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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

وك�����ف�����ى 
ب���اهلل وك��ي��ًا

الإ�سلم  تاريخ  الإن�سان  يقراأ  عندما 

وتاريخ الدعوة النبوّية، يرى مدى المواجهة 

البدايات،  منذ  الإ�سلم  نبي  خا�سها  التي 

حّتى بلغ ما ناله من الأذى الغاية الق�سوى، 

.P فلم يوؤَذ نبي من الأنبياء كما اأوذي

رف�سًا  النبوّية  ال��دع��وة  واج��ه��ت  لقد 

ولم  اآن���ذاك.  قري�س  كبار  قبل  من  قاطعًا 

تكن منطلقات هذا الرف�س في واقع الأمر 

حقانية  ع��دم  اأو  ال��دع��وة  ببطلن  اإي��م��ان��ًا 

النبي P، بل كان ذلك عنادًا وا�ستكبارًا، 

ت��ه��دي��ٍد مبا�سر  ل��م��ا وج����دوه م��ن  وذل����ك 

اإّنها  النا�س.  على  و�سيادتهم  لزعامتهم 

م�سكلُة َمِن اعتاد على اأن يكون مطاعًا بين 

النا�س، وهو المنطق الفرعوني الذي ينادي 

بمقولة: ما علمت لكم من اإلٍه غيري، فوجد 

هذه  ت�سلبهم  الإ�سلمية  الدعوة  اأّن  هوؤلء 

الخ�سو�سية، فاختاروا مواجهتها.

وت��و���س��ل��ت ق��ري�����س ب��ك��ّل و���س��ائ��ل��ه��ا من 

ت��رغ��ي��ب وت��ره��ي��ب... ك��ل ذل���ك لأج���ل اأن 

يمتثل  اإرادتها،  طوع  النبي  هذا  من  تجعل 

لأوامرها، ول يذهب لتاأليب النا�س عليها.

النبي  بخروج  قري�س  ار  كفَّ يكتِف  ولم 

وقتاله  لحربه  ذه��ب��وا  ب��ل  ال��م��دي��ن��ة،  اإل���ى 

هو  يكون  اأن  �سبيل  في  ذل��ك  وك��ل  هناك، 

واأتباعه تحت طاعتها.

واجتمعت الأحزاب وتكاتفت للمواجهة 

ول  وطرقته  اإل  للنبي  اأذى  باب  تترك  ولم 

و�سيلة اإل وا�ستخدمتها، ولكن لم تثمر ولم 

تفلح كل تلك الجهود.

الإ�سلم  اليوم،  الإ�سلم  حال  وهكذا 

المحمدي الأ�سيل، يواجه في كل يوم اأذًى 

ت�ستخدم  الأح��زاب،  عليه  تجتمع  جديدًا، 

همَّ  ول  الأ�ساليب،  و�ستى  الو�سائل  �ستى 

لها �سوى اأن تجعله تحت طاعتها، اأن يكون 

أول الكالم
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خا�سعًا لي�سير الكون ح�سبما تريد وكيفما 

ت�ساء. 

وكما واجه النبي P اأعداءه بالرف�س 

ولمتطلباتهم، كذلك  لهم  التام  والع�سيان 

بكل  يقف  اليوم  المحمدي  اإ�سلمنا  حال 

بالرف�س  اأع���دائ���ه  م��واج��ه��ة  ف��ي  ���س��لب��ة 

والع�سيان.

وتتاآمر  جديد  م��ن  الأح���زاب  وتجتمع 

ولكنها ل تجد اإل رف�سًا وع�سيانًا.

ول��و ع��دن��ا اإل���ى م��ا اأو���س��ى ب��ه ال��ق��راآن 

نجد  الإ�سلم  اأع��داء  مواجهة  في  الكريم 

ثلثية مهمة:

1 - ال طاعة؛ رف�س جازم ونهائي، ل يمكن 
لفئة من الم�سلمين اأن تدخل في طاعة 

اأ�سلوب  وباأي  فعلوا،  مهما  الكفر،  اأهل 

جاوؤوا، لأن من يخل�س الطاعة هلل عزَّ 

اأن  يمكن  ل  بالعبودية  له  مقرًا  وج��ّل 

فالمنطق  لغيره،  ومطيعًا  تابعًا  يكون 

القراآني لهوؤلء يلتزم بمقولة: ما علمنا 

من اإله اإل اهلل عز وجل.

2 - ال �نفعال؛ فلي�س المعتمد في المواجهة 
الذي  الأذى  فمقابل  النفعال،  عن�سر 

المواجهة  م��ن  ب��د  ل  ه���وؤلء،  يمار�سه 

بدقة، واأن ل ينجرف الإن�سان اإلى حيث 

يمار�سه  ال��ذي  ف���الأذى  ه���وؤلء،  يريد 

الم�سلمون  يخرج  اأن  منه  يبغون  هوؤلء 

عن طبيعتهم فيكون ذلك مبررًا لمزيد 

من الأذى.

3 - �لتوكل على �هلل، وهو من اأهم العنا�سر 
في المواجهة، فعلى الإن�سان اأن يعلم اأن 

نا�سره  اهلل  كان  من  واأن  نا�سره،  اهلل 

الثلثية  وه��ذه  ل��ه.  ن��ا���س��رًا  ب��ه  فكفى 

الاَ  هي ما نطقت بها الآية الكريمة: {واَ

ْع �أاَذاَ�ُهْم  داَ �ْلُمناَاِفِقيناَ واَ اِفِريناَ واَ ُتِطِع �ْلكاَ

 { ِكيلاً واَ  ِ ِب��اهللهَّ ى  فاَ كاَ واَ  ِ �هللهَّ لاَى  عاَ ��ْل  كهَّ ��واَ تاَ واَ

)الأحزاب،48(.

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

5العالمين.
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اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي الآملي

بهم نعرف اهلل)2/1(
اأعرف  لم  اإن لم تعرفني نف�سك  فاإّنك  »اللهم عرفني نف�سك، 

لم  ر�سولك  تعرفني  لم  اإن  فاإنك  ر�سولك،  عرفني  اللهم  نبيك، 

تعرفني  لم  اإن  فاإنك  حجتك،  عرفني  اللهم  حجتك،  اأع��رف 

حجتك �سللت عن ديني« )1(.

هذا الدعاء هو الدعاء المعروف بدعاء ع�سر الغيبة والذي 

اأمرنا الإمام ال�سادق Q بالدعاء به ل�ساحب الأمر |. وقد 

ذكره ال�سيخ ال�سدوقM في كتابه )اإكمال الدين( �سمن دعاء 

طويل، رواه عن ابن همام الذي اأخذه عن ال�سيخ العمري النائب 

الخا�س لالإمام المهدي | في زمن الغيبة ال�سغرى الذي اأمره 

اأن يدعو به.

في رحاب بقية اهلل
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*�سّر الدعاء
وع��ل  ج���لَّ  اهلل  ع���ن  ال��خ��لف��ة  اإن 

معرفة  يمكن  ول  تكوينية.  خلفة  هي 

م��ع��رف��ة  ب��ع��د  اإل  ع�������ادًة،  ال��خ��ل��ي��ف��ة، 

يعرف  اأن  ي��رد  فمن  عنه.  الم�ستخلف 

اهلل  ي��ع��رف  اأن  ع��ل��ي��ه   Q الإم�����ام 

ج��لَّ وع���ل، وب��ع��د ذل��ك ي��ع��رف خليفته 

َعِرفه  ف��اإذا   P اهلل  ر�سول  هو  ال��ذي 

اهلل  ر�سول  خليفة  معرفة  من  �سيتمكن 

 .Q الذي هو الإمام المع�سوم P

فطلُب  العظيم،  الدعاء  هذا  �سر  وه��ذا 

ور�سوله  اهلل  معرفة  باُبه  الإم��ام  معرفة 

ح��ول  ع��دي��دة  رواي�����ات  وردت  ول��ذل��ك 

المف�سل  فعن   ،R معرفتهم  اأهمية 

 Q ال�سادق  مولنا  على  دخ��ل  اأن��ه 

فقال له: »يا مف�سل، هل عرفت محمدًا 

والح�سين  وال��ح�����س��ن  وف��اط��م��ة  وع��ل��ي��ًا 

�سيدي  يا  قلت:  معرفتهم؟  كنه   R

من  مف�سل  يا  قال:  معرفتهم؟  كنه  وما 

في  موؤمنًا  ك��ان  معرفتهم  كنه  عرفهم 

ال�سنام الأعلى، قال: قلت: عّرفني ذلك 

اأنهم  تعلم  مف�سل،  يا  ق��ال:  �سيدي.  يا 

علموا ما خلق اهلل عزَّ وجل وذراأه وبراأه 

ال�سماوات  وخ��ّزان  التقوى  كلمة  واأنهم 

والبحار  وال��رم��ال  والجبال  والأر�سين 

�سيدي  يا  فقلت:  وعيونها...  واأنهارها 

قد علمت ذلك واأقررت به واآمنت. قال: 

يا  نعم  م��ك��رم،  ي��ا  نعم  مف�سل،  ي��ا  نعم 

وطابت  طبت  طّيب،  يا  نعم   ،
)2(

محبور 

.
)3(

لك الجنة، ولكل موؤمن بها« 

*اإني جاعل في الأر�س خليفة
قيمة  اأّن  ه��و  ال��دع��اء  ه��ذا  �سر  اإّن 

��د  ��قاَ {ولاَ كرامته  في  وحرمته  الإن�سان 

منا باَني �آدم}. فاإذا كان حرًا مقاومًا  راَّ كاَ

ب�سبب  فذلك  وال�ستعباد  لل�ستعمار 

حرمة كرامته. فالذات الإلهية المقد�سة 

هذه  من�ساأ  هي  الإن�سان  خالق  هي  التي 

جاِعٌل  {�إن��ي  وج��ل:  عز  يقول  الكرامة. 

��ةاً} )ال��ب��ق��رة: 30(  ��ل��ي��فاَ ِف����ي �الأر�����ض خاَ

الإلهية  خلفته  ب�سبب  الإن�سان  فكرامة 

ولعل  ك��ري��م.  ذات��ه  جوهر  اأن  ب�سبب  ل 

اأن  لخلفته  �ُسمح  اأن���ه  كرامته  �سبب 

تكون عن اهلل جلَّ وعل، فهو خليفة اهلل 

ويجب اأن ل ينطق اإل بكلم »الم�ستخلف 

عنه« – الذي هو الحق جلَّ وعل – ول 

يجوز لمن يدعي اأنه خليفة اهلل اأن يعمل 

حرية  لنف�سه  ويطلق  نف�سه  ه��وى  طبق 

الكلم والعمل كيفما ا�ستهت، فمثل هذا 

ال�سخ�س ل يعتبر خليفة اهلل.

*كالمهم كالم اهلل
وقد وردت روايات كثيرة تن�س على 

جدهم  ك���لم  ه��و   R ك��لم��ه��م  اأن 

اهلل.  ك���لم  وك��لم��ه   P اهلل  ر���س��ول 

فلي�س �سيء عندهم اإل ب�سبب خلفتهم 

النبي فكّله  للنبي، ومن عنده، وما عند 

من اهلل وب�سبب خلفته هلل.

ال��رواي��ات  ذل��ك  اإل��ى  ف���اإذا �سممنا 

التي تتحدث عن اأنهم الوحيدون الذين 

لأحد  واأّن��ه ل يحق  عندهم علم �سحيح 

ن�ّس  هو  كما  منهم  اإل  علمه  ياأخذ  اأن 

كرامتهم  كانت  وغيره  الثقلين  حديث 

ور���س��ول��ه  هلل   R خلفتهم  ب�سبب 

وكرامة العلماء ب�سبب اأنهم خلفاء الأئمة 

R. فقد جاء في الرواية: عن ه�سام 
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وغيرهما  عثمان  بن  وح��ّم��اد  �سالم  بن 

قالوا: �سمعنا اأبا عبد اهلل Q يقول: 

»حديثي حديث اأبي، وحديث اأبي حديث 

الح�سين،  حديث  جدي  وحديث  ج��دي، 

وح���دي���ث ال��ح�����س��ي��ن ح��دي��ث ال��ح�����س��ن، 

الموؤمنين  اأمير  حديث  الح�سن  وحديث 

حديث  الموؤمنين  اأمير  وحديث   Q

ر�سول اهلل P وحديث ر�سول اهلل قول 

.
)4(

اهلل عزَّ وجل«

وفي رواية: عن اأبي مريم: »قال اأبو 

والحكم  كهيل  بن  ل�سلمة   Q جعفر 

بن عتيبة: �سّرقا وغّربا فل تجدان علمًا 

اأهل  عندنا  من  خرج  �سيئًا  اإل  �سحيحًا 

.
)5(

البيت«

*حرمة العلماء ب�سبب معرفتهم 
لكالم الأئمة

ف��ي ه���ذا ال���دع���اء ال��ن��وران��ي يقول 

اإن  ل�����زرارة   Q ال�����س��ادق  الإم�����ام 

الإم��ام  خلفاء  هم  والموؤمنين  العلماء 

فاإذا لم يعرفوا الإمام فكيف ي�ستطيعون 

لم يطبقوا  واإذا  واأوام��ره؟  بعمله  القيام 

لهم.  ف��ل حرمة   Q الإم���ام  اأوام���ر 

وبما اأن الإمام Q هو خليفة الر�سول 

P فاإذا لم يعرفوا الر�سول فاإنهم لن 

يعرفوا الإمام اأي�سًا.

ال��رواي��ات؛  من  كثير  م�سمون  وه��ذا 

عن  تتحدث  طويلة  رواي��ة  في  ورد  فقد 

خلفاء اهلل من الأنبياء والأو�سياء. فلما 

ق�سى محمد P نبوته وا�ستكملت اأيامه 

اأوحى اهلل تبارك وتعالى اإليه: »يا محمد 

اأي��ام��ك  وا�ستكملت  نبوتك  ق�سيت  ق��د 

ف��اج��ع��ل ال��ع��ل��م ال���ذي ع��ن��دك والإي��م��ان 

واآث���ار  العلم  وم��ي��راث  الأك��ب��ر  وال���س��م 

بن  علي  عند  بيتك  اأه��ل  في  النبوة  علم 

العلم  اأقطع  لم  فاإني   Q طالب  اأبي 

العلم  وميراث  الأكبر  وال�سم  والإيمان 

العقب من ذريتك  النبوة من  واآثار علم 

كما لم اأقطعها من بيوتات الأنبياء الذين 

كانوا بينك وبين اأبيك اآدم«، وذلك قول 

ى  فاَ طاَ ��صْ �هلّلاَ  {�إِنهَّ  وتعالى:  تبارك  اهلل 

لاَى  �ناَ عاَ �آلاَ ِعْمراَ �ِهيماَ واَ ْبراَ �آلاَ �إِ ا واَ ُنوحاً �آداَماَ واَ

باَْع�ٍض  ِم��ن  ا  هاَ باَْع�صُ ���ةاً  يهَّ ُذرِّ  * الاَِميناَ  �ْلعاَ

ِليٌم} )اآل عمران: 33(. ِميٌع عاَ �هلّلُ �صاَ واَ

*اأئمتنا هم الُملك العظيم
يجعل  ل��م  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل  واإن 

اأح��د  اإل��ى  اأم���ره  يكل  ول��م  جهًل  العلم 

نبي  ول  مقرب  ملك  اإل��ى  ل  خلقه  م��ن 

مر�سل ولكنه اأر�سل ر�سوًل من ملئكته 

فقال ل��ه: ق��ل ك��ذا وك��ذا ف��اأم��ره��م بما 

اإليهم  فق�ّس  يكره  عما  ونهاهم  يحب 

اأمر خلقه بعلم، فعّلم ذلك العلم وعّلم 

اأنبياءه واأ�سفياءه من الأنبياء والإخوان 

فذلك  بع�س  من  بع�سها  التي  والذرية 

�ِهيماَ  ْد �آتاَْيناَاآ �آلاَ �إِْبراَ قاَ قوله عز وجل: {فاَ

��ا  ��ْل��كاً ���ْي���ناَ���اُه���م مُّ �آتاَ ���ةاَ واَ �ْل���ِح���ْك���ماَ �ْل���ِك���تاَ���اباَ واَ

كالمهم R هو كالم جدهم 
رسول اهلل P وكالمه كالم 

اهلل فليس شيء عندهم
 إال بسبب خالفتهم

في رحاب بقية اهلل
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ا} )الن�ساء: 54(. ِظيماً عاَ

فاأما الكتاب فهو النبوة واأما الحكمة 

ال�سفوة  من  الأنبياء  من  الحكماء  فهم 

واأما الملك العظيم فهم الأئمة ]الهداة[ 

من ال�سفوة وكل هوؤلء من الذرية التي 

بع�سها من بع�س.

فيهم  اهلل  جعل  الذين  هم  والعلماء 

وحفظ  العاقبة  فيهم  وج��ع��ل  البقية، 

والعلماء.  الدنيا  تنق�سي  حتى  الميثاق 

وللهداة،  العلم  ا�ستنباط  الأم��ر  ول��ُولة 

فهذا �ساأن الف�سل من ال�سفوة والر�سل 

والأن���ب���ي���اء وال��ح��ك��م��اء واأئ���م���ة ال��ه��دى 

عزَّ  اهلل  اأم��ر  ولة  هم  الذين  والخلفاء 

اآث��ار  واأه��ل  اهلل،  علم  وا�ستنباط  وج��ّل، 

من  بع�سها  التي  ال��ذري��ة  م��ن  اهلل  علم 

الوافي، الكا�ساني، ج2، �س406.( 1)

المحبور من الحبر بالفتح: ال�سرور والنعمة والكرامة.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج26، �س117.( 3)

الكافي، الكليني، ج1، �س53.( 4)

الوافي، م.�س، ج3، �س601.( 5)

الهوام�س

 R الأنبياء  بعد  ال�سفوة  من  بع�س 

من الآباء والإخوان والذرية من الأنبياء.

*�سّلوا واأ�سّلوا
فمن اعت�سم بالف�سل انتهى بعلمهم 

ونجا بن�سرتهم ومن و�سع ولة اأمر اهلل 

عز و جل واأهل ا�ستنباط علمه في غير 

ال�سفوة من بيوتات الأنبياء R فقد 

خالف اأمر اهلل عزَّ وجّل، وجعل الجّهال 

ولة اأمر اهلل والمتكلفين بغير هدى من 

اهلل عز وجل وزعموا اأنهم اأهل ا�ستنباط 

ور�سوله  اهلل  على  كذبوا  فقد  اهلل  علم 

ولم  وطاعته   Q و�سّيه  عن  ورغبوا 

ي�سعوا ف�سل اهلل حيث و�سعه اهلل تبارك 

وتعالى، ف�سّلوا واأ�سّلوا اأتباعهم ولم يكن 

لهم حجة يوم القيامة.
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ل اآلم ومرارات. واإذا  َلنا بعد تحمٌُّ اإنَّ الإ�سالم الذي �ُسّلم اإلينا و�سَ

Q راأينا الحياة الب�سيطة التي  اأمير الموؤمنين  تفّكرنا في حياة 

الجتماعي،  اأم  الفردي  الم�ستوى  على  �سواء   ،Q يعي�سها  كان 

�سبيل  في  الآلم  من  تحّمل  كم  �سنرى   Q اأحواله  في  تفّكرنا  اأو 

من  تجّرع  وكم  وال�سربات،  الطعنات  من   Q تلّقى  وكم  الإ�سالم، 

ذلك،  كّل  بعد  و�سلنا  الإ�سالم  الحروب.  من  خا�س  وكم  المرارات، 

و�سّلم اإلى اأيديكم اأيها ال�سادة المحترمون.

ن�وٌر عل�ٌم يتبع�ه 

*العلم يحتاج اإلى التهذيب
واإن���ك���م ل��م�����س��وؤول��ون، ف�����اإذا ان�����س��بَّ 

اهتمامكم - ل �سمح اهلل - خلل الدار�سة 

على فهم دقائق الأمور العلمية دون الهتمام 

بتهذيب اأنف�سكم وتاأديبها باآداب اهلل ونبيه، 

على  تح�سلوا  ولن  العلم،  من  تنتفعوا  فلن 

من  قلب  في  اهلل  »يقذفه  الذي  النور  ذلك 

ي�ساء«. هذا العلم ي�ستتبع النورانية.

العلم الذي هو نور يهبه الباري تبارك 

وتعالى، ل ي�سمل كل القلوب، ول يليق به اأي 

غ من  ب القلب، ولم ُيفرَّ قلب. فاإن لم ُيهذَّ

يتوّجه  ولم  ال�سّيئ،  والعمل  ال�سيئ  الخلق 

نور روح اهلل
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*ل بد من تروي�س النف�س
الترّي�س  من  لكم  بّد  ل  الإخ��وة،  اأيها 

وبْذل الجهد وعليكم مراعاة بع�س الأمور.

في  نف�سه.  يحاكم  اأن  واح��د  كل  على 

ابداأ  اأعمالك،  من  تنتهي  حينما  الم�ساء، 

المعا�سي  ع��دد  وانظر  نف�سك  بمحا�سبة 

التي ارتكبتها في ذلك اليوم، اإن �ساء اهلل 

�سخ�سًا  كم  انظر  معا�س.  يكون هناك  ل 

هل  تجا�سرت.  عالم  ك��م  وعلى  اغتبت، 

مراجع  اأح��د  اإل��ى  ُوّجهت  اإذا  اأن��ه  تعلمون 

الإ����س���لم ك��ل��م��ة واح����دة ك��ان��ت اإه��ان��ة؟ 

لأن  هلل،  مبارزًا  بذلك  الإن�سان  و�سيكون 

هوؤلء اأولياء اهلل.

عليك مع كل خطوة تخطوها في �سبيل 

مقابلها،  في  تخطو،  اأن  العلم،  تح�سيل 

نقل  ل��م  اإن   - الأق���ل  واح���دة على  خ��ط��وة 

الأخ��لق،  تهذيب  �سبيل  في   - خطوتين 

وت��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ائ��د، وت��ر���س��ي��خ الإي���م���ان 

التفكير  اإل���ى  يحتاج  وذل���ك  ال��ق��ل��ب.  ف��ي 

والمحا�سبة والمراقبة.

عليك مع كل خطوة تخطوها 
يف سبيل حتصيل العلم، أن 
تخطو، يف مقابلها، خطوة 
على األقل يف سبيل تهذيب 

األخالق

بالكامل،  وتعالى  �سبحانه  اإلى اهلل  وي�سّلم 

فاإنه جّل وعل لن يقذف النور فيه، فهذا 

الأم����ر ل ي��ت��م ع��ب��ث��ًا، ول ي��ت��م م��ن خ��لل 

الحر�س على المعرفة بدقائق العلوم.

الغزالي مثًل، كان عالمًا جيدًا، وكذا 

كانوا  غيرهما،  وكثير  حنيفة  اأب���و  ك��ان 

يحيطون  م��م��ن  الكثير  وه��ن��اك  ع��ل��م��اء، 

لكن  الجميع،  من  اأف�سل  العلوم  بدقائق 

عليهم  ف  يتلطَّ لم  وتعالى  تبارك  الباري 

من  قلب  ف��ي  يقذفه  ال���ذي  ال��ن��ور  ب��ذل��ك 

التهذيب،  اإلى  يحتاج  النور  فذلك  ي�ساء. 

وي�سلتزم بذل الجهد والريا�سة.
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*راقبوا اأنف�سكم واأعمالكم
يراقبوا  اأن  المحترمين  الإخ��وة  على 

اأنف�سهم، من ال�سباح اإلى الم�ساء، فنف�س 

الإن�سان منفلتة بطبيعتها، واإذا غفلنا عنها 

- نعوذ باهلل - تجّرنا اإلى الكفر ولي�س اإلى 

منا  يقنع  ل��ن  فال�سيطان  ف��ق��ط.  الف�سق  

بنا  ينتهي  اأن  يريد  اإن��ه  وح���ده،  بالف�سق 

الأمر اإلى الكفر، ويريد للجميع اأن ينتهي 

بهم الأمر اإلى الكفر. اإن غاية ما يقوم به 

ارتكاب  نحو  الإن�سان  يدفع  اأنه  ال�سيطان 

المعا�سي ال�سغيرة، ثم يلج به نحو الأكبر 

والأكبر والأ�سّد، لي�سل به - ل �سمح اهلل - 

اإلى النحراف التام عن الإ�سلم.

ت��راق��ب��وا  اأن  عليكم  الإخ������وة،  اأي��ه��ا 

حينما  الفجر  اأذان  قبل  م��ن  اأنف�سكم، 

مراقبة  ي��ج��ب  ال��ل��ي��ل.  وح��ت��ى  تنه�سون، 

والرباعّية  الثنائية  التجمعات  في  النف�س، 

على  ال��ح��ر���س  وي��ج��ب  ال��م��ئ��وّي��ة،  حتى  اأو 

احترام الكبار، واحترام الموؤمنين ب�سورة 

عامة. وعلى الإن�سان تحا�سي الدخول في 

المناق�سات، والكلم غير المجدي.

لو فر�سنا اأن اأحدًا قام بعمل اأو امتنع 

عن عمل، وكان بذلك م�سيئًا في نظركم، 

فلُيْحَمل على ال�سواب، ول يتجا�سر دون اأّي 

تدّبر على اأحٍد من الموؤمنين اأو الم�سلمين، 

اأحد  اأو  العلماء  اأحد  يكون  اأن  عن  ف�سًل 

المراجع. هذه اأمور يجب مراعاتها. لذا، 

على الإن�سان اأن يراقب نف�سه، واأن يحفظ 

هذه الحدود حتى ينال التوفيق.

*م�سوؤوليتكم خطيرة
ف��اإن  خطيرة،  العلماء  م�سوؤولية  اإن 

ف�سيكون  ما،  مدينة  عالم  اأحدكم  اأ�سبح 

ي�سبح  وق��د  المدينة،  تلك  ع��ن  م�����س��وؤوًل 

اأحدكم عالم بلد باأ�سرها، فيتحمل بذلك 

مرجعًا  ي�سبح  وقد  البلد،  تلك  م�سوؤولية 

عن  م�سوؤوًل  بذلك  فيكون  بكاملها،  لأم��ة 

لذلك،  الأ�سا�س  و�سع  عليكم  الأم��ة.  تلك 

في  دورك��م  اأداء  ت�ستطيعوا  كي  الآن،  من 

الم�سّرف  بال�سكل  الم�سوؤولية  تلك  تحمل 

عليكم  دي��ن��ك��م.  واأم����ام  اأنف�سكم،  اأم���ام 

 لتكن أعمالكم مطابقة 
لإلسالم، لكي توفقوا إىل 
التنعم بأنوار العلم الذي

 يرضي اهلل تعاىل

نور روح اهلل
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الهتمام بهذا الأمر منذ الآن.

فقط  نهتم  الآن  »نحن  تقولوا:  اأْن  اأّما 

الم�سيب  �سن  نبلغ  وبعدما  درو�سنا،  في 

�ساء  اإن  اأخ��لق��ن��ا  بتهذيب  حينها  نهتم 

ت�ستطيعوا ذلك،  اهلل!« فهذا ل يمكن، لن 

حينها لن يتحقق للإن�سان اإل ذلك القدر 

�سن  في  عليه  ح�سل  ال��ذي  التهذيب  من 

اأي��ام  في  نف�سه  يهّذب  لم  واإذا  ال�سباب، 

�سبابه - ل �سمح اهلل - فمن ال�سعب جدًا 

�سيخًا  ي�سبح  حينما  ذل��ك  ي�ستطيع  اأن 

ويقوى  الإرادة  �ست�سعف  فحينها  عجوزًا، 

اإرادة  ت�سعف  الم�سيب  زمن  ففي  العدو. 

داخل  في  اإبلي�س  جنود  ويقوى  الإن�سان، 

النف�س، ولن يمكن حينها تحقق التهذيب، 

واإن اأمكن فاإنه �سيكون اأمرًا �سعبًا جدًا.

*الق�سّية هي القتراب من الموت
اهتموا بهذا الأمر من الآن، اهتموا به 

الآن  قدم تخطونها  كل  اإن  ال�سباب،  منذ 

للتاأخير  مجال  فل  القبر،  نحو  تقودكم 

ذلك  من  يمنعكم  ما  هناك  ولي�س  اأب��دًا، 

اأبدًا، كل دقيقة تمر من اأعماركم ال�سريفة 

ال��ذي  ال��م��ك��ان  وم��ن  القبر  م��ن  تقربكم 

وكلكم  الم�ساءلة،  اإل��ى  فيه  �ستتعر�سون 

�سُت�ساألون، واأنتم تقتربون تدريجيًا، فّكروا 

في اأن الق�سية هي القتراب من الموت، 

واأن اأحدًا لم ي�سمن لكم اأن تعمروا مائة 

اأن  بيننا  متعارفًا  فلي�س  �سنة،  وع�سرين 

يعمر اأحدنا مائة وع�سرين �سنة، فالإن�سان 

والع�سرين  الخام�سة  في  وه��و  يموت  قد 

ال�ستين،  اأو  الخم�سين  في  اأو  عمره  من 

يحل  الأج��ل  لعل  لي�س هناك من �سمان، 

�سمان،  ف��ل   - اهلل  �سمح  ل   - الآن  بنا 

ويجب اأن تفكروا وتتاأملوا في هذه الأمور. 

هّذبوا اأخلقكم، هذبوها اأكثر - اإن �ساء 

اهلل - ولتكن اأعمالكم مطابقة للإ�سلم، 

توفقوا  لكي  الإ���س��لم،  لأح��ك��ام  مطابقة 

العلم  باأنوار  التنعم  �ساء اهلل– اإلى  -اإن 

هو  الذي  العلم  تعالى،  اهلل   ير�سي  الذي 

تبارك  اهلل  يقربكم من  الذي  العلم  نور، 

وتعالى.
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كلها لحياتكما، وتعّبران 
ُ
ثمارًا طيبة توؤتي اأ

الذي  والتفاهم  الت�سامح  معاني  عن  فيها 

�سي�ساعدكما على طي الحياة بنجاح.

ما معنى التفاهم بين الزوجين؟

في  الفتاة  ترى  اأن  يعني  التفاهم  هل 

الموا�سفات  كامل  اإليها  المتقّدم  ال�ساب 

مثقال  ولو  نق�س  اأي  وهل  تتمّناها؟  التي 

تفاهما كي 

تستقيم 
الحي�اة

*ثمار التفاهم طيبة
تبنيا،  لأن  حثيثًا  ا�سعيا  الزوجان  اأيها 

ْرحًا  �سَ حياتكم،  من  الأول��ى  ال�سنوات  في 

تفاهما  بينكما،  فيما  والتوافق  للتفاهم 

معًا لأجل اإنجاح حياتكما الم�ستركة. واإذا 

اأخّل اأحدكما بهذا التفاهم فليبادر الآخر 

لتقويم اأ�س�سه �سريعًا، و�ستجدان بعد ذلك 

كنت يومًا عند الإمام الخميني } في زيارة مقت�سبة. وكان �سماحته 

ل  يريد قراءة �سيغة العقد لزوجين �سابين. فاأ�سار �سماحة الإمام لي اأْن تف�سّ

وكْن اأحد طرفي القبول اأو الإيجاب. وخالفًا للتف�سيل الذي اعتدنا عليه 

بجملتين  واأعقبها  العقد  خطبة  �سماحته  اأوجز  الزواج  خطب  قراءة  في 

اأو ثالثة ثم توّجه اإلى الفتى والفتاة قائاًل: »اذهبا وتفاهما مع بع�سكما 

بع�سًا«. فّكرت مع نف�سي اأننا نطيل في الوعظ والإر�ساد عندما نن�سح هوؤلء 

الجملة:  بهذه  الم�ستركة  الحياة  مو�سوعة  كل  الإمام  اأوجز  فيما  الفتية، 

»اذهبا وتفاهما مع بع�سكما بع�سًا«.

مع اإلمام الخامنئي
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اأن يكون مبداأ  ل�ستمرار الحياة الزوجية، 

راأيتم  اإذا  وحتى  بينهما.  �سائدًا  التفاهم 

بع�س  ف��ي  ت��ن��ازل��وا  يتحقق،  ل  راأي��ك��م  اأن 

التفاهم  لأن  الحياة  ت�ستقيم  الجوانب كي 

هو اأ�سا�س بقاء الحياة الأ�سرية، وهو الذي 

ومن  الزوجين،  بين  والألفة  المحبة  يولد 

ثم نزول البركات الإلهية.

اإذا راأيتم �سريك حياتكم يمتلك نق�سًا 

معينًا، ول بد من تحمل مواقفه واأخلقياته 

هو  المقابل،  في  لأنه،  فتحّملوا  الخاطئة، 

اأي�سًا يتحمل بع�س مواقفكم واأخلقياتكم 

عيوب  اإل���ى  ينظر  ف��الإن�����س��ان  ال��خ��اط��ئ��ة. 

واإذا  عيوبه،  اإلى  ينظر  ول  فقط  الآخرين 

�سعى اإلى النظر اإليها بفهم، اأدرك �سرورة 

التفاهم في الحياة الزوجية.

*التفاهم م�سوؤولية الزوجين
على  اإن  يقولون  ك��ان��وا  الما�سي  ف��ي 

الزوجة تحديدًا اأن تبادر اإلى التفاهم مع 

الإ�سلم،  في  �سائب  غير  وه��ذا  زوجها. 

فالإ�سلم اأّكد على التفاهم بين الطرفين 

والعطف  والأل���ف���ة  ال�سماحة  ت��ك��ون  واأن 

هذه  تقت�سر  فل  بينهما  للحياة  اأ�سا�سًا 

المعاني على اأحدهما دون الآخر.

اإلسالم أّكد على التفاهم بني 
الطرفني وأن تكون السماحة واأللفة 

والعطف أساسًا للحياة بينهما

نظرة  بح�سب  الموا�سفات،  تلك  في  ذّرة 

تلك الفتاة اأو ال�ساب، يعني اأنهما ل يمكن 

اأن يتفاهما؟!

كل، لي�س هذا هو المراد من التفاهم 

اإّنما التفاهم هو اأن ي�سعى  بين الزوجين. 

الزوجان جهدهما للت�سالح والحوار فيما 

معًا  وح��ّددا  و�سعا  اأن  بعد  خا�سًة  بينهما 

م�سارات الحياة الزوجّية.

*تنازل... قلياًل
الحياة  ب��داي��ة  وف���ي  ال��م��ط��اف،  اأول 

من  ن��وع  الزوجين  بين  يظهر  ال��زوج��ي��ة، 

الختلف في الروؤى والثقافة التي يحملها 

كل الطرفين، ونرى ال�ستياء على ملمح 

من  ج��دوى  ل  ب��اأن  نجزم  فهل  الزوجين. 

طبعًا  الجواب  الم�ستركة؟!  الحياة  ه��ذه 

الحثيث  ال�سعي  من  للإن�سان  بد  ل  اإذ  ل، 

اأن  فعليه  يتمكن  لم  واإذا  الخلل،  لإ�سلح 

مفهوم  ويحفظ  ب��الآخ��ر،  علقته  يطّبع 

فعله  يتوجب  ما  وه��ذا  الأ���س��ري،  التفاهم 

ُل���ّب �سليم ف��ي رح��اب  ع��ل��ى ك��ل ���س��اح��ب 

الحياة.

ف��ال��ت��ف��اه��م ف���ي الأ�����س����رة م���ن اأه���م 

اأن  �سحيحًا  ولي�س  الحياة.  في  الواجبات 

يعتقد كل من الزوجين اأن قراره هو الذي 

اأن  اأي�سًا  اأن يم�سي، ولي�س �سحيحًا  يجب 

اإذ ل بد،  اإلى ما يرغبان به.  ينظرا فقط 
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لقد و�سع الإ�سلم تقنينًا، عبر و�سائل 

ال��ت��رب��ي��ة الإ���س��لم��ي��ة، ل��ح��ل ال��خ��لف��ات 

الأ�سرية. فلو و�سع الزوجان هذه الو�سائل 

ن�سب اأعينهما ل�ستطاعا تفادي الم�ساكل 

وتجاوزاها �سريعًا. واأما عدم اللتفات اإلى 

اأ�سا�س  هدم  اإل��ى  �سيوؤدي  الو�سائل،  هذه 

والمراأة  الرجل  و�سي�سيء  الأ�سري  البنيان 

حينها الت�سّرف.

*ت�سهيل اأمر الزواج
ول ب��ّد ف��ي ال����زواج م��ن اّت��ب��اع منهج 

وذلك  الحياة،  مواطن  كافة  في  الب�ساطة 

بدءًا من مرا�سيم الزواج. فهذه المرا�سيم 

اإذا تمت بطريقة ب�سيطة و�سهلة ف�ست�ستمر 

بداأت  اإذا  اأم��ا  المواطن.  كافة  في  كذلك 

معكم  ف�ستبداأ  وب��ذخ  بترف  ال��زواج  اأم��ور 

لن  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات  م��ن  م�����س��ي��رة  حينها 

البداية  من  ب��ّد  فل  اإيقافها.  ت�ستطيعوا 

الب�ساطة  على  الأ�سرة  كيان  توؤ�س�سوا  اأن 

والي�سر لكي تتوفر لكم ولأهلكم وللمجتمع 

باأ�سره و�سائل الراحة والعي�س الهانىء.

*القناعة والب�ساطة
وعليكم اأيها ال�سباب اأن ت�سارعوا لمنع 

للزواج.  الباهظة  النفقات  ظاهرة  تفاقم 

كما ل تجبروا اآباءكم على ما ل يطيقون. 

اأ�سا�ٌس  فالأ�سا�س هو موؤ�س�سة الزواج وهي 

ال�ساب  كان  واإذا  الإن�ساني.  للبناء  عظيم 

بداية  منذ  بالقناعة  يتحلى  ال�سابة-  -اأو 

�سلوك  على  اأي�سًا  الآب��اء  ف�سُيجَبر  الأم��ر، 

�سبيل القناعة في كافة الأمور.

كونوا من�سفين في اأموركم ول تقارنوا 

النف�سية  فالراحة  الآخرين.  مع  اأنف�سكم 

منهج  اتخاذ  في  تكمن  الهانئة  والحياة 

تنافي  ل  والب�ساطة  والب�ساطة.  القناعة 

ال��رف��اه��ّي��ة و���س��ّد ال��ح��اج��ات ال�����س��رورّي��ة 

ل  بتعقُّ ولكن  جمعهما  يمكن  بل  للإن�سان، 

وتدّبر.

مادي  �سباق  في  اأنف�سكم  تدخلوا  ل 

لقتناء  وال�سعي  والإ���س��راف  ال��ب��ذخ  م��ن 

الراحة  لكم  يجلب  لن  فذلك  الأف�سل، 

ح�سل  كلما  بطبعه  الإن�سان  لأن  اإطلقًا 

اأّم��ا  والأف�����س��ل.  الأك��ث��ر  يريد  �سيء  على 

العفاف  على  الإن�����س��ان  فيرّبي  الإ���س��لم 

للآخرين  محتاجًا  يكون  ل  كي  والكفاف 

دوم��ًا.  الم�ساعدة  لطلب  يده  يمّد  ل  واأن 

عذابًا  للإن�سان  ي�سبب  القناعة  فعدم 

ول  الزوجي.  الع�ّس  يهدم  ما  وهو  نف�سّيًا 

الإن�سان  يعتمد  اأن  بين  الف�سل  من  ّب��د 

على نف�سه في حياته الم�ستركة، واأن يقنع 

بما عنده، وبين اأن يبذل ما بو�سعه لأجل 

دوم��ًا  وهنا  وعياله.  نف�سه  ع��ن  الترفيه 

يكمن الخلل في الفهم، فالقناعة تختلف 

عن حرمان النف�س من ال�ستزادة من نعم 

الحياة.

عدم القناعة يسبب لإلنسان عذابًا 
نفسّيًا وهو ما يهدم العش الزوجي

مع اإلمام الخامنئي
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أول الدين 
معرفته (2/1)
ال�ضهيد مرت�ضى مطهري

*التوحيد اأ�ضا�س التدّين
نخزن  �أن  مللثللًا  �أردنللللا  �إذ� 

فلي�س  البناء  م��واد  من  م��ق��دارًا 

واإذا  ترتيبها،  كيفّية  مهّمًا 

اأردنا اأن نوؤّلف كتابًا متنوعًا 

مختلفة  م���ق���االت  ي�����ض��م 

ت�ضل�ضلها،  اأو  مقاالته  ترتيب  مهّمًا  فلي�س 

ذلك اأنه كتاب متنوع في موا�ضيعه. وحتى 

باأن  تلزمنا  ال  كتاب  هكذا  مثل  مطالعة 

نبداأ بالمو�ضوع االأول اأو بال�ضفحة االأولى، 

الكتاب  منت�ضف  من  نبداأ  اأن  يمكننا  اإذ 

اأن نقيم بناًء  اأردن��ا  اإذا  اأّما  اآخ��ره.  اأو من 

معّينًا فاإن االأمر يختلف تمامًا، فالت�ضل�ضل 

عن اأمير الموؤمنين علي Q: »اأول الدين معرفته« (1).

ونوافذ،  و�ضقف،  وب��اب،  ج��دران  من  يتاأّلف  ببناء  الدين  �ضّبهنا  لو 

والعقائد  الأف��ك��ار  جميع  قواعد  ف��اإّن  البناء  عليها  ينه�س  وق��واع��د 

والأخالق الدينية هي معرفة اهلل. ولو �ضّبهنا الدين بكتاب علمي ي�ضم 

فاإن  الكتاب  اأ�ضل  عليها  يقوم  واأفكارًا  متنوعة  وق�ضايا  وف�ضوًل  اأبوابًا 

معرفة اهلل �ضبحانه هي الأ�ضا�س الأول في ذلك.

حكمة األمير
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فة  معر *
ج��وه��ر  اهلل 

ال�������وج�������ود 

الإن�ضاني

معرفة  اإّن 

تقت�ضر  ال  اهلل 

فح�ضب،  الدين  على 

الوجود  جوهر  اإن��ه��ا  ب��ل 

االإن�ضاني، ذلك اأّن بناء االإن�ضان 

ال يتّم اإاّل على اأ�ض�س التوحيد.

اإننا نطلق على كثير من االأمور وال�ضوؤون 

االإن�ضانية  اإّن  فنقول:  باالإن�ضانية،  وننعتها 

تقت�ضي الرحمة والمروءة واالإح�ضان، واإّن 

االإن�ضانية تن�ضد ال�ضالم وتنفر من الحرب 

وتجعلنا متعاطفين مع المر�ضى والجرحى 

م�ضاعدة  اإل����ى  وت��دف��ع��ن��ا  وال��م��ن��ك��وب��ي��ن، 

المحتاجين وتطلب مّنا الت�ضحية بالنف�س 

واإلى غير ذلك  االآخرين،  واحترام حقوق 

من المواقف وال�ضلوك. وكل ذلك �ضحيح 

كل  على  اإّن  ب��ل  اأح���د،   عليه  يعتر�س  ال 

اإن�ضان اأْن يحّقق اإن�ضانيته من خالل ذلك. 

المنطقية  االأ�ض�س  عن  ت�ضاءلنا  لو  ولكّنا 

واالأخالق  الو�ضايا  تلك  اإليها  ت�ضتند  التي 

التي تدفعنا اإلى الت�ضحية بم�ضالحنا من 

عن  عاجزين  حينها  �ضنكون  فاإننا  اأجلها 

اإقناع اأنف�ضنا واالآخرين بالفل�ضفة الكامنة 

وراء تلك االأخالق والمواقف اإذا لم ناأخذ 

بنظر االعتبار معرفة اهلل.

ال ي��م��ك��ن��ن��ا اأب������دًا اك��ت�����ض��اب ال��ق��ي��م 

االأخالقية الرفيعة اأو االنتهال من الفي�س 

الروحي بعيدًا عن نبعه االإلهي، فحتى اأكثر 

���ة وال��ح�����ض��اب  وال���دقَّ

اأم���������ور م���ط���ل���وب���ة. 

اأن  اأردن��ا  لو  وكذلك 

نوؤّلف كتابًا علميًا اأو 

فاإن  مطالعته   اأردن��ا 

هو  نفعله  ���ض��يء  اأول 

مواكبة الكتاب من بدايته 

وح�ضب ترتيب موا�ضيعه.

فالتدين المنطقي وال�ضليم ُيلزم 

المرء باأن ي�ضرع من البداية، من االأ�ض�س، 

وهي: التوحيد ومعرفة اهلل. واإذا لم يثبت 

وطّيات  الروح  اأعماق  في  االأ�ضالن  هذان 

دونما  �ضتبقى  االأج��زاء  �ضائر  ف��اإّن  القلب 

اأ�ضا�س متين.

*قولوا ل اإله اإّل اهلل تفلحوا
P: �ضّلوا  الر�ضول االأعظم  هل قال 

وب�ّضر  بدعوته  �ضدع  عندما  �ضوموا  اأو 

اأرح��ام��ك��م  ��ل��وا  ���ضِ ق���ال:  وه��ل  بر�ضالته؟ 

اإلى  دع��ا  وه��ل  بع�ضًا؟  بع�ضكم  يظلم  وال 

اأو  االلتزام باالآداب الم�ضتحّبة في الم�ضي 

اأو  يقل  لم  اإّنه  الطعام؟  تناول  اأو  الجلو�س 

يذكر من ذلك �ضيئًا، بل هتف P: قولوا 

الر�ضول  ب��داأ  لقد  تفلحوا.  اهلل  اإاّل  اإل��ه  ال 

الحنيف  الدين  اإلى  دعوته   P االأعظم 

العالمين،  قلوب  بها  فاحتّل  العبارة  بهذه 

من  انطالقًا  العظيمة  اأّمته  بنى  ثم  ومن 

ذلك االأ�ضا�س المتين.

حكمة األمير
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نف�ضها  تجد  العالم  في  ماّديًة  الموؤ�ض�ضات 

االجتماعية  نظمها  تبني  اأن  اإلى  م�ضطرة 

على اأ�ض�س اأخالقية.

*طريقان ل ثالث لهما
عن  بعيدًا  االإن�ضانية  اإق�ضاء  يمكن  ال 

في  ال�ضقوط  اأو  االإيمان  فاإّما  اهلل؛  معرفة 

ال��ذات،  ع��ب��ادة  حيث  الحيوانية  ح�ضي�س 

من  ب��ه  ت�ضّج  وم��ا  ال�ضخ�ضية  والم�ضلحة 

اأ�ضرها؛  ف��ي  وال��وق��وع  ال�ضهوة  اإل��ى  انقياد 

والجاه،  البطن،  عبادة  اأو  اهلل  عبادة  فاإّما 

والمنا�ضب والمال. ولي�س هناك من طريق 

والتقوى  والُخُلق  ال�ضرف  ي��ّدِع  وم��ن  ثالث. 

كل  نبع  هو  الذي  اهلل  عن  بعيد  وهو  والعّفة 

تلك ال�ضفات فاإن ذلك مجّرد اأوهام ال غير.

ويعّبر القراآن الكريم عن هذه الحقيقة 

َكْيَف �َضَرَب  َت��َر  {�أََل��ْم   : بقول اهلل عزَّ وجلَّ

ُلَها  �ضْ
َبٍة �أَ َبًة َك�َضَجرٍة َطيِّ  َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ

ُ �للهّ

�أُُكلََها  ُتوؤِْتي   * َماء  �ل�ضَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت 

ُكلَّ ِحيٍن ِباإِْذِن َربَِّها} )اإبراهيم: 24 ل 25(.

في  ج��ذوره��ا  ت��م��ّد  �ضجرة  ف��االإي��م��ان 

اأع���م���اق ال����روح ف��ت��ت��ف��رع م��ن��ه��ا اأغ�����ض��ان 

االع��ت��ق��اد ب��ال��ن��ب��ّوة وال���والي���ة واالأدي�����ان، 

وكذلك االعتقاد باأّن هذا العالم قائم على 

ي�ضيع  ال  تعالى  اهلل  واأّن  والحق  العدالة 

الم�ضيئون جزاء  و�ضيلقى  المح�ضنين  اأجر 

اأعمالهم.

اأم�����ا ث���م���ار ه����ذه ال�����ض��ج��رة ال��ط��ي��ب��ة 

والتقوى  والعّفة  والكرامة  ال�ضرف  فهي 

والقناعة  وال��ف��داء  والت�ضامح  واالإح�ضان 

والطماأنينة وال�ضالم.

وف���ي 

القراآن  ي�ضرب  ذلك  مقابل 

�ضبحانه  ي��ق��ول  اآخ����ر،  م��ث��اًل 

َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  {َوَم��ث��ُل  وتعالى: 

���ْت ِم��ن  َك�������َض���َج���َرٍة َخ��ِب��ي��َث��ٍة �ْج���ُت���ثَّ

َف���ْوِق �لأَْر����ضِ َم��ا َلَها ِم��ن َق���َر�ٍر} 

حقيقة  وه���ذه  26(؛  )اإب��راه��ي��م: 

اأفراد نراهم يتحّم�ضون  تتجلى اأحيانًا في 

تحت  يقعون  اأو  قوميٍة  اأو  عرٍق  دفاعًا عن 

نفو�ضهم  في  فت�ضتعل  العقائد  بع�س  تاأثير 

اإلى  تدفعهم  قد  التي  الكاذبة  الم�ضاعر 

الت�ضحية باأرواحهم من اأجلها، ولو �ضنحت 

قلياًل  نف�ضه  راج��ع  اأو  الأح��ده��م  الفر�ضة 

لموقفه  منطقي  اأ�ضا�س  اإيجاد  عن  لعجز 

و�ضلوكه، فقليل من التاأّمل واالإر�ضاد �ضوف 

يق�ضع تلك ال�ضحب عن �ضماء روحه.

*اأ�ضا�س اإن�ضاني متين
يمتلك  ال���ذي  وح���ده  ه��و  االإي��م��ان  اإن 

قواعد  واإن  المتين  االإن�����ض��ان��ي  االأ���ض��ا���س 

التقوى  على  تنه�س  اإنما  االإن�ضاني  البناء 

ال�ضجاعة  وع��ل��ى  وال��ط��ه��ر  واال���ض��ت��ق��ام��ة 

التي  الخ�ضال  وهي  وال��ف��داء،  وال�ضهامة 

يمتاز بها االإن�ضان عن الحيوان.

لعبادة  البديل  وح���ده  ب��اهلل  االإي��م��ان 

ما  وه��و  ال�ضخ�ضية،  والم�ضلحة  ال��ذات 

ي�ضير اإليه القراآن الكريم في قوله تعالى:

ُيْخِرُجُهم  �آَم��ُن��و�ْ  ��ِذي��َن  �لَّ َوِل���يُّ   ُ {�للهّ

َكَفُرو�ْ  ��ِذي��َن  َو�لَّ ��ُوِر  �ل��نُّ �إَِل��ى  ُلَماِت  ��َن �لظُّ مِّ

��َن  ��اُغ��وُت ُي��ْخ��ِرُج��وَن��ُه��م مِّ �أَْوِل���َي���اآوؤُُه���ُم �ل��طَّ

ُلَماِت} )البقرة: 257(. وِر �إَِلى �لظُّ �لنُّ

نهج البالغة، خطبة 1.) 1(

الهوام�س
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*الدنيا محّطة وممّر
اأ�ضا�س  على  الدنيا  اإل��ى  ننظر  غالبًا، 

اأنف�ضنا  اإل��ى  وننظر  النهائية  القيمة  اأّنها 

تتحّول  فيها.  خ��ال��دون  اأننا  اأ�ضا�س  على 

الدنيا عندنا اإلى هدف وتتحّول اإلى المقر، 

ومحطة،  طريق،  اأنها  ونن�ضى  والم�ضتقر. 

�ضماحة ال�ضيد 

ح�ضن ن�ضر اهلل )حفظه اهلل(

اأّيها الإخوة، اإّن الدنيا فانية، زائلة. الدنيا جيفة 

وكونوا  الدنيا،  طاّلب  من  تكونوا  فال  كالب،  وطاّلبها 

طاّلبًا لالآخرة. من كان ي�ضعى لماٍل فليعتِبْر بالأغنياء 

الذين ماتوا وتركوا الأموال خلفهم. ومن كان يعمل لجاٍه 

والقيا�ضرة  والنماردة  الفراعنة  بحال  فليعتبر  و�ضلطان 

والأكا�ضرة والملوك والجبابرة الذين مار�ضوا ال�ضلطة والجاه 

�ضبحانه  اهلل  اإل��ى  وبظلمهم  ومعا�ضيهم،  باإثمهم،  ورح��ل��وا 

الذي  عملك  �ضوى  �ضيء،  الدنيا  ه��ذه  من  يبقى  ل  وتعالى. 

واأحا�ضي�ضك  وبغ�ضك،  حبك  ظنونك،  �ضوى  بيدك..  تنجزه 

في  مدّونة  تبقى  كلها  واأف��ك��ارك.  قلبك،  وخطرات  وم�ضاعرك، 

ك،  الكتب التي ت�ضجلها مالئكتك ويح�ضيها من خلف المالئكة ربُّ

هذا الأمر يجب اأن ن�ضعه في بالنا. 

كونوا
طالباً 
لآلخرة

َمْن  {ُك��لُّ  واأّن  ومعبر.. واأن ما فيها يزول 

ما  ه��ذا   .)26 )الرحمن:  َف����اٍن}  َع��لَ��ْي��َه��ا 

يجب اأن نتذكره وعندما نن�ضاه نن�ضى ربنا 

فن�ضقط  ل�ضيطاننا  وننقاد  اأنف�ضنا  ونن�ضى 

ون�ضيع.

Q في  االإم��ام علي بن اأبي طالب 

من القلب إلى كل القلوب
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َيا  ي  َعنِّ »اإَِل��ْي��ِك  يقول  ك��ان  كلماته  بع�س 

َقِد اْن�َضَلْلُت ِمْن  َفَحْبُلِك َعَلى َغاِرِبِك،  ُدْنَيا 

واْجَتَنْبُت  َحَباِئِلِك،  ِمْن  ْفَلتُّ 
َ
واأ َمَخاِلِبِك، 

ِذيَن  ْيَن اْلُقُروُن الَّ
َ
ِك، اأ َهاَب ِفي َمَداِح�ضِ الذَّ

الَِّذيَن  َم���ُم 
ُ
االأ ْي���َن 

َ
اأ ِبَمَداِعِبِك،  َغ��َرْرِت��ِه��ْم 

اْلُقُبوِر  َرَهاِئُن  َفَها ُهْم  ِبَزَخاِرِفِك،  َفَتْنِتِهْم 

�َضْخ�ضًا  ُكْنِت  َلْو   
َّ

واهلل اللُُّحوِد،  اِميُن  وَم�ضَ

ُحُدوَد  َعَلْيِك  َقْمُت 
َ
الأ ّيًا،  ِح�ضِّ وَقاَلبًا  َمْرِئّيًا 

َم��ٍم 
ُ
واأ  ، َم��اِن��يِّ

َ
ِب��االأ َغَرْرِتِهْم  ِعَباٍد  ِفي   

َّ
اهلل

�ْضَلْمِتِهْم اإَِلى 
َ
ْلَقْيِتِهْم ِفي اْلَمَهاِوي، وُمُلوٍك اأ

َ
اأ

ِوْرَد  اَل  اإِْذ  اْلَباَلِء  َمَواِرَد  ْوَرْدِتِهْم 
َ
واأ َلِف،  التَّ

ِك َزِلَق،  َدَر، َهْيَهاَت َمْن َوِطَئ َدْح�ضَ واَل �ضَ

َعْن  اْزَورَّ  وَم��ِن  َغ��ِرَق،  ُلَجَجِك  َرِك��َب  وَم��ْن 

اِلُم ِمْنِك اَل ُيَباِلي اإِْن  (1)، وال�ضَّ
َق َحَباِئِلِك ُوفِّ

ْنَيا ِعْنَده َكَيْوٍم َحاَن  ، والدُّ
(2)

اَق ِبه ُمَناُخه �ضَ

َلِك  ِذلُّ 
َ
اأ اَل   

َّ
َف��َواهلل ي  َعنِّ اْعُزِبي  اْن�ِضاَلُخه 

 .
(3)

َفَتُقوِديِني« َلِك  �ْضَل�ُس 
َ
اأ واَل  يِني،  َفَت�ْضَتِذلِّ

��َم��ا  »واإِنَّ طالب  اأب��ي  بن  علي  عند  الق�ضة 

اآِمَنًة  ِلَتاأِْتَي  ْقَوى  ِبالتَّ َها  ُرو�ضُ
َ
اأ َنْف�ِضي  ِهَي 

قبل 
ُ
اأ كيف  المهم   .

(4)
ْكَبِر«

َ
االأ اْلَخْوِف  َيْوَم 

على اهلل يوم القيامة؟ اأبي�س الوجه اأحمل 

كتابي بيميني؟ هل اأح�ضل على ر�ضا اهلل 

وجواره والقرب منه؟

عند  ال��روح��ي��ة  ال���ّل���ذة  *قّمة 
ال�ضهادة

نحن، يجب اأن نعي�س لحظات حياتنا، 

على قاعدة اأن الدنيا فانية، وعلى اأ�ضا�س 

بالّلذة  ن�ضعر  المطلقة. حينها  طاعة اهلل 

ف��ي ط��اع��ت��ه واإن ك���ان ف��ي ال��ط��اع��ة األ���ٌم 

طاعة  في  للجرح  اإّن  وماأ�ضاة.  ومعاناٌة، 

اهلل لّذة، ولذلك قيل اأ�ضّد الّلذة الروحّية 

ه��ي ل��ح��ظ��ات ال�����ض��ه��ادة ب��ي��ن ي���دي اهلل 

اللحظات  اأ���ض��ّد  وه��ي  وتعالى.  �ضبحانه 

الحب  ب��ل��ّذة  االإن�����ض��ان  فيها  ي�ضعر  ال��ت��ي 

اأن ف��ي يوم  ُي��ذك��ر  ت��ع��ال��ى... ول��ذل��ك  هلل 

االإمام  كان  عندما  المحرم،  من  العا�ضر 

ثخن 
ُ
اأ وقد  بنف�ضه  يجود   Q الح�ضين 

ج�ضده بالجراحات، في تلك اللحظة التي 

الج�ضد  اآالم  كل  فيها  يعي�س   Q كان 

اأ���ض��وات  ي�ضمع  وه��و  ال��غ��در  معاناة  وك��ل 

وال  ت�ضتغيث،  واأي��ت��ام��ه  واأط��ف��ال��ه  ن�ضائه 

االإم��ام  نا�ضر...  وال  وت�ضتن�ضر،  مغيث، 

في  اللحظات،  هذه  في   Q الح�ضين 

وقمة  اللذة  قمة  يعي�س  كان  الماأ�ضاة  قمة 

لنا  تركه  وفيما  اهلل.  مع  القرب  لحظات 

اللحظات  ه��ذه  ف��ي  كلمات  م��ن  ال��ت��اري��خ 

ربه  يناجي  وهو   Q الح�ضين  لالإمام 

ول�ضان حاله يقول:

اإلهي تركت الخلق طّرًا في هواك

اأراك ل���ك���ي  ال���ع���ي���ال  واأي���ت���م���ت 

ف���ل���و ق��ط��ع��ت��ن��ي ب���ال���ح���ب اإرب������ًا

ل��م��ا م����ال ال����ف����وؤاد اإل�����ى ���ض��واك

.Q هذه كانت مناجاة اأبي عبد اهلل

*القيمة في ر�ضى اهلل
في  يتاأّلم  ال��ذي  الموؤمن  ف��اإن  لذلك 

لّذة.  اإل��ى  عنده  االأل��م  يتحّول  اهلل،  �ضبيل 

عندما  الروحية.  ه��ذه  اإل��ى  بحاجة  نحن 

نعمل ال يجوز اأن ننظر اإلى النتائج، واإنما 

اأن  وه��ي  واح���دة  حقيقة  نفهم  اأن  يجب 

ير�ضى  حتى  نعمل  ونبقى  نعمل  اأن  علينا 
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اهلل. اأن ننت�ضر اأو ننهزم هذا لي�س مهمًا، 

اأن نعمل حتى ير�ضى اهلل �ضبحانه  المهم 

للعمل  الغيبية  القيمة  هي  ه��ذه  وتعالى. 

اأداء  االأ�ضا�س هو  اأن نقوم به.  الذي يجب 

التكليف االإلهي ال�ضرعي بروحية العبودية 

اأن  اأ�ضا�س  هلل، وال�ضعي نحو االآخرة وعلى 

الذي  فال�ضهيد  وجيفة.  فانية  الدنيا  هذه 

ي�ضقط، و�ضل اإلى الغاية  التي هي الو�ضول 

اإلى اهلل �ضبحانه وتعالى. الأن غاية العمل 

وغاية الخلق وغاية الجهاد وغاية الحياة، 

اهلل  ج��وار  في  والعي�س  اهلل  اإل��ى  الو�ضول 

و�ضلوا  ال�ضهداء  والح�ضول على ر�ضوانه. 

اإلى الغاية. لقد ح�ضلوا على اهلل ومن ربح 

اهلل فقد ربح كل �ضيء ومن خ�ضر اهلل فقد 

خ�ضر كل �ضيء.

*روحّية اأداء التكليف الإلهي
الروحية،  هذه  نحمل  اأن  يجب  ونحن 

من  ن��ع��رف  ال���ذي  التكليف  اأداء  روح��ي��ة 

نحدده  ال��ذي��ن  نحن  ول�ضنا  لنا،  ده  ي��ح��دِّ

تكاليفنا  لنا  يحّدد   P النبي  الأنف�ضنا. 

بعده.   Q المع�ضوم  واالإم��ام  االإلهية 

الفقيه  ف��ال��ول��ي  ال��ك��ب��رى  غيبته  ف��ي  اأم���ا 

الب�ضير  بالزمان  العارف  الكفوؤ  ال�ضجاع 

هو  االأّم��ة  في  الحا�ضر  المت�ضّدي  القائد 

الذي يحدد لنا تكليفنا االإلهي.

فاإّن  الت�ضل�ضل  ما دمنا نم�ضي في هذا 

قيمة الحياة اأن تقوم بتكليفك االإلهي، الأن 

هذا يمّثل العبودية هلل، وي�ضمن لك االآخرة 

وال��و���ض��ول اإل���ى ال��غ��اي��ة. »ف��م��ن م��ات ولم 

 
(5)

جاهلية« ميتة  مات  زمانه  اإم��ام  يعرف 

المع�ضومين  باالأئمة  خا�ضة  لي�ضت  هي 

واإنما ُيق�ضد بها اأئمة الم�ضلمين اأي�ضًا في 

زمن الغيبة الكبرى.

اأو  الهزيمة  لي�ضت  *القاعدة 
النت�ضار

المعنويات  م�ضدر  يكون  اأن  يجوز  ال 

هو  ال�ضعف  م�ضدر  اأو  االنت�ضار،  عندنا 

هذه  ك��ل  نتجاوز  اأن  يجب  ب��ل  الهزيمة، 

النتائج وكل هذه الوقائع التي تحيط بنا، 

المعنوية  االآث���ار  م�ضتوى  على  نتجاوزها 

وعزيمتنا  روحيتنا  ون�ضتمد  وال��روح��ي��ة 

ومن  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  من  واإ�ضرارنا 

اأن العمل له وفي �ضبيله، وفي عينه: »هّون 

اأنه بعين اهلل«. على هذه  علّي ما نزل بي 

القاعدة يجب اأن ُنكمل ويجب اأن ن�ضتمر. 

بروحية  نقاتل  الروحية  بهذه  اأكملنا  واإذا 

وق��وًة  انت�ضارًا  كلها  ال�ضاحات  يمالأ  من 

ُيهزم  م��ن  بروحية  لي�س  ن�ضتمر  وق���درة. 

نخرج  اأن  يجب  هذا  غ��دًا،  ُيهزم  اأو  االآن، 

لنتعامل  النف�ضي،  الح�ضار  جو  ومن  منه 

المادية  حركتنا  ف��ي  ال��م��ادي  ال��واق��ع  م��ع 

النف�ضي  الم�ضتوى  على  ول��ك��ن  بواقعية 

والمعنوي نبقى نتعامل بنف�س القوة بنف�س 

العزيمة بنف�س الروحية التي نحملها كعباٍد 

هلل وموؤمنين به و�ضالكين اإليه.

يمالأ  اأن  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  ن�ضاأل 

بقدرته  �ضعورًا  واأرواحنا  به  اإيمانًا  قلوبنا 

عباده  من  يجعلنا  واأن  وح�ضوره  وعظمته 

ال�ضالحين ون�ضاأله ُح�ضن العاقبة وال�ضالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

فَمن يبتعد عن حبائلك يوّفق.) 1(

م���ن كان �ضالم���ًا من ح���ب الدني���ا وكان اهلل عنده ه���و الوجود ) 2(

المطلق والدنيا عنده ال قيمة لها على االإطالق...

نهج البالغة، ج3، �س74، خطبة 45.) 3(

م.ن، ج3، �س71، خطبة 45.) 4(

الوافي، الفي�س الكا�ضاني، ج2، �س130.) 5(

الهوام�س
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*�ضنن اهلل
يقولون  م�ضحك،  مثل  هنالك  األي�س 

فاأح�ضرها،  ن�ضوة،  وجد  اإن�ضانًا  اإنَّ  فيه: 

وهو مهتم بها، فلما �ُضئل عن ذلك، قال: 

ثالث  واإلى  الفر�س،  اإلى  اأي�ضًا  اأحتاج  اأنا 

ن�ضوات؟! 

ل�ضنن  خالفًا  ي�ضير  الذي  االإن�ضان  اإنَّ 

اهلل، ال ينزل اهلل عليه �ضيئًا.

الذي  الج�ضم  على  الحياة  اهلل  ُينزل 

النبات  وُيعطى  معها،  يتفاعل  اأن  ي�ضتحق 

لالأر�س القادرة على اأن تحملها.

في  اإ�ضرائيل  بني  ة  ق�ضَّ ُذك��رت  لقد 

هل  ولكن  كثيرة،  ات  م��رَّ الكريم  ال��ق��راآن 

اأن  اهلل  يريد  حكمة  اأو  �ضرٍّ  اأه��م  تعرفون 

نعلمها من خاللها؟

بني  اأنَّ  لنا  ُيظهر  اأن  يريد  تعالى  اهلل 

لهم،  ف�ضّ الذين  الوحيدون  هم  اإ�ضرائيل 

ونّزل عليهم الن�ضر بال �ضبب وال مقدمات، 

ْلُتُكْم َعلَى �ْلَعاَلِميَن}  فعندما يقول: {َف�ضَّ

اأف�ضل  اأنَّهم  يق�ضد  ال   ،)122 )البقرة: 

لهم، ون�ضرهم  من كل بني اآدم، واإنما ف�ضّ

المعروفة.  االإن�ضانّية  الن�ضر  قواعد  بدون 

ل��ق��د ك��ان��وا م��ح��ك��وم��ي��ن ل��ف��رع��ون واآل����ه، 

جاء  ولكن  بالحرية،  يحلمون  ال  وك��ان��وا 

اأقامهم  نبي اهلل فجاأة، وب�ضورة معجزة، 

اأبطل  اإْذ  اأح�����رارًا؛  وجعلهم  واأخ��رج��ه��م 

و�ضقى  فرعون،  واأغ��رق  بع�ضاه،  ال�ضحر 

قومه ماء، واأو�ضلهم اإلى بيت المقد�س.

صدقوا... 
فأُجيبوا(2/2)

Mال�ضهيد ال�ضيخ راغب حرب

ل ُينزل اهلل الن�ضر اإّل عندما تتوّفر مقّدماته، فهو ل ُينزله على 

اإن�ضاٍن غير قادر على تحّمله؛ لئالاَّ يكون الأمر عليه ع�ضيرًا ومتعبًا. 

فاإذا وهبتك �ضمعة، ولي�س عندك طاولة ت�ضعها عليها، اأو بيت ت�ضع 

بيتًا،  لك  اأبني  واأن  طاولة،  اأعطيك  اأن  مّني  وطلبت  الطاولة،  فيه 

ف�ضوف تكون الم�ضاألة اأكثر �ضعوبًة وطرافًة.

منبر القادة
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اهلل تعاىل قادر على أن ينزل 
النصر، لكن من يستطيع أن يتحّمل 

مسؤولية حتقيق هذا النصر؟

ك فقاتال *اذهب اأنت وربُّ
بيت  م��ن  نقلهم  ْن 

َ
اأ النتيجة  وك��ان��ت 

في  هم  عزِّ بيت  اإلى  م�ضر  في  اال�ضتعباد 

بيت  ادخ��ل��وا  لهم:  وق��ال  المقد�س،  بيت 

ياأمركم بذلك،  وا�ضكنوه. فاهلل  المقد�س، 

واإذا �ضكنتم، ف�ضوف ت�ضبحون ملوكًا على 

اأنف�ضكم، وتخرجون عن كونكم محكومين 

�ضوف  باأنه  اهلل  ويعدكم  اآخ��ري��ن،  لملوك 

يدلونكم  با�ضتمرار،  اأنبياء  عليكم  ير�ضل 

تخطئوا،   
َّ

ل��ئ��ال ال�����ض��واب؛  ط��ري��ق  ع��ل��ى 

َجبَّاِريَن  َق��ْوًم��ا  ِفيَها  {�إِنَّ  قالوا:  هم  ولكنَّ

ِمْنَها َفاإِن  َو�إِنَّا َلن نَّْدُخلََها َحتََّى َيْخُرُجو�ْ 

بمعنى   ،)22 )المائدة:  ِمْنَها}  َيْخُرُجو�ْ 

ولكّن  اأقوياء،  جماعة  االأر�س  هذه  في  اأنَّ 

م��وؤم��ن��ًا واح���دًا بينهم ق��ال ل��ه��م: ادخ��ل��وا 

ال، ف��ق��ال��وا:  وق��ات��ل��وه��م،  ال��ب��اب،  عليهم 

���ا َهاُهَنا  نَّ ���َك َف��َق��اِت��اَل �إِ {َف��اْذَه��ْب �أَْن���َت َوَربُّ

َقاِعُدوَن} )المائدة: 24(.

والحكمة من هذه الق�ضة اأن اهلل نّزل 

على  يقدروا  لم  ولكنهم  الن�ضر،  عليهم 

حمله.

*هل ن�ضتطيع تحّمل الّن�ضر؟
قد  عك�ضيَّة،  بطريقة  ن�ضتغل  عندما 

ُينّزل اهلل تعالى علينا الن�ضر. ال مانع من 

ذلك؛ الأنَّ رحمته وا�ضعة، وهو قادر على اأن 

ينزل  اأن  ولي�س �ضعبًا عليه  الن�ضر،  ينزل 

يتحّمل  اأن  ي�ضتطيع  م��ن  ولكن  معجزة، 

اأن  المطلوب  وهل  الن�ضر؟  هذا  م�ضوؤولية 

الن�ضر  حاماًل  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  يبقى 

واأي���ن هي  اإذًا، م��ا ه��و دورك����م؟  وح���ده؟ 

وج��ود  قيمة  وم��ا  االأر�����س؟  ف��ي  خالفتكم 

هوؤالء الخلفاء في هذه االأر�س، وال�ضهداء 

اأن  على  ي��ق��درون  ال  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  على 

يحملوا  اأن  وال  للن�ضر،  ظ��روف��ًا  ي�ضنعوا 

ن�ضرًا اأنزله اهلل تعالى عليهم من دون اأن 

تكون لهم يٌد فيه؟!

اهلل،  عند  من  هو  الن�ضر  اأنَّ  �ضحيح 

اهلل  فاإن  واإاّل  بعمل،  يكون  اأن  يجب  ولكن 

ط��وال  تتعبوا  اأن  دون  وم��ن  ق���ادر،  تعالى 

النهار والليل، ي�ضتطيع اأن ينزل لكم تفاحًا 

تزرعوا  اأن  لكم  اأحّب  اأنَّه  الجنة، غير  من 

الأ�ضباب ال اأريد اأن اأدخل في بحثها االآن.

*ا�ضنعوا اأ�ضباب الن�ضر
ليعطيكم  االأ���ض��ب��اب،  ت�ضنعون  اأن��ت��م 

الكلمات  وك��ل  ال�ضعي،  بعد  ال���رزق  اهلل 

غير  كلمات  ه��ي  ذل��ك  غير  تحكي  ال��ت��ي 

ال  كثيرة  اأمور  توجد  لكم:  قلت  اإ�ضالمية. 

هم  عالقة لالإ�ضالم بها، وهي حرام، ولكنَّ

تكون  ربَّما  بل  االإ���ض��الم،  لبو�س  األب�ضوها 

كفرًا واإلحادًا.

منبر القادة
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سريوا وفقًا لقوانني العّزة، 
واصنعوا شروط النصر، 

ينزلهما اهلل عليكم

اإن�ضانًا  اأن  ي��وم،  ذات  اأخبرتكم،  لقد 

نا�ضكًا وزاه��دًا، وكان  ليكون  ياأكل؛  كان ال 

يدخله  جّيد  بعمل  يقوم  بذلك  اأن��ه  يعتقد 

اإلى الجنة، ولكن هل هذا هو العمل الجّيد 

الذي ُيدخل اإلى الجنة؟ اأال يوجد غير هذه 

الطريقة؟ 

هذه  لمثل  ال��ج��ّن��ة  يجعل  ل��م  اهلل  اإن 

اإذا  توؤتى  ال  فالجنة  ال�ضغيرة،  االأع��م��ال 

اأو  قبرًا،  بنى  اأو  جّبانة،  ما  اأح��د  »�ضّيج« 

هناك  واإنَّما  اأطرافه،  من  الع�ضب  ح�ضد 

اأمور اأخرى ُتدخل اإلى الجنة.

االإ���ض��الم،  في  دخلت  مفاهيم  هناك 

اإ�ضكال  ال  ولكن  ب�ضلة،  اإليه  تمّت  ال  وهي 

لك  ينبغي  ولكن  اهلل،  من  الن�ضر  اأنَّ  في 

لتحتمله  وال�ضروط،  الظروف  له  ُتهّيئ  اأن 

عندما ينّزله اهلل عليك.

*العّزة قوانينها اإلهّية
 {ِ �للهّ ِع��ن��ِد  ِم����ْن  �إِلَّ  ��ُر  �����ضْ �ل��نَّ {َوَم�����ا 

التي  هي  الحكمة  فهذه   ،)10 )االأن��ف��ال: 

يقول  للموؤمنين،  يعلنها  اأن  اهلل  ي��ري��د 

تقدرون  التي  الن�ضر  �ضروط  نوا  اأمِّ لهم: 

تعلموا  األ��م  عليكم.  نّزله 
ُ
اأ و�ضوف  عليها، 

ومعكم  رجل،  ثالثمائة  حوالي  كنتم  اأنكم 

تم�ضون حفاة  واأنتم  ال�ضداأ،  اأكلها  �ضيوف 

على  اهلل  ن�ضركم  ثم  الطريق،  هذه  على 

وخبراء  الميدان،  واأبطال  قري�س،  �ضادة 

القتال... الأنكم اأّمنتم �ضروط الن�ضر؟!

العزيز  ��ه  ب��اأنَّ اهلل  تعبير  ج��اء  ول��م��اذا 

ُر �إِلَّ ِمْن ِعنِد  الحكيم في قوله: {َوَما �لنَّ�ضْ

 َعِزيٌز َحِكيٌم} )االأنفال: 10(؟ 
َ ِ �إِنَّ �للهّ �للهّ

اإنَّ هذه االأمور القراآنيَّة ذات قيمة عظيمة، 

ال  تعالى  اهلل  اأنَّ  على  ت��دّل  العزيز  فكلمة 

ير�ضى للموؤمنين الذل، هذه هي حقيقتها.

اأيها الموؤمنون، عندما توؤّمنون ظروف 

فهو  اأي�����ض��ًا؛  اهلل  يعّزكم  �ضوف  الن�ضر، 

عزيز، ويجب على عباده اأن يكونوا اأعّزة، 

اأكثر عّزة،  اإليه، كان  اأكثر قربًا  ومن كان 

بال  متوّزعة  العّزة  فلي�ضت  حكيم،  ولكنه 

قانون، واإنَّما هي خا�ضعة ل�ضوابط دقيقة. 

اإذًا، �ضيروا وفقًا لقوانين العّزة، وا�ضنعوا 

25�ضروط الن�ضر، ينزلهما اهلل عليكم.
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أحّب عباد اهلل(9):

عبٌد انفرد 
بهّم اآلخرة

اآية اهلل ال�ضيخ حممد تقي 

م�ضباح اليزدي

ب��ّي��ن ال��م��ق��ال ال�����ض��اب��ق اأه��م��ي��ة 

واأثر  ال�ضهوات،  حبال  من  التخل�س 

ذلك في القرب من اهلل تعالى. وتبّين 

هو  لل�ضهوات  ال��م��وق��ظ  ال�ضبب  اأن 

المذموم  والتعلق  الحق،  عن  الغفلة 

مع  الموؤمن  يتعاطى  فكيف  بالدنيا. 

بعد  تعالى؟  الحق  اأم��ره  كما  دنياه 

العدد  في  ثالثة  لموارد  تعّر�ضنا  اأن 

المقال  ه��ذا  ف��ي  نتعّر�س  ال�ضابق 

الرابع  الموردين  عر�س  خ��الل  من 

وال��خ��ام�����س م��ن ال�����ض��ه��وات ف��ي ن�س 

القراآن الكريم:

وصايا العلماء
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*جيالن متعاقبان
تعالى  اهلل  ي��ق��ول  �ل���ر�ب���ع:  �ل���م���ورد 

اأنبيائه واأوليائه:  بعد تو�ضيح خ�ضائ�س 

��اُع��و�  {َف��َخ��لَ��َف ِم��ن َب��ْع��ِدِه��ْم َخ��ْل��ٌف �أَ���ضَ

َهَو�ِت َف�َضْوَف َيْلَقْوَن  َبُعو� �ل�ضَّ اَلَة َو�تَّ �ل�ضَّ

َغيًّا} )مريم: 59(.

هناك  تعالى،  اهلل  ك��الم  على  ب��ن��اًء 

ج��ي��الن م��ت��ع��اق��ب��ان ع��ا���ض��ا ف��ي االأر����س 

الجيل  ي�ضم  وحمال خ�ضائ�س مختلفة: 

االأول اأنبياء اهلل واأولياءه الذين يع�ضقون 

ع��ب��ادت��ه وم��ن��اج��ات��ه ف��ي��ن��ج��ذب��ون اإل���ى 

درجة  اإل��ى  بكالمه  وياأن�ضون  معبودهم 

بمجرد  اأعينهم  م��ن  ت�ضيل  ال��دم��وع  اأن 

االأر���س  على  ويقعون  اهلل  ك��الم  �ضماع 

الذين  فهم  الثاني  الجيل  اأم��ا  �ضجدًا. 

والكماالت  المعنويات  من  ي�ضتفيدوا  لم 

غرقوا  وال��ذي��ن  المتعالية،  االإن�ضانية 

على  تعالى  اهلل  يوؤكد  هنا  القبائح.  في 

�ضفتين من �ضفاتهم:

بال�ضالة  االه��ت��م��ام  ع���دم  �لأول�������ى: 

ومناجاة اهلل تعالى.

�لثانية: اتباع ال�ضهوات.

الحالتين  اأو  ال�ضفتين  هاتين  وبين 

ارتباط وتالزم وثيق. فكلما ازداد اهتمام 

تكا�ضله  ازداد  ب��ال�����ض��ه��وات،  ال�ضخ�س 

عن  ابتعد  كلما  وبالمقابل  العبادة.  عن 

الإدراك  ا���ض��ت��ع��داده  ازداد  ال�����ض��ه��وات، 

مناجاة اهلل واال�ضتغال بعبادته. اأما عاقبة 

ال�ضالل  فهي  المذمومتين،  تين  الخا�ضّ

االإلهية.  الهداية  م��ن  اال�ضتفادة  وع��دم 

ول���ن ي��ط��ول ال��وق��ت ح��ت��ى ت���زاح الحجب 

الحقائق  وتت�ضح  االإن�����ض��ان  ب�ضيرة  ع��ن 

ر�ضى  على  �ضوى  يح�ضل  لم  اأن��ه  ويعرف 

ال�ضيطان وبالتالي الّندم االأبدي. يتحدث 

�ضّلموا  ال��ذي��ن  ع��اق��ب��ة  ح���ول  ت��ع��ال��ى  اهلل 

ِع��َب��اِدي  {�إِنَّ  فيقول:  لل�ضيطان  اأزّمتهم 

َبَعَك  �تَّ َمِن  لَّ  �إِ �ُضْلَطاٌن  َعلَْيِهْم  َلَك  َلْي�َض 

َل��َم��ْوِع��ُدُه��ْم  َجَهنََّم  َو�إِنَّ   * �ْل��َغ��اِوي��َن  ِم��َن 

�أَْجَمِعيَن} )الحجر: 42 - 43(.

ُي���ِري���ُد   ُ {َو�للهّ �ل��خ��ام�����ض:  �ل���م���ورد 

َيتَِّبُعوَن  ��ِذي��َن  �لَّ َوُي��ِري��ُد  َعلَْيُكْم  َي��ُت��وَب  �أَن 

َع��ِظ��ي��ًم��ا}  َم���ْي���اًل  َت��ِم��ي��ُل��و�ْ  �أَن  ��َه��َو�ِت  �ل�����ضَّ

)الن�ضاء: 27(.

كلما ازداد اهتمام الشخص 
بالشهوات ازداد تكاسله عن العبادة
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* �ضرورة تمييز الدنيا المذمومة 
عن المطلوبة

بناًء على ما تقّدم في موارد ذّم ال�ضهوة 

 Q في القراآن الكريم فاإن قول االإمام

يو�ضح اأن لبا�س ال�ضهوة هو التعلق باللذائذ 

ال�ضيطان  ي�ضعه  قمي�س  بمثابة  الدنيوية 

االإن�ضان  دام  فما  االإن�����ض��ان،  ج�ضد  على 

فال  ال�ضيطان،  و�ضاو�س  تاأثير  تحت  واقعًا 

حيث  القمي�س  ه��ذا  يخلع  اأن  ل��ه  يمكن 

على  وت�ضتولي  ول��ذائ��ذه��ا  الدنيا  ت�ضغله 

المتعلق  هو  المذموم،  اإذًا  وذهنه.  فكره 

بلذائذ الدنيا، وبما اأن اأولياء اهلل عارفون 

بحقيقة الدنيا ولذائذها، ال تتعلق قلوبهم 

من  اال���ض��ت��ف��ادة  اأن  يعني  ال  وه���ذا  ب��ه��ا. 

واأن  الدنيا مذموم بالكامل وممنوع  لذائذ 

وعن  المجتمع  عن  االبتعاد  االإن�ضان  على 

اللذائذ الدنيوية.

الدنيا  لذائذ  من  اال�ضتفادة  بالتالي 

ون��ع��م��ه��ا، ال ي�����ض��ح و���ض��ف��ه ب��ال��م��م��ن��وع 

وال���م���ذم���وم، ب���ل ه���و واج����ب ف���ي بع�س 

مقت�ضيات  وم��ن  تعالى،  واهلل  ال��ح��االت. 

الدنيوية  النعم  خلق  قد  حكمته،  اأ���ض��رار 

لي�ضل االإن�ضان من خاللها اإلى مقا�ضده. 

الأن االإن�ضان لو كان ال يلتذ منها لما اتجه 

الفردية  حياته  الختّلت  وبالتالي  نحوها، 

اأن  االإن�ضان  على  يجب  نعم  واالجتماعية. 

ال  واأن  اأدوات  بمثابة  ونعمها  الدنيا  يعتبر 

يظن اأن لها االأ�ضالة.

المذموم هو م�ضداق الدنيا المذمومة 

{َمَتاُع  ب�  الكريم  القراآن  عنها  يعبر  التي 

اإلى  اال�ضتقاللية  النظرة  هو  �ْل���ُغ���ُروِر}، 

المق�ضد  واع��ت��ب��اره��ا  ول��ذائ��ذه��ا  ال��دن��ي��ا 

والهدف والتعلق بها، هذا ما ذّمته االآيات 

�أَنََّما  {�ْعلَُمو�  تعالى:  ال�ضريفة. يقول اهلل 

َوَتَفاُخٌر  َوِزيَنٌة  َوَلْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُة 

َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي �ْلأَْمَو�ِل َو�ْلأَْوَلِد َكَمَثِل 

اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�ُه  َغْيٍث �أَْعَجَب �ْلُكفَّ

�ْلآِخ���َرِة  َوِف��ي  ُحَطاًما  َي��ُك��وُن  ُث��مَّ   � َفرًّ ُم�ضْ

��َو�ٌن  َوِر���ضْ  ِ �للَّ َن  مِّ َوَمْغِفَرٌة  �َضِديٌد  َع��َذ�ٌب 

ْن��َي��ا �إِلَّ َم��َت��اُع �ْل���ُغ���ُروِر}  َوَم���ا �ْل��َح��َي��اُة �ل��دُّ

)الحديد: 20(.

ال�ضلبية  بالدنيا  التعلق  *اآثار 
على روح الإن�ضان و�ضلوكه 

اإن الذي لم يتعلق بال�ضهوات واللذائذ 

لها،  اأ���ض��ي��رًا  ي�ضبح  ل��م  وال���ذي  الدنيوية 

الدنيوية  وال��ل��ذائ��ذ  النعم  م��ن  ي�ضتفيد 

�ضروريًا  العقل  يعتبره  ال��ذي  بالمقدار 

والذي اأجازه ال�ضرع. ويمكن القول بجراأة 

وال��ح��زن  االأل����م  ح���االت  ك��اف��ة  من�ضاأ  اإن 

واال����ض���ط���راب، ه��و ع���دم اال���ض��ت��ف��ادة اأو 

الدنيوية.  والنعم  اللذائذ  من  الحرمان 

اأن  النف�س  علماء  درا���ض��ات  تحدثت  فقد 

جملة  م��ن  ه��و  واالآخ����رة  اهلل  نحو  الميل 

العوامل التي ال توؤدي اإلى ال�ضغط واالألم، 

عالقة  على  واالأل����م  اال���ض��ط��راب  اإن  ب��ل 

بالدنيا، �ضواء ا�ضتفاد االإن�ضان منها اأم لم 

اأحاطت الدنيا بقلوبهم  ي�ضتِفد. هوؤالء قد 

واحدة  بلحظة  لهم  ت�ضمح  فال  واأفكارهم 

من التفكير باأنف�ضهم والعودة اإلى ذواتهم 

والتخل�س من فّخ الدنيا واآالمها.

اإّن الذين يتمتعون بنعم ولذائذ الدنيا 

يدركوا  لم  �ضيئًا،  اأ�ضابوا  اأنهم  ويظنون 

الهدوء  �ضلب  اأن ثمن ما ح�ضلوا عليه هو 

والكثير  ال��م�����ض��ك��الت  وت��ح��م��ل  وال���راح���ة 

وصايا العلماء
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بع�س  تحملوا  اإذا  واأم��ا  ال�ضعوبات.  من 

اإل��ى  ال��و���ض��ول  الأج���ل  واالآالم  ال�ضعوبات 

دفعوا  اأنهم  ف�ضيدركون  الدنيوية،  اللذة 

فامتالك  اإذًا  قليلة.  لذة  اأمام  كبيرًا  ثمنًا 

ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��ل��ذات ال ي��زي��د ال��ه��دوء 

ويوؤيد  ذل��ك.  م��ن  يقّلل  ب��ل  واالط��م��ئ��ن��ان، 

هذا االدعاء الظروف الحاكمة اليوم على 

تمتلك  التي  الدول  هذه  المتقدمة،  الدول 

وكذلك  النف�س  اأط��ب��اء  م��ن  م��ق��دار  اأك��ب��ر 

العلم  مع  النف�ضية.  الم�ضت�ضفيات  اأف�ضل 

اإلى  ت��وؤدي  كانت  لو  الدنيوية  اللذائذ  اأن 

االإن�ضان،  عند  والروحي  النف�ضي  الهدوء 

فلماذا يرتفع مقدار الم�ضابين باالأمرا�س 

المقابلة  الجهة  ف��ي  عندهم؟  النف�ضية 

هناك اأ�ضخا�س يعي�ضون في حوا�ضي وزوايا 

محدودة  اإمكانيات  يمتلكون  وه��م  بلدنا 

وحيوّية  بن�ضاط  يتمّتعون  ولكنهم  وقليلة، 

في حياتهم، ويلتّذون بمعي�ضتهم ومحبتهم 

هلل وذلك الأنهم غير متعلقين بالدنيا.

الكامل  والتوجه  اهلل  اأول��ي��اء   *
اإلى المعبود

والتوجه  بالدنيا  التعلق  اأن  �ضك  ال 

يبعد  وال��ل��ذائ��ذ،  ال�ضهوات  نحو  المفرط 

االإن�ضان عن اهلل؛ الأنه كلما ازداد االهتمام 

وب��االآخ��رة،  ب��اهلل  اهتمامه  ق��ّل  بال�ضهوة، 

ال�ضالة  نحو  وميله  االإن�ضان  ن�ضاط  ويقل 

واالأن�����س ب��اهلل وال��م��ن��اج��اة. ل��ذل��ك يقول 

االإمام Q: »وتخلى من الهموم اإال همًا 

واحدًا انفرد به«.

تعالى  اهلل  القراآن،  تعاليم  على  بناًء 

ه��و ال��ه��دف وال��م��ق�����ض��د ال��ن��ه��ائ��ي. {َي���ا 

َكْدًحا  َربِّ��َك  �إَِل��ى  َك��اِدٌح  ��َك  �إِنَّ �ْلإِن�َضاُن  َها  يُّ
�أَ

َفُماَلِقيِه} )االن�ضقاق: 6(.

وقد خاطب اهلل تعالى الر�ضول االأكرم 

اجعل  اأحمد،  »يا  المعراج:  ليلة  في   P

واح��دًا  ل�ضانك  فاجعل  واح��دًا  همًا  همك 

واجعل بدنك حيًا ال تغفل اأبدًا من يغفل ال 

.
(1)

اأبالي باأي واٍد هلك«

والذي  اإلى غير اهلل،  يلتفت  فالذي ال 

يكون  عنده،  له  قيمة  ال  الدنيا  َه��ّم  يكون 

قد اأخلى قلبه من هذه االأمور؛ الأنه يعتبر 

ذلك مانعًا اأمام و�ضوله للمق�ضد النهائي. 

نف�ضه في رحاب  االإن�ضان  يرى  اأما عندما 

ر�ضوان الحق، عند ذلك يخرج القلق من 

و�ضع  الأن��ه  والفرح  بال�ضرور  ويمتلئ  قلبه 

َقاُلو�  �لَِّذيَن  {�إِنَّ  اهلل:  جنة  داخل  قدمه 

َعلَْيِهُم  ُل  َت��َت��َن��زَّ ����ْض��َت��َق��اُم��و�  ُث���مَّ   ُ �للَّ ��َن��ا  َربُّ

�ْلَماَلِئَكُة �أَلَّ َتَخاُفو� َوَل َتْحَزُنو� َو�أَْب�ِضُرو� 

��ِت��ي ُك��ن��ُت��ْم ُت���وَع���ُدوَن * َن��ْح��ُن  ��ِة �لَّ ِب��اْل��َج��نَّ

�ْلآِخَرِة  َوِفي  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِة  ِفي  �أَْوِلَياوؤُُكْم 

َوَلُكْم ِفيَها َما َت�ْضَتِهي �أَنُف�ُضُكْم َوَلُكْم ِفيَها 

ُعوَن} )ف�ضلت: 30 - 31(. َما َتدَّ

بحار االأنوار، العالمة المجل�ضي، ج77، �س29.) 1(

الهوام�س

خاطب اهلل تعاىل الرسول األكرم 
P: »يا أحمد، اجعل هّمك همًا 
واحداً، ال تغفل أبداً، من يغفل ال 

أبايل بأي واٍد هلك«
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 P اهلل  ر�ضول  عن  البحار  في  ورد 

اأّنه قال: »لكّل ع�ضو من ابن اآدم حّظ من 

.
(1)

الزنى، فالعين زناها النظر« 

وورد عن االإمام علّي Q اأّنه قال: 

.
(2)

»العيون م�ضائد ال�ضيطان« 

*نظر الرجل اإلى غير َمحارمه
�أ – ال يجوز للرجل اأن ينظر اإلى بدن غير 

الوجه  عدا  ما   - الن�ضاء  من  محارمه 

بتلّذذ  نظره  اأك��ان  �ضواء   - والكّفين 

وري��ب��ة اأم ال، ح��ّت��ى ل��و ك��ان��ت ال��م��راأة 

مجنونة.

الوجه  اإل��ى  ينظر  اأن  للرجل  يجوز   – ب 

والكّفين من غير محارمه من الن�ضاء 

مّرة اأو اأكثر اإذا لم يكن بتلّذذ وريبة.

ج – المراد من الوجه هو المقدار الواجب 

فقط.  الوجه  من  الو�ضوء  في  غ�ضله 

طرف  من  هما  الكّفين  من  وال��م��راد 

االأ�ضابع اإلى الزند.

د – ال يجوز على االأحوط وجوبًا للرجل اأن 

الم�ضلمة  المراأة  تك�ضفه  ما  اإلى  ينظر 

من غير المحارم من بدنها - ما عدا 

الوجه والكّفين - �ضواء اعتادت ك�ضفه 

اأم ال، و���ض��واء اأك��ان��ت م��ن ال��ل��وات��ي ال 

ينتهين اإذا نهين اأم ال.

ه� - المراد من اللواتي ال ينتهين اإذا نهين 

هو كون المراأة ال ت�ضتر كامل ما يوجبه 

عن  اأحد  نهاها  ولو  المقّد�س،  ال�ضرع 

من  جزء  ك�ضف  عدم  عن  اأي  المنكر 

بدنها، فاإّنها ال تبالي، وال تنتهي.

و – يجوز للرجل اأن ينظر اإلى ما تعارف 

الم�ضلمة،  غير  المراأة  بدن  ك�ضفه من 

م���ن ق��ب��ي��ل ���ض��ع��ر ال����راأ�����س وال��رق��ب��ة 

أح��ك��ام 
(2/2) النظر
ال�ضيخ علي حجازي

فقه الولي
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ال  اأن  ب�ضرط  وال�ضاقين،  والذراعين 

واأّم��ا  وال��ري��ب��ة.  التلّذذ  بق�ضد  يكون 

زائ��د عن  وه��و  تك�ضفه  ما  اإل��ى  النظر 

تلّذذ  ب��دون  ول��و  يجوز  فال  المتعارف 

وريبة.

ال�ضعر  اإل��ى  ينظر  اأن  للرجل  يجوز   – ز 

المنف�ضل من المراأة من غير المحارم 

بدون تلّذذ وريبة.

*نظر المراأة اإلى غير محارمها
�أ – ال يجوز للمراأة اأن تنظر اإلى بدن غير 

المحارم من الرجال، ما عدا المقدار 

المتعارف ك�ضفه من بدنه، فيجوز لها 

اأن تنظر اإلى ما تعارف ك�ضفه من بدن 

كالراأ�س  المحارم،  غير  من  الرجل 

والوجه والرقبة والكّفين، ب�ضرط اأن ال 

يكون بتلّذذ وريبة.

الن�ضاء  ب��اأّن  يعلم  الرجل  ك��ان  اإذا   – ب 

ينظرن اإلى بدنه ب�ضهوة اأو بلتّذذ وريبة 

ومع  عنهّن،  �ضتره  وج��وب��ًا  ف��االأح��وط 

�ضّكه وعدم علمه فال يجب ال�ضتر.

*مقام ال�ضرورة
�أ – يجوز النظر اإلى بدن غير المحارم في 

بثالثة  العالج  كمقام  ال�ضرورة  مقام 

�ضروط:

ممكنًا  ال��ع��الج  ي��ك��ون  ال  اأن  ل:  �لأوهّ

بالمماثل من الجن�س.

اأخ���رى  و�ضيلة  وج���ود  ع���دم  �ل���ث���ان���ي: 

للعالج.

على  النظر  ف��ي  االقت�ضار  �ل��ث��ال��ث: 

مقدار ال�ضرورة فقط.

– اإذا توّقف ا�ضتنقاذ �ضخ�س من  ب 

النظر  على  نحوهما  اأو  الحرق  اأو  الغرق 

فيجوز بمقدار ال�ضرورة.

*النظر اإلى ال�ضور والأفالم
ال��ث��اب��ت��ة  ال�������ض���ور  اإل������ى  – ال���ن���ظ���ر  �أ 

الفيديو  اأو  ونحوها(  )كالفوتوغرافّية 

المبا�ضر  غير  ب��ال��ب��ّث  )ال��م��ت��ح��ّرك( 

له  المحارم  غير  من  الم�ضلمة  للمراأة 

�ضورتان:

فال  يعرفها  الناظر  كان  اإذا  �لأول���ى: 

يجوز النظر.

فيجوز  يعرفها  ال  ك��ان  اإذا  �ل��ث��ان��ي��ة: 

النظر بدون ق�ضد التلّذذ والريبة.

�ضورة  اإل��ى  تنظر  اأن  للمراأة  يجوز   – ب 

الرجل بالبّث غير المبا�ضر )من قبيل 

بق�ضد  يكن  لم  اإذا  وغيرها(  االأفالم 

التلّذذ والريبة.

الم�ضلمة  ال��م��راأة  ���ض��ورة  كانت  اإذا   – ج 

ال�ضافرة معرو�ضة بالبّث المبا�ضر فال 

ينظر  اأن  وج��وب��ًا  االأح���وط  على  يجوز 

اإليها الرجل من غير محارمها.

معرو�ضة  ال��رج��ل  ���ض��ورة  ك��ان��ت  – اإذا  د 

بالبّث المبا�ضر )من قبيل مباريات كرة 

 :Q عن اإلمام علي
»العيون مصائد الشيطان«
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االأحوط وجوبًا  القدم( فال يجوز على 

اإلى  اأن تنظر  للمراأة من غير محارمه 

غير ما تعارف ك�ضفه من بدنه.

واالأفالم  ال�ضور  اإلى  النظر  ه� - ال يجوز 

االإب��اح��ّي��ة ح��ّت��ى واإن ك��ان��ت م��ن اأج��ل 

عن  تنفّك  ال  م�ضاهدتها  الأّن  التعّلم؛ 

ال�ضهوة غالبًا، وال فرق في الحرمة اأن 

يكون الناظر متزّوجًا اأم ال.

العارية  الر�ضوم  اإلى  النظر  يجوز  – ال  و 

اأو كان  اإذا كانت مثيرة لل�ضهوة،  فيما 

النظر اإليها بق�ضد التلّذذ والريبة.

بحار االأنوار، العالمة المجل�ضي، ج101، �س38.) 1(

عيون الِحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�ضطي، �س41.) 2(

الهوام�س

ز – ال يجوز م�ضاهدة االأفالم والم�ضل�ضالت 

ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��روي��ج االأف��ك��ار 

الفا�ضدة، فيما اإذا كان في م�ضاهدتها 

خوف التاأّثر والف�ضاد.

اأو  االأف��الم  م�ضاهدة  اجتناب  يجب   – ح 

االإه��ان��ة  تت�ضّمن  ال��ت��ي  الم�ضل�ضالت 

للمقّد�ضات االإ�ضالمّية.

غير  ال��م��راأة  ���ض��ورة  التقاط  ي��ج��وز   - ط 

اأح��د  اأو  الن�ضاء  ِق��َب��ل  م��ن  المحّجبة 

وتظهيرها  طبعها  ويجوز  محارمها، 

عند م�ضّور ال يعرفها.

لمجال�س  ال��رج��ال  ت�ضوير  يجوز  ال   – ي 

لمجال�س  الن�ضاء  ت�ضوير  اأو  الن�ضاء 

الرجال،  وذلك فيما اإذا كان الت�ضوير 

اأّدى  اأو  وتلّذذ،  بريبة  للنظر  م�ضتلزمًا 

اإلى مفا�ضد اأخرى.

لمجال�س  ال��رج��ال  ت�ضوير  ي��ج��وز   – ك 

مراعية  ال��م��راأة  ك��ان��ت  اإذا  الن�ضاء 

ت�ضويرها  يكن  ولم  الكامل،  للحجاب 

من الرجل م�ضتلزمًا الرتكاب الحرام.

ال يجوز النظر إىل الصور 
واألفالم اإلباحّية حّتى وإن كانت 
من أجل التعّلم؛ ألّن مشاهدتها 

ال تنفّك عن الشهوة غالبًا

فقه الولي
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 اآخر الدواء... الطالق

 الفراق المّر: اأ�سباٌب ونتائج

 لماذا ي�صلون اإلى الطالق؟

 تلك حدود اهلل

 اأنقذوا زواج اأبنائكم

 طالق اأم انطالق؟!

تسريٌح بإحسان
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آخر الدواء...

ال�ضيخ حممد ح�ضن زراقط

*ت�ضريع الطالق
الزوجين  بين  الميثاق  عن  فالحديث 

موؤ�ّضر وا�ضح يدّل على اأّن العالقة بينهما 

المتبادل  ال��ر���ض��ا  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ع��ق��د  ه��ي 

االإ�ضالمي.  الفقه  في  المعروفة  ب�ضروطه 

اأن  التعاقدية  العالقة  ه��ذه  نتائج  وم��ن 

كمدخل  ولو  ال��زواج  عن  الحديَث  الطالق  عن  الحديُث  ي�ضتدعي 

البحث حول الطالق ومبّررات  الأ�ضا�س وهو  المو�ضوع  اإلى  بنا  يف�ضي 

ت�ضريعه في الإ�ضالم. ولأّن بع�س حالت الزواج ل تتكّلل بالنجاح دومًا، 

م حالت الختالف  فقد و�ضعت ال�ضريعة مجموعة من التدابير تنظِّ

بين الزوجين كما و�ضعت تدابير ترعى حالت الوفاق وت�ضاعد على 

ا�ضتمرارها. ويكفينا للتدليل على هذا الأمر من القراآن قوله تعالى: 

{َوَل َتْعِزُمو�ْ ُعْقَدَة �لنَِّكاِح َحتََّى َيْبُلَغ �ْلِكَتاُب �أََجلَُه} )البقرة: 235(، وكذلك 

يَثاًقا َغِليًظا} )الن�ضاء: 21(. قوله تعالى: {َو�أََخْذَن ِمنُكم مِّ

قواعد  االإ���ض��الم��ي��ة  ال�ضريعة  ف��ي  ت��ت��وّف��ر 

�ضرعية لف�ضخ العالقة بين الطرفين. ومن 

الدينية  الن�ضو�س  اإلى  باالإ�ضارة  نبداأ  هنا 

التي تدّل على ت�ضريع الطالق في االإ�ضالم 

كو�ضيلة لف�ضخ العالقة بين الزوجين. 

ك���ل م���ن ي���راج���ع ك���ت���اب���ًا ف���ي ال��ف��ق��ه 

الملف
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ًا يتحّدث فيه  االإ�ضالمي يرى فيه بابًا خا�ضّ

البديهّيات  الطالق. وهو من  الفقهاء عن 

ف���ي ال��ت�����ض��ري��ع االإ����ض���الم���ي. وم����ن تلك 

الموؤ�ّضرات وجود �ضورة في القراآن الكريم 

ال��ط��الق  تبين  ال���ط���الق؛  ���ض��ورة  ا���ض��م��ه��ا 

كو�ضيلة الإنهاء العالقة بين الزوجين.

ت�ضريع  عن  تك�ضف  اآي��ات  القراآن  وفي 

الطالق في االإ�ضالم:

َتاِن َفاإِْم�َضاٌك ِبَمْعُروٍف  اَلُق َمرَّ 1 - {�لطَّ
�أَْو َت�ْضِريٌح ِباإِْح�َضاٍن} )البقرة: 229(.

�أََجلَُهنَّ  َفَبلَْغَن  �لنَّ�َضاء  َطلَّْقُتُم  {َو�إَِذ�   -  2
ُح��وُه��نَّ  �أَْو���َض��رِّ ِب��َم��ْع��ُروٍف  َفاأَْم�ِضُكوُهنَّ 

ِبَمْعُروٍف} )البقرة: 231(.

�أََجلَُهنَّ  َفَبلَْغَن  �لنِّ�َضاء  َطلَّْقُتُم  {َو�إَِذ�   -  3
�أَْزَو�َجُهنَّ  َينِكْحَن  �أَن  ُلوُهنَّ  َتْع�ضُ َفاَل 

ِب��اْل��َم��ْع��ُروِف}  َب��ْي��َن��ُه��م  ���ْو�ْ  َت���َر�����ضَ �إَِذ� 

)البقرة: 232(.

وهذه االآيات تك�ضف عن ت�ضريع الطالق 

في االإ�ضالم. ولكن هل الطالق اأمٌر محبوب 

حكم  هو  ما  اأخ��رى:  وبعبارة  اإليه؟  ومدعوٌّ 

؟  م�ضتحبٌّ هو  هل  االإ���ض��الم؟  في  الطالق 

يتغّير  اأو  ذات��ه؟  بحّد  مكروه  هو  اأم  مباح؟ 

بع�س  عليه  ط����راأت  اإذا  االأ���ض��ل��ي  حكمه 

العناوين التي تدعو اإلى تغيير حكمه؟

*تقويم الطالق في الإ�ضالم
اأّن الطالق  لنا القراآن الكريم  يك�ضف 

ا�ضتثنائية  حالة  هو  االإ�ضالم  �ضّرعه  الذي 

عندما  ال��دواء  اآخ��ر  ولكّنها  محّببة؛  غير 

م�ضكلة  ح��ّل  عن  المحاوالت  �ضائر  تعجز 

اخت�ضار  وي��م��ك��ن  ال��م��ت��ع��ّث��رة.  ال��زي��ج��ات 

البنود  وف��ق  الطالق  من  االإ���ض��الم  موقف 

االآتية:

�أوًل: يعتبر الطالق الخيار الثاني بعد 

وعدم  الزوجين  بين  التوفيق  عن  العجز 

قوله  بّين  كما  بينهما،  االإ���ض��الح  اإم��ك��ان 

تعالى في االآيات االآتية: 

َفاْبَعُثو�ْ  َبْيِنِهَما  ���ِض��َق��اَق  ِخ��ْف��ُت��ْم  {َو�إِْن   -

�إِن  �أَْهِلَها  ��ْن  مِّ َوَحَكًما  �أَْه��ِل��ِه  ��ْن  مِّ َحَكًما 

�إِنَّ  َبْيَنُهَما   
ُ �للهّ ِق  ُيَوفِّ اَلًحا  �إِ�ضْ ُيِريَد� 

 َكاَن َعِليًما َخِبيًر�} )الن�ضاء: 35(.
َ �للهّ

َع��لَ��ْي��ِه   ُ �للَّ �أَْن���َع���َم  ِل��لَّ��ِذي  َت��ُق��وُل  {َو�إِْذ   -

َزْوَج��َك  َعلَْيَك  �أَْم�ِضْك  َعلَْيِه  َو�أَْن��َع��ْم��َت 

َ} )االأحزاب: 37(. َو�تَِّق �للَّ

ث���ان���ي���اً: ال���ط���الق ال����ذي ي��دع��و اإل��ي��ه 

في  كما  باالإح�ضان؛  المقرون  هو  االإ�ضالم 

االآيتين االآتيتين:

َت�ْضِريٌح  �أَْو  ِب��َم��ْع��ُروٍف  {...َف��اإِْم�����َض��اٌك   -

ِباإِْح�َضاٍن} )البقرة: 229(.

ُحوُهنَّ  �أَْو�َضرِّ ِبَمْعُروٍف  {َفاأَْم�ِضُكوُهنَّ   -

��َر�ًر�}  ُت��ْم�����ِض��ُك��وُه��نَّ ���ضِ ِب��َم��ْع��ُروٍف َوَل 

)البقرة: 231(.

ثالثاً: الطالق في االإ�ضالم خيار مقّيٌد 

االإ�ضهاد  منها  ح�ضوله  تعيق  ع��ّدة  بقيود 

عليه، واأن يح�ضل في طهر. كما هو خيار 

دون  اأو  جديد  بعقٍد  عنه  ال��رج��وع  يمكن 

يعترب الطالق اخليار الثاين 
بعد العجز عن التوفيق

 بني الزوجني وعدم إمكان 
اإلصالح بينهما
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الأّن  الرجعّي؛  الطالق  حالة  في  كما  عقد 

بحكم  هي  الرجعّي  الطالق  في  المطّلقة 

في  كما  عّدتها،  تنتهي  اأن  اإل��ى  ال��زوج��ة 

االآيتين االآتيتين:

َو�أَ���ْض��ِه��ُدو�  ِب��َم��ْع��ُروٍف  َف��اِرُق��وُه��نَّ  {�أَْو   -

نُكْم} )الطالق: 2(. َذَوْي َعْدٍل مِّ

َة  و��ْلِعدَّ َو�أَْح�ضُ ِتِهنَّ  ِلِعدَّ {َفَطلُِّقوُهنَّ   -

ِمن  ُتْخِرُجوُهنَّ  َل  َربَُّكْم   َ �للَّ ��ُق��و�  َو�تَّ

} )الطالق: 1(. ُبُيوِتِهنَّ

فالحالة  ال��ح��الل:  اأبغ�س  ه��و  ر�ب���ع���اً: 

الطبيعية في االأمور المباحة اأن تكون خالية 

هو  الحرام  الأّن  والمف�ضدة؛  الم�ضلحة  من 

الفعل الذي فيه مف�ضدة، والواجب هو الفعل 

المباح،  واأم��ا  ملزمة،  م�ضلحة  فيه  ال��ذي 

تت�ضاوى  الذي  الفعل  اأنواعه، فهو  في بع�س 

خاليًا  يكون  اأو  والمف�ضدة  الم�ضلحة  فيه 

في  ورد  ولذلك  والمف�ضدة،  الم�ضلحة  من 

اهلل  »اإن   :P اهلل  ر���ض��ول  ع��ن  ال��ح��دي��ث 

ُتوؤتى  اأن  يحب  كما  ُه  ُرَخ�ضَ ُتوؤتى  اأن  يحب 

عزائمه«. واأما الطالق فاإّنه على الرغم من 

ف  اأّنه ُو�ضِ اإباحته وت�ضريعه في االإ�ضالم اإال 

الروايات  من  عدد  في  الحالل  اأبغ�س  باأّنه 

الرواية  ه��ذه  ومنها   ،P اهلل  ر�ضول  عن 

الم�ضهورة في هذا الن�س الم�ضار اإليه: »اإّن 

وورد   .
(1)

الطالق« اهلل  اإل��ى  الحالل  اأبغ�س 

عّز  اهلل  اإل��ى  اأبغ�س  �ضيء  من  »وم��ا  اأي�ضًا: 

بالفرقة  االإ�ضالم  في  يخرب  بيت  من  وجّل 

االإم���ام  ع��ن  وورد   ،
(2)

الطالق...« يعني 

البيت  اأي�ضًا: »... ويبغ�س   Q ال�ضادق 

الذي فيه الطالق وما من �ضيء اأبغ�س اإلى 

 .
(3)

اهلل عّز وجّل من الطالق«

هذا  اإل��ى  مبغو�ضًا  الطالق  ك��ان  واإذا 

من  يكن  األ��م  اهلل؟  �ضّرعه  فلماذا  الحّد 

يبغ�ضه  ما  يتحّقق  ال  تحريمه كي  االأجدى 

اهلل تعالى؟

*مبّررات الطالق في الإ�ضالم
ومكروه  االإ�ضالم  الطالق مبغو�س في 

الأّن��ه  االإن�����ض��ان��ّي��ة  المجتمعات  ع��رف  ف��ي 

يتنافى مع بع�س القيم االأخالقّية كالوفاء، 

اأو  البيوت  خ��راب  م��ن  عليه  يترّتب  ولما 

يكون  التي  ال��ح��االت  في  االأوالد،  ت�ضريد 

للزوجين اأوالد. والأجل ذلك اتّخذ االإ�ضالم 

ال�ضلبّية  االآث��ار  من  للتخفيف  عّدة  تدابير 

في  الطالق  م��ب��ّررات  ولتو�ضيح  للطالق. 

االإ�ضالم ن�ضتعر�س العنا�ضر االآتية:

الطالق مبغوض يف اإلسالم 
ملا يرتّتب عليه من خراب 

البيوت أو تشريد األوالد

الملف
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�أوًل: �لزو�ج لي�ض �ضدقة:

ال يتعامل االإ�ضالم مع الزواج على اأّنه 

اأن  الزوجة يح�ضن  الزوج على  �ضدقة من 

بين  تح�ضل  التي  الخالفات  رغم  ت�ضتمّر 

طرفين  بين  عقد  ال���زواج  بل  الطرفين، 

تتابع  اأن  للزوجة  ير�ضى  وال  متكافئين. 

النتائج  ك��ان��ت  مهما  ال��زوج��ّي��ة  حياتها 

الزوجية،  العالقة  ب��ق��اء  على  المترّتبة 

فالزواج عقد مبنيٌّ على الترا�ضي واإذا كان 

ُيراد له اأن ي�ضتمّر فال بّد اأن ي�ضتمّر مقرونًا 

على  تترّتب  التي  المفا�ضد  واأما  بالر�ضا. 

الطالق فال بّد من حّلها بطرق و�ضمانات 

المراأة  على  كالتعوي�س  اأخ��رى  ت�ضريعّية 

اأو  االقت�ضادّية  حياتها  و�ضمان  بالمهر، 

العجز  حال  في  رعايتها  المجتمع  يتوّلى 

عن الك�ضب.

�لطالق  مفا�ضد  بين  �لمو�زنة  ثانًيا: 

: ومفا�ضد �لزو�ج �لإجباريهّ

اإليه  ُيلجاأ  ح��ّل  االإ���ض��الم  في  الطالق 

ا�ضتمرار  على  تترّتب  مفا�ضد  من  ف��رارًا 

بين  االأمر  يدور  الزوجّية. وعندما  الحياة 

وقوانينه،  اهلل  ح���دود  فيه  تنتهك  زواج 

وبين  معروف،  بغير  اإم�ضاك  اإلى  ويتحّول 

بقوانين  م��ق��ّن��ٌن  ول��ك��ّن��ه  مبغو�س  ط���الق 

وي�ضدق  و�ضوابطه،  اهلل  لحدود  وخا�ضع 

الخيار  يكون  باإح�ضان،  ت�ضريح  اأّن��ه  عليه 

االأقّل �ضررًا، وهذا ما  االأن�ضب هو الخيار 

َتاِن  َمرَّ ��اَلُق  {�ل��طَّ تعالى:  قوله  عليه  يدّل 

ِباإِْح�َضاٍن  َت�ْضِريٌح  �أَْو  ِب��َم��ْع��ُروٍف  َفاإِْم�َضاٌك 

�آَتْيُتُموُهنَّ  ا  ِممَّ َتاأُْخُذو�ْ  �أَن  َلُكْم  َيِحلُّ  َوَل 

 ِ �للهّ ُح��ُدوَد  ُيِقيَما  �أَلَّ  َيَخاَفا  �أَن  �إِلَّ  �َضْيًئا 

َف��اَل   ِ ُح�����ُدوَد �للهّ ُي��ِق��ي��َم��ا  �أَلَّ  ِخ��ْف��ُت��ْم  َف�����اإِْن 

ِتْلَك ُحُدوُد  ِبِه  �ْفَتَدْت  ُجَناَح َعلَْيِهَما ِفيَما 

 ِ �للهّ ُح��ُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَم��ن  َتْعَتُدوَها  َفاَل   ِ �للهّ

اِلُموَن}. َفاأُْوَل�ِئَك ُهُم �لظَّ

اأحيانًا:  ن�ضائي  خيار  الطالق  ثالثاً: 

اأعاله  المذكورة  االآي��ة  في  التاأّمل  يك�ضف 

لم�ضلحة  حكمًا  لي�س  ال��ط��الق  اأّن  ع��ن 

كما  هو،  بل  ال��م��راأة،  ح�ضاب  على  الرجل 

يك�ضف الواقع االجتماعي، خيار ت�ضتدعيه 

المراأة في بع�س الحاالت وتطلبه، بل تدفع 

المال اأو تتنازل عن بع�س حقوقها لتفتدي 

نير  من  لها  خال�ضًا  ذلك  ويكون  نف�ضها، 

زواج ال�ضرار واالإم�ضاك بغير المعروف.

الحلول  اأح���د  ال��ط��الق  اإن  خ���ت���ام���اً: 

الزيجات  لف�ضخ  ال�ضريعة  اقترحتها  التي 

م�ضلحة  يحفظ  ت�ضريع  وه��و  المتعّثرة. 

الرجل  م�ضالح  وي��راع��ي  كّلها  االأ���ض��رة 

وال���م���راأة ع��ل��ى ح���دٍّ ���ض��واء، وي��ح��ول دون 

المنكر  على  المبنّية  العالقة  ا�ضتمرار 

والكره المتبادل. ليكون الزوجان مخّيرين 

بين حياة كريمة لهما اأو طالق وانعتاق لكلٍّ 

الحديث عن  ُيفهم من  اأن ال  منهما. على 

مبّررات ت�ضريع الطالق الدعوة اإليه؛ الأنه 

يبقى اأبغ�س الحالل. وهو العمل الجراحّي 

اأعيته  اإذا  اإال  االإن�ضان  اإليه  يلجاأ  ال  الذي 

المراهم والعالجات ال�ضطحية. وعلى حّد 

قول العرب قديماً: اآخر الدواء الكيّ.

الخالف، ال�ضيخ الطو�ضي، ج4، �س484.) 1(

و�ضائل ال�ضيعة، الحر العاملي، ج15، �س266.) 2(

م.ن، �س267.) 3(

الهوام�س
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*التكّيف والن�ضجام
هذه  يواجه  الذي  الكبير  التحدي  لكن 

يَثاًقا  العالقة التي �ضّماها القراآن الكريم {مِّ

ا�ضتك�ضاف  هو   ،)154 )الن�ضاء:  َغِليًظا} 

التكّيف  على  الزوجين  من  كل  ق��درة  مدى 

مع االآخر ومدى نجاحه في االن�ضجام معه، 

اأ�ضا�س  وركن  �ضروري  �ضرط  هو  حيث  من 

والنهو�س  زواج��ه��م��ا  اأه���داف  تحقيق  ف��ي 

بتبعاته ونيل االأماني واالآمال المرجّوة منه. 

وهو التحدي ال�ضعب الذي يتحّتم على كل 

زوجين خو�س غماره وتحقيق نجاح فيه هنا 

هذا  على  ي�ضتمر  والذي  هناك،  فيه  وف�ضٍل 

المنوال على مدى عمر عالقتهما الزوجية 

ال��ن��ج��اح  ف��ي��ه  يت�ضاعد  ب��ي��ان��ي  ر���ض��م  ف��ي 

ال�ضيخ حم�ضن عطوي

ل ي�ضتغني الإن�ضان الذي هو اجتماعي بفطرته، عن اإقامة اأنواع عديدة 

من العالقات مع الآخرين ممن حوله، تدفعه اإليها حاجات حيوية تكفل له 

البقاء وال�ضعادة، وي�ضتعين بها على تحقيق ال�ضالمة النف�ضّية والج�ضدّية، 

والزدهار القت�ضادي، والعدالة والكرامة. وتعتبر العالقة الزوجّية من 

يبّثه  اأني�س  اإلى  حاجته  ت�ضبع  لأنها  حيوّية،  واأكثرها  العالقات  هذه  اأهّم 

نجواه ويف�ضي اإليه ب�ضّره وي�ضتعين به على م�ضاعب الدهر، وي�ضبع معه وبه 

ي�ضتولدها  ذرية  في  البقاء  في  اأمله  به  ويحّقق  الجن�ضية،  الرغبة  غائلة 

ويورثها مقد�ضاته وعقائده واآماله وثروته.

الملف
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التحدي الكبري الذي يواجه هذه 
العالقة هو استكشاف مدى قدرة 
كل من الزوجني على التكّيف مع 

اآلخر واالنسجام معه

ويتغّلب، اأو يت�ضافل فيه الف�ضل ويتغّلب، حيث 

ت�ضير هذه العالقة عند غلبة الف�ضل مهّددة 

بالفراق المّر )الطالق(، للهروب من واقع 

العجز عن االن�ضجام والتعاي�س الكريم، هو 

اأكثر مرارة.

كثرة  ن�ضهد  �ضرنا  قد  اأننا  والموؤ�ضف 

متزايدة في الطالق، هي حتمًا موؤ�ضر ودليل 

االأزواج  عجز  من  األيمة  حالة  وج��ود  على 

من  ال�ضروري  الحّد  تحقيق  عن  ال�ضباب 

القبول باالآخر والتكّيف معه، بل اإننا �ضهدنا 

اأي�����ض��ًا رغ��ب��ة م��ت��زاي��دة ف��ي ال��ط��الق عند 

قدامى المتزوجين، ما ي�ضير اإلى اأن بع�س 

على  توؤثر  لم  الم�ضتجدة  الطالق  اأ�ضباب 

حتى  طالت  بل  فح�ضب،  ال�ضباب  االأزواج 

بهم  يفتر�س  الذين  واالأمهات  االآب��اء  جيل 

وُحماًة  االأبناء  لجيل  مر�ضدين  يكونوا  اأن 

لزيجاتهم.

*اأ�ضباب الطالق
حاالت  لتكاثر  المهمة  االأ�ضباب  وم��ن 

الطالق:

�لزوجية:  �لعالقة  بطبيعة  �لجهل   –  1
ف���ع���دم ال��م��ع��رف��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��الق��ة 

حقوق  من  عليه  ت�ضتمل  وبما  الزوجية 

وواجبات، حيث يتوّهم كل منهما اأن له 

حقوقًا على االآخر يطالبه بها ويت�ضاجر 

اأنها لم  اأن يدري  اأجلها، دون  معه من 

اهلل  بها  ي��اأم��ر  ول��م  ال�ضريعة  ف��ي  ت��رد 

تلزم  ال  م��وروث��ة  تقاليد  واأن��ه��ا  تعالى، 

الزوجية  الحياة  بها  ت�ضتقّر  وال  االآخ��ر 

ومن  للطالق.  الرئي�ضة  االأ�ضباب  من 

هذه االأمور:

وي�ضمل:  ال���زوج���ة  ط��اع��ة  ح���دود   - اأ 

خ���روج���ه���ا م����ن ال���ب���ي���ت، وح���ق 

اال�ضتمتاع.

ب - االإنجاب، وتربية االأوالد، وخدمة 

المنزل.

ج - العالقة مع االأهل.

د - �ضهر الزوج وعالقاته.

وما اأ�ضبه ذلك، وهي اأمور ما كان ليكثر 

النزاع فيها وبها بين الزوجين، لو اأنهما قد 

ال�ضريعة  اأحكام  وعرفا  الدين،  في  تفّقها 

ونواهيها  اأوام��ره��ا  عند  ووقفا  المطهرة، 

حقوق  �ضيجدان  حيث  ح��دوده��ا،  والتزما 

االأمر  جلّية.  وا�ضحة  وواجباته  منهما  كل 

والموّجهين،  االآب��اء  حر�س  ي�ضتدعي  الذي 

على  نف�ضيهما،  ال��زواج  في  والراغبين  بل 

����ض���رورة االإح���اط���ة ب��ه��ا وت��وج��ي��ه االأب��ن��اء 

في  اأهمّيتها  على  والتاأكيد  لها،  والنا�ضئة 
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نجاح عالقتهما الزوجّية وفي نيل ال�ضعادة 

المرجّوة منها.

قلهّة �لنهّ�ضج �لجتماعي لدى �لأزو�ج   - 2
على  االأه��ل  تركيز  اأن  يبدو  �ل�����ض��ب��اب: 

م�ضتوى  اأعلى  وبناتهم  باأبنائهم  البلوغ 

بعيدين  االأبناء  اأولئك  جعل  قد  علمي، 

عن حركة االأ�ضرة وهمومها، ومعزولين 

ت�ضابك  ال��وال��دي��ن وع���ن  م��ع��ان��اة  ع��ن 

االجتماعية،  العالقات  وح�ضا�ضيات 

وم��ح�����ض��وري��ن ف��ي اأف����ق م��ح��دود من 

تجاوزها  ف���اإن  ال�ضخ�ضية،  ال��ه��م��وم 

بمطالب  عالقة  لها  عامة  هموم  فاإلى 

مثالي  بع�ضها  �ضيا�ضية،  اأو  طالبية 

في  فاعلية  له  لي�س  اأن��ه  كما  و�ضبابي، 

لذا  العائلّية.  ال�ضاب  �ضخ�ضّية  �ضوغ 

فاإننا نالحظ اأن الكثيرين من االأزواج 

واقعيين،  وغير  ال�ضبر،  قليلو  ال�ضباب 

مبا�ضرة  ينعك�س  ما  للفردية،  ومّيالون 

على �ضعوبة تكّيفهم مع مطالب االآخر 

للتمّرد  وميلهم  منها،  وان��زع��اج��ه��م 

من  وه���ي  ل��ل��م��ف��ارق��ة،  وا�ضت�ضهالهم 

الزوجية  بالعالقة  االأ�ضّد فتكًا  المثالب 

وتهديدًا لبقائها وا�ضتمرارها.

اإن علينا كاآباء وموّجهين اأن نولي هذا 

االأمر عنايتنا، ونعمل على جعل اأبنائنا اأكثر 

اهتمامًا بحركة االأ�ضرة وتبعاتها وهمومها، 

دوره��ا  الأهمية  وذل��ك  الفتاة،  وخ�ضو�ضًا 

فيما ينتظرها من حياة زوجية.

م�ضترك،  �ضبب  وه��و  �ل��خ��ل��ق:  – ���ض��وء   3
دون  الزوجين  اأحد  من  اأحيانًا  فيكون 

معًا  منهما  ي��ك��ون  م��ا  وك��ث��ي��رًا  االآخ���ر، 

تحديدًا  به  ونريد  متفاوتة،  بدرجات 

ب���ذاءة ال��ل�����ض��ان، وال�����ض��راخ ف��ي وجه 

االآخر، و�ضتمه، وال�ضخرية منه، وهتك 

واالإك��ث��ار من  ���ض��ّره،  واإذاع���ة  حرمته، 

عليه  والبخل  مجادلته،  ودوام  لومه، 

جميع  اأن  والموؤ�ضف  الطيبة.  بالكلمة 

م�ضاكل  ب�ضببها  يحدث  ال�ضفات  هذه 

موؤلمة  وم��ع��ان��اة  كبير،  وت��وت��ر  كثيرة، 

ب��اأن  القناعة  اإل��ى  تدريجيًا  تدفعهما 

االنف�ضال والطالق هو الحّل.

المانع  �لمتردهّي:  �لقت�ضادي  �لو�ضع   -  4
من نهو�س ال�ضاب واأهله بتهيئة مقّدمات 

مهر  م��ن  ال�ضرورية  وتكاليفه  ال���زواج 

�ضغطها  اأمام  في�ضطر  وغيره،  وم�ضكن 

اإلى اإطالة فترة الخطوبة اأو اإلى الطالق، 

للتخل�س من الورطة التي وقع فيها.

5 - ت�ضابي �لرجل في كهولته: و�ضعيه اإلى 
اإقامة عالقات جن�ضية مع غير زوجته.

اأخ����رى ع��دي��دة من  اأ���ض��ب��اب��ًا  ن��ج��د  اأو 

في  ال��زوج��ة  خيانة  منها  الطالق  اأ�ضباب 

واأ�ضباب  الم�ضروع،  غير  االختالط  اأج��واء 

اأخرى.

*موؤ�ضرات الطالق
لكن رغم وجاهة بع�س هذه االأ�ضباب، 

اأم��ور  اإل��ى  يوؤ�ّضر  الغالب  في  الطالق  ف��اإن 

عديدة منها:

وف�ضلهما  التكّيف،  عن  الزوجين  عجز   - اأ 

من  زواجهما  يعتر�س  ما  معالجة  في 

عقبات.

زواج  ان��ه��ي��ار  ف��ي  االأه����ل  م�ضاهمة   - ب 

عن  يتخليان  حين  وذل���ك  ول��دي��ه��م��ا، 

حكامًا  ومر�ضدين  كموّجهين  دورهما 

عادلين.

يبدو  لما  كموّجهين  يديننا  اأن��ه  كما   - ج 
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دورات  ا�ضتحداث  ف��ي  تق�ضيرنا  م��ن 

المقبلين  وال�ضابات  ال�ضباب  لتر�ضيد 

على الزواج!!

الكثيرة  والفراق  الطالق  م�ضاكل  اأم��ا 

فمنها:

1 – ����ض��ت��ح��ق��اق �ل��م��ه��ر: ق��د ج��رت 
العادة عند اإجراء عقد الزواج على تاأخير 

المتوافق  المهر  من  االأك��ب��ر  الق�ضم  دف��ع 

منذ  والمالحظ  بعد،  فيما  ليدفع  عليه 

القدم ميل الزوج اإلى التمّل�س من المهر، 

خا�ضة اإذا كان المهر كبيرًا وهو اأمر مدان 

طمع  من  فيه  لما  وعرفًا،  واأخالقًا  �ضرعًا 

يحدث  فحين  ال��زوج��ة.  لحقوق  وت�ضييع 

في  الراغبة  الزوجة هي  وتكون  الخالف، 

وعرفًا  �ضرعًا  المقبول  من  ف��اإّن  الطالق، 

اأما  الزوجة عن جميع مهرها.  تتنازل  اأن 

المهر  تمام  دفع  فعليه  ال��زوج  طلقها  اإذا 

المتفق عليه، الأن المراأة المطّلقة �ضتواجه 

�ضعوبات جّمة واآالمًا عديدة بعد مفارقتها 

ل��ع��ال��م ال��زوج��ي��ة ول��الأ���ض��رة، وق���د يكون 

اأقل  جديدة  حياة  ال�ضتئناف  بابًا  مهرها 

معاناة واألمًا. اإّن َتَنّكر الزوج هو اأحد اأوجه 

لفترة  قد ت�ضاحبها  التي  المطلقة  معاناة 

ال�ضريعة  ت�ضّدد  رغم  طالقها،  بعد  طويلة 

المطهرة وحّثها على الوفاء به.

ورغم  �ل��و�ل��د:  وروؤي���ة  – �لح�ضانة   2
و�ضوح ذلك في �ضريعتنا المطهرة فاإننا قد 

�ضهدنا كثيرًا من النزاعات التي لها عالقة 

االأزواج  من  كثير  ك��اد  حيث  الجانب  بهذا 

لزوجاتهم حين حاولوا منع الزوجة المطلقة 

من ح�ضانة اأوالدها اأو كادت بع�س الزوجات 

َتَمّنعن عن ح�ضانة االأوالد،  الأزواجهن حين 

فتخّلت الوالدة ال�ضابة المطّلقة عن ح�ضانة 

وليدها وربما ب�ضغط من االأهل، كي ال تتعلق 

به، وال يربك االأهل برعايته.

3 – �لعودة �إلى منزل �لأهل: يحر�س 
االأه����ل ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ف م��ع اب��ن��ت��ه��م بعد 

مظلومة،  كانت  اإن  وخ�ضو�ضًا  طالقها، 

ال  اإن��ه��م  ب��ل  منزلهم،  ف��ي  بها  وي��رح��ب��ون 

يقبلون منها اأن ت�ضكن م�ضتقّلة عنهم.

وعلى العموم فاإن عناية االأهل وحر�ضهم 

اأمر  هو  معهم  واإ�ضكانها  ابنتهم  اإيواء  على 

جيد، ولكنه قد ي�ضتمل على �ضلبيات عدة: 

�ضعورها بثقل وجودها عند اأهلها -�ضعوبة 

تكّيفها مع جو المنزل وعودتها اإلى ما كانت 

االأهل،  رغبات  مع  رغباتها  ت�ضادم  عليه- 

قد  ه��ذه  ابنتهم  اأن  اإل��ى  يلتفتوا  اأن  دون 

وعندها  وح�ّضا�ضة،  نا�ضجة  ام��راأة  �ضارت 

نزوع لال�ضتقالل واتخاذ قرارها بنف�ضها.

علينا كآباء أن نعمل على جعل 
أبنائنا أكرث اهتمامًا بحركة 
األسرة وتبعاتها وهمومها
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*مبالغة في الأرقام
ت��ط��ال��ع��ن��ا و���ض��ائ��ل 

ب�ضتى  االإع�������الم 

المرئية  اأ�ضكالها 

وال��م�����ض��م��وع��ة 

وال���م���ك���ت���وب���ة، 

ب����اأرق����ام ك��ب��ي��رة 

ج�������دًا ح�����ول ن�����ض��ب 

ال���������ط���������الق ف���ي 

ال���م���ج���ت���م���ع���ات 

ومنها  ال��ع��رب��ي��ة 

�ضياق  وفي  لبنان. 

التي  للدرا�ضة  تح�ضيرنا 

ق��م��ن��ا ب��ه��ا ح����ول ال��ط��الق 

مبالغة  وج��دن��ا  لبنان،  ف��ي 

االأرق��ام  في  كبيرة 

م��و���ض��وع ال��ط��الق م��ن ال��م��و���ض��وع��ات ق��دي��م��ة ال��ع��ه��د في 

�ضتى  بعوامل  الظاهرة  ه��ذه  تتاأثر  الب�ضرية.  المجتمعات 

القت�ضادية  وال��ظ��روف  وال��م��ع��ت��ق��دات  بالثقافة  ترتبط 

تفاقم  في  دورًا  تلعب  التي  الأم��ور  من  وغيرها  والجتماعية 

هذه الظاهرة اأو تراجعها...

اإعداد: ق�ضم الدرا�ضات يف مركز اأمان لالإر�ضاد ال�ضلوكي والجتماعي

لها.  علمي  �ضند  اأي  دون  من  المذكورة، 

االأرق����ام، هدفه  ح��ول  اللغط  ه��ذا  وك���اأن 

مجتمعنا  ف���ي  االأ����ض���رة  ����ض���ورة  ت�����ض��وي��ه 

وت�ضويرها في مرحلة انحالل �ضبه كامل، 

لالإ�ضالح...  قابل  غير  و�ضع  اإلى  وو�ضلت 

باال�ضتناد  بها  قمنا  التي  الدرا�ضة  ولكن 

تبّين  ال�ضرعية  المحاكم  مراجعة  اإل���ى 

من  قريبة  لبنان  في   
(1)

الطالق ن�ضبة  اأن 

 ،%  20 وهي  عالميًا،  المقبولة  المعدالت 

بتفاوت بين المناطق يتراوح بين 8 % في 

الهرمل و35 % في محكمة بيروت. وذلك 

ال�ضنوات  بين  م�ضتقرة  �ضبه  حركة  ف��ي 

الع�ضر من 2000 حتى 2010، مع ت�ضجيل 

الم�ضجلة  ال��زواج  ح��االت  عدد  في  تراجع 

اإل��ى  االإ���ض��ارة  وت��ج��در   .2008 ال��ع��ام  بعد 

الطالق عند  ن�ضب  اال�ضتقرار في  اأن هذا 
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نتيجة  تبين  وال��ذي  لبنان،  في  الم�ضلمين 

مع  اله�س،  باال�ضتقرار  ُي�ضنف  الدرا�ضة، 

ب��روز ب��ذور ت��ح��والت ج��ذري��ة ف��ي النظرة 

اإلى الطالق والمطلقين في المجتمع تقرع 

لهذه  محتمل  تفاقم  ح��ول  االإن���ذار  جر�س 

الظاهرة في المدى المنظور.

ه��و:  ال��م��ق��ال  ه���ذا  ف��ي  �ضنتناوله  م��ا 

للو�ضول  بالمطلقين  دفعت  التي  االأ�ضباب 

اإلى هذه النهاية الموؤ�ضفة لزواجهم.

اأوًل: اأبرز الأ�ضباب

الطالق  اأ�ضباب  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 

تتفاعل  نتيجة عوامل عديدة  كثيرة، وهي 

. وقد 
(2)

وتتراكم لت�ضل اإلى حالة الطالق 

جاء على راأ�س هذه االأ�ضباب:

بين  واالن�����ض��ج��ام  ال��ت��ف��اه��م  ع����دم   -  1
الطرفين.

2 – �ضوء المعاملة واإيذاء الطرف االآخر. 
وكان الفتًا اأن الذكور ا�ضتكوا من �ضوء 

المعاملة بن�ضبة 31.7 % ممن اختاروا 

هذا ال�ضبب.

�ضخ�ضية  ف��ي  معينة  �ضفات  وج���ود   -  3
ال���ط���رف االآخ������ر )ع����ن����اد، ان���ف���راد 

بالقرارات، كذب،...(.

4 - �ضوء االختيار من البداية، اأما غالبية 
من  فكانوا  ال�ضبب  ه��ذا  اخ��ت��اروا  من 

االإناث.

وتجدر االإ�ضارة اإلى اأن ما يقارب ن�ضف 

عن  زواج��ه��م  ك��ان  ه���وؤالء  الم�ضتجوبين 

45 % من المطّلقات  تعارف وحب، فيما 

تزّوجن بعمر 20 �ضنة وما دون...

5 - برزت في االإجابات المفتوحة م�ضاألة 
الزواج  خارج  االآخر  الطرف  عالقات 

في  م��ه��ّم  كعامل  ال��ث��ان��ي،  ال����زواج  اأو 

مو�ضوع الطالق.

ب�ضكل  يبرز  لم  االقت�ضادي  العامل   -  6
الطالق،  اأ�ضباب  م��ن  كعامل  وا���ض��ح 

على الرغم من اأن غالبية هذه االأ�ضر 

المطلقة كانت دون خط الفقر االأعلى. 

م�ضتترًا  ال�ضبب  ه��ذا  يكون  قد  ولكن 

ظهرت  التي  ال�ضيئة  ال�ضلوكيات  خلف 

في التعامل بين الزوجين.

7 – تراجع في الم�ضتوى االأخالقي والديني 
برز  كما  الزوجين،  بين  التعاطي  في 

وجود تراجع في تحّمل الم�ضوؤولّية.

8 – اأ�ضف اإلى جملة من االأ�ضباب االأخرى 
ال��م��ت��ف��رق��ة م��ن��ه��ا: ع���دم االإن���ج���اب، 

واالأمرا�س النف�ضية والج�ضدية والعجز 

الجن�ضي،  واختالف الم�ضتوى الثقافي 

الطرفين،  بين  واالجتماعي  والعلمي 

المذهبي  واالختالف  االأه��ل،  وتدخل 

والديني وال�ضيا�ضي، وفارق العمر بين 

الزوجين...

45 % من املطّلقات تزّوجن 
بعمر 20 سنة وما دون
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تدهور  لمنع  اق��ت��راح��ات  ث��ان��ي��ًا: 

الأمور

اإن م��ق��ارب��ة ال��ع��الج ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة 

ث��الث  اإل���ى  ال��م��و���ض��وع  تق�ضيم  ت�ضتلزم 

مراحل:

1 - مرحلة االإعداد للزواج.
2 - مرحلة التعليم ما بعد الزواج.

3 - مرحلة اإدارة الخالفات.
تحتاج  المراحل  هذه  من  مرحلة  كل 

عاتق  على  ي��ت��وزع  العمل  م��ن  معين  لنوع 

العديد من الموؤ�ض�ضات االجتماعية.

1 - مرحلة �لإعد�د للزو�ج
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ���ض��دي��دة االأه��م��ي��ة، 

الطرفين  م��ن  ك��ل  ن��ظ��رة  خاللها  تتكون 

وقد  ال�ضريك.  واختيار  الزوجية،  للحياة 

من  ك��ل  عند  خلل  وج��ود  ال��درا���ض��ة  بينت 

واخ��ت��ي��ار  ل��ل��زواج  المطلقين  ال��ط��رف��ي��ن 

ا�ضتثمار  في  وكذلك وجود خلل  ال�ضريك، 

قد  التي  الم�ضاكل  وتدارك  الخطوبة  فترة 

عينة  من   %  57 قرابة  فهناك  تح�ضل، 

خالفات  خطوبتهم  راف��ق��ت  المطلقين 

به  التوجه  يمكن  البرنامج  هذا  جوهرية. 

اإلى كافة الفئات خ�ضو�ضًا من هم في �ضّن 

التاأهيل للزواج اأو من هم في 

ويمكن  االرتباط.  مرحلة 

ف����ي ه�����ذه ال��م��رح��ل��ة 

التوعية على:

اأ - معايير اختيار ال�ضريك.

المتعلقة  ال�ضرعية  االأحكام  تدري�س   - ب 

مف�ضل،  ب�ضكل  ال��زوج��ي��ة،  بالحياة 

هي  االأح��ك��ام  ه��ذه  اأن  تبيان  ي��راع��ي 

الحفاظ  المفرو�س  الدنيا  ال��ح��دود 

عليها.

المنظومة  في  االأ���ض��رة  اأهمية  تبيان   - ج 

االإ�ضالمية ورد ال�ضبهات حولها.

واالإن��اث(  )ال��ذك��ور  الطرفين  تزويد   - د 

بثقافة اقت�ضادية واإدارية تمكنهم من 

اإدارة �ضوؤون االأ�ضرة في الم�ضتقبل.

ه� - تزويد الطرفين بثقافة جن�ضية علمية 

في  الم�ضتحبات  على  تركز  ودينية، 

العالقة الخا�ضة بين الطرفين.

المجال يبرز دور موؤ�ض�ضات  وفي هذا 

بعينها كالبلديات والمدار�س وعلماء الدين 

الك�ضفية.  الجمعيات  وك��ذل��ك  واالإع���الم 

اأنف�ضهم  الم�ضتهدفين  اإلى  التوجه  ويكون 

في  االأه��ل  دور  ليكون  اأهلهم  اإل��ى  وكذلك 

توجيه االأوالد عاماًل اإيجابيًا ال �ضلبيًا كما 

تبين من خالل الدرا�ضة...

2 - مرحلة ما بعد �لزو�ج
اأكثر  لجهود  بحاجة  المرحلة  ه��ذه 

تخ�ض�ضًا. يمكن ا�ضتمرار بع�س االأن�ضطة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����ض��اب��ق��ة ك��ال��ور���س، وت��ن��اول 

الدينية  الخطب  ف��ي  المو�ضوعات  ه��ذه 

مراكز  اإن�ضاء  يف�ضل  ولكن  وال�ضهرات. 

خالل  م��ن  ت��ك��ون  اأن  يمكن  متخ�ض�ضة 

دين  علماء  يديرها  الدينية،  المجمعات 

اإر�ضاد  يتابعون  متخ�ض�ضون،  ومر�ضدون 

الزواج،  من  االأول��ى  الفترة  خالل  االأزواج 

اأه���ل ال��زوج��ي��ن ح��دي��ث��ي العهد  واإر����ض���اد 

بالزواج على كيفية م�ضاندتهم. ويمكن في 

هناك 57 % من عّينة 
املطلقني رافقت خطوبتهم 

خالفات جوهرية
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هذا المجال اال�ضتعانة بتجارب واعدة من 

الجمهورية االإ�ضالمية...

اأ - �ضرورة م�ضاندة القا�ضي بمتخ�ض�ضين 

لدرا�ضة  )مكتب  االأ�ضري  االإر�ضاد  في 

الحالة قبل رفع التقرير اإلى القا�ضي(.

ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ات  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ب - 

العمل  ف��ي  اأخ�ضائيين  ج  ت��خ��رِّ ال��ت��ي 

االج��ت��م��اع��ي واالإر����ض���اد واالإ����ض���راف 

المحاكم  وبين  واالجتماعي  ال�ضحي 

الجامعات  ت���زود  بحيث  ال�ضرعية، 

متخ�ض�س  ب�ضري  ب��ك��ادر  المحاكم 

يعمل تحت اإ�ضراف القا�ضي.

*ويبقى الأهم...
هو  المراحل  ك��ل  ف��ي  اأهمية  واالأك��ث��ر 

لقيم  االعتبار  اإعادة  اأي  الثقافي  الجانب 

اأ�ضا�ضية في المنظومة االإ�ضالمية مثل:

1 - ال�ضبر والتحمل، والعفة والحياء عند 
الطرفين.

2 - يجب اإعادة االعتبار لفكرة اأن الطالق 
هو اأبغ�س الحالل واآخر الحلول لما له 

من اآثار �ضلبية على االأ�ضرة واالأوالد... 

3 - التنبيه على خطورة مو�ضوع العالقات 
اآثار  ال��زواج، لما لها من  اإط��ار  خارج 

�ضيئة على بناء االأ�ضرة.

يتفاقم  ال��ذي  العنف  مو�ضوع  كذلك   -  4
داخ��ل االأ���ض��ر، وع��دم وع��ي الطرفين 

التوا�ضل  اآليات  وغياب  ال��زواج  لقيمة 

ال�ضحيح. 

دون  الم�ضكالت  ح��ل  م��ه��ارة  غ��ي��اب   -  5
اللجوء اإلى ال�ضلطة القمعية. 

حول  خطيرة  نتائج  ال��درا���ض��ة  بينت 

تغير القيم في ق�ضية الطالق، وخ�ضو�ضًا 

عليه  ال��ن��دم  وع���دم  ال��ط��الق  ا�ضت�ضهال 

فوق  ال�ضخ�ضية  الم�ضلحة  وجعل  الحقًا، 

كل اعتبار حتى عند اأهل المطلقين الذين 

ف�ضلوا بن�ضبة تفوق ال�40 % الو�ضول اإلى 

الطالق حتى يتخل�ضوا من »وجع الراأ�س«.

*كلمة اأخيرة
ي��ج��ب االه���ت���م���ام ب��ح��م��اي��ة االأ����ض���رة 

وب���اأف���راده���ا ج��م��ي��ع��ًا: ال�����زوج، ال��زوج��ة، 

يقوم  ال��ذي  العالج  اأن  تبّين  لقد  االأوالد. 

على تعزيز الفردية واالإجراءات القانونية 

االأ�ضرية  الم�ضكالت  يحل  ل��م  المح�ضة 

من  للمزيد  بحاجة  نحن  لذا  الغرب.  في 

االجتماعية  الموؤ�ض�ضات  بتعزيز  االهتمام 

االإ���ض��الم��ي��ة االأ���ض��ا���ض��ي��ة، وب��ح��اج��ة اإل��ى 

الدرا�ضات ذات البعد االإ�ضالمي في قراءة 

الظواهر المختلفة في مجتمعنا.

تح�ضب ن�ضب الطالق بح�ضاب ن�ضبة عدد حاالت الطالق لعدد حاالت الزواج.) 1(

وقد جاء �ضوؤال ا�ضتمارة الدرا�ضة حول اأ�ضباب الطالق على �ضقين، االأول حمل مجموعة من 21 �ضببًا ُطلب من الم�ضتجوبين اختيار اأهم االأ�ضباب ) 2(

التي اأدت اإلى الطالق من �ضمنها، وا�ضتتبع هذا ال�ضوؤال ب�ضوؤال مفتوح طلب من الم�ضتجوبين ذكر االأ�ضباب الرئي�ضة بالتف�ضيل.

الهوام�س

يجب إعادة االعتبار لفكرة أن الطالق 
هو أبغض احلالل ملا له من آثار 

سلبية على األسرة واألوالد
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*اأثر الطالق على المراأة
تهّدد  خطيرة  ظاهرة  الطالق  ويعتبر 

اآث��ار  من  له  لما  و�ضعادته  المجتمع  اأم��ن 

نرى  ول��ذا  والمجتمع.  االأف��راد  على  �ضيئة 

اهتمامًا بمعالجة هذه الم�ضكلة على كاّفة 

بداية  ه��ي  ال��ط��الق  فكثرة  الم�ضتويات. 

االنحراف وال�ضقوط في الهاوية المخيفة، 

ح��ي��ث ال��ف�����ض��اد االأخ���الق���ي واالأم���را����س 

اإّن رفع م�ضتوى الأ�ضرة اأخالقيًا من الأ�ض�س الأولى التي اهتّم بها 

الإن�ضاني في تقّدمه و�ضعادته متوّقف  النوع  الإ�ضالم، لأّن م�ضتقبل 

على حماية الأ�ضرة و�ضيانتها من التلّوث والنحراف.  وقد حر�ضت 

الت�ضريعات الإ�ضالمية على التما�ضك الأ�ضري ول �ضيما بين الزوجين، 

اإلى  ي��وؤّدي  الأ�ضباب  من  وغيره  بالطالق  الأ�ضرة  تفّكك  لأّن  وذلك 

الأخالقية،  الأ�ض�س  وانهيار  المجتمع،  اأبناء  بين  الروابط  انعدام 

وتدمير الحّب والحنان الذي كان يكمن بين اأع�ضاء الأ�ضرة.

ال�ضيخ ح�ضن اأحمد الهادي

واإذا  لالأ�ضرة.  ال�ضامل  وال�ضياع  النف�ضّية 

فاإّن  الطالق،  في  خا�ضرين  الجميع  كان 

المراأة تعتبر الخا�ضر االأكبر الأّنها العن�ضر 

يمنحها  م��ن  اإل��ى  تحتاج  فهي  االأ���ض��ع��ف، 

ال�ضعور باالأمن وال�ضالم، ف�ضاًل عن االآثار 

�ضاحبة  الأن��ه��ا  بها  تبتلى  ال��ت��ي  النف�ضية 

ول��ذا،  ال��م��ره��ف.  واالإح�����ض��ا���س  العاطفة، 

لهذه  اأكثر وعيًا  تكون  اأن  المراأة  فاإّن على 

الملف
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عن رسول اهلل P: »ما من 
شيء أبغض إىل اهلل عّز 
وجّل من بيت يخرب يف 

اإلسالم بالفرقة«

ال�ضتمرار  و�ضعيًا  �ضبرًا  واأكثر  الم�ضاألة، 

اأمن  يتوّقف  عليها  التي  الزوجية  الحياة 

اأطفالها و�ضمان تربيتهم تربية �ضالحة. 

*الحكمة في ت�ضريع الطالق
ك���ره االإ����ض���الم ال��ط��الق وت�����ض��اف��رت 

االأخبار عن النبي P، وعن اأئّمة الهدى 

عن  ف��روي  وذّم���ه،  مبغو�ضّيته  في   R

�ضيء  م��ن  »م���ا  ق��ول��ه:   P اهلل  ر���ض��ول 

يخرب  بيت  من  وجّل  عّز  اهلل  اإلى  اأبغ�س 

 .
(1)

الطالق«  يعني  بالفرقة،  االإ�ضالم  في 

 :Q وعن االإمام اأبي عبد اهلل ال�ضادق

فيه  ال��ذي  البيت  يحّب  وج��ّل  عّز  اهلل  »اإّن 

العر�س، ويبغ�س البيت الذي فيه الطالق، 

وما من �ضيء اأبغ�س اإلى اهلل عّز وجّل من 

. وعنه Q: »تزّوجوا، وال 
(2)

الطالق..« 

 .
(3)

تطّلقوا فاإّن الطالق يهتّز منه العر�س..«

عن  كثيرة  اأخبار  وردت  الم�ضمون  وبهذا 

االأئمة الطاهرينQ تحّذر منه.

وغيرها  الروايات  هذه  من  فالوا�ضح 

اأّن االأ�ضل في االإ�ضالم هو ديمومة العالقة 

يعني  ال  ولكّن هذا  وا�ضتمرارها.  الزوجية 

اأن ال ي�ضع االإ�ضالم الحل المنا�ضب عندما 

تتفاقم الم�ضاكل بين الزوجين وتخرج عن 

واالأخالقية  ال�ضرعية  وال�ضوابط  الحدود 

يبقى  وال  الحقوق  وتهدر  الكرامات  وتم�س 

ما يمكن اأن ي�ضلح االأمر به.

االإ�ضالم  في  الطالق  فت�ضريع  ولهذا، 

ُت�ضتنفد كل و�ضيلة  اأن  اإاّل بعد  اإليه  ُيلجاأ  ال 

ال��وئ��ام  وي�ضبح  االإ����ض���الح،  و���ض��ائ��ل  م��ن 

ويكيد  منه،  ميوؤو�ضًا  اأم��رًا  الزوجين  بين 

اأخ��ّف  االإ���ض��الم  فاآثر  ل��الآخ��ر،  منهما  ك��ّل 

الوقت،  نف�س  في  يهمل،  ول��م  ال�ضررين. 

�ضاأن االأوالد بعد انحالل الرابطة الزوجية 

فاأثبت اأّن لالأم حّق الح�ضانة على اأوالدها 

االأب  على  واأوج��ب  يكبروا،  حتى  ال�ضغار 

القيام بنفقاتهم، واأجور ح�ضانتهم لالأم.

بعد  م��ا  م�ضاكل  نتخّطى  *كيف 
الطالق؟

اإّن ما ينتج عن الطالق من اآثار �ضيئة 

العالقة–  ط��رف��ي  اإل���ى  -اإ���ض��اف��ة  ي��ط��ال 

تنتهي  وال  ب�����االأوالد  ت��ب��داأ  ع���ّدة  اأط���راف���ًا 

باالأقارب واالأرحام واالأ�ضدقاء. وراأ�س تلك 

العدائي  ال�ضلوك  ال�ضيئة  واالآثار  الم�ضاكل 

االآخ��ر  تجاه  الطرفين  اأح��د  يبديه  ال��ذي 

اأحيانًا  يتعّدى  وال��ذي  معًا،  ِقبلهما  من  اأو 

اإلى  والِقيم وقد ي�ضل  االأخالق، واالآداب، 

للحرمات  هتك  من  تعالى  اهلل  حّرمه  ما 

وكاأّن  وبهتان...  ونميمة  واالأعرا�س وغيبة 

اإلى  حّولهما  قد  الزوجين  بين  االنف�ضال 

ين متناِحَرين. عدوَّ
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*احذر حدود اهلل
واأمام هكذا م�ضكلة اجتماعية خطيرة 

اأمور  عدة  اإل��ى  الطليقان  يلتفت  اأن  يجب 

اأهمها:

يبيح  ال  ب��ال��ط��الق  االن��ف�����ض��ال  اأن   -  1
الأح���دك���م���ا ت��خ��ّط��ي ح�����دود ال�����ض��رع 

الفعل،  اأو  ال��ق��ول  ف��ي  اإْن  واالأخ����الق، 

في  يدخل  عنكما  ي�ضدر  قد  ما  واإّن 

ُيعاَقب  الذي  ال�ضرعي  المحّرم  اإط��ار 

ما  وه��ذا  القيامة،  ي��وم  �ضاحبه  عليه 

يجب اأن ي�ضعكما اأمام خ�ضارة االآِخرة 

الزوجية  حياتكما  وانهيار  تحّطم  بعد 

بالطالق.

الطالق  اأّن  اإل��ى  ال��ج��ّدي  االلتفات   -  2
ال��ق��راآن  عّبر  كما  باإح�ضان  ت�ضريح 

��اَلُق  {�ل��طَّ تعالى:  قوله   في  الكريم 

َتاِن َفاإِْم�َضاٌك ِبَمْعُروٍف �أَْو َت�ْضِريٌح  َمرَّ

واأّن   ،)229 )البقرة:  ِباإِْح�َضاٍن...} 

اأن  باإح�ضان  الت�ضريح  م��ن  ال��م��راد 

بعد  حقوقها  للمراأة  ال��رج��ل  ي���وؤّدي 

اإلى  ي�ضعى  وال  النهائي،  االنف�ضال 

في  يعيبها  قول  اأو  بعمل  ي�ضّرها  ما 

غيابها وي�ضقط �ضخ�ضّيتها و�ضمعتها 

لح  ال�ضّ اأّن  وك��م��ا  ال��ن��ا���س.  اأم����ام 

اأن يكون  الّزوجة يجب  اإلى  والّرجوع 

ب��ال��م��ع��روف واالإح�����ض��ان وال���م���وّدة، 

اأن  يجب  النهائي  االنف�ضال  كذلك 

 ،
(4)

اأي�ضًا  باالإح�ضان  م�ضفوعًا  يكون 

{َوَل  ال�ضريفة  االآي��ة  ت�ضيف  ولهذا 

ا �آَتْيُتُموُهنَّ  َيِحلُّ َلُكْم �أَن َتاأُْخُذو�ْ ِممَّ

�َضْيًئا} )البقرة: 229(.

ومّما ي�ضتجلب النظر في مورد الّرجوع 

ولكن  ب�)المعروف(.  التعبير  هو  لح  وال�ضّ

التعبير  ورد  واالنف�ضال  الفرقة  مورد  في 

اأعلى  هو  ما  منه  يفهم  اّل��ذي  )باإح�ضان( 

اأج��ل  ال��م��ع��روف، وذل��ك م��ن  واأ�ضمى م��ن 

جبران ما يتخّلف من المرارة والكاآبة لدى 

.
(5)

المراأة ب�ضبب االنف�ضال والّطالق 

قد  ال��زوج��ي��ن  اأّن  يعني  ال��ط��الق  اأّن   -  3
ات��خ��ذا ق���رارًا ب��ع��دم اال���ض��ت��م��رار معًا 

كاًل  اأّن  يعني  وه��ذا  واح��دة،  في حياة 

حياة  تاأ�ضي�س  نحو  �ضينطلق  منهما 

عن  النظر  بغ�س  ب��ه  خا�ضة  ج��دي��دة 

�ضكل االنف�ضال وهل كان بعد خالف 

التوافق  عدم  نتيجة  اأّنه  اأم  واختالف 

العالقة  تنتهي هذه  فلماذا ال  بينهما. 

هذا  نتيجة  ي��ج��وز  وه��ل  بالح�ضنى؟ 

ال��ح��ل ال�����ض��رع��ي )ال���ط���الق( ال���ذي 

ُتف�ضح  اأن  اأحدهما  اختاره  اأو  اختاراه 

كل الخ�ضو�ضيات واالأ�ضرار الزوجية؟ 

فاإّن  مظلومة  الزوجة  كانت  لو  وحتى 

تعبيرها عن مظلومّيتها خارج الحدود 

في  االأخ���رى  هي  �ضيوقعها  ال�ضرعية 

الظلم والمخالفة ال�ضرعية.

*م�ضوؤوليتكم اأكبر
ابتعاد  اإلى  ي��وؤّدي  الطالق  اأّن  �ضحيح 

وانفكاك  بع�ضًا  بع�ضهما  عن  الزوجين 

هذا  اأّن  اإال  بينهما،  الزوجية  الواجبات 

الملف
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وهي  اأخ��ط��ر  م�ضوؤولية  اأم���ام  ي�ضعهما 

وجوب حفظ االأ�ضرة من االنهيار وتعّر�س 

من  وال��ح��رم��ان  الت�ضّيب  اإل���ى  االأط��ف��ال 

واإلى تمزيق حياة الطفل  االأبوين،  عطف 

بين االأبوين ما يدفع الكثير من االأطفال 

والجريمة  ب��ل  وال�����ض��ذوذ،  ال��ج��ن��وح  اإل���ى 

وهو  الدرا�ضات  اأّكدته  ما  وه��ذا  اأحيانًا. 

اأ�ضرة  ف��ي  ين�ضاأون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  اأن 

م�ضطربة قلقة ي�ضودها النزاع ال بد واأن 

تخلو  فال  نف�ضية،  با�ضطرابات  ي�ضابوا 

اأو  بالرعب  اإح�ضا�س  من  البريئة  عيونهم 

�ضعور بالحرمان.

ولذا، فاإن اأكثرهم عر�ضة اإلى اقتراف 

الموبقات اأو الت�ضّبب بجرائم بعد ت�ضّيبهم 

في ال�ضوارع اأو نقلهم اإلى ح�ضانة العوائل 

غالبًا،  الم�ضطنعة  واالأح�ضان  المتعّددة 

اأنف�ضهم،  على  وب���ااًل  بذلك  ي�ضّكلون  وال 

واإّنما على المجتمع باأ�ضره.

*اأيها الأبوان العزيزان..
فاأّيها االأب المحترم، ال تفقد �ضبرك 

وتحّملك فتقدم على الطالق. وال تظّن اأّن 

الحّل  وجدت  اأّن��ك  اأو  انتهت  قد  م�ضاكلك 

فهل  متاعبك.  لكل  وال��ن��ه��ائ��ي  ال��ج��ذري 

الدنيا  ه��ذه  وه��ل  الم�ضتقبل؟  في  فّكرت 

ت�ضتاأهل الت�ضحية باأطفالك الذين تتركهم 

يتلقون تلك ال�ضدمة حيارى ينظرون اإلى 

الم�ضتقبل بعيون قلقة وقلوب خائفة؟

تن�ضجم  هل  المحترمة،  االأم  واأيتها 

اأم�ّس  في  هم  اأط��ف��ااًل  تركك  مع  اأمومتك 

اإّن  وح��ّب��ك؟  عطفك  واإل��ى  اإليك  الحاجة 

�ضمّو االأمومة وعلّو مقام االأم هو اأكبر من 

والم�ضائب،  االآالم  جميع  من  اأكبر  ذلك، 

فاالأطفال  والمتاعب؛  المحن  جميع  من 

ينظرون اإلى اأّمهم كح�ضن دافئ ين�ضدون 

والعطف  المحّبة  ين�ضدونه من  ما  كّل  فيه 

والحنان.

بدورها  تنه�س  اأن  ال��م��راأة  على  ل��ذا، 

الأّن  والعقبات،  الم�ضاكل  جميع  متجاوزة 

اأمومتها هي المدر�ضة االأولى والمهمة في 

واالأ�ض�س  المبادئ  وتعليمه  الطفل  تربية 

التي ينطلق منها نحو الم�ضتقبل الم�ضرق.

ابتعاد الزوجني بعضهما 
عن بعض يضعهما أمام 

مسؤولية أخطر وهي وجوب 
حفظ األسرة من االنهيار

الكافي، الكليني، ج5، �س238.) 1(

م.ن، ج6، �س54.) 2(

و�ضائل ال�ضيعة، الحر العاملي، ج22، �س9.) 3(

االأمثل في تف�ضير كتاب اهلل المنزل، اآية اهلل العظمى نا�ضر مكارم ال�ضيرازي، ج2، �س160.) 4(

الميزان في تف�ضير القراآن، العالمة الطباطبائي، ج2، �س234 ذيل االآية.) 5(

الهوام�س
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*دور الأهل في القراآن الكريم
َبْيِنِهَما  قال تعالى: {َو�إِْن ِخْفُتْم �ِضَقاَق 

�أَْهِلَها  ْن  مِّ َوَحَكًما  �أَْهِلِه  ْن  مِّ َحَكًما  َفاْبَعُثو�ْ 

 
َ  َبْيَنُهَما �إِنَّ �للهّ

ُ ِق �للهّ اَلًحا ُيَوفِّ �إِن ُيِريَد� �إِ�ضْ

َكاَن َعِليًما َخِبيًر�} )الن�ضاء: 35(

وتعالى  �ضبحانه  الباري  ا�ضتعمل  لقد 

أنقذوا زواج أبنائكم
ال�ضيخ ح�ضان حممود عبد اهلل(*)

الِبر  معرفة  من  تنطلق  واأولده���م  الأه��ل  بين  ال�ضليمة  العالقة  اإناَّ 

وبالتالي حدود تدخل الأهل في زواج اأبنائهم، فاهلل عزاَّ وجّل جعل عقوق 

بع�س  لدى  الإ�ضكال  ي�ضبب  ما  وه��ذا  ال�ضرك  بعد  كبيرًا  ذنبًا  الوالدين 

اأي مو�ضوع يكون  للوالدين في  اأن عدم ال�ضتجابة  الموؤمنين، لعتقادهم 

كاتخاذ  ال�ضخ�ضية  الأبناء  بحياة  يتعلق  المو�ضوع  كان  ولو  حتى  عقوقًا، 

الآباء القرار بالطالق عن اأبنائهم حيث يربك الأبناء ويخافون اأن يكون 

لي�ضمل  مطلقًا  لي�س  فالبّر  عقوقًا.  المو�ضوع  هذا  في  اأهلهم  لطلب  رف�ضهم 

الظلم  ارتكابك  اإلى  ذلك  اأدى  لو  حتى  والديك  تطيع  اأن  من  الحالة  هذه 

الذي هو في حد ذاته ذنب عظيم. وقد اأ�ضار اهلل عزاَّ وجّل اإلى ذلك بقوله:

ْن�َضاَن ِبَو�ِلَدْيِه ُح�ْضناً َو�إِْن َجاَهَد�َك ِلُت�ْضِرَك ِبي َما َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم 
ِ
ْيَنا �ْلأ {َوَو�ضَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن} )العنكبوت: 7( َفال ُتِطْعُهَما �إَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبِّ
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في هذه االآية تعبير {َحَكًما}، والحكم هو 

الحكمة  ُيعمل  الذي  المتحّيز  غير  االإن�ضان 

حكمه  فيكون  عواطفه  عن  بعيدًا  راأي��ه  في 

ال��ذي ال  ال��ط��رف  م��ع  ت��راه  ب��ل  مو�ضوعيًا، 

الحق  كان  اإن  الن�ضب  برابطة  اإليه  ينت�ضب 

متجاوزًا  كان  اإن  ابنته  اأو  ابنه  و�ضد  معه 

للحق وظالمًا.

االأح��ي��ان،  بع�س  ف��ي  الم�ضكلة،  ولكن 

تدّخل  وذل��ك من خالل  اآخ��ر  باتجاه  تنحو 

الم�ضكلة  يعّقدون  عندما  ال�ضلبي،  االأه��ل 

تكون  فبينما  ال��ط��الق.  على  ب��اإ���ض��راره��م 

تّت�ضع  بها  اإذ  الزوجين  مع  بدايًة  الم�ضكلة 

اإر�ضاوؤهم،  ي�ضعب  الذين  االأه��ل  لت�ضمل 

ولطالما �ضمعنا منهم قولهم: »اأنت وّجهت 

اإلينا اإهانات في بيت فالن اأو )فالنة(« اأو 

زوجها  اإلى  تعود  اأن  اأرادت  هي  »اإن  يقول: 

بالحرمان  ابنهم  اأو يهددون  راأ�ضها«  نك�ضر 

اإن هو رجع  اأو بغ�ضبهم عليه  الميراث  من 

اإلى زوجته.

وكل ذلك ي�ضّعب الحّل وت�ضبح الق�ضية 

بالن�ضبة لالأهل ق�ضية كرامة.

في اأغلب االأحيان نرى اأن تدخل االأهل 

اللذين  الزوجين  تزعج  مرحلة  اإلى  ي�ضل 

فاإذا  والحل،  التوافق  مرحلة  اإلى  ي�ضالن 

ما دخل ال�ضاب اإلى القا�ضي ليحل م�ضكلته 

الزوجة،  اأم  تدخل  ال  اأن  يطلب  زوجته  مع 

تطلب  اأم��ه  ال��زوج  مع  دخ��ل  ما  اإذا  واأي�ضًا 

دائمًا  ال��ج��واب  ويكون  خروجها.  ال��زوج��ة 

ب�ضببه  اأو  ب�ضببها،  اأ�ضاًل  »الم�ضكلة  القول: 

)الوالد(«.

*الدور ال�ضلبي لالأهل
لتدخل  ي��ك��ون  ال  االأح��ي��ان  بع�س  وف��ي 

االأه����ل ال����دور االإي��ج��اب��ي ف��ي ح��ل م�ضكلة 

اأم��ور  اإل��ى  ذل��ك  اأ���ض��ب��اب  وت��ع��ود  اأبنائهم، 

عديدة، منها:

1 – اإعمال العاطفة
اإن تدخل االأهل في الكثير من االأحيان 

العاطفة  وه���ذه  العاطفي  ال��ط��اب��ع  يحمل 

تدفعهم اإلى الت�ضرف بع�ضبية ما قد يوؤدي 

اأو  اإلى اأن تقابل بع�ضبية اأخرى من الزوج 

الزوجة فتتفاقم االأمور بدل الحل.

2 – ا�ضتقواء اأحد الزوجين باأهله
خطئه  في  ابنهم  مع  االأه��ل  وق��وف  اإن 

في  اال�ضتمرار  اإل��ى  ب��ه  ي���وؤدي  ك��ان  كيفما 

الخطاأ حيث اإنه يجد من ينا�ضره وُيزين له 

عمله وي�ضوره �ضوابًا.

من  الزوجة  خ��روج   ، مثاًلً ذل��ك،  وم��ن 

بيتها نتيجة خالف مع زوجها، قد ُي�ضتقبل 

بحفاوة من اأهلها وي�ضّرون بالتالي اأن ياأتي 

الزوج اإليها ويعتذر ويعيدها اإلى بيتها فيما 

اأنها خرجت  اأخ��رى  ال��زوج من ناحية  يرى 

وحدها فلتعد بنف�ضها اإلى بيتها.

من الناحية ال�ضرعية فاإن خروج المراأة 

اأو  البيت من دون �ضبب قاهر كالطرد  من 

ال�ضرب اأو الت�ضييق ال�ضديد غير المحتمل 

عادة، اأمر غير مقبول �ضرعًا. والتعاطي من 

الطريقة،  بهذه  المو�ضوع،  مع  االأه��ل  قبل 

اأي�ضًا ال يحل الم�ضكلة، بل ُيعّقدها، والذي 
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المو�ضوعي  الحل  ه��و  عنه  البحث  يجب 

الذي قد يكون في بع�س الحاالت اأن يتدخل 

ْن  مِّ {َحَكًما  قاعدة  على  الزوجين  اأق��ارب 

بالزوج  ويلتقيان  �أَْهِلَها}  ْن  مِّ َوَحَكًما  �أَْهِلِه 

لحلها  اأ�ضا�ضًا  وي�ضعان  الم�ضكلة  ويبحثان 

بالترا�ضي.

3 - عدم المبادرة اإلى الحل
مو�ضوع  في  تظهر  التي  الم�ضاكل  من 

الم�ضاكل  اإلى حل  يبادر هوؤالء  اأن ال  االأهل 

الطارئة في حياة اأوالدهم الزوجية، وترك 

االأمور على ما هي عليه والتي تتفاقم وتكبر 

ك��ل حدب  م��ن  وال��ن��ا���س  ال��ج��ي��ران  بتدخل 

المو�ضوع  ف��ي  راأي���ه  يعطي  ك��لٌّ  و���ض��وب... 

بطريقة ع�ضوائية وغير مدرو�ضة، وقد يقوم 

زي��ادات،  مع  ي�ضمعه،  ما  كل  بنقل  بع�ضهم 

توتير  في  ي�ضاهم  ما  االآخ��ر،  الطرف  اإل��ى 

االأجواء اأكثر ويجعل الحل اأكثر �ضعوبة.

4 - ت��دخ��ل الأه����ل ف��ي ���ض��وؤون ل 
تعنيهم

الزوجية  الحياة  في  االأه��ل  تدخل  اإن 

م�����ض��ب��وط��ًا فال  ت���دخ���اًل  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

كتغيير  وواردة  ���ض��اردة  ك��ل  ف��ي  يتدخلون 

الو�ضع  م��راع��اة  دون  م��ث��اًل،  البيت  فر�س 

االقت�ضادي للزوج اأو ترتيب االأولويات لديه 

في بع�س االأحيان كاأن يح�ضل خالف بين 

لزيارة  االأم جاءت  اأن  نا�ضئ عن  الزوجين 

�ضارت  ال��ن��وم  غ��رف��ة  اأن  ف��وج��دت  ابنتها 

قديمة وُمَك�ّضرة، فتنتقد زوج ابنتها، وُيفتح 

من ت�ضرف �ضغير م�ضكلة تت�ضع لت�ضمل كل 

العائلة...

غير  تدخل  هو  التدخل  من  نوع  فهكذا 

ب��ل ه��و فتنة غير ج��ائ��زة وب��ذرائ��ع  م��ب��رر، 

اأو  ابنتها  ع��ل��ى  ال���وال���دة  )ح��ر���س  واه��ي��ة 

ابنها(.

منذ  ال��زواج  عن  الر�ضى  ع��دم   -  5
البداية

تلك  االأه��ل  تدخل  ح��االت  اأ�ضعب  من 

عن  را�ضين  غير  االأه��ل  كون  عن  النا�ضئة 

الولد  ويقوم  البداية،  منذ  ابنهم  اختيار 

بهم  ف��اإذا  االأه��ل،  ر�ضى  دون  من  بالزواج 

هذا  على  لالنق�ضا�س  الفر�س  يتحينون 

تدخلهم  يكون  لن  وبذلك  واإنهائه  ال��زواج 

ن�ضمع  ما  وكثيرًا  دائمًا.  �ضلبيًا  بل  اإيجابيًا، 

دون  م��ن  ت��زوج��ت  التي  البنتها  تقول  م���ًا 
ُ
اأ

اأبيها عبارة: »لو بقي  اإذن  ر�ضاها لكن مع 

العك�س  اأو  منه«  َطّلقك 
ُ
�ضاأ يوم  عمري  في 

فيما لو تزوج االبن من زوجة لم يرت�ضوها 

اأن  م��ن  ل��الأه��ل  ب��د  ال  وهنا  ال��ب��داي��ة.  منذ 

يعرفوا اأن ابنهم لم يعد ذلك الولد ال�ضغير 

الذي يفر�ضون عليه راأيهم.

هذا  ف��ي  ي�ضتن�ضحنا  عندما  وال���زوج 

المو�ضوع نقول من االأف�ضل تاأجيل مو�ضوع 

الزواج اإلى اأن ت�ضتنزفوا كل الو�ضائل الإقناع 

االأهل. وفي نف�س الوقت نحن نقول للزوجة: 

اأه��ل  ر�ضى  دون  م��ن  ال���زواج  تر�ضين  ه��ل 

الزوج؟

دقيق  ب�ضكل  المو�ضوع  ُيدر�س  اأن  يجب 
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من  يمنع  ال  االإ���ض��الم  اأن  العلم  م��ع  ج���دًا 

من  ولي�س  اأه��ل��ه  ر���ض��ى  دون  م��ن  ال����زواج 

العقوق. نعم ي�ضتحب ال�ضعي لر�ضى االأهل 

لم�ضاكل  وتفاديًا  عليهم  االإ�ضفاق  باب  من 

م�ضتقبلية.

التي تخرج من دون ر�ضى  الفتاة  واأما 

المجتمع،  ف��ي  تكثر  ح��االت  وه��ي  اأه��ل��ه��ا، 

االإق��دام  قبل  مليًا  للتفكير  اأدعوهن  فاإنني 

على هذا العمل وحتى ال ت�ضطر اأن تر�ضى 

اهلل  قّدر  ال  اإذا  ال�ضيئة  وبالمعاملة  بالظلم 

لم توّفق في زواجها. فاالإن�ضان ال يقدر اأن 

يتخلى عن اأهله بهذا ال�ضكل وبالتالي يف�ضل 

تحقيق ر�ضى االأهل في العالقات الزوجية.

*الدور الإيجابي لالأهل
كما قلنا اإن لالأهل دورًا هامًا في حياة 

اأوالدهم. ولكي ينجح تدّخلهم ال بد من اأن 

ينطبق عليه العناوين التالية:

1 - عدم التدخل اإل في المفا�ضل
حياة  في  لالأهل  المتكرر  الدخول  اإن 

اأوالدهم يوؤدي اإلى فقدان هذا الدور قيمته، 

لذا ال بد من اأن يكون التدخل، وبحكمة، في 

المفا�ضل االأ�ضا�ضية دون التفا�ضيل.

ال��م�����ض��ك��ل��ة ل  ل��ح��ل  ال���دع���وة   -  2
لتعقيدها

يجب اأن يكون تدخل االأهل مع اأوالدهم 

والتحمل،  لل�ضبر  ب��ال��دع��وة  ال��ب��داي��ة  ف��ي 

حل  اإل��ى  للو�ضول  الو�ضائل  كل  وا�ضتنفاد 

المو�ضوع  ُيعقد  ما  اإل��ى  اللجوء  قبل  حبي 

ويذهب به نحو الطالق.

الإي��ج��اب��ي��ات  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز   -  3
وتجاوز ال�ضلبيات

عندما يتدخل االأهل في م�ضكلة اأبنائهم 

كال  اإيجابيات  اإب��راز  اإلى  يلتفتوا  اأن  يجب 

ال��زوج��ي��ن ل��الآخ��ر وال��ُب��ع��د ق���در االإم��ك��ان 

اإلى  ت��وؤدي  التي  تلك  خا�ضة  ال�ضلبيات  عن 

اإب��داء  ومحاولة  وتوتيره  ال�ضراع  تاأجيج 

المحبة التي َيُكنها كل من الطرفين لالآخر 

غيمة  هو  اإنما  ح�ضل  ما  اأن  على  والتاأكيد 

�ضيف عابرة.

الذي  الر�ضيد  من  ال�ضتفادة   -  4
يملكونه عند ولدهم ليتنازل عما يعيق 

الحل

ا�ضتثمار  على  االأه���ل  يعمل  اأن  يجب 

والتاأثير  اأبناوؤهم  لهم  يكنها  التي  المحبة 

الحياة  وا�ضتمرار  بقاء  لم�ضلحة  عليهم 

الزوجية.

على  للتدخل  ال�ضلبي  *النعكا�س 
الحياة الزوجية

ال�ضكوت  اإلى  اأحيانًا  الزوج  ي�ضطر  قد 

اإما  زوجته،  اأهل  تدّخل  اأمام  م�ض�س  على 

منهما،  ح��ي��اًء  اأو  ال�ضخ�ضّية  ف��ي  ل�ضعف 

وعندما يخرجان يبداأ بال�ضغط على زوجته 

واإفراغ ما تركه كالمهم من اأثر �ضيئ لديه 

وهذا اأي�ضًا قد يحدث بطريقة معاك�ضة مع 

الزوجة.

وح��دود  �ضوابط  ر�ضم  من  ب��ّد  ال  ل��ذا، 

ذلك  انعكا�س  من  خوفًا  االأه��ل  لتدخالت 

�ضلبًا على الحياة الزوجية.
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تدخالت  مع  الزوجين  *تعامل 
الأهل

التي  الم�ضاكل  اأ�ضباب  اأه��م  م��ن  اإن 

لعدم  عائد  هو  ما  الزوجين  بين  تحدث 

االآخ��ر  الطرف  لعالقة  منهما  كل  تقدير 

باأهله.

مكان  في  �ضاكنًا  االب��ن  يكون  فعندما 

بعيد عن اأهله فالم�ضكلة تكون اأقل تعقيدًا، 

الأن الزوج ال بد اأن ي�ضل اإلى حل مع زوجته 

ودون اأي تدخالت ت�ضمح للم�ضكلة اأن تكبر 

وتت�ضّعب.

والزوجات  االأزواج  ننّبه  الختام  وفي 

االأه��ل واحترامهم  اإل��ى ���ض��رورة م��راع��اة 

والتعامل معهم بلين ومحبة وحتى لو كان 

الراأي  في  معهم  يختلف  الزوجة  ال��زوج/ 

وااللتفات اإلى االأمور التالية:

اأن بع�س االأم��ور ال  اإلى  – اإلفات االأهل   1
ُتحل بتدخلهم واإنما هي خا�ضة بالزوج 

وال���زوج���ة وه��م��ا ف��ق��ط وم���ن خ��الل 

االأ�ض�س التي تفاهما عليها من البداية 

والخالفات  الم�ضاكل  حل  ي�ضتطيعان 

بينهما.

ف��ي حياتك  ات��خ��ذ  ن��ق��ول:  – ول��ل��زوج   2
ال��زوج��ي��ة ب��ع�����س االإج�������راءات ال��ت��ي 

عنها،  بغنى  اأن��ت  م�ضاكل  عليك  توّفر 

االأهل فتكون  بعيدًا عن  كال�ضكن مثاًل 

ب���ذل���ك اأق������در ع��ل��ى ح���ل خ��الف��ات��ك 

الزوجية من دون اأي تدخل اأو مواجهة 

مع اآراء االأهل.

يبدي  اأن  ال��زوج��ة(  )اأو  ال��زوج  – على   3
احترامه  الزوجية  الحياة  بداية  منذ 

زوجة(  اأو  )زوج  االآخر  الطرف  الأهل 

اأو  منه  يطلب  اأن  ي�ضتطيع  وبالتالي 

منها احترام اأهله بالمقابل.

4 – على الزوج والزوجة اأن يتحّليا بالروية 
والحكمة في حل الم�ضاكل التي يح�ضر 

فيها االأهل، كاأن يوافق الزوج مثاًل اأهله 

على بع�س اآرائهم المخالفة لما تقوله 

في  معار�ضتهم  ي�ضتطيع  حتى  الزوجة 

اأمور اأخرى ت�ضبب اإزعاجًا حقيقيًا لها، 

والكالم نف�ضه للزوجة.

5 – واأخيرًا للزوجين اأن يطبقا مع االأهل 
مع  اأح�ضن«  هي  بالتي  »ادف��ع  �ضيا�ضة 

الزوجية.  الحقوق  على  المحافظة 

الحياة  ال�ضتمرار  �ضروري  اأمر  وهذا 

االلتفات  مع  الزوجين  بين  الم�ضتركة 

اإلى مراعاة االأهل لكال الطرفين على 

ذلك  اأن  اإال  وموّدتهم  بّرهم  اأ�ضا�س 

اآرائ��ه��م،  ك��ل  ف��ي  مجاراتهم  يعني  ال 

جهة  م��ن  والمحبة  اللين  اإظ��ه��ار  ب��ل 

والت�ضرف بما يمليه الزوج مع زوجته 

كُبرت  مهما  م�ضكلة  ف��ال  وبالعك�س. 

ب�ضبرها  والزوجة  بحكمته  الزوج  مع 

واالأهل بمراعاتهم لكال الطرفين.

(*)  رئي����س الهيئ���ة االإدارية ف���ي تجمع العلم���اء الم�ضلمين 

ورئي�س المكتب التنفيذي التحاد علماء بالد ال�ضام.

الهوام�س
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الموجبة  الأ�ضباب  كانت  مهما  الأحوال،  كل  في  �ضهاًل  الطالق  لي�س 

لالنف�ضال. و�ضواء كانت رغبتَك فيه اأم ل، فاإّن انتهاء العالقة الزوجية 

الحزن  م�ضاعر  فيك  وي��ح��ّرك  عقب  على  راأ���ض��ًا  عالمَك  يقلب  يكاد 

وال�ضطراب.

فالطالق  �ضليمًا.  الرتباط  يعود  ل  عندما  حتى  النف�ضال  ي��وؤذي 

ال��زوج/  خ�ضارة  يمثل  ل  هو  م�ضاعفة.  خ�ضارات  يت�ضّمن  لأن��ه  موؤلم 

وهو  الزوجية،  والتجارب  لاللتزامات  خ�ضارة  هو  بل  فح�ضب،  الزوجة 

خ�ضارة للدعم، �ضواء كان هذا الدعم عاطفيًا اأم اجتماعيًا اأم نف�ضيًا اأم 

الم�ضتركة؛ وقد تكون  والآمال  والم�ضاريع  ماليًا، وهو خ�ضارة لالأحالم 

غير  موقع  في  الطالق  ي�ضعَك  الفعلية.  الخ�ضارات  من  األمًا  اأ�ضّد  هذه 

الكبيرة،  العائلة  مع  عالقاتك  ا�ضتقرارك،  مهدد:  فيه  �ضيء  كل  اآمن، 

الذين  هم  كثيرون  هويتك.  وحتى  اليومي،  حياتك  روتين  �ضداقاتك، 

النف�ضال  يجعل  ما  فح�ضب،  الزواج  رابطة  خالل  من  اأنف�ضهم  يعّرفون 

منذرًا بم�ضتقبل قاتم. فكيف تكون الحياة من دون ال�ضريك؟ ومن اأنا اإن 

لم اأكن زوجة فالن؟ وما هو دوري اإن لم اأعد زوج فالنة؟ كيف ت�ضتمر 

حياة تم اإر�ضاء دعائمها على اأ�ضا�س ال�ضراكة؟

طالق أم انطالق؟!
عزة فرحات

8 ن�ضائح عملية للخروج من الآثار 
ال�ضلبية لما بعد النف�ضال
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العاطفية  ال��ع��الق��ات  ت��ب��داأ  م��ا  غالبًا 

ب��م�����ض��ت��وى ع�����اٍل م���ن ال���ط���م���وح واآم�����ال 

نواجه  فاإننا  تف�ضل  وعندما  الم�ضتقبل. 

خيبات االأمل، فاإذا ما تّم االنف�ضال وقعت 

- على االأغلب- الفاجعة!

لم�ضاعدتك  المقترحات  بع�س  ه��ذه 

بعد  ل��م��ا  ال��ح��رج��ة  ال��ف��ت��رة  تخطي  ع��ل��ى 

الطالق واإحالة االنف�ضال �ضبياًل ل�ضناعة 

اإن�ضاٍن اأقوى واأكثر حكمة:

1 - الت�ضليم بخواتيم الأمور
خواتيم  تكون  اأن  ون�ضعى  ناأمل  كلنا 

الحياة  ول��ك��ن  ناجحة،  �ضعيدة  تجاربنا 

تمامًا،  باأيدينا  لي�ضت  االأم��ور  اأّن  تعّلمنا 

Q قال:  اأمير الموؤمنين علّي  اأّن  حتى 

»عرفت اهلل بف�ضخ العزائم ونق�س الهمم«! 

هذا نحو من تربية اهلل لنا. فاالأمر المهم 

اأن  فكرة  مع  تتاأقلم  اأن  االنف�ضال  بعد  ما 

عليك  واإن��م��ا  كال�ضابق  ت��ع��ود  ل��ن  حياتك 

البدء بنمط حياة جديد، وينبغي اأن يكون 

اأف�ضل.

2 - تعديل زاوية النظر
معلوم اأن اأ�ضحاب االإنجازات الكبيرة 

اأنهم  ذل��ك  حياتهم،  في  للف�ضل  معنى  ال 

يتعلمون من كل �ضيء. وهذا �ضر من اأ�ضرار 

المطّلقون  يعمد  ال��ط��الق  بعد  ال��ن��ج��اح. 

الف�ضل  م�����ض��اع��ر  م��ن  ول��ل��خ��روج  ع����ادة، 

ال��زواج  تجربة  تحقير  اإل��ى  وتداعياتها، 

اأ�ضواأ مراحلها،  المن�ضرمة وح�ضرها في 

في  وعبرها.  درو�ضها  خ�ضارة  وبالتالي، 

الطريقة  �ضياغة  نعيد  اأن  يمكننا  المقابل 

التي ننظر بها اإلى النهايات. فحين نختار 

اأن نرى النهايات محطات انتقالية، فاإننا 

نحّولها اإلى �ضبل للن�ضج والتكامل. ت�ضبح 

اأف�ضل.  لبداية  ج��دي��دة  فر�ضة  النهاية 

اأنه  على  الطالق  اإل��ى  ننظر  حين  وهكذا 

محطة اأخرى من محطات م�ضيرة الحياة، 

على  جديدة  خطوة  ال��زواج  نهاية  ت�ضبح 

الطريق ولي�ضت نهاية فا�ضلة لها.

3 - النهايات ت�ضتلزم وقتًا
م�ضاعرك  تختلف  اأن  الطبيعي  م��ن 

بالحزن  االإن�ضان  ي�ضعر  قد  الطالق.  بعد 

هذه  ول��ك��ن  ال��خ��وف،  اأو  اال���ض��ط��راب  اأو 

الم�ضاعر تخفت مع الوقت. خذ وقتك!

�ضفحات  ط��ي  ي�ضتعجلون  ك��ث��ي��رون 

حني ننظر إىل الطالق على أنه 
حمطة من مسرية احلياة، تصبح 
نهاية الزواج خطوة جديدة على 

الطريق وليس نهاية

الملف
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جديدة  تجارب  في  فينخرطون  الما�ضي 

كما  ال�ضابقة  التجربة  توديع  قبل  و�ضريعة 

ينبغي. لكي تلتئم الجراح نحتاج اإلى فترة 

التاأمل  من  ق�ضط  اأخ��ذ  من  والب��د  ع��الج، 

والراحة بعد االنف�ضال. حاول اأن ال تتخذ 

بعد  االأول��ى  االأ�ضهر  ق��رارات م�ضيرية في 

منطقة  في  للعي�س  كاالنتقال  االنف�ضال، 

انتظر  ج��دي��دة.  بوظيفة  البدء  اأو  اأخ��رى 

حتى ت�ضتقر نف�ضيًا وعاطفيًا الأخذ قرارات 

من هذا القبيل.

4 - اإعادة التوا�ضل مع النف�س
من المفيد اأن ُينظر اإلى مرحلة ما بعد 

اكت�ضاف  اإع��ادة  مرحلة  اأنها  على  الطالق 

فيها،  ال�ضعف  نقاط  على  والتغلب  الذات 

عدم  مفتاح  هو  االأخ��ط��اء  من  التعلم  الأن 

من  يتي�ضر  ال  وه��ذا  مجددًا.  فيها  الوقوع 

امراأة(  اأو  )رجاًل  المطّلق  يدرك  اأن  دون 

بال�ضبط  وي���درك  ال��ط��الق  ح�ضل  ل��م��اذا 

قد  المعادلة.  تلك  ف��ي  اأّداه  ال��ذي  دوره 

يحتاج المرء هنا اإلى اإجراء هذه المراجعة 

من  ي�ضتفيد  واأن  وحده،  ولي�س  اآخرين  مع 

عقولهم.

وال ينبغي اال�ضتغراق في لوم النف�س اأو 

االإن�ضان  الأّن  جرى،  ما  على  االآخرين  لوم 

التي  االأمور  على  يرّكز  عندما  نف�ضه  ي�ضّل 

لي�ضت بيديه وال يمكنه ال�ضيطرة عليها. في 

المقابل، يجب اأن يتوّجه اإلى ما يملك من 

اإمكانيات وقابليات ليعمل على تفعيلها.

اجعل الطالق انطالقًة جديدًة لمعرفة 

نف�ضك، واكت�ضاف مواهبك، وتفعيل نقاط 

االهتمامات  وخلق  فيك،  الكامنة  القوة 

الجديدة.

5 - الهتمام بال�ضحة
كثيرون يلجوؤون اإلى الطعام هربًا من 

االأك��ل.  عن  يمتنعون  واآخ��رون  م�ضاكلهم، 

و�ضعوبة  اأرق  ح��االت  من  بع�ضهم  ويعاني 

من  ال�ضعبة  االأوق��ات  هذه  في  النوم.  في 

حياتك عليك االهتمام ب�ضحتك.

ب��ال��ع��ادات  االه��ت��م��ام  م�����ض��اع��ف��ة  اإن 

ال�ضحّية ال�ضليمة يعد الزمًا الأن اإهمالها قد 

المدى الطويل،  للج�ضد على  يكون مدّمرًا 

وموؤّثرًا على �ضالمة المزاج كذلك. وال بد 

تكن  لم  اإن  الريا�ضة  بممار�ضة  البدء  من 

واال�ضتمرار  ال�ضابق،  برنامجك  �ضمن 

عليها مهما راودتك الرغبة بالتوقف.

6 - التزّود بالمعنويات
وال نن�س غذاء الروح، فهو الذي يعطينا 

القوة والطاقة لتجاوز �ضعوبات الحياة. 

اإحدى اأف�ضل الطرق لتخطي �ضعوبات 

تربية  م�ضروع  في  االنخراط  هي  الطالق 

النف�س. فهناك يكت�ضف االإن�ضان اأن تربية 

واأن  اأحداث حياته،  ت�ضري في كل  له  اهلل 

مراد اهلل من ابتالئه هو تكميله والتخّل�س 

م���ن ن��ق��ائ�����ض��ه. وف����ي ظ���ل م��ع��رف��ة اهلل 

واالرتباط به تعالى ي�ضتحيل كل بالٍء نعمًة.

االنف�ضال  بعد  م��ا  المفيد  م��ن  لعل 

رّتبها  لحياتك.  ج��دي��دة  خطة  ت�ضع  اأن 

غذاء الروح هو الذي يعطينا 
القوة والطاقة لتجاوز 

صعوبات احلياة
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استمرار الدعم من خالل 
احلديث مع أناس عايشوا 

جتربة الطالق وخرجوا منها 
بنجاح مفيد

تلو  بها واحدة  بالقيام  وابداأ  �ضمن الئحة 

االإح�ضا�س  عليك  غلب  ما  واإذا  االأخ���رى. 

اهلل  بعين  عينك  �ضع  ح��ي��ن��ًا،  بال�ضعف 

واطلب المدد منه. فالثقة بالقوي المطلق 

تقّربك من اجتراح المعجزات.

7 - مجموعات الدعم
ي�����ض��اه��م االأ�����ض����دق����اء ع���م���وم���ًا في 

الم�ضاعدة على تجاوز االأزمات. ولذلك ال 

بد من البحث في مرحلة ما بعد االنف�ضال 

يمكن  الذين  الحقيقيين  االأ�ضدقاء  عن 

واالعتماد  ال�ضدائد  عند  اإليهم  اللجوء 

هوؤالء  المواقف.  اتخاذ  في  حكمتهم  على 

�ضي�ضكلون مجموعة دعم اأ�ضا�ضي.  

قد تتاألف مجموعة الدعم من �ضديق 

مخل�س واحد، له خبرة في الحياة، اأو من 

العمل،  في  اأو زمالئك  اأ�ضرتك  اأفراٍد من 

ي�ضاركونك م�ضاعرك واأحزانك، فال تكون 

في المواجهة وحدك، اأو قد ت�ضتمد الّدعم 

تجربة  عاي�ضوا  اأن��ا���س  م��ع  الحديث  م��ن 

مفيد.  ب��ن��ج��اح  منها  وخ��رج��وا  ال��ط��الق 

فاالنعزال يزيد من اال�ضطراب وال�ضغط، 

اأم��ام  عائقًا  ويقف  التركيز،  م��ن  ويقلل 

عملك وعالقاتك و�ضحتك ب�ضكل عام.

8 - اإعذار الطرف الآخر
ال�ضريك  اأن  على  دلياًل  الطالق  لي�س 

اأو  الظالم  ه��و  زوج���ة(  اأو  االآخ���ر)زوج���ًا 

هو  بل  االعتبار،  من  ال�ضاقط  اأو  ال�ضيئ 

الذي  بالمقدار  معه  تن�ضجم  لم  �ضخ�س 

يحفظ لكما حياة م�ضتركة. هكذا ينبغي اأن 

ينظر المطلقان اأحدهما اإلى االآخر. وهذه 

النظرة ينبغي اأن تحكم العالقة الجديدة 

بين المطلقين فيما اإن كان بينهما اأطفال 

اإلى  اأن تنتقل هذه النظرة  خا�ضة. ويجب 

كال  م��ع  عالقتهم  ُتحفظ  بحيث  االأوالد 

الوالدين.

على  قدرتنا  اأن  نعلم  اأن  المهم  وم��ن 

النف�س  وتحميل  لالآخرين  االأع��ذار  اإيجاد 

على  دليل  والتغيير  االإ���ض��الح  م�ضوؤولية 

قدرتنا على تحمل الم�ضوؤولية اأواًل، و�ضمان 

لنجاحنا في التغيير ثانيًا.

المرارة  هذه  كل  لتجّنب  النهاية:  في 

ينبغي  النف�س،  معنويات  ولرفع  والجهد، 

قرار  �ضوابية  لمدى  فعلي  ب�ضكل  النظر 

الطالق... ومحاولة تجّنبه قدر االإمكان...

الطالق  ال  ال�ضعاب،  كل  تن�ضوا:  وال 

لبداية  انطالقة  تكون  اأن  يمكن  فح�ضب، 

جديدة، فا�ضتثمروها.

الملف
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*م�ضوؤولّية م�ضاعفة
اإل��ى  يحتاج  اأم��ر  اأم���ًا  اأو  اأب���ًا  تكون  اأن 

اأن  ولكن  م�ضوؤوليات،  وتحّمل  ا�ضتعدادات 

تكون كذلك في زمن تكنولوجيا االت�ضاالت 

مهارات  وج��ود  اإل��ى  يحتاج  اأم��ر  المتطورة، 

عالية وبذل جهود كبيرة ومتابعة على اأكثر 

م�ضوؤولّيات  اليوم  اأ�ضبحت  لقد  �ضعيد.  من 

ب��اإع��داد  معنّية  فهي  م�ضاعفة،  االأ���ض��رة 

معنية  هي  كما  الواقعي،  للعالم  اأطفالها 

باإعدادهم للعالم الرقمي، بكل ما يت�ضمنه 

قد  تاأثير  وق��درة  تعقيدات  من  العالم  هذا 

تفوق قدرة االأهل.

*الإعداد والإ�ضراف واجبان على 
الأهل

مع  التعامل  هل  كثيرون  يت�ضاءل  وق��د 

العالم الرقمي )عالم تكنولوجيا االت�ضاالت 

الحديثة / عالم الديجيتال( اأمر يحتاج اإلى 

اإعداد، هو م�ضوؤولية االأهل؟ الجواب هو اأّن 

واجب  ومراقبتهم  االأطفال  على  االإ�ضراف 

على االأهل في �ضتى نواحي الحياة اليومية، 

وينطبق ذلك اأي�ضًا على ا�ضتعمالهم للهواتف 

الخلوية اأو ت�ضّفحهم لمواقع االإنترنت وحتى 

م�ضاهدتهم للقنوات الف�ضائية. اإن ا�ضتعمال 

هذه التكنولوجيا يحتاج اإلى دليل ا�ضتخدام، 

على  اآث��ارًا  الأجيال  عبر  التقنّية  التطورات  تركت  لطالما 

المجتمع وموؤ�ّض�ضاته وطريقة عي�س النا�س وممار�ضاتهم. ولكن 

من  الذي يجري  الهائل  التقني  التطّور  الع�ضر هو  يمّيز هذا  ما 

اأ�ضبح  ب�ضكل  ق�ضيرة،  زمنّية  فترات  في  كبيرة  قفزات  خالل 

الإن�ضان معه يعي�س حالة عجز عن مواكبة كّل الم�ضتجدات.

رقابة الوالدين
في العصر الرقمي
�ضحر م�ضطفى(*)
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ليتمكن الفرد من خالل قراءته وتطبيقه اأن 

ي�ضتعملها ب�ضكل اآمن، فجزء كبير منها هو 

اجتماعية  عالقات  تحكمه  افترا�ضي  عالم 

االأحيان  غالبية  في  تاأثيراته  تمتد  وتوا�ضل 

اإلى العالم الواقعي. 

االأه����ل غير  اأن  ن��ج��د  ل��الأ���ض��ف  ول��ك��ن 

االأطفال  يواجهه  بما  كافية  ب�ضورة  ملّمين 

االت�ضال  و�ضائل  م��ع  تعاطيهم  خ��الل  م��ن 

الحديثة، وفي المقابل ال يدرك العديد من 

يتعين  وم��ا  فعله  عليهم  يجب  ما  االأط��ف��ال 

عليهم تجّنبه...

*مخاطر ال�ضبكة العنكبوتية
اأن  يمكن  ال��ت��ي  ال��م��خ��اط��ر  اأب����رز  اأم���ا 

ا�ضتخدام  خ��الل  من  االأوالد  لها  يتعّر�س 

و���ض��ائ��ل االت�����ض��ال ال��ح��دي��ث��ة، وب��خ��ا���ض��ة 

ا�ضتخدام ال�ضبكة العنكبوتية )االإنترنت(:

1 - التعرف اإلى مفاهيم خاطئة.
واالنتحار  العنف  مواقع  اإل��ى  الدخول   -  2

والحركات ال�ضاذة.

3 - اللعب باألعاب المقامرة.
4 - اإدمان ا�ضتخدام و�ضائل االت�ضال.

الم�ضاركة  و�ضعف  الدرا�ضي،  التراجع   -  5
االجتماعية.

ال��ن��ظ��ر،  ك�ضعف  ج�����ض��دّي��ة  م��خ��اط��ر   -  6
ومخاطر نف�ضّية مثل االكتئاب والعزلة.

*اأ�ضئلة تحتاج اإلى اإجابات
1 - ه��ل ُي��غ��ّي��ر وج���ود االإن��ت��رن��ت وو���ض��ائ��ل 
النقالة  وال��ه��وات��ف  الجديدة  االإع���الم 

الكثير  كبير  ب�ضكل  الفيديو...  واألعاب 

من الممار�ضات اليومية لالآباء؟

اأكثر  الرقمي  العالم  ه��ذا  يعتبر  ه��ل   -  2
خطورة على اأبنائنا من العالم الفعلي؟

3 - ه���ل هناك تعار�س بين ال�ضماح لالأبناء 
واقتن���اء  التكنولوجي���ا  اإل���ى  بالتع���رف 

اأدواتها وبين قدرة االأهل على ا�ضتمرار 

الرقابة عليهم؟

اأي عمر ن�ضمح الأبنائنا با�ضتخدام  4 - في 
اأدوات  م��ن  و���ض��واه  ال��خ��ل��وي  ال��ه��ات��ف 

االت�ضال والمعلوماتّية الحديثة؟ 

اإن االإجابة عن هذه االأ�ضئلة قد تتطلب 

على  ال�ضوء  اإلقاء  يمكننا  ولكن  �ضفحات، 

بع�س االأمور التي قد ت�ضاعدنا في محاوالتنا 

للعثور على اإجابات �ضافية...

*اإجابات �ضافية
بما  فيه،  نعي�س  ال��ذي  الرقمي  العالم   -  1
كاأهل  منا  يحتاج  و�ضائل،  من  يت�ضمنه 

اإل���ى ب���ذل ج��ه��د اأك��ب��ر ل��ب��ن��اء ق��درات��ن��ا 

في  اأ�ضاليبنا  وتطوير  مهاراتنا،  وتنمية 

اأفكار  ابتكار  ومحاولة  االأوالد،  متابعة 

جديدة في التعاطي معهم وخلق اأجواء 

في  الغو�س  ع��ن  تبعدهم  لهم  ج��اذب��ة 

عالم التوا�ضل الخيالي.

يجب التمييز بني التعرف إىل 
التقنيات احلديثة وبني اقتناء 

أدواتها وخاصة الهواتف اخللوية

تكنولوجيا
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الرقمي  ال��ع��ال��م  ف��ي  االأك��ث��ر خ��ط��ورة   -  2
)ع���ال���م االإن���ت���رن���ت وال��ك��م��ب��ي��وت��ر(، 

تعاطي  هو  للطفل،  بالن�ضبة  المجهول 

االأوالد واالأهل معه على اأنه اآمن ومجرد 

لعبة وتم�ضية وقت.

3 - يجب التمييز بين التعرف اإلى التقنيات 
وخا�ضة  اأدواتها  اقتناء  وبين  الحديثة 

منا  المطلوب  الأن  الخلوية،  الهواتف 

اكت�ضافهم  في  االأوالد  كاأهل، م�ضاحبة 

اأوجه  تعليمهم  وكذلك  االإنترنت  لعالم 

التوا�ضل.  اأدوات  من  العديد  ا�ضتخدام 

تكون  اأن  ع��ل��ى  ���ض��روري��ة،  ال��م��ع��رف��ة 

على  توؤثر  ال  وهي  بالتوجيه،  م�ضحوبة 

كل  طالما  المراقبة  على  االأه��ل  ق��درة 

القواعد محترمة.

4 - لي�س هناك و�ضفة �ضحرية في مو�ضوع 
عليه.  متفق  عالمي  عمر  اأو  ال��ع��م��ر، 

هذا  ف��ي  اأوالدن���ا  نعِلّم  اأن  يجب  ولكن 

المجال، قاعدة ذهبية وهي اأن حاجتنا 

اقتناءنا  تحكم  التي  هي  الو�ضائل  اإل��ى 

اأن ف��الن��ًا  ل��ه��ا، ول��ي�����س  وا���ض��ت��خ��دام��ن��ا 

لي�ضت  فهي  مثلها،  لديهما  ف��الن��ة  اأو 

المجال،  نن�ضح في هذا  ونحن  األعابًا. 

الخا�س  هاتفهم  ل���الأوالد  يكون  ال  اأن 

اأن  وي��ج��ب  ع�����ض��رة،  ال��راب��ع��ة  �ضن  قبل 

ب��االإن��ت��رن��ت، فنف�س  م��و���ض��واًل  ي��ك��ون  ال 

االأوالد  ن  يمِكّ الذي  االإلكتروني  العنوان 

واأل��ع��اب،  مفيدة  تطبيقات  تنزيل  من 

منا�ضبة  غير  م��واد  تنزيل  من  نهم  يمِكّ

لهم وخطرة جدًا عليهم وهي مجانية.

ال�ضاد�ضة  �ضن  قبل  االأوالد  يحتاج  ال   -  5
على  �ضفحة  لديهم  ي��ك��ون  اأن  ع�ضرة 

اإلكتروني  ب��ري��د  حتى  وال  الفي�ضبوك 

التوا�ضل  يتعلموا  اأن  يجب  بهم.  خا�س 

في العالم الواقعي واآدابه قبل دخولهم 

اإلى عالم التوا�ضل االإلكتروني...

6 - يمكن في هذه النقطة اللجوء اإلى بع�س 
ال�ضراع  نتجنب  تجعلنا  التي  االأف��ك��ار 

ت�ضمن  ال��وق��ت  نف�س  وف��ي  االأوالد  م��ع 

المثال يمكن  �ضبيل  لنا متابعتهم. على 

اإ�ضافي  خلوي  هاتف  القتناء  اللجوء 

لالأ�ضرة، تجري  ملكًا  يكون  المنزل  في 

محتاجًا  يكون  قد  ال��ذي  للولد  اإعارته 

اإليه...

ال يحتاج األوالد قبل 
سن السادسة عشرة أن 

يكون لديهم صفحة على 
الفيسبوك وال حتى بريد 

إلكرتوين خاص بهم
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على  ت�����ض��اع��د  *اأمور 
ت�ضهيل مهمة الوالدين

وت��ن��ظ��ي��م  ال���ق���واع���د  و����ض���ع   - اأ 

الأولويات:

1 - يجب اأن نحدد وقتًا ال�ضتخدام الكمبيوتر.
2 - م�ضاعدة االأوالد على تنظيم اأولوياتهم، 
ال���واج���ب���ات ال��م��در���ض��ي��ة واالأ����ض���ري���ة 

بع�س  تم�ضية  ث��ّم  اأواًل  واالجتماعية 

االت�ضال  و���ض��ائ��ل  با�ضتخدام  ال��وق��ت 

والتوا�ضل.

االإن��ت��رن��ت  ب�ضبكة  االت�����ض��ال  ح�ضر   -  3
في  المنزل موجود  في  واحد  بكمبيوتر 

نوم  غرف  عن  بعيدًا  المعي�ضة،  غرفة 

االأوالد.

4 - االبتعاد قدر االإمكان عن و�ضل الهواتف 
بخدمة  ب�����االأوالد  ال��خ��ا���ض��ة  ال��خ��ل��وي��ة 

ت�ضبح  عليها  ال��رق��اب��ة  الأن  االإن��ت��رن��ت 

اأ�ضعب بكثير.

االأوالد في  اإج��راء عقد مع  الجيد  5 - من 
حول  �ضنة   16  -  12 العمرية  الفئة 

واأوجه  لالإنترنت،  ا�ضتخدامهم  طريقة 

ا�ضتخدامهم لو�ضائل االت�ضال. 

عالقاتنا  تحكم  التي  واللياقات  االآداب   -  6
االجتماعية الواقعية، يجب اأن ننقلها اإلى 

االإنترنت، )التحدث  التوا�ضل عبر  عالم 

نابية،  األ��ف��اظ  ا�ضتخدام  وع���دم  ب���اأدب 

االآخ��ري��ن،  وخ�ضو�ضية  ملكية  اح��ت��رام 

الر�ضائل  ف��ي  ال��ر���ض��ال��ة  اآداب  اح��ت��رام 

بدء  عند  التحية  اإل��ق��اء  االإل��ك��ت��رون��ي��ة، 

المحادثة واإنهاوؤها بطريقة الئقة...(.

الحديثة  االت�����ض��ال  و�ضائل  اأن  تذكر   -  7
المعامالت  ت�ضهيل  الأه����داف  وج���دت 

وتوفير الوقت، ولي�س لن�ضرف كل وقتنا 

�ضعيًا القتنائها، اأو في ا�ضتخدامها. 

ب – الإ�ضراف والمالزمة: 

من المهم اأن ُنعّلم اأطفالنا اكت�ضاف ما 

وراء ال�ضورة وذلك بطرح االأ�ضئلة التالية: 

من الذي ي�ضنع، من الذي يقدم وين�ضر هذا 

والحكايات  والمعلومات  ال�ضور  الزخم من 

التي يتلقونها يوميًا؟ ولماذا؟ وكيف؟

ولماذا اإ�ضراف االأهل؟ الأنه من البديهي 

بالن�ضبة لنا جميعًا اأن ال يبقى الطفل وحيدًا 

في الحياة اليومية، فما بالك في اأن ُيترك 

اأو  اآمنة  بيئة  ت�ضكل  ال  �ضا�ضة  اأم��ام  لذاته 

موثوقة؟

ج - التوعية والتوا�ضل:

اأي مرفقات  تنزيل  االأوالد من  تحذير   -  1
حتى  اأو  مجهول  اإل��ك��ت��رون��ي  ب��ري��د  م��ن 

مجرد فتحه. 

اأي  ف��ي  ال��دخ��ول  م��ن  االأوالد  تحذير   -  2
اال�ضتراك  اأو  ا�ضتبيانات  اأو  م�ضابقات 

في اأي موقع دون الرجوع اإلى االأهل.

3 - تحذير االأوالد من اإعطاء اأية معلومات 

تكنولوجيا
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الأي  م��رور  كلمات  اأو  �ضور  اأو  خا�ضة 

�ضخ�س خارج اإطار اأ�ضرتهم.

حين  اأن��ه��م  االأوالد  ي��ع��ل��م  اأن  ي��ج��ب   -  4
على  اآخ��ري��ن  اأ�ضخا�س  م��ع  يتحدثون 

يكونوا  اأن  يمكن  ه��وؤالء  فاإن  االإنترنت، 

موؤذين وهم في الغالب ال يف�ضحون عن 

�ضخ�ضياتهم الحقيقية.

5 - توعية االأوالد اإلى اأن عالم االإنترنت هو 
عالم وهمي وخيالي.

*ا�ضتخدام الو�ضائل الرقابية
يمكن  التي  البرامج  من  العديد  هناك 

تمّكننا  وهي  مجاني،  منها  وج��زء  تنزيلها 

االأوالد،  يدخلها  التي  المواقع  معرفة  من 

المفاتيح، وكذلك  وماذا يكتبون على لوحة 

الوقت  وتحديد  معينة  مواقع  يمكننا حجب 

الم�ضموح به ال�ضتخدام االإنترنت:

 :Screenshot Keylogger 1 - برنامج
وهو  رئي�ضي.  البرنامج هو م�ضجل  هذا 

ي��ري��دون مراقبة  ال��ذي��ن  ل��الآب��اء  ق��ّي��م 

ا�ضتخدام االأطفال للكمبيوتر.

 :Child Control 2012 ب��رن��ام��ج   -  2
وقت  تحديد  ل��ك  يتيح  رق��اب��ة  برنامج 

الأبنائك  الكمبيوتر  على  للعمل  محدد 

من  يمّكن  كما  االإنترنت،  ا�ضتخدام  اأو 

اإغالق اأو عمل فلتر لمحتويات االإنترنت 

غير المطلوبة. كما يمكنك من مراقبة 

وم��ع��رف��ة ك���ل م���ا ح����دث ع��ل��ى ج��ه��از 

الكمبيوتر الخا�س بك ومتى. كما يمكن 

الأمن  الوطنية  الحملة  بموقع  اال�ضتعانة 

.www.e-aman.com االإنترنت

تذكروا اأن اأف�ضل حماية هي في تح�ضين 

على  تعويدهم  خالل  من  اأخالقيًا،  االأوالد 

والتوا�ضل  واالحترام  وال�ضراحة  ال�ضدق 

ال��م�����ض��ت��م��ر م���ع االأه������ل، الأن ك���ل و���ض��ائ��ل 

ل��الخ��ت��راق.  قابلة  االإل��ك��ت��رون��ي��ة  الحماية 

ك��اأه��ل في  ال��ذي تق�ضونه  ال��وق��ت  وراق��ب��وا 

�أو   ،(WHATSAPP) الهاتف  ا�ضتخدام 

اأو  االجتماعي،  والتوا�ضل  التعارف  مواقع 

متابعة الم�ضل�ضالت والبرامج، الأنكم قدوة 

الأوالدكم.

(*) المقال���ة م���ن محت���وى محا�ضرة األقتها م�ضوؤول���ة الدرا�ضات )مهند�ضة معلوماتي���ة وات�ضاالت( على مجموعة من عوائ���ل ال�ضهداء، �ضمن 

اأن�ضطة مركز اأمان.

الهوام�س

هناك العديد من الربامج 
التي متّكننا من معرفة 

املواقع التي يدخلها األوالد
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لقاءه  اأحّب اهلل  لقاء اهلل  اأحّب  P: »من  ر�ضول اهلل  عن 

ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه« (1).

حديث �ضريف ُروي في حّق عبادة بن ال�ضامت اأحد اأ�ضحاب 

P �ضحبة، ومن  P. وكان لعبادة مع ر�ضول اهلل  ر�ضول اهلل 

بعده على نهجه ا�ضتقامة ووفاء.

عبادة بن �ل�ضامت 

القائل بالحق
ظافر قطيع

شخصية العدد
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*من هو عبادة؟
بن  قي�س  بن  ال�ضامت  بن  عبادة  هو 

اأ�ضرم. اأن�ضاري، خزرجي، اأمه قّرة العين 

بنت عبادة بن ف�ضالة. كان في الجاهلية 

من »القواقل«. و»القواقل« هم من المكانة 

له:  قالوا  �ضيف  بهم  نزل  اإذا  قومهم  في 

حيث  اذه��ب  )ي��ري��دون  �ضئت  حيث  قوقل 

الأنك  االأم��ان  لك  فاإن  �ضئت  ما  وقل  �ضئت 

.(2)
في ذّمتي(

نقيبًا  ع�ضر  االث��ن��ي  م��ن  ع��ب��ادة  ك��ان 

ال��ذي��ن ب��اي��ع��وا ر���ض��ول اهلل P ل��ي��اًل في 

بيعة  في  البعثة،  بعد  ع�ضرة  الثانية  ال�ضنة 

العقبة االأولى، والتي عرفت ببيعة الن�ضاء. 

َعِن   
ُ �للَّ َي  َر�ضِ {َلَقْد  فيهم:  قال اهلل  وقد 

َجَرِة  �ل�ضَّ َتْحَت  ُيَباِيُعوَنَك  �إِْذ  �ْلُموؤِْمِنيَن 

ِكيَنَة َعلَْيِهْم  َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفاأَنَزَل �ل�ضَّ

َو�أََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا} )الفتح: 18(. وقد 

بايع ر�ضول اهلل P بيعة العقبة الثانية مع 

وامراأتين. وعن هذه  و�ضبعين رجاًل  ثالثة 

 P البيعة يقول عبادة: »بايعنا ر�ضول اهلل

والطاعة  ال�ضمع  ، على 
(3)

الحرب بيعة  على 

وَمْكرهنا  وَمْن�ضطنا  وي�ضرنا  ع�ضرنا  في 

بالحق  نقول  واأن  اأهله  االأمر  في  ننازع  وال 

 .
(4)

حيث كنا وال نخاف في اهلل لومة الئم«

وعندما هاجر ر�ضول اهلل P اإلى المدينة 

اآخى بينه وبين اأبي مرثد الغنوي.

*جامع للقراآن الكريم
الم�ضاهد   P اهلل  ر���ض��ول  م��ع  �ضهد 

وال��خ��ن��دق.  ُح������دًا 
ُ
واأ ب����درًا  ف�ضهد  ك��ل��ه��ا، 

بع�س  على   P اهلل  ر���ض��ول  وا�ضتعمله 

يوم  ت��اأِت  ال  اّت��ِق اهلل  له:  دقات فقال  ال�ضّ

القيامة ببعير تحمله له رغاء اأو بقرة لها 

خوار اأو �ضاة لها ُثوؤاج )�ضوف الغنم(...، 

على  اأعمل  ال  بالحق  بعثك  فوالذي  ق��ال: 

.
(5)

اثنين اأبدًا

الذين  من  ال�ضامت  بن  عبادة  ك��ان 

فقد   .P النبي  زمن  في  القراآن  جمعوا 

قال محمد بن كعب القرظي: جمع القراآن 

في زمن النبي خم�ضة من االأن�ضار: معاذ 

كان عبادة من االثني عشر نقيبًا 
P الذين بايعوا رسول اهلل
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َبي بن كعب 
ُ
بن جبل وعبادة بن ال�ضامت واأ

.
(6)

واأبو اأيوب واأبو الدرداء

ال��ق��راآن.   
(7)

فة  ال�ضّ اأه��ل  يعّلم  وك��ان 

ولما فتح الم�ضلمون ال�ضام اأر�ضله عمر بن 

واأبا  جبل  بن  معاذ  معه  واأر�ضل  الخطاب 

بال�ضام  ال��ق��راآن  النا�س  ليعّلموا  ال���درداء 

ويفقهوهم في الدين فاأقام عبادة بحم�س 

اإلى  معاذ  وم�ضى  بدم�ضق  ال���درداء  واأب��و 

فل�ضطين ثم �ضار عبادة َبْعد اإلى فل�ضطين. 

وكان معاوية خالفه في �ضيء اأنكره عبادة، 

عبادة:  فرّد  القول،  في  معاوية  له  فاأغلظ 

ال اأ�ضاكنك باأر�س واحدة اأبدًا، ورحل اإلى 

اأقدمك؟ فاأخبره،  المدينة فقال عمر: ما 

اأر�ضًا  اهلل  فقّبح  مكانك  اإلى  ارجع  فقال: 

اإل��ى  وك��ت��ب  اأم��ث��ال��ك  وال  اأن���ت  فيها  ل�ضت 

.
(8)

معاوية ال اأمرة لك عليه 

*من رواة الحديث
ال�ضام  في  ال�ضامت  بن  عبادة  بقي 

بحديث  ويحّدثهم  ال��ق��راآن،  النا�س  يعّلم 

من  عدد  عنه  روى  وقد   .P اهلل  ر�ضول 

اأن�����س بن  P منهم  ال��ر���ض��ول  اأ���ض��ح��اب 

بن  وف�ضالة  اهلل  عبد  ب��ن  وج��اب��ر  م��ال��ك 

يكرب  معد  بن  عمرو  بن  والمقدام  عبيد 

واأبو اأمامة الباهلي ورفاعة بن رافع واأو�س 

بن عبد اهلل الثقفي و�ضرحبيل بن ح�ضنة. 

من  جماعة  عنه  ال��ح��دي��ث  روى  وك��ذل��ك 

التابعين. وكان عبادة اأول من َوِلَي الق�ضاء 

اإذ  االأوزاع���ي،  قال  ح�ضبما  فل�ضطين،  في 

بقي عبادة في ال�ضام بعد عمر بن الخطاب 

مدة من الزمن في عهد عثمان بن عفان، 

اأمر اهلل  النا�س عّما  انحراف  حيث عاين 

به ور�ضوله. وكان عبادة قد بايع ر�ضول اهلل 

على قول الحق حيثما كان فقام في ال�ضام 

خطيبًا فقال: اأيها النا�س اإنكم قد اأحدثتم 

ة بالف�ضة  بيوعًا ال اأدري ما هي اأال اإن الف�ضّ

وزنًا بوزن تبرها وعينها، والذهب بالذهب 

ببيع  باأ�س  وال  اأال  وعينه  تبره  ب��وزن  وزن��ًا 

اأكثرها  والف�ضة  بيد  يدًا  بالف�ضة  الذهب 

وال ي�ضلح ن�ضيئة. اأال واإّن الحنطة بالحنطة 

بال�ضعير مديًا بمدى  وال�ضعير  بَمدى  َمْديًا 

وال�ضعير  بال�ضعير  الحنطة  ببيع  باأ�س  وال 

والتمر  ن�ضيئه  بيد وال ي�ضلح  يدًا  اأكثرهما 

مديًا  بالملح  والملح  بمدى  مديًا  بالتمر 

.(9)
بمدى فمن زاد اأو ازداد فقد اأربى 

*ل طاعة لمن ع�ضى
ليدرك  الخطبة  لهذه  المتاأمل  واإن 

المجتمع  قوام  فيه  ما  على  عبادة  حر�س 

�ضحية  وقعوا  الذين  �ضعفائه  وم�ضلحة 

هما  والف�ضة  فالذهب  المرابين.  تالعب 

عندما اشتّد تقريع عبادة ألولئك 
الذين جعلوا السلطة تسّلطًا 
على الناس ونهبًا ألموالهم مل 

يتحملوا وجوده بينهم

شخصية العدد
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�ضنن الترمذي، الترمذي، �س264الحديث رقم 1072.) 1(

التحف���ة اللطيف���ة في تاريخ المدين���ة ال�ضريف���ة، االإمام �ضم�س ) 2(

الدين ال�ضخاوي، ج2، �س10.

تاريخ الطبري، الطبري، ج2، �س96.) 3(

الفتح الرباني في �ضرح م�ضند ابن حنبل، ج22، �س274.) 4(

كنز العمال، المتقي الهندي، ج6، �س569.) 5(

م.ن، ج2، �س577.) 6(

اأه���ل ال�ضفة، كان���ت ُتطلق عل���ى الم�ضلمين ال�ضعف���اء والذين ) 7(

يعطف عليهم اأولو الف�ضل.

اال�ضتيعاب، ابن عبد البر، �س808.) 8(

اأ�ضد الغابة، ابن االأثير، ج3، �س107.) 9(

التحفة اللطيفة، مٍ.�س، �س10.) 10(

الحرج في االأ�ض���ل: ال�ضيق، ويقع على االإث���م والحرام، وهي ) 11(

هنا بمعنى )الحرام(.

منتخب كنز العمال، الحديث 181.) 12(

الهوام�س

جمع القرآن يف زمن النبي 
خمسة من األنصار منهم 

عبادة بن الصامت

النا�س.  اقت�ضاد  ي��ق��وم  ب��ه  ال���ذي  النقد 

هي  والملح  والتمر،  وال�ضعير،  والحنطة، 

اأ�ضا�س القوت.

ولذا ا�ضتّد تقريع عبادة الأولئك الذين 

على  ت�ضّلطًا  توّلوها  التي  ال�ضلطة  جعلوا 

اأن  ي�ضتطيعوا  لم  الأموالهم  ونهبًا  النا�س 

على  اأ�ضّر  ولكنه  بينهم،  وج��وده  يتحملوا 

�ضمعت  ق��ائ��اًل،  ي���رّدد  ف��ك��ان  مواجهتهم 

اأم��ورك��م  »�ضَيلي  ي��ق��ول:   P اهلل  ر���ض��ول 

فونكم ما تنكرون وينكرون  بعدي رجال ُيعرِّ

ع�ضى  لمن  طاعة  فال  تعرفون  ما  عليكم 

.
(10)

وال ت�ضّلوا بربكم« 

*اآخر يوم له من الدنيا
يروي  وكما  ال��وف��اة،  ح�ضرته  عندما 

حفيده عبادة بن محمد، قال: اأخرجوا اإليَّ 

يدخل  كان  ومن  وجيراني  وخدمي  موالّي 

ال  هذا  يومي  اإّن  فقال:  له،  فجمعوا  علّي. 

اأراه اإال اآخر يوم ياأتي عليَّ من الدنيا واأول 

ليلة من االآخرة واإني ال اأدري لعله قد فرط 

وهو  �ضيء  بل�ضاني  اأو  بيدي  اإليكم  مني 

القيامة  والذي نف�ضي بيده الق�ضا�س يوم 

(11)، اإلى اأحد منكم في نف�ضه �ضيء 
واأحرج 

من ذلك اإال اقت�س مني من قبل اأن تخرج 

نف�ضي فقالوا: بل كنت والدًا وكنت موؤّدبًا. 

ق��ال وم��ا ق��ال ل��خ��ادم ���ض��وءًا ق��ط فقال: 

اأعفوتم ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم، قال: 

.
(12)

اللهم ا�ضهد 

اأرب��ع  �ضنة  عليه  اهلل  ر���ض��وان  ت��وّف��ي 

ببيت  وقيل  بفل�ضطين،  بالرملة  وثالثين 

�ضنة  و�ضبعين  اثنين  اب��ن  وه��و  المقد�س 

ودفن ببيت المقد�س.
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عفواً... غلطة حكيم
حتقيق: نان�ضي عمر

غلطة حكيم.. عبارة اأ�ضبحت اعتيادية ت�ضمعها كل يوم على 

كثيرون  وُي�ضاب  عمومًا.  الإعالمّية  الو�ضائل  وفي  النا�س  األ�ضن 

بال�ضدمة ل�ضماع كلمة »خطاأ طّبي«. فيما تتناول و�ضائل الإعالم 

قف�س  ف��ي  الطبيب  ت��زّج  كف�ضيحة  الطبّية  الأخ��ط��اء  ح��الت 

التهام. يتكّتم الأطّباء والممّر�ضات عن الحادث، وي�ضيع المري�س 

واأهله بين روايات عّدة دون اأن يتمّكنوا من الح�ضول على الحقيقة 

فيفقد الثقة بالنظام الطّبي، وباأخالقّيات المهنة.

*الخطاأ الطّبي
ي���ع���ّرف ال��خ��ط��اأ ال��ط��ب��ي ب���اأن���ه ع��دم 

التي  ة  الخا�ضّ بااللتزامات  الطبيب  قيام 

عّرف  من  وهناك  مهنته.  عليه  فر�ضتها 

الخطاأ الطبي باأنه اإخالٌل بالعقد الطبي اأو 

الطبيب.  على  قانونًا  المفرو�س  بااللتزام 

الخطاأ  اأن  فاإنه يرى  لبنان،  الفقه في  اأما 

الطبي ياأتي في تكوينه اإخالاًل بموجب بذل 

العناية، ويتجّلى في كل مرة ال يقوم فيها 

يراعي  وال  وح��ذر،  بانتباه  بعمله  الطبيب 

فيها االأ�ضول العلمية الم�ضتقرة.

اأجريت  علمّية  درا�ضة  نتائج  اأ�ضارت 

لبنانّيًا،  ف��ردًا   650 و�ضملت   2010 ع��ام 

اإلى اأن المر�ضى ال ي�ضتكون من الكفاءات 

العلمّية لالأطباء، بل من اأ�ضاليب المعاملة 

عالمّية  بحوث  وتظهر  الثقة.  تفتقد  التي 

من  ي�ضكون  واأهاليهم  المر�ضى  اأن  ع��ّدة 

اأو  وا�ضحة،  �ضروح  على  الح�ضول  ع��دم 

معلومات وافّية في �ضاأن ما ح�ضل لهم. وال 

يقّدم االأطباء في معظم االأحيان اعتذارًا 

اأو تو�ضيحًا علمّيًا يحفظ حّق المري�س.
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على  المخطئ  الطبيب  يحا�ضب  من  هل 

تق�ضيره؟؟

* راأي القانون 
يخبرنا االأ�ضتاذ ح�ضين نا�ضر )محام 

باال�ضتئناف( عن موجبات الطبيب بح�ضب 

القانون اللبناني. يعتبر القانون اأّن االأ�ضل 

في التزام الطبيب هو بذل العناية بهدف 

�ضفاء المري�س وتح�ضين حالته ال�ضحية، 

خطاأ  يعتبر  االل��ت��زام  ب��ه��ذا  اإخ���الل  واأّي 

فااللتزام  الطبيب.  م�ضوؤولية  عليه  يترّتب 

بتحقيق  ولي�س  عناية  ب��ب��ذل  ال��ت��زام  ه��و 

مهنة  قواعد  اأن  به  الم�ضّلم  ومن  نتيجة. 

الطبيب  على  تفر�س  ال  وقوانينها  الطب 

وال �ضمان عدم  المري�س،  ب�ضفاء  التزامًا 

ا�ضتفحال المر�س، واإنما تلزمه فقط باأن 

يبذل في عالج المري�س قدرًا من العناية، 

لو  برئت ذمته حتى  القدر  بذل هذا  فاإذا 

لم ُي�ضَف المري�س.

معالجة  ف��ي  يبذل  اأن  الطبيب  فعلى 

*�ضرطان اأم تعب واإرهاق؟!
لي�ضت  ع��ام��ًا(   66( عماد  اأب��ي  حالة 

الذي  الطّبي  فالخطاأ  نوعها،  من  فريدة 

ت�ضخي�س  اأ�ضل  في  ج��اء  وفاته  اإل��ى  اأّدى 

اإج��راء  نف�ضه  الطبيب  كلَّف  »ل��و  الحالة. 

ما  اأن  الالزمة الكت�ضف  ال�ضعاعّية  ال�ضور 

يعاني منه والدي هو بداية �ضرطان، ولكنه 

�ضبب  يعيد  االأخ��ي��رة  اللحظة  حتى  بقي 

اأوجاع ظهره اإلى التعب تارة، واإلى محفظة 

باأ�ضف.  ابنته  قالت  اأخ��رى!«  تارة  الجيب 

اأبي  حالة  الطبيب  �ضّخ�س  »لو  وت�ضيف: 

بعملّية  عالجناه  لكّنا  البداية  منذ  بدقة 

ولما  الخبيث،  ال��ورم  ا�ضتاأ�ضلت  جراحّية 

خ�ضرنا والدي في تلك ال�ضّن المبكرة«.

*الموت لم يكن في الح�ضبان
اآخر..  نوع  اأبي ممدوح فمن  اأما حالة 

فجاأة،  وفاته  بخبر  عائلته  �ضدمت  فقد 

مو�ضمية  انفلوانزا  من  يعاني  كان  اأن  بعد 

اأثبتت  الطبية  الفحو�ضات  ولكن  عادية. 

اأعطاه  مهماًل  طبيبًا  اأن  ق�ضير  وقت  بعد 

فلقي  و�ضنه،  و�ضعه  مع  تتنا�ضب  ال  حقنة 

حتفه بعد يومين.

عن  ن��دى  ال�ضيدة  ق�ضة  تختلف   ال 

في  الطبيب  فاإهمال  مثيالتها،  من  كثير 

عدم درا�ضة وتقدير الكمية المنا�ضبة من 

اإج��راء  اأث��ن��اء  وفاتها  اإل��ى  اأدى  المخدر، 

عملية جراحية لها.

تتناقلها  ورواي�����ات  ت��ت��وال��ى  ق�ض�س 

االأل�������ض���ن.. ق��ّل��ة ف���ي االه���ت���م���ام، نق�س 

غير  ف��ي  الطبيب  خ��و���س  ال��م��ع��رف��ة،  ف��ي 

اأ�ضباب  الحكم..  في  خطاأ  اأو  اخت�ضا�ضه 

ولكن،  واح����دة..  نتائجها  باتت  متنوعة 

�لأ�ضتاذ ح�ضين نا�ضر
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م��ري�����ض��ه ال���ع���ن���اي���ة ال��ي��ق��ظ��ة وي���راع���ي 

الظروف  عدا  ما  الثابتة  الطبية  القواعد 

تلك  على  منه  خ��روج  وك��ل  اال�ضتثنائية، 

 طبيًا ي�ضاأل عنه.
ً
الموجبات ي�ضكل خطاأ

اإخ������الل  ال���ط���ب���ي  *الخطاأ 
بالم�ضوؤولية

وعن كيفية اإثبات الخطاأ الطبي يو�ضح 

اأغلبها  في  الطبيب  م�ضوؤولية  اأن  نا�ضر 

ا�ضتثنائية  ح��االت  في  وتق�ضيرية  عقدية 

العقدية  الم�ضوؤولية  مجال  ففي  اأخ���رى. 

اإثبات  المري�س  عاتق  على  يقع  للطبيب، 

وجود الرباط العقدي بينه وبين الطبيب. 

اأما في مجال م�ضوؤولية الطبيب وتق�ضيره، 

اإثبات خطاأ  المري�س  يقع على عاتق  فاإنه 

الطبيب اأثناء المعالجة، واأنه لم يبذل في 

تنفيذ التزامه العناية الواجبة.

»المو�ضوع  ن��ا���ض��ر:  االأ���ض��ت��اذ  وي��ت��اب��ع 

المطلوب اإثباته في الخطاأ الطبي هو خطاأ 

الطبي  ارتكبه طبيب عند ممار�ضته عمله 

بذل  وه��و  عليه،  الملقى  بالواجب   ً
ّ

مخال

االأمر  هذا  ا�ضتي�ضاح  اأج��ل  ومن  العناية. 

اإلى  القا�ضي  يلجاأ  الخطاأ  اإل��ى  والتعرف 

اأهل الخبرة. لذلك تعين المحكمة طبيبًا 

باأمانة  بمهمته  يقوم  اأن  عليه  اأخ�ضائيًا 

مكامن  نًا  مبِيّ تقريره  وي�ضع  ومو�ضوعية، 

عى  المدَّ الطبيب  فيها  وق��ع  التي  الخطاأ 

زميله  تجاه  ل�ضعوره  يخ�ضع  اأن  دون  عليه 

فاإن  العملية  الناحية  من  ولكن  الطبيب. 

ما  غالبًا  الطب  في  الخبراء  من  العديد 

يتعاطفون مع زمالئهم، وبالتالي يحاولون 

م���ن خ����الل ت��ق��اري��ره��م ت��ب��ري��ر اأع��م��ال 

زمالئهم. 

وعن الم�ضوؤولية الجزائية للطبيب يقول 

نا�ضر: »ال وجود لن�س في القانون اللبناني 

يحدد الم�ضوؤولية الجزائية لالأطباء، واإنما 

ق القواعد العامة المتعلقة بالم�ضوؤولية  تطبَّ

اأو  ب��االإي��ذاء  الت�ضبب  بجرائم  الجزائية 

خطاأ،  نتيجة  ال��ج��رم  ك��ان  اإذا  ب��ال��وف��اة، 

الجرائم  الجزائية في  الم�ضوؤولية  وقواعد 

الق�ضدية اإذا كان الفعل ق�ضديًا. فالمادة 

تن�س  اللبناني  العقوبات  قانون  من   564
على اأنه من »ت�ضّبب بموت اأحد عن اإهمال 

اأو قلة احتراز اأو عدم مراعاة القوانين اأو 

اأ�ضهر  �ضتة  من  بالحب�س  عوقب  االأنظمة 

اإلى ثالث �ضنوات«. كما تن�س المادة 565 

اأنه اإذا لم ينجم  من قانون العقوبات »اإاّل 

عن خطاأ المجرم اإاّل االإيذاء، فاإن العقوبة 

�ضنة،  اإل���ى  �ضهرين  م��ن  بالحب�س  ت��ك��ون 

اآخر غير مق�ضود  اإي��ذاء  ويعاقب على كل 

تتجاوز  ال  بغرامة  اأو  اأ�ضهر  �ضتة  بالحب�س 

المئتي األف ليرة«.

*راأي ال�ضرع 
ي���ع���ّرف ال�����ض��ي��خ خ�����ض��ر ال���دي���ران���ي 

باأنه  ال�ضرعية  الناحية  من  الطبي  الخطاأ 

قد يقع اخلطأ الطبي عندما ال 
يتعامل الطبيب مع الطب كرسالة، 

بل كمصدر لتحصيل املال
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هن���اك تفا�ضي���ل و�ض���روط ال ُبدَّ م���ن مراعاتها في الق�ضا����س والدَية ال مجال لذكره���ا، ُيراجع ف���ي تفا�ضيلها كتاب تحري���ر الو�ضيلة لالإمام ) 1(

الخميني}، ج2، كتاب الق�ضا�س والدَية.

الهوام�س

الطبي  ال�ضلوك  ع��ن  الطبيب  »ان��ح��راف 

من  يقت�ضيه  ما  مع  وال�ضليم،  ال�ضحيح 

حذر ويقظة خالل ممار�ضته لعمله، طبقًا 

للمعايير المهنّية واالإن�ضانّية«.

اأ�ضباب  الديراني  خ�ضر  ال�ضيخ  ويعيد 

عديدة  اأ�ضباب  اإل��ى  الطبي  الخطاأ  وق��وع 

من  والتق�ضير  الوا�ضح  االإه��م��ال  منها: 

قبل الطبيب، عدم وجود الخبرة والكفاءة 

ال��ك��اف��ي��ة، ق��ّل��ة ال��ح��ذر واالن��ت��ب��اه، ج�ضع 

بالقوانين  التزامهم  وعدم  االأطباء  بع�س 

وال�ضوابط التي ترعى عملهم.

الخطاأ  يقع  »ق��د  ال��دي��ران��ي:  وي�ضيف 

الطبي عندما ال يتعامل الطبيب مع الطب 

كر�ضالة، بل كم�ضدر لتح�ضيل المال«.

اأما عن الم�ضوؤولية ال�ضرعية التي تقع 

فال�ضرع  المخطئ،  الطبيب  ع��ات��ق  على 

يوؤكد - بح�ضب الديراني - على »�ضرورة 

التحقيق ال�ضفاف في الحادثة، ليتبين اإن 

اإن  اأو  عمدي،  غير  اأو  عمديًا  الخطاأ  كان 

كان ناتجًا عن تق�ضير الطبيب وا�ضتهتاره، 

اأم اأن حالته كانت م�ضتع�ضية ون�ضبة نجاح 

المعالجة كانت �ضئيلة جدًا. اأو لربما يكون 

ال�ضبب مثاًل عدم توّفر االإمكانات الالزمة 

الطبيب  وا���ض��ط��ر  ال��م��ري�����س،  لمعالجة 

ب�ضبب  ال��م��وج��ودة  باالإمكانات  لالكتفاء 

ظروف الزمان اأو المكان«.

*الِدَية اأو الَق�ضا�س
ال�ضيخ  ب��ح�����ض��ب  ال��ع��ق��وب��ة  وت��خ��ت��ل��ف 

ونتيجته.  الخطاأ  اختالف  مع  الديراني 

يقول الديراني: »اإذا اأدى الخطاأ اإلى اأذى 

الطبيب  على  يتوجب  المري�س،  ج�ضد  في 

دفع دية له مع عدم التعّمد. اأما مع التعّمد، 

اأي  بالق�ضا�س،  المطالبة  للمري�س  فيحق 

مبداأ  على  به،  فعل  ما  بالطبيب  يفعل  اأن 

اإذا  ولكن  بال�ضن.  وال�ضن  بالعين  العين 

و�ضل الخطاأ الى درجة القتل عمدًا فعقابه 

هو  القتل  في  ال�ضبب  اأن  تبين  واإذا  القتل 

الدية،  دفع  الطبيب  التق�ضير، يجب على 

التي يحّددها القا�ضي ال�ضرعي الذي ترفع 

المري�س  اأهل  لديه  ويقدم  الق�ضية،  اإليه 

وكذلك  الطبيب،  تق�ضير  على  البّينة 

دفاعًا عن  المخطئ  الطبيب  اأمامه  يقدم 

الديراني:  خ�ضر  ال�ضيخ  ويتابع    
(1)

نف�ضه«

يكون  اأن  قبل  ر�ضالي  اإن�����ض��ان  »الطبيب 

االإن�ضان المهني، وقبل اأن يفكر بالمكا�ضب 

المالية وال�ضهرة والمنا�ضب، فعن الر�ضول 

P اأنه قال: »من تطبب ولم ُيعرف منه 

طب فهو �ضامن««.

�ل�ضيخ خ�ضر �لدير�ني
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*مخاطر مر�س ال�ضغط
يعاني حوالي 26 % من �ضكان العالم 

من مر�س ال�ضغط، وهو اإْن لم يعالج يرفع 

يزيد  الأنه  وذلك  الموت  خطر  ن�ضبة  من 

من ن�ضبة االإ�ضابة بالجلطات 

ال��ق��ل��ب��ّي��ة وال��دم��اغ��ّي��ة 

وال�ضرايين،  القلب،  اأمرا�س  من  وغيرها 

واإ���ض��اب��ة ال��ك��ل��ى. ل��ذل��ك فمن ال�����ض��روري 

اإلى هذا المر�س وعالجه غذائيًا  التعرف 

على االأقل.

*من هو مري�س ال�ضغط؟
ينتج  ال�ضغط هو مر�س مزمن  مر�س 

ما  ال�ضرايين،  في  الدم  ارتفاع �ضغط  عن 

ل�ضخ  اأكبر  جهدًا  يمار�س  الأْن  القلب  يدفع 

الدم فيها.

غذاء مريض الضغط
�ضارة املو�ضوي(*)

عالجهم،  ف��ي  ال��غ��ذاء  دور  ال�ضغط  مر�ضى  م��ن  الكثير  يتنا�ضى 

معتمدين على العالج الطبي كاأ�ضا�س لمداواة حالتهم. اإّل اأن الأطباء 

اأناَّ للحمية الغذائية دورًا رئي�ضيًا في حماية ومعالجة  يجمعون على 

عن  عاجز  الحمية،  عن  بعيدًا  وح��ده،  ال��دواء  واأناَّ  ال�ضغط،  مر�ضى 

وهل  واأعرا�ضه؟  اأ�ضبابه  هي  وما  ال�ضغط؟  مر�س  هو  فما  معالجتهم. 

وتلك  �ضررًا  الأكثر  الأغذية  هي  وما  به؟  الإ�ضابة  تفادي  يمكننا 

الأن�ضب لمر�ضى ال�ضغط؟

تغذية
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وم���������ض����ت����وى ���ض��غ��ط 

ال��������دم ي����ت����األ����ف م��ن 

ال��دم  �ضغط  رق��م��ي��ن: 

و�ضغط  االن��ق��ب��ا���ض��ي 

ال������دم االن��ب�����ض��اط��ي 

ال�����ض��غ��ط على  وُي���ق���راأ 

النحو االآتي: رقم ال�ضغط 

رقم   /)SBP( االنقبا�ضي 

 .)DBP( االنب�ضاطي  ال�ضغط 

كان  اإذا  طبيعيًا  ال��دم  �ضغط  ويكون 

بين 60/100 و140/ 90 مليمتر زئبق.

ويكون ال�ضخ�س م�ضابًا بارتفاع �ضغط 

الدم عندما يكون قيا�س �ضغط الدم اأكبر 

من 140/ 90  مليمتر زئبق )ويعرف بين 

النا�س ب� 14 على 10( ل�3 مرات في اأوقات 

متباعدة.

*اأعرا�ضه
ي�����ض��م��ى م���ر����س ارت����ف����اع ال�����ض��غ��ط 

اأع��را���س  ال  الأن  ال�����ض��ام��ت«  ب���»ال��م��ر���س 

قد  ال�ضغط  ارتفاع  مع  اأنه  اإاّل  له،  ممِيّزة 

اأو طّنة في  المري�س ب�ضداع �ضديد  ي�ضعر 

وي�ضاحبه  النظر  في  م�ضكلة  اأو  االأذن��ي��ن 

لحاالت  النا�س  بع�س  يتعر�س  وقد  التعب. 

اإغماء متكررة.

*اأ�ضباٌب ووقاية
عن  ناتجًا  ال�ضغط  ارت��ف��اع  يكون  ق��د 

م���ر����س اآخ�����ر ك��م��ر���س 

اأم��را���س  اأو  ال��ك��ل��ى، 

ال����غ����دد وال�����ض��م��ن��ة 

اأّن  اإاّل  وغ���ي���ره���ا. 

من   %  90 ح���وال���ي 

م����ر�����ض����ى ال�����ض��غ��ط 

اإما  بالمر�س  ي�ضابون 

العمر  ف��ي  ال��ت��ق��ّدم  ع��ن��د 

الأ�ضباب  اأو  وراثية  الأ�ضباب  اأو 

اأخرى يمكن تجنبها، ومنها:

1 – البدانة.
2 - قلة الن�ضاط.

النرجيلة(، وذلك  التدخين )وي�ضمل   - 3
الأنه يعمل على تدمير جدار ال�ضرايين 

جدارها،  على  الدهنية  الكتل  وتكوين 

ويعمل النيكوتين على انقبا�س االأوعية 

الدموية.

وتح�ضل  ال�ضوديوم،  من  الح�ضا�ضية   -  4
عندما يرتفع ال�ضغط ب�ضورة مفاجئة 

الملح،  ا�ضتهالك كمية عادية من  بعد 

احتبا�س  اإل��ى  ي��وؤدي  الملح  الأن  وذل��ك 

وال�����ض��راي��ي��ن،  الج�ضم  ف��ي  ال�����ض��وائ��ل 

وبالتالي ارتفاع ال�ضغط فيها.

فالبوتا�ضيوم  البوتا�ضيوم:  انخفا�س   -  5
ال�ضوديوم  م�ضتوى  �ضبط  على  يعمل 

في  النق�س  ف��اإن  لذلك  الج�ضم،  ف��ي 

ن�ضبة  ارت��ف��اع  اإل��ى  ي��وؤدي  البوتا�ضيوم 

اإل��ى  ي���وؤدي  م��ا  ال���دم،  ف��ي  ال�ضوديوم 

ارتفاع ال�ضغط.

يمكن  ال��ت��ي  ال��م��زم��ن��ة  االأم����را�����س   -  6
ال�ضيطرة عليها: كارتفاع الكولي�ضتيرول 

وال�ضكري.

مع ارتفاع الضغط يشعر املريض 
بصداع شديد أو طّنة يف األذنني 

أو مشكلة يف النظر
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ارت��ف��اع  ال��درا���ض��ات  ع���زا بع�س  وق���د 

ال�ضغط لدى البالغين اإلى بع�س االأحداث 

عند  المنخف�س  ال���وزن  منها:  المبكرة 

الحمل،  اأثناء  مدخنة  االأم  ك��ون  ال���والدة، 

والحرمان من الر�ضاعة.

*الحّل الأمثل
1 - تخفي�س الوزن: االأ�ضخا�س الم�ضابون 
بال�ضمنة معر�ضون من 2 اإلى 6 مرات 

لمر�س ال�ضغط اأكثر من غيرهم. فاإن 

كل زيادة 10 % في الوزن تنبئ بزيادة 

7 مليمتر زئبق في �ضغط الدم.
2 - زيادة التمارين الريا�ضية اإلى 45-30 

دقيقة معظم اأيام االأ�ضبوع.

3 - الحد من تناول الملح )فاإن 6غ من ملح 
الطعام تعادل 2.4 غ من ال�ضوديوم(. 

نتناوله  ال��ذي  الملح  م��ن   %  20 و�إن 

ياأتي من زيادة الملح اإلى الطبخ اأو على 

االأطعمة  من  ياأتي   % و80  المائدة، 

المعلبة والم�ضنعة والجاهزة.

التقليل على  اأو  التدخين  االإق��الع عن   - 4
االأقل.

5 - اتباع نظام غذائي قائم على:
اأ - زيادة ا�ضتهالك الفواكه والخ�ضار 

و�ضحن  الفواكه  من  ح�ض�س   3(

االأق���ل(  على  ي��وم��ي��ًا  كبير  �ضلطة 

خا�ضة اأنها غنية بالبوتا�ضيوم.

القليلة  واالأل��ب��ان  االأجبان  تناول   - ب 

الد�ضم. 

الد�ضمة  االأط��ع��م��ة  ع��ن  االب��ت��ع��اد   - ج 

الدهون  ذات  وحلويات  لحوم  من 

الم�ضبعة.

قبل  م��ن  الطبي  بالعالج  التقيد   - د 

الطبيب.

*م�ضادر الملح في الغذاء
1 - االأطعمة الجاهزة والم�ضّنعة مثل:

اأ - الخ�ضار المعلبة.

 )..Noodles( الجاهز الح�ضاء  ب - 

ت�ضاف  التي  هة  المنكِّ واالأق��را���س 

اإلى الح�ضاء واليخنة.

 -  
ّ

م��رت��دي��ال الم�ضّنعة:  اللحوم   - ج 

مقانق..

ال���م���ف���رزة  االأط����ع����م����ة  ب���ع�������س   - د 

الملح  فيها  وي�ضتخدم  )المجّلدة( 

المذاق  ولتح�ضين  حافظة  كمادة 

والتنكيه.

:)sauces( 2 – ال�ضو�ضات
ملعقة �ضغيرة من الملح ت�ضاوي تقريبًا 

الكمية  )وه���ي   Na ال�����ض��ودي��وم  م��ن  غ   2
ملعقة  وكل  ال�ضغط(  لمر�ضى  الم�ضموحة 

على  تحتوي  ال�ضويا  �ضو�س  م��ن  كبيرة 

غرام واحد من ال�ضوديوم Na )اأي ن�ضف 

تغذية

74



طعام  وجبة  ومع  بها(.  الم�ضموح  الكمية 

ال�ضعفين  تجاوزنا  قد  نكون  الخارج،  من 

اإلى 3 اأ�ضعاف الكمية التي نحتاجها يوميًا.

االأغ��ذي��ة:  بع�س  ف��ي  طبيعيًا  م��وج��ود   -  3
حليب – فواكه – خ�ضار...

بع�س  ف��ي  مخّباأة  االأم���الح  تكون  ق��د   -  4
االأغذية، رغم اأننا ال ن�ضعر اأّن طعمها 

 Baking ال����  ال��خ��ب��ز،  م��ث��ل:  م���ال���ح، 

وكل   Baking Soda ال���   ،powder
غذاء يحتوي على �ضوديوم.

5 - وقد وجد اأن اأكثر المجموعات الغذائية 
بالملح هي: مجموعة منتجات  العالية 

 ،chips ال����  )ال��ب��ري��ت��زل��ز،  ال��ح��ب��وب 

ومنتجات  ال��م��م��ّل��ح...(،  الب�ضكويت 

اللحوم، م�ضتقات الحليب، المك�ضرات.

العالية  الكميات  نتجّنب  *كيف 
من الملح؟

الوجبات  ع��ن  االإم��ك��ان  ق��در  ابتعد   –  1
 – ال�ضيب�س  مثل:  المالحة  الخفيفة 

المك�ضرات – البريتزلز..

المجّلدة،  اأو  الطازجة  االأغذية  تناول   -  2
الجاهزة  االأطعمة  م��ن  اأق��ل  وكمّيات 

والم�ضّنعة، فهي اأقّل غنى بال�ضوديوم 

من تلك المعّلبة. وليكن تح�ضيرها في 

المنزل اأف�ضل من �ضرائها  جاهزة.

3 - اّتبع طريقة نقع االأجبان البي�ضاء في 
الماء قبل تناولها، من اأجل تقليل كمية 

الملح فيها.

وانتِق  الغذائية  المعلومات  على  اّطلع   -  4
تلك المدّون عليها قليلة ال�ضوديوم اأو 

لذوي  �ضة  مخ�ضّ لي�ضت  )فهي  الملح. 

ال�ضغط المرتفع فقط(.

غ = غني   100 غ �ضوديوم في   0،6  -

بالملح.

- 0،1 - 0،3 �ضوديوم/ 100غ = قليل 

الملح.

ع�ضير  بالبهارات،  الملح  ا�ضتبدل   -  5
اإكليل  مثل:  اأخرى  منكهات  الحام�س، 

الجبل، النعناع، الزنجبيل..

 :)sauces( ال�ضو�ضات  ع��ن  ابتعد   -  6
�ضويا – كات�ضب – خردل...

7 - ال ت�ضِف الملح اإلى طعامك قبل تذوقه، 
تذّوق ثم قّرر.

مكت�ضب،  اأمر  هو  الطعم  اإن  بالنهاية، 

ن�ضيانه.  اأنف�ضنا على  نعّود  اأن  الممكن  من 

حاول اأن تقّلل قلياًل فقلياًل و�ضترى اأنه في 

غ�ضون اأ�ضابيع قليلة اأنك لم تعد تحّبه.

في الواقع، اإّن تقليل الملح في الغذاء، 

ت�ضتمتع  يجعلك  ب��ل  ف��ق��ط،  اأ���ض��ح  لي�س 

بالمذاق الحقيقي لطعامك.

(*) اأخ�ضائية تغذية.

الهوام�س
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رواية
»يوم 

سقطت 
طهران«

د. اأمني ال�ضاحلي

عن  يبحث  �ضاب  ومحاٍم  الحرب،  في  ال�ضهيد  لأخيه  ليثاأر  ينتظر  متدّين  اأٌخ 

نافذة للتمّرد، وروائية تكتب لتبقى على قيد الحياة. �ضخ�ضيات جمعها مخّطط 

 )CIA( المركزية  ال�ضتخبارات  وكالة  خيوطه  حاكت  الذي  طروادة«  »ح�ضان 

والهدف: تغيير مالمح الثورة الإ�ضالمية لتعود عقارب ال�ضاعة ثالثين �ضنة اإلى 

الوراء. ما دور هذه ال�ضخ�ضيات وهل يتفّوق الحب والدهاء على البغ�س وينجح 

في تفتيت الموؤامرة؟ الجواب مفاجاأة لم يتوقعها اأحد... تقريبًا. 

باأّن  الأم��ل  من  بجرعة  اإل��ّي  دفعت  التي  اهلل  عبد  اأمل  الكاتبة  يدا  ف�ضلمت 

ع�ضفورة الحي يمكنها اأن تطرب واأن رقوة الأهل ت�ضفي اأكثر من تعويذة الغرباء، 

تاألقًا من حديث  اأكثر  والحقول معنى  والمفارق  والزقاق  القنطرة  واأن لحديث 

البعيدة.  الآفاق  في  الهائلة  والتماثيل  المزخرفة  والمدائن  العالية  الأب��راج 

تحية اإلى هذه الرواية الأدبية ذات ال�ضراع الم�ضافر اإلى »العالمية عن طريق 

المحلية«، ال�ضعار الكبير الذي يجب اأن ترفرف به راياتنا في كل ميدان.

قراءة في كتاب
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*طهران محّط الأنظار
االإ�ضالمية  التجربة  حا�ضرة  طهران، 

ال�ضيا�ضي  ال��ح��دث  ك��ع��ب��ة  ال��م��ع��ا���ض��رة، 

الوحيدة  الح�ضارية  »ال��ال«  واالإع��الم��ي، 

الح�ضاري  ال��ن��ف��وذ  وج��ه  ف��ي  ال��م��رف��وع��ة 

ب��االإع��دام  اأ���ض��در حكمه  ال���ذي  ال��غ��رب��ي 

- م��ن غ��ي��ر ق��ت��ل رب��م��ا ع��ل��ى ح��د تعبير 

ال��وك��االت  اأن��ظ��ار  محط  الكاتبة-،  بطلة 

المليء  المجتمع  العالمية،  اال�ضتخباراتية 

بالتناق�ضات التي ُتطحن معًا بكل �ضوؤونها 

و�ضجونها.

يكون  ال  اأن   - – واألهمني  �ضّرني  لقد 

خ�ضبة  م��ج��رد  ال��رواي��ة  ه��ذه  ف��ي  المكان 

اإّنه هنا رمز وداللة  االأقدام.  م�ضرح تطاأه 

اأّنه �ضديد  اإاّل  واإن كانت لوحاته قليلة  فهو 

ال��ح�����ض��ور وال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ت��دب��ي��ر ور���ض��اق��ة 

واإحكام.

*ب�ضاط من األف لون
الوقوف  من  اأتمّكن  لن  �ضوف  ولعّلي 

في  وجدته  ما  كل  على  العجالة  ه��ذه  في 

هذا العمل. لقد وجدتني اأقف على ب�ضاط 

ولقد  ومعنى.  و�ضورة  وخط  لون  األف  فيه 

ا�ضتطاعت  كيف  م���رارًا  خاطري  �ضاألني 

الكاتبة اأن تتخطى كل تلك الحوائل لتجمع 

كل ما جمعته في ب�ضاط واحد؟

لقد  ال��ح��ي��اة:  تفا�ضيل  ف��ي  ال��دق��ة   – �أ 

تغادر  لم  التي  الدقة  اهتمامي  اأث��ارت 

ال�ضنكك  بخبز  تعلق  التي  الح�ضوات 

لدى  ما  ترى  اأن  وا�ضتطاعت  االإيراني 

العالقة  من  االأر�ضتقراطية  المراهقة 

ب�ضاعات  ال��ول��ع  م��ن  ويل�ضون  بطوني 

الروك�س وبدالت االأرماني وما �ضابه.

ال��ذي  ال��و���ض��ف  اإّن  ث��م  – ال��و���ض��ف:  ب 

اأع���ادن���ي اإل���ى ح��دي��ق��ة االأن�������س ر�ضم 
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باقة  تحمل  وه��ي  نرج�س  م�ضهد  ل��ي 

الطاهر:  بالحب  المكللة  النرج�س 

منظر  من  له  يا  ورودًا،  تحمل  وردة 

الفقاعات  م�ضهد  منه  واأج��م��ل  رائ��ع، 

الوردية التي تحمل �ضورنا واأحالمنا، 

الحلم  بين  والفوارق  الحدود  وت�ضيع 

بقول  ذل��ك  ذك��رن��ي  وق��د  والحقيقة. 

ال�ضاعر:

ف����ت����داخ����ل����ت �����ض����ور ال���ج���م���ال

واأعجزت اآياته عجبًا خيال ال�ضاعر

فاحتار في و�ضف الجمال كما بدا

واحترت في و�ضف الخيال الحائر.

النف�س:  ل��ح��وار  ال��داخ��ل��ي  الو�ضف   – ج 

الن�س  هذا  في  ا�ضتوقفني  اآخر  �ضيء 

اإل��ى  النافذ  النظر  ذل��ك  ه��و  االأدب���ي 

دون  ما  اآف��اق  اإل��ى  والممتد  االأع��م��اق 

الجلد، المكان المبعد والمغّيب والذي 

قليلة،  بكلمات  ع��ن��ه  ال��ح��دي��ث  ي��ب��ث 

الكثير  اأف��رغ��ت  هنا  الكاتبة  اأّن  غير 

يدور  عّما  الحديث  في  محبرتها  من 

�ضفحته  وخلف  االإن�����ض��ان  جلد  تحت 

الد�ضائ�س  عن  تحدثت  لقد  الهادئة. 

وهي بعد فكرة، و�ضنعت من ال�ضخرية 

والع�ضق  والت�ضفي  والكراهية  والغ�ضب 

واالإخال�س وغير ذلك األوانًا يمكن اأن 

انفعال  �ضناعة  في  تفترق  اأو  تجتمع 

لما  اأن�����ض��ب  م��ا جعلني  وه���ذا  واح���د. 

اأنني  اأعترف  جديدًا.  �ضيئًا  هنا  اأق��راأ 

تعني  م��اذا  الأفهم  وق��ت  اإل��ى  احتجت 

اأية  اأو  نرج�س  لدى  ال�ضائكة  المنطقة 

ح��دًا  الحيرة  تبلغ  كيف  اأخ���رى  فتاة 

ال��ث��اأر  وال��ب��ط��ول��ة،  البطل  فيه  ي���ذوب 

فهم  للقلب  ي�ضبح  فال  معًا،  وال��ث��ورة 

من  كثير  اإل���ى  االإط����الق.  على  ودق���ة 

االأمثلة التي ال يمكنني �ضردها جميعًا.

اأريد  ال  والم�ضاعر:  المالمح  و�ضف   – د 

اللم�ضة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ي��ف��وت��ن��ي  اأن 

هذه  ح��وارات  طبعت  التي  االإخراجية 

ويقعد  يقوم  ك��ان  الحاجب  ال��رواي��ة. 

واال�ضتعالء  هنا  الغ�ضب  دور  ليوؤدي 

ه��ن��اك، ال���َخ���ّدان وت��ع��اق��ب االأل����وان 

عليهما، العينان باألوانهما، وكم اأ�ضّجل 

تكون  اأن  اختيار  ج��رى  حينما  تمّيزًا 

حيثما  حميد  بريد  �ضندوق  العينان 

اأراد اأن يبعث بر�ضالة حية اإلى نرج�س 

موقعها  من  عليه  المطلة  المنت�ضرة 

الكاتبة صنعت من السخرية 
والغضب والكراهية والتشفي 

والعشق واإلخالص ألوانًا ميكن 
أن جتتمع أو تفرتق يف صناعة 

انفعال واحد

قراءة في كتاب
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وقت  في  يعزف  اللحن  ك��ان  العالي. 

المتعرقة  الجبهة  فيه  وي�ضارك  واحد 

الملونة  الخدود  المنتفخة،  واالأوداج 

بحاالته  وال�ضوت  الجاحظة،  والعيون 

بعازف  تاأتمر  كانت  كّلها  المتعددة، 

واالإ���ض��ارة  القلم  �ضاحب  ه��و  ح���اذق 

والعالمة.

ه� - كما اأرى اأّن علّي اأن اأذكر بع�س الجمل 

المعاني  م��ن  تحمل  ال��ت��ي  الق�ضيرة 

يحيي  ال��ذي  الحدث  كو�ضف  الكثير، 

الم�ضاعر  اأن  اأو  معًا،  اآن  في  ويميت 

الغرب  و�ضف  اأو  الدليل  لغة  تعرف  ال 

لالإيمان وللعمل االإعالمي اأو المناقبية 

فهم  من  ذلك  ففي  برمتها،  المهنية 

وال��ذي  التهليل،  ي�ضبه  ال  م��ا  ال��غ��رب 

نقوم به لم�ضلحة هذا الغرب في كثير 

من اأنديتنا مع االأ�ضف. كذلك فاإّن في 

ال�ضيخ  ل�ضان  على  الكاتبة  اأخبرته  ما 

نا�ضري من اأّن النار هي التي اأ�ضحت 

ي�ضتحق  اأظ��ن��ه  بحثًا،  و���ض��الم��ًا  ب���ردًا 

المذاكرة، بعيدًا، كل ما وقع فيه قائله 

�ضاق  لبحث  عنوان  فهو  ال��رواي��ة،  في 

و�ضيق على ما اأح�ضب.

*ما لم اأجده في مكان اآخر
اأخ��ي��رًا اأت��ذك��ر اأن��ن��ي ق���راأت ف��ي مكان 

حينما  تلعثمت  نرج�س  اأن  الرواية  من  ما 

واأن��ا  ن�ضرين،  بطلتها  وبين  بينها  ح��ارت 

اأ�ضيف اإلى الحيرة فردًا ثالثًا هو الكاتبة، 

من  الكثير  طياته  في  يحمل  ثالوٌث  لين�ضاأ 

القوة، وربما يكون االأدل على ذلك، حينما 

م��وازي��ن  غريبة  ب��ع��دال��ة  الكاتبة  وزع���ت 

والخداع،  الكذب  يهاجم  من  بين  القوى، 

عدم  لجهة  الهجوم  ه��ذا  يدين  من  وبين 

لهذا  اأ�ضجل  اأي�ضًا  هنا  ولياقته.  ت��اأدب��ه 

الن�س ما لم اأجده في مكان اآخر.

اأمل  الكريمة  االأخ��ت  اأه��دي  النهاية  في 

عبد اهلل تحية الكاتبات العامليات المغمورات 

كزينب فواز وغيرها ممن لم نكترث باإحياء 

لقد  االآن.  الرفوف حتى  على  وبقين  تراثهن 

تعب الجنوب وهو ي�ضمع اأزيز الر�ضا�س، وهو 

ولهو  ميوعة  المعركة  قبل  الزغاريد  اأن  يعلم 

فهي  المعركة  بعد  الزغاريد  اأّما  وا�ضترخاء 

ن�ضر وهّمة وجناح جميل يحلق بنا عاليًا اإلى 

غير مجاملة  – من  واأقول  المجيدة.  القمم 

األوان هذا الجناح  – اإنني وجدت بع�ضًا من 
مر�ضومة على �ضفحات هذا العمل المتاألق.

لقد تعب اجلنوب وهو يسمع 
أزيز الرصاص، وهو يعلم أن 

الزغاريد قبل املعركة لهٌو، أّما 
بعد املعركة فهي نصر
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ن�ضرين اإدري�س قازان

واالإيثار،  العطاء  والت�ضامح،  المحبة 

ف�ضارت  علي  روح  في  امتزجت  �ضفاٌت 

حياته،  في  المواقُف  وتزاحمت  �ضماته، 

�ضفحاتها  م��ن  ال�����ض��ط��ور  خ��ج��ل��ت  ح��ت��ى 

شهيد الوعد الصادق علي مصطفى 
سلمان )ذو الفقار(

اسم األم: فاطمة علي سلمان 
محل وتاريخ الوالدة:  مجدل زون 

1975/6/22

الوضع العائلي: متأهل وله ابنة
رقم السجل: 1

مكان وتاريخ االستشهاد: 
مجدل زون 2006/7/16

أمراء الجنة
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ليركن اأحدهما بالقرب من االآخر، ونادرًا 

ما كان علي يغفو في �ضريره، بل ينام في 

ح�ضن  و�ضار  �ضّبا  وعندما  ح�ضن.  �ضرير 

من  للتخفيف  االأر���س  على  للنوم  ي�ضطر 

بالقرب  ي�ضتلقي  علي  ك��ان  ظ��ه��ره،  وج��ع 

وخال  يوم  جاء  اأن  اإلى  البالط،  على  منه 

المنزل من ظلِّ ح�ضن. ومنذ تلك اللحظة، 

ان�ضلخت روح علي من بدنه، ونبتت الوحدة 

في ت�ضّعبات قلبه، ولم يخّفف عنه �ضيء اإال 

ح�ضن  ق��ال  وق��د  �ضهيدًا،  ارتحل  اأخ��اه  اأن 

لعلي قبل ذلك: اأينما ذهبَت يا اأخي �ضتعود 

عندما  اأنني  اأ�ضعر  لكنني  المنزل،  اإل��ى 

اأغادر �ضاأ�ضت�ضهد.

*ير�ضم ال�ضحكات على الوجوه
في  وال�ضخب  ال��ه��دوء  �ضاحب  علي، 

الحياة  اإ�ضفاء  يجيد  �ضغره  منذ  كان  اآن، 

بروحه  اإزع��اج.  دون  ومن  حوله  َم��ْن  على 

ال��وج��وه،  على  ال�ضحكات  ر�ضم  المرحة 

اأمه،  ت�ضحك  عندما  قلبه  يفرُح  كان  وكم 

رحيل  منذ  الحزن  غادرها  ما  التي  وهي 

ح�ضن. وكذلك كان االأمر مع اأبيه واإخوته، 

فال يترك �ضبياًل من اأجل زرع ال�ضعادة في 

التي  ال�ضغيرة  االأمور  في  حتى  نف�ضيهما. 

الذي  فعليٌّ  والعطاء،  بالت�ضحية  الزاخرة 

اختار مذ كان في الرابعة ع�ضرة من عمره 

اأن يكون مجاهدًا، كان له ما اأراد، و�ضعى 

لي�ضير �ضهيدًا، فنال ال�ضهادة بعد اأن ُو�ِضم 

ج�ضده بالجراحات عدة مّرات.

*اإخوة واأ�ضدقاء منذ الطفولة
ال����ذي ���ض��مَّ عليًا  ل��م ي��ك��ن ال��م��ن��زل 

مهبطًا  بل  فح�ضب،  للعائلة  منزاًل  واإخوته 

مالذًا  وج��دوه  طالما  الذين  للمجاهدين 

بين  الع�ضكرية.  العمليات  وبعد  قبل  لهم 

بيروت  في  �ضكنهم  ومكان  القرية  منزل 

جمعت  �ضداقة  على  واإخ��وت��ه  علي  تربى 

بينهم منذ الطفولة، وخ�ضو�ضًا بينه وبين 

اأخيه ح�ضن، فاتخذ اأحدهما االآخر خلياًل، 

ي�ضتري  فال  و�ضغيرة،  كبيرة  كل  وتقا�ضما 

اأن يح�ضب ح�ضاب  اأحدهما �ضيئًا من دون 

مرتعًا  المنزل  �ِضعة  من  ياأخذا  لم  االآخر. 

الف�ضحة  ي��ت��رك��ان  ك��ان��ا  طالما  ب��ل  لهما، 

كان M ال يرتك سبياًل من أجل 
زرع السعادة يف قلب َمن حوله
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قد ال ينتبه اإليها اأحد، كان علي يلتفت اإليها 

نفو�س  من  يت�ضيُد  كمن  فتراه  بها،  ويهتم 

االآخرين ما يريحهم ليقوم به، غير اآبٍه اإن 

كان في ذلك تعبه اأو راحته.

*اهتمام خا�س بالم�ضتحبات
التحق  عمره،  من  ع�ضرة  ال�ضابعة  في 

للمقاومة  العامة  التعبئة  ب�ضفوف  علي 

تفّرغ  الثانوية،  اأنهى  اأن  وبعد  االإ�ضالمية. 

ب�ضكٍل كامل في المحاور المتقدمة، فخ�ضع 

والثقافية.  الع�ضكرية  الدورات  من  للعديد 

وان�ضحب اأ�ضلوب تعامله مع اأهله اإلى رفاقه، 

فكان بينهم �ضاحب المبادرة في التنظيف 

اأجل  من  الطعام  تح�ضير  وتعّلم  والطهو، 

اأفكار  �ضاحب  وك��ان  المحاور.  في  رفاقه 

نفو�س  الم�ضتحبات في  تر�ضيخ  مبتكرة في 

كرتونيًا  �ضندوقًا  �ضنع  فقد  ح��ول��ه.  َم��ن 

لل�ضدقة �ضنع اأطرافه بنف�ضه، وو�ضعه في 

االإخوة  ذلك،  ب�ضبب  واعتاد،  عمله،  مركز 

مطلع  منذ  يت�ضّدقوا  اأن  العمل  مكان  في 

النهار، فكان علي يحمل، بعد ذلك، المبلغ 

ثم  ووالدته  هو  اإليه  وي�ضيف  المنزل  اإل��ى 

يت�ضّدقان به �ضرًا على العوائل المحتاجة.

كثيرون هم االأ�ضخا�س الذين كان علّي 

ي�ضاأل عنهم، وي�ضاعدهم من دون اأن يجرح 

م�ضاعرهم، حتى اأّنه في اإحدى الليالي جاء 

اإلى المنزل وكانت اأمه نائمة، فا�ضتيقظت 

المطبخ،  م�ضدره  منخف�س  ���ض��وٍت  على 

ر الطعام لرفاقه،  ولما قامت وجدته يح�ضّ

دواء،  ل�ضراء  ام��راأة  حاجة  عن  فاأخبرته 

فقال لها وقد انفرجت اأ�ضاريره: »يا اأجمل 

اإلى جيبي وخذي  الدنيا مدي يدك  اأم في 

المبلغ  اأخ���ذت  وبالفعل  تجدينه«،  م��ا  ك��ل 

وجلبت لها الدواء. وطالما كان علّي يردد 

الرزق  اأحد  اأراد  اإذا  اأنه  اأمه  م�ضامع  على 

كان  ما  وكثيرًا  بال�ضدقة.  فعليه  الوفير 

ي�ضل مال اإلى يديه من دون ح�ضاب فيقوم 

بتوزيعه على من ي�ضتحقه.

كان صاحب أفكار مبتكرة يف 
ترسيخ املستحبات يف نفوس 

َمن حوله

أمراء الجنة
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*بين اأزيز الر�ضا�س
ب�ضكنات علي،  اأحاطت  المبادرة  والأن 

اأي عمل حتى لو كان �ضغيرًا  لم يغب عن 

اأث��ن��اء  وخ�����ض��و���ض��ًا  ب��ه  ال��ق��ي��ام  ي�ضتطيع 

اإن كان مجل�س عزاء  ح�ضوره في القرية، 

روؤي��ة  يتحّمل  ال  فهو  �ضغير،  احتفال  اأو 

له.  الم�ضاعدة  يد  مّد  دون  يعمل من  اأحد 

العمليات  وفي  المحور  في  االأم��ر  وكذلك 

ال�ضعبة  المهمات  يختار  كان  الجهادية، 

تاريخه  حفل  وقد  المقدمة.  في  والبقاء 

الجهادي بما يدّل على بطولته وا�ضتب�ضاله 

اإذ  الحنيف،  الدين  عن  الدفاع  �ضبيل  في 

واأم�ضى  وال��ه��دوء،  والنوم  الراحة  جافى 

االأودي��ة  وفي  الر�ضا�س،  اأزي��ز  بين  عمره 

والتالل..

*زّفته اأمه عري�ضًا
علي  اأحاط  ح�ضن،  اأخيه  ا�ضت�ضهاد  بعد 

يجعل  اأن  دون  من  خا�س،  باهتمام  والديه 

من تعّلقهما به �ضببًا في تاأخيره عن الجهاد، 

فكان وجوده بينهما مطّعمًا بغياٍب يطول في 

كثير من االأحيان. وما ارتاح قلُب اأمه وامتالأ 

زّف��ت  حينما  اإال  ح�ضن  �ضهادة  بعد  ف��رح��ًا 

ولدها عليًا عري�ضًا، وقد انتقى عرو�ضه ابنة 

ال�ضبر  بفارغ  ينتظر  وك��ان  مقاوم.  �ضهيد 

اأمنيته وراأْت  اإن تحّققت  اأبًا، وما  اأن ي�ضير 

عيناُه ابنته حتى دمعتا واأ�ضماها »فاطمة«.

*وزّفته المقاومة �ضهيدًا
ال�ضغيرة  الطفلة  فاطمة  ت�ضتاأن�س  لم 

بلوغها  وُب��ع��ي��د  ك��ث��ي��رًا،  وال��ده��ا  بح�ضن 

المقاومة  ال�ضابع من عمرها، زّفت  ال�ضهر 

المجاهد علي م�ضطفى  بطلها  االإ�ضالمية 

�ضلمان اأثناء قيامه بالدفاع عن االأر�س في 

اهلل  اإل��ى  ارتقى  حيث   ،2006 تموز  ح��رب 

تعالى من على تراب قريته التي اأبْت اإال اأن 

ُتذيق العدو ال�ضهيوني الذل والهوان.

الجنة،  في  روح��ه  ب��ت��واأم  علي  والتقى 

فارتاحت نف�ضاهما بعد طول فراق.

ارتقى إىل اهلل تعاىل من على 
تراب قريته التي أبْت إال أن ُتذيق 
العدو الصهيوين الذل والهوان
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النا�س األوان، والحياة  معابر، وكل ما 

حولك متغّير، تمّر عليك اأيام اأو لحظات، 

ت�ضعر اأنك بحاجة اإلى وليف لروحك، اإلى 

غمرة اطمئنان، اإلى م�ضتقّر ال يتغّير. تعاَل 

مكان  في  ه��ذا،  كل  نعي�س  لكي  اإذًا  معي 

واأنك  المكان،  خ��ارج  اأن��ك  ت�ضعر  يجعلك 

عا�ضق اللحظة التي اأنت فيها..

�ضور  مدينة  م��ن  جانبية  ناحية  ف��ي 

عن  ينف�ضل  ال  م��ك��ان  ي��ط��ل  ال��ج��ن��وب��ي��ة، 

المكان   الجهات.  كل  من  يلفه  اإذ  البحر، 

باقي  في  مثيالتها  عن  تختلف  ال  مقبرة، 

وفيها  االأم���وات،  فيها  ال��ق��رى.  اأو  المدن 

لكنهم  ال��م��وت،  وج��ه  يب�ضروا  لم  الذين 

ويحّطون  الكثيرة،  القبور  بين  ي�ضرقون 

كالع�ضافير تحت ال�ضجرات الكثيفة.

س��ري��رٌ 
ف����وق 
ال��ت��راب
ندى بنجك

تسابيح شهادة

84



*وليٌّ في ج�ضد طرّي
اأحّبة  التراب«..  فوق  �ضرير  »ال�ضريح 

فهنا  ال�ضالة،  مواعيد  ي�ضتبقون  ياأتون، 

القلب  وهنا  ممّرات،  بال  اهلل  مع  الكالم 

عمره  ل��ون  لها  واأزه����ارًا  قندياًل،  ي�ضيء 

االأبي�س.

���ض��اك��ن ال�����ض��ري��ح »ه��ي��ث��م«، ق��د طلع 

م��ت��ف��ّردًا، م��ن ب��رك��ان ال��م��ل��ّذات، وم�ضى 

ف���وق ال��ج��م��ر، الم�����س ك��ث��ي��رًا اأن����وار اهلل، 

اقتراب  فبكت من  اأمه،  عليه  حتى خافت 

في  البقاء  غربة  من  هو  وخ��اف  فقدانه، 

بيئة ال ت�ضبهه، فبكى من تاأجيل ال�ضهادة.

ال�ضاد�ضة  يتجاوز  يكن  ل��م  �ضاب  ه��و 

اأ�ضبح  ع�ضرة، يوم بداأ يجهد نف�ضه، حتى 

جارحة،  مراآة  وعيناه  اأ�ضرار،  بيت  وجهه 

و�ضوته �ضالة، و�ضالته حباًل مت�ضاًل بين 

كل  �ضاب  وال�ضماء.  االأر����س  ورب  روح��ه 

اأنه  اإلى الئحة الخوا�س،  اأو�ضلته  جوارحه 

قبل  من  وهو  اال�ضت�ضهاديين،  ف�ضيلة  من 

اأنه ولّي في ج�ضد  ذلك قد بان للكثيرين، 

طرّي.

يحكى اأّن هيثم دبوق هو اال�ضت�ضهادي 

ت�ضييع،  ل��ه  اأق��ي��م  ال���ذي  وال��وح��ي��د  االأول 

فدفن في مدينته �ضور. �ضفحات فرادته 

حكايات، ي�ضعب البوح بمعظمها، وت�ضرق 

قيود  م��ن  فّكها  ت��ّم  ال��ت��ي  لهاتيك  ال���روح 

النورانيات، فتداولها االأحّبة من قلب اإلى 

قلب.

تنفيذه  من  اأ�ضهر  ثالثة  حوالي  قبل 

ر�ضالة  هيثم  كتب  اال�ضت�ضهادية،  للعملية 

فيها  يطلب  المقد�س،  الخميني  ل��الإم��ام 

دّوى   { االإم��ام  قراأها  وعندما  دع��اء، 

هم  ال�ضهداء  ه��وؤالء  »اإن  فقال:  بكلمات، 

.
(1)

اأهل العرفان الحقيقيون« 

*وبكى ال�ضيد طوياًل
ت�ضلح  وو�ضية  جمعت،  كتابات  لهيثم 

ع���ن  طريق  ال��ك�����ض��ف  ف��ات��ح��ة  ت��ك��ون  الأن 

ومفتاح  اليك«،  االنقطاع  كمال  لي  »َه��ْب 

قد تالها  الو�ضية،  تلك  والعبور.  المعرفة 

المقاومة  �ضهداء  �ضيد  ح�ضرة  في  هيثم 

االإ�ضالمية ال�ضيد عبا�س المو�ضوي }، 

قبل انطالقه لتنفيذ العملية اال�ضت�ضهادية، 

بعد  بعفوية  وق��ال  ط��وي��اًل،  ال�ضيد  فبكى 

غيابه: »اإن هذه الو�ضية تحتاج اإلى مترجم 

.
(2)

عرفاني« 

في وادي العرفان اإذًا، �ضلك هيثم. لم 

 Q »يتعب، ولم يتعّثر، الأن المولى »عليًا

كتب هيثم رسالة لإلمام 
اخلميني} عندما قرأها 

دّوى بكلمات: »إن هؤالء 
الشهداء هم أهل العرفان 

احلقيقيون«
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اأب�ضره  االأول���ى.  ال��وط��اأة  منذ  دليله،  ك��ان 

هيثم في روؤيا وهو في بداية الهجران لبيئة 

غير ملتزمة، اأخبره عن م�ضيره في مع�ضكر 

ا�ضت�ضهادية.  واأّنه �ضينّفذ عملية  المقاومة، 

التعّمق  رح��ل��ة  ب���داأ  ق��د  حينها  هيثم  ك��ان 

والمطالعة في الكتب االإ�ضالمية ذات البعد 

المعنوية  »االآداب  ك��ت��اب  مثل  المعنوي، 

يلفت  و�ضار  و»االأربعون حديثًا«،  لل�ضالة«، 

من  ال��ح��رك��ات،  بمختلف  ح��ول��ه  م��ن  ك��ل 

اإلى �ضالته المختلفة  طريقته في الحديث 

لم  تطلعات  ثم  المدينة،  م�ضجد  في  ج��دًا 

ال�ضبان  يوميات  ف��ي  خطرت  اأن  يح�ضل 

عليه  ا�ضتحوذت  زم��ن  في  عمره،  مثل  في 

االأفكار العلمانية واالأحاديث الملّوثة.

م��ف��ت��اح   ..Q الإم������ام  *مع 
العروج

معهد  اأو  ح��وزة  في  هيثم  يت�ضجل  لم 

بنف�ضه.  نف�ضه  على  ا�ضتغل  لكنه  اإ�ضالمي، 

Q كانت مفتاح  االإمام علي  روؤياه مع 

اأين  من  عرف  ب�ضدق  اأكمل  ثم  عروجه، 

يقطف حّبات ال�ضوء، وكيف يجعلها تنهمر 

اختراقه  كان  �ضريعًا،  قلبه.  في  كال�ضالل 

و�ضوله  كان  وخفيفًا،  العتمة،  لف�ضاءات 

اإلى اأغ�ضان الع�ضق، تمامًا مثل طائر اأفرد 

جناحيه وارتفع.

ُيحكى اأّن هيثم كان يرف�س اأن يتقا�ضى 

اأي مبلغ مادي، خالل عمله مع المقاومة، 

فهو �ضاكن المحور. ولّما كان ُيرف�س طلبه، 

كان يوّزع المال على العائالت المحتاجة.

*وفي المقاومة ك�ضف وعبور
يحكى اأن هيثم كان يزداد نورانية من 

اأنظار  محّط  فيكون  اأ�ضبوع،  اإل��ى  اأ�ضبوع 

الرفاق في كل جل�ضة. قليل الكالم هو، واإن 

حّدث، فاإنما يغرف كلماته المعدودات من 

ارتدى  لكنه  ج��دًا،  خجول  ال��ق��راآن.  كتاب 

�ضتة  اأ�ضهر  هي  واثقة.  وم�ضية  مهيبة  طّلة 

الك�ضف  في  الزمنية  م�ضافته  كانت  فقط، 

واالنك�ضاف والعبور، بعدها �ضار هيثم  هو 

تمامًا »عبد الروؤوف«، اللقب الذي اختاره 

بهذا  �ضوى  اإخ��وان��ه  يعرفه  فلم  لنف�ضه، 

ب�ضبغته  المحاور،  في  دّوى  الذي  اال�ضم، 

التقّية.

اإل���ى م��ح��ور بنت  ال����روؤوف  ج��اء عبد 

جبيل فتى في ال�ضاد�ضة ع�ضرة من عمره، 

�ضمير  الحاج )جواد  القائد  ال�ضهيد  تلقاه 

مطوط( الذي كان يتولى م�ضوؤولية المحور. 

اإن هي اإاّل فترة ق�ضيرة جدًا، و�ضار هيثم 

ج��واد،  الحاج  قلب  اإل��ى  المحّبب  الرفيق 

وياأ�ضره  المهمات،  ك��ل  ف��ي  معه  ينغر�س 

بخلجاته المالئكية.

*فار�س الغيب
بين  ما  يو�ضل  ك��ان  رّب��ان��ي  خيط  ثمة 

عبد الروؤوف واالإخوان من حوله. واأ�ضمى 

ُيلَهم  ك��ان  اأن��ه  جمعتهم،  التي  الحكايات 

قبل  العمليات  في  االأمور  مجريات  ببع�س 

ارتباط  به  ارتبطت  ح�ضولها. هي م�ضاألة 

ال�ضباح بمطلع ال�ضم�س.

اأن تقول عبد الروؤوف،  لي�س باإمكانك 

تسابيح شهادة
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االنطالقة  قبل  جل�س  يوم  وت�ضتح�ضر  اإاّل 

اإلى عملية برع�ضيت في العام 87، واأخبر 

�ضوف  اأن��ه  العملية،  في  الم�ضوؤولين  اأح��د 

مجاهدان،  اأخ��وان  العملية  في  ي�ضت�ضهد 

ودار  غ����ّدار.  وم��اج��د  علوية  غ�ضان  هما 

العملية  وكادت  ال�ضهاينة،  مع  اال�ضتباك 

االأخ  اإليه  نظر  �ضهيدين،  بال  تنق�ضي  اأن 

الم�ضوؤول م�ضتغربًا، ثم رم�ضة عين، ونزلت 

وال�ضهيَد  غ�ضانًا  ال�ضهيَد  اأ�ضابت  قذيفة 

.
(3)

ماجدًا 

وهيثم  زمن طويل،  المقاومة  عمليات 

بجدارة.  غيبياتها  فار�س  ال��روؤوف«  »عبد 

تلك التجليات كانت تفي�س منه كله. يكفيك 

اأْن تعلم اأنَّ ال�ضهيد ال�ضيخ اأبا ذر )ر�س(، 

ال����روؤوف،  ف��ي مح�ضر ع��ب��د  ي�����ض��ّر  ك���ان 

من  وي�ضطحبه  جماعة.  بهم  ي�ضّلي  اأن 

في  م�ضاحة  يتولى  لكي  محور،  اإلى  محور 

الحديث، الأّن ما كان يتفّوه به عبد الروؤوف 

ه���و ق��دا���ض��ة 

اأي  ول���ي�������س 

كالم.

ه��������ذا ع��ب��د 

جنة  اإذًا  ال����روؤوف 

اهلل في ذلك المكان. 

هم�ضًا  اأ�ضمع  اإني  وها 

يقول:

حتمًا.  اإليك  �ضاآتي 

اأت���ق���دم ن���ح���وك، اأخ��ل��ع 

اأق��ت��رب،  اأن  ق��ب��ل  ن��ع��ل��ّي 

اأنك ع�ضق  اأيقنت كم  فقد 

وطهر  ج�����ض��د،  ف��ي  م�ضّفى 

زالل. اأنا االآن جنبك، اأمّد يدي 

غطاءك  عنك  اأرف��ع  المرتع�ضة، 

اأعي�س  اأن  اإل��ى  بحاجة  فاإّني  قلياًل، 

عينيك،  اإال  مكان  وال  ال��زح��ام،  خ��ارج 

نف�ضي  اأرحل عن  قلياًل  اأهم�س لك: دعني 

على  تدّلني  اأن  اأ�ضاألك  ثم  معك.  واأغ��ب 

يا  عليك  بها  اأ�ضّلم  دون كالم،  �ضالة من 

هيثم.

*ال�ضهيد هيثم في �ضطور
دب��وق  �ضبحي  هيثم  1 - اال���ض��ت�����ض��ه��ادي 
�ضور  مدينة  ف��ي   )1969( ع��ام  ول��د 

الجنوبية.

منطقة  في  اال�ضت�ضهادية  عمليته  2 - نّفذ 
في  الخردلي  طريق   – النحا�س  ت��ل 

التا�ضع ع�ضر من اآب عام 1988.

رواها اأحد االإخوة المجاهدين الحا�ضرين في اللقاء، في مقابلة اأجريت بتاريخ: ت�ضرين االأول 2012م.) 1(

رواها اأحد االإخوة ممن واكبوه حتى اللحظات االأخيرة قبل العملية في مقابلة اأجريت بتاريخ: ت�ضرين االأول 2012م.) 2(

ه���ذه الق�ضة وغيرها الكثير مم���ا عرفه ورواه اأكثر من �ضاهٍد رافَق ال�ضهيد خالل حياته الجهادية، وقد التقينا اأحدهم ونقلها عنه في: اأيلول ) 3(

2012م.

الهوام�س

كان الشهيدM يرفض أن 
يتقاضى أي مبلغ مادي، خالل 
عمله مع املقاومة، ومّلا كان 
ُيرفض طلبه، كان يوّزع املال 

على العائالت احملتاجة
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اإبراهيم من�ضور

ة وعبرة *ق�ضّ
مُّ 

ُ
ْت لهم اأ اإّن قومًا خرجوا اإلى ال�ضيد في يوم حاّر، فبينما ُهم كذلك اإذ عر�ضَ

ُبع، فطردوها فاأتعبتهم حتى األجاأوها اإلى خيمة اأعرابي فاقتحمتها،  عامٍر وهي ال�ضَّ

الحليب  لها  م  قدَّ ثم  ُبَع  ال�ضَّ وحمى  �ضيفه فطردهم  �ضاهرًا  االأعرابي  اإليهم  فخرج 

والماء والطعام حتى عا�َضْت وا�ضتراحت.

فبينما االأعرابيُّ نائم في جوف الليل اإذ وثبْت عليه فبقَرْت بطنه و�ضرَبْت دمه 

واأكلت من ج�ضده وتركته. فجاء ابن عمٍّ له فوجده على تلك ال�ضورة، فعلَم اأنَّها ِفعلُة 

ال�ضُبع، فتبعها فلم يَزْل حتى اأدركها فقتلها واأن�ضاأ يقول:

اأهِلِه غيِر  مْع  المعروَف  َنِع  َي�ضْ عامِروَم��ْن  مِّ 
ُ
اأ ُم��ج��ي��ُر  الق��ى  ال���ذي  ُي���الِق 

ب��ُق��رب��ِه ا���ض��ت��ج��اَرْت  ح��ي��ن  ل��ه��ا  داَم 
َ
���ق���اِح ال��َغ��زائ��ِراأ َق���راه���ا ب���األ���ب���اِن ال���لِّ

ْت
َ
أ ت���م���الَّ م���ا  اإذا  ح��ت��ى  َف������َرْت������ُه ب����اأن����ي����اٍب ل���ه���ا واأظ�����اف�����ِرواأ���ض��َب��َع��ه��ا 

َمْن ج��زاُء  هذا  المعروِف  ل��ذوي  (1)فُقْل 
غدا ي�ضنُع المعروَف مع غير �ضاكِر

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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P دنا ر�ضول اهلل *من اأ�ضماء �ضيِّ
د واأحمُد  »الحا�ِضُر«، قال النبيُّ P: »لي خم�ضة اأ�ضماء: اأنا محمَّ

قدمي،  على  النا�س  اأح�ِضُر  والحا�ِضُر  الُكْفَر،  بَي   
ُ
اهلل يمحو  والماحي 

اأّنه  يعني:  قدمي«  على  النا�َس  اأح�ِضُر  الحا�ضُر  »اأنا  وقوُله:  والعاقُب«. 

P يح�ضُر َخْلَفه وعلى ملَّته دون ملَِّة غيره. اأراد P اأّن هذه االأ�ضماء 

َبْت  مم التي كذَّ
ُ
ها مذكورٌة في ُكتب اهلل تعالى الُمْنزَلِة على االأ التي عدَّ

.
(2)

ًة عليهم  ته ُحجَّ بنبوَّ

*من اأجمل ال�ضعر
 ،R راٌت قالها ال�ضاعر الُمْلهم بول�س �ضالمة في ف�ضائل اأهل البيت اأبياٌت َنيِّ

قال:

قلمي عن  االإ�ضالِم  ابنَة  يا  ت�ضاألي  فميال  مثَل  البيِت  باأهِل  َي�ْضُدو  راَح  اإْن 

دميال��ه��ا���ض��م��يُّ اأن���ا م��ن ِط��ي��ِب دوح��ت��ِه��ْم ع���روِق  ف��ي  يجري  ال�ضاللِة  َدُم 

ك��لَّ��َل��ُه��ْم ب���ال���َوْح���ِي  ���َرُه���ْم،  ط���هَّ  
ُ
��َي��ِماأهلل ب��ال��ِب��رِّ ج��لَّ��َل��ُه��ْم، ب���االأع���رِق ال�����ضِّ

اإّن ِع�ضمتُهْم ْج�َس عنهم،  الرِّ ْذَهَب 
َ
وال���ِق���َي���ِمواأ اهلِل  ل���ك���ت���اِب  م���ع���ق���ودٌة 

واكَتَمَلْت الرحمِن  �ِضْدَرُة  ْزَه��َرْت 
َ
اأ (3)ما 

بِهِم  ْم  تعت�ضِ لم  لو  الديِن  �ضريعُة 

*من اأمثال العرب
فعالْج  بالطّب  عالمًا  اأو  طبيبًا  كنَت  اإذا  اأي  ِلنْف�ِضك«؛  فِطبَّ  ِطبٍّ  ذا  كنَت  »اإذا 

وؤلي: نف�ضك، اأي ابداأ اأّواًل باإ�ضالح نف�ضك، وبهذا المعنى قال اأبو االأ�ْضَود الدُّ

���ُم غ���ي���َرُه ال��ت��ع��ل��ي��ُمي����ا اأيُّ����ه����ا ال�����رُج�����ُل ال���م���ع���لِّ ذا  ك�����ان  ���َك  ِل���ن���ف�������ضِ ه�����الَّ 

*فائدة لغوّية
التطيُّر  ه��ي  ��َي��َرُة  ال��طِّ وال���ِخ���َي���َرُة«،  ���َي���َرُة  »ال���طِّ

الح�َضن.  ال��َف��اأُْل  اأو  التفاوؤل  وال��ِخ��َي��َرُة:  والت�ضاوؤم، 

َيَرُة والِخَيَرُة هما على وزن ِفَعَلة، وقيل: لم يجئ  والطِّ

 P من الم�ضادر هكذا غيرهما. وُيرَوى اأّن النبّي

َيَرَة ونهى عنها. 89اأْثَبَت الفاأَل وا�ضتح�ضَنه، واأبطَل الطِّ
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ي معًا *الالاَّزم والمتعدِّ
اأو  بفاعله،  يكتفي  الزم  اإّم��ا  �ضنفان:  االأف��ع��ال 

متعدٍّ يتعّدى فاعله اإلى ن�ضب مفعول به. ولكّن بع�س 

ًة اأخرى، ومنها:  يًا مرَّ ًة ومتعدِّ االأفعال ياأتي الزمًا مرَّ

ورِجَب  ف��ِزَع،  بمعنى  الرجُل،  َرِج��َب  فنقول:  َرج��َب، 

فعٌل   – هنا   – فهو  ا�ضتحيا،  اإذا  ي��رُج��ُب  ورَج���َب 

الزم، ونقول كذلك: َرِجَب الرُجُل ربَّه، بمعنى هاَبُه 

اإّياُه في  َي �ضهر َرَجب لتعظيمهم  َمه، ومنه �ُضمِّ وعظَّ

الجاهلية عن القتال فيه.

*من بالغة الإيجاز
اإبراهيم  النبيَّ  الم�ضركون  األقى  عندما  بحالي«:  علُمه  �ضوؤالي  من  »َح�ْضبي 

Q، بالمنجنيق، في النار، هبط اإليه المالك جبرائيل Q، موا�ضيًا، ف�ضاأله: 

ا اإليَك فال. فطلب اإليه جبرائيل اأن  َلَك حاجة؟ فاأجابه النبي اإبراهيم Q: اأمَّ
َ
اأ

يه من النار: فقال خليل اهلل: »َح�ْضبي من �ضوؤالي علُمه  ه �ضائاًل اإياه اأن ينجِّ يدعو ربَّ

بحالي«. فكانت هذه العبارة من اأجمل االإيجاز واأبلغه.

عن  العبائر  اأبلغ  من  هذه  فكانت  االإيجاز«،  »البالغُة  العرب:  قالت  وقديمًا، 

بالغة االإيجاز، باإيجاٍز بليغ.

*عامّي اأ�ضُله ف�ضيح
ح�ضرتي  »يا  ��ي:  ُت��ُوفِّ اأو  بم�ضيبٍة  ُنِكَب  ل�ضخ�س  نقول  عليك!  َح�ْضرتي  يا 

العزيز: التنزيل  في  جاء  اإذ  بليغ،  ف�ضيٌح  اأ�ضُله  عامّي  تعبيٌر  وهو  عليك«، 

�ُضول...} )ي�س: 30( قيل: هذه اأ�ضعب  ن رَّ {َيا َح�ْضَرًة َعلَى �ْلِعَباِد َما َياأِْتيِهم مِّ

والح�ضرُة  الح�ضرة  الفائدة من مناداة  ما  القائل:  قال  اإذ  القراآن،  م�ضاألة في 

ا ال يعِقُل وال ُيجيب؟ والجواُب اأنَّك تقول لل�ضخ�س: »اأنا اأعجُب مّما فعلَت«،  ممَّ

اأن تفعَل  اأّنك متعّجب، ولو قلت: »واعجباه مّما فعلَت«، و»يا عجبًا  َفْدته 
َ
اأ فقد 

ْقِبْل فاإنه من 
َ
كذا«، كاَن ُدعاوؤَك العجَب اأبلغ في الفائدة، والمعنى: »يا َعَجبًا اأ

اأ�ضدُّ الندم،  ِب منه ال للَعَجب. والح�ضرُة:  اأوقاتك«، واإّنما النداُء تنبيٌه للمتعجُّ

اأي   ،)8 َح�َضَر�ٍت} )فاطر:  َعلَْيِهْم  َنْف�ُضَك  َتْذَهْب  {َف��اَل  وجّل:  عزَّ  وقال اهلل 

.
(4)

رًا  ح�ضرًة وتح�ضُّ

أدب ولغة
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(*)  ع�ضو نقابة الكّتاب اللبنانيين.

عالم الحيوان، د. �ضمير كبريت، �س68 – 69.) 1(

ل�ضان العرب، م.�س، ج4، �س190، مادة ح�ضر.) 2(

علّي والح�ضين في ال�ضعر الم�ضيحي، بول�س �ضالمة، �س361.) 3(

م.ن، مادة ح�ضر، �س189.) 4(

م. ن، ج1، �س461، مادة �ضخب.) 5(

م.ن، ج4، �س417، مادة �ضغر.) 6(

جب���ران خلي���ل جب���ران، المجموعة الكامل���ة العربي���ة، مقّدمة ) 7(

للدكتور جميل جبر، �س 52.

الهوام�س

*من جذور الكالم
»�َضَغَر«، نقول: �َضَغَر المن�ضُب اأو المركز، اأي خال مّمن يتواّله، واأ�ضلُه من �َضَغَر 

البلُد اأو الموقع، اأي خال من النا�س ولم يبَق به اأحٌد يحميه وي�ضبطه، فهو �ضاغٌر اأي 

ن يتوّلى اأمره حمايًة و�ضبطًا. ولفعِل �َضَغَر معًنى اآخر، تقوُل العرب: �َضَغَر  خاٍل ممَّ

رًا منها  ه االإماُم علّي Q الفتنَة محذِّ الكلُب، اأي رَفَع اإحدى قوائمه ليبّول، وبه �ضبَّ

 في ِخطامها«، والِخطاُم: َحْبٌل ُيْجَعُل في ُعُنِق 
ُ
فقال: »َقْبَل اأن َت�ْضَغَر بِرْجلها فتنٌة تطاأ

.
(6)

البعير لُيقاَد به 

*من غريب اللغة
الحديث  وف��ي  القرنفل؛  من  ُتتََّخُذ  القالدة  اأي  خاب«،  »ال�ضِّ

ُتلقي  المراأة  فجعلت  ال�ضدقة،  على  الن�ضاَء  ح�سَّ   P النبّي  اأنَّ 

َخَرٌز؛ وفي حديث  ُينَظُم فيه  َخْيٌط  خاَب، يعني القالدة، وهي  ال�ضِّ

الح�ضين  ابنها  يعني  �ِضخابًا«،  ْلَب�َضْتُه 
َ
»فاأ  :O فاطمة  دة  ال�ضيِّ

Q. وفي الحديث ال�ضريف في ِذكر المنافقين: »ُخ�ُضٌب بالليِل 

نيامًا  �ضقطوا  الليُل  عليهم  َجنَّ  »اإذا   :P يقول  بالنهار«؛  �ُضُخٌب 

�ُضّحًا وحر�ضًا«.  اأ�ضبحوا ت�ضاخبوا على الدنيا  كاأّنهم ُخ�ُضٌب، فاإذا 

.
(5)

ياح  َخِب وال�ضِّ َخُب – هنا – بمعنى ال�ضَّ وال�ضَّ

َور الرمزية *من اأجمل ال�ضُّ
من اأطرف ما جاء في كتاب التائه لجبران خليل جبران، تمجيُد االألم الذي 

ر ينابيع الح�ّس ويوّلد الروائع. المحارة ال�ضليمة التي اتخذها جبران مثاًل ال  يفجِّ

ينبثُق عنها اإاّل الُعقم، بينما المحارة العليلة يوّلد فيها االألم لوؤلوؤة باهرة.

األمه الج�ضدّي  وقد عانى جبران نف�ضه هذه التجربة فكان معظم نتاجه وليد 

.
(7) 

والمعنوّي، بقدر ما كان وليد اأحالمه الغريبة وخياله
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�ضاَءلُت ياَطَر عن ُبعٍد وعن كثب

ماذا اعتراِك بذي االأزمان والحَقِب

قالت واأح�ضاوؤها بالحزن مفعمٌة

ي وحزني يا اأخا العرِب دعني وهمِّ

اإن الّريا�س التي قد ُكنَت تعهُدها

�ضارت َيبابًا وماتت َكرَمُة العنِب

وجاء قوٌم َذُوو بط�ٍس لهم َن�َضٌب

و�ضاَدروا الِحر�س في َك�ضٍب وفي �َضَلِب

وقد اأ�ضادوا على االأطالِل ما اقترفوا

ورّوعوا الطير من لغٍط ومن �ضخِب

اأُكنَت في �ضفٍر اإذ جئت ت�ضاألني

ُمذ اأبعدتَك يد االأطماع واالإرِب؟

فقلُت والحزن واالآهات تع�ضف بي

اأ�ضحيُت مثَلِك مقطوعًا من الن�ضِب

فكلُّنا ي�ضتكي جورًا األمَّ به

نا الظلم اأ�ضواطًا من اللهب ولزَّ

يا اأر�ُس اإنَِّك قد اأورثِتِني �َضَمَمًا

ِب مثل الجباِل ارَتَقت في �َضهِلِك الَخ�ضِ

غادرُت ُترَبِك معذورًا بال َملِل

وُرحت اأق�ضُد اأقوامًا َذوي َح�َضِب

كانوا �ضيوفًا على باٍغ ُومغت�ضِب

من الكرام ُذرى الَعلياِء دارُتُهم

هِب بالعلم والِحلم ال بالمال والذَّ

هم قمُة المجِد في جوٍد وفي اأدٍب

هم �ضيٌد للُعجم والعرِب وجدُّ

ُفهم وللكرام دالالٌت ُتَعرِّ

ُهِب مثَل النجوم ُتنيُر االأر�س بال�ضُّ

اإنَّ االأكارَم َلم َتبخل بنجَدِتها

اإن ُكنَت في َمحنة اأو ُكنَت في ُكَرِب

اإنَّ الرجاَل رجال الحرِب َت�ضَهُدهم

َرب وياأنفوَن �ضنوف اللَّهو والطَّ

إطاللٌة على مرابع الطفولة
 M ال�ضيخ علي �ضويدان العاملي

شعر
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(4)|

الجائزة الأولى: عبد الأمير خليل جمعة 1,000,000 ل.ل.

الجائزة الثانية: خليل ح�ضن ب�ضام 750,000 ل.ل.

الجائزة الثالثة:  علي عبد الحميد نا�ضر الدين 500,000 ل.ل. 

10 جوائز بقيمة 100,000 ل.ل: لكل من:

عماد عبد الأمير جمعة* 

خليل اإبراهيم قنديل* 

اأمين محمد عربيد* 

زهير محمود مرعي* 

علي جعفر جعفر* 

عبد الحميد ح�ضن نا�ضر الدين* 

نجاة علي زين الدين* 

عمار علي �ضم�س الدين* 

فاطمة بالل خري�س* 

هبة محمود فح�س* 

20 جائزة بقيمة 50,000 ل.ل: لكل من:

هادي �ضريف بخدود* 

خ�ضر محمود كركي* 

ندى اإبراهيم ح�ضن* 

ح�ضن مح�ضن بدر الدين* 

رحيل يحيى �ضعيتو* 

عبا�س يا�ضر حميد* 

عي�ضى محمد ح�ضنين بزي* 

محمد اأحمد ال�ضيد* 

عقيل عدنان بزي* 

عبير ح�ضين عبا�س* 

علي ناظم العلي* 

زهراء منير فرحات* 

علي ح�ضين منذر* 

جعفر ح�ضن نور الدين* 

زهراء علي غراوي* 

زينب اأحمد هادي* 

هنادي علي القلي* 

محمد علي اأ�ضعد فاعور* 

فاطمة رائف كريم* 

لنا ف�ضل �ضالح* 

20 جائزة تر�ضية )DVD مجلة بقية اهلل(

�ضليمة عقيل ال�ضرتوني* 

زهرة ديب حمّية* 

بتول عادل اإبراهيم ال�ضيد* 

�ضحر فريد الجّمال* 

علي ح�ضن قان�ضوه* 

زينب علي ن�ضر اهلل علو�س* 

زهرة م�ضطفى حريري* 

فاطمة محمود الديراني* 

كامل نمر بدوي* 

نور الزهراء علي �ضقر* 

روان محمد حرب* 

�ضيد اأحمد اإبراهيم* 

زهرة عبد الر�ضول علوية* 

داوود �ضليمان داوود* 

ح�ضن عبد الحميد نا�ضر الدين* 

�ضلوى اأمين حريري* 

علي اأحمد ح�ضن* 

اآلء محمد مرت�ضى* 

فاطمة اأمين خليفة* 

ح�ضين علي حجازي* 

مالحظة: ال�ضتالم الجوائز التوجه اإلى مركز مجلة بقية اهلل – بئر العبد – �ضنتر 

داغر – الطابق الثالث، اأو االت�ضال على الرقم: 70 48 55 01

93من ال�ضاعة 9 �س حتى ال�ضاعة 3 ب. ظ
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دميا جمعة فواز

عندي مشكلة: أحمّر خجاًل
ال�ضالم عليكم، اأود اأن اأ�ضارككم م�ضكلًة اأعاني منها منذ الطفولة ولكن، 

كلما كبرت اأحرجتني اأكثر فاأكثر حتى �ضارت ت�ضّكل عائقًا حقيقيًا 

اأمام تطوري وتقدمي.
موؤّخرًا من  تخّرجت  23 عامًا،  ر�ضا، عمري  ا�ضمي 

اأنني  م�ضكلتي  عمل..  عن  البحث  طور  في  واأنا  الجامعة 
تكادان  باأذنّي  واأ�ضعر  غرباء  �ضادفت  كلما  خجاًل  اأحمّر 

واأ�ضعر  بالتعرق  راأ���ض��ي  وي��ب��داأ  ال��ح��رارة،  م��ن  تنفجران 
بالكالم اأي�ضًا ولم اأعد اأتمكن من التعبير عن اأفكاري واأح�س اأنني على �ضفير بالجميع يراقبني! ومما زاد الطين بّلة اأنني موؤخرًا بداأت اأتلعثم 

اأم�ضت هذه الم�ضكلة كابو�ضًا فاأنا كلما التقيت اأ�ضخا�ضًا جددًا اأدرك م�ضبقًا االنهيار الأنني لم اأعد اأحتمل تدهور و�ضعي اأكثر من ذلك!
رغم  عندهم،  ح�ضنًا  انطباعًا  اأترك  لن  واأنني  لنف�ضي  االإح��راج  �ضاأ�ضبب  االأ�ضدقاء. اأنني  من  العديد  ول��دي  اجتماعي  �ضاب  االأم��ر  حقيقة  في  اأنني 

و�ضرعان ما اأتجاوز حالة االإرباك بعد التعارف واأ�ضتطيع اأن اأ�ضارك في 
الحوارات باأ�ضلوب جيد، وهلل الحمد. وقد ا�ضتطعت خالل 
الرفاق  من  بالعديد  اأحظى  اأن  الجامعية  درا�ضتي  �ضنوات 

الذين تفهموا و�ضعي.
اأذهب  اأن  اأخ�ضى  الأنني  م�ضكلتي  لكم  اأر�ضل  اأن  اأحببت 
غير  خجلي  نتيجة  يرف�ضوني  اأن  واأخاف  عمل  مقابالت  الإجراء 
المتفوقين  اأنني من  الح�ضول على وظيفة، رغم  ُحرم من 

فاأ المنطقي 

في درا�ضتي، فاأنا مري�س فعاًل وليتني اأجد الدواء المنا�ضب.

شباب
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خطوات عملية للحل:
في البداية ال بد اأن اأ�ضاركك حقيقة اأننا جميعًا ن�ضعر بالخجل بدرجات متفاوتة 

فهو اإح�ضا�س طبيعي وفطري، ولكن  لكٍل منا اأ�ضبابه واأ�ضلوبه في التعاطي مع هذه 

االنفعاالت، فبع�ضنا اعتاد اأن ي�ضيطر عليها واأدرك اأنها اأحا�ضي�س وجدانية داخلية ال 

تظهر للعيان واأنه ي�ضتطيع اأن يبدو بغاية الهدوء في حين اأنه يغلي ارتباكًا اأو حرجًا.

كما ال بد اأن نوؤكد لك اأن و�ضعك لي�س مر�ضيًا كما تتخيل بما اأنك اأخبرتنا في 

ر�ضالتك اأنك �ضخ�س اجتماعي وت�ضتطيع اأن تتخطى م�ضاعر الخجل بعد فترة وجيزة 

من التعارف واأنك ناجح في مجال درا�ضتك وبالتالي فاإن اأول خطوة للتقدم هي اأن 

توقف اأ�ضلوب تفكيرك ال�ضلبي واأن تتبع الن�ضائح التالية:

لذاتك،  تقييمك  من  تغّير  اأن  عليك   -  1
ال��م��ت��زاي��دة  قلبك  دق���ات  اأن  وت��اأك��د 

وارتفاع حرارتك اأمور ال تظهر للنا�س. 

م�����ض��اع��رك  ت��ت��ج��اوز  اأن  ي��ج��ب  ل����ذا، 

بتخطيها وعدم القلق منها.

2 - اأخَبَرْتَنا اأنك موؤخرًا بداأت تتلعثم في 
اأنك تركز كثيرًا على  وال�ضبب  الكالم 

اأن  ب��دل  وخجلك  وم�ضاعرك  نف�ضك 

يبدو  بما  تبالي  وال  التعبير  تنطلق في 

عليك.

3 - كّرر لنف�ضك ب�ضكل م�ضتمر ما اأخبرتنا 
ولديك  اجتماعي  �ضاب  اأن��ك  م��ن  ب��ه 

اأ���ض��دق��اء وم��ت��ف��وق ف��ي درا���ض��ت��ك اإذ 

ببع�س  الم�ضتحيل  تحّقق  اأن  يمكنك 

االإرادة والت�ضميم.

وتعّلم  الجريئين  االأ�ضدقاء  �ضاِحِب   -  4
�ضهولة  في  اأ�ضلوبهم  واقتب�س  منهم 

التعامل والحديث مع الغرباء.

اأن  عليك  فيه«.  فقع  �ضيئًا  ِهْبَت  »اإن   -  5
تثق  واأن  عمل  مقابالت  باإجراء  تبداأ 

بقدراتك وتفكر في نقاط قوتك.

6 - �ضارك في تجمعات �ضبابية، اأدِّ �ضالتك 
في الجامع، عّود نف�ضك على اللقاءات 

االجتماعية، والتحاور مع النا�س.

اأب��دًا  تهتم  ال  الغرباء  مع  تتكلم  حين   -  7
بما ت�ضعر به اإنما ركز على التعبير عن 

تخاطبه  لعل من  يدري،  ومن  نف�ضك. 

ي�ضعر بالخجل اأكثر منك ولكنه اعتاد 

ال�ضيطرة على انفعاالته فكن واثقًا وال 

تباِل!
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ي��ت��اأرج��ح بع�س  وال��خ��ي��ال  ال��واق��ع  بين 

المعي�ضية،  الحياة  واق��ع  اليوم،  ال�ضباب 

وخيال  ال�ضعبة  الدرا�ضية  االجتماعية، 

عوالم التوا�ضل االجتماعي حيث ي�ضتطيع 

ويتلقى  االآراء  ويكتب  المعجبين  يجمع  اأن 

التعليقات و»الاليكات«.

في  �ضديق  االأل��ف  ف��وق  ال�ضاب  يجمع 

ة  الخا�ضّ �ضوره  ي�ضاركهم  اأ�ضبوع،  ظرف 

اأنه  ويعتبر  لهواج�ضهم  ي�ضتمع  واأف��ك��اره، 

يحّقق الكثير.

االإلكترونية  بن�ضاطاتك  اأن��ك  اأنفي  ال 

اأو  ثورّية  اأو  ثقافّية  الأفكار  ت��رّوج  الفّعالة 

فيه  �ضك  ال  ال��ذي  االأك��ي��د  ولكن  دي��ن��ّي��ة.. 

الطويلة  الليل  �ضاعات  تم�ضي  حين  اأن��ك 

وتتحدث  تدرد�س  الزرقاء،  �ضا�ضتك  اأمام 

وتغ�ضب اأو تفرح فاإنك تقتل خاليا الدماغ 

والنظر وخاليا اأهم بكثير.. خاليا التفكر.

بهدوء  وح���دك  تجل�س  ل��م  متى  منذ 

الدنيا واالآخرة؟ منذ متى  تتفكر في حال 

خلق  ف��ي  وتتفكر  الطبيعة  ف��ي  ت�ضرح  ل��م 

االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  اأم�ضت  اهلل؟ 

في  ت��راف��ق��ن��ا  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  ب��ن��ا  ل�ضيقة 

القرية  وفي  النهر  �ضفاف  على  رحالتنا 

وال�ضهرات العائلية..

اأن  ه��و  بنا  يمّر  موقف  اأ�ضعب  ولعل 

نفقد رمز االإنترنت عن هواتفنا النقالة اأو 

تفرغ �ضحنة االآيباد والكهرباء مقطوعة.

خ�ضرت  ولكنك  مميز..  نا�ضط  اأن��ت 

وم��ي��زة  االأح���ب���اب  و�ضحبة  ال��ب��ال  ه���دوء 

تنميتها كل  التي �ضجعك اهلل على  التفكر 

يوم وجعلها خيرًا من عبادة األف �ضهر.

مرة  ح��اول  ولكن  مميز،  نا�ضط  اأن��ت 

واح����دة، اأث��ن��اء اإح��ي��ائ��ك ال��ل��ي��ل درد���ض��ًة 

وحديثًا اأن تقف لثوان قليلة.. وتذكر �ضبابًا 

منازلهم  خ��ارج  يبيتون  عمرك..  مثل  في 

�ضبابًا  ب��ال��ك..  ه��دوء  وع��ن  دف��اع��ًا عنك 

الحفاظ  و�ضبيل  اهلل  �ضبيل  في  يجاهدون 

عن  يديك  ترفع  اأن  باأ�س  فال  اأمننا،  على 

لهم  وتدعو  قليلة  لثوان  المفاتيح،  لوحة 

بالن�ضر والتوفيق!

وجهة نظر
شباب
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لي�س �ضهاًل اأن تقف اأمام جمهور وا�ضع 

في  وتنجح  وج��راأة  ب�ضجاعة  براأيك  وتدلي 

وال�ضيطرة  العيون  وخطف  االأل��ب��اب  �ضلب 

عليها طوال فترة الكالم!

تعبيرية  بطاقة  يتميز  ال�ضباب  بع�س 

فذة اأمام الجموع منذ ال�ضغر، ولكن، ككل 

المواهب فاإن الخطابة تحتاج اإلى التطوير 

والتح�ضين. 

* موا�ضفات الخطيب
بع�س  ال��خ��ط��ي��ب  ي��م��ت��ل��ك  اأن  ب���د  ال 

النبرة  كح�ضن  ال�ضوتية  ال��م��وا���ض��ف��ات 

وجهارة ال�ضوت، واأن يعتني بح�ضن مظهره 

المنا�َضبة  طبيعة  م��ع  من�ضجمًا  ف��ي��ك��ون 

من  يتمّكن  اأن  عليه  كما  الملقاة.  والكلمة 

المنفرة  الحركات  بع�س   على  ال�ضيطرة 

والتاأتاأة  والتنحنح  كال�ضعال  خطبته  اأثناء 

باليدين  الع�ضوائية  وال��ح��رك��ات  وال��ت��ردد 

الأنها ت�ضتت من انتباه الم�ضتمع وتوّتره.

* موا�ضفات الن�س
فيجب  الن�س  ناحية  م��ن  اأم��ا 

يجمع  الحجم،  متو�ضط  يكون  اأن 

غير  ال�ضهلة  واللغة  البالغة  بين 

يلتفت  اأن  المهم  وم��ن  المتكّلفة. 

ا�ضتخدام  ع���دم  اإل���ى  الخطيب 

اأو  العامّية  الكلمات 

ال��م��ن��ّف��رة،  ال�ضعبّية 

يخلو  اأن  ينبغي  كما 

ال��ن�����س م���ن ال��ت��ك��رار 

غير  اال���ض��ت��ط��راد  اأو  ال��م��م��ّل 

ال�ضروري والذي ي�ضّيع الفكرة 

االأ�ضا�ضية وُيفقد المو�ضوع جاذبّيته.

*ن�ضائح لتطوير موهبة الخطابة
ب��ّد  ال  ال��خ��ط��اب��ة  م��وه��ب��ة  – ل��ت��ط��وي��ر   1
م���ن ال��م��ط��ال��ع��ة ال��م�����ض��ت��م��رة ف���ي كل 

موؤلفات  على  والتركيز  المو�ضوعات 

وفي  عمق  من  لغتهم  في  لما  االأدب���اء 

اأ�ضلوبهم من متانة وترابط.

لدى  االأ���ض��ا���س  حجر  الثقافة  تعتبر   -  2
ولو  يعرف  اأن  بمعنى  البارع،  الخطيب 

تتنوع  حتى  كثيرة  اأ�ضياء  ع��ن  القليل 

معارفه وتن�ضج اأفكاره فيتوهج قلمه.

وتعلم  الم�ضاهير  واق��راأ خطب  ا�ضتمع   -  3
المعلومة  اإي�����ض��ال  ف��ي  اأ�ضلوبهم  م��ن 

باأ�ضلوب كاريزماتيكي.

الكلمات  و�ضّكل  مرتفع  ب�ضوت  اق��راأ   -  4
وركز على قراءة االأ�ضعار.

مراقبة  لت�ضتطيع  المراآة  اأمام  – تدّرب   5
فاأ�ضلوب  وجهك  وتعابير  يديك  حركة 

الموهبة  �ضقل  ف��ي  اأ���ض��ا���ض��ي  ال��ك��الم 

و�ضرعة البديهة.

م��ف��ت��اح  اأن  ت���ذك���ر   -  6
النجاح هو الثقة بالنف�س 

واالإي���م���ان ب��ال��ق��درة على 

العطاء والتقدم.

بع�س  اإل���ى  ت��ع��رف   -  7
خطباء المنابر وا�ضاألهم 

ع����ن ت���ج���رب���ت���ه���م ف�����ض��وف 

يفي�ضون عليك اآراء ون�ضائح.

8 - تقّبل النقد البّناء وتذكر اأنك 
في بداية الطريق.

موهبة الخطابة
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

طريقة جديدة لإلقالع عن التدخين
�ضجائر  علب  تطوير  على  باحثون  يعكف 

ناطقة، الإ�ضراكها في الحملة الدائرة لترهيب 

المدخنين واإقناعهم باالإقالع عن هذه العادة 

ب�ضبب مخاطرها ال�ضحّية.

اإن  م���ي���رور(:  )دي��ل��ي  �ضحيفة  وق��ال��ت 

الباحثين في جامعة )�ضتيرلينغ( اال�ضكتلندية 

ا�ضتوحوا الفكرة من �ضركات التبغ التي جعلت 

للم�ضتهلكين،  جاذبية  اأكثر  ال�ضجائر  علب 

تكتيكات  اإدخال  كان  اإذا  ما  ويريدون معرفة 

�ضد  م��ف��ع��ول��ه��ا  ت����وؤدي  اأن  ي��م��ك��ن  م�����ض��اب��ه��ة 

ال�ضركات وت�ضّجع المدخنين على االإقالع عن 

التدخين، بداًل من اال�ضتمرار في �ضراء علب 

مركز  في  الباحثين  اأن  واأ�ضافت  ال�ضجائر. 

)�ضتيرلينغ(  بجامعة  التبغ  مكافحة  اأبحاث 

كل  تحتوي  ناطقتين  �ضجائر  علبتْي  اخترعوا 

البريطانيين  الباحثين  م��ن  فريق  تمّكن 

االإن�ضان  مخ  في  التعا�ضة«  »ج��زء  اكت�ضاف  من 

والم�ضوؤول عن م�ضاعر التوتر والقلق التي تنتاب 

وقالت  م��ي��ل«.  »دي��ل��ي  �ضحيفة  ح�ضب  الب�ضر، 

ال�ضحيفة: »اإن العلماء ا�ضتخدموا جهاز ت�ضوير 

والتي  المخ،  في  النخامية  الغدة  لدرا�ضة  فعااًل 

تتحكم في م�ضاعر التوتر واالكتئاب والقلق من 

م�ضجلة،  تحذير  ر�ضائل  على  منهما  واح��دة 

الفئة  من  ال�ضابات  على  باختبارهما  وقاموا 

العمرية 16 اإلى 24 عامًا، ويخططون لتو�ضيع 

�ضنًا  االأكبر  العمرية  الفئات  لت�ضمل  التجربة 

منهن اإلى جانب الرجال اأي�ضًا.

الر�ضائل  اإحدى  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 

على  تعر�س  الناطقة  ال�ضجائر  علبتي  ف��ي 

للنا�س  الم�ضورة  يقّدم  المدخنين رقم هاتف 

ور�ضالة  التدخين،  عن  ب��االإق��الع  الراغبين 

من  يقلل  ال��ت��دخ��ي��ن  اأن  م��ن  ت��ح��ّذر  اأخ����رى 

الخ�ضوبة.

ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ي  اأن  اإل�����ى  واأ������ض�����ارت 

ال�ضجائر  ع��ل��ب  ���ض��ي��زودون  )���ض��ت��ي��رل��ي��ن��غ( 

الناطقة بجهاز ت�ضجيل �ضوتي ووحدة الإعادة 

ت�ضغيل الر�ضائل الم�ضجلة كلّما جرى فتحها.

خالل اإطالق مواد كيمياوية«.

في  موجودًا  بروتينًا  العلماء  اكت�ضف  كما 

النخامية  ال��غ��دة  لخاليا  الخارجية  االأغ�ضية 

اإنه  وقالوا  اأف1«،  اآر  »�ضي  ا�ضم  عليه  اأطلقوا 

التي  االكتئاب  باأعرا�س  االأرج��ح  على  مرتبط 

ت�ضيب الب�ضر.

ترتبط  التي  االأمرا�س  اأن  العلماء  واأ�ضاف 

على  توؤثر  التي  والقلق،  االكتئاب  مثل  بالتوتر، 

في  بروتينات  بها  تتحكّم  �ضنوياً،  البالغين  ربع 

المخ، واأبرزها »�ضي اآر اأف 1«.

على  البروتين  ه��ذا  اكت�ضاف  و�ضي�ضاعد 

واأع��را���س  اأ���ض��ب��اب  يعالج  ف��ع��ال  دواء  تطوير 

االكتئاب والتوتر والقلق، ح�ضبما قال العلماء.

اكتشاف »جزء التعاسة« في مخ اإلنسان 

حول العالم
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الدالفين 
تنادي بعضها 
بعضاً باألسماء

كاليفورنيا«  »جامعة  من  علماء  يتوقع 

عودة  االأميركيتين،  نبرا�ضكا«،  و»جامعة 

ال��دي��ن��ا���ض��ورات اإل����ى ال��ك��رة االأر���ض��ي��ة. 

من  جديدة  اأن��واع  والدة  العلماء  ويق�ضد 

ال�ضحالي  مقا�ضات  وزي���ادة  ال��زواح��ف، 

وذلك  والتما�ضيح،  وال�ضفادع  الموجودة 

ب�ضبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتقول الباحثة في »جامعة كاليفورنيا« 

الكبير  الحجم  »اإّن  ه��ي��الردا:  باتري�ضيا 

ال��م��م��ّي��ز ل��ل�����ض��ح��ال��ي ال��ت��ي ت��ت��غ��ّذى على 

النباتات ي�ضير اإلى اأّن مقا�ضات اأج�ضامها 

حتى  ج��دًا،  تكبر  الدافئة  االأح��وا���س  في 

واحد  جيل  خ��الل  وا�ضحًا  يكون  ه��ذا  اأن 

اإذًا  االأمر  �ضيكون  »كيف  م�ضيفة:  فقط«، 

خالل ع�ضرة اأجيال اأو مئة جيل؟«. وتقول: 

»بالتاأكيد �ضتكبر مقا�ضاتها �ضتة اأ�ضعاف«.

اأج�ضام  مقا�ضات  اأّن  العلماء  وي��رى 

اأو  الزواحف ترتبط بالمناخ ولي�س بوجود 

عدم وجود الحيوانات المفتر�ضة.

الدالفين  على  ج��ري��ت 
ُ
اأ درا�ضة  اأك��دت 

قام بها علماء بريطانيون اأّن هذه الثدييات 

من  تمّكنها  اإل��ه��ي��ة  بهبة  تتمتع  البحرية 

مناداة بع�ضها بع�ضًا باال�ضم، ما ي�ضير اإلى 

الت�ضابه  �ضمات  اإل��ى  ُت�ضاف  جديدة  �ضمة 

بين قدرات الدلفين واالإن�ضان. 

اأ���ض��وات��ًا  ت�ضدر  ال��دالف��ي��ن  اأن  ُي��ذك��ر 

هي  بع�ضًا  ببع�ضها  تلتقي  حين  متميزة 

بت�ضجيلها.  الباحثون  قام  بالنقرات،  اأ�ضبه 

القائمون على  اإليها الحظ  اال�ضتماع  وعند 

اأ�ضواتًا لدالفين غريبة باالإ�ضافة  الدرا�ضة 

اإلى اأ�ضوات الدالفين التي تخ�ضع للدرا�ضة، 

ي�ضدر  منها  واح���د  ك��ل  اأن  ل��وح��ظ  وال��ت��ي 

مجموعة اأ�ضوات خا�ضة به وحده، كما ذكر 

العلماء  وقام  غازيتا«.  »رو�ضيي�ضكايا  موقع 

بالغو�س  االأ���ض��م��اك  علم  ف��ي  المخت�ضون 

اإلى  ت�ضتمع  وجعلها  الدالفين  مع  للتوا�ضل 

تفاعلها  فاقت�ضر  الم�ضجلة،  االأ���ض��وات 

اأ�ضواتها الخا�ضة واالأ�ضوات الماألوفة  على 

الدالفين  اأ���ض��وات  تجاهلت  بينما  لديها، 

الغريبة، وهو ما راأى فيه العلماء داللة على 

فيما  تتوا�ضل  البحرّية  الثدييات  هذه  اأن 

بينها بوا�ضطة النقرات التي ت�ضدرها، واأّن 

هوية  تحّدد  عالمة  يعتبر  منها  �ضوت  كل 

اأبحاث  كانت  وقد  ذاك.  اأو  الدلفين  هذا 

على  ق��ادرة  الدالفين  ب��اأّن  اأف���ادت  �ضابقة 

كاأ�ضماء  تمنحها  معّينة  اأ�ضوات  ا�ضتخدام 

لغوية  بمفردات  تتمتع  واأّنها  تراها،  لمواد 

واإ���ض��ارة،  �ضوت   1400 اإل��ى  عددها  ي�ضل 

يعجز االإن�ضان عن التقاط الكثير منها، اإذ 

اإن الدالفين تطلقها على ترددات الموجات 

فوق ال�ضوتية.

عودة الديناصورات
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جامعة  م��ن  بريطانيون  علماء  اكت�ضف 

ي�ضمح  الماء  من  قدح  �ضرب  اأن  لندن  �ضرق 

للمخ بالعمل ب�ضورة اأ�ضرع، وخا�ضة في الجو 

الحار. 

عدم  متطوعًا   34 من  العلماء  طلب  وقد 

تناول اأي طعام وعدم �ضرب الماء. وقبل بداية 

من  ق��دح  �ضرب  ن�ضفهم  من  ُطلب  االختبار 

وتبين  ذلك.  من  الثاني  الن�ضف  وُمنع  الماء 

الماء  ب�ضرب  لها  �ُضمح  التي  المجموعة  اأن 

اأف�ضل  المطروحة  الم�ضائل  حّل  من  تمّكنت 

من المجموعة االأخرى بن�ضبة 14 بالمئة.

تحّرر  اإلى  ال�ضبب  يعود  العلماء،  وح�ضب 

فماء  بالعط�س.  ال�ضعور  من  المخ  من  ج��زء 

ال�ضرب االعتيادي ي�ضاعد المّخ على االإ�ضراع 

مالحظ  للماء  االإيجابي  والفعل  عمله.  في 

جدًا عند �ضعور االن�ضان بالعط�س، حيث بعد 

المخ على حل  االرت��واء يتح�ضن عمل وتركيز 

الم�ضائل المطروحة.

اأّن نق�س ن�ضبة  فيما بّينت بحوث �ضابقة 

المادة  تقليل  اإل��ى  ي���وؤدي  الج�ضم  ف��ي  ال��م��اء 

ال�ضنجابية وبالتالي ظهور �ضعف في الن�ضاط 

الفكري. فقد بّين االختبار اأن 90 دقيقة من 

التعّرق تقّل�س الن�ضاط الفكري لدى االن�ضان 

تقريبًا بنف�س الن�ضبة التي تقّل فيها خالل �ضنة 

اأو اأكثر من  من العمر. ولكن بعد �ضرب قدح 

الماء يعود المّخ ب�ضرعة اإلى و�ضعه الطبيعي.

اشرب الماء لتكون على قائمة األذكياء

قلم لتصحيح األخطاء 
وتحسين الخط

تقنّية جديدة  األمانيان  اأعلن مخترعان 

يمكنه  خا�س،  ن��وع  من  رقمي  بقلٍم  خا�ضة 

الخا�ضة  االإم��الئ��ي��ة  االأخ��ط��اء  ي�ضّحح  اأن 

بالم�ضتخدم، ويح�ّضن من خّطه كذلك.

طلق 
ُ
ويعمل هذا القلم ال�ضحري، الذي اأ

الم�ضتخدم  اإب��الغ  على  »ليرن�ضتيف«،  عليه 

فور ارتكابه اأي خطاأ اإمالئي، اأو كتب حروفًا 

االأف�ضل  للطريقة  وي��ر���ض��ده  �ضيئ،  ب�ضكل 

ويعمل  االه���ت���زاز.  ط��ري��ق  ع��ن  لكتابتها، 

»ليرن�ضتيف« بنظام ت�ضغيل »لينك�س«، ويمكن 

اأو  لوحي  حا�ضب  اأو  ذكي  هاتف  ب��اأي  ربطه 

محمول قريب من الم�ضتخدم.

كي  حاليًا  »ليرن�ضتيف«  تزويد  وج��رى 

واالألمانية،  االإنجليزية  اللغتين  مع  يتعامل 

ولكنهما  العربية،  باللغة  تزويده  يجِر  ولم 

بلغات  لتزويده  ي�ضعيان  اأنهما  اإل��ى  اأ���ض��ارا 

الفرن�ضية  مثل  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��خ��الف  اأخ���رى 

والرو�ضية واالإيطالية واالإ�ضبانية.

حول العالم
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ل الباحثون اإلى اأّن الح�ضول على  تو�ضّ

 7 عن  يقّل  ال  لياًل  النوم  من  ك��اٍف  ق�ضط 

�ضاعات اأو اأكثر، يزيد من الفوائد الوقائية 

اّتباع نمط حياة  ويعزز وظائفه مع  للقلب 

�ضّحي. كذلك ك�ضفت البحوث الطبية في 

»المجّلة االأوروبية للطب الوقائي واأمرا�س 

التدخين  ع��دم  اأّن  ع��ن  النقاب  القلب«، 

م�ضحوبان  بانتظام،  الريا�ضة  وممار�ضة 

في  ي�ضاعد  �ضحي،  غذائي  نظام  باّتباع 

ال��وق��اي��ة م��ن اأم���را����س ال��ق��ل��ب واالأوع��ي��ة 

القلبّية  االأم���را����س  خ�ضو�ضًا  ال��ّدم��وي��ة 

الوعائّية.

وت�ضير البيانات الّتحليلية لعالقة النوم 

ووظائف القلب اإلى وجود عالقة وثيقة بين 

القلب. واالأمرا�س  الّنوم و�ضالمة  �ضاعات 

القلبية الوعائية عبارة عن م�ضطلح عام 

الأمرا�س القلب اأو االأوعية الّدموية.

لقلبٍ أفضل: 7 ساعات من النوم

م��دي��ن��ة  ت�����ض��ت��ق��ب��ل  اأن  ال��م��ت��وق��ع  م���ن 

في  �ضم�س  اأ�ضعة  اأول  النروجّية  »رجوكان« 

تاريخها  في  االأول��ى  للمرة  ال�ضتاء  ف�ضل 

وحدة  ال�ضكان  اأن�ضاأ  بعدما  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ف��وق  م��ن  ال�����ض��وء  لعك�س  �ضخمة  م��راي��ا 

بين  ال�ضم�س  ترى  ال  اأنها  خا�ضة  الجبال، 

اأيلول واآذار من كل عام.

وتقع تلك المدينة ال�ضناعية في عمق 

»تيليمارك«  الوديان في مقاطعة  اأحد  قاع 

ال�ضم�س  اأ���ض��ع��ة  ت���رى  ال  وه���ي  ال���وع���رة، 

مبا�ضرة خالل تلك الفترة الزمنية ال�ضابق 

اأن  المتوقع  لكن من  عام،  كل  ذكرها من 

يتغير هذا النظام عّما قريب، بعدما تمت 

القليلة  االأ���ض��اب��ي��ع  م���دار  على  اال�ضتعانة 

مدينة نرويجية تستقبل أشعة الشمس 
ألول مرة في التاريخ

رفع  على  للم�ضاعدة  بمروحيات  الما�ضية 

اأماكن  في  وتثبيتها  �ضخمة،  مرايا  ثالث 

ترتفع على م�ضافة تقدر بحوالي 450 مترًا 

اأركان  عن المدينة في االأجزاء العليا من 
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�ضح اأم خطاأ؟

�أ – يالحظ اأن الكثيرين من االأزواج ال�ضباب قليلو ال�ضبر، ومّيالون اإلى الفردية، وهذا من المثالب 

االأ�ضّد فتكًا بالعالقة الزوجّية.

ب – اإّن قول: »َرِجَب الرجل ربه« تعني »هاب وعّظم الرجل رّبه«.

ج – اأظهرت درا�ضة حول اأ�ضباب الطالق اأن اختالف الم�ضتوى الثقافي والعلمي واالجتماعي هو اأهم 

اأ�ضباب الطالق.

امالأ الفراغ:

�أ – المنطق ...... ينادي بمقولة: »ما علمت لكم من اإله غيري«.

ب – اإّن كرامة االإن�ضان هي ب�ضبب  ...... االإلهّية، ال ب�ضبب جوهر ذاته الكريم.

ج – الب�ضاطة في الحياة ال تنافي ...... و�ضّد الحاجات ال�ضرورية لالإن�ضان، بل يمكن جمعهما بتعّقل وتدّبر.

َمن القائل؟

�أ – »اإّن نف�س االإن�ضان منفلتة بطبيعتها، واإذا غفلنا عنها تجّرنا اإلى الكفر ولي�س اإلى الف�ضق فقط«.

ب – »اإنه مجرد اأوهام، اأن يّدعي اأحد ال�ضرف والخلق والتقوى والعّفة وهو بعيد عن اهلل الذي هو نبع 

تلك ال�ضفات«.

ج – »يجب اأن نعي�س حياتنا على اأ�ضا�س طاعة اهلل المطلقة، حينها ن�ضعر بالّلذة في طاعته واإن كان 

في ذلك األٌم ومعاناة«.

�ضّحح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد:

�أ – اإن اإحدى اأف�ضل الطرق لتخطي �ضعوبات الطالق هي االنخراط في م�ضروع اجتماعي.

ب – المذموم هو لذائذ الدنيا، وبما اأن اأولياء اهلل عارفون بحقيقة الدنيا ولذائذها، ال تتعلق قلوبهم بها.

ج – يجوز للرجل اأن ينظر اإلى ما تك�ضفه المراأة الم�ضلمة من غير المحارم من بدنها، اإذا اعتادت ك�ضفه.

ما/ من المق�ضود؟

�أ – توّلى الق�ضاء في فل�ضطين، وعّلم النا�س القراآن في ال�ضام.

ب – هو اإن�ضان ر�ضالي قبل اأن يكون االإن�ضان المهني اأو الذي يفّكر بالمكا�ضب المالية وال�ضهرة.

ج – ي�ضاب به 90 % من النا�س اإما عند التقّدم في العمر اأو ب�ضبب البدانة والتدخين.

أسئلة مسابقة العدد 264

اأ�ضئلة الم�ضابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �ضهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �ضحيحة عن كل اأ�ضئلة  ٭ 

الم�ضابقة وتكون الجوائز على ال�ضكل االآتي:

�لأول: مئة وخم�ضون األف ليرة لبنانية

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية

باالإ�ضافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�ضون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �ضحيحة ولم يوفق  اثني ع�ضر عددًا ويقّدم  ي�ضارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�ضنوية.
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في اأي مو�ضوع وردت هذه الجملة:

»اأ�ضبح وجهه بيت اأ�ضرار، و�ضوته �ضالة، و�ضالته حباًل مت�ضاًل بين روحه ورّب االأر�س وال�ضماء«.

ما هي؟

موؤلفات  على  والتركيز  المو�ضوعات  كل  في  الم�ضتمرة  المطالعة  من  بّد  ال  االإن�ضان  في  لتطويرها 

االأدباء.

ما هو؟

ينبغي لالإن�ضان اأن يهيئ له الظروف وال�ضروط ليحتمله عندما ينزله اهلل عليه.

وجدت و�ضائل الت�ضال الحديثة ل�:

�أ – ت�ضهيل المعامالت وتوفير الوقت.

ب – ت�ضهيل المعامالت و�ضرف الوقت في ا�ضتخدامها.

ج – توفير الوقت فقط.

اآثره الإ�ضالم كاأخّف ال�ضررين، ول يلجاأ اإليه اإل بعد اأن ت�ضتنفد كل و�ضائل الإ�ضالح، 

اآثاره ال�ضيئة تطال الزوجين، الأولد، الأقارب والأرحام. ما هو؟ 

الجائزة الأولى:ن�ضال عقيل �ضرتوني. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي ح�ضن اإ�ضماعيل. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

يو�ضف ح�ضين البزال.* 

نيفين عبد اهلل المقداد.* 

بتول عدنان خليفة.* 

يو�ضف �ضعيد �ضكيكي.* 

اإ�ضراء مجيد الجندي.* 

محمد خليل القرا.* 

ندى �ضوقي حالوي.* 

زهراء كمال الأ�ضهب.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 262

ل من ت�ضرين الأول  2013م اآخر مهلة ل�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة: الأواَّ

ُيعلن عن االأ�ضماء الفائزة بالم�ضابقة ال�ضهرية في العدد مئتين و�ضتة و�ضتين ال�ضادر في  ٭ 

االأول من �ضهر ت�ضرين االأول 2013م بم�ضيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �ضحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�ضائم  من  العديد  ت�ضل  ٭ 

اال�ضتراك بال�ضحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�ضل االأجوبة عبر �ضندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �ضنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف االإ�ضالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف االإ�ضالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

كل ق�ضيمة ال تحتوي على اال�ضم الثالثي ومكان ورقم ال�ضجل تعتبر الغية. ٭ 
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فاأنت  عينيك  بحر  في  ُغ�ْس 
َ
اأ دعني  اأخي 

اأهل العّزة والكبرياء

ْبِحر في قلب فكرك
ُ
دعني اأ

الأ�ضتلهم العلم والمعرفة والعطاء واالإيمان 

وال�ضبر

اأجد  عّلني  روحك  طيب  بين  اأتنقل  دعني 

ما ي�ضكت الجرح

اأبا �ضالح عذرًا مني الأنني لم اأعرفك اإال �ضهيدًا

تقول:  كنت  ال��ذي  اأن��ت  اال�ضت�ضهاد  بعد 

حجاُبِك اأعّز من روحي

بالوفاء  بعيد  لنا من  تلوح  الذي كنت  اأنت 

واالإباء والعهد حتى عرفناك

اأيها الحيدري ال�ضهيد لما عرفناك

زدنا �ضالبًة وعزيمًة واإ�ضرارًا

لنكمل دربك ونكون لك طالبًا

لنكمل طريقك ما دمنا نحن االأحرار

فهنيئًا لك ال�ضهادة اأيها الح�ضيني

��ضت�ضهد دفاعاً عن �لمقد�ضات

 بتاريخ 2013/7/3

�أختك عبير دعمو�ض

Qعشق الحسين
إلى شهيد العقيلة زينبO الشهيد 

المجاهد حسام الدين حليم دعموش )أبو صالح(

أيا عباس
هلّم طائر الع�ضق... نحو مرقد العبا�س... 

ن�ضيم  ن��الم�����س  ال���ق���ب���ة...  ح����ول  ن��ح��ّل��ق 

بروٍح  االأنفا�س...  عطر  ن�ضتّم  الطهِر... 

ُمولعٍة محبة...

ه���ل���ّم ن�����زرع ال���������ض����وق... ���ض��ن��اب��َل ول���ٍه 

واإح�ضا�س... تنمو حبًة حبة...

ون�ضرخ من االأعماق... على مالأٍ من النا�س...

اأيا عبا�س... اأيا عبا�س... �ضالم اهلل عليك

الحبيب...  نبّلغ  ال��ع�����ض��ق...  ط��ائ��ر  ه��ل��ّم 

فحوى ر�ضالتنا...

بب�ضم اهلل بداأناها...

ب� )يا علي( زّيناها...

وفي اأمانتنا

حروف الحب ُكتبت...

بدمع القلب ُن�ضجت...

من غير اأبجديتنا...

ال��ع��ل��وّي  ف�ضلَك  ب��ك��َن��ف  ال��ف�����ض��ل...  اأب���ا 

اغُمرنا...

اأي���ا ع��ب��ا���س... اأي���ا ع��ب��ا���س... ���ض��الم اهلل 

عليك...

�ضاقي العطا�ضى قم... فالظامئ ناداك...

لتروي من رحمتك الجناَن الم�ضتاق...

اأبا الحنان... ال لغايٍة اإني اأهواك...

فُقربَك... غاية �ضوؤلي ور�ضاك...

اأيا عبا�س... اأيا عبا�س... �ضالم اهلل عليك

يا اأيها القمر الذي ِللجود كان اأبًا...

�ضكن �ضماًء مزّينة ب�ضيا زينب...

ح�ضن نجومًا هائمة بعيني زينب...

ورعى الغيوم الذائبة ب�ضبر زينب...

اأيا عبا�س... اأيا عبا�س... �ضالم اهلل عليك...

ريحانة

بأقالمكم
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من قلب ال ين�ضى، اأهدي اإليك اأ�ضواقًا 

اإليك،  للو�ضول  ت�ضعى  التعب،  عرفت  ما 

اأهديك نب�ضًا حاَر في األِق عينيك، اأهديك 

اأهديك  نف�ضك،  طهارة  كنه  في  تاه  فكرًا 

زفرات حزينة، اأهديك �ضوقًا يت�ضلق بخجل 

على اأ�ضوار الروح، يترقب يوم اللقاء، ويمّني 

وقطعته  له  ر�ضمته  ال��ذي  بالوعد  النف�س 

واأبجدية  االأغلى،  كنزي  اأي��ا  نف�ضك،  على 

حروفي التي تتوه عند اأعتابها الكلمات، اأنا 

عند أسوار الروح
مهداة إلى شهيد الوعد الصادق

محمد حسين الموسوي )حيدر(

واأنتظر  الطريق،  اأتابع  العهد  على  زلت  ال 

اأ�ضراب النجوم لت�ضحبني اإليك في اليوم 

الموعود، فهل ما زلت في الذاكرة؟ وال زال 

لي في القلب الحنون مكان؟!

اأحار فيك، اأرّتل ا�ضمك اأن�ضودَة ع�ضق، 

ك طيفًا خجواًل  اأح�ضُّ واأ�ضعر بك،  اأفتقدك 

�س اأفكاري ويبثني  يرمقني من بعيد، يتح�ضَّ

النوراني  الحب  ورود  لي  يقطف  االأم���ل، 

دائمًا،  تفعل  كنت  كما  اإي��اه��ا،  ويهديني 

العقول  ح��ارِت  من  »محمد«،  اأن��ت  فاأنت 

فيك، وغارِت الزهور من رقتك وعذوبتك. 

اأنت ال�ضجاع الكّرار،  اأنت الحنون الواثق، 

واأنت  باأ�ضك،  األ��وان  االأع��داء  على  ت�ضبُّ 

.Q »حيدر« و�ضبل »حيدر«

ذكرى  اأقد�س  يا  ال�ضهادة،  لك  هنيئًا 

واأجمل وعد، والعهد �ضيبقى ينمو ويلمع في 

المقلتين الّلتين ال تماّلن االنتظار.

تاريخ اال�ضت�ضهاد 2006/8/2.

بتول

مهداة إلى الشهداء
ال�ّضهادة  تروي  يتناثرون..  كاالأقاحي 

ظماأهم ببريقها.. هم ثّلة من اأبناء فاطمة 

ك�ضعيد،  كحبيب،  كربالئنا  في  ح�ضروا 

الحبيب..  ع�ضق  اأجّنهم  كعاب�س  كزهير، 

ياأتون  اإليك، حاني الروؤو�س... 

وهكذا هي ال�ّضماء.. ت�ضتاق لمن ينظر 

تناديه  االأر����س..  به  ت�ضيق  عندما  اإليها 

محّياه..  للقاء  ال�ضوق  يلّفها  ب��االإق��ب��ال.. 

ابن  ال�ضتقباله..  �ضكانها  جميع  تجمع 

االأر�س اليوم عري�س ال�ضماء..

يت�ضابقون  فاطمة..  اأبناء  هم  هكذا 

ل��ل�����ض��ه��ادة.. ي��ق��ّب��ل��ون اأع��ت��اب 

الّدموع..  يذرفون  و�ضولها..  عند  ال�ضماء 

واأي دموع تلك؟! تلك دموع االنت�ضار..

ننتظر..  زلنا  وما  �ضار  ال�ضهداء  ركب 

و�ضنظل على انتظار.. 

تزيد  انتظارك..  لوعة   ... �ضالح  اأبا 

ي�ضمو  الحنين،  فينا  تلهب  ال�ضوق،  فينا 

بنا الع�ضق اإلى اأ�ضمى المراتب.. اإلى درب 

ال�ضهادة..

فاطمة مح�ضن قنديل
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في محضر

Qاإلمام الرضا
هّمها  ما  عابرة  الريح  ف��وق  روح��ي  َت��ْت��َك 

َ
اأ

اأر�ٌس وال زمُن

كل  عن  ليعفو  ربي  لتدعو  بالذنوب  اأتيتك 

الخطايا

عطى 
ُ
اأنا الم�ضكين... بي تلّطف فاأملي اأن اأ

منك العطايا

اأغلى  اأن��ت  هديتي  ت���راأف  ب��ي  الفقير  اأن��ا 

الهدايا

معالمه  طم�ضت  وقد  ت��رّدى  بي  الدهر  اأنا 

الباليا

فاأم�ضت  اأركانه  تهاوت  قد  ك�ضيرًا  ارح��م 

بقايا

يدا عينّي اإليك حانيتان... فالجود �ضيدي 

من �ضناياك

وما ظني بك تطردني... فُخلقك قد �ضما 

فوق البرايا

العمر كدرًا وقطعوا  يا من ق�ضيت  اأبكيك 

بال�ضم منك الح�ضايا

حيًا  اهلل  اأبقاني  ما  مني  ال�ضالم  فعليك 

كل  مني  فعليك  ت��وف��ان��ي...  م��ا  اإذا  حتى 

التحايا

والحمد هلل رب العالمين

طالب من�ضور

للعبرة
�ضفر  ليلة  �ضنوات.   9 عمره  لولد  و�ضية 

هذه  كتب  كربالء  اإل��ى  والدته  مع  الولد  هذا 

ال  اأح���د  م�ضاعدة  دون  وم��ن  وح���ده  الو�ضية 

بل  اآخر،  �ضيء  اأي  وال  بالت�ضل�ضل  وال  باالأفكار 

وكتب  واأل�ضقه  بظرف  الو�ضية  ه��ذه  اأغ��ل��ق 

عليه »غير م�ضامح �ضرعًا فتح الو�ضية اإال بعد 

ا�ضت�ضهادي« واأل�ضق قلم الر�ضا�س الذي كتب 

اآخر قلم  فيه الو�ضية بالظرف للذكرى، الأنه 

يكتب به. عاد الولد من الزيارة ومزق الو�ضية 

الأنه لم ي�ضت�ضهد فجرى تجميعها من جديد.

عند  العراق  في  ا�ضت�ضهدت  اإني  اأب��ي، 

 Q واالإمام علي Q االإمام الح�ضين

 Q واأي�ضًا مكان �ضهادة االإمام الح�ضين

�ضاأ�ضّلم  اأبي  يا  ا�ضت�ضهدت  اإذا  واأ�ضحابه. 

واالأئ��م��ة  ال�ضهيدين  واأخ��وي��ك  اأم���ك  على 

ال�ضهيدين  رو�ضة  في  ادفنوني  واالأنبياء. 

دائمًا  تزوروني  لكي  ج�ضدي  يقّطع  لم  اإذا 

الفاتحة  ل��ي  ي��ق��راأ  اأن  ح�ضن  لل�ضيد  وق��ل 

ويدعو لي باأن اأدخل الجنة واأن ي�ضامحني 

الذين  اأخطائي. وقل لكل رفاقي  اهلل على 

وتبرعوا  اأ�ضامحهم.  اإن��ي  معي  اأخ��ط��اأوا 

ذهب  واإذا  الم�ضت�ضفى.  اإلى  اأع�ضائي  بكل 

ال��ع��دو )ي��ق�����ض��د ان���دح���ر( وت���دّم���ر واأت���ى 

اأو�ضي  لبنان  اإلى  زيارة  في  القائد  ال�ضيد 

الباقي  اختم  والدي  لي.  الفاتحة  يقراأ  اأن 

من القراآن نيابة عني وحّج نيابة عني واإذا 

زرت االأئمة زرهم نيابة عني وال تحزن علّي 

اإلى  اأغرا�ضي  بكل  وت�ضدقوا  �ضهيد،  فاإني 

الفقراء و�ضلموا على اأختي زهراء.

�بنك �لأ�ضغر ح�ضين

و�ضالم لكل �أخو�تي 

بأقالمكم

106



انفجار الزمن..
�ضوت �ضبعيني

لي  ما  اأرج��وك..  الزمن  اأيها  توقف 

�ضباق  ف��ي  وك��اأن��ك  م�ضرعًا  تعدو  اأراك 

ماراتوني ؟! 

بربك لم العجلة.. 

قل لي.. 

ا�ضترح هنيهة.. 

عد بي اإلى الما�ضي البعيد.. 

خذني على اأجنحة �ضوق دفين.. 

ما زال مختزنًا في اأعماق ذاكرتي.. 

تتماوج  حقول  في  الرحال  بي  ُح��طَّ 

اإي��ق��اع  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ق��م��ح  ب�ضنابل 

نف�ضها  حول  تدور  �ضغيرة  لفتاة  راق�س 

ويدان  الطفولي..  الفرح  اأنغام  تدندن 

بت�ضفيق  فرحتها  ت�ضاركانها  �ضغيرتان 

خجول.

وت��ع��ل��و ال���زغ���ردات ال�����ض��اح��ك��ة في 

عودا   و�ضام   �ضيرين..  المكان:  اأرج��اء 

اإلى المنزل في الحال...

قهقهات  ليقطع  كافيًا  ك��ان  �ضوت 

ت��رع��رع حبها ون��م��ا ف��ي ه��ذا  ط��ف��ول��ي��ة 

المكان..

�ضنيني  تهفو  كم  الزمن  اأيها  اآه.. 

روحي  الرجوع..  لتاأوهات  ال�ضبعينية 

المعلقة  الما�ضي  الأراج��ي��ح  ظ��م��اأى 

ولكن  المدفونة..  االأم��ن��ي��ات  بحبال 

هذه  مثل  تحقق  اأ�ضعب  م��ا  هيهات 

االأمنيات! 

�ضوت يافع..

ال.. ال تتوقف اأيها الزمن ما لي اأراك 

اأرج��وك  �ضعيفة؟  �ضلحفاٍة  ب��ب��طِء  ت�ضير 

بي  تقدم  الم�ضرق..  الغد  نافذة  لي  افتح 

نحو الم�ضتقبل بخطى �ضريعة.. فكم اأتوق 

�ضبيًا  ال  �ضابًا  غ���دوت  وق��د  نف�ضي  الأرى 

ال�ضياع  ط��رق��ات  ع��ل��ى  ي��رك�����س  ���ض��غ��ي��رًا 

واللعب ويتلقى ال�ضفعات.. 

اأي���ه���ا ال���زم���ن.. ح��ّل��ق ب���ي ���ض��ري��ع��ًا 

طبيبًا  ال�ضامي:  ه��دف��ي  اإل���ى  للو�ضول 

يديه  على  الحياة  فتولد  الموت  ي�ضارع 

لمن فقدوا اأمل العي�س..

اأيها الزمن كلمني. لم اأنت �ضامت؟ 

الريح  ت�ضابق  عجالتك  دع  تتكلم..  ال 

تعد  لم  الثمانية  ف�ضنواتي  واالأعا�ضير 

تحتمل وجع االنتظار...

اأحقق  مت�ضائاًل:  الزمن حائرًا  وقف 

اأمنيات الرجوع اإلى الما�ضي اأم اأمنيات 

التقدم ال�ضريع نحو الم�ضتقبل؟!

ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ج��ز ال���زم���ن عن 

جنونية  ب�ضرعة  فدار  حل،  اإلى  الو�ضول 

حول نف�ضه حتى اأ�ضبح كالبركان، وعال 

في الكون �ضوت غريب.. معلنًا »انفجار 

الزمن«.

�إلهام غر�بي
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الواحة

)soduku( س�����ودوك�و
مكّونة  ال�ضبكة  هذه  �للعبة:  �ضروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّضم اإلى 9 خانات �ضغيرة. من �ضروط 

9 �ضمن  اإلى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�ضع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

3159
683

7892
6854

271
1824
536

275
147

آياٌت ُضِربت مثاًل 
)�س: 88( 1 - {َوَلَتْعلَُمنَّ َنَباأَُه َبْعَد ِحيٍن} 
)المائدة: 95( ا �َضلَف}  ُ َعمَّ 2 - {َعَفا �للهّ
)فاطر: 14( 3 - {َوَل ُيَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبيٍر} 
)المجادلة: 19( ْيَطاِن ُهُم �ْلَخا�ِضُروَن}  4 - {�أََل �إِنَّ ِحْزَب �ل�ضَّ
)الموؤمنون: 53( 5 - {ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن} 
)�ضباأ: 13( ُكوُر}  ْن ِعَباِدَي �ل�ضَّ 6 - {َوَقِليٌل مِّ
)ي�س: 78( 7 - {َو�َضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَن�ِضَي َخْلَقُه} 

طرائف:
- معك حق

الذهاب  في  زوجها  على  الزوجة  اأ���ض��ّرت 

اإلى الم�ضجد لل�ضالة قائلة: لماذا ال تذهب اإلى 

الم�ضجد؟

فقال الزوج: اأرغب في ال�ضالة بالمنزل.

�ضالة  ق��ال  ال�ضرع  ولكن  ال��زوج��ة:  فقالت 

الرجل في الم�ضجد.

فاأجاب: كذلك ال�ضرع حّلل اأربعة ن�ضاء.

اليوم،  ال�ضم�س حامية  الزوجة: معك حق، 

�ضاآتي لك بالم�ضّلية.

- زيارة خاطفة

و�ضل بخيل اإلى الم�ضت�ضفى لزيارة 

اأم���ه ف��وج��د ع��ل��ى ب���اب ال��غ��رف��ة كلمة 

قائاًل:  ورجع  اأر�ضه  في  »ادفع« فجمد 

اأزورها عندما تعود اإلى المنزل.

أحجية
- ما هو ال�ضيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟

الواحة
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غريب المفردات في القرآن  الكريم
�لفتور: �ضكون بعد حّدة، ولين بعد �ضّدة، و�ضعف بعد قّوة، قال تعالى: {َيا �أَْهَل 

�ُضِل} )المائدة: 19( اأي �ضكون  َن �لرُّ �ْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َر�ُضوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َعلَى َفْتَرٍة مِّ

حال عن مجيء ر�ضول اهللP، وقوله: {َل َيْفُتُروَن} )الأنبياء: 20( اأي ال ي�ضكنون عن 

ن�ضاطهم في العبادة.

َبَحْت  �ضْ
رم: القطيعة، وال�ضريم قطعة من�ضرمة عن الرمل، قال: {َفاأَ �ضرم: ال�ضّ

ِريِم} )القلم: 20( قيل: اأ�ضبحت كاالأ�ضجار ال�ضريمة اأي المقطوع ثمرها. وقال:  َكال�ضَّ

ِبِحيَن} )القلم: 17( اأي يجتنون ثمرها ويتناولونه {َفَتَناَدو�  ِرُمنََّها ُم�ضْ {�إِْذ �أَْق�َضُمو� َلَي�ضْ

مت  – 22( وت�ضرَّ  21 )القلم:  اِرِميَن}  ُكنُتْم �ضَ ن  �إِ َحْرِثُكْم  َعلَى  �ْغ��ُدو�  �أَِن   * ِبِحيَن  ُم�ضْ

ال�ضنة اأو ان�ضرم ال�ضيء انقطع، واأ�ضرم �ضاءت حاله..

من آداب القرآن
ها وغ�ضل اليدين بعد الفراغ من االأكل، فقد ورد  - »ي�ضتحب لعق االأ�ضابع وم�ضّ

وورد  ها«،  وم�ضّ فيه  في  اأ�ضابعه  لعق  طعامه  من  فرغ  اإذا  كان  اأنه   P النبي  عن 

ذلك اأي�ضًا عن خلفائه المع�ضومين R، وورد عن اأمير الموؤمنين Q: »غ�ضل 

اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر واإماطة للغمر عن الثياب، ويجلو الب�ضر«. 

ينفي  فاإنه  وبعده  الطعام  قبل  اأيديكم  »اغ�ضلوا   :Q اهلل  عبد  اأبي  االإم��ام  وعن 

الفقر ويزيد في العمر. ومن االآداب الم�ضتحبة م�ضح اليدين بالمنديل بعد غ�ضلهما 

من الطعام، والخالل من الطعام واأن يلتقط االإن�ضان ما ي�ضقط من الخوان والطبق 

وياأكله، فقد ورد اأنه »�ضفاء من كل داء باإذن اهلل لمن اأراد اأن ي�ضت�ضفي به«. وورد اأنه 

»ينفي الفقر ويكثر الولد«.

)كلمة التقوى، ال�ضيخ محمد زين الدين، ج6، �س391(

من قبس الوالية 
َجِل َحاِر�ضًا«.

َ
قال اأمير الموؤمنين Q في االأجل: »َكَفى ِباالأ

وقال: »كفى باالأجل حرزًا، اإنه لي�س اأحد من النا�س اإالَّ ومعه حفظة من اهلل 

اأن ال يترّدى في بئر، وال يقع عليه حائط، وال ي�ضيبه �ضبع، فاإذا جاء  يحفظونه 

اأجله خّلوا بينه وبين اأجله«.

)ميزان الحكمة، الري�ضهري، ج1، �س26(
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

عا�ضمة عربية – مدينة لبنانية. 1

عاقل – من �أنو�ع �لثياب )بالجمع(. 2

في . 3 – ج���ال  �أب��ج��دي  – ح���رف  ن�ضب  �أد�ة 

�لمكان

عا�ضمة �أفريقية . 4

�ضبيه – �أح�ضنة. 5

يفتلون �لحبل – ق�ضَر �ل�ضيء عن �لثوب. 6

��ضم موؤنث – �ل�ضبابيك. 7

يعرفا – �أفر. 8

وهبونا – �قتر�ب. 9

مدينة م�ضرية – �أوقات. 10

عموديًا:

مدينة فل�ضطينية – مدينة م�ضرية. 1

دولة عربية – يتركا. 2

ن�����ض��ف ك��ل��م��ة )ري���ق���ي( – ج���و�ب���ي – ن���ديهّ . 3

ومبلل

مدينة �أردنية )معكو�ضة( – م�ضغو� �لطعام. 4

منطقة �ضورية محتلة. 5

جبل في �ضوريا – حرفان مت�ضابهان. 6

ل ي�ضمعون – �ضد خ�ضنو� . 7

يقن�ض �لطير – �أدمر. 8

م�ضتمر – �ضنعنا حفرة . 9

�أد�ة �ل�ضم – �ضد ي�ضدقون. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 263

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�ضاركة في �ضحب قرعة �لم�ضابقة؛ 

فلي�ضتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 263

215846379

634791285

987523164

146958723

598372416

372614958

869237541

751469832

423185697

�لجو�ب: �لماء.

اأجوبة م�ضابقة العدد 262

12345678910
توتر�نمل�1

ف�رتنوميل2

�ونمكم�لك3

حمهن�ه�رو4

�ت�سر�سحي5

نوحف�كيلت6

متبتر��ي7

��ومتقلم�8

مر��سوه�ن9

ةره�نيتمل�10

1 – �ضح �أم خطاأ؟
�أ – �ضح.

ب – خطاأ.

ج – خطاأ.

2 – �مالأ �لفر�غ:
�أ – �لبالء.

ب – �لأعمال.

ج – �لروؤيا.

3 – َمن قال؟
�أ – �لإمام �لخميني }.

ب – �لإمام �لخامنئي {.

ري. ج – �ل�ضهيد مطههّ

في  ورد  ح�ضبما  �ل��خ��ط��اأ  ��ح  ���ض��حهّ  –  4

�لعدد:

�أ – �ضرك �لجهل.

ب – �ل�ضموم.

ج – �آيباد.

5 – من هو؟
�أ – �ل�ضهيد علي نمر �ليتامى.

.Q ب – �لإمام علي

ج – مري�ض �ل�ضكهّري.

6 – و�ضايا �لعلماء.

7 – ج. ريا�ضة �لأيكيدو.

8 – �لإمام �لخميني }.

9 – ناعق.

10 – �لقلب.
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بعض الحيلة ينفع
ة االجتماعية في حّل  بعد �ضتة اأ�ضهر من الحيرة الطويلة، عانتها المخت�ضّ

ال�ضيدة  اإقناع  في  محاوالتها  تفلح  لم  اأمامها،  الجال�ضة  لل�ضيدة  �ضائك  ملف 

اأّن ت�ضرفاتها الجافة و�ضلوكها الم�ضتفز هما �ضبب دمار اأ�ضرتها و�ضوء تعامل 

في  الوحيدة  ال�ضحية  اأنها  توؤمن  ال�ضيدة  زالت  فما  تحاول،  وعبثًا  زوجها... 

الكون، واأن على زوجها اأن يدفع ثمن معاناتها، ويتوجب على المخت�ضة اأن تجد 

لها طريقة موؤلمة له... لالنف�ضال عنه.

اقتراح  المخت�ضة  ق��ررت  النهاية  وف��ي  لنقا�ضها،  ج��دوى  هناك  يكن  لم 

يغ�ضبك  ما  وتجاهل  معه،  تعاملك  بتح�ضين  تتظاهري  اأن  راأي��ك  »ما  التالي: 

منه... حتى يعود الوفاق بينكما... فاإذا تح�ضنت االأو�ضاع وارتاح باله، فاجئيه 

بطلب االنف�ضال ب�ضكل حازم، عندها �ضتكون خ�ضارته لك اأعظم، اأما االآن فلن 

يهتم كثيرًا«. فكرت ال�ضيدة وابت�ضمت بمكر.

بعد �ضهرين، عادت لتزور المخت�ضة، لكنها بدت اأكثر �ضعادة واإ�ضراقًا... 

روت لها اإنجازها الكبير في ا�ضترجاع مودة زوجها وثقته، واأنها اكت�ضفت فيه 

وجهًا جديدًا لم تعهده �ضابقًا... 

وفي غمرة الحديث قاطعتها: »متى �ضتفاجئينه بالطالق؟!« هّبت ال�ضيدة 

اعترا�س غا�ضب:  بنظرة  ة  المخت�ضّ بعنف، ورمقت  و�ضحبت حقيبتها  واقفة، 

»اأتريدين تدمير حياتي بعد اأن ا�ضتعدتها؟ اأنتم تهدمون منازلنا باقتراحاتكم 

ة الملف: تّم عالج  ال�ضخيفة«، وان�ضرفت بغ�ضبها لغير رجعة. ختمت المخت�ضّ

الحالة بتاريخ اليوم.

بع�ضنا قد ال يرى جدوى قوله تعالى: {�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َضُن} حتى يقوم 

االآخرون باالحتيال عليه... قلياًل.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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