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ال�شيد علي عبا�س املو�شوي

ٌة يهدون اأئمَّ

َيعُبر االإن�سان في حياته مراحل، ينتقل فيها من النق�س اإلى الكمال، 

ة، وي�سعى  ة ومعنويَّ ا يتوافر اأمامه من ِنَعم ماديَّ وي�سعى الكت�ساب المزيد ممَّ

ال�ستثمار طاقته في �سبيل الو�سول اإلى ذلك.

ة التي ُينعم اهلل عزَّ وجل بها  ة نعمُة الهداية االإلهيَّ وِمَن الِنَعم المعنويَّ

على عباده، فيرقى االإن�سان من خللها اإلى مدارج الكمال.

الأن  له  توؤهِّ فاإنَّها  ال�سفات  هذه  االإن�سان  في  اكتملت  اإذا  ذلك،  بعد 

يكون هاديًا للآخرين، فل اأنانيَّة في خطِّ الهداية، بل من ي�سل اإليه يدعو 

اأمر بذلك، فكلَّف عباده جميعًا  اإلى االقتداء به، واهلل عزَّ وجل  االآخرين 

اختاره  من  وكلَّف  الجاهل،  وتعليم  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  باالأمر 

ي�سوق  واإمامًا  اإليه  يدعو  ر�سواًل  يكون  لكي  عباده  من  واجتباه  وا�سطفاه 

النا�س اإلى اهلل عّز وجل.

اأراد  عليهم  جرى  وما  االأنبياء  ق�س�س  الكريم  القراآن  بيَّن  وعندما 

تكتنفها  وجل  عزَّ  اهلل  اإلى  الدعوة  اأنَّ  اإلى  النا�س  �سائر  ير�سد  اأن  بذلك 

ة، واأنَّ هوؤالء الذين اختارهم اهلل عّز وجل لم يكن اختياره  م�ساعب جمَّ

اإال عن حكمة فاختياره  اأفعاله ال ت�سدر  الأنَّ  الأ�سباب،  بل كان  لهم عبثًا، 

لهوؤالء اإنَّما هو الأ�سباب تنبئ عن حكمة اإلهّية.

لم يقع االختيار االإلهّي على اأفراد من الب�سر فكانوا محًل لل�سطفاء 

لهم لذلك. واالجتباء اإال الأنَّهم امتلكوا من ال�سفات ما اأهَّ

وتحّدثنا االآيات عن �سفتين يمتاز بهما هوؤالء الم�سَطَفون:

ال  �سيء  اإلى  االآخرين  يدعو  اأن  الإن�سان  يمكن  فل  اليقين،  �لأول���ى: 
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�سيظهر في  الأنَّ ذلك  وال�سك؛  الترّدد  ويعي�س حالة  فيه،  الطماأنينة  يمتلك هو 

فلتات ل�سانه وفي مدى نفوذ كلماته، وتاأثير اأ�سلوبه على االآخرين. وهوؤالء حيث 

نوا  كانوا من اأ�سحاب القلوب المطمئّنة في الخطِّ الذي ي�سيرون فيه فاإنَّهم تمكَّ

من تحّمل عبء الر�سالة.

اأنَّهم يحملون للنا�س ما  �لثانية: ال�سبر، وهو تحّمل ال�سدائد، فهوؤالء مع 

هم واجهوا الرف�س المقرون باال�ستهزاء واالزدراء  فيه خيرهم و�سلحهم، ولكنَّ

لوا  وغيره، ولكنَّ ذلك لم يثنهم عن موا�سلة الدعوة والهداية اإلى الحق، فتحمَّ

الكثير حتَّى تمكنوا في النهاية من هداية جماعٍة من النا�س قليلًة كانت اأو كثيرًة 

اإلى الحّق.

ز هوؤالء، فاإنَّ كلَّ من يحمل لواء الهدى ويرفع راية الحّق  واإذا كان هذا ما يميِّ

اأن يكون �ساحب  اأواًل من  له  بدَّ  واأن يكون حامًل لهاتين ال�سفتين، فل  بدَّ  ال 

يقين وي�سل اإلى ذلك من خلل العمل على تعليم نف�سه وتهذيبها، لي�سل اإلى 

ات، وينتقل بعد ذلك اإلى اأداء واجب هداية االآخرين. الهداية على م�ستوى الذَّ

اأن يتحلَّى بال�سبر، فمهما كانت ال�سدائد والم�ساعب  وال بّد له ثانيًا من 

م على متابعة م�سيرة الهداية هذه وا�سعًا االأمل الكبير اأمامه  فاإنَّه يعزم وي�سمِّ

قه اهلل لهدايته، فلي�س لغير �ساحب اليقين اأن  في اأن يهتدي من النا�س من يوفِّ

ى لذلك، بل االإمامة  يمار�س فعل الهداية، ولي�س لمن ال يتحلَّى بال�سبر اأن يت�سدَّ

ثنا به القراآن حيث يقول: حٌق ثابٌت لمن امتلك كل االأمرين وهذا ما يحدِّ

َبُرو� َوَكاُنو� ِباآَياِتَنا ُيوِقُنوَن}  ا �صَ ًة َيْهُدوَن ِباأَْمِرَنا َلمَّ {َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم �أَِئمَّ

)ال�سجدة، 24(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين
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ال�شيد عبا�س علي املو�شوي

اّلتي  المّدة  هي  كم  الموؤمنون  يت�شاءل  ولهفٍة  ب�شوٍق 

يعي�شون،  فهم  الحكم،  في   | المهدي  الإم��ام  يق�شيها 

يترّقبون  ال�ّشنين،  من  المئات  منذ  النتظار  يتوارثون 

خروج المهدي | ويحلمون بُحكم يعّم العالم ي�شود فيه 

العدل وتنت�شر فيه الف�شيلة وُيق�شى على كل انحراف اأو 

ف�شاد اأو رذيلة.

اأمم  مع  وقا�شية  �شعبة  معركة   | المهدي  يخو�س 

و�شعوب تعي�س الظلم والقهر ومع اأنظمة وحكومات تعي�س 

ر�شله.  به  جاءت  وما  وتعاليمه  واأحكامه  اهلل  عن  الُبعد 

الحكم   | المهدي  يتوّلى  والن��ت��ظ��ار  النتظار  وبعد 

الحكم  يتوّلى  اأحالمهم.  الأنبياء ومحّقق  باعتباره وريث 

لينّفذ اإرادة اهلل في الأر�س فيملوؤها ق�شطًا وعدًل بعد اأن 

وهنا  واأمره،  اهلل  باإرادة   | ويحكم  وجورًا.  ظلمًا  ملئت 

يح�شر ال�شوؤال: كم هي مدة حكمه؟ وكم هي مدة العدل 

ظل  في  الب�شرّية  بها  تنعم  �شوف  التي  والرفاه  والرخاء 

حكمه المبارك؟

وُتمـتِّـعـه فيـها 

. . طــويــــالً.
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ـــقـــول  ــــ ــــ ــــ ت

اإّن  ـــات  ـــرواي ال

حـــكـم المهدي 

لمدة  يمتد   |

وت�صع  ثالثمائة 

ــي  �ــصــنــيــن وه

الفترات  اأطــول 

ـــورة  ـــذك ـــم ال

ــث ــادي فــي الأح

* هل هو غيٌب محجوب؟
اأن  بمفردها  للعقول  يمكن  ال 

تح�سل على الجواب على نحو القطع 

ت�ستعين  اأن  من  لها  ُبّد  ال  بل  واليقين، 

الأن   R المع�سومين  عن  ورد  بما 

ال��ح��دي��ث ع��ن م���دة ح��ك��م االإم����ام غيب 

اإل��ى  اأ���س��ف  مجهول.  وم�ستقبل  محجوب 

المهدي  االإم��ام  حكم  م��ّدة  في  ورد  ما  اأنَّ 

�سنوات  لذلك  دت  وتعدَّ جدًا  مختلف   |

والمكثر  �سنوات  �سبع  فالمقّل  االإمام  حكم 

اأهل  لبث  ما  عدد  �سنوات  وت�سع  ثلثمائة 

الكهف في كهفهم وما بين الرقمين اأرقام.

المهدي  ملك  م��ّدة  عن  الحديث  وقبل 

فيما  االختلف  اأن  اإلى  النظر  لفت 
ُ
اأ  |

ُينقل عن المع�سومين R لم يكن منهم 

اإذ ال يناق�س كلُم المع�سوم كلَم مع�سوم 

الحقيقة  عين  تعطي  الع�سمة  الأن  مثله؛ 

فمن  فيها.  اإ���س��ك��ال  ال  ال��ت��ي 

هنا اإذا تراءى لنا االختلف 

فل  المع�سومين  ك��لم  ف��ي 

ينقله  فيما  يكون  اأن  من  ُب��ّد 

ع��ن��ه��م ال�������رواة � وم����ا اآف���ة 

فالكذب   � رواتها  اإال  االأخبار 

يروي  فيمن  يكمن  الخطاأ  اأو 

ع���ن ال��م��ع�����س��وم وق���د ح���ّذر 

ال��ك��ذب  م���ن   P ال��ن��ب��ي 

م��روي  ه��و  ك��م��ا  وق���ال  عليه 

عنه: »من كذب علّي متعمدًا 

 .
)1(

النار« من  مقعده  فليتبواأ 

وقد حذر االأئمة R اأي�سًا 

من الكذب عليهم.

اأرج��ح الأق��وال في مقدار حكم   *
الإمام |

قلنا اإّن الّروايات في مّدة حكم المهدي 

الزمن  اأرقام ومدد من  اختلفت على   |

متعددة، وهنا نت�ساءل: هل يمكن 

الجمع بينها واأن نقبلها جميعًا؟ 

يظهر من بع�سهم اأنه يذهب اإلى 

هذه  اإّن  فيقول:  ويرت�سيه  ذلك 

الروايات تتحّدث عن فترات من 

 � االنت�سار  بداية   � االإم��ام  حكم 

بداية االنت�سار � بداية اال�ستقرار 

وانت�سار  ال��رف��اه   � اال���س��ت��ق��رار   �

االأر���س  على  وتعميمه  االإ���س��لم 

ال��ن��ت��ي��ج��ة تكون  ك��ل��ه��ا، وه��ك��ذا 

 | المهدي  اإّن  القول  ل�سالح 

يمتد حكمه لمدة ثلثمائة وت�سع 

الفترات  اأط��ول  هي  الأنها  �سنين 

ال��م��ذك��ورة ف��ي االأح��ادي��ث. وقد 
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في   Mالمجل�سي ج��م��ع 

الجمع  ه��ذا  من  نحوًا  بحاره 

المختلفة  االأخبار  قال:  حيث 

بع�سها   | ملكه  اأي���ام  ف��ي 

م��ح��م��ول ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��دة 

م��ل��ك��ه وب��ع�����س��ه��ا ع��ل��ى زم���ان 

على  وبع�سها  دولته  ا�ستقرار 

ح�ساب ما عندنا من ال�سنين 

�سنّيه  على  وبع�سها  وال�سهور 

يعلم  واهلل  الطويلة  و�سهوره 

حكم  م���ّدة  اأن  ون��رّج��ح   .
)2(

ثلثمائة  ه��ي   | ال��م��ه��دي 

�سنة وت�سع �سنوات ويدّل على 

ذلك الروايات:

غيبة . 1 في  كما  ال�سحيح  الحديث  ففي 

عن   � البحار  �ساحب  وينقله   � ال�سيخ 

 Qاأبي الجارود قال: قال اأبو جعفر

يملك  القائم  »اإن  ال��ب��اق��ر(:  )االإم����ام 

اأه��ل  لبث  كما  �سنين  وت�سع  ثلثمائة 

عداًل  االأر���س  يملأ  كهفهم،  في  الكهف 

ويفتح  وج��ورًا  ظلمًا  ملئت  كما  وق�سطًا 

ويقتل  وغربها،  االأر����س  �سرق  ل��ه  اهلل 

 P النا�س حّتى ال يبقى اإال دين محمد

.
)3(

ي�سير ب�سيرة �سليمان بن داود..«

اأي�سًا  عنه  ورد  ما  الّرواية  هذه  ويوؤّيد 

حيث ُيق�ِسم قائًل: »واهلل ليملكّن رجٌل من 

اأهل البيت � بعد موته � ثلثمائة �سنة وثلث 

 .
)4(

ع�سر �سنة ويزداد ت�سعًا..« 

هنا   � موته  بعد   � بقوله  والمراد  بيان: 

يعني بعد خموَد ِذكِره وغيبَته الطويلة، وال 

ُحكِمه  في   | المهدي  يعي�س  اأن  َعَجب 

هذه المّدة فقد غاب � كما نرى � هذه الغيبة 

ام���ت���ّدت مئات  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة 

ال�سنين…

اأن . 2 يجب  اأم����ورًا  ه��ن��اك  اإّن 

ت�ساعد  االعتبار  بعين  ت��وؤخ��ذ 

على فر�سّية اأن يحكم المهدي 

وال   � الطويلة  المّدة  هذه   |

يقت�سر في حكمه على غيرها 

وه��ذه   � الق�سيرة  ال��ُم��دد  م��ن 

االعتبارات هي:

اأ � اإّن االإمام المهدي | الذي 

تتويجًا  ودول��ت��ه  وج���وده  ي�سّكل 

من  جميعًا  االأن��ب��ي��اء  ل��ج��ه��ود 

الذي  االإم��ام  هذا  الّدنيا.  اأّول 

اّدخره اهلل هذه المّدة الّطويلة والعمر 

تخت�سر  اأن  الم�ستبعد  من  المديد، 

ُبّد  ال  بل  �سنوات،  بب�سع  حكمه  م��ّدة 

بنظر العقل اأن يمتّد حكمه ويطول…

ب � اإن االإمام المهدي | على يديه �سيتّم 

ن�سر العدل واإقامة الق�سط وهو الذي، 

اأي�سًا، �سيقوم بفتح البلدان ابتداًء من 

مكة وانتهاًء باأق�سى نقطة في اأطراف 

الب�سر…  من  اأح��د  ي�سكنها  االأر���س 

وقت؟  من  ه��ذا  �سيتطلب  ت��رى  يا  كم 

اإّن بلوغ الب�سرّية مرحلة الّر�سد العقلي 

اإلى وقت طويل  وتثقيف النا�س يحتاج 

تموت فيه اأجيال وتن�ساأ اأجيال جديدة 

وكل  واالن��ح��راف  بالكفر  لها  عهد  ال 

األوان الّرذيلة والع�سيان. واإّن مجتمعًا 

و�سلوكّيًا  وع��ق��ي��دّي��ًا  اإي��م��ان��ّي��ًا  �سافيًا 

عقود  اإلى  المرتبة  تلك  بلوغه  يحتاج 

المهدي  يق�سي  فكيف  ال��زم��ن..  من 

| كل ذلك في �سنوات معدودة؟

ــام  ــذا الإمــ هـــ

ــذي اّدخره اهلل  ال

ــتبعد  ــن الم�ص م

ــر مّدة  اأن تخت�ص

بب�صـع  حكــمـه 

�صنــوات، بـل ل 

ــر العقل  ُبّد بنظ

حكمه  ــّد  يمت اأن 

ــول... ويـــطـــ
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ومقت�سيات  الحقائق  منطق  اإّن 

المهام الج�سام المنوطة بالمهدي 

| تفر�س عقودًا من الزمن دون 

ال�ّسنوات المعدودات التي ال ينجز 

فيها اإال القليل….

العمر  م��راح��ل  اأّن  ن��ع��رف  ن��ح��ن   � ج 

مرحلة  ك���ّل  ف��ي  ت��اأخ��ذ  الطبيعية 

تتنا�سب ومدة  ال�سنين  منها عددًا من 

زمنية  مّدة  لها  فالطفولة  العمر؛  هذا 

وال�سباب له فترة زمنّية وهكذا الكهولة 

وال�����س��ي��خ��وخ��ة. واالإم�����ام 

عا�س  ال��ذي   | المهدي 

وهو  وظهر  ال�سنين  مئات 

يا  فكم  االأربعين  �سّن  في 

ليبلغ  ال�سنين  من  �سيعي�س  ت��رى 

فمن  لذا،  ال�سبعين؟  اأو  ال�ستين 

طبيعة االأمور � بمقت�سى ما تقّدم 

� اأن يعي�س المهدي | بعد ظهوره 

� وهو في �سن االأربعين � مئات ال�سنين.

يمتلك   | ال��م��ه��دي  االإم�����ام  اإن   � د 

معرفته  نتيجة  وا�سعة  طبية  خبرة 

البدن  ينفع  وم��ا  االأطعمة،  بخوا�س 

�سقمه،  اأو  �سلمته  ويحفظ  وي�سره، 

الوا�سعة  بخبرته  ي�ستطيع  فهو  ل��ذا 

اهلل  ب��اإذن   � طويًل  طويًل  يعي�س  اأن 

… م�سيئته و

للإمام . 3 الّطويلة  للحياة  الموؤيدات  من 

اأدع��ي��ة  م���ن  ورد  م���ا   ،| ال��م��ه��دي 

»اللهم  ل��ه  ال���دع���اء  وم��ن��ه��ا  م�ستحبة 

الح�سن  اب��ن  الحجة  ل��ول��ّي��ك  ك��ن 

ولّيًا  �ساعة  كل  وف��ي  ال�ّساعة  ه��ذه  في 

وعينًا  ودليًل  ونا�سرًا  وقائدًا  وحافظًا 

اأر�سك طوعًا وتمّتعه فيها  حتى ت�سكنه 

ال  الطويل  المهدي  تمّتع  ف��اإن  ط��وي��ًل« 

يكون بب�سع �سنوات، بل بمئات ال�سنين 

واهلل العالم.

و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 1، �س 15.( 1)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج 52، �س 280.( 2)

الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 474.( 3)

االخت�سا�س، ال�سيخ المفيد، �س357.( 4)

الهوام�س
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طريق اهلل تبداأ بهم*

ثورتنا  ف��ي  ال��ب��ارزة  الخ�سو�سيات  م��ن 

االإ�سلمية. 

يكن  لم  ال��ث��ورة  قبل  ما  فترة  فخلل 

 O الزهراء  لل�سّيدة  المبارك  اال�سم 

يتكّرر بتلك الكثرة ال في المحافل الدينية 

وال في االأجواء العامة وال في لغة ال�ّسعراء 

و�سواهم.  وال��ع��وام  والخوا�س  والخطباء 

�سعاراتنا  في  الق�سية  هذه  نطرح  لم  اإننا 

اأحد  يعّلمه  لم  �سيء  وهذا  كلمنا  في  وال 

نابع  واأمر  اإلهّية  ظاهرة  هي  اإنما  للنا�س، 

يقل  لم  واالإيمان.  والعواطف  القلوب  من 

اأحد � ال االإمام الجليل و ال كبار �سخ�سيات 

ال��دف��اع  ف��ت��رة  خ��لل  للمقاتلين   � ال��ث��ورة 

زه��راء«  »ي��ا  ا�سم  اخ��ت��اروا  اأن  المقد�س 

بعبارات  اع�سبوا جباهكم  اأو  لهجماتكم، 

»يا زهراء«. ولكن كّنا كلما نظرنا، وجدنا 

ُيطرح  الزهراء  لل�سيدة  المبارك  اال�سم 

المقد�س.  ال��دف��اع  ف��ت��رة  َط����وال  وُي��ذك��ر 

وكذلك كان اال�سم المبارك ل�سّيدنا »بقية 

اهلل« )اأرواحنا فداه(. هذان اال�سمان نبعا 

فترة  في  والعواطف  واالإيمان  القلوب  من 

اأوام��ر  دون  وم��ن  طبيعي،  ب�سكل  ال��ث��ورة، 

وتعميمات اأو درا�سة م�سبقة. 

ال�����س��ي��دة  والدة  ي����وم  ل��ك��م  م���ب���ارك 

ال��زه��راء O. ف��ه��ذا ال��ي��وم ه��و ي��وم 

لنا  المعنوية  ب��االأن��وار  م��ت��لأل��ئ  �سريف 

المنا�سبة  ه���ذه  اق���ت���ران  واإن  ج��م��ي��ع��ًا. 

في   � الخميني}  االإمام  والدة  بذكرى 

هو   � االآخ���رة  جمادى  من  الع�سرين  ي��وم 

االإن�سان  هذا  كان  فقد  اأي�سًا.  طيب  اأمر 

الجليل الذي اأدركنا مح�سره طوال اأعوام 

العظمى  الحقيقة  لتلك  ملمو�سًا  نموذجًا 

االأئ��م��ة  ع��ن  �سمعناها  ال��ت��ي  وال��م��ت��اأّل��ق��ة 

وحملناها  االآث��ار  من  وعلمناها  العظماء 

النجباء  االأئ��م��ة  اأّم  ع��ن  خ��واط��رن��ا  ف��ي 

O. كان فيه ذلك االإيمان واالإخل�س 

في  والثبات  بر  وال�سّ والغيرة  والعبادة 

التي  هي  الخ�سو�سّيات  هذه  اهلل.  �سبيل 

وعند  وال�سماء  االأر�س  في  اإمامنا  اأعّزت 

عباد اهلل المخل�سين. 

* من خ�شو�شّيات ثورتنا
الم�ساعف  المتكرر  الذكر  ك��ان  لقد 

المبارك  ال��زه��راء  فاطمة  ال�سيدة  ال�سم 

بقية  ل�سيدنا  ال��م��ب��ارك  واال���س��م   O

 | ال��م��ن��ت��ظ��ر  ال���م���ه���دي  االإم�������ام  اهلل 
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* لها توّجه خا�س 
التوّجه  علمة  مباركة..  علمة  وهذه 

تلك  العالمين،  ن�ساء  ب�سّيدة  وال��ت��و���س��ل 

المنقطعة  االإل��ه��ي��ة  الملكوتية  المخلوقة 

الّنور  حيث  من  الوجود  �ساحة  في  النظير 

واالإم��ام  العظيم  والدها  بعد  تحمله  ال��ذي 

بع�س  من  �سمعنا   .Qالموؤمنين اأمير 

اأهل المعنى قولهم اإّن �سّيدة ن�ساء العالمين 

لها تو�ّسل خا�ّس. وهذا �سيء قّيم جدًا وباعث 

على االأمل ويربط على قلوبنا ويزيدنا ثقة 

وطماأنينة في اأعماق اأرواحنا بالو�سول اإلى 

االأهداف الّنهائية. وبذلك تتخذ الخطوات 

بر�سوخ وثقة. حينما ينظر المرء اإلى الهدف 

ويعرفه لن يكون الو�سول اإليه 

اأمًل �ساذجًا، بل �سوف يقطع 

ي�سّيع  وال  بر�سوخ  خطواته 

اأو  يمينًا  يميل  وال  الطريق، 

�سماالً.

واح����د  ال�������ش���ع���ار   *
والهدف

خ�سو�سّيات  اأه���م  م��ن 

ال����ث����ورة االإ����س���لم���ي���ة ف��ي 

�سعوبة  رغ���م  اأن��ه��ا  اإي�����ران 

كل  ورغ��م  وط��ول��ه،  الطريق 

والمعار�سات  الم�سايقات 

بع�س  من  �صمعنا 

اأهـــــل الــمــعــنــى 

�صّيدة  اإّن  قولهم 

لها  ــن  ــي ــم ــال ــع ال

وهذا  خا�س.  توّجه 

ــدًا  ــم ج �ــصــيء قــّي

الأمل على  وباعث 

و�سيا�سات الت�سّدي المتنوعة ذات االأ�سكال 

فاإّنها  ال��م��ت��ع��ددة،  وال��ج��وان��ب  المختلفة 

الم�ستقيم.  الخط  ه��ذا  ع��ن  تنحرف  ل��م 

واالأه���داف  ال�سعارات،  نف�س  ال�سعارات 

الخط،  نف�س  وال��خ��ط  االأه�����داف،  نف�س 

تحدث  حينما  الطريق.  نف�س  والطريق 

اإن�سان  ك��ّل  ي��ف��رح  ال��ث��ورات 

يحمل في قلبه اأمًل وطموحًا 

اآالم��ًا  ويعي�س  �سامية  وفكرة 

ومن  به  المحيط  الواقع  من 

ولكن  ي�سوده.  الذي  الّنظام 

في الكثير من هذه الظواهر 

ط��وي��ًل.  الفرحة  ت�ستمّر  ال 

وق��وع  نتيجة  االآم���ال  تتفّتح 

بعد  تتحول  لكنها  ال��ث��ورات، 

ذلك اإلى كاآبة نتيجة حاالت 

ربيع  وال��ت��راج��ع..  النكو�س 

عاجل ياأتي ويزول.
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* من كلمة االإمام القائد )دام ظّله( في ذكرى والدة الزهراء O في 26/ 6/ 2011.
مفاتيح الجنان، زيارة الجامعة الكبيرة. ( 1)

الهوام�س

R بف�شل اأهل البيت *
خ�سو�سية الثورة االإ�سلمية العظيمة 

خريف  يتخلله  ل��م  ال��رب��ي��ع  ذل��ك  اأن  ه��ي 

واال�ستمرار  والثبات  فال�سمود  االآن.  لحّد 

وااللتزام بالقيم واالأ�سول هي التي تكّر�س 

هذه  ي�ساهدون  ال��ذي��ن  قلوب  ف��ي  االآم���ال 

التجربة في كل اأنحاء العالم. 

لي�ست الق�سّية اأّننا نريد 

اعتباطًا،  اأنف�سنا  نمدح  اأن 

ول��ك��ن م���ن االأك���ي���د اأن����ه لو 

ولو  �سعاراتنا،  عن  تنازلنا 

ان��ت��اب��ت��ن��ا ال��رج��ف��ة وال��ف��زع 

العالمي  اال�ستكبار  لغو  اأمام 

لذبلت  و�سغوطه  وتهديداته 

وماتت ورود االأمل. ال�سمود 

ه����و ال������ذي ���س��م��ح ب��ن��م��اء 

غ��ر���س��ات ه���ذا االأم������ل، ما 

ح�سل كان بف�سل المعنوّيات 

عن  لنا  توّفرت  التي  االإلهّية 

 R ط��ري��ق اأه����ل ال��ب��ي��ت

للزهراء  المبارك  واال���س��م 

بقّية  ل�سّيدنا  المبارك  واال�سم  الطاهرة 

نحافظ  اأن  يجب   .Qوتوجهاته اهلل 

على هذه االأحوال ونم�سكها باأيدينا بقوة. 

الأهل  الّتوّجه  هذا  على  نحافظ  اأن  يجب 

البيت R والتو�سل بهم، وعلى �سعورنا 

وعدم  اإنما هو من اهلل،  لدينا  ما  كّل  باأّن 

االغترار باأنف�سنا.

* الأ�شا�س في التوّجه والتو�ّشل
القراآن  ت��لوة  الجميع،  به  نو�سي  ما 

الكريم وم�ساحبته والتعّرف اإلى علوم اأهل 

البيت عن طريق االأحاديث، 

وف��وق ك��ل ه��ذا ال��ت��وّج��ه اإل��ى 

على  وال��ح��ف��اظ  تعالى  اهلل 

والذات  القلب  بين  االأوا�سر 

وتقويتها  المقد�سة   االأحدية 

وال��ّذك��ر  والّتو�سل  ب��ال��دع��اء 

وال��خ�����س��وع وال���ّن���واف���ل من 

ال�سلوات.

على  ال��ح��ف��اظ  ت���ّم  اإذا 

ه����ذه االأوا�����س����ر وت���ع���ّززت 

المهّمات  كل  تعالج  ف�سوف 

الأن  ت��دري��ج��ي��ًا.  ال�����س��ع��ب��ة 

بمقام  االرت���ب���اط  اأوا����س���ر 

� وه���ي ال��خ�����س��وع  االأح���دي���ة 

باأهل  � مرتبطة ومت�سلة  والتو�سل  والّذكر 

االأمر وال يمكن  اأ�سا�س  R. هو  البيت 

اهلل  اأراد  »م��ن   � وذاك  ذا  بين  التفكيك 

ال�سحيفة  اأدع��ي��ة   وهناك   �  
)1(

بكم« ب��داأ 

ع�سر  الخم�سة  وال��م��ن��اج��اة  ال�����س��ج��ادي��ة  

ت�سّفي  التي  والمناجاة  االأدع��ي��ة  و�سّتى 

الفوؤاد والّذهن وتجعله فّعااًل ن�سيطًا. كثير 

هذا  ع��ن  ال��م��رء   يكت�سبها  المعارف  م��ن 

الطريق.

بــالتــوجه اإلى اهلل 

وبالحفاظ  تـعالـى 

ـــر  ـــص ــى الأوا� ــل ع

بـــيـــن الــقــلــب 

والــذات الأحــدّيــة 

ـــّل  ـــج ك ـــال ـــع ن

ال�صعبة المهمات 
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وردت ن�شو�س �شرعّية في حّلّية بع�س الطيور، وقد 

اأخرى  ن�شو�س  ووردت  باأ�شمائها،  الطيور  هذه  ُذكرت 

اأّن  اإّل  اأي�شًا،  بال�شم  وُذك��رت  الآخ��ر،  بع�شها  بحرمة 

هناك طيورًا لم يرد فيها ن�س من تحليل، اأو تحريم، 

لمعرفة  معّينة  عالمات  اإلى  فيه  ُيرجع  الق�شم  وهذا 

حاللها اأو حرامها.

اأحكام الطيور)2/1(
ال�شيخ علي حجازي

* ما يحّل اأكله من الطيور:
بجميع  ال��ح��م��ام  ال��ّط��ي��ر  م���ن  ي��ح��ّل 

واالأح����م����ر،  االأزرق  )وم���ن���ه  اأ���س��ن��اف��ه 

والَكَرَوان،  والبّط،  والحجل،  واالأبي�س(، 

والع�سفور  اأق�����س��ام��ه،  بجميع  وال��دج��اج 

�سبيه  )ط��ائ��ر  ّراج  وال����دُّ اأن��واع��ه،  بجميع 

ب�سواد  اأرق����ط  م��ن��ه،  واأك��ب��ر  بالحجل 

والقبج  المنقار(،  ق�سير  وبيا�س، 

)�سبيه  والقطا  الحجل(،  )ي�سبه 

والطيهوج  حجمه(،  في  بالحمام 

ورج��له  منقاره  الحجل،  )ي�سبه 

واأبي�س،  اأ�سود  جناحيه  تحت  وما  حمر، 

من  )اأكبر  والُحَبارى  طويلتان(،  و�ساقاه 

المثل  بها  ي�سرب  عنقًا،  واأط��ول  الدجاج 

في البلهة؛ الأّنها اإذا غّيرت ع�ّسها ن�سيته، 

غيرها(،  بي�س  وح�سنت 

والُكْرِكّي، والنعامة.

من  اأكله  يكره  ما   *
الطيور:

ي����ك����ره م�����ن ال���ط���ي���ور 

ال����ه����ده����د، وال����ُخ����ّط����اف 

���َرد  )ال�������س���ن���ون���و(، وال�������سُ
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فيف والّدفيف.  �لأولى: ال�سّ

�ل���ث���ان���ي���ة: ال��ح��و���س��ّل��ه وال��ق��ان�����س��ة 

ي�سّية. وال�سّ

فيف  ال�شّ الأول������ى:  ال��ع��الم��ة   � اأ 

والدفيف:

عند  الجناحين  ب�سط  هو  فيف:  �ل�صّ

الّطيران.

الجناحين عند  تحريك  �لّدفيف: هو 

الّطيران.

دفيفه  من  اأكثر  �سفيفه  كان  طير  كّل 

العلمة  فيه  اأوج���دت  ���س��واء  ح���رام،  فهو 

�سفيفه  طير  يوجد  مثًل:  ال.  اأم  الثانية 

اأكثر من دفيفه، ولكن توجد فيه الحو�سّلة 

الأّن  فاأكله حرام؛  وال�سي�سية،  والقان�سة 

�سفيفه اأكثر من دفيفه.

�سفيفه  من  اأكثر  دفيفه  ك��ان  ما  ك��ّل 

فهو حلل، حّتى لو لم توجد فيه الحو�سّلة 

والقان�سة وال�سي�سية.

ب � العالمة الثانية:

ّلة: ما يجتمع فيه الَحّب وغيره  �لَحْو�صُ

من الماأكول عند الحلق.

فيها  تجتمع  �سلبة  قطعة  �لقان�صة: 

ياأكلها  التي  الدقيقة  ال�سغيرة  الح�ساة 

الطير لطحن الطعام.

ِرج��ل  ف��ي  ال�سوكة  ه��ي  �ل�����ص��ي�����ص��ي��ة: 

الطير  �سفيف  يتمّيز  ل��م  اإذا  ال��ط��ائ��ر، 

ودفيفه، باأن لم ُيعرف كيف يطير، فُيرجع 

الع�سافير  ي�سيد  الراأ�س،  �سخم  )طائر 

ال�سغيرة(، وال�سّوام )طائر اأغبر اللون، 

النخل(،  يبيت في  اأكثر ما  الرقبة،  طويل 

اق( )طائر اأخ�سر، في  وال�َسِقراق )ال�ِسِقرَّ

وخ�سرة  بحمرة  مخّطط  �سواد،  اأجنحته 

على  اأكلها  يحّل  الطيور  وه��ذه  و���س��واد(. 

كراهة.

* ما يحرم اأكله من الطيور:
ي���ح���رم م����ن ال���ط���ي���ور ال���خ���ّف���ا����س، 

كالبازي،  مخلب،  ذي  وك��ّل  وال��ط��اوو���س، 

والبا�سق،  وال�ساهين،  والعقاب،  وال�سقر، 

والن�سر، والبغاث، وجميع اأق�سام الغراب.

في  ال�������واردة  غ��ي��ر  ال��ط��ي��ور   *
الن�شو�س:

الن�سو�س  ف��ي  ُي��ذك��ر  ل��م  ط��ائ��ر  ك���ّل 

في  ُيرجع  مة  والمحرِّ المحلِّلة  ال�سرعّية 

اإل��ى  ال���ح���رام  ع��ن  م��ن��ه  ال��ح��لل  تمييز 

علمتين: 
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بــيــ�ــس الــطــيــور 

المـحلَّلـة حـــالل، 

وبــيــ�س الـطـيور 

ــرام الــمــحــّرمــة ح

الطير  في  كان  فاإذا  الثانية،  العلمة  اإلى 

حو�سلة وقان�سة و�سي�سية اأو واحدة منها 

فهو حلل، وما لم يكن فيه �سيء منها فهو 

حرام.

� ال ُيرجع اإلى العلمة الثانية مع اإمكان 

معرفة العلمة االأولى.

والدفيف  ال�سفيف  ت�ساوي  ُفر�س  لو   �

العلمة  اإل��ى  يرجع  اأن  وج��وب��ًا  ف��االأح��وط 

الثانية، ومع الجهل بالعلمة الثانية فيحّل 

اأكله.

ج � الخال�شة:

كّل طير كان دفيفه  اأكثر من �سفيفه، 

اأو كانت فيه اإحدى العلمات الثلث فهو 

حلل، وما كان �سفيفه اأكثر من دفيفه، اأو 

الثلث  العلمات  �سيء من  فيه  يوجد  لم 

فهو حرام.

* بي�س الطيور:
وبي�س  ح��لل،  المحلَّلة  الطيور  بي�س   � اأ 

الطيور المحّرمة حرام.

� اإذا ا�سُتبه البي�س )باأن لم ُيعرف اأّنه  ب 

المحّرم(  من  اأو  المحّلل  الطير  من 

طرفاه  اختلف  فما  ط��رف��اه،  ُيلحظ 

وتمّيز راأ�سه عن اأ�سفله فهو حلل، وما 

ت�ساوى طرفاه فهو حرام.

* النخاع:
اأبي�س  خيط  وهو  النخاع،  اأكل  يحرم 

في  موجود  وه��و  الظهر،  فقار  و�سط  في 

و�سط فقار الرقبة في الطيور.
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العارف باهلل حقًا
اأف�شل  يعّد  الذي   )Qالأمير ميالد  )يوم  اليوم  هذا  مبارك 

وجه  على  وال�شيعة  الم�شلمين  لكافة  الت�شّيع  مذهب  في  الأي��ام 

الخ�شو�س.

نّدعي  اأن  �شوؤال مفاده: كيف يمكننا  اإلى ذهني  يتبادر  اأحيانًا، 

والكّتاب  المفكرون  لحظ  فلو  العظيم؟  الرجل  ذلك  �شيعة  اأّننا 

ومن يملكون معلومات غزيرة الأبعاد المعنوية والمادية والجهات 

الأخرى لتلك ال�شخ�شية وتمّعنوا فيها � بدءًا بالأبعاد التي حازها 

ذلك الرجل العظيم منذ نعومة اأظفاره حتى �شهادته � واأخ�شعوها 

للدرا�شة لراأينا كيف يمكننا اأن نزعم اأّننا �شيعته. يجب اأن 

ُيظهر الجميع وكل من ادعى الت�شيع � اإّل النزر القليل 

 � الهدى  اأئمة  نظير  الإ���ش��الم  �شدر  في  كانوا  ممن 

اأن  بمقدوري  لي�س  اأبعاده.  معرفة  عن  عجزهم 

ل في هذا المجل�س حتى بعدًا واحدًا من تلك  اأف�شّ

الأبعاد، لكن ل بّد من ذكر بع�شها لفتح المجال 

اأمام ذوي المعلومات الغزيرة والمعارف الكثيرة 

ال��وف��ي��رة  المعنوية  ال��ج��وان��ب  وذوي 

ب�شورة  ويتاأملوا  ي��ف��ّك��روا  ك��ي 

�شحيحة؛ يتاأملون فيه 

وفي اأنف�شهم.

 ..Qعلي
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* كيف اأ�شبر على فراقك؟
في ُبعد العلوم والمعارف، َمن �ساهد 

وت��اأّم��ل في  الُهَمام  االإم���ام  اأدع��ي��ة ذل��ك 

كتاب نهج البلغة يعلم مرتبته ومنزلته؛ 

اأي اأّنه اأدرك العلوم والمعارف القراآنية، 

وكذلك حال من علمه مثل اأئمة الهدى، 

ج��دًا.  ي�سير  المعارف  امتلك  ف��اّدع��اء 

ويّدعي  والنثر  ال�سعر  االإن�سان  قد ينظم 

لكن  ذل��ك.  ح�سل  ما  وكثيرًا  ي�ساء،  ما 

حقيقة المو�سوع، ما هي؟ عندما نمعن 

النظر في اأنف�سنا ال ت�ستطيع اإيجاد �سبه 

الع�سق  ذل��ك  اإل��ى  ان��ظ��روا  وبينه.  بيننا 

الذي يكّنه للمولى تبارك وتعالى والذي 

ي�سرح به في دعاء كميل: 

�إل��ه��ي و���ص��ّي��دي وم���ولي  ي��ا  »فهبني 

�أ�صبر  ورّب��ي، �صبرت على عذ�بك فكيف 

على فر�قك«، يمكن نظم نظير ذلك في 

�سعر اأو نثر، اأو اإلقاوؤه في خطبة. لكن هل 

كذلك؟  نحن  وهل  للواقع؟  مطابق  هذا 

وهل اأّن المهم بالن�سبة لنا والأمثالنا فراق 

الفراق  في  نفّكر  وتعالى؟  تبارك  الحق 

تختلف  نار جهنم؟  في  نفّكر  ما  بمقدار 

اإّنها تحرق  النيران؛  نار جهنم عن هذه 

المعنوي  القلب  اأي تحرق  القلب كذلك، 

وهو  الج�سد.  اإح��راق��ه��ا  اإل��ى  باالإ�سافة 

يقول: »�صبرُت على عذ�بك فكيَف �أ�صبُر 

بالتاأثُّر  اأحدنا  �سعر  هل  فر�قك«.  على 

لحظة واحدة الأجل فراقه الحق تعالى.
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* عبادة الأحرار
في  وردت  ال��ت��ي  ال��م�����س��ائ��ل  اإح�����دى 

نقًل  االأخ���رى  الكتب  وف��ي  البلغة  نهج 

اأمير  االإم��ام  اأّن   Rاالأئمة �سائر  عن 

ثلثة  اإلى  العبادة  ق�ّسم   Qالموؤمنين

وتلك  منه  عبادته خوفًا  اأحدها  اأ�سناف: 

عبادة العبيد، واالأخرى عبادته طمعًا في 

االأجراء،  للثواب وهي عبادة  جنته وطلبًا 

اإليه وهذه  و�سوقًا  له  والثالثة عبادته حبًا 

على  ح�سولكم  افر�سوا  االأح��رار.  عبادة 

وع���د ق��ط��ع��ي ب��ع��دم دخ���ول 

اأن��ت��م  ت��دخ��ل��وا  واأن  ج��ه��ّن��م 

وتخلدون  الجّنة  والجميع 

اأب��واب  تو�سد  اأن  بعد  فيها 

ج��ه��ّن��م، ف��ه��ل ت�����س��ت��م��ّرون 

يقال:  اأو  اهلل؟  عبادة  على 

اأعبدوني حبًا لي، فهل ترون 

اهلل  محّبة  اأّن  اأنف�سكم  في 

ال  ع��ب��ادت��ه،  ع��ل��ى  تجبركم 

وال  الرجاء  وال  منه  الخوف 

االأغرا�س النف�سّية االأخرى.

يمكن اّدع���اء ذل��ك ك��اأن ن��ق��ول: »اأن��ا 

اأحب اهلل اأي�سًا، لكّننا هل نحبه حقًا، اأم 

اأّن كل ما لدينا حب للنف�س واهلل مرتبط 

لم  االآن  اإل��ى  اأنف�سنا؟  حّبنا  باب  من  بنا 

نخُط خطوة خارج درجات النف�س؛ يعني 

لم نخُط الخطوة االأولى التي ي�سميها اأهل 

ال�ّسير »اليقظة«. ما زال حجاب الطبيعة 

اإال  لنا  ملزمًا  يبقى  اأن  ويحتمل  يغّطينا 

نا اهلل باألطافه. اإذا اأمدَّ

ع��ن  ع�����اج�����زون   *
معرفة اأبعاده

 Qعلي االإم�����������ام 

من  ���س��ام��ل��ة  �سخ�سّية  ذو 

ناحية  ومن  عبادته،  ناحية 

ن�ستطيع  ال  حيث  م��ع��ارف��ه، 

من  االآن،  ذل��ك  جميع  ذك��ر 

تلك  وتربيته،  زه��ده  ناحية 

ال��ت��رب��ي��ة وذل����ك ال��ت��ه��ذي��ب 

ال����ذي ل���م ي��ج��ع��ل��ه ي��ت��ج��اوز 

اأفر�صــوا ح�صولكم 

قطعّي  ــد  وع على 

بعدم دخول جهنم 

الجّنة،  والخلود في 

ــرون  ت�صتم ــل  فهـ

اهلل؟ ــادة  عب ــي  ف
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برغم  الب�سيط  وال�سيء  والملح  الخبز 

راأيتم  وقد  لديه.  االإمكانيات  جميع  توّفر 

و�سمعتم بما كتبه التاريخ حول ق�سية بيت 

خرج  عندما  ال�سراج  اأطفاأ  حيث  المال، 

تلك  ال��م��ال.  بيت  مو�سوع  ع��ن  الحديث 

ق�س�س ن�سمعها، ومع كونها واقعية فاإّنها 

نحن  اأما  لنا،  بالن�سبة  الق�سة  تتجاوز  ال 

فل�سنا كذلك.

قلنا  اإن  نبالغ  ال  الحرب،  م�ساألة  في 

بوجه  �َسَهره  اأن  منذ  �سيفه  يغمد  لم  اإّن��ه 

في  ا�سترك  حياته.  اآخ���ر  اإل���ى  االأع����داء 

جميع غزوات ر�سول اهلل P اإال ما ندر. 

ليق�سي عمره  عاد  النا�س  بايعه  اأن  وبعد 

ال�سريف في الحروب الداخلية. 

من  فلي�س  ع��ارف��ًا،  اإن�����س��ان��ًا  كنت  ل��و 

اأتنحى جانبًا لكوني عارفًا،  اأن  ال�سحيح 

ولو كنت زاهدًا اأي�سًا، لي�س من ال�سواب 

عن  واأتخلى  م�سوؤوليتي  من  اأتن�سل  اأن 

كما  ك��ذل��ك،  لكوني  الم�سلمين  م�سالح 

لي  يجوز  ال  فقيهًا  عالمًا  كنت  اإن  اأّن��ن��ي 

االن������زواء وع����دم ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��م��ا ي��م��ر به 

لكل  كان حاويًا   Qاالإمام الم�سلمون. 

هذه المعاني. كان يزخر بالتوحيد باأعلى 

مراتبه، والمعرفة باأرفع درجاتها، والفقه 

باأ�سمى مراتبه، وكل علم كذلك باالإ�سافة 

اإلى الجهاد في المرتبة االأولى، وهذا هو 

فل  المختلفة؛  للأبعاد  ا�ستيعابه  معنى 

ي�سطره االت�ساف بهذا البعد اإلى التخلي 

عن غيره من االأبعاد.

بعد ر�سول اهلل P ُحرمت االأمة من 

 . قيادته مدة مديدة، لكنه لم يعتزل ويتنحَّ

لحفظ م�سالح  وموافقًا  مواكبًا  كان  لقد 

قذى  العين  وفي  ي�سبر  كان  الم�سلمين. 

وفي الحلق �سجى.

ن�ساأل اهلل اأن يجعلنا من �سيعة موالنا 

ن�سبهه  ويجعلنا   ،Qالموؤمنين اأمير 

ونماثله في جهة من الجهات على االأقل. 

اأ�ساأل اهلل اأن يوؤيدكم جميعًا ويقوي �سوكة 

اآمالهم  الم�سلمين  كافة  وينيل  االإ�سلم، 

االإ�سلمية.

19

م
 2

01
2 

ر
يا

/�أ
 2

48
د 

د
ع
ل
�



ال����زه����راُء اأِم  م�������س���رق���ٌة  م����ن ذك����ره����ا ق����د ����س���ّع���ِت االأ������س�����واُءال�����س��م�����ُس 

ف���ي���ه���ا ت����لق����ى ال�����ن�����وُر واالإي������ح������اُءِذك����������راِك ي����ا ب���ن���َت ال���ن���ب���ّي م���ن���ارٌة

����اُءف���ال���ك���وُن م���وؤت���ل���ُق ال���ج���ب���ي���ِن ك��اأن��م��ا ���َم وج�����ُه�����ِك ال����و�����سّ ف����ي����ِه ت���ب�������سّ

ِة ه��ال��ٌة �����ن�����ا ظ���ل���م���اُءزه�������راُء اأن������ِت ل����دى ال���م���ج���رَّ ل�������وال ����س���ن���اه���ا اأر������سُ

ال��ورى ل��دى  ال�ّسماء  م��ع��ج��زُة  اأن���ِت  ل����������والِك م�����ا ب����ل����غ ال������رق������يَّ ن�������س���اُءب��ْل 

ف���ت���ع���ّط���رت ب�����اأري�����ج�����ِك االأج�����������واُءذك��������راِك زّف���ْت���ه���ا م���لئ���ك���ُة ال�����س��م��ا

����َع����َداُءزه������راُء ي���ا ب���ن���َت ال��ر���س��ال��ة وال���ه���دى ك�����لُّ االأن��������ام ال����ي����وَم ه�����ْم �����سُ

ال���ع���ظ���م���اُءاأع����ط����اِك ربُّ������ِك ب��ال�����س��ه��ادِة م��رت��ب��ًة وال  ي��ب��ل��غ��ه��ا  ال�����ّده�����ر  ال 

م��ن خم�َسٍة ال��ت��ق��ى  ف��ي  اأن����ك  والُءي��ك��ف��ي��ِك  ال���ك�������س���اِء  ت���ح���ت  ���س��ّم��ه��م  ق����د 

م����ا ِم���ث���ل���ُه ف����ي ال���ع���ال���م���ي���ن ك�������س���اُءه�����ذا ال���ك�������س���اُء ال���ه���ا����س���م���يُّ ب���ن���ورِه

ف���ي���ه���ا االأئ�������م�������ُة ك����ّل����ه����م �����س����ه����داُءم������اذا اأق��������وُل ب����ي����وِم ذك��������راِك ال��ت��ي

ال�صم�ُس

م�صرقٌة اأِم الزهراُء
خليل عجمي
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�سا النِّ ف��ي  م��ث��ل��ك  اأّن  ق  اأ����س���دِّ ال  ق����د اأن����ج����ب����ْت ف����ي اأر�����س����ن����ا ح�������ّواُءاأن����ا 

وع�����ل�����يُّ ب���ع���ل���ك وال���������س����م����اُء رج������اُءاأب���ن���اوؤِك ال��ح�����س��ُن وال��ح�����س��ي��ُن وزي��ن��ٌب

ه��������ذا ال�����ع�����ل�����يُّ وه������ك������ذا اأب������ن������اُءب������اهلِل ي����ا ب���ن���َت ال����م����ك����اِرم َم�����ن ل��ه��ا

َح��ل��م��ْت ب��خ��م�����س ع��ط��ائ��ه��ا ال����َج����ْوزاُءي����ا خ����ي����َر م����در�����س����ٍة ب���ب���ي���ِت م��ح��م��ٍد

�����ن�����ت�����ه دم�������اُءم����اذا ي���ق���وُل ال�����س��ع��ُر ف���ي ذك������راِك يا اإ�������س������ع������اَع وح���������ٍي زيَّ

الح�سا م��ك�����س��وُر  وه���و  ���س��ل��ُع��ِك  زال  ت���ب���ك���ي ع���ل���ي���ِه االآي�����������ُة ال�������س���م���ح���اُءم��ا 

ال�سما ك��ب��د  ف��ي  ��ل��ُع  ال�����سّ ه���ذا  ����س���م�������س���ًا ب���ه���ا ت���ت���ف���اخ���ُر ال���ع���ل���ي���اُء�سيظلُّ 

ف����اأم����ام م���ج���دِك ي��ن��ح��ن��ي ال�����س��ع��راُءم��ه��م��ا ت�����س��ام��ى ال�����س��ع��ُر ف��ي��ِك ت��األُّ��ق��ًا

الم�سطفى ال��ح��ب��ي��ِب  ب��ن��َت  ي��ا  م���ن ن�����وِر ا���س��م��ك ُت�������س���رق االأ����س���م���اُءزه����راُء 

����س���ه���دْت ل���ه���ا االآف����������اُق واالأرج����������اُءذك��������راِك ذك������رى االف����ت����خ����اِر ب���اأم���ٍة

ُل ال���ك���رام���ِة وال���ه���دى
ّ

����ل وق����ل����وُب����ن����ا ع���ط�������س���ى وك�����ّف�����ك م�����اُءذك������راِك �����سَ

��ه��ا ال��َب��ط��ح��اُءل������والِك ل���م ُت���خ���َل���ْق ل��ن��ا ال���دن���ي���ا ول��م ت���ن���َع���ْم ب���ط���ّل���ِة ���س��م�����سِ

ور������س�����ي�����دُه اأب�������ن�������اوؤك ال�������س���رف���اُءزه���������راُء ل����لإ�����س����لِم اأن������ت ف�����َخ�����اُرُه

ال��م�����س��ط��ف��ى ب��ع��د  ن�����وُر اهلل   ال��ع��ظ��ي��م ����س���واُءف����لأن����ِت 
ُ
ب����ْل اأن������ِت وال����ّن����َب����اأ

��ه��ا ��ل��ت��ِك ع��ل��ى ال���ن�������س���اِء ���س��م��اُءل����و ل����م ت���ك���ون���ي ل���ل���ه���داي���ِة ���س��م�����سَ م���ا ف�����سّ

��ع��ف��ي��َن م��وا���س��ُم واالآالُءذك�������راِك ل��ل��م�����س��ت�����سَ االآي���������������اُت  ب����ه����ا  ت�����زه�����و 

ُه���ُم ف��ه��ا  الم�ست�سعفيَن  ع��ل��ى  م����������راُءُرّدي 
ُ
وَف����������دوا اإل�����ي�����ِك ك����اأن����ه����م اأ

������دوا ب��ك��ت��اب��ه��م وق���ل���وُب���ه���م ل������دم ال���ح�������س���ي���ِن ف������داُءوَف��������َد ال����ذي����ن ت������وحَّ

ف����زه����ا ب���ه���م ف�����ي ُم���ق���ل���ت���ي���ِك ل���ق���اُءوف�����َد ال����ك����راُم اإل�����ى رح����اب����ِك اإخ�����وًة

وم������������������رّددًا ل����ب����ّي����ك ي������ا زه����������راُءال�����س��ع��ُب ف���ي ذك�������راِك ي��ه��ت��ف ق��ائ��ًل

م������ن������اُءل��ب��ي��ِك ي���ا ب���ن���َت ال���ن���ب���يِّ ال��م�����س��ط��ف��ى
ُ
م����ن����ِك ال�������ق�������راُر وك����لُّ����ن����ا اأ

��ع��ف��اُءزه����راُء ي��ا خ��ي��َر ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ال��م��دى ي���ا َم����ن ب����ذك����رِك ي���اأن�������س ال�����سُّ

ث�������ورٌة اإال  ل�����لأج�����ي�����ال  اأن����������ِت  ب�������س���م���وده���ا ي����ت����ح����رُر ال����ف����ق����راُءم�����ا 

 

21

م
 2

01
2 

ر
يا

/�أ
 2

48
د 

د
ع
ل
�



مهٌن بال تفا�صل
حتقيق: زهراء عودة

ح�شام، �شابٌّ ع�شريني، اأُجبر على ترك درا�شته بعد 

اأ�شرته  لإعالة  العمل  ميدان  اإلى  والتوجه  والده،  وفاة 

في »ور�شة الميكانيك« التي تركها له والده كي ل ت�شطّر 

عائلته »للطلب من القريب والغريب«.

واإذا كان قدره قد حرمه من متابعة درا�شته وتحقيق 

اأحالمه، فاإن النا�س تعاونوا مع القدر على زيادة حزنه، 

وقّلة  ال�شخرية  ملوؤها  نظرًة  اإليه  ينظرون  باتوا  اإذ 

يده  الإن�شان  يمّد  اأن  الأف�شل  من  هل  ولكن،  الحترام. 

�شّلم  وي�شعد  بكرامة  يعمل  اأن  اأم  لهم،  ويتذّلل  للنا�س 

الحياة درجة درجة؟ وهل يكون المجتمع من�شفًا حين 

يتعاطى مع اأ�شحاب المهن الب�شيطة بهذا ال�شكل؟  

للمهن  ال���دون���ي���ة  ال���ن���ظ���رة   *
الب�شيطة

عامًا بعد عام، والعمالة االأجنبية اآخذٌة 

في االزدياد في لبنان، وفي الكّفة االأخرى 

�سهم البطالة منطلٌق �سعودًا دونما توقف 

ذلك  و�سبب  �سبابه،  �سفوف  ف��ي 

ال�سباب  رف�س معظم 

الب�سيطة،  المهن  ف��ي  العمل  اللبنانيين 

ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى »ب��ر���س��ت��ي��ج��ه��م« ال��ع��ال��ي. 

ال  العادية  والم�سالح  الحرفّية  فاالأعمال 

تدخل في جدولهم العملي، بل على العك�س 

هذه  اإل��ى  الدونّية  بعين  ينظرون  تراهم 

االأعمال وممتهنيها..

مع  لقاء  لنا  ك��ان  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 

اأّك��دوا  الذين  والعاملت  العاملين  بع�س 

على م�سّيهم في اأعمالهم وعدم االكتراث 
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لما يقوله النا�س. 

في  التنظيف  عاملة  خديجة،  الحاّجة 

للمراأة  نموذج  خير  الم�ست�سفيات،  اإح��دى 

بعد  العمل  ب���داأت  فقد  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��م��ج��ّدة 

تملأ  والدموع  بحرقة  وت�سرح  زوجها،  وفاة 

ق�سم  ف��ي  للعمل  »ا���س��ط��ررت  عينيها: 

على  ح�سولي  لعدم  نظرًا  التنظيفات 

�سهادة. ربما كان هذا العمل في البداية 

محرجًا لي ولبناتي، ولكنه يبقى اأف�سل 

بكثير من مّد االأيادي للنا�س«.

اأب���و علي  وب�����دوره، ال ي��ب��ال��ي ال��ع��م 

ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ن���ا����س، وي�����س��دح ���س��وت��ه 

با�ستمرار وهو يجرُّ عربة الحلويات، فكّل 

الّنا�س  توفير حاجات عائلته، »كلم  هّمه 

ال يقّدم وال يوؤّخر، اإذا الواحد بيلحق كلم 

اأبو علي  يعتبر  اأكل«. كما  بيبقى بل  النا�س 

عيبًا،  لي�س  م�ستوياته  باختلف  العمل  اأن 

»بل العيب اأن ينتظر االإن�سان �سفقة النا�س 

وم�ساعدتهم«.

* الرحلة تبداأ بخطوة
العاملين  م��ن  الكثير  ا���س��ت��ط��اع 

يبنوا  اأن  الب�سيطة  المهن  بع�س  في 

الحياة،  �سعوبات  ويقهروا  اأنف�سهم 

وي��وؤ���س�����س��وا ب��ك��ّده��م واإ����س���راره���م 

افتتح  يا�سر  فال�سيد  موؤ�س�سات. 

في  اأمتعٍة  كحامل  العملية  حياته 

اأحد الفنادق، اأما اليوم فهو �سريك 

في مجموعة مطاعم في الخليج، 
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وه������������������و 

من  اأب���دًا  يخجل  ال 

م��ا���س��ي��ه، وي��ق��ول: »م�����س��وار 

بخطوة،  ي��ب��داأ  م��ي��ل  االأل����ف 

تاأثر المرء با�ستخفاف  واإذا 

بل  يتقدم،  ال  بعمله  النا�س 

ي��ت��راج��ع وي��ف��ق��د اح��ت��رام��ه 

من  المجتمع.  ف��ي  ووج���وده 

ال  اأن  ال�سباب  اأن�سح  هنا 

ي��ت��وان��وا ع��ن االإق�����دام على 

ب�سيطًا،  ك���ان  ول���و  ال��ع��م��ل 

يكبروا  اأن  ب��ّد  ال  واالج��ت��ه��اد  ف��ب��االإق��دام 

ويتطّوروا في الحياة«.

في المقابل، ال يقتنع ح�سن بالبدايات 

كان،  اأينما  العمل  ينا�سبه  وال  ال�سعيفة، 

بالن�سبة  �سرورّيان  ورقيُّه  العمل  فم�ستوى 

يكون  اأن  ل��ه  ي�سمح  ال  وغ����روره  اإل��ي��ه، 

ل  »اأف�سّ النا�س،  اإعجاب  محّط  اإال 

البقاء دون عمل على القيام بتلك 

اأمام  �ستحرجني  التي  االأعمال 

اأ�سدقائي وجيراني«. 

من  الأب��ن��اء  خجل   *
مهن الآباء

ينظر االأبناء للآباء على 

يفتخرون  ق��دوة  اعتبارهم 

االفتخار  هذا  ويترجم  بها. 

المتهان  �سعيهم  خ��لل  من 

مهنة االأب. لكن في المقابل، 

من  يخجلون  االأب��ن��اء  بع�س 

ويعتبرونها  اآبائهم  وظائف 

غير الئقة، وتراهم ُيحرجون 

ُي�������س���األ���ون ع���ن عمل  ح��ي��ن 

يكذبون  ما  وكثيرًا  والدهم 

للتملُّ�س من المو�سوع. 

دكان  في  )بائع  ماهر  الحاج  يغ�سُّ 

مدر�سية(،  ح��اف��لت  و�سائق  المدر�سة 

اأدري  »ال  االأكبر:  ابنه  يحّدثنا عن  عندما 

عملي  م��ن  ال��ول��د  ه���ذا  يتح�ّس�س  ل��م��اذا 

ال�صـباب  اأنــ�صـــح 

اأن ل يـتــوانــــــوا 

عن الإقــــدام على 

الــعـمل ولو كـان 

ب�صيطًا، فبـالإقدام 

والجــــتــــهــــاد ل 

يكـــبروا اأن  بـــــّد 
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وي��خ��ج��ل ب���ه، ف��ن��ح��ن اأب��ن��اء 

نخجل  ولم  ورعاة  مزارعين 

اأعمل  كنت  لو  باأهلنا.  يومًا 

ليخجل  كان  ما  الحرام  في 

اأّنه  اإال  مني كما يفعل االآن«، 

قائًل:  نف�سه  ويوا�سي  يعود 

ما  ي��وم��ًا  ي���درك  اأن  ب��د  »ال 

َك���ّدي  اأّن  ويكت�سف  خ��ط��اأه 

وت��ع��ب��ي ب��ه��دف ك��ف��اي��ت��ه هو 

واإخوته، ولعّل طي�سه وغيرته 

من اأ�سدقائه المي�سورين دفعاه اإلى ذلك«.

الحاج  عائلة  تخجل  ال  المقابل،  في 

مح�سن من عمل رّب االأ�سرة، وتعي�س حياًة 

د  يتردَّ ف��ل  م��ا،  ن��وع��ًا  وه��ادئ��ة  متوا�سعًة 

االأبناء في االإف�ساح عن عمل الوالد الذي 

مهدي،  ويقول  المرفاأ،  في  ااًل  حمَّ ي�ستغل 

المرء  يختبئ  الأن  داعي  »ال  االأكبر:  االبن 

وي�سع  النا�س  اأمام  ويتعالى  اإ�سبعه،  وراء 

نف�سه مو�سَع الكذب، فالعمل ال�ّسريف لي�س 

عيبًا ونحن مقتنعون بعمل والدنا وو�سعنا، 

فمن مردوده تعلَّمنا واعت�سنا، ونحن ندعو 

اهلل اأن يرزقنا لنعّو�س والدنا ونرّفه عنه«.

* العمل و�شام �شرف
على  النا�س  معظم  ثقافة  تر�ّسخت 

م��ف��اه��ي��م خ��اط��ئ��ة ���س��اغ��ت��ه��ا ال��ت��غ��ّي��رات 

واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية  وال���ت���ط���ّورات 

المجتمع،  على  ط���راأت  ال��ت��ي  والثقافية 

النا�س  بين  حالت  وحواجز  قيودًا  لت  ف�سكَّ

بع�س  و

ال�������م�������ه�������ن. 

الطفرة  ظل  وفي  واليوم 

�سبح  وب����روز  االق��ت�����س��ادّي��ة 

ه بع�سهم للأمر،  البطالة تنبَّ

وع��ل��ت االأ����س���وات ال��ّداع��ي��ة 

بالمهن  اال�ستهتار  عدم  اإلى 

عنها  غنى  ال  التي  الب�سيطة 

ل  ت�سكِّ والتي  اأّي مجتمع،  في 

م�سدر رزٍق ينفع وال ي�سّر.

الوجود،  ودليل  الحياة  اآية  هو  فالعمل 

كرامًة  ويغتني  معنويًا،  االإن�سان  ي�سمو  به 

 P وفخرًا، فها هو ر�سولنا الكريم محمد

كان راعيًا، وها هو �سيدنا داوودQ كان 

 Qزكريا نبينا  هو  وه��ا  دروع،  �سانع 

تبداأ  واأئمتنا  اأنبيائنا  واأمثلة  نجارًا...  كان 

كانوا  فكلهم  المجال،  هذا  في  تنتهي  وال 

يقومون باأعماٍل متوا�سعة، ويحظون ب�ساأٍن 

كبير عند الباري عّز وجّل. وهذا ما يوؤّكد 

ب�سكٍل اأو باآخر اأهمّية العمل ال�سريف مهما 

كان نوعه ومكانه و�سفته، واأنه و�سام �سرف 

نتقّلده على �سدورنا دون اأن نخجل منه.

فبوركت تلك االأيادي المعطاءة.

وكل عام وجميع العمال بخير..

ريف  فالعمـــل ال�صّ

ــًا ونحن  ــس عيب لـي�

ــل  ــون بعم مقتنع

ــا،  وو�صعن ــا  والدنـ

ــن مـــردوده  فـمــ

واعت�صنا ــا  تــعلَّمن
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من الم�شائل المهمة جدًا في حياتنا و�شلوكنا وعالقتنا مع الآخرين 

اأ�شا�س الما�شي  م�شاألُة تقييم الأ�شخا�س وكيف نتعامل معهم، هل على 

فقط؟ اأم على اأ�شا�س الحا�شر؟ وما هي الأ�ش�س التي نبني عليها موقفنا 

اإن�شاٍن ما، فاإن من الَجور  اأردنا تقييم  العاطفي والعملي تجاههم؟ فاإذا 

اأن نبني على ما�شيه فقط، بل يجب الأخذ بعين العتبار حا�شر هذا 

يقودنا  الإ�شالم  فاإن  حا�شره؛  عن  ما�شيه  يختلف  الذي  اأما  الإن�شان. 

الآن  الإن�شان  حا�شر  هو  فالمهم  حا�شره،  اأ�شا�س  على  معه  للتعاطي 

وواقعه الحالي.

وبناًء على ذلك، فاإن المعيار الذي يتعّلق بح�شابات وموازين الآخرة 

في تقييم الأ�شخا�س هو حالهم عند رحيلهم عن هذه الدنيا؛ فعن ر�شول 

فيحيف  �شنة  �شبعين  الجنة  اأهل  بعمل  ليعمل  الرجل  »اإّن   :P �هلل 

ليعمل  الرجل  واإّن  النار،  اأه��ل  بعمل  له  فيختم  و�شّيته  في  )يظلم( 

اأهل  بعمل  له  فيختم  و�شّيته  في  فيعدل  �شنة  �شبعين  النار  اأهل  بعمل 

.
)1(

الجنة«

فالرواية ت�شير اإلى اأن العمل الذي يختم به الإن�شان حياته موؤ�شٌر 

على حاله ووزنه في الآخرة.

بخير... ــا  لن ــم  واخت
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شراهلل)حفظه اهلل(
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Rمن موارد دعاء النبي والأئمة *
ب��ال  ي�سغل  اأن  ي��ج��ب  ف��ال��ذي  اإذًا، 

بقدر  الحا�سر  لي�س  حقيقًة  االإن�����س��ان 

و���س��ل��وك��ه  دي��ن��ه  م�ستقبل  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل، 

الفكري  ال��ت��زام��ه  وال��ت��زام��ه،  واأخ��لق��ه 

وال�سيا�سي والعملي. فهذا الذي ينبغي اأن 

ي�سغل حّيزًا كبيرًا من تفكيره؛ ولهذا نجد 

بيته  واأه��ل   P النبي  عن  االأدعية  في 

R الطلب من اهلل اأن يختم حياتهم 

واأن  العاقبة  ح�سن  يرزقهم  واأن  بالخير 

يجعل عواقب اأمورهم خيرًا.

ينبغي  م��اذا  نفّكر  اأن  علينا  وه��ن��ا، 

فتح�سن  طّيبة  خاتمتنا  لتكون  نفعل  اأن 

اأن  علينا  التي  االأم��ور  هي  وما  عاقبتنا. 

ت�سوء  ال  حتى  عنها  ونبتعد  منها  نحذر 

عاقبتنا.

* عوامل موؤثرة في العاقبة
الموؤثرة في هذا  واالأمور  العوامل  اإن 

المقام كثيرة، ولكن �ساأكتفي بذكر المهم 

والموؤثر منها:

�شبحانه  اهلل  مكر  م��ن  الأم���ن   �1

وتعالى

اطمئنان  خ���لل  م��ن  ذل���ك  وي��ك��ون 

االإن�سان اإلى عمله الما�سي واعتبار نف�سه 

وقد ي�سل  متدّينًا، مجاهدًا وم�سّحيًا... 

واالغترار  بعمله  االإعجاب  اإل��ى  ذلك  به 

به.

�سبحانه  اهلل  مكر  من  االأم��ن  وه��ذا 

الم�ستوى  على  �سلبية  نتائج  اإل��ى  ي��وؤدي 

الروحي. ومع الوقت يجد االإن�سان نف�سه 

والّظالمين.  الع�ساة  مع  اآخر  مكان  في 

نهج  ف��ي   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ي��ق��ول 

رّب��ك  راأي���ت  اإذا  اآدم  اب��ن  »ي��ا  البلغة: 

تع�سيه  واأنت  نعمه  عليك  يتابع  �سبحانه 

.
)2(

فاحذره« 

تعَتبر  اأن  من  االإن�سان  اأيها  فانتبه 

نف�سك اأهًل لهذه الّنعم. لقد كان ر�سول 

ويو�سي  االأمر  يحّذر من هذا   P اهلل 

من  وقلقًا  خائفًا  ي��ك��ون  ب���اأن  ال��م��وؤم��ن 

يزال  »ال   :P فعنه  العاقبة،  �سوء 

ال  العاقبة،  �سوء  الموؤمن خائفًا من 

اهلل  ر�سوان  اإل��ى  الو�سول  يتيّقن 

ــر  ــول اأميـــ يــقــــ

»يا   :Qالموؤمنين

ــت  ــن اآدم اإذا راأي اب

رّبك �صبحانه يتابع 

ــك نعمه واأنت  علي

ــه فاحذره« تـع�صي
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حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك 

. فقلق الموؤمن وخوفه 
)3(

الموت له...« 

ينتهيان عند نزع الروح. فمتى ما دام 

التكليف فعليًا عليه فهو في حالة خوٍف 

�سّيئ  بعمٍل  حياته  يختم  اأن  من  وقلٍق 

فت�سوء عاقبته ال �سمح اهلل.

2� الياأ�س من رحمة اهلل

ما�سيه  االإن�����س��ان  يتذكر  عندما 

وخطاياه  واآث��ام��ه  ومعا�سيه  ال�ّسيئ 

يياأ�س من رحمة اهلل  ارتكبها  قد  التي 

غلق بوجهه، 
ُ
ويعتبر اأن باب التوبة قد اأ

اأكثر في المع�سية،  وهذا يجعله يغرق 

اهلل  وعاقبته.  خاتمته  ت�سوء  وبالتالي  

�سبحانه وتعالى يقول لنا ال تياأ�سوا {ُقْل 

َيا ِعَباِدَي �لَِّذيَن �أَ�ْصَرُفو� َعلَى �أَنُف�ِصِهْم 

ْحَمِة �هلِل �إِنَّ �هلَل َيْغِفُر  َل َتْقَنُطو� ِمن رَّ

ُنوَب َجِميًعا} )الزمر: 53(. فاالآية  �لذُّ

والرجوع  واالإن��اب��ة  التوبة  ب��اب  اأن  تقرر 

اأن  للإن�سان  يجوز  وال  مفتوح  اهلل  اإل��ى 

ذنوبه  كانت  مهما  اهلل  َروح  م��ن  يياأ�س 

ومعا�سيه كثيرة. اإال اأّن هناك اأمرًا ال ُبّد 

من االلتفات له، وهو اأن هذا اال�ستغفار ال 

االإن�سان من  تعلَّق في ذّمة  له بما  علقة 

على  اأو  عليهم  كاالعتداء  النا�س،  حقوق 

اإرجاع  ُبّد من  وممتلكاتهم. فل  اأموالهم 

الحقوق اإلى اأ�سحابها والم�سامحة منهم.

معنى  نفهم  ال��ع��ام��ل��ي��ن  ه��ذي��ن  م��ن 

الخوف  بين  الموؤمن  االإن�سان  يعي�س  اأن 

جائز  اهلل  مكر  من  االأمن  فل  والرجاء؛ 

وال الياأ�س من رحمته جائز اأي�سًا.

3� الغفلة عن اهلل �شبحانه وتعالى

�سبحانه  ب��اهلل  ال��م��وؤم��ن  ف��االإن�����س��ان 

الغفلة  هذه  وين�ساه.  عنه  يغفل  اأن  يمكن 

القلب  ق�سوة  اإلى  ت��وؤدي  فاإنها  طالت  اإذا 

�سبحانه  اهلل  ب��ل  اهلل،  ع��ن  البعد  واإل���ى 

َف��َن�����ِص��َي��ُه��ْم}  �هلّلَ  ���و�ْ  {َن�������صُ عنه  يبعدنا 

ويرفع  اأنف�سنا  اإلى  ويكلنا   )67 )التوبة: 

وبالتالي  ولطفه،  وهدايته  عنايته  عنا 

وكذلك  �سيئة.  وخاتمتنا  عاقبتنا  �ستكون 

الموت  عن  الغفلة  لمو�سوع  ناأتي  عندما 

وع��ّم��ا بعد ال��م��وت ف��اإن ذل��ك ي���وؤدي اإل��ى 

وال��غ��رق  بالدنيا  والتعلق  القلب  ق�سوة 

فت�سوء  واالأه��واء  واالأطماع  ال�سهوات  في 

عندئٍذ العاقبة والخاتمة.

ينتبه  وال  اهلل  عن  يغفل  فالذي  اإذًا، 
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ما  يجد  وال  المعا�سي  في  انغما�سه  اإل��ى 

يردعه عن تلك االأفعال واالأقوال. ولكن، 

خلل  من  يقظًا  يبقى  ال��ذي  بالمقابل، 

وجدانه  في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ح�سور 

ال يغفل وال ين�سى،  بل يبقى ذاكرًا، وهنا 

الل�ساني،  الذكر  منه  المراد  لي�س  الذكر 

بل الذكر الحقيقي الذي اأرى من خلله 

ح�سور الباري عّز وجّل في كل المواقف، 

فل اأع�سيه خجًل وحياًء منه، وال اأطيعه 

تقربًا وتزّلفًا للنا�س، بل �سوقًا وحبًا له عّز 

وجّل.

ر هلل �سبحانه واالنتباه اإلى  هذا التذكُّ

�سميٌع  اأن��ه  واإل��ى  مراقبته  واإل��ى  ح�سوره 

من  االإن�����س��ان  يمنع  وم��ح��ي��ط،  وب�سير 

وفي  الطاعة.  على  وي�سجعه  المع�سية 

حديث للإمام الباقرQ قال: »ثلٌث 

المرء  اإن�ساف  العباد:  اأ�سّد ما عمل  من 

وذكر  اأخ��اه،  المرء  وموا�ساة  نف�سه،  من 

ي��ذك��ر اهلل  اأن  وه��و  ح���ال،  ك��ل  اهلل على 

فيُحول  بها  يهمُّ  المع�سية  وجّل عند  عّز 

وهو  المع�سية،  تلك  وبين  بينه  ذكر اهلل 

�إَِذ�  �تََّقو�ْ  �لَِّذيَن  {�إِنَّ  قول اهلل عّز وجّل: 

ُرو�ْ َفاإَِذ�  ْيَطاِن َتَذكَّ َن �ل�صَّ ُهْم َطاِئٌف مِّ َم�صَّ

.
)4(

ُروَن} )االأعراف: 201( ْب�صِ ُهم مُّ

فلنتاأمل، في هذه االأمور الثلثة التي 

ذكرتها الرواية فاإنها اأ�سد ما فر�س اهلل:

من  النا�س  اإن�����س��اف  �لأول:  �لأم����ر 

نف�سك 

وف����ي ال���واق���ع ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا االأم����ر 

عالية  مرتبة  واإلى  مجاهدة  اإلى  بحاجة 

ب��ال��ع��دل بين  ف���اأن تحكم  االإي���م���ان،  م��ن 

ولكن  ومطلوب  جيد  اأم��ر  المتخا�سمين 

اأن تحكم بالعدل فيما لو كنت اأنت نف�سك 

اأو اأحد اأقربائك طرفًا في الق�سية، فهذا 

عالية  مرتبة  واإل��ى  اإخل�س  اإلى  بحاجة 

من التقوى والورع والتوفيق االإلهي.

�لأمر �لثاني: موا�ساتك الأخيك 

اأن توا�سي اأخاك في مالك اإذا احتاج 

لك اأو وقع في م�سكلة تعينه وت�سّد اأزره. 

من  اأعم  وهي  مطلقة  االأخ  كلمة  وهنا 

االأخ الرحمي.

�لأمر �لثالث: ذكر اهلل على كل 

حال

اإذا  ــة  الغفل ــذه  ه

ــت فاإنها توؤدي  طال

ــوة القلب  ــى ق�ص اإل

واإلى البعد عن اهلل، 

ــه  �صبحان اهلل  ــل  ب

عنــه ــا  يبعــدنــــ
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هذا الذكر الذي يرّغبك في طاعة 

ويحثُّك  ويدفعك  عزيمتك  ويقوي  اهلل 

العبودية  �ساحة  ف��ي  اأك��ث��ر  للقتراب 

يردعك  اأنه  كما  وتعالى،  �سبحانه  هلل 

ويمنعك من ارتكاب المع�سية.

وفي الواقع، اإن التجربة تقودنا اإلى 

اأن ال نركن اإلى اأية �سمانات واأن ال ندع 

طول االأمل يدخل �ساحتنا، فل ال�سباب 

ت�سكل  اأن  يمكن  المال  وال  ال�سحة  وال 

العاقبة  �سوء  لتجنب  للإن�سان  �سمانة 

و�سوء الخاتمة. 

وفي هذا ال�سياق نرى اأن الكثير من 

لتحثَّ  ج��اءت  االإ�سلمية  الت�سريعات 

بالعاقبة  والتفكر  التذكر  االإن�سان على 

والخاتمة، ومن ذلك ا�ستحباب اإعلم 

الموؤمنين عند موت االإن�سان، وموا�ساة 

ال��ق��ب��ور...  زي���ارة  وا�ستحباب  اأه��ل��ه، 

االإن�سان  قلب  تحيي  االأم��ور  ه��ذه  فكل 

وال  يغفل  ال  ذاك��رًا،  وتجعله  بالموعظة 

ين�سى رّبه.

»اإي��اك   :Qالباقر االإم���ام  عن 

.
)5(

والغفلة، ففيها تكون ق�ساوة القلب« 

4�  التقوى والتزكية

 ي��ق��ول ت��ع��ال��ى م��خ��اط��ب��ًا ر���س��ول 

��َةِة  اهلل P: {َو�أُْم�����ْر �أَْه���لَ���َك ِب��ال�����صَّ

نَّْحُن  ِرْزًقا  ُلَك  َن�ْصاأَ َعلَْيَها َل  َطِبْر  َو��صْ

��ْق��َوى} )طه:  َن���ْرُزُق���َك َو�ْل��َع��اِق��َب��ُة ِل��ل��تَّ

�ْلآِخ����َرُة  �ُر  �ل���دَّ {ِت��ْل��َك  ويقول:   ،)132

� ِفي  َن��ْج��َع��ُل��َه��ا ِل��لَّ��ِذي��َن َل ُي���ِري���ُدوَن ُع��ُل��وًّ

ِلْلُمتَِّقيَن}  َو�ْلَعاِقَبُة  َف�َصاًد�  َوَل  �ْلأَْر���ِض 

)الق�س�س: 83(.

ن�ستفيد من هاتين االآيتين اأن العاقبة 

تعني  والتقوى  التقوى.  نتاج  الح�سنة هي 

اأن يّتقي االإن�سان كل ما يف�سي اإلى االإثم 

االإمام علي ويوقعه فيه. ولذلك ورد عن 

وبمعنى   ،
)6(

اجتناب«  »التقوى   :Q

اآخر التقوى تعني المراقبة، اأي اأن يعي�س 

واأقواله  االإن�سان حالًة يراقب فيها نف�سه 

الذنوب  ارتكاب  عن  فيردعها  واأعماله 

ِفعل  ع��ل��ى  وي�سّجعها  المعا�سي  وف��ع��ل 

الّطاعات والواجبات.

عن ر�سول اهلل P في و�سيته الأبي 

االأمر  راأ���س  فاإنه  اهلل  بتقوى  »عليك  ذر: 

واالأ�سل  االأ�سا�س  هي  فالتقوى   .
)7(

كله«

ومن  ذكرها،  تقّدم  التي  الثلثة  للأمور 

االأم��ر  ب��راأ���س  تم�ّسك  فقد  عليها  ح�سل 

كله.

َك اأن  وعن االإمام عليQ: »اأي�سرُّ

اهلل  اتق  الغالبين؟  اهلل  حزب  من  تكون 

�سبحانه واأح�سن في كل اأمورك، فاإن اهلل 

 .
)8(

مع الذين اتقوا والذين هم مح�سنون«

التقوى  م�ساألة  ف��ي  االأخ��ي��ر  وال��ح��دي��ث 

 :Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  ما  هو 

. فالمتقي 
)9(

»التقوى ح�سٌن ح�سين...« 

واالإن�����س  الجن  �سياطين  ف��ل  ن،  مح�سَّ

االإنترنت وال زخارف  وال  الف�سائيات  وال 
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كل  وال  وب��ه��ارج��ه��ا  ال��دن��ي��ا 

اأن  يمكن  وي�سمعه  ي��راه  ما 

واإرادت���ه  عزمه  م��ن  ينالوا 

والتزامه واندفاعه وتقواه.

�شمانة  الّتزكية   *
التقوى

للتقوى،  بالن�سبة  ه��ذا 

واأم�����ا ال��ت��زك��ي��ة ال��ت��ي من 

اإلى  االإن�سان  ي�سل  خللها 

على  فيها  ي�سيطر  مرحلة 

والج�سدية  النف�سية  ق���واه 

فت�سبح نف�سه مطيعًة ومن�سجمًة ومقتنعًة 

فل  �سبحانه،  اهلل  ي��ري��ده  ل��م��ا  وت��اب��ع��ًة 

نف�سه  مع  لمعركة  المرء  بعدها  يحتاج 

ويتركه،  الذنب  يتخلى عن  االأّم��ارة حتى 

بل يرى اأن من ال�سهل اجتناب المعا�سي 

والذنوب. هذه التزكية بحاجة اإلى تربية 

واإ���س��رار  وعزيمة  و�سبر  وع��ن��اء  وجهد 

عندنا  ي�سبح  وبالتالي  واإرادة،  وت��وّك��ل 

ْفلََح  �سمانة للتقوى ولح�سن العاقبة {َقْد �أَ

�أَْف��لَ��َح  ��اَه��ا} )ال�سم�س: 9(، {َق��ْد  َم��ن َزكَّ

َمن َتَزكَّى} )االأعلى: 14(.

نذكر  الختام  وفي 

اأع����م����ااًل  ه���ن���اك  اأّن 

على  ت�����س��اع��د  خ��ا���س��ة 

منها  العاقبة،  ح�سن 

االإخوان  حوائج  ق�ساء 

واالإح�������س���ان اإل��ي��ه��م، 

الكاظم االإم���ام  ف��ع��ن 

خواتيم  »اإن   :Q

اأع����م����ال����ك����م ق�������س���اُء 

ح����وائ����ج اإخ����وان����ك����م 

اإل��ي��ه��م ما  واالإح�����س��ان 

عمل،  منكم  يقبل  لم  واإال  قدرتم، 

وارحموهم  اإخ��وان��ك��م  على  ح��ّن��وا 

 .
)10(

بنا«  تلحقوا 

ُح�سن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ن�ساأل 

العاقبة واأن يختم لنا بخير واأن ُيعيننا 

وعلى  ابتلءاتنا  وعلى  اأنف�سنا  على 

لنكون  امتحاناتنا  وعلى  اختباراتنا 

اأهل جنته  ومن  اأهله  من  اهلل  �ساء  اإن 

ور���س��وان��ه وم��ن اأه��ل ج���واره وه��ذا ما 

ي��ح��ت��اج اإل���ى ال��دع��اء وال��ن��ي��ة وال��ع��زم 

واالإرادة والجهد.

بحار االأنوار، العلمة المجل�سي، ج 100، �س 200.( 1)

نهج البلغة )خطب االإمام عليQ(، ال�سريف الر�سي، ( 2)

ج 4، �س 7.

بحار االأنوار، م. �س، ج 6، �س 176. ( 3)

الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 131.( 4)

بحار االأنوار، م. �س، ج 75، �س 164.( 5)

عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 60.( 6)

بحار االأنوار، م. �س، ج 63، �س 289.( 7)

ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، ج 1، �س 600.( 8)

بحار االأنوار، م. �س، ج 75، �س 62.( 9)

م. ن، ج 72، �س 379.( 10)

الهوام�س

ــة بحاجة  اإن التزكي

ــد  ــة وجه ــى تربي اإل

ــوكل  وت ــرار  واإ�ص

ــي  واإرادة، وبالتالـــ

ــا  ــح عندنــــ ي�صبــ

ــوى  ــة للّتق �صمانـــ

ــن العاقبة ولح�صــ
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ـــان  ـــ�ـــص ـــل ال

مـــراآة القلـب

حتى  قلبه  ي�شتقيم  ول  قلبه  ي�شتقيم  حتى  عبد  اإيمان  ي�شتقيم  »ل 

.
)1(

ي�شتقيم ل�شانه« 

رف، فاإن ا�شتقامة  اإذا كان الإيمان ل ينح�شر في العتقاد القلبي ال�شّ

كانت  واإذا  الإيمان.  عليه  يقوم  اّلذي  الأ�شا�س  هما  الإن�شان  قلب  و�شفاء 

مظاهر و�شلوكّيات الفرد منا�شبة و�شحيحة ولكنَّ قلبه خاٍل من معرفة اهلل 

تعالى وع�شقه، ل يكون لعمله قيمة ُتذكر. من هنا جاء التاأكيد مرارًا على 

اأنَّ »قيمة العمل بالنية والدافع اإليه«.

وهما  عليه،  ُيعتمد  الذي  الأ�شا�س  هما  العمل  اإلى  والدافع  النية  اإذًا، 

يتطّهر  لم  وما  عليهما.  الّطالع  لالآخرين  يمكن  ل  داخلّيان  قلبّيان  اأمران 

قلب الإن�شان من ال�ّشرك والّرياء وطلب الدنيا، لن ي�شل اإلى مرتبة ال�شفاء. 

حيح، فاإنَّ و�شول داخل  افي ل ي�شدر عنه اإّل ال�ّشلوك ال�شّ ولأنَّ القلب ال�شّ

حيح والم�شتقيم. الإن�شان اإلى م�شتوى ال�شتقامة يتر�شح منه العمل ال�شّ

علم ذو  ع��ل��ي  ال�����ش��ي��خ 

* �شدى القلب والعقل
يرتبط و�سول قلب االإن�سان اإلى ال�سفاء 

االإم��ام  يعتقد  لهذا  ونطقه،  ل�سانه  ة  ب�سحَّ

اأمير الموؤمنينQ اأّن ل�سان الموؤمن وراء 

قلبه. فما ينطق به الموؤمن �سادر عن تاأّمل 

يفّكر  ب��اأّي كلم  ينطق  اأن  قبل  الأّن��ه  وتدّبر، 

يكن  لم  ف��اإن  �سيقول  ما  �سحة  في  ويتاأّمل 

�سدى  الل�سان  والأن  ب��ه.   ينطُق  ال  �سحيحًا 

في  االإن�سان  قيمة  كانت  لذا  القلب،  في  ما 

الدليل  كلمه  وك��ان  ب��ه،  ينطق  وم��ا  ل�سانه 

على تعقله. واأما قلة الكلم فاإنها تخّفف من 

واالأخطاء،  اال�ستباهات  في  االإن�سان  وقوع 

من  التخفيف  ف��ي  ي�ساهم  ف��اإن��ه  وبالتالي 

اإليه.  ه  ُيوجَّ قد  الذي  والتاأنيب  الّلوم  مقدار 

وعليه، فاإنَّ الكلم كالدواء، يجب اأن يعطى 

بمقدار الحاجة.
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ظلم القلب وانحرافه. 

وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ي��ك��ون 

ك��ان  اإذا  م�سيئًا  ال��ق��ل��ب 

فل  بدقة،  يراقبه  �ساحبه 

وال  االآخرين  بل�سانه  ي��وؤذي 

يتفوه بكلم باطل، بل يدعو 

النا�س اإلى ال�سعادة والخير 

الم�ستقيم  الطريق  واإل��ى 

وي�ساهم في زيادة معارف 

وعلوم االآخرين ويذّكرهم باهلل من 

خلله. 

الحق  والكلم  الباطل  فالكلم  وعليه، 

ولن  القلب،  على  اآثارهما  يتركان  كلهما 

ي�سفو اأو يطهر قلب اإن�سان ما لم يكن ل�سانه 

على هذا الحال اأي�سًا.

ومراقبة  حفظ  االإن�����س��ان  ا�ستطاع  فلو 

االآخرين  مع  العلقات  خ�سو�س  في  ل�سانه 

�سيوؤدي هذا االأمر حتمًا اإلى واأد الكثير من 

الفتن التي قد تن�سب بينهم. 

واأخيرًا، ال بد اأن نذّكر باأن حكم القلم 

كالل�سان، الأنَّ دوره كدور الل�سان في حالتي 

ال�سلب واالإيجاب.

ين * الل�شان �شيف ذو حدَّ
االإن�سان  ج�سم  اأع�ساء  اإل��ى  نظرنا  لو 

غيرة،  ال�سّ االأع�ساء  من  الّل�سان  لوجدنا 

ول��ك��ّن اأخ���ط���اوؤه ك��ب��ي��رة م��ن ج��ه��ة، ودوره 

والمجتمع من  الفرد  اأ�سا�ٌس وهام في حياة 

عن  ادر  ال�سّ الحكيم  فالكلم  اأخرى.  جهة 

ال�ّسبهات  رفع  في  هامة  و�سيلة  وتاأّمل  تدّبر 

نجد  وقد  الجراحات.  والتئام  واالإ�سكاالت 

الكلم؛  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  كثيرة  م�ساديق 

في  القلب  عن  ادر  ال�سّ ادق  ال�سّ كالكلم 

ي�ساهم  الذي  والكلم  الّنا�س،  �سبيل هداية 

والكلم  واالإ���س��ك��االت،  ال��ك��دورات  رف��ع  في 

والكلم  االأع���داء،  مخاطر  اإل��ى  ينّبه  ال��ذي 

ال�سالين،  اأم���ام  ال��ح��ّق  طريق  ينير  ال��ذي 

الفرد  م�سكلت  حّل  في  ي�ساهم  كلم  وكل 

والمجتمع.

* العالقة بين القلب والل�شان 
علي االإم���ام  ذك��ره��ا  التي  ال��ع��ب��ارة  اإنَّ 

 ،P االأك��رم  الر�سول  عن  منقولًة   Q

تو�سح العلقة بين االإيمان والقلب والّل�سان. 

بقلب �ساف �سادق  المدعوم  فاالإيمان غير 

ي�ستقم  لم  اإيمانًا حقيقيًا، وما  لي�س  طاهر، 

اإل��ى  القلب  ي�سل  ال  وي�سُف  ال��م��رء  ل�سان 

ُيعَلم  هنا  وم��ن  وال��ط��ه��ارة.  ال�سفاء  حالة 

ومن  ثنائية  علقة  والل�سان  القلب  بين  اأن 

على  اآث��اره  يترك  القلب  اأنَّ  فكما  طرفين، 

عليها  يكون  التي  االأو���س��اع  ف��اإن  الل�سان، 

وال�سفات  االأو���س��اع  تحدد  اأي�سًا  الل�سان 

االتهام  فاأعمال  القلب،  عليها  �سيكون  التي 

اإلى  توؤدي  المزاح  وكثرة  واالفتراء  والكذب 

ــدواء  ــكالم كال الــ

ــى  ُيعط اأن  ــب  يج

ــة ــدار الحاج بمقـــ

نهج البلغة، )خطب االإمام عليQ(، ال�سريف الر�سي، ج 2، خطبة رقم 176، �س 94.( 1)

الهوام�س
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فــلــ�ــصــفــة 

النـــتـــ�ـــصـــار 

وتــــجــــربــــة 

الــمــقــاومــة 
الدكتور علي احلاج ح�شن

ا ل �شك فيه اأّن الحديث حول فل�شفة النت�شار هو في الواقع  ممَّ

وال��ّظ��روف  والأ���ش��ب��اب  والعلل  الخلفّيات  على  لالإطاللة  محاولة 

مفهومًا  و�شيرورته  النت�شار  فهم  خاللها  من  يمكن  التي  وال�ّشروط 

ومعنًى يجعل من الن�شر والنت�شار قيمة خا�شة تقبل بها الب�شرّية، 

ين�شدها اأ�شحاب الحقوق وفي اأدنى الم�شتويات، ويجعل منه مفهومًا 

تبحث عنه الب�شرية.

* اأ�شباب الن�شر
ل��ل��ّن�����س��ر اأ����س���ب���اٌب وع���ل���ٌل م��ت��ع��ّددة 

اأهّم  الوقوف على  يمكن  اأّنه  اإاّل  ومتنّوعة، 

دينّية،  نظر  وجهة  من  العلل،  هذه  واأب��رز 

على  االإطللة  ذل��ك،  في  �سنحاول،  حيث 

االإم��ام  روؤي���ة  على  ب��ن��اًء  الّن�سر  اأ���س��ب��اب 

تجربٍة  اأعظم  ق��اَد  ال��ذي  الخميني} 

اإّن هذه  اإذ  الّتاريخ ال�ّسيعي المعا�سر.  في 

وعناوينها  بقَيمها  انت�سرت  التي  التجربة 

هامًا  نموذجًا  ت�سّكل  ومبادئها  واأهدافها 

التي  وال��ح��االت  ال��ح��رك��ات  لكل  وواق��ع��ي��ًا 

اإجمال  ويمكن  نف�سه.  الموقع  في  تعي�س 

االأ�سباب في االآتية:

1� الإيمان باهلل تعالى
تعالى  باهلل  االإيمان  اأّن  فيه  �سك  ال  ا  ممَّ

للّن�سر  لي�س  واأ�سا�سًا  هاّمة  خلفّية  ي�سّكل 

التي  التغييرّية  الحركة  الأ�سباب  بل  فقط، 

الموؤمن  اأّن  يعني  وه��ذا  ال�ّسخ�س،  يقودها 

من  متكاملة  بمنظومة  ي��وؤم��ن  تعالى  ب��اهلل 

التي  والقيم  والعقائد  وال��م��ع��ارف  العلوم 

ما  كل  مع  تعاطيه  وطبيعة  طريقة  له  تحّدد 

ينتفي  الحالة  ه��ذه  وف��ي  حوله.  من  يجري 

االنت�سار  يكون  اإذ  الخارجي؛  الن�سر  �سكل 

االإلهّية  المنظومة  وتحقق  ووج��ود  بتكري�س 

اأو  ال��خ��ارج  ف��ي  الغلبة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 

الخميني}:  االإم��ام  يقول  ال�سهادة… 
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باهلل  االإيمان  هو  انت�ساركم  في  ال�سّر  »اإن 

.
)1(

تعالى والتوّجه اإليه« 

بقدرة  انت�سرنا  »لقد  اأي�����س��ًا:  وق��ال 

االإيمان التي جعلت مختلف �سرائح ال�سعب 

ت�سدح بنداء االإ�سلم ولم ننت�سر بالعدد 

.
)2(

والعّدة« 

على  تاأكيد  االأخيرة  العبارة  هذه  وفي 

تعالى  ب��اهلل  االإي��م��ان  يتركه  ال��ذي  الفعل 

وعلى العوامل واالآثار التي يخلفها االإيمان 

م�ستوى  اإل��ى  لترتقي  االإن�����س��ان  نف�س  ف��ي 

القيم  تلك  اأج���ل  م��ن  والت�سحية  ال��ب��ذل 

الرفيعة.

2� ال�شعي نحو الهدف
دورًا  ال����ه����دف  ي��ل��ع��ب 

م��ح��وري��ًا ف��ي دف��ع االإن�����س��ان 

ل��ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال��ه. وك��ل��م��ا 

ك��ان  متعاليًا  ال��ه��دف  ك���ان 

اأقوى.  بالعمل  للقيام  الّدافع 

حالة  اإلى  االأم��ر  هذا  وي�سير 

ويقين تح�سل عند  ت�سديق 

بوا�سطتها  يوؤمن  ال�سخ�س 

اأمامه  المو�سوع  الهدف  باأّن 

اأ���س��م��ى واأرق����ى م��ن وج���وده 

ال�سخ�سي؛ في�سعى لتحقيقه 

بغ�ّس النظر عما اإذا كان �سُيوّفق في هذا 

الخميني}  االإم��ام  يقول  ال.  اأم  االأم��ر 

في هذا الخ�سو�س: »اإذا كان الهدف اإلهّيًا 

.
)3(

كان الّن�سر حليفه« 

3� الوقوف اإلى جانب الحق
وكون  تعالى  باهلل  االإيمان  يترتب على 

الهدف اإلهيًا اأن يكون ال�سخ�س على يقين 

باأن ما ينا�سل ويعمل الأجله هو الحق. 

فالحّق يدفع ال�سخ�س لمعرفة الباطل 

والّنهو�س لمواجهته وتغييره. يقول االإمام 

وق��د  ال��ح��ق  ع��ل��ى  »اإن��ك��م  الخميني} 

واثبتوا،  فا�ستقيموا  الباطل،  بوجه  وقفتم 

فلن  تفعلوا  ل��م  اإن  ف��اإن��ك��م 

.
)4(

تبلغوا الن�سر النهائي«

الن�سر  مفهوم  ويتحقق 

التزام  االأع��داء بمجرد  على 

ال��ح��ق وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

ك���ل ال��ت��ف��ا���س��ي��ل االأخ�����رى. 

االإم��ام  اإليه  اأ���س��ار  ما  وه��ذا 

قال:  عندما  الخميني} 

الهزيمة،  نخ�سى  ال  »اإن��ن��ا 

ُنهزم الأن اهلل  ف��اأواًل نحن ال 

فر�س  وعلى  وث��ان��ي��ًا،  معنا، 

َورّية،  اأننا وقعنا في هزيمة �سُ

ــس  ــن ال�صخ� يوؤمــ

ــو  ه ــدف  اله ــاأن  ب

ــى من وجوده  اأرقــ

ال�صخ�صي في�صعى 

تحقيقه بغ�س  اإلى 

النظر عما اإذا كان 

�صــــيـوفــــق اأم ل
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فالّن�سر  معنوية،  هزيمة  نهزم  لن  فاإننا 

.
)5(

المعنوي حليف االإ�سلم والم�سلمين« 

الّن�سر عبارة عن  الّتقادير،  اأقل  وفي 

الوقوف اإلى جانب الحق وم�ساندته. وهذا 

عدنا  م��ا  اإذا  عالية  قيمة  ذو  ذات��ه  بحّد 

اإن  يبالي  المنت�سر الذي ال  اإلى �سخ�سّية 

به  اأّدى  قد  اإليه  و�سل  ال��ذي  الن�سر  كان 

بع�س  ِطبق  الخ�سارة  اإل��ى  اأم  الظفر  اإل��ى 

المعايير والمقايي�س، بل االأ�سا�س عنده اأّنه 

تمّكن من الوقوف اإلى جانب الحق و�سّنف 

نف�سه معه وهذا يكفيه.

تقّدم  وم��ا  الفهم  ه��ذا  على  وي��ت��رّت��ب 

ينطلق  اأن  ���س��رورة  وم�سائل  عناوين  من 

االإن�����س��ان ف��ي عمله وح��رك��ت��ه م��ن خ��لل 

امتلك روؤية وعقيدة تدفعه وتحّركه نحو 

تحقيق االأهداف  التي ي�سبو  اإليها والتي 

على اأ�سا�سها يكون منت�سرًا. 

* المقاومة وفل�شفة الن�شر
ع��ب��ارة  ذات��ه��ا  ف��ي حقيقة  ال��م��ق��اوم��ة 

يترتب  التي  االأ�سا�س  المكّونات  اأح��د  عن 

اأن  يمكن  ال  اأخرى  وبعبارة  الن�سر،  عليها 

وج��ود  دون  م��ن  الن�سر  يتحقق 

م�سروع  حق  وهي  مقاومة.  حالة 

لل�سعوب �سمنته القَيم وال�سرائع 

فل  وال��وج��دان؛  العقل  ووافقها 

يمكن اأن نت�سّور �سعبًا ما تعر�س 

واأخ��رج  وال��ع��ذاب  الّظلم  الأن���واع 

ال��ح��ق  ول����ه  اإال  دياره…  م���ن 

الكامل في المواجهة  والمقاومة 

جاء  اأ�سكالها(.  اختلف  )على 

في القراآن الكريم: {�أُِذَن ِللَِّذيَن 

 
َ
�هلل َو�إِنَّ  ُظِلُمو�  ِباأَنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن 

ِرِهْم َلَقِديٌر*�لَِّذيَن �أُْخِرُجو� ِمن  َعلَى َن�صْ

 {
ُ
َنا �هلل ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ �إِلَّ �أَن َيُقوُلو� َربُّ

)الحج: 39 � 40(.

مفهوم  غ��اب  ل��م��اذا  ال�����س��وؤال  ويبقى 

المقاومة عن الثقافة االإ�سلمية الموروثة 

المجتمعات؟  من  العديد  بين  والرائجة 

اأن  ينبغي  ح��ق��ًا  ال��م��ق��اوم��ة  ك��ان��ت  واإذا 

الحالة  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال�سعوب  تمار�سه 

اإن�سان؟  ينه�س كل  َفِلَم ال  فيها،  التي هي 

الثقافية  القيم  وت�ساعد  ت�ساهم  ال  ولماذا 

ثقافة  تنمية  في  المجتمعات  في  الرائجة 

المقاومة؟

ع��ن مجموعة من  ال��ج��واب  يتركز  ق��د 

االأ���س�����س وال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت��ف��ر���س وج��ود 

قبل  من  ممار�ستها  عدم  ولكن  المقاومة، 

االأفراد ال يعني عدم حقانية حركة المقاومة.

حالة  اأن  اإل���ى  االإ���س��ارة  تنبغي  وه��ن��ا 

بها  ون��ادى  االإ�سلم  مع  وج��دت  المقاومة 

الدين  وج��ود  اأن  اأ�سا�س  على  الدين  ق��ادة 

االإ�سلمي كان الأجل الهداية والأجل اإرجاع 

م�سارها  اإلى  والب�سرية  االإن�سانية  الفطرة 

خ�سم  وف��ي  ال�سحيح. 

المقاومة  الحركة  ه��ذه 

الدين  منها  انطلق  التي 

الهدف  ك��ان  االإ���س��لم��ي 

االأب������رز واالأ����س���م���ى هو 

على  ال���ع���دال���ة  اإي����ج����اد 

م�������س���ت���وى االج����ت����م����اع 

اأن  يعني  وهذا  الب�سري، 

كانت  ال��ع��دال��ة  حقيقة 

غائبة عن م�سرح الحياة 

االج���ت���م���اع���ي���ة، ف��ك��ان 

ــي  ــن الإ�صالم  الدي

كان لأجل الهداية 

ــاع  ــل اإرجـ ولأجــــ

الإن�صانية  ــرة  الفط

اإلــــى  والب�صريـــة 

فطرتهــا الحقيقية
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االإ���������س��������لم ه��و 

ال�������ح�������رك�������ة 

ال����م����ق����اوم����ة 

ت�سعى  ال��ت��ي 

اإي�سال  اإل��ى 

االأف���������������راد 

والمجتمعات 

اإل��ى االأه���داف 

عبر  الحقيقية 

ت���ك���ري�������س م����ب����داأ 

العدالة.

االإ�سلمي  العالم  �سهد  وق��د 

الفرق  بع�س  توّلته  فكري  تاأ�سي�س  حاالت 

فكرة  تاأ�سيل  بهدف  والكلمية  المذهبية 

ما  باتجاه  الحركة  وع��دم  المقاومة  عدم 

المحاوالت  تلك  ول��ك��ن  االإ���س��لم،  اأراده 

ب��ق��ي��ت ع��اج��زة ع��ن ت��ق��دي��م ال��م��ب��ّررات 

االإقناعية على اعتبار اأّنها كانت اأداة طّيعة 

اأي  وتحّرم  وج��وده  له  تبّرر  ال�سلطان  بيد 

.
)6(

عمل اأو تحّرك يعار�سه

خ�����س��ائ�����س��ه  ُب���ع���د  ل��ك��ل  ك����ان  واإذا 

المبادئ يكون عادة  فاإّن ن�سر  وممّيزاته 

وهنا  والقيم.  واالأف��ك��ار  للعقائد  ن�سرًا 

المادّية  االأب��ع��اد  عن  الحديث  يجري  ال 

مدى  على  التاأكيد  يكون  ب��ل  للم�ساألة، 

�سبيل  في  المجموعة  اأو  الفرد  ت�سحية 

على هذا  ويترتب  واالعتقادات.  المبادئ 

عملية  ا�ستمرار  المبادئ  ن�سر  من  النوع 

الحق  بين  المواجهة 

على  والحفاظ  والباطل 

ت��م��ّي��ز بين  اأ���س��ا���س  خ��ط��وط 

اختلطهما  يمنع  مما  والباطل؛  الحّق 

اأب��رز  ول��ع��ّل  ب��االآخ��ر.  اأح��ده��م��ا  وا�ستباه 

ن��م��وذج ل��ه��ذا ال��ّن��وع م��ن ال��ّن�����س��ر، ث��ورة 

بكل  �سّحى  الذي   Qالح�سين االإمام 

واأ�سحابه  بيته  اأهل  بوجود  بل  ال  وجوده، 

عن  يتميز  حيًا  فبقي  المبداأ؛  �سبيل  في 

االأج��ي��ال  ا�ست�ساءت  اأن  وك��ان  الباطل. 

اللحقة من هذه الثورة العظيمة لتقتدي 

المبادرة  زم��ام  ولتمتلك   Qباالإمام

وال��ن��ه��و���س  ال��ب��اط��ل  ع��ن  ال��ح��ق  لتمييز 

للتغيير... 

وبو�سوح  نفهم  اأن  يمكننا  تقدم،  مما 

فل�سفة انت�سار المقاومة؛ اإذ اإنها �ساهمت 

وب�سكل كبير في الحفاظ على �سعلة الحق 

ن�سرًا  ك��ان  ن�سرها  الأن  م�سعة  م�سيئة 

الهزائم  رغ��م  الن�سر  وحققت  للمبادئ 

الخارجية وتقديم ال�سهداء...

الكلمات الق�سار، االإمام الخميني}، �س 123.( 1)

م. ن.( 2)

م. ن، �س 125.( 3)

م. ن.( 4)

م. ن، �س 126.( 5)

راج���ع مقالة: ثقاف���ة المقاومة، ح�سن حنف���ي، اأعمال الندوة ( 6)

الفل�سفية ال�ساد�سة ع�سرة الت���ي نظمتها الجمعية الفل�سفية 

الم�سرية بجامعة القاهرة 2004، �س 30 � 42.

الهوام�س
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�صفات عباد الرحمن )11(

اأ�شرنا في البحث ال�شابق اإلى اأن اأنبياء اهلل تعالى هم اأبرز م�شاديق 

من  �شفة  لآخر  التعّر�س  المقال  هذا  في  و�شنحاول  الرحمن«.  »عباد 

اأن يجعلهم »اإمامًا  �شفات عباد الرحمن الذين يطلبون من اهلل تعالى 

للمتقين«. فما هو المق�شود من اإمامة المتقين؟ وما هي �شروط الإمامة 

من وجهة نظر القراآن الكريم؟ وكيف يمكن اأن ي�شبح الموؤمنون اأئّمة 

لالآخرين؟ ولماذا اإمامة المّتقين، هدُف عباد الرحمن؟

َو�ْجَعْلَنا  �أَْعُيٍن  َة  ُقرَّ اِتَنا  يَّ َوُذرِّ �أَْزَو�ِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َربََّنا  َيُقوُلوَن  {َو�لَِّذيَن 

ِلْلُمتَِّقيَن �إَِماًما} )الفرقان: 74(.

»َواْجـَعـْلـَنـا

اإَِمامًا« ــَن  ِقي ِلْلُمتَّ

اآي����ة اهلل ال�����ش��ي��خ حم��م��د ت��ق��ي م�����ش��ب��اح ال��ي��زدي
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* معنى الإمام
عبارة  ح��ول  البحث  اإّن 

ب��ح��ٍث  اأّول  ه���و  »االإم��������ام« 

فكلمة  عنه؛  الحديث  يمكن 

»االإم�������ام« ق���د ات���خ���ذت في 

ث��ق��اف��ت��ن��ا ال�����س��ي��ع��ي��ة م��ع��ن��ًى 

االثني  البيت  اأه��ل  اأئمة  به  ي��راد  خا�سًا، 

ف��اإن  ال��ل��غ��وي  معناها  اأم���ا   .R ع�سر 

مركز  يتوّلى  الذي  ال�سخ�س  هو  »االإم��ام« 

االإمامة  وهذه  للمجموع.  بالن�سبة  القيادة 

والقيادة ال اخت�سا�س لها بم�ساألة الهداية 

حيث  ذل��ك  من  اأو���س��ع  هي  بل  وال�سعادة، 

اأي�سًا.  والكفر  ال�سلل  قائد  على  تطلق 

اإلى  االإ���س��ارة  الكريم  القراآن  في  جاء  اإذ 

االأئمة الذين ير�سدون النا�س اإلى ال�سعادة 

����ًة َي���ْه���ُدوَن  وال��ن��ج��اة: {َوَج���َع���ْل���َن���اُه���ْم �أَِئ����مَّ

اأي�سًا  واأ�سار   .)73 )االأنبياء:  ِب��اأَْم��ِرَن��ا} 

بهذه العبارة اإلى االأ�سخا�س الذين يقودون 

النا�س نحو الكفر ونحو النار: {َوَجَعْلَناُهْم 

َل  �ْلِقَياَمِة  َوَي��ْوَم  �لنَّاِر  �إَِل��ى  َيْدُعوَن  ًة  �أَِئمَّ

ُين�َصُروَن} )الق�س�س: 41(. 

* عبارة »الإمام« في القراآن
القراآن  في  »االإم��ام«  عبارة  ا�ستعملت 

الكريم في موارد متعددة من اأبرزها: 

تعالى:  قوله  ف��ي  �لإل���ه���ي«:  »�ل��ك��ت��اب 

َوَيْتُلوُه  ���ِه  بِّ رَّ ��ن  مِّ َنٍة  َبيِّ َعلَى  َك��اَن  {�أََف��َم��ن 

ْنُه َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُمو�َصى �إََماًما  �َصاِهٌد مِّ

َوَرْح��َم��ًة} )ه��ود: 17(. هنا 

»االإم��ام« على  طلقت عبارة 
ُ
اأ

لمو�سى ال��م��ق��د���س  ال��ك��ت��اب 

.Q

�لأئ������م������ة �ل�����و�رث�����ي�����ن: 

م��ن ال��م��وارد االأخ����رى التي 

»اإمام«  كلمة  الكريم  القراآن  فيها  ا�ستعمل 

االآية  االأئمة(،  الجمع:  �سكل  على  )طبعًا 

�لَِّذيَن  َعلَى  نَُّمنَّ  �أَن  {َوُنِريُد  تقول:  التي 

ًة  �أَِئمَّ َوَنْجَعلَُهْم  �ْلأَْر����ضِ  ِفي  ِعُفو�  ��ْصُت�صْ

اإذ   )5 )الق�س�س:  �ْلَو�ِرِثيَن}  َوَنْجَعلَُهُم 

الع�سر  ول��ّي  اأّن  ال���واردة  ال��ّرواي��ات  توؤكد 

الم�سداق  هما  العالمّية  وحكومته   |

للآية  والكامل  العينّي  والم�سداق  االأت��ّم 

ال�سريفة. اإالَّ اأن ظاهر االآية ال�سريفة عام 

وهناك  ب��ذل��ك.  ل��ه  اخت�سا�س  وال  وك��ّل��ي 

القراآن  في  ال�سريفة  االآي���ات  من  الكثير 

اأي  النحو،  ه��ذا  على  كانت  التي  الكريم 

اأنها  اإال  وكليًا  عامًا  االآي��ة  ظاهر  يكون  اأن 

وال��ت��ام  ال��ك��ام��ل  ال��م�����س��داق  على  تنطبق 

بعنوان المعنى »الباطن« اأو »التاأويل«. 

اأن  االإمام  والمق�سود من ذكر معاني 

تعالى  قوله  ين�سرف ذهننا عند تلوة  ال 

��ِق��ي��َن �إَِم���اًم���ا} اإل��ى هذا  {َو�ْج��َع��ْل��َن��ا ِل��ْل��ُم��تَّ

المعنى. فهم ال يطلبون اأن ي�سبحوا اأئمة 

مع�سومين، على اأ�سا�س اأن المق�سود من 

»االإمام« هنا، هو المعنى العام الذي يراد 

ــب اأن  ــام يجـ الإمــ

القدرة على  يمتلك 

هــدايــة الآخريــن 

ويتمـكن من الأخذ 

باأيـــــدي الــنــا�س
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منه ال�سخ�س الذي يكون قائدًا لمجموعة.

* ثالثة �شروط لالإمامة
فاإن  تو�سيح،  من  تقدم  ما  على  بناًء 

وقائدًا  »اإمامًا«  يكون  اأن  في  يرغب  الذي 

وج��ود  م��ن  ب��ّد  ال  ال��ن��ا���س،  م��ن  لمجموعة 

فيه  خ��ا���س��ة  و���س��روط  خ�سائ�س  ث���لث 

توؤهله ليتحرك في مقدمة الجمع.

ال  وال��ق��ائ��د  االإم����ام  �لأول:  �ل�����ص��رط 

ال��ن��ا���س  ي��خ��ت��اره  ال����ذي  ال��ط��ري��ق  ينتظر 

الذي  فال�سخ�س  ذل��ك.  في  يتابعهم  ثم 

عليه  يطلق  ال  ال��م��ج��م��وع  خ��ل��ف  ي��ت��ح��رك 

في  يتحرك  ال��ذي  »االإم���ام«. طبعًا  عنوان 

مقدمة الجمع، قد يكون اإمامًا مع�سومًا اأو 

اإمام حق اآخر كاأئمة الم�ست�سعفين الذين 

اأ�سار اإليهم مفاد االآية المتقدمة.

�ل�صرط �لثاني: اإن »االإمام« الحقيقي 

في الروؤية القراآنية ال بّد له اأن يكون عارفًا 

ال  الطريق  يجهل  ال���ذي  ف���اإّن  بالطريق. 

يمكنه اأن يتقّدم الجمع. وقد اأو�سح القراآن 

الكريم هذا االأمر بو�سوح: {�أََفَمن َيْهِدي 

َي  َي��ِه��دِّ ���ن لَّ  مَّ
�أَ �أَن ُيتََّبَع  �أََح���قُّ  �إَِل���ى �ْل��َح��قِّ 

َتْحُكُموَن}  َكْيَف  َلُكْم  َفَما  ُي��ْه��َدى  �أَن  �إِلَّ 

)يون�س: 35(.

على كل حال فاإّن اآية {�أََفَمن َيْهِدي} 

هي من جملة االآيات ال�سريفة التي يمكن 

البيت  اأه��ل  اأئمة  الإم��ام��ة  اإليها  اال�ستناد 

R. في هذا االإطار ن�ساهد اأن االإمام 

اأمير الموؤمنين واأئمة اأهل البيت R قد 

االإ�سلم  باأحكام  عارفون  باأّنهم  �سّرحوا 

على  وه��م  االإ�سلمي  المجتمع  وم�سالح 

ب�����س��ي��رة ف���ي ه���ذا ال��خ�����س��و���س. وه���ذا 

باأنهم  ي�سّرحون  كانوا  الذين  عن  يختلف 

ي��درك��ون  وال  الفلني  الحكم  يعرفون  ال 

»اإ�ساألوا  يقولون  والذين  الفلنّية  الق�سّية 
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ع���ل���ي���ًا«. ف��ه��ل ي��ج��ب ات��ب��اع 

يجب  اأم  االأ�سخا�س  ه��وؤالء 

ات��ب��اع ال��ع��ارف��ي��ن ب��االأح��ك��ام 

فما  المجتمع؟  وبم�سالح 

لكم كيف تحكمون!

�ل�����ص��رط �ل��ث��ال��ث: يجب 

اأن يمتلك االإمام القدرة على 

ه��داي��ة االآخ���ري���ن، واالأخ���ذ 

ب��اأي��دي��ه��م واإر���س��اده��م اإل��ى 

الهدف. 

الثلثة  ال��ع��ن��اوي��ن  ه��ذه 

هي الحد االأقل من الخ�سائ�س المفتر�س 

وجودها في االإمام، والذي يفتقد اإحداها 

يكون غير �سالح للإمامة والقيادة.

* هل ي�شعى عباد الرحمن لأجل 
الرئا�شة؟

ال�سوؤال االآخر الذي يجب االإجابة عنه 

الرحمن،  عباد  خ�سو�سية  مو�سوع  ف��ي 

اأن  تعالى  اهلل  من  طلبهم  من  الهدف  هو 

من  نوع  فيه  وهل  اإمامًا  للمتقين  يجعلهم 

حب المقام وال�سلطة والرئا�سة والدنيا؟ 

ط��ب��ع��ًا، ي��م��ك��ن االإج���اب���ة ع���ن ه��ك��ذا 

ت�ساوؤالت بعد قليل من الدقة والتاأمل. نحن 

يطلبون  عندما  الرحمن  عباد  اأن  نظن 

اإمامًا  للمتقين  يجعلهم  اأن  تعالى  من اهلل 

روحية  من  يمتلكون  ما  ب�سبب  ذلك  اإّنما 

االأمور  واأمثالها من  والرئا�سة  الجاه  طلب 

العاديون.  االأ�سخا�س  وراءها  ي�سعى  التي 

الأن  ذل���ك؛  غ��ي��ر  والحقيقة 

اأه�������داف ع���ب���اد ال��رح��م��ن 

لي�س  الطلب  ه��ذا  وراء  م��ن 

الدنيوية  واالأه���واء  االأط��م��اع 

ما  نتيجة  هو  بل  وال��م��ادي��ة، 

عالية  ه��ّم��ة  م���ن  ي��م��ت��ل��ك��ون 

ل��ق��د تقدم  وروؤي����ة وا���س��ع��ة. 

ع��ب��ودي��ة  م�سير  ف��ي  ه����وؤالء 

ال��ح��ق ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��وا ال 

يقتنعون بما ح�سل الأنف�سهم 

بل  وال��ه��داي��ة،  ال�سعادة  من 

�ساروا يتطلعون اإلى االأخذ باأيدي االآخرين 

والنجاة.  ال�سعادة  مرتبة  اإلى  واإي�سالهم 

فعباد الرحمن عندما يطلبون هذا المقام 

اأن  الأج���ل  ال  النا�س  الأج���ل  يطلبونه  اإن��م��ا 

خللها  من  يكونون  منا�سب  اإل��ى  ي�سلوا 

محترمين عند النا�س.

َيفتر�ُس عباد الرحمن اأنهم يتحركون 

يكون  لذلك  بالمتقين.  خا�س  م�سير  في 

همة  من  يمتلكون  ما  اإلى  اإ�سارة  دعاوؤهم 

عالية حيث يرغبون بالقيام بدور ما، دور 

القيادة في بيئة االأتقياء.

اإن ه��ذا ال��دع��اء ه��و ك��ال��دع��اء ال��ذي 

تعالى؛  اهلل  اإل��ى  النا�س  بع�س  به  يتوجه 

اإي�سال  وا���س��ط��ة  ي��ك��ون  اأن  منه  فيطلب 

من  يطلب  كالذي  االآخ��ري��ن،  اإل��ى  الفي�س 

اهلل تعالى اأن يرزقه المال الأجل االآخرين، 

االإن�سان  ك��ان  واإذا  فيه.  اإ�سكال  ال  فهذا 

ــن  ــم ــرح عـــبـــاد ال

يــتــطــلــعــون اإلــى 

الأخــــــذ بـــاأيـــدي 

واإي�صالهم  الآخرين 

اإلــــــــى مــرتــبــة 

والنجــاة ال�صعادة 
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���س��ادق��ًا ف��ي ه��ذا ال��دع��اء ك��ان م��ن جملة 

االأمور االأخروية ولي�س الدنيوية. 

ولعل من الخطوات الكبيرة في م�سيرة 

يفكر  اأن  ينبغي  ال  االإن�سان  اأن  التكامل، 

اإلى  الو�سول  يتمنى  ال  واأن  فقط  بنف�سه 

بل  فقط،  لنف�سه  االإلهي  والقرب  ال�سعادة 

اأي�سًا.  للآخرين  ذل��ك  طلب  عليه  يجب 

وح��ددت  ذك��رت  قد  ال�سريعة  اأن  �سحيح 

تكاليفنا ووظائفنا، اإال اأن الدافع االأ�سا�س 

تكاملنا.  هو  التكاليف  بهذه  قيامنا  وراء 

فنحن  وال��زك��اة  الخم�س  ن��دف��ع  فعندما 

لدفع  منهما  ي�ستفيد  من  هناك  اأن  ندرك 

اأموالنا  لت�سبح  بذلك  نقوم  اأننا  اإال  فقره 

حلاًل ولنبعد اأنف�سنا عن نار جهنم. واإذا 

كان هامًا عندنا اأن نعمل لن�سل اإلى مقام 

هذا  ن�ست�سعر  اأن  فعلينا  االإل��ه��ي،  القرب 

االهتمام اتجاه االآخرين لن�سل اأي�سًا اإلى 

ذاك المقام.

اإن الموؤمنين الذين و�سلوا اإلى حقيقة 

اإلى  و�سلوا  والذين  االإلهية  المناجاة  لذة 

اِجِع}  مقام {َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن �ْلَم�صَ

)ال�سجدة: 16( وو�سلوا اإلى الثواب االإلهي 

ِة  ُقرَّ ن  َلُهم مِّ �أُْخِفَي  ا  مَّ َنْف�ٌض  َتْعلَُم  {َفَة 

يدعون  ه��وؤالء   .)17 )ال�سجدة:  �أَْع���ُي���ٍن} 

االآخرين  يجعل  اأن  في  خفية  تعالى  اهلل 

اأما  ول��ذة.  نعمة  فيه من  فيما هم  �سركاء 

يجعله  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  م��ن  يطلب  ال���ذي 

به  يقوم  بما  يكتفي  ال  فهو  للمتقين  اأمامًا 

الموؤمنون، بل يريد ما هو اأعلى من ذلك؛ 

ما  االآخ��ري��ن  يهب  اأن  اهلل  م��ن  يطلب  اإذ 

وهبه. 

و�سل  الذي   Qاإبراهيم الّنبي  اإّن 

اإلى مقام الت�سليم الكامل ومقام {�أَ�ْصلَْمُت 

ير�سى  ال   )20 عمران:  )اآل   {ِ هلِلّ َوْجِهَي 

فقط،  لنف�سه  ال��م��ق��ام  ه��ذا  يمتلك  اأن 

يجعل  اأن   Qاإ�سماعيل مع  يدعو  بل 
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َو�ْجَعْلَنا  ��َن��ا  {َربَّ لذريتهما:  المقام  هذا 

�ْصِلَمًة  مُّ ��ًة  مَّ
�أُ ِتَنا  يَّ ُذرِّ َوِم��ن  َلَك  ُم�ْصِلَمْيِن 

لََّك} )البقرة: 128(.

ال��رح��م��ن  ع��ب��اد  ي��دع��و  اأن  وب��ع��د 

اأعلى  اإل��ى  الو�سول  الأج��ل  الأنف�سهم 

وال�سعادة  الخير  يطلبون  الكماالت، 

َلَنا  َهْب  {َربََّنا  واأزواجهم  لذرياتهم 

�أَْعُيٍن}.  َة  ُقرَّ اِتَنا  يَّ َوُذرِّ �أَْزَو�ِجَنا  ِمْن 

وال يكتفون بهذا المقدار، بل يطلبون 

يريدون  حيث  االأ�سخا�س  لجميع  ذلك 

للجميع الو�سول اإلى القرب االإلهي لذلك 

{َو�ْج���َع���ْل���َن���ا  ت��ع��ال��ى:  اهلل  اإل���ى  يتوجهون 

ِلْلُمتَِّقيَن �إَِماًما}.

* اإمامة المتقين
االآي��ات  ه��ذه  اأن  هنا  الكلم  خل�سة 

اأراد  حيث  »ال��ق��دوة«  �سورة  ر�سم  تحاول 

تقديم  االآي��ات  هذه  خلل  من  تعالى  اهلل 

نموذج وقدوة من العباد ال�سالحين فاأ�سار 

االإيجابية  ال��ج��وان��ب  اإل��ى  تو�سيحها  ف��ي 

واأخيرًا  عندهم.  ال�سلبية  الجوانب  واإل��ى 

الخا�سية  اإل��ى  ال�سريفة  االآي���ات  اأ���س��ارت 

درا�ستها  ب�سدد  نحن  التي 

ال  ال��رح��م��ن  ع��ب��اد  اإن  حيث 

يكتفون ب�سعادة اأنف�سهم، بل 

يتطلعون اإلى �سعادة و�سلح 

االآخرين.

اأعلى  اأن  فيه  �سك  ال  ما 

م��ق��ام م��ن م��ق��ام��ات اإم��ام��ة 

للأئمة  ح�سل  قد  المتقين 

المع�سومين  ع�سر  االث��ن��ي 

وج�������دت  وق����������د   .R

التي  ال��ث��لث  الخ�سائ�س 

نحو  على  فيهم  البحث  اأثناء  اإليها  اأ�سرنا 

اأتم واأعلى واأكمل.

االأكمل  الم�سداق  فاإن  زماننا  في  اأما 

ال��ذي  الفقيه«  »ال��ول��ي  ه��و  االإم��ام��ة  لهذه 

المجتمع  راأ�����س  ع��ل��ى  ي��ق��ف 

االإ�����س����لم����ي. وع���ل���ى ه���ذا 

يكون  اأن  ينبغي  االأ���س��ا���س 

معرفة  اأك��ث��ر  الفقيه  ال��ول��ي 

واإال  الجميع  م��ن  ب��االإ���س��لم 

المجتمع  اإر���س��اد  اأمكنه  لما 

االإ�����س����لم����ي ك���م���ا ي��ج��ب. 

اأن يكون عامًل  كذلك يجب 

ب��االإ���س��لم. وب��ع��ب��ارة اأخ��رى 

يجب اأن تجتمع لديه �سفات: 

العلم والتقوى والعدالة.

ـــا  ـــن ـــان ـــــي زم ف

الأكمل  الم�صداق 

لهذه الإمـــامة هو 

الفقيه«  »الـــولــي 

الــذي يقف عـلــى 

راأ�س الــمـجـتـمـع 

الإ�ـــــصـــــالمـــــي

43

م
 2

01
2 

ر
يا

/�أ
 2

48
د 

د
ع
ل
�



فاطمة كرمي

هنا  ال��م��ب��ع��ث��رة  اأوراق�����ه  يجمع 

الّدروع  �شندوقه  في  وي�شع  وهناك، 

غرفة  زّي��ن��ت  طالما  التي  وال��ه��داّي��ا 

يخرج،  اأن  وقبل  المتوا�شعة.  عمله 

تذّمر  طالما  ال��ذي  المكتب،  ي���وّدع 

هادئًا  المرة  هذه  يخرج  �شيقه.  من 

ب��خ��الف ع��ادت��ه، وب���دًل م��ن اإق��ف��ال 

الباب على عجل ي�شتر�شل في توزيع 

المكان.  اأرج��اء  كافة  على  نظراته 

�شباح  اإليه  يعود  لن  وه��و  ل،  وكيف 

ال��ي��وم ال��ت��ال��ي. ه���ذا ه��و ح���ال اأي 

من  وال�شتين  الرابعة  يبلغ  موظف 

العمر، حيث ُيحال اإلى ما ُيطلق عليه 

وُي��ع��ّرف  »ال��ت��ق��اع��د«.  اأو  »المعا�س« 

»التقاعد« باأنه النقطة التي يتوقف 

ويختلف  العمل.  عن  فيها  ال�شخ�س 

لآخر،  بلد  من  العادي  الّتقاعد  �شن 

ففي النم�شا يبداأ من ال� 65 عامًا، وفي 

67 عامًا،  ب�  الوليات المتحدة يحّدد 

اأّما في اإيطاليا فهو 68 عامًا.

ـــاء مــا  ـــط ع

ال�صتين بعد 
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الزيارات المتقاربة، واالت�ساالت الهاتفّية 

واالإح�سا�س  الّثقة  يعطيه  مّما  المتكّررة، 

دور  ي��وج��د  اأّن���ه  كما  ومكانته.  باأهمّيته 

تقوية  عليه  يجب  حيث  نف�سه  للمتقاعد 

علقته االجتماعية، وذلك تفاديًا لل�سعور 

بالوحدة.

* ل لنهاية الخدمة 
ب��اأّن  يظّن  عندما  المتقاعد  يخطىء 

دوره قد انتهى في نهاية خدمته كموظف، 

ال  المجتمع  ف��ي  ال��ف��رد  دور  الأّن  وذل���ك 

راأي  وهناك  معّينة.  وظيفة  على  يقت�سر 

المجال  ه��ذا  ف��ي  االجتماع  علماء  الأح��د 

اأن��ه: »ال �سيء  اأح��د كتبه   ي��ورد في  حيث 

ما  ك��ل  »ال��ّت��ق��اع��د«،  اأو  »المعا�س«  ا�سمه 

وعليك  ما،  عمًل  ت��وؤّدي  ُكنت  اأن��ك  هناك 

االآن اأن توؤدي دورًا اآخر. اإذ ربما االأول كان 

مفرو�سًا عليك بحكم الظروف، اأما العمل 

وتوؤديه  تختاره  فاإّنك  الجديد 

طواعية«. 

* اأبرز الآثار الجتماعية
ت��ت��م��ث��ل اأب������رز االآث�������ار االج��ت��م��اع��ي��ة 

العلقات  �سعف  ف��ي  التقاعد  لمرحلة 

الكثير  المتقاعد  يفقد  حيث  االجتماعية، 

ارتبطت  التي  والعلقات  االأ�سدقاء  من 

يفتقدها  التي  المهمة  االآثار  بالعمل. ومن 

االأن�سطة  م��ن  العديد  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 

واالهتمامات، التي كانت مرتبطة بالعمل، 

وكانت ت�ستحوذ على كامل وقته حتى خارج 

المتقاعد  تبرز لدى  ال��دوام. هنا،  اأوق��ات 

اأما  الفراغ،  اأوقات  وزيادة  العزلة  م�ساكل 

الدخل  فانخفا�س  المادي  ال�سعيد  على 

على  �سلبًا  ينعك�س  ال��ذي  االأم��ر  ال�سهري، 

المتقاعد، حيث ُيظهر نوعًا من الح�سا�سية 

و�سرعة  الغ�سب  اإل��ى  ت��وؤدي  التي  الزائدة 

االنفعال.

* الأعرا�س النف�شية
النف�سية  االأعرا�س  من  العديد  هناك 

وذل��ك  المتقاعد،  ت�سيب  ق��د  ال��ت��ي 

الج�سدية  ال�سحة  لتدني  نتيجة 

ب�����س��ب��ب ت��ق��دم��ه ف���ي ال��ع��م��ر، اإذ 

ق���د ي�����س��اب ب���اأم���را����س ال��ق��ل��ب 

والروماتيزم.  وال�سّكر  وال�سرايين 

باالكتئاب  ي�ساب  اأن  ويمكن  كما 

ال�سعور  وازدياد  الب�سيط،  والقلق 

اإل��ي��ه  وال��ح��اج��ة  القيمة  ب��ع��دم 

واالأ���س��رة.  المجتمع  قبل  م��ن 

االأه�����ل  دور  ي����ب����رز  وه����ن����ا 

لهم  ينبغي  حيث  واالأب��ن��اء، 

ومنحه  المتقاعد  اإح��اط��ة 

واالحترام  والحنان  الحب 

واالهتمام، وذلك من خلل 
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من هنا، يمكن للمتقاعد الذي يرغب 

باال�ستمرار في العمل، اأن يفح�س مهاراته 

جّيدًا، حيث اإّنه ال مانع من التّقدم لفر�سة 

اإن  وخا�سًة  اخت�سا�سه  مجال  في  عمل 

كان من ذوي المهارات، اأو المدّر�سين، اأو 

البناء،  الذين يعملون في  اأو من  االأطباء، 

اأعمال  على  للح�سول  كبيرة  الفر�س  فاإّن 

في  اال�ست�سارية  االأعمال  اأبرزها  كثيرة، 

مجال عمله.

* 7 ن�شائح لتقاعٍد ُمريح
وقته  ي�ستثمر  اأن  المتقاعد  ي�ستطيع 

كثيرة  والخيارات  ي�سليه.  اأو  يفيده  فيما 

الن�سح  ت��وف��ي��ر  ب���اب  وم���ن  لكننا  ج���دًا 

ت�سمن  ن�سائح  �سبع  اخترنا  واالإر���س��اد 

���س��ع��ي��دة  ح���ي���اة  ل��ل��م��ت��ق��اع��د  ب���ع���ون اهلل 

ومريحة:

حافزًا . 1 ُي�سّكل  فهو  الدين:  اإلى  االتجاه 

قويًا الإدراك التكّيف النف�سي والتوافق 

االجتماعي.

ق����راءة ال���ق���راآن ال��ك��ري��م: ف��ه��و ج��لٌء . 2

وم��ّوج��ٌه  للنفو�س،  وم��ه��دىٌء  للقلوب، 

للفكر.

ريا�سة . 3 وخ�سو�سًا  الريا�سة:  ممار�سة 

بتن�سيط  كفيلة  ف��ه��ي  ال��م�����س��ي، 

ال���ذه���ن و���س��ف��ائ��ه، ك��م��ا اأن��ه��ا 

ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

والم�ساكل  واالك��ت��ئ��اب  ال��ق��ل��ق 

النف�سية.

التطوعي: . 1 العمل  في  الم�ساركة 

حيث اإنه ُير�سي الّذات.

كالر�سم، . 2 ال��ه��واي��ات:  بع�س  م��زاول��ة 

اليدوية، والنحت  االأ�سغال  المو�سيقى، 

..الخ

ت��ن�����س��ي��ط ال����ذاك����رة ع��ب��ر االأن�����س��ط��ة . 3

الكلمات  وح��ّل  كالمطالعة  الفكرية: 

المتقاطعة.

ق�����س��اء ال���وق���ت ال��م��م��ت��ع م���ع االأه����ل . 4

واالأحفاد.

وتذكر المقولة ال�سهيرة  »الحياة تبداأ 

بعد ال�سّتين«.
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 لت�صكنوا اإليها..

 اأخطاء تقع بها الزوجة

 اأخطاء يقع بها الزوج

 الطالق.. الحقيقة بالأرقام

 ال�صعادة الزوجية.. اأنت ت�صنعها

الـــــ�ـــــصـــــعـــــادة

ــسٍ ذهــبــي ــ� ــف فـــي ق
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اأرادها  ر�شم اهلل تعالى ال�شورة التي 

من الحياة الزوجية بقوله: {َوِمْن �آَياِتِه 

َت�ْصُكُنو�  لِّ ْزَو�ج����اً  �أَ نُف�ِصُكْم  �أَ ��ْن  مِّ َلُكم  َخلََق  �أَْن 

ًة َوَرْحَمًة �إِنَّ ِفي َذِلَك  َودَّ �إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ

ُروَن} )الروم: 21(.  َقْوٍم َيَتَفكَّ َلآَياٍت لِّ

لت�صكنوا

اإليها
ال�شيخ نعيم قا�شم
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خلل  من  تتحقق  الزوجّية   فالحياة 

اأمرين: 

ابطة الّزوجية، وهذا  �لأول: اإن�ساء الرَّ

بين  يجمع  ال��ذي  واج  ال���زَّ عقد  يهّيئه  م��ا 

الّزوجين، وهو المدخل لل�ّسكن واال�ستقرار 

بكّل معانيه الّنف�سية والج�سدّية.

التي  االإل��ه��ّي��ة  الّت�سريعات  �ل��ث��ان��ي: 

توزيع  في  االإن�سانّية،  الفطرة  مع  تتناغم 

بما  ال��ّزوج��ي��ن،  بين  وال��واج��ب��ات  الحقوق 

الحّب  ة وهي درجة عالية من  المودَّ ت  ُيثبِّ

فهي  الّرحمة  واأم���ا  والتفاعل.  والحنان 

االإ�ساءة  عند  والعفو  واالإح�سان،  الت�سامح 

لتحقيق  االآخ�����ر  ال���ّط���رف  ب��ي��د  واالأخ�����ذ 

اال�ستقرار والراحة للحياة الزوجية.

اإذًا، عقد الزواج بم�سمونه ومتطلباته 

الم�سوؤولية  لكنَّ  لل�سعادة،  الفر�سة  يهيئ 

العملية تقع على عاتق الزوجين في اإدارة 

بع�سهما  مع  تعاملهما  وكيفية  حياتهما، 

بع�سًا، ودقة التزامهما باالأحكام ال�سرعية 

في اإطار البذل والت�سحية.

* الزواج موّدة ورحمة
من  عليهما  م���ا  ال���زوج���ان  ���ب���ع  اتَّ ل���و 

عدم  على  واقت�سرا  وواجبات،  م�سوؤولية 

ت��ج��اوز ح��ق��وق��ه��م��ا، ب��روح��ي��ة ال��ّت��ن��ازالت 

المتبادلة، بحيث يعطي كلٌّ منهما للآخر 

ف��اإن��ه��م��ا  وال���رح���م���ة،  ال���م���ودة  لم�سلحة 

على  اقت�سرا  لو  بل  �سعيدين.  �سيعي�سان 

��ب��ع��ا االأوام����ر  االل���ت���زام ب��ح��دوده��م��ا، واتَّ

االإلهية بدقة، ولم يحيدا عنها،  والنواهي 

قاعدة  على  منهما،  ى  بر�سً ذل��ك  بقا  وطَّ

م،  الت�سليم بما اأحلَّ اهلل واالجتناب عما حرَّ

ف�سيجدان نف�سيهما في قلب ال�سعادة.

وال��و���س��ول اإل���ى ال�����س��ع��ادة ال��زوج��ي��ة 

الزوجين  م��ن  يتطلب  عملي،  م�سار  ل��ه 

وخطواٍت  ب�سلوك  منهما  ك��ٌل  ي�ساهم  اأن 

ال�سعادة.  هذه  لتحقيق  وتتكامل  تتراكم 

الوقوف  ُبّد من  وقبل الخو�س في ذلك ال 

االإمام  اإليها  اأر�سدنا  عناوين  خم�سة  على 

زين العابدينQ وهي توؤدي، مجتمعًة، 

حق  عن  حديثه  خ��لل  من  ال�سعادة  اإل��ى 

 :Qفقال الحقوق،  ر�سالة  في  الزوجة 

»واأّما حق رعّيتك بملك النكاح، فاأن تعلم 

واأن�سًا  وم�ستراحًا  �سكنًا  جعلها  اهلل  اأّن 

وواقية، وكذلك كّل واحد منكما 

يجب اأن يحمد اهلل على 

نعمة  ذلك  اأّن  ويعلم  �ساحبه 

منه عليه، ووجب اأن يح�سن �سحبة 

نعمة اهلل ويكرمها ويرفق بها، واإن 

وطاعتك  اأغلظ،  عليها  حقك  كان 
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ــزوج  الــ ــم  ِعلــ اإنَّ 

ــة  ــة وقيمـ باأهميــ

ــه  ــي حيات ــراأة ف الم

اإليها  ــر  ينظ يجعله 

ــق  ــة تحق ك�صريك

ــس والأن� ــن  ال�صك

بها األزم، فيما اأحببت وكرهت ما لم تكن 

والموؤان�سة  الّرحمة  حّق  لها  فاإّن  مع�سية، 

ومو�سع ال�ّسكون اإليها ق�ساء الّلذة التي ال 

اإال  قوة  وال  وذلك عظيم،  ق�سائها  بدَّ من 

.
)1(

باهلل«

* خطوات عملية
فيمكن  العملي  لل�سلوك  بالن�سبة  اأم��ا 

اخت�ساره بالخطوات التالية:

�أوًل: العلم بما تحققه الزوجة. 

الج�سدي  واال���س��ت��ق��رار  ال�سكن  فهي 

وال��ن��ف�����س��ي وال��ع��م��ل��ي، وه���ي ال��ت��ي تحقق 

الذي  ن�س 
ُ
االأ ومورد  معانيها،  بكل  الراحة 

الوقوع  من  الواقية  وهي  ال��زوج،  به  ياأن�س 

في الحرام. واإنَّ ِعلم الزوج باأهمية وقيمة 

ينظر  يجعله  حياته  في  الواقعية  ال��م��راأة 

والم�ستراح  ال�سكن  تحقق  ك�سريكة  اإليها 

واالأن�س والوقاية.

ثانياً: معرفة اأّن كلهما نعمة للآخر. 

ل��ل��ط��رف��ي��ن  اهلل  ع���ط���اء  اأن  ذل�����ك 

على  الأح��ده��م��ا  ف�سل  وال  باجتماعهما، 

االآخر، فليحمد كل منهما ربَّه على زوجه. 

حقها  واأداء  النعمة  بم�سوؤولية  القيام  »اإنَّ 

الح�سن  ب����االأداء  يتم  عليها  للمحافظة 

واالإكرام والرفق، فح�سن ال�سحبة ي�سفي 

للطرف  المريحة  االأخ��لق��ي��ة  م��ن  ظ��لاًل 

االآخ���ر، واالإك����رام ي���وؤدي اإل���ى ال��ب��ذل من 

نف�سّية  عن  يعّبر  وه��و  البدل  ابتغاء  دون 

والرفُق  الزوجية.  الحياة  ُتريح  معطاءة 

في  اإيجابيًة  اأج���واًء  م  يعمِّ وعطٌف  حناٌن 

االآخ��ر،  الطرف  ومتطّلبات  �سعف  رعاية 

تعامٌل  بل  �سّدة،  وال  ت�سّلط  وال  ق�سوة  فل 
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على الزوج اأن يرحم 

اأخطاأت،  اإْن  زوجته 

ــا على  ــال يالحقه ف

كـــل فعــــل ول 

ــا اأخطاءه ــم  يراك

.
)2(

ة وال�سفافّية« بالُح�سنى والرقَّ

ثالثاً: القوامية للزوج 

تتمثل في م�سوؤولية اإدارة االأ�سرة، وهي 

ولي�ست  باال�ستقامة،  مقيَّدة  ثقيل،  ع��بٌء 

اال�ستمتاع،  حق  ول��ه  مطلقة.  �سلحيات 

باإذنه،  اإالَّ  بيته  من  زوجته  تخرج  ال  واأن 

م�ساحة  للزوجة  ُتبقي  �سلحيات  وه��ي 

وا�سعة من الحقوق ال�سخ�سية في اأموالها 

ورعايتها  الأوالده���ا  وتربيتها  وعباداتها 

للمنزل واالأ�سرة... وهذا هو الحق االأغلظ، 

المع�سية،  في  ا�ستخدامه  عدم  والعبرة 

اأحبَّ النتيجة اأو كرهها. 

ر�بعاً: للزوجة الرحمة والموؤان�سة. 

اإْن  زوج���ت���ه  ي��رح��م  اأن  ال�����زوج  ع��ل��ى 

وال  فعل  كل  على  يلحقها  فل  اأخ��ط��اأت، 

اأعمالها  ر حجم  يقدِّ بل  اأخطاءها،  يراكم 

عندها  عليها  االأوالد  وعبء  وم�سوؤولياتها 

فيعفو،  وانفعالها،  �سعفها  ي��ق��ّدر  �سوف 

ويفتح �سفحة جديدة في كل محطة وعند 

الزوجة  تاأن�س  اأن  ينبغي  كما  اأزم���ة،  ك��ّل 

فهو  وقتًا،  لها  �س  وليخ�سّ معها  بوجوده 

الذي يملأ حياتها ويظلِّلها. 

خام�صاً: اأهمية العلقة الجن�سية. 

ودعامة  للرجل،  اأ�سلي  مطلب  وه��ي 

على  ل��ذا  ال�سعيد.  الزوجي  للبناء  كبرى 

للرجل،  اال�ستمتاع  حق  ت��وؤّدي  اأن  الزوجة 

ل  رات وتتطيَّب وتتجمَّ »عليها اأن تزيل المنفِّ

له عند رغبته بذلك، وهذا  ت�ستجيب  واأن 

ب��دَّ من  ال  التي  ال��ل��ذة  »ق�ساء  اإل��ى  ي���وؤدي 

اإمامنا  قال  كما  عظيم«،  وذل��ك  ق�سائها 

الحق  هذا  الأهمية  نظرًا   ،Qال�سجاد

في اإ�سفاء ال�سكينة على الحياة الزوجية، 

تاأثيرًا  يوؤثر  غريزي  فطري  مطلب  وه��و 

 .
)3(

كبيرًا في تمتين العلقة بين الّزوجين«

* م�شوؤولية م�شتركة
م�ستركة  م�سوؤولية  الزوجية  الحياة 

ن�سيب  منهما  واحد  ولكل  الزوجين،  بين 

مما عليه اأن يقوم به، وقد ذكرت 

لكل  توجيهات  الروايات 

والرجل في هذا  المراأة  من 

المجال.
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* توجيهات للزوجة
المراأة  »جهاد   :P اهلل  ر�سول  قال 

ال��ق��ي��ام  ح�����س��ن  اأي   ،
)4(

التبّعل« ُح�����س��ن 

تعالى  اهلل  اأمر  التي  الزوجية  بالواجبات 

اهلل  عند  عظيمًا  موقعها  و�سيكون  بها. 

تعالى اإذا ما خدمت زوجها، ففي الحديث 

ال�سريف: »اأّيما امراأة خدمت زوجها �سبعة 

النار،  اأب��واب  اأغلق اهلل عنها �سبعة  اأي��ام، 

من  تدخل  الجنة  اأب��واب  ثمانية  لها  وفتح 

 .
)5(

اأّيها �ساءت«

بال�سيدة  اأ���س��وة  ال�سالحة  وللزوجة 

الباقر االإم�����ام  ف��ع��ن   ،O ال���زه���راء 

عند  اأن��ج��ح  ل��ل��م��راأة  �سفيع  »ال   :Q

فاطمة  ماتت  ولما  زوجها،  ر�سا  رّبها من 

O، قال علّيQ: الّلهم اإّني را�س 

وح�ست 
ُ
اأ قد  اإّن��ه��ا  اللهم  نبيك،  ابنة  عن 

.
)6(

فاآن�سها«

* توجيهات للزوج
بكل  زوج��ت��ه  م��ع  ال���زوج  يت�سرف  اأن 

»اأال   :P اهلل  ب��ر���س��ول  اق���ت���داًء  خ��ي��ر، 

خيركم  واأن���ا  لن�سائه،  خيركم  خيركم 

.
)7(

لن�سائي«

»رحم   :Qال�سادق االإم���ام  وع��ن 

زوجته،  وبين  بينه  فيما  اأح�سن  عبدًا  اهلل 

فاإّن اهلل عزَّ وجل قد مّلكه نا�سيتها وجعله 

.
)8(

القيِّم عليها«

عظيمة  م��ك��ان��ة  ال���زوج���ة  ول��خ��دم��ة 

اهلل  ر����س���ول  ف��ع��ن  ت���ع���ال���ى،  اهلل  ع��ن��د 

ي��ق  ��دِّ ���سِ اإال  ال��ع��ي��ال  ي��خ��دم  »ال   :P

خير  ب��ه  اهلل  ي��ري��د  رج���ل  اأو  �سهيد  اأو 

 :P اأي�سًا  وعنه   .
)9(

واالآخرة« الدنيا 

اهلل  ــول  ر�ص ــن  ع

ــدم  يخ »ل   :P

يق  دِّ �صِ اإل  ــال  العي

ــل  ــد اأو رج اأو �صهي

ــر  ــه خي ــد اهلل ب يري

ــرة« والآخ ــا  الدني
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.
)10(

ِج�����ر«
ُ
اأ ام��راأت��ه  ال��رج��ل  �سقى  »اإذا 

وزوج��ت��ه   Qعلي االإم���ام  عّلمنا 

توزيع  ن��م��وذج   O ال��زه��راء  فاطمة 

فعن  ال�����س��ع��ي��دة.  ال��ح��ي��اة  ف��ي  االأدوار 

 O اإن فاطمة« :Qاالإمام الباقر

والعجين  البيت  لعليQ عمل  �سمنت 

البيت )اأي كن�سه(، و�سمن  والخبز وقمَّ 

الباب: نقل  لها عليQ ما كان خلف 

.
)11(

بالطعام« يجيء  واأن  الحطب 

* ن�شائح عملية 
اإلى . 1 يتعرف  اأن  الزوجين  من  كل  على 

متطلبات  ف��اإنَّ  االآخ��ر،  �سريكه  طبيعة 

المراأة  متطلبات  عن  تختلف  الرجل 

واإن  وبالعك�س،  ال��ج��وان��ب،  بع�س  ف��ي 

االأخ��رى.  الجوانب  في  ي�ستركان  كانا 

على الرجل اأن يعلم باأن المراأة تحتاج 

اإلى االهتمام بها، واإلى الحب والحنان 

الموؤن�سة  والكلمات  العاطفية  والّلم�سة 

ب��ت��ك��رار ال��ن��ط��ق ب��ه��ا. وع��ل��ى ال��م��راأة 

ج�سدية  حاجته  الرجل  ب��اأن  تعلم  اأن 

كما  معه  تتعامل  وال  ذل���ك،  فلتعطه 

مطالبه  فلكٍل  معها،  يتعامل  اأن  تريده 

من االآخر. 

ال��ح��ق��وق . 2 ت��ف��ا���س��ي��ل  ت��ق��ف��ا ع���ن���د  ال 

تحف العقول عن اآل الر�سول، ابن �سعبة الحراني، �س 262.( 1)

حقوق الزوج والزوجة، كاتب المقال، �س 21.( 2)

م. ن، �س 50.( 3)

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �س 9.( 4)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 20، �س 172.( 5)

الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 588.( 6)

و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 20، �س 171.( 7)

م. ن، ج 20، �س 170.( 8)

بحار االأنوار، العلمة المجل�سي، ج 104، �س 132.( 9)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 2، �س 1186.( 10)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 13، �س 25.( 11)

الهوام�س

��ق اأي��ه��ا ال���زوج بع�س  وال��واج��ب��ات، ح��قِّ

مقتنعًا،  تكن  لم  ول��و  زوجتك،  رغبات 

واعملي اأيتها الزوجة في خدمة االأ�سرة، 

ز  ولو لم تكن م�سوؤوليتك، فهذا مما يعزِّ

المودة بينكما.

ال تفّكر اأيها الرجل بما يوؤن�سك بال�سهر . 3

الم�ساريع  ت��رت��ي��ب  اأو  ال��م��ن��زل  خ���ارج 

ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ع زم���لئ���ك ف��ق��ط، الأن 

وفي  لتوؤن�سها.  اإل��ي��ك  بحاجة  زوج��ت��ك 

مجيء  الزوجة  اأيتها  تهملي  ال  المقابل 

فتم�سين  النهار،  كل  تعبه  بعد  زوج��ك 

وتتراكم  �سباحًا  جيرانك  م��ع  وق��ت��ك 

وحينها  مجيئه،  عند  عليك  االأع��م��ال 

يوتر  م��ّم��ا  ب���ه،  االه��ت��م��ام  بقلة  ي�سعر 

العلقة بينكما.

عالجا اأموركما بينكما، وال ت�سّرحا بما . 4

تكبر  ال  كي  ل��لأوالد،  اأو  للأهل  بينكما 

وت�سبح  فتتعّقد  ت�سيع  اأو  م�ساكلكما، 

�سعبة الحل.

ل��ي��دّق��ق ك���ل واح�����د م��ن��ك��م��ا ب��ح��ق��وق��ه . 5

ب�سلطته  ا�ستطاع  واإن  الأّن��ه  وواجباته، 

ال�سغط على �سريكه، فاهلل رقيب على 

ر  المق�سِّ و�سيحا�سب  العباد، 

بحق االآخر.
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ِمنُكم  َو�أََخ���ْذَن  َبْع�ٍض  َل��ى  �إِ ُكْم  َبْع�صُ ى  �أَْف�صَ َوَق��ْد  َتاأُْخُذوَنُه  {َوَكْيَف 

يَثاًقا َغِليًظا} )الن�شاء: 21(. مِّ

مبنّية  الإ�شالمّية  الروؤية  بح�شب  الزوجين  بين  العالقة 

وعدم  بها  اللتزام  الطرفين  على  يجب  و�شوابط  قوانين  على 

تجاوزها. ولكّن طبيعة العي�س الدائم بين الزوجين ت�شاعدهما 

ذلك  من  يمنع  ل  والإ�شالم  وخرقها.  الحدود  هذه  تجاوز  على 

الت�شحية  قانون  وف��ق  يجري  للقواعد  الخرق  ه��ذا  ك��ان  اإذا 

واختيارّي.  طوعّي  ب�شكل  حّقه  عن  الطرفين  من  كّل  وتنازل 

اأّن الزوج والزوجة كالهما عنده ا�شتعداد وميل  ومن الطبيعّي 

اإلى خرق القاعدة وعدم اللتزام بالقوانين المنّظمة للعالقة 

بين الطرفين. وفي هذه المقالة الموجزة �شوف اأحاول ت�شليط 

ال�شوء على بع�س التجاوزات التي قد تقع فيها المراأة في خالل 

عالقتها بزوجها.

اأخـــطــاء تـقع 

ــة ــزوج ــا ال ــه ب
ال�شيخ حممد ح�شن زراقط

* �شوء الختيار
من الطبيعّي اأّن العلقة بين الزوجين تبداأ 

اأو  اأّي تهافٍت  قبل بدئها ولي�س في هذا الكلم 

غرابٍة؛ فاإّن البناء ال يبداأ من فوق االأر�س، بل 

يبداأ من تحتها، والحياة الزوجّية كذلك. فقد 

ت�سيء الزوجة اختيار �سريكها الأ�سباب عاطفّية 
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ذلك.  غير  اأو  عائلية  موؤثرات  اأو  اقت�سادّية  اأو 

قد تقبل بزوٍج تغتّر بو�سعه االقت�سادّي وترغب 

من خلل العلقة به اأن تنتقل من حالة اأ�سرتها 

تغتّر  قد  اأو  ي�سرًا،  اأكثر  حالٍة  اإلى  االقت�سادّية 

فترتبط  كاذبٍة  عواطف  من  الزوج  يظهره  بما 

به، ثّم بعد العي�س �سويًا تحت �سقٍف واحٍد تخبو 

جذوة العاطفة وتبداأ النتائج المخّربة بالظهور. 

اأو قد ترتبط المراأة بزوٍج ال تحّبه ولكّنها تقبل 

اأبيها  اأو  اأّم��ه��ا  الق��ت��راح  م��راع��اًة  ب��ه،  بالعلقة 

بالندم  ت�سعر  االرتباط  بعد  ثّم  به،  االرتباط 

والحّل  اأ�سابعها.  على  وتع�ّس  فعلت  ما  على 

اأن تتمّهل المراأة وتترّوى في  لمثل هذه الحالة 

ثابتٍة  اأ�س�ٍس  على  اأ�سرتها  لتبني  الزوج،  اختيار 

اإليه  ي�سير  ال��ذي  الموؤّكد  الميثاق  مع  تتنا�سب 

َوَق��ْد  َت��اأُْخ��ُذوَن��ُه  {َوَك��ْي��َف  بقوله:  �سبحانه  اهلل 

يَثاًقا  ُكْم �إَِلى َبْع�ٍض َو�أََخْذَن ِمنُكم مِّ ى َبْع�صُ �أَْف�صَ

الذي ُيطرح  وال�سوؤال   .)21 َغِليًظا} )الن�ساء: 

هنا هو اأّن المراأة بعد علقٍة مبنّيٍة على اأ�س�س 

عن  والجواب  تفعل؟  اأن  يمكنها  م��اذا  خاطئة 

هذا ال�سوؤال ينقلنا اإلى الخطاأ الثاني.

* خيارات ما بعد الرتباط
يجب على الزوجة اأن تعي اأّنها قبل الزواج 

فهي  وا����س���ٍع،  ب�سكٍل  االخ��ت��ي��ار  ح��رّي��ة  تملك 

اأو  الزوج  بهذا  ال��زواج  على  الموافقة  ت�ستطيع 

كان.  �سبب  الأّي  رف�سه،  اأو  به  والَقبول  ذاك، 

الخيار،  هذا  مثل  ي�سّجع  ال  االإ�سلم  كان  واإن 

في  المراأة  حّق  ي�سلب  ال  حال  اأّي  على  ولكّنه 

الزوجة  ــى  يجب عل

ــا قبل  ــي اأّنه اأن تع

تملك  فقط  الزواج 

ــار  الختي ــة  حـــرّيـ

ــٍع ــكٍل وا�صــ ب�صــ
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ارتباطها  بعد  واأّم����ا  م�سيرها.  تقرير 

به،  االرت��ب��اط  ظ��روف  كانت  مهما  ب���زوٍج 

خياراتها  اأّن  تفهم  اأن  الزوجة  هذه  على 

�سارت اأ�سيق وقراراتها لم تعد توؤّثر عليها 

�سركاء  اأو  �سريك  لها  �سار  بل  وح��ده��ا، 

متعّددون هم الزوج واالأطفال. واإذا كانت 

مطالبًة بالعّد اإلى الع�سرة كما يقولون قبل 

اّتخاذ القرار بالزواج، فعليها بعد الزواج 

اأّي  على  تقدم  اأن  قبل  الع�سرين  اإلى  العّد 

ما  اأو  بالطلق  كالمطالبة  ت��اأخ��ذه،  ق��راٍر 

اأّنها  ت��درك  اأن  المراأة  وعلى  ذل��ك.  �سابه 

باختيارها،  الزواج  على  اأقدمت  التي  هي 

ومن الطبيعّي اأن يكون عليها الوفاء بالعهد 

العلقة  ف��ي  المعيار  ه��و  ال��ذي  والميثاق 

بينها وبين زوجها. وخطاأ بع�س الزوجات 

اأو  العلقة  ف�سخ  في  اال�ستعجال  هو  هنا، 

اّتخاذ القرار بتعكير �سفوها، كاال�ستعجال 

في  االأم��ر  في  ما  واأخ��ط��ر  تاأ�سي�سها.  في 

هذه النقطة هو بناء الزوجة موقفها على 

دوافع عاطفّية قد تكون في بع�س الحاالت 

وهمّيًة، ممكنة الحّل. 

* الغيرة والأنانّية
الحّب بين الزوجين هو االأ�سا�س الذي 

ينبغي اأن تبنى عليه الحياة الزوجّية؛ ولكن 

مفرطة،  اأنانّية  اإلى  الحّب  هذا  يتطّور  قد 

فت�سعر المراأة بالغيرة على زوجها، وتخال 

وتريد،  ترغب  كما  بها  يهتّم  يعد  لم  اأّن��ه 

االأم����ور واالأ���س��خ��ا���س  وي��ت��ح��ّول كثير م��ن 

تناف�س  قد  واح��دة  �سّرة  بدل  �سّرات  اإلى 

الزوجة على زوجها. 

وقد ي�سبح عمل الزوج مناف�سًا للزوجة 

ت��غ��ار م��ن��ه. واأه���ل ال���زوج واأ���س��رت��ه اأي�سًا 

اعتقاد  بح�سب  مناف�ٍس  اإل��ى  يتحّولون  قد 

هي  الموهومة  وال�سّرة  الزوجات،  بع�س 

المناف�س الثالث الذي يخّرب على الحياة 

جحيم  اإلى  ويحّولها  ا�ستقرارها  الزوجّية 

على  الم�سكلة  ه��ذه  ح��ّل  وف��ي  ي��ط��اق.  ال 

ي�ساوي  ال  الحّب  اأّن  اإلى  تلتفت  اأن  المراأة 

مقبول  اأمر  الغيرة  اأّن  واإل��ى  اأب��دًا  االأنانّية 

اإذا بقيت �سمن حدود معقولة، واإذا ظّلت 

اإل��ى  ت���وؤّدي  ف��اإّن��ه��ا  واإال  ال�سيطرة،  تحت 

الزوجية،  للحياة  ومدّمرٍة  معاك�سٍة  نتائج 

لها،  مناف�سين  لي�سوا  الزوج  واأهل  فالعمل 

�ِسمًة  الأهله  الزوج  وفاء  يكون  اأن  يجب  بل 

في  االأخلقّي  تقييمه  من  ترفع  اأخلقّية 

عين زوجته، وَمن ال يكون وفّيًا الأبويه، قد 

اأي�سًا.  � وفّيًا لزوجته  � في الغالب  ال يكون 

والعمل اأي�سًا لي�س مناف�سًا للزوجة؛ وذلك 

للزوج  االق��ت�����س��ادّي  الو�سع  تح�ّسن  الأّن 

نف�سها  الزوجة  حياة  على  ع��ادًة  ينعك�س 

الموهومة  ال�سّرة  واأّم���ا  ورف��اه��ًا،  ي�سرًا 

الزوجة  على  تحّملها  �سعوبة  رغ��م  فهي 

تبني  وال  الماآتم  تعقد  ال  اأن  عليها  اأّن  اإال 

اأي�سًا على  بيت االأحزان قبل وقتها. وهنا 

الزوجة اأن تنظر اإلى نف�سها اأواًل فقد يكون 

رغبته  عن  ناتجًا  العمل  في  ال��زوج  غ��رق 

لتلبية  محاولًة  اأو  البيت،  من  الفرار  في 
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ال  الزوج فقد  واأّما  ولكّنه م�شغول.  الموّدة 

يجد لزوجته مثل هذا العذر، ولذلك على 

توازن  اأن  الزوجة 

عالقتها  في 

ب����ي����ن ال��������زوج 

ان�شغاالتها االأخرى  وبين 

ان�شغاالت  اأك��ان��ت  ���ش��واء 

المنزل،  وتدبير  باالأطفال  االأ�شرة  داخل 

في  والم�شاعدة  العمل  ف��ي  خارجها  اأم 

تح�شيل نفقات االأ�شرة.

والعتب  ال��ذات  على  االنطواء   *
المكتوم

اليومي  والّتما�س  الّتوا�شل  ي��وؤّدي  قد 

بين الزوجين اإلى اعتقادهما باأّن على كّل 

منهما اأن يفهم االآخر، ما يغني 

طلبات الزوجة التي قد ال ترحم في بع�س 

يكون  قد  ال�شّرة  في  والتفكير  الحاالت، 

ف��ي بع�س ال��ح��االت رغ��ب��ًة م��ن ال���زوج في 

اإثارة عواطف المراأة تجاهه وال �شّرة وال 

االأزواج  ورّبما يبحث بع�س  من ي�شّررون، 

عن �شيء ال يجدونه عند زوجاتهم. وهنا 

ننتقل اإلى الخطاأ الثالث.

* االإهمال وبرودة العالقة
االأزواج  من  كثيٍر  بين  العالقة  تتحّول 

تخطيٍط  اأو  وع��ٍي  دون  تمار�س  ع��ادٍة  اإل��ى 

اأخرى،  اأحياٍن  في  رغبٍة  دون  بل  اأحيانًا، 

ويغرق الزوجان كلٌّ في همومه وم�شكالته 

الحياة  اأّن  اإل��ى  يلتفت  اأن  دون  ة  الخا�شّ

من  كثيرًا  �شيئًا  الزوجين  ُتفقد  الزوجّية 

ال��زوج��ي��ن  اأح���د  فعمل  خ�شو�شّيتهما، 

عليه  ي��وؤّث��ر  بل  وح��ده،  عليه  ي��وؤّث��ر  ال  مثاًل 

اأوالد  ل��ي�����ش��وا  واالأوالد  ���ش��ري��ك��ه،  وع��ل��ى 

ال��م��راأة وح��ده��ا، ب��ل ه��م اأوالده����ا واأوالد 

ينبغي  ال  ولذلك  �شواء،  ح��دٍّ  على  زوجها 

الحياة  ا�شتقرار  اإلى  الزوجان  يطمئّن  اأن 

بع�س  اإلى  منهما  كّل  وان�شراف  الزوجّية 

�شجرة  اأّن  يعيا  اأن  عليهما  بل  اهتماماته، 

وتفّقٍد  رعايٍة  اإلى  تحتاج  الزوجّية  الحياة 

العالقات  واأخرى، وهذه طبيعة  فترة  بين 

االإن�شانّية، كال�شداقة والقرابة وما �شابه. 

فاإّنها  الزوجين  بين  العالقة  ميزة  واأم��ا 

اأكثر ح�شا�شّية؛ وذلك الأجل القرب بينهما 

ابنها  االأّم  تعذر  فقد  الدائم،  وتالزمهما 

ر في حّقها وتبحث له عن االأعذار،  اإذا ق�شّ

يبادله  �شديقه  اأّن  ال�شديق  يعلم  وق��د 

�أن  �لزوجي��ن  عل��ى 

�شج��رة  �أّن  يعي��ا 

�لزوجّي���ة  �لحي����اة 

رعايٍة  �إل��ى  تحت��اج 

بي�����ن  وتف�ّق�����د 

و�أخ�����رى فت�����رة 
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كاّلً منهما عن الت�شريح بهمومه وم�شاكله 

اإلى  خاطئ  االعتقاد  ه��ذا  ولكّن  لالآخر. 

درجٍة كبيرة، فاإّن غرق الزوجين في هموم 

ب�شكٍل  الحياة  ل�شير  الحياة، وم�شاهدتهما 

بما  يقومان  باأّنهما  واعتقادهما  طبيعّي 

يجب عليهما، واعتقاد كل واحد منهما باأّن 

والفداء،  للت�شحية  م�شتعّد  االآخر  الطرف 

االأمور  باأّن  قناعًة  عندهما  يوّلد  ذلك  كّل 

ت�شير دون اأّي م�شكلة. وهنا مكمن الخطاأ 

عليها  زوج��ه��ا  م��ن  ت�شكو  ال��ت��ي  ف��ال��زوج��ة 

عن  تعّبر  اأن  قبل  بالم�شارحة  تبادره  اأن 

فمعاتبة  مبا�شر،  غير  ب�شكل  انزعاجها 

من  عليه  وقعًا  واأخّف  بكثير  اأف�شل  الزوج 

تقطيب الحاجبين والعبو�س وكتمان �شبب 

زاد عن  اإذا  كان  واإن  والعتاب  االختالف. 

�شيئًا من  اأّن  اإال  حّده �شار مماّلً ومزعجًا 

في  الملح  ي�شبه  وفينٍة  فينٍة  بين  العتاب 

الطعام يح�ّشن مذاقه.

هذه بع�س االأخطاء التي قد تقع فيها 

الزوجة خالل م�شيرة حياتها الزوجّية، وال 

ككّفتي  وجة  والزَّ الّزوج  اأّن  في  اأي�شًا  �شكَّ 

وحلولهما  م�شتركة،  اأخطاوؤهما  الميزان 

اأخطاء  على  التركيز  يعني  وال  م�شتركة، 

العالقة  دم  م��ن  ال����زوج  ب����راءة  ال��زوج��ة 

وال  عليها.  وُيق�شى  ُتذبح  عندما  الزوجّية 

�شّك اأي�شًا في وجود الكثير من الّتو�شيات 

ي�شعب ح�شرها  التي  الكثيرة  االإ�شالمّية 

في مثل هذه المقالة. 

من  به  ب��داأن��ا  بما  نذّكر  الختام  وف��ي 

21 من �شورة الّن�شاء والتي تقول لنا  االآية 

اإف�شاء  عالقة  الزوجين  بين  العالقة  اإّن 

العالقة  وه���ذه  وم�����ش��ارح��ة،  وان��ك�����ش��اف 

اأن  ينبغي  ال  غليظ  وعهد  ميثاق  عالقة 

اأن  يجوز  وال  عقده  في  الطرفان  يت�شاهل 

يت�شاهال في ف�شخه وحّله. وقد وردت االآية 

في �شياق النهي عن االأخذ من مهر الزوجة 

دون ر�شاها وهذا ي�شير اإلى الحدود التي 

بين  العالقة  ف��ي  دائ��م��ًا  احترامها  يجب 

الطرفين.
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�أخ��ط��اء ي��ق��ع 

ب���ه���ا �ل�����زوج
اأمل القطان*

العظمى  اآياته  من  اآي��ة  الزوجية  الحياة  تعالى  اهلل  جعل 

بخلق  ق�ضت  االإلهية  فالحكمة  المتفكرون.  اإليها  يلتفت  التي 

المراأة والرجل مختلفين لغاية التكامل باالأدوار المناطة بكل 

ما  اإذا   � االختالف  هذا  يت�ضبب  المقابل  في  ولكن  منهما،  واحد 

اقترن بجهل خ�ضو�ضيات الطرف االآخر، وعدم الدراية بكيفية 

االأ�ضرة  كيان  فيهدد  بع�ضها  يتفاقم  قد  باأخطاء   � معه  التعامل 

ويت�ضبب بالم�ضاكل، من هنا يحاول هذا المقال اأن يتعر�ض لبع�ض 

االأخطاء التي قد يقع بها الزوج ع�ضى تنفع االأزواج، وتجّنبهم 

مجموعة من الم�ضاكل واالأزمات.
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�إن مطالب��ة �لزوجة 

بتحم��ل كام�����ل 

�لأ�س��رة  �أعب������اء 

دون م�ساعدته����ا 

ي���ؤدي �إلى �إرهاقها 

وينعك���س ع��ل��ى 

�أد�ئه����ا �لترب����ي

* اأخطاء رئي�ضة
�����ش����وف ن���ع���ر����س ه���ذه 

االأخطاء كنقاط متوالية:

عدم االلتفات اإلى الهدف . 1

االإل��ه��ي م��ن ال���زواج، واأن 

ف��ي ك��ل ح��رك��ة ي��اأت��ي بها 

الّزوج تقربًا هلل تعالى.

عند . 2 اهلل  ل��غ��ي��ر  ال��ل��ج��وء 

ال��م�����ش��اك��ل واالأزم��������ات، 

وال  الم�شكلة  ي�شّخم  مما 

ي�شاعد على حلها.

يكون . 3 ق��د  وال���ذي  ال��زوج��ة  اختيار  �شوء 

ال��م��ال ف��ق��ط، دون  اأو  ال��ج��م��ال  ب��داف��ع 

االأخالقية  الزوجة  اأهلية  اإلى  االلتفات 

من  تمّكنها  التي  والدينية،  والتربوية 

الّناحية  م��ن  اأ���ش��وي��اء  اأط��ف��ال  تن�شئة 

الّنف�شية والّروحية.

م��ن��ع ال���ّزوج���ة م��ن ال��ّت��ع��ل��م واك��ت�����ش��اب . 4

المعرفة، والذي يعتبر ال�شمانة والعامل 

ب�شرط  المنزل،  اإدارة  لح�شن  االأ�شا�س 

اأن ال ي�شتغرق كل الوقت، وال يكون على 

ح�شاب دورها االأ�شري والتربوي.

م�ضوؤولية  ال��زوج��ي��ة  ال��ح��ي��اة   *
م�ضركة

زوجاتهم  م��ع  االأزواج  بع�س  يختلف 

حول بع�س االأمور المتعلقة ب�شوؤون االأ�شرة 

الخاطئة  المفاهيم  بع�س  ب�شبب  وذل��ك 

لديهم، منها:

ب�شكل . 1 الزوجة  على  ال��زوج  قوامة  فهم 

خاطئ، حيث يعتقد اأن القوامة ت�شريف 

االأ�شرة،  اإدارة  ح�شن  يقت�شي  تكليف  ال 

احتياجاتها  وتاأمين  ب�شوؤونها،  والقيام 

من النفقة والرعاية والحماية.

دوره . 2 من  ال��زوج  ا�شتقالة 

ال��ت��رب��وي ف��ي رع��اي��ة ���ش��وؤون 

االأ�شرة الدينية، واالن�شراف 

اأبي  فعن  العمل.  اإل��ى  الكلي 

عبد  اأبا  »�شاألت  قال:  ب�شير 

قول  ع��ن  ال�شالم  عليه  اهلل 

����َه����ا  يُّ
�أَ {َي�����ا  اهلل ع��ز وج����ل: 

�أَْنُف�َسُكْم  ُق��و�  �آَم��ُن��و�  ��ِذي��َن  �لَّ

َو�أَْهِليُكْم َنار�ً َوُقوُدَها �لنَّا�ُس 

)التحريم:6(  َو�ْل��ِح��َج��اَرُة} 

اأقيها  نف�شي  ه���ذه  )ق��ل��ت: 

بما  تاأمرهم  ق��ال:  اأه��ل��ي؟  اأق��ي  فكيف 

اأمرهم اهلل به، وتنهاهم عما نهى اهلل 

واإن  وقيتهم،  كنت  اأطاعوك  ف��اإن  عنه، 

 .
)1(

ع�شوك، فكنت ق�شيت ما عليك« 

اأع��ب��اء . 3 ك��ام��ل  بتحمل  ال��زوج��ة  مطالبة 

االأ�شرة، دون م�شاعدتها والّتعاون معها، 

ي��وؤدي  حيث  بينهما،  المهام  وتق�شيم 

مما  وتعبها،  الزوجة  اإره��اق  اإل��ى  ذل��ك 

ويعّر�شها  التربوي،  اأدائها  ينعك�س على 

ل�شغط نف�شي يمنعها من اإفا�شة الحب 

وهنا  واالأوالد.  ال���زوج  على  والعاطفة 

 P اهلل  ر���ش��ول  ��م  ق�����شّ ك��ي��ف  نلحظ 

عن  الرواية  ففي  الزوجين  بين  االأدوار 

اأب���ي ع��ب��د اهلل ع��ن اأب��ي��ه L ق��ال: 

اإلى )ر�شول اهلل  »تقا�شى عليٌّ وفاطمة 

P( في الخدمة، فق�شى على فاطمة 

بخدمة ما دون الباب، وق�شى على علي 

.
)2(

بما خلفه...« 

* مراعاة وتقدير الزوجة
»من  قوله:   P اهلل  ر�شول  عن  ورد 

عدم  اأن  ذل��ك   
)3(

فليكرمها« زوج��ة  اتخذ 

� خ�شو�شًا  االآخرين  اأمام  الزوجة  احترام 
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)جبر�ئيل(  يزل  »لم 

ي��سين���ي بالن�ساء، 

�أن  ظننت  ح��ت����ى 

لزوجه��ا  يح����ل  ل 

�أن يق����ل لها �أف«

على  �شلبًا  ي��وؤث��ر   � االأط��ف��ال 

احترام االأوالد لوالدتهم، لذا 

يتوجب على الزوج:

اح����ت����رام خ�����ش��و���ش��ي��ات . 1

ال����زوج����ة، وم����راع����اة ما 

ت��ف�����ش��ل��ه، واج���ت���ن���اب ما 

يزعجها.

ت��ق��دي��ر ج��ه��د ال���زوج���ة، . 2

من  ل��الأ���ش��رة  تقدمه  وم��ا 

ما  ع��ل��ى  و���ش��ك��ره��ا  وع���ط���اء،  ت�شحية 

تتحمله في �شبيل رعاية االأ�شرة، وتاأمين 

م�شتلزماتها.

ال��م��داوم��ة ع��ل��ى االأدع���ي���ة ال��ت��ي ت��وؤم��ن . 3

اأف��راد  لكل  االإل��ه��ي  والتوفيق  الرعاية 

االأ����ش���رة، واأه��م��ه��ا ال��دع��اء ال��ق��راآن��ي: 

��اِت��َن��ا  يَّ ��َن��ا َه��ْب َلَنا ِم��ْن �أَْزَو�ِج��َن��ا َوُذرِّ {َربَّ

َماًما}  �إِ ِلْلُمتَِّقيَن  َو�ْجَعْلَنا  �أَْع��ُي��ٍن  َة  ُق��رَّ

)الفرقان: 74(.

والرحمة . 4 المودة  اأجواء  الإ�شاعة  ال�شعي 

مقومات  م��ن  تعالى  اهلل  جعلها  ال��ت��ي 

الحياة الزوجية، فالمودة تعني المحبة 

عن  اللفظي  التعبير  ع��ب��ر  ال��ظ��اه��رة 

P: »قول الرجل  النبي  الحب. يقول 

قلبها  من  يذهب  ال  اأحبك  اإن��ي  للمراأة 

)النظر  الب�شري  والتوا�شل   ،
)4(

اأبدًا«

ب��ح��ب( وال��ح�����ش��ي، واالأه������م ال��م��ودة 

ال��ظ��اه��رة ب��ال�����ش��ل��وك، ع��ب��ر االح��ت��رام 

وم�شاعرها  ال��زوج��ة  رغبات  وم��راع��اة 

وحاالتها ال�شحية والنف�شية.

* اهتمامه بما ي�ضّرها
ح�����س��ن �ل��م��ظ��ه��ر: م��ن ال��م��الح��ظ اأن . 1

باالهتمام  دائمًا  المطالبة  هي  الزوجة 

بمظهرها اأمام زوجها فيما يفتقد بع�س 

االأزواج )واأمام زوجته ب�شكل 

بمظهره  االه��ت��م��ام  خ��ا���س( 

ون��ظ��اف��ت��ه ب��ال��م��ق��دار ال��ذي 

ي��ط��ل��ب��ه ع����ادة م���ن ال��زوج��ة 

وقد  عليه.  يراها  اأن  وي�شّره 

روى الح�شن بن جهم: »راأيت 

 Qالثاني ال��ح�����ش��ن  اأب����ا 

جعلت  ف��ق��ل��ت:  اخ��ت�����ش��ب، 

فداك اخت�شبت؟ فقال: نعم 

الن�شاء،  عفة  في  يزيد  مما  الّتهيئة  اإّن 

ولقد ترك الن�شاء العفة بترك اأزواجهن 

اأن  اأي�����ش��ّرك   :Qقال ث��م  الّتهيئة، 

تراها على ما تراك عليه اإذا كنت على 

   .
)5(

غير تهيئة؟ قال: ال، قال: فهو ذاك« 

اهلل . 2 ر�شول  عن  بالمعروف:  معا�سرتها 

ولم  جبرائيل  اأخ���ي  »اأخ��ب��رن��ي   :P

اأن  ظننت  حتى  بالن�شاء،  يو�شيني  يزل 

 ،
)6(

اأف«  لها  يقول  اأن  لزوجها  يحل  ال 

وعدم  معاملتها،  و�شوء  اإيذائها  وع��دم 

التركيز على نقاط �شعفها، ومالحظة 

ال  التي  وااليجابيات  ال��ق��وة  نقاط 

يخلو منها اإن�شان، وعدم ن�شيان اأن 

كل واحد منا لديه نقاط قوة 

له  ونقاط �شعف، »من كان 

توؤذيه  ام���راأة 

اهلل  يقبل  ل��م 

وال  ���ش��الت��ه��ا 

���ش��ي��ام��ه��ا وال 

ح�����ش��ن��ة م��ن 

ع���م���ل���ه���ا 

ح�������ت�������ى 

ت���ع���ي���ن���ه 
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مثل  الرجل  وعلى  قال:  ثم  وتر�شيه... 

اإذا كان لها موؤذيًا  ذلك الوزر والعذاب 

.
)7(

ظالمًا« 

ع����دم �إه����م����ال �ل��م��ن��ا���س��ب��ات �ل��خ��ا���س��ة . 3

الهدية  بتقديم  كاالهتمام  ب��الأ���س��رة: 

الزوجة،  قلب  على  ال�شرور  تدخل  التي 

وتبث الفرح في اأرجاء االأ�شرة.

�لخا�سة . 4 �لعالقة  بمقدمات  �لهتمام 

باإ�شباع  ال���زوج  يهتم  بحيث  ب��ي��ن��ه��م��ا: 

من  ذلك  يحتاجه  وما  الزوجة،  حاجة 

مقدمات.

ع��������دم ه������ج������ر�ن �ل�������زوج�������ة وت����رك����ه����ا . 5

عن  ال�شريعة  نهت  حيث  ك��ال��م��ع��ّلّ��ق��ة: 

عليها،  والت�شييق  بالزوجة  االإ���ش��رار 

وعليه في هذه الحال اإما رفع الهجران 

واإما ت�شريحها باإح�شان وتخلية �شبيلها.

* �ضفات تودي باال�ضتقرار
���ش��رّي��ة 

ُ
واالأ ال��ّزوج��ي��ة  العالقة  ت�شوب 

مواقف واعتبارات توؤدي في معظم االأحيان 

اإلى عدم اال�شتقرار �شمن االأ�شرة ومنها:

من . 1 وم�شاعدتها  الزوجة  اإعانة  اعتبار 

الزوج،  رجولة  تنتق�س من  التي  االأمور 

حال  في  خ�شو�شًا  باإعانتها  يقوم  فال 

الحمل،  فترة  في  اأو  المر�س  اأو  التعب 

 P ففي حديث طويل عن ر�شول اهلل

»ا�شمع،   :Qالموؤمنين اأمير  يو�شي 

اأمر ربي، ما من رجل  ما  اإاّل  اأق��ول  وما 

بكل  له  كان  اإاّل  بيتها  في  امراأته  يعين 

�شيام  �شنة  ع��ب��ادة  ب��دن��ه  على  �شعرة 

من  اهلل  واأع��ط��اه  ليلها،  وقيام  نهارها 

يا  ال�شابرين،..  اهلل  اأعطاه  ما  الثواب 

علي من كان في خدمة عياله في البيت 

دي��وان  في  ا�شمه  اهلل  كتب  ي��اأن��ف،  ول��م 

خدمة  في  �شاعة  علي  يا  ال�شهداء،.. 

  .
)8(

البيت خير من عبادة األف �شنة..« 

عدم االحتفاظ ب�شرية العالقة بينهما، . 2

واإف�����ش��اوؤه��ا  االأ���ش��رة،  وبخ�شو�شيات 

ل��الأه��ل واالأ���ش��دق��اء، فعن ر���ش��ول اهلل 

ي��وم  م��ن��زل��ًة  ال��ن��ا���س  ���ش��ر  »اإن   :P

ام��راأت��ه،  اإل��ى  يف�شي  ال��رج��ل  القيامة 

�شّر  اأحدهما  ين�شر  ثم  اإليه،  وتف�شي 

.
)9(

�شاحبه« 

االأ�شرة، . 3 بقرارات  واال�شتئثار  المعاندة 

واإك�����راه ال���زوج���ة ع��ل��ى االل���ت���زام بما 

واإقناع  مناق�شة  دون  من  ال��زوج  ي��راه 

 Qاالأمير تحدث  وق��د  وم�شاركة. 

التعامل  اأ���ش��رار  م��ن  عظيم  ���ش��رٍّ  ع��ن 

عالقته  ع��ن  حديثه  عند  ال��زوج��ة  م��ع 

ما  »ف��واهلل   :O الزهراء  بال�شيدة 

حتى  اأم��ر  على  اأكرهتها  وال  اأغ�شبتها 

اأغ�شبتني  وال  وج��ّل،  ع��ّز  اهلل  قب�شها 

اأنظر  كنت  ولقد  اأم��رًا،  لي  ع�شت  وال 

اإليها فتنك�شف عني الهموم واالأحزان« 

. فلعل �شر عدم الع�شيان هو عدم 
)10(

االإكراه!

* خطر �ضوء المعاملة
والزوجة  ال��زوج  بين  التعامل  �شوء  اإن 

م��ن اأك��ث��ر االأم����ور ال��ت��ي ت����وؤدي ف��ي غالب 

هذا  م�شاديق  ومن  الطالق  اإل��ى  االأحيان 

االأمر:

ت�شرفات . 1 ح��م��ل  وع����دم  ال��ظ��ن،  ���ش��وء 

نرى  بينما  ح�شن،  محمل  على  الزوجة 

اهلل ياأمرنا بح�شن الظن، واجتناب �شوء 

الظن، خ�شو�شًا عند عدم وجود مبرر 

له.

وع��دم . 2 ال��م��راأة،  على  بالحكم  الت�شرع 
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نظرها،  وجهة  مع  التعاطف 

تبحث  اأنها  ال��م��راأة  فطبيعة 

����ن ي�����ش��ت��م��ع ���ش��ك��واه��ا  ع����مَّ

الرجل  بينما  معها،  ويتعاطف 

عادة يبحث عن الحلول.

عدم ال�شفافية والو�شوح في بيان . 3

ما يزعج الزوج اأو يثير ا�شتياءه.

الغيرة المفرطة من دون �شبب عقالئي، . 4

العائلة  حياة  تحيل  اأن  لها  يمكن  حيث 

اإلى جحيم.

يكون . 5 االإنفاق بحيث ال  الر�شد في  عدم 

هناك ترتيب لالأولويات، مما يوؤدي اإلى 

التق�شير في بع�س الموارد المهمة.

���ش��وؤون . 6 ف��ي  بالتدخل  ل��الأه��ل  ال�شماح 

وا�شحة،  ح��دود  ر�شم  وع��دم  االأ���ش��رة، 

ب  وي�شعِّ تاأزمًا،  الم�شاكل  يزيد  قد  مما 

حّلها � عادة � حيث يجب اأن يكون تدخل 

الحكماء من الطرفين عند عدم القدرة 

كيان  يتهدد  مما  الم�شكلة،  ح��ل  على 

العائلة.

االأ���ش��رة . 7 ح��اج��ات  تلبية  ف��ي  التق�شير 

الزوجة  عمل  على  واالت��ك��ال  ال��م��ادي��ة، 

ال��زوج  ي�شبح  بحيث  االأوالد،  واأحيانًا 

لالأ�شرة،  معياًل  يكون  اأن  ب��دل  ُم��ع��ااًل 

اأفراد  اأدوار  في  بنيويًا  خلاًل  يوجد  مما 

االأ�شرة.

* التعاطي ال�ضلبي
في  ال�شلبي  التعاطي  ترجمة  تتلخ�س 

االأمور التالية:  

ا�شتخدام العنف اللفظي اأو المعنوي في . 1

الم�شكلة،  يفاقم  مما  الم�شكالت،  حل 

ويت�شبب  االأط���ف���ال  ع��ل��ى  �شلبًا  وي��وؤث��ر 

با�شطرابات واأمرا�س نف�شية لديهم.

ج��ه��ل ال����زوج ب��ال��خ�����ش��ائ�����س ال��ذات��ي��ة . 2

وال���ذي  ل��ل��زوج��ة،  النف�شي  وال��ت��ك��وي��ن 

يختلف عن التكوين النف�شي للزوج، مما 

يجعله ال يح�شن التعامل معها.

االنغما�س بال�شهوات والملذات الدنيوية، . 3

االأ�شدقاء  مع  االأوق���ات  اأكثر  وتم�شية 

مع  الممتع  الوقت  ق�شاء  ح�شاب  على 

العائلة وبم�شاركتها.

دون . 4 م��ن  الثاني  ال���زواج  على  االإق����دام 

اأ�شرتين  اإدارة  على  القدرة  من  التاأكد 

االأذى  اإلحاق  ع��دم  اأو  ومعنويًا،  ماديًا 

باالأ�شرة االأولى مما يوؤدي اإلى انهيارها 

اأو تفككها.

)*( باحثة اإ�شالمية في �شوؤون االأ�شرة

بحار االأنوار، المجل�شي، ج 97، �س 74. ( 1)

م. ن، ج43، �س81.( 2)

جامع اأحاديث ال�شيعة، ال�شيد البروجردي، ج 20، �س 250.( 3)

الكافي، الكليني، ج 5، �س 569.( 4)

م. ن، ج5، �س 567.  ( 5)

م. ن، ج14 ، �س 252.( 6)

و�شائل ال�شيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 20، �س 164. ( 7)

بحار االأنوار، م. �س، ج 101، �س 122.( 8)

�شرح ر�شالة الحقوق، االإمام زين العابدين، �س 525.( 9)

بحار االأنوار، م. �س، ج 43، �س 134.( 10)

الهوام�ض
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�ل�����ط�����اق.. 

بالأرق��ام �لحقيق��ة 
لمح��ة ع��ن �لدر��س��ة م��ع بع���س �لج��د�ول

يعتبر الطالق من الظواهر ال�ضلبية القديمة والعالمية، 

في  مفتر�ضة  كبيرة  زيادات  حول  ال�ضائعات  لتكاثر  ونتيجة 

والدرا�ضات  االأرق��ام  لغياب  ونتيجة  جهة.  من  الطالق  ن�ضب 

الميدانية حول هذه الظاهرة في لبنان من جهة اأخرى، قام 

بالتوجه لدار�ضة  ال�ضلوكي واالجتماعي  اأمان لالإر�ضاد  مركز 

من  هي  التي  االأ�ضرة  ببنية  الرتباطها  وذلك  الظاهرة  هذه 

الموؤ�ض�ضات االجتماعية ال�ضديدة االأهمية والح�ضا�ضية.

على  اأرق��ام  من  يتداول  ما  اأن  اإلى  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد 

ال�ضاحة اللبنانية ال يعدو كونه تخمينات، واأن ما ي�ضاع عن 

ازدياد كبير في ن�ضب الطالق لي�ض واقعيًا. ولكن ما هو واقعي 

هناك  واأن  تراجع،  في  ال��زواج  على  المقبلين  اأع��داد  اأن  هو 

المجتمع،  داخل  للمطلقين  اأكبر  وراح��ة  للّطالق  ا�ضت�ضهااًل 

من الممكن اأن يوؤدي ذلك في الم�ضتقبل اإلى ازدياد في ن�ضب 

الطالق اإذا لم تو�ضع خطوات للمعالجة...
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جرت الدرا�ضة على مرحلتين: 

مجموع حاالت الزواج والطالق الم�شجلة في المحاكم بين عام 2000 �2010.  . 1

تعبئة . 2 وتم ذلك من خالل  980 حالة(،  المطلقين )حوالي  البيانات حول  بع�س  جمع 

ا�شتمارة مع مطلقين ومطلقات )1000 م�شتجوب(...

وفيما يلي عر�ض لبع�ض الجداول:

�شكلت ن�شبة الطالق ب�شكل عام عند ال�شيعة في لبنان ما  يقارب 20  % بين المتزوجين.

وفيما يلي ر�شم بياني بحركة الّطالق والزواج خالل ال�شنوات الع�شر )2010-2000(.
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معدل االأعمار بح�ضب الجن�ض

عند الطالق عند الزواج الجن�س 

33 26 ذكر 

30 23 اأنثى 

% من المطلقات تزوجن بعمر 20 �شنة وما دون.... 1 قرابة 45  

% من المطلقات تطلقن بعمر 30 �شنة وما دون.. 2 قرابة 55  

مدة الزواج

واأما فيما يتعّلق بن�شب المطلقين بح�شب فترة زواجهم فتبّين ما يلي:

1 . ،%   50 للزواج قرابة  االأولى  ال�شنوات الخم�س  االأعلى من الطالقات تقع في  الن�شبة 

% من العينة كان عمر  % من العينة كان عمر زواجهم 7 �شنوات وما دون، 64.7     59
زواجهم 8 �شنوات وما دون.

ن�ضتطيع اإيجاز النتائج على ال�ضكل التالي:

� ن�شبة الطالق للزواج كانت �شبه م�شتقرة، ولم ت�شهد تقلبات كبيرة خالل ال�شنوات 

هذا  ولكن   ،2010-2007 من  طفيفًا  ارتفاعًا  �شهدت  وان   ،2010-2000 االأخيرة  الع�شر 

االرتفاع لم يتخط ن�شبًا �شبق اأن و�شل اإليها...

� انخفا�س مجموع حاالت الزواج ب�شكل ملحوظ من 2008-2010 بعد ت�شجيله اأعلى 

رقم في ال�شنتين -2007 2008.

اأعمار المطلقين عند الزواج والطالق

وفي جدول اإح�شاء ميداني لمعدل اأعمار المطلقين تبّين ما يلي:
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واإن . 2 المحاكم  عّينات  من  عليه  ح�شلنا  ما  مع  ذلك  يتوافق 

التي ح�شلنا  العّينات  الفئة عند  اأقل من ح�شور هذه  بن�شبة 

% من عينات المحاكم والتي بلغ عددها 923 حالة توفرت  عليها في المحاكم، 66.3  

 % المعلومات حول مدة زواجهم، دامت فترة زواجهم خم�س �شنوات وما دون، 46.6  

منهم بفترة زواج �شنة وما دون... 

* االأ�ضباب الرئي�ضة للطالق
من  يطلب  االأول  �شقين،  على  ال�شوؤال  توّزع  فقد  للّطالق،  الرئي�شة  االأ�شباب  اأما عن 

الم�شتجوب انتقاء االأ�شباب الرئي�شة التي اأدت بزواجه اإلى الطالق من وجهة نظره من 

�شمن الئحة مغلقة من االإجابات، وكان يمكنه اختيار اأكثر من اإجابة، اأما ال�ّشق االآخر فقد 

طلب منه تف�شيل ال�شبب الرئي�س من خالل اإجابة مفتوحة. 

وقد جاءت نتائج ال�ضق المغلق على ال�ضكل التالي:

الن�ضبةال�ضبب

توزيع االإجابات بح�ضب 

جن�ض الم�ضتجوب

�إناثذكور

% عدم التفاهم اأو االن�شجام بين الطرفين  37.4 %  48.7 %  51.3

% �شوء المعاملة/ اإيذاء الطرف االآخر  31.2 %  31.7 %  68.3

منفرد  �شخ�شيته:عنيد  في  معينة  �شفات 

بقراراته

 %  26.6 %  41.7 %  58.3

% التاأثر كثيرًا باآراء االآخرين  24.9 %  49.8 %  50.2

% �شوء االختيار من البداية  22.2 %  27.5 %  72.5

اإلى جانب عدم االن�شجام وعدم القدرة على التفاهم، وال�شفات ال�شيئة في �شخ�شية 	•

الطرف االآخر، تبرز م�شاألة �شوء االختيار من البداية.

كانت غالبية من اختار �شبب »�شوء االختيار من البداية« من االإناث.	•

برزت في االإجابات المفتوحة م�شاألة عالقات الطرف االآخر خارج الزواج، �شواء من 	•

خالل الزواج الثاني اأو غيره، كعامل مهم في مو�شوع الطالق.

اأن 	• من  الرغم  على  الطالق،  اأ�شباب  من  محدد  كعامل  االقت�شادي  العامل  يظهر  لم 

ح�شابنا للم�شتوى المعي�شي لالأ�شر بّين اأن غالبية هذه االأ�شر المطلقة كانت دون خط 

الفقر االأعلى..
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�لزوجية..  �ل�سعادة 

ت�سنعه�����ا �أن��ت 
حتقيق: �ضوزان �ضعيتو فاعور

ال�ضعادة �ضاّلة االإن�ضان وكنزه المفقود، 

وهو ال زال منذ الِقَدم يجدُّ �ضاعيًا للح�ضول 

ال�ّضعادة  طعم  يمّلكه  ال��ذي  االإك�ضير  على 

ف��ي ح��ي��ات��ه ع���اّم���ًة وح��ي��ات��ه ال��ّزوج��ّي��ة 

في  ال�ضعادة  تعريف  ويختلف  ��ًة.  خ��ا���ضّ

وهذا  الآخ��ر،  �ضخ�ض  من  الزوجية  الحياة 

المختلفة  المعايير  بازار  تدخل  يجعلها  ما 

بنظرة  تتاأثر  التي  المتنّوعة  والمتطلبات 

المقّومات  اإل��ى  والرجل،  المراأة  االإن�ضان، 

مع  ال�ضعادة  تح�ضيل  في  اأ�ضا�ضًا  يراها  التي 

�ضريك الحياة.
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* ال�ضعادة في المودة واالحترام
 18 منذ  )م��ت��زّوج��ة  باقر  اأم  ال�شيدة 

المّودة  اأن  ت��رى  اأوالد(  الأربعة  واأم  عامًا 

وال��رح��م��ة واالح���ت���رام ي�����ش��ّك��ل��ون ث��ال��وث 

في�شكلون  االأوالد  اأم��ا  الّزوجية  ال�ّشعادة 

عن�شرًا اإ�شافيًا جمياًل ورائعًا في تحقيق 

هذه ال�شعادة.

والفقر؟  الغنى  معيار  عن  ماذا  ولكن 

في  ال��م��ادي  النق�س  ي�شكل  اأن  يمكن  اأال 

ومقّو�شًا  اأ�شا�شًا  منّغ�شًا  العائلة  دخ��ل 

اأم  ال�شيدة  تجيب  ال�شعادة؟  هذه  الأ�ش�س 

اأنه  �شك  ال  المال  »اإن  قائلة:  بالنفي  باقر 

عن�شر هام في الحياة ولكن تاأتي اأهميته 

المودة  عن�شَري  بعد  الثانية  الدرجة  في 

والرحمة. فكم من زوجين عا�شا �شعيدين 

يق،  ال�شّ المادي  الرغم من و�شعهما  على 

وكم من زوجين مي�شورين ماديًا لم يتذوقا 

طعَم ال�شعادة«.

* المال هو االأ�ضا�ض
راأي  ي��خ��ال��ف  اآخ����ر  راأي  ث��م��ة  ول��ك��ن 

المال  راأي يرى في  باقر، وهو  اأم  ال�شيدة 

ويعطيه  الزوجية  الحياة  في  اأ�شا�شًا  ركنًا 

المكانة االأولى في �شّلم ال�شعادة، هذا ما 

ي�شير اإليه ال�شيد اأبو علي )متزّوج منذ 23 

اأن  يمكن  »ال  بقوله:  اأوالد(   4 ولديه  عامًا 

للزوج  المي�شور  المادي  للو�شع  ما  ننفي 

وبحبوحة  راحة  تنعك�س  اإيجابية  اآثار  من 

المال  اإن  يقل  وم��ن  اأ�شرته،  في  و�شعادة 

لي�س له تاأثير فاعل في الحياة فهو ال يتكّلم 

بواقعّية. كلنا نعلم ما اأهمّية اأن يكون جيب 

الّرجل مالآنًا«. 

ولكن هل من مقّومات اأخرى لل�ّشعادة 

اأبا  ال�شيد  �شاألنا  ال��م��ال؟  غيَر  الزوجية 

�شورة  يكّمل  ما  »اإّن  قائاًل:  فاأجاب  علي، 

الّرجل  بين  الّتفاهم  وجود  ال�ّشعادة  هذه 

عالقتهما  في  عناد  وج��ود  وع��دم  وزوجته 

وفي طريقة تعاطيهما مع بع�شهما بع�شًا«.

»االتفاق على كل �شيء وب�شكل عام بين 

الزوجين هو اأ�شا�س ال�شعادة بينهما«، هذا 

 9 اأبو عماد )متزوج منذ  ال�شيد  يقوله  ما 

�شنوات ولديه 3 اأوالد(. وحول ما اإذا كان 

يوؤّكد  المادي  الو�شع  ي�شمل  االتفاق  هذا 

بالّذات  النقطة  هذه  و�شوح  �شرورة  على 

يوؤّثر  لن  حينها  اإذ  وال��زوج��ة؛  ال��زوج  بين 

الفقر على حياتهما »مع اأهمّية اأن 

ورا�شية  الّزوجة مقتنعة  تكون 

ب��ال��و���ش��ع ال���م���اّدي ل��زوج��ه��ا 

المقارنة  اإل���ى  تعمد  ال  واأن 

هذا  الأن  االآخرين؛  وبين  بينه 

وُيوِجد  حتمًا  م�شاعره  �شيوؤذي 

�شرخًا في العالقة بينهما«.

* الخ�ضو�ضّية �ضعادٌة اإ�ضافية
تتحّقق ال�شعادة الزوجية فعاًل و�شلوكًا 
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رها بع�س  وهي لي�شت مجرد قول. وقد يف�شِّ

النا�س على اأنها م�شاركة بين الزوجين في 

لالآخر  بع�شهما  يكونان  بحيث  �شيء  كل 

في  وحا�شره.  بما�شيه  المفتوح  كالكتاب 

ال�شعادة  تقت�شي  اأال  ن�شاأل:  االإط��ار،  هذا 

والزوجة  ال��زوج  من  لكٍل  يبقى  اأن  اأي�شًا 

فيها  يتدخل  ال  الخ�شو�شّية  من  م�شاحة 

الّطرف االآخر، ويحقق الواحد من خاللها 

تنعك�س  بحيث  نف�شه  فيها  وي��ط��ّور  ذات��ه 

هذه  ع��ن  حياته؟  على  اإ���ش��اف��ّي��ة  �شعادة 

النقطة يجيب ال�شيد بالل )متزّوج منذ 41 

عامًا ولديه خم�شة اأوالد(:

»ه�����ذه ال��م�����ش��اح��ة من 

ال��خ�����ش��و���ش��ّي��ة ����ش���رورّي���ة 

اأن  على  الزوجين  م��ن  لكّل 

والثقة  الم�شوؤولّية  تحكمها 

ب��ي��ن ال���ّط���رف���ي���ن وت��و���ش��ل 

اإل���ى ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة« وه��و 

ي��ب��دي ان��زع��اج��ه ال�����ش��دي��د 

م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن ي��ق��ّي��دون زوج��ات��ه��م 

موؤّكدًا  حياتهن،  تفا�شيل  بكل  ويتحّكمون 

ة  خا�شّ اأوق��ات  في  الحق  للّزوج  »كما  اأّن��ه 

اأو  نف�شه  عن  به  ي��رّوح  ما  بعمٍل  يق�شيها 

يطّور به ذاته كذلك للمراأة الحق في ذلك 

بعيدًا عن �شغط م�شوؤولّياتها في االأ�شرة اأو 

العمل فيما لو كانت امراأة عاملة«. 

واإن كان هذا االأمر مقبواًل عند ال�شيد 

معار�شة  يلقى  اأنه  اإاّل  فيه،  َلْب�َس  ال  بالل، 

)متزوج  ع��الء  اأب��ي  ال�شيد  عند  �شديدة 

منذ 8 �شنوات ولديه 3 اأوالد( اإذ اإن مجّرد 

الغ�شب  يثير  الفكرة  ط��رح 

ي�شتطيع  ال  اإن��ه  ق��ائ��اًل  لديه 

زوجته  ل��دى  اأن  يت�شور  اأن 

وال  يعلمها  ال  خ�شو�شيات 

ُي�شمح له بالتدخل في اإعطاء 

معنى  فما  »واإاّل  فيها  راأي���ه 

ال�شراكة في الحياة الزوجية 

في  الزوج  راأي  اأخذ  واأهمية 

من  �ل��م�����س��اح��ة 

�ل��خ�����س������س��ّي��ة 

لكّل  ���س��رورّي��ة 

م����ن �ل���زوج���ي���ن 

تح�كمها  �أن  على 

و�لثقة  �لم�س�ؤولّية 

ب��ي��ن �ل��ّط��رف��ي��ن

70



االإن�شاف،  ب��اب  من  ولكنه  ���ش��يء؟«.  كل 

لديه  ما  بكل  زوجته  ي�شارك  راأي��ه،  ح�شب 

وقد ي�شمح لها اأحيانًا بالتدخل معتبرًا اأن 

هذا ُي�شفي و�شوحًا في حياة الزوجين وال 

ي�شمح بدخول عن�شر ال�شك اإلى حياتهما، 

بل على العك�س ي�شفي عاماًل اإ�شافيًا على 

ال�شعادة بينهما.

* ال�ضعادة الزوجية ن�ضبية 
الأ�شخا�س  االآراء  من  الباقة  هذه  بعد 

ال�شعادة  وخ��ب��روا  ال���زواج  تجربة  عا�شوا 

الزوجية، واإن بن�شب متفاوتة، وكلٌّ ح�شب 

ين  تجربته الخا�شة، ما هي اآراء المخت�شّ

ب��ح�����ش��ب اط���الع���ه���م ع��ل��ى ال���ّدار����ش���ات 

اأر�س  وعلى  ُق��رب  عن  االأم��ور  ومعاينتهم 

الواقع؟

ي�����ش��ي��ر ال����دك����ت����ور رائ�������د م��ح�����ش��ن 

المتخ�ش�س في االإر�شاد والتوجيه الّزوجي 

اأّن معايير ال�ّشعادة الزوجّية  اإلى  والعائلي 

تخ�شع  وال  ث��اب��ت��ة  لي�شت  ف��ه��ي  ن�����ش��ب��ّي��ة، 

متزوجًا  ثنائيًا  ُي�شعد  »فما  واحد  لمقيا�س 

قد ال ُي�شعد ثنائيًا اآخر« وهذا براأيه يجعل 

مفهوم ال�شعادة الزوجية مّطاطًا ومتعّددًا.

اأما المال فهو ع�شب الحياة الزوجية، 

فالو�شع  مح�شن،  رائ��د  الدكتور  بح�شب 

المادي المي�شور ي�شّد روابط هذه ال�شعادة، 

والفقر اأينما حلَّ فهو مذموم وهذا ما يوؤكد 

عليه االإمام عليQ بقوله: »الفقر في 

. وحول اأهمية ح�شول كل 
)1(

الوطن غربة« 

من الّزوجين على ف�شحة من الخ�شو�شّية 

ي��وؤّث��ر ذلك  اأي م��دى ق��د  واإل���ى  ف��ي حياته 

ع��ل��ى رواب����ط ال�����ش��ع��ادة ال��زوج��ي��ة، يلفت 

الدكتور رائد مح�شن اإلى اأن هذه الم�شاحة 

ة لكال الزوجين تمّثل م�شدر غنى  الخا�شّ

كل  كان  اإذا  اإيجابّية  نف�شّية  تاأثيرات  ولها 

له  يجلب  عماًل  خاللها  من  ي��وؤدي  منهما 

الكفاية الذاتّية التي تنعك�س بدورها توافقًا 

الم�شتركة،  الحياة  وف��ي  االأ���ش��رة  داخ��ل 

ع��ادة  �ل�سّ معايي��ر 

�لزوجّية ن�سبّية، ول 

لمقيا���س  تخ�س��ع 

و�حد »فم��ا ُي�سعد 

ثنائيًا متزوجًا قد ل 

�آخر« ُي�سعد ثنائي��ًا 

�لدكتور ر�ئد مح�سن
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ولكّنه يحذر من االإفراط في ذلك الأن هذه 

الخ�شو�شّية ت�شبح حينها م�شدرًا مدّمرًا 

الزوجين  اأح��د  ُيكثر  عندما  »اإذ  للتوافق 

من القيام باهتمامات خارج المنزل على 

ح�شاب التواجد مع االأ�شرة والتفاعل معها 

ي�شبح هذا االأمر م�شرًا ولي�س مفيدًا«. 

* من اآيات اهلل
�شيئًا  يترك  لم  �شامل،  دين  »االإ�شالم 

في الحياة اإال وتحدث عنه وقّدم ال�شورة 

الزوجّية  ال�شعادة  ح��ّدد  فقد  ل��ه،  االأم��ث��ل 

الكريم،  ال��ق��راآن  ف��ي  وا���ش��ح��ة  اآي���ة  عبر 

َخلََق  �أَْن  �آَي��اِت��ِه  {َوِم��ْن  تعالى:  يقول  حيث 

�إَِلْيَها  َت�ْسُكُنو�  لِّ �أَْزَو�ًج���ا  �أَنُف�ِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم 

ًة  ��������َودَّ َوَج�����َع�����َل َب���ْي���َن���ُك���م مَّ

َذِل�����َك  ِف����ي  �إِنَّ  َوَرْح������َم������ًة 

ُروَن}»  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ َلآَي��اٍت 

بداأ  بهذا   ،)21 )ال���روم: 

)اإمام  مكي  جعفر  ال�شيد 

م�������ش���ج���د( ح���دي���ث���ه ع��ن 

مفهوم  ف��ي  ال�����ش��رع  راأي 

مبينًا  الزوجّية،  ال�شعادة 

ب��ال��م��وّدة  ال��م��ق�����ش��ود  اأن 

ف��ي االآي���ة ال��م��ذك��ورة اإنما 

ه���ي ال���م���ودة ال�����ش��ل��وك��ي��ة 

العملية التي ُتترجم محّبًة 

معاملة  وح�����ش��َن  وع��ط��ف��ًا 

ب��ي��ن ال���ّزوج���ي���ن، وت��اأت��ي 

ُتبعد  اّلتي  الرحمة  معها 

منهما  ك��لٌّ  في�شّد  االأن��ان��ّي��ة  عن  الزوجين 

نق�س االآخر وي�شعيان اإلى تحقيق التكامل 

فيما بينهما.

* القناعة والر�ضا
الموّدة  من  الجو  هذا  كان  اإذا  وعّما 

ي�شّكل �شّدًا منيعًا في وجه رياح  والّرحمة 

ت�شيب  ق��د  اّل��ت��ي  ال��م��ادي  وال��ع��وز  الفقر 

ي�شير  وت�شّدعها،  ال�شعيد  البيت  جدران 

���ش��م��اح��ة ال�����ش��ي��د ج��ع��ف��ر م��ك��ي اإل����ى اأن��ه 

ي�شعر  ال  قد  الزوجية  الحياة  بداية  في 

والحاجة  المادية  بالم�شاكل  ال��زوج��ان 

واإنما  حياتهما،  في  المال  لوجود  الملحة 

تتقدم  عندما  وتكبر  الحاجة  هذه  تظهر 

بهما �شنوات الزواج وتكبر معها متطلبات 

حدوث  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  المختلفة  الحياة 

بينهما  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ف���ي  اخ���ت���الف 

الموّدة  عامل  دور  ياأتي  وهنا 

الم�شكلة،  ل��ي��ح��ّل  وال��رح��م��ة 

المحبة  ب���اأوا����ش���ر  م��دع��وم��ًا 

ال��م��ودة  اأن  »ط��ال��م��ا  بينهما 

فالمو�شوع  موجودة  والرحمة 

المادي لي�س له اأثر خا�شًة في 

المتبادل  التفاهم  وج��ود  ظل 

بين  الحقيقية  وال��م�����ش��ارك��ة 

ال��زوج��ي��ن ط��ب��ع��ًا م��ع اأه��م��ي��ة 

لزوجها  الزوجة  معايرة  عدم 

ال��ح��ال،  و���ش��ي��ق  ال��ي��د  بق�شر 

ال ب���ل ال��ع��ي�����س م��ع��ه ب��ق��ن��اع��ة 

ور�شى«.

ال  ال��خ�����ض��و���ض��ّي��ة   *
تتعدى الحدود

هذا وقد حّدد ال�شرع االإ�شالمي حقوقًا 

اإذا ما  الزوجين بحيث  لكل من  وواجبات 

ال�شعادة  اإل��ى  حتمًا  تقودهما  بها  التزما 

ث��م��������ة م��������ن 

تك�ن  من  �لأزو�ج 

�ل�سع���ادة حا�سرة 

ولكّنه ل يق��ّدرها، 

ب���ل ي�����س��ّي��ع��ه��ا 

ج����ّر�ء ع�������س��ف 

وغ�ي��اب  �لأناني��ة 

ج�����س���ر �ل��م���ّدة 

و�نع���د�م �لّرح�مة
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في  للمنّغ�شات  التعر�س  من  وتحميهما 

اأن  على  جعفر  ال�شيد  وي��وؤك��د  حياتهما، 

االإ�شالم لم يمُح خ�شو�شّية الزوج والزوجة 

حتى واإن كان عنوان الزواج الم�شاركة في 

كل �شيء، ال بل اإّن فقهاءنا عندما حددوا 

الحقوق الخا�شة لكل من الزوجين اأفردوا 

مكانًا لم�شاحة من الخ�شو�شية لكّل منهما 

ال يتدخل فيها االآخر على اأن يحوطها عامل 

الحدود  عن  اأّما  الم�شبق.  والّتفاهم  الثقة 

في�شير  الخ�شو�شية  لهذه  بها  الم�شموح 

ال�شيد جعفر اإلى اأنها »تعتبر جائزة طالما 

ال�شرعية  الحرمة  ح��ّد  اإل��ى  ت�شل  ال  اأنها 

وعناوينها: الدخول في االختالط المحّرم 

االأ�شرة  تفكك  اإل��ى  ت��وؤدي  التي  االأم��ور  اأو 

وت�شدعها«.

تكون  م��ن  االأزواج  م��ن  ثمة  خ��ت��ام��ًا، 

اأو  يراها  فال  يديه  بين  حا�شرة  ال�شعادة 

اأنه قد يراها ولكّنه ال يقّدرها وال يعطيها 

ميزان الحكمة، الري�شهري، ج 3، �س 2442.( 1)

الهوام�ض

حّقها، بل ي�شّيعها جّراء عوا�شف االأنانية 

الّرحمة،  وانعدام  الموّدة  ج�شور  وغياب 

وثّمة من االأزواج من ي�شنع �شعادًة حقيقية 

متوا�شعة،  وظ��روف  اإمكانيات  من  دائمة 

اأ�شوار  ي�شّيد  ومحّبته  واإيمانه  بوعيه  فهو 

والقناعة  وال��م��ودة  وبالتفاهم  �شعادته، 

والر�شى يمتلك مفاتيحها.

�ل�سيد جعفر مكي
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ك�سك�ل

 �لأدب
اإعداد: اإبراهيم من�ضور

من اأمثال العرب

اًل  اأو محمَّ قًا  ال َيرفُع من قيمة الكلب اإن كان مطوَّ قَتُه ذهباً«:  »�لكلُب كلب، ولو طوَّ

النا�س  بع�س  � ينطبق على  لالأ�شف   � اأ�شفارا. وهذا  الحمار يحمُل  فمَثُله كمثل  بالذهب، 

الذي لب�َس الحريَر واأعماه الذهب، فذهَب بعقله، فبات كالكلب اإْن تحِمْل عليه يلهث، اأو 

اٍع بذهب!«. تترْكه يلهث، وَحقَّ فيه مثٌل عربيٌّ اآخر: »يا َمْن اأعماُه الذهب، ما كلُّ لمَّ

من اأبلغ الِحَكم

تناظر االإمام جعفر ال�شادقQ مع الدي�شانّي المنكر لوجود اهلل، والمائل اإلى 

م له االإمامQ مثااًل بي�شة الطير وعجيب �شنعها  الثنوية ومبداأْي النور والظالم. فقدَّ

ح�شٌن  هذا  دي�شانّي،  »يا   :Qفقال منها،  الحياة  وخلق  خلقها  واإعجاز  وتركيبها 

مكنون له جلٌد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلٌد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذَهبٌة مايعة 

تختلط  الذائبة  الف�شة  وال  الذائبة،  بالف�شة  تختلط  المايعُة  الذَهبُة  فال  ذائبة.  ٌة  وف�شَّ

بالذَهبة المايعة. وهي على حالها لم يخرج منها م�شلٌح فيخبر عن �شالحها، وال دَخَل 

األوان  تنفلُق عن مثل  اأم لالنثى.  ُخِلَقْت  للّذَكر  ُيدَرى  ف�شادها. ال  ُيخبر عن  فيها مف�شٌد 

رًا؟ الطواوي�س، اأترى لها مدبِّ

.
)1(

ًا ثم قال: اأ�شهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحَده ال �شريَك له!«  فاأطرق الدي�شانيُّ مليَّ
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ُلغٌة ال نظيَر لها

نظيَر  ال  مزايا  ة  عدَّ العربية  اللغة  في 

لها في بقية لغات العالم، واهلل اأعلم. من 

االأفعال  من  كثيرًا  هناك  اأن  مثاًل  ذل��ك 

اأوج��ه  على  اأحرفها  قلَّبنا  اإذا  الثالثية، 

تفيد  تظّل  بل  معانيها،  تف�شد  ال  متعّددة 

تلك  اأن  االأم��ر  في  والرائع  نة.  معيَّ معاني 

المعاني كثيرًا ما تكون متقاربة من بع�شها 

بع�شًا، واأحيانًا تكون واحدة!

من ه��ذه االأف��ع��ال الفعل »َج��َب��َر« ف��اإذا 

اأوجهها  جميع  على  الثالثة  اأحرفه  قلبنا 

ة؛ فجبَر  ال�شتَّة، فهي تظلُّ تعطي معنى القوَّ

ر:  وتجبَّ اه؛  ق��وَّ َك�ْشر،  من  اأ�شلحه  العظَم: 

اأ�شابه  فالن:  وَج��ِرَب  �شديدًا.  عاتيًا  كان 

ياأكل  �شديد  داء  ه��و  وال��ج��َرُب  ال��ج��َرب، 

ال�شيف؛   
ُ

��َداأ ���شَ والجرب:  واللحم؛  الجلد 

اختبرته  م��ن  ال��ن��ا���س:  م��ن  ب  وال��م��ج��رَّ

����َب ف��الن��ًا: هابه  ال�����ش��دائ��د. ورَج����َب ورجَّ

من  ال�شابع  ال�شهر  هو  ورَج���ب:  وعّظمه؛ 

تعظيمًا  بذلك  ي  �ُشمِّ وقد  القمرية،  ال�شنة 

لها  و�شع  النخلَة  ب  ورجَّ الجاهلية؛  في  له 

 � ْجبة  فالرُّ وتقويتها؛  لتدعيمها  ْج��َب��َة  ال��رُّ

التي  العيدان  وهي  الجبيرة  بمثابة   � هنا 

القويُّ  ه��و  ��ار  وال��ج��بَّ العظام؛  بها  ُتجَبُر 

وَرَب���َج:  تعالى.  اهلل  �شفات  من  القاهر، 

م نف�شه وافتخر باأكثر من فعله، فقال  عظَّ

والراِبُج  رباجّيًا فخورًا«،  »وتلقاُه  بع�شهم: 

العظم  والمنتفخ  ���ان  ال���ريَّ الممتلئ  ه��و 

اأظهر  ال�شيء  وَب���َرَج  االإب���ل.  من  والبطن 

وارتفع، ومنه الُبرج اأي الح�شن اأو الركن 

اأو كلُّ بناء عظيم، والبارجة هي ال�شفينة 

الكبيرة للقتال، ويقال من �شبيل الت�شبيه: 

ر«؛  »ما فالن اإال بارجة قد ُجِمَع فيه كلُّ ال�شَّ

جِت المراأة: اأظهرت جمالها وزينتها  وتبرَّ

ة. بقوَّ

وَب��ِج��َر  بطُنه،  عُظم  ال��رُج��ُل:  وَب��ِج��َر 

فالُبِجَرُة  وغُلظت،  ُته  �شرَّ خرجت  ف��الن: 

للنزيف.  منعًا  وثاُقها  ُي�َشدُّ  رُة  ال�شَّ هي 

العظيم  ال�شرُّ  هو   : ال��ب��ج��اريُّ اأو  وال��ُب��ْج��ُر 

« اأي  والداهية، ُيقال: »لقيُت منه البجاريَّ

.
)2(

واهي  الدَّ
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ال�شيخ ال�شدوق، �س 124.( 1)

انظ���ر »المنجد في اللغة« االأب لوي�س معلوف، المواد: جَبر � ( 2)

بَجر � رَبَج � رَجب � بَرج � جَرب.

الهوام�ض

قالت لي المراآة

� اأراك تقراأ القراآن وتقف عند االآية االأولى، فهالَّ تجاوزتها اإلى غيرها 

حتى ت�شتفيَد من ال�شورة كلها. � بل اإّني قد وقفُت عند االآيتين االأوليين 

َذ� �ْلَكَو�ِكُب �نَتَثَرْت}  َماء �نَفَطَرْت*َو�إِ من �شورة االنفطار: {�إَِذ� �ل�سَّ

«؟  »تن�شقُّ بمعنى  ال�شماء  تنفطُر  كيف  اإذ  االأم��ر،  هذا  من  بت  فتعجَّ

اُت العنب تت�شاقط من  وكيف تتناثر النجوم، اأي تت�شاقط؟ اأَوهي حبَّ

عنقود الثريا؟! ثم بعد تفكير وم�شتعينًا بكتب التف�شير،  اهتديت اإلى 

التف�شير االآتي: تتناثر النجوم: اأي تغور في الف�شاء ثم تنفجر 

اأو تتال�شى فيخبو نورها حتى تعود اإلى اأ�شلها ذّرات. ولكن 

االن�شقاق »االنفطار« لم اأ�شتوعبه بعد، اإذ ال�شماُء فراغ بين 

الكواكب والنجوم، وب�شبب هذا الفراغ ي�شل رّواد الف�شاء 

اأن  الفراغ  لهذا  يمكن  فكيف  ال��وزن.  انعدام  مرحلة  اإل��ى 

؟ اأبحث عن جواٍب علمي لم اأهتِد اإليه بعد. ين�شقَّ

عندئٍذ لمعت المراآة في خاطري فقالت:

ال�شماء  انفطار  واأّم��ا  مقبول،  علمّيًا  فهو  النجوم  لتناثر  تف�شيُرك  اأما  �شاحبي:  يا  ا�شمع   �

»ان�شقاقها« فهو ممكن الحدوث حتى من الناحية العلمية، بغ�سِّ النظر عن اإرادته تعالى التي 

النجوم  اإّن  ال�شاأن:  هذا  في  الكون  علماء  اإليه  ل  تو�شَّ ما  واإليك  فيكون.  ُكْن،  �شيء:  الأي  تقول 

الكارثة.  من  طبيعتها  في  واأق��رب  مذهلة،  الواقع  في  هي   »supermovas« العظمى  الم�شتعرة 

ر عن انفجار الّنجم الذي يزداد �شطوعه حّتى ُي�شبح  ويمّثل الّنجم الم�شتعُر العظيم ظاهرة تعبِّ

ة قوة �شطوعه الطبيعي قبل اأن ي�شمحلَّ وينطفئ نهائيًا. وتترك هذه  بقّوة تفوق 10 مليارات مرَّ

الغيوم  اأو  بال�ّشديم،  ُتعَرُف  النجوم وراءها حطامًا متمددًا يظهُر في �شكل غيوم غازّية المعة 

ال�ّشديمية، تتاألف � اأ�شا�شًا � من غاز الهيدروجين. فاإذا اأحاط هذا الغاز الكوني الهائل االت�شاع، 

باأحد النجوم، ان�شاب هذا النجم في و�شط هذا الغاز الكوني، وبفعل الجاذبّية يجمع من الغاز 

ك النجم خالل الغاز خلَّف وراءه نفقًا وا�شعًا من الفراغ. وقد يبلغ قطر  كميات وفيرة. وكّلما تحرَّ

هذا النفق المحفور خالل الغاز الكوني اأ�شعاف قطر النجم، بينما النجم ال�شغير مثل �شم�شنا 

كلم! يبلغ قطره 000‚392‚1 

اإذًا، ال�شماء تن�شقُّ والنجوم تنتثر حتى من منظور علمي. فكيف بقدرة اهلل التي ال يعجزها 

�شيء؟ عندئٍذ قلُت خا�شعًا: �شبحان قدرتَك التي قهَرْت كلَّ �شيء!
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�لك�ما..

بين �لحياة و�لم�ت
نان�ضي عمر

في  الفائقة  العناية  ق�ضم  ت��دخ��ُل 

على  ه��ام��دًة  اأج�����ض��ادًا  ف��ت��رى  الم�ضفى 

�ُضباٍت  في  نائمًا  بع�ضها  تح�ضب  ة،  االأ�ضرَّ

م�ضتيقظًا  االآخ��ر  بع�ضها  وتظن  عميق، 

مدرك  غيَر  يكون  فيما  وي�ضمعك،  يراك 

لما يجري حوله.

ينتظرهم  الذين  الكوما  مر�ضى  ُه��م 

اأه��ل��ه��م ع��ل��ى اأع���ت���اب غ��رف��ه��م وق��ب��ال��ة 

طويلة.  اأي��ام��ًا  حملتهم  التي  اأ�ضّرتهم 

بال�ضورة،  ال�ضوت  عن  ي�ضتعي�ضون  جاوؤوا 

يتحدثون اإليهم موقنين باإح�ضا�ضهم بهم، 

ال  حياة  من  عودتهم  اآملين  ويناجونهم 

ت�ضبه حياة النا�ض العاديين.

* اآالم واآمال
عن  ال��ّزي��ن  زّن��وب��ي��ا  ال�شّيدة  تحّدثنا 

�شنتين  نحو  منذ  ال��ق��اب��ع  زوج��ه��ا  ة  ق�شّ

الر�شول  م�شفى  غرف  اإح��دى  في  ون�شف 

لموقف  فجاأة  تعر�س  حين   P االأعظم 

اأدى اإلى توقف قلبه عن الخفقان لنحو 15 

االأوك�شيجن  انقطاع  اإل��ى  اأدى  ما  دقيقة، 

وت�شتطرد  الكوما.  الدماغ، فدخل في  عن 

قلبه  ع�شالت  كانت  »لقد  الزين:  ال�شيدة 

بعد  زوج��ي  موت  االأطباء  وتوقع  �شعيفة، 
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اإلى  الكوما  في  الع�شرين  ال�شنوات  ذات 

»هي  ويقول:  لها،  تعر�شت  قوية  جرثومة 

دائمًا على  واالتكال  منذ �شهر في غيبوبة 

اأب��دًا  اأفقد  لم  اأن��ا  وتعالى.  �شبحانه  اهلل 

االأمل بعودتها اإلى الحياة«.

* التعريف الطبي
للكوما  الطبي  التعريف  هو  ما  ولكن 

ت��ودي  التي  الحقيقية  االأ���ش��ب��اب  ه��ي  وم��ا 

باالإن�شان اإلى غيبوبة ال نعرف مدتها؟ 

يجيبنا الدكتور و�شام �شليمان � رئي�س 

ق�شم العناية الفائقة في م�شت�شفى الر�شول 

االأعظم P قائاًل: »الكوما مرحلة طويلة 

من االإغماء وال�شبات العميق، الذي ي�شتمر 

من اأ�شبوعين اإلى �شهر، لتبداأ بعدها رحلة 

ويكون  لها،  محددة  م��دة  ال  التي  الكوما 

فيها الدماغ في مرحلة من الالوعي«.

درجات  �شبع  �شليمان  الدكتور  ويحدد 

كان  اأعلى  ال��درج��ة  كانت  وكلما  للكوما، 

النوم اأكثر عمقًا. ويخّف االإح�شا�س باالألم 

خ��ارج��ي  ع��ام��ل  اأي  ت��ج��اه  ال��ف��ع��ل  وردات 

حتى  الغيبوبة،  درجة  ارتفاع  مع  تدريجيًا 

ال�شابعة  ال���درج���ة  ف��ي  ال��م��ري�����س  ي�شل 

على  ال��ق��درة  وع���دم  للوعي  ت��ام  لفقدان 

المري�س  بينما  االأجهزة.  اإال عبر  التنف�س 

يتنف�س  االأولى  الدرجات  في 

بردات  ويقوم  طبيعي  ب�شكل 

حتى  وال�شعال،  كاالألم  فعل 

اأن���ه ق���ادر ع��ل��ى ف��ت��ح عينيه 

ب��اأن��ه  فت�شعر  واإغ��الق��ه��م��ا، 

وبح�شب  وواٍع.  م�شتيقظ 

ال�شمع  فاإن  �شليمان  الدكتور 

التي ال  الوحيدة  الحا�شة  هو 

رحلة �لك�ما ل مدة 

محددة لها، ويك�ن 

فيه��ا �لدم��اغ ف��ي 

مرحلة من �لاوعي

بقي  ولكنه  الغيبوبة،  في  دخوله  من  �شهر 

ي�شارع الموت ل�شنتين ون�شف وحتى هذه 

اللحظة لدي يقين باأن اهلل تعالى �شينت�شله 

من محنته ويعيده اإلينا«.

� جارتها في  ا�شي  موَّ مايا  ال�شيدة  اأما 

الغرفة � فتحمل االأمل نف�شه، بعودة زوجها 

الذي دخل في الغيبوبة منذ �شنتين واأربعة 

اأ�شهر، وال يزال يتحدى الموت حتى اليوم. 

مع  زوجها  حكاية  ا�شي  موَّ ال�شيدة  وت��روي 

زوجي  »تعر�س  قائلة:  باخت�شار،  الكوما 

اإل��ى  اأّدت  ال��دم��اغ  ف��ي  فجائية  لجرثومة 

التهاب الغ�شاء الدماغي، فتوقفت نب�شات 

االأوك�شيجن  وانقطع  دقائق،  لع�شر  قلبه 

وتتوجه  غيبوبة«.  في  فدخل  دماغه،  عن 

ا�شي اإلى كل من يعاي�س تجربة  ال�شيدة موَّ

له  مري�س  مع  ويعاني  مثيلة 

»يجب  بن�شيحة:  الكوما  في 

به  ويهتموا  اإليه  ينتبهوا  اأن 

اليوم«،  �شي�شتيقظ  وكاأنما 

وت��ن��ه��ي ك��الم��ه��ا ب��ال��ق��ول: 

»االأمل باهلل كبير..«.

عبد  ح�شن  ال�شيد  يعيد 

ابنته  دخ���ول  �شبب  ال�شاتر 

�لدكتور و�سام �سليمان
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اأما  الكوما،  فترة  المري�س خالل  يفقدها 

حا�شة النظر التي يفقدها مري�س الكوما 

فهي التي تحّدد وعيه، اأي اأّن النظر عندما 

اأن��ه  االأط��ب��اء  يعرف  المري�س  اإل��ى  يعود 

ا�شتيقظ من غيبوبته.

* اأ�ضباب الكوما
دخ��ول  اأ�شباب  و���ش��ام  الدكتور  يحيل 

االإن�شان في الغيبوبة الطويلة اأو الكوما اإلى 

تعر�س الدماغ ل�شربة قوية توؤدي اإلى توّرم 

تتعّر�س  اأو  اأو نزيف فيه فتت�شّرر الخاليا 

ل�شغط �شديد. وقد ي�شل االأمر اإلى الوفاة 

مبا�شرة. 

»اأ���ش��ب��اب  �شليمان:  ال��دك��ت��ور  ويكمل 

في  ال��دخ��ول  لالإن�شان  ت�شبب  ق��د  اأخ���رى 

اإلى  ت��وؤّدي  لجلطة  تعّر�شه  منها  الكوما، 

االرت��ف��اع  اأو  ال��دم��اغ،  ع��ن  ال���ّدم  انقطاع 

وتكون  ال��ّدم  �شغط  في  والحاّد  المفاجئ 

ونزيفًا  الدموّية  االأوع��ي��ة  انفجار  نتيجته 

حاّدًا في الّدماغ. اأما عند االأطفال فغالبًا 

وهي  ال�ّشحايا،  التهاب  ال�شبب  يكون  ما 

خاليا  التهاب  ي�شبب  مما  الّدماغ،  ق�شرة 

الّدماغ وبالتالي الّدخول في الكوما«.

* كوما اأم موت دماغي؟
الّدماغي  الموت  عن  الكوما  تختلف 

محتفظين  يبقون  قد  الكوما  مر�شى  ب��اأّن 

ببع�س الوظائف الدماغية، اأما موت جذع 

والمنطقي  العلمي  التعريف  فهو  الدماغ 

للموت الدماغي، وهو يعني الفقدان التام 

والكامل للوظائف الدماغية. وبعد حدوث 

الحياتّية  للوظائف  الدماغي يمكن  الموت 

من  لمدة  تعمل  تظّل  اأن  والّتنف�س  كالقلب 

اأجهزة  من  ميكانيكية  بم�شاعدة  الزمن 

التنف�س اال�شطناعي.

للموت  النهائي  الت�شخي�س  ويو�شع 

ال���دم���اغ���ي ب��ع��د اإج�������راء ال��ف��ح��و���ش��ات 

ال�شرورية كاملًة وبعد تحليلها ومناق�شتها 

من قبل لجنة طّبية موؤّلفة من ثالثة اأطباء 

ال عالقة وال �شلة قرابة لهم مع المري�س، 

اأو  ع�شبّية  داخلّية  اأمرا�س  طبيب  وه��م: 

وطبيب  ق��ل��ب،  طبيب  ع�شبّية،  ج��راح��ة 

تخدير وعناية م�شّددة. 

ب��رف��ع  ال���ق���رار  ط��ب��ي��ب  اأّي  ي��ت��خ��ذ  ال 

اأجهزة الّدعم الحياتي عن مري�س متوّفًى 

حيًا،  لديه  الدماغ  جذع  بقاء  مع  دماغيًا 

للقول  يكفي  ال  وح���ده  ال��دم��اغ  م��وت  الأّن 

ب��وف��اة ال�����ّش��خ�����س. اأم���ا ع��ن��د م���وت ج��ذع 

اأمرًا  الدماغ فت�شبح عودة الخاليا للعمل 

ميتًا  المري�س  يعتبر  وعليه  م�شتحياًل 

بالنظر الطبي حتى لو ا�شتمر خفقان قلبه.
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ح�سن علي رباح�ل�سهيد �لمجاهد: 
محل وتاريخ �ل�لدة:��سم �لأم:   �سميرة �لخن�سا)عّمار �إيغ�ز(

محل تاريخ �ل�ست�سهاد:  رقم �ل�سجل: 108�ل��سع �لعائلي: متاأهلتمنين �لف�قا 3/ 2/ 1982

�ل�س�يفات 11/ 05/ 2008

ن�ضرين اإدري�ض قازان

اإل��ى  ال���وال���دان  ���ش��ارع  ج��راح��ي��ة. �شدمة 

ا�شتيعابها تهيُّوؤًا ال�شتحقاقات كبيرة تجاه 

�شاعاٍت  ثماني  الذي كان عمره   طفلهما، 

فقط عندما اأجريت له العملية الجراحية 

االأولى. 

ت��ال���ش��ِت ال��ف��رح��ة ال��غ��ام��رة ب���والدة 

عندما  ل��وال��دي��ه،  البكر  االب���ن  »ح�����ش��ن«، 

ولد  ال�شغير  باأن طفلهما  الطبيب  اأبلغهم 

نادرة  �شحية  م�شكلة  من  ويعاني  مري�شًا 

عمليات  ل��ع��دة  َيخ�شع  اأن  وعليه  ج���دًا، 
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اأكثر من مرة اأثناء �شيرها في 

لالأغرا�س  وحملها  الطريق 

ال��ث��ق��ي��ل��ة ك���ان���ت ت��ت��م��ن��ى في 

قربها  »ح�شنًا«  اأن  ل��و  قلبها 

ل��ي�����ش��اع��ده��ا، ف��ت��ج��ده ف��ج��اأة 

مال�شقًا لها ليحمل االأغرا�س 

عنها.

ت����رّب����ى »ح���������ش����ن« ب��ي��ن 

المجاهدين، اإذ كان طفاًل �شغيرًا حينما 

كان ياأخذه والده معه اإلى عمله في »الهيئة 

ال�شحية االإ�شالمية � الدفاع المدني«، وقد 

د ذلك، في كثير من االأوقات، ليقّوي  تق�شّ

قلب �شغيره.

* في �ضبيل اهلل 
وم��ن��ذ ���ش��ن��وات��ه االأول����ى ب���رزت عنده 

ال�شجاعة واالإقدام وحّبه ال�شديد لل�ّشالح، 

ال بل وال�ّشغف به، فكان ال ي�شتري لعبة اإال 

تكون  اأن  واالأف�شل  »م�شد�شًا«  اأو  »بندقية« 

»دبابة«! حتى اأّنه حينما يلعب في التراب، 

وي�شتخدم  مترا�شًا  يبني  ما  �شرعان  فاإّنه 

ويبداأ  بندقية  كاأّنها  المطاط  من  قطعة 

كان  �شبابه  وف��ي  الوهمي.  النار  باإطالق 

ل��الأف��الم  ال��م��دم��ج��ة  االأق���را����س  ي�شتري 

ل�شناعة  الوثائقية  واالأف����الم  الحربية 

ت�شنيع  كيفية  بدقة  فيراقب  االأ�شلحة، 

ال��ح��رب��ي��ة،  ال��م��ع��دات  بع�س  وا���ش��ت��ع��م��ال 

ب��ي��ن ال���م���ن���زل وغ��رف��ة 

»ح�شن«  ع��ا���س  ال��ع��م��ل��ي��ات، 

�شنواته االأولى، وكان �شبورًا 

ع��ل��ى ال���وج���ع ال����ذي ت��اآخ��ى 

م��ع��ه، ول��ك��ن ذل��ك ل��م يقمع 

الطفل  ال�شغيرة،  روحه  في 

وال��ف�����ش��ول��ي.  الم�شتك�شف 

ففي الثانية من عمره، خطر 

في باله اأن يعرف ماذا يوجد خلف الدفاع 

في  ال��واق��ع  منزلهم  ل�شباك  ال��ح��دي��دي 

ال�شباك،  على  فوقف  الخام�شة،  الطبقة 

وح�����اول ال���خ���روج م���ن ب��ي��ن ال��ق�����ش��ب��ان 

الحديدية، والأنه كان �شغير الحجم كثيرًا 

ا�شتطاع الخروج والوقوف  ب�شبب مر�شه، 

على حافة النافذة من الخارج وهو مم�شٌك 

الطريق  ف��ي  وال��ن��ا���ُس  بالق�شبان،  ج��ي��دًا 

ينظرون اإليه وي�شرخون. ولم يعرف والده 

كيف و�شل اإلى البيت بلمحة عين، واأم�شك 

به واأدخله ثم ا�شطر في اليوم ذاته اإلى اأن 

ي�شع دفاعًا حديديًا اإ�شافيًا لل�شباك!

* القلب ال�ضغير.. كبير
و�شاحب  قويًا  ح�شن  ك��ان  �شبابه  في 

عالقة  على  حافظ  وق��د  وم��ب��ادرة.  نخوٍة 

والجيران،  العائلة  اأف��راد  جميع  مع  طيبة 

فلم يحتْج اأحد لخدمة اإال وّفق اهلل »ح�شنًا« 

لق�شائها له. حتى اأن والدته تذكر اأنه في 

�أح��د  يحت��ْج  ل��م 

وّف��ق  �إل  لخدم��ة 

�هلل »ح�س�����ن���ًا« 

ل����ه لق�سائ���ه���ا 
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لتطوير معلوماته وتو�شيع اأفق 

اطالعه.

بالن�شبة  الجهاد  يكن  لم 

ال�شالح  حمل  »ح�شن«  اإل���ى 

فح�شب، بل عمد اإلى جعل كل 

�شبيل  في  به جهادًا  يقوم  ما 

اهلل، ففي ال�شابعة من عمره، 

وعلى الرغم من مر�شه، كان 

يحمُل �شندوق تبرعات »هيئة 

االإ�شالمية«  المقاومة  دع��م 

ويقف في الطريق غير عابئ 

اأو  الاّلهبة  ال�ّشم�س  بحرارة 

بالبرد القار�س.

اأن  اأري�����د  اأم������ي..   *
اأ�ضت�ضهد

ك�شافة  ب�����ش��ف��وف  »ح�����ش��ن«  ال��ت��ح��ق 

االإمام المهدي| وهو في ال�ّشاد�شة من 

يريد  اأنه  حينها  والدته  اأخبر  وقد  عمره. 

اأن ي�شت�شهد. ولم تكن هذه الجملة مجرد 

اأول  كانت  بل  �شغير،  �شبّي  نطقه  ك��الم 

�شّكلت  ف��اإذا  ال�شهادة.  طريق  في  خطوة 

مرافقته لوالده اإلى مركز الهيئة ال�شحية 

االإ�شالمية نافذة اإلى عالم المقاومة، فاإّن 

االأولى  البوابة  هي  اإليه  بالن�شبة  الك�شافة 

في  اإّن���ه  اإذ  ال��ج��ه��اد،  �شاحة  اإل��ى  لعبوره 

ي�شارك  ب��داأ  عمره،  من  ع�شرة  الخام�شة 

بعد  الجهادية،  المهمات  في 

خ�����ش��وع��ه الأول�����ى ال�����ّدورات 

الع�شكرّية، والتحق بالمحاور 

مرابطًا وم�شاركًا في عمليات 

الّر�شد واال�شتطالع. 

في الك�شافة تعّلم »ح�شن« 

وذاق  ال�شهادة،  اأولى حروف 

طعم م���رارة ف��راق االأح��ّب��ة، 

�شاروا  ال��رف��اق  من  فالكثير 

وك��ان  »���ش��ه��داء«،  بعد  فيما 

المقرب  �شديقه  اأب���رزه���م 

»عمار  اال�شت�شهادي  ال�شهيد 

ح����م����ود«، ف��ب��ق��ي »ح�����ش��ن« 

البيت  ف��ي  بكامله  اأ���ش��ب��وع��ًا 

اللحظة  تلك  منذ  ح�شم  وقد  عليه،  يبكي 

اأن ال يوؤّخره اأي �شيء عن ال�شهادة، فانتقل 

التفّرغ  اإل��ى  العامة  الّتعبئة  �شفوف  من 

لي�شبح عمله في ال�شباكة عماًل ثانويًا بعد 

اأن كان هو االأ�شا�س، وغّير ا�شمه الجهادي 

و�شع �شورة  وقد  »عّمار«،  اإلى  »كّرار«  من 

عّمار بالقرب من �شريره.

* عّمار اإيغوز
و�شع   ،2000 العام  اأي��ار  تحرير  بعد 

تق�شي  لحياته،  جديدًة  رزنامة  »ح�شن« 

ب��ال�����ش��ي��ر وف���ق ب��رن��ام��ج ع��ب��ادي وروح���ي 

اإل��ى  ل��ل��و���ش��ول  يعينه  م��ح��دد  وع�����ش��ك��ري 

با�ست��در�ج  نج��ح 

من  جن���د  ع�سرة 

»�إيغ����ز«   فرق���ة 

ولأج������ل ه����ذ� 

�أُطلق على ح�س�ن 

��س�����م  »عّم����ار 

�إيغ���ز«، و��س�تهر 

بي��ن �لمجاهدي��ن 

باأّن����ه م��ن �أمه��ر 

»�لق��ّن��ا�س������ة«
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ال����ّدورات  ب��ع�����ش��رات  فالتحق  ال�����ش��ه��ادة، 

�شيء  ي�شغله  ولم  �شية،  التخ�شّ الع�شكرّية 

العدو  �شّن  عندما  ل��ذا  الهدف،  ه��ذا  عن 

 ،2006 ال��ع��ام  ف��ي  ت��م��وز  ع���دوان  الغا�شم 

في  البقاء  ورف�����س  بال�شهادة،  ا�شتب�شر 

مركز عمله في بيروت م�شّرًا على الذهاب 

»البّيا�شة«  اإلى قرية  الجنوب، فو�شل  اإلى 

اإنزال  لمحاوالت  مرة  غير  تعّر�شت  التي 

العدو، ورابط هناك مع رفاقه  من جانب 

قليلٍة  ب��اأي��اٍم  و�شوله  وبعد  المجاهدين. 

ا�شُت�شِهد قائد المجموعة، فت�شلَّم »ح�شن« 

الع�شكري  ب��ذك��ائ��ه  وا���ش��ت��ط��اع  ال��ق��ي��ادة، 

العدو  و�شجاعته، ومعرفته بطريقة تفكير 

المتكررة.  االإن���زال  م��ح��اوالت  ُيف�شل  اأن 

وقد و�شع العديد من الخطط التي كّبدت 

اأهمها  فادحة،  خ�شائر  االإ�شرائيلي  العدو 

جنود  ع�����ش��رة  ب��ا���ش��ت��دراج  ن��ج��ح  حينما 

يدرك  ك��ان  بيٍت  اإل��ى  »اإي��غ��وز«   فرقة  من 

وبالفعل،  الطيران،  من  �شُي�شتهدف  اأن��ه 

�شرعان ما ا�شتهدف الطيران االإ�شرائيلي 

طلق 
ُ
المنزل فُقِتل كل الجنود، والأجل هذا اأ

على »ح�شن« ا�شم  »عّمار اإيغوز«، وا�شتهر 

بين المجاهدين باأّنه من اأمهر »القّنا�شة«.

* حياة اأرادها هلل
في  م�شاركته  ث��ن��اء  اأ »ح�شن«  ُع��رف 

ب��م��ب��ادرت��ه في  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  ال�����ّدورات 

ما  اإذا  المدّرب  اأمام  الم�شوؤولّية  تحّمل 

انتبه  اأن  وبعد  رفاقه.  من  اأح��د  اأخطاأ 

ال�شبب،  ع��ن  ل��ه  و���ش��اأ ل��ذل��ك،  ال��م��درب 

وعلى  منه«.  اأكثر  اأتحّمل  ن��ا  »اأ اأج��اب: 

ل� »ح�شن«  ّن الو�شع الماّدي  اأ الّرغم من 

كان متوا�شعًا جدًا، فاإّن ذلك لم يجعله 

ا�شت�شهاده  فقبل  ح��ول��ه.  ع��ّم��ن  يغفل 

ي�شتريان  وزوجته  »ح�شن«  كان  باأ�شبوع 

قطعة،  ان��ت��ق��ى  ك��ل��م��ا  وك���ان  ل���ه،  ث��ي��اب��ًا 

ف�شاألته  معها،  ث��ان��ي��ًة  واح���دة  ا���ش��ت��رى 

زوج���ت���ه ل��م��ن ي�����ش��ت��ري ه���ذه ال��ث��ي��اب، 

يرزح  المركز  في  رفيقه  اأن  فاأخبرها 

فراتبه  االقت�شادي،  الو�شع  وطاأة  تحت 

عياله،  وحاجة  حاجته  ي�شدُّ  ال  ال�شهري 

بنف�شي«. اأ�شاويه  نا  »واأ واأ�شاف: 

ُمحياه  على  ال�شهادة  اإم���اراُت  الح��ت 

عليه،  برحابتها  الدنيا  و�شاقت  الفتّي، 

رمق  حتى  ال��رح��ي��ل،  وق��ت  ح��ان  اإن  وم��ا 

�شورة ال�شهيد »عمار« بنظرة الم�شتاق اإلى 

اأثناء تاأديته  اللقاء، و�شرعان ما التقى به 

لواجبه الجهادي.

هكذا كان »ح�شن رباح« اأو »عمار«، كما 

كان يحب اأن ُينادى، وكثيرة هي المواقف 

زينت  التي  والُم�شّرفة  الُم�شرقة  الجهادية 

حياته، تلك الحياة التي لم يردها اإال هلل.. 

فكانت كذلك.
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از دميا جمعة فوَّ

�لأن��ا  بي��ن 

و�لأن������ا.. 

من اأنا؟ ما هي اأهدافي؟ كيف اأتعامل مع من هم حولي 

االآخرين؟ هي  اأحّقق ذاتي بمعزل عن  واأتقّبلهم؟ كيف 

طور  في  ال�ضباب  اأغلب  راأ�ض  في  تجول  محورية  اأ�ضئلة 

نمّوهم و�ضعيهم في بناء �ضخ�ضّية ناجحة. ورغم اأّن اهلل 

اأنعم على العديد منهم باآباء يتفّهمون حاجاتهم اإال اأننا 

نجد بع�ضهم عاجزًا عن التعبير عّما يريد ب�ضكل �ضحيح، 

ينفكون  وال  ذاتهم  مع  مت�ضالحين  غير  الأنهم  بب�ضاطة، 

بهم  �ضتحط  اأين  يعرفون  وال  الخطاأ  الأنف�ضهم  يبررون 

محدد  مرفاأ  عند  رحالهم  �ضي�ضعون  ومتى  الحياة  �ضفن 

لينطلقوا بعدها في محاولة اإيجاد الّذات..
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وبين االأنا واالأنا.. اأنا تقلقنا وتقّيدنا.. 

واأحيانًا كثيرة تدّمرنا!

تتعامل  كيف  ه��ك��ذا؟  تكّلمني  »كيف 

وتحّط من  اأنا  تنتقدني  وكيف  بلوؤم؟  معي 

قدري؟«.

ول��ك��ن ال�����ش��وؤال االأ���ش��ا���س ال���ذي ال بّد 

من  اأن��ا؟  من  مّنا:  واح��د  ك��ّل  يطرحه  اأن 

الخطاأ  عن  منّزهًا  نف�شي  اأخ��ال  حتى  اأن��ا 

ومع�شومًا عن الذّم؟ حين نتحّرر من تلك 

اإلى  القابعة في داخلنا.. حين ننظر  االأنا 

االأمور حولنا نظرة ا�شتقاللّية عن اأهوائنا 

االنطالق  من  نتمّكن  �شوف  ورغباتنا.. 

بحرّية اأكبر.

وال  العمل..  بهذا  القيام  يمكنني  »ال 

اأ�شتطيع اأن اأنجح«. 

كيف عرفت دون اأن تحاول؟

»اأنا االأف�شل وكلماتي هي الميزان«. 

وهل قراأت وتثقفت وامتلكت التجارب 

الكلمات  ملك  نف�شك  ب  لتن�شّ الكافية 

وخطيبًا في النا�س من حولك؟

انظر اإلى االأمور من حولك بمنطقّية.. 

حاول حين تواجه اأّي م�شكلة اأن تقف على 

برّم�تها  الم�شاألة  اأّن  وتخّيل  مرتفع  كر�شّي 

ك��ّل المعطيات  اإل���ى  ان��ظ��ر  اأ���ش��ف��ل م��ن��ك، 

من  وتجّرد  الحلول  مختلف  اإل��ى  وتعّرف 

المنطق  وبين  بينك  تقف  التي  االأن��ا  تلك 

والعقل..

حين ت�شمع نقدًا اأو تتلّقى كالمًا قا�شيًا 

اأب  من  يحّبك:  ممن  انطلق  اإذا  ة  خا�شّ

مخل�س  و�شديق  ب��ك  تهتّم  واأّم  ي��رع��اك 

يخاف  م��ّم��ن  ال��ك��الم  ينطلق  حين  ل���ك.. 

االأن��ا  من  تجّرد  نف�شك،  من  حّتى  عليك 

وا�شتمع اإليه..

اأب��واب  وتقفل  اأمامهم  تتعالى  لعّلك 

نف�شك  مع  قبعت  اإن  باأ�س  ال  ولكن  الحوار 

االأن���ا..  تلك  وخاطبت  ب��ذات��ك  وان��ف��ردت 

خاطبها، اأّنبها، عّلمها كيف تتنازل فت�شمو 

بالوّد  والق�شوة،  بالحب  الرف�س  وتتقّبل 

اأعدائك  األد  ُربَّ  الذكر،  والجفاء، بح�شن 

نف�شك التي بين جنبيك. 

في الختام

تعّرف اإلى نف�شك. رحم اهلل امرءًا عرف 

بها  اأو�شانا  و�شية  هي  عنده،  فوقف  ح��ّده 

 :Qاأبي طالب الموؤمنين علي بن  اأمير 

.
)1(

»من عرف نف�شه فقد عرف رّبه!« 

�شرح اأ�شول الكافي، مولى �شالح المازندراني، ج 3، �س 23.( 1)

الهوام�ض
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»ب�����ن�����ّي.. 

بنا!« رف��ق��ًا 
ما  وغالبًا  ال�شباب  طلبات  هي  كثيرٌة 

م�شتلزمات  تاأمين  مع�شلة  االأه��ل  يواجه 

وال  اأ�شا�س  غير  يعتبرونها  التي  اأبنائهم 

عقبة  اإل��ى  المال  فيتحّول  ح��ّد  عند  تقف 

االأو�شاع  في ظّل  ة  االأ�شرة خا�شّ في حياة 

عبة. االقت�شادّية ال�شّ

ال��م��ن��ازل ن�شادف  ال��ع��دي��د م��ن  وف��ي 

لكفاية  نهارًا  لياًل  يعمالن  الوالدين  كال 

اأوالدهما ورغم ذلك يتذّمر االأبناء ويعتبر 

بع�شهم اأّن م�شروفهم ال يكفيهم.

�ل�ساب: متى �شتح�شر لي ال� »البتوب« 

الذي وعدتني به منذ اأكثر من �شهر؟

بداًل  ثمنه  اأنت  تجمع  ال  ولماذا  �لأب: 

المالب�س  ع��ل��ى  م�����ش��روف��ك  ب��ع��ث��رة   م��ن 

والّنزهات وت�شريج هاتفك الخلوي؟

م�شروفي  اأّن  تعتقد  وه��ل  �ل�����س��اب: 

تاأمين  م��ن  واأت��م��ّك��ن  منه  الأقت�شد  يكفي 

ثمن ال� »البتوب«؟ من ي�شمعك يعتقد اأّنك 

تعطيني ما يفي�س عني!

ثّم  م�شروفك  مّني  تاأخذ  اأنت  �لأب: 

تطلب من والدتك المزيد من الّنقود.. اأال 

رف؟ ترى اأّنك تبالغ كثيرًا في ال�شّ

�ل�ساب: كّلما طلبت منك النقود رددت 

لديهم  رفاقي  بينما  نف�شها  ال�شكوى  لي 

اأملك واأكثر، واأهلهم ال يبخلون عليهم  ما 

اأبدًا!

�لأب: اأنا بخيل؟ ح�شنًا، اإّياك اأن تكّرر 

اأح�شره  لن  الأّنني  مّني  »البتوب«  ال�  طلب 

لك واذهب االآن من وجهي!

�ل�ساب: �شاأذهب ولكّنني لن اأ�شامحك 

الأنك اأخلفت وعدك! لن اأ�شامحك اأبدًا!
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لثقافة . 1 �����ش��وا  ت��وؤ���شّ اأن  ال�����ش��روري  م��ن 

تحّددوا  اأن  بمعنى  المنزل  في  مالية 

الأبنائكم  اأ�شبوعيًا  وم�شروفًا  ميزانّية 

الأن الم�شروف اليومي لن يمّكنهم من  

ي�شرفونه  �شوف  وال�ّشهري  االقت�شاد، 

بينما  �شهر،  االأوائ��ل من كل  الع�شر  في 

اأ�شبوعي  م�شروف  على  اّتفقتم  اإذا 

مع  يتعاملون  كيف  اأب��ن��اءك��م  وعّلمتم 

و�شع  عبر  تبذير  ودون  باإر�شاٍد  الّنقود 

بحلِّ  ت��ب��داأون  �شوف  اقت�شادية  خّطة 

جزٍء من الم�شكلة.

ت�شتطيعون . 2 ال  بما  اأب��ن��اءك��م  ت��ِع��دوا  ال 

يفقدهم  �شوف  ذلك  الأّن  لهم،  تاأمينه 

ثقتهم بكم وتذّكروا اأّن طلباتهم لي�شت 

لهم  توؤّمنوا  اأن  فحاولوا  تعجيزية  كّلها 

المعقول منها. 

في حال األّح اأبناوؤكم على �شراء غر�ٍس . 3

على  معهم  اتفقوا  الّثمن،  باهظ  معّيٍن 

وليعملوا  ثمنه  م��ن  بجزء  تتكّفلوا  اأن 

هم على توفير الجزء االآخر من �شعره 

م�شوؤولون  اأّنهم  ي�شعرون  �شوف  حينها 

عن تاأمين احتياجاتهم.

في . 1 قلياًل  ر  فكِّ اأه��ل��ك  تحاكم  اأن  قبل 

الم�شاريف التي ينبغي اأن يوؤمنوها واأن 

بالن�شبة  اأ�شا�س  اأنها  رغم  احتياجاتك 

اإليك ولكنها لي�شت من اأولويات االأ�شرة 

ككل!

كن واقعيًا في طلباتك وتذّكر اأنك فرد . 2

طلباتها  تفي�س  التي  االأ�شرة  هذه  من 

غالبًا عن معا�س والدك وال بّد اأن ذلك 

ي�شعره بالحزن، مهما اأخفى عنك، اأنه 

غير قادر على تحقيق اأحالمك!

تُلم . 3 وال  بحياتك  واق��ن��ع  اأن��ان��ي��ًا  تكن  ال 

وان��ظ��ر  بحقك  ��روا  ق�����شّ مهما  اأه��ل��ك 

اأمرك  الذي  اهلل  وا�شكر  لديك  ما  اإلى 

تعبهما  تحترم  واأن  لوالديك  باالإح�شان 

في �شبيل راحتك وراحة اإخوتك. 

87

م
 2

01
2 

ر
يا

/�أ
 2

48
د 

د
ع
ل
�



��ستعدو� 
ل�س��فر �لآخ��رة
ال�ضيد �ضامي خ�ضرا

ال���م���وت ح����ق، ب���ل ه���و م���ن اأه���م 

الحقائق على االإطالق.

والعاقل هو َمن اأعّد وا�ضتعّد لذلك 

ويجب  عليه.  ال��م��وت  يقع  اأن  قبل 

االآخ��ري��ن  وت��ذك��ي��ر  النف�ض  تذكير 

بقربه...

* تهيئة الكفن قبل الموت
قبل  كفنه  يهّيئ  اأْن  للمرء  ي�شتحب 

مماته، واأن ينظر اإليه كّل وقت في حياته. 

وقد �شنع ذلك جماعة من اأهل االعتبار، 

وهذا ما ال ينبغي اأن يتركه ذوو المراقبات 

وال�ّشلوك الرّباني.

بعد  ما  نفقات  تهيئة  له  ي�شتحب  كما 

تليه.  التي  االأول��ى  الثالثة  واالأي��ام  الموت 

فاإنه  كفنًا  ا�شترى  اإذا  اأنه  اأحد  يتوّهم  وال 

ينتظر  الموت  فهل  ال��م��وت...  من  يقترب 

كفنك؟
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* »عندي كفني«
الكاظم موالنا  عن  روي 

Q قبل وفاته:

»اإّن�����ا اأه����ل ب��ي��ٍت ُم��ه��وُر 

ن�����ش��ائ��ن��ا وح�����ّج ���ش��رورت��ن��ا 

واأك��ف��ان م��وت��ان��ا م��ن طاهر 

.
)1(

اأموالنا، وعندي كفني« 

وعن االإمام اأبي عبد اهلل

Q اأن���ه ق���ال: »م��ن كان 

يكتب  لم  بيته  في  معه  كفنه 

نظر  كّلما  م��اأج��ورًا  وك��ان  الغافلين،  م��ن 

.
)2(

اإليه«

والفقيه  ال��ع��ام��ل  ال��ع��ال��م  ذك���ر  وق���د 

��د اب����ن ط����اوو�����س، ف��ي  ال���ك���ام���ل ال�����ش��يِّ

الكثير،  ال�شيء  الكفن  تهيئة  ا�شتحباب 

في  وذل��ك  اإل��ي��ه  ال��رج��وع  ي�شتحّق  ال��ذي 

وكان  ال�ّشائل...  بفالح  المو�شوم  كتابه 

ا ذكره} قوله:  ممَّ

في  واأن��ُظ��ُرُه  كفني،  خ���رج 
ُ
اأ واأن��ا   ...«

وكاأنَّني  اإليه،  النظَر  وُب  اأ�شَت�شْ وقت،  كل 

واأنا  اأ�شاهُد عر�شي على اهلل جلَّ جالله، 

الب�ُشه وقائم بين يديه...«.

* تجديد التوبة
ا اأن يجّدد التوبة  ُي�شتحب لكل واحٍد منَّ

بينه وبين اهلل تبارك وتعالى. فابن اآدم في 

حالة ال يدري معها اإلى اأين يكون م�شيُره، 

لذلك ي�شتحب له اأن يتدارك ما اأ�شلف من 

قربًة  زاكية  طاهرة  بتوبة  ومعا�ٍس،  ذنوب 

، واإنابة اإليه. للمولى عزَّ وجلَّ

 :P وليتذكر قول موالنا ر�شول اهلل

»من تاب قبل اأن يعايَن، َقِبَل 

)3(

اهلل توبته« 

»اإنَّ  اأي�شًا:   P وقوله 

لم  ما  عبِده  توبَة  يقبل  اهلل 

لم  م��ا  اأي   
)4(

ُي���غ���رغ���ر...« 

اأو  حلقه  اإل��ى  النف�س  ت�شل 

َحْنَجرته.

* ال�ضدقة
واحد  لكل  ُي�شتحب  كما 

اإن  ماله  بُثُلِث  يو�شَي  اأن  منا 

كان مو�ِشرًا، واأن يو�شَي بالخيرات للفقراء 

اآخر  في  يكون  فقد  وغيرهم،  اأرحامه  من 

اأيام حياته، وماُله الذي اأنفق ُجلَّ وقته في 

ا قريب، و�شيكون  جمعه �شي�شادر منه كلُّه عمَّ

ع،  يتبرَّ اأن  له  فاالأ�شلم  عليه...  الح�شاب 

في زمن �شحته وعافيته، بعنوان �شدقاٍت 

للم�شتحقين  وخ��ي��راٍت،  وم��ب��راٍت  وه��ب��اٍت 

والمحتاجين واأهِل الفاقة والعوز.

 :P اهلل  ر���ش��ول  م��والن��ا  ع��ن  روي 

.
)5(

»ال�شدقة تمنع ميتة ال�شوء« 

اأن   Qالباقر االإم����ام  ع��ن  وُروي 

ادم،  »اب���ن  ي��ق��ول:  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل 

ما  عليك  �شترت  بثالثة:  عليك  تطّولت 

واأو�شعت  واروك،  م��ا  اأه��ل��ك  ب��ه  يعلم  ل��و 

م خيرًا،  عليك فا�شتقر�شت منك فلم تقدِّ

وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم 

.
)6(

تقدم خيرًا«

* ذكر �ضهادة ال اإله اإالَّ اهلل
ال  �شهادة  ذك��ر  من  االإك��ث��ار  وي�شتحب 

 :P اإله اإالَّ اهلل، فعن موالنا ر�شول اهلل

عن �لإمام �أبي عبد 

»م����ن   :Q �هلل 

كان كفن���ه معه 

في بيت�ه ل�م يكتب 

�لغافلي���ن« م����ن 
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رو�شة الواعظين، الفتال الني�شابوري، �س 221.( 1)

و�شائل ال�شيعة، الحر العاملي، ج 3، �س 50.( 2)

الكافي، الكليني، ج 2، �س 440.( 3)

بحار االأنوار، المجل�شي، ج 6، �س 19.( 4)

ثواب االأعمال، ال�شيخ ال�شدوق، �س 140.( 5)

بحار االأنوار، م. �س، ج 67، �س 19.( 6)

و�شائل ال�شيعة، م. �س، ج 2، �س 456.( 7)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 548.( 8)

بحار االأنوار، م. �س، ج 78، �س 240.( 9)

 الدعوات، الراوندي، �س 250.( 10)

 بحار االأنوار، م. �س، ج 78، �س 239.( 11)

 الدعوات، م. �س، �س 215.( 12)

الهوام�ض

نوا موتاكم ال اإله اإالَّ اهلل،  »لقِّ

اآخ��ر كالمه ال  ف��اإنَّ من كان 

.
)7(

ة«  اإله اإالَّ اهلل، دخل الجنَّ

ر�شوان  الفقهاُء  واأفتى 

بعدم  ع��ل��ي��ه��م،  ت��ع��ال��ى  اهلل 

نعم  الموت...  كراهة  حرمة 

ُي�شتحب عند ظهور اأماراِتِه، 

اهلل  لقاَء  االإن�شان  يحبَّ  اأن 

في  كان  ولو  الموت،  تمّني  وُيكرُه  الكريم. 

ٍة وبليٍة، بل ينبغي اأن يقول: »اللهمَّ ما  �شدَّ

ني  وتوفَّ فاأحيني،  لي  خيرًا  الحياَة  علمت 

.
)8(

اإذا علمت الوفاَة خيرًا لي« 

الموت  يح�شب  واأن  االأمل  طول  ويكره 

اهلل  يذكَر  اأن  للمحت�شر  وُي�شتحب  بعيدًا. 

اهلل  ر�شول  موالنا  وروي عن  كثيرًا،  ذك��رًا 

ذاِكَر  اإالَّ  عط�شاَن  يموُت  اأحٍد  »كل   :P

)9(

اهلل« 

َها  يُّ
كما ُي�شتحب قراءُة �شورِة: {ُقْل َيا �أَ

العابدين زيُن  موالنا  وقال  �ْل��َك��اِف��ُروَن}، 

»اللهمَّ  ال��م��وت:  ح�شره  عندما   ،Q

ال��ل��ه��مَّ ارحمني  ��ك ك��ري��م،  ف��اإنَّ ارح��م��ن��ي 

دها حتى ُتوفَي  فاإنَّك رحيم«، فلم يزْل ُيردِّ

.
)10(

�شلوات اهلل عليه 

* �ضورة »ي�ض«
ول�شورة »ي�س« المباركة اأ�شراٌر كثيرة، 

واأكثر  واالآخ���رة.  نيا  الدُّ في 

النا�س ال يعرفون من اآثارها 

ومنافعها اإالَّ الَقْدَر الي�شير.

ال��ع��ادُة على  فقد ج��رت 

والميت،  للمحت�شر  قراءتها 

اأنَّ  ب����ه،  ال��م�����ش��لَّ��م  ول���ك���نَّ 

وفوائَدها  جليلة،  اأ�شرارها  

عميمة، حيث ُروي عن موالنا 

ال�شادقQ قوله: »من قراأ »ي�س« ومات 

ة، وح�شر ُغ�ْشَله  في يومه، اأدخله اهلل الجنَّ

عونه  ثالثون األف مَلك، ي�شتغفرون له وُي�شيِّ

اإلى  دِخ��ل 
ُ
اأ فاإذا  له،  باال�شتغفار  قبره  اإلى 

اللحد، كانوا في جوف قبره يعبدون اهلل، 

وثواب عبادِتهم له، وُف�شح له في قبره َمدَّ 

.
)11(

ب�شره، واأومن �شغطة القبر« 

وقال النبي P: »يا علي اقراأ »ي�س« 

ف���اإنَّ ف��ي ق���راءة »ي�����س« ع�شَر ب��رك��ات: ما 

�شبع، وال ظامىٌء اإالَّ ُروي، 
ُ
قراأها جائع اإالَّ اأ

وال  تزوج،  اإالَّ  عزٌب  وال  ُك�شي،  اإالَّ  عاٍر  وال 

وال  برىء،  اإالَّ  مري�ٌس  وال  اأمن،  اإالَّ  خائٌف 

عيَن 
ُ
اأ اإالَّ  م�شافٌر  وال  اأخ��رج،  اإالَّ  محبو�س 

على �شفره، وال قراأها رجل �شلَّت له �شالة 

ى  اأدَّ اإالَّ  مدين  وال  عليه...  اهلل  ه��ا  ردَّ اإالَّ 

عنه  ف  ُخفِّ اإالَّ  ميٍت  عند  ُقرئت  وال  دينه، 

.
)12(

تلك ال�شاعة« 

ع���ن ر�س�����ل �هلل

�أحٍد  »ك�����ل   :P

عط�س��اَن  يم���ُت 

�إلَّ ذ�ِك��������َر �هلل«
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األقتها  ال��ت��ي  الكلمة  ف��ي  ج���اء  وم��م��ا 

االأخت اإي�ڤ�ا:

في  العمل  ب��داأُت  وان��دف��اع،  »بحما�شة 

الأجد  كمحّررة  وظيفتي  ت�شّلمت  المجلة.. 

اأمام م�شوؤولية وتكليف واأمانة كنُت  نف�شي 

و���ش��ارت  لها  ِلتحمُّ اال���ش��ت��ع��داد  اأت���ّم  على 

اأعطيتها  واأيامي...،  دربي  رفيقة  المجلة 

على مدى اأحَد ع�شَر عامًا كّل ما اأملك من 

ُجعبتي ر�شيدًا  اإلى  واأ�شافت  وقٍت وجهد، 

ر بثمن. نعم، لطالما اعتبرت  دفينًا ال ُيقدَّ

كبير  �شرف  بقية اهلل  العمل في مجلة  اأنَّ 

وفقني اهلل تعالى اإليه، ونعمٌة مّن بها علّي.

مرتاحة  واأن���ا  المجلة  اأت���رك  ال��ي��وم، 

�شتبقى  وه��ي  ا�شتقرارها،  ع��ن  ورا�شية 

اأغلى  م��ن  ُح��ِرم��ت  ول��و  حتى  مني  ُج���زءًا 

»اآخر  بها �شفحة  واأعني  قلبي  على  نافذٍة 

للقراء  الكبير  ال�شكُر  ويبقى  ال��ك��الم«.. 

االأعّزاء.. و�شكرًا لكم جميعًا«.

وف���ي خ��ت��ام ال��ح��ف��ل ت���ّم ت��ق��دي��م درع 

اإي���ڤ���ا  ل��الأخ��ت  المجلة  قبل  م��ن  تكريمّي 

علوية، مع تمنّيات اأ�شرة المجلة لها بدوام 

النجاح والتوفيق.

حفل تكريم �لأخت �إي�ڤ�ا عل�ية نا�سر �لّدين

التحرير  لمديرة  حفاًل  اهلل  بقية  مجلة  اأق��ام��ت 

طوال  لجهودها  تكريمًا  علوية  اإي�ڤ�ا  االأخ��ت  ال�ضابقة 

في  تحّدث  المجلة.  اأ�ضرة  �ضمن  العمل  من  �ضنوات  ع�ضر 

التنفيذي  المجل�ض  لرئي�ض  الّثقافي  المعاون  الحفل 

ومثنيًا  بها  الُمحتفى  بجهود  منّوهًا  بركات  اأكرم  ال�ّضيخ 

رئي�ض  تحّدث  كما  عملها.  فترة  خ��الل  قدمته  ما  على 

التحرير  ورئي�ض  �ضرور،  يو�ضف  ال�ضيخ  ال�ّضابق  التحرير 

الحالي ال�ضيد علي عّبا�ض المو�ضوي.
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 ..Qلإمام �لهادي�

دين ُل �لُمَمهِّ �أوَّ
ال�ضيخ تامر حممد حمزة

االإمام علي بن محمد الهاديQ هو الجّد المبا�ضر 

وه��ّي��اأ  عمليًا  م��ّه��د  م��ن  اأول  وه��و   .| المهدي  ل��الإم��ام 

لكيال  والّرعاية،  العنايَة  اأواله  ثم  لوالدته  المقّدمات 

اأن  بذلك  وليمنع  االأع��داء  اإلى  به  يتعلق  خبر  اأّي  ي�ضل 

االإم��ام  تحّمل  ذلك  الأج��ل  منهم.  يكرُهُه  ما  اإليه  ي�ضل 

اإليه من  اإلى م�ضوؤولّياته الموكولِة  � م�ضافًا   Qالهادي

اهلل تعالى � م�ضوؤوليَّة القادِم من عالِم االأ�ضالب ال�ّضامخِة 

اإلى عالِم االأرحام المطهَّرِة ثمَّ اإلى عالِم الدنيا.

* حماية ال�ضيعة
 Qالهادي االإم�����ام  م��ار���س  ل��ق��د 

االإلهّية وقام بدوره وهو في موقع  وظيفته 

ل��الأّم��ة  تح�شين  م��ن  وال���والي���ة  االإم���ام���ة 

ين�شجم  اأمني  باأ�شلوب  م�شالحها  ورعاية 

م��ع ال��ّظ��روف ال��ق��اه��رة وال��ق��ا���ش��ي��ة، الأّن 

يعرف  كان  من  كل  تطارد  كانت  ال�شلطة 

ت�شّددها  من  تزيد  وكانت   ،Qاالإمام

االإق��ام��ة  عليه  فتفر�س  محا�شرته  ف��ي 

كان  ك��ّل��ه،  ذل��ك  م��ن  وب��ال��رغ��م  الجبرية. 

واإر���ش��ادات��ه  اأوام���ره  يو�شل   Qاالإمام

بال�شرعة المطلوبة اإلى جميع اأ�شحابه في 

طول البالد وعر�شها. 

االإمام  اتخذها  التي  االإج��راءات  ومن 
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لترتيب االأمور في ظل هذه الظروف:

1� تبديل توقيعاته ال�ضريفة 

 Qاالإمام كان  االأحيان  بع�س  في 

يوّقع كتبه با�شم عبيد بن زرارة، وهو من 

 ،Qال�شادق االإم��ام  اأ�شحاب  اأ�شهر 

وكانت توقيعات االإمامQ �شرًا وتورية 

ال �شّيما في كتبه اإلى الكوفة وبغداد. 

2� ال��م��ن��ع م��ن ت����داول االأح���ادي���ث 

عالنيًة

ال��رواي��ات؛  بع�س  ذل��ك  على  وت��دّل��ن��ا 

اأبي  فعن محمد بن �شرف قال: »كنت مع 

فقال  المدينة  في  اأم�شي   Qالح�شن

فاأردت  بلى،  ابن �شرف؟ قلت:  األ�شَت  لي: 

غير  من  فابتداأني  م�شاألة  عن  اأ�شاأله  اأن 

اأن اأ�شاأله فقال: نحن على قارعة الطريق 

 .
)1(

ولي�س هذا مو�شع م�شاألة« 

3� زرع العيون في جهاز ال�ضلطة

اإل��ى  عي�شى  ب��ن  علي  ب��ن  محمد  كتب 

لبني  ال��ع��م��ل  ع��ن  ي�����ش��األ��ه   Qاالإمام

مذهبي  اإن  قائاًل:  اأموالهم  واأخذ  العبا�س 

في الدخول في اأمرهم وجود 

المكروه  اإدخال  اإلى  ال�شبيل 

على عدوه وانب�شاط اليد في 

اأتقّرب  الت�شفي منهم ب�شيء 

ب��ه اإل��ي��ه��م. ف��اأج��اب االإم���ام

Q: من فعل ذلك فلي�س 

مدخله في العمل حرامًا، بل 

.
)2(

اأجرًا وثوابًا 

* اهتمامه بالمهدي|
يتمحور  ك��ّل��ه  ه���ذا  ك���ان 

الإدارة  االأمني  الطابع  حول 

االإمام الهاديQ لالأمة. 

ب��االإم��ام  باهتمامه  خ��ا���س  ه��و  فيما  اأم���ا 

المهدي | فقد تمحور حول اأمرين:   

االأمر االأول: الزوجة المنا�ضبة

�شعى االإمام الهادي في اختيار الّزوجة 

 .Qالع�شكرّي االإم��ام  لولده  المنا�شبة 

اهلل  الأّن  م�شامحة؛  الّتعبير  هذا  في  ولعّل 

�شبحانه وتعالى هو الذي تعّلقت اإرادته باأن 

تكون اأّم القائم هي زوجة االإمام الع�شكري

 Qواإّنما دور االإمام علّي الهادي Q

هو دور المذّلل للعقبات والمهّيئ للمقّدمات 

لٍب  �شُ بين  من  رّبها  بنور  الّدنيا  لت�شرق 

وي��دّل عليه ما ذكره  �شامٍخ ورح��ٍم طاهر. 

النّخا�س  �شليمان  ب��ن  ب�شر 

حيث ورد عنه: »اأّن موالنا اأبا 

محمد  بن  علّي  بن  الح�شن 

في  فّقهني   Qالع�شكرّي

اأبتاع  ال  فكنت  الّرقيق  اأم��ر 

وبينما  ب��اإذن��ه،  اإال  اأب��ي��ع  وال 

اأنا ذات ليلة في منزلي ب�ُشرَّ 

حتى  )���ش��ام��راء(  راأى  م��ن 

اإل���ّي االإم���ام يدعوني  اأر���ش��ل 

اإليه فح�شرت بين يديه وهو 

يحدث ابنه اأبا محمد واأخته 

حكيمة، فلما جل�شت قال لي: 

رغ�����م محا�س���رة 

�لإمامQ وفر�س 

�لجبري��ة  �لإقام���ة 

علي����ه فق��د كان 

ي��س������ل �أو�م��ره 

�إل�ى  و�إر�س���ادت���ه 

�أ�سحاب��ه جم��ي���ع 

93

م
 2

01
2 

ر
يا

/�أ
 2

48
د 

د
ع
ل
�



�لرتب��اط  تح�����ل 

�لعاق��ة  ونظ����ام 

م��ن   Qبالإم��ام

�إلى  �رتب��اط مبا�سر 

م��ا ��سطل��ح علي��ه 

�ل�كاء بن�ظ����ام 

يا ب�شر اأنتم ثقاتنا واإني مزّكيك وم�شّرفك 

بف�شيلة ت�شبق بها �شاأو ال�شيعة في المواالة 

ابتياع  واأنفذك في  اأطلعك عليه  ِب�ِشر  بها، 

ولغة  رومّي  بخط  قًا  مل�شَّ كتابًا  فكتب  اأمًة 

وع�شرين  مائتين  مع  اإل��ّي  دفعه  ثم  رومية 

بغداد،  اإل��ى  وت��وّج��ه  خذها  فقال:  دي��ن��ارًا 

فقال ب�شر: امتثلت جميع ما حّده لي موالي 

الجارية  اأمر  ال�شالم في  الح�شن عليه  اأبو 

فلما َنَظرْت في الكتاب بكت بكاءًا �شديدًا 

وقالت للبائع بعني من �شاحب هذا الكتاب 

 اإنه متى 
)4(

 المغلظة 
)3(

جة  وحلفت بالمحرِّ

قتلت  منه  بيعها  م��ن  امتنع 

. وبعد ذلك تم ما 
)5(

نف�شها« 

.Qاأراده االإمام الهادي

اإخفاء  الثاني:  االأم��ر 

�ضخ�ضه وعدم اإجازة ذكر 

ا�ضمه

ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ك��ان 

 Qاالإمام ف��ي��ه  ي��ع��م��ل 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ع��ت��ق��دات 

ال�����ش��ي��ع��ة وم��ن��ه��ا االإي���م���ان 

 R ب���االأئ���م���ة االأط����ه����ار

كان  من  ة  وخا�شّ باأ�شمائهم  وبمعرفتهم 

الع�شكري  االإمامان  وهما  بعده  من  منهم 

حفيده  اإل��ى  ي�شير  ك��ان   L والمهدي 

با�شمه  يحّل ذكره  وال  بعد،  يولد  لم  الذي 

وع��داًل  ق�شطًا  االأر���س  فيمالأ  يخرج  حتى 

. وعن اأبي ها�شم 
)6(

كما ملئت جورًا وظلمًا 

نذكره؟  »فكيف  له:  فقلت  قال:  الجعفري 

محمد  اآل  من  الحجة  قولوا   :Qفقال

.
)7(

�شلى اهلل عليه واآله« 

* نظام الوالية
بداأ   ،Qالهادي االإم��ام  ع�شر  في 

منحًى  ينحو  االإم����ام  م��ع  ال��ع��الق��ة  ن��ظ��ام 

ج���دي���دًا م���ن خ����الل ن��ظ��ام 

ال����وك����الء. وي���ع���ود ال�����ش��ب��ب 

االإم����ام اأن  اإل����ى  ذل���ك  ف���ي 

قبل  كان مراقبًا من   Q

ال�شلطة المركزية وال ُي�شمح 

مع  المبا�شر  بالتوا�شل  ل��ه 

ال�شيعة المنت�شرين في جميع 

اأرج����اء ال��ع��ال��م االإ���ش��الم��ي، 

االرتباط  نظام  تحول  فلذا 

ال��م��ب��ا���ش��ر اإل����ى االرت���ب���اط 
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بنظام  عليه  ا�شطلح  وال���ذي  بوا�شطة، 

الوكالء.

لقد نّظم االإمام الهاديQ العالقة 

مع الوكالء فيما بينهم وكذلك نظمها بين 

بلده  في  ال�شيعة  وعموم  منهم  واح��د  كل 

ومنطقته. وهذا يتبين لنا من كتاب وّجهه 

اإلى اأيوب بن نوح وكتاب اآخر اإلى اأبي علي 

ابن را�شد طالبًا منهما اأن يتوّلى كل واحد 

منهما ال�شوؤون المالية لما يليه من ال�شيعة 

واأن ال يقبل �شيئًا من اأموال �شيعة المناطق 

االأخرى.

هي  الوكيل  طاعة  اأّن   Qواعتبر

طاعة لالإمام، موؤّكدًا على �شرورة ت�شهيل 

اإليه  والت�شليم  له  بالطاعة  »عليك  مهمته 

جميع الحق قبلك، واأن تح�ّس موالّي على 

ذلك وتعرفهم من ذلك ما ي�شير �شببًا اإلى 

عونه وكفايته فذلك توفير علينا ومحبوب 

 .
)8(

واأج��ر«  به ج��زاء من اهلل  ول��ك  لدينا 

وقد اأح�شي اأكثر من ثالثة ع�شر ا�شمًا من 

اأ�شماء وكالئه في جميع االأم�شار. 

* مهمة الوكالء 
عديدة،  مهام  ال��وك��الء  اإل��ى  �شندت 

ُ
اأ

وهي:

اإي�شالها . 1 ثم  ال�شيعة  الُخم�س من  ت�شلُّم 

.Qاإلى االإمام

المت�شّمنة . 2 ال�شيعة  من  الر�شائل  ت�شلُّم 

لبع�س االأ�شئلة الفقهية وغيرها. 

وت��م��ه��ي��د . 3  Qباالإمام ال��ت��ع��ري��ف 

االأر�شّية له. 

المالّية . 4 والم�شاعدات  الخدمات  تقديم 

من االإمامQ اإلى ال�شيعة.

الهادي االإم���ام  تمكن  النظام  وبهذا 

نهم  Q من الحفاظ على ال�شيعة وح�شّ

من ال�شياع وعّودهم على ثقافة االرتباط 

في زمن الغيبة بحفيده االإمام  الحجة ابن 

الح�شن |.  

 بحار االأنوار، المجل�شي، ج 50، �س 176. ( 1)

 و�شائل ال�شيعة االإ�شالمية، الحر العاملي، ج 12، �س 137.( 2)

المحّرجة: اليمين التي ت�شي���ق مجال الحالف بحيث ال يبقى ( 3)

له مندوحٌة من بّر ق�شمه.

المغلظة: الموؤكدة.( 4)

 كمال الدين وتمام النعمة، ال�شدوق، �س 417.( 5)

م. ن، �س 379.( 6)

بحار االأنوار، م. ن، ج 51، �س 159.( 7)

م. ن، ج 50، �س 223.( 8)

الهوام�ض
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اإعداد: حوراء مرعي

 اأعلنت و�شائل اإعالم تركية اأن اأجهزة 

ع�شابة  على  القب�س  األقت  البالد  اأم��ن 

الّن�شب  مار�شوا  اأ�شخا�س،   6 من  مكّونة 

من خالل بيعهم اأماكن في الجنة لبع�س 

الموؤمنين في عدد من المدن التركية.

وقد زاولت الع�شابة مهنة بيع اأماكن 

خاللهما  نجحت  عامين،  منذ  الجنة  في 

في جني ثروة يتراوح قدرها ما بين 5 و6 

ماليين ليرة تركية.

عددًا  اأن  تركية  اإعالم  و�شائل  وتوؤكد 

الحما�س  غاية  في  كانوا  المواطنين  من 

مما  الجنة،  ف��ي  اأم��اك��ن  على  للح�شول 

�شركات  من  مبالغ  ا�شتدانة  اإل��ى  دفعهم 

ق��رو���س من  ال��ح�����ش��ول ع��ل��ى  اأو  م��ال��ي��ة 

م�شارف مقابل فوائد مالية.

ع�سابة تركية تبيع 

�أماكن في �لجّنة

مكافاآت 
لمخالفي �ل�سير!

يبدو اأّن مخالفات ال�ّشير لم تكن بنظر 

هدفها  اإي�شال  على  ق��ادرة  ُدب��ّي  �شرطة 

لقانون  المتكررة  االنتهاكات  من  والحّد 

العاّمة  االإدارة  دف��ع  ال��ذي  االأم��ر  ال�شير، 

للمرور في �شرطة دبي اإلى القيام بن�شاط 

ممّيز خالل اأ�شبوع المرور الخليجي حيث 

قامت بتوزيع الحلويات على ال�شائقين بداًل 

من المخالفات.

� بح�شب �شرطة  وتهدف هذه الخطوة 

وتنبيههم  ال�ّشائقين  توعية  اإل���ى   � دب��ي 

كبير  ع��دد  �شوهد  حيث  اإي��ج��اب��ي،  ب�شكل 

اإيقافهم  وتم  المخالفين،  ال�شائقين  من 

وتوعيتهم باأهمّية حزام االأمان ون�شحهم 

القيادة  اأثناء  الهاتف  على  الحديث  بعدم 

واال���ش��ت��ع��ان��ة ب��ال�����ش��م��اع��ات ح��ف��اظ��ًا على 

بعد  عليهم  الحلوى  توزيع  وت��م  االأرواح، 

ذلك.

وقد اأبدى الجمهور اإعجابًا وا�شتغرابًا 

اأِم��ل��ت  فيما  ال��خ��ط��وة،  ه��ذه  م��ن  كبيرين 

الن�شاط  هذا  ُيثمر  اأن  المخت�شة  الجهات 

تحوُّاًل اإيجابيًا في �شلوك ال�شائقين.
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ما  مرة  الأول   8 ويندوز  نظام  يت�شمن 

ي�شّمى »زر  االإعدام« )kill switch(، والذي 

يتيح ل�»مايكرو�شوفت« حذف اأي تطبيق اأو 

تعطيل »ويندوز« عن ُبعد و�شط قلق من اأّن 

هذه الخدمة تتيح لحكومات وجهات اأمنية 

الّنفاذ اإلى كمبيوترات الم�شتخدمين.

ل�»مايكرو�شوفت«  »الميزة«  وتتيح هذه 

علم  دون  برنامج  اأي  تعديل  اأو  تحديث 

قوية  و�شيلة  وهي  الم�شتخدم،  موافقة  اأو 

تثير  لكنها  ال��ف��ي��رو���ش��ات  انت�شار  ل��وق��ف 

وحقوق  الخ�شو�شية  حول  كبيرة  مخاوف 

الم�شتهلك.

وال تورد »مايكرو�شوفت« معلومات عن 

قد  اإنها  بالقول  تكتفي  حيث  الميزة  هذه 

اأو  قانونّية  الأغرا�س  ال�شتخدامها  ت�شطّر 

»غوغل«  �شركة  رئي�س  نائب  وق��ال  اأمنّية. 

في تطبيق اأندرويد »هيرو�شي لوكهيمر« اأن 

االإع��دام« في حال  »ال�شركة �شت�شتعمل زر 

وجود محتويات م�شيئة فا�شحة«. 

عن  »مايكرو�شوفت«  �شركة  ت��رّد  ول��م 

اإّنها  القول  عدا  الميزة  هذه  حول  اأ�شئلة 

التي  الّتطبيقات  تغيير  �شتكون قادرة على 

يتم تنزيلها من متجر الّتطبيقات الجديد.

زر �لإعد�م في 

»ويندوز 8«

�أطبخ �لأرز عبر 

�لأندرويد
كانت »جوجل« قد اأعلنت، �شابقًا، عن 

�شت�شمح  التي   Android@Home ميزة 

بدءًا  منزلك،  في  �شيء  بكل  بالتحكم  لك 

من الغ�شالة وفرن الغاز وانتهاًء باالإ�شاءة 

ودرجة الحرارة. لكن »بانا�شونيك« ذهبت 

اأبعد من هذا، ويبدو باأن ع�شق اليابانيين 

لالأرز ال ينتهي وع�شقهم لدمج التكنولوجيا 

ينتهي  ال  العريق  تراثهم  م��ع  المتطورة 

ال�شركة ب�شنع طباخة  لهذا قامت  اأي�شًا. 

والتي  والمتطورة  الذكية   SR-SX2 االأرز 

ومختلف  كبير  بعدد  االأرز  طبخ  ت�شتطيع 

من الطرق، ويمكن التحكم بها عن طريق 

تطبيق خا�س بهواتف اأندرويد، ويبدو باأن 

ت�شتطيع  اأن��ك  اإذ  ج��دًا،  متطور  التطبيق 

يقوم  وبعدها  المطلوبة  الو�شفة  اختيار 

الجهاز باإعدادها لك على اأكمل وجه.

الخبر ال�شيء هو اأن �شعر الجهاز 1075 

دوالرًا، وال اأحد يفكر ب�شراء طّباخة اأرز مع 

هاتف خا�س متوافق معها بهذا ال�ّشعر اإال اإذا 

كان يابانيًا اأ�شياًل اأو عا�شقًا للثقافة والطبخ 

اليابانيين بجنون. على اأي حال، ربما يعطينا 

هذا الجهاز لمحة عن نوعية االأجهزة التي 

تنتظرنا بعد اأن تنت�شر االأجهزة التي تدعم 

.Android@Home تقنية
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�سيارة تختفي

���س��ي��ره��ا �أث����ن����اء   

�لتفاحة ُتعادل 70 

ليترً� في عالم �لمياه!

اأظهر ا�شتطالع للراأي في األمانيا 

اأن  للمياه  العالمي  اليوم  بمنا�شبة 

44% ممن ا�شُتطلعت اآراوؤه��م �شوف 
المنتجات  اإل���ى  م�شتقباًل  ي��ل��ج��وؤون 

يبّين حجم  التي تحمل ختمًا خا�شًا 

ا�شتهالك المياه في اإنتاج هذه ال�شلع. 

وتبّين اأن كمّية المياه التي ُتروى بها 

اأكبر مما كان يعتقد من  هذه ال�ّشلع 

ا�شُتطلعت اآراوؤهم. فوفقًا للباحثين، 

عندما نرمي تفاحة في القمامة مثاًل 

فاإننا نرمي معها 70 ليترًا من المياه، 

فالمياه التي تدخل في جميع مراحل 

اإنتاج هذه التفاحة توؤخذ في االعتبار. 

وبذلك، ال يقت�شر اإجمالي ا�شتهالك 

يوميًا  المياه  من  االأوروب��ي  المواطن 

على المئة والثالثين ليترًا المعروف 

مح�شو�س،  ب�شكل  ا�شتهالكها  عنه 

اأربعة اآالف ليتر ماء  ولكّنه ي�شتهلك 

االعتبار  بعين  اأخذنا  ما  اإذا  كاملة 

ي�شتلزمها  التي  المياه  كميات  معدل 

اإنتاج ال�ّشلع الم�شتهلكة.

تجّولها  اأثناء  �شّيارة  اإخفاء  تمّكن خبراء من 

متطورة،  اإلكترونية  تقنّية  با�شتخدام  ال�ّشارع  في 

»وكاأن ال�شّيارة لم تمر من هنا«.

�شا�شات  تكنولوجيا  تقنّيون  خبراء  وا�شتخدم 

اإحدى جهتي �شيارة »مر�شيد�س«،  »LED« لتغطية 

الجهة  ف��ي  فيديو  ت�شوير  كاميرا  و�شعوا  فيما 

بّث  على  الّتقنية  وتعمل  ال�شّيارة.  من  المقابلة 

ور من الجهة المقابلة من ال�شارع مبا�شرًة على  ال�شّ

ال�شيارة وكاأنها خيال  تبدو  LED، بحيث  �شا�شات 

�شفاف يمر، لكن اإطاراتها تظهر بطبيعة الحال.

ّية  لخا�شّ ال��ت��روي��ج  اإل���ى  المعلنون  وه���دف 

ال  باأنها  تفخر  التي   F-CELL الم�شماة  ال�ّشيارة 

الكربون  كغاز  بالبيئة،  م�شرة  ب��غ��ازات  تت�شبب 

يعمل  ال��ذي  الهجين  محّركها  نتيجة  االأح���ادي، 

بتقنّية الهيدروجين. وي�شعى اأ�شحاب ال�شركة اإلى 

الترويج لل�شيارة بقيادتها في �شوارع األمانيا على 

اأ�شبوع. وقد اأبدى بع�س ال�شائقين تخّوفهم  مدى 

تت�شبب  قد  ظاهرة  اإل��ى  التقنية  ه��ذه  تحّول  من 

بحوادث �شير غير محمودة، فيما اأعرب بع�شهم 

االآخر عن �شعادتهم بكونهم �شيتمكنون من َركنها 

ت�شتطيع  م��روري��ة.  مخالفة  ب��دون  مكان  اأي  ف��ي 

 250 لم�شافة  ال�شير   F-CELL الهجينة  ال�شيارة 

ح�شاًنا.   134 قوة  يعادل  كهربائي  بمحرك  مياًل 

ومن المتوقع اأن ُتطَرح في االأ�شواق عام 2015. 
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على  اليابانية  »تو�شيبا«  �شركة  تعمل 

تطوير طابعة جديدة ت�شتخدم نوعًا خا�شًا 

تطرح  اأن  على  لالإزالة  القابل  الحبر  من 

في االأ�شواق نهاية العام الجاري. 

قدرته  في  الحبر  هذا  اأهمّية  وتكمن 

الّتقليدي،  الطباعة  ورق  مع  التعامل  على 

ال��ورق.  من  خا�شًا  نوعًا  يحتاج  ال  اأن��ه  اأي 

اإزال��ة  على  ق��ادرة  الثورية  الطابعة  وه��ذه 

المادة المطبوعة عن الورق وبدون تعّر�شه 

خا�س  جهاز  بوا�شطة  الّت�شخين  لعملية 

باإخفاء  لتقوم  بالطابعة،  مدمج  بذلك، 

ا�شتخدام  يمكن  بحيث  ت��م��ام��ًا،  الحبر 

قريبًا...  طابعة تزيل �لحبر

 يبدو اأن ال�شويد �شتدخل التاريخ كاأول دولة تلغي ا�شتخدام االأوراق النقدية، ومن نف�س 

الباب الذي دخلت من خالله با�شتحداثها واعتمادها اإياها في عام 1661. اإذ ت�شير االأنباء 

الواردة من المملكة اال�شكندنافية اإلى اأّن ال�شويديين ال يف�شلون التعامل فيما بينهم على 

التنقل في  اإلى دفع ثمن تذكرة  ال�شلطات  اإذ تدعو  النقدية،  باالأوراق  م�شتوى الخدمات 

الحافالت العامة بوا�شطة بطاقات اال�شتراك، كما يرف�س عدد من الم�شانع والمراكز 

والمعامالت  ال�شفقات  في  النقدية  االأوراق  قبول  التجارية 

التجارية. وت�شكل ن�شبة االأوراق المالية في االقت�شاد ال�شويدي 

حاليًا ما ال يزيد عن %3 فقط.

في  الم�شارف  بع�س  ف��روع  ب���داأت  ذات���ه،  ال�شياق  وف��ي   

جمع  برف�س  اإلكترونية  مالية  تعامالت  تجري  التي  ال�شويد 

وقد  االئتمان.  ببطاقات  وتكتفي  النقدية،  ب��االأوراق  اأرباحها 

اأدى انخفا�س م�شتوى التعامل التجاري باالأموال النقدية اإلى 

انخفا�س معّدل الجريمة وال�شطو على البنوك، بحيث تقّل�س 

عدد العمليات التي ا�شتهدفت الم�شارف في ال�شويد من 110 

وبذلك   .2011 16 عملية في عام  اإلى   2008 عمليات في عام 

الم�شارف  على  ال�ّشطو  عملّيات  من  عدد  اأقّل  ال�شويد  تحّقق 

منذ بداية توثيق هذه العملّيات قبل 30 عامًا.

م��رات  لخم�س  م��ج��ددًا  للكتابة  ال��ورق��ة 

متتالية. ف�شاًل عن اأّن الّطابعة مزّودة في 

الوقت نف�شه بما�شحة �شوئية، لكي تتمكن 

وحفظ  والوثائق  الملفات  ا�شتيعاب  من 

�شورة رقمية منها قبل عملية الم�شح. 

وت��ع��ّد ه��ذه ال��ّط��اب��ع��ة ث���ورة ف��ي عالم 

الطباعة الورقية، كونها اقت�شادّية ونظيفة 

تقّلل  البيئة، فهي  تلّوث  وتحّد من 

م���ن ان���ب���ع���اث غ����از ث��ان��ي 

الكربون  اأك�شيد 

في   60 بن�شبة 

المئة.

�ل�س�يد تتخّلى عن عملتها �ل�رقية 
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بت�شميم ب�شيط وجّذاب يطالعك موقع 

واأل��وان��ه  الجميلة  بحّلته  ال��ي��وم«  »ال�شّيعة 

قلوب  تثلج  �شفرٍة  في  وياأخذك  الهادئة، 

اأهل  �شيعة  اأخ��ب��ار  لمعرفة  يتوق  م��ن   ك��ّل 

واأخباره  العديدة   فباأبوابه  البيتR؛ 

المتنّوعة ياأ�شرك م�شمونه الغنّي ويجعلك 

من زّواره الدائمين...

 )shia-today( موقع ال�شيعة اليوم

ذو المواد الغنّية والمفيدة يتحّدث بلغتين 

م�شاحات  وُيفرد  والفار�شّية(،  )العربّية 

العالم  ح��ول  ال�شيعة  ق�شايا  لكّل  وا�شعة 

متعّددة  �شفحات  وي�شّم  اأخبارهم،  واآخر 

اأب��رزه��ا )ال��م��ق��االت وال��ب��ح��وث، اأح���داث 

اأدب  واال�شتفتاءات،  البيانات  البحرين، 

وثقافة .... الخ(.

موقع ال�ضيعة اليوم

www.shia-today.com
موقع فدك

www.fadak.org

 Rاأهل البيت اإذا كنت من محبي 

ت��زور  اأن  ب��ّد  ال  الإرث��ه��م،  المتابعين  وم��ن 

على  يحتوي  ال��ذي  الموقع  ف��دك،  م��وق��ع  

الئحة طويلة من الّلطمّيات والمحا�شرات 

وتية المفيدة، وعلى موا�شيع مختلفة  ال�شّ

تزيد من خلفيتك الثقافية. موقع )فدك( 

وال��غ��ن��ّي  الت�شميم  ح��ي��ث  م��ن  الب�شيط 

الكثير  ل��ك  ي��ف��رد  الم�شمون  ح��ي��ث  م��ن 

من  كّل  اإعجاب  تنال  التي  المبوبات  من 

اأب��رزه��ا:  وم���ن   Rالبيت اأه���ل  ي��ح��ّب 

المنا�شبات  �شبهات وردود، علماء، فدك، 

االإ�شالمية، والالئحة تطول.

اإعداد: وائل كركي
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موقع �ضهّية

http://shahiya.com

موقع پ.ب.�ض.كيدز

http://pbskids.org

في  والّطارئة  ال�ّشائكة  الموا�شيع  من 

لالإنترنت  االآمن  الت�شفح غير  مجتمعاتنا 

اإلى  االأه��ل  ندعو  ل��ذا،  اأطفالنا،  قبل  من 

توّخي الحذر ال�شديد واإ�شافة هذا الموقع 

على  لي�شاعدهم  الأطفالهم  ج��دًا  المفيد 

طريقة  عبر  الّلغوية  المهارات  اكت�شاب 

موقع  يقدمها  ناجعة  واأ�شاليب  ع�شرية 

...pbskids
على  االأط��ف��ال  ي�شاعد  ال��م��وق��ع  ه��ذا 

وتعّلم  االإنكليزية  اللغة  اإلى  اأكثر  التعرف 

اأبجديتها،  اأحرف  نطق  وكيفّية  قواعدها 

ال�شتك�شاف  وبحاجٍة  منزل،  رّبة  اأن��ِت 

ال��ط��ع��ام: معرفة  م���ن  اأط���ب���اٍق ج���دي���دة 

وتريدين  تح�شيرها،  وكّيفية  مقاديرها 

المنزل  رّب���ات  م��ع  الخبرات  تتبادلي  اأن 

اأنِت تعملين وبحاجة الأن تتعلمي  اأمثالك؟ 

اأن  تريدين  اأو  و�شحّية،  �شريعة  اأك���الت 

اأكثر عن وجبات الدايت وخالفه؟  تعرفي 

متنّوع  م��وق��ع  فهو  )�شهّية(  م��وق��ع  زوري 

وال��م��اأك��والت  ب��ال��و���ش��ف��ات  ومتخ�ش�س 

الخا�شة بالريجيم.

من  الكثير  تجدين  �شهّية  موقع  ف��ي 

�شواء  اإعجابك،  تنال  قد  التي  الو�شفات 

كما  للّريجيم،  �شة  اأم مخ�شّ عادّية  كانت 

اأنِت  ت�شيفي  اأن  الكريمة  �شيدتي  يمكنك 

مقاديرها  مع  معينة  لطبخة  و�شفة  اأي�شًا 

وكّيفية تح�شيرها.

من  يمّكنك  ب��اأّن��ه  الموقع  ه��ذا  يتمّيز 

بطريقة  ال���ّل���ذي���ذة  و���ش��ف��ات��ك  تح�شير 

الم�شاركين  مع  الخبرات  وتبادل  �شحّية، 

في المنتدى الخا�س بالموقع.

ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��ق�����ش�����س واالأل���ع���اب 

وغير  محّبب  قالب  في  الجيدة  التعليمية 

معقد، وباأ�شلوب جذاب.
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الجائزة االأولى: محمد يو�ضف �ضالمة 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: عبد الكريم نمر بدوي 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�ضئلة م�ضابقة العدد 248

اأ�ضماء الفائزين في قرعة م�ضابقة العدد 246

خديجة علي حيدر* 

محمد ح�ضين عوا�ضة* 

ح�ضين علي من�ضور* 

ح�ضن محمود علي* 

ح�ضين �ضريف طراد* 

با�ضمة ح�ضين �ضحرور* 

عادل محمد نا�ضر* 

نور عماد جمعة* 

1

2

3

4

�ضح اأم خطاأ؟

اأ � اإن االختالف في كالم المع�شومين ال بد من اأن يكون فيما ينقله عنهم الرواة، فالكذب اأو الخطاأ يكمن 

فيمن يروي عن المع�شوم.

ب � اإن معايير ال�شعادة الزوجية هي معايير ثابتة ومتعارف عليها.

ج� � من  اأكثر االأمور التي توؤدي غالبًا اإلى الطالق هو �شوء التعامل بين الزوج والزوجة.

اإمالأ الفراغ

اأ � اإن الخطوة االأولى خارج درجات النف�س ي�شميها اأهل ال�شير ب�...

ب � عن االإمام الباقرQ قال »ال �شفيع للمراأة اأنجح عند ربها من ... ...«.

ج� � اإن االختيار االإلهي الأفراد من الب�شر ما هو اإال الأنهم امتلكوا من ... ما اأّهلهم لذلك.

من القائل؟

اأ � لم يزل يرّددها حتى توفي �شلوات اهلل عليه »اللهم ارحمني فاإنك كريم، اللهم ارحمني فاإنك رحيم«.

ب � »عليك بالطاعة له والت�شليم اإليه جميع الحق قبلك، واأن تح�ّس موالّي على ذلك«.

ج� � »اإنكم على الحق وقد وقفتم بوجه الباطل، فا�شتقيموا واثبتوا، فاإنكم اإن لم تفعلوا فلن تبلغوا الن�شر 

النهائي«.

�ضّحح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد

اأ � خل�شت بع�س االإح�شاءات اإلى اأن ما ي�شاع عن ازدياد كبير في ن�شب الطالق هو اأمر واقعي.

ب � اإذا ا�شتبه المكّلف في حّلية بي�س الّطيور يلحظ طرفاه فاإذا لم يتمّيز راأ�ُشه من اأ�شفله فهو حالل.

التنف�س  اأج��ه��زة  بم�شاعدة  حتى  العمل  وللتنف�س  للقلب  يمكن  ال  الدماغي  ال��م��وت  ح��دوث  بعد   � ج��� 

اال�شطناعي.

من هو؟

اأ � يفقد الكثير من االأ�شدقاء وتبرز لديه م�شاكل العزلة وزيادة اأوقات الفراغ.

ب � يجب اأن يمتلك القدرة على هداية االآخرين واإر�شادهم اإلى الهدف.

ج� � كان والده ياأخذه معه اإلى عمله في الدفاع المدني، في كثير من االأوقات، ليقّوي قلبه ال�شغير.
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٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �شحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �شهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�شافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: مئة وخم�شون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

٭ كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وخم�شين ال�شادر في 

االأول من �شهر تموز 2012م بم�شيئة اهلل.

اآخر مهلة ال�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة:

ل من حزيران  2012م االأوَّ
مالحظة:

من  حرمانها  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  القرعة  �شحب  بعد  المجلة  اإل��ى  الق�شائم  من  العديد  ت�شل  ٭ 

اال�شتراك بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �شندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�شل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�شالمية  المعارف  جمعية 

االإ�شالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�شيمة ال تحتوي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في اأي مو�ضوع وردت العبارة التالية؟6

»حينما ينظر المرء اإلى الهدف ويعرفه لن يكون الو�شول اإليه اأماًل �شاذجًا، بل �شوف يقطع خطواته بر�شوخ 

وال ي�شّيع الطريق«

ورد في العدد اأنهما اأمران قلبيان ال يمكن لالآخرين االطالع عليهما، ما هما؟

اأ � القلب ال�شافي والعمل الم�شتقيم.

ب � النية والدافع اإلى العمل.

ج� � ال�شرك والرياء.

اأمر يحتاج االإن�ضان للو�ضول اإليه اإلى االإخال�ض واإلى مرتبة عالية من 

التقوى والورع والتوفيق االإلهي، ما هو؟

اأ � اإن�شاف المرء الّنا�س من نف�شه.

ب � اال�شتعداد للموت.

ج� � عبادة اهلل بعبادة االأحرار

اأوك�ضيد  ثاني  انبعاث  من  وتقّلل  اقت�ضادية،  البيئة،  تلّوث  من  تحّد 

الكربون، ما هي:

اأ � �شيارة مر�شيد�س خفية ت�شير في �شوارع األمانيا.

ب � الن�شاط الممّيز الذي قامت به االإدارة العامة للمرور في �شرطة دبي.

ج� � طابعة يابانية جديدة.

اأحجية وردت اإجابتها في العدد:

ة ذائبة، فال الذهبة  »ح�شن مكنون له جلٌد غليظ وتحته جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبٌة مايعة وف�شّ

ة الذائبة تختلط بالذهبة المايعة« ما هي؟ ة الذائبة وال الف�شّ المايعة تختلط بالف�شّ
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�أذوب في ع�سقك علّي

�أطيُر في �لأفق �لأعلى

فال �أجُد �سو�ك ولّيا

�أوؤمن باهلل و�أعلم �أنك باإذنه

�ست�سفع لي

�أ�سير في �لحياة

و��سمك في قلبي ثريا

�أقر�أ نهج بالغتك

�أ�ستمع �إلى و�ساياك

فاأ�ستمدُّ من �سننك

نور�ً لحياتي �لفانية

�أذرف �لدمع عليك

في ليلة قدٍر خفية

فيا من كنت هلل وفّياً

ول�سيعتك و�سّياً

�ستبقى �إمامي يا علي..

ومدى �لدهر لّي..

�أ�سمى قائٍد وولّي

�ضفاء علي ترم�ض

كل عام 

و�أنتم بخير
�شنعت  التي  االأي��ادي  وبوركت  بوركتم 

الحا�شر  اأ�شطورة  العظيم،  ال�شرح  هذا 

ومعجزة الع�شر اإلى االأزل. 

مليتا يعجز الل�شان عن و�شفك يا كل 

اأم  يا  الكلمات  كل  يا  والحا�شر،  الما�شي 

ال�شهداء يا عرو�س الجنوب.

مليتا ج�شٌر عبره ال�شهداء بدمائهم.. 

عبد  اأب��ا  يا  بنداء  اأك��ب��ر..  اهلل  ب�شرخات 

اإل��ى  وع��ب��روا  ال��ذل��ة..  منا  هيهات  اهلل.. 

الحياة الخالدة.

الحبيب،  عن  اأبحث  ق�شدتك  مليتا 

وجدته  المجاهدين..  عيون  في  فوجدته 

�شامخًا  وجدته  االأ�شجار..  بين  ي�شع  نورًا 

�شموخ الجبال.

فهنيئًا لك هذا ال�شموخ في جنة الخلد 

ومبارك عيدكم عيد الن�شر.

وك����ل ع����ام وال��م��ق��اوم��ة ب���األ���ف خير 

و�شماحة ال�شيد ح�شن باألف األف خير.

والدة ال�ضهيد محمد علي مقّلد

ع�سقت عليًا
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مليتا 
ماء( )حكاية �لأر�س لل�سّ

ال�ّشتاء..  قلب  م��ن  ال��ّرب��ي��ع  ول��د  كما 

االأر���س  القهر..  قلب  من  الحّرية  ول��دت 

تبارك تبا�شير الخير في �شواعد معطاءة.. 

رف�س  و�شرخات  بحركة  �شجت  ال�ّشماء 

الّن�شر  قدوم  اإليهم  تزّف  الف�شاء..  تمالأ 

وم�شاهدة  زيارته  اأحببت  وتّموز.  اأّيار  في 

ة  ق�شّ يحكي  ���ش��ي��اح��ّي  م��ع��َل��ٌم  ف��ي��ه..  م��ا 

وهناك..  فذهبت،  البوا�شل..  المقاومين 

مئات  َتعاُهد  �شهدت  �شجرة  كل  اأّن  راأي��ت 

كّل  ك��ان  ق��ُدم��ًا..  الم�شّي  على  ال�شباب 

�شيء ي�شّج بالحياة رغم جماده.. االأر�س، 

خر.. ال�ّشجر، الح�شى، ال�شّ

ت��اأّل��م��ت ح��ي��ن راأي�����ت خ��ي��م��ة ال�����ش��ّي��د 

ي��ن��اج��ي  ���ش��وت��ه  و���ش��م��ع��ت  عّبا�س} 

اإيمانه  �شدق  رغ��م  م��ذن��ب..  وك��اأّن��ه  رّب��ه 

�شرت  عندما  ح��زن��ت  ع��ط��ائ��ه..  و�شخاء 

اأيديهم  اّلذي حفرته  المغارة  �شرداب  في 

اإرادت��ه��م  حفرته  ب��ل  ب�شيطة..  ب����اأدوات 

عتمة  رغم  فيه  اأنوارهم  راأي��ت  لبة..  ال�شّ

القيادة  دخلت غرفة  لّما  بكيت  الّطريق.. 

ف�ّشجادة  الّراحة..  وم�شكن  العبادة  ومقّر 

الة وكتاب الّدعاء وال�ّشبحة ين�شدون  ال�شّ

الّنعال  اأّم���ا  االأل��ح��ان..  اأج��م��ل  لنا  هناك 

فقد  اليهود  رق��اب  دا�شت  اّلتي  ال�ّشريفة 

م�شى..  اّل��ذي  الّزمن  ة  ق�شّ ت��روي  كانت 

وت�شرد �شيرة الحا�شر والم�شتقبل.

ي�شّبح  الح�شى  فيك  �شمعت  مليتا.. 

با�شمهم..  يهم�س  خر  وال�شّ لهم..  ويدعو 

وال��ّن�����ش��ي��م يتلو ذك��ره��م وال���ّري���ح  ت��روي 

دمعة  فيك  راأي���ت  مليتا..  معجزتهم.. 

��م��اء ن��ج��م��ة..  ال��م��ظ��ل��وم ت��ل��م��ع ف���ي ال�����شّ

الحقل  في  تنبت  المقهور  دمعة  و�شاهدت 

زهرة.. ولمحت دم ال�ّشهيد �شاّلل نور..

المرّبية �ضكنة عودة

األف تحية لليلك الم�شيء بنور ال�شهادة

واألف �شكٍر لعيني مجاهد

�شهرت لراحتي

�شكرًا لالأيادي التي تعبت

من اأجل ا�شترجاع بالدي

من اأيدي الغا�شب

واأعادت لي االأحباب

بعد طول غياب

�شكرًا لكل من عانى و�شهر

فيك يا �شهر العّزة

والوفاء لتلك الدماء

التي ارتوت منها االأر�س

وطهرت من دن�س االأعادي

باة
ُ
على اأيادي اأحرار واأ

عزيزة محمد �ضرور

�سهر �لعّزة
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�إلى هامة �لإ�سام
�ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل )حفظه �هلل(

ُع كلماٍت قليٌل من كثير ب�شْ

يا َمْن ُبِعْثَت مَن اهلِل ن�شرًا لالإ�شالْم

منَك الهدى وعلى ُخطاَك بوجِه االأعداِء نرفُع الرايَة واالأعالْم

من ا�شبِعَك تحيرْت �شهيوُن وخاَفْت مما تخبىُء االأياْم

ثِبَت دومًا �َشِهدْت بِه االأعواْم
ُ
َوِرْثَت نباًل اأ

 كا�شًا ُمداْم
ُ
نهُجَك ُح�شينيٌّ مْنُه ن�شتقي ونمالأ

لو كاَنِت الطريُق اأ�شواكًا والمعركُة احتدامًا تحَت قدمْيَك 

ُيرَفُع للعلى المقاْم

جبيُنَك يعانُق ال�شم�َس وُي�شعُّ النوُر اأينما دا�َشِت االأقداْم

يا هامًة ال ولن ُتَذلَّ 

ها حبٌر باأقالْم فمنَك كلماُت حقٍّ ما خطَّ

حماَك اهلل اأبداً اأبا هادي يا مْن ُبِعْثَت ِمَن اهلِل ن�شراً لالإ�شالْم

طبُتْم وطاَبْت اأمٌّ اأنجَبْت لالإ�شالِم �شيدًا لالأمِم ِنْعَم االإماَم.

روؤوفة جميل

�سرخٌة من فل�سطين
ُترَو  لم  ك��وردٍة  ذابلًة  �شفحاته  زالت  ال  دفتر  االنت�شار  دفاتُر  حيث  هناك 

من  فل�شطين  اأط��ف��اِل  �شيحَة  معه  حمل  دفتر  زم��ن،  من  م��اٍء  بقطرِة 

َة  األم ووجع. �شرخة اأفاقت بعد عتمٍة مظلمة جعلت من �شماء َغزَّ

ِبَب�شمة  َغّزة  ُجدراَن  عْت  ر�شّ والأالأًة  واأماًل  فرحًا  ترُق�ُس  نجومًا 

طفٍل �شغيٍر من هناك! من �شاروخ غراد.. �شيبداأ التاريخ من 

في  ُغ��رَز  �شهيد  اأّم  �شرخَة  داخلِه  في  حمَل  �شاروخ  جديد، 

�شدرها خنجر األٍم. �شرخَة طفٍل ُولد وحمل بين �شفتيه كلمة 

االنت�شار، وفتاٍة حملْت بين طيات زفافها نغمًا حزينًا ترّنم 

ر االألم ويحيا  اعق �شُيَفجَّ ة. من هذا ال�شّ عاليًا ل�شمِع كلِّ غزَّ

اأبناِء فل�شطين مملوءًة  ب�شمُة  انت�شار وعزة، وتظهُر  مكانه 

يف. م على ال�شَّ ِة وانت�شاِر الدَّ جًة بتاِج العزَّ هد ومتوَّ بَعبق الزُّ

زهراء نبيل ها�ضم
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ن�ر �هلل

في الع�شرين من جمادى 

االآخرة، ابتّل اأديم الحياة بندى 

ال�شنا، عندما وطئته الآلئ ال�شما، 

عندما ُولدت �شيدة الن�شا...

فاطمة  ال�����ش��ي��دة  ف��ت��ح��ت  ف��ل��ق��د 

على  ع��ي��ن��ي��ه��ا   Oالزهراء

الوحي،  ومرابع  الّر�شالة  اأن��وار 

ودرج���ت ف��ي م�����ش��ارق ال��ن��ب��ّوة، 

واآياتها  خطواتها  تحت�شن 

في قلبها وروحها، وتتغّذى 

ب��االإي��م��ان ال��م��ت��دف��ق من 

فم�شت   ،Pاأبيها روح 

ل��ت��ع��ط��ي وال���ده���ا ك���ل ما 

االأمومة  حنان  من  لديها 

ولتمجيد  ال��ن��ب��وة،  وع��اط��ف��ة 

»اأّم  ت��ك��ون:  اأن  لها  ك��ان  العاطفة،  ه��ذه 

اأبيها«.

فهذه الحوراء االإن�شية هي هبة اإلهية، 

ونعمة عظيمة للر�شولP، ولوؤلوؤة بّراقة 

ج�شور  للعابرين  فّواحة  وزهرة  للعالمين، 

فبنورها  وال�شهادة.  العطاء  اإل��ى  الحياة 

الدين.  اأقامت  وبعطائها  الديجور،  اأنارت 

فهي نور اهلل، وهي �شيدة ن�شاء العالمين، 

هي ب�شعة الر�شول وكفوؤ علي.

واأخيرًا �شيدتي، فاإذا ما رحت اأبحث 

عن اأّي كالٍم يكون في م�شتواِك، لم اأجد 

ولالإيفاء  تناديِك،  اأحرفًا  الكلمات  في 

اأقول فيِك؟! الّل�شان، فماذا  قد عجز 

فاطمة تامر حمزة

يا ريحانة �لر�س�ل
زهر�ء �أنت �لنور

و�لنور منك وفيِك

لولك لم تكن �لدنيا

ول �لأفالك تدور

�أنِت �لطهر

و�لأئمة �لأطهار منك ومن بعلِك و�أبيك

�أم  يا  �بنة خديجة  يا ريحانة �لر�سول يا 

�أبيِك

عجز �لير�ع و�لمد�د عن و�سف ف�سلِك 

بل عن و�سف �ل�سر �لم�ستودع فيِك

�سالٌم على �سبرك وعلى بعلك وبنيِك

و�سالم �هلل على �سيد �لب�سر �أبيِك

اإيمان اأحمد ق�ضير
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:)soduku( ���س���دوك��� 

مكّونة  ال�شبكة  هذه  �للعبة:  �سروط 

كبير  م��رب��ع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإل��ى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�شع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

4785916
193

23
2643

1568
8692
4579
2147

7358

�أحجية:

طر�ئف

ر�أ���س  ُتدفع من  �لتي  �لماء  ن��اف��ورة  �أن   -

�رتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  �لحوت 

�أحياناً �إلى 9 �أمتار. 

�أن �ل�����س��ل��ح��ف��اة و�ل���ذب���اب���ة و�لأف���ع���ى ل   -

تمتلك حا�سة �ل�سمع.

- �أن �لحوت �لأزرق هو �أكبر حيو�ن على 

�لكرة �لأر�سية.

�لخيوط  ��ستخدم  �أول من  �ل��ر�زي  �أن   -

في �لجر�حة.

حوت  �أم��ع��اء  م��ن  ي�ستخرج  �لعنبر  �أن   -

�ل��ع��ن��ب��ر وه���و م����ادة ق��ي��م��ة ف��ي �سناعة 

�لعطور.

ل��ه��ا االأ����ض���ج���ار وال���ح���ي���واُن ق���وُتواآك��������ل��������ٍة ب���غ���ي���ر ف��������ٍم وب����ط����ٍن

وع��ا���ض��ت ان��ت��ع�����ض��ت  اأط��ع��م��ت��ه��ا  ت���م���وُتاإذا  م�������اًء  اأ����ض���ق���ي���ت���ه���ا  واإن 

هل تعلم؟

لماذا الواحد؟

عدد  كم  تالميذه:  الأحد  المعّلم  قال   �

�شكان الدولة؟

التلميذ: ع�شرة ماليين وواحد. 

المعلم: ولماذا هذا الواحد؟

الّتلميذ: الأن اأختي ولدت اليوم.

اأطفئ النور

اأن  ت�شتطيع  هل  وال���ده:  االب��ن  �شاأل   �

تكتب في الّظالم يا اأبي؟ 

اأجاب االأب: نعم اأ�شتطيع. 

اأبي  يا  النور  اأطفئ  اإذًا،  االب��ن:  فقال 

ووّقع على �شهادتي.
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�آد�ب �لخروج من �لد�ر

عن االإمام ال�شادقQ اأنه قال: »اإذا خرجت من منزلك فقل: ب�شم اهلل، توكلت 

اأ�شاألك خير ما خرجت له واأعوذ بك  اإني  اللهم  اإال باهلل،  على اهلل ما �شاء اهلل، ال قوة 

اأو�شع علّي من ف�شلك، واأتم علّي نعمتك، وا�شتعملني في  اإليه اللهم  من �شر ما خرجت 

طاعتك، واجعلني راغبًا فيما عندك وتوّفني في �شبيلك وعلى مّلتك ومّلة ر�شولك �شلى 

اهلل عليه واآله«. 

)�لبحار، ج 73، �س170(

وعنهQ اأنه قال: »من قراأ »قل هو اهلل اأحد« حين يخرج من منزله ع�شر مرات 

اآمنه اهلل وكان في حفظه وكالئه حتى يرجع اإلى منزله«. 

)�لبحار، ج 89، �س 351(

�آد�ب في �لرو�يات

من قب�س �ل�لية

:Q قال اأمير الموؤمنين

»رحم اهلل عبدًا تفكر واعتبر، فاأب�شر اإدبار ما قد اأدبر، وح�شور ما قد ح�شر«.

)بحار �لأنو�ر، �لمجل�سي، ج 70، �س 119(

الحمق  واأكبر  اال�شتظهار،  الحزم  واأف�شل  االعتبار،  العقل  »اأف�شل   :Qوعنه

االغترار«.

)ميز�ن �لحكمة، �لري�سهري، ج 3، �س 1808(

غريب �لمفرد�ت في �لقر�آن

�سبط: اأ�شل ال�شبط انب�شاط في �شهولة. وال�شبط ولد الولد كاأنه امتداد الفروع، قال 

) ويعقوب واالأ�شباط( اأي قبائل كل قبيلة من ن�شل رجل اأ�شباطًا اأممًا.

اأمواجه  البحر �شجوًا �شكنت  اأي �شكن و�شجا  �َسَجا}  �إَِذ�  {َو�للَّْيِل  �سجا: قال تعالى: 

ومنها ا�شتعير ت�شجية الميت اأي تغطيته بالثوب.

ْيُتْم �إِن َجَعَل �هللُ َعلَْيُكُم �للَّْيَل �َسْرَمد�ً}  َر�أَ �سرمد: ال�شرمد الدائم، قال تعالى {ُقْل �أَ

)الق�ش�س: 71( وبعده النهار �شرمدًا.
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اإعداد: في�ضل االأ�ضمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

�لكلمات �لمتقاطعة

اأفقيًا:

دولة �آ�سيوية �إ�سالمية � �أح�سي. 1

ق��ب��ر � ن���وع م��ن �لآج����ر ي��و���س��ع ع��ل��ى �أ�سطح . 2

�لبيوت

قرية جنوبية – ب�سر. 3

غرباء � قلب. 4

بخيل � �أحر�س. 5

للتعريف � و�لد � قطع �للحم �إلى قطع كبيرة. 6

ن�ساعدهما � �أح�سى. 7

حرف جر � �لكو�كب. 8

و�سائل مو��سالت � نوع �أفاعي. 9

وبخك � �سمير منف�سل. 10

عموديًا:

منطقة �سورية محتلة � ن�سف كلمة ل�سا. 1

يرغب � بيت �لأ�سد. 2

ثوبي � خر�ب. 3

�إمارة عربية � �سعَف. 4

�ساَت �ل�سفدع � َجمال. 5

ذهبنا � �سئمتا. 6

و�لدة � دليل. 7

وقت � �سهر ميالدي � �سخ�سية فكاهية عربية. 8

�سد في لبنان. 9

ذريعة �أو طريق � عا�سمة عربية. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 247

12345678910
ايبرحبغار1

ةينغمدامع2

قيرابالدب3

لمحن�سرير4

ابيغتيمي5

عقومهاداع6

انبهءانب7

قع�سمار�س8

مداقمتنهو9

مةنهيوادن10

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ���س��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

247 �ل�����ع�����دد  ف�����ي  �ل�����������س�����ادرة 

435169278

972835461

816247539

243571986

581694723

769328154

658412397

127983642

394756812

�لجو�ب:  �لنار

خطاأ �أم  �سح   �1
�أ � �سح

ب � �سح

ج � خطاأ

�لفر�غ �إمالأ   �2
�أ � �لفكرية

ب � قّرة عين

ج � �ل�سدق

�لقائل؟ من   �3
�أ � �ل�سهيد ح�سين �سلهوب

ب � �لإمام �لخامنئي{

Qج � �لإمام �ل�سادق

4� �سحح �لخطاأ ح�سبما ورد في �لعدد
�أ � �لعلم

ب � �أ�سّلي

ج � ر�سالة �ل�سماء

5� ما/ من �لمق�سود؟
�أ � �لإمام �لخميني}

ب � �لنمل

 Mج � �ل�سهيد مطهري

»بالكلمة نعّلم.. بالمعروف نرّبي«  �6
7� ج
8� �أ

9� ب
10� دولة �إير�ن �لإ�سالمية

اأجوبة م�ضابقة العدد 246
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ق�ائ�د �لن�س��ر.. 

وي��رددون  العمر  بطول  له  يهتفون  الموالين..  م�شيرة  يقود 

�شعاراته، يعّلقون �شوره في منازلهم، ي�شّمون اأبناءهم با�شمه، 

التقاط  اأو  كّفه  لتقبيل  ي�شتميتون  به،  والتقوا  �شادف  واإذا 

�شورة معه..

الجمهور  ذهنية  في  القائد  لمفهوم  عامة  نظرة  هذه 

العالقة  طبيعة  بب�شاطة  وتلك  انتماءاته  اختلفت  مهما 

بينهم وبينه..

ولكنه مختلف..

غّير تلك النظرة التقليدية للموروثات القيادية. لم نعرف مالمحه، لم 

ن�شمع رنة �شوته، لم نتابع ماآثره واأمجاده.. اإاّل حين غاب عنا!

�شاألنا عنه..

من  االألقاب  اختالف  وزاد  ر�شوان،  الحاج  هو  قيل  عماد؟  هو  من 

نهمنا لمعرفة المزيد..

�شباب  في  حزنًا  فّجر  وق��ع،  قد  جلاًل  حدثًا  اأّن  �شوى  ن��درك  لم  حينها، 

المقاومة و�شيدهم برحيله. فبداأنا نبكي لبكائهم..

واأخذت مالمح �شخ�شيته تتبلور تدريجيًا، واأم�شينا نتلّقف �شيرَة حياته 

الجهادية ونجمع �شوره لنخبئها في زوايا القلب..

بالغمو�س  المفعمة  الرجل  ذاك  حياة  اإل��ى  للتعرف  تعط�شًا  ن��زداد  كنا 

والعطاء وال�شرّية.. 

واأطفالنا  لحمايتنا  وخطط  لن�شرتنا  وعمل  اأحّبنا،  اأن��ه  لفكرة  تاأثرنا 

وممتلكاتنا.. في الخفاء!

�شجن  اإل��ى  الذكريات  تقودنا  اأي��ار،  ن�شر  ع��ام، في ذك��رى  وكما في كل 

اإلى  ال�شهاينة،  وطرد  القتال  جبهات  اإلى  االأ�شرى،  تحرير  وفرحة  الخيام 

تفجير القالع ومعاقل العمالء.. ونت�شاءل.. اأين كنت يا عماد في ذاك اليوم؟ 

واأي جمع كنت تقود؟ في بنت جبيل اأو الطيبة؟ على قمم جبل �شافي اأو �ُشجد؟

كنَت حا�شرًا في كل مكان.. كنت قائد ذاك الن�شر العظيم..

نعم.. وحدها ال�شهادة نالت �شرف اأن تحّدث عنك. ونحن، مهما �شمعنا 

عن رجاالت عظام..

ولكن .. ال اأحد يا عماد مغنية.. 

ال اأحد.. ي�شبهك!

دميا جمعة فواز
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