
موعد مع الفكر الأ�صيل لقارئ يبحث عن الحقيقة

اإ�صالمية ثقافية جامعة ت�صدر كل �صهر عن

الم�صرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�صوؤول

اإخراج وطباعة

1

م
 2

01
1 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
42

د 
د

ع
ل
ا



4اأول الكالم: يعلمون ظاهرًا
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل: االنتظار طريق الكمال )2/1(  
اآية اهلل ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيرازي

10نور روح اهلل: قلوٌب في محفل االأن�س

14مع الإمام الخامنئي{:االمتحان خطوة نحو الهدف

18و�صايا العلماء: �صفات عباد الرحمن: يجتنبون ال�شرك والمعا�شي
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

24فقه الولي:التبّرع باالأع�شاء وت�شريح المّيت
ال�سيخ على حجازي

28من القلب اإلى كل القلوب: من اآيات اهلل: اأزواجاً من اأنف�شكم
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

32مقابلة:حوار مع �شعادة  ال�شفير االإيراني الدكتور غ�شنفر ركن  اآبادي
اإيفا علوية نا�سر الدين

34الملف: ال�صت�صارة �صبيل الر�صاد

37ا�صت�صارة ذوي الألباب دليـل الر�صاد
ال�سيخ حاتم ا�سماعيل

42الم�صورة منهــــج حياة
ال�سيد بالل وهبي

48ال�صتخارة بين الم�صروعية وتعطيل العقل
ْيخ معين دقيق ال�سَّ

54من متى وكيف ن�صت�صير
ال�سيخ محمد توفيق المقداد

59اآداب وم�صتحبات: كلوا ول ت�صرفوا
ال�سيد �سامي خ�سرا

62اأمراء الجنة:�صهيد الوعد ال�صادق: مو�صى محمد �صجد )اأبو طالب(
ن�سرين اإدري�س قازان

2



66منا�صبة: عرفة يوٌم م�صهود
ال�سيخ تامر محمد حمزة

70�صخ�صية العدد:ميثم التّمار الناطق بل�صان الحق
ال�سيخ عبا�س ر�سيد

75ق�صة:فنجان قهوة
�سلوى �سعب

76مجتمع:الزواج: معّوقات وحلول
تحقيق: زهراء عودة

82�صباب: فقط هذا الطلب - 5 ن�سائح لختيار الأ�سدقاء - �سباح الخير يا ريا�سة
ديما جمعة

86اأدب ولغة: ك�صكول الأدب
اإبراهيم من�سور

92ال�صحة والحياة: ت�صاقط ال�صعر: طرق العنـــاية والعـــالج
د. نبيل الخليل

96حول العالم
حوراء مرعي

100اإنترنت
102الم�صابقة
104باأقالمكم

108الواحة
110المتقاطعة

في�سل الأ�سمر

112اآخر الكالم: في �صبات الغياب
اإيفا علوية نا�سر الدين

3

م
 2

01
1 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
42

د 
د

ع
ل
ا



ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

يعلمون ظاهرًا

على  ل  المنزَّ وجل  عزَّ  اهلل  خطاب  في 

للتفكير  الدعوة  تكّررت   P المر�سل  ه  نبيِّ

وعدم  الأم����ور،  ف��ي  التعّمق  على  وال��ح��ّث 

بداعي  ال��ت��اأّن��ي  وعلى  الحكم  ف��ي  التعّجل 

النظر والتفكير.

اأريد منه تاأهيل  وهذا الخطاب الإلهي 

نف�سه  لتطوير  ال�سعي  لأج��ل  الإن�سان  هذا 

اإلى الحقائق التي  باأن ي�سل  بما ي�سمح له 

ي�ستفيد مّما �سخره اهلل عز  واأن  به  ُتحيط 

وجل له في هذه الأر�س.

على  الإن�سان  تحّث  كما  الدعوة  وهذه 

النظر فيما يجري حوله في هذا الكون من 

اأفعاله  في  النظر  على  تحّثه  فاإنَّها  اأحداث 

و�سلوكه وما ي�سدر عنه. 

ومن هنا �سملت دعوة الإ�سالم هذه كلَّ 

الأفعال  تلك  حتَّى  الإن�سان،  به  يقوم  فعٍل 

ال�سالة  بها، من  اأم��ره اهلل عّز وجل  التي 

وال�سوم والحجِّ وغيرها، فاإّن الو�سول اإلى 

اإل  يكون  ل  ت�سريعها  من  ة  المرجوَّ الثمرة 

لها  الظاهرّية  ال�سورة  تجاوز  خ��الل  من 

للدخول اإلى باطنها وحقيقتها.

اإلى  النظر  هي  هذا  في  البدء  ونقطة 

حقيقة هذه الحياة الدنيا، واأنَّها لي�ست هي 

من  بل  الإن�سان،  لأجلها  ُخلق  التي  الحياة 

الحقيقّية،  الحياة  هي  اأخرى  حياة  ورائها 

لم  الآخ��رة  وين�سى  الدنيا  اإل��ى  ينظر  فمن 

وهو  الدنيا،  الحياة  من  ظاهرًا  �سوى  ينل 

الدنيا،  الحياة  حقيقة  معرفة  عن  عاجز 

ف�ساًل عن معرفته بالآخرة، لأنَّه في غفلٍة 

تاّمٍة عنها.

ومظاهر هذه النظرة اإلى الظاهر تمالأ 

من  كثيٍر  وف��ي  النا�س  فتجد  مجتمعاتنا؛ 
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روّية  دون  عليها  الحكم  ي�ستعجلون  الأم��ور 

ونظر.

يتَّبع  من  ال�سباب  م�ستوى  على  فتجد 

تحمله  فيما  ينظر  اأن  دون  الغرب  ع��ادات 

هذه العادات من دللت �سلبّية لي�ست ذات 

معها،  تتنافى  لعّلها  بل  بعقيدته،  ارتباط 

يدركون  ل  ال�سباب  من  الكثير  تجد  ول��ذا 

ن على ما يرتديه من ثياٍب  دللت ما هو مدوَّ

م�ستوردٍة من الغرب لغزو مجتمعاتنا.

وتجد على م�ستوى الأهل من ل يرى في 

م�ستقبل اأبنائه اإل تاأمين حياتهم المادية، 

وبقدر نجاحه في تاأمين نجاحهم في هذه 

ل  ولكّنه  الطماأنينة،  يعي�س  الدنيا  الحياة 

المعنوّية  الحياة  لهم  ي�سمن  ما  اإلى  ينظر 

التي هي �سمانة الفوز الأخروّي.

والعالقات  ال�����س��داق��ات  اأّن  وت��ج��د 

اأ�سا�س  على  ت��ق��وم  ال��ن��ا���س  بين  القائمة 

المنافع والم�سالح، ول تتجاوز هذا الظاهر 

الأخوة  على  تقوم  التي  العالقة  تلك  اإل��ى 

الإن�سانية اأو على الم�سالح الأخروّية.

ال�����ع�����داوات  اأّن  ك���ي���ف  ت���ج���د  ك���م���ا 

النظر  من  تن�ساأ  النا�س  بين  والختالفات 

اإلى ظاهر الأمور، وعدم الترّيث في النظر 

اإلى ما يرمي اإليه الآخرون اأو في الظروف 

التي تحيط بهم.

ينخدع  م��ن  النا�س  م��ن  تجد  وك��ذل��ك 

الغرب  ُيتقن  ال��ت��ي  ال��ب��راق��ة  ب��ال�����س��ع��ارات 

ظاهرها،  �سوى  منها  يرى  ل  لأّنه  �سنعها؛ 

ما  معرفة  اإل��ى  الظاهر  ه��ذا  يتجاوز  ول 

تخفيه خلفها من خبث و�سوء نية.

يعي�س  اأن  ب�����س��رورة  ن�سعر  ه��ن��ا  م��ن 

به،  يحيط  بما  الوعي  من  حالًة  المجتمع 

الملقى  الواجب  ي  ي��وؤدِّ اأن  من  ن  يتمكَّ لكي 

التي  الإلهّية  الأمانة  اأداء  في  عاتقه  على 

حملها هذا الإن�سان.

�سبيل  الإن�سان  ي�سلك  اأن  ذلك  وطريق 

يتجنَّب  واأن  الأم���ور  حقيقة  ف��ي  التفكير 

ال��ح��ك��م ع��ل��ى ظ��واه��ر الأم����ور ل��ئ��ال يكون 

َظاِهًرا  {َيْعلَُموَن  تعالى:  لقوله  م�سداقًا 

ُهْم  ااْلآِخ���َرِة  َع��ِن  َوُه��ْم  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ��َن  مِّ

َغاِفُلوَن} )الروم:7(.

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

العالمين.
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النتظار طريق الكمال )2/1(

مثال ذلك لو اأخذنا المري�س الذي ينتظر ال�سفاء والأب الذي ينتظر 

حالة  من  وال�سطراب  بالقلق  ي�سعر  فكالهما  ال�سفر،  من  ابنه  ع��ودة 

المر�س والفراق، ويعمل للو�سول اإلى حالة اأف�سل.

بناًء على ما تقدم، فاإن م�ساألة انتظار حكومة الحق والعدالة لالإمام 

المهدي |، مرّكبة من عن�سرين: عن�سر »نفي« وعن�سر »اإثبات«.

النتظار موجود في اأعماق فطرة الإن�صان

الم�سلح  لنتظار  الأ�سا�س  الجذور  اإن  يقولون  الذين  لعقيدة  خالفًا 

العالمي تعود اإلى الإخفاقات المتكررة التي مّر بها الفكر الإن�ساني، فاإن 

اأعماق الإن�سان؛ حيث قد يظهر ب�سكل وا�سح  ع�سق النتظار موجود في 

تارًة وب�سكل مبهم تارًة اأخرى. وبعبارة اأخرى يعي�س الإن�سان هذه الحالة 

من خالل عن�سرين: الفطرة والعقل. اإن الإيمان بظهور الم�سلح العالمي 

جزء من تكوين الإن�سان المرتبط بالأبعاد التي وجدت بوجوده وهي: ع�سق 

المعرفة، ع�سق الجمال، وع�سق الإح�سان. 

اآية اهلل ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازي

يطلــق »النتظــار« علــى الحالة التــي تعتــري ال�صخ�س 

عندما يعي�س حالة من ال�صطراب والترقب نتيجة الو�صع 

القائم وي�صعى لتغييره نحو الأف�صل.
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لعل هذا الكالم يحتاج المزيد من التو�سيح، ذلك اأن ع�سق الكمال 

هو �سعلة خالدة ت�سيطر على وجود الإن�سان؛ فالإن�سان يريد اأن يعرف 

الإح�سان.  من  المزيد  يبذل  واأن  الجمال  من  المزيد  يرى  واأن  اأكثر، 

والجمال  والمعرفة  والكمال  الإن�سان  بين  العالقة  اأن  يعني  وه��ذا 

العالمي  الم�سلح  وانتظار  اأبدية.  اأ�سيلة  عالقة  والعدالة،  والح�سن 

هو نقطة الأوج في هذه العالقة. كيف يمكن لالإن�سان اأن يعي�س ع�سق 

الكمال والرغبة به ول يعي�س حالة النتظار هذه؟ وهل يمكن 

اأن يتكامل المجتمع بدون هذه الحالة؟

لذا، فحتى اأولئك الذين لم يعي�سوا القلق وال�سطراب 

ت�سبيه  لنا  يمكن  بل  النتظار،  بحالة  ي�سعرون  حياتهم  في 

بدن  في  لكل ع�سو  اأن  فكما  الإن�سان،  باأع�ساء ج�سم  ذلك 

اأبعاد  فكذلك  البدن،  هذا  حركات  اأداء  في  دوره  الإن�سان 

القيام  على  تاأثيرها  لها  جميعًا  فاإنها  وجوانبها،  ال��روح 

بوظائفها المو�سل لها اإلى تحقيق اأهدافها.

في  موجودة  اأ�سيلة  عالقة  وكل  ع�سق  كل  اأن  والنتيجة 

في  و»ال��ه��دف«  »المع�سوق«  وج��ود  على  دليل  ه��ي  وج��ودن��ا 

كّنا  ف��اإذا  تقّربنا.  التي  الو�سيلة  اإل  هو  ما  والع�سق  العالم، 

كان  واإذا  الماء...  وجود  على  دليل  فهذا  بالعط�س،  ن�سعر 

�سلحًا  ال��ك��ون  ليمالأ  العالمي  الم�سلح  ينتظرون  الب�سر 

المجتمع  في  الكمال  هذا  وج��ود  على  دليل  فهذا  وعدالة، 

الإن�ساني وعلى اإمكانه لأن هذا الكمال موجود في داخلنا.

وعمومية هذا العتقاد ووجوده في كافة المذاهب، هو دليل اآخر 

على اأ�سالته وحقيقته؛ لأن الأمر الخا�س والمحدود ل يمكن اأن يكون 

تتمتع بهكذا عمومية، وهذا  التي  الفطرية هي وحدها  والأمور  عامًا، 

يعني اأن ق�سية الم�سلح العالمي قد زرعت في روح الإن�سان.

فل�صفة النتظار

م�ستقبل  عن  التحدث  في  الفائدة  هي  ما  بع�سهم:  يت�ساءل  قد 

وال�سعوبات،  الم�ساكل  من  الكثير  النا�س  يعي�س  واليوم  الب�سرية؟ 

فلماذا نتحدث عن الغد؟ لماذا ل نترك الغد لمن �سياأتي فيه؟

والواقع اأن اأ�سحاب هذه الروؤية قد ابتلوا بنوع من ال�ّسطحية حيث 

جذور  اأن  وال�سحيح  والغد.  الأم�س  عن  منف�سل  اليوم  اأّن  يت�سّورون 

اإن  بل  ل  باليوم،  �سيتاأثر  والغد  الأم�س  اإلى  تعود  المعا�سرة  الأحداث 

البــ�صـر  كــان  اإذا 

يــنــتــظــــــــرون 

العالمي  الم�صـلــح 

على  دليـــل  فهذا 

الكمال  هذا  وجود 

ـــي الــمــجــتــمــع  ف

وعلى  الإن�صـــانـي 

وجــوده في داخلنا
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اليوم على �ساكلته، لذلك،  الغد يجعل  ت�ساوؤمية حول  روؤية  امتالك 

ولأجل اليوم ينبغي اأن نبادر اإلى درا�سة الما�سي والم�ستقبل ب�سكل 

دقيق حيث �سن�ساهد عظمة هذا النتظار.

الق�سية  في  اإيجابي  جانب  وجود  يرف�س  بع�سهم  اأن  والعجيب 

الإيمان  باأن  ال�سلبي. والأعجب منه من يعتقد  الجانب  وي�سّر على 

الطبقات  فعل  رّدة  امت�سا�س  اإل��ى  �سيوؤدي  زاه��ر  م�ستقبل  بوجود 

م�ساألة  ا�ستغل  من  نن�سى  اأن  ينبغي  ل  وهنا  النا�س.  من  المحرومة 

�سرورة  وليدعي  الم�سوؤومة،  اأهدافه  في  منها  لي�ستفيد  النتظار 

التخلي عن كافة الم�سوؤوليات الملقاة على عاتقنا.

الآثار البّناءة لالنتظار

اأ�سئلة ل بد من البحث ب�سكل دقيق  في الإجابة عّما تقدم من 

حول دوافع ونتائج النتظار لنرى اإن كانت �سببًا في تلك الهزائم اأو 

اأنها عبارة عن وقائع فطرية وعقلية.

هل الإيمان بالظهور يجعل الإن�سان غير ذي دور فاعل في القيام 

والعمل على تبديل و�سعه القائم؟ األي�س موؤّدى هذه العقيدة الدعوة 

العقيدة  هذه  هل  والمجتمع؟  الفرد  م�ستوى  على  والبناء  للنهو�س 

توؤدي اإلى وجود حالة حركة اأم ركود؟ هل تجعل ال�سخ�س يلتفت اإلى 

الم�سوؤولية الملقاة على عاتقه اأم اأنها تجعله يتخلى عنها؟

قبل الإجابة عن هذه الأ�سئلة من ال�سروري اللتفات اإلى م�ساألة 

باأيدي  تقع  عندما  والمتعالية  الراقية  المفاهيم  اأن  وه��ي  هامة 

وتتبدل  تتحول  فاإنها  منها،  ال�ستفادة  ي�سيئون  الذين  اأو  الخبثاء 

الإطار  الأ�سا�س، وفي هذا  للهدف  نتيجة مخالفة  بالكامل، فتعطي 

يندرج مفهوم »النتظار«.

بناًء على ما تقدم ولرفع اأي ا�ستباه اأو خطاأ في هذه المو�سوعات، 

بحث  في  اأننا  يعني  وه��ذا  الأ�سا�س.  الم�سدر  اإل��ى  العودة  ينبغي 

النتظار �سنعود مبا�سرة اإلى الن�سو�س الإ�سالمية الأ�سا�س لندر�س 

على  بذلك  فنّطلع  »النتظار«  م�ساألة  حول  تحدثت  التي  الروايات 

الهدف الأ�سا�س.

اأف�صل الأعمال

مات  فيمن  تقول  م��ا   :Q ال�سادق  الإم���ام  �سخ�س  ���س��األ 

بمنزلة من كان مع  »هو   :Q قال  له؟  الأم��ر منتظرًا  على هذا 
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ف�سطاطه،  ف��ي  ال��ق��ائ��م 

ثم �سكت هنيئة ثم قال: 

ر�سول  مع  ك��ان  كمن  هو 

وق���د   .
)1(

 »P اهلل 

ُن��ِق��ل ه���ذا ال��م�����س��م��ون في 

جاء  حيث  م��ت��ع��ددة  رواي����ات 

في بع�سها: »بمنزلة ال�سارب 

 ،
)2(

اهلل«  �سبيل  ف��ي  ب�سيفه 

قارع مع  »كمن  اآخر:  بع�س  وفي 

بع�س  وفي  ب�سيفه«،  اهلل  ر�سول 

قاعدًا  كان  من  »بمنزلة  ثالث: 

وكذلك:  ال��ق��ائ��م«  ل���واء  تحت 

يدي  بين  المجاهد  »بمنزلة 

و»بمنزلة   ،»P اهلل  ر���س��ول 

 .
)3(

 »P من ا�ست�سهد مع ر�سول اهلل

ظهور  انتظار  حول  الروايات  ذكرتها  التي  الت�سبيهات  هذه 

تبين  حيث  ووا�سحة،  المعنى  عميقة   | المهدي  الإم��ام 

»الجهاد«.  وم�ساألة  »النتظار«  بين م�ساألة  العالقة  نوعًا من 

وقد تعّر�ست بع�س الروايات عن اأن اأف�سل العبادات انتظار 

هكذا حكومة.

والإمام   P الر�سول  عن  ال��رواي��ات  هذه  ُنِقلت  وقد 

 :P اهلل  ر�سول  عن  حديث  في  نقراأ  حيث   Q علي 

 
)4(

وجّل«  عّز  اهلل  من  الفرج  انتظار  اأمتي  اأعمال  »اأف�سل 

.
)5(

وفي حديث اآخر: »اأف�سل العبادة انتظار الفرج« 

الفرج  انتظار  من  اأع��ّم  اأّن��ه  الحديث  ه��ذا  من  ويظهر 

الم�سلح  ظهور  انتظار  اأي  الخا�س  بمعناه  اأو  العام  بمعناه 

العالمي، حيث تت�سح اأهمية النتظار الذي نبحث عنه. وتبين 

هذه العبارات اأن انتظار الإمام | كان يترافق دائمًا مع حالة 

جهاد وا�سعة.

تــبــّيــن الــروايــات 

الـواردة والخــا�صة 

الإمام|  بظهــور 

ـــوع من  ن وجــــود 

ـــة بــيــن  ـــالق ـــع ال

م�صـــــاألة النتظار 

الجهاد وم�صــــاألة 

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 52، �س 125( 1)

. الكافي، الكليني، ج 8، �س 146( 2)

الأمث���ل ف���ي تف�سير كت���اب اهلل المنزل، ال�سي���خ نا�سر مكارم  (3 )

ال�سيرازي، ج 6، �س 22.

. كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 644( 4)

. م. ن، �س 287( 5)
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قلوٌب في محفل الأن�س

اإقبال  و�صبب  الأعمال  من  عمل  اأّي  في  القلب  ح�صور  من�صاأ  اإن 

بالعظمة  العمل  ذلك  القلب  يتلقى  اأن  اإليه  وتوجهها  عليه  النف�س 

اأو�صح  يكون  ولكنه  وا�صحًا  كــان  واإن  وهــذا  المهّمات.  من  ويعّده 

اأن�صه  محفل  في  الح�صور  ال�صلطان  لك  اأجاز  اإذا  عليه:  مثال  بذكر 

فحيث  الجميع  بح�صرة  والتلّطف  للتوّجه  مــوردًا  وجعلك  العظيم 

اإن هذا المقام عظيم في قلبك، ويتلقاه القلب بالعظمة والأهمية، 

جميع  على  ويحافظ  المح�صر  ذلك  في  بتمامه  قلبك  يح�صر  فلهذا 

و�صكناته.  وحركاته  ال�صلطان  ومخاطبات  المجل�س  خ�صو�صيات 

ويكون قلبك حا�صرًا في المح�صر في جميع الأحوال ول يغفل عنه 

ويراه  مهّم  غير  المخاطب  كان  اإذا  ذلك  خالف  وعلى  للحظة.  ولو 

المكالمة معه وتكون  القلب في  القلب تافهًا فال يح�صل لك ح�صور 

غافاًل عن حالته واأقواله.

الت�صاهل بالمح�صر الربوبي

ومن هنا ُيعلم ال�سبب في عدم ح�سور 

العبادات وغفلتنا عنها. فنحن  قلوبنا في 

لو اأهّمتنا مناجاة الحق تعالى ومناجاة ولّي 

نعمنا بمقدار ما تهّمنا مكالمة مع مخلوق 

القدر  ه��ذا  لنا  ح�سل  لما  �سعيف  ع��ادي 

من الن�سيان والغفلة وال�سهو. ومن المعلوم 

جدًا اأّن هذا الت�ساهل والت�سامح نا�سئ من 

 P سعف الإيمان باهلل تعالى وبالر�سول�

وباأخبار اأهل بيت الع�سمة R، بل هذه 

بالمح�سر  الت�ساهل  من  نا�سئة  الم�ساهلة 

الربوبي ومقام القد�س للحق تعالى.

اإلى  دع��ان��ا  ال���ذي  ه��و  النعم  ول��ي  اإن 

م��ن��اج��ات��ه وح�����س��رت��ه ب��ل�����س��ان الأن��ب��ي��اء 
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اإذا  الإنــ�ــصــان  اإّن 

ــقــلــب  اأفـــهـــم ال

اأهمــــية العبادات 

والمنا�صك ين�صرف 

الغفلة  ــذه  ه مــن 

ـــتـــ�ـــصـــاهـــل  وال

ويـنـتـبـــه من هذا 

النــــوم الـثقـيـــل

اأّن  كما  الدين.  ترك  اإلى  الإن�سان  يو�سل 

العبادات  اأهمية  القلب  اأفهم  اإذا  الإن�سان 

الغفلة  ه���ذه  م��ن  ين�سرف  وال��م��ن��ا���س��ك 

والت�ساهل وينتبه من هذا النوم الثقيل.

فيا اأيها العزيز، تفّكر قلياًل في حالتك، 

 ،R الع�سمة  بيت  اأه��ل  اأخبار  وراج��ع 

وفّهم  �ساقيك،  ع��ن  ال��ه��ّم��ة  ذي���ل  و���س��ّم��ر 

المنا�سك  اأن هذه  والتدّبر  بالتفكر  النف�س 

الفرائ�س  وبالأخ�س  ال�سالة  وخ�سو�سًا 

عالم  ف��ي  وال��ح��ي��اة  لل�ّسعادة  �سبب  منها 

المقد�س،  بقراآنه  ب��ل  والأول���ي���اء، 

والمناجاة  المكالمة  اأبواب  لنا  وفتح 

اأدب  نلتزم  ل  الو�سف  هذا  ومع  معه. 

المذاكرة مع عبد �سعيف،  بقدر  ح�سرته 

هي  ال��ت��ي  ال�����س��الة  ف��ي  �سرعنا  كّلما  ب��ل 

الربوبي وح�سور  اأبواب مح�سره  باب من 

بالأفكار  لن�ستغل  لنا  فكاأّنها فر�سة  جنابه 

فكاأن  ال�سيطانية،  وال��خ��واط��ر  الم�ستتة 

الحا�سبة  الآلة  اأو  الدكان  مفتاح  ال�سالة 

اأو اأوراق الكتاب، فال يحت�سب هذا اإل من 

وهن الإيمان و�سعف اليقين دون غيرهما. 

لهذا  والمعايب  العواقب  الإن�سان  علم  ولو 

فاإنه  ذلك  اإلى  القلب  ينّبه  وراح  الت�ساهل 

�سيكون في �سدد الإ�سالح ل محالة ويعالج 

نف�سه بالتاأكيد.

تفّكر واعمل

باأهمية  اأمرًا  يتلقَّ  لم  اإذا  الإن�سان  اإن 

به  الأم��ر  ف�سيوؤدي  به  يقوم  ال��ذي  العمل 

بالتدريج اإلى تركه. وترك الأعمال الدينية 
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الآخرة، ومنبع الكمالت وراأ�س مال الحياة 

في تلك الن�ساأة. وبح�سب الروايات الكثيرة 

اأ�سحاب  وم�ساهدة  المتفرقة  الأب��واب  في 

العبادات  من  لكل  ف��اإن  والعيان،  الك�سف 

المقبولة �سورًا غيبيًة بهيًة وتمثاًل ملكوتيًا 

وي��راف��ق��ه في  الإن�����س��ان  اأخ��روي��ًا ي�ساحب 

وي�ساعده في جميع  الغيبية  الن�ساآت  جميع 

ال�سدائد، بل الجنة الج�سمانية في الحقيقة 

لالأعمال.  الملكوتية  الغيبية  ال�سور  هي 

وم�ساألة تج�ّسم الأعمال من الأمور التي ل 

اأن تعد من الوا�سحات. والعقل والنقل  بّد 

يتوافقان فيها. وتلك ال�سور الغيبّية تابعة 

ل  التي  والعبادة  واإقباله.  القلب  لح�سور 

يوؤتى بها بتوّجه من القلب واإقباله �ساقطة 

لجناب  مقبولة  وغير  العتبار،  درجة  عن 

الحق.

�صواهد من القراآن وال�صّنة

ونح���ن نكتفي ف���ي هذا المق���ام باآيات 

الإن�س���ان  تكف���ي  الأحادي���ث  م���ن  وقلي���ل 

الخبير اليقظ���ان. قال اهلل تعالى: {َفَوْيٌل 

اَلِتِه���ْم  �شَ َع���ْن  ُه���ْم  ِذي���َن  الَّ ِلْلُم�َشلِّي���َن، 

5-(، وقال: {َقْد  �َشاُه���وَن} )الماع���ون 4 

اَلِتِهْم  ِمُن���وَن، الَِّذيَن ُهْم ِفي �شَ اأَْفلََح اْلُموؤْ

ففاق���د  )الموؤمن���ون2-1(.  َخا�ِشُع���وَن} 

الخ�سوع في �سالت���ه لي�س من اأهل الإيمان 

والفالح. وتكفي لأهل التفكر والتدبر هاتان 

الآيت���ان، فالوي���ل لمن ق���ال اهلل تعالى في 

حقه »الويل ل���ه«. واإن �سيئًا يذكره العظيم 

المطل���ق بهذه العظمة والأهمية فمعلوم ما 

يتبعه م���ن الظلمة والوح�سة والنقمة. وعن 

النبي P قال: »اعبد اهلل كاأنك تراه فاإن 

.
)1(

لم تكن تراه فاإنه يراك« 

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن من 

وربعها  وثلثها  ن�سفها  ُيقبل  لما  ال�سالة 

ُتلّف  لما  منها  واإّن  الع�سر،  اإل��ى  وخم�سها 

وجه  بها  وُي�سرب  الخلق  الثوب  ُيلّف  كما 

ما  اإل  �سالتك  م��ن  ل��ك  ولي�س  �ساحبها 

.
)2(

اأقبلت عليه بقلبك« 

وبهذا الم�سمون وردت روايات اأخرى. 

 :P Q قال: »قال  العلوم  وعن باقر 

نظر  �سالته  في  الموؤمن  العبد  ق��ام  اإذا 

حتى   � عليه  اهلل  اأقبل  ق��ال:  اأو   � اإليه  اهلل 

ين�سرف واأظّلته الرحمة من فوق راأ�سه... 

ينظر  تعلم من  لو  الم�سّلي  اأيها  له:  يقول 

من  زلت  ول  التفّت  ما  تناجي  ومن  اإليك 

المعرفة  لأهل  ويكفي   .
)3(

اأب��دًا«  مو�سعك 

اإقبال  ف��ي  فما  ال�سريف.  الحديث  ه��ذا 

الحق هذا اإلى العبد من الكرامات والأنوار 
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ل يعلمه غير اهلل ول ت�ستقيم 

يخطر  ول  الب�سر  عقول  ل��ه 

على قلب اأحد.

وعن اأبي الح�سن الر�سا 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  اأن   Q

لمن  »ط���وب���ى  ق����ال:   Q

والدعاء  العبادة  هلل  اأخل�س 

ترى  ب��م��ا  ق��ل��ب��ه  ي�سغل  ول���م 

عيناه، ولم ين�س ذكر اهلل بما 

ت�سمع اأذناه ولم يحزن �سدره 

.
)4(

بما اأعطي غيره« 

Q � في  وع��ن  الإم���ام ال�����س��ادق 

قول اهلل عّز وجّل {اإِالَّ َمْن اأََتى اهللَ ِبَقْلٍب 

»القلب  ق��ال:   � )ال�سعراء89(  ���َش��ِل��ي��ٍم} 

اأحد  فيه  ولي�س  رب��ه  يلقى  ال��ذي  ال�سليم 

اأو  �سرك  فيه  قلب  »وك��ل  وق��ال:  ���س��واه«، 

�سك فهو �ساقط. واإّنما اأرادوا بالزهد في 

وعن   .
)5(

لالآخرة«  قلوبهم  لتفرغ  الدنيا 

Q قال: »كان علي  اأبي جعفر  الإمام 

Q اإذا قام اإلى ال�سالة  بن الح�سين 

تغّير لونه فاإذا �سجد لم يرفع راأ�سه حتى 

Q »اإذا قام  . وكان 
)6(

يرف�ّس عرقًا« 

يتحرك  ل  �سجرة  �ساق  كاأنه  ال�سالة  في 

 .
)7(

منه« الريح  حركت  ما  اإل  �سيء  منه 

»راأي���ت  ق���ال:  الثمالي  ح��م��زة  اأب���ي  وع��ن 

ف�سقط  ي�سلي   Q الح�سين  بن  علي 

رداوؤه عن منكبه فلم ي�سّوه حتى فرغ من 

فقال:  ذل��ك  عن  ف�ساألته  ق��ال:  �سالته. 

بين يدي من  اأتدري  ويحك 

كنت؟ اإن العبد ل تقبل منه 

�سالة اإّل ما اأقبل عليه منها 

.
)8(

بقلبه« 

ــن  الــــعــــبــــادة تــمــري

وتلقين

ك����ان ال�����س��ي��خ ال���ع���ارف 

روحي  اآب���ادي  ���س��اه  الكامل 

فداه يقول: »اإن الإن�سان في 

يكون  اأن  ب��ّد  ل  الذكر  ح��ال 

نه  ويلقِّ التكلم  على  الطفل  ي��م��ّرن  كمن 

يلّقن  اأن  الإن�����س��ان  على  فكذلك  ليتكّلم. 

ذاك��رًا  الإن�����س��ان  دام  وم��ا  ال��ذك��ر.  القلب 

فالظاهر  القلب  بتعليم  وم�سغوًل  بالل�سان 

القلب  ل�سان  انفتح  فاإذا  الباطن.  ي�ساعد 

تلقين  اأن  كما  الظاهر  الباطن  في�ساعد 

الإن�سان  دام  فما  ك��ذل��ك.  اأي�سًا  الطفل 

اأجرى  واإذا  ي�ساعده.  فهو  الكالم  يلّقنه 

الطفل ذلك الكالم على ل�سانه فيدب في 

الإن�سان ن�ساط يذهب بالتعب ال�سابق. ففي 

البداية ي�ساعده المعّلم وفي النهاية ياأخذ 

المعّلم العون والم�ساعدة منه. واإذا واظب 

والأدعية  والأذك���ار  ال�سالة  في  الإن�سان 

على هذا الترتيب مدة فاإّن النف�س تعتاده 

وتكون الأعمال العبادية كالأعمال العادية 

اإعمال  اإلى  فيها  القلب  لح�سور  يحتاج  ل 

الطبيعية  الأم���ور  مثل  تكون  ب��ل  ال��روي��ة، 

المعتادة«.

اأن  ــان  الإن�ص ــى  عل

يلّقن القلب الذكر. 

ــان  ــا دام الإن�ص وم

ــان  بـاللـ�ص ــرًا  ذاك

ــوًل بتعليم  وم�صغ

فالظاهر  ــب  القلـــ

ــن ــد الباط ي�صاعـــ

�س���رح اأ�سول الكاف���ي، المولى محمد �سال���ح المازندراني، ج  (1 )

8، �س 216.
. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 79، �س 305( 2)

. الكافي، الكليني، ج 3، �س 265( 3)

. م. ن، ج 2، �س 16( 4)

م. ن. (5 )

. م. ن، ج3، �س 300( 6)

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 5، �س 474( 7)

. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج 1، �س 231( 8)
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اأعظم من الت�صحية بالروح

في عيد الأ�سحى ثمة تقدير وتثمين من اهلل عّز وجّل 

لر�سول مختار هو النبي اإبراهيم Q الذي �سحى في 

ذلك اليوم. والت�سحية بالأحّباء هي اأحيانًا فوق الت�سحية 

بالروح. كان يجب على النبي اإبراهيم Q اأن ي�سحي 

هو  الحبيب  وهذا  اهلل.  �سبيل  في  وعزيزه  بحبيبه  بيديه 

عمر  بعد  �سنه  كبر  على  له  اهلل  منحه  الذي  ال�ساب  ابنه 

نبيه  ل�سان  على  تعالى  يقول  حيث  النتظار،  من  طويل 

اإبراهيم Q: {اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكَبِر 

اإِ�ْشَماِعيَل َواإِ�ْشَحاَق} )اإبراهيم: 39(. لقد وهب اهلل تعالى 

هذين الولدين لهذا الأب وهو في �سن كبيرة، وبعد عمر 

من النتظار وال�سوق ح�سب الظاهر. ولم يكن له اأمل في 

اأن يرزق ذرية بعد ذلك.

اهلل  عبد  اأب��و  الإم���ام  كله  العالم  �سهداء  �سيد  يذكر 

هذه   � وال�سهادة  الإي��ث��ار  مظهر  وه��و   �  Q الح�سين 

مباَرٌك يوم عيد الأ�صحى لجميع الم�صلمين في 

العالم. ولهذا اليوم المبارك حكمة لو جرى التنّبه 

لها لنفتحت لنا الكثير من ال�ُصبل والطرق.

المتحان خطوة نحو الهدف*
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يدي  »ومم�سك  فيقول:  ال�سريف  عرفة  دعاء  في  الحادثة 

اإبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر �سّنه وفناء عمره«. 

المتحان اجتياز للمحنة

الذين  للموؤمنين  رمز  هو  التجاوز  وهذا  الإيثار  هذا 

اإلى  والعروج  والتعالي  الحقيقة  في طريق  ال�سير  يرومون 

ت�سحية. هذه  الأمر غير ممكن من دون  العليا.  المدارج 

التي  المتحانات  كل  في  الرئي�سة  النقطة  الواقع  في  هي 

نمّر بها.. الق�سية ق�سية اإيثار وت�سحية. والت�سحية تكون 

تراجعًا  اأحيانًا  تكون  وقد  بالمال  واأحيانًا  بالروح  اأحيانًا 

عن كالم تفّوه به �سخ�س ويريد اأن يبقى عليه بكل اإ�سرار 

ولجاجة. والت�سحية في بع�س الأحيان هي ت�سحية بالأعزاء 

وادي  اجتياز  المتحان معناه  والأقارب.  والأبناء  والأحبة 

ال�سعب  اأو  الإن�سان  اأم��ام  �سّدة  اأو  محنة  تعر�س  المحنة. 

ويكون اجتيازها وعبورها هو المتحان. اإذا ا�ستطاع ذلك 

لم  واإن  ومق�سده.  هدفه  اإلى  ف�سي�سل  عبورها  الممتَحن 

ي�ستطع � اإي لم ي�ستطع تفجير المواهب الكامنة في وجوده 

والتغلب على هوى نف�سه � ف�سوف يبقى يراوح مكانه، هذا 

يعرفنا  اأن  اأجل  من  الإلهي  المتحان  لي�س  المتحان.  هو 

اإنما المتحان  اأوزاننا وحدود قدراتنا.  اهلل ويرى ما هي 

فمعنى  نمتحن  حينما  والغاية.  الهدف  نحو  خطوة  نف�سه 

ف�سوف  والمحنة  ال�سدة  اجتياز  ا�ستطعنا  اإذا  اأننا  ذلك 

ول  جديدًة.  ومرحلًة  جديدًة  وحياًة  جديدًا  واقعًا  نعي�س 

ــن  ُنمتَح ــا  حينمــــ

اأننا  ــك  ذل ــى  فمعن

اإذا ا�صتطعنا اجتياز 

ــة  ــّدة والمحن ـ
ّ
ال�صـ

نعي�س  ــوف  ف�صــ

ــدًا  جـديـــ ــًا  واقعـ

جـديـدًة  ــاًة  وحيـــ

15ومرحلـــًة جـديـدًة
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فرق بين الفرد والأمة في هذا المجال.

بالمتحانات.  خطوة  ك��ل  ف��ي  مليئة  الإن�����س��ان  حياة 

وا�ستخدام  اأنف�سنا،  ه��وى  على  النت�سار  ا�ستطعنا  اإذا 

ب�سيرتنا، ومعرفة الظروف، واإدراك ما هو العمل الواجب 

لنا مرتبة جديدة  القيام به، ف�سوف يوفر هذا  اأو الالزم 

من مراتب الحياة، فهو اإذًا �سمّو ورقّي.

اإبراهيم الع�صر

ث في هذا المجال عن عوائل  واأرى لزامًا عليَّ اأن اأتحدَّ

ثمة  ب�سهدائهم.  وفخروا  �سبروا  الذين  ه��وؤلء  ال�سهداء 

ولد  لها  كان  عوائل  وهناك  �سهداء.  ثالثة  قدمت  عوائل 

الذين  الع�سر  اإبراهيم  �سهيدًا. هوؤلء هم  واحد فقدمته 

ي�سنعون هوية ال�سعب ويمنحونه العزة والكرامة.

اإلى غاياته بالقعود والأكل والنوم  ما من �سعب ي�سل 

في  والنزوات  الأه��واء  وتحكيم  الأجانب  على  والعتماد 

الحياة. الذين يطلقون الكالم والآراء ال�سلبية عند الحديث 

الحديث  عند  ويلمزون  ويغمزون  المقد�س،  الدفاع  عن 

عن  الكالم  جرى  اإذا  وجوههم  ويقطبون  ال�سهادة،  عن 

الحديث  عند  ا�ستهزاًء  ويبت�سمون  والم�سحين،  المعاقين 

عن التقدم العلمي وتحطيم حدود العلم، هوؤلء ل يدركون 

�سيئًا عن تاأثير الإيمان والتحرك والجهاد.

حينما يوؤمن ال�سعب بالجهاد ف�سوف يتقدم على كافة 

الأ�سعدة. ولي�س الجهاد مجرد حمل البنادق، اإنما الجهاد 

هو اأن يرى الإن�سان نف�سه دومًا في �ساحة الن�ساط والحركة 

والكفاح �سد العقبات والموانع والعراقيل، وي�سعر بالواجب 

اأحيانًا  الجهاد  الإ�سالمي.  الجهاد  هو  ه��ذا  والل��ت��زام. 

برفع  واأحيانًا  بالفكر  واأحيانًا  بالمال  واأحيانًا  بالنف�س 

ال�سعارات واأحيانًا بالنزول اإلى ال�سوارع واأحيانًا بالح�سور 

عند �سناديق القتراع.. هذا هو الجهاد في �سبيل اهلل وهو 

ما يحقق الر�سد والنمو لل�سعب، ويمنحه الطراوة والتوثب 

والحركية والأمل، ويتقدم به اإلى الأمام.

هكذا يواجهون ال�صعوب

الجبهة المعادية لالإ�سالم والثورة الإ�سالمية والنظام 
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الجهاد مجرد  لي�س 

اإنما  البنادق،  حمل 

يرى  اأن  الجهاد هو 

ــه  نف�ص ــان  الإن�صــ

ــة  ــي �صاح ــًا ف دوم

ــاح  ــاط والكف الن�ص

ــات  ــد الـعقبــ �صــ

والموانع، ويـ�صعر 

واللتزام ــب  بالواج

هذه  �سد  العمل  تريد  العالم  في  تكونت  التي  الإ�سالمي 

العمل   ت�ستطيع  فكيف  واأم��ث��ال��ه��ا.  العظيمة  ال��ظ��اه��رة 

�سدها؟

يركزون  فاإنهم  ال�سعب  ه��ذا  مثل  مجابهة  اأج��ل  من 

ال�سقاق  وزرع  اأبنائه  بين  والتباعد  الت�سدعات  على خلق 

وال�سراع بينهم، وكذلك بث �سوء الظن بين اأبناء ال�سعب، 

الأج���واء  ف��ي  الياأ�س  ون�سر  والم�سوؤولين،  ال�سعب  وبين 

والنفو�س اإنما هو من تلك ال�سبل والأدوات.

في  الأخ��الق��ي  الف�ساد  ن�سر  الأخ����رى  ال�سبل  وم��ن 

الحذر.  ال�سباب  وخ�سو�سًا  الجميع  وعلى  المجتمع. 

كاأداة  لالأ�سف  ُي�ستخدم  الأخالقي  والنحطاط  الف�ساد 

العديد  وف��ي  ال�ستكبارية.  ال�سيا�سية  الأه���داف  لخدمة 

من مناطق العالم ي�ستخدمون المخدرات كو�سيلة لخدمة 

في   � اأي�سًا  الجيوب  ملء  اأجل  ومن   � ال�سيا�سية  الأه��داف 

�سبيل تحطيم ال�سعوب والق�ساء عليها وتدميرها.

حينما يتحلى ال�سعب بالإيمان ف�سي�سعر اأنه لن ي�سيع 

له اأي عمل ولن يذهب �سدى. كل اأعمال الإن�سان تكت�سب 

هذا  على  الحفاظ  ويتوجب  الإي��م��ان،  بف�سل  المعاني 

الإيمان.

م الخامنئي )دام ظّله( في عيد الأ�سحى المبارك في 17/ 11/ 2010( 1) الإمام  خطبة  من  ·مقتطف 
الهوام�س
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اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي امل�صباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن )6(

يجتنبون ال�صرك والمعا�صي

عباد  حول  الفرقان  �صورة  من  الأخيرة  الآيــات  تتمحور 

لهوؤلء  �صفات  خم�س  اإلــى  م�صى  فيما  اأ�صرنا  حيث  الرحمن، 

العباد. من الوا�صح اأن الآيات ال�صريفة لي�صت في مقام ح�صر 

طبعًا  المقام.  بمقت�صى  وذكرها  اختيارها  بل  ال�صفات،  هذه 

وجه  على  ال�صفات  هــذه  اختيار  �صبب  لنا  الوا�صح  غير  من 

الخ�صو�س.
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مجمل ال�صفات الإيجابية

اأما ال�شفة االأولى، فهي قوله تعالى: {الَِّذيَن َيْم�ُشوَن َعلَى 

من  الّظاهر  اأن  اإلى  فاأ�سرنا   .)63 )الفرقان:  َهْوًنا}  ااْلأَْر����ِس 

الآية ال�ّسريفة اأّنها تبّين روح التوا�سع عند عباد الرحمن.

َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن  ال�شفة الثانية، قوله تعالى: {َواإِ

اأي�سًا،  و�سبرهم  حلمهم  اإلى  اإ�سارة  وفيها  �َشاَلًما}  َقاُلوا 

ول  يرتبكون  ل  الجاهلين  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  يواجه  عندما 

ينفعلون، بل ُيظهرون ما عندهم من حلم و�سبر.

ِلَربِِّهْم  َيِبيُتوَن  {َوالَِّذيَن  تعالى:  قوله  الثالثة،  ال�شفة 

ًدا َوِقَياًما} )الفرقان: 64( فعباد الرحمن عابدون هلل،  �ُشجَّ

ي�ستغلون بعبادته جزءًا كبيرًا من الليل. 

َيُقوُلوَن  ���ِذي���َن  {َوالَّ تعالى:  قوله  ال��راب��ع��ة،  ال�����ش��ف��ة 

َغَراًما}  َك��اَن  َعَذاَبَها  نَّ  اإِ َجَهنََّم  َع��َذاَب  َعنَّا  ��ِرْف  ا���شْ ��َن��ا  َربَّ

ليبعد  ويدعونه  اهلل  م��ن  يطلبون  فهم  )الفرقان:65(. 

عنهم ما يوؤّدي اإلى عذابهم و�سقائهم.

ال�شفة الخام�شة، وهي ال�سفة الإيجابية الأخيرة لعباد 

الرحمن حيث يقول اهلل تعالى: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا َلْم ُي�ْشِرُفوا 

67( فتو�سح  َقَواًما} )الفرقان:  َذِلَك  َبْيَن  َوَك��اَن  َيْقُتُروا  َوَلْم 

الآية ال�سريفة م�ساألة العتدال في الم�سرف. فالإن�سان ينبغي 

اأن يكون معتدًل في كل �سيء.

عباد  �سفات  هي  بها  التحّلي  ينبغي  التي  ال�سفات  وهذه 

الرحمن الإيجابية.

�صفات عباد الرحمن ال�صلبية

اأما �سفات عباد الرحمن ال�سلبية اأي ال�سفات التي يجب 

اأّل يّت�سف بها عباد اهلل والموؤمنون، فهي عبارة عن الموبقات 

والكبائر من الذنوب.

اجتناب ال�صرك

ِ اإَِلًها اآَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْف�َس  {َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللَّ

 اإِالَّ ِباْلَحقِّ َواَل َيْزُنوَن} )الفرقان : 68(.
ُ َم اهللَّ الَِّتي َحرَّ

ال�سفة الأولى هي ال�سرك. واإن العن�سر الأهم في تعاليم 

كافة الأنبياء R هو محاربة ال�سرك والدعوة اإلى التوحيد: 

َواْجَتِنُبواْ  اهلّلَ  اْع��ُب��ُدواْ  اأَِن  ���ُش��واًل  رَّ ���ٍة  مَّ
اأُ ُك��لِّ  ِف��ي  َبَعْثَنا  {َوَل��َق��ْد 

الأهــم  العـن�صــر 

كافة  تعاليم  في 

 R ـــاء ـــي ـــب الأن

محــاربـــة  هـــــو 

ال�صــرك والدعــوة 

ــد ــي ــوح ــت ـــــى ال اإل
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36(. ثم اإن القراآن الكريم تحدث فيما  اُغوَت} )النحل:  الطَّ

يتعلق بهذه الم�ساألة الهامة عن اأ�سخا�س هم لي�سوا من الأنبياء 

كلقمان Q الذي تحدث مع ولده داعيًا اإياه اإلى نبذ ال�سرك: 

)لقمان:  َعِظيٌم}  َلُظْلٌم  ْرَك  ال�شِّ اإِنَّ   ِ ِب��اهللَّ ُت�ْشِرْك  اَل  ُبَنيَّ  {َيا 

13(. اإذًا الأمر الأول الذي يجب اجتنابه هو ال�سرك.
مراتب ال�صرك

اأن  ال�سخ�س  يت�سّور  حيث  العتقاد  في  ال�سرك  يكون  قد 

خالق العالم اثنان ولي�س واحدًا. والآيات ال�سريفة المتقدمة ل 

تتحدث حول هذا ال�سرك، بل ت�سير اإلى ال�سرك في العمل اأي 

ال�سرك في العبادة، وال�سرك في ال�سلوك.

قد يكون ال�ّسخ�س موّحدًا من حيث العتقاد اإّل اأّنه م�سرك 

الجتماعية  الظروف  اأو  والعادات  ال�ّسبهات  ب�سبب  العمل  في 

الخا�سة. ولهذا النوع من ال�سرك مراتب اأي�سًا، من جملتها 

العبادة  في  الرياء  ذلك  بعد  وياأتي  اآخ��ر.  معبودًا  يعبد  اأن 

والذي هو مرتبة اأخرى من ال�سرك، اأو اأن يعتمد في حياته 

على الآخرين ويعّلق عليهم الآمال بدل اأن يطلب حوائجه من 

اهلل تعالى. 

اليومية احتياجات متعددة، �سواء  ت�سادفنا في حياتنا 

كانت طبيعية اأم نف�سية، وعندما ن�سعر بها ن�سارع اإلى و�سائل 

طبعًا  تعالى.  اهلل  اإلى  نتوجه  قلما  ولكننا  اإيجادها  واأدوات 

هذا ل يعني اأن ل ي�ستعين الإن�سان بالأدوات والو�سائل واأن 

يجل�س للدعاء فقط ويطلب من اهلل تعالى تاأمين حاجاته. ل، 

هذا مخالف للحكمة الإلهية. وال�سحيح اأن اهلل تعالى خلق 

العالم لتجري ال�ستفادة من اأ�سبابه، ل بل هناك الكثير من 

الحكم في ال�ستفادة من الو�سائط والأ�سباب. ولكن الكالم 

في مكان توجه القلب، فاأين يكون العتماد؟ واإلى اأي مكان 

يتوجه؟ فاإذا توجهنا في جميع الأمور اإلى اهلل تعالى نكون من 

ُيوؤِْمُن  {َوَم��ا  ال�سرك:  من  بنوع  مبتلون  فنحن  واإل  الموحدين 

�ْشِرُكوَن} )يو�سف: 106(. اأَْكَثُرُهْم ِباهلّلِ اإِالَّ َوُهم مُّ

يكون  قد  بال�سرك.  ممزوجة  الإي��م��ان  ح��الت  اأكثر  ولعّل 

اأنه م�سرك في مراحل متعددة.  اإّل  الإن�سان موؤمنًا في مرحلة 

واإذا �ساألت ال�سخ�س: من الذي رزقك؟ يقول: اهلل، ولكنه قد 

خ�س  قد يكون ال�صّ

حيـث  من  موّحدًا 

اأّنـــه  اإّل  العتقــاد 

العمل  في  م�صرك 

بهات  ب�صبـــب ال�صّ

اأو  ــــادات  ــــع وال

الـــظـــــــــــــــروف 

الجـــتـــمـــاعـــيـــة
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تعالى  اهلل  وج��ود  يتذكر  ل 

حين العمل وكاأنه يظن اأن 

الرزق بيد الآخرين.

ع���ن���دم���ا اب��ت��ل��ع��ت 

الأر�س قارون وثرواته: 

َبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا  �شْ
{َواأَ

َم���َك���اَن���ُه ِب����ااْلأَْم���������ِس} 

)الق�س�س: 82( كان 

يوم  قبل  النا�س  بع�س 

على  ال��ح�����س��ول  يتمنى 

ولكنهم  وث���روت���ه،  م��ق��ام��ه 

تعجبوا مما ح�سل، واأين اأ�سبحت 

َي�َشاء}  ِلَمن  ْزَق  الرِّ َيْب�ُشُط   َ {َوْيَكاأَنَّ اهللَّ الثروة، فقالوا: 

اأما   ،{َ اهللَّ {َوْي��َك��اأَنَّ  بقولهم:  نطقوا  فهم   )82 )الق�س�س: 

ْزَق} )الروم: 37(. َ َيْب�ُشُط الرِّ اهلل تعالى فيقول: {اأَنَّ اهللَّ

اإذا اأردنا اأن نكون موحدين فينبغي اأن نتوجه بقلوبنا اإلى 

مجرد  الآخرين  نعتبر  واأن  احتياجاتنا،  لتاأمين  تعالى  اهلل 

اأ�سباب. والأمر ينطبق اأي�سًا على م�ساألة التو�سل باأولياء اهلل 

تعالى، فهم و�سيلة جعلها اهلل بيد العباد وذلك انطالقًا من 

لطفه وعنايته بالعباد، لي�سبح التوجه نحو اهلل اأكثر �سهولة 

وتتهياأ الأر�سية لر�سد الآخرين. وفي هذا الأمر ِحَكم اإلهية 

بهذا  ليقوموا  اأوجدهم  الذي  هو  تعالى  اهلل  ولكن  متعددة. 

َعلَْيُكم  {َحِري�ٌس   :P الر�سول  تعالى حول  اهلل  يقول  الدور. 

حر�سه  بلغ  لقد   .)128 )التوبة:  ِح��ي��ٌم}  رَّ َروؤُوٌف  ِباْلُموؤِْمِنيَن 

وحّبه وع�سقه هداية الآخرين اإلى م�ستوى اأنه كان يتاألم عندما 

يرى بع�سهم ل يهتدي اأو ي�سل الطريق {َفلََعلََّك َباِخٌع نَّْف�َشَك 

�َشًفا} ) الكهف: 6(.  ِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث اأَ ْم ُيوؤْ َعلَى اآَثاِرِهْم اإِن لَّ

فمن اأين جاء بهذه المحبة؟ اهلل تعالى هو الذي اأعطاه اإياها. 

ومحبة الر�سول P مع كل العظمة التي تحيط به، قطرة من 

محبة اهلل، فهو الذي هياأ الأ�سباب.

اإن اأ�سل التوحيد ومواجهة ال�سرك هو هدف كبير، وال�سرك 

هو اأول الكبائر: {اإِنَّ اهلّلَ اَل َيْغِفُر اأَن ُي�ْشَرَك ِبِه} )الن�ساء: 48( 

ــا اأن نكون  اإذا اأردن

ــن فينبغي  موحديـ

ــا  ــه بقلوبن اأن نتوج

ــى  ــى اهلل تعــال اإلــ

ــا ــن احتياجاتن لتاأمي
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لذلك ينبغي اأن يلتفت الإن�سان لعدم ابتالئه بال�سرك �سواء كان 

ال�سرك الجلي الوا�سح اأم الخفي.

اجتناب قتل النف�س

ثم يذكر واحدة اأخرى من كبائر الموبقات: {َواَل َيْقُتُلوَن 

وقتل   .)68 )الفرقان:   { ِباْلَحقِّ اإِالَّ   ُ اهللَّ َم  َح��رَّ الَِّتي  النَّْف�َس 

العفو عنها  يتم  والتي ل  واأخطرها  الذنوب  كبائر  النف�س من 

عن  عبارة  لأنها  ب�سهولة،  فيها  التوبة  تتحقق  ول  ب�سهولة 

الحياة. طبعًا اهلل  واأعطاه  التعر�س لحياة �سخ�س خلقه اهلل 

بع�س  فهناك  الكلية.  القاعدة  لهذه  ا�ستثناًء  اأوجد  قد  تعالى 

الموارد التي ي�سح فيها �سلب الحياة. ون�ساهد مثل ذلك في 

اأمور  وال��ح��دود  ال�سرع.  اأو�سحها  التي  وال��ح��دود  الق�سا�س 

من  تعالى.  اهلل  اأحكام  تعطيل  عدم  ويجب  ال�سرع  اأو�سحها 

جائز،  الأحيان  بع�س  في  الحياة  �سلب  اإّن  القول  يمكن  هنا 

 .)151 } )الأنعام:  ِباْلَحقِّ اإِالَّ   
اهلّلُ َم  {َحرَّ ال�سرع:  اأو�سح  كما 

} ا�ستثناء، ولكن في غير موارد ال�ستثناء  فعبارة {اإِالَّ ِباْلَحقِّ

ًدا َفَجَزاآوؤُُه  َتَعمِّ فاإن قتل النف�س ممنوع: {َوَمن َيْقُتْل ُموؤِْمًنا مُّ

َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها} )الن�ساء: 93(.

اجتناب النحرافات الجن�صية

الموبقات  من  اأخ��رى  واح��دة  الجن�سية  النحرافات  تعتبر 

اأو�سحت  وقد  اإليها.  الإن�سان  يلتفت  اأن  ينبغي  التي  الكبيرة 

حدود  القراآنية  ال�سور  من  عدد  في  ال��واردة  ال�سريفة  الآي��ات 

َعلَى  {اإِالَّ  اإر�سائها:  وطريق  الجن�سية  الغرائز  من  ال�ستفادة 

هو  فهذا   ،)6 )الموؤمنون:  اأَْيَماُنُهْم}  َملََكْت  َما  اأْو  اأَْزَواِج��ِه��ْم 

الطريق الوحيد لإر�ساء الغريزة الجن�سية. 

الثالث  الموبقات  ح��ول  ال�سريفة  الآي��ة  تحدثت  اأن  وبعد 

َثاماً} ) الفرقان:  المتقدمة، اأ�سافت: {َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأَ

68(، وهذا يعني اأّن من يقترف تلك الأمور �سي�سل اإلى عواقب 
عباد  عن  واإبعاده  الف�سائل  من  حرمانه  جملتها  ومن  عمله، 

الرحمن.

حبط الأعمال

كامل  وا�ستغل  العبادات،  باآلف  بالتيان  ال�سخ�س  قام  لو 

عمره بال�سالة والعبادة وال�سيام، واأتى باأنواع الخيرات، اإل اأنه 
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. بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 20، �س 127( 1)

الهوام�س

ارتكب واحدة من هذه الموبقات، فاإنها تحبط تلك العبادات. 

التي  الأع��م��ال  اأن  المتيقن  ال��ق��در  اإن  اإج��م��اًل  ون��ق��ول 

واأعمال  �سرك.  هي  الح�سنة  الأعمال  اآثار  تزيل 

كالنار  وال�سرك  منثور.  هباء  كلها  الم�سرك 

التي تلقى في اله�سيم فتاأتي عليه باأكمله. من 

فيما  الأعمال  بع�س  تاأثير  يكون  النحو  هذا 

يرتبط بروح الإن�سان وحالته وملكاته.

�صرورة اجتناب مقدمات الحرام

القراآن  يوؤكد  التي  الأم��ور  نجتنب  اأن  ينبغي 

بتجنب  اإّل  ذلك  يكون  ول  بجدية  عنها  البتعاد  على  الكريم 

َرنا اأحدهم من العبور على طريق جبلي �سيق  مقدماتها. فلو حذَّ

اأثناء هطول الأمطار والثلوج مخافة النزلق اإلى قعر الوادي، 

عند ذلك نبادر اإلى تلقي الأمر ب�سكل جدي ونمار�س اأعلى 

م�ستوى من الحتياط ونبتعد عن اأماكن الخطر، وقد قيل: 

.
)1(

»ومن حام حول الحمى اأو�سك اأن يقع فيه« 

الموارد  بع�س  في  الكريم  القراآن  اأن  ذلك  اإل��ى  اأ�سف 

يوؤكد على الحتياط حتى ل نبتلى بالموبقات، اأي اأنه اعتبر 

لي�ست  اأنها  اإل  اأي�سًا  الذنوب  جملة  من  الكبائر  مقدمات 

الغرائز  حول  الكريم  القراآن  يتحدث  الكبائر.  م�ستوى  في 

{ُقل  اإلى مقدماتها:  اإلى �سرورة اللتفات  الجن�سية ويدعو 

ُفُروَجُهْم}  َوَيْحَفُظوا  ْب�َشاِرِهْم  اأَ ِم��ْن  وا  َيُغ�شُّ ْلُموؤِْمِنيَن  لِّ

مقّدمة  ُحكم  تبّين  ال�سريفة  الآية  اأن  الوا�سح  )النور:30(. 

ذاك الفعل. فالمقّدمة هنا � اأي النظر اإلى غير المحارم � حرام 

اإل اأنها من الذنوب ال�سغيرة.

اإن هذه التعاليم الإلهية عبارة عن اإر�سادات تدعونا لليقظة 

اأول  من  الإن�سان  عمل  فلو  ال�سعادة.  اإلى  الو�سول  من  لنتمكن 

�سبابه على غ�ّس ب�سره لكان في ماأمن من المفا�سد. ومن هنا 

الإن�سان  ليبقى  العورة  و�ستر  الحجاب  اإلى  الدعوة  �سرَّ  نفهم 

على  ي��اأخ��ذون  الذين  واأم��ا  ال�سيطانية.  الو�ساو�س  عن  بعيدًا 

عاتقهم م�سوؤولية الإ�سالح الجتماعي فعليهم تهيئة الظروف 

لم�ساعدة اأفراد المجتمع في البقاء بعيدين عن المفا�سد.

اإن القراآن الكريم في 

ــوارد  المــ ــس  بعـ�

ــى  علـــ ــد  يوؤكــــ

ل  ــى  حت ــاط  الحتي

ــات ــى بالموبق نبتل
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ــّرع بــالأعــ�ــصــاء  ــب ــت ال

ــح الــمــّيــت ــري ــ�ــص وت

نوع  لأّي  اأو  حوادث  اأو  لأمرا�س  النا�س  من  الكثير  يتعّر�س 

بدن  في  اأكثر  اأو  ع�صو  موت  اإلى  توؤّدي  البدنّية،  الإ�صابات  من 

�صين  الم�صاب. وي�صعى اأولياء الأمور وبع�س المهتّمين والمتخ�صّ

ة، كما  لتاأمين الأع�صاء البديلة من حيوانات اأو من م�صانع خا�صّ

وي�صعون لتح�صيل الأع�صاء من اأج�صاد اأنا�س اآخرين. وقد يكون 

المتبّرع حّيًا وقد يكون مّيتًا.

الإ�صالمّي  ال�صرع  موقف  ا�صتعرا�س  يتّم  المقالة  هذه  وفي 

الحنيف من هذه الم�صاألة.

ال�صيخ علي حجازي
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المّيت  من  الأع�صاء  اأخــذ 

المو�صي

اإذا اأو�سى �سخ�س ببذل بع�س 

اأو�سى  لو  كما  وفاته،  بعد  اأع�سائه 

قلبه  اأو  ق��رن��ّي��ت��ه  اأو  كليته  ب��ب��ذل 

الأع�ساء  اأخذ  فيجوز  ذلك،  وغير 

المو�سى بها بعد موته ب�سرطين:

هذه  قطع  ي��وؤّدي  ل  اأن  االأّول: 

المّيت  حرمة  هتك  اإل��ى  الأع�ساء 

يوؤّدي  ل  ع�سو  قطع  اأّن  فلو  عرفًا، 

فيكون  ال��ع��رف  بنظر  الهتك  اإل���ى 

جائزًا من هذه الجهة، واأّما لو كان ي�سّبب 

هتكًا بنظر العرف كما لو ُقطع راأ�س المّيت 

فال يجوز.

الثاني: اأن ل يمنع الولّي من ذلك، فال 

يبا�سر غير الولّي ذلك اإّل بعد زوال المنع 

من ولّي اأمر المّيت. نعم لو وافق الولي في 

بعد  العترا�س  له  فلي�س  المو�سي  حياة 

وفاته.

غير  المّيت  مــن  الأعــ�ــصــاء  اأخــذ 

المو�صي

يكن  ولم  الم�سلم  ال�سخ�س  مات  اإذا 

قد اأو�سى ببذل �سيء من اأع�سائه، فيجوز 

البذل في �سورتين، ول يجوز في غيرهما. 

وهاتان ال�سورتان هما:

االأولى: اإذا اأذن ولّي المّيت، ولم يكن 

في القطع هتك لحرمة المّيت عرفًا.

الع�سو  قطع  على  توّقف  اإذا  الثانية: 

اإنقاذ نف�س اإن�سان م�سلم اآخر، وذلك فيما 

لو لم توجد اأّي و�سيلة اأخرى لإنقاذ حياته 

المّيت،  بدن  من  اأكثر  اأو  ع�سو  بقطع  اإّل 

فيجوز ذلك ولو بدون الو�سّية. بل قد يجب 

ذلك ول يقت�سر على الجواز.

اأخذ اأع�صاء المّيت من دون اإذن

ل يجوز اأخذ الأع�ساء من المّيت بدون 

يكن  ول��م  ولّيه،  من  اإذن  ول  منه،  و�سّية 

على  اآخر  م�سلم  حياة  توّقف  حالة  هناك 

هذه الأع�ساء. فلو تّم اأخذ ع�سو منه بدون 

لأخذ  الّدية  ويجب  كما  حرام،  فهو  الإذن 

بع�س الأع�ساء، وتحديد الّدية متعّين في 

لة. الكتب المف�سّ

بذل الحّي لأع�صائه

اأع�سائه  بع�س  اإه����داء  للحّي  ي��ج��وز 

ل  اأن  ب�سرط  منها،  المر�سى  ل�ستفادة 

على  �سرر  اأو  حرج  اأّي  الحّي  على  يترّتب 

المتبّرع، فاإذا ح�سل الحرج اأو ال�سرر فال 

يجوز.

ع�سوًا  يبذل  اأن  الحّي  على  يجب  وقد 

من بدنه اأو اأكثر لو توّقف على ذلك اإنقاذ 

للمري�س  يكن  لم  فلو  اآخ��ر،  م�سلم  حياة 
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اأّي و�سيلة نجاة من الموت اإّل بهذا البذل 

اأّي  فيجب ب�سرط اأن ل يترّتب على البذل 

حرج اأو �سرر على الباذل.

الباذل المري�س

وعجز  بمر�س،  �سخ�س  اأ�سيب  اإذا 

اأّنه �سيموت  الأطباء عن معالجته، واأّكدوا 

عن قريب حتمًا )طبقًا لقولهم(، فال يجوز 

انتزاع اأع�سائه من بدنه اإذا لم ياأذن. واأّما 

مع اإذنه ففي الم�ساألة �سورتان:

االأولى: اأن يكون انتزاع الأع�ساء من 

ح��رام، وحكمه  فهو  موته  اإلى  ي��وؤّدي  بدنه 

حكم القتل. وتقدير الأطباء بحتمّية موته 

قريبًا ل يجّوز ذلك.

اإلى  اأو  قتله  اإل��ى  ي��وؤدِّ  لم  اإن  الثانية:   

ال�ستعجال بموته فيجوز.

بيع الأع�صاء

التبّرع  ف��ي��ه��ا  ي��ج��وز  م�����وارد  ت��وج��د 

بالأع�ساء، وفي هذه الموارد يجوز بيع هذه 

الأع�ساء لترقيعها ببدن �سخ�س اآخر، ول 

مانع من ذلك.

عدم ارتكاب الحرام

مراعاة  يجب  الأع�����س��اء  قطع  اأث��ن��اء 

الأح��ك��ام ال�����س��رع��ّي��ة، م��ن ح��رم��ة النظر 

اإل���ى ع���ورة ال��م��ي��ت، وع���دم ج���واز اللم�س 

وغيرهما.

زرع ال�صعر في الراأ�س

ب�سرط  الراأ�س،  في  ال�سعر  زرع  يجوز 

اأن يكون من �سعر حيوان يحّل اأكل لحمه، 

�سعر  يجوز من  الإن�سان، فال  �سعر  اأو من 

لم  اإذا  ه��ذا  لحمه.  اأك��ل  يحّل  ل  ح��ي��وان 

يرّتب عليه محّرم بعناوين ثانوّية من نظر 

لذلك  المراأة  اإبراز  اأو  لم�س محّرمين،  اأو 

اأمام الأجنبّي وما �سابه ذلك.

عملّيات التجميل

التجميل  ع��م��ل��ّي��ات  اإج������راء  ي���ج���وز 

اأع�ساء  زرع  �سمنها  وم���ن  ال��ج��راح��ّي��ة 
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جديدة، اإن لم يترّتب على ذلك محّرمات 

ثانوّية.

ت�صريح المّيت

ت�صريح بدن المّيت لحاجة

في  الم�سلم  المّيت  بدن  ت�سريح  يجوز 

ال�سور الأربع الآتية:

�سيء  اكت�ساف  ت��وّق��ف  اإذا  االأول������ى: 

يحتاجه  م��ّم��ا  ال���ط���ّب  ع��ل��م  ف���ي  ج��دي��د 

المجتمع على ت�سريح بدن المّيت الم�سلم. 

فلو اأمكن ال�ستفادة من غير هذه الطريقة 

انح�سار  م��ع  يكون  فالجواز  ي��ج��وز،  ف��ال 

ال�ستفادة بت�سريح بدن المّيت الم�سلم.

الثانية: يجوز اإذا توّقف الح�سول على 

معلومات ب�ساأن مر�س يهّدد حياة النا�س. اإذا 

انح�سر ذلك بت�سريح بدن الم�سلم، واإذا لم 

ينح�سر فال يجوز.

اإنقاذ  الت�سريح  توقف على  اإذا  الثالثة: 

بت�سريح  النح�سار  مع  المحترمة،  النف�س 

ل  النح�سار  ومع عدم  الم�سلم،  المّيت  بدن 

يجوز.

في  للتحقيق  الت�سريح  يجوز  ال��راب��ع��ة: 

في  �سّك  ل��و  كما  ال�سّك،  عند  ال��وف��اة  �سبب 

اأّنه هل مات بال�ّسم اأو بالخنق اأو بغير ذلك، 

الحّق  بيان  توّقف  اإذا  جائز  هنا  فالت�سريح 

عليه.

ا�صتخراج المعادن من بدن المّيت

كالبالتين  ال��م��ع��ادن  ا���س��ت��خ��راج  ي��ج��وز 

ب�سرط  الت�سريح،  بوا�سطة  المّيت  ج�سد  من 

مراعاة عدم هتك حرمة المّيت.

نب�س قبور الم�صلمين

بهدف  الم�سلمين  ق��ب��ور  نب�س  ي��ج��وز  ل 

كانت  اإذا  اإّل  الموتى،  عظام  على  الح�سول 

على  الح�سول  اإلى  ملّحة  هناك حاجة طبّية 

عظام  بغير  ذل��ك  يمكن  ول��م  العظام،  ه��ذه 

المّيت الم�سلم.

دفن الأع�صاء

المّيت  ب���دن  اأع�����س��اء  ت�سريح  ت���ّم  اإذا 

دفن  اأو  دفنها  يجب  النتهاء  فبعد  الم�سلم، 

الإمكان،  مع  الج�سد  نف�س  مع  منها  بقي  ما 

ومع عدم اإمكان دفنها مع نف�س الج�سد يجب 

دفنها اإّما منفردة واإّما مع ج�سد مّيت اآخر.
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من اآيات اهلل 

)اأزواجًا من اأنف�صكم(

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل

بعد اأن تكّلمنا عن الأ�صرة، النواة الأولى في تركيب اأي مجتمع 

والزوجة  الزوج  والأم،  الأب  هي  الأ�صيق  الحلقة  اإن  وقلنا  ب�صري، 

عن  الآن  نتكلم  الأبوين  تجاه  الم�صوؤولية  عن  وتحدثنا  الأولد  ثم 

م�صوؤولية الزوجين تجاه بع�صهما بع�صًا.

ْن اأَنُف�ِصُكْم  قال تعالى في كتابه المجيد {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ

َلآَياٍت  َذِلَك  اإِنَّ ِفي  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  اإَِلْيَها  َت�ْصُكُنوا  لِّ اأَْزَواًجا 

غريزية  فطرية  حاجة  الزواج  اإن   .)21 )الروم:  ُروَن}  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ

هدف،  له  الإ�صالمية  النظرة  بح�صب  وهو  الإن�صان.  عند  طبيعية 

الديمومة  بعنا�صر  ناجحًا محتفظًا  يكون  اأن  للزواج  فالإ�صالم يريد 

الزوج  من  كلٌّ  يكون  اأن  الــزواج  نجاح  اأ�ص�س  ومن  والثبات.  والبقاء 

الهدف  يحقق  ما  وهو  الآيــة(  في  ورد  )كما  لالآخر  �صكنًا  والزوجة 

المن�صود من خالل تح�صيل ال�صتقرار النف�صي والهدوء والطماأنينة 

تحديات  مواجهة  على  بع�صًا  لبع�صهما  عونًا  فيكونان  الزوجين  بين 

الحياة وعونًا على الآخرة.
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مقّومات الزواج الناجح

عدة  اإلى  الإ�سالم  نّبه  ناجح  زواج  اإلى  الو�سول  اأجل  ومن 

م�سائل واأّكد على مراعاتها.

اأّواًل: حّث الإ�سالم على اأ�سل مو�سوع الزواج مقابل فكرة 

البقاء على العزوبية. 

�س�س 
ُ
ثانياً: اأّكد الإ�سالم على �سرورة تاأ�سي�س الزواج على اأ

�سالحة �سحيحة، من خالل البتعاد عن الإكراه اأو اإجبار اأحد 

الطرفين في الزواج اأو الطرفين معًا، وهو ما يح�سل عادة ب�سبب 

عالقات القرابة مثاًل اأو تجميع الثروات وهو ما يوؤّدي غالبًا اإلى 

ف�سل الزواج. لذلك نجد في الأحكام ال�سرعية والأحاديث نهيًا 

والقبول  الر�سا  و�سرورة  والأنثى،  الذكر  الطرفين  اإك��راه  عن 

بال�سريك الآخر لأن هذا الزواج حياُتهما وفيه �سعادُتهما.

وكما اأّكد الإ�سالم على �سرورة اختيار الزوجين لبع�سهما 

بع�سًا، قام اأي�سًا بعملية اإر�ساد وا�سعة جّدًا من منطلق: على اأي 

اأو الزوجة، وبعيدًا عن التقاليد والعادات  اأ�سا�س ُيختار الزوج 

الجاهلية التي ما زالت حتى اأيامنا هذه؛ فالأهل يذهبون عادًة 

وقد  والفقيرة.  الفقير  ويتجّنبون  الوجاهة  اأو  الغنى  باتجاه 

لذلك  الخارجية.  الج�سد  ومعايير  ال�سكل  جمال  عن  يبحثون 

والمراأة،  الرجل  في  ال�سالح  �سفة  على  ليوؤّكد  الإ�سالم  جاء 

وكذلك  ي��دوم،  ل  المال  لأن  والعّفة؛  الُخُلق  ُح�سن  تعني  التي 

الجمال والجاه.

وت�سهيل ما  للزواج  �سّن مبكرة  اإلى  للو�سول  ال�سعي  ثالثاً: 

قد يعتر�سه من تعقيدات، اإذ يكفي ر�سا الطرفين ور�سا ولّي 

الأمر، في �سروط معينة، ليتم عقد الزواج.

وهناك لالأ�سف عادة قديمة ما زالت مّتبعة حتى اليوم وهي 

متي من 
ُ
اأ الَمْهر، لذا جاء الإ�سالم ليقول: »اأف�سل ن�ساء  غالء 

كان َمْهُرها متوا�سعًا«. فمعيار الزواج الناجح لي�س مرتبطًا ل 

الذي  الزوج  لأن  �سمانة؛  ي�سّكل  ل  فالمال  بالمال.  ول  بالمهر 

له  اأن تدفع  اإلى  المراأة  ُي�سطر  العفاف وال�سالح قد  ل يملك 

مهرها وتزيد عليه حتى يطّلقها.

وال�ستقرار  ال��ث��ب��ات  ع��ل��ى  ي�ساعد  المبكر  ال����زواج  اإّن 

فلي�س  فا�سلة  المبّكرة  الزيجات  بع�س  كانت  واإذا  والطماأنينة. 
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ع، اأي عدم ح�سن  ال�سبب التبكير في الزواج، بل العجلة والت�سرُّ

اختيار الزوج اأو الزوجة، كما هو الحال اأي�سًا في الزيجات غير 

المبّكرة.

رابعاً: لكي يحافظ الإ�سالم على العائلة عّقد عملية الطالق، 

ولكنه لم ي�سّد الباب نهائيًا، كما في بع�س المذاهب والديانات 

الأخرى. فالإ�سالم فتح باب الطالق وو�سع قواعد له، ومنها اأنه 

ال�ساهدين دور مهم في  ولهذين  َعْدلين.  �ساهدين  اإلى  يحتاج 

تلطيف الأجواء بين الزوجين المتخا�سمين، فقد يعتذر الزوجان 

ع، ويحلُّ الوفاق محلَّ الطالق. لقد �سّرع  عما بدر منهما من ت�سرُّ

الإ�سالم الطالق وحّلله على الرغم من اأنه اأبغ�س الحالل، ذلك 

اأن بع�س الحالت الزوجية ل يحّلها اإّل الّطالق.

الزوج  بين  تكون  اأن  يجب  التي  العالقة  روح  خ��ام�����ش��اً: 

القانوني  عنوانان:  هناك  العالقة  هذه  في  وللنظر  والزوجة. 

الزوج،  حقوق  د  وُتعدَّ الزوجة  حقوق  د  ُتعدَّ فعندما  والفقهي. 

د واجبات كّل منهما تجاه الآخر، فهذا ما ُي�سّمى بالعنوان  وُتحدَّ

القانوني اأو الحقوقي. اأّما العنوان الثاني الفقهي فهو اأرفع من 

لي�س  الأّول  العنوان  والأخالقي.  الروحي  العنوان  لأّن��ه  الأّول، 

هو الأ�سل ول نلجاأ اإليه اإل عندما يكون هناك م�سكل اأو نزاع. 

اأما العنوان الثاني فهو الأ�سل الذي اأراد مّنا الإ�سالم اأن نقيم 

والحترام  الحّب  عالقة  وهو  اأ�سا�سه،  على  الزوجية  عالقاتنا 

ي�سبحا  حتى  الزوجين  بين  والن�سجام  والّتعاون  والتراحم 

كاأنهما نف�س واحدة. 

الزواج يقّرب اإلى اهلل عّز وجّل

الإن�ساني  واحترامها  المراأة  كرامة  الإ�سالم  ن  ح�سَّ لقد 

والأخالقي الكامل. الإ�سالم يقول: اإذا اأقمتم العالقة الزوجية 

� وهي عالقة طبيعية غريزية � على اأ�س�س �سحيحة فهذا ُيعينكم 

اإن  تقول  الروايات  اأتت  واآخرتكم، لذلك  على حياتكم ودينكم 

قدرة  اأكبر من  المعا�سي  تجنب  على  قدرته  المتزوج  الإن�سان 

عنده  بالطاعات  والقيام  النف�سي  وهدووؤه  فطماأنينُته  العازب. 

الزوجية  العالقة  تحويل  هو  م  تقدَّ ما  كّل  من  والأه��م  اأف�سل. 

اهلل  اإلى  ب  ُتقرِّ التي  الم�ساديق  من  واحدة  واإلى  عبادة،  اإلى 

اأحد الزوجين بخدمة الآخر فاإن اهلل  عّز وجّل. وعندما يقوم 
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�سبحانه يقول: هذا له اأجر عندي، وثوابه عظيم.

لقد اأعطى اهلل تعالى العالقة والتعاطي بين الزوجين ُبعدًا 

التخلُّف عن الخدمة  اأخرويًا، وبالتالي فهناك عقاب في حال 

الّزواج  �سة  موؤ�سَّ تعالى  اهلل  اأدخل  اإذًا،  الإيذاء.  اأو  الّتراخي  اأو 

في دائرة الثواب والعقاب الأخروي، وفي هذا المو�سوع �ساألت 

مُّ �سلمة � كما ورد على ل�سان الإمام ال�سادق Q � الر�سول 
ُ
اأ

، فقال لها: »اأي امراأة  P عن ف�سل الن�ساء في خدمة اأزواجهنَّ

اإلى مو�سع )كترتيب  رفعت من منزل زوجها �سيئًا من مو�سع 

اإليها، ومن نظر  ُتريد به �سالحًا نظر اهلل عّز وجّل  المنزل( 

»اأيُّ امراأة خدمت   :P ، وعن الر�سول 
)1(

به« ُيعذِّ اإليه لم  اهلل 

زوجها �سبعة اأيام، َغَلق اهلل عنها �سبعة اأبواب من النار، وفتح 

. 
)2(

لها ثمانية اأبواب من الجنة تدخل من اأّيها �ساءت« 

وفي المقابل، عن الر�سول P قال: »اإّن الرجل ليوؤجر 

المرء  »جلو�س   :P وعنه   ،
)3(

امراأته«  اإلى  اللقمة  رفع  في 

.
)4(

عند عياله اأحبُّ اإلى اهلل من اعتكاف في م�سجدي هذا«

ال�صبر على الأذى 

اأّما الإيذاء فله قدر من العقاب. وال�سبر على الأذى له 

قدر من الثواب. وفي الحديث: »ملعونة ملعونة امراأة توؤذي 

ه، و�سعيدة �سعيدة امراأة تكرم زوجها ول توؤذيه  زوجها وتغمُّ

، طبعًا اإّل في مع�سية اهلل. وعن 
)5(

وُتطيعه في جميع اأحواله« 

الر�سول P: »من كان له امراأة توؤذيه لم يقبل اهلل �سالتها 

ول ح�سنًة من عملها حتى تعينه وتر�سيه، حتى ولو �سامت 

. وفي المقابل، على الرجل مثل ذلك الِوْزر والعذاب 
)6(

الدهر...« 

اإذا كان موؤذيًا ظالمًا لها، حتى ولو �سام الدهَر كلَّه.

اأما ال�سبَر على �سوء الُخُلق، فعن الر�سول P: »... ومن 

�سبَر على �سوء ُخُلق امراأته واحت�سبه اأعطاه اهلل بكل مرة ي�سبر 

عليها من الثواب مثل ما اأعطى اأيوب Q على بالئه، وكان 

.
)7(

عليها هي من الِوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج...« 

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 20، �س 172( 1)

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

م. ن. (3 )

م.ن. (4 )

. بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 73، �س 354( 5)

. جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 20، �س 254( 6)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 73، �س 367( 7)

الهوام�س

اإن ف�صــــل بـع�س 

المبكرة  الزيجات 

العــجلة  �صـببــــه 

عدم  اأي  والت�صرع 

ــار  ــي ــت ــن اخ ــص ــ� ح

الزوجــة اأو  الــزوج 
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عام الجهاد القت�صادي

الأهداف والدللت
ــالمــيــة يف اإيــــران  ــع �ــصــفــر اجلــمــهــوريــة الإ�ــص ــقــاء م ل

الدكتور غ�صنفر ركن اآبادي

حوار:اإيفا علوية نا�صر الدين

يطلق الإمام الخامنئي{ في مطلع كل عام هجري �شم�شي ت�شمية 

معينة على العام الجديد من اأجل العمل في اإطاره لتحقيق اأهداف محددة. 

ما هي  االق��ت�����ش��ادي«.   الجهاد  »ع��ام  ب�  الحالي  العام  �شّمى  قد  �شماحته  وك��ان 

هي  م��ا  الت�شمية؟  ه��ذه  م��ن  الخامنئي{  االإم����ام  ق�شدها  ال��ت��ي  االأه����داف 

يمكن  وكيف  به؟  المعنيون  هم  ودالالت��ه؟ من  هنا  المق�شود  الجهاد  مظاهر 

اللقاء مع �شعادة  االأ�شئلة �شكّلت محور  المرجوة منه؟ هذه  االأه��داف  تحقيق 

�شفير الجمهورية االإ�شالمية في لبنان الدكتور غ�شنفر ركن اآبادي.

معنى الجهاد االقت�شادي

القامو�س  ف��ي  م��ق��د���ش��ة  م��ف��ردة  »ال��ج��ه��اد«  كلمة  تعتبر 

االإ�شالمي. وهي ت�شتعمل عند مواجهة العدو. ما هو الهدف 

الذي ق�شده االإمام الخامنئي { من ت�شمية العام الحالي 

في  الجهاد  كلمة  دالالت  هي  ما  االقت�شادي؟  الجهاد  بعام 

الجهاد  بين  ال��راب��ط  هو  وم��ا  االقت�شادي«؟  »الجهاد  عبارة 

واالقت�شاد؟

كما تعلمون فاإّن كلمة »الجهاد« تطلق عادًة على نوع من 

العمل المقد�س. ومن هنا فاإّن االإمام الخامنئي{ ينظر 

والتنمية  وال��ت��ق��ّدم  االقت�شاد  بق�شايا  المّت�شل  العمل  اإل��ى 

االإمام  وك��ان  ج��ه��اداً.  باعتباره  واالإع��م��ار من منظار مقد�س 

الثورة  انت�شار  بعد  الكلمة  ا�شتخدم هذه  الخميني} قد 

االإ�شالمية في اإيران عندما اأ�شدر اأمراً باإن�شاء موؤ�ش�شة ذات 

طابع �شعبي حملت ا�شم »جهاد البناء«. 
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على اأي حال فاإن مفردة »الجهاد« 

الم�شنية  ال��ج��ه��ود  على  ع���ادة  تطلق 

التي تبذل في مواجهة العدو. وهناك 

ال��ن��ظ��ام الفكري  اأ���ش��ا���س ف��ي  ق��اع��دة 

وال�شيا�شي االإ�شالمي ُتعرف ب� قاعدة 

»نفي ال�شبيل« وهي تقوم على اأ�شا�س 

لالأجنبي  ت�����ش��م��ح  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال  اأن����ه 

المجتمع  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه  ب��ف��ر���س 

االإ�����ش����الم����ي ح���ت���ى ول�����و م����ن خالل 

االقت�شادية.  والحاجات  المتطلبات 

ولذلك فاإنه يمكن القول اإن الغر�س 

من اختيار ا�شم »الجهاد االقت�شادي« 

لهذا العام هو محاولة جامعة وجاّدة 

ومقّد�شة لدفع م�شيرة االإ�شالم نحو 

قمم التطور والّتنمية ال�شاملة.

وجوه الجهاد

ك���ي���ف ح�������ش���رت م���ظ���اه���ر ووج�����وه 

الجهاد االقت�شادي في حياة الر�شول P واالأئمة R؟

والروايات  باالآيات  تزخر  الدينية  االإ�شالم  تعاليم  اإن 

للبلد  االق��ت�����ش��ادي  اال���ش��ت��ق��الل  تحقيق  اأن  ت���وؤّك���د  ال��ت��ي 

هو  االأجنبي،  عن  بمناأى  الربانية،  بالدوافع  والمقترن 

»اإذا  ف��اإن��ه  العلماء  ف��ت��اوى  وح�شب  اهلل.  �شبيل  ف��ي  ج��ه��اد 

كانت العالقات التجارية مع االأجنبي تحمل مخاوف من 

اأن يوؤدي ذلك اإلى االإ�شرار بال�شوق االإ�شالمية اقت�شادياً 

عندها يتوجب وقف مثل هذه العالقات واإن هذا النوع من 

التجارة حرام«. اإن مثل هذه االأحكام ال�شرعية والقطعية 

اإّنما تاأتي على اأ�شا�س القاعدة الفقهية ال�شهيرة، اأي قاعدة 

اأ�شا�شاً لكافة االأحكام ال�شرعية  »نفي ال�شبيل« التي تتخذ 

وال�شيا�شات.  العبادات  اأو  بالمعامالت  يتعلق  فيما  �شواء 

اإلى  ال��ق��راآن الكريم  ���ش��ورة ه��ود ي�شير  61 م��ن  ففي االآي���ة 

َن  ن�َشاأَُكم مِّ اأَ االأر���س ويقول: {ُهَو  التي و�شعت في  الّنعم 

االأَْر�ِس َوا�ْشَتْعَمَرُكْم ِفيَها}. فاهلل �شبحانه تعالى ال يقول 

من  الغر�س  اإن   

اختيار ا�صم  »الجهاد 

لهذا  الإقت�صــادي« 

العـام هـو مـحاولة 

جــامــعــه وجــــاّدة 

ومقّد�صــة لـدفــع 

الإ�صالم  م�صيــــرة 

نحـو قمـــم التطور 

ال�صاملة والتنمــية 

�شعادة ال�شفير الدكتور غ�شنفر ركن  اآبادي
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اإنه  يقول  بل  ت�شرفكم  تحت  وو�شعها  االأر����س  ا�شتعمر  اإن��ه 

ا�شتعمركم فيها اأي اإنه و�شع القوة والو�شائل تحت ت�شرفكم 

لتقوموا اأنتم با�شتعمار االأر�س عبر العمل والجهد. 

اأن  منذ   Rالمع�شومين واالأئمة   Pالنبي اإن جهاد 

منعوا من ارتياد �ُشعب اأبي طالب و�شواًل اإلى عملهم الدوؤوب 

في مجال ن�شر مختلف العلوم والبناء في مختلف المجاالت 

مثل حفر االآبار وزراعة االأ�شجار والنخيل وكذلك اإ�شاعة 

ثقافة العمل وم�شاعدة الفقراء ومنع االإ�شراف والتبذير 

ب��ارزة من  نماذج  ذلك هي  وغير  القناعة  على  والت�شجيع 

.R اأوجه الجهاد في ثقافة القراآن واأهل البيت

ر�شالة اإلى كل ال�شعوب 

هل يخت�س عام الجه���اد االقت�شادي بال�شعب االإيراني 

اأم يمك���ن اعتب���ار جمي���ع ال�شع���وب االإ�شالمي���ة معني���ة به���ا، 

وكيف؟

ت��ح��م��ل ه����ذه ال��ت�����ش��م��ي��ة ب��ال��ط��ب��ع ر���ش��ال��ة اإل����ى جميع 

الأّن  االقت�شادي.  واالكتفاء  اال�شتقالل  اأجل  من  ال�شعوب 

�شعباً فقيراً وجائعاً وفي حاجة اإلى االأجنبي لن يذوق بتاتاً 

فاإن الجهاد  طعم اال�شتقالل والعنفوان والكرامة. ومبدئياً 

يتعلق  وفيما  ال��ع��دو.  �شد  الجهاد  من  ج��زء  هو  االقت�شادي 

اإلى  لجاأوا  اأع��داءن��ا  ف��اإن  االإيرانية  االإ�شالمية  بالجمهورية 

في  ف�شلوا  اأن  بعد  االقت�شادية  وال�شغوط  العقوبات  عن�شر 

مواجهة اإيران اأمنياً و�شيا�شياً وثقافياً.

اإال  اإي���ران  تدفع  لم  ال�شغوط  ه��ذه  ف��اإن  الحظ  ولح�شن 

اإلى المزيد من االعتماد على اإمكانياتها الداخلية، والتقدم 

وتحقيق مزيد  المجاالت  الذاتي في مختلف  االكتفاء  نحو 

من االإنجازات العلمية والتقنية وال�شناعية والع�شكرية وما 

اإلى ذلك.

واجبات المعنيين

اأعلنه  ال���ذي  ال��ج��ه��اد  ب��ه��ذا  المخاطبة  ال��ف��ئ��ات  ه��م  م��ن 

القائد { وما هي واجباتهم؟

وكذلك  الم�شوؤولون  ه��م  الجهاد  بهذا  المخاطبين  اإن 

عامة  حركة  في  اأ�شا�شاً  يتمثل  فالجهاد  المجتمع.  �شرائح 

ــل  يتمث ــاد  الجهــــ

ــًا في حركة  اأ�صا�ص

فيها  يت�صافر  عامة 

ــد الجماهيري  الجه

ــي في اآن والحكوم
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ي��ت�����ش��اف��ر ف��ي��ه��ا ال��ج��ه��د ال��ج��م��اه��ي��ري وال��ح��ك��وم��ي م��ع��اً وال 

المتوفرة  ال��ط��اق��ات  اأو  الحكومية  ال���ق���رارات  على  يقت�شر 

ل���دى ال��ح��ك��وم��ة. وه��ن��ا ال ب��د م��ن ا���ش��ت��خ��دام ك��ل الطاقات 

الب�شرية واالإدارية والعلمية والثقافية في البالد ا�شتخداماً 

�شحيحاً.

اعتبارات الجهاد االقت�شادي

الجهاد  وم����ف����ردات  م�����ش��ادي��ق  ه���ي  م���ا 

االقت�شادي؟

ي�شتوعب  �شامل  اإلى جهاد  نحن بحاجة 

ي�شتدعي  مما  االقت�شادية  المجاالت  كافة 

ف��ي ال��ب��داي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��دي��د العقبات 

والعراقيل وو�شع خطة ع�شرينية لالقت�شاد 

االإ�شالمية  الجمهورية  اأن  علماً  العالم  في 

ب��ه��ذا الجهد منذ عدة  ب���داأت  االإي��ران��ي��ة ق��د 

�شنوات حيث و�شعت خطة اقت�شادية للبالد 

تمتد حتى العام 2025. 

االأ�شرة  بثقافة  االه��ت��م��ام  م��ن  ب��د  ال  ثانية  ناحية  وم��ن 

والواقع  اقت�شادياً.  الحكومية  االأجهزة  وكذلك  االقت�شادية 

اأن الت�شمية التي اأطلقها �شماحة القائد على العام الما�شي 

تمّهد  ج��اءت  اإّن��م��ا  اال�شتهالك«  تر�شيد  »ع��ام  اأ�شماه  وال���ذي 

بحكمة لهذا االأمر. 

وال ب��د م��ن االإ����ش���ارة ه��ن��ا اإل����ى م�����ش��روع ت��ر���ش��ي��د الدعم 

ال��ح��ك��وم��ي ال���ذي ب���داأ تنفيذه ال��ع��ام ال��م��ا���ش��ي وي��ه��دف اإلى 

زي����ادة ح��ج��م ال��دخ��ل ال��ع��ام وق���د ح��ّق��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة جداً 

�شيما  وال  ال�شعب  اأب��ن��اء  ولم�شلحة  القومي  الم�شتوى  على 

الخ�شائ�س  اكت�شاف  اأن  والحمد هلل  المحدود.  الدخل  ذوي 

واالهتمام  االإن��ت��اج  وزي����ادة  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ي��ر  الن�شبية 

الكبير بالعلوم والتكنولوجيا وغير ذلك يدخل في اعتبارات 

ال�شركات  خ�شخ�شة  م�شروع  اأن  كما  االق��ت�����ش��ادي.  الجهاد 

الحكومية المعروف في اإيران با�شم المادة 44 قد حظي هو 

االآخر باالهتمام الكبير لدى �شماحة قائد الثوره االإ�شالمية 

وتّم تنفيذه بتوجيهات من �شماحته{.
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مديرة التحرير محاورًة �شعادة ال�شفير



ا�صت�صارة ذوي الألباب 
دليل الر�صاد

الم�صورة منهـج حياة

من متى
وكيف ن�صت�صير؟

ال�صتخارة بين الم�صروعية 

وتعطيل العقل

ال�صت�صارة

 �صبيل الر�صاد

36



ل  بطبعه،  اجتماعي  كائن  الإن�صان  اأن  يخفى  ل 

يمكن اأن يعي�س منفردًا، بعيدًا عن بني نوعه، الذين 

يختلف معهم، كما الذين يتفق معهم، في نظرته اإلى 

وبين  بينه  التفاعل  يقت�صي  وهذا  والكون.  الحياة 

اإلى  وو�صولهم  م�صالحهم،  تحقيق  بغية  الآخــريــن، 

الختالف  وقوع  يعني  مما  يرجونها،  التي  ال�صعادة 

فكانت  والعالقات،  الم�صالح  لختالف  بينهم  فيما 

الأمور  لتي�صير  العالقات،  هذه  تنظيم  اإلى  الحاجة 

�صرورة  يعني  ما  وهذا  الجميع،  م�صلحة  يحقق  فيما 

العامة،  الم�صلحة  على  حفاظًا  بينهم،  فيما  الت�صاور 

لينعك�س على حياتهم راحًة وهناًء.

ذوي  ا�صـتـ�صــــــارة 

الر�صاد دليل  الألباب 
ال�صيخ حامت ا�صماعيل
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معنى ال�صت�صارة

في  ال����س���ت�������س���ارة 

الراأي  الأ�سل ا�ستخراج 

ب���م���راج���ع���ة الآخ����ري����ن 

وهي  م��ن��ه��م.  والأخ������ذ 

الفعل  م���ن  ا���س��ت��ف��ع��ال 

جنيته  اإذا  الع�سل  ���س��رت  وم��ن��ه  »���س��ور«، 

اإلى  اأوم���اأ  بمعنى  واأ���س��ار  وا�ستخرجته، 

غيره. 

والم�سورة  ال�ست�سارة  اأن  يخفى  ول 

الو�سول  في  الأهمية  من  كبير  ق��در  على 

القول،  و���س��ح��ي��ح  ال�����راأي،  ���س��واب  اإل����ى 

ال�سيا�سية  الأبعاد  كافة  في  العمل  و�سديد 

والجتماعية والدينية وحتى ال�سخ�سية.

ول���ق���د ح����ّث الإ�����س����الم ك���ث���ي���رًا على 

واأّك���د  للموؤمنين،  وحّببها  ال���س��ت�����س��ارة، 

ال�ستغناء  واأن  المنجيات،  من  اأّنها  على 

اأهمية اختيار  المهلكات. وفي  بالراأي من 

 Rالبيت اأه���ل  ع��ن  ورد  الم�ست�سار، 

ال�سريفة،  الأحاديث  من  ج��دًا  كبير  عدد 

بالإ�سافة اإلى مدح القراآن 

الموؤمنين  بع�س  الكريم 

بقوله  ع��ل��ي��ه��م،  وال��ث��ن��اء 

�ُشوَرى  {َواأَْمُرُهْم  تعالى: 

َب���ْي���َن���ُه���ْم}، ف��ل��و ل��م تكن 

اأهمية  ذات  ال�ست�سارة 

عالية لم يكن من داٍع لأن 

يمدحهم اهلل تعالى بها.

اأهمية ال�صت�صارة

اأم����ي����ر  ع������ن  ورد 

ــارة  ـــ ــص ــ� ــت ــص ال�

كبيٍر  قـــدٍر  على 

ــة  ـــ ــي ــم ـــن الأه م

اإلى  الو�صول  في 

�ــصــواب الــــراأي، 

القول  و�صـحيـــح 

العمل و�صديـــــد 

 Q ال����م����وؤم����ن����ي����ن

ا�ستبدَّ  »م��ن  ق���ال:  اأن���ه 

�ساور  ومن  هلك،  براأيه 

ال���رج���ال ���س��ارك��ه��ا في 

.
)1(

عقولها« 

»من   :Q وعنه 

.
)2(

�ساور ذوي الألباب دلَّ على الر�ساد« 

Q: »لن  ال�����س��ادق  وع��ن الإم����ام 

.
)3(

يهلك امروؤ عن م�سورة« 

الن�سو�س،  ه��ذه  خ��الل  م��ن  نالحظ 

وغيرها، مدى اأهمية ال�ست�سارة في حياة 

والأبعاد،  الم�ستويات  كافة  على  الإن�سان، 

الكمال،  م��دارج  في  بالإن�سان  ترقى  فهي 

من حيث �سقل �سخ�سيته، واإي�سالها اإلى 

التوا�سع  اإل��ى  وتدفعه  المن�سودة،  غايتها 

اأمام الآخرين، الأمر الذي ي�ستلزم انطالقًا 

و�سيطرة  الآخرين،  مع  عالقاته  في  اأكبر 

على �سهوات نف�سه من ناحية اأخرى، وهو 

اإليه،  النا�س  نظرة  في  اإيجابًا  ينعك�س  ما 

وعالقتهم به، ووثوقهم به ومحبته، ولهذا 

حياته  في  النجاح  ي��درك  فهو 

اأكثر من غيره، كما قال ر�سول 

اهلل P لعلي Q: »يا علي 

ما حار من ا�ستخار ول ندم من 

.
)4(

ا�ست�سار« 

َم���َردَّ ع��دم ال��ن��دم لدى  اإن 

الم�سير  اأن  اإل���ى  الم�ست�سير 

ول  الخطاأ،  عن  مع�سومًا  لي�س 

مبرءًا عن الزلل، فاإن بني اآدم 

يخطئ  فقد  ول��ه��ذا  خ��ط��اوؤون، 
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الم�سير في م�سورته، لكن اأهمية الأمر اأنه 

و�سعه  في  بما  وقام  جهده،  بذل  قد  يكون 

فاإن  اإليه  ي�سل  لم  فاإن  الحق،  اإلى  لي�سل 

عذره اأنه قد حاول ذلك.

واأم���ا  ال��م�����س��ي��ر،  اإل���ى  بالن�سبة  ه���ذا 

ل  بالم�سورة  عمل  اإن  ف��الأن��ه  الم�ست�سير 

يكون الخطاأ، على فر�س وقوعه، م�ستندًا 

الآخرين  م�ساركته  اإلى  نظرًا  نف�سه،  اإليه 

في عقولهم، كما تقدم عن اأمير الموؤمنين 

بف�سيلة  ت��م��ت��ع��ه  اإل����ى  اإ���س��اف��ة   ،Q

التوا�سع، وعدم ال�ستبداد بالراأي، ولهذا 

يقول الإمام الكاظم Q: »من ا�ست�سار 

لم يعدم عند ال�سواب مادحًا وعند الخطاأ 

.
)5(

عاذرًا« 

ال�سادق  الإم����ام  ق���ول  نفهم  وب��ه��ذا 

التجربة  ال��ق��ل��ي��ل  ي��ط��م��ع��ّن  »ل   :Q

لما   ،
)6(

ريا�سة« ف��ي  بنف�سه  ال��م��ع��ج��ب 

تعّنت  م��ن  بالنف�س  الع��ج��اب  ي�ستتبعه 

مما  الآخ���ري���ن،  لآراء  واح��ت��ق��ار  وغ����رور، 

انعدامها،  بل  التجربة،  �سعف  اإلى  ي��وؤدي 

»خاَطَر  فاإنه  الحياة،  ميادين  مختلف  في 

يقول  كما   ،
)7(

براأيه«  ا�ستغنى  من  بنف�سه 

اأمير الموؤمنين Q فيما ورد عنه.

وعن الإمام ال�سادق Q: »الم�ستبد 

.
)8(

براأيه موقوف على مداح�س الّزلل« 

ن�صح الم�صير

بال�ست�سارة  ال�سديد  الهتمام  اأنَّ  اإل 

من قبل ال�سارع المقد�س، ل يعني الرجوع 

ل  بل  منه،  الم�سورة  وطلب  ك��ان  اأّي  اإل��ى 

خا�سة  بموا�سفات  الم�سير  يتمتع  اأن  بد 
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توؤهله للقيام بهذه المهمة. ول بد للم�سير 

الن�سيحة  اإب�����داء  ف��ي  ج��ه��ده  ي��ب��ذل  اأن 

للم�ست�سير، ليتحقق بذلك التكافل بينهما، 

بل بين كافة اأفراد المجتمع، لما في ذلك 

فقد  ع��ام،  ب�سكل  حياتهم  في  تكامل  من 

كتابه  في   Q الموؤمنين  اأمير  ورد عن 

اإذا  المرء  »وان�سح  بكر:  اأبي  بن  لمحمد 

.
)9(

ا�ست�سارك« 

الن�سيحة  اإ�سداء  اعتبر  الإ�سالم  اإن 

الموؤمن  بها  يت�سدق  �سدقة  والم�سورة 

قال:  اأن��ه   P النبي  فعن  اإخ��وان��ه،  على 

وراأي  ير�سده  بعلم  اأخيكم  على  »ت�سّدقوا 

.
)10(

ي�سدده«

من  الم�سير   P الر�سول  ح��ذر  وق��د 

ي��ب��ذل ج��ه��ده في  ي��خ��ون الأم���ان���ة، ول  اأن 

ترتد  ذلك  عاقبة  فاإن  الن�سيحة،  اإ�سداء 

 P ر�سول اهلل  فعن  نف�سه،  الم�سير  على 

الموؤمن فلم  اأخوه  ا�ست�ساره  اأنه قال: »من 

.
)11(

يمح�سه الن�سيحة �سلبه اهلل لّبه« 

Q: »من  وع��ن الإم���ام ال�����س��ادق 

الراأي  مح�س  ين�سحه  فلم  اأخاه  ا�ست�سار 

.
)12(

�سلبه اهلل عّز وجّل راأيه« 

اآثار الت�صاور

ذكرنا اأن للم�ساورة اآثارًا وفوائد مهمة 

ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على  عليها،  تترتب 

والجتماعي، وال�سيا�سي، والديني:

ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال�������ش���خ�������ش���ي: ف���اإن 

درجات  في  بالإن�سان  ت�سمو  ال�ست�سارة 

الكمال، حيث اإنه يزداد تجربة و�سدادًا في 

والتكبر  الغرور  اآفة  عنه  تبعد  كما  الراأي، 

والع���ت���داد ب��ال��ن��ف�����س. ف��ي م��ق��اب��ل ذلك 

يتحلى ب�سفة التوا�سع والبحث عن الحق 

والر�ساد، ويك�سب احترام الآخرين له.

على ال�شعيد االجتماعي: ال�ست�سارة 

والتوادد،  والتكامل،  التكافل،  روح  تغذي 

والِخالف  الِفرقة  �سبح  وتبعد  والتعاطف، 

والمخا�سمة.

والط���الع،  المعرفة  تقوي  اأن��ه��ا  كما 

وتزيد الب�سيرة بين اأفراد المجتمع، مما 

حد  على  والجماعة  ال��ف��رد  على  ينعك�س 

والزدهار،  الرقي  اإلى  بهما  وتدفع  �سواء، 

على كافة الم�ستويات، اإذ تزيد الخبرة في 

�سائر ال�سوؤون الحياتية.

على ال�شعيد ال�شيا�شي: فمن الوا�سح 

اأن المراد تنظيم اأمور النا�س وعالقاتهم، 
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. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج75، �س104( 1)

. م. ن، �س105( 2)

. م. ن، �س101( 3)

. م. ن، �س100( 4)

. م. ن، �س104( 5)

. م. ن، �س98( 6)

. م. ن، �س98( 7)

. م. ن، �س105( 8)

. م. ن، �س99( 9)

. م. ن، �س105( 10)

. م. ن، �س104( 11)

. م. ن، �س102( 12)

م. ن. (13 )

. م. ن، �س99( 14)

الهوام�س

واإدارة �سوؤونهم. ول بد لمن يت�سدى لهذا 

تامة، فيما  اأن يكون على دراية  الأمر من 

ي�سلح حالهم. ولما كان الفرد الواحد غير 

بحاجة  فهو  بمفرده،  ذلك  كل  على  ق��ادر 

وي�ستاأن�س  ي�����س��اوره��م  م�ست�سارين  اإل���ى 

براأيهم، وي�ستر�سد بعقولهم، لما فيه خير 

الجماعة.

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��دي��ن��ي: ف��اإن��ه لما 

�سوؤون  لجميع  ���س��ام��اًل  الإ����س���الم  ك���ان 

تعالى،  ب��اهلل  مرتبط  ذل��ك  وك��ل  الحياة 

هلل  كانت  اإذا  والم�سورة  ال�ست�سارة  فاإن 

وتح�سيل  منه،  القرب  اإلى  اأّدت  تعالى 

نرى  ولهذا  اهلل،  عند  والرفعة  التوفيق 

الأطهار  والأئ��م��ة   P الأع��ظ��م  ال��ن��ب��ي 

في  اأ�سحابهم  ي�ست�سيرون  كانوا   R

كافة الأمور، رغم ما هم عليه من كمال 

العقل، والإلهام والت�سديد والر�ساد، كما 

ال�سريفة،  الروايات  من  الكثير  به  �سرح 

في   Q ال�سادق  الإم��ام  نجد  ولهذا 

 � يقول  الت�ساور  على  اأ�سحابه  حّث  مقام 

اأحدكم  يمنع  »ما  عنه-:  ورد  ما  بح�سب 

اإذا ورد عليه ما ل قبل له به اأن ي�ست�سير 

قال  ث��م  وورع؟  دي���ن  ل��ه  ع��اق��اًل  رج���اًل 

اإذا فعل ذلك لم يخذله  اإنه  اأما   :Q

الأمور  بخير  ورماه  اهلل،  يرفعه  بل   
ُ
اهلل

.
)13(

واأقربها اإلى اهلل« 

قال:  اأّنه   Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

»من غ�سَّ الم�سلمين في م�سورة فقد برئت 

.
)14(

منه«

ومن المعلوم اأّن القرب من اهلل تعالى 

والبراءة  وغايته،  وجوهره  الدين  اأ�سا�س 

والولية من �سميمه كذلك.
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واإ�صداء  ال�صت�صارة  اإن  قلنا  ما  اإذا  الحق  نجانب  ل 

الم�صورة لطالبها من اأقدم ما عرفه الإن�صان في تاريخه 

الطويل. فما من امرئ وقف موقف الحيرة، اأمام قرار 

يريد اأن يقّرره، اأو خيارات يريد اأن يختار واحدًا منها 

اأو  راأيًا  يملك  من  اإلى  تلقائي  وب�صكل  يلتجئ  وتراه  اإل 

كبيرهم  الإن�صان  بني  كل  هــذا  في  ي�صتوي  تجربة. 

م�صاحة  امتدت  وقــد  وجاهلهم.  عالمهم  و�صغيرهم، 

الإن�صان،  يعني  �صيء  كل  لتطال  والم�صورة  ال�صت�صارة 

بدءًا باأموره ال�صخ�صية وو�صوًل اإلى الأمور التي تعنى 

باإدارة المجتمعات وال�صعوب والدول. 

الم�صــــــورة

منهــــج حياة
ال�صيد بالل وهبي
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ال�صت�صارة في الإ�صالم 

الغّراء  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  اأول����ت 

اهتمامًا بالغًا بال�سورى، وت�سافرت الآيات 

اأهميتها، وح�ست  والن�سو�س للدللة على 

فيما  بينهم  فيما  الت�ساور  على  الم�سلمين 

اعتبرت  بل  المختلفة،  ب�سوؤونهم  يت�سل 

خ�سائ�س  من  ال�سورى  ال��غ��ّراء  ال�سريعة 

اإيجابية تت�سف  الموؤمنة، و�سفة  الجماعة 

بها اإلى جنب ال�سفات الأخرى التي تمّيز 

الجماعة الموؤمنة عن غيرها، ما يف�سي اإلى 

خيريتها واأف�سليتها. قال تعالى: {َوالَِّذيَن 

اَلَة َواأَْمُرُهْم  ا�ْشَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َواأََقاُموا ال�شَّ

ُينِفُقوَن}  َرَزْق��َن��اُه��ْم  ا  َوِممَّ َبْيَنُهْم  �ُشوَرى 

يت�ساور  التي  فالجماعة   .)38 )ال�سورى: 

هم لينتقوا اأ�سوب الآراء،  اأفرادها فيما يهمُّ

هي جماعة مرحومة مرعية برعاية ربانية، 

اأحد  ل�سان  على  فتح  ربما  تعالى  اهلل  لأن 

اأفرادها حتى واإن كان ينظر اإليه على اأنه 

لي�س على �سيء، فعن الح�سن بن جهم قال: 

»كنا عند اأبي الح�سن الر�سا Q فذكر 

 � Q يعني الإمام الكاظم � Q اأباه

فقال: كان عقله ل توازن به العقول، وربما 

�ساور الأ�سود من �سودانه، فقيل له: ُت�ساور 

وتعالى  تبارك  اهلل  اإن  فقال:  ؟  ه��ذا  مثل 

.
)1(

ربما فتح على ل�سانه« 

دور الفرد في الجماعة

العلم  في  �ساأنه  عال  مهما  الفرد  اإن 

المعرفة  لأن  م��ح��دودًا؛  يبقى  والمعرفة 

يغيب  وما  هائلة،  ب�سرعٍة  يتطوران  والعلم 

يعرفه،  مما  بكثيٍر  اأكثر  الوقائع  من  عنه 

مما ي�سطره اإلى �سوؤال اأهل الراأي والعودة 

اإلى اأهل الخبرة في المجالت التي يملكون 

راأيًا فيها وفي مجرياتها.

والفرد اأيًا كان �ساأنه في المجتمع، فاإّن 

من اأهّم حاجاته ما ي�سّمى بتحقيق الذات. 

اأن يكون �ساحب راأي،  وتحقيق الذات هو 

على  وتقف  وت�ست�سيره  الجماعة  اإليه  تعود 

راأيه. وحين يتم للفرد هذا، تراه يذوب في 

اإلى الحد الأبعد،  الجماعة وينخرط فيها 

لت�سبح اأهدافها اأهدافه وهمومها همومه. 

واإذا و�سل الفرد اإلى هذا المدى كان على 

تحتاجه  ما  للجماعة  يعطي  لأن  ا�ستعداد 

اإحدى  وهذه  ت�سحيات.  من  م�سيرتها  في 

الم�سير  تحّمل  لأنها  ال�ست�سارة  بركات 
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 P كان ر�صول اهلل

اأ�صحابه،  ي�صت�صير 

وهـــــو المع�صوم 

ــن اهلل  ــد م ــوؤي ــم ال

ـــارك تــعــالــى ـــب ت

الم�سوؤولية وتجعله منخرطًا فيما اأبدى فيه 

الراأي.

اأهل البيت R وال�صت�صارة

لر�سول  العملية  ال�����س��ي��رة  ف��ي  ن��ج��د   

وهو  اأ�سحابه،  ي�ست�سير  كان  اأنه   P اهلل 

تعالى.  تبارك  اهلل  من  الموؤّيد  المع�سوم 

اأهمية  على  الأم��ة  يدل  اأن  يريد  كان  لكنه 

ال�سريفة،  �سيرته  خ��الل  من  ال�ست�سارة 

اهلل  م��ن عند  م��وؤي��دًا  ك��ان  اإن   P لأن���ه 

يوؤّيدها  الأمة  فاإن  القد�س  بالوحي والروح 

اهلل باجتماع اأفرادها على بع�سهم و�سوؤال 

بع�سهم بع�سًا.

بن  الحباب  »اإن  اإ���س��ح��اق:  اب��ن  ق��ال 

المنذر بن الجموح قال عندما نزل ر�سول 

اهلل P منزًل ببدر: يا ر�سول اهلل، اأراأيت 

لي�س  اهلل،  اأنزلكم  اأم��ن��زًل  المنزل،  ه��ذا 

نتاأّخر  ول  نتقّدمه  اأن  لنا 

والحرب  ال��راأي  هو  اأم  عنه، 

اهلل  ر�سول  فقال  والمكيدة؟ 

ال��راأي والحرب  P: بل هو 

يا  الخباب:  فقال  والمكيدة. 

لي�س  ف��اإن ه��ذا  ر���س��ول اهلل، 

بالنا�س  ف��ان��ه�����س  ب��م��ن��زل، 

للقوم  م��اء  اأدن��ى  ناأتي  حتى 

ثم  القلب،  من  وراءه  ما  نغور  ثم  فننزله، 

القوم  نقاتل  ثم  ماًء،  فنملوؤه  حو�سًا  نبني 

اهلل  ر���س��ول  فقال  ي�سربون.  ول  فن�سرب 

ر�سول  فنه�س  بالراأي،  اأ�سرت  لقد   :P

اإذا  النا�س، ف�سار حتى  اهلل ومن معه من 

  .
)2(

اأتى اأدنى ماء من القوم نزل عليه« 

وهناك ع�سرات النماذج التي تقدمها 

ال�سيرة النبوية ال�سريفة في هذا المجال. 

نجد   R الأط��ه��ار  الأئ��م��ة  �سيرة  وف��ي 

عناية فائقة بال�ست�سارة.

علي  ال��م��وؤم��ن��ي��ن  لأم��ي��ر  خطبة  ف��م��ن 

المهاجرين  ا�ست�سار  لما  خطبها   Q

والأن�سار في الم�سير اإلى ال�سام حيث دعا 

عليه  واأثنى  اهلل  فحمد  معه  كان  من  اإليه 

الراأي...  ميامين  فاإنكم  بعد،  »اأما  وقال: 

وعدوكم،  عدونا  اإل��ى  الم�سير  اأردن��ا  وق��د 

.
)3(

فاأ�سيروا علينا براأيكم 

ي��ح��ث   Q وك���������ان 

اآرائهم  اإبداء  على  اأ�سحابه 

فيقول:  له  م�سورتهم  وب��ذل 

به  ُتكلَُّم  بما  تكلِّموني  »ف��ال 

تتحفظوا  ول  ال��ج��ب��اب��رة، 

عند  ب��ه  ُيتحفظ  ب��م��ا  م��ن��ي 

ول تخالطوني   البادرة،  اأهل 
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بالم�سانعة، ول تظنُّوا بي ا�ستثقاًل في حٍق 

فاإنه  لنف�سي،  اإعظام  التما�س  قيل لي، ول 

من ا�ستثقل الحق اأن يقال له، اأو العدل اأن 

اأثقل عليه،  العمل بهما  يعر�س عليه، كان 

وا عن مقالة بحق اأو م�سورة بعدل،  فال تكفُّ

اآمن ذلك  ول  اأخطئ،  اأن  فوق  ل�ست  فاإني 

ما  نف�سي  يكفي اهلل من  اأن  اإل  فعلي،  من 

.
)4(

هو اأملك به مني« 

اإلّي  »كتب  قال:  مهزيار  بن  علي  وعن 

اأبو جعفر )يعني الإمام الباقر Q( اأن 

لنف�سه،  ويتخير   ، عليَّ ي�سير  اأن  فالنًا  �َسْل 

فهو اأعلم بما يجوز في بلده، وكيف يعامل 

قال  مباركة،  الم�سورة  ف��اإن  ال�سالطين، 

{َو�َشاِوْرُهْم  كتابه:  محكم  في  لنبيه  اهلل 

ْل َعلَى اهلّلِ}  َفَتَوكَّ َف��اإَِذا َعَزْمَت  ِفي االأَْم��ِر 

159( فاإن كان ما يقول مما  )اآل عمران: 

ب راأَيه، واإن كان غير ذلك  يجوز كتبت اأ�سوِّ

رجوت اأن اأ�سعه على الطريق الوا�سح اإن 

.
)5( 

�ساء اهلل«

اإلزامية ال�صت�صارة لولي الأمر 

الربانية  الأح���ك���ام  كبقية  ال�����س��ورى 

الخم�سة  الأق�سام  اإل��ى  تنق�سم  التكليفية 

المعروفة.

واجبة،  الأم���ر  ل��ول��ي  ف��ال���س��ت�����س��ارة 

العامة  ال�������س���وؤون  ف���ي  ال�������س���ورى  وه����ي 

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وه���ي  للمجتمع، 

وال�سلم  الحرب  وق�سايا  والقت�سادية 

الدولية  والتفاقيات  التفاهمات  وعقد 

وال�سوؤون الإدارية وغير ذلك مما يت�سل 

بحركة الأمة اأي�سًا. ويدل على ذلك قوله 

َلُهْم  ِلنَت  اهلّلِ  َن  مِّ َرْحَمٍة  {َفِبَما  تعالى: 

واْ  اَلنَف�شُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَل��ْو 

َلُهْم  َوا�ْشَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن 

ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َذا  َفاإِ االأَْمِر  ِفي  َو�َشاِوْرُهْم 

ِليَن} )اآل  َعلَى اهلّلِ اإِنَّ اهلّلَ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

.)159 عمران: 

ووج���وب ال�����س��ورى على ول��ي الأم���ر ل 

الوجوب  لأن  ل��ه،  ملزمة  تكون  اأنها  يعني 

�سيء والإلزام �سيء اآخر، فعلى ولي الأمر 

ثم  والخت�سا�س  ال��راأي  اأهل  ي�ست�سير  اأن 

الذي يراه �سوابًا،  الأمر  اأن يعزم على  له 

وهذا ما دل عليه قوله تعالى: {َو�َشاِوْرُهْم 

ْل َعلَى اهلّلِ}.   ِفي االأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وفي نهج البالغة ما يوؤيد ذلك؛ فحينما 

 Qاعتر�س ابن عبا�س على الإمام علي

 :Q في معركة �سفين، قال له الإمام

واأرى،  علّي  ت�سير  اأن  لك  عبا�س،  ابن  »يا 

.
)6( 

فاإذا ع�سيتك فاأطعني«
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»...ل مـظــاهـــرة 

مــــن  اأوثــــــــق 

ول  الــمـــــ�ــصــاورة، 

عــقل كـالتدبيـر«

منهج حياة

بوحدة  عالقة  له  منهج  الت�ساور  اإّن 

بالقيادة،  وارتباطه  وتما�سكه،  المجتمع، 

لتطييب  اأخ��الق��ي��ة  ق�سية  م��ج��ّرد  ولي�س 

النفو�س والخواطر، بل وجوبه بالن�سبة اإلى 

الحاجة  بعدم  العلم  مع   �  P اهلل  ر�سول 

اإليه في التعرف اإلى الحقائق المو�سوعية � 

يدّلنا على اأّن هذا الحكم هو لأجل هدفين، 

م��و���س��وع��ي وت���رب���وي، ه��م��ا: ق���وة عالقة 

المجتمع بالقيادة وتالحمه معها، وتربيته 

�سلوب واإعداده لتحمل 
ُ
على هذا النهج والأ

الم�سوؤولية على اأ�سا�س هذا النهج. ويت�سح 

ذلك بمالحظة �سدر الآية الكريمة {َفِبَما 

َفّظاً  ُكنَت  َوَل��ْو  َلُهْم  ِلنَت  اهلِل  ِم��َن  َرْح��َم��ٍة 

واْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَف�شُّ

َعْنُهْم َوا�ْشَتْغِفْر َلُهْم َو�َش�اِوْرُهْم ِفي االأَْم�ِر 

ْل َعلَى اهلِل اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ  َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِليَن}، حيث فرع العفو وال�ستغفار  اْلُمَتَوكِّ

ّم���ة 
ُ
الأ اجتماع  ق�سية  على  وال�ست�سارة 

القيادة  وتعامل  ال��ق��ي��ادة،  ح��ول  والنا�س 

يرتبط  التعامل  م��ن  ال��ن��وع  ف��ه��ذا  معها، 

ب�سيء �سروري ولزم للقيادة والمجتمع.

اأّن هذا ال�سيء الأ�سا�س  ومن الوا�سح 

وتما�سكه  ال��م��ج��ت��م��ع  وح����دة  ل��ح��ف��ظ  ه��و 

وارتباطه بالقيادة. 

اأبعاد ومميزات 

ويجدر بنا اأْن ن�سير اإلى بع�س الأبعاد 

ال�سيا�سية، والمميزات الأ�سا�س في القراآن 

اإلى  بالن�سبة  ال�سريفة  وال�سّنة  الكريم 

المحتوى والم�سمون في نظام ال�سورى.

ف��ال�����س��ورى ت��م��ّث��ل ف��ي ن��ظ��ر الإ���س��الم 

وتوطيد  الحكم  ل�ستقرار  �سمان  اأف�سل 

دعائمه. ول �سك اأّن ق�سية ال�ستقرار في 

العوامل  واأف�سل  اأه��م  من  والقوة  الحكم 

الحقيقي  ال���دور  اأداء  على  ت�ساعد  التي 

والدولة،  الولية  به  تقوم  اأن  يجب  ال��ذي 

الرفاه  اأ�سباب  وتوفير  النا�س  خدمة  وهو 

والأر�سية  وال��ك��رام��ة،  وال��ع��زة  وال��ت��ق��دم 

والتزكية  والرت��ق��اء  للتكامل  المنا�سبة 

والتعليم.

اأّوًل:  تنبع  ق��د  وال��دع��م  ال��ق��وة  وه���ذه 

اأف�سل  اإل��ى  الت�ساور  خ��الل  التو�سل  م��ن 

التي  الم�سكالت  معالجة  ف��ي  الأ�ساليب 

وتنميته  تطويره  اأو  المجتمع،  يواجهها 

ودفعه في طريق التكامل.
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الدولة  وحماية  المجتمع  بناء  في  ّمة 
ُ
لالأ

والحكم، والدفاع عنه وتحملها للم�سوؤولية 

تجاهه.

اهلل  عبد  اأب���ي  الإم����ام  ع��ن  ورد  فقد 

ال�سادق Q فيما اأو�سى به ر�سول اهلل 

P عليًا Q قال: »...ل مظاهرة اأوثق 

.
)7(

من الم�ساورة، ول عقل كالتدبير« 

كما اأّن ال�سورى تمثل في نظر الإ�سالم 

وتنفيذها،  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  الحزم 

الم�سورة  خالل  من  الإن�سان  ي�سعر  حيث 

اأن  بعد  الموقف  اإلى  والركون  بالطمئنان 

ات�سحت لديه ال�سورة الكاملة عنه.

محمد  ب����ن  ج��ع��ف��ر  م�������ام  الإ ع����ن 

بن  محمد  بيه  اأ عن   ،Q ال�سادق 

ر�سول  يا  »قيل  قال:   Q الباقر  علي 

ذوي  م�ساورة  ق��ال:  ال��ح��زم؟  م��ا  اهلل، 

.
)8(

واّتباعهم«  الراأي 

)1( و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 12، �س 45.

)2(  ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج 2، �س 452.

)3(  نه���ج البالغة، ال�سريف الر�س���ي، ج 1، خطبة رقم 116، �س 

.230
)4(  م. ن، ج 2، خطبة رقم 206، �س 201.

)5(  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 12، �س 45.

)6(  م. ن، ج 4، حكمة رقم 321، �س 76.

)7(  المحا�سن، البرقي، ج 1، �س 17.

)8(  جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 16، �س 79.

)9(   نهج البالغة، م.�س، حكمة رقم 161، ج 4، �س 41.

)10(  م. ن، حكمة رقم 211، ج 54، �س 48.

الهوام�س

والبعد الثالث الذي يمكن اأْن يعتبر من 

اأهم مميزات ال�سورى واأو�سحها خ�سو�سًا 

ال�سورى  اأن  هو  الإ�سالمية  النظرية  في 

على  الواقع  لمعرفة  الطرق  اأف�سل  تعتبر 

ّمة.
ُ
م�ستوى الأ

»من   :Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر  ع��ن 

الرجال  �ساور  وم��ن  هلك،  ب��راأي��ه  ا�ستبد 

.
)9(

�ساركها في عقولها« 

عين  »ال���س��ت�����س��ارة   :Q وع���ن���ه 

.
)10(

الهداية« 

في  دوره��ا  هو  لل�سورى  الرابع  والبعد 

الأمر  ّمة، 
ُ
والأ القيادة  العالقة بين  توطيد 

ّمة. 
ُ
الذي ينتهي بنا اإلى وحدة القيادة والأ

التي  والعوامل  الأ�سباب  اأه��م  من  وه��ذا 

تجعل المجتمع قادرًا على مواجهة مختلف 

الم�ساكل وال�سمود اأمامها والنمو والتطور 

الم�ستمر.
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ال�صتخارة
بين الم�صروعية 

وتعطيل العقل
ْيخ معني دقيق ال�صَّ

لما  تبعًا  ال�صتخارة  من  النا�س  مواقف  اختلفت 

اأُموره،  كّل  في  محورًا  جعلها  فبع�صهم  منها،  يفهمونه 

بحيث  �صا�صعًا،  مجاًل  وقراراته  حياته  من  واأخــذت 

تراه ل يقدم على اأمر من الأُمور اإِلَّ بعد اأْن ي�صتخير 

من  الّنقي�س  طرف  على  اآخر  يقف  بينما  تعالى،  اهلل 

ذلك تمامًا، فتراه �صاخرًا من مريدها تارًة وم�صتهزئًا 

بال�صتخارة نف�صها تارًة اأُخرى.
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ه��ذا من  وك��ّل  ل��ك،  الأم��ري��ن  ت�ساأل خير 

.
)1(

ال�ستخارة، وهي ال�ستعطاف« 

»ا�ستخار  الأ�سفهاني:  الراغب  وق��ال 

الخير  اأي: طلب منه  له،  العبُد فخار   
َ
اهلل

.
)2(

فاأوله« 

ال��ّل�����س��ان: »ال���س��ت��خ��ارة: طلُب  وف���ي 

اأي:  لك،  وخار اهلل  ال�سيء...  في  الخيرة 

اأعطاك ما هو خيٌر لك... وا�ستخار اهلل: 

.
)3(

طلب منه الِخَيَرة« 

ابن  ذك���ره  م��ا  الجميع  م��ن  واأو����س���ح 

العرب  ك��الم  في  »فال�ستخارة  اإدري�����س: 

بن  يون�س  وك��ان  ال��دع��اء... 

اإِنَّ  ي��ق��ول:  ال��ل��غ��وي  ح��ب��ي��ب 

معنى قولهم ا�ستخرت اهلل، 

اأي:  الخير،  م��ن  ا�ستفعلت 

�ساألت اهلل اأْن يوّفق لي خير 

.
)4(

الأ�سياء التي اأق�سدها«

ُعرف  فــي  ال�صتخارة 

المت�صّرعة

في  ال��رائ��ج  المعنى  اإِنَّ 

لهذه  ال��م��ت��اأّخ��رة  الأزم���ن���ة 

ي�ستعين  اأْن  ه���و  ال��ك��ل��م��ة، 

لي�ستك�سف  ب�سيٍء؛  الإن�سان 

خير الفعل و�سّره، كاأْن يفتح 

بحة، اأو  القراآن، اأو ياأخذ ال�سُّ

الح�ساة وما �سابهها.

ال�صتخارة في الّروايات 

الحديث  فيها  ورد  ال��ت��ي  النُّ�سو�س 

يمكن  ول  الكثرة  ال�ستخارة في غاية  عن 

اإح�ساوؤها في مقاٍل مخت�سٍر، ولكن يمكن 

نفها اإَِلى �سنفين اأ�سا�َسين: اأْن ُن�سّ

ال�صتخــارة لي�صت 

اإّل الدعاء والــتذلُّل 

ــق  ــال ــخ ــــــام ال اأم

الكريم؛ ليلهم عبَده 

ويرفع  ـــواب،  ال�صّ

حـــيرته ول يــبقيه 

د التردُّ دائرة  فــي 

الدينية  عقيدتنا  في  الأمر  كان  ولّما 

والناطق  ال�سرع  على  العر�س  مدار  يدور 

بّد  فال  نبّي،  و�سيِّ  اأو  نبيٍّ  من  با�سمه، 

بين  ال�سائع  الفعل  ه��ذا  نعر�س  اأن  لنا 

عن  ال���واردة  النُّ�سو�س  على  المتدينين 

.R واأهل بيته الكرام P النبّي

ومن الجدير بالذكر اأنَّ هذا المو�سوع 

المكتبة  ف��ي  م��ه��م��اًل  ي��ك��ن م��و���س��وع��ًا  ل��م 

الإ�سالمية، بل اأ�سبعه علماوؤنا منذ القديم 

بحثًا وتنقيبًا؛ لأجل بيان الموقف ال�سحيح 

لل�سريعة منه.

اأّلف فيه محمد بن  فقد 

م�سعود العيا�سي )ت: 320ه�( 

»ال�ستخارة«،  بعنوان  كتابًا 

طاوو�س  اب��ن  د  يِّ ال�سَّ وم�سى 

ه��ذا  ع��ل��ى  664ه�(  )ت: 

كتابه  ف�����س��ّن��ف  ال���م���ن���وال، 

بين  الأب��واب  »فتح  الم�سهور 

ذوي الألباب ورّب الأرباب«، 

وقتنا  اإَِل����ى  العلماء  وت��ت��اب��ع 

الحا�سر ت�سنيفًا وتاأليفًا في 

هذا المو�سوع الَِّذي هو محّل 

ابتالء وحاجة.

معنى ال�صتخارة

ال�صتخارة في اللُّغة

ا�ستفعاٌل من الخير. و�سيغة ال�ستفعال 

في اللُّغة تدلُّ على طلب الفعل. وعلى هذا 

الأ�سا�س ورد في كتب اللُّغة تف�سيرها بطلب 

اإفادة  في  كلماتهم  اختلفت  واإن  الخير، 

تف�سيرها  فار�س  اب��ن  فعن  المعنى،  ه��ذا 

اأْن  وال�ستخارة   ...« قال:  بال�ستعطاف، 
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فيه  وردت  م���ا  االأّول:  ���ن���ف  ال�������شّ

المتقّدم، وهو  اللُّغوي  بالمعنى  ال�ستخارة 

والّذكر،  ال��دع��اء  بوا�سطة  الخير  طلب 

ونكتفي بذكر خبرين يدّلن على ذلك:

1� ما رواه ال�سدوق باإ�سناده َعْن ُمَراِزٍم 

َراَد 
َ
اأ »اإَِذا   :Q اهلل  َعْبِد  ُب��و 

َ
اأ ِلي  »َق��اَل 

ْلَيْحَمِد  ُثمَّ  َرْكَعَتْيِن  لِّ  َفْلُي�سَ �َسْيئًا  َحُدُكْم 
َ
اأ

ْهِل 
َ
َواأ ِبيِّ  النَّ َعَلى  لِّي  َوُي�سَ َعَلْيِه  َوْلُيْثِن  اهلل 

ْمُر َخْيرًا 
َ
َبْيِتِه َوَيُقوُل: اللَُّهمَّ اإِْن َكاَن َهَذا اْلأ

ْرُه َواإِنَّ  ْرُه ِلي َوقدِّ ِلي ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َفَي�سِّ

.
)5(

ي«  ِرْفُه َعنِّ َكاَن َغْيَر َذِلَك َفا�سْ

باإ�سناٍد معتبٍر  2� ما رواه ابن طاوو�س 

َبا َعْبِد 
َ
ِبي َيْعُفوٍر، َقاَل: »�َسِمْعُت اأ

َ
اإَِلى اْبِن اأ

اأي�سًا نكتفي بذكر حديثين:

1� ما رواه الكليني باإ�سناده اإَِلى َهاُروَن 

 Q ِبي َعْبِد اهلل
َ
ْبِن َخاِرَجَة َعْن الإمام اأ

ْمرًا َفُخْذ �ِستَّ ِرَقاٍع َفاْكُتْب 
َ

َرْدَت اأ
َ
َقاَل: »اإَِذا اأ

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِفي َثاَلٍث ِمْنَها: ِب�ْسِم اهلل الرَّ

اْبِن  ِلُفاَلِن  اْلَحِكيِم  اْلَعِزيِز  اهلل  ِمَن  ِخَيَرٌة 

اهلل  ِب�ْسِم  ِمْنَها:  ٍث 
َ

َث��ال َوِف��ي  اْفَعْل،  ُفاَلَنَة 

اْلَعِزيِز  اهلل  ِم��َن  ِخ��َي��َرٌة  ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ

ْعَها  اْلَحِكيِم ِلُفاَلِن اْبِن ُفاَلَنَة َل َتْفَعْل، ُثمَّ �سَ

لِّ َرْكَعَتْيِن َفاإَِذا َفَرْغَت  َك ُثمَّ �سَ الَّ َتْحَت ُم�سَ

�ْسَتِخيُر 
َ
ٍة اأ َفا�ْسُجْد �َسْجَدًة َوُقْل ِفيَها ِماَئَة َمرَّ

اهلل ِبَرْحَمِتِه ِخَيَرًة ِفي َعاِفَيٍة ُثمَّ ا�ْسَتِو َجاِل�سًا 

َجِميِع  ِفي  ِلي  َواْخ��َت��ْر  ِلي  ِخ��ْر  اللَُّهمَّ  َوُق��ِل: 

ُم  ُتَعظِّ اِل�ْسِتَخاَرِة:  ِفي  َيُقوُل   Q اهلل 

 ‘ ِبيِّ النَّ َعَلى  لِّي  َوُت�سَ َوتحمُدُه  ُدُه  َوُتَمجِّ اهلل 

َعاِلُم  َك  نَّ
َ
ِباأ ُلَك 

َ
�ْساأ

َ
اأ ��ي  اإِنِّ اللَُّهمَّ  َتُقوُل:  ُثمَّ 

ْنَت 
َ
َواأ ِحيُم  الرَّ ْحَمُن  الرَّ َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب 

ُثمَّ  ِبَرْحَمِتِه.  اهلل  �ْسَتِخيُر 
َ
اأ ِلْلُغُيوِب  َعاِلٌم 

ْمُر �َسِديدًا َتَخاُف ِفيِه ُقْلَت 
َ

َقاَل: اإِْن َكاَن اْلأ

َثاَلَث  ُقْلَتُه  َذِل��َك  َغْيَر  َكاَن  ْن  َواإِ ٍة  َم��رَّ ِماَئَة 

.
)6(

ات«  َمرَّ

نف وا�سٌح في اأنَّ ال�ستخارة  وهذا ال�سّ

فيه بمعنى الدعاء والذكر لطلب الخير من 

اهلل تبارك وتعالى.

على  للدللة  جاء  ما  الثاني:  نف  ال�شّ

المعنى الرائج في الأزمنة المتاأخرة، وهنا 
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فيه  وردت  م���ا  االأّول:  ���ن���ف  ال�������شّ

المتقّدم، وهو  اللُّغوي  بالمعنى  ال�ستخارة 

والّذكر،  ال��دع��اء  بوا�سطة  الخير  طلب 

ونكتفي بذكر خبرين يدّلن على ذلك:

1� ما رواه ال�سدوق باإ�سناده َعْن ُمَراِزٍم 

َراَد 
َ
اأ »اإَِذا   :Q اهلل  َعْبِد  ُب��و 

َ
اأ ِلي  »َق��اَل 

ْلَيْحَمِد  ُثمَّ  َرْكَعَتْيِن  لِّ  َفْلُي�سَ �َسْيئًا  َحُدُكْم 
َ
اأ

ْهِل 
َ
َواأ ِبيِّ  النَّ َعَلى  لِّي  َوُي�سَ َعَلْيِه  َوْلُيْثِن  اهلل 

ْمُر َخْيرًا 
َ
َبْيِتِه َوَيُقوُل: اللَُّهمَّ اإِْن َكاَن َهَذا اْلأ

ْرُه َواإِنَّ  ْرُه ِلي َوقدِّ ِلي ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َفَي�سِّ

.
)5(

ي«  ِرْفُه َعنِّ َكاَن َغْيَر َذِلَك َفا�سْ

باإ�سناٍد معتبٍر  2� ما رواه ابن طاوو�س 

َبا َعْبِد 
َ
ِبي َيْعُفوٍر، َقاَل: »�َسِمْعُت اأ

َ
اإَِلى اْبِن اأ

اأي�سًا نكتفي بذكر حديثين:

1� ما رواه الكليني باإ�سناده اإَِلى َهاُروَن 

 Q ِبي َعْبِد اهلل
َ
ْبِن َخاِرَجَة َعْن الإمام اأ

ْمرًا َفُخْذ �ِستَّ ِرَقاٍع َفاْكُتْب 
َ

َرْدَت اأ
َ
َقاَل: »اإَِذا اأ

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِفي َثاَلٍث ِمْنَها: ِب�ْسِم اهلل الرَّ

اْبِن  ِلُفاَلِن  اْلَحِكيِم  اْلَعِزيِز  اهلل  ِمَن  ِخَيَرٌة 

اهلل  ِب�ْسِم  ِمْنَها:  ٍث 
َ

َث��ال َوِف��ي  اْفَعْل،  ُفاَلَنَة 

اْلَعِزيِز  اهلل  ِم��َن  ِخ��َي��َرٌة  ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ

ْعَها  اْلَحِكيِم ِلُفاَلِن اْبِن ُفاَلَنَة َل َتْفَعْل، ُثمَّ �سَ

لِّ َرْكَعَتْيِن َفاإَِذا َفَرْغَت  َك ُثمَّ �سَ الَّ َتْحَت ُم�سَ

�ْسَتِخيُر 
َ
ٍة اأ َفا�ْسُجْد �َسْجَدًة َوُقْل ِفيَها ِماَئَة َمرَّ

اهلل ِبَرْحَمِتِه ِخَيَرًة ِفي َعاِفَيٍة ُثمَّ ا�ْسَتِو َجاِل�سًا 

َجِميِع  ِفي  ِلي  َواْخ��َت��ْر  ِلي  ِخ��ْر  اللَُّهمَّ  َوُق��ِل: 

ُم  ُتَعظِّ اِل�ْسِتَخاَرِة:  ِفي  َيُقوُل   Q اهلل 

 ‘ ِبيِّ النَّ َعَلى  لِّي  َوُت�سَ َوتحمُدُه  ُدُه  َوُتَمجِّ اهلل 

َعاِلُم  َك  نَّ
َ
ِباأ ُلَك 

َ
�ْساأ

َ
اأ ��ي  اإِنِّ اللَُّهمَّ  َتُقوُل:  ُثمَّ 

ْنَت 
َ
َواأ ِحيُم  الرَّ ْحَمُن  الرَّ َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب 

ُثمَّ  ِبَرْحَمِتِه.  اهلل  �ْسَتِخيُر 
َ
اأ ِلْلُغُيوِب  َعاِلٌم 

ْمُر �َسِديدًا َتَخاُف ِفيِه ُقْلَت 
َ

َقاَل: اإِْن َكاَن اْلأ

َثاَلَث  ُقْلَتُه  َذِل��َك  َغْيَر  َكاَن  ْن  َواإِ ٍة  َم��رَّ ِماَئَة 

.
)6(

ات«  َمرَّ

نف وا�سٌح في اأنَّ ال�ستخارة  وهذا ال�سّ

فيه بمعنى الدعاء والذكر لطلب الخير من 

اهلل تبارك وتعالى.

على  للدللة  جاء  ما  الثاني:  نف  ال�شّ

المعنى الرائج في الأزمنة المتاأخرة، وهنا 

ِرْب  ا�سْ ُثمَّ  َوَعاِفَيٍة  ِمْنَك  ُي�ْسٍر  ِفي  ُم��وِري 
ُ
اأ

َواِحَدًة  ْخِرْج 
َ
َواأ �ْسَها  َف�َسوِّ َقاِع  الرِّ اإَِلى  ِبَيِدَك 

اْفَعْل  ُمَتَواِلَياٌت  ٌث 
َ

َث��ال َخ��َرَج  َف��اإِْن  َواِح���َدًة 

َثاَلٌث  َخَرَج  ْن  َواإِ ُتِريُدُه  الَِّذي  ْم��َر 
َ
اْلأ َفاْفَعِل 

َخَرَجْت  َواإِْن  َتْفَعْلُه  َفاَل  َتْفَعْل  َل  ُمَتَواِلَياٌت 

ْخِرْج ِمَن 
َ
َفاأ َتْفَعْل  َل  ْخ��َرى 

ُ
َواْلأ اْفَعْل  َواِحَدٌة 

ْكَثَرَها َفاْعَمْل ِبِه 
َ
َقاِع اإَِلى َخْم�ٍس َفاْنُظْر اأ الرِّ

.
)7(

اِد�َسَة َل َتْحَتاُج اإَِلْيَها«  َوَدِع ال�سَّ

ْكَرى  الذِّ ِفي  الأّول  ِهيُد  ال�سَّ نقله  ما   �2

 
ُ
»َتْقَراأ َقاَل:   ،| ْمِر 

َ
اْلأ اِحِب  اإَِلى �سَ ب�سنٍد 

َوُدوَنُه  َثاَلَثٌة  َق��لُّ��ُه 
َ
َواأ اٍت  َم��رَّ َع�ْسَر  اْلَفاِتَحَة 

َهَذا  َتُقوُل  ُثمَّ  َع�ْسرًا  اْلَقْدَر   
ُ
َتْقَراأ ُثمَّ  ٌة  َم��رَّ

�ْسَتِخيُرَك ِلِعْلِمَك 
َ
ي اأ َعاَء َثاَلثًا: اللَُّهمَّ اإِنِّ الدُّ

ي ِبَك  �ْسَت�ِسيُرَك ِلُح�ْسِن َظنِّ
َ
ُموِر َواأ

ُ
ِبَعاِقَبِة اْلأ

ْمُر 
َ
ِفي اْلَماأُْموِل َواْلَمْحُذوِر اللَُّهمَّ اإِْن َكاَن اْلأ

ْعَجاُزُه 
َ
اأ ِباْلَبَرَكِة  ِنيَطْت  َقْد  ا  ِممَّ اْلُفاَلِنيُّ 

َوَلَياِليِه  ��اُم��ُه  يَّ
َ
اأ ِباْلَكَراَمِة  ْت  َوُحفَّ َوَب��َواِدي��ِه 

َفِخْر ِلَي اللَُّهمَّ ِفيِه ِخَيَرًة َتُردُّ �َسُمو�َسُه َذُلوًل 

ْمٌر َفاآَتِمُر 
َ
ا اأ اَمُه �ُسُرورًا اللَُّهمَّ اإِمَّ يَّ

َ
َوَتْقَع�ُس اأ

�ْسَتِخيُرَك 
َ
اأ ��ي  اإِنِّ اللَُّهمَّ  ْنَتِهي 

َ
َفاأ َنْهٌي  ��ا  َواإِمَّ

َعَلى  َتْقِب�ُس  ُثمَّ  َعاِفَيٍة  ِفي  ِخَيَرًة  ِبَرْحَمِتَك 

َكاَن  اإِْن  َحاَجًة  ِمُر  ُت�سْ ْبَحِة  ال�سُّ ِمَن  ِقْطَعٍة 

َعَدُد اْلِقْطَعِة َزْوجًا َفُهَو اْفَعْل َواإِْن َكاَن َفْردًا 

.
)8(

َل َتْفَعْل َوِباْلَعْك�س« 

كال  ف��ي  ال���س��ت��خ��ارة  اأنَّ  وال��ّظ��اه��ر 

ال�سنفين بمعنى واحد؛ حيث اإِنَّ العبد بعد 

ده اأقدم على رّبه تعالى ليلهمه  حيرته وتردُّ

ال�سواب، فقّدم بين يديه الذكر والدعاء 

المترّدد  م����ور 
ُ
الأ بين  م��ن  للخير  ط��ال��ب��ًا 

بينها.
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والدعاء  وال��ت��ذلُّ��ل  الطلب  ه��ذا  وبعد 

�سوف يلطف الّلطيف الخبير بعبده فيلهمه 

اإّم����ا ع��ن طريق  ��واب  ال�����سّ

فيه  م��ا  ليختار  قلبه  اإم��ال��ة 

دنيا  له  والم�سلحة  الخير 

واإّم�����ا ع��ن طريق  واآخ�����رة، 

من  ال�سهلة  الو�سيلة  تلك 

عدد الح�سى اأو ال�ّسبحة اأو 

الّرقاع.

ــــتــــخــــارة بــيــن  ال�ــــص

الم�صروعية والتعطيل

���س��ب��ه��اٌت ثالث  ه��ن��اك 

م�سروعية  ح����ول  ث����ي����رت 
ُ
اأ

ال�ستخارة، وهي:

تتـــاأخر  ال�صتخارة 

العقل،  هداية  عن 

تــكــون  ل  ولـــــذا 

بعد  ال�ــصــتــخــارة 

اإل  الــعــقــل  جـــزم 

لوظيفة  ــدة  مــوؤكِّ

العقل ل معطلة له

وتحّجم  العقل،  تعّطل  ال�ستخارة   �1

دوره، وتجعل الإن�سان اأ�سير �سبحته.

يطلب  ال��م�����س��ت��خ��ي��ر   �2

ب��ا���س��ت��خ��ارت��ه الط����الع على 

م�������ور 
ُ
ال���غ���ي���ب، وك�����س��ف الأ

ال���م�������س���ت���ورة، وه�������ذا من 

خ�سائ�س اهلل تعالى؛ {َعاِلُم 

اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعلَى َغْيِبِه 

ِمْن  ى  اْرَت�شَ َم��ِن  اأََحداً*اإاَِل 

َبْيِن  ِمْن  َي�ْشُلُك  نَُّه  َفاإِ َر�ُشوٍل 

داً}  َر�شَ َخ��ْل��ِف��ِه  َوِم���ْن  َي��َدْي��ِه 

)الجّن: 26، 27(.

ن��وٌع  ال���س��ت��خ��ارة  اإنَّ   �3

اإِنَّ  حيث  ال�ّسرك؛  اأن��واع  من 
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الم�ستخير ُي�سرك غير اهلل في تدبيره.

كثرة   � اأمرين  اإَِلى  اللتفات  بعد  ولكْن 

النُّ�سو�س، بل وتواترها من جهة، ورجوع 

باهلل  وال�ستعانة  الدعاء  اإَِل��ى  ال�ستخارة 

يبقى  ل   � واب  ال�سّ عبَده  يلهم  لأْن  تعالى 

ال�ستخارة  م�����س��روع��ي��ة  ف��ي  ���س��ّك  اأدن����ى 

الأمر  اإذ  المتقّدمة؛  بهات  ال�سُّ و�سخافة 

الأّول دليٌل على اأ�سل م�سروعيتها، والأمر 

الثاني دافٌع لل�ّسبهات الثالث ب�سكٍل قاطٍع.

لي�ست   � عرفت  كما   � ال�ستخارة  ف��اإّن 

الكريم؛  الخالق  اأمام  والتذلُّل  الدعاء  اإِلَّ 

. معجم مقايي�س اللغة، ابن فار�س، ج 2، �س 232( 1)

. مفردات غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �س 160( 2)

، مادة )خير(. ل�سان العرب، ابن منظور، ج 4، �س 266( 3)

. ال�سرائر، ابن ادري�س الحلي، ج 1، �س 314( 4)

.  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 8، �س 65( 5)

. م. ن، �س 68( 6)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �س 470( 7)

، �س  ذك���رى ال�سيعة في اأحكام ال�سريع���ة، ال�سهيد الأول، ج 4( 8)

.269

الهوام�س

ول  حيرته  ويرفع  ال�سواب،  عبَده  ليلهم 

د، فكيف يكون ذلك  يبقيه في دائرة التردُّ

�سركًا وا�ستعانًة بغير اهلل تعالى.

تكون  م��ا  كثيرًا  ال���س��ت��خ��ارة  اأنَّ  كما 

اأودع��ه  ���ِذي  الَّ العقل  هداية  عن  متاأخرة 

فاإّنه  الإن�سان؛  داخل  في  وجّل  عّز  الباري 

اإذا قاي�س بين الختيارات المتاحة، وعرف 

الم�سلحة  اأنَّ  وال��ج��زم  البّت  �سبيل  على 

ال�ستخارة  تكون  فال  المعّين،  اأحدها  في 

اإِلَّ   � الخير  وطلب  الدعاء  بمعنى   � حينئٍذ 

موؤكدًة لوظيفة العقل، ل معّطلة له.

الغيب  على  الطالع  �سبهة طلب  واأّم��ا 

فهي ِمّما ُي�سحك المفجوع بعد ما عَرفت 

من اأنَّ ال�ستخارة لي�ست اإِلَّ دعاء وا�ستعانة 

باهلل تعالى لكي يفتح ب�سيرته على ما فيه 

ويجعله  والآخ����رة،  الدنيا  ف��ي  م�سلحته 

يختار ما يرت�سيه تعالى له.

ال�صتخــارة لي�صت 

اإّل الدعــاء والتذلُّل 

ــق  ــال ــخ ــــــام ال اأم

الكريم؛ ليلهم عبَده 

واب، ويـرفع 
ّ
ال�صـــ

حيــرته ول يـبـقـيه 

د التردُّ دائـــرة  في 
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من متى وكيف 

ــيــر؟ ــ�ــص ــت نــ�ــص
ال�صيخ حممد توفيق املقداد*

َفاإَِذا  ْم��ِر  االأَ ِفي  {َو���َش��اِوْرُه��ْم  الكريم:  قال اهلل تعالى في كتابه 

ْل َعلَى اهلّلِ} )اآل عمران: 159(، وقال تعالى: {َوالَِّذيَن  َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َواأَْمُرُهْم �ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ ا�ْشَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َواأََقاُموا ال�شَّ

ُينِفُقوَن} ) ال�صورى: 38(.

وردت م�صاألة ال�صورى بو�صوح في هاتين الآيتين وفي غيرهما 

من اآيات القراآن. وهذا يدل على اأهميتها؛ لأن الإن�صان مهما كان 

عاقاًل ومدركًا وحكيمًا وواعيًا ومدبرًا، فاإنه ل ي�صتطيع ال�صتغناء 

عن ا�صت�صارة الآخرين واأْخذ راأيهم. و�صبب عدم ا�صتغناء الإن�صان 

اأُُفقه  في  وا�صعًا  كان  مهما  الفردي  العقل  اأن  هو  ال�صت�صارة  عن 

ومعلوماته وتجاربه فهو لن ي�صتطيع الإحاطة بكل ما يحتاج اإلى 

معرفته مما له عالقة بحياته، ولذا نجد اأن ال�صت�صارة منت�صرة 

بكثرة في اأو�صاط المجتمعات الإن�صانية. 

في القراآن الكريم

اأهمية  الم�ساألة  هذه  الإ�سالم  اأعطى 

الت�سريعية  منظومته  في  وموقعًا  ودورًا 

الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  ورد  فقد  والعلمية، 

في  كما  العملية،  ال�ست�سارة  عن  نماذج 

كالم بلقي�س ملكة �سباأ عندما وردها خطاب 

من النبي �سليمان Q حيث قالت: {َما 

َت�ْشَهُدوِن*َقاُلوا  َحتَّى  اأَْم��راً  َقاِطَعًة  ُكنُت 

ْمُر  ٍة َواأُوُلوا َباأْ�ٍس �َشِديٍد َوااْلأَ َنْحُن اأُْوُلوا ُقوَّ

َت��اأُْم��ِري��َن} )النمل:  َم��اَذا  َفانُظِري  اإَِل��ْي��ِك 
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ال�صت�صارة نوع من 

الن�صيحة من  طلب 

الآخرين لال�صتفادة 

مــــن اآرائــــهــــم 

واإر�صاداتهم ونتائج 

تجاربهم في الحياة

عندما  وك��ذل��ك   ،)33  �  32
 Q مو�سى  النبي  ح�سر 

ه��ارون  النبي  اأخ���وه  وم��ع��ه 

واأظهر  م�سر  فرعون  عند 

عّز  اهلل  م��ن  الآي��ت��ي��ن  لهما 

كبار  فرعون  ا�ست�سار  وجّل، 

عليه  ف���اأ����س���اروا  م��ع��اون��ي��ه 

كل  م��ن  ال�سحرة  باإح�سار 

النبي  لمنازلة  م�سر  اأر���س 

ال�سحر  عمل  ف��ي  ليغلبوه   Q مو�سى 

في  تعالى  وق��ال  يمار�سونه.  كانوا  ال��ذي 

نَّ  ذلك: {َق��اَل اْل��َم��الأُ ِم��ن َق��ْوِم ِف��ْرَع��ْوَن اإِ

ْن  َهَذا َل�َشاِحٌر َعِليٌم*ُيِريُد اأَن ُيْخِرَجُكم مِّ

َخاُه  ُكْم َفَماَذا َتاأُْمُروَن*َقاُلواْ اأَْرِجْه َواأَ اأَْر�شِ

ُتوَك ِبُكلِّ  َواأَْر�ِشْل ِفي اْلَمَداآِئِن َحا�ِشِريَن*َياأْ

�َشاِحٍر َعِليٍم} )الأعراف: 109� 112(.

ولكن من ن�ست�سير؟ وكيف؟ ومتى؟ هذا 

ال�ست�سارة؛  م�ساألة  في  المهم  الأم��ر  هو 

لأنها نوع من طلب الن�سيحة من الآخرين 

لال�ستفادة من اآرائهم واإر�ساداتهم ونتائج 

ي�ست�سير  وعندما  الحياة.  في  تجاربهم 

الإن�سان الآخرين فهو يفعل من اأجل تو�سيع 

دائرة معلوماته حول الأمر المنوي فعله اأو 

تتو�سح  حتى  الآف��اق  وتو�سيع  ب��ه،  القيام 

اأكثر فيقوم بالعمل وهو في  ال�سورة لديه 

حالة من الطمئنان وال�ستقرار.

على  تدل  ل  وال�ست�سارة 

�سعف عقل الم�ست�سير بل تدل 

ورزانته،  عقله  رجاحة  على 

ي�ست�سير  ل  ال����ذي  ب��ع��ك�����س 

ويعمل انطالقًا من ذاته فقط 

على  ق��ادر  اأن��ه  يت�سور  حيث 

القيام باأي عمل دون م�سورة 

اأحد وقد يقع في �سّر اأعماله 

مو�سع  في  نف�سه  و�سع  لأن��ه 

العارف والعالم والم�ستبد براأيه، وهذا هو 

�سعف العقل وعدم رجحانه. 

من ن�صت�صير؟ 

العاقل  الإن�����س��ان  ن�ست�سير  اأن  ب��د  ل 

العارف الأمين والخبير بما نحن مقدمون 

�سفيهًا  راأي��ًا  يعطيك  لن  العاقل  لأن  عليه، 

والعارف لن يعطيك راأيًا مرتجاًل والأمين 

لن  وال��خ��ب��ي��ر  ي�����س��رك  راأي����ًا  يعطيك  ل��ن 

وتجربته،  لخبرته  مغايرًا  راأي���ًا  يعطيك 

وال��رواي��ات حول  الأحاديث  في  ورد  وه��ذا 

ومن  ن�ست�سيرهم،  اأن  ينبغي  اأو  يجب  من 

تلك الأحاديث:

1� ورد عن الإمام علي Q: »�ساور 
 .

)1(

في حديثك الذين يخافون اهلل« 

ق���ول���ه:   P اهلل  ر�����س����ول  وع�����ن   �2
تع�سوه  ول  ال���ع���اق���ل،  »ا����س���ت���ر����س���دوا 

 .
)2(

فتندموا«

»اأف�سل   :Q علي  الإم��ام  وق��ال   �3
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 .
)3(

من �ساورت ذو التجارب«

»خير   :Q وع��ن��ه   �4
النهي  ذوو  ����س���اورت،  م���ن 

وال���ع���ل���م واأول�������و ال��ت��ج��ارب 

.
)4(

والحزم«

ف���ال���وا����س���ح م����ن ه���ذه 

الم�ست�سير  اأن  الأح���ادي���ث 

اأن ي�ست�سير من تكون  ينبغي 

تدل  ال��ت��ي  ال�����س��ف��ات  فيهم 

و�سالمة  العقل  على رجحان 

الت�سرف والتزان في القول 

الم�ست�سار  يكون  واأن  والعمل 

لأنه  التجارب  اأ�سحاب  من 

والقول  ال�سديد  ال��راأي  اإعطاء  على  اأق��در 

الر�سيد، واأن يكون اأمينًا ل يوقع الم�ست�سير 

في الخطاأ والنحراف، واأن يكون قبل كل 

ويخ�سونه،  اهلل  يخافون  ممن  ومعه  ه��ذا 

يمح�س  لأن  يدفعه  اهلل  م��ن  خ��وف��ه  لأن 

تبرئ  التي  الجيدة  الن�سيحة  الم�ست�سير 

ذّمته اأمام اهلل عّز وجّل.

ل ت�صاور الأحمق

ونجد في المقابل اأن الإ�سالم قد نهى 

النا�س  من  اأخ��رى  اأ�سناف  ا�ست�سارة  عن 

لدواٍع عديدة، كما يظهر ذلك في اأحاديث 

:Q اأهل بيت الع�سمة والطهارة

 Q 1� ف���ي ك���ت���اب الإم������ام ع��ل��ي 
لالأ�ستر عندما وّله م�سر: »... ل تدخلنَّ 

الف�سل  عن  يخذلك  بخياًل  م�سورتك  في 

عليك  ي�سعف  جبانًا  ول  الفقر،  ويعدك 

َره  ال�سَّ ل��ك  ي��زّي��ن  حري�سًا  ول  الأم����ور، 

.
)5(

بالجور...« 

2� »ل ت�ست�سر الكّذاب، فاإنه كال�ّسراب، 

د  ويبعِّ البعيد،  عليك  ب  يقرِّ

الإم���ام   
)6(

القريب« عليك 

.Q علي

اأح��م��ق،  ت�����س��اور  »ل   �3
تثق  ول  بكذاب،  ت�ستعن  ول 

الإمام   
)7(

َم��ُل��ول...«  ة  بمودَّ

 .Q ال�سادق

ال����وا�����س����ح من  وم������ن 

عن  المنهي  ه���وؤلء  �سفات 

لي�سوا  اأن��ه��م  ا�ست�سارتهم 

العقلية  الناحية  من  اأ�سوياء 

البخل  لأن  والأخ���الق���ي���ة، 

والحمق  واللجاجة  والجبن 

قد  وه����وؤلء  العاقلين،  غير  �سفات  م��ن 

يوقعون الإن�سان في الأخطاء بحق نف�سه اأو 

بحق الآخرين اأو الثنين معًا، لأن اآراءهم 

�سديد  وراأي  راجح  ناتجة عن عقل  لي�ست 

وت�سرف رزين ومحترم.

والأف�����س��ل ف��ي ب���اب ال���س��ت�����س��ارة اأن 

المقربين  اأ���س��دق��اءه  الم�ست�سير  يختار 

ثقته  جهة  من  لأن��ه  له،  والمخل�سين  منه 

يخونوه  لن  وقربه منهم  وقربهم منه  بهم 

م�سلحته  فيه  م��ا  بغير  عليه  ي�سيروا  اأو 

ومنفعته، ولأن ال�سديق خ�سو�سًا اإذا كان 

مجربًا �سادقًا هو خير معيٍن ونعم ال�سند 

ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال، وق��د ورد ع��ن الإم���ام 

يكون  اأن   ...« ذل��ك:  في   Q ال�سادق 

.
)8(

�سديقًا مواخيًا...« 

كيف ن�صت�صير؟ 

فالإ�سالم  ال�ست�سارة،  كيفية  عن  اأما 

خا�سًا  اأ�سلوبًا  اأو  معينة  طريقة  يحدد  لم 

اإن هدف ال�ست�سارة  اإذ  في هذا المجال، 

هـــــــــــــدف  اإّن 

ال�ـــصـــتـــ�ـــصـــارة 

ـــى  الـــو�ـــصـــول اإل

عند  الروؤية  و�صوح 

الم�صت�صير في الأمر 

حتى  عليه  المقبل 

ثابتة  بخطى  ي�صير 

الأمــر  في  وواثقة 

فيه ا�صت�صار  الذي 
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ال�����و������س�����ول اإل�����ى 

و����س���وح ال���روؤي���ة 

الم�ست�سير  عند 

ف��������ي الأم�����������ر 

ي�سير  حتى  عليه  الُمْقِبل 

بخطى ثابتة وواثقة في الأمر 

الذي ا�ست�سار فيه. وهذه الروؤية 

با�ست�سارة  تتحقق  قد  الوا�سحة 

اأو  تكثر  جماعة  اأو  فردين  اأو  ف��رد 

المن�سود.  الغر�س  اإل��ى  للو�سول  تقل 

ح�سا�سية  اإل��ى  راجعة  ال�ست�سارة  وكيفية 

فاإن  للم�ست�سير،  واأهمّيته  ودقته  المو�سوع 

كان المو�سوع خطيرًا وله تداعيات مهمة 

مجموعة  ا�ست�سارة  الأف�سل  فمن  وموؤثرة 

والب�سيرة،  الخبيرة  ال��ع��ق��ول  ذوي  م��ن 

واإذا كان المو�سوع عاديًا فتكفي ا�ست�سارة 

عدد قليل كل واحد على انفراد لال�ستنارة 

باآرائهم.

وفي مطلق الأحوال فالكيفية تحددها 

وهذا  لال�ست�سارة،  المطروحة  الموا�سيع 

ما يفعله الأفراد عادة كما هو المالحظ، 

في  بينها  فيما  تت�ساور  ال���دول  حتى  ب��ل 

ال�ست�سارة  لأن  الخطيرة،  المو�سوعات 

ت�سمل  ب��ل  فقط،  ال��ف��رد  بعمل  تخت�س  ل 

والمدينة  والقرية  والعائلة  الجماعة  عمل 

والدولة والأمة وفق معايير تعمل بها النا�س 

للت�ساور  المطروحة  المو�سوعات  وف��ق 

والنقا�س.

متى ن�صت�صير؟

يكون  فهو  ال�ست�سارة  وق��ت  ع��ن  اأم��ا 

عادة قبل ال�سروع في العمل المنوي القيام 

به، لأن ال�ست�سارة بعد العمل ل قيمة لها 

ولأنها لن تغير من واقع ما حدث. نعم بعد 

العمل ال�ست�سارة قد توؤدي اإلى التوقف عن 

ا�ستمرار الخطاأ اأو الرجوع عن النحراف 

فعل  فيما  اأخ��ط��اأ  ق��د  الم�ست�سير  ك��ان  اإن 

بدون ال�ست�سارة.

ول بد هنا من لفت النظر اإلى م�ساألة 

مهمة وهي اأن هناك اأمرًا قبل ال�ست�سارة 

وهو »ال�ستخارة« بمعنى اأن يتوجه الإن�سان 

اأن  ي��ري��د  فيما  لي�ستخيره  اأوًل  رب��ه  اإل���ى 

يفعل. ومعنى ال�ستخارة هنا هي ا�ست�سارة 

عبيده  على  يبخل  ل  ال��ذي  وج��ّل  ع��ّز  اهلل 

نية  وفق  ال�سادقة  بالن�سيحة  الموؤمنين 

ولذا  والعقائدي،  الإيماني  وتوجهه  العبد 

»اإذا   :Q ال�����س��ادق  الإم���ام  ع��ن  ورد 

اأردت اأمرًا فال ت�ساور فيه اأحدًا حتى ت�ساور 

اأ�ساور  له: وكيف  ال��راوي: قلت  قال  ربك، 

ربي؟ قال Q: تقول: اأ�ستخير اهلل مائة 

مرة، ثم ت�ساور النا�س، فاإن اهلل يجري لك 

فهذا   .
)9(

اأح��ب«  من  ل�سان  على  الخيرة 

الحديث يت�سمن اإ�سارة ربانية لطيفة جدًا 

وموؤثرة لأن الإن�سان عندما يلجاأ اإلى ذلك 
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ــار  اإّن المـــــ�صت�صـ

ــه من  ــي حق ورد ف

ــا يدل  ــث م الأحادي

فعله  ــة  اأهمي على 

ــال  ــي مج ودوره ف

ــال  الأعم ــد  ت�صدي

ول  ــن  موؤتم ــه  لأن

ــه اأن يخون  يجوز ل

ــه اإلي ــاأ  يلج ــن  م

م�ستندًا  م��ّرة«  »مائة  القول 

عليه،  وتوكله  بربه  ثقته  اإلى 

�سيفتح  وج���ّل  ع��ّز  اهلل  ف���اإن 

اأنا�س  ا�ست�سارة  باب  اأمامه 

األ�سنتهم  م��ع  الحق  ُي��ج��ري 

التي  ال��م�����س��ورة  ف��ي��ع��ط��ون��ه 

لي�س  وه���ذا  وتنفعه  ت��ف��ي��ده 

الذي  وه��و  بكثير  اهلل  على 

يعلم ال�سر واأخفى.

حق الم�صت�صير

اأمور  اإلى  ن�سير  اأن  بقي 

م��رت��ب��ط��ة ب��ال���س��ت�����س��ارة. 

الم�ست�سار  لجهة  خ�سو�سًا 

الذي نطلب ا�ست�سارته فهذا 

الإن�سان ورد في حقه من الأحاديث ما يدل 

ت�سديد  مجال  في  ودوره  فعله  اأهمية  على 

موؤتمن،  لأن��ه  الأفعال  وت�سحيح  الأعمال 

والموؤتمن ل ينبغي، بل ل يجوز له اأن يخون 

من يلجاأ اإليه طلبًا لال�ست�سارة، ومما ورد 

في حق الم�ست�سير:

»اإر�ساد   :Q علي  الإم���ام  ع��ن   �1
 .

)10(

الم�ست�سير ق�ساء لحق النعمة« 

2� عن ر�سول  اهلل P: »ت�سدقوا على 
 .

)11(

اأخيكم بعلم ير�سده وراأي ي�سّدده« 

 :Q ال�سجاد  الإم���ام  ع��ن  ورد   �3
»حق الم�ست�سير اإن علمت اأن له راأيًا اأ�سرت 

اأر�سدته  تعلم  لم  واإن  عليه، 

.
)12(

اإلى من يعلم«

وهذه الأحاديث تدل على 

والتعاون  التنا�سح  اأه��م��ي��ة 

والتكامل بين اأفراد المجتمع 

الإ����س���الم���ي ال�����ذي ي��ري��ده 

عالمًا  واع��ي��ًا  مجتمعًا  اهلل 

ما  بكل  الحياة  على  منفتحًا 

ومجريات  تفا�سيل  من  فيها 

وعندما  واأعمال.  و�سلوكيات 

�سادقة  ال���س��ت�����س��ارة  ت��ك��ون 

اأف���راد  بين  فيما  ومخل�سة 

فهذا  ال��م�����س��ل��م��ي��ن  م��ج��ت��م��ع 

كل  على  بالنفع  يعود  �سوف 

منها  يتاألف  ال��ت��ي  وال��ج��م��اع��ات  الأف����راد 

المجتمع الإ�سالمي.

وال����س���ت�������س���ارة ل�����ذوي ال���خ���ب���رات 

بمثابة  هي  النيرة  والعقول  والتجارب 

ثم  الإن�سان  علم  فاإذا  العمل،  قبل  العلم 

اأخطاأ  واإذا  عمله،  في  يخطئ  لم  عمل 

مق�سود،  غير  ب�سكل  حينذاك  فيكون 

بعد  ع��م��ل  اإذا  ال��م�����س��ت�����س��ي��ر  وك���ذل���ك 

بما  عالمًا  يكون  �سوف  فهو  ال�ست�سارة 

دون  من  عمل  اإذا  اأم��ا  عليه،  مقدم  هو 

ال�ست�سارة فهو قد يقع في الخطاأ نتيجة 

واإهماله. تق�سيره 

*مدير مكتب الوكيل ال�سرعي العام لالإمام الخامنئي { في لبنان.
. المحا�سن، البرقي، ج 2، �س 601( 1)

. اأمالي ال�سيخ الطو�سي، �س 153( 2)

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 123( 3)

، ح  م�ست���درك الو�سائ���ل، المي���رزا الن���وري، ج 8، ����س 343( 4)

.8/9613
. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 3، عهد الأ�ستر، �س 87( 5)

. عيون الحكم والمواعظ، م. �س، �س 525( 6)

. تحف العقول، الحراني، �س 316( 7)

. المحا�سن، م. �س، ج 2، �س 602، ح 28( 8)

. مكارم الأخالق، الطبر�سي، �س 318( 9)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 2، �س 1527( 10) عن تحف العقول.

. عّدة الداعي، ابن فهد الحلي، �س 63( 11)

. من ل يح�سره الفقيه، ال�سدوق، ج 2، �س 624( 12)

الهوام�س
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كلوا ول ت�صرفوا
ال�صيد �صامي خ�صرا

التحذير من الترف 

الترف في كتابه في ثمانية مواطن،  لقد ذكر اهلل م�ساألة 

اأَن  اأََرْدَن����ا  {واإَذا  جالله:  جّل  يقول  وتحذير،  ذم  مواطن  كلها 

ْهِلَك َقْرَيًة اأََمْرَنا ُمْتَرِفي�َها َفَف�َشُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعلَْيَها الَقْوُل  نُّ

ْرَناَها َتْدِميراً} )الإ�سراء: 16(.  َفَدمَّ

واأ�سباب الترف عديدة، منها حب التقليد و�سغوط العادات، 

والمفاخرة،  والنعم  المال  كثرة  ومنها  ال�سهوات،  حب  ومنها 

ومنها التربية الخاطئة والمت�ساهلة... 

لو تاأملنا في نمط حياتنا اليومي لراأينا اأننا نهدر الكثير من الطعام 

{اإِنَّ  تعالى:  اهلل  قال  و�صيطنة،  تبذيرًا  نلتفت  ل  اأو  نلتفت  حيث  من 

َياِطيِن} ) الإ�صراء: 27(. ِريَن َكاُنوا اإِْخَواَن ال�صَّ اْلُمَبذِّ

َماِل  َحاُب ال�صِّ �صْ
وبع�صنا يفعل ذلك تهاونًا وترفًا، قال تعالى: {َواأَ

)الواقعة:  ُمْتَرِفيَن}  َذِلَك  َقْبَل  َكاُنوا  نَُّهْم  َماِل*...اإِ ال�صِّ َحاُب  �صْ
اأَ َما 

{َكَذِلَك  �صبحانه:  قال  والمفاخرة،  الغيرة  ب�صبب  وبع�صنا   ،)45/41
.)12 )يون�س:  َيْعَمُلوَن}  َكاُنوا  َما  ِلْلُم�ْصِرِفيَن  َن  ُزيِّ
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اأنواعه

الطعام  في  الإ�سراف  وي�سمل 

كالحم�س  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ح��ب��وب 

والقمح،  والبرغل  والعد�س  والفول 

الأن���واع،  بكل  والخ�سار  والفواكه 

وكذلك اللحوم باأنواعها المختلفة، 

وك���ذل���ك ال���ح���ل���وي���ات ب��اأن��واع��ه��ا 

ي�سمل  ال���ذي  وال���م���رق  ال��ك��ث��ي��رة، 

الزيوت وال�سمن وع�سائر الخ�سار 

الرمان  ورّب  والبندورة  والفواكه 

وال�سلطات  ال��ت��ب��ول��ة  ف��ي  وال��خ��ل 

والفتو�س ومرق الطعام المختلف.

ا�صت�صهال تحقير النعم!

اإن التمادي في هدر الطعام ورميه دون حذر اأو عتاب للنف�س 

يدخل في ا�ست�سهال تحقير النعم، ولهذا نجد اآثاره ال�سيئة على 

النفو�س والأرزاق.

المادية  الطاقات  هدر  الطعام  في  الإ�سراف  م�ساّر  ومن 

والب�سرية والوقت والثروة، بينما هناك فقراء ينتظرون.

الفواكه  في  الهدر  خ�سو�س  اإل��ى  الإ���س��ارة  المفيد  وم��ن 

والخ�سار بهدف تزيين الموائد على طريقة اأهل الدنيا حتى اأن 

بع�س النا�س يقول اإن ما ُيرمى من الطعام بهدف التزيين قد 

يفوق ما ُيو�سع منه على الموائد!

في  يرمى  ما  اأن  والإح�ساءات  الدرا�سات  بع�س  اأكد  وقد 

�سلة المهمالت هو اأكثر مما يوؤكل من الطعام، خا�سة في بع�س 

المجتمعات الغنية اأو المترفة.

 قال اهلل تعالى: {َوُكُلوا َوا�ْشَرُبوا َواَل ُت�ْشِرُفوا اإِنَُّه اَل ُيِحبُّ 

اْلُم�ْشِرِفيَن}  )الأعراف: 31 (.

وهوؤلء تورطوا في الإ�سراف اأو التبذير في الماآكل والم�سارب 

باأنواعها، وغيرها من اأنواع الخيرات )ثياب، مظاهر خارجية 

و�سكليات، التجمل المر�سي...(.

النَِّعيِم}  َع���ِن  َي��ْوَم��ِئ��ٍذ  َل��ُت�����ْش��اأَُل��نَّ  {ُث����مَّ  تعالى:  اهلل  ق��ال 

)التكاثر:8(.
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من  ه��ي  الممار�سات  وه��ذه 

الطغيان  وج����وه  اأو  اأ���س��ن��اف 

ااْلإِْن�َشاَن  اإِنَّ  والف�ساد:{َكالَّ 

ا�ْشَتْغَنى}  َراآُه  َلَيْطَغى*اأَْن 

)العلق: 6� 7(. 

كل الإ�صراف مذموم 

 :P ع��ن ر���س��ول اهلل 

ثالثًا:  لكم  ك��ّره  اهلل  »اإن 

قيل وقال، واإ�ساعة المال 

.
)1(

وكثرة ال�سوؤال« 

اأبي عبد  الإمام  وعن 

:Q اهلل

»اإّن الق�سد اأمر يحّبه اهلل 

يبغ�سه  ال�سرف  واإّن  عّز وجّل، 

فاإّنها  النواة،  َطْرَحَك  حّتى  اهلل 

ف�سَل  �سبَّك  وحّتى  ل�سيء،  ت�سلح 

.
)2(

�سرابك« 

 :Q وع��ن الإم����ام ال��ك��اظ��م 

.
)3(

»... ولكن ال�سرف اأن تلب�س ثوب �سونك في المكان القذر« 

 :Q اهلل  عبد  لأبي  »قلت  قال:  �سالح  بن  �سليمان  عن 

ما اأدنى ما يجيء من الإ�سراف ؟ قال: ابتذالك ثوَب �سونك، 

واإهراق ف�سِل اإنائك، واأكلك التمَر ورميك بالنوى ها هنا وها 

 .
)4(

هنا« 

اإطعام ذي الروح 

ياأكل   Q علي  بن  الح�س�ن  »راأي��ت  قال:  اأنه  نج�يح  عن 

وبين يديه كلب، كلما اأكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا 

بن ر�سول اهلل ، األ اأرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه، 

 تعالى اأن يكون ذو روح ينظر في وجهي 
ّ

اإني لأ�ستحيي من اهلل

.
)5(

واأنا اآكل ثم ل اأطعمه« 

. جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 8، �س 452( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 4، �س 52( 2)

. مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �س 98( 3)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج 5، �س 51( 4)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 43، �س 352( 5)

الهوام�س
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مو�صى محمد �صجد )اأبو طالب(�صهيد الوعد ال�صادق: 
ا�صم الأم: جميلة خير الدين 

الو�صع العائلي: متاأهل وله 3 اأولدحي الفيكاني ـ رياق 1966/12/8محل وتاريخ الولدة:

   حداثا 12 /2006/08محل وتاريخ ال�صت�صهاد: رقم ال�صجل: 32
ن�صرين اإدري�س قازان

�سغيرًا،  طفاًل  مو�سى  ك��ان  اأن  منذ 

اخ��ت��ار ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ���س��م��ع اأن��ه��ا ذات 

وم�سى  التحدي،  روح��ه  فقبلت  ال�سوكة، 

رياق  قريته  م�سجد  وفي  مترقبًا.  وحيدًا 

من�ستًا  ال�سغير  الفتى  ذلك  يجل�ُس  كان 
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بها يومًا اأمام اأحد.

بنور القلب اختار الطريق

كان مو�سى دائم الح�سور بين الإخوة 

اإليهم  وي��ق��ّدم  يخدمهم  ال��م��ج��اه��دي��ن، 

الع�سرين  بلغ   1986 �سنة  وفي  الم�ساعدة. 

من عمره،  فح�سم اأمر التحاقه ب�سفوف 

حّبه  ب�سبب  لي�س  الإ�سالمية،  المقاومة 

الزمنية  المرحلة  اأن  واإدراك����ه  للجهاد، 

المرء تركه لكل �سيء  ت�ستلزم من  اآنذاك 

في �سبيل الدفاع عن الوطن، فح�سب، بل 

هي  هذه  اأن  قلبه  بنور  اأب�سر  اأي�سًا  لأن��ه 

الطريق التي تو�سله اإلى اهلل عّز وجّل.

اإلى �سكٍن لم  وكان ذلك بداية هجرٍة 

ي�ستطع مو�سى مغادرته: »المحاور«. و�سعى 

بعد عمل متفرق بين الجنوب وبيروت، اأن 

يركز عمله في الجنوب، فاأ�ّس�س حياته بما 

عمله.  مركز  من  قريبًا  بقائه  مع  يتوافق 

فعا�س  اهتمامه،  ُج���لَّ  العمل  اأول���ى  وق��د 

عمره مجاهدًا متفانيًا، تجلت فيه �سفات 

ال�سجاعة والوفاء والإيثار والت�سحية، فاإذا 

الإخوة  اأحد  اإلى  جهادية  مهمة  اأوكلت  ما 

واإن كان قد مّر وقت  تنفيذها،  اإلى  يبادر 

بالتعب.  يعباأ  فال  يعمل،  وهو  عليه  طويل 

وفي كثير من الأحيان كان يخدم عن بع�س 

المجاهدين في اأيام ماأذونيته، اإذا ما طراأ 

الم�سلين  يعُظ  وه��و  الم�سجد  اإم��ام  اإل��ى 

الذين كان اأغلبهم من الكبار في ال�سن.

ال�سالة  اأداء  على  نف�سه  مو�سى  عّود 

كان  البيت  اإلى  يعود  اأن  وقبل  وقتها.  اأول 

يقراأ القراآن ب�سوته الجميل. وحافظ على 

اإحياء  الحا�سرين في  اأول  اأن يكون دائمًا 

اأقرانه  كان  وقت  في  الإ�سالمية،  ال�سعائر 

فيه يلعبون في الحارات.

تربى مو�سى في بيٍت فقير وم�ست�سعٍف، 

ذلك   ،R البيت  اأه��ل  ح��ّب  منه  نهل 

الحّب الذي حمله جذوة اأنار بها دربه في 

هذه الحياة. وعلى الرغم من اأن اللتزام 

الديني كان قلياًل بين النا�س اآنذاك، اإل اأن 

مو�سى �سعى لتعّلم الأحكام ال�سرعية، ولم 

تزيد من �سقل معرفته،  اأي فر�سة  يفّوت 

الموؤمنين،  من  �سّنًا  منه  الأك��ب��ر  فرافق 

�سوؤون  وفهم  اأوان���ه،  قبل  ال�سغير  فَكُبَر 

الدنيا ك�سابٍّ واٍع.

عا�س مو�سى يتيم الأم، ومع اأنه �سغير 

احت�سانهم،  الكبير  بقلبه  ا�ستطاع  اإخوته 

يخّفف  وك���ان  وح��ن��ان��ه.  بعطفه  ودث��ره��م 

عنهم، ويهديهم اإلى �سواء ال�سبيل. وعندما 

اأحزانه  يحمُل  حوله،  من  الدنيا  ت�سيُق 

بالجلو�س  فياأن�س  وال��دت��ه  �سريح  وي���زور 

قربه ويبث ب�سمت همومه التي لم يتلفظ 
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عليهم ظرف خا�س، وا�سعًا ن�سب عينيه 

وقد  وجه.  اأكمل  على  العمل  تنفيذ  هدف 

اأو�سمة  الجهادية  م�سيرته  خالل  نال 

اإ�سابات  ع��دة  ج��راح ج��ّراء 

عمليات  ف���ي  ب��ه��ا  اأ���س��ي��ب 

اإ�سابات  متفرقة،  ع�سكرية 

لم  اأنها  الوحيد  وجعها  كان 

تهبه ال�سهادة.

ال�سعادة  ك���ان���ت  ل��ق��د 

يخدم  وه����و  روح�����ه  ت��ك��لِّ��ل 

ال���م���ج���اه���دي���ن، وك���ي���ف ل 

بوابة  وراح��ت��ه��م  يخدمهم 

ر�ساه تعالى؟  

خير قدوة

وكما كان يهتمُّ بم�ساعدة المجاهدين، 

همومهم،  اإل��ى  ووع��ي  بتفهم  ين�سُت  كان 

وي�سعى  الحكيمة،  الن�سيحة  فيعطيهم 

ياأكل قبل  لتاأمين راحتهم، فكان ل  جهده 

ول  �سبع،  قد  معه  من  جميع  اأن  يتاأكد  اأن 

يغم�س له جفن اإل بعد اأن ينام من حوله. 

وقد تركت هذه المحبة والطيبة اأثرًا كبيرًا 

معه،  عملوا  الذين  المجاهدين  قلوب  في 

فكان لهم خير مثال وقدوة. 

ثالثة ع�سر عامًا ق�ساها ابن البقاع في 

اأقا�سي الجنوب، هناك بمحاذاة فل�سطين 

بدماثه  النا�س  بين  ُعرف  حيث  المحتلة، 

اأخالقة، وطيب مع�سره، وخدمته لمن 

حوله بمحبٍة وطيبة.

ك����ان ع��ن��دم��ا ي��ع��ود اإل���ى 

جعبته  م���ن  ي��خ��ل��ُع  ال��م��ن��زل 

بين  لي�ستكين  ال��ت��ع��ب،  ك���ل 

الذين  ال�سغار  اأطفاله  اأك��ف 

بهجًة  ال��ح��ي��اة  ح��ول��ه  م���ل���وؤوا 

تربيتهم،  واأول����ى  و����س���رورًا. 

كل  �سحيحة،  اإ�سالمية  تربية 

اهتمامه، فحر�س على متابعة 

التفا�سيل،  ومعرفة  �سوؤونهم، 

�ساعة  ح��ان��ت  م���ا  اإذا  ح��ت��ى 

الرحيل، تركهم بماأمٍن من فتِن الدنيا.

الحرب كانت الب�صارة

مالمُح  تغيرْت  الأخ��ي��رة،  اأي��ام��ه  ف��ي 

مو�سى، واّت�سمت بنوٍر خفّي ترك في نف�ِس 

كل من راآه �سوؤاًل.. تغّير �سمته، و�سكناته، 

حّل،  اأينما  الأم��ك��ن��ة  بثقل  ي�سعُر  و���س��ار 

فالغريُب الذي لم ياأن�ْس اإل ب�سكِن المحاور، 

�سار ي�سعر بغربٍة هناك، وما اأق�سى غربة 

اأن  ي��دري  ك��ان  ولكنه  الأح��ب��ة،  بين  المرء 

هذا ال�سيَق هو لتاأخر و�سوله، وخ�سيته من 

ــى  ــّود مـو�صــ عــ

اأداء  ــى  ــه عل نف�ص

اأول  ــالة  ال�صـــــــ

ــل اأن  ــا. وقب وقته

البيت  ــى  اإل ــود  يع

القراآن  ــراأ  كان يق

ــل الجمي ــه  ب�صوت
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اأن يطول النتظار اأكثر.. واأعطته الحرب 

اإلى  وانطلق  �سالحه  فحمل  الب�سارة، 

بعد  اهلل،  وع��د  يتحقُق  حيث 

من  وخ��رج  عائلته،  وّدع  اأن 

المنزِل الذي عا�س فيه عمرًا 

ب��ع��ي��دًا ع���ن م�����س��ق��ط راأ���س��ه 

دربه  رفاق  مع  لينتقل  واأهله 

حيث  اأخ���رى،  اإل��ى  قرية  من 

خا�سوا �سد العدو ال�سهيوني 

ُقتل  التي  المواجهات  اأعنف 

فيها عدٌد من ال�سهاينة. 

المواجهات  ك��ان��ت  ل��ق��د 

المقاومون  ج�����دًا.  ع��ن��ي��ف��ة 

ال�سهاينة  الجنود  يالحقون 

م����ن م����ك����اٍن لآخ��������ر. وق���د 

منهم،  العديد  يقتل  اأن  مو�سى  ا�ستطاع 

ان�سحب  ال��م��واج��ه��ة،  ُح�سمت  م��ا  ف����اإذا 

ُطلب  حيث  اآم��ن،  مكان  اإل��ى  المجاهدون 

الطائرات  تغادر  ريثما  المكوث،  اإليهم  

الحربية وال�ستطالعية ال�سماء. فانتظروا 

الم�ساء، هناك حيث لم يكن معهم قطرة 

ماء لي�سقوا عط�س قلوبهم، تيمموا و�سلوا 

�سالة المغرب.. حمل مو�سى جعبته وم�سى 

راأى  بعيد  ومن  العودة،  طريق  في  ورفاقه 

بلدة  تق�سف  الإ�سرائيلية  الطائرات 

الم�سير،  عن  فتوقف  حداثا، 

ينظُر  �سخرة  على  وجل�س 

تّدمر  التي  ال�سواريخ  اإل��ى 

منزله.. وما اإن هّم بالرحيل، 

عاجلته ر�سا�سات غزيرة من 

قبل العدو الذي ك�سف مكانه، 

فما  ب�سالم،  عينيه  فاأغم�س 

اأراد،  التي  النهاية  اإل  ه��ذه 

�سالحه  تمدد  منه  وبالقرب 

الذي التحَم معه، غير عابئ 

ب��ج��ن��ون ال�������س���واري���خ، ف���اإن 

لحظة اللتقاء بالأحبة لحظٌة 

قد�سية..

اإلى عرينه، محّماًل  البقاع  اأ�سد  وعاد 

على اأكف الذين ا�ستاقوا اإليه، ولم ياأبهوا 

ب�سراوة الحرب التي التهمت كل الأمكنة، 

الخوف،  بحر  فلَق  و�سالحه  عاد  فمو�سى 

الأمن،  طريق  اهلل  اإل��ى  التائقون  لي�سلك 

وبعد  فهو،  در���س.  اآخ��ر  بدمه  وليعطيهم 

عن  �سفره  حقيبة  و���س��ع  ���س��ن��وات،  ط��ول 

ظهره ليرتاح.

كان عندما يعود 

ــزل يخلُع  اإلى المن

ــه كل  ــن جعبت م

لي�صتكين  التعب، 

اأطفاله  اأكف  بين 

ــن  الذي ــار  ال�صغــ

ملوؤوا حوله الحياة 

ــًة و�صــرورًا بهجــ
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عرفة يوٌم م�صهود
ال�صيخ تامر حممد حمزة 

اكت�صب المكان والزمان في جبل عرفات من زوال اليوم 

الغروب خ�صو�صيات ل تح�صل  اإلى  الحجة  التا�صع من ذي 

البتة لأي مكان اآخر ول لأي زمان، وذلك لأن الم�صيف هو 

اهلل و�صيوفه اأولئك الذين ح�صروا وقد اأقروا بخطاياهم 

وجّددوا عهدًا بالتوحيد هلل عّز وجّل.

وُعْرُف الأر�س هو ما ارتفع منها والجمع اأعراف.

، وهي 
)1(

وفي ال�صطالح: عرفة ا�صم لبقعة مخ�صو�صة 

جبل قريب من مكة على بعد اثني ع�صر مياًل منها ومو�صُع 

ون به منا�صكهم يوم التا�صع من ذي  وقوف الحجاج الذي ُيِتمُّ

ذي  اإلى  ونمرة  وثوية  عرنة  بطن  من  وحّدها   .
)2(

الحجة 

المجاز ومن الماأزمين اإلى اأق�صى الموقف

وجه الت�صمية

ربَّما يراعى في وجه ت�سميته بعرفات المعنى اللغوي الآنف 

وربما  واأوديتها،  مكة  اإلى  ن�سبًة  عاليًا،  جباًل  لكونه  اأي  الذكر 

الهدى  اأئمة  األ�سنة  على  ورد  ما  بلحاظ  الت�سمية  وج��ه  يكون 

R، وهو على اأنحاء:
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النحو الأول: المكان الذي تم فيه وقوع المعرفة بين 

L اآدم وحواء

بعد اأن اأهبط اهلل تعالى اآدم وحواء L اإلى الأر�س لم 

يهبطا في بقعة واحدة، مما جعل اآدم Q يفت�س عن حواء 

O. وكانت عرفة المكان الذي تم اللقاء الأول بينهما فيه. 

وقد اأ�سار الراغب اإلى هذا النحو بقوله: »�سّميت بذلك لوقوع 

. وربما ا�ستفيد ذلك مما رواه 
)3(

المعرفة فيها بين اآدم وحواء« 

في البحار مر�ساًل عن اأن اآدم Q لما هبط اإلى الأر�س لم 

يَر حواء O ف�سار يطوف الأر�س في طلبها وم�سى خطوات 

.
)4(

اإلى جبل عرفات فوجد حواء 

 Q اإبراهيم  يعّرف   Q جبرائيل  الثاني:  النحو 

منا�صكه ويخبره اأنها مكان العتراف بالذنوب.

عليهما  اهلل  عبد  واأبا  اأبا جعفر  »�سمعت  ب�سير:  اأبو  يقول 

ال�سالم يذكران اأنه قال جبرائيل لإبراهيم Q: هذه عرفات 

 
)5(

فاعرف بها منا�سكك واعترف بذنبك، ف�ُسّميت عرفات...« 

اأبا عبد  وفي العلل باإ�سناده عن معاوية بن عمار قال: »�ساألت 

اهلل عن عرفات لم �سّمي عرفات؟ فاأجاب Q: اإن جبرائيل 

 ،
)6(

 ... ال�سم�س  زالت  فلما  يوم عرفة   Q باإبراهيم  خرج 

وذكر مثل الرواية ال�سابقة«.

النحو الثالث: النا�س يتعارفون فيه.

لقد ذكر هذا الوجه عدٌد من اأرباب التفا�سير كالزمخ�سري 

وغيرهما من   
)8(

البيان  والطو�سي في مجمع   
)7(

الك�ساف  في 

دون ذكر الرواية التي ت�سير اإلى هذا الم�سمون. والجدير ذكره 

اأن المكان الذي ي�سعر العبد فيه بحقيقة الربوبية ويدرك فيه 

كنه العبودية هو عرفات.

خ�صو�صيات يوم عرفة

لقد ورد ذكر عرفات في القراآن مرة واحدة وهو قوله تعالى: 

ُتم  اأََف�شْ َفاإَِذا  بُِّكْم  رَّ ن  اًل مِّ َف�شْ َتْبَتُغواْ  اأَن  ُجَناٌح  َعلَْيُكْم  {َلْي�َس 

َكَما  َواْذُك��ُروُه  اْلَحَراِم  اْلَم�ْشَعِر  ِعنَد  اهلّلَ  َفاْذُكُرواْ  َعَرَفاٍت  ْن  مِّ

اآلِّيَن} )البقرة: 198(. ن َقْبِلِه َلِمَن ال�شَّ َهَداُكْم َواإِن ُكنُتم مِّ

1-الحج عرفة
ولذا  الحج،  منا�سك  اأه��م  من  عرفة  في  الوقوف  يعتبر 
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اأفتى فقهاوؤنا العظام اأعّزهم المولى اأنه من ترك الوقوفين 

حجه،  بطل  جهاًل  اأو  عمدًا  فيها  وال�سطراري  الختياري 

عرفة  اأدرك  من  واأم��ا  قابل.  من  ال�ستئناف  عليه  ويجب 

من  حجه  يبطل  فال  جهاًل  الأخ��رى  المنا�سك  بع�س  وترك 

P منا�سك الحج بكلمة جامعة  راأ�س. وقد اخت�سر النبي 

اأدرك  فقد  ع��رف��ة  اأدرك  فمن  ع��رف��ة  »ال��ح��ج  ق���ال:  حيث 

.
)9(

الحج«

2-اليوم الم�صهود
يوم  الخالئق  وق��وف  عن  �سورة  عرفة  في  ال��وق��وف  اإن 

المح�سر في �ساحة الح�ساب بين يدي اهلل تعالى. وربما كان 

الوقوف في عرفة منا�سبة لي�ستح�سر العبد طول وقوفه يوم 

القيامة مما يزيد في خ�سوعه وت�سرعه فيخل�س في نيته هلل 

الإمام  ل�سان  على  جاء  بعرفة  الم�سهود  اليوم  وتف�سير  تعالى. 

ُه  ْجُموٌع لَّ ال�سادق Q في تف�سير قوله تعالى {َذِلَك َيْوٌم مَّ

يوم  »الم�سهود  قال:   )13 �ْشُهوٌد} )هود:  مَّ َي��ْوٌم  َوَذِل��َك  النَّا�ُس 

.
)10(

عرفة والمجموع له النا�س يوم القيامة« 

3-العتراف بالخطايا وتجديد العهد
التخلية  �سبيل  والتوبة  التوبة.  اإلى  باب  بالخطاأ  العتراف 

من الذنوب. والتخلية طريق التحلي ب�سفات الكمال، وبدايتها 

تجديد العهد بالوحدانية هلل تعالى. واأف�سل مكان وزمان لذلك 

الإمام  عن  روي  ما  عليه  وي��دل  عرفات.  في  الوقوف  يوم  هو 

عهدك  وج��ّدد  بعرفات  بالخطايا  »واعترف   :Q ال�سادق 

. ويدل عليه اأي�سًا ما تمت الإ�سارة اإليه 
)11(

عند اهلل بوحدانيته« 

في الوجه الثاني للت�سمية.

4-ا�صتجابة الدعاء
لعرفات  نعم  مجاب.  ف��دع��اوؤه  الدعاء  �سرائط  ق  حقَّ من 

البر  ي�ستجيب دعاء  الجانب، لأن اهلل  خ�سو�سية بلحاظ هذا 

الم�سيف  على  وواج��ب  �سيوف،  الجميع  لأن  فيها؛  والفاجر 

قال:   Q الر�سا  الإم��ام  عليه كالم  وي��دل  �سيوفه.  اإك��رام 

بّر ول فاجر يقف بجبل  Q يقول: ما من  اأبو جعفر  »كان 

البّر ففي حوائج  اأما  له،  ا�ستجاب اهلل  اإل  عرفات فيدعو اهلل 

.
)12(

الدنيا والآخرة اأّما الفاجر ففي اأمر الدنيا« 

 P ــي ــر النب اخت�ص

ــج  الح ــك  منا�صـــ

ــة  جامع ــة  بكــلم

ــال: »الحج  حيث ق

فــمـــن  ــة  عرفــ

اأدرك عرفة فقـــد 

ــج« الــحـــ اأدرك 
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5-يوم الرجاء 
ربما اأ�سابت الغفلة اأكثر الراجين وال�سائلين، وربما تعّلقت 

اآمال بع�سهم بغير الخالق. واأما في يوم عرفة فال يجوز البتة 

اأن ُيرجى فيها غير اهلل تعالى حتى اأنه يرجى في تغيير الأقدار. 

ويدل عليه ما روي عن الإمام ال�سجاد Q حين �سمع في يوم 

عرفة �سائاًل ي�ساأل النا�س، فقال له Q: »ويحك اأغير اهلل 

ت�ساأل في هذا اليوم اإنه ليرجى لما في بطون الحبالى في هذا 

.
)13(

اليوم اأن يكون �سعيدًا« 

6-ذنوب ل ُتغفر اإل في عرفات
اإن اهلل تعالى الذي كتب على نف�سه المغفرة والتوبة ق�سى 

في  كانوا  اإذا  اإل  لهم  يغفرها  ل  اأن  عباده  ذن��وب  بع�س  في 

عرفات. واإلى ذلك اأ�سار النبي P: »العمرة اإلى العمرة كفارة 

ما بينهما. والحّجة المتقّبلة ثوابها الجنة. ومن الذنوب ذنوب 

.
)14(

ل تغفر اإل في عرفات« 

7-الدعاء الماأثور 
 Q وهو ما ورد عن �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل الح�سين

والمعارف  والعرفان  للتوحيد  الدقيقة  المعاني  ت�سمن  والذي 

والم�سهور بدعاء عرفة.

8-الرحمة ال�صاملة
في  عباده  روؤو���س  فوق  رحمته  من  اهلل  يب�سط  ما  ل�سعِة 

عرفات فيجب اأن يظن ال�سيوف بم�سيفهم خيرًا. واأعظمهم 

الإمام  الموقف. فعن  له في ذلك  ُيغفر  اأنه ل  جرمًا من ظّن 

اأعظم  عرفات  اأه��ل  »اأي  �سئل:  عندما   Q اهلل  عبد  اأب��ي 

لم  اهلل  اأن  يظن  وهو  عرفات  من  المن�سرف  ق��ال:  جرمًا؟ 

.
)15(

له« يغفر 

. المفردات في غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �س 331( 1)

. المعجم الفقهي، �س 1753( 2)

 ، المفردات، م.�س، ����س 331، ومجمع البيان، الطو�سي، ج 1( 3)

�س 295.

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 44، �س 242، ح 37( 4)

. اأ�سول الكافي، الكليني، ج 4، �س 207( 5)

 . علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج 2، �س 121( 6)

. الك�ساف،الزمخ�سري،  ج 1، �س 244، ذيل الآية 198( 7)

. مجمع البيان، الطبر�سي، ج 1، ذيل الآية: 198( 8)

. تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، ج 8، �س 171( 9)

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 10، �س 23( 10)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 96، �س 124( 11)

. م�ستدرك الو�سائل، النوري، ج 1، �س 64، ح 6( 12)

. جواهر الكالم، الجواهري، ج 19، �س 60( 13)

، �س  دعائ���م الإ�س���الم، القا�س���ي النعم���ان المغرب���ي، ج 1( 14)

.294
. بحار الأنوار، م. �س، ج 96، �س 264( 15)

الهوام�س
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ميثم التّمار

الناطق بل�صان الحق
ال�صيخ عبا�س ر�صيد

حياة  يــــزدادون  رجـــال  وهــنــاك  بموتهم،  يموتون  رجـــال  هــنــاك 

بموتهم. 

ب�صهادته؛ فما  ازداد حياة  الذي  التّمار  الرجال ميثم  الرجال  ومن 

اإّن  المح�صو�س.  العالم  هذا  من  المنتقاة  ال�صفوة  في  ميثم  اأمثال  اأقّل 

ال�صاكر لقليل وقليل من عبادي ال�صكور، واإّن العاقل لقليل فاأكثر النا�س 

اأن  ب�صبابنا  يح�صن  الذي  التّمار  ميثم  القليل  اأقــّل  ومن  يعقلون...  ل 

يقتدوا به وباأمثاله في زمٍن قّلت فيه القدوة وندرت.
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ميثم الحر

كان ميثم التّمار عبدًا لمراأة من بني اأ�سد، فا�ستراه اأمير 

قال:  ا�سمك؟  »ما  له:  وق��ال  واأعتقه،  منها   Q الموؤمنين 

�سّماك  الذي  ا�سمك  اأّن   P اهلل  ر�سول  اأخبرني  قال:  �سالم. 

ور�سوله و�سدقت  قال: �سدق اهلل  العجم ميثم.  اأب��واك في  به 

اإلى  فارجع   :Q قال  اإنه ل�سمي.  واهلل  الموؤمنين،  اأمير  يا 

ا�سمك الذي �سّماك به ر�سول اهلل P ودع �سالمًا. فرجع اإلى 

.
)1(

ميثم واكتنى باأبي �سالم« 

والح�سين  والح�سن  علّيًا   R الأئمة  من  ميثم  عا�سر 

Q وحوارييه؛  اأمير الموؤمنين  Q. وكان من خوا�س 

الحديد:  اأبي  ابن  يقول  علومه.  ومغر�س  اأ�سراره،  وم�ستودع 

»كان ميثم قد اأطلعه علي Q على علم كثير واأ�سرار خفّية 

.
)2(

من اأ�سرار الو�سّية« 

وكيف ل يهتم الأمير Q بميثم وهو و�سّية ر�سول اهلل 

 P ؟ فقد دخل ميثم مّرة على اأّم �سلمة زوجة الر�سولP

فقالت له: »واهلل لرّبما �سمعت ر�سول اهلل P يو�سي بك علّيًا 

.
)3(

في جوف الليل« 

ميثم العالم

اأخذ ميثم العلم عن اأمير الموؤمنين Q حتى �سار من 

الح�سنين  ولديه  من  بعده  من  العلم  اأخذ  ثم  اأ�سحابه،  اأعلم 

اإلى علم ميثم ما يرويه ابنه �سالح، قال:  L. ومّما ي�سير 

�سمعت  اأما   :Q فقال  ثني،  حدِّ  :Q جعفر  لأبي  »قلت 

.
)4(

الحديث من اأبيك؟ قلت: ل كنت �سغيرًا« 

فكاأّن الإمام الباقر Q يرمز اإلى اأّن ميثمًا قد حمل من 

علم اأمير الموؤمنين Q ما يغني ابنه لو روى عنه من ذلك 

العلم.

عّبا�س:  لب��ن  ق��ال  اأب���اه  اأّن  ميثم  ب��ن  ح��م��زة  ع��ن  وي���روى 

على  تنزيله  قراأت  فاإّنني  القراآن،  تف�سير  من  �سئت  ما  »�سلني 

هاتي  جارية  يا  فقال:  تاأويله،  وعّلمني   Q الموؤمنين  اأمير 

كيف  عّبا�س،  ابن  يا  فقلت:  يكتب.  فاأقبل  والقرطا�س،  الدواة 

بك اإذا راأيتني م�سلوبًا تا�سع ت�سعة، اأق�سرهم خ�سبة، واأقربهم 

فقلت:  الكتاب،  وخ��رق  اأي�سًا؟  وتكّهن  لي:  فقال  بالمطهرة؟ 

العلم  ــم  ميث ــذ  اأخ

عن اأمير الموؤمنين 

ــار  �ص ــى  حت  Q

ــم اأ�صحابه من اأعل
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مه، احفظ بما �سمعت، فاإن يكن ما اأقول لك حّقًا اأم�سكته واإن يك 

. وهذه الرواية ت�سير اإلى علم ميثم 
)5(

باطاًل خرقته. قال: هو ذلك 

بالإخبارات الغيبّية ف�ساًل عن تف�سير القراآن الكريم وتاأويله.

قال:  ميثم،  بن  �سالح  عن  المغّيبات  علمه  في  ي��روى  ومّما 

»اأخبرني اأبو خالد التّمار، قال: كنت مع ميثم التّمار بالفرات يوم 

الجمعة، فهّبت ريح وهو في �سفينة... قال: فخرج فنظر اإلى الريح، 

معاوية  مات  عا�سف،  ريح  هذه  اإّن  �سفينتكم  براأ�س  �سّدوا  فقال: 

ال�سام،  من  بريد  قدم  المقبلة  الجمعة  كانت  فلّما  قال:  ال�ساعة. 

فلقيته فا�ستخبرته، فقلت له: يا عبد اهلل ما الخبر؟ قال: النا�س 

يزيد،  النا�س  وبايع  الموؤمنين  اأمير  توفي  حال،  اأح�سن  على 

.
)6(

قال: قلت: اأّي يوم توفي؟ قال: يوم الجمعة« 

جبلة  فعن   ،Q الح�سين  الإم���ام  ينعى  ميثم  وك��ان 

المكّية: »�سمعت ميثمًا التّمار يقول: واهلل لتقتل هذه الأّمة ابن 

اأعداء اهلل  وليتخذن  منه،  يم�سين  لع�سر  المحّرم  في  نبّيها 

ذلك اليوم يوم بركة، واإّن ذلك لكائن قد �سبق في علم اهلل 

تعالى ذكره، اأعلم ذلك لعهد عهده اإلي مولي اأمير الموؤمنين 

Q، ولقد اأخبرني اأّنه يبكي عليه كل �سيء حتى الوحو�س 

في الفلوات، والحيتان في البحر، والطير في ال�سماء، ويبكي 

الإن�س  وموؤمنو  والأر�س،  وال�سماء  والنجوم،  والقمر  ال�سم�س  عليه 

.
)7(

والجن، وجميع مالئكة ال�سموات والأر�سين....«

يقين ميثم وثباته

كان ميثم من اأ�سحاب الثبات واليقين في كّل حال، فقد اأخبر 

اأمير الموؤمنين Q ميثمًا باأّنه يوؤخذ من بعده وي�سلب على جذع 

الكنا�سة  اإلى  وكان يخرج  اإّياها.  فاأراه  النخلة  اإلى  به  نخلة، وجاء 

وميثم معه فيمر بالنخلة، فيقول له: »يا ميثم اإّن لك ولها ل�ساأنًا من 

اإليها وي�سّلي عندها، ويقول: بوركت من  ال�ساأن. فكان ميثم ياأتي 

 .
)8(

نخلة لك ُخلقُت ولي ُغذيت« 

الثبات،  ومن هنا تعرف مكانة ميثم من الإيمان ومنزلته من 

فاإّنه حين اأخبره اأمير الموؤمنين Q بما يجري عليه من فظائع، 

قال: اأ�سبر اإّنه في اهلل قليل. وقال له اأمير الموؤمنين Q يومًا: 

اإنك تموت م�سلوبًا. فقال ميثم: يا مولي واأنا على فطرة الإ�سالم؟ 

.
)9(

قال: نعم 

ــذي  ــم ال ــن الظل م

ــه  ــم اأن ــق بميث لح

الّلــه  اأول خلــــق 

ــم في الإ�صالم اأُلج
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فميثم لم يحفل بال�سلب 

ونعم  بالعقبى،  حفل  واإّن��م��ا 

عقبى الدار. 

R ميثم واأهل البيت

فاأطاعه  اإمامه  ميثم  عرف 

�ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعواْ  اهلّلَ  {اأَِطيُعواْ 

)الن�ساء:  ِم��ن��ُك��ْم}  االأَْم�����ِر  َواأُْوِل������ي 

59(. وقد قّدر اأهل البيت R له هذه 
Q تقول  الإطاعة، فبالن�سبة اإلى الح�سين 

ابن  علي  بن  الح�سين  راأيت  ما  »كثيرًا  لميثم:  �سلمة  اأم 

.
)10(

فاطمة يذكرك،... فقال ميثم: اأنا واهلل اأكثر ذكره...«

 .
)11(

�سديدًا«  حّبًا  لأحّبه  »اإّن��ي  يقول:   Q الباقر  وهذا 

مكبرًا  وي��ذك��ره  عليه  يترّحم   Q ال�سادق  الإم���ام  وه��ذا 

.
)12(

لمقامه 

الحّب   R البيت  اأه��ل  يبادل  ميثم  ك��ان  المقابل  وف��ي 

والتقدير والطاعة والولء حتى وّطن نف�سه على القتل وال�سلب 

.Q من اأجل ولئه لهم ورف�سه للبراءة من اأمير الموؤمنين

الكرامة

ياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحّدث  وما زال ميثم 

ومثالب   Q الموؤمنين  واأمير   R البيت  اأه��ل  بف�سائل 

فلما  باإح�ساره،  الأخير  اأمر  حتى  زي��اد،  ابن  اأمثال  الفراعنة 

دخل ميثم على ابن زياد، قال النا�س لبن زياد: هذا كان من 

اآثر النا�س عند علي. قال: ويحكم هذا الأعجمي؟ قيل له: نعم، 

قال له عبيد اهلل بن زياد: اأين رّبك؟ قال: بالمر�ساد لكل ظالم 
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واأنت اأحد الظلمة... اإّنك على عجمتك لتبلغ الذي تريد. قال: 

اأخبرني  ق��ال:  ب��ك؟  فاعل  اأن��ي  �ساحبك  اأخبرك  ما  اأخبرني 

اإلى  واأقربهم  اأق�سرهم خ�سبة  اأنا  اأّنك ت�سلبني عا�سر ع�سرة 

المطهرة، قال: لنخالفّنه، قال: كيف تخالفه؟ فواهلل ما اأخبر 

Q عن اهلل تعالى، فكيف  P عن جبرئيل  اإل عن النبي 

�سلب فيه واأين هو 
ُ
تخالف هوؤلء؟ ولقد عرفُت المو�سع الذي اأ

لجم في الإ�سالم.
ُ
من الكوفة، واأنا اأول خلق اهلل اأ

فاأمر ابن زياد بميثم اأن ُي�سلب، فاأخرج، فقال له رجل لقيه: 

ما كان اأغناك عن هذا؟ فتب�ّسم وقال وهو يومئ اإلى النخلة: لها 

يت. فلّما ُرفع على الخ�سبة اجتمع النا�س حوله...  ُخلقُت ولي ُغذِّ

فجعل ميثم ُيحدث بف�سائل بني ها�سم، فقيل لبن زي��اد: قد 

ف�سحكم هذا العبد، فقال: األجموه. وكان اأول خلق اهلل األجم 

)و�سعت حديدة حادة في فمه حتى ل يتمكن من الكالم( في 

الإ�سالم. وكان قتل ميثم )ر�س( قبل قدوم الح�سين بن علي 

Q العراق بع�سرة اأيام، فلّما كان اليوم الثالث من �سلبه ُطعن 

.
)13(

بالحربة فكّبر، ثم انبعث في اآخر النهار فمه واأنفه دمًا

دفنه وقبره

اجتمع �سبعة من التّمارين فتواعدوا على دفنه لياًل فجاوؤوا 

اإليه والحر�س حوله يحر�سونه وقد اأوقدوا النار، فحالت بينهم 

.
)14(

وبين الحر�س فاحتملوه بخ�سبة... فدفنوه 

اأما مكان قبره فيقول ال�سيخ المظّفر: »اإّن الدلئل الجّمة 

وافرة على اأن قبر ميثم هو هذا القبر المن�سوب اإليه اليوم... 

والقبر قريب من م�سجد الكوفة والنا�س ت�ساهد منه الكرامات 

.
)15(

التي تكون لالأولياء وال�سلحاء« 

لئن مات ميثم وُقطع ل�سانه فلقد بقي ل�سان التاريخ يتحّدث 

عن اإيمانه ويقينه وتقواه و�سجاعته وثباته وعلمه وحّرّيته وموته 

الكريم موت ال�سهادة.

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 42، �س 124( 1)

. كتاب »الغارات«، اإبراهيم الثقفي، ج 2، �س 797( 2)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 42، �س 124( 3)

ميث���م التّم���ار، ال�سي���خ محم���د الح�سي���ن المظف���ر، المكتب���ة  (4 )

الحيدرية، النجف، ط 2، 1965م � 1385ه�، �س 27.

. بحار الأنوار، م. �س، ج 42، �س 129( 5)

. م. ن، ج 42، �س 128( 6)

. م. ن، ج 45، �س 203( 7)

. م. ن، ج 42، �س 124( 8)

. ميثم التّمار، م. �س، �س 40( 9)

. بحار الأنوار، م. �س، م. �س، ج 42، �س 129( 10)

. ميثم التّمار، م. �س، �س 23( 11)

م. ن. (12 )

. بحار الأنوار، م. �س، ج 42، �س 124 � 125( 13)

. م. ن، ج 42، �س 130( 14)

. ميثم التّمار، م. �س، �س 78� 80( 15)

الهوام�س

قـبــره قـريـب من 

الكـوفـة  م�صجــد 

والـنـا�س ت�صــاهد 

مــنــه الــكــرامــات 

الــــتــــي تــكــون 

وال�صلحاء لالأولياء 
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اعتادت روؤيتهما، عند ال�سابعة �سباحًا من كل يوم، عجوزين طاعنين بال�سن، هي على 

كر�سّيها المدولب، وهو بظهره المحني، يقدم لها فنجان القهوة، ويتبادل معها اأطراف 

الحديث.

تمنت دومًا اأن تعرف فيَم يتحدثان.

الم�سهد األفت تكراره، منذ انتقلت اإلى منزلها الجديد، قبل ب�سعة اأ�سهر. كان �سباك 

لأبنائها،  المدر�سة  زوادة  تح�سر  كانت  فبينما  الأر�سي.  منزلهما  على  يطل  مطبخها 

العمل  في  كنا�سطة  اإليها،  بالن�سبة  مر�سيًا  كان  الم�سهد  اإليهما،  النظر  ت�سترق  كانت 

الجتماعي: 

»عجوز يهتم بزوجته العاجزة عن ال�سير«.

قررت  مكروه؟  اأ�سابهما  هل  �سرًا،  توج�ست  الروؤية،  عن  الم�سهد  غاب  مدة،  مرت 

ال�سوؤال، وقبل اأن يتاح لها ذلك، وفي ال�سباح التالي، كانت على موعد مع م�سهد اآخر:

»ال�سرفة خالية، لحظات ويظهر الرجل حاماًل �سينية القهوة وعليها فنجانان«. 

انفرجت اأ�ساريرها، واطماأنت، اإّن �سوءًا لم يح�سل.

»يعود الرجل اإلى الداخل، لحظات تمر، ويظهر من جديد، وهو يدفع اأمامه الكر�سّي 

المدولب، ولكن... 

... الكر�سي كان خاليًا!«.

و�سع الكر�سّي في مكانه المعهود وجل�س، �سكب القهوة في الفنجانين، و�سع الأول على 

باتجاه  نظر  ر�سفة،  منه  لير�سف  الآخر،  وتناول  الكر�سي،  قريبًا من  ال�سغيرة،  الطاولة 

الكر�سي، و�سبح ابت�سامة مرت�سم على وجهه....

فنجان 

قهوة 
�صلوى �صعب
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طلبات مرهقة واأ�صعار جنونية

اأ�سحت اأعباء الزواج تتعّدى حدود طاقات ال�سباب المقبلين 

عليه، ما اأدى اإلى عزوف الكثير منهم عن الأمر، وعدم التطرق 

لمجرد الحديث عنه.

قائاًل:  الحالة  هذه  ات�سالت،  مهند�س  محمد،  ويج�سد 

فكرة  اأن  اإل  الحالية،  بالرواتب  مقارنًة  راتبي  ارتفاع  »رغ��م 

الزواج لم تن�سج لدي بعد، فقبل اأن اأوؤمن �سكنًا، واأوّفر مبلغًا 

كافيًا من المال يلبي طلبات الزواج، ل اأفّكر بالأمر. لقد اأ�سبح 

�سراء منزل في ظل ارتفاع الأ�سعار هذه الأيام اأمرًا م�ستحياًل. 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه ما هو م�ستقبل محدودي الدخل في 

هذا البلد؟«.

  الــــــزواج    

   معّوقات وحلول

حتقيق زهراء عودة

عك�صت اإحدى درا�صات وزارة ال�صوؤون 

الجتماعية ارتفاع موؤ�ّصر معّدل الزواج 

في لبنان اإلى 31 عامًا عند الفتيات، و35 

عامًا عند ال�صبان. وهذه المعدلت تحوي 

بين جنباتها اأ�صبابًا وم�صاكل اقت�صادية 

واجتماعية، غالبًا ما تاأخذ بيد ال�صباب 

اإلى دهاليز الحياة ال�صاغطة، فتراهم 

الأوان،  فــوات  بعد  منها  يخرجون 

يوؤ�ص�صوا  لكي  الزمن  وي�صابقون 

من  تخل�صهم  كان،  كيفما  عائلًة 

الوحدة الم�صتقبلية القاتلة.
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اإذًا، فال�سغوط المادية المتمثلة بارتفاع اأ�سعار ال�سقق 

والإيجارات، وندرة فر�س العمل تارًة وانخفا�س الرواتب 

ولو  الزواج  فكرة  تحييد  اإلى  ال�سباب  دفعت  كلها  طورًا، 

اأحدهم  يجد  اأو حتى  الظروف،  تتح�سن  مرحليًا، حتى 

فتاًة تقبل بظروفه واأو�ساعه المادية كما هي.

اإحدى  في  المتعاقد  الأ�ستاذ  ح�سن،  تاأخر  فقد 

رف�س  ب�سبب  الرت��ب��اط  ف��ي  الر�سمية،  ال��م��دار���س 

الذي  المحدود،  راتبه  بحّجة  ل��ه،  المتكرر  الفتيات 

�ساعفت  اأن  »بعد  اليومية  الحياة  متطلبات  لتاأمين  يكفي  ل 

متفهمة  عرو�سًا  ووج��دت  اأم���وري،  ودب��رت  التدري�س  �ساعات 

لو�سعي واإمكاناتي، تزوجت مبا�سرًة خوفًا من �سياع الفر�سة، 

فكما يقول الإمام علي Q:  »اغتنموا الفر�س فاإنها تمر مر 

ال�سحاب«. 

وبينما تعيق ال�سغوط المادية زواج ال�سباب، تاأتي متطلبات 

الفتيات وتكاليف العر�س لتكمل �سّد الخناق على اأعناق هوؤلء 

)الذهب(،  وال�سيغة  المهر،  عقدة  يعي�سون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن 

والتجهيز والفر�س، وتكاليف الزفاف.

لها.  مبرر  ل  في مجتمعنا  م�سكلًة  اأ�سحى  المهر  اإّن غالء 

فالإ�سالم لم يجعل الزواج مع�سلة، بل على العك�س �سّهله اأمام 

بركًة«،  اأكثرهّن  مهرًا  »اأي�سرهّن   :P الر�سول  فعن  النا�س، 

فاإن دلَّ ذلك  ولو بخاتم من حديد«.  اأي�سًا: »تزوج   P وعنه 

على �سيء، فاإنما يدل على تب�سيط الإ�سالم لمتطلبات الزواج 

حتى يكون متي�سرًا لكل الم�سلمين.

اأن جهاز المنزل وفر�سه مكلف في الأوقات  ومن المعروف 

العادية، فكيف به في ظل التطاير ال�ساروخي لالأ�سعار المترافق 

مع الطموح ل�سراء اأف�سل اأنواع الفر�س، بغ�س النظر عما اإذا كان 

ذلك بداعي التفاخر، اأو �سمان بقاء الفر�س لوقت اأطول؟

ل�سنوات  منزلها  فر�س  تق�ّسط  اأن  د(  )فاطمة.  ل  فتف�سّ

اإ�سافية على اأن ت�ستري اأثاثًا خفيفًا اأو متو�سطًا يفتقد �سروط 

الفخامة: »على كل الأحوال �سوف ن�ستري اأثاثًا، فلَم ل ن�ستري 

اأثاثًا جيدًا، حتى ولو ا�سطرنا ذلك اإلى الإ�ستدانة؟«. 

ينتقل  الزوجي  للمنزل  التجهيز  مرحلة  بعد 
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العر�س.  بم�ستلزمات  التفكير  اإل��ى  العرو�سين  ه��ّم 

ما  غالبًا  لأن��ه  الكبرى،  الكارثة  تكمن  ربما  وهنا 

والإفال�س  المرحلة  ه��ذه  اإل���ى  ال��ع��رو���س��ان  ي�سل 

مجاريهما، ب�سبب دفع كل ما كان متي�سرًا معهما 

على م�ستلزمات منزلهما، لذا تجد بع�سهم يقيم 

بالعر�س  يحتفل  وبع�سهم  الكلفة،  قليل  عر�سًا 

بالدين  نف�سه  يخنق  الآخ��ر  وبع�سهم  الأق��ارب،  من  بم�ساعدة 

)فادي.  عائلة  الزفاف  كّلف حفل  ففيما  زفاف.  لإجراء حفل 

ع( ما يقارب ال$15000، موزعة ما بين �سالة  ومن�سد ووليمة 

و�سيافة وزفة، لم يكلف حفل الزفاف ر�سا اأكثر من 1500$، 

موزعة تقريبًا على نف�س الأمور ولكن بحدود �سيقة تتنا�سب مع 

اإمكانياته.

اأن بع�س الفتيات ير�سين  والجدير ذكره في هذا ال�سياق 

بالعري�س ول يعنيهن مطلقًا اأن يكون مكّباًل بالديون.

وبعد اأن تكون الأولوية للتفاهم والن�سجام تتحول 

اإلى تاأمين الم�ستلزمات والطلبات.

والتعقيدات  القت�سادية  ال�سائقة  تتوقف  لم 

حدود  عند  المعي�سة  م�ستوى  وارتفاع  الجتماعية 

ال�سباب عن الزواج حينًا وتاأخرهم حينًا  عزوف 

ما  اأكثر  وخيمة،  عواقب  اإل��ى  تخطتها  بل  اآخ��ر، 

تجلت ب�سيوع بع�س الحالت النف�سية والعاطفية 

ال�سعبة، وباللجوء اإلى العالقات المحرمة.

ول تتردد جنان في ق�س الم�ساكل النف�سية 

التي تتعر�س لها قريبتها التي تبلغ من العمر 

اأن  تنكر  ول  زواجها،  عدم  ب�سبب  عامًا،   39
ذلك كان ب�سبب عنادها ورف�سها المتكرر لل�سباب.

لمو�سوع  كثيرًا  مكترث  غير  عامًا(   31( الفقار  ذو  ويبدو 

الزواج، بل اإّن المو�سوع كله ل ي�سكل لديه اأعباًء  وهمومًا، على 

الأقل في الظاهر، فهو يعي�س حياة طبيعية ل ت�سوبها اأية م�ساكل 

نف�سية، »فقط المجنون من ل يرغب بال�ستقرار وبناء اأ�سرة، 

يكتمل  ل  اأن  �ساءت  الظروف  ولكن  م��رة  جربت  ب��دوري  واأن��ا 

م�سروع الزواج«.
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راأي الدين 

اهلل  عبد  ح�سان  ال�سيخ  قابلنا  المو�سوع  هذا  وعن 

للزواج واحدة من  الباهظة  »التكاليف  اأن  اعتبر  الذي 

الأ�سا�س  الأ�سباب  من  وهي  المبكر  ال��زواج  معوقات 

ذلك،  يبرر  ل  الإ���س��الم  اأن  رغ��م  ال���زواج  تاأخر  في 

من  ال��زواج  على  تحث  اإنما  والروايات  فالأحاديث 

فقد  لها،  قيمة  ل  بمظاهر  التعلق  وعدم  الفقراء 

اكتفى الإ�سالم من اأجل الزواج  باأن يقدر الزوج على 

الإنفاق ل اأكثر ول اأقل. فقد ورد عن الر�سول P: »يا مع�سر 

ال�سباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج فاإنه اأغ�س للب�سر 

واأح�سن للفرج ومن لم ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء«.

اعتبر  ال��زوج��ة،  م�ستقبل  و�سمان  المهر  وع��ن 

قلة  على  �سجع  الكريم  ال�سرع  اأن  اهلل  عبد  ال�سيخ 

مهرها.  غ��الء  ال��م��راأة  �سوؤم  من  اأن  واعتبر  المهر 

»اأما  قال:  اأنه   Q ال�سادق  الإم��ام  ورد عن  فقد 

�سوؤم المراأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها«، فيما رفع 

الر�سول P من قيمة المراأة القليل ِمهُرها اإذ جاء 

في اأحد اأحاديثه: »اأف�سل ن�ساء اأمتي اأ�سبحهّن وجهًا 

واأقّلهّن مهرًا«. 

التي  ال�سالة  مو�سوع  »اأما  قائاًل:  ح�سان  ال�سيخ  وي�سيف 

هذا  في  تدفع  التي  الباهظة  والتكاليف  الزفاف  فيها  يجري 

المجال فاإننا نعتبر اأن اأغلب من يقوم بذلك اإنما يقوم به من 

الحفالت  النا�س ف�ساًل عما ي�ساحب هذه  بين  المباهاة  باب 

من الغناء والرق�س المحرمين �سرعًا. اأما الوليمة ليلة الزفاف 

فهي اأمر �سّجع عليه ال�سرع الحنيف وحّدد غاياته،  فقد ورد عن 

ر�سول اهلل P اأنه قال: »ومن ال�سّنة في الزفاف الولئم وجمع 

الإخوان على الطعام واإظهار الم�سّرة وال�سكر هلل تعالى والحمد 

له على عظيم الإنعام«. 

اأثاث المنزل الغالي الذي يطلبه الأهل اليوم فح�سبنا  اأما 

العالمين  ن�ساء  ل�سيدة   Q الموؤمنين علي  اأمير  اأح�سر  ما 

لما  اأن��ه  ورد  فقد   ،O الزهراء  فاطمة  ال�سيدة 

جاء طالبًا يد فاطمة من الر�سول P �ساأله عما 
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يملك، ولم يكن يملك �سوى درع باعها وا�سترى لها بثمنها 

طيبًا ثم اأمرهم اأن يجهزوها. وقد ورد في الرواية: »فجعل 

لها �سريرًا م�سرطًا وو�سادة من اأدم ح�سوها ليف«.

بالقول:  »نحن  المو�سوع يكمل �سماحته  وعن هذا 

ل نريد من النا�س هذا المقدار من التق�سف الموجود 

عند اأمير الموؤمنين وفاطمةL ولكن ل يجوز اإثقال 

كاهل ال�سباب بتاأمين الفاخر من الأثاث فليبدوؤوا بما هو 

متي�سر ثم يبنى البيت بالتدريج خا�سة اأن كثيرًا من الأثاث 

الذي يو�سع في البيوت يو�سع للزينة ول ي�ستعمل«.

وعن الحلول الممكنة لتلك الأزمة يعتقد �سماحة ال�سيخ 

ح�ّسان عبد اهلل اأّن ما تقّدمه بع�س الجمعّيات والموؤ�ّس�سات 

من م�ساعدات مادّية وعينّية غير كاٍف، »فال بد من عالج 

فر�س  توؤّمن  اأن  عليها  يجب  التي  بالدولة  يبداأ  متكامل 

العمل وت�سّهل عملية الح�سول على منزل متوا�سع. وعلى 

الأهل عدم المبالغة بالمهور والمتطّلبات، فعن الإمام 

مخافة  التزويج  ترك  »من  قال:  اأنه   Q ال�سادق 

الفقر فقد اأ�ساء الظن باهلل عز وجل«. وعلى ال�سباب 

على  والتركيز  الآخر  لل�سريك  معقولة  �سروط  و�سع 

الدين والُخُلق. كما يجب زيادة عدد الجمعيات التي 

النا�سطة  والتوعية  الزواج  لت�سهيل عملية  تت�سدى 

ال��زواج  على  والت�سجيع  للتحفيز  المجتمع  ف��ي 

على  المترتبة  والأ�سرار  فوائده  وتبيان  المبكر 

تركه«.

 راأي علم الجتماع

ما  اأن  عتري�سي  د. طالل  الجتماع  علم  اأ�ستاذ  يجد   

ر  »فتاأخُّ تمامًا،  �سلبي  اأمر  هو  الظاهرة  هذه  على  يترتب 

بناء  ر  تاأخُّ الجتماعي  الم�ستوى  على  يعني  ال��زواج  �سن 

م�سلحة  غير  في  وهذا  ال��ولدات.  ن�سبة  وتراجع  الأ�سرة 

العاطفية  الحاجات  اأن  الزواج  ر  تاأخُّ يعني  كما  المجتمع. 

خارج  الإ�سباع  عن  تبحث  �سوف  والج�سدية  والنف�سية 

الموؤ�س�سة ال�سرعية التي هي الأ�سرة وعقد الزواج، وهذا 

�سيوؤدي اإلى زيادة انت�سار الف�ساد الأخالقي«.
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اعتبر  ال����زواج،  ع��ن  ال�سباب  ع���زوف  اأ���س��ب��اب  وع��ن 

ب�سغر  التذرع  حول  يدور  معظمها  اأن  عتري�سي  الدكتور 

�سد  على  ال��ق��درة  وع��دم  الأم���وال  توفر  وع��دم  ال�سن، 

القت�سادية  الظروف  ظل  في  المعي�سية  الحتياجات 

وعدم  ال��زم��ن  وف�ساد  ال��م��ه��ور،  وق�سية  ال�سعبة، 

الثقة، و�سوًل اإلى طول فترة الجلو�س على المقاعد 

لتلك  الحلول  خ�س  وفيما  وغيرها.  الدرا�سية، 

الظاهرة  ه��ذه  معالجة  يمكن  »ل  يقول:  الم�سكلة 

وا�سع ومن خالل عمل م�سترك على  تعاون  اإل من خالل 

الم�ستويات القت�سادّية والثقافّية والدينّية، بحيث ت�ساهم 

الموؤ�ّس�سات الحكومية والأهلية في توفير الدعم للراغبين 

في الزواج من ال�سباب«.

ما من مع�صلة اإل ولها حل

كذلك  ال��زواج،  اأم��ور  تي�سير  في  دورًا  للعائلة  اأّن  كما 

كل  تتكافل  اأن  يجب  ل��ذا  اأي�سًا،  دوٌر  وال��وط��ن  للمجتمع 

تجّر  ل  التي  الوطنية  الأزم��ة  هذه  لتخّطي  المجتمع  قوى 

واليوم  ال�ستقرار.  وع��دم  الف�ساِد  اأذي���ال  �سوى  وراءه���ا 

بالم�ساعدة  البي�ساء  والأي��ادي  الموؤ�س�سات  بع�س  ب��داأت 

المثال،  ب�سكل خجول. فعلى �سبيل  ولو  المو�سوع  في هذا 

لل�سباب  وعينية  مادية  م�ساعدات  الكوثر  موؤ�س�سة  تقّدم 

ال�سباب  هوؤلء  مع  تتحمل  وبذلك  ال��زواج،  على  المقبلين 

جزءًا من الحمل الثقيل الملقى على عاتقهم، اإلى جانب 

تقدم  الأخيرة  الآون��ة  في  راح��ت  التي  الموؤ�س�سات  بع�س 

بع�س الم�ساعدات والت�سهيالت، واإن كان هذا لم يحّل من 

الم�سكلة اإل ظاهرها.

اأخيرًا، اإّن الزواج الناجح اآخر متطلباته الثراء. وقيمة 

الزوجة ل تقّدرها الأبعاد المادية للزواج.  فالزواج الُمْكِلف 

النهار  في  ذّل  اإل  هو  ما  والديون،  القرو�س  تكّبله  الذي 

اأن يبداأ المرء حياته  الليل، فلي�س من المجدي  وقهر في 

الزوجية به، بل من الأف�سل اأن يوّفر نفقات الزواج للحياة 

الزوجية الم�ستقبلية وعدم اإنفاقها في اأول ليلة. 
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اإعداد:

دميا جمعة

فـــــــــقـــــــــط

الــطــلــب ــــذا  ه  

يهرع  الجميع  ال�سفيق.  �سوت  ويعلو  الخام�س  ميالدها  عيد  �سمعات  تطفئ 

نحوها ليقبلها، يالعبها ويقدم لها هديتها.. ولكنها تهرول نحو علبة كبيرة في 

زاوية الغرفة وتردد: 

»اأتمنى اأن تكون بالي �ستاي�سن.. يا رب.. فقط حّقق لي هذا الطلب«!

بعد ع�سر �سنوات.. ها هي تجل�س على �سجادة ال�سالة وتدعو ربها.. تبتهل 

ال�سهادة  امتحان  في  وّفقني  رب،  »يا  متو�سلة:  ال�سماء  اإلى  يديها  وترفع  وتبكي 

الر�سمية هذا العام..  يا رب.. فقط حّقق لي هذا الطلب!«

نتيجة  تنتظر  م�ساء،  الثامنة  ال�ساعة  عند  الم�ست�سفى  في  قليلة،  اأ�سهر  بعد 

على  كالمالك  الم�ستلقية  والدتها  وتتاأمل  وتتو�سل  تبكي  والدتها..  فحو�سات 

ال�سرير قربها ومن قلب ملهوف تردد: »يا رب، ا�سِف اأمي ول تحرمني منها.. يا 

رب فقط هذا الطلب!«

مختلف  في  ل�سلوكنا  انعكا�س  وه��ي  فتاة،  حياة  من  متباعدة  مواقف  تلك 

منعطفات حياتنا؛ فكلما واجهنا م�سكلة اأو تمنينا تي�سير اأمورنا توجهنا بكل حوا�سنا 

نحو خالقنا ودعوناه مخل�سين له النية وب�سدق نردد »فقط هذا الطلب« وذاك 

الرب الرحيم ي�سمعنا، يعطينا ويغدق علينا من نعمه ول تختلط عليه الدعوات ول 

يحجبه عّنا �سيء، رغم علمه الم�سبق اأن في جعبتنا ماليين الطلبات التي �سوف 

ن�سعها تباعًا بين يديه في�ستقبل اآهاتنا برحمته ويحيطنا برعايته..

اإليه  اأتدرون ما هو العجب كل العجب؟ اأن ذاك الرب العظيم، حين يدعونا 

يوم  كل  قراآنه  تالوة  ن�ست�سعب  نتثاقل،  يديه  بين  لل�سالة  نقف  وحين  نتباطاأ، 

يقابلنا  الموؤمنين.. ورغم ذلك  ال�سالحة من �سدقات وخدمة  اأعمالنا  ون�ستكثر 

دومًا بالإح�سان والعطايا.

هي دعوة لنا لنذكر اهلل عّز وجّل في كل اأوقاتنا ون�سكره ونعّظمه.. ونتذكر اأننا 

نحن ال�سعاف المحتاجون اإليه.. لي�س فقط بطلب واحد واإنما في كل طلب! 
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اأخ  ورّب  ��ك«،  اأمُّ َتِلْدُه  َلْم  َلَك  ٍخ 
َ
اأ »ُربَّ 

قربه  اإل��ى  وت�سعى  ب��اإرادت��ك  تختاره  ل��ك 

وتتقا�سم  اأ���س��رارك  في  فت�سركه  بنف�سك 

نختار  فكيف  واأح��زان��ك..  اأف��راح��ك  معه 

ال�سحيحة  المعايير  هي  وما  اأ�سدقاءنا؟ 

ُنبتلى  ل  حتى  اإليها  اللتفات  علينا  التي 

نواجه  حين  علينا  ينقلبون  �سوء  ب��رف��اق 

المحن؟

1� اختر ال�سديق الذي يخاف اهلل وي�سكره 
فيه  لي�س  من  لأّن  نواهيه؛  ويمتنع عن 

ويمّده  عليه  ينعم  ال��ذي  لخالقه  خير 

ل  ومن  لك  خير  فيه  يكون  لن  بالقوة 

ي�سكر اهلل لن ي�سكر يومًا العبد ومن ل 

يخاف اهلل لن يتورع عن اأذّيتك مهما 

اأظهر لك من الحب والرقة.

ل  الذي  المخل�س  ال�سديق  عن  ابحث   �2
وتاأّكد  الفتن  يثير  ول  الغيبة  من  يكثر 

حوله  من  اأ�سرار  عن  يحّدثك  من  اأن 

اأ�سرارك  ع��ن  ���س��واك  ي��ح��دث  ���س��وف 

اأنت!

ب من الأ�سخا�س  3� ل ت�ساِدق الأحمق، وتقرَّ
ويمتلكون  بالعزيمة  يتمتعون  ال��ذي��ن 

الذي  الّتافه  الإن�����س��ان  لأّن  الطموح؛ 

ياأخذ الم�سائل بعبثية لن ي�ساعدك في 

من  التخل�س  في  يفيدك  ولن  ِمحنك 

المع�سالت التي تواجهك.

ل  ال��ذي  الأن��ان��ي  م�ساحبة  ع��ن  ابتعد   �4
يخدم الآخرين ول يفكر �سوى بنف�سه 

والذي يكثر الكالم ويقّل من الأفعال؛ 

لأّن الإن�سان الذي ي�سعى لخدمة النا�س 

لن يبخل عليك يومًا بطلب ولن يتركك 

ات. في الُمِلمَّ

��َدَق��ك ول��ي�����س من  5� »���س��دي��ق��ك م��ن ���سَ
يخدعك  بمن  تتم�سك  فال  قك«،  دَّ �سَ

اإنما  عليك  الثناء  من  ويكثر  بتملُّقه 

الخطاأ  ع���ن  ي���ردع���ك  م��م��ن  ت���ق���ّرب 

ويواجهك بعيوبك فاأنت ل تبحث عمن 

ي�سّفق  من  اإنما  داٍع  دون  لك  ي�سّفق 

معك حين تنجح.

باختيارك  اأن�����ك  دوم������ًا،  ���ر  وت���ذكَّ

فقط  لي�س  ي�ساركك  من  تختار  ال�سديق 

تنتقي  وكما  اأفكارك  اأي�سًا  اإنما  اأوقاتك 

ال�سريك  ج��ام��ع��ت��ك  اأو  م��در���س��ت��ك  ف��ي 

م�سروعًا  معه  لتقّدم  والمجّد  المجتهد 

العام  نهاية  في  منك  مطلوبًا  بحثًا  اأو 

اختر  ف�سلك  اأو  نجاحك  يتوقف  وعليه 

في  النجاح  اإلى  يو�سلك  الذي  ال�سديق 

والآخرة! الدنيا 

ــق ــار ال�صدي لختي
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مهمة  الريا�سة  اأن  نعرف  جميعنا 

العديد  عنا  وت��دراأ  ن�ساطًا  تملوؤنا  واأنها 

والنف�سية،  الج�سدية  الأم��را���س  م��ن 

ل  اأن��ه  ويعتبر  يتنا�ساها  بع�سنا  اأن  اإل 

يمتلك الوقت الكافي لمزاولتها، ولذلك 

بممار�سة  الأخ�سائين  اأغلب  ين�سحنا 

المبا�سرة  وق��ب��ل  ���س��ب��اح��ًا  ال��ري��ا���س��ة 

بح�سب  اأنها  ويوؤكدون  اليومية  باأعمالنا 

الدرا�سات تحرق الدهون ثالثة اأ�سعاف 

لعدة  ال���ي���وم  م���ن  اآخ����ر  وق���ت  اأي  م���ن 

من  ترفع  �سباحًا  اأنها  اأبرزها  اأ�سباب، 

معدل الأي�س )اأي معدل حرق ال�سعرات 

الأي�س  م��ع��دل  وي�ستمر  ال��ح��راري��ة( 

مرتفعًا حتى نهاية اليوم وبذلك يوا�سل 

ال�سباح  م��ن  ال��ده��ون  ح���رق  ج�سدنا 

ال�سغط  يقلل من  اأنه  الم�ساء، كما  اإلى 

النف�سي والتوتر خالل اليوم.

�صبـــاح الخيــر 

ــة.. ــص ــا� يـــا ري
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ممار�صة  فــوائــد  ــــرز  اأب ــم  ــك ــي واإل

الريا�صة �صباحًا:

التمرين  ف���اإن  ال��درا���س��ات  بح�سب   �1

يعادل  دق��ائ��ق   10 لمدة  ال�سباحي 

الريا�سة  م��ن  دق��ي��ق��ة   50 اإل����ى   30

الم�سائية.

الج�سم  ال�سباحية  الريا�سة  ت�سحن   �2

ببدء  لنا  وت�سمح  والن�ساط  بالطاقة 

يومنا بحما�س.

والجهاز  ال��ت��ن��ف�����س  ج��ه��از  ت��ن�����س��ط   �3

اله�سمي.

الغذاء  ونوعية  للطعام  ال�سهية  تنظم   �4

المختار خالل النهار.

اأبرز الن�صائح التي ينبغي لممار�صي 

الريا�صة ال�صباحية اتباعها: 

حتى  الريا�سة  لممار�سة  وقتًا  ح��ّدد   �1

يعتاد الج�سم عليه.

الذين  الأ���س��خ��ا���س  م���ن  ك��ن��ت  اإذا   �2

اأن  ن�سيطين، عليك  ي�ستيقظون غير 

تقرر قبل النوم م�ساًء اأنك �ستمار�س 

اأن  وعليك  ال�سباح  ف��ي  الريا�سة 

تحّدد البرنامج الريا�سي الذي �سوف 

تتبعه لتبا�سر به فور ا�ستيقاظك. 

3� ِزد �سيئًا ف�سيئًا من التمارين ول ت�سّب 

بالإحباط اإن �سعرت بالإنهاك �سريعًا 

منذ اليوم الأول لأن اأج�سامنا بحاجة 

ل��ت��ع��ت��اد ع��ل��ى حركات  ال��وق��ت  اإل����ى 

معينة.

ال�صباحية  الــريــا�ــصــة  اخــتــاروا 

من  العديد  وهــنــاك  تحبونها،  التي 

الخيارات:

وغير  وم�سلٍّ  مفيد  ال�سباحي  الم�سي   �1

موؤٍذ خا�سة في ال�سباح الباكر وقبل 

اأن ترتفع حرارة ال�سم�س.

الآيروبيك  حركات  ممار�سة  يمكنكم   �2

بع�س  اإل��ى  التعرف  عبر  المنزلية 

بتمرين  لكم  ت�سمح  التي  الحركات 

ع�سالت اأج�سامكم في المنزل.

الن�سمام  الأم��ر  ب��ادئ  المفيد  ومن 

ن���اٍد ري��ا���س��ي ق��ري��ب م��ن منزلكم  اإل���ى 

المنا�سب  الريا�سي  البرنامج  لتتابعوا 

لكم باإ�سراف اأخ�سائي.

فما  ب��رك��ة،  الحركة  اأن  تن�سوا.  ول 

يا  الخير  �سباح  يوم  كل  تقول  اأن  اأجمل 

ريا�سة لتكون اأنت بخير طوال اليوم!
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�صور

من اأمثال العرب:

»ال����ِم����ْك����ث����ار ك����ح����اِط����ِب ل���ي���ل«: 

»ِمفعال«  وزن  على  مفردة  »الِمكثار« 

َمْن  وت��ع��ن��ي:  المبالغة،  اأوزان  م��ن 

وغير  بمنا�سبة  ال��ك��الم،  م��ن  ُيكثر 

بالكالم،  ل��وج��وده  اإث��ب��ات��ًا  منا�سبة، 

ْين.  وتعوي�سًا من عجزه وف�سله الفعليَّ

والمكثار � عادًة � هو ثرثار يك�سف عن 

عيوبه  ي  وُيعرِّ الآخرين،  اأمام  نف�سه 

وقد  ل�سانه  زّلت  تكُثر  كما  النف�سية، 

فهو  التهُلكة،  اإلى  �َسَقطاُته  به  تودي 

كالجاني على نف�سه بل�سانه. وُي�سرب 

هذا المثل »المكثار كحاطب ليل« لمن 

يتكّلم بكّل ما يهُج�ُس في خاطره، وقد 

ه بمن يحتطب لياًل، فرّبما نه�َسْته  �ُسبِّ

ة اأو ل�َسعْته عقرب، وهو ل يدري. حيَّ

ة وِعْبرة: ق�صَّ

 ،
)1(

الطو�سي  الدين  ْير  ُن�سَ الخواجة  و�سل 

اأم�سى  حيث  مطحنة  اإل��ى  اأ���س��ف��اره،  اأح��د  في 

له  ُيْفَر�َس  اأن  فاأمر  �سافيًا،  الجّو  وكان  ليلته. 

الليلَة  ال��ط��ّح��ان:  ل��ه  ف��ق��ال  المطحنة،  خ���ارج 

�ستمطر، ومن الأف�سل لك اأن تنام في الداخل. 

فردَّ الطو�سي �سائاًل: كيف عرْفَت ذلك؟ فاأجابه 

فيها  يهطل  ليلة  كلِّ  وفي  كلب،  لديَّ  الطّحان: 

المطر ينام داخل المطحنة، والليلَة قد نام في 

الداخل.

علم  اأ�سا�س  على  بح�ساب  الخواجة  فقام 

الليلة. ونام في  النجوم، وقال: كال، لن تمطَر 

عت  الليل تجمَّ اأن م�سى وقت من  الخارج. بعد 

على  الخواجة  جِبَر 
ُ
فاأ المطر،  وهطل  الغيوم، 

الدخول اإلى المطحنة، ثم قال: ال�سكر هلل اأنني 

لم اأعَلْم بمقدار كلب.
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من بالغة النبّي 

:L والو�صّي

»عليكم  ال�����س��ري��ف:  ال��ح��دي��ث  ف���ي  ج���اء 

 .
)2(

الدُم فيقُتله«  باأحدكم  ْغ  َيَتبيَّ بالِحجامة، ل 

»هاَج«.  اأو  »ث���اَر«،  بمعنى:  َغ«:  »ت��ب��وَّ اأو  َغ«  و«تبيَّ

ْحَجم،  بالِمِ وال��م��داواة  المعالجة  والِحجامة: 

كالكاأ�س،  �سيٌء  وهي  الَحْجم،  اآلُة  والِمْحَجمُة: 

فُيحِدُث  الجلد  على  ُع  ويو�سَ الهواء،  من  ُيْفَرُغ 

بة لالألم،  تهيُّجًا، ويجذب الدَم اأو المادة الم�سبِّ

ة  العامَّ كانت  لذا  ال��دم.  �سغط  ف  فُيخفِّ بقّوة، 

»كا�سات  ِب�  المعالجة  في  الطريقة  هذه  ي  ُت�سمِّ

َهوا«. 

جاء  ما  واأبلغه  الكالم  اأجمل  من  وكذلك   �

على ل�سان اأمير الموؤمنين علّي Q في ِعظته 

لأحد الأ�سخا�س، بقوله: »اإّن اهلل تعالى َفَر�َس 

َعفة  ب�سَ اأنف�َسهم  روا  ُي��َق��دِّ اأن  العدل  ِة  اأئمَّ على 

. وهو يريد 
)3(

النا�س، كي ل يتبيَّغ بالفقير فقُره 

Q اأنَّ على الإمام العادل اأن ي�ساوَي نف�َسه 

بال�سعفاء من النا�س، يعي�َس حياتهم ويوا�سَيُهم 

يتبيَّغ  ل  حتى  وذلك  فهم،  وتق�سُّ حرمانهم  في 

)اأي: يثوَر( بالفقير فقُره«!

من اأجمل ما قال العلماء:

اأن  المهّم  لي�س   :
)4(

با�ستور قال 

الحياة،  اأعمالنا في هذه  ُنَكاَفاأ على 

القول،  ن�ستطيع  اأن  ال��م��ه��ّم  واإّن��م��ا 

ِعمْلنا  لقد  ال��ح��ي��اة:  ن��ت��ُرك  عندما 

لخدمة  عمله  على   
ُ
اهلل رن��ا  ق��دَّ م��ا 

الإن�سان.

دود: من اأجمل الرُّ

اللغة«  »ف��ق��ه  ك��ت��اب  ف���ي  ج����اء 

)في  الكلبّي  اب��ُن  »�ُسئَل  للثعالبي: 

اإلى  المن�سوب  ا�سمه  اإل���ى  اإ���س��ارة 

اأبناَءها  العرُب  ِت  �َسمَّ ِل��َم  الكْلب(: 

واأ�سد،  ذئ��ب(،  )اأي:  ْو����س 
َ
واأ بكلب، 

و�َسْعد،  ��ر،  ب��ُي�����سْ ع��ب��ي��َده��ا  ��ت  و���س��مَّ

وُيْمن؟

جوابه(:  )في  واأح�َسَن  فاأجاب 

لأعدائها  اأب���ن���اَءه���ا  ��ت  ���س��مَّ لأن���ه���ا 

عبيَدها  ��ت  و���س��مَّ ل��ه��م(،  )ت��ره��ي��ب��ًا 

خا�سعين  ي��ك��ون��وا  )ح��ت��ى  لأنف�سها 

اأذّلء(«.
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من غرائب اللغة:

� فيما  ة اللغات  اأن توجد في بقيَّ في اللغة العربية غرائب يندُر 

تبقى  مفردات  هناك  اأنَّ  الغرائب  تلك  من  اأعلم.  واهلل   � نعلم 

ُتوؤنَّث،  ى ول ُتجَمُع ول  ُتثنَّ على حالها في �سيغة المفرد، فال 

ومع ذلك فهي تدلُّ على المفرد والمثنى والجمع والمذّكر 

والموؤّنث، من ذلك، مثاًل: 

حركة  )بتثليث  ُب  يجنَّ َج��َن��َب  فعل  م��ن  ال��ُج��ُن��ب:   �

�س. والجنابَة: النجا�سة. فُيقال:  النون(، اأي: َتَنجَّ

رجٌل ُجُنب، ورُجالن ُجُنب، ورجاٌل ُجُنب، وامراأة 

ُجُنب، وهكذا..

ط  متو�سِّ ف��ي  ه��و  َم���ْن  وتعني:  ��ف:  �����شَ ال��نَّ  �

ف،  َن�سَ وام��راأٌة  ف،  َن�سَ رجٌل  فُيقال:  الُعمر، 

ف، واأن�ساف. وقد ُتْجَمُع على ُن�سف، وُن�سُ

اإلى الماء، ال�سابق  � الَفَرط: هو المتقّدم 

غيَرُه اإليه. ي�ستوي فيه المفرد والمثنى والجمع 

عاء: اللهمَّ اجَعْل لنا  م �ساحَبه. ومنه الدُّ والمذّكر والموؤّنث. الَفَرط هو الأجُر الذي يتقدَّ

َفَرطًا حتى َنِرَد عليه. 

نائيَّات: من الثُّ

� الخاِبالن: الليل والنهار، لأنهما ل ياأتيان على اأحد اإلَّ َخَبالُه ِبَهَرم. ومعنى »َخَبَلُه«: 

ّي. ه الخابل، اأي: الِجنِّ اأف�سَد عقَله، والخابل هو الُمْف�ِسد، ال�سيطان. ُيقال: م�سَّ

ران: الليل والنهار، وهما الَغداة والع�ِسي. وُيطَلق الع�سُر تحديدًا على الع�سَي،  � الَع�شْ

.
)5(

ر عن الظهر  ُر اأي توؤخَّ يت �سالُة الع�سر؛ لأنها ُتْع�سَ وبه �ُسمِّ

ل، والم�ست�سهد  ب بال�سهيد الأوَّ � ال�شهيدان: 1� محمد بن مكي الجّزيني العاملي، الملقَّ

َحْرقًا بالنار �سنة 786ه�.

2� ال�سيخ زين الدين بن علي العاملي، الملّقب بال�سهيد الثاني، والم�ست�سهد قتاًل �سنة 
965ه�. ولفظة »ال�سهيد«، عندما ُتْطَلُق، اأي بدون اإ�سافة الأّول اأو الثاني، ُيراد بها ال�سهيد 

مة الف�سلي. ل، كما يقول العالَّ الأوَّ

قالت لي المراآة:

� ها قد ُعْدَت تقراأ القراآن ثم تتوّقف وي�سرح بك الخيال. فما الذي اأثار خياَلَك، اليوم؟

� اإّن ما اأثار فكري قوله تعالى: {َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة �ِشِنيَن َواْزَداُدوا ِت�ْشعاً} 
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من نوادر العرب:

ْكِل 
َ
واأ بالحماقة  م�سهورًا  اأعرابيٌّ  كان 

يوم،  ذات  ف�سمع،  »نيفا«.  الغنم  روؤو����س 

و�سف  في  تعالى،  قوَله  يتلو  ق��راآن  ق��ارَئ 

وم«، وهي طعام اأهل الجحيم:  قُّ �سجرة »الزَّ

َياِطيِن}  ال�شَّ ُرُءو��������سُ  ����ُه  َك����اأَنَّ {َط��ْل��ُع��َه��ا 

لهذا  الأعرابيُّ  فارتعَد   .)65 )ال�سافات: 

اأعوُذ  فقال:   � الروؤو�س  اآِك��ُل  وهو   � الو�سف 

باهلل من روؤو�س ال�سياطين.

وقال:  اهلل  اإلى  ُمبتهاًل  يديه،  رفع  ثمَّ 

من  اأطِعْمنا  الأكرمين،  اأك��رَم  يا   ، اللَّهمَّ

ة. روؤو�س اأهل الجنَّ

)الكهف: 25(. فمع كل اإيماني وكامل ثقتي 

بقدرة اهلل تعالى، التي اإنما تقول لل�سيء: 

ل  فاأنا   ،)117 )البقرة:  َف��َي��ُك��وُن}  {ُك���ْن 

اإّن  اأفهم هذه الم�ساألة علمّيًا؛  اأن  اأ�ستطيع 

بات ال�ستوي  المخلوقات الَخِدَرة )ذات ال�سُّ

الطويل( ل ت�ستطيع اأن تنام اأكثر من �ستة 

ينام  اأن  العلمي  العقل  اأ�سهر. فكيف يقبل 

اأهل الكهف ثالثمائة وت�سع �سنين؟!

تلك  عن  تقراأ  لم  ��َك  اأنَّ يبدو  ح�سنًا،   �

في  اكُت�سفت  ال��ت��ي  القمح  م��ن  ��ات  ال��ح��بَّ

قبور  بع�س  في  المدفونة  ال��ِج��رار  اإح��دى 

وهي  اللبناني،  ال�ساحل  على  الفينيقيين، 

)ُزِرَعْت(  نِبَتْت 
ُ
اأ وعندما  جيدة.  حالة  في 

مرور  من  بالرغم  طبيعية،  �سنابَل  ْنَبَتْت 
َ
اأ

ا في مو�سوع  اآلف ال�سنين على دفنها! واأمَّ

ن�سرته  تقرير علمي  اأّكد  الكهف فقد  اأهل 

الإن�سان  اأّن  الجغرافّية  الوطنية  ال�سركة 

ر  ي�ستطيع اأن يعي�س 1400 �سنة، اإذا ما ُخدِّ

ف�سل  طيلة  لينام  الحيوانات،  بع�س  ِمثَل 

حياة  ُيطيل  التخدير  ه��ذا  واأّن  ال�ستاء، 

اإلى  بالن�سبة  �سعفًا،  ع�سرين  الحيوان 

الحيوانات المماثلة التي تبقى نا�سطة طيلة 

ف�سول ال�سنة! اأفتْعَجُب، بعُد، اأن يبيَت اأهل 

الكهف ثالثمائة وت�سع �سنين، بم�سيئة اهلل 

الكت�سافات  هي  وها   � �سبحانه   � وقدرته 

د ذلك ب�سكل طبيعي؟ العلمية توؤكِّ

م(، فلك���ي  ُن�سي���ر الدي���ن محم���د الطو�س���ي، )1201 � 1274( 1)

اإيران���ي، ن�س���ر تعالي���م ال�سيعة ف���ي اإي���ران، ل���ه موؤلفات في 

الفل�سفة والطب، وعلم الهيئة. )المنجد(.

. �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 11، �س 34( 2)

. نهج البالغة، خطب الإمام علي Q، ج 2، �س 188( 3)

م(، عالم فرن�س���ي، اأكّب على  لوي����س با�ست���ور: )1822 � 1895( 4)

درا�سة الأمرا�س ال�سارية، واكت�سف دواء الَكَلب.

َر. ، مادة َع�سَ كتاب العين، الفراهيدي، ج 1، �س 293( 5)

الهوام�س

89

م
 2

01
1 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
42

د 
د

ع
ل
ا



الكريم  القراآن  في  اليهود  �سفات  عن  الكتاب  هذا  يتحدث 

في خم�سة ف�سول، فيبداأ بذكر تاريخ اليهود )اأ�سماوؤهم � كتاب اليهود المقد�س…( 

ويعر�س في الف�سل الثاني ِنعم اهلل تعالى على بني اإ�سرائيل بدءًا من اإر�سال الأنبياء 

حتى الب�سارة بالر�سول الخاتم ثم يعر�س للتمو�سع الفكري والعقائدي لليهود )اإيمانهم 

فقط بالأمور الح�سّية � ن�سبة العجز اإلى اهلل تعالى...(. كما خ�س�س ف�ساًل عن اأفعال 

اأفعال  نتائج  ل�سرد  الخام�س  الف�سل  وخ�س�س  مثاًل.  بالعهود  كالنكث  العملية  اليهود 

اإلى ذلك  اأ�سف  ا�ستحقوه من عقاب كالذلة والم�سكنة والتيه في الأر�س،  اليهود وما 

عناوين اأخرى �سّيقة يتطّلع المثقفون لمعرفتها والطالع عليها.

يقع الكتاب في 144 �سفحة من القطع الو�سط.

الفكرية«  الندوات  »�سل�سلة  �سمن 

كتابًا  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��ف��ك��ر  م��ن��ت��دى  ق���ّدم 

الإمام  فكر  في  »الجامعة  عنوان  تحت 

الخميني }« يعر�س فيه روؤية الإمام 

والتي  الجامعة  ح��ول  الخميني} 

ا�ستقاللية  اإل���ى  ال��دع��وة  على  ترتكز 

وربط  وال��غ��رب  ال�����س��رق  ع��ن  الجامعة 

وثقافية  ودينية  دنيوية  بغايات  العلوم 

لروؤية  الكتاب  عر�س  وق��د  وح�سارية. 

مقالت  �سمن  الخميني}  الإم���ام 

ثم  اأوًل  ال��م��ن��ط��ل��ق��ات  ���س��رح��ت  ث���الث 

المقالة  ال��روؤي��ة،  عناوين  عند  توقفت 

الأولى: تحت عنوان »منابع المعرفة في 

نظرة  وت�سمنت  الإ�سالمية«  منطلقاتها 

�ِصيمات اليهود

في القراآن الكريم

اإعداد ون�صر: جمعية القراآن 

الكريم للتوجيه والإر�صاد

90

الجامعة في فكر الإمام الخميني }

النا�صر: منتدى الفكر اللبناني

 { الخميني  الإم���ام  لفكر  تاأ�سي�سية 

كتبها الدكتور غ�سان طه.

المقالة الثانية: هي حول »روؤية الإمام 

الح�ساري  الم�سروع  �سوء  على  للجامعة 

ح�سين  الدكتور  بقلم   وه��ي  الإ���س��الم��ي« 

�سفي الدين.

الثالثة: فهي تحت عنوان  المقالة  اأما 

»الأ�ستاذ والطالب في فكر الإمام الخميني« 

كتبها الدكتور علي الحاج ح�سن.

يقع الكتاب في 184 �سفحة من القطع 

الو�سط.
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ين�سب ل  العلم  من  معين  طياتها  ق����ّل ن��ظ��ي��ره��ا ف���ي ال�����س��رق وال���غ���رببين 

كال�سهب الأب�����س��ار  يخطف  �سحرًا  ت��ح��ي��ي ال���ن���ف�������س وال���ع���ق���ل وال��ق��ل��بي��ا 

هدية مني دعاء بالتوفيق وت�سديد  من الّربل���ك م��ن��ا ك���ل ال��ت��ق��دي��ر ي���ا رف��ي��ق��ة ال����درب

�شارة يو�شف �شعد

الأن���ام بين  جلي�س  خير  ف��ي  ي��ق��ال  واآف�������������اق وج��������د وم�����ج�����د و�����س����المم��ا 

الأجيال وم��ن��ارة  ال�����س��رق  ل��وؤل��وؤة  ال���ك���الماأن���ت  وم����اآث����ر  الآداب  ب���ي���رق  ي����ا 

والعطاء ال�سمو  م��ن  ع��ام��ًا  ون������ور ي�������زداد وه����ج����ًا ف����ي ك����ل ع���امع�����س��رون 

الحياة ن���ب���را����س  اأن�����ت  اهلل«  ك����ل مقام»ب��ق��ي��ة  ف����ي  ال���ح���ق  م���ق���ال  دم�����ت 

فاطمة علي قان�شو

�سكرًا لمتابعة وم�ساركة القراء الأعزاء: فاطمة ح�سين كرّيم � �سكينة محمد ح�سن العوطة� 

فاطمة اإبراهيم حمود � رول الأ�سعد � محمد نديم الهّق � ح�سين علي بلوق � مريم علي مرعي � 

جعفر ح�سين خ�سر.

ردود متفرقة:

� اإلى الأخ ح�سن علي حمود: ن�سكر م�ساهماتك المتكررة في م�سابقة المجلة اأما عن كيفية 

الفوز بالجائزة ال�سنوية ف�سرطها اأن تكون الإجابة على اثني ع�سر م�سابقة متتالية »�سحيحة« 

في المجلة. 

مو�سوعاتها  بنوعية  والهتمام  المجلة  لمتابعتك  �سكرًا  فقيه:  �سعيد  فريال  الأخت  اإلى   �

بال�ساأن  ولي�س  الثقافي  الإ�سالمي  بال�ساأن  فقط  تخت�س  المجلة  اإن  بالقول  �سوؤالك  على  ونرد 

ال�سيا�سي.

ــريعة �ص ردود 

من ر�صائل القراء
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ـــعر ال�ص ـــاقـط  ت�ص

 طرق العنـــاية والعـــالج

الدكتور نبيل خليل* 

ل تدوم ال�صعرُة الواحدة على راأ�س الإن�صان طول العمر، فهي 

تنمو، ثم تتوقف عن النمو، ثم ت�صقط لتنمو محلها �صعرٌة اأخرى. 

وهذه هي دورة حياتها الطبيعية كما كل الخاليا الموجودة في 

ج�صم الإن�صان.

اإلى  طبيعيٍة  دورٍة  من  ال�صعر  ت�صاقط  يتحول  عندما  ولكن 

مر�ٍس ي�صير من خالل كثافة ت�صاقطه اإلى حالته غير ال�صحية 

وغير ال�صليمة، فاإنَّ الحكمة تق�صي بمعرفة الأ�صباب المر�صية 

لتفادي  و�صيانته  معالجته  وبالتالي  حياته،  على  توؤثر  التي 

الو�صول اإلى مرحلة تنعدم فيها حياة ال�صعرة كليًا.

نمط نمو ال�صعر

تبداأ رحلة ال�سعرة اأوًل عبر ولدتها ثم نموها الذي ي�ستمر 

اإلى خم�س �سنوات. وتعتبر هذه الفترة هي الأ�سا�س  من ثالث 

والأطول في حياة ال�سعرة.

لأن  دوره��ا  ياأتي  ثم  النمو،  عن  تتوقف  المرحلة  هذه  بعد 

تت�ساقط كي تبداأ رحلة ولدة جديدة ل�سعرٍة جديدة. ومرحلة 

التوقف عن النمو، ثم الت�ساقط عادًة ما تكون ما بين اأ�سابيع 

اإلى اأ�سهٍر قليلة.

ومن المهم اأن ن�سير اإلى اأنه اإذا كان الإن�سان يتمتع ب�سحة 
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�سليمة فاإن دورات ال�سعر الطبيعية لديه قد ت�سل اإلى 25 دورة 

حياتية.

اأ�صباب توؤدي اإلى ت�صاقط ال�صعر

تختلف الأ�سباب التي توؤدي اإلى ت�ساقط ال�سعر بطريقة غير 

طبيعية ومنها:

1� العامل الوراثي.
2� م�ساكل في الغدد الدرقية.
3� خلل في وظائف المبي�س.

مرّكبات  على  تحتوي  التي  ال�سامبو  اأن���واع  ا�ستخدام   �4
كيماوية وكذلك ا�ستن�ساق المواد الكيماوية ال�سناعية.

5� الحامل والمر�سعة تمران بفترة تفقدهما الكثير من 
�سعرهما.

الفيتامينات  على  يحتوي  غ��ذائ��ي  لنظام  الفتقار   �6
الذي  ال�سعر  ت�ساقط  اإلى  ي��وؤدي  والكال�سيوم،  والبروتينات 

اأ�سا�س حياته حاجته للغذاء كما كل خاليا الج�سم.

7� مر�س فقر الدم، اإذ اإن الذين يعانون من نق�سٍ في 
الحديد والمعادن اأكثر عر�سة لالإ�سابة بت�ساقط ال�سعر.

باأمرا�ٍس  الم�سابون  ي�ستخدمها  التي  الأدوي��ة  بع�س   �8
مزمنٍة توؤدي بال�سعر لأن ي�سعف ويت�ساقط.

الع�سوائية )الريجيم(، فكما هي  الغذائية  الحميات   �9
موؤذية للج�سم تكون موؤذية لل�سعر اأي�سًا.

10� اأمرا�س الجلد التي ت�سيب فروة الراأ�س )الفطريات، 
الثعلبة وغيرهما..( توؤدي اإلى ت�ساقط ال�سعر.

11� �سعف المناعة بالج�سم.
هذا وت�سبح اإمكانية ت�ساقط ال�سعر اآكد عندما يجتمع اأكثر 

من �سبب من الأ�سباب التي ذكرناها.

لع عند الرجال ال�صّ

الراأ�س،  جمجمة  قمة  عند  اأوًل  بالت�ساقط  ال�سعرات  تبداأ 

فال  الراأ�س  من  الأمامي  الق�سم  مقدمة  اإلى  بالت�ساع  تبداأ  ثم 

يبقى اإل وبٌر �سرعان ما يتحول جلدًا اأمل�َس لّماعًا، و�سعرًا فوق 

الأذنين، و�سعر ال�سدغين... هذا هو ال�سلع.

 � الن�ساء  وح��الٍت من   � الرجال  بع�س  لع عند  ال�سّ يح�سل 

الفـتقــار لنظـــام 

غذائي يحتوي على 

يوؤدي  الفيتامينات 

اإلى ت�صاقط ال�صعر 

حياته  اأ�صا�س  الذي 

ــه لــلــغــذاء ــت ــاج ح
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الجينات  هذه  يحملونها.  وراثية  جينات  وجود  نتيجة 

)التي هي موجودة  الذكرية  الهرمونات  لتاأثير  تخ�سع 

ن�ساط  ف��اإن  التاأثير،  لهذا  ونتيجة  النا�س(.  كل  عند 

تجّدد خاليا وب�سيالت ال�سعر ي�سعف وبالتالي ت�سبح 

اأن  اإل��ى  ع��ددًا  واأق��ل  حجمًا  اأق��ل  ب�سكٍل  تنتج  الخاليا 

تتوقف عن الإنتاج، بينما هذه الجينات الوراثية اإذا لم 

تكن موجودة فلن يح�سل ال�سلع.

وهذه الحالة تبداأ عند ال�سباب بعد �سن الع�سرين 

تقريبًا.

عالقة مو�صم الباذنجان بت�صاقط ال�صعر

لي�س لمو�سم الباذنجان بحد ذاته عالقة بت�ساقط ال�سعر 

غير  بطريقة  المو�سوع  هذا  عن  النا�س  بع�س  يتحدث  كما 

مرحلة  تاأتي  فعادًة  الزمني؛  بالتوقيت  عالقته  اإنما  علمية. 

تجدد دورة ال�سعر في ف�سل الخريف حيث يت�ساقط ال�سعر 

ليحل محله �سعر جديد.

ي�ستدعي  اأن��ه  اأو  طبيعيًا  الت�ساقط  ك��ان  اإن  ولمعرفة 

اأنك في الحد الطبيعي ك�سخ�سٍ  اأن تعرف  المعالجة يجب 

األف  مئة  على  تحتوي  راأ�سك  ف��روة  ف��اإن  جّيد  ب�سعٍر  يتمتع 

�سعرة. وعندما تت�ساقط مئة �سعرة يوميًا فاإن ن�سبة الت�ساقط 

هذه طبيعية.

مع مالحظة اأن بع�س الأ�سخا�س الذين تقل ن�سبة عدد 

بعين  ي��اأخ��ذوا  اأن  يجب  خفيفًا  بالأ�سل  يكون  ال��ذي  �سعرهم 

الت�ساقط بحيث يعتبر عدد المائة �سعرة يوميًا  العتبار ن�سبة 

ت�ساقط �سعٍر غير طبيعي.

كيفية العناية والهتمام بال�صعر

1� ُيعتبر الت�سريح من اأب�سط الطرق واأكثرها فائدة لل�سعر 
اإذ اإن هذه الطريقة بحد ذاتها مفيدة لجلدة الراأ�س، وي�ساعد 

الت�سريح على تن�سيط دورتها الدموية اأي�سًا.

�سد  لأن  وذلك  بقوة؛  ال�سعر  ربط  بعدم  الفتيات  نو�سي   �2
ال�سعر  ب�سيالت  عن  الدموية  ال��دورة  يقطع  اأن  يمكن  ال�سعر 

اإلى  ال�سعر  �سد  وي���وؤدي  ج��دًا  رقيقة  دٍم  ب�سعيرات  المحاطة 

�سغطها وتلف ال�سعر.

الــراأ�ــس  ــروة  ف اإن 

مئة  على  تحتوي 

األف �صعرة، وعندما 

مئة  تــتــ�ــصــاقــط 

فاإن  يوميًا  �صعرة 

ن�صبة الت�صاقط 1% 

طبيعي اأمر  وهي 
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ويحتاج ال�سعر لأن يتعر�س للهواء وال�سم�س.

تركيبات  على  يحتوي  ل  ال��ذي  ال�سامبو  اختيار  ُح�سن   �3
كيماوية تجارية وكذلك اختيار نوعه الذي يتالءم ونوع ال�سعر.

التغذية  ف��ي  يدخل  بال�سعر  للعناية  الرئي�س  العنوان   �4
اإي�سال  المتجان�سة المتنوعة للج�سم من الداخل من خالل 

�سحي  غ��ذاٍء  �سمن  والمعادن  والبروتينات  الفيتامينات 

�سليم.

طرق عالج ت�صاقط ال�صعر

ال�سبب  وتحديد  بت�سخي�س  تبداأ  العالج  في  خطوة  اأول 

الموؤدي لت�ساقط ال�سعر حتى يتم تحديد العالج المنا�سب. 

فاإذا كان الت�ساقط يعود لأ�سباب مر�سية في داخل ج�سم 

تعود  كي  ال��داخ��ل  في  يتركز  حينئٍذ  العالج  ف��اإن  الإن�سان 

ال�سعرة اإلى طبيعتها.

وحول العامل الوراثي فاإن العالج يتم باإعطاء اأدوية 

واإن  ال�سعر  لت�ساقط  المبكر  الزدي��اد  عملية  من  تحد 

قبل  ل��ه  كابحة  تكون  ب��ل  بالمطلق،  تمنعه  ل  كانت 

الو�سول اإلى مرحلة ال�سلع.

�صالونات الحالقة ومقويات ال�صعر

يلجاأ بع�س النا�س اإلى الحالقين لتقوية �سعرهم 

ال�سعر.  تغذية  واإب���ر  ال��م��ق��وي��ات  ا���س��ت��خ��دام  عبر 

كي  الم�سكلة  تحديد  في  يكمن  ال�سليم  الب�سري  المنطق  ولكن 

داخلي  ومنها  متعددة  الت�ساقط  فاأ�سباب  عليها.  الق�ساء  يتم 

والجدي  الدقيق  البحث  هي  الأ�سا�س  فالن�سيحة  وخارجي. 

عن �سبب ت�ساقط ال�سعر حتى ينجح العالج. ول بّد من متابعة 

العالج وال�سبر عليه لأنه غالبًا ما يكون طوياًل.

الو�صفات ال�صعبية الطبيعية

كل المواد الطبيعية كزيت الزيتون والبي�س وغيرهما من 

مطابقة  تكون  اأن  �سرط  كبيرة  فائدة  لها  المعروفة  الو�سفات 

على  الزائدة  المحافظة  من  كنوٍع  وا�ستعمالها  ال�سعر،  لنوعية 

ال�سعر ولي�س كحٍل جذري لم�سكلة ت�ساقطه.

* اأخ�سائي اأمرا�س جلدية وتجميل.

الهوام�س
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ن�صف ال�صوماليين 

يواجهون المجاعة

الأفريقي  القرن  المجاعة في  تزال  ل 

اآخذة في النت�سار، فقد انتقلت اإلى العديد 

من المناطق، في وقت لم ت�سل فيه الأزمة 

الغذائية اإلى ذروتها بعد.

المتحدة  الأم���م  اإع���الن  ك�سف  فقد 

 � ال�سومال  في  اآخرين  ماليين  اأربعة  اأن 

يواجهون   � البالد  �سكان  ن�سف  من  اأكثر 

اأزمة الآن، وقد تتفاقم في الأ�سهر القليلة 

المقبلة.

نحو  اأن  الإغ��اث��ي��ة  ال���وك���الت  وت��ق��در 

القرن  في  المجاعة  يواجهون  مليونًا   13
الأفريقي.

لم  اإذا  اأن���ه  اإل���ى  المعلومات  وت�سير 

ت�سقط الأمطار في اأكتوبر/ت�سرين الأول، 

المحا�سرين  ال��م��الي��ي��ن  م�ستقبل  ف���اإن 

في  الأه��ل��ي��ة  وال��ح��رب  الغذائية  ب��الأزم��ة 

جنوب ال�سومال، �سيبدو اأكثر غمو�سًا، بل 

حتى لو نزل المطر في اأكتوبر، فلن يكون 

هناك ح�ساد حتى عام 2012، مما يجعل 

الغذائية  للمواد  ملحة  حاجة  في  النا�س 

على مدى اأ�سهر قادمة.

ي�������زال و����س���ول  ال���م���ق���اب���ل، ل  ف����ي 

الإغاثية  المنظمات  اإل��ى  ال�سوماليين 

حركة  اأن  خا�سة  بالمخاطر،  محفوفًا 

بتنظيم  ب��الرت��ب��اط  المتهمة  ال�����س��ب��اب 

القاعدة تمنع عمل بع�س المنظمات، مثل 

ال�سليب الأحمر، والإغاثة الإ�سالمية التي 

تاأ�س�ست في بريطانيا.

اإعداد: حوراء مرعي
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تلفزيون  ف��ي  الثانية  القناة  ك�سفت 

ال�سهيونية  الحكومة  رئي�س  اأن  ال��ع��دو 

�سودانية،  اأ���س��ول  ذو  نتانياهو  بنيامين 

ب�سمال  الواقعة  حالوف  بمدينة  ولد  حيث 

ال�سودان في العام 1949.

الحقيقي  ال�سم  اأن  القناة  واأ�سافت 

الرحمن  ع��ب��د  اهلل  ع��ط��ا  ه��و  لنتانياهو 

�ساوؤول، ولديه �سهادة ميالد �سودانّية، وله 

اأقارب يحملون الب�سرة ال�ّسمراء الأفريقية 

من الدرجة الثانية، م�سيرة اإلى اأن عائلته 

كانت من اأغنياء ال�سودان، حيث يمتلكون 

اأرا�سَي على م�ساحات وا�سعة هناك.

عائلة  اأن  اإل���ى  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

التجارة  مجال  في  �سيتها  ذاع  نتانياهو 

والت�سدير،  ال���س��ت��ي��راد  ف��ي  وبالتحديد 

م��و���س��ح��ة اأن���ه ف��ي اأع���ق���اب ت��ول��ي جعفر 

النميرى رئا�سة ال�سودان، ا�سطرت عائلة 

نتانياهو �صوداني الأ�صل!

بعدما  لإ�سرائيل،  الهجرة  اإل��ى  نتانياهو 

منع »النميرى« تعاطي الكحول، فيما ف�سل 

بع�سهم الهجرة للوليات المتحدة.

نتانياهو كان  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

في  جند  وعندما  �سبابه  في  دائمًا  يخفي 

العربية  للغة  اإتقانه  الإ�سرائيلى  الجي�س 

ال�سودان  من  هاجر  اإن��ه  حيث  والنوبية، 

اإلى  في عمر الخام�سة ع�سرة، ولما و�سل 

فل�سطين غّير ا�سمه اإلى بنيامين نتانياهو 

واأخفى اأ�سوله ال�سودانية.

والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  نّبهت 

في   27.9 يقارب  ما  اأن  اإلى  )الألك�سو(  والعلوم 

المئة من �سكان الوطن العربي هم اأّميون.

واأّكدت في بيان اأ�سدرته اأّن الأّمية من اأكبر 

معّوقات التقّدم القت�سادي والح�ساري، ودعت 

على  للق�ساء  الجهود  وت�سافر  الّت�سامن  اإل��ى 

الأّمية على م�ستوى الأفراد والأ�سر والمجتمعات. 

�سكان  مجموع  اأّن  اإلى  ي�سير   2010 ل�سنة  الب�سرية  الّتنمية  تقرير  اأن  المنظمة  واأو�سحت 

الكبار  لدى  والكتابة  بالقراءة  الإلمام  معدل  واأّن  ن�سمة  مليون   348‚2 بلغ  العربية  البلدان 

) فئة 15 �سنة وما فوق( ي�سل اإلى 72 في المئة وهو ما يعني اأن هناك نحو 97 مليون اأمّي 

واأّمية في الوطن العربي.

ربع العرب اأمّيون
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ا�صتخراج 

الوقود 

من ق�صر 

البرتقال 

وال�صمام

لتحويل  مبتكرة  طريقة  اإل��ى  بريطاني  عالم  تو�سل   

الكهربائي  ال��ف��رن  با�ستخدام  نفط  اإل��ى  البرتقال  ق�سر 

يعمل  التي  يورك  دفع جامعة  الذي  الأمر  »المايكروويف«، 

بها اإلى تاأ�سي�س �سركة تحمل ا�سم »اأوپيك«؟

البروفي�سور  اإن  اك�سبري�س«  »�سندي  �سحيفة  وقالت 

جايم�س كالرك وجد اأن الفرن الكهربائي العالي الحرارة 

يمكن اأن يك�سر الجزيئات في ق�سور البرتقال لالإفراج عن 

غازات ويتّم جمعها وتقطيرها اإلى منتج �سائل.

الغازات  ا�ستخدم  ك��الرك  البروفي�سور  اأن  واأ�سافت 

النفط  لإن��ت��اج  البرتقال  ق�سر  م��ن  الم�ستخرجة  القّيمة 

التي  البكتين  وم��ادة  وال��وق��ود  والكيماويات  والبال�ستيك 

اإلى وقود لل�سيارات  ت�ستخدم لتثخين المربى والتي حّولها 

واإلى كربون ي�ستخدم في اأجهزة تنقية المياه.

الأوفر  حّظها  كان  فقد  الفرن�سية  موا�ساك  مدينة  اأما 

لتوليد الطاقة  ال�سمام الذي اعتبر فيها عن�سرًا مهمًا  مع 

وذلك بعدما تم افتتاح اأول محطة لتوليد الطاقة الخ�سراء 

وي�سار  الفاكهة.  هذه  من  الكهرباء  تنتج  البيئة(  )�سديقة 

بتحويل  تقوم  باأجهزة  م��زودة  الخ�سراء  المحطة  اأن  اإلى 

ال�سمام بعد ع�سره اإلى ميثان يتولى تدوير طوربينات توليد 

 »ED« الطاقة. وقد اتفقت ال�سركة مع �سركة كهرباء فرن�سا

كهرباء  بيع  اأجل  من  العامة  ب�سبكتها  محطتها  ربط  على 

من  قليل  غير  لعدد  والكهرباء  التدفئة  لتوفير  لها  ال�سمام 

منازل مدينة موا�ساك.
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قنبلة ذكّية لإتالف 

الخاليا ال�صرطانّية

 قال باحثون في مجال ال�سّحة اإّن عقار »القنبلة 

تتم  �سوف  كافة  باأنواعه  ال�سرطان  لتدمير  الذكية« 

تجربته على المر�سى خالل العامين القادمين.

والعقار الماأخوذ من نبتة زعفران الخريف يهدف 

اإلى اإتالف الخاليا الم�سابة وي�سبح ن�سطًا فقط بعد 

و�سوله اإلى الورم ال�سرطاني. وباإمكان العقار النت�سار 

التي  ال�سرطانات  على  والق�ساء  الدموية  ال��دورة  في 

ويعتقد  اأذى.  دون  ال�سحية  الخاليا  تاركًا  انت�سرت 

الحركي  بال�سم  حاليًا  المعروف  المرّكب  اأّن  العلماء 

واأ�سكال  اأن��واع  جميع  �سّد  فّعال   »2588 تي  �سي  »اي 

اختباره  فترة  خالل  ا�ستخدامه  وتّم  ال�سلبة  الأورام 

والمثانة  ال�سدر  اأورام  على  بنجاح  المختبرات  في 

ن�سف  على  وبدت  الفئران،  على  والبرو�ستات  والرئة 

الفئران عوار�س ال�سفاء الكامل بعد حقنة واحدة من 

العقار اإذ تباطاأ نمو الورم في كل فاأر.

ال�سلطات  ق���رار  دخ���ل 

منع  ب�������س���اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

من  الفرن�سيين  الم�سلمين 

حيز  ال�سوارع  في  ال�سالة 

الم�سلمون  كان  اإذ  التنفيذ 

ال���ف���رن�������س���ي���ون ال����ذي����ن ل 

لل�سالة  ف�ساءات  يجدون 

ال�سوارع  ف��ي  ي�سلون  فيها 

المحيطة بالم�ساجد.

وق����د ج����اء ال����ق����رار في 

اليمين  احتجاجات  اأع��ق��اب 

»اأ�سلمة«  ع��ل��ى  ال��م��ت��ط��رف 

حيث  ب��اري�����س  اأح��ي��اء  بع�س 

ح�سائر  الم�سلون  يفتر�س 

لتاأدية ال�سالة.  على الأر�س 

الجبهة  زعيمة  اتهمت  كما 

لوبين،  م���اري���ن  ال��وط��ن��ي��ة، 

الم���سلمي����ن  الأ�س����ولي��ي������ن 

»لخدمة  ال�سالة  با�ستغالل 

اأهداف �سيا�سية«

توؤوي  فرن�سا  اأن  ُيذكر 

اأكبر اأقلية م�سلمة في اأوروبا 

نحو  عددها  ويبلغ  الغربية، 

6 ماليين �سخ�س وي�سّكلون 
من  المئة  ف��ي   10 م��ن  اأق���ل 

ال�سكان.

منع الم�صلمين 

الفرن�صيين من 

ال�صالة

في ال�صوارع
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في  العزيز  الــقــارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

 www.imamsadeq.org

 Q موقع موؤ�ص�صة الإمام ال�صادق *

يعنى  وتربوي،  ثقافي  اإ�سالمي  موقع  هو 

بن�سر  المتخ�س�سة  ال��ك��وادر  تربية  بمجال 

ر���س��ال��ة الإ���س��الم الأ���س��ي��ل واإح��ي��اء التراث 

الإ�سالمي والت�سدي لالأفكار المنحرفة والرد 

على ال�سبهات باأ�سلوب علمي. ويعمل موؤ�س�سو 

الكالمية  المعارف  اإعداد دائرة  الموقع على 

والم�سائل  المفاهيم  بتحقيق  تهتم  ال��ت��ي 

الكالمية لكافة المهتمين واأ�ساتذة الجامعات 

والحوزات العلمية. وت�ستمل قائمة الموقع على 

مقالت في الأخالق والمعارف القراآنية وعلم 

الجتماع و�سل�سلة العقائد والم�سائل الفقهية 

اإ�سالمية  وح����وارات  م��ح��ا���س��رات  و�سل�سلة 

اإ�سافة اإلى مكتبة غنية تهم الباحثين.

والتعريف  والأ�سرة  المجتمع  �سيانة 

ويقّدم  الإ�سالم  في  وحقوقها  بمكانتها 

الزوجية  للحياة  الإر���س��ادي��ة  الموا�سيع 

في  الأطفال  لتربية  ال�سليمة  والأ�ساليب 

مراحل اأعمارهم كافة.

* موقع مركز الإ�صعاع الإ�صالمي 
للدرا�صات والبحوث الإ�صالمية

www.islam4u.com

يخ�س�س الموقع �سفحته لعر�س الأبحاث 

والأ�سيل  الغني  الإ�سالم  ت��راث  من  العلمية 

مجال  في  و�سبهة  ���س��وؤال  كل  عن  ولالإجابة 

العقيدة والأخالق فيما ينفع الن�سء الإ�سالمي 

والإيماني  الثقافي  م�ستواه  لرفع  المعا�سر 

وتقديم الزاد الفكري المنا�سب له ويقدم لهم 

 R اأي�سًا  ق�س�س الأنبياء والمع�سومين

وال�سحابة. وهناك باب الطريق اإلى كربالء 

اأ�سحاب  وت�سحيات  ق�س�س  يعر�س  ال��ذي 

اإلى  بالإ�سافة  هذا   ،Q الح�سين  الإمام 

الإ�سالمية  والمكتبة  والعبر  للطرائف  ب��اب 

الغنية بالكتب المتنوعة والمفيدة.
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*  دليل المواقع ال�صيعية

* موقع �صبكة رافد للتنمية الثقافية 

 www.shiasearch.com

على  المعلوماتي  الموقع  هذا  يحتوي 

�سبكة  على  ال�سيعية  للمواقع  �سامل  دليل 

النترنت، حيث يقوم القّيمون على الدليل 

وترتيبها  وتنظيمها  المواقع  بت�سنيف 

اإر�ساده  على  يعمل  للباحث  مي�سر  ب�سكل 

الواردة فيها بح�سب  المواد والمعلومات  اإمكانية ال�ستفادة من  المواقع المخت�سة وتوفير  اإلى 

الأق�سام التالية: القراآن الكريم، الر�سول P، اأهل البيت R، الأماكن المقد�سة، العقائد، 

الأ�سرة،  الجتماع،  الأدبيات،  الأخالق،  الأ�سول،  الفقه،  الحديث،  التاريخ،  الفل�سفة،  الكالم، 

الطفل، المراأة، دنيا ال�سباب، الأدعية والزيارات، المجالت، المكتبات، وغيرها.

 www.rafed.net

اأفراد  جميع  منها  ي�ستفيد  الخدمات،  متنوعة  الم�سمون،  اإ�سالمية  باقة  الموقع  يقدم 

تحتوي  التي  مجتبى  مجلة  ويت�سمن  للطفل،  مو�سوعة  على  ي�ستمل  حيث  الم�سلمة  الأ�سرة 

للمراأة  اأبوابًا  يقدم  »ريحانة«  عنوان  تحت  للمراأة  وق�سمًا  الأطفال،  وق�س�س  الألعاب  على 

يجد  هامة  اإ�سالمية  مكتبة  على  الموقع  قائمة  وتحتوي  الأ�سرة.  و�سحة  والطفولة  والأمومة 

وال�سيرة  والفقه  والحديث  والأخ��الق  كالعقائد  الت�سانيف  جميع  في  كتبًا  المت�سفح  فيها 

»تراثنا«  مجلة  واأر�سيف  الأخير  لالإ�سدار  الموقع  يعر�س  واأي�سًا  القراآن.  وعلوم  والتاريخ 

الدرا�سات  خالل  من  وف�سائلهم  وعلومهم   R البيت  اأهل  تراث  بن�سر  تعنى  مجلة  وهي 

العلمية. والبحوث 
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الجائزة الأولى: مو�صى محمود كر�صت. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  خولة عبا�س دقدوق. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 242

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 240

* زينب على عوا�صة
* محمد م�صطفى �صم�س

* فاطمة ربيع اأبو الح�صن
* لمي�س ناجي ناجي

* قا�صم عماد �صعيب
* فاطمة اأحمد همدر

* لطيفة م�صطفى جرادي
* ح�صن محمود علي

1

2

3

4

5

�صح اأم خطاأ؟

اأ � اأّكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اأن الفقر هو من اأكبر معّوقات التقدم القت�سادي 

والح�ساري.

ب � اإن هدف ال�ست�سارة الهتمام باآراء الآخرين وتفعيل روح الم�ساركة في المجتمع.

بالهتمام  اإل  يكون  بها ل  اأمر اهلل  التي  الأفعال  ت�سريع  المرجّوة من  الثمرة  اإلى  الو�سول  اإن   � ج� 

بال�سورة الظاهرية لها.

اإمالأ الفراغ

اأ � ذكر ابن اإدري�س في كتابه ال�سرائر »... في كالم العرب الدعاء«.

ب � تقّدر الوكالت الإغاثية اأن نحو ثالثة ع�سر مليونًا يواجهون... في القرن الأفريقي.

عّز  اهلل  اإلى  التقرب  اأحد م�ساديق  واإلى  اإل��ى...  تحويلها  هو  الزوجية  العالقة  في  الأهم  اإن   � ج� 

وجّل.

من القائل؟

اأ � »اأيها الم�سّلي لو تعلم من ينظر اإليك ومن تناجي ما التفّت ول زلت من مو�سعك اأبدًا«.

ب � »اغتنموا الفر�س فاإّنها تمّر مّر ال�ّسحاب«.

ج� � »اإذا ا�ستطعنا النت�سار على هوى اأنف�سنا وا�ستخدام ب�سيرتنا واإدراك ما هو العمل الواجب اأو 

الالزم القيام به فاإن ذلك �سيوفر لنا مرتبة جديدة من مراتب الحياة وهذا هو ال�سمو والرقي«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد

اأ � ع�سق الحياة هو �سعلة خالدة ت�سيطر على وجود الإن�سان.

ب � تفيد الإح�ساءات اأن األمانيا توؤوي اأكبر اأقلية م�سلمة في اأوروبا الغربية.

ج� � اإن الذين يعانون من نق�س في الحديد والمعادن هم اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان الدم.

ما اأو من هو؟

اأ � تمثل في نظر الإ�سالم اأف�سل �سمان ل�ستقرار الحكم وتوطيد دعائمه.

ب � لقد بلغ حر�سه وحّبه وع�سقه هداية الآخرين اإلى م�ستوى اأنه كان يتاألم عندما يرى بع�سهم ل 

يهتدي اأو ي�سّل الطريق. 

ج� � اإنهم ي�سنعون هوية ال�سعب ويمنحونه العّزة والكرامة.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

واأربعين  واأربعة  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في الأول من �سهر كانون الثاني 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من كانون الأول  2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

في اأي مو�صوع وردت هذه الجملة؟

على  »ت�سّدقوا  قال:  اأنه   Pالنبي فعن  �سدقه،  والم�سورة  الن�سيحة  اإ�سداء  اعتبر  الإ�سالم  اإن 

اأخيكم بعلم ير�سده وراأي ي�سّدده«

اأكمل الجملة الآتية:

اإن اهلل تعالى فر�س على... ... اأن يقّدروا اأنف�سهم ب�سعفة النا�س، كي ل يتبّيغ بالفقير فقر«.

اأ � الحكام

ب � اأئمة العدل

ج� � ولة الأمر

تغيير  فيه  ُيرجى  اأنــه  حتى  تعالى  اهلل  غير  فيه  ُيرجى  اأن  يجوز  ل 

الأقدار، ما هو؟

تعتبر من كبائر الذنوب واأخطرها ومع ذلك فاإن ال�صرع المقّد�س اأوجبها 

في بع�س الأحيان، ما هي؟

اأو�صى به الر�صول عليًا Qفي جوف الليل كما حّدثت اأم �صلمة، من هو؟
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القائد  ال�صهيد  روح  اإلى  مهداة 

الحاج ر�صا ح�صن مدلج

ا�ستقت اإليَك اأيها ال�سهيد.

رحلت عني يا اأبي... رحلت عني باكرًا.

فلم اأرتِو من ُحّبك وحنانك.

اأ�ستاق اإليك واإلى ح�سنك الدافئ.

اأ�ستاُق اإلى نظرٍة وب�سمٍة تاأتيني في �سكون 

يطيب  ال�سبح  وه��ذا  اأه�����واك!...  ال��ل��ي��ل... 

لروؤيتك.

فقال:  اأذني  في  َو�ْسَو�َس  الأقحوان  اأريج 

»اأ�ستاق ل�سّم ثراك!

اأبي...

مهما طالت الأيام ومّرت ال�ّسنوْن �ستظلُّ 

روحك ت�سكن روحي، وبريق عينيك يلمع في 

خاطري ووجداني، واأب�سر به الّطريق.

قلبي  في  ف�ستظل  الّدافئة  كلماتك  اأّم��ا 

وروحي واأتلوها بها في كتاب �سيرافقني طيلة 

عمري.

اأحبك يا اأبي... 

ولك مني األف �سالٍم و�سالم.

ابنتك بتول

لك مني األف �صالٍم

وت��ب��ق��ى اب��ت�����ش��ام��ت��ك ذك����رى ل��ن��ا بعد 

الرحيل

اأبتاه.. لَم تركتنا وتابعت الم�شير،

هذا الفراق اأ�شنانا

وهذا �شوقي اأ�شبح كطائر ك�شير

ي��ن��ث��ر وروداً  ق���ب���رك  ف����وق  ق���د ط����ار 

حمراء

من دمك قررت اأن تروي العليل

اأبتاه.. اأبحث عن طيفك لكن ما من 

دليل

اأبتاه كم فطرت قلوباً ع�شقتك

حتى للحمام لم يعد هناك هديل

وال�شجر كيف انحنت اأوراقها

حزينة ت�شكو عمراً ق�شير

يا ليتك تنظر الدمع على الوجنات

المع�شوق  ا���ش��م��ك  ح�����روف  ي�����ش��ّط��ر 

الجليل

ويقول عْد يا اأبي فنحن م�شتاقون

والعمر بدونك مهلُك مريد

فاطمة اإبراهيم حمود

بعد الرحيل

مهداة اإلى روح كل اأب �صهيد
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ي�سطع �سوء ال�سم�س      

يطيح بالعتمة دونما ارتياب

ي�سكب نوره على وردة ال�سبح برّقة وحنان

يالم�س الّندى، يبعث الدفء في �سرايين الحياة

يطرد اآفات الأحزان

اآه �سوقًا اإلى نور الأنوار

اآه حزنًا على اأج�ساد الأحرار

اآه �سوقًا لأبي ال�سيم

اآه على �ساقي العطا�سى ماء الغيم

اآه اإجالل لعباءة �سوداء

تخفي اأنين روح الطهر

اآه حزنًا على ر�سيع مذبوح الوريد

بن�سل الغدر في النحر

اآه لأنين ال�سبايا وم�سيرة القيظ والحر

اآه كيف تحمل الأر�س حبات البر

كيف ل تقطر ال�سماء دمًا

اأ�سفًا على م�ساب الطهر

كيف ل تخر الجبال ويغور اليم

وين�سق القمر ليلة البدر

هكذا لول الخاتم و�سيد الب�سر

تاليه الفتى الأغّر

اأمين ال�سّر

والآل من بيته �سادة الرحمة

اأولي النهي والأمر.

اأحمد ح�سين خير الدين 

�صوء ال�صم�س

مهداة اإلى �صهيد الوطن

من قال اإنك راحل؟!

ن�سرك  وب���ي���ارق  ف��ي��ن��ا،  ب���اق  فطيفك 

ترفرف فوق روابينا.

حي..

فجر،  كل  مع  تنمو  اأنفا�سك  فت�سبيحات 

وفي كل اأر�س اأبية، و�سليل �سالحك كدقات 

القلب تنب�س لتحيينا

نهتِد  اإلينا  الوطن، مّد يدك  �سهيد  فقم 

لنا  وارو  ق��م  �سلكته  ال��ذي  المجد  اإل��ى  بها 

ق�س�س الثغور

قم وارجع لنا بطولت حيدر

قم عّرف الأجيال كيف تحيا

قم وارفع اأذان العلى لتوقظ من ينامون 

في كهوف الزمن

الفتح،  ���س��الة  فيهم  لتقيم  ه��ّب��وا  اأن 

وي�سجدون عند حرجك

 يا مبل�سم الجراح، م�سكت الآهات

لو تدري كم ن�ستاق اإليك

لو تدري عند حرجك اأي �سعور ينتابنا

�سعور الفخر، �سعور الكرامة والإباء

اأيها الغائب الحا�سر في �سمائر الأحرار، 

يا  الأم��ه��ات  وابت�سامات  الأط��ف��ال،  وع��ي��ون 

حيات م�سّطر البطولت والت�سّ

بين  الزكية  دم��اك  رائحة  ن�سم  �سنظّل 

حبيبات التراب الجنوبية

و�سنابله  �سهلنا  ع��ن��ك  ن�����س��األ  �سنظّل 

البقاعّية

اإل���ى اآخ���ر نف�س من  اأب����دًا  و���س��ن��ردده��ا 

اأنفا�سنا مقاومة اإ�سالمية.

�سميرة خليل

حي فينا
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هم العابدون

مهداة اإلى �صهداء المقاومة الإ�صالمية وخ�صو�صًا ال�صهيد علي قا�صم

قال تعالى في كتابه الكريم: {َواَل َتْح�َشَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي �َشِبيِل اهلّلِ اأَْمَواًتا َبْل 

اأَْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن})اآل عمران: 169(.

من قال اإن ال�شهداء قد رحلوا وهذه االأر�س ت�شتهي ع�شل حكاياهم؟ 

اأ�شاأل عن ال�شهداء فتجاوبني الم�شاجد هم العابدون.

هم من اأحيوا الليالي في زوايا الم�شاجد.

اأ�شتاق اإلى هم�شهم في الليالي الحالكة وكاأن ال�شجر يبكي على مغيبهم وتنادي 

ال�شخور اأين من تظّلل بي في اأيام البرد القار�س.

هم من حّرر االأر�س واأعاد الوطن و�شان العر�س وال�شرف.

اأّيها ال�شهداء يا من �شحّيتم من اأجلنا.. يا من ارتوت االأر�س بدمائكم فاأنبتت 

�شنابل وحّباً ورياحين.

فوق  مرفوعة  االإ���ش��الم  راي��ة  لتبقى  الرحيل  في  تعّجلتم  من  يا  ال�شهداء  اأيها 

النجوم.

يا هداأة الروح في �شكون الليل.

يا ا�شتقامة النور المتدلي خ�شاًل بين اأعينكم.

فال�شهيد باٍق ال يزال فينا.

اأيها ال�شهداء يا من ا�شطفاكم اهلل ل�شّره، ال�شهيد هو �شاحب المقام الرفيع عند 

اهلل واإن كان قد رحل اإلى جنان الخلد فاإنه قد ارتفع نجماً تخجل من نوره الكواكب 

والنجوم.

هنادي حيدر قا�سم
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حج مبرور

ِ َعلَى النَّا�ِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْشَتَطاع {َوهلِلّ

َ اإَِلْيِه �َشِبياًل})اآل عمران: 97(.

اأن  ا�ستطاع  من  النا�س  من  الحج..  مو�سم  في 

ي�سّد حيازيمه ويح�سر زاده لي�سافر ويحمل ثوب 

اإحرامه اإلى اأر�س مباركة فيوؤدي منا�سك حجه 

وي�سّحي ويعود اإلى اأهله م�سرورًا...

ومنهم من كان حّجه ب�سكل اآخر، انتظروا مو�سم 

وكان  حيازيمهم  ف�سدوا  ال�سبر،  بفارغ  حجهم 

زّيهم  اإحرامهم  وث��وب  الح�سين،  ع�سق  زاده��م 

قافلة م�ست نحو  �ساروا على خطى  الع�سكري، 

قبلتها لأنها الحق من ربهم، وما اهلل بغافل عما 

ن�سيمها.  �َسَحرهم  وت��الٌل  جباٌل  حيث  يعملون، 

جمراتهم  اأم���ا  الأ����س���ود،  حجرهم  �سخورها 

�سافي  جبل  عرفاتهم  ف��ولذي��ة،  طلقات  فهي 

الرا�س...  ومارون  جبيل  وبنت  عيتا  والريحان، 

وعند كل تلة من تالل الجنوب، موعد اأ�سحيتهم، 

يوم  �سمينًا!  يكن كب�سًا  لم  نوع فريد!  ولكن من 

ق��ال��وا »ه��ذا م��ا وع��د اهلل ور�سوله و���س��دق اهلل 

ور�سوله وما زادهم اإل اإيمانًا وت�سليمًا« فاأ�سحت 

القرابين.  واأج�سادهم  الأ�سحيات،  اأرواح��ه��م 

اأتّموا حجهم، وق�سوا منا�سكهم، فكان عيدهم 

م�سرورين،  اأهلهم  اإلى  ينقلبوا  لم  لكن  الأكبر، 

بل �سافروا للقاء الحبيب، فكان حّجهم مبرورًا، 

و�سعيهم م�سكورًا...، ومنهم من ينتظر وما بّدلوا 

تبدياًل...

مرت�سى قاروط

يا ُحّبًا غزت حقوله قلوب الوالهين 

يا رجاًء تعّلقت به اأح�ساء الموالين 

ي���ا ح�����رارًة ك��م��ن��ت ج��الل��ت��ه��ا ف���ي اأف��ئ��دة 

الم�سابين 

�سوق  اأ���س��ج��ار  فيها  تر�ّسخت  ح��دي��ق��ًة  ي��ا 

الّتائبين 

يا م�سعاًل اأوقد درَب حرّية ال�ّساعين 

يا م�سيبًة يعت�سر لها قلب الّزاهدين 

يا فاجعًة تكتوي بها روح ال�ّساكين 

يا واقعًة يتفّطر لها قلب الموا�سين 

يا م�سعاًل تلّون منه جبين الموؤمنين 

يا رونقًا ت�سّوع �سذاه اأريج ال�ّساكنين 

يا مطرًا ارتوت من خ�سبه اأر�س الباكين 

يا �سعلًة اأبحر نورها في لّجة الكربالئيين 

يا �سحراَء �ساعت فيها مراكب الفاجعين 

يا ندًى تنّزل على اأزهار الّثائرين 

اأخ���الق  ع��ل��ى  ن��وره��ا  ان��ع��ك�����س  �سم�سًا  ي��ا 

الّر�ساليين 

ي��ا ه��م�����س��ًا ت��رّن��م��ت زق��زق��ت��ه ف���وق جفون 

المحّبين 

يا �سعاعًا اأ�ساء نور المتو�ّسلين 

يا كنزًا اأثمرت زهراته براعم المفتقرين 

يا قّبًة رفرفت عليها اأعالم الّذاكرين 

ل اإليه فقه الباحثين يا لغزًا ما تو�سّ

تجري  ال��ذي  البحر  ذاك  هو  الح�سين  اإّن 

فيه �ُسفن المحّبين 

�سارة علي مرعي

يا �صعلة الكربالئيين
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ل اأحب مقاطعتها

االأّول: هل ت�شّدق اأني لم اأكّلم زوجتي 

منذ ثالث �شنوات؟

الثاني: لماذا؟ هل هناك خالف كبير 

بينكما؟

االأّول: ال، ولكنني ال اأحب مقاطعتها 

حين تتكلم.

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

4276
9721

85
4967

7594
9438

29
5629
4196

اأحجية:

طرائف

ل تخف

وعندما  ال��ح��ي��وان،  حديقة  رج��ل  زار 

راأى قف�س االأ�شد اقترب منه واأدخل راأ�شه 

ليراه عن قرب، فاأ�شرع حار�س الحديقة 

الرجل:  رّد  تفعل؟  م���اذا  و���ش��رخ:  ن��ح��وه 

على ر�شلك، ال تخف! لن اآكله!

لو  اأن��ه   )142857( العدد  طرائف  من 

�سرب بالعدد اثنين اإلى �ستة لم تتغّير اأرقامه، 

بل تتغّير مواقعها فقط، واإليك الدليل:

285714 = 2 × 142857

428571 = 3 × 142857

571428 = 4 × 142857

 714285 = 5 × 142857

857142 = 6 × 142857

اإذا �سربته  اأنه  ومن طرائف هذا العدد 

في �سبعة يكون العدد الحا�سل = 142857 × 

  . 999999 = 7

طرائف الأعداد

ما هو ال�شيء الذي ينب�س بدون قلب؟
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اليوم التا�سع: يوم عرفه

وهو عيد من الأعياد العظيمة واإن لم ي�سّم عيدًا وهو يوم دعا اهلل عباده فيه اإلى طاعته 

ي�سعف  ل  لمن  عرفة  يوم  �سوم  ي�ستحب  اأن��ه  الم�سباح  في  الكفعمي  ذكر  وقد  وعبادته. 

زالت  فاإذا  ليلته،  وفي  فيه   Q الح�سين  وزي��ارة  ال��زوال،  قبل  والغت�سال  الدعاء،  عن 

فرغت  فاإذا  و�سجودهما  ركوعهما  تح�سن  الظهرين  و�سّل  ال�سماء،  تحت  فابرز  ال�سم�س، 

َها  يُّ
اأَ َيا  {ُقْل  �سورة  الحمد  بعد  الثانية  وفي  التوحيد  الحمد  بعد  الأولى  في  ركعتين،  ف�سّل 

ادع  ثم  م��ّرة.  خم�سين  والتوحيد  الحمد  ركعة  كل  في  اأخ��رى،  اأربعًا  �سّل  ثّم  اْل��َك��اِف��ُروَن} 

P »�سبحان الذي في ال�سماء عر�سه...« بالدعاء المروي عن النبي 

 )الم�شباح، الكفعمي، �س 661(

من م�صتحبات �صهر ذي الحجة:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

»اإني الأرفع نف�سي اأن تكون لها حاجٌة ال ي�سُعها جودي اأو جهل ال ي�سُعه 

حلمي اأو ذنٌب ال ي�سُعه عفوي اأو اأن يكون زمان اأطول من زماني«

)عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�شطي، �س 169(

من و�صايا لقمان:

»يا بني، اأخل�س طاعة اهلل حتى ل تخالطها ب�سيء من المعا�سي، ثم زّين الطاعة باتباع 

ن علمك بحلم ل  اأهل الحق فاإّن طاعتهم مّت�سلة بطاعة اهلل تعالى وزّين ذلك بالعلم، وح�سّ

ال�سياع وامزج حزمك  بلين ل يخالطه جهل و�سّدده بحزم ل يخالطه  يخالطه حمق واخزنه 

برفق ل يخالطه العنف«.

)بحار االأنوار، المجل�شي، ج 13، �س 422(
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

من الخ�شار دولة عربية – . 1

�شئَم  عا�شمة عربية – . 2

طاف بالمكان  �شهر ميالدي – ِجمال – . 3

ن�����ش��ف كلمة  4 . – – ا����ش���م م��و���ش��ول  م���ن���ازل 

)والي(

دولة اأوروبية  حرف اأبجدي – . 5

دولة اأوروبية 6 .

باب حرف جر – للتعريف – . 7

عقل  �شتم – اأ�شعر – . 8

اإحدى  9 . – فلوريدا  بوالية  اأميركية  مدينة 

القارات

غّطى )معكو�شة( جواهر – رجع – . 10

عموديًا:

ب�شط اأفنوهم – . 1

اأمر �شعب  دولة عربية – . 2

والد  اإح�شان – ق�س الحكاية )معكو�شة ( – . 3

)معكو�شة(

من االأقارب )معكو�شة( نقا�س – للندبة – . 4

اأعلى قمة جبلية في اآ�شيا   نّظم االأ�شياء – . 5

جمعوا  6 .

دولة اأوروبية   و�شى – . 7

فرَح خا�شم ب�شدة – قر�س )معكو�شة( – . 8

. 9 اإحدى الوزارات في الدولة 

ثوب. دولة عربية – . 10

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 241

12345678910

اااعبرالا1

بيبلويلوي2

ندرحمليل3

احبقهجاو4

ااريانيل5

يلاعلانا6

حلمركيا7

نيكاربجاع8

ماهنيهارب9

ةلئاعلار10

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

240 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

293764581

875913246

164258973

521846397

746392815

938571462

359187624

412639758

687425139

الجواب: ال�شاعة

1� �شح اأم خطاأ
اأ � �شح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2� اإمالأ الفراغ
اأ � العزائم، العقود

ب � �ُشُبل الخير

ج � �شبر وثبات

3� من القائل؟
اأ � ال�شهيد علي كوثراني

ب � االإمام الخامنئي {

ج � االإمام الخميني }

4� �شحح الخطاأ ح�شبما ورد 
في العدد

اأ � زيادة الوزن

ب � م�شوؤولية الّطرفين

ج � في مكة المكّرمة

5� ما اأو من هو؟
اأ � النفاق

ح�شين  م��ح��م��د  ال�����ش��ي��خ   � ب 

االأ�شفهاني

ذي���ب  م���ح���م���د  ال�������ش���ه���ي���د   � ج 

�شادر

6� ق�شة »ما بعد حيفا«
7� ال�شبر

8� ب
9� �شورة االإ�شراء، االآية 24

10� العائلة

اأجوبة م�صابقة العدد 240
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اإيفا علوّية نا�صر الدين

في �صبات الغياب

م�ستب�سرًا  الباب  اإلى  يهرع  الجر�س حتى  رنين  ي�سمع  اإن  ما 

خيوطها  تغزل  التي  القاتلة  الوحدة  �سباك  يمزق  زائر  بقدوم 

في زوايا منزله، حيث يعي�س منذ �سنوات وحيدًا بعدما رحلت 

�سطوته  ُيحكم  الذي  الكبر  مع  وتركته في �سراع  دربه  رفيقة 

على ج�سد عجوز في عمر الثمانينات.

 تدخل عليه فينهال عليك بكلمات الترحيب، وهو 

يرافقك اإلى غرفة الجلو�س التي حّولها اإلى �سالة مركزية معتمدة لال�ستقبال، 

اأرجائها  في  ي��دوي  التي  الأخ��رى  الغرف  هاجرًا  والطعام،  وال��ن��وم،  وال��راح��ة، 

ال�سدى، وتحلِّق في ف�سائها اأ�سباح الفراغ وال�سكون.

يجل�س على كنبته المعتادة، واأمامه طاولة مجّهزة بجميع م�ستلزمات يومه 

المتهالكة  همته  عنها  تمنعه  التي  المتكررة  والإي��اب  الذهاب  لحركة  اخت�سارًا 

اآلة  لل�سرب،  مياه  والأ�سكال،  الأ�سناف  مختلفة  اأدوي��ة  المثقلتين:  قدميه  وخطوة 

لل�سيافة، و�سلة خا�سة  ال�سجائر  لعلب  ال�سغط، �سلة  اآلة فح�س  ال�سكري،  فح�س 

برامج  يتابع  وهو  اأوراقها  بلفِّ  نف�سه  ُي�سلي  والتي  الأ�سيل  العربي  التبغ  ل�سجائر 

التلفاز التي توؤن�س اأوقاته في �ساعات النهار الطويلة والممّلة .

والأعمال  والأح���وال  ال�سحة  عن  ال�سوؤال  اإل��ى  ي�سابقك  عري�سة  بابت�سامة 

تعالى  له  والدعاء  و�سكره،  اإلى حمد اهلل  ي�سارع  بال�سوؤال  تبادره  والأولد، وعندما 

ذبذبات  �ستارها  وراء  تخفي  نبرة  في  يكمل  ثم  برهة  وي�سمت  الرحمة،  بنزول 

غارقون  اإنهم  وي�ساعدهم،  يعينهم  اهلل  بخير،  جميعهم  الأولد  والح�سرة:  الحزن 

في اأعمالهم وهمومهم، اهلل يوفقهم وي�سدد خطاهم. وي�ستر�سل متحدثًا من غير 

�سوؤال عن الأحفاد: اهلل ير�سى عليهم، بع�سهم ياأتي دائمًا لالطمئنان علي وق�ساء 

حوائجي، وبع�سهم من يذكرني بزيارة في المنا�سبات، والآخرون األتقط اأخبارهم 

من هنا وهناك بعدما انقطعوا عني وغرقوا في �سبات الغياب.

 يقف على الباب موّدعًا وهو ي�سدُّ عليك باإلحاٍح وتاأكيد على العودة قريبًا، ثم 

يطل عليك من على ال�سرفة ملّوحًا بيده كمن يلتقط النظرات الأخيرة قبل الفراق.
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