال  واأن  وحده،  له  عبيدًا  ُيبقينا  واأن  والعمل،  والل�سان  والعاطفة 

يجعلنا،- في يوم من االأيام- عبيدًا لُحطام هذه الدنيا الفانية، 

م الحّق لتكون  ، ومع اأوليائه نقدِّ واأن نكون مع الحق ون�سرة الحقِّ

لنا عمارٌة في الدنيا، وعمارٌة في االآخرة اأي�سًا.

)*( كلم���ة األقاه���ا �سماحة ال�سي���د ح�سن ن�س���ر اهلل في 2 محرم 

1432ه�.
. ميزان الحكمة، ال�سيخ محمد الري�سهري، ج 4، �س 3316( 1)

م. ن. (2 )

. االأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س 275( 3)

َغ الدُم بفالن: ثار به حتى غلبه. َتَبيَّ (4 )

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 410( 5)

. الجواهر ال�سنّية، الحر العاملي، �س 88( 6)

. الر�سالة ال�سعدية، العاّلمة الحّلي، �س 163( 7)

. ميزان الحكمة، م.�س، ج 4، �س 299( 8)
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ولذا كانت �سخ�سية اأمير الموؤمنين الحاكمية تجليًا لقوله 

اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َواأَْنَزْلَنا  َناِت  ِباْلَبيِّ ُر�ُصلََنا  اأَْر�َصْلَنا  {َلَقْد  تعالى: 

َباأْ�ٌض  ِفيِه  اْلَحِديَد  ْنَزْلَنا  َواأَ ِباْلِق�ْصِط  النهَّا�ُض  ِلَيُقوَم  َواْلِميَزاَن 

ُرُه َوُر�ُصلَُه ِباْلَغْيِب  �َصِديٌد َوَمَناِفُع ِللنهَّا�ِض َوِلَيْعلََم اللُ َمْن َيْن�صُ

اإِنهَّ اللَ َقِويٌّ َعِزيٌز} )الحديد: 25(. وقد قرن Q تجربته 

مع  ومن�سجمٍة  الحكومة،  جوانب  لكل  �ساملٍة  ٍة  بنظريِّ الفريدة 

الموؤمنين  اأمير  لحكومة  الق�صيرة  المّدة  من  بالرغم 

م  Q التي لم تتجاوز الأربع �صنوات و�صبعة اأ�صهر، فقد قدهَّ

ان من  نموذجاً عملياً ونظرياً في الحكم والإدارة، وهما يعدهَّ

وقوامهما  التاريخ.  مر  على   Q لاأنبياء  الأه��داف  اأه��م 

العلم والعدل من جهة، والقت�صاد والقوة من جهٍة اأخرى.

Q اأميـر الموؤمنـيـن

حــاكــــمـًا
ال�شيخ تامر حممد حمزة

32



الطبيعة  ومع  ونف�سه  ربه  مع  االإن�سان  لعالقة  الرباعية  االأبعاد 

والنا�س. 

ا الخطوات العملية لتلك ال�سخ�سية الحاكمية فظهرت    واأمَّ

خالل مرحلتين.

الأولى:  �شخ�شيَّته خالل فترة توّليه للخالفة

معروفة  للحكومة   Q الموؤمنين  اأمير  توّلي  اأ�سباب  اإنَّ 

الخليفة  مقتل  بعد  النا�س  لطلب  بناء  جاء  اإنه  حيث  تاريخيًا؛ 

والقادر على  والواعي  العادل  الحاكم  فيه  وقد وجدوا  الثالث. 

حلِّ كلِّ التعقيدات التي تراكمت ب�سبب ال�سيا�سات ال�سابقة على 

اأن  اأنه لم يكن يرغب بالت�سدي؛ الأنه ال ي�ستطيع  عهده، علمًا 

يحكم مجتمعًا له روؤيته وثقافته المكت�سبة من العهود الما�سية 

ام والنا�س والثروات التي بين اأيديهم. وهنا يقول:  حيال الحكَّ

 
)2(

 اإلّي ينثالون 
)1(

»فما راعني اإال والنا�س كعرف ال�سبع 

 
)3(

من كّل جانب، حتى لقد ُوطئ الح�سنان، و�ُسقَّ عطفاي 

 .
)5(

 الغنم« 
)4(

مجتمعين حولي كربي�سة 

اإذًا، التحديات اأمامه �سعبٌة وخطيرة، فمن جهٍة يريد 

اأن يربي النا�س على ثقافٍة مغايرٍة لما تربوا عليه �سابقًا، 

التمايز  على  والق�ساء  االجتماعية  ال��ف��وارق  اإل��غ��اء  من 

العن�سري، والت�ساوي في العطاء بين ال�سريف والو�سيع، 

تتعلق  وقوانين جديدة  ُنُظم  و�سع  يريد  اأخرى  ومن جهٍة 

باالإدارة والحقوق واالقت�ساد.

الم�ساواة،  لمبداأ  بالن�سبة   Q �سخ�سيته  واأم��ا 

والقوي  له  الحق  اآخذ  »الذليل عندي عزيز حتى  فيقول: 

بالن�سبة الأموال  واأما   .
)6(

الحق منه«  اآخذ  عندي �سعيف حتى 

الخزينة فيقول: »وكل مال اأعطي من مال اهلل فهو مردود في 

ج  بيت المال فاإنَّ الحق القديم ال يبطله �سيء ولو وجدته قد ُتُزوِّ

فاإنَّ في  البلدان لرددته،  ق في  وُفرِّ االإماء  به  الن�ساء وُملك  به 

 .
)7(

اأ�سيق«  عليه  فالجور  الحق  عليه  �ساق  ومن  �سعة  العدل 

ا بالن�سبة للعمل االإداري، فعمد اإلى عزل العنا�سر الفا�سدة  واأمَّ

اأمر  توّلي  اأن  يرى  الأنه  المف�سدة  االأف��راد  المواقع من  وتطهير 

الدولة  انهيار  اإل��ى  ي���وؤدي  والفجار  ال�سفهاء  قبل  م��ن  االأم���ة 

اأمر هذه  يلي  اأن  اآ�سى  »ولكني  بقوله:  ي�سير  واإليه  واقت�سادها 

 قال اأمير الموؤمنين 

ــي  فـــ »اإن   :Q

ــة  �صعـــ ــدل  العــ

ــه  ــاق علي ــن �ص وم

ــور  فـالــجـ ــق  الحـ

ــه اأ�صيــــق« عـليــ
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االأمة �سفهاوؤها وفجارها؛ فيتخذوا مال اهلل دواًل، وعباده 

    .
)8(

خواًل، وال�سالحين حربًا، والفا�سقين حزبًا« 

ثمَّ عمد Q اإلى تعيين رجاٍل معروفين بنزاهتهم، 

اأمثال  عثمان بن حنيف و�سهل بن حنيف ومالك االأ�ستر 

وقي�س بن �سعد بن عبادة وغيرهم.

وبما اأنه Q كان يعتبر اأنَّ الحكم �سرورٌة اجتماعية 

بغية حفظ النظام العام انطالقًا من قوله: »ال بدَّ للنا�س 

؛ والأنَّه يرى عدم جواز ال�سكوت 
)9(

اأو فاجر«  من اأمير برٍّ 

على اال�ستبداد والظلم انطالقًا من قوله: »اأما والذي فلق 

 لوال ح�سور الحا�سر وقيام الحجة 
)10(

�َسمة  الحبة وبراأ النَّ

بوجود النا�سر وما اأخذ اهلل على العلماء اأن ال يقاّروا على 

، كان قبوله بتولي 
)13(

 مظلوم« 
)12(

 ظالم و�سغب 
)11(

كظة 

الخالفة وممار�سة ال�سلطة من خالل االإ�سالحات التي تم 

ذكرها.

الحكومة  ـــول  ح  Q كــلــمــاتــه  ــة:   ــي ــان ــث ال

و�شخ�شية الحاكم 

بنظر  عليه  والمحافظة  العام  النظام  يحتاج  اأوًل: 

حيث  باالإمامة،  عليها  ا�سُطلح  روؤي��ٍة  اإل��ى   Q االإم��ام 

 .
)14(

يقول: »االإمامة نظام االأمة« 

االأ�سا�س  م  ال��م��ق��وِّ اأنَّ   Q االإم����ام  يعتبر  ث��ان��ي��اً: 

بقوله:  اأ�سار  واإليه  العدل،  هو  اإ�سالحها  و�سمانة  لالأمة 

، وقوله: »الرعية ال ي�سلحها اإال 
)15(

»العدل قوام الرعية« 

 .
)16(

العدل«

ت�سخير  بين  كبير  فرق  يوجد  اأنَّه   Q يرى  ثالثاً: 

وبين  الدين  خدمة  في  واإمكانياتها  مكوناتها  بكلِّ  الدولة 

ت�سخير الدين وجعله مجّرد غطاء لممار�سة ال�سلطة، وهنا 

 
)17(

يقول: »من جعل ملكه خادمًا لدينه انقاد له كل �سيء« 

 .
)18(

ويقول: »الملوك حماة الدين« 

ر الحكومة  رابعاً: يرى االإمام Q اأنه يجب اأن توفِّ

ولمعرفة  عنهم،  الجهل  لرفع  والتعليم  التربية  لرعيتها 

كيال  »وتعليمكم  يقول:  وهنا  عندها،  والوقوف  الحدود 

  .
)19(

تجهلوا وتاأديبكم كيما تعلموا« 
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خام�صاً: االهتمام بعمارة االأر�س والبالد وتوفير االأمن 

لها داخليًا والدفاع عن ا�ستقاللها، وهذا ما كان ينعك�س 

المعالم من  لنرد  »ولكن  قوله:  ورد عنه  كلماته حيث  في 

»وتعاهد  وقوله:   
)20(

ب��الدك«  في  االإ�سالح  ونظهر  دينك 

.
)21(

ثغورهم واأطراف بالدهم« 

وال�سلوك  الحاكم  �سخ�سية  بين  يف�سل  لم  اأنه  وبما 

العملي نجده Q قد اأطال الكالم في �سفاته، و�سن�سير 

اإلى بع�سها على م�ستويين:

الم�شتوى الأول: النف�شي والروحي 

اأ ـ النقياد للحق وعدم اتباع الهوى 

للحق ولم يكن هواه  المنقاد  الحاكم  اأنَّ  الوا�سح  من 

التقدير  يتبواأ مقام  الدولة، ف�سوف  اإدارة  كه في  هو محرِّ

واالإجالل من جهة، ومن جهة اأخرى يتخذه النا�س اإمامًا، 

ويدل عليهما قوله: »من اتخذ الحق لجامًا اتخذه النا�س 

.
)22(

اإمامًا« 

ب ـ ح�شن النية 

من اأجمل �سفات الحاكم عدم اختالف نيته و�سريرته 

عن ظاهره وح�سن اأفعاله اإذ اآثاره الغيبية عظيمة وي�ستحق 

التوفيق والت�سديد من اهلل تعالى، واإليه اأ�سار بقوله: »اأ�سلح 

  .
)23(

�سريرتك ي�سلح اهلل عالنيتك« 

ج – الحلم 

ويثير  ي�ستفّزه  ما  لحظٍة  ك��لِّ  في  الحاكم  يواجه 

رحٍب  ب�سدٍر  ذلك  يواجه  اأن  فعليه  ولذا  حفيظته، 

واأ�سلوٍب هادئ، فاإنَّ معالجة االأمور حالة الر�سا 

تختلف عنها حالة الغ�سب، ففي الر�سا ربما 

اإلى  يقوده  فقد  الغ�سب  في  ��ا  واأمَّ يعفو، 

االنتقام، والنتيجة وا�سحٌة بين عفو 

اأ�سار  وق��د  وانتقامه،  الحاكم 

الرئا�سة  »اآل��ة  بقوله:  اإليه 

  .
)24(

�سعة ال�سدر« 

ــل الملـــوك  اأف�صــ

ــًا ــم نف�صــــ اأعّفهـ
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د ـ النزاهة وعّفة النف�ص 

زان الثقة به وي�سقط  ته �سفتان تعزِّ نزاهة الحاكم وعفَّ

عنه االعتذار اإلى الّنا�س ف�ساًل عن كونهما ف�سيلتين في 

  .
)25(

�سخ�سيته، وهنا يقول: »اأف�سل الملوك اأعّفهم نف�سًا« 

الم�شتوى الثاني: العملي وال�شلوكي 

اأـ القت�شاد والتدبير 

على  تقوم  التي  للحاكم  االقت�سادية  ال�سيا�سة  اإنَّ 

الروؤية  يملك  بحيث  االإن��ف��اق،  ف��ي  وال��ت��وازن  التخطيط 

اإنجاز الم�ساريع لتالفي التبذير واالإ�سراف  الوا�سحة في 

وهما  للرعية  الرفاه  وتقديم  الدولة  قوة  اإل��ى  ي  ت��وؤدِّ التي 

من  يهلك  »ل��ن  ف��ي��ق��ول:  للحكومة،  اال���س��ت��دام��ة  �سمانة 

، ويقول: »ح�سن التدبير وتجنب التبذير من 
)26(

اقت�سد« 

ي�ستديم  ال�سيا�سة  »ح�سن  ويقول:   ،
)27(

ال�سيا�سة«  ح�سن 

.
)28(

الريا�سة« 

ب ـ العدل والإن�شاف

مما ال �سك فيه وال �سبهة تعتريه اأنَّ العدل هو االأ�سا�س 

واأنه  الرعية  ر�سا  وا�ستدرار  االإلهية  الرحمة  ال�ستمطار 

يتبواأه  الذي  الموقع  عن  ف�ساًل  لل�سلطة  المنيع  الح�سن 

مرور  مع  ولو  يكت�سبها  التي  االأحدوثة  وعن جميل  الوالي 

»مالك  كقوله:  فيه  الكالم  اأطال  وهنا  والليالي.  االأيام 

ح�سن  بالعدل  عمل  »من  وقوله:   ،
)29(

العدل«  ال�سيا�سة 

عم  من  �سجية  الملوك  »اأف�سل  وقوله:   ،
)30(

ملكه«  اهلل 

، واأي�سًا قوله: »من كثر عدله حمدت 
)31(

النا�س بعدله« 

.
)32(

اأيامه« 

ج ـ الإح�شان للرعية 

تاأدية  قاعدة  على  للرعية  االإح�سان  يكون  اأن  يجب 

الحقوق الواجبة على الدولة اتجاههم ولي�س على اأ�سا�س 

اإغرائهم لي�ستمر هو في ت�سلطه عليهم. واأما منعهم من 

حقوقهم ف�سوف يوؤدي اإلى ظلمهم ويكون �سببًا لخذالنهم 

له بما يوؤول اإلى الف�سل و�سقوط الحكومة، واأ�سار اإلى ذلك 

بقوله: »من اأح�سن اإلى رعيته ن�سر اهلل عليه جناح رحمته 

ــن  اأح�صــــ ــن  »مــ

ن�صـر  ــه  ــى رعيت اإلـ

ــه جنـاح  اللــه عليـ

ــه واأدخلـــه  رحمتــ

ــه« ــي مغفـــرتـ فـ
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،  واأي�سًا قوله: »من اأح�سن الكفاية 
)33(

واأدخله في جنته« 

.
)34(

ا�ستحق الوالية« 

د ـ  الهيكليَّة والت�شكيالت 

ال بد لنجاح العمل وقيام الدولة من تحديد الوظائف 

ي�ساأل  عامل  تعيين  يتم  وظيفة  كلِّ  في  وبموجبه  واالأدوار 

عن عمله ويكلِّف اأ�سخا�سًا باأدواٍر محددة، وبذلك ت�ستقيم 

االأعمال وال يتواكل العمال، واأ�سار اإلى ذلك بقوله: »اجعل 

لكل اإن�سان من خدمك عماًل تاأخذه به فاإن ذلك اأحرى اأن 

.
)35(

ال يتواكلوا في خدمتك« 

خاتمة 

اإنَّ توّلي ال�سلطة واالإدارة ال�سيا�سية لالأمة اإن كان هدفًا 

للب�سر عن  االأقدام وغ�ساوٌة  ام وزلة  الحكَّ وغايًة فهو مذلَّة 

العدل  الإقامة  و�سبياًل  و�سيلة  ك��ان  لو  واأم��ا  االأن���ام،  خدمة 

الموؤمنين  الأمير  والمرام  الغاية  فهو  العام  النظام  وحفظ 

للحكام  النظرتين  يبين  وهنا  نهجه.  انتهج  وم��ن   Q

بقوله: »اللهم اإنك تعلم اأنه لم يكن الذي كان مّنا مناف�سة 

ولكن  الحطام،  ف�سول  من  �سيء  التما�س  وال  �سلطان  في 

لنرد المعالم من دينك وُنظهر االإ�سالح في بالدك فياأمن 

 ،
)36(

المعطلة من حدودك«  وتقام  المظلومون من عبادك 

.
)37(

وحينها نقول بقوله: »دولة االأكارم من اأف�سل الغنائم« 

كعرف ال�سبع: يراد به الكثرة واالزدحام. (1 )

ينثالون: يتتابعون مزدحمين. (2 )

�ُسق عطفاه: ُخد�س جانباه من اال�سطكاك. (3 )

ربي�سة الغنم: الطائفة الراب�سة من الغنم. (4 )

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 1،  �س 35( 5)

. م. ن، ج 1، خطبة رقم 37، �س 89( 6)

. انظر: �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 1، �س 269( 7)

. نهج البالغة، م. �س،  ج 3، �س 120( 8)

. م. ن، ج 1، �س91( 9)

براأ الن�سمة: خلق الروح. (10 )

كظة ظالم: المراد ا�ستئثار الظالم بالحقوق. (11 )

�سغب: ه�سم الحقوق. (12 )

. نهج البالغة، م. �س، ج 3، �س 16( 13)

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 44( 14)

. م. ن، �س 30( 15)

. م. ن، �س 48( 16)

. م. ن، �س 427( 17)

. م. ن، �س 24( 18)

. نهج البالغة، م. �س، ج 1، خطبة 34، �س84( 19)

م. ن، �س 13.( 20)

. عيون الحكم والمواعظ، م. �س، �س 81( 21)

. م. ن، �س 23( 22)

. م. ن، �س 75( 23)

. نهج البالغة، م. �س، ج 4، �س 42، الحكمة رقم 176( 24)

. عيون الحكم والمواعظ، م. �س، �س 111( 25)

. م. ن، �س 408( 26)

. م. ن، �س 229( 27)

م. ن. (28 )

. م. ن، �س 468( 29)

. ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، ج 2، �س 937( 30)

. عيون الحكم والمواعظ، م. �س، �س 120( 31)

. م، ن، �س 455( 32)

. م.ن، �س 439( 33)

م. ن. (34 )

. نهج البالغة، م. �س، ج 3،  �س 57( 35)

. م. ن، ج 2،  �س 13( 36)

. عيون الحكم والمواعظ، م. �س، �س 249( 37)
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 غيــاب الحيــاء 

مجاهرٌةبمع�صيـة الـلـه 

 الحياء والعفاف من الإيمان 

 قيم العفة في المنظور 

الفردي والجتماعي 

   كيف نربي اأولدنا على 

العفة والحياء؟

38



اأبيحت  الم�ستويات  كافة  على  الف�ساد  فيه  يكثر  زمن  وفي 

يجاهرون  واأ�سبحوا  النا�س،  بع�س  عيون  ف��ي  المحظورات 

واأ�سواقنا  �سوارعنا  في  تنت�سر  مظاهر  في  المعا�سي  بارتكاب 

وتهدد  االجتماعية  واأعرافنا  �سرعنا  وتخالف  حياءنا  وتخد�س 

كيان بيئتنا االإ�سالمية.

وفي االآتي بع�س الم�ساهدات التي تحكي عن �سور منافية 

للحياء، اأ�سحت تتف�سى كالوباء في مجتمعنا.

عن الإمام ال�شادق Q اأنه قال: »ل اإيمان لمن ل  حياء 

.
)1(

له« 

ويتجّلى   لنا.  واإرثهم   R والأئمة  الأنبياء  ُخلُق  الحياء 

الحياء من اهلل تعالى والّنف�ص والّنا�ص في الّنظر وال�ّشتر والقول 

والفعل. ومن اآثاره العّفة والف�شيلة. وفي البتعاد عنه وقاحة 

ورذيلة وانهماك في المعا�شي.

غياب الحياء
مجاهرٌة بمع�صية اهلل
حتقيق: مينى املقداد اخلن�شا
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ال�شفور

اأخجل  لبا�س  في  الطرقات  على  الفتيات  بع�س  »اأرى 

�سمر  بداأت  الكلمات  بهذه  المنزل«.  اأرتديه داخل  اأن  من 

والحياء  العفة  انعدام  عن  حديثها  موظفة(  �سنة،   26(

انزعاجها  عن  اأي�سًا  رًة  معبِّ ال�سافرات،  بع�س  لبا�س  في 

ال�سديد من بع�س الفتيات اللواتي يتلفظن بعبارات بذيئٍة 

بع�س  ويت�سّرفن مثل  ال�ّسارع،  وب�سوٍت مرتفٍع في  ونابيٍة 

التي  االأ�سباب  �سمر  وتعيد  اأخالقيًا.  الفا�سدين  ال�سباب 

المنزلية،  الرقابة  غياب  اإلى  ال�سلوكيات  هذه  وراء  تقف 

م�ستغربًة كيف توافق بع�س االأمهات على اأن تخرج بناتهن 

واجتماعيًا!                     اأخ��الق��ي��ًا  مقبول  غير  بلبا�ٍس  ال�سارع  اإل��ى 

التجمعات المزعجة على الطرقات

لبع�س  االأخ��الق��ي��ة  غير  التجمعات  ظ��اه��رة  انت�سار 

واالإزعاج  الطرقات  على  الوقوف  اأو  كالجلو�س  ال�سباب، 

بالفتيات،  تحر�سهم  كذلك  حولهم،  لمن  ي�سببونه  الذي 

بالغة  ح��رة(  مهنة  �سنة،   32( اإب��راه��ي��م  يعتبرها  اأم���وٌر 

كما  الجميع.  يف�سد  قد  واح��دًا  �سيئًا  �سابًا  الأن  الخطورة؛ 

ت���وؤدي ه��ذه ال��ظ��واه��ر، ب��راأي��ه، اإل��ى االن��ح��راف وانت�سار 

ال�سرقات وح�سول م�ساكل خطيرة  ومميتة.

ظاهرة  انت�سار  اإلى  اإبراهيم  ي�سير  اأخرى  ناحيٍة  من 

َت�َسبُّه الرجال بالن�ساء في اللبا�س وال�سلوكيات وبالعك�س، 

معتبرًا ذلك اأمرًا منافيًا للعفة. ويختم باعتباره اأن الحل 

المظاهر  لهذه  الوا�سع  االنت�سار  ظّل  في  وخا�سًة  �سعب، 

وعدم القدرة على احتوائها. 

مظاهر اآخر الدنيا

اأوالد،  الأربعة  اأب  عامًا،   50( �سليم  الحاج  يخِف  لم 

ظاهرة  ان��ت�����س��ار  م��ن  ال�����س��دي��د  امتعا�سه  ح���رة(  مهنة 

النارجيلة بعد ظاهرة التدخين االعتيادية، والتي اأ�سبحت 

جزءًا ال يتجزاأ من حياة و�سلوك ووقت الكثير من ال�سباب 

االأماكن  في  النارجيلة  المراأة  تدخين  وا�سفًا  وال�سابات، 

باأنوثتها  الئ��ق  غير  اأم��ر  اأن��ه  معتبرًا  بالم�سيبة،  العامة 

كيف توافق بع�س 

ــى اأن  ــات عل الأمه

ــن اإلى  ــرج بناته تخ

ال�صارع بلبا�ٍس غير 

ــًا؟ اأخالقي ــول  مقب
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وعفتها، واأنه  ي�سيء اإلى �سورة بع�س الفتيات، ويوؤثر على 

م�ستقبل زواجهن. 

ويختم معتبرًا اأن �سورة الفتاة كانت محترمًة اأكثر في 

الما�سي ويقول: »هذه مظاهر اآخر الدنيا واهلل يكون بعون 

الموؤمن في هذا المجتمع«.

اأين عفة الحجاب؟

في  وج���وده  ينعدم  اأم��ر  والحجاب  ال�ستر  ف��ي  العفة 

لبا�س بع�س الفتيات المحجبات براأي عبا�س  )27 �سنة، 

�ساحب محل تجاري( الذي ينتقد ب�سدة عدم االحت�سام 

الملفت  تبرجهن  اأن  معتبرًا  المحجبات،  بع�س  لبا�س  في 

في  مرتفٍع  ب�سوٍت  و�سحكهن  ومزاحهن  وت�سرفاتهن 

�سورة  مع  ويتنافى  الحجاب،  قد�سية  يهين  اأم��ٌر  ال�سارع 

الفتاة الم�سلمة، ويدعو العديد من ال�سباب  للنظر اإليهن 

يعر�سه  ما  اأّن  حديثه  ختام  في  موؤكدًا  الئق،  غير  ب�سكٍل 

حٍد  اإلى  ي�سهم  اأجنبيٍة  م�سل�سالٍت  من  الف�سائّيات  بع�س 

الوازع  المظاهر، ف�ساًل عن �سعف  تلك  انت�سار  كبيٍر في 

الديني عند العديد من الّنا�س وانهماكهم في تتبع المو�سة 

وال�سكلّيات االجتماعية. 

انعدام الأخالق

يعتبر الحاج محمد )65 �سنة، اأب الأربعة اأوالد، تاجر( 

ظاهرة اللعب البهلواني على الدراجات النارية  في االأحياء 

اأمرًا  لالآخرين  واأذيًة  اإزعاجًا  ت�سبب  والتي  ال�سكنية 

امراأًة  �سابٌّ  »مرة �سدم  ويروي:  لالأخالق،  منافيًا 

في  �سرخ  لها  يعتذر  اأن  وب��دل  النارية  بدراجته 

وجهها واأهانها«. 

م�����ن ن���اح���ي���ة 

ي�سير  اأخ�������رى 

محمد  ال���ح���اج 

الهاتف  دور  اإل�����ى 

المحمول في ف�ساد اأخالق 

ث بع�س  المراهقين، م�ستغربًا تحدُّ

ــا تعـر�صـه  اإّن مــــ

ــس الف�صائّيات  بع�

ــالٍت  م�صل�صـ ــن  م

اإلى  ي�صهم  ــٍة  اأجنبي

حٍد كبيٍر في انت�صار 

المنافية  ــر  المظاه

ــاء ــة والحيــ للـعفـ
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تالميذ المدار�س عبره حديثًا عن الحب والغرام دون حياٍء 

التي  المناظر  اأَر في حياتي مثل  »لم  ويقول:  ال�سارع،  في 

اأراها في هذا الجيل، فقد كان هناك اأخالق واحترام في 

دًا في  اأّما االآن فقد انعدمت كل هذه االأمور«، موؤكِّ جيلنا، 

دًا على  الختام اأّن الحّل هو بيد االأهل اأواًل واأخيرًا، وم�سدِّ

�سرورة وجود توعية �ساملة لهم ولدورهم في التربية. 

  الختالط  جزء من الم�شكلة 

اأما زهرة )35 �سنة، ممر�سة( فتحدثت عن انت�سار ما 

ت�سميه غياب العفة والحياء في الل�سان عند بع�س ال�سباب، 

الذي  االإ�سالمي  المجتمع  يتنا�سب مع  اأن ذلك ال  معتبرًة 

األفاٍظ  من  ال�سباب  بع�س  عن  ي�سدر  ما  واأن  فيه،  نعي�س 

نابيٍة وبذيئٍة في ال�سارع هو قلُة احترام وا�ستخفاف كبير 

اإلى  براأيها  يعود  وال�سبب  االإ�سالمية  والقيم  ب��االأخ��الق 

 R دًة اأّنهم لو اتخذوا من اأهل البيت ه�سا�سة اإيمانهم، موؤكِّ

قدوًة  لهم لما ت�سّرفوا بهذا ال�سكل.

المزاح  في  المبالغة  اأن  اإلى  اأي�سًا  زهرة  اأ�سارت  كما 

وتبادل الطرائف بين بع�س ال�سباب والفتيات اأمٌر يتجاوز 

�سوابط  دون  االخ��ت��الط  اأن  معتبرًة  واالأخ���الق،  الحياء 

�سرعية ي�سكل جزءًا من الم�سكلة، ويزيد من انت�سار تلك 

المظاهر في مجتمعنا.                 

التقليعات ال�شبابية   

اأمرًا  ب��ات  ال��ع��ورات  و�ستر  المظهر  وح�سن  التعفف 

واأ�سبح  االأي��ام،  هذه  ال�سباب  بع�س  لبا�س  في  مفقودًا 

انعدام الح�سمة في لبا�سهم وانت�سار الثقافة الغربية في 

ق�سات وموديالت واألوان �سعرهم عرفًا طبيعيًا عندهم،  

وهو اأمر تنتقده عليا )42 �سنة، موظفة، اأم لثالثة اأوالد( 

الذي  الو�سم  هو  اأي�سًا  ي�ستفزني  »م��ا  وت�سيف:  ب�سدة 

يت�سمن  والذي  واأج�سادهم،  اأيديهم  ال�سباب على  ي�سعه 

ال�سباب  ول�سورة  االإ�سالمية  لثقافتنا  مغايرًة  ر�سومًا 

في  الغرق  �سبب  اأن  على  الختام  في  م�سددًة  الم�سلم«. 

42



بع�س  تعر�سه  ما  هو  وال�سلوكيات  المظاهر  بهذه  التعلق 

مجتمعنا  ع��ن  بعيدة  غريبة  ع���ادات  م��ن  الف�سائّيات 

والعربي. االإ�سالمي 

عدم الحياء لي�ص حريًة �شخ�شية 

من  ا�ستياءها  م��وظ��ف��ة(  �سنة،   35( �سلمى  ت��ب��دي 

»جارنا  بقولها:  والحياء  للعفة  المنافية  جارها  �سلوكيات 

واإّن  محت�سمة،  غير  باألب�سة  منزله  �سرفة  اإل��ى  يخرج 

تقت�سر  العامة ال  واالآداب  باالأخالق  تم�س  التي  �سلوكياته 

على لبا�سه فقط، بل هو اأي�سًا ال يراعي في  �سهر رم�سان 

النا�س،  اأم��ام  االإف��ط��ار  متعمدًا  الف�سيل،  ال�سهر  حرمة 

ومتجاهرًا بمع�سية اهلل تعالى«. 

جارها   ت�سرفات  اأن   �سلمى  تعتبر  االإط��ار  هذا  في   

على  بل  منزله،  داخل  لي�س  فهو  �سخ�سيًة،  حريًة  لي�ست 

وحرية  حريتها  يقيد  ذلك  اأن  كما  للعيان.  ظاهرٍة  �سرفٍة 

االآخرين لجهة تجنب الخروج اإلى �سرفة المنزل ب�سببه.       

اأحٌد لفت نظره  اإذا حاول  اأّنه  »الغريب  قائلًة:  وتختم 

�سلوكياته  اأنه حرٌّ في  عيًا  مدَّ يغ�سب  فاإنه  ت�سرفاته،  اإلى 

الأنه على �سرفة منزله«. 

الخاتمة                                    

بداأنا  جميلٌة  قيٌم  والحياء،  الف�سيلة  والعفاف،  العّفة 

نفقدها ونفتقدها في ع�سر العولمة واالنفتاح. من هنا ال 

ر  بد لنا اأن نمتلك عينًا ناقدًة  قادرًة على تقييم كل ما ُي�سدَّ

اإلينا من الخارج، وخا�سًة في ظل االنت�سار الوا�سع لو�سائل 

ي�سهل  والحياء  بالعفة  وبرامج مخلة  مواقع  االإغ��راء، من 

الح�سول عليها. وال ُبّد لنا في هذا المجال اأن نعيد اإحياء 

االنجرار  وعدم  باالإيمان  اأنف�سنا  في  الجميلة  القيم  تلك 

انفتاحنا  ليكون  الفا�سدة،  والعادات  المظاهر  تلك  وراء 

على الثفافات والمجتمعات االأخرى �سليمًا ومثمرًا، وعلينا 

اأن ال نن�سى قول اأمير الموؤمنين Q: »من ك�ساه الحياء 

.
)2(

ثوبه لم يَر النا�س عيبه« 

اأمير الموؤمنين  قال 

Q: »من ك�صــاه 

الحيـاء ثوبـــه لـــم 

ــه« ــس عيب ــَر النا� ي

. .الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 106، ح 5( 1) نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، الحكمة 223، ج 4، �س 50( 2)

الهوام�ص
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الحياء

 والعفاف

 من الإيمان 
ال�شيخ اإ�شماعيل حريري

الح�شنة  الف�شائل  من  والحياء  العّفة 

النف�شّية  والملكات  الحميدة  والأخـــالق 

والطاعة،  وال�شالح  الخير  اإلى  تقود  التي 

ولهما من الآثار ما يجعل الملتزم بهما من 

خير النا�ص في الدنيا والآخرة.

وكيف  معناهما  بيان  من  اأّوًل  ُبــّد  ول 

حّددهما الإ�شالم، وثانيًا الحديث عما ورد 

عليهما  الحّث  من 

فــــي روايـــــــات 

والأئمة  النبي 

�شلوات  ــار  ــه الأط

عليهم  و�شالمه  اهلل 

اأجمعين.
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 العّفة في الإ�شالم

ال  عّما  الكّف  هي  اأو  ينبغي،  ال  ا  عمَّ
ّ
العّفة هي الكف 

. وفي مفردات الراغب هي: ح�سول حالة للنف�س 
)1(

يحّل

.
)2(

تمتنع بها عن غلبة ال�سهوة 

العّفة في الأخبار

البطن  عّفة  على  غالبًا  االأخ��ب��ار  ف��ي  العّفة  وتطلق   

الم�ستبهة  بل  المحّرمة،  م�ستهياتهما  وكّفهما عن  والفرج 

والمكروهة اأي�سًا من الماأكوالت والم�سروبات والمنكوحات، 

بل من مقّدماتهما، من تح�سيل االأموال المحّرمة لذلك، 

. نعم ورد في 
)3(

ومن الُقبلة واللم�س والنظر اإلى المحّرم 

بع�س الروايات العفاف، وقد ُيراد به ما ي�سمل ترك جميع 

والفرج،  بالبطن  يرتبط  ما  خ�سو�س  ولي�س  المحّرمات، 

قال:  اأّنه   Q الموؤمنين  اأمير  عن  الخبر  في  ورد  فقد 

على   � تقّدم  كما   � واالأغلب   .
)4(

العفاف«  العبادة  »اأف�سل 

اأبي  االإمام  عن  ال�سحيح  ففي  والفرج،  البطن  خ�سو�س 

جعفر الباقر Q قال: »ما ُعِبَد اهلل ب�سيٍء اأف�سل من 

. وفي �سحيح اأبي ب�سير قال: قال رجٌل 
)5(

عّفة بطن وفرج«

ال�سيام،  قليل  العمل،  �سعيف  »اإن��ي   :Q جعفر  الأبي 

ولكّني اأرجو اأن ال اآكل اإاّل حالاًل. قال: فقال له: اأيُّ االجتهاد 

.
)6(

اأف�سل من عّفة بطٍن وفرج« 

مع  ي��ح��ّل،  ال  عّما  ال��ك��ّف  ه��ي  لغًة  العّفة  كانت  واإذا 

والفرج،  البطن  عّفة  م��ن  االأخ��ب��ار  ف��ي  ورد  م��ا  �سميمة 

والفرج عّما  البطن  �سرعًا كّف  العّفة  المطلوب من  يكون 

عليه  واأخوفه  االإن�سان  على  يكون  ما  اأخطر  فاإّن  يحّل،  ال 

اثنان: �سهوة البطن و�سهوة الفرج، ولذلك ورد عن النبي 

االأكرم P: »ثالثة اأخافهّن على اأّمتي من بعدي: ال�ساللة 

؛ 
)7(

بعد المعرفة، وم�ساّلت الفتن، و�سهوة البطن والفرج«

نف�سه  زم��ام  و�سّلم  اإليهما  انقاد  اإذا  االإن�سان  الأّن  وذل��ك 

ال�سهوات،  كبائر  في  وغرق  المحّرمات  ارتكب  الأمرهما 

فهناك من االأطعمة واالأ�سربة المحّرمة ما ت�ستلّذه النف�س 

وتهواه، ومن فواح�س المناكح ما تميل اإليه وتنجذب، فاإذا 

الفواح�س  م  تقحَّ ال�سهوتين  هاتين  عنان  لنف�سه  اأرخ��ى 

وارتكب الحرام.

ــة والحياء من  العّف

الح�صنة  ــل  الف�صائ

الحميدة  والأخالق 

والملكات النف�صّية 

التي تقود اإلى الخير 

والطاعة وال�صالح 
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تعالى،  اهلل  اأح��ّل  ما  غير  الفروج عن  ورد حفظ  فقد  ولهذا 

اإَِل   * َحاِفُظوَن  ِلُفُروِجِهْم  ُهْم  {َوالهَِّذيَن  وجّل:  عّز  قال  حيث 

َمُلوِميَن}  َغْيُر  َفاإِنهَُّهْم  اأَْيَماُنُهْم  َملََكْت  َما  اأْو  اأَْزَواِج��ِه��ْم  َعلَى 

ُفُروَجُهْم  تعالى:{َواْلَحاِفِظيَن  وق��ال  )المعارج:30-29(، 

َواْلَحاِفَظاِت} )االأحزاب: 35(.

وُروي عن النبي االأكرم P اأّنه قال: »اإّن مو�سى Q اآجر 

.
)8(

نف�سه ثماني �سنين اأو ع�سرًا على عّفة فرجه وطعام بطنه«

وخال�سة عّف البطن اأن ال ياأكل طعامًا حرامًا، وال ي�ستري 

اأبدًا.  حرامًا  �سرابًا  جوفه  اإلى  ُيدخل  وال  حرام،  بماٍل  طعامًا 

من  تعالى  اهلل  اأحّله  ما  على  طعامه  في  يقت�سر  اأن  فالعّفة 

االأطعمة واالأ�سربة، ويقت�سر اأي�سًا على بذل ثمٍن حالٍل لطعاٍم 

اأو �سراٍب حالل، فقد يكون الطعام نف�سه حالاًل كلحم االأنعام 

اأّنه ا�ستراه بثمٍن حرام، فُيدخل في  اإاّل  الثالثة المذّكى �سرعًا 

جوفه طعامًا حرامًا لجهة حرمة ثمنه.

وخال�سة عّف الفرج اأن يقت�سر في اإ�سباع �سهوته الجن�سّية 

على ما اأحّله اهلل تعالى له من االأزواج؛ من خالل اإجراء عقد 

النكاح بينه وبين من يريدها، ويبتعد عن الحرام في ذلك من 

32(، بل  �َصِبيًا} )االإ�سراء:  َو�َصاء  َفاِح�َصًة  {َكاَن  فاإّنه  الزنا، 

عّما دون ذلك من الّلم�س والتقبيل، بل والنظر الحرام اأي�سًا، 

اهلل  عبد  واأب��ي  جعفر  اأب��ي  االإمامين  عن  الخبر  في  ورد  فقد 

)عليهما ال�سالم( اأنهما قاال: »ما من اأحٍد اإاّل وهو ي�سيب حّظًا 

من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم الُقبلة، وزنا اليدين 

.
)9(

الّلم�س، �سدق الفرج ذلك اأو كذب« 

العّفة عن كّل حرام

ولو اأخذنا المعنى ال�سامل للعّفة، بمعنى العفاف في ترك 

�سهوٍة وعن  كّل  مانعًة عن  العّفة  تكون هذه  المحّرمات،  جميع 

كل ما ال يحّل، �سواء اأرجع اإلى البطن والفرج اأم ال، كاأكل المال 

وبيِع محّرمات،  و�سرقٍة  قماٍر  �سرعٍي من  غير  بطريٍق  الحرام 

اأَْن  اإَِل  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  اأَْم��َواَل��ُك��ْم  َتاأُْكُلوا  {َل  تعالى:  قال  وقد 

َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَرا�ٍض ِمْنُكْم} )الن�ساء:29(.

 الحياء في الإ�شالم

يعتري  وانك�ساٌر  »تغيٌُّر  الحياء  اأّن  البحرين  في مجمع  ورد 

.
)10(

االإن�سان من تخّوف ما ُيعاب به ويذّم« 
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توجب  للنف�س  »ملكة  اأّن��ه   { المجل�سي  العالمة  وع��ن 

انقبا�سها عن القبيح، وانزجارها عن خالف االآداب خوفًا من 

 .
)11(

الّلوم« 

ونقل عن الراوندي في �سوء ال�سهاب اأّن »الحياء انقبا�س 

، اأي لكونها قبائح.
)12(

النف�س عن القبائح وتركها لذلك« 

فالحياء على هذا يكون مانعًا وزاجرًا للنف�س عن الفواح�س 

والذنوب، ولذلك ُعدَّ من االإيمان في االأخبار ال�سريفة، فقد ورد 

عن االإمام اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال: »الحياء من االإيمان، 

.
)13(

واالإيمان في الجّنة« 

قال:   L  � ال�����س��ادق  اأو  الباقر   � اأح��ده��م��ا  ع��ن  وورد 

»الحياء واالإيمان مقرونان في قرٍن، فاإذا ذهب اأحدهما تبعه 

.
)14(

�ساحبه«

الحياء  ف��اإّن  البعيران.  به  ُيجمع  حبٌل  بالتحريك  والقرن 

واالإيمان مجموعان كالبعيرين بحبٍل ال ينفك اإاّل بيد �ساحبهما، 

عن  تخّلى  واإذا  حياوؤه،  ذهب  اإيمانه  عن  االإن�سان  تخّلى  ف��اإذا 

حيائه لم يكن من اأهل االإيمان، وكاأّن الحياء دليٌل على االإيمان 

االإيمان  عدم  عن  كا�سف  وعدمه  �ساحبه،  عند  عنه  وكا�سف 

عنده اأي�سًا.

اهلل  عبد  اأب��ي  االإم���ام  ع��ن  ورد  م��ا  اأي�سًا  يفيده  م��ا  وه��ذا 

.
)15(

ال�سادق Q: »ال اإيمان لمن ال حياء له« 

ًا، ولذلك نرى هذا الموؤمن ال يوغل  فالموؤمن ال يكون اإاّل حييَّ

نرى  بل  الكبيرة،  عن  ف�ساًل  ال�سغيرة  الفواح�س  ارتكاب  في 

ال  ما  وفعل  قول  من  حياوؤهم  يمنعهم  الموؤمنين  من  كثيرًا 

ينبغي قوله وفعله ولو لم يكن حرامًا �سرعًا.

 الحياء حياءان

ممدوٌح  حياٌء  هو  االإي��م��ان  من  اأّن��ه  ورد  ال��ذي  الحياء   

ومطلوٌب ومرغوٌب به، وهو الذي ورد الحّث عليه في االأخبار، 

ال  االإن�سان  اأّن  اأي  ومرفو�سًا،  مذمومًا  حياًء  هناك  اأنَّ  اإاّل 

ي�ستطيع القول: اأنا اأ�ستحي، حّتى ُيمدح على حيائه، بل ال ُبّد 

اأن يكون حياوؤه مرتبطًا بما ُيمدح على تركه ب�سبب الحياء، 

اأّما ما ال يمدح على تركه فال يكون تركه له حياًء ممدوحًا، 

مثل الحياء من ال�سوؤال فيما يرتبط بدينه وتكليفه ال�سرعي 

الخبر  ففي  الحياء،  بهذا  كًا  تم�سُّ الجهل  تعي�س  نف�سه  فيترك 

ــي  اأب ــام  الإم ــن  ع

ــادق  ــد اهلل ال�ص عب

Q: »ل اإيمـــــان 

ــاء لـه« لمن ل حيــ
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عن ر�سول اهلل P قال: »الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمق، 

.
)16(

فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق هو الجهل« 

كالحياء  ال�سحيح،  العقل  نا�سئًا عن  العقل هو ما كان  فحياء 

من المعا�سي، فهذا حياء ممدوح. وحياء الحمق هو ما كان نا�سئًا 

عن الحمق، كاأن ي�ستحي من اأمٍر ي�ستقبحه اأهل العرف من العوام، 

ولي�ست له قباحة واقعّية يحكم بها العقل ال�سحيح وال�سرع ال�سريح، 

كاال�ستحياء من �سوؤال الم�سائل العلمّية اأو االإتيان بالعبادات ال�سرعّية 

التي ي�ستقبحها الجّهال، فهذا حياء مذموم.

تمدحهما  رواي���ة  ف��ي  معًا  والعفاف  الحياء  ورد  وق��د   

قال:   Q ال�سادق  االإمام  فعن  االإيمان.  من  وتعتبرهما 

»الحياء والعفاف والعّي � المق�سود عّي الل�سان ال عّي القلب � 

. وعّي الل�سان ُيراد به هنا ترك الكالم فيما 
)17(

من االإيمان« 

ال فائدة فيه.

والنا�س كّل النا�س ت�ستطيع اأن تمّيز بين الحيي العفيف 

ل وتذّم الثاني، فاإّن الثاني بتركه للحياء  وغيره، فتمدح االأوَّ

زاجر،  وال  رادع  ال  حيث  �سيء،  ك��ّل  ي�ستبيح  للعّفة  وخلعه 

ل  وهكذا اإن�سان ال يمكن لذي عقٍل اإاّل اأن يذّمه، بخالف االأوَّ

الذي اأوقفه حياوؤه وعّفته عن ارتكاب القبائح والفواح�س، ال 

يقارب اإاّل ما جاز له عقاًل و�سرعًا، وال يتعّدى حدود ال�سرع 

اإاّل اأن  اإن�سان ال يمكن لذي عقٍل  المقّد�س واأحكامه، وهكذا 

يمدحه.

اإنما جاء لير�سي هذه المفاهيم ويقّويها في نفو�س  واالإ�سالم 

الّنا�س، ولذلك راأينا فيما ذكرناه من رواياٍت الت�سديد على االأخذ 

بهذين الُخُلقين الفا�سلين، والتم�سك بهما في كّل �ساردٍة وواردة.

اللهّم األب�سنا ثياب التقى، واحمنا من موبقات الردى، واجعل 

�سعينا فيما تهوى، اإّنك اأنت اللطيف الخبير.

، ول�سان   انظ���ر: معج���م مقايي�س اللغة، ابن فار�س، ����س 621( 1)

العرب، ابن منظور، ج 9، �س 253.

.  مفردات األفاظ القراآن، الراغب االأ�سفهاني، �س 573( 2)

.  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 68، �س 268( 3)

.  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 79، ح 3( 4)

.  م. ن، ح 1( 5)

.  م. ن، ح 4( 6)

.  م. ن، ح 6( 7)

، ح   ميزان الحكمة، ال�سيخ محمد الري�سهري، ج 6، �س 2659( 8)

3146. عن �سنن ابن ماجة.

 و�سائ���ل ال�سيع���ة، ج 20، ب���اب 104( 9) م���ن اأب���واب مقدم���ات 

النكاح، �س 191، ح 2.

، مادة حيا.  مجمع البحرين، م. �س، ج 1، �س 608( 10)

.  بحار االأنوار، م. �س، ج 68، �س 329( 11)

( 12) م. ن. 

.  الكافي، م. �س، ج 2، �س 106، ح 1( 13)

 .  م. ن، ح 4( 14)

.  م. ن، ح 5( 15)

.  م. ن، ح 6( 16)

.  م. ن، ح 2( 17)

الهوام�ص

اهلل  ــول  ر�ص ــن  ع

ــال: »الحيــاء  P ق

ــاء  ــاءان: حيـــ حيـــ

ــل وحياء حمق،  عق

ــل  ــاء العـقــ فحيــ

وحيـاء  ــم،  العل هو 

الحمق هو الجهل«
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د. طالل عرتي�شي

قيم العفة في المنظور 

ــي  والجتماع ــردي  الف

اليوم  اإلــى  التاريخ  فجر  منذ  الح�شارات  معظم  اإن  القول  اأمكن  ربما 

ٍم  عرفت اأنظمة وقوانين وقيمًا كانت تتنا�شب من جهة مع ما بلغته من تقدُّ

واإلى  الكون  اإلى  الفل�شفية  نظرتها  مع  ثانيٍة  جهٍة  من  وتن�شجم  وعمران، 

العتقادية  اأو  الفل�شفية  النظرة  هذه  نف�شل  اأن  ي�شعب  بحيث  الحياة، 

الثابتة عن القيم والقوانين التي لجاأت اإليها هذه المجتمعات في تنظيم 

والفردية  الجتماعية  اأمورها  تنظيم  في  اأو  ــة  والإداري العامة  اأمورها 

والأ�شرية.
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تحت م�شّمى الرجعّية

التي  القيم  من  واح��دًة  الج�سد  اإل��ى  النظرة  كانت 

تلك  بح�سب  مختلفة  بطرق  المجتمعات  معها  تعاملت 

واتخذتها  اعتنقتها  التي  الدينية  غير  اأو  الدينية  القيم 

حاكمًا اأو مرجعًا على المجتمع. ويمكن اأن نالحظ على 

�سقوط  عن  نتجت  التي  ر  الّتحرُّ فكرة  اأن  المثال  �سبيل 

مجرد  على  تقت�سر  لم  االأوروب���ي  التاريخ  في  الكني�سة 

الدعوة  معها  ت��الزم��ت  ب��ل  الفكر،  حرية  اإل��ى  ال��دع��وة 

ن�سهد  بداأنا  ولذا  الج�سد.  حرية  واإلى  الفرد  حرية  اإلى 

الدينية  القيود  من  الفنون  ر  تحرُّ بداية  الفترة  تلك  في 

واالأخالقية التي كانت مفرو�سة عليها وكانت تلتزم بها 

اأي�سًا  المرحلة  تلك  ومع  الكن�سية.  الدينية  المرحلة  في 

بالتراجع، بل   � االأخالقي  بالمعنى   � »العفة«  بداأت فكرة 

اأ�سبح التذكير بهذه القيمة االأخالقية وال�سلوكية بمثابة 

الذي  »التقدم«  مع  تتنافى  و«رجعية«  ال��وراء  اإل��ى  ع��ودة 

و�سل اإليه المجتمع بعدما رف�س كل القيم ال�سابقة.

العفة الفردية والجتماعية

والمق�سود بالعفة تلك ال�سوابط في اإظهار الج�سد 

من جهٍة، وفي حركة هذا الج�سد من جهة ثانية، باالإ�سافة 

اإلى القيمة االأخالقية في العالقات بين االأفراد اأنف�سهم، 

والج�سدي  الفردي  الجانب  تتجاوز  اأن  يمكن  العفة  الأن 

اإن  القول  يمكن  بحيث  العام،  االجتماعي  الجانب  اإلى 

هناك مجتمعًا عفيفًا، اأو اإن قيم العفة ت�سود 

نقول  مثلما  ذاك،  اأو  المجتمع  هذا  في 

بالعفة  يت�سم  الفرد  ه��ذا  �سلوك  اإن 

واالأخالق. 

العربية  مجتمعاتنا  ت�����س��ه��د 

كبيرًا  تحديًا  ال��ي��وم  واالإ���س��الم��ي��ة 

حول هذه الق�سية، فثمة من يناق�س 

اأ�ساًل في ق�سية العفة نف�سها، ويعتبر اأن تغطية الج�سد 

� خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الن�ساء � ال عالقة له بال�سلوك.. 

اأي اإن ال�سلوك ال�سحيح ال يرتبط بغطاء الراأ�س اأو ب�ستر 

الج�سد. ونحن ن�سهد مثل هذه النقا�سات اأو الدعوات على 

الرغم من كل التقدم الذي اأحرزته الحركات االإ�سالمية 

في مجتمعاتها، وعلى الرغم من انت�سار الحجاب ب�سكٍل 

وا�سٍع في هذه المجتمعات، خ�سو�سًا في اأو�ساط الجيل 

ال�ساب وحتى في المجتمعات االأوروبية نف�سها. وي�ستند 

ال  التي  ال�سلوكيات  بع�س  اإل��ى  الدعوات  تلك  اأ�سحاب 

تتنا�سب مع وقار الحجاب اأو مع الهدف من ارتدائه، مثل 

حيث  من  ال�سرعية  ال�سوابط  يراعي  ال  الذي  الحجاب 

اللون اأو من حيث تغطية الج�سد كما هو مطلوب...

اأو  االأخالقية  »العفة«  المعتر�سين على ق�سية   ومن 

ال�سلوكية، َمْن يحاجج بالقول اإن هذه الق�سية هي ق�سية 

به  يقوم  ما  اأن  بمعنى  بها،  للمجتمع  عالقة  ال  فردية 

الفرد يجب اأال يوؤذي االآخر اأو يعتدي على حريته، فاإذا 

فعل ذلك فله مطلق الحرية في اأن يقوم بما يريد. لذا 

ال يمكن للمجتمع اأن يفر�س الحجاب اأو العفة ال�سلوكية 

على االآخرين.

 هذه الفكرة تعود، في الحقيقة، اإلى فكرة الفردية 

التي تطورت كثيرًا منذ انهيار �سلطة الكني�سة التي اأ�سرنا 

على  كانت  الب�سرية  المجتمعات  كل  ب��اأن  علمًا  اإليها، 

�سبيل  على  الن�ساء،  وكانت  الجانب،  بهذا  تهتّم  ال��دوام 

الف�سفا�س، كما كان كل رجال  بالثوب  يلتزمن  المثال، 

الدين من جانب اآخر يرتدون اأي�سًا زيًا ف�سفا�سًا. هذا 

للمجتمعات  مالزمًة  ق�سيًة  كانت  العفة  ق�سية  اأن  يعني 

القديمة. 

في �شبيل المجتمع الفا�شل

ال�����س��وؤال ال���ذي ي��ط��رح ال��ي��وم اأي�����س��ًا: ه��ل تحتاج 
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تحت م�شّمى الرجعّية

التي  القيم  من  واح��دًة  الج�سد  اإل��ى  النظرة  كانت 

تلك  بح�سب  مختلفة  بطرق  المجتمعات  معها  تعاملت 

واتخذتها  اعتنقتها  التي  الدينية  غير  اأو  الدينية  القيم 

حاكمًا اأو مرجعًا على المجتمع. ويمكن اأن نالحظ على 

�سقوط  عن  نتجت  التي  ر  الّتحرُّ فكرة  اأن  المثال  �سبيل 

مجرد  على  تقت�سر  لم  االأوروب���ي  التاريخ  في  الكني�سة 

الدعوة  معها  ت��الزم��ت  ب��ل  الفكر،  حرية  اإل��ى  ال��دع��وة 

ن�سهد  بداأنا  ولذا  الج�سد.  حرية  واإلى  الفرد  حرية  اإلى 

الدينية  القيود  من  الفنون  ر  تحرُّ بداية  الفترة  تلك  في 

واالأخالقية التي كانت مفرو�سة عليها وكانت تلتزم بها 

اأي�سًا  المرحلة  تلك  ومع  الكن�سية.  الدينية  المرحلة  في 

بالتراجع، بل   � االأخالقي  بالمعنى   � »العفة«  بداأت فكرة 

اأ�سبح التذكير بهذه القيمة االأخالقية وال�سلوكية بمثابة 

الذي  »التقدم«  مع  تتنافى  و«رجعية«  ال��وراء  اإل��ى  ع��ودة 

و�سل اإليه المجتمع بعدما رف�س كل القيم ال�سابقة.

العفة الفردية والجتماعية

والمق�سود بالعفة تلك ال�سوابط في اإظهار الج�سد 

من جهٍة، وفي حركة هذا الج�سد من جهة ثانية، باالإ�سافة 

اإلى القيمة االأخالقية في العالقات بين االأفراد اأنف�سهم، 

والج�سدي  الفردي  الجانب  تتجاوز  اأن  يمكن  العفة  الأن 

اإن  القول  يمكن  بحيث  العام،  االجتماعي  الجانب  اإلى 

هناك مجتمعًا عفيفًا، اأو اإن قيم العفة ت�سود 

نقول  مثلما  ذاك،  اأو  المجتمع  هذا  في 

بالعفة  يت�سم  الفرد  ه��ذا  �سلوك  اإن 

واالأخالق. 

العربية  مجتمعاتنا  ت�����س��ه��د 

كبيرًا  تحديًا  ال��ي��وم  واالإ���س��الم��ي��ة 

حول هذه الق�سية، فثمة من يناق�س 

اأ�ساًل في ق�سية العفة نف�سها، ويعتبر اأن تغطية الج�سد 

� خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الن�ساء � ال عالقة له بال�سلوك.. 

اأي اإن ال�سلوك ال�سحيح ال يرتبط بغطاء الراأ�س اأو ب�ستر 

الج�سد. ونحن ن�سهد مثل هذه النقا�سات اأو الدعوات على 

الرغم من كل التقدم الذي اأحرزته الحركات االإ�سالمية 

في مجتمعاتها، وعلى الرغم من انت�سار الحجاب ب�سكٍل 

وا�سٍع في هذه المجتمعات، خ�سو�سًا في اأو�ساط الجيل 

ال�ساب وحتى في المجتمعات االأوروبية نف�سها. وي�ستند 

ال  التي  ال�سلوكيات  بع�س  اإل��ى  الدعوات  تلك  اأ�سحاب 

تتنا�سب مع وقار الحجاب اأو مع الهدف من ارتدائه، مثل 

حيث  من  ال�سرعية  ال�سوابط  يراعي  ال  الذي  الحجاب 

اللون اأو من حيث تغطية الج�سد كما هو مطلوب...

اأو  االأخالقية  »العفة«  المعتر�سين على ق�سية   ومن 

ال�سلوكية، َمْن يحاجج بالقول اإن هذه الق�سية هي ق�سية 

به  يقوم  ما  اأن  بمعنى  بها،  للمجتمع  عالقة  ال  فردية 

الفرد يجب اأال يوؤذي االآخر اأو يعتدي على حريته، فاإذا 

فعل ذلك فله مطلق الحرية في اأن يقوم بما يريد. لذا 

ال يمكن للمجتمع اأن يفر�س الحجاب اأو العفة ال�سلوكية 

على االآخرين.

 هذه الفكرة تعود، في الحقيقة، اإلى فكرة الفردية 

التي تطورت كثيرًا منذ انهيار �سلطة الكني�سة التي اأ�سرنا 

على  كانت  الب�سرية  المجتمعات  كل  ب��اأن  علمًا  اإليها، 

�سبيل  على  الن�ساء،  وكانت  الجانب،  بهذا  تهتّم  ال��دوام 

الف�سفا�س، كما كان كل رجال  بالثوب  يلتزمن  المثال، 

الدين من جانب اآخر يرتدون اأي�سًا زيًا ف�سفا�سًا. هذا 

للمجتمعات  مالزمًة  ق�سيًة  كانت  العفة  ق�سية  اأن  يعني 

القديمة. 

في �شبيل المجتمع الفا�شل

ال�����س��وؤال ال���ذي ي��ط��رح ال��ي��وم اأي�����س��ًا: ه��ل تحتاج 

ــن  المعتر�صيـ ــن  م

ــى ق�صــيــــة  علـــ

الأخالقية  »العفة« 

َمْن  ــة  ال�صلوكي اأو 

ــج بالقول اإن  يحاج

هي  الق�صية  ــذه  ه

ل  ــة  فردي ــة  ق�صي

51عالقة للمجتمع بها
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المجتمعات اإلى هذا القدر من العفة بمعنى االمتناع عن 

االإثارة اأو عن تحري�س ال�سلوك اأو عن الدعوة المبا�سرة 

اأو غير المبا�سرة اإلى تحرير العالقات بين الجن�سين اأو 

غير ذلك، اأو كما  يحلو لبع�س النا�س اأن يعتبر اأن حرية 

الفرد ال يجوز الأحٍد اأن يتّدخل فيها اأو اأن يفر�س عليها 

الممنوعات اأو الحدود التي ينبغي االلتزام بها؟

من  االأخ��الق  اأو عن  العفة  نتحدث عن  اأن  يمكن  ال 

االإ�سالم  مرجعية  دون  من  اأي  الدينية،  المرجعية  دون 

والم�سيحية واليهودية.

الق�سّية  »ال��ع��ف��ة«  اعتبرت  ال�سماوية  االأدي����ان  ك��ل 

اإنها  اأي  واالجتماعي،  الفردي  الم�ستويين  االأ�سا�س على 

لهذا  وربما  فا�ساًل.  ومجتمعًا  فا�ساًل  فردًا  تريد  كانت 

على  ف�سفا�سًا  زّي���ًا  االأدي���ان  ه��ذه  ك��ل  فر�ست  ال�سبب 

في  حرمت  اأو  ومنعت  االحت�سام،  اإلى  ودعتهن  الن�ساء، 

اأو  العفة  هذه  ي�سعف  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  نف�سه  الوقت 

يوؤدي اإلى �سيوع الف�ساد اأو »الفاح�سة« بالتعبير القراآني.

نوع  كان  مهما  في مجتمع،  يعي�س  الذي  االإن�سان  اإن 

مه اأو تديُّنه، هو اإن�سان يعي�س  هذا المجتمع اأو درجة تقدُّ

�سيوؤثر  يلب�سه  اأو  يقوله  اأو  يفعله  اإن ما  اأي  االآخرين،  مع 

بطريقٍة اأو باأخرى على االآخر الذي يعي�س معه في هذا 

التاأثير  ه��ذا  باالعتبار  ياأخذ  اأن  عليه  ول��ذا  المجتمع. 

اأن يفعل ما  على االآخر. وبهذا المعنى ال يحق الأي فرٍد 

ي�ساء اأو يقول ما ي�ساء اأو يرتدي ما ي�ساء بذريعة الحرية 

الفردية.

 وفي كل د�ساتير العالم، حتى في الغرب اليوم، هناك 

�سوابط وممنوعات تحّد من ال�سلوك ومن الحرّيات في 

لي�س  عمومًا  الغرب  لكن  المجتمعات.  هذه  ثقافة  اإطار 

بين  العالقات  على  وال  الن�ساء  زي  على  ال  قيود،  لديه 

ما  ليفعلوا  لالأفراد  الق�سية  هذه  ترك  لقد  الجن�سين. 

يرغبون فيه �سرط اأال يرغموا االآخر على فعل ما يخالف 

اإرادته، لكن من دون اأي بعد اأخالقي. فالتجربة الغربية 

�سددت على حرية الفرد اأكثر مّما �سّددت على الجانب 

االأخالقي الذي تفتر�سه العفة. لكن الم�سكلة هنا اأن كل 

و�سائل االإعالم التي �ساهمت بدورها في التحري�س على 

تحقيق ال�سهوة وعلى تحري�س الرغبة، وعلى تاأكيد حرية 

له  تكفل  التي  الو�سائل  الفرد  هذا  اإلى  تقدم  لم  الفرد، 

مثيراٍت  اأ�سير  االأخير  هذا  ف�سار  الرغبة.  تلك  تحقيق 

مع  عالقاته  وتجعل  اال�ستقرار  عدم  له  ت�سبب  كثيرة، 

االآخرين تحت �سطوة التحري�س الغرائزي الذي تقوم به 

اأنواعها. ولذا ن�سهد في  و�سائل االإعالم واالت�سال على 

الغرب، على الرغم من اإباحة العالقات بين الجن�سين، 

من دون اأي �سوابط اأخالقية، اأن التوتر هو الذي ي�سود 

العالقات  هذه  في  العنف  درج��ات  واأن  العالقات،  هذه 

بحق  ترتكب  التي  الجرائم  واأن  العالم،  في  االأعلى  هي 

البالد  في  ترتكب  التي  تلك  يقا�س  ال  بما  تفوق  الن�ساء 

مرجعًا  كبيٍر  حدٍّ  اإلى  تزال  ال  »العفة«  حيث  االإ�سالمية 

ثقافيًا ودينيًا.

�شبط ال�شلوك

ر  ليقدِّ االإن�سان  ُيترك  اأن  يمكن  ال  اآخر  م�ستوى  على 

اأو عّفة  اأخالق  به من  يلتزم  اأن  بنف�سه مقدار ما يمكن 

االإن�سان  م�ساعر  الأن  االآخ��ري��ن،  تجاه  اأو  نف�سه  تجاه 

ثابت.  غير  حوله  يجري  وما  متغّير،  ومزاجه  متقلبة، 

له  يحّدد  ديني  اأو  اأخالقي  »�سقف«  اإل��ى  يحتاج  هو  لذا 

هي  وه��ذه  ت��ج��اوزه.  يمكنه  ال  وم��ا  به  القيام  يمكنه  ما 

»العفة«، اأي �سبط ال�سلوك بما يتنا�سب مع القيم الدينية 

في  االإن�سان  يدخل  اأن  يعني  ذلك  وخالف  واالأخالقية. 

نفٍق من الخيارات ي�سعب الخروج منه. ولذا عا�س كثير 

من المفكرين في دوامة القلق واال�سطراب النف�سيَّين، 

اأو  فقدوا  عندما  االنتحار  اإلى  منهم  بكثير  دفعت  التي 

في  واالأخ��الق��ي  والقيمي  الديني  البعد  هذا  عن  تخّلوا 
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المجتمعات اإلى هذا القدر من العفة بمعنى االمتناع عن 

االإثارة اأو عن تحري�س ال�سلوك اأو عن الدعوة المبا�سرة 

اأو غير المبا�سرة اإلى تحرير العالقات بين الجن�سين اأو 

غير ذلك، اأو كما  يحلو لبع�س النا�س اأن يعتبر اأن حرية 

الفرد ال يجوز الأحٍد اأن يتّدخل فيها اأو اأن يفر�س عليها 

الممنوعات اأو الحدود التي ينبغي االلتزام بها؟

من  االأخ��الق  اأو عن  العفة  نتحدث عن  اأن  يمكن  ال 

االإ�سالم  مرجعية  دون  من  اأي  الدينية،  المرجعية  دون 

والم�سيحية واليهودية.

الق�سّية  »ال��ع��ف��ة«  اعتبرت  ال�سماوية  االأدي����ان  ك��ل 

اإنها  اأي  واالجتماعي،  الفردي  الم�ستويين  االأ�سا�س على 

لهذا  وربما  فا�ساًل.  ومجتمعًا  فا�ساًل  فردًا  تريد  كانت 

على  ف�سفا�سًا  زّي���ًا  االأدي���ان  ه��ذه  ك��ل  فر�ست  ال�سبب 

في  حرمت  اأو  ومنعت  االحت�سام،  اإلى  ودعتهن  الن�ساء، 

اأو  العفة  هذه  ي�سعف  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  نف�سه  الوقت 

يوؤدي اإلى �سيوع الف�ساد اأو »الفاح�سة« بالتعبير القراآني.

نوع  كان  مهما  في مجتمع،  يعي�س  الذي  االإن�سان  اإن 

مه اأو تديُّنه، هو اإن�سان يعي�س  هذا المجتمع اأو درجة تقدُّ

�سيوؤثر  يلب�سه  اأو  يقوله  اأو  يفعله  اإن ما  اأي  االآخرين،  مع 

بطريقٍة اأو باأخرى على االآخر الذي يعي�س معه في هذا 

التاأثير  ه��ذا  باالعتبار  ياأخذ  اأن  عليه  ول��ذا  المجتمع. 

اأن يفعل ما  على االآخر. وبهذا المعنى ال يحق الأي فرٍد 

ي�ساء اأو يقول ما ي�ساء اأو يرتدي ما ي�ساء بذريعة الحرية 

الفردية.

 وفي كل د�ساتير العالم، حتى في الغرب اليوم، هناك 

�سوابط وممنوعات تحّد من ال�سلوك ومن الحرّيات في 

لي�س  عمومًا  الغرب  لكن  المجتمعات.  هذه  ثقافة  اإطار 

بين  العالقات  على  وال  الن�ساء  زي  على  ال  قيود،  لديه 

ما  ليفعلوا  لالأفراد  الق�سية  هذه  ترك  لقد  الجن�سين. 

يرغبون فيه �سرط اأال يرغموا االآخر على فعل ما يخالف 

اإرادته، لكن من دون اأي بعد اأخالقي. فالتجربة الغربية 

�سددت على حرية الفرد اأكثر مّما �سّددت على الجانب 

االأخالقي الذي تفتر�سه العفة. لكن الم�سكلة هنا اأن كل 

و�سائل االإعالم التي �ساهمت بدورها في التحري�س على 

تحقيق ال�سهوة وعلى تحري�س الرغبة، وعلى تاأكيد حرية 

له  تكفل  التي  الو�سائل  الفرد  هذا  اإلى  تقدم  لم  الفرد، 

مثيراٍت  اأ�سير  االأخير  هذا  ف�سار  الرغبة.  تلك  تحقيق 

مع  عالقاته  وتجعل  اال�ستقرار  عدم  له  ت�سبب  كثيرة، 

االآخرين تحت �سطوة التحري�س الغرائزي الذي تقوم به 

اأنواعها. ولذا ن�سهد في  و�سائل االإعالم واالت�سال على 

الغرب، على الرغم من اإباحة العالقات بين الجن�سين، 

من دون اأي �سوابط اأخالقية، اأن التوتر هو الذي ي�سود 

العالقات  هذه  في  العنف  درج��ات  واأن  العالقات،  هذه 

بحق  ترتكب  التي  الجرائم  واأن  العالم،  في  االأعلى  هي 

البالد  في  ترتكب  التي  تلك  يقا�س  ال  بما  تفوق  الن�ساء 

مرجعًا  كبيٍر  حدٍّ  اإلى  تزال  ال  »العفة«  حيث  االإ�سالمية 

ثقافيًا ودينيًا.

�شبط ال�شلوك

ر  ليقدِّ االإن�سان  ُيترك  اأن  يمكن  ال  اآخر  م�ستوى  على 

اأو عّفة  اأخالق  به من  يلتزم  اأن  بنف�سه مقدار ما يمكن 

االإن�سان  م�ساعر  الأن  االآخ��ري��ن،  تجاه  اأو  نف�سه  تجاه 

ثابت.  غير  حوله  يجري  وما  متغّير،  ومزاجه  متقلبة، 

له  يحّدد  ديني  اأو  اأخالقي  »�سقف«  اإل��ى  يحتاج  هو  لذا 

هي  وه��ذه  ت��ج��اوزه.  يمكنه  ال  وم��ا  به  القيام  يمكنه  ما 

»العفة«، اأي �سبط ال�سلوك بما يتنا�سب مع القيم الدينية 

في  االإن�سان  يدخل  اأن  يعني  ذلك  وخالف  واالأخالقية. 

نفٍق من الخيارات ي�سعب الخروج منه. ولذا عا�س كثير 

من المفكرين في دوامة القلق واال�سطراب النف�سيَّين، 

اأو  فقدوا  عندما  االنتحار  اإلى  منهم  بكثير  دفعت  التي 

في  واالأخ��الق��ي  والقيمي  الديني  البعد  هذا  عن  تخّلوا 

ــان  الأديــــ ــل  كــ

اعتبرت  ــة  ال�صماوي

الق�صّية  ــة«  »العفـ

ــى  ــس علـــ الأ�صــا�

ــن  يــــــي لم�صـتـو ا

الفردي والجتماعي
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روؤيتهم اإلى ذاتهم واإلى العالم.

اإن المجتمع الذي يحاول االلتزام بقيم »العفة« على 

م�ستوى ما يمكن القيام به وما يجب االمتناع عنه، )من 

حجاب المراأة اإلى غ�س الب�سر اإلى االمتناع عن الغيبة 

الفردي من  ال�سلوك  اإلى ما يم�سُّ  اإلى حفظ حق الجار 

و�سوى  االنحراف  اأو  الف�ساد  اإ�ساعة  اإلى  الكحول  تناول 

ذلك...( هو مجتمع يمكن اأن ي�سعر باالطمئنان وباالأمن 

اإن هذا  اأي�سًا.  االجتماعي، حتى على الم�ستوى الفردي 

الفرد  الأن  النف�سي؛  اال�ستقرار  من  حالة  يخلق  االلتزام 

يعرف تمامًا اأن رغباته ال حدود لها، واأن هذه الرغبات ال 

يمكن تحقيقها مهما فعل االإن�سان وما جرى في التجربة 

الغربية من قلٍق حياتي ووجودي �سببه االأ�سا�س هو هذا 

االنفالت في الرغبة بعيدًا من معايير العفة واالأخالق... 

وقد بداأت بع�س الدرا�سات في الغرب نف�سه تتحدث عن 

اأهمية العودة اإلى النظام االأخالقي العائلي واالجتماعي 

لحماية م�ستقبل المجتمع الغربي كّله.

مرجعية العفة

في المح�سلة يمكن القول اإن اأي مجتمع مهما ابتعد 

عن القيم الدينية ال يمكنه الو�سول اإلى بّر االأمان. كما 

ال  »العفة«  قيم  عن  ابتعدت  اإذا  فردية  تجربة  اأي  اإن 

ومثلما  ل�ساحبها.  النف�سي  اال�ستقرار  تحقق  اأن  يمكن 

قوانين   واإل��ى  د�ستوري  نظام  اإل��ى  مجتمع   اأيُّ  يحتاج 

تحّدد الحقوق والواجبات، كذلك يحتاج كل مجتمع اإلى 

»قوانين« اأخالقية تحّدد اأي�سًا ما يمكن اأن نفعله وما ال 

يمكن القيام به، لي�س الأن ذلك قد يوؤدي اإلى اال�سطراب 

في المجتمع، بل الأن ذلك �سيوؤدي اأي�سًا اإلى اال�سطراب 

في  النف�سي  العالج  موؤ�س�سات  تنت�سر  وعندما  الفردي. 

اال�ستقرار  ه��ذا  غياب  عن  نبحث  اأن  فعلينا  المجتمع 

تراجع  عن  اأو  الدينية  المرجعية  فقدان  عن  الناجم 

االلتزام بها وفي قلبها مرجعية »العفة« بمعناها الفردي 

واالجتماعي...

يحتاج كل مجتمع 

اإلى قوانين اأخالقية 

ــن  يمك ــا  م د  ــدِّ تح

ل  ــا  وم ــه  نفعل اأن 

ــه ــام ب ــن القي يمك
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اأمرية برغل*

ــا  اأولدن ــي  نرّب ــف  كي

ــة والحياء؟ ــى العّف عل

اإن العّفة، والحياء فرعها، هي اأحدى الف�شائل الأربع الأ�شا�ص التي 

ل بّد من تربية الأبناء عليها، حتى ت�شتقيم �شخ�شياتهم وتتوازن.

اأحدها:  اأجنا�ص،  اأربعة  »الف�شائل   :Q الأمير  عن  ورد  فقد 

ال�شهوة،  في  وقوامها  العّفة  والثاني:  الفكرة،  في  وقوامها  الحكمة 

والثالث: القوة وقوامها في الغ�شب، والرابع: العدل وقوامه في اعتدال 

.
)1(

قوى النف�ص« 

ما  العّفة والحياء؟ هذا  اأبنائنا على ف�شيلتي   فكيف يمكننا تربية 

�شوف نتطرق اإليه في هذه المقالة، من خالل الحديث عن كيفية اكت�شاب 

عام،  ب�شكٍل  الأخالقي  نموهم  تطور  وكيفية  والف�شائل  للقيم  الأولد 

و�شوًل اإلى كيفية تربيتهم على ف�شيلتي العّفة والحياء ب�شكٍل خا�ص.
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 اأوًل: تعريف العّفة والحياء      

العّفة  م��ن  مق�سودنا  تبيان  م��ن  ال��ب��دء،  ف��ي  لنا،  ب��د  ال 

بتبيان �سده،  لل�سيء يكون  تعريف  اأو�سح  اإن  والحياء. وحيث 

العّفة  من  لكلٍّ  تعريفنا  في  المبداأ  ه��ذا  نعتمد  �سوف  فاإننا 

ل�سان معلم  التعريف ورد على  واأن مثل هذا  والحياء، خا�سًة 

.P الب�سرية محمد 

ف  المتعفِّ الحييَّ  يحبُّ  اهلل  »اإن   :P اهلل  ر�سول  فعن   

. فالحياء، اإذًا، هو ال�سلوك 
)2(

ويبغ�س البذّي ال�ّسائل الملحف«

المقابل للبذاء والفح�س.

واالإلحاف  الوجه  ماء  لبذل  المقابل  ال�سلوك  هو  والعفاف 

في ال�سوؤال.

فكل  الُخُلقين،  هذين  بين  تالزمًا  هناك  فاإن  يبدو،  وكما 

يكون  اأن  من  بد  ال  حيي  وكل  ًا  حييَّ يكون  اأن  من  بدَّ  ال  عفيف 

عفيفًا.

 و »على قدر 
)3(

عن االإمام عليQ: »�سبب العّفة الحياء«

.
)4(

الحياء تكون العّفة«

  ثانيًا: كيف يكت�شب الأولد الِقَيم والف�شائل؟ 

الكت�ساب الف�سائل، كما يحّدث علماء االأخالق، م�ستويان: 

1- م�ستوى نظري ويتم بالعلم والمعرفة. 
2- وم�ستوى عملي ويتم بالعزم والتطبيق العملي. 

اكت�ساب  لي�س  نبغيه في مقالتنا هذه،  ما  اأن  في  �سك  وال   

هاتين الف�سيلتين على الم�ستوى النظري فح�سب، بل اكت�سابهما 

على الم�ستوى العملي اأي�سًا.

تحقق  دون  م��ن  يتحقق  ال  ال��ث��ان��ي  الم�ستوى  اإن  وح��ي��ث   

تحقق  يقت�سي  والف�سائل  القيم  اكت�ساب  فاإن  االأول،  الم�ستوى 

العلم والعزم معًا.  

 ونق�سد بالعلم: معرفة معنى الف�سيلة، اأهميتها، اآثارها، 

م�ساديقها...

االلتزام  على  والقدرة  التطبيق  اإرادة  بالعزم:  ونق�سد   

العملي بالف�سيلة المذكورة.

المعرفة  تحقق  يقت�سي  الف�سائل  اكت�ساب  ف��اإن  وعليه،   

والقناعة من جهة، ويقت�سي امتالك اإرادة وقدرة على االلتزام 

جهٍة  من  المناق�س  بال�سلوك  القيام  عن  واالمتناع  ما  ب�سلوٍك 
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اأظافر  نعومة  منذ  يبداأ  دوؤوب  عمل  اإلى  ذلك  ويحتاج  اأخ��رى. 

االأطفال وي�ستمر حتى بلوغهم �سن الفتوة وال�سباب.

من  تختلف  اأ�ساليب  له  والعزم  العلم  تحقق  اإن  وحيث 

مرحلة عمرية اإلى اأخرى، اأي ما ي�ستطيع اأن ي�ستوعبه االأوالد 

اإلى  عمر  من  يختلف  وم�ساديقها،  والف�سائل  القيم  عن 

اآخر، وكذلك، ما ي�ستطيعون امتالكه من اإرادٍة وقدرٍة على 

االلتزام، يحتاج اإلى تمرين وتدريٍب باأ�ساليب تختلف اأي�سًا، 

من عمر اإلى اآخر.

هذا  ح��دوث  كيفية  درا�سة  على  االأخ��الق  علماء  انكّب   

االكت�ساب على ال�سعيد النظري والعملي، وهو ما ي�سمى في 

البحوث التربوية بالنمو االأخالقي.

ثالثًا: كيفية تطور النمو الأخالقي لدى الأولد 

 ت�سّدى عدد من الباحثين � عند الم�سلمين وغيرهم � اإلى 

مت،  وُقدِّ تطوره.  وكيفية  االأوالد  لدى  االأخالقي  النمو  درا�سة 

نتيجَة هذه االأبحاث والتجارب، نظرياٍت متكاملة، اإ�سافًة اإلى 

بع�س االآراء والمالحظات المتناثرة.

اأ�سا�س،  اأن هذه النظريات واالآراء تتقاطع في مفا�سل  اإالَّ 

يمكننا االأخذ بها، حيث اإنها اأتت من�سجمة مع الخطوط العري�سة 

االإ�سالم،  في  للتربية   P الر�سول  اأ�س�سها  التي 

وذلك من خالل تق�سيمه المراحل العمرية اإلى 

ثالث، بح�سب الحديث ال�سريف: »الغالم يلعب 

ويتعّلم  �سنين،  �سبع  الكتاب  ويتعّلم  �سنين،  �سبع 

.
)5(

الحالل والحرام �سبع �سنين«

 يوؤّكد اأن:
)6(

فجلُّ هذه النظريات 

البعد  ي��درك  ال  �سنين؛   7-6 قبل  الولد   -1
بها  يلتزم  اأن��ه  اإالَّ  االأخ��الق��ي��ة،  للقيم  المعنوي 

خوفًا من عقاب الكبار، ورغبًة في الح�سول على 

ثوابهم.

2 - في المرحلة الثانية، اأي من 6-7 �سنين 
اآثار هذه  12-14 �سنة؛ فاإنه يبداأ باإدراك  اإلى 

يهتدي  اأن  ي�ستطيع  ال  ولكنه  واأهميتها،  القيم 

على  ي���درك،  فهو  ب��م��ف��رده.  الم�ساديق  ك��ل  اإل��ى 

�سبيل المثال، اأن ال�سدق ح�سن، واأن الكذب �سّيئ، 

اللــه  ــول  ر�صـ عن 

ــبُّ  P: »اإّن اهلل يح

الحيـّي المتـعـّفـف 

البـــذّي  ويبــغ�س 

ائـل الملـحـف« ال�صّ
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ولكنه بحاجة لمن يعلِّمه م�ساديق ال�سدق والكذب. كما واأنه، 

وبالرغم من اإدراكه لح�سن ف�سيلٍة ما وقبح نقي�سها، اإالَّ اأنه ال 

يمتلك، ابتداًء، االإرادة والقدرة على االلتزام التلقائي بها، اإالَّ 

د بالعقاب  ز ب�سكٍل دائٍم ولفترة طويلة، بل وُهدِّ اإذا ُروِقَب وُحفِّ

في حال لم ينفع معه التحفيز من قبل الكبار الرا�سدين الذين 

يتولون تربيته.

-18 اإلى  �سنة   14-12 من  اأي  الثالثة  المرحلة  في  اأما   -3
على  القدرة  لديهم  المرحلة  ه��ذه  في  االأوالد  ف��اإن  �سنة؛   21
ي�ستنتجوا  اأن  اأي�سًا  وي�ستطيعون  للقيم،  المعنوي  الُبعد  فهم 

م�ساديقها العملية باأنف�سهم.

لذا، ال بد من تعليمهم القيم والف�سائل بال�سكل الذي يوؤّدي 

اإلى اقتناعهم بها واعتبارهم اإياها مبادئ ثابتة، ال يليق بهم اأن 

يت�سّرفوا ب�سكٍل يتنافى معها.

كما وال بّد اأي�سًا من ربط المبادئ االأخالقية بالمنطلقات 

العقدية.

العمر، يتراجع  الولد في  اأنه كلما تقدم  اأي�سًا  ويالحظ 

معين،  �سلوك  انتخاب  اأج��ل  من  عليه  الكبار  تحفيز  اأث��ر 

وتحل محلَّه قناعاته ال�سخ�سية التي تتاأثر، ولالأ�سف، لدى 

بع�سهم، بقناعات �سّلة الرفاق.

المراحل، هناك  اأن في كل هذه  اأي�سًا،  والجدير ذكره 

عاملين يوؤثران بقوٍة على تجاوب الولد مع الرا�سدين الذين 

يوجهونه )اأم – اأب – معلم..( وهما:

 اأ- مدى حّبه واحترامه لهم، اإذ اإن: »المحب لمن يحب 

مطيع«.

ب- مدى التزامهم هم بتطبيق ما َيْدُعونه اإليه، ف� »من 

تعليم  قبل  نف�سه  بتعليم  فليبداأ  اإمامًا،  للنا�س  نف�سه  َب  َن�سَّ

غيره، وليكن تاأديبه ب�سيرته قبل تاأديبه بل�سانه، ومعلُِّم نف�سه 

بها اأحّق باالإجالل من معلِّم النا�س وموؤدبهم« االإمام علي  وموؤدِّ

.)7(

 Q

رابعًا: ن�شائح عملية للتربية على العّفة والحياء 

اإلى  حيث اإن »قوام العّفة في ال�سهوة«، واإن »اأحب العفاف 

�سابقًا  اأو�سحناه  . وانطالقًا مما 
)8(

والفرج« البطن  اهلل عفاف 

والمربين  االأم��ور  اأولياء  نن�سح  االأخالقي،  النمو  مراحل  حول 

ــن تعليــم  ــّد م ل ب

ــم  الأولد القـــيــــ

والف�صائل بال�صكل 

اإلـى  ــوؤدي  يـ ــذي  ال

بــهــا  ــم  اقتنــاعه

اإياهـــا  واعتبارهم 

ــة  ــادئ ثــابــتــ مبـ
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الراغبين في تربية االأبناء على العّفة والحياء باالآتي:

في المرحلة الأولى )تحديدًا من بعد ال�شنتين(

1 - تعويده على كل ما يبني عنده اال�ستقاللية واالعتماد على 
النف�س، كتعويده على االعتماد على النف�س في ق�ساء حوائجه 

الخا�سة )تنظيف نف�سه بنف�سه، ترتيب اأغرا�سه...(.

به  يقوم  اأن  ي�ستطيع  ما  »ك��ل  اأن��ه:  ذل��ك  في  والقاعدة 

بنف�سه ال ننوب عنه فيه ».

2- تركيز مفهوم الملكية ال�سخ�سية في نف�سه، وتعويده 
على عدم التعدي على اأغرا�س االآخرين. 

3 - تعويده على �سبط النف�س وتاأجيل الحاجات، وخا�سًة 
خارج المنزل. 

4- عدم ال�سماح با�ستعمال االألفاظ البذيئة.
5 -   تعويده على عدم الظهور باالألب�سة الداخلية. اأمام 

غير االأهل واالإخوة.

6 -  تعويده على عدم تف�سيل نف�سه على االآخرين، وذلك 
من خالل ت�سجيعه على تقا�سم ما يحب مع االإخوة واالأقارب 

من دون اإرغام.

 وقبل كل �سيء تطبيق كل ما نطلبه منه في هذا المجال 

في م�سلكياتنا اأمامه.

اإلى  �شنوات   7/6 )من  الثانية  المرحلة  في 

4/12 �شنة(
1 - متابعة ما كّنا نقوم به في المرحلة االأولى، 
ولكن بحزٍم اأكثر ووفق قوانين وعقوباٍت وا�سحٍة 

ومتفٍق عليها م�سبقًا.

2 - ال�سرح والتعليم: لَم هو ح�سن ولماذا ؟ ولَم هو 
قبيح ولماذا ؟ 

والحياء  العّفة  لمواقف  اأو�سع  م�ساديق  تعليم   -  3
تناول  ال���ك���الم، ط��ري��ق��ة  ال��ل��ب�����س، ط��ري��ق��ة  )ط��ري��ق��ة 

الطعام...(.

4 - تعريفه التعاليم االإ�سالمية في هذا المجال )اأحكام 
قبل  اال�ستئذان  الم�ساجع،  في  التفريق  والنظر،  ال�ستر 

الدخول اإلى غرفة نوم االأهل...(.

التكليف،  �سن  قبيل  العبادية  بالفرو�س  اإلزامه   -  5

اإلزام  ــل  الأه ــى  عل

بــالفـرو�س  الـولـد 

العبادية قبيل �صن 

التكليف، والت�صـدد 

ــة عند  ــي المراقب ف

ــف؛ فــــاإن  التكـلـي

اللــه  ــن  الحيـــاء م

اأ�صــل كل حيـــاء
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د في المراقبة عند التكليف؛ فاإن الحياء من اهلل اأ�سل  والت�سدُّ

كل حياء.

عفيفٍة  عوائل  من  برفاق  ربطه  االإمكان  قدر  المحاولة   -6
وخلوقة.

للولد  ممتعة  واأوق��اٍت  محّبٍة  من  ن�ستطيع  ما  كل  تقديم   -7
حتى نكون الم�سدر االأ�سا�س لقيمه واأفكاره.

8- وحيث اإن للنمذجة � في هذه المرحلة � اأثرًا كبيرًا جدًا 
على االأوالد، وحيث اإنهم غالبًا ما يتماهون في �سخ�سية اأحد 

الوالدين اأو كليهما، فعلينا الحر�س ال�سديد على مراقبة اأنف�سنا 

وت�سرفاتنا اأمام االأوالد في هذه المرحلة اأي�سًا.

في المرحلة الثالثة من )14/12 �شنة اإلى 18/ 21 �شنة(

1- التاأّكد من ثبات اعتقادهم باهلل واأ�سول الدين من خالل 
الحوار العلمي المنطقي ال�سادق.

وعالقتها  قيمة،  لكل  المعنوي  بالبعد  االأوالد  تعريف   -2
بالمنظومة العقائدّية )فالكالم الفاح�س يتناق�س مع اأخالقيات 

يتناق�س مع  االآخرين  بيد  والّطمع فيما هو  د -  الموحِّ الموؤمن 

القناعة والّر�سا بق�ساء اهلل.... وهكذا(.

االأخالقي  وُبعدها  الفقهية  باالأحكام  االأوالد  تعريف   -3
)فالحجاب الخارجي يجب اأن يترجم طهارة المقا�سد والنوايا 

يترجم حر�سًا حقيقيًا على  اأن  الب�سر يجب  القلبية - وغ�ّس 

يبة...وهكذا(. عدم الوقوع في نظرة الرِّ

حتى  االأوالد،  ل��دى  ل��ل��ذات  ج��ي��ٍد  ت��ق��دي��ٍر  ح�سن  ب��ن��اء   -4
يحترموا اأنف�سهم ويترفعوا عن ابتذال ما يريق ماء وجوههم، 

وتعليمهم كيفية تو�سيح راأيهم بلغة ال توؤذي االآخرين )مهارات 

التوا�سل(.

5- تعليم االأوالد كيفية ا�سترداد حقوقهم من دون التعدي 
على االآخرين اأو الوقوع فيما يغ�سب اهلل عّز وجّل )مهارات حّل 

الم�سكالت(.

حمايتهم من رفاق ال�سوء واأماكن ال�سوء.  -6
اأمام  والعّفة  الحياء  يخد�س  لما  الوالدين  خرق  عدم   -7

االأوالد.

خاتمة

مناه هو خطوط عامة، وال بد اأثناء التطبيق من   اإن ما قدَّ
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االلتفات اإلى االآتي: 

على  والتوا�سل  التلفاز  م�ساهدة  فترات  تحديد   -1
هذه  مثل  ف��ي  االأوالد  جانب  اإل��ى  والح�سور  االن��ت��رن��ت، 

مظاهر  من  ال�ساب،  اأو  الطفل  ي��راه  ما  ف��اإن  الفترات، 

اأو ال�سباب، تولد لديه رغبة  نجوميٍة الأمثاله من االأطفال 

�سديدة في تقليدهم. ويخفف من هذه الرغبة اإظهار عدم 

لل�سغار،  بالن�سبة  �ساهده  ال��ذي  ال�سلوك  على  موافقتنا 

ومناق�سة االأفعال والت�سرفات الم�ساهدة، بالرجوع اإلى ما 

نوؤمن به من اعتقادات ومبادئ، مع الكبار.

فاإن  االأوالد،  بين  الفردية  الفروقات  اإلى  االلتفات   -2
اأو  العاطفي  الذكاء  اأو  العقلي  الذكاء  م�ستوى  اختالف 

الطبع الخا�س يتطلب منا تغيير االأ�ساليب الم�ستعملة مع 

كل ولد من االأوالد.

واإلى  الم�ستعملة  العقاب  اأ�ساليب  اإل��ى  االلتفات   -3
الولد،  بكرامة  الم�سِّ  دون  من  العقاب  ممار�سة  اأهمية 

يفقده  الولد  وجه  ماء  على  المحافظة  تكرار  اإن عدم  اإذ 

الحياء فيما بعد.

ــاء  ــة الأبن ــي تربي ف

الـوالـديــن  ــى  علـ

ــرق مــا  ــدم خـ عــ

ــاء  الحيـــ ــس  يخـد�

اأمـــامهـم والعفة 

)*( باحثة اإ�سالمية في ال�ساأن االأ�سري والتربوي

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 75، �س 81( 1)

. االأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س 39( 2)

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 282( 3)

. م. ن، �س 327( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �س 47( 5)

راجع: بحوث النمو االأخالقي لدى بياجيه وكولبرغ. (6 )

(، ال�سريف الر�سي،  (7 )Q نهج البالغة )خطب االإمام علي

ج 4، �س 16.

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 11، �س 277( 8)

الهوام�ص
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العترة والقراآن

ـــة ـــّي ـــص ـــــي و� ف

الخميني} الإمام 

اآية اهلل ال�شيخ عبد اهلل جوادي اآملي

ـ  الإلهية  الو�شّية  �شّكلت 

الخميني  لــالإمــام  ال�شيا�شّية 

} وثيقة تقوم على اأ�شا�شها 

حركة الجمهورية الإ�شالمية. 

تقديم  المفيد  مــن  كــان  ولــذا 

ما  وهــو  الو�شية،  لهذه  قــراءة 

اآملي في  قام به ال�شيخ جوادي 

هذه المقالة.

الإلهية  الو�شّية  اعتمدت 

الخميني  لــالإمــام  ال�شيا�شية  ـ 

كانت  هــاّمــة،  م�شامين   {

القراآن  من  اآيــة  �شرح  ركيزتها 

العترة  عــن  روايـــة  اأو  الكريم 

ل  كان  لذا   ،R المع�شومين 

الم�شادر  على  الإ�شاءة  من  بد 

بنى  التي  والروائية  القراآنية 

 { الخميني  ـــام  الإم عليها 

و�شيته هذه �شمن م�شائل:
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الم�صاألة الأولى: االإ�سالم هو الدين الوحيد المو�سوف باأنه 

يَن ِعْنَد الِل الإِ�ْصَاُم}  الحق والمقبول عند اهلل تعالى: {اإِنهَّ الدِّ

يُت َلُكُم الإِ�ْصَاَم ِديناً} )المائدة: 3(.  )اآل عمران: 19(، {َر�صِ

االإلهية  وللنعمة  للكمال  جامع  اأنه  ور�سايته  ثباته  في  وال�سبب 

باأتمها.

ى  وقد اأو�سى االأنبياء R الّنا�س باّتباع دين االإ�سالم: {َوَو�صهَّ

يَن َفَا  َطَفى َلُكُم الدِّ ِبَها اإِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيهَّ اإِنهَّ اللَ ا�صْ

َتُموُتنهَّ اإِلَ َواأَْنُتْم ُم�ْصِلُموَن} )البقرة: 132(.

في  تنح�سر  االإ���س��الم  حقيقة  اأن  بما  الثانية:  الم�صاألة 

مجموعة الوجوَدين الت�سريعي والتكويني، فقد اأو�سى الر�سول 

االأكرم P بالتم�سك بالكتاب والعترة: »اإني تارك فيكم الثقلين 

الموؤمنين  اأمير  وتحدث   .
)1(

بيتي«  اأهلي  وعترتي  اهلل  كتاب 

واأوق��دوا هذين  العمودين  »اأقيموا هذين  Q عنهما فقال: 

الوحي  تو�سيح  على  تعمل  العترة  اأن  وبما   .
)2(

الم�سباحين« 

فهما ال يفترقان عن بع�سهما بع�سًا اأبدًا.

اهلل،  اأولياء  هم  االإلهيين  القادة  اأن  بما  الثالثة:  الم�صاألة 

وجب التم�سك بواليتهم على اأ�سا�س اأّنهم يدعون اإلى الحق، واأما 

اإلى  فيوؤدي  بو�سّيتهم  العمل  ترك 

 :P الهالك، عن الر�سول االأكرم

 .
)3(

»اإن تم�سكتم بهما لن ت�سلوا« 

ومن هنا ندرك �سبب بدء االإمام 

بحديث  و�سيته   { الخميني 

اأن  اعتبر  وقد  المتواتر.  الثقلين 

مرهونٌة  االإ�سالمية  االأم��ة  حياة 

هجران  واأّن  ب��ه��م��ا،  بالتم�سك 

.
)4(

اأحدهما هو هجراٌن لالآخر 

ي�سير  ال���راب���ع���ة:  ال��م�����ص��األ��ة 

برهان النبوة العامة اإلى اأن الدين 

الفردية  القوانين  من  مجموعة 

ذ والقائد والمع�سوم  واالجتماعية، وهو بعينه جعل وجود المنفِّ

Q �سروريًا. وهذا بعينه هو المزج بين الديانة وال�سيا�سة.

اإيران  في  االإ�سالمية  الثورة  انت�سار  الخام�صة:  الم�صاألة 

القـــادة  اأن  ــا  بمـــ

ــم  ــن هــ الإلـهــييـ

ــاء اهلل، وجب  اأوليــ

التم�صك بوليتـهم 

اأّنهم  اأ�صــا�س  على 

ــى الحق ــون اإل يدع
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في  االإ�سالم  انت�سار  ت�سبه  اإلهية  هدية 

المدينة المنورة، حيث اأدى االأمر اإلى 

انزواء اليهود.

يكفي  ال�����ص��اد���ص��ة:  ال��م�����ص��األ��ة 

اعتبار  االإ�سالم  حفظ  اأهمية  في 

العترة الطاهرة الثقل االآخر الذي 

القدرات  بكل  عليه  الحفاظ  يجب 

واالإمكانيات.

الم�صاألة ال�صابعة: اإن �سّر انت�سار الثورة االإ�سالمية هو 

بعينه �سّر بقائها. وقد �ساهم في انت�سارها ركنان اأ�سا�سان: 

الكريمة  ية  االآ خالل  من  وذلك  الإلهي:  الدافع   �1
.)40 )التوبة:  اْلُعْلَيا}  ِهَي  الِل  {َوَكِلَمُة 

ُموا  2� الوحدة: وهو ما جاء في القراآن الكريم  {َواْعَت�صِ
ُقوا} )اآل عمران: 103(. ِبَحْبِل الِل َجِميعاً َوَل َتَفرهَّ

ويوؤثر هذان الركنان في ثبات الحق وتوجه كافة القوى 

نحو هدٍف واحٍد حيث ال مجال في هذا االإطار لالختالف  

والت�ستت.

�سرٌط  ال�ساحة  في  االأمة  ح�سور  اإن  الثامنة:  الم�صاألة 

�سروري للن�سر. �سحيح اأن عدم وجود قائد اإمام عادل ال 

اأن ح�سور االأمة �سروري حيث تكون  اإال  اإلى الن�سر،  يوؤدي 

االأمة ال�سند االأ�سا�س؛ فتم�سي مع القائد نحو الهدف الواحد: 

ِ َوَر�ُصوِلِه َواإَِذا َكاُنوا َمَعُه  {اإِنهََّما اْلُموؤِْمُنوَن الهَِّذيَن اآَمُنوا ِباللهَّ

)النور:  ِذُنوُه...}  َي�ْصَتاأْ َحتهَّى  َيْذَهُبوا  َلْم  َجاِمٍع  اأَْم��ٍر  َعلَى 

62(. وقد عملت االأمة االإيرانية بهذه االآية ال�سريفة، فكانت 
مدافعًة عن االإ�سالم المحمدي وكما تحدث القراآن الكريم 

باإجالل حول اإيثار االأن�سار في المدينة، كذلك تحدث االإمام 

الخميني } باإجالٍل حول كافة اأبناء ال�سعب. 

عًا عن  الم�صاألة التا�صعة: اإذا كان االكتفاء الذاتي متفرِّ

الذات  معرفة  ونتيجة  االإ�سالمية  االأمة  فاإن  ال��ذات،  معرفة 

المخازن  وا�ستخراج  العلمية  المعارف  مجال  في  تتقدم 

االقت�سادية، وت�سبح َعلمًا لالآخرين حتى المكاتب والتيارات 

اإلى  اإلى علٍم خا�سٍّ بعينه، بل  االأخرى. وال ي�سير هذا االأمر 

النا�س دورًا   يلعب 

اأ�صا�صًا في الحفاظ 

ــا  ــورة، مــ ــى الث عل

ــن.  متيقظي ــوا  دام

اأما غفلتهم فتوؤدي 

اإلى محاولة الأعداء 
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. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 1، �س 76( 1)

 له Q( 2) في 
ٍ
نه���ج البالغ���ة، ال�سريف الر�س���ي، م���ن كالم

و�سيته قبل ا�ست�سهاده، رقم 149، ج 2، �س 33.

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 36، �س 331( 3)

. �سحيفة نور، الطبعة القديمة، ج 21، �س 169( 4)

الهوام�ص

العلوم التي تحتاجها االأمة في كل وجودها االجتماعي. واإذا 

تمّكنت الحوزة من تقديم الفقيه الورع والجامعة من تقديم 

اإم��ارة  م��ن  التخل�س  م��ن  تتمكن  ذل��ك  عند  الثقة  الطبيب 

االأهواء.

االإ�سالمية  الثقافة  في  المال  اإن  ال��ع��ا���ص��رة:  الم�صاألة 

بمنزلة العمود الفقري للمجتمع، لذا ال يجب و�سعه في اأيدي 

َلُكْم  الهَِّتي َجَعَل اللُ  اأَْمَواَلُكُم  َفَهاء  ُتوؤُْتوا ال�صُّ {َوَل  ال�سفهاء: 

اأيديهم �سيوّجه �سربًة  5(؛ الأن وجوده في  ِقَياماً} )الن�ساء: 

تحتل  هنا  من  الفقر.  و�سينت�سر  المجتمع،  ذاك  اإلى  قا�سيًة 

م�ساألة اإزالة الفقر اأهميًة خا�سًة في النظام االإ�سالمي، اأ�سف 

اإلى اأّنه  يجب االلتفات في المجتمع اإلى طائفتين من النا�س، 

هما:

ال  الذين  الفقراء  وه��م  المتعّففون،  الأول����ى:  الطائفة 

اْلَجاِهُل  {َيْح�َصُبُهُم  يمتلكونها:  حيثيٍة  على  خوفًا  ي�ساألون 

ِف} )البقرة: 273(. اأَْغِنَياَء ِمَن التهََّعفُّ

ال��ط��ائ��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة: ال��م��ه��اج��رون وال��م��ج��اه��دون الذين 

اإل��ى جانب  لوقوفهم  وذل��ك  بغير حق،  ديارهم  ْخ��رج��وا من 
ُ
اأ

الحق. ومن هنا يت�سح ال�سّر في دفاع االإمام الخميني } 

عن المحرومين.

في  اأ�سا�سًا  دورًا  النا�س  يلعب  ع�صرة:  الحادية  الم�صاألة 

الحفاظ على الثورة، ما داموا متيقظين. اأما غفلتهم فتوؤدي 

�سّر  ندرك  هنا  ومن  الثورة.  من  النيل  االأع��داء  محاولة  اإلى 

التي  لالأخطار  والتنبه  اليقظة  ب�سرورة   { االإمام  و�سايا 

ي�سّكلها االأعداء ونفوذهم في المجتمع، باالأخ�س في الحوزة 

والجامعة حيث يظهر في و�سيته حث الجميع على المواجهة 

والنهو�س للدفاع.

ما نرجوه هو اأن تنه�س االأمة االإ�سالمية لتعمل بما اأو�سى 

به االإمام في و�سيته ال�سيا�سية االإلهية التي تحمل اأرقى واأعلى 

الم�سامين.
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ف�شله

اهلل.  اأي��ام  من  اأيامه  �سهر  هو  رجب  �سهر 

وهو من موا�سم الدعاء. 

»اإن اهلل تعالى ن�سب في   :P النبي  عن 

فاإذا  »الداعي«،  له  يقال  مَلكًا  ال�سابعة  ال�سماء 

ليلة  ك��ل  الملك  ذل��ك  ن��ادى  رج��ب  �سهر  دخ��ل 

طوبى  للذاكرين،  »ط��وب��ى  ال�سباح  اإل��ى  منه 

للطائعين، )يعني هنيئًا( ويقول اهلل تعالى: اأنا 

جلي�س من جال�سني ومطيع من اأطاعني وغافر 

عبدي  والعبد  �سهري  ال�سهر  ا�ستغفرني.  من 

ال�سهر  هذا  في  دعاني  فمن  رحمتي  والرحمة 

وبين  بيني  حباًل  ال�سهر  ه��ذا  وجعلت  اأجبته 

 .
)1(

عبادي، فمن اعت�سم به و�سل اإلّي« 

رجـــــــــب 

ـــّب ـــص الأ�
ال�شيد ربيع اأبو احل�شن

مواقيت  ــ  بهم  رحمًة  ــ  لعباده  تعالى  المولى  جعل 

والرتــبــاط  العالقة  تعميق  بغيَة  ومكانية،  زمانية 

بخالقهم والتفرغ فيها له عّمن �شواه. ومن هذه المواقيت 

�شهر رجب الحرام.
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:R وفي روايات اأهل البيت 

ر�سول  �سهر  و�سعبان  اهلل  �سهر  رجب 

.
)2(

 ....Pاهلل

َي ب� رجب »االأ�سب«؛ الأن »الرحمة  و�ُسمِّ

.
)3(

ُت�سبُّ على اأمتي فيه �سّبًا...«

اأ�سدُّ  الجنة  ف��ي  نهر  رج��ب��ًا  اأن  وروي 

.
)4(

بيا�سًا من اللبن واأحلى من الع�سل...

معروفًا  الف�سيل  ال�سهر  ه��ذا  وك��ان 

ينتظرونه  فكانوا  الجاهلية،  اأه���ل  عند 

لحوائجهم، وي�سّمونه رجب االأ�سّم؛ الأنهم 

وي�سعونها،  اأ�سلحتهم  فيه  يعّطلون  كانوا 

لم  اأب��ي��ه  قاتل  على  اأح��ده��م  م��رَّ  ل��و  حتى 

االإ���س��الم ذل��ك فكان  وق��د راع��ى  يوقظه، 

هذا ال�سهر من االأ�سهر الحرم.

محّطات من ال�شهر الف�شيل

من مراقبات هذا ال�سهر معرفة حقه 

حتى يراقب ال�سالك فيه حركاته و�سكناته. 

ومنا�سبات  م��ح��ط��ات  ال�سهر  ه���ذا  وف���ي 

عظيمة ال بّد من اإحيائها باالأعمال الواردة 

ال�سالك  ي�ستوفي  حتى  االأدع��ي��ة  كتب  في 

حقها، ومن هذه المحطات:

ليلة الرغائب

ال�ساأن، وذات ف�سل  وهي ليلة عظيمة 

 :P االأك��رم  النبي  عن  ورد  فقد  كبير. 

»... ولكن ال تغفلوا عن ليلة اأول جمعة فيه، 

فاإنها ليلة ت�سّميها المالئكة ليلة الرغائب، 

يبق  ل��م  الليل  ثلث  م�سى  اإذا  اأن��ه  وذل��ك 

ملك في ال�سماوات واالأر�س اإال ويجتمعون 

عليهم  اهلل  ويطلع  وحواليها  الكعبة  ف��ي 

اإطالعة فيقول لهم: يا مالئكتي ا�ساألوني 

ما �سئتم، فيقولون: ربنا حاجاتنا اإليك اأن 

تغفر ل�سّوام رجب، فيقول اهلل عز وجل: 

ال�سالة   P يذكر  ث��م  ذل��ك.  فعلت  ق��د 

ة بهذه الليلة، ويقول: والذي نف�سي  الخا�سّ

ال�سالة  هذه  اأم��ٌة  اأو  عبٌد  ي�سلي  ال  بيده 

كانت  ول��و  ذن��وب��ه،  جميع  له  اهلل  غفر  اإال 

ووزن  الرمل  وعدد  البحر  زبد  مثل  ذنوبه 

يوم  وي�سفع  االأ�سجار،  ورق  وعدد  الجبال 

القيامة في �سبعمائة من اأهل بيته ممن قد 

ثوابًا   P ويذكر   .
)5(

النار...« ا�ستوجب 

كثيرًا لمقيم هذه ال�سالة ولمن يحيي هذه 

الليلة اأعر�سنا عن ذكره اخت�سارًا.

الليالي والأيام البي�ص

 15-14-13 ليلة  وهي  البي�س  الليالي 

من كّل �سهر، واأيامها االأيام البي�س. واإنما 

�سميت ِبي�سًا لبيا�س لياليها؛ بظهور القمر 

فيها من اأول الليل اإلى اآخره.

ي�ستحب �سومها، فعن  البي�س  واالأيام 

الموؤمنين  الأمير  قال  اأنه   P اهلل  ر�سول 

كتب  البي�س...  االأيام  �سام  »من   :Q

اآالف  اأول يوم �سوم ع�سرة  اهلل له ب�سوم 

�سنة  األ��ف  ثالثين  �سوم  يوم  وبثاني  �سنة 

قال  ثم  �سنة  األف  مائة  �سوم  يوم  وبثالث 

.
)6(

هذا لك ولمن عمل ذلك«

اليوم الثالث ع�شر

 يوم والدة اأمير الموؤمنين Q. وهو 

ال�سكر  ت�ستوجب  التي  الكبرى  االأعياد  من 

االأمير في مولده  زي��ارة  وذل��ك من خ��الل 
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االأعمال من �سوم و�سالة  ببع�س  واالإتيان 

وزيارة واإظهار الفرح بهذه النعمة الكبرى.

ليلة الخام�ص ع�شر من رجب

والمباركة،  العظيمة  الليالي  من  هي 

فيغفر  لعباده؛  بالرحمة  اهلل  فيها  ينظر 

لهم ذنوبهم، ال، بل ويبدلها ح�سنات، فعن 

من  الن�سف  ليلة  ك��ان  »اإذا   :P النبي 

رجب اأمر اهلل خزان ديوان الخالئق وكتبة 

اأعمالهم، فيقول � عز وجل �  لهم: 

عبادي  دي��وان  في  انظروا 

وجدتموها  �سيئة  وكل 

وبّدلوها  فامحوها 

 .
)7(

ح�سنات«

الن�شف  يوم 

من رجب

ابن  ع��ن  ورد 

قال:  اأن���ه  ع��ب��ا���س 

 :Q اآدم  »ق���ال 

باأحب  اأخبرني  رب  يا 

االأيام اإليك واأحب االأوقات، 

يا  اإليه:  وتعالى  تبارك  اهلل  فاأوحى 

الن�سف من  يوم  اإل��ي  االأوق��ات  اأح��ب  اآدم 

اإلي يوم الن�سف من  ب  اآدم تقرَّ رجب، يا 

رجب � اإلى اأن قال �  اإني باعث من ولدك 

واأمته  ه  اأخ�سُّ البركة،  عظيم   )..( نبيًا 

فيه  ي�ساألوني  ال  رجب،  من  الن�سف  بيوم 

اإال  ي�ستغفروني  وال  اأعطيتهم،  اإال  �سيئًا 

رزقتهم،  اإال  ي�سترزقوني  وال  لهم،  غفرت 

وال ي�ستقيلوني اإال اأقلتهم، وال ي�سترحموني 

اإال رحمتهم. يا اآدم من اأ�سبح يوم الن�سف 

حافظًا  خا�سعًا  ذاك��رًا  �سائمًا  رج��ب  من 

قًا من ماله لم يكن له جزاٌء  لفرجه مت�سدِّ

اأن  ل��ول��دك  ق��ل  اآدم  ي��ا  الجنة،  اإال  عندي 

الخطيئة  فاإن  رجب  في  اأنف�سهم  يحفظوا 

.
)8(

فيه عظيمة«

عمل اأم داود

هو من اأهّم اأعمال يوم الخام�س ع�سر 

مو�سوٌف  عظيم،  عمل  وه��و  رج���ب.  م��ن 

باالإجابة، مجّرٌب لق�ساء الحاجات المهّمة 

وك�سف الُكُربات ودفع ظلم الظلمة.

فله  داود  اأِم  بعمل  ت�سميته  �سبب  اأّم��ا 

االخت�سار:  م��راع��اة  م��ع  نذكرها  ق�سة 

فقدت  موؤمنة  ام���راأًة   
)9(

داود  اأم  كانت 

ول��ده��ا وت��ق��ول ف��ي ذل��ك: غ��اب عني )اأي 

�سر 
ُ
اأ ق��د  وك���ان   � ب��ال��ع��راق  حينًا  داوود( 

اأ�سمع  ولم   � العبا�سي  المن�سور  من  باأمٍر 

اإلى اهلل  واأت�سرع  اأدعو  اأزل  له خبرًا، ولم 

اأرى في  جل ا�سمه... واأنا في ذلك كله ال 

دعائي االإجابة، فدخلت على اأبي عبد اهلل 

جعفر بن محمد Q... فقال لي: يا اأّم 

داوود ما فعل داوود؟ فقلت: يا �سيدي اأين 

وهو  طويلٍة  م��دٍة  منذ  فارقني  وقد  داوود 

محبو�ٌس بالعراق؟

دع��اء  ع��ن  اأن���ت  واأي����ن   :Qفقال

اال�ستفتاح وهو الدعاء الذي تفتح له اأبواب 

ال�سماء ويلقى �ساحبه االإجابة من �ساعته 

اإال  جزاٌء  تعالى  اهلل  عند  ل�ساحبه  ولي�س 

الجنة.
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اب���ن  ي���ا  ذل���ك  كي���ف  ل���ه:  فقل���ت 

ال�سادقين؟... فذك���ر لي الدعاء فكتبته 

وان�سرفت. ولما دخ���ل �سهر رجب فعلت 

مث���ل م���ا اأمرني به، ث���م رقدت ف���ي تلك 

الليل���ة ولم���ا كان ف���ي اآخ���ر اللي���ل راأيت 

محم���دًا �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، وكل من 

�سلي���ت عليهم م���ن المالئك���ة والنبيين، 

ومحم���ٌد �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه وعليه���م 

م���ن  وكل  اأب�س���ري  داوود:  اأم  ي���ا  يق���ول 

ترين من اإخوان���ك )اأعوانك( يب�سرونك 

بنجح حاجت���ك، واأب�سري فاإن اهلل تعالى 

يحفظ���ك ويحفظ ول���دك وي���رده عليك، 

قال���ت: فانتبهت فما لبثت اإال قدر م�سافة 

الطري���ق من العراق اإلى المدينة للراكب 

 
ّ
المج���د الم�س���رع العجل حتى ق���دم علي 

 .
)10(

داوود...

ليلة ويوم المبعث ال�شريف

اأنه   Q ال��ج��واد  االإم���ام  ع��ن  روي 

للنا�س  خير  هي  ليلة  رج��ب  في  ق���ال:»اإن 

�سبع  ليلة  وهي  ال�سم�س،  عليه  طلعت  مما 

ر�سول اهلل  ئ  ُنبِّ فيها  وع�سرين من رجب، 

من  فيها  للعامل  واإن  �سبيحتها،  في   P

ذكر ث��ّم  �سنة،  �ستين  عمل  اأج��َر  �سيعتنا 

.
)11(

Q عمل هذه الليلة...«

الموؤمنين  اأمير  زي��ارة  فيها  وي�ستحب 

.Q

قال ال�سيد ابن طاوو�س عليه الرحمة:« 

زيارة  فيها  االأعمال  اأف�سل  من  اأن  اعلم 

  .
)12(

Q موالنا اأمير الموؤمنين

واأما يوم ال�سابع والع�سرين، فهو ال يقّل 

ف�ساًل عن ليلته، وكيف ذا وهو اليوم الذي 

اأعياد  من  وهو   .Pاهلل ر�سول  فيه  بعث 

الم�سلمين العظيمة. وي�ستحب تعظيم هذا 

اليوم ومعرفة حق نعمته. وفيه اأعمال هامة 

تطلب من كتب االأدعية.

يتغّمدنا  اأن  تعالى  ن�ساأله  واأخ��ي��رًا، 

وخطئنا  زل��ل��ن��ا  ع���ن  وي��ع��ف��و  ب��رح��م��ت��ه، 

بكرمه. 

. اإقبال االأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج3، �س 174( 1)

 ، و�سائ���ل ال�سيعة )اآل البي���ت(، الحر العامل���ي، ج5، �س232( 2)

ح1.

. م.ن، ج10، �س112، ح10( 3)

. ثواب االأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س53( 4)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 95، �س395( 5)

. ك�سف الغطاء، ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء،ج2، �س322( 6)

. اإقبال االأعمال، م.�س، ج3، �س232( 7)

. م.ن، �س236( 8)

وهي اأم لالإمام ال�سادق)ع( بالر�ساعة. قيل ا�سمها حبيبة اأو  (9 )

فاطمة وكنيتها اأم خالد البربرية.

. بحار االأنوار، م.�س، ج47، �س307( 10)

. م�سباح المتهجد، ال�سيخ الطو�سي، �س813( 11)

. اإقبال االأعمال، م.�س، ج3، �س265( 12)

الهوام�ص
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ال�صهيد المجاهد: 
ا�صم الأم:  هنية مبارك علي بهيج �صم�س الدين )�صامر قا�صم(

محل وتاريخ الولدة:
يحمر، البقاع الغربي 15 ـ 1 ـ 1979

الو�صع العائلي: 

مكان وتاريخ ال�صت�صهاد: عازب
قرية الغجر 21 ـ 11 ـ 2005

ن�شرين اإدري�ص قازان

ت��واأم��ان.. ال ف��رق بين  علي واالأر����س 

ت�سققات يديه وتاللها و�سهولها.. هو ي�سبُه 

اأعماقها  في  الرا�سخ  الزيتون  �سجر  حينًا 

اآخر ي�سيُر ينبوعًا  ه الرياح، وحينًا  ال تهزُّ

رقراقًا يروي اليبا�س، واأحيانًا ن�سمة تحمُل 

ة.. وكيف ال يكون كذلك وقد  االأمل والمحبَّ

رحب  وف��ي  االأر���س  كنِف  في  عمره  عا�س 
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فوجئ بوالده ياأتي من بعيد ي�سوق العنزات 

مبت�سمًا له.

ا�سُتهر علي بحّبه لل�سيد، وُعرف عنه 

ين�سُب  اأين  اأنه �سياد ماهر جدًا، فعرف 

الم�سيدة، واأين يختبئ الطير وينام، حتى 

اأنه كان يحّدد نوع الع�سفور وهو يطير في 

غاليًة  ال�سغيرة  بندقيته  وكانت  ال�سماء، 

االأمُّ  تهتمُّ  كما  بها  يهتمُّ  قلبه،  على  ج��دًا 

بطفلها ال�سغير.

مع والده

الزراعة  في  وال��ده  ي�ساعد  علي  ك��ان 

بعد عودته من المدر�سة وفي اأيام العطل. 

بعد  مدر�سته  ترك  اإلى  ا�سُطر  بعد  وفيما 

ليعمل  المتو�سطة  المرحلة  م��ن  انتهائه 

جنبًا اإلى جنب مع والده، فا�ستغل في مهٍن 

مفتولة،  و�سواعد  قوية  بنية  اإل��ى  تحتاج 

منه  وجعل  بنيته  الُم�سني  العمل  ف�سقل 

ال  و�سجاعًا  وج�سديًا،  روحيًا  قويًا  �سابًا 

يهاُب �سيئًا وال اأحدًا اإال اهلل عّز وجل.

ملتزمة.  متدّينة  بيئة  ف��ي  علي  ن�ساأ 

وكان م�سجد القرية ال�سغير البيت الثاني 

الذي تعّلم فيه االأحكام ال�سرعية، فواظب 

على الكثير من االأدعية واالأعمال االإيمانية 

تديُّنه  وتجّلى  واج���ب.  كاأنها  بها  وع��م��ل 

اأنه  حتى  وجهه،  �سفحات  على  ال�سافي 

ُلّقب ب�»الخميني« ل�سدة حّبه وتعّلقه باالإمام 

تفا�سيل  في  يدقق  كان  ما  ولكثرة   ،{

اأحد من عائلته  اأو  االأم��ور حتى ال يقَع هو 

ال�سماء؟ واإذا كان اأبوه قد عّلمه اأن التراب 

النجيع  فاإن  االإن�سان،  يملكه  ما  اأغلى  هو 

التراب وحّرره، ر�ّسخ في  الذي �سقى هذا 

لهذا  توَهُب  المرء  حياة  اأن  وروح��ه  قلبه 

االحتالل  علقم  من  �سرب  فهو  ال��ت��راب. 

ال���ذي ن��ّك��ل ب��ق��رى ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ِط��وال 

تحت  تمتّد  كانت  الأن��ه��ا  طويلة،  �سنواٍت 

فوهات مدافعه..

ال�شاب المقاوم

يحمر،  قرية  بيوتات  اأبيٍّ من  بيٍت  في 

ن�ساأ علي في كنف والدين ُعرفا بتدّينهما 

ي�سمع  كان  ولطالما  للنا�س.  وبخدمتهما 

رجال  ع��ن  بحما�سٍة  ي��ت��ح��دُث  وه��و  اأب���اه 

الغربي  ال��ب��ق��اع  ك���ان  ال��ذي��ن  ال��م��ق��اوم��ة 

ُيطوى  الزمان  اأن  لو  فيتمنى  لهم،  عرينًا 

لي�سير فيه �سابًا مقاومًا.. فا�ستجاب اهلل 

اأمنيته، ووّفقه لعمٍل مقاوٍم يتنا�سب وعمره 

اإ�سرائيل  ال�سغير، كان ذلك حينما �سّنت 

كان  عندما   ،1993 العام  في  تموز  حرب 

الخم�س  ال��ع��ن��زات  اأب��ي��ه  ع��ن  ي��رع��ى  علي 

واإذ  ي�سير  وبينما هو  العائلة،  تملكها  التي 

به يلمح �سلكًا رفيعًا ممتدًا بين االأ�سجار، 

اأهداف  لتحديد  االإ�سرائيلي  العدو  و�سعه 

بمحاذاته حتى  فم�سى  القرية،  في  مدنية 

قطع  عندها  القرية،  م�سارف  اإل��ى  و�سل 

لم  ولكنه  اأدراج����ه،  وع��اد  ول��ّف��ه،  ال�سلك 

اإلى  العنزات، وبعد بحٍث م�سٍن عاد  يجد 

البيت ليخبر والده بما ح�سل معه، ولكنه 
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في �سبهٍة ولو �سغيرة.

َخَدَم النا�ص براأفة

قلبه  ُي�سعد  كان  ما  اأكثر 

بخدمة  ل��ه  اهلل  ت��وف��ي��ق  ه��و 

من  كل  يلبي  فتراه  النا�س، 

طلب اإليه حاجة. ولم يتاأّفف 

النا�س.  من  اأحٍد  بوجه  يومًا 

لكثرة  �سّيقًا  وقته  كان  واإذا 

اللعب  اأجاد  فاإّنه  التزاماته، 

الوقت كي ال يفقد هذه  على 

ينقل  كان  االأحيان  من  كثير  وفي  النعمة. 

من  ال�سغيرة  ب�ساحنته  النا�س  حاجيات 

دون مقابل، طالبًا اإليهم الدعاء.

في  علي  واكبه  وال��ده،  مر�س  عندما 

فالزمه،  مر�سه،  في  ال�سعبة  المراحل 

اهلل  توّفاه  اأن  اإلى  كبيرة،  بمحبٍة  وخدمه 

اأقرب  برحيله  علي  فقد  وق��د  وج���ّل.  ع��ّز 

االأ�سدقاء اإليه..

م�سوؤولية  علي  تحّمل  وال��ده،  وفاة  بعد 

والده،  من  جدًا  قريبًا  كان  والأنه  العائلة. 

كثير من  في  االأب  بدور  يقوم  كيف  عرف 

ه واإخوته ي�ست�سيرونه في  االأمور، فكانت اأمُّ

كّل �سيء، وي�سكون اإليه همومهم، ويطلبون 

منه ما يحتاجون اإليه..

من  للعديد  ع��ل��ي  خ�سع 

الدورات الثقافية والع�سكرية. 

الج�سدّية  ُبنيُته  اأّهلته  وق��د 

من  بالعديد  للقيام  ال��ق��وّي��ة 

ال�سعبة  الجهادّية  المهّمات 

عنه  قيل  حتى  والح�سا�سة، 

اإنه يكون في نزهٍة اإذا �سارك 

اإبان  �سعبة  اأماكن  ر�سد  في 

لق�سٍم  االإ�سرائيلي  االحتالل 

من جنوب لبنان.

���س��ابٌّ حكيٌم ف��ي ات��خ��اذه ال��ق��رارات، 

و�سبوٌر في لحظات المحِن القا�سية، و�سامٌت 

متفكٌر، ي�سعى للفعل بعيدًا عن القول. وقد 

تعّلم من الطبيعة الجغرافية التي عا�س فيها 

كيف يتاأقلُم مع المتغيرات من حوله.

عا�س اأجمل لحظات حياته في خدمة 

المجاهدين، ولم يناق�س يومًا ب�ساأن تكليٍف 

وِكَل اإليه، الأنه جعل اأكبر هّمه الو�سول اإلى 
ُ
اأ

كلما �سعبت  االأمور  اأن  وراأى  العزيز،  اهلل 

رت م�سافة اللقاء. عليه ق�سّ

في ركب الراحلين

بها،  احتفظ  التي  ال�سهداء  �سور  بين 

بح�سرة  يقّلبها  الوقت  بع�س  يق�سي  ك��ان 

تغلي في قلبه الم�ستاق لاللتحاق بركبهم. 

ولطالما فا�ست عيناه بالدموع 

عن  وت��اأخ��ره  بقائه  على  حزنًا 

ركب الراحلين.

ال�سادق  العا�سق  ول��ك��ن 

ال ب��ّد ل��ه م��ن ال��و���س��ول. واإذا 

ي��ت��ح��دُث ف��ي كثيٍر  ك���ان ع��ل��ي 

واإخوته  اأّم��ه  مع  االأح��ي��ان  من 

تقّبلهم  وكيفية  ال�سهادة  عن 

الفترة  ف��ي  اأن���ه  اإال  لرحيله، 

عن  حديثه  م��ن  زاد  االأخ��ي��رة 

اأّمه  يو�سي  و�سار  ال�سهادة، 

بو�سايا لم تدرك حقيقتها اإال بعد رحيله، 

 ،O زينب  ال�سيدة  ب�سبر  فيذّكرها 

ما  »واهلِل،  دوم��ًا:  ت��رّدد  اأن  اإليها  ويطلب 

راأيُت اإال جمياًل«.

و�سعت  التي  النوعية  العملية  وكانت   

كانت  الطويل..  النتظاره  الختام  نقطة 

اأنه  اإل��ى  ت�سير  الرحيل  قبل  اإيماءاته  ك��ّل 

لن يعود، فقد راأى ال�سهادة اأمام ناظريه، 

كيف  يعرْف  ولم  فهياأ حقيبته على عجل، 

خرج من عتبة باب الدار الذي لم يْخُطه 

بعد ذلك اإال في نع�س الفوز العظيم..

وعاد مكلاًل بالورود

وف���ي ق��ري��ة ال��غ��ج��ر.. ك���ان ع��ل��ي على 

عباب  ي�سّق  النارية  دراجته 

ياأبه  ال  ك�����س��رغ��اٍم  ال��م��ك��ان 

العملية  هذه  كانت  ل�سيء.. 

اإحدى اأهّم العمليات النوعّية 

المقاومة  ن��ف��ّذت��ه��ا  ال���ت���ي 

لح�سا�سية  االإ����س���الم���ي���ة، 

الزمان.  ولخطورة  المكان، 

وقد اأربكت العدو االإ�سرائيلي 

فلم يعرْف ماذا يجري داخل 

من  اأو  المغت�سبة،  الحدود 

الرجال.  اأول��ئ��ك  ج��اء  اأي���ن 

وكيف ل�سائد الطيور اأن ال يجيَد ا�سطياد 

اأ�سهُر من ين�سب االأفخاخ،  الغربان، وهو 

واأوفر من يعود بال�سيد!

وب��ع��د م��واج��ه��اٍت ع��ن��ي��ف��ٍة م��ع جنود 

االحتالل الذين اأ�سيبوا بذعٍر غير م�سبوٍق، 

ولكنه  نارية..  طلقاٍت  بثالث  علي  اأ�سيب 

لم يقع اأر�سًا، بل ارتفع اإلى ال�سماء.. 

وع���اد ف��ار���س ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي اإل��ى 

واليا�سمين،  ب���ال���ورود  م��ك��لَّ��اًل  م��ث��واه 

ا�سطياد  بها  اأجاد  التي  بندقيته  وفوهة 

�ساخنة..  تزال  ال  االإ�سرائيليين  الجنود 

كل  مع  عبقًا  تفوح  دمه  رائحُة  تزاُل  وال 

انت�سار..

ــان  ــا كـ ــر م اأكثـ

ــه هو  ــد قلب ُي�صع

ــه  ــه لـ ــق اللـ توفي

ــس،  ــة النـا� بخدمـ

فتراه يلبي كل من 

ــه حاجـة ــب اإلي طل
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في �سبهٍة ولو �سغيرة.

َخَدَم النا�ص براأفة

قلبه  ُي�سعد  كان  ما  اأكثر 

بخدمة  ل��ه  اهلل  ت��وف��ي��ق  ه��و 

من  كل  يلبي  فتراه  النا�س، 

طلب اإليه حاجة. ولم يتاأّفف 

النا�س.  من  اأحٍد  بوجه  يومًا 

لكثرة  �سّيقًا  وقته  كان  واإذا 

اللعب  اأجاد  فاإّنه  التزاماته، 

الوقت كي ال يفقد هذه  على 

ينقل  كان  االأحيان  من  كثير  وفي  النعمة. 

من  ال�سغيرة  ب�ساحنته  النا�س  حاجيات 

دون مقابل، طالبًا اإليهم الدعاء.

في  علي  واكبه  وال��ده،  مر�س  عندما 

فالزمه،  مر�سه،  في  ال�سعبة  المراحل 

اهلل  توّفاه  اأن  اإلى  كبيرة،  بمحبٍة  وخدمه 

اأقرب  برحيله  علي  فقد  وق��د  وج���ّل.  ع��ّز 

االأ�سدقاء اإليه..

م�سوؤولية  علي  تحّمل  وال��ده،  وفاة  بعد 

والده،  من  جدًا  قريبًا  كان  والأنه  العائلة. 

كثير من  في  االأب  بدور  يقوم  كيف  عرف 

ه واإخوته ي�ست�سيرونه في  االأمور، فكانت اأمُّ

كّل �سيء، وي�سكون اإليه همومهم، ويطلبون 

منه ما يحتاجون اإليه..

من  للعديد  ع��ل��ي  خ�سع 

الدورات الثقافية والع�سكرية. 

الج�سدّية  ُبنيُته  اأّهلته  وق��د 

من  بالعديد  للقيام  ال��ق��وّي��ة 

ال�سعبة  الجهادّية  المهّمات 

عنه  قيل  حتى  والح�سا�سة، 

اإنه يكون في نزهٍة اإذا �سارك 

اإبان  �سعبة  اأماكن  ر�سد  في 

لق�سٍم  االإ�سرائيلي  االحتالل 

من جنوب لبنان.

���س��ابٌّ حكيٌم ف��ي ات��خ��اذه ال��ق��رارات، 

و�سبوٌر في لحظات المحِن القا�سية، و�سامٌت 

متفكٌر، ي�سعى للفعل بعيدًا عن القول. وقد 

تعّلم من الطبيعة الجغرافية التي عا�س فيها 

كيف يتاأقلُم مع المتغيرات من حوله.

عا�س اأجمل لحظات حياته في خدمة 

المجاهدين، ولم يناق�س يومًا ب�ساأن تكليٍف 

وِكَل اإليه، الأنه جعل اأكبر هّمه الو�سول اإلى 
ُ
اأ

كلما �سعبت  االأمور  اأن  وراأى  العزيز،  اهلل 

رت م�سافة اللقاء. عليه ق�سّ

في ركب الراحلين

بها،  احتفظ  التي  ال�سهداء  �سور  بين 

بح�سرة  يقّلبها  الوقت  بع�س  يق�سي  ك��ان 

تغلي في قلبه الم�ستاق لاللتحاق بركبهم. 

ولطالما فا�ست عيناه بالدموع 

عن  وت��اأخ��ره  بقائه  على  حزنًا 

ركب الراحلين.

ال�سادق  العا�سق  ول��ك��ن 

ال ب��ّد ل��ه م��ن ال��و���س��ول. واإذا 

ي��ت��ح��دُث ف��ي كثيٍر  ك���ان ع��ل��ي 

واإخوته  اأّم��ه  مع  االأح��ي��ان  من 

تقّبلهم  وكيفية  ال�سهادة  عن 

الفترة  ف��ي  اأن���ه  اإال  لرحيله، 

عن  حديثه  م��ن  زاد  االأخ��ي��رة 

اأّمه  يو�سي  و�سار  ال�سهادة، 

بو�سايا لم تدرك حقيقتها اإال بعد رحيله، 

 ،O زينب  ال�سيدة  ب�سبر  فيذّكرها 

ما  »واهلِل،  دوم��ًا:  ت��رّدد  اأن  اإليها  ويطلب 

راأيُت اإال جمياًل«.

و�سعت  التي  النوعية  العملية  وكانت   

كانت  الطويل..  النتظاره  الختام  نقطة 

اأنه  اإل��ى  ت�سير  الرحيل  قبل  اإيماءاته  ك��ّل 

لن يعود، فقد راأى ال�سهادة اأمام ناظريه، 

كيف  يعرْف  ولم  فهياأ حقيبته على عجل، 

خرج من عتبة باب الدار الذي لم يْخُطه 

بعد ذلك اإال في نع�س الفوز العظيم..

وعاد مكلاًل بالورود

وف���ي ق��ري��ة ال��غ��ج��ر.. ك���ان ع��ل��ي على 

عباب  ي�سّق  النارية  دراجته 

ياأبه  ال  ك�����س��رغ��اٍم  ال��م��ك��ان 

العملية  هذه  كانت  ل�سيء.. 

اإحدى اأهّم العمليات النوعّية 

المقاومة  ن��ف��ّذت��ه��ا  ال���ت���ي 

لح�سا�سية  االإ����س���الم���ي���ة، 

الزمان.  ولخطورة  المكان، 

وقد اأربكت العدو االإ�سرائيلي 

فلم يعرْف ماذا يجري داخل 

من  اأو  المغت�سبة،  الحدود 

الرجال.  اأول��ئ��ك  ج��اء  اأي���ن 

وكيف ل�سائد الطيور اأن ال يجيَد ا�سطياد 

اأ�سهُر من ين�سب االأفخاخ،  الغربان، وهو 

واأوفر من يعود بال�سيد!

وب��ع��د م��واج��ه��اٍت ع��ن��ي��ف��ٍة م��ع جنود 

االحتالل الذين اأ�سيبوا بذعٍر غير م�سبوٍق، 

ولكنه  نارية..  طلقاٍت  بثالث  علي  اأ�سيب 

لم يقع اأر�سًا، بل ارتفع اإلى ال�سماء.. 

وع���اد ف��ار���س ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي اإل��ى 

واليا�سمين،  ب���ال���ورود  م��ك��لَّ��اًل  م��ث��واه 

ا�سطياد  بها  اأجاد  التي  بندقيته  وفوهة 

�ساخنة..  تزال  ال  االإ�سرائيليين  الجنود 

كل  مع  عبقًا  تفوح  دمه  رائحُة  تزاُل  وال 

انت�سار..

ــر  اأكبـ ــل  جعـــ

ــول  الو�ص ــه  همــ

ــز،  العزي اهلل  ــى  اإل

ــور  الأم اأن  وراأى 

ــت  ــا �صـعب كلمــ

ــرت  ـ ــه قـ�صّ عليــ

ــاء اللـق ــة  م�صافــ
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اإنـــه العظـمـة 

بــــذاتــــهــــا

عن الأميـرQ في مولده:

ــرداق لبقية اهلل ــورج ج ج

حوار: ولء اإبراهيم حمود

من  ت�شتخرج  وهي  �شوانا،  اأقــالم  �شريُر  ـ  يــزال  وما  ـ  اأطربنا 

هذه  �شّكلت  ولطالما  العا�شقة.  الحروِف  حبَر   Q علّي  بحر 

ف�شي�شفاَء   Q الح�شنين  باأبي  الم�شغوف  الحروف في وجداننا 

فكريًة، تتوهج األوانها تحت اأنوار �شخ�شيته الفذة. لذلك م�شيت 

اأُبدي  ما  اأ�شعاف  الت�شجيل  واآلة  اأخفي بين �شلوعي  اأحدهم،  اإلى 

�شوتًا  عظيمًا،  كبيرًا،  اأتاها  كما  الدنيا  غادر  الذي  هذا  هوى  من 

كتبها  اأجــزاء؛  خم�شة  �شداها  رّددت  التي  الإن�شانية،  للعدالة 

ال�شاعر اللبناني الم�شيحي جورج �شجعان جرداق هي:
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علي وحقوق االإن�سان، بين علي والثورة الفرن�سية، علي 

و�سقراط، علي وع�سره، علي والقومية العربية.

خفي 
ُ
اأ اأتيت،  كما  ح��واره،  ُع��ْدُت من 

بين ال�سطور اأ�سعاف ما اتفقنا عليه في 

حول  فيه  اختلفنا  وما   Q علّي  حب 

باأّن  مقتنعًة  الحوار  اأنهيت  »علّي«.  غير 

عليٍّ  ع�سِق  في  يف�سد  لم  خالفاتنا  عمق 

بع�سق  ُم  يترنَّ ج��رداق  جورج  الأن  ق�سية، 

علّي Q ال على ديٍن اأو مذهٍب ما، بل 

اأح��رارًا في دنياكم«،  على قاعدة »كونوا 

ح��ب��ًا ل��ه ورف�����س��ًا ل�����س��واه. ل��ذل��ك اأت���رك 

ختام،  م�سك  االأخير،  �سوؤالي  عن  اأجابته 

الأكثر حواراتي اإرهاقًا ونزاعًا وهي ت�ستحق َعناَء قراءة ما 

�سبقها، الأنها خال�سة حّب علّي Q في قلٍب م�سيحي، 

يراه ركنًا من اأركاِن االإن�سانية كافًة في كل مكان وزمان... 

من  بع�ٍس  اإلى  واالآن  وافترقنا.  اتفقنا  الرائعة  وعلى هذه 

تفا�سيل حواٍر �ساٍق وطويل، لكنه الأجل علّي Q جميٌل، 

نبيٌل، جليل.

اإّنه اأكبر مّما يقال عنه

بي  اأ ب���ِن  ع��ل��ّي  ع���ن  ل��ل��ك��ت��اب��ة  دواف���ع���ك  ب����رز  اأ ه���ي  م���ا 

Q؟  طالب

م�سيحية  م��ن��ط��ق��ٍة  ف���ي  ول������دُت 

بالتاريخ  اأهلها  يتفاخر  »مرجعيون« 

الكبير  ف��اأخ��ي  وعظمائه،  العربي 

زوارنا ق�سائده في  ُي�سِمُع  كان  فوؤاد 

واأتاأثر  اأختزنها طفاًل  كنت  علّي.  مدِح 

هرب 
َ
اأ مرجعيون،  ينابيع  اإلى  فاندفعُت  بها، 

ديوان  اأق���راأ  اأ�سجارها،  ظ��الل  اإل��ى  المدر�سة،  من 

البالغة،  بنهج  اأخي  كافاأني  البحرين.  ومجمع  المتنبي 

مبهمٌة  �سورٌة  ذهني  في  والت�سقت  غيبًا،  فحفظته 

التدري�س  ب��داأت  وعندما  عظيم.  لرجٍل 

ما  قراءة  اأعدت  �سبابي،  في 
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كتبه عن علّي كٌل من طه ح�سين وعبا�س محمود العقاد. 

�سعرت اأنه اأكبر مّما يقال عنه، وعندما اأعدت قراءة نهج 

ْف في كتاباتهما، فقررت  البالغة، تاأكدت اأن علّيًا لم ُين�سَ

�سوت  علي  »االإم��ام  بكتابي  خ�ستها  معركة  في  الدخول 

العدالة االإن�سانية« واأنا دون الثالثين من العمر.

ل���م���اذا اخ���ت���رت ل��ل��ك��ت��اب��ة ع���ن ع��ل��ي ع��ن��اوي��ن م��ث��ل »علي 

وال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة«؟ وم���ا ع��اق��ة ع��ل��ي ب�صقراط 

وال����ث����ورة ال��ف��رن�����ص��ي��ة ل��ت��خ��ت��اره��ا ع��ن��اوي��ن لأج�����زاء 

كتابك؟

الأنني راأيته ركنًا من اأركان كلِّ قومية بين بني االإن�سان، 

كما راأيت با�ستير وجان جاك رو�سو وفولتير، الذين اأفادوا 

باإنجازاتهم العلمية والفكرية كل القوميات على االأر�س ال 

في  الت�سيع طعنًا  اعتبر  وردًا على من  في بالدهم فقط، 

العربية«.  والقومية  »علّي  اأي�سًا  كتبت  العربية.  القومية 

اأبي  بن  علّي  من  اأفهمها  كما  للقومية،  تو�سيحًا  اأردت��ه 

اإن�سانيًا راقيًا، واإن لم تكن كذلك،  Q، ُمْلَمحًا  طالب 

فال قيمة لها، فهي في فهمهم ع�سبية ع�سرية، وعليٌّ في 

هذا المجال يخدم كلَّ قومية في العالم، لذلك بداأت معه 

»عليٌّ وحقوق االإن�سان«.

ماذا عن مو�صوع وليته؟ األْم تره عبر قراءاتك �صاحب 

ح��ٍق وق�صية؟ وم���اذا ع��ن �صورته ال��ي��وم ل��دي��ك، هل 

اختلفت مامحها عن تلك التي دفعت ابن الثاثين 

اإلى كتابته �صوتاً للعدالة الإن�صانية؟

اأمٌر وا�سح، له وحده الحّق بالوالية، مع اإ�سراري  اإنه 

اأن عظيمًا بحجم علّي؛ هو اأكبر من كل والية، اإنه اإحدى 

العبقريات الكبرى في التاريخ ومن اآباء االإن�سانية الكبار، 

ال لل�سيعة وحدهم، فهو لم يتع�سب لنف�سه يومًا، بل ترك 

لدى  يجد  لم  الأنه  القا�سي،  بها  له  حكم  لم�سيحي  الدرع 

االإمام دلياًل، فتبعه الم�سيحي، معترفًا ومعيدًا له الدرع، 

مقاتاًل معه حتى ُقتل.

المراأة في حياة علّي

لماذا غابت »المراأة في حياة علّي« عن عناوين كتابَك؟

ــًا بحجم  اإن عظيم

علّي هو اأكبر من 

اإنه  ــة.  ولي ــل  كـ

ــدى العبقريات  اإح

ــي  فــــ ــرى  الكبــ

ــن اآباء  ــخ وم التاري

ــار ــة الكب الإن�صاني
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اإن ظروفه ال�سعبة، في الحروب المتتالية، لم ت�سمح 

له باأن يهتم بهذا المو�سوع. خا�سًة اأّن ما خا�سه في معركة 

الجمل غّيب عني دور المراأة في حياته.

بالمراأة  الإن�صانية  عاقته  لغياب  �صبباً  لي�ض  ذكرته  ما 

اأ���ص��داء عدالته التي غمرت  ي��رّدد  ال��ذي  عن كتابك 

ال��م��راأة ح��ن��واً... فهي ع��ن��ده ري��ح��ان��ة، وه���ّن �صقائق 

الرجال... فاأوقفني باإ�صارٍة من يده...

له  األتفت  لم  الأمر  �سوؤالِك،  في  انتباهي،  تلفتين  اأنت 

من قبل على اأهميته في هذا الع�سر... على كلٍّ اأنا نظرت 

اإليه ككّل، اإلى نظرته ال�ساملة اإلى االإن�سان رجاًل وامراأة. 

�سيئًا  �سيكون  الأنه  عنه،  لكتبت  المراأة،  �سد  كان  لو  ربما 

غريبًا عن عظمة �سخ�سيته.

اإذاً، ما هو العنوان الذي يمكن اأن ي�صيفه جورج جرداق 

اإلى كتابه؟ ولمن توجهه اليوم؟

قاطبًة،  العالم  حكام  اإل��ى  وج��ه��ه 
ُ
واأ اإمامكم«،  »ه��ذا 

و�سانعي االأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية، ولن اأن�سى طبعًا 

المراأة في حياة علّي«.

نظرته لالجتماع االإن�ساني

ما هي اأهم �صفات الإمام »علي« التي نحتاجها اليوم؟

قوله  في  وذلك  واأنظمته،  االإن�ساني  لالجتماع  نظرته 

 وفي 
)1(

»ما راأيت نعمًة موفورة اإال واإلى جانبها حقٌّ م�سيع« 

مكان اآخر: »ما جاع فقيٌر اإال بما متع 

االإم��ام علّي  �سبق  لقد   .
)2(

به غني« 

�سنة،  واأربعمئة  باألف  مارك�س  كارل 

االأنبياء  ع��ن  يختلف  اأراه  ل��ذل��ك، 

ويفوقهم بنظرته لالإن�سانية.

اأكثر تع�صباً  األ تبدو �صيعياً  وبهذه الكلمة، 

من ال�صيعة اأنف�صهم؟

مو�سوعيٌّ  لكنني  اأ�ساًل،  متدينًا  وال  �سيعيًا  ل�ست  ال، 

جدًا، واأنا معجٌب باالأوروبيين اأكثر، الأنهم يرفعون له 

اإحدى  في  �سيرته،  من  م�ستوحاة  �سورة 

كنائ�س روما.

ــّب  مـعـجـ ــا  اأنــــ

بالأوروبيين لأنهم 

يرفعون له �صورًة 

ــن  ــاًة م م�صتـوحــ

�صيرته، في اإحـدى 

روما ــس  كنــائــ�
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ما هي اأبرز المامح الم�صتركة بين علي بن اأبي طالب 

وعي�صى ابن مريم، حتى قال له النبي يوماً: »يا علّي 

؟ 
)3(

اإن فيك مثًا من عي�صى ابن مريم« 

وعلّي  المو�سوع.  قيل في هذا  ما  اأجمل  وهو  �سحيح، 

فالم�سيح  كثيرة..  والمالمح  الم�سيح،  اإلى  الجميع  اأقرب 

ما  ي��درون  ال  اإّنهم  اهلل،  اغفر  ل�سالبيه:  م�ستغفرًا  ق��ال 

يفعلون... وعلّي رفع ال�سيف عن عدوه، كاأنه يقول انه�س، 

في  اأخ�سامه  عن  عفا  ولطالما  تفعل.  ما  ت��دري  ال  اأن��ت 

قال  كما  الجمل.  معركة  بعد  عائ�سة  واأك��رم  بل  ال�سراع، 

الم�سيح يومًا: »اأحبُّوا مبغ�سيكم وباركوا العنيكم«. وقلت 

لِك اإنهم في اأوروبا، وفي القرون الو�سطى، كانوا يعتبرون 

الم�سيح  اإل��ى  فوجدوه  ق��راأوه  الأنهم  م�سيحيًا  ولّيًا  االإم��ام 

منهاج  على  قر�سًا  الدنيا  »اقر�سوا  القائل:  وهو  اأق��رب، 

.
)4(

الم�سيح« 

كل ما فيه عظيم

واأعجبك  علّي  اإل��ى  ما جذبك  اأكثر  ما  بالتحديد  واأن��ت 

فيه: قّوته اأم اإن�صانّيته اأم مواقفه الفّذة؟.

كل ما في علّي عظيم، اإّنه العظمة بذاتها.. وب�ساطتها 

فيه اأكثر ما اأعجبني، توا�سعه، و�سفاته قيٌم ال تتغير، وهي 

دروب  على  االإن�سان  ثبات  تعميق  اإلى  ثباتها  في  اعية  ال�سَّ

وهذه  باإن�سانّيته،  اإح�سا�سه  وترقية  روحيته  باإعالء  الحّق 

نحتاجها في كل ع�سر. وهو في كل مواقفه قوي يعفو عند 

معركة  بعد  واإكرامها  عائ�سة  �سالمة  وتاأمين  المقدرة. 

القيم  على  الموؤ�س�سة  �سخ�سيته  واإن  دليل.  خير  الجمل 

�سمحت بتاأمين الماء لجي�س معاوية.

ما اأكثر ما اأعجبك فيما ُكِتب عن علّي؟ ماذا عن ال�صيعة 

الآية وقراأت  انقلبت  لو  الخ�صو�ض؟ وماذا  في هذا 

من اإن�صاٍن م�صلٍم كتاباً عن ال�صيد الم�صيح؟

الأنني  دينيًا،  كان  اإذا  يعنيني  وال  بمو�سوعّية،  اأتلقاه 

ل�ست متدينًا، وهذا ال يمنعني من احترام علي والم�سيح، 

قراأته  وم��ا  علي،  عن  �سواي  كتابات  كثيرًا  اأق��راأ  لم  واأن��ا 

مت�سابه ال �سيء اأف�سل من �سواه، واأنا لن اأقراأ عن الم�سيح 
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كتابًا كتبه خوري كما اأقراأ مثاًل ما كتبه تول�ستوي اأو غوركي 

ت�ستطيعين  وال  �سيوعيًا.  كان  الذي 

باالحترام  اإال  اأمامه  الم�سيح  ذكر 

يراه  �سيوعيته  رغ��م  الأّن��ه  المطلق 

اإليه  ي�سل  اأن  يمكن  م��ا  اأع��ظ��م 

اإن�سان،  وهنا تكمن المو�سوعية.

���ل ف����ي ن����ظ����ِرك ال���ي���وم  م����ن ي���م���ثِّ

ام���ت���داداً ل��ن��ه��ج ع��ل��ّي ب��ن اأبي 

طالب Q؟

ربما كثيرون في اأمٍم اأخرى ال 

اأعرفهم، ولكن على حّد علمي في 

لبنان االإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر اأراه ابنًا لالإمام علّي، 

ولهذا ال�سبب اأبعدوه.

ل��و ق��ّدر ل��ك اأن ت��رى الآن ف��ج��اأًة ع��ل��ّي��اً.. م��اذا تقول له. 

وحوارنا هذا �صين�صر في ذكرى مولده؟

�سار عمرك األفًا واأربعمئة �سنة، و�سي�سير مليونًا واألفًا 

واأربعمئة �سنة، و�ستبقى كما اأنت، عظيمًا وكبيرًا ُتقتدى.

وانتهى الكالم، وتوقفت اآلة الت�سجيل، ليبقى وحده حبُّ 

بل  واح��د،  قلب   حدود  عند  بيننا،  للتوقف  قابل  غير  علّي 

قلٌب وفا�س، مالأ  به  امتالأ  وكلما  االأي��ام،  لينت�سر مع مرور 

قلوبًا اأخرى واأحيا ماوؤُه يبا�َس الزمان المتراكم، حياًة ن�سرة 

تمالأ الكون وتفوُح كلما هزتها ن�سائم الوالء باأريج علّي...

. درا�سات في نهج البالغة، ال�سيخ محمد مهدي �سم�س الدين، �س 40( 1)

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 78( 2)

. العمدة، ابن البطريق، �س 211( 3)

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 4، �س 24( 4)

الهوام�ص

الحاجة ولء حمود محاورة الكاتب جورج جرداق
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واحدة  كرة  يالحقون  لعبا   22

دميا جمعة

اللعب  يبداأ  الأول  عامه  الطفل  يبلغ  اأن  وقبل  الطفولة  منذ 

الكرة  بتلك  عالقته  وتتطور  ويركلها..  يلتقطها  يرميها،  بالطابة: 

وي�شكل  المبنى،  مدخل  اإلى  ال�شيق  المنزل  جدران  بين  من  لينتقل 

ملعب  اإلى  و�شوًل  الجيران  اأبناء  مع  فريقًا 

الحي.. واللعبة واحدة: كرة القدم.

تتطلب  ال  بامتياز  الفقراء  ريا�سة 

 11 م��ن  موؤلفين  فريقين  م��ن  اأك��ث��ر 

العبًا لكل واحٍد منهما، وكرة يحاول 

كلُّ فريٍق اإدخالها في �سباك االآخر، 

يتم  ه���دف.  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  بغية 

والروؤو�س  ب��االأق��دام  الكرة  تحريك 

�سوى لحار�س  ُي�سمح  ال  اللعب  وخالل 

داخل  بيديه  الكرة  باإم�ساك  المرمى 
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منطقة الجزاء.

يعود تاريخ كرة القدم اإلى 

ما قبل 2500 عام قبل الميالد، 

ال�سينيون  م��ار���س��ه��ا  ح��ي��ث 

ال���ق���دام���ى وك���ان���وا ي��ق��ّدم��ون 

المنت�سر  ل��ل��ف��ري��ق  ال���والئ���م 

ويجُلدون المنهزم.

كرة  مباريات  �سكل  وتطّور 

القدم كثيرًا لي�سل اإلى ما و�سل 

اإل��ي��ه ال��ي��وم م��ن اح��ت��راف في 

اللعب وتنظيم مونديال عالمٍي 

���س��ن��وات، و�سط   4 ك��ل  خ��ا���سٍ 

الذين  ال�����س��ب��اب  م��ن  ج��م��ه��وٍر 

يع�سقون هذه الريا�سة لعبًا وم�ساهدة..

والقفز  وال��ت��ب��اط��وؤ  ال��ت��ع��ج��ي��ل  وب��ي��ن 

القدم  ورك��ل��ة  ال��راأ���س  و�سربة  وال��ه��رول��ة 

عدٌد  ال��ك��رة..  مع  �سديٍد  بحذٍر  والتعامل 

التي  المثمرة  والنتائج  الفوائد  من  كبيٌر 

توؤمنها ريا�سة كرة القدم: 

التدريب  ف��اإن  ال��درا���س��ات،  بح�سب   �

على لعب كرة القدم من 2 اإلى 3 �ساعات 

البدنية  واللياقة  ال�سحة  يح�ّسن  اأ�سبوعيًا 

الجن�س  عن  بمعزٍل  التحّمل  على  والقدرة 

اأو ال�سن..

� كرة القدم ت�ساعد على بناء ع�سالت 

الج�سم وبالخ�سو�س ع�سالت ال�ساقين. 

� لريا�سة كرة القدم اآثار اإيجابية على 

بنية ووظيفة القلب: تخف�س �سغط الدم، 

تزيد من امت�سا�س االأوك�سيجين، وتخفف 

من خطر االإ�سابة ب�سكتة دماغية.

العظام  ق��وة  م��ن  اللعبة  ه��ذه  ت��ع��ّزز   �

وتمنع االإ�سابة به�سا�ستها.

القدم  ك��رة  لعب  م��ن  دقيقة   45 ف��ي   �

 300 عن  يزيد  ما  حرق  االإن�سان  ي�ستطيع 

التمثيل  ي��زي��د  اأن���ه  ك��م��ا  ���س��ع��رة ح��راري��ة 

الغذائي. 

 � ت�ساعد على الحد من التوتر وتح�سين 

المزاج والم�ساعدة على النوم.

� تح�ّسن م�ستوى التن�سيق والتوازن بين 

مختلف اأع�ساء الج�سم.

تمار�س  حين  اأن��ك  الفوائد  اأب��رز  ومن 

تلعب �سمن  ���س��وف  ال��ق��دم  ك��رة  ري��ا���س��ة 

ي�ساندونك  ج��دٍد  ب��رف��اٍق  وتلتقي  ف��ري��ق، 

الفوز  بطعم  برفقتهم  وت�سعر  وي�سجعونك 

اأو يخففون عليك وطء الخ�سارة.. 
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هو  الهادئ  الحوار  اأن  ن��رّدد  ما  غالبًا 

ال�سبيل االأف�سل لحّل كّل الم�ساكل، وخا�سًة 

في نقا�ساتنا مع االأهل اأو االأ�سدقاء الذين 

نحقق  وحتى  براأينا.  اأقناعهم  اإلى  ن�سعى 

الهدف ال بد من مراعاة عدة نقاط  هذا 

والتعرف اإلى اأ�سرار الحوار الناجح:

ثابتٍة  ــٍة  ــي ــش اأر� ــن  م النــطــالق  1ـ 
ومنطقية

اأن  من  بد  ال  نقا�س،  ب��اأي  البدء  قبل 

نتفق مع الطرف االآخر على نقطٍة محوريٍة 

منطقية  تكون  اأن  وينبغي  منها،  ننطلق 

وعامة. 

2ـ احترام راأي الآخر
عدم اللجوء اإلى التجريح اأو ت�سفيه ما 

يقوله االآخرون؛ الأن ذلك كفيل باأن يبعدنا 

من  االآخ��ر  فيتحول  االأ�سا�س،  الهدف  عن 

ما  لكل  مهاجم  اإل���ى  فكرته  ع��ن  م��داف��ع 

نقوله. 

3ـ عدم النفعال الزائد
�سعة  على  المحافظة 

�سكك  لو  حتى  ال�سدر 

نقوله،  ب��م��ا  االآخ�����ر 

علينا اأن نعطيه حق 

الكالم. 

4ـ  التحّلي بالمو�شوعية
الخالفية  ال��م��وا���س��ي��ع  ف���ي  خ��ا���س��ًة 

فنبداأ  ت�ستفزنا؛  ما  غالبًا  التي  ال�سديدة 

وعدم  ال���ردود  ف��ي  بالتفكير  انتباه  دون 

اال�ستماع اإلى الطرف االآخر. 

5ـ الإيجابية في الحوار
مرة  تناق�سه  ل��م��ن  ت��ق��ول  اأن  ح���اول 

النقطة«،  ه��ذه  ف��ي  »م��ع��ك ح��ق  واح����دة: 

ويمكنك اأن تلحقها بعبارة »ولكنني اأعتقد 

اأن��ك اأخ��ط��اأت ف��ي ك��ذا وك����ذا..«. وبذلك 

التي  الثقة  يحاورك جرعة من  تعطي من 

تدفعه لال�ستماع اإليك. 

6ـ انطلق من فكرته
الخا�س  باأ�سلوبك  االآخ��ر  فكرة  ِع���د 

َ
اأ

�سوف  وب��ذل��ك  يقوله،  م��ا  على  ب��االرت��ك��از 

بطريقة  تفكر  ولكنك  تفهمه،  اأنك  ي�سعر 

مختلفة عنه. 

7ـ افهم الآخر
االآخر  راأي  في  توؤثر  اأن  ت�ستطيع  حتى 

عليك اأن تتفهم دوافعه النف�سية ومكوناته 

انطالقًا  نظرك  وجهات  وتمرير  الثقافية 

وفي  ت��ف��ك��ي��ره.  واأ���س��ل��وب  �سخ�سيته  م��ن 

نقا�سك مع االأهل خا�سة، ينبغي اأن تتفهم 

والفروقات  اأهدافهم وخوفهم عليك  اأكثر 

ن�ساأوا  التي  التربية  ظ��روف  في  الكبيرة 

عليها.

اأ�صرار 

الحوار 

الناجح
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اأين خ�صو�صيتي؟
اأبنائهم اأ�سكااًل مختلفة، واأحيانًا يتطور لي�سل اإلى  يتخذ خوف االأهل على 

حد التدخل في الخ�سو�سيات. هذا االأمر يزعج ال�ساب وي�سعره اأنه اأمام جهاز 

ا�ستخباراتي يبعثر اأوراقه ويقراأ مذكراته ويتطلع في هاتفه الخلوي على اأي رقٍم 

اأو ر�سالٍة جديدة..

غالبًا  ن�سمعه  ال��ذي  الحوار  فاإليكم  ال�سابة  ابنتها  مع  االأم  عالقة  في  اأم��ا 

بينهما.

� ال�سابة: اأمي هل فتحِت جاروري الخا�س وبعثرِت اأوراقي؟

� االأم: كنت اأرّتبه واطلعت على بع�س ما تكتبين.

� ال�سابة: ولكن ال يحّق لك اأن تّطلعي على اأ�سراري.. خا�سًة اأني اأقول لك كّل 

�سيء! اأنت ال تثقين بي! 

ك ويجب اأن اأعرف ما الذي يح�سل معك و.. مهاًل.. هل تخ�سين  � االأم: اأنا اأمُّ

اأن اأف�سح اأ�سرارك؟ هل تخفين عني �سيئًا؟

� ال�سابة: اأجل لدي اأ�سرار.. ولن اأ�سامح اأبدًا من يحاول معرفتها!

واالأخ  االأب  فيها  يتدخل  م�سكلٍة  اإل��ى  ليتحول  النقا�س  يتطور  ما  وغالبًا 

والعائلة...

ن�صيحة لالأهل

ببع�س  ال�ساب  ي�سعر  اأن  المهم  من   -1
باأي  انتهاكها  ينبغي  ال  التي  الخ�سو�سية، 

�سكٍل وفي اأي ظرف. 

متبادلٍة  ثقٍة  عالقة  بناء  اإل��ى  ا�سعوا   -2
بينكم وبين اأبنائكم، وذلك ال يتحقق اإال في 

لون اأن  حال تركتم لهم الحق باإخفاء ما يف�سّ

يبقى �سرًا.

3- لي�س م�ستغربًا اأن يفكر ابنكم اأو ي�سعر 
من  ذلك  الأن  فيها؛  ي�سرككم  وال  اأم��ور  بعدة 

الفكري  الن�سوج  ومتطلبات  الحياة  طبيعة 

والعاطفي.

4- راق��ب��وه��م ع��ن ب��ع��د، ���س��ادق��وه��م وال 
ت�سعروهم اأنهم مقّيدون، وليكن الحوار معهم 

هو الو�سيلة االأ�سا�س لمعرفة اأخبارهم.

ن�صيحة اإلى ال�صباب

1- اعلموا اأْن اأبرز دافع النتهاك 
خوفهم  ه��و  خ�سو�سياتكم  االأه���ل 

حتى  بحمايتكم..  ورغبتهم  عليكم 

من اأنف�سكم!

دوافعهم  ت��ت��ف��ه��م��ون  ح��ي��ن   -2
يمكنكم اأن ت�سركوهم بما تجدونه ال 

يتنافى مع خ�سو�سيتكم. 

يبحثوا  لن  االأه��ل  اأن  تاأكدوا   -3
اأنكم  ���س��ع��روا  اإن  اإال  اأوراق��ك��م  ف��ي 

تخفون عنهم اأمرًا ينبغي اأن يعرفوا 

حل  مفاتيح  تكون  كثيرة  واأحيانًا  به 

م�ساكلكم بين اأيديهم فتقربوا منهم 

وال تبعدوهم.
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ُيعتبر االإرهاب والعنف من اأهّم الموا�سيع التي �سغلت بال 

من  الماليين  مئات  تها  �سحيَّ وذهب  التاريخ،  عبر  االإن�سانية 

بال  العبيد،  قتل  من  مختلفة؛  غات  وم�سوِّ ذرائ��ع  تحت  الب�سر 

رحمة، في حلبات ال�سراع، وتعري�س الموؤمنين بر�سالة ال�سيد 

االإمبراطورية  في  الجائعة،  االأ���س��ود  الأن��ي��اب   Qالم�سيح

الرومانية.. اإلى واأد الفتيات في جاهلية العرب.. اإلى الحروب 

ال�سليبية التي قتلت ماليين النا�س با�سم الدين، وكذا الحروُب 

بين  الو�سطى  القرون  خالل  اأوروب��ا  في  المذهبية،  اأو  الدينية 

الكاثوليك والبروت�ستانت، وجرائم محاكم التفتي�س التي ق�ست 

على خم�سة ماليين اإن�سان بحجة عدائهم للكني�سة.. والالئحة 

تطول حتى لقد اأح�سى الموؤّرخون 2300 حرب ح�سلت جميعها 

في اأوروبا، ما بين القرن ال�سابع ع�سر والقرن الع�سرين! هذا 

كتابه  في  الحيدري  مح�سن  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  يقوله  ما 

والتاريخ  وال�سّنة  القراآن  �سوء  في  والعنف  »االإره���اب  م  القيِّ

والفقه المقاَرن«.

اأن  ه��و   � الموؤلف  يالحظ  كما   � الغرابة  ال�سديد  واالأم���ر 

يتغا�سى االإعالم الغربي عن كّل هذه الجرائم الوح�سية التي ما 

زالت تعاني منها الب�سرية حتى اليوم، وُيل�سق التهمة باالإ�سالم 

 � الميالدي  ال�سابع  القرن  مطلع  في  ظهوره  منذ   � اإياه  ُمعتبرًا 

م�سدر االإرهاب في العالم!

الإرهــــــــاب 

ـــف ـــن ـــع وال
اإبراهيم من�شور
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ــاب  الكت ــف  يك�ص

ــاءات  عـــ ــف ادِّ زي

الغربـي  ــالم  الإعـ

النا�س  ت�صلِّل  التي 

ــًا  وغـربــ ــًا  �صرقــ

يــعـرفـوا  ــال  لئـــ

ــالم الإ�ص ــة  حقيق

اإّن هذا االفتراء ال�سارخ على االإ�سالم هو الذي حدا بال�سيخ 

التاريخية،  الحقائق  ليو�سح  الكتاب  تاأليف هذا  اإلى  الحيدري 

وُينافح عن الر�سالة االإ�سالمية ال�سمحة، كا�سفًا زيف ادعاءات 

يعرفوا  لئال  وغربًا،  �سرقًا  النا�س  ت�سّلل  التي  الغربي  االإعالم 

ذات  الغربية  االأنظمة  من  بدياًل  ويتخذوه  االإ�سالم  حقيقة 

في  اإ�سرائيل  زرع��ت  التي  ال�سوهاء  الديمقراطية 

وراحت  واالإ�سالمي،  العربي  العالم  قلب 

اأنواع االأ�سلحة الفّتاكة، وتوؤيد  تغّذيه بكّل 

ولبنان  فل�سطين  في  الم�ستمرة  جرائمه 

وغيرهما. 

ماّدة الكتاب وم�شامينه

الكتاب  م��و���س��وع  الأه��م��ي��ة  ن���ظ���رًا 

جعله  فقد  م��ادت��ه،  ورح��اب��ة  وخ��ط��ورت��ه 

موؤّلفه الدكتور مح�سن الحيدري في ثالثة 

اأجزاء.

لقد فّند في الجزء االأّول اآراء اأعداء 

االإ�سالم الذين ما فتئوا يزعمون اأنه دين 

ومن  ال�سليبيون،  وكان  والقتل،  ال�سيف 

بعدهم ال�سهاينة الذين لّطخوا كّل �سبٍر من االأر�س التي وطوؤها 

بدماء االأبرياء، هم اأ�سحاب تلك الحرب النف�سية ال�سعواء، 

على طول التاريخ، قديمًا وحديثًا. فت�سّدى ال�سيخ الحيدري 

باأ�سلوٍب  التاريخية  الحقائق  ل��واء  رافعًا  االف��ت��راءات  لهذه 

االإ�سالم ُجزافًا واعتباطًا، وال  علمٍي منهجي، ال يدافع عن 

يكيل االتهامات لالأعداء الموتورين بغير دليٍل موثَّق. 

ويعتبر الدكتور الحيدري اأن االأميركيين وال�سهاينة هم 

الذين افتعلوا جريمة 11 اأيلول )�سبتمبر( عام 2001، وبتلك 

�سائر  يهددون  واليوم  والعراق،  اأفغان�ستان  احتلوا  الذريعة 

الدول االإ�سالمية باالحتالل. 

العدائية  واالآراء  المواقف  تلك  الموؤلف  يفّند  اأن  وبعد 

كاملٍة  باأطروحٍة  جاء  قد  الدين  هذا  اأن  يعتبر  لالإ�سالم، 

وكافلٍة لتاأمين ال�سعادة الحقيقية لكافة الب�سر. 
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وفي بداية الجزء الثاني من كتابه يطرح ال�سيخ الحيدري 

عدة اأ�سئلة مهّمة، هي: 

� هل في االإ�سالم اإرهاٌب وعنف؟ واإذا كان الجواب بَنعم، 

في  الحيدري  الدكتور  برع  وقد  حدود؟  وباأية  وكيف؟  فلماذا؟ 

االإجابة عن هذه االأ�سئلة وغيرها في الجزء الثاني.

الجهاد في �شبيل اهلل

وحروبه   P الر�سول  غزوات  اأن  على  الموؤّلف  يدلِّل  لكي 

يّدعي  كما  النا�س،  رقاب  على  ال�سيف  اإ�سهار  د  مجرَّ تكن  لم 

المغر�سون، فقد ظهر ال�سيخ الحيدري اأ�سدًا حيدرّيًا في الذود 

�س الجزء  عن حيا�س االإ�سالم وكرامة الم�سلمين، حينما خ�سّ

الجهاد  ل�سرح مو�سوع  والعنف«  »االإره��اب  كتابه  الثالث من 

�س في نوعيه: الهجومي والدفاعي اأو الدفاع الم�سروع  المقدَّ

عن النف�س والِعر�س والمال وديار الم�سلمين.

باب  هي  مهّمة،  م�ساألًة  الكاتب  يو�سح  الجزء  هذا  وفي 

يدخل منه اأعداء االإ�سالم لمحاربته فكرّيًا ونعته باالإرهاب، 

من  ذل��ك  وغير  ال��زن��اة،  ورج��م  ال�سارق  يد  قطع  قبيل  من 

العقوبات ال�سارمة.

وفي نهاية الجزء الثالث يعر�س الموؤّلف مو�سوعًا �سديد 

االأهمية هو االإمامة اأو والية االأمة التي يعتبرها اأهّم الم�سائل 

في الفقه ال�سيا�سي االإ�سالمي. 

وبعد، فقد كان للدكتور مح�سن الحيدري في كتابه »االإرهاب 

والعنف«، اإجادات كثيرة ُيوَقُف عندها وُي�سكر عليها.

1ـ من حيث الم�شمون:
اأ ـ  اإّن الغاية من تاأليف الكتاب  غاية �سريفة تتعلَّق بالدفاع 

عن االإ�سالم واإظهار الحقائق رّدًا لالفتراءات. 

مو�سوعة  اإل��ى  اأق��رب  الثالثة،  باأجزائه  الكتاب،  هذا  ـ  ب 

الدينية  والمو�سوعات  والمعارف  االأغرا�س  عة  متنوِّ م�سّغرة 

وال�سيا�سية والتاريخية واالجتماعية واللغوية وغيرها.

2ـ من حيث الأ�شلوب
اأ ـ خالل �سفحات الكتاب كانت المو�سوعية رفيقة الكاتب 

االإ�سالمي،  التاريخ  وحقائق  االأم���ور  بواطن  اأغ���وار  �سبر  في 

ف اأو  �سواء القديم اأم الحديث، وَعر�سها على القارئ بال تع�سُّ

ــاب  الكتــ ــرح  ي�ص

مو�صـوع الجهــاد 

ــي  ــس فــ المـقـّد�

الهجـومي  نوعيـه 

ــي فــــــاعـــ والدِّ
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تع�سب. فهو لم يذكر معلومة اإال قرنها بالدليل الوا�سح والوثيقة 

القاطعة، معتمدًا على اأمهات كتب التاريخ المعتبرة لدى عموم 

واال�سطالحية  اللغوية  التعريفات  وفي  و�سواهم.  الم�سلمين 

اعتمد اأهّم المعاجم والمو�سوعات اللغوية والكتب العلمية ذات 

االخت�سا�س.

ته  حياديَّ تعنيان  ال  ته  وعلميَّ الكاتب  مو�سوعية  اأنَّ  غير 

اآرائه-  عر�س  في   - اآثر  اإن  فهو  المطروحة؛  الموا�سيع  تجاه 

الهوى  مع  مائل  غير  التوثيقي،  التاريخي  العلمي  االأ�سلوب 

رف�سه  في  االندفاع  ح��رارة  َتُفْته  فلم  والمذهبي،  ال�سخ�سي 

 على االإ�سالم والم�سلمين، وتبيان الحقائق 
)1(

الظلم واالفتئات 

النا�سعة والحجج الدامغة، من قبيل االعتراف بوجود اإرهاٍب 

والخوارج  االأمويين  لدى  كما   � االإ�سالمي  التاريخ  في  وعنٍف 

والعبا�سيين والقرامطة وتنظيم القاعدة، مثاًل � ولكنَّ الر�سالة 

االإ�سالمية ال�سمحة بريئٌة من جرائم كل اأولئك الخارجين على 

اأن هذا االندفاع الم�سكور  حدود اهلل و�سوابط ال�سريعة. غير 

التاأليف  وقواعد  ور�سانته،  الكاتب  ية  بجدِّ ُيِخّل  لم  والَمُثوب 

العلمي الممنهج.

ي�سوبها  ال  �سافية  عربية  فقد جاءت  الموؤّلف  لغة  اأما  ـ  ب 

كالماء  �سل�سًة  كانت  بل  عف،  �سَ اأو  ��ٌة  ِركَّ َيْعتِوُرها  وال   ،
)2(

َلْحٌن 

بدون  الفكرية  مراميها  حيث  اإل��ى  تجري  الرقراق،  ال�سافي 

التواء اأو تعقيد. 

الحيدري،  مح�سن  لل�سيخ  والعنف«  »االإره���اب  كتاب  اإّن 

َثْلَمًة في الفقه ال�سيا�سي المعا�سر، »ويحّل لنا كثيرًا من  ي�ُسدُّ 

تعبير  بح�سب  الم�ساألة«  هذه  حول  هنا  المطروحة  ال�سبهات 

.
)3(

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل( 

هذا الكتاب �سرورٌي للمكتبة االإ�سالمية والتاريخية، ف�سكرًا 

لموؤّلفه، ويبقى ثوابه االأوفى عند رّب العالمين.

االفتئات: االفتراء والتجنّي. (1 )

اللْحن: الخطاأ في االإعراب والبناء. (2 )

في اللقاء الثاني الذي ج���رى بين �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر  (3 )

اهلل وبين ف�سيلة ال�سيخ مح�سن الحيدري.

الهوام�ص
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: في�شل الأ�شمر

يقال: �سّرتني روؤياك هنا، وال�سحيح اأن يقال: �سّرتني روؤيتك هنا، الأن 

الروؤيا هي الحلم وال تعني الم�ساَهدة، في حين اأن الم�ساهدة هي الروؤية.

�س له في الذهاب. �َس له بالذهاب، وال�سحيح اأن يقال: رخَّ يقال: رخَّ

يقال: ر�سيته باألف دوالر، وال�سحيح اأن يقال: ر�سوته باألف دوالر، الأن 

الفعل هو »ر�سا« وم�سارعه »ير�سو« ولي�س »ر�سى« ليكون م�سارعه »ير�سي«. 

ونقول: ِر�سوة وُر�سوة وال نقول: َر�سوة.

يقال: زال الخوف من قلبه، وال�سحيح اأن يقال: زال الخوف عن قلبه.

فائدة اإعرابية

ٌب مبنّي على فتح  اآح��اَد لفٌظ مركَّ اآح��اَد  اآح��اَد.  اآح��اَد  اآح��اَد: يقال: جاَء القوُم  اآح��اَد 

الجزاأين في محل ن�سب حال.

َخر«، ممنوع من ال�سرف، ي�ستعمل بمعنى ال�سفة الم�سّبهة، 
ُ
اآَخَر: ا�سم تف�سيل من »اأ

اآخَر من مجاهدي المقاومة االإ�سالمية. واإعرابها: نعت »مجاهد«  نحو: مررُت بمجاهٍد 

مجرور بالفتحة عو�سًا عن الك�سرة الأنه ممنوع من ال�سرف، الأنه على وزن »اأفعل«.

اأخطاء �شائعة
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من اأمثال العرب

ـ ُربَّ كلمة تقول ل�شاحبها دعني

خرج  اليمن  م��ل��وك  م��ن  ملكًا  اأن  ذك���روا 

لل�سيد ومعه �سديق له، وبينما هما يتراك�سان 

عظيمة  �سخرة  الملك  راأى  اإذ  ال�سيد  خلف 

لكنها مل�ساء ناعمة ف�سعد بفر�سه عليها ومعه 

ذلك ال�سديق الذي قال: يا اإلهي! لو اأن اإن�سانًا 

ُذبح على هذه ال�سخرة اإلى اأين كان يبلغ دمه؟ 

فقال الملك: اذبحوه عليها ليرى دمه اأين يبلغ. 

رّب  الغ�سوم:  الملك  قال  عندها  عليها،  فُذبح 

كلمة تقول ل�ساحبها دعني.

ال  كالمًا  يقول  من  في  المثل  هذا  ُي�سرب 

حاجة له وقد يوؤدي اإلى �سرر القائل.

ـ اإّن المقدرَة ُتذهُب الحفيظة

الغ�سب.  والحفيظة  القدرة  هي  المقدرة 

ُروَي هذا المثل عن رجل عظيم من قري�س في 

به  ظفر  فلما  رج��اًل  يطلب  ك��ان  الدهر  �سالف 

قال: لوال اأن المقدرة ُتذهب الحفيظة النتقمت 

منك ثم تركه.

ـ اإن كنَت ريحًا فقد لقيَت اإع�شارًا

بين  فيما  �سديدة  تهب  ري��ح  االإع�سار 

للمتكبر  مثاًل  ي�سرب  واالأر�����س.  ال�سماء 

المختال بنف�سه اإذا واجه من هو اأدهى منه 

واأ�سد.

من غريب القراآن الكريم

ْذ  {اإِ تعالى:  اهلل  قال  َبَق:  اأ

اْلَم�ْصُحوِن}  اْل��ُف��ْل��ِك  َل���ى  اإِ َب���َق  اأَ

ب���ق  اأ  ..)140 )ال�������س���اف���ات: 

الباء  )بك�سر  باقًا  اإ ِبق  ياأ العبد 

هرَب.   وفتحها(: 

تعالى:  اهلل  ق���ال  الإ�ــشــر: 

�����َرُه�����ْم}  ����ُع َع����ْن����ُه����ْم اإِ������صْ {َوَي���������صَ

��ُر: عقُد  157(. االأ���سْ )االأع���راف: 

يقال:  ب��ق��ه��ره،  ��ه  وح��ب�����سُ ال�����س��يء 

والماأ�سر:  ماأ�سور،  فهو  اأ�سرته 

اأي:  واإ�سرهم:  ال�سفينة.  محب�س 

وتقيدهم  تثبطهم  ال��ت��ي  االأم����ور 

اإلى  الو�سول  وع��ن  الخيرات  عن 

اأي�����س��ًا: العهد  ال��ث��واب، واالإ���س��ر 

عن  ناق�سه  يثبط  ال��ذي  الموؤكد 

تعالى:  ق��ال  وال��خ��ي��رات،  ال��ث��واب 

َذِلُكْم  َع��لَ��ى  َواأََخ���ْذُت���ْم  {ءاأَْق���َرْرُت���ْم 

ِري} )اآل عمران:81(. اإِ�صْ
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فامتقع  بخيل  رج��ل  على  �ساعر  دخ��ل 

وجه البخيل وظهر عليه القلق واال�سطراب 

في  طعامه  من  �سياأكل  ال�ساعر  اأن  وظ��ن 

اأن  غير  �سيهجوه.  فاإنه  واإال  اليوم  ذل��ك 

ال�ساعر انتبه اإلى ما اأ�ساب الرجل فترفق 

عنه  وم�سى  يطعم من طعامه  ولم  بحاله 

وهو يقول:

ح��ت��ى ع���ل���ي���ه  دخ�����ل�����ت  اإذ  ت����غ����ّي����َر 

المقاِل ع���ر����س  ف���ي  ف��ق��ل��ت  ف��ط��ن��ت، 

ع����ل����ّي ال������ي������وَم ن��������ذٌر م�����ن ����س���ي���اٍم 

ف�����اأ������س�����رق وج�����ه�����ه م����ث����ل ال�����ه�����الِل

الرومي من �سديٍق  ابن  ال�ساعر  طلب 

اأبطاأ  ولكنه  به،  فوعده  ثوبًا،  يهديه  اأن  له 

في اإنجاز وعده فقال يعاتبه:

ُج�����ِع�����ل�����ُت ف����������داك، ل�����م اأ����س���األ������������ 

ل��ل��ك��ف��������������������ن ال������ث������وب  ذاك  َك 

�����س����األ����ت����َك��������������ُه الأل���ب�������س�������������������������������ه

وروح������������ي ب�����������ع���د ف��������������ي ال����ب���������دن

قال ال�شعراء

قال اأبو العتاهية:

َك�����ا������سِ اأيُّ  ك��������اأْ���������سٌ  ل�����ل�����م�����وِت  اأال   

َح�����ا������سِ ُب����������دَّ  اَل  ������ِه  ِل������َك������اأْ�������سِ واأْن���������������َت 

اإل���������ى َك�����������ْم، وال������َم������ع������اُد اإل���������ى َق�����ري�����ٍب

ت��������ذّك��������ُر ب������ال������م������َع������اِد واأن����������������َت ن�����ا������سِ

ِف���ي���َه���ا  �����َب�����ح�����َت  اأ������سْ ِع�����ب�����رةٍ   وك��������ْم م������ْن 

ن������������َت َق����ا�����سِ
َ
ي����ِل����ي����ُن َل�����َه�����ا ال�����َح�����ِدي�����ُد واأ

ت���ْب���َل���ى  ل����ْي���������سَ  ����َك  ت����ظ����نُّ  
ً
ُق���������وى  ب�����������اأيِّ 

����ي َوا�����سِ َم������ِن ال����رَّ وق������ْد ب���ل���َي���ْت َع����َل����ى ال������زَّ

������ُن������وِن ت�������ُك�������وُن َح�����ّق�����ًا  وَم���������ا ُك���������لُّ ال������ظُّ

ال���ق���ي���ا����سِ َع�����َل�����ى  ������َواِب  ال�������������سَّ ُك��������لُّ  واَل 

ل����ع����ي����ٍن  ُرف����������ع����������ْت  م����خ����ي����ل����ةٍ   وك�������������لُّ 

ل�����َه�����ا َوْج��������ه��������اِن ِم���������ْن َط������َم������ٍع َوَي������ا�������سِ

ْن�����������سٍ 
ُ
اأ ُك�������ّل  ����ري����َرةِ   ُح���������س����ِن ال���������سّ َوف�������ي 

َب����ا�����سِ ُك��������ّل  �����ري�����َرةِ   ال�����������سّ ُخ�����ب�����ِث  َوف��������ي 

من نوادر العرب
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P من بالغة الر�شول الأكرم
قال ر�سول اهلل P: »الم�سلمان اإذا حمل كل واحد منهما على �ساحبه ال�سالح فهما 

مجاز.  القول  وهذا   .
)1(

جميعًا« دخالها  �ساحبه  اأحدهما  قتل  فاإذا  جهنم،  جرف  على 

والمراد بذلك الم�سلمان اللذان يتقاتالن في غير طاعة اهلل �سبحانه، فهما بنف�س القتال 

وتظاهرهما بحمل ال�سالح عا�سيان اهلل �سبحانه، م�ستحقان لعقابه، ُمْقِدمان على �سقاقه. 

للقتال  بتعر�سه  ي�ستحقها  المقتول  اأن  اإال  النار  جميعًا  دخال  �ساحبه  اأحدهما  قتل  فاإذا 

المحظور عليه، والقاتل ي�ستحقها بمثل ذلك، ويتفرد بعقاب القتل الذي وقع منه، فيكون 

جهنم«  جرف  على  »فهما   :Pقوله المجاز  ومو�سع  وب��ااًل.  واأعظمهما  نكااًل،  اأ�سدهما 

والمراد اأنهما على طريق ا�ستحقاق نار جهنم، باإقدامهما على الفعل المحظور، واالأمر 

المكروه، ف�سّبه P كونهما قريبين من ا�ستحقاق دخول النار بمن اأ�سرف على ُجرفها، 

وقام على حرفها، في �سدة القرب منها، واالإ�سراف على الوقوع فيها. 

الجرف ب�سم الراء و�سكونها: ما جرفته ال�سيول واأكلته من االأر�س، والمعنى: فهما 

على مكان تكاد تجرفه جهنم وتعّمه، اأو تدخله فيها.

كلمات عامية اأ�شلها ف�شيح

 . المجازات النبوية، ال�سريف الر�سي، �س428( 1)

الهوام�ص

»دندل«: تقول العامة: »دندَل ال�سيَء« اإذا اأرخاه، وفي اللغة الف�سيحة نجد الفعل »دلدَل« 

َل وهو الذي يمكن اأن تكون العامة قد اأخذته وحّولته اإلى »دندل«..   َك وتهدَّ اأي تحرَّ

ولعل هذا  دمه.  تجمد  البرد حتى  عليه  ا�ستد  اأي  »دِن��ق«  العامة: فالن  تقول  »دِن��ق«: 

اال�ستعمال اأخذته العامة عن المعنى االأ�سلي للفعل في العربية الف�سيحة، ففي العربية 

الف�سيحة »دنق«: يقال: دنَق المري�ُس، اإذا ا�سفّر من المر�س، ودنَق للموت: دنا منه.
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اأمرا�س الغدة الدرقية
د. هاجر بلوط

يخ�شع ج�شم الإن�شان بالمجمل اإلى عمل الغدد ال�شّماء المنت�شرة 

الُغدة  عبر  كلها  وتتوا�شل  المحّدد.  عملها  ُغدة  ولكل  الج�شم.  في 

النخامية التي هي الغّدة الرئي�شة المحّركة للغدد الأخرى.

 وظيفة الغدد

اإن الكثير من عمل الغدد يتاأثر بال�سغط الع�سبي والنف�سي. 

كما وتوؤّثر هذه الغدد في االأع�ساب، اإ�سافًة اإلى تحديد حرارة 

الج�سم وعملية اال�ستقالب وحرق الوحدات الحرارية وتوزيعها 

حين  حراريٍة  �سعراٍت  اإلى  وتحويلها  وتخزينها  اأع�سائنا  في 

الحاجة ال�ستعمالها.
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الدرقية هي  الغدة 

الأكـثــــر  الغــدة 

بالأمرا�س  اإ�صابـــة 

اأنواع الغدد

اأهم الغدد ال�سماء في الج�سم هي:

� الغدة النخامية والتي تحتل مكانًا �سغيرًا في اأ�سفل 

الدماغ وُتعَتبر الغدة الرئي�سة التي تعمل وت�سيطر على 

عمل الغدد االأخرى.

� الغدتان الكظريتان في الجهازين التنا�سليين عند 

المراأة والرجل.

� البنكريا�س.

� الغدة الدرقية والغدد جار الدرقية.

و�سنتعّر�س في هذا المقال لم�ساكل الغدة الدرقية 

بين  �سيوعًا  واالأكثر  باالأمرا�س  اإ�سابة  االأكثر  الغدة  وهي 

النا�س.

موقعها ووظيفتها في الج�شم

تقع الغدة الدرقية في الرقبة، وتخ�سع ب�سكٍل مبا�سر 

بدورها  تخ�سع  وهي  عملها،  في  النخامية  الغدة  لتاأثير 

 .HyPothalamus الدماغ  في  ع�سبي  كهربائٍي  لتوا�سٍل 

اء في الج�سم. وُتعتبر من اأكبر الغدد ال�سمَّ

ين  الغّدة الّدرقية غدة على �سكل »H«. تتاألف من ف�سّ

في اأ�سفل العنق، يوجد كل منهما على اأحد جانبي الق�سبة 

الدرقي.  الن�سيج  من  رفيٌع  حبٌل  بينهما  ويربط  الهوائية، 

َرق��ي��ن )اأو  ب��ال��دَّ ال��م��ع��روف  ال��ه��ورم��ون  ال��غ��دة  تنتج ه��ذه 

الهورمون T4(. يتحكم هذا الهورمون بمعدالت التفاعالت 

كمية  ازدادت  وكلما  الج�سم،  في  تحدث  التي  الكيمائية 

َرقين في الج�سم ازدادت �سرعة عمله. الدَّ

اليود  ه��و  اأ���س��ا���س  عن�سر  ع��ل��ى  َرق��ي��ن  ال��دَّ ي��ح��ت��وي 

الكيميائي. ويح�سل معظم االأ�سخا�س على كمية كافية من 

ال�سمكية  والمنتجات  االأ�سماك  من  َرقين  الدَّ الإنتاج  اليود 

ومن �سرب الماء. وفي بع�س الدول ي�ساف اليود اإلى ملح 

على  �سخ�س  كل  ح�سول  لتاأمين  الخبز؛  اإلى  اأو  الطعام 

اإمداد كاٍف ومنتظٍم من هذه المادة.

تنغرز غدُة جنب درقية، وهي بحجم حّبة الفول، في 

كل من الزوايا االأربع للغدة الدرقية. تنتج هذه الغدد االأربع 
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»د«  الفيتامين  مع  يتحكم  الذي  درقي  الجنب  الهورمون 

بم�ستوى الكل�سيوم في دِم �سخ�سٍ �سليم الج�سم من خالل 

جعل االأمعاء تمت�س كمية اأكبر من الكل�سيوم الموجود في 

الكل�سيوم في  اأقّل من  كميًة  تفرزان  الكليتين  الدم وجعل 

البول.

ويحتاج الج�سم اإلى الكل�سيوم الأغرا�س عديدة، منها 

االأع�ساب  وعمل  ال��دم  وتخثر  واالأ�سنان  العظام  تقوية 

والع�سالت.

عند  للنمو  الرئي�سة  الغدد  من  الدرقية  الغدة  وُتعتبر 

اإن معظم  اإذ  الذهني،  ن�ساطهم  االأطفال، وتقوم بتحديد 

اأدائهم  في  تراجٍع  من  يعانون  الذين  االأطفال 

الذهني  ن�ساطهم  وف��ي  الدرا�سة  وف��ي  العملي 

معدل  وقيا�س  الغدة  لفح�س  يخ�سعوا  اأن  يجب 

يعانون  الذين  االأطفال  اأي�سًا  الدم.  الهرمونات في 

ال��ن��م��و ب�سكل جيد  ال��ق��ام��ة وع���دم  ِق�����س��ر ف��ي  م��ن 

ُي�ستح�سن اأن يخ�سعوا  اإلى مثل هذه الفحو�سات.

الأمرا�ص التي ُت�شيب الغدة الدرقية

تتعر�س هذه الغدة لالأمرا�س التالية:

الك�سل اأو االإفراط في اإفراز الهرمونات.  -1
ما  وهذا  وخالياها.  اأن�سجتها  في  تعقيدات   -2

 .Throid nodules �ُي�سّمى ب

الغدة  ُت�ساب  اأن  ن���ادرة  ح��االت  ف��ي  ُيمكن   -3
الدرقية بنوٍع من ال�سرطان والذي نادرًا ما يكون مميتًا.

لالإ�سابة  مبا�سرًا  �سببًا  ال��ي��ود  م���ادة  نق�س  ُيعتبر 

تعقيدات  اأو   throid nodules الدرقية  الغدة  باأمرا�س 

 Goiter الدرقية  الغدة  ت�سخم  با�سم  ُيعرف  ما  اأو  الغدة 

الذي يوؤدي اإلى ك�سلها. 

ت�شمم الغدة الدرقية

الغدة  ن�ساط  ف��رط  نتيجة  ال��درق��ي  الت�سّمم  يح�سل 

الدرقية  للغدة  الزائد  ب��االإف��راز  اأي�سًا  وُيعرف  الدرقية، 

وبالتورم الدرقي ال�سّمي، ح�سب االعتالل الذي �سّبب هذا 

المر�س.
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يخ�سع ن�ساط الغّدة الدرقية ب�سورة طبيعية لتحكم 

النخامية.  الغدة  تنتجه  ال��ذي  لها  المحفز  الهورمون 

ويحدث الت�سّمم الدرقي عندما يختل عمل اآلية التحكم، 

فيزداد ن�ساط الغدة الدرقية بحيث توا�سل اإنتاج كميات 

َرقين الخا�س بها.  كبيرة من هورمون الدَّ

مفرطة  باأكملها  ال��غ��دة  ت�سبح  االأح��ي��ان  بع�س  ف��ي 

حدوث  درقية  عقدة  ت�سّبب  اأخرى  حاالت  وفي  الن�ساط، 

من  م��ت��زاي��دة  كميات  وج���ود  وي���وؤدي  ال��درق��ي.  الت�سمم 

تفاعالت  لكافة  ع��اٍم  ت�سريٍع  اإل��ى  الج�سم  في  الدرقين 

الج�سم الكيمائية التي توؤثر على العمليات البدنية فيه.

م الغدة الدرقية عوار�ص ت�شمُّ

الّدرقية،  الغّدة  م  ت�سمُّ نتيجة  عوار�س  ع��ّدة  تظهر 

اأبرزها:

1-  ت�سارع في دّقات القلب.
في  ال��زي��ادة  رغ��م  ب��ال��وزن  ُم��ب��رّرة  غير  خ�سارة   -2

ال�سهية.

3-  »تع�سيب« ورجفة في اليدين مع ال�سعور بالحرارة 
ق. الداخلية نتيجة زيادة التعرُّ

في  الكال�سيوم  تناق�س  م��ع  ال�سعر  ف��ي  ت�ساقط   -4
العظام.

الفح�س  اإل��ى  اإ�سافة  الحالة  هذه  ت�سخي�س  وُيمكن 

بدء  مع  اأنه  والالفت  المخبرية.  والفحو�سات  ال�سريري 

العالج تعود �سحة المري�س.

اأكثر اأ�شباب ت�شمم الغدة

من اأكبر اأ�سباب ت�سّمم الغّدة اإ�سابة المري�س بمر�س 

Graves الذي يرافقه جحوظ في العينين، وت�سخم الغدة 
ة. الدرقية toxic Goiter اأو ت�سمم في ُعقد الغدَّ

ك�شل الغدة الدرقّية

كميات  الدرقية  الغدة  اإنتاج  اإلى  الت�سمية  هذه  ت�سير 

المعروف  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��ورم��ون  م��ن  فقط  �سغيرة 

الج�سم  في  الكيميائية  العمليات  كافة  وتباطوؤ  َرقين  بالدَّ

نتيجة ذلك.

من عوار�س ت�صّمم 

ــدة الــدرقــيــة  ــغ ال

خ�صـــــارة غـيــــر 

رغم  بالوزن  مبررة 

الزيادة في ال�صهية
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الغدة  ن�ساط  نق�س  يعود  اأن  يمكن 

اأو  االأ���س��ب��اب،  من  �سبب  اأّي  اإل��ى  الدرقية 

بع�س  في  وا���س��ح.  �سبب  دون  يحدث  قد 

نتيجة  المر�س  ه��ذا  يحدث  االأح��ي��ان 

نتيجة  اأو  الدرقي  الت�سّمم  معالجة 

للغدة  الحافز  الهورمون  غياب 

الدرقية ب�سبب اعتالل اأ�سابها، 

ك��م��ا ق���د ي��ح��دث ان��خ��ف��ا���س في 

ن�ساط الغدة الدرقية عند توفر اليود في 

الحمية الغذائية ل�سبب من االأ�سباب.

اأن تحدث هذه الحالة  من المحتمل 

االأج�سام  قيام  ب�سبب  اأي�سًا  المر�سّية 

الم�سادة ال�سائرة في الدم باإتالف المناعة 

َرق الموجود في الج�سم الذاتية للدَّ

عوار�ص ك�شل الغدة الدرقية

1� ك�سل عام في الج�سد.
2� ال�سعور الدائم بالبرودة رغم الطق�س الحار.

3� ارتفاع في معدل الكول�سترول وال�سحوم.
4� جفاف في الجلد.

5� تخافت في دقات القلب.
6� احتبا�س المياه في الج�سم وزيادة في الوزن.

.coma 7� حالة غياب عن الوعي
الغدة  هرمون  بوا�سطة  ُتعالج  العوار�س  هذه  اأن  علمًا 

وي�سترجع الج�سم حالته الطبيعية.

ال بد من االإ�سارة اإلى اأن اأمرا�س الغدة ُيمكن اأن تكون 

ب االإن�سان م�ساكل  ر عنها ُيجنِّ عائليًة وراثيًة. والك�سف المبكِّ

كثيرة.

جديد  مولود  كل  عند  المبكر  الفح�س  اأن  نن�سى  وال 

ب االأطفال م�ساكل الغّدة، وي�ساهم في  �سروري جدًا، وُيجنِّ

العالج في الوقت المنا�سب.

ك�سل  عالج  المهم  من  الحامل،  للمراأة  بالن�سبة  كذلك 

الغدة الدرقّية عندها ومتابعة مراقبتها خالل فترة الحمل.

ــس  اأمــــــــــرا� اإّن 

اأن  ــن  ُيمك ــدة  الغ

تكـون عائـليــــــة 

ــة والك�صف  وراثيــ

ــا  عنـهــ ــر  المبـــكِّ

الإن�صـــان  ــب  ُيجنِّ

م�صـاكـل كثيــرة
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اإعداد: حوراء مرعي

�سدر كتاب »االإمام علي Q ور�سالته« لموؤلفه االإيطالي الدكتور 

وباهتمام من  روما  في  للن�سر   »Irfan« موؤ�س�سة  لدى  ترنزوني  اأنجلو 

الم�ست�سارية الثقافية للجمهورية االإ�سالمية االإيرانية في اإيطاليا.

 1942 مواليد  م��ن  ترنزوني  اأنجلو  وال��دك��ت��ور 

الباحثين  من  ويعد  االإيطالية،  لوانتو  مدينة  في 

الم�سيحية  الديانة  البارزين في مجال  االإيطاليين 

ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة. ول���ه م��وؤل��ف��ات ع��دي��دة ف��ي مجال 

اال�ست�سراق. 

 Q وكتب الموؤلف في تقديمه لالإمام علي 

في كتابه: »اإن علي بن اأبي طالب Q كان اأول 

�سخ�س اعتنق االإ�سالم الذي ب�سر به النبي االأكرم 

�سخ�س  وهو  ال�سيعة،  اأئمة  اأول  وهو   .P محمد 

محط االهتمام ويعرفه جميع الباحثين والمفكرين. 

ووفقًا لالأحاديث والروايات واإقرار العدو وال�سديق 

االأول في زمانه من  كان   Q عليًا  االإم��ام  ف��اإن 

وهناك  والعلم.  والعدالة  وال�سجاعة  االإيمان  حيث 

الكثير من الكالم حول اإح�سانه واأعماله الخيرة تجاه 

االآخرين وُجوده على الفقراء. واأحاول من خالل هذا الكتاب تقديم 

هذه ال�سخ�سية ال�سامية في االإ�سالم، الأنه من غير الممكن التعرف 

اإلى االإ�سالم من دون التعرف اإلى هذه ال�سخ�سية الفذة«.

يقع الكتاب في 67 �سفحة. وي�سرح الكاتب في الف�سل االأول منه 

كيفية  اإلى  االأخ��رى  الف�سول  في  ويتطرق   Q علي  االإم��ام  حياة 

نبي  الوحي،  اهلل،  وحدانية  الكريم،  القراآن  ر�سالة  ال�سيعة،  ت�سكيل 

االإ�سالم P بو�سفه خاتم النبيين، االإمام المهدي المنتظر |، 

اإر�سادات المجتمع االإ�سالمي، االإ�سالم والب�سرية، الخوف من اهلل، 

اأ�سول الدين ويوم القيامة.

�صدور كتاب

 »الإمام علي Q ور�صالته« 

لباحث اإيطالي
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النباتيين، الذين  اأن  اكت�سف باحث �سيني 

اأو المنتجات  يمتنعون تمامًا عن تناول اللحوم 

الحيوانية، معر�سون لخطر متزايد في االإ�سابة 

بالجلطات واأمرا�س القلب.

اأكلة  ل��دى  اأن  معروف  اإن��ه  الباحث:  وق��ال 

اللحوم عوامل خطر اأكثر من النباتيين لالإ�سابة 

باأمرا�س القلب واالأوعية، لكن اأغذية النباتيين، 

الذين يمتنعون تمامًا عن اأكل اللحم والمنتجات 

الحيوانية، تفتقر للكثير من العنا�سر الغذائية 

االأ�سا�س، مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12 

واأحما�س اأوميغا 3 الدهنية.

بتراجع  ي�سابون  النباتيين  اأن  اإلى  واأ�سار 

اإلى جانب  الدم  في  الجيد  الكولي�سترول  ن�سبة 

زيادة معدالت مادة ال�»هومو�سي�ستيين«، وهذان 

اأمران مرتبطان باأمرا�س القلب.

وخل�س في درا�سته، التي ن�سرها في مجلة 

اإلى  االأميركية،  والغذائية  الزراعية  الكيمياء 

بالجلطات  لالإ�سابة  معر�سون  النباتيين  اأن 

من  يزيدوا  باأن  يو�سي  ولذا  القلب،  واأمرا�س 

تناول اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية الموجودة في 

زيت ال�سمك والجوز والمك�سرات، وفيتامين ب 

12 الموجود في البي�س والحليب المدعم.

مكافاأة لالإقالع عن 

التدخين بماليزيا    

�صون لخطر  النباتيون معرَّ

الجلطات واأمرا�س القلب

موظفي  منح  ماليزية  والية  تعتزم 

االإقالع  في  ينجحون  الذين  الحكومة 

بين  ت��ت��راوح  م��ك��اف��اآت  التدخين  ع��ن 

االأجهزة  )م��ث��ل  وال��ه��داي��ا  ال��ت��رق��ي��ات 

الكهربائية( اإ�سافة اإلى العطالت.

ملقا  والي����ة  وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 

محمد علي ر�ستم: اإن موظفي الحكومة 

عن  االإق��الع  من  يتمكنون  الذين  فقط 

�سيكونون  زمني  اإط��ار  وف��ق  التدخين 

موؤهلين للح�سول على المكافاآت.

اإن  �ستار  ل�سحيفة  ر�ستم  وق���ال 

�ستكون  التي  الحزمة  تفا�سيل  لديه 

االإدارات  ف��ي  التبغ  لمدمني  ج��ذاب��ة 

االإقالع  اأجل  من  الحكومية  والوكاالت 

عن التدخين.

�ست�سكل  الحكومة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 

االإق��الع عن  الإدارة حملة  لجنة خا�سة 

التدخين.

�ستكون  اللجنة  اأن  ر�ستم  واأ�ساف 

م�سوؤولة عن ت�سكيل فريق تقييم لر�سد 

توثيق اإقالع الموظفين عن التدخين.

في  المركزية  الحكومة  و�سرعت 

في  االأخ��ي��رة  ال�سنوات  خ��الل  ماليزيا 

التدخين،  لمكافحة  حمالت  تنظيم 

وتوجيه  التبغ  اأ�سعار  رفع  ذلك  في  بما 

ثالثة  ح��وال��ي  اإل���ى  �سحية  ت��ح��ذي��رات 

ماليين مدخن. 
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الق�ّس  االأم���ي���رك���ي���ة  ال�����س��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 

اأن  بعد  ق�سيرة  لفترة  جونز  تيري  المتطرف 

اآخر  ق�ّس  م��ع  ت�سريح  ب��دون  التظاهر  ح��اول 

اأمام اأكبر م�سجد في مدينة ديربورن في والية 

ميت�سيغان. ونقل موقع �سحيفة »ديترويت فري 

بالمدينة  محكمة  في  محلفين  لجنة  اأن  بر�س« 

وا�سعًا  ج��داًل  اأث��ار  )ال��ذي  جونز  الق�س  منعت 

حول العالم ب�سبب اإحراقه ن�سخة من القراآن( 

اأمام  االحتجاج  من  فلوريدا  من  �ساب  وواي��ن 

العام، وقد  ال�سالم  �سينتهكان  الأنهما  الم�سجد 

دوالر  بقيمة  كفالة  دفع  رف�سا  اأن  بعد  اعُتقال 

والمناطق  الم�سجد  عن  باالبتعاد  م��را 
ُ
واأ واحد 

المحيطة به لمدة 3 �سنوات.

الأن  الكفالة  دف��ع  رف�س  اإن��ه  ج��ون��ز:  وق��ال 

ذلك �سينتهك حقه في التظاهر. وعاد الق�سان 

جونز  وك��ان  �سراحهما.  واأطلق  الكفالة  ودفعا 

االإ�سالمي  »المركز  اأمام  تظاهرة  اإلى  دعا  قد 

اأكبر  ت�سم  التي  ديربورن  بمدينة  اأميركا«،  في 

تجمع للم�سلمين في الواليات المتحدة.

من  لن�سخة  ج��ون��ز  اإح���راق  اأن  اإل���ى  ي�سار 

في  الغ�سب  اأثار  قد  الما�سي  اآذار  في  القراآن 

القراآن  اأن  الق�س  ويعتبر  االإ�سالمية.  ال��دول 

االأميركية  ال�سلطات  متهمًا  العنف  على  ي�سجع 

ب�سلبه حقه الد�ستوري بالتظاهر.

تغريم الق�س الذي اأحرق 

القراآن دولرًا واحدًا!!

ن�����س��ح ف���ري���ق م���ن االأط���ب���اء 

كوب  �سرب  ب�سرورة  االأوروب��ي��ي��ن 

م����اء داف�����ئ ف���ي ال�����س��ب��اح عند 

في  ل��دوره  النوم،  من  اال�ستيقاظ 

تن�سيط وتنظيم الج�سم وتخلي�سه 

من ال�سموم المتر�سبة.

وفي هذا االإطار، ن�سح الفريق 

االأوروبي باال�ستلقاء بعد تناول كوب 

20 دقيقة على  لمدة  الدافئ  الماء 

الماء  ي�ستح�سن خلط  كما  الظهر، 

لكونه  ال��داف��ئ،  الليمون  بع�سير 

الكبد  وظائف  تن�سيط  على  يعمل 

وتنظيف الج�سم من ال�سموم.

واأ�سار الفريق اإلى اأهمية تناول 

وع�سير  الجزر  ع�سير  من  خليط 

التفاح ون�سف ثمرة من ال�سمندر، 

من  �سغيرة  حزمة  اإليها  ي�ساف 

ال��ك��رف�����س. وي��ف�����س��ل ت���ن���اول هذا 

اأ�سبوع  ك��ل  م���رة  ل��ي��اًل  ال��ك��وك��ت��ي��ل 

لتخلي�س الج�سم من ال�سموم.

�صرب الماء الدافئ 

�صباحًا يقّلل �صموم 
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في  العزيز  الــقــارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�شفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�شفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�شكل  اأن 

والحذر  ال�شتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

www.imam-khomeini.com
الخميني  االإم��ام  موقع  يعتبر 

المهّمة  ال���م���واق���ع  م����ن   {

الجمهورية  لموؤ�س�س  �سة  المخ�سّ

لتقديم  محاولة  في  االإ�سالمية، 

�سخ�سيته  ع��ن  ���س��ام��ل��ٍة  ����س���ورٍة 

ونهجه  وج��ه��اده  حياته  وم��راح��ل 

يجد  الموقع  اأق�سام  وفي  واأفكاره. 

تتحدث  متعددًة  اأبوابًا  المت�سّفح 

وتعر�س   { االإم��ام  �سيرة  عن 

واأبوابًا  وديوانه،  وموؤلفاته  لكتبه 

وخطاباته  اأحاديثه  على  ت�ستمل 

وت�������س���ري���ح���ات���ه وب���ي���ان���ات���ه في 

اإلى ن�ّس  المنا�سبات كافة اإ�سافة 

www.111000.net

درو�سًا  التعليمية  المنهل  �سبكة  موقع  يعر�س 

وينظم  الكمبيوتر،  ببرامج  متخ�س�سة  مجانية 

بال�سوت  البرامج  لتعلم  متنوعة  تعليمية  دورات 

باإعداد  يقوم  مخت�س  فريق  خالل  من  وال�سورة 

للمهتمين  تتيح  وممنهجة  �سهلة  بطريقة  الدرو�س 

والتطبيق  التعلم  وال��ح��ا���س��وب  البرمجة  بعالم 

مبا�سرة من خالل مجموعة من التمارين العملية 

الموقع  يقدم  واأي�����س��ًا  االخت�سا�سات،  كافة  ف��ي 

مكتبة احترافية وكتبًا مجانية ودليل مواقع مميز.

موقع �شبكة المنهل التعليمية

موقع الإمام الخميني }

االإمام  تركها  التي  ال�سّيا�سية  االإلهية  الو�سية 

كبيرًة  مجموعًة  اأي�سًا  الموقع  ويقدم   .{

واالأ�سعار  والخواطر  والن�سو�س  المقاالت  من 

التي كتبت بحقه. هذا وين�سر الموقع موا�سيعه 

واالإنكليزية  والعربية  الفار�سية  االأربعة  باللغات 

والفرن�سية.
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www.maahadalmahdi.net

ي��ق��دم م��وق��ع معهد االإم����ام ال��م��ه��دي | 

بتح�سيل  ل��ل��راغ��ب��ي��ن  ب��ال��م��را���س��ل��ة  ل��ل��درا���س��ة 

االأكاديمية  القيود  عن  بعيدًا  االإ�سالمية  العلوم 

اإمكانية  الدرا�سة المجانية عن بعد في مختلف 

اإلى  التعرف  من  ب��دءًا  الثقافية،  الم�ستويات 

و�سواًل  فروعها  بجميع  االإ�سالمية  المفاهيم  

في  وال��ت��ع��م��ق  التخ�س�سية  ال��درا���س��ات  اإل���ى 

وال�سبهات  االإ�سكاالت  وح��ل  العالية  المعارف 

الدرا�سة  برنامج  خالل  من  وذلك  المطروحة، 

بالمرا�سلة الذي ُو�سع خ�سي�سًا لمن ال يتمكن 

للمقيمين  اأو  بدواٍم درا�سٍي محدٍد  االلتزام  من 

درا�سة  البرنامج  لهم  يتيح  حيث  لبنان،  خارج 

المقّررة على االنترنت من خالل تعبئة  المتون 

من  مجموعة  تت�سمن  التي  الت�سجيل  ا�ستمارة 

www.hayaa.org

ال�سحة  م���ن  ع���ام���ًا   25« ع���ن���وان  ت��ح��ت 

الهيئة  موقع  يطل  لها«  ح��دود  ال  الرعاية  حيث 

الموزعة  اأق�سامه  �سمن  االإ�سالمية  ال�سحية 

حول  معلومات  تت�سمن  �سحية  مو�سوعة  على: 

االأمرا�س ال�سائعة و�سحة المراأة والطفل وباب 

اآداب  تتناول  ين�سر موا�سيع  الذي  ال�سحة  فقه 

تتناول  وموا�سيع  والتمري�س  والطبيب  الطب 

اأحكام الم�سائل التي تتعلق بالمري�س والطبابة 

واال�ستفتاءات الطبية اإ�سافة اإلى ن�سرة بمراكز 

االأ�سئلة الثقافية لتحديد الم�ستوى ومن ثم ن�سخ 

بالدرا�سة  والبدء  الموقع  على  المتوفرة  الكتب 

مبا�سرة مع اإمكانية مناق�سة االأفكار واال�ستف�سار 

المعهد  اأ�ساتذة  مع  بالتوا�سل  م�ساألٍة  اأي  عن 

المتخ�س�سين، ومن ثم يتم اإجراء االختبارات 

التقدير  �سهادات  على  والح�سول  والتقييمات 

في الم�ستويات التي يتم تح�سيلها.

كافة.  المناطق  في  وبرامجها  ال�سحية  الهيئة 

خا�سة  مكتبة  الموقع  �سفحة  تت�سمن  واأي�سًا 

خدمات  ويقدم  الطبية،  واالإ���س��دارات  بالكتب 

المثالي وح�ساب وقت  الوزن  قيا�س  مميزة مثل 

الوالدة للمراأة الحامل وغيرها.

موقع الهيئة ال�شحية الإ�شالمية

موقع معهد الإمام المهدي| للدرا�شة بالمرا�شلة
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الجائزة الأولى: علي را�شد عقيل. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  نزهة ح�شن الم�شري. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�شئلة م�شابقة العدد 237

اأ�شماء الفائزين في قرعة م�شابقة العدد 235

* اأ�شماء يو�شف �شحيمي.
* زينب كمال الأ�شهب.
* عبا�ص كمال يون�ص.

* اإيمان محمد عربيد.

* هدى محمد قرياني.
* فاطمة علي قان�شو.

* زينب نعمة خليل.
* عزيزة م�شعود �شاهر.

1

2

3

4

5

�شح اأم خطاأ؟

 اإذا تخلى االإن�سان عن اإيمانه ذهب حياوؤه.

 يقال دنق المري�س للموت اأي هرب منه.

 في القراآن الكريم ت�سمل الوالية العامة االإلهية جميع النا�س حتى الكافرين.

اإمالأ الفراغ

.P عظمة علي في اأنه حبيب اهلل ور�سوله ولم يكن ذلك اإال الأنه كان ...  لر�سول اهلل 

 يعتبر االإعالم الغربي اأن االإ�سالم منذ ظهوره في مطلع القرن ال�سابع الميالدي هو م�سدر ... 

في العالم.

 كل االأديان ال�سماوية اعتبرت .... ق�سية اأ�سا�سًا على الم�ستويين الفردي واالجتماعي.

َمْن القائل؟

 اإن المراقبة تعتبر طريق العبد اإلى النجاة، واإن العبد ليح�سل على ح�سن العاقبة من خاللها.

 »ال بّد للنا�س من اأمير بّر اأو فاجر«.

 »زعم الظلمة اأنهم يقتلونني ليقطعوا هذا الن�سل، فكيف راأوا قدرة اهلل؟«.

ح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد �شحِّ

 يح�سل معظم االأ�سخا�س على كمية كافية من اليود في اللحوم الحمراء ومن �سرب الماء.

للقيم  المعنوية  االأبعاد  فهم  على  القدرة  االأوالد  لدى  يكون  العمر  من  الثانية  المرحلة  في   

وي�ستطيعون ا�ستنتاج م�ساديقها العملية.

  تفتقر اأغذية النباتيين اإلى قليل من العنا�سر الغذائية االأ�سا�سية كالحديد والزنك.

من اأو ما المق�شود؟

 اعتبره االأوروبيون في القرون الو�سطى وليًا م�سيحيًا الأنهم قراأوه فوجدوه اإلى الم�سيح اأقرب.

 لقب بالخميني ل�سدة تعلقه باالإمام }.

 اإن االآيات القراآنية التي وردت في القراآن الكريم حولها ال تبعث � بعد التاأمل فيها � على االطمئنان 

في االإن�سان.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سع وثالثين ال�سادر 

في االأول من �سهر اآب 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�شتالم اأجوبة الم�شابقة:

ل من تموز 2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من اال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

 - المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  جمعية 

النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

9

8

7

6

10

في اأي مو�شوع وردت هذه الجملة؟

ال يجوز اإهدار الثروات الطبيعية التي هي ملك جميع النا�س، واالإ�سراف بالماء واإهداره غير 

جائز.

اعتبرهما الإمام علي Q زكاة الجمال، ما هما؟

 العّفة الطهارة.

 الزهد والتدين.

  العّفة والورع.

اإنه في الثقافة الإ�شالمية بمنزلة العمود الفقري للمجتمع، ول يجب و�شعه في 

اأيدي ال�شفهاء، ما هو؟

هي لعبة تخف�ص �شغط الدم وتزيد من امت�شا�ص الأوك�شجين وتخفف من خطر 

الإ�شابة ب�شكتة دماغية، ما هي؟

هو نهر في الجنة اأ�شد بيا�شًا من اللبن واأحلى من الع�شل، ما هو؟

 القراآن.

 زمزم.

  رجب.
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جائزة �صيد �صهداء 

المقاومة الإ�صالمية }

لحفظة القراآن الكريم

لحزب  ال��ع��ام  االأم��ي��ن  �سماحة  برعاية 

ال�سيخ  ب�سماحة  ممثاًل  اهلل(  )حفظه  اهلل 

الكريم  القراآن  جمعية  كرمت  ق��اووق،  نبيل 

في  الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  وجمعية 

حزب اهلل والتعبئة التربوية الفائزين بجائزة 

ال�سيد  االإ�سالمية  المقاومة  �سهداء  �سيد 

ال��ق��راآن  لحفظة   { ال��م��و���س��وي  ع��ب��ا���س 

الكريم الجامعيين بح�سور ح�سٍد من العلماء 

الثقافية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال��ط��الب  واالأ���س��ات��ذة 

والفكرية واالإعالمية.

ح�سن  ال�سيد  �سماحة  كلمة  الحفل  تخلل 

نبيل  ال�سيخ  األقاها  ن�سر اهلل )حفظه اهلل( 

وكلمة  الكريم  القراآن  لجمعية  وكلمة  قاووق، 

للطلبة الحفظة.

جائزة  هيئة  �سلمت  الحفل  نهاية  وف��ي 

الفائزين  االإ�سالمية  المقاومة  �سهداء  �سيد 

عبارة  هي  التي  والجوائز  الهدايا  الت�سعة 

ال�سيد  ودرع  علمية  و�سهادة  م�سحف  ع��ن 

عبا�س المو�سوي } وجائزة نقدية قيمتها 

7500000  ليرة لبنانية لكل فائز وهم:
الهادي،  عبد  ف��واز  حمد،  كامل  فاطمة 

مغنية،  ح�سين  م��ري��م  ح���رب،  جعفر  �سحر 

فاطمة علي عوا�سة، زينب محمد المو�سوي، 

مرواني،  عي�سى، جنان جعفر  زهراء ح�سين 

ال�سيد اإبراهيم ح�سن.

احتفال م�صابقة العالمة 

ال�صهيد مرت�صى مطهري}

في كتاب طهارة الروح

منطقة  في  التربوية  التعبئة  اأقاَمت 

بيروت والم�ست�سارية الثقافية للجمهورية 

جوائز  توزيع  حفل  االإيرانية  االإ�سالمية 

مرت�سى  ال�����س��ه��ي��د  ال��ع��الم��ة  م�����س��اب��ق��ة 

وح�سور  برعاية  وذلك  الثانية،  مطهري 

في حزب اهلل  التنفيذي  المجل�س  رئي�س 

الدين،  �سفي  ها�سم  ال�سّيد  �سماحة 

الجمهورية  ���س��ف��ي��ر   م��ن  ك��ل  وح�����س��ور 

الدكتور  بيروت  في  االإيرانية  االإ�سالمية 

االإم���ام  ووك��ي��ل  اآب�����ادي،  رك���ن  غ�سنفر 

الخامنائي { ورئي�ض موؤ�ص�صات ن�صر 

ال�صيخ  الل  اآي���ة  مطهري  ال�صهيد  فكر 

اإل����ى فعاليات  اإ���ص��اف��ة  ع��ل��ي م��ح��م��دي، 

فكرية وثقافية وطابية.

لراعي  ك��ل��م��ات  ال��ح��ف��ل  تخلل  وق���د 

الجوائز  توزيع  وتم  وللمنظمين  الحفل 

على الفائزين بالفئات االأربعة.
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د ب�سورة ب�سر ملٌك تج�سَّ

لم تن�سّق االأر�س عنه...

ث��م��ان��ي��ن��ه ت���وّك���اأت م��ت��ع��ب��ًة ع��ل��ى يتم 

الطفولة...

�سبابه مفعٌم بالدر�س واالجتهاد...

�سهر �سالح القراآن بهّمة الر�سالي...

القراآن في القلب...

وفي ال�سوت الب�سير النذير...

وفي القب�سة ال�سيف...

حتى اأ�سعل االأرواح الخامدة...

كالفجر انبلج بعد ليٍل طويل...

فارتع�ست روح االأمة كما االأزهار...

كال�سبح تنف�س...

فدبَّت الحركة في االأج�ساد...

بعد خمول الرقاد...

... كالنهر تفّجر من علٍّ

فاأترعت روافده االأّمة...

م فيها الأحقاب بعد يبا�ٍس تحكَّ

هّز �سمير العالم...

�سَرَبه بقوة...

يا دعاء االأنبياء الم�ستجاب...

يا مّنة اهلل على الم�ست�سعفين...

يا حجة اهلل ابن الح�سن...

نائبك بالحق غاب عنا فاأدركنا...

وحتى يحين ظهورك...

لنا الن�سر اأو ال�سهادة

قا�سم على الطويل

ــاء ــي ــب دعــــاء الأن

كلمة وفاء ل�شيدي ومولي

الإمام الخميني }

الفوؤاُد ِلَربِّ الِعباْد

ْد ُح دومًا وُيَمجِّ ُي�سبِّ

ماِلُك اأمري، لُه �ُسْكري

ْد ْد، واالأَمُل تَجدَّ فالُحلُم َتَج�سَّ

ب�سيِّدي الخميني، �سيِّدي االإمام

ُخال�سة االإيمان، ِجهاٌد وت�سحياْت

َمَدُد الغيب وفي�ُس التجلياْت

َيُد اهلل و�سفينة النجاة

هو الخميني، هو االإماْم

ْد ِمَن الرحمْن ْد والموؤيَّ الُم�سدَّ

حاِمُل الراية، راية التوحيْد

فذراُت الوجود، هلل جنوْد

فالخميني باٍق اأبد الدهر

ما دام بالعروق دٌم يجري

غ�سان هزيمة

�صيِّدي الخميني
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تداعب  االأم  ك��ان��ت  الحالكة  الليلة  تلك  ف��ي 

وبين  معًا.  والبرد  ال�سكون  لتقتل  المدفاأة  حطبات 

الفينة والفينة تقف عند النافذة مر�سلًة �سمعها نحو 

البعيد البعيد.

وتعود اإلى مكانها متمتمة: »ترى هل يعود الليلة؟ 

نف�سها:  وتجيب  الطويل«؟  العمر  هذا  بعد  اأراه  هل 

»كيفما كان، ما اأ�سعب انتظار الحبيب«.

بهذه  ت�ستر�سل  كانت  وفيما  اللحظات  تلك  في 

وتهرول  تاأمالتها،  الهاتف  عليها  يقطع  التخيالت 

نحو ال�سماعة، لعلها تحمل لها �سالتها المن�سودة.

اآلو.... لكن المتكلم ال يجيب.

م�ساء  ال�سماعة،  من  ال�سوت  بعد حين  ويطلع 

الخير يا اأم ال�سهداء.

وتم�سي برهة �سمت راأتها الدهر بكل ف�سوله 

و�سفحاته، ولكنها تمالكت اأع�سابها وهتفت: ماذا 

الدموع،  ح�سرجة  �سبقته  متهدٍج  وب�سوٍت  ؟  ُبنيَّ يا 

ياأتيها الجواب: لقد قتلوه، و�سعوا له عبوة نا�سفة، 

ف�سقط �سهيدًا.

�سفة.  ببنت  تنب�س  اأن  دون  ال�سماعة  وتغلق 

جل�ست. نظرت نحو ال�سماء، ثم ابت�سمت في الوقت 

الذي ان�سابت فيه على خديها دمعتان بهدوء. اأخذت 

ثم  الع�سكري  بثوبه  حّدقت  مليًا،  تاأّملت  ال�سورة. 

وجدت نف�سها في مرتع الطفولة، يوم كانت تحدق 

بذلك الطفل الذي يرك�س في اأزّقة القرية، فيتبعه 

اأترابه في لعبة الحرب حين يمثل دور القائد ورفاقه 

�سي�سقط  اأنه  علمت  الوقت  ذلك  ومنذ  الجنود.... 

حتمًا الأّنه اعتاد اأن ينفذ ما يقرر، وقطعت رحلتها 

مع ال�سمت بعبارة: »اللهم تقبل منا هذا القربان«.

اأميمة عالم

اللهم تقّبل..

مهداة اإلى روح ال�شهيد 

القائد اأبو ح�شن �شالمة )علي ديب(

اأمامك  فاأفكاري  ع��ذرًا  اأ�ستميحك 

خجولة

اأّول كلمٍة في حكاية الّطفولة،  اأبي يا 

الّرجولة،  كبرياء  اأق��راأ في عينيك  يا من 

تحيًة ووفاًء وعرفانًا اإلى ال�ّسم�س ال�ّساهرة 

األّون من خيوطها  في �سماء حياتي والتي 

دروب الغد.

ثنايا  بين  من  يخرج  مالكًا  يا  اأب��ي، 

الفجر الخا�سع.. 

ال�ّسم�س  ث��غ��ر  م��ن  ي�سطع  ن����ورًا  ي��ا 

البا�سم..

يا ذكرى حفظتها في �سندوٍق يطفو 

بين جداول الّزمن تتناقله االأجيال..

الع�سق  ب��خ��اَت��م  م��م��ه��ورًة  ق�����س��ًة  ي��ا 

االإلهي، محفورًة على مذبح ال�سهادة..

يا مذبوحًا في محراب العبادة، يا من 

يحيا في ثنايا قلبي..

من  ليثًا  يا  المتمّرد،  الّطائر  اأيها  يا 

اإلى  بالقافلة  الح��ق��ًا  ي��ا  ح��ي��درة،  ل��ي��وث 

كربالء..

روحي  اأن�سى  وه��ل  اأن�ساك.  لن  اأب��ي 

اأّنك  تذّكرت  ذكرتها  كّلما  التي  ال�سّفافة 

رحلت نحو علياء الح�سين؟

ابنتك الم�ستاقة اإليك

فاطمة �سليم

ابنة ال�سهيد نزار �سليم

هم�صات

اإلى اأبي
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عر�س  على  تترّبع  زل��ت  وال  خلت  ع�سٌر 

القلوب

ع�سٌر خلت وال زال �سوتك يهدر في موقع 

البيا�سة قبيل التحرير �سنزيلكم من الوجود

اإليك  اأناأتي  ننتظر.  زلنا  وال  خلت  ع�سٌر 

من الموت اأم تاأتي اإلينا من الحياة؟

اأيها ال�ساري كوكبًا على هدب الحياة

ومن  للحق  المتمرد  ال�سعور  اختالجة  يا 

اأجل الحق

تنثني في هداأة الوجدان

تنعطف في ذواتنا

وما غبت عنها اأبدًا

عجبًا لكم اأنتم ال�سهداء تقروؤون التاريخ 

قبل حدوثه

تاركين  وداع  دون  ب�سمت  وت�سافرون 

وراءكم دمًا يهدينا اإلى �سواء ال�سبيل

خذ دموعي مرثية لعينيك

خذ �سموع اأحالمي وانثرها على كفيك

ما دام النور ي�سطع من راحتيك

اأر�سلها  �سوق  خفقات  قلبي  اأوت��ار  هذي 

اإليك

اأيها الراحل الباقي ال تن�َس موعد اللقاء

حيث نحن باالنتظار

تلميذك حمزة

المطر، مع  الهواء وحّبات  مع ن�سمات 

و�سل  الكنائ�س،  واأجرا�س  الماآذن  اأ�سوات 

النداء، نداء االأر�س المحتلة، نداء الثكالى 

واليتامى، وكاأنه نداء الح�سين Q من 

هب  ين�سرنا«؟  نا�سر  م��ن  »ه��ل  ك��رب��الء 

�سود من عرينهم تاركين وراءهم قلوبًا 
ُ
االأ

يخرقها األٍم الفراق. م�سوا من بين اأحالم 

ال�سبا، م�سوا متخلين عن اأطفال هم حلم 

عمرهم الجميل، حملوا اأج�سادهم النحيلة 

�سوى  يملكون  ال  ال�سغيرة.  واأع��م��اره��م 

ليواجهوا  الحّقة  والق�سية  االإيمان  �سالح 

اأعتى قّوة. انطلقوا على ا�سم اهلل واأذاقوا 

اأعداءهم كاأ�س الذّل والهزيمة وقاومت 

حينها العين المخرز.

مواكبهم  ب������داأت  وب����ع����د... 

ال��م��الئ��ك��ي��ة ب��ال��ع��ودة زراف�����اٍت 

بالغار  مكّللين  ووحدانًا، عادوا 

ترفل  الهرمل  قامت  يجّللهم. 

وهي  مثلها  وم��ن  بهم.  مزهوًة 

المقاومة؟  وخ��زان  ال�سهداء  اأم 

العا�سي  وب��رف��ق��ت��ه��ا  ق���ام���ت 

الكرام  ال��واف��دي��ن  لي�ستقبال 

ال���ت���راب عنهم  ال����دم  وي��م�����س��ح 

وهذا  العذب.  مائه  من  بقطرة 

اإنا على  �سوتنا يق�سم الأرواحهم 

العهد باقون، وللو�سية حافظون، 

حتى  رخ��ي�����س��ة  االأرواح  ن��ق��دم 

تحقيق اإحدى الح�سنيين »الن�سر 

اأو ال�سهادة«.

لينا اإبراهيم مرت�سى

مهداة اإلى ال�شهيد المجاهد اأحمد 

ح�شين عقيل )جواد ثار اهلل(

في ذكراه العا�شرة

خلت
ٌ
ع�صر 

هم من بالدي

مهداة اإلى اأرواح �شهداء الهرمل

في ذكراهم
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اأنقذني

-ال�����م�����ت�����������س�����ل: 

هناك  النجدة!  النجدة، 

ُقطٌّ يحاول التهامي

-ال�سرطة: ال تخف يا رجل اإّنه مجرد 

ُقّط

رجل؟  اإنني  لك  قال  ومن  -المت�سل: 

اأنا ببغاء!!

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

76134
13

45
14563
347

89146
28
37

52739

اأحجية:

طرائف

ال�شديق الأمين

- قال اأحدهم ل�سديقه: اأريد اأن اأقول 

لك �سيئًا لكن اأرجو اأن يبقى �سرًا بيننا!

- ال�سديق: قل وال َتَخف.

 500 اأ�ستدين منك  اأن  ريد 
ُ
اأ - الرجل: 

دوالر.

لم  اأن��ي  واعتبر  تهتم  ال  ال�سديق:   -

اأ�سمع �سيئًا.

اخترعوا  ال��ذي��ن  ه��م  ال�سينيين   �

ارة  البحَّ اإل��ى  ذلك  بعد  ونقلوها  البو�سلة 

ال��ب��ن��دق��ي��ة بجلب  اأه����ل  ال���ع���رب، وق����ام 

البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإلى بالد 

الم�سرق؟

الموز  ي��ع��ّد  العلمية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن   �

من  ال��ب��ن��دورة  تعّد  بينما  االأع�����س��اب،  م��ن 

الفواكه؟

� �سكان العالم يزدادون بمعدل مليون 

ون�سف المليون كل اأ�سبوع؟

هل تعلم اأن:

ُله ناظره اأوَّ ا�سم الذي َتّيَمني 

فاإّن لي اآخره ُلهُ  اإن فاتني اأوَّ
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روي عن النبي P: »من قال في رجب: »اأ�ستغفر اهلل الذي ال اإله اإال هو، وحده ال 

�سريك له واأتوب اإليه« مائة مّرة وختمها بال�سدقة، ختم اهلل له بالرحمة والمغفرة، ومن 

قالها اأربعمائة مّرة، كتب اهلل له اأجر مائة �سهيد«.

من اأدعية القراآن الكريم

دعاء طلب الجنة

اِلِحيَن... َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَثِة َجنهَِّة النهَِّعيِم...َوَل  {َربِّ َهْب ِلي ُحْكماً َواأَْلِحْقِني ِبال�صهَّ

ُتْخِزِني َيْوَم ُيْبَعُثوَن*َيْوَم َل َيْنَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن*اإَِل َمْن اأََتى اللَ ِبَقْلٍب �َصِليٍم}

)ال�شعراء: 83 ـ 89(

من م�صتحبات �صهر رجب:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

»على قدر العقل تكون الطاعة«

)عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�صطي، �ض 327(.

»طوبى لمن �صمت اإال من ذكر الله«

)عيون الحكم والمواعظ، �ض 313(. 

من و�صايا لقمان:

»يا بنّي، لكل �سيء عالمُة ُيعَرف بها وي�سهد عليها، واإن للدين ثالث عالمات: العلم 

واالإيمان والعمل به، ولالإيمان ثالث عالمات: االإيمان باهلل وكتبه ور�سله، وللعالم ثالث 

وال�سيام  ال�سالة  عالمات:  ثالث  وللعامل  يكره،  وبما  يحّب  وبما  باهلل  العلم  عالمات: 

ويعين  بالغلبة  دونه  ومن  بالمع�سية  فوقه  من  يظلم  عالمات:  ثالث  وللظالم  والزكاة، 

الظلمة، وللغافل ثالث عالمات: ال�سهو واللهو والن�سيان«.

)بحار الأنوار، العامة المجل�صي، ج 13، �ض 415(. 

)مفاتيح الجنان، �ض 175(
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اإعداد: في�شل الأ�شمر

اأفقيًا:

من اأ�صحاب اأمير الموؤمنين عليه ال�صام. 1 .

يخيف ني�صان – . 2

دولة اأوروبية رف طيور – . 3

في البي�صة اتكل على – . 4

ب����ه  ب�����ل  ي�����غ�����ر م�������ا  5 . – ع�����ط�����ف  ف  ح���������ر

قيق  لد ا

يطالب عا�صمة اأوروبية – . 6

تجرع الماء )معكو�صة(  اأخت اأبيك – . 7

دولة افريقية نادت – . 8

�صاح جواب – من الحبوب – . 9

ا�صم موؤنث �صد الغروب – . 10

عموديًا:

رجل دين وقائد لبناني مغيب 1 .

رك�َض يعجلون – . 2

ابتهلت الى الل  م�صتقر في مكانه – . 3

بيت  4 . – – م��ك�����ص��ب  م��ت�����ص��اب��ه��ان  ح����رف����ان 

الطائر

تخون قمر مكتمل – . 5

ر�صام ا�صباني مدينة فرن�صية – . 6

تعودان  7 .

عا�صمة اأميركية بحوزتي – . 8

�صمَل الأمر القوم اأخر�ض – مكروه – . 9

اأمير ال�صعراء 10 .

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 236

12345678910

منةديرجلا1

دابامال�سا2

راقنمقدا3

�سبليابهني4

اانبهوام5

لدعينادلا6

ةبمتترع�س7

امرهايري8

ةباتكمتبه9

لةبكارمم10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

236 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

365847129

274915638

891263457

159734286

623189574

748652913

916578342

482391765

537426891

الجواب: علي

1- �صح اأو خطاأ؟

اأ � خطاأ

ب � �صح

ج � خطاأ

2- اإماأ الفراغ:

 اأ � الإعامية

ب � الإرهاب

ج � الدنيا

3- من القائل؟

.L اأ � الإمام مو�صى بن جعفر

.Q ب � الإمام علي

ج� � الإمام الخامنئي {.

4-  �صحح الخطاأ

اأ � ال�صلبة � الناعمة.

ب � اأرياف العراق.

ج � مادة م�صحوق الكاكاو.

5- من / ما المق�صود؟

اأ � ال�صجادة القراآنية النفي�صة.

ب � جمعية النور.

ج � اإعام المقاومة.

6-اأول الكام.

7-   »بقية الل خير لكم اإن كنتم 

موؤمنين«.

8-  الإيثار.

9- معركة موؤتة.

ي�صمى  م����ا  اأق������ل  ي��ك��ف��ي    -10

�صدقة.

اأجوبة م�شابقة العدد 235
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اإيفا علوّية نا�شر الدين

حجــاٌب بلــغـــة 

الــــ�ــــصــــفــــور!

اأّي حجاب ذلك الذي ينطق بلغة ال�سفور؟!

ج وزينة وعطر، وثياب ال توؤدي معنى ال�ستر، وعلى  تبرُّ

الراأ�س غطاء م�ساب ب�سرطان المو�سة الفّتاك.

اإّنه حجاب غارق في م�ستنقع الجهل اأو التجاهل 

المراد  والمغزى  اأجله،  ُوجد من  الذي  الهدف  عن 

اأن  التي يجب  التي يمثلها، والر�سالة  منه، والقيمة 

يوؤديها، والدور الذي يجب اأن يلعبه، وال�سروط 

التي يجب اأن يراعيها، والواجبات التي يجب 

والتزلزل  ال�سياع  هيبته من  ت�سون  التي  والم�ستلزمات  يحققها،  اأن 

واالنهيار.

ر له اأن يتكلم ل�ساح هاتفًا م�ست�سرخا: اإّنه حجاب لو ُقدِّ

اأنا الحجاب عقيدة، واإيمان، ويقين، ونهج، ومبداأ، والتزام.

اأنا الحجاب عبادة، وطاعة، وت�سليم، وخ�سوع، وخ�سوع. 

اأنا الحجاب نور، وفخر، وخير، وطهر، و�ستر.

اأنا الحجاب عّز، ورفعة، ومجد، وتاألق وجالل وجمال.

اأنا الحجاب َعَلم، وِعلم، وعمل، و�سلوك، واأ�سلوب حياة.

اأنا الحجاب ُخلق، وعفة، ووقار، و�سفاء، وح�سمة، وحياء.

اأنا الحجاب جهاد، وقوة، وتحّد، وعزم، واإ�سرار، وثبات.

.Oواإرث فاطمة الزهراء ،Oاأنا الحجاب قدوة زينب الحوراء

اأنا الحجاب تاج الهدى وكلمة التقوى و�سبيل الر�سى.

تلطخن  اأن ال  الن�ساء،  ربيبات خير  يا  باهلل عليكن  اأق�سم  الحجاب،  اأنا 

اأهل  ومرتجى  وم�سعى  غاية  فتلك  حرمتي.  وهتك  حقي  هدر  في  اأيديكن 

الف�سق والعداء.
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