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ملاذا الزواج املبكر
بسم اهلل  الرحمن الرحيم

َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم 

ُروَن الروم: 21 ًة إِنَّ ِف َذلَِك َلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَ َمَودَّ

من  الزوجة  بأن  وطمأنينٍة،  ُأنٍس  سكوَن  )يعني  التبيان  يف  الطويس  الشيخ  قال 
النفس، إذ هي من جنسها ومن شكلها، فهو أقرب إىل األُلفة، وامليل باملودة منها 

لو كانت من غري شكلها(.
والالم وإن كانت للتعليل من الناحية النحوية، إال أهنا تشعر باحلث عىل الزواج 
بطريقة الرتغيب، عن طريق ذكر منافع هذا املرشوع املقدس، وأيُّ منفعٍة يسعى 
انفعايٍل،  واتزاٍن  بال،  نفسية، وهدوء  راحة  مرتبة من حتصيل  أعىل  اإلنسان  إليها 

عّبت عنه اآلية الكريمة بالسكينة.
وكذلك جعل املودة والرمحة عىل نحو املجموع، فربام توجد الرمحة يف قلب أحدهم 
من دون مودة وشعور باملرحوم، لكن اجتامع املودة والرمحة، معناه وجود جو من 

التفاعل قائم عىل أوارص إهلية أرادها اهلل أن تصل بني الطرفني.
للزواج، واإلنسان بطبيعته  الباعثة والداعية  إذًا يمكن عدُّ هذه اآلية من اآليات 
مراحله  مجيع  يف  االجتامعية  طبيعته  نتيجَة  اآلخرين،  مع  الود  حتصيل  إىل  يسعى 
فيها  الزواج  يكون  مرحلة  وآكد  أحرى  هي  الشباب  مرحلة  أن  إال  العمرية، 
املودة  من  منسجم  مزيج  عىل  القائم  التفاعل  من  حلالة  منتجًا  ناجحًا  مرشوعًا 
والرمحة، لذا ورد يف األخبار حث الشباب يف مرحلتهم العمرية اليافعة عىل مزاولة 
هذا املرشوع االجتامعي، منها ما يف مستدرك الوسائل: ج14، ص153 عن: عن 
النبي ، أنه قال: )يا معرش الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أغض 

للبرص، وأحصن للفرج(. 
عوامل  من  أويل  عامل  أنه  الشباب،  لفئة  الزواج  مرشوع  يف  إجيايب  جانب  وأهمُّ 
عدم  هو  االجتامعية،  وأعراضها  النفسية  املشاكل  أكثر  منشأ  فإن  الذات،  حتقيق 
أحد  والزواج  أقرانه،  بني  جمتمعه  يف  فعال  كعنرص  ذاته  حتقيق  من  الشاب  متكن 
إىل  للذات،  معطيات  أي  فيها  يرى  ال  مرحلة  من  الشباب  لنقل  الناجعة  احللول 
مرحلة من النضج النفيس والكينونة االجتامعية تشعره بتأثريه يف تركيبة املجتمع 

اإلنساين، تأثريًا يوفر له وجودًا حمققًا لطموحه وآماله.
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َيـاُم  َـا الَِّذيـَن َآَمنُـوا ُكتِـَب َعَلْيُكـُم الصِّ هك�ذا ص�دح طائ�ُر الس�عادة عل�ى أب�واب القل�وب: َيـا َأيُّ
ُكـْم َتتَُّقوَنالبق�رة:381. َكـَا ُكتَِب َعـَى الَِّذيَن ِمـْن َقْبلُِكـْم َلَعلَّ

القائم�ن  عل�ى  مت�واردة  دع�وات  وتصوغ�ه  املالئك�ة،  ب�ه  لتتعط�َر  األذف�ر،  املس�ك  ويف�وُح 
)للصائ�م  الس�ماء:  يف    اهلل  رس�ول  ص�دى  تس�مع  عندم�ا  املس�تغفرين،  الصائم�ن 
عن�د  أطي�ب  الصائ�م  ف�م  وخل�وف  القيام�ة،  ي�وم  وفرح�ة  فط�ره،  عن�د  فرح�ة  فرحت�ان 

املس�ك(. ري�ح  م�ن  اهلل 
أح�د  عن�ا  يغي�ب  أن  األق�دار  وش�اءت  علين�ا،  عزي�ز  قري�ب،  أو  صاح�ب،  لن�ا  كان  ل�و 

لضيافت�ه!  نع�د  م�اذا  ت�رى  ذل�ك،  بع�د  عودت�ه  خ�ر  وجاءن�ا  ش�هرًا،  عش�ر 
ضيافت�ه،  أي�ام  تنته�ي  م�ا  س�رعان  ال�ذي  الكري�م  ضي�ف  املب�ارك،  رمض�ان  ش�هر  إن�ه 
احلس�نات،  وتتضاع�ف  تتزاح�م  في�ه  واخل�ر،  العط�اء  م�ن  وس�نينًا  س�نينًا  تع�دل  لكنه�ا 

الش�ياطن. أي�دي  وتغ�ل  الن�ران،  أب�واب  وتغل�ق  اجلن�ان،  أب�واب  وتفت�ح 
أّي واحـد منـا عندمـا يعزم عى السـفر، يعـد له الـزاد، والوظائف واألعـال يعد الناس أنفسـهم 
هلـا بـدورات تدريبيـة ليتـم نورهـا وتنضـج ثمرهتا، والشـياطني هلـا عمـل كذلك ف هذا الشـهر 

وهي توسـوس للنـاس -قبـل أن تصفد فيـه- بأنواع الوسـاوس!!
أس�أنا  كي�ف  -بأنفس�نا-  نتذك�ر  أن  الب�د  املش�رفة  املناس�بة  الضياف�ة  نع�د  ولك�ي 
عل�ى  األي�ام حام�اًل  مث�ل ه�ذه  الس�ابقة يف  زيارات�ه  الكري�م، يف  الضي�ف  ه�ذا  اس�تقبال 

لع�ام. ع�ام  م�ن  احلي�اة  تهبن�ا  وال�ي  العظيم�ة  هداي�اه  ظه�ره 
وه�و  عن�ا  يرح�ل  جعلن�اه  وكي�ف  املبارك�ة،  اهلداي�ا  بتل�ك  ننع�م  كن�ا  كي�ف  نتذك�ر 

املق�دس. مث�ل جميئ�ه  مقدس�ًا  وداع�ًا  من�ا  ي�رى  ال  حزي�ن  وقل�ب  دامع�ة  بع�ن 
كيف ال حيزن بن قوم من الساهن الغافلن!

رمضان والناس
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يؤثر عىل  أن ال  ننتبه يف  أن  ولكن علينا 
األولويات األخرى يف حياتنا.

وغري  مهم  مربع  هو  الثاني:  املربع 
هو  وهذا  التخطيط(،   )مربع  عاجل: 
املهمة   لألمور  هو  و  الناجحني  مربع 
خيطط  ومن  املستعجلة،  غري  لكنها 
وينظم وقته يف هذا املربع سيعيش حياة 
عىل  مثال  وسعيدة،  ناجحة  متوازنة 
الدراسية  للمذاكرة  التخطيط   ذلك: 
كذلك(،  مفصال  لليوم  )والتخطيط 
بنزهة  اخلروج  رياضية،  متارين  اجراء 
مع العائلة، تعلم العمل عىل احلاسوب، 

تعلم لغة أخرى، تعلم مهارة االقناع .
لكنه  مهم  غري  مربع  هو  الثالث:  املربع 
األمور  هنا  اخلداع(،  :)مربع  عاجل 
مهمة،  أهنا  يف  ختدعنا  و  عاجال  تأتينا 
مثال  مهمة،  غري  احلقيقة  يف  ولكنها 
عىل ذلك: مكاملة هاتفية باخلطأ، يطرق 
باب البيت فإذا بسائل يستفرس عن بيت 
أن  علينا  السكنية،  املنطقة  يف  أحدهم 
املشتتات  هذه  مثل  حساباتنا  يف  نضع 

وحساب وقت هلا.
املربع  عكس  مربع  وهو  الرابع:  املربع 
عاجلة:  وغري  مهمة  غري  أمور  األول 
ترتكز  املربع  هذا  يف  الضياع(،  )مربع 
ذلك:  عىل  مثال  الوقت،  مضيعات 
يف  لساعات  االنرتنت  عىل  دردشة 
املقهى   يف  اجللوس  مفيدة،  غري  أمور 
لساعات، النوم لساعات طويلة، وعلينا 
الثمني  وقنا  إنفاق  من  احلذر  كّل  احلذر 

يف أمور ال طائل منها وال فائدة.

أغىل  هو  ـ  صديقي  يا  ـ  الوقت           
أعطانا  تعاىل  واهلل  الدنيا،  من  نملك  ما 
الذي سنعيشه  العمر  مهلة جمهولة، هي 
يشء  كل  حيدث  وسوف  األرض،  عىل 
خالل هذه السنوات التي قّدرها اهلل لك 
طفولتك  منذ  املهلة  هذه  وتبدأ  مسبقًا، 
كل  يتوقف  ذلك  وبعد  موتك،  وحتى 
إما  آخر،  نوع  من  وقت  ويبدأ  يشء، 
فانظر  دائم،  عذاب  وإما  دائم،  نعيم 
أين تضع نفسك منذ هذه اللحظة، وال 

تنتظر املفاجأة،
 انظر أين تنفق هذا الكنز النفيس؟ ومع 

َمْن؟ وماذا تعمل خالهلا؟ 
هل أنجزت أمرا فيه حتقيق لذاتك؟

خالل  لإلنسانية  معروفا  صنعت  هل   
هذا الوقت؟

األرض  يف  خالفتك  مدة  كانت  كيف   
التي خلقك اهلل لعامرهتا؟

وإدارة  تنظيم  بحسن  متعلق  ذلك  كل   
الرغم  عىل  العظيمة،  الربانية  اهلبة  هذه 
من أن الناس يف األغلب يضيع الوقت 
منهم يف أمور تافهة ال نفع فيها، وآخرون 
يتذمرون من كثرة مشاغلهم وعدم توفر 
لألمور  للتفرغ  لدهيم  الكايف  الوقت 
وللقراءة  األرحام،  وصلة  االجتامعية، 
الرياضة حّتى، وهذا  مثال، وال ملامرسة 
للوقت  السليم  التنظيم  عدم  إىل  راجع 

وليس إىل ضيق الوقت كام يزعمون.
واستثامره  للوقت  التنظيم  وهذا      
عليه  حّثت  أمٌر  هو  الصحيح  بالشكل 
عليه  حتّث  كام  الساموية،  الرشائع  مجيع 

  إدارة الوقت :
حسني عيل رهيف

ية
شر

ة ب
مي
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تنظيم  ففي  بذاهتا،  اإلنسانية  الفطرة 
ويظهر  والفشل  النجاح  يكمن  الوقت 
يستطيعون  من  فنرى  غريه،  من  املبدع 
تنظيم وقتهم بالشكل الصحيح بتوزيعه 
بالنسب  املختلفة  نشاطاهتم  مجيع  عىل 
حقه  للعمل  فيعطون  الصحيحة 
واالستمتاع  وللعائلة  حقها  وللراحة 

حقه هم األنجح يف حياهتم .
التنظيم؟  هذا  يتم  وكيف  تسأل  الن     
أقول لك: هناك نظريات عدة يف تنظيم 
هذه  إلحدى  سنتعرض  الوقت  وإدارة 
األُولويات،  نظرية  وهي  النظريات 
عمل  أي  إن  النظرية:  هذه  وتقول 
املربعات  من  واحد  يف  ينحرص  به  نقوم 
األربعة التالية من مصفوفة االولويات:

 

 : عاجل  و  مهم  مربع  هو  األول:  املربع 
األُمور  به  الطوارئ(،ونقصد  )مربع 
الناحية  من  واملستعجلة  جدا  املهمة 
امتحان  ذلك:عندك  عىل  مثال  الزمنية، 
مهمة،  شخصية  مع  لقاء  عندك  غدا، 
لديك معاملة عليك السعي يف إنجازها 
رسيعا، لديك مريض تعمل عىل نقله إىل 

مستشفى رسيعا.
فمع أن هذا املربع ينبغي العناية به كثريا، 

عاجل

مهم

غري مهم

غري عاجل

2ختطيط1 طوارئ

4ضياع3 خداع



بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف إحدى الندوات الدينية، الي كان حيضرها أحد طلبة احلوزة العلمية، سأله أحد الشباب عن صفة العدل 

قائاًل : 
شيخنا الكريم: أعلم أن االعتقاد بعدالة اهلل تعاىل عقيدة رئيسية عند الشيعة، وأن أهمية العدل مساوية 
للتوحيد، والسر يف ذلك هو أّن أّي خلل يف اإلميان بالعدل يؤدي إىل خلل يف التوحيد، لكن شيخنا ما هو 

العدل الذي بهذه املنزلة ؟
أجاب الشيخ : العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، جاء يف نهج البالغة عن أمر املؤمنن عليه السالم:  ((العدل 
يضع األمور مواضعها)) فكل األشياء الي خلقها اهلل تعاىل، وكل ما شرع من تشريع هلداية البشر، ُوضع 
يف موضعه املناسب، والدليل على ذلك قوانن النظام العجيب املسيِطر على كّل أرجاء الكون بصورة متقنة 
غاية اإلتقان، هذا اإلتقان الذي حر العقول واأللباب، كما تشهد بذلك الشرائع اإلهلية الكاملة، الي لو 

طبقها البشر لبلغت بهم قّمة الكمال والسعادة.
قال الشاب : هل يوجد دليل على هذه الصفة ؟

أجاب الشيخ :انتبه بين: ال خيتلف اثنان أن الظلم - مبعنى وضع األمور يف غر مواضعها - هو من الصفات 
القبيحة يف مجيع األمور، وكذا ال خيتلف إثنان على أن الفعل القبيح يستحيل صدوره عن اهلل تعاىل، والسبب 
أن مجيع القبائح ومنها الظلم ال يفعلها إال اجلاهل أو احملتاج أو الضعيف، واهلل منزه عن هذه األسباب الي 
حيتاجها الظامل؛  ألنه ال يصدر عنه القبيح، فهو العامل املطلق، فال يتصور اجلهل حبقه  وهو الغين املطلق، 
فال حيتمل معنى الفقر حبقه، وهو القوي املطلق، فال حيصل فيه ضعف وال عجز؛ لذا يستحيل صدور الظلم 
عنه تعاىل الستحالة حصول أسبابه، وقد أّكد القرآن الكريم على هذا األمر، قال اهلل تعاىل يف سورة 
ُيَغاِدُر  اَل  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتنَا  َيا  َوَيُقوُلوَن  فِيِه  ِمَّا  ُمْشِفِقنَي  امْلُْجِرِمنَي  ى  َفرَتَ اْلِكَتاُب  َوُوِضَع  آية)49(:  الكهف 

ا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا َصِغرَيًة َواَل َكبرَِيًة إاِلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضً

ي
دت

قي
ع

عن  الشباب  أحد  سأله 

صفة العدل 

يوسف املوسوي
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بادِئ  يف  ظنَنُْت   .. الكلية  من  خرجُت 
أنَّنِي أزحُت عن كاهيل عبئًا ثقياًل  األمِر 
بإخبارها هذا الكالم الذي كان خينقني، 
أبدًا،  َعٍة  ُمَتَوقَّ فِْعِلها كاَنْت غرَي  َة  لكنَّ ردَّ
أكَثَر  أُظنَُّك  »ُكنُْت  بَِقوهِلا:  فاجأتني  فقد 
اآلَن، هذِه هي  عليه  بدوت يل  ِمَّا  اتِّزانًا 
حالُكْم ببساَطٍة يا شباَب هذا الزمِن! ال 
روَن إال بأنُفسكم، وال تعِرفوَن شيئًا  ُتفكِّ
ما  إال  واملرأِة  الرجِل  بنَي  العالقِة  عَن 
هذِه  الزائفة!  الغرِب  شاشاِت  يف  تروَنُه 
العالَقُة التي وضع هلا اإلسالم احلقيقيُّ 
الشبهات،  كلَّ  تتخطَّى  رائعًة  حدودًا 
والفضيلة  النقاء  مراتب  إىل  هبا  وتصل 
حدود  يتخطى  كائن  فاإلنسان  العليا، 
والفطرة  العقل  بمقتىض  ويسري  الغرائز 
الفضيلة  نحو  تقود  وهي  الصحيحة 
إىل  ال  تعاىل  اهلل  وخمافة  الرفيع  واخللق 

ومخس  عرَش  الثانيَة  الساعُة  جتاوزِت 
بيشٍء  الصالة  إىل  فقمُت  ظهرًا،  دقائق 
وقفُت  وحنَي  املعتاد،  غري  الفتوِر  من 
املرآة،  يف  وجهي  أبرصُت  للوضوء 
يسمُعُه  ال  صاِخٍب  حديٍث  يف  فدخلُت 
املرآة،  أمامي يف  املاثُل  أنا وضمريي  إال 
البنِت  هبذِه  لقائي  أستذكُر  بدأُت 
مشهدًا مشهدًا، َفَعاَتَبْتنِي نفيس عىل هذا 
شّتى،  بذرائع  هلا  ْعُت  وتذرَّ الضعف، 
ثم صحوُت من غفلتي عىل صوِت ماِء 
فقّرْرُت  مفتوحًا،  نسيُتُه  الذي  الصنبور 
أن أجتاهَل مشاعر احلرية واالضطراب، 
وأن أنسى أمَر هذه البنِت وال أعري هلا أيَّ 
أخرى،  مرة  صادفتها  وإن  حّتى  اهتامم 
هلا  تطمئنُّ  التي  القرآِن  بقراَءِة  ُمستعينًا 

القلوُب كام قال ربُّ العزة يف كتابه ..
ما  نسيُت  قد  كنُت  املساُء  حلَّ  حنَي 
أحد  بزيارِة  النشغايل  اليوم  حدث 
الساعة  لبيتنا، وبقائي معُه حّتى  أقربائنا 
العارشِة، وهو وقٌت ال أستطيُع اجتياَزُه 
ملتزٌم  ـ  لكم  ذكرُت  كام  ـ  فأنا  بالسهِر، 
وقتي،  لتنظيم  وضعتُه  الذي  باجلدول 

غرفتي  إىل  وصعدُت  ضيفنا  ودَّعُت 
مستلقيًا عىل الرسير، وشيئًا فشيئًا رحُت 

يف نوم عميق ..
ًا،  يف الصباح بدا يل كلُّ يشٍء طبيعيًَّا ِجدَّ
 .. آخَر  قد خبَّأ يل شيئًا  كاَن  القدَر  لكنَّ 
يََّة حتى صادفُت وجهًا  ما إن دخلُت الُكلِّ
لوجٍه البنَت التي التقيُتها البارحة، لكْن 
وأقسى،  َأْعنََف  اللقاُء  كاَن  َة  املرَّ هذِه 
، وسكتُّ ُبرَهًة  سلَّْمُت عليها فردَّت عيلَّ
واِقَفًة  َفَبِقَيْت  أفعل،  ما  أعرُف  ال  وأنا 
ْعُت  أمامي دوَن حراٍك أيضًا، حّتى تشجَّ
إىل  »أحتتاجنَي  بالقوِل:  وباَدْرهُتا  قلياًل 
ْح  يشء ؟« فأجابتني بالنفي، لِكنَّها مل َتْبَ
ِمْن  ْن  أمَتَكَّ مَلْ  اللحَظِة  تلَك  يف   .. َمكاهَنا 
السيطرة عىل نفيس فأخبهتا بأنَّنِي أشُعُر 
قبُل،  من  أعَهْدها  مل  بمشاِعَر  جتاَهَها 
من  نفيس  َمنَْع  أسَتطِْع  مل  البارَحَة  وأنَّني 
أن  بعَد  حتى  هبا،  والتفكري  ِرها  تذكُّ

أيام اجلامعة
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احليوانية«  الشهوات  وراء  االنجرار 
رأيس  عىل  نزَلْت  صاعقًة  ردُّها  كان   ..
بانزعاٍج  عنِّي  مبَتِعَدًة  خَتطو  أتابُِعها  وأنا 
أقسى  هو  يشٍء  أيَّ  َأْعِرُف  أُكن  مَلْ   ..
أم  بمشاعري،  هلا  بوحي  يل؛  بالنسبة 
ُة لساين التي  ي، َأم زلَّ ها امُلجِحُف بحقِّ ردُّ
بنَْيُتُه يف  قد  ُكنُت  ما  ُكلَّ  بثانَيتنِي  َمْت  هدَّ
دينيٍَّة  وتربيٍة  أخالقيٍَّة  أسٍس  ِمْن  نفيس 

صحيحة .. 
محيِل  عىل  َتقوياِن  تكادان  ال  بَِقَدَمنْيِ 
ورميُت  الدراسية،  قاعتي  إىل  وصلُت 
ِل ُكريسٍّ صاَدْفُتُه دوَن أن  أوَّ بنفيس عىل 
أستجِمُع  لعيلِّ  املوجودين،  إىل  ألَتِفَت 
مل  التي  الكبرية  الصدمِة  هذِه  بعَد  قواي 
كنُت  لِكنَّني  عمري،  طيلَة  مثلها  أشَهْد 
فقِد   ، وأمرَّ أكب  صدمٍة  أمام  احلقيَقِة  يف 
َدَخَلْت هذِه البنُت إىل ذاِت القاعِة التي 
كنُت  إنَّني  بل  ال  فيها،  متواجدًا  كنُت 
هَي  ُكرسيِّها  عىل  أدري  أْن  دوَن  جالسًا 

َدْت  تردَّ .. حنَي رأتني جالسًا يف مكاهِنا 
َمْت  باملجيء نحوي، لكنَّها بعد ذلك تقدَّ
أخَذْت  وصلْت  وحنَي  خطواٍت،  َة  عدَّ
ُكُتَبها وأوراَقَها وعىل وجِهها نظرُة ازدراٍء 
َقَفْزُت من  أْن  ِمنِّي إالَ  وجتاهل، فام كاَن 
القاعِة  يف  ُكريسٍّ  آخر  وقصدُت  مكاين 
الطالب  نظراِت  عن  بنفيس  ألنأى 
املوقِف  ِة  بحدَّ وا  أحسُّ الذيَن  املوجودين 
أذهاهِنِْم  يف  وارتسَمْت  وبينها،  بيني 
يف  ارتسمْت  قد  كاَنْت  كثريٌة  تساؤالٌت 
ذهني أيضًا، ثمَّ ُرحُت يف غيبوَبٍة عميَقٍة 
ما  الداخلية،  والرصاعات  األفكار  من 
سنواٍت  سأقيض  كيَف  ؟  أفعلُه  الذي 
مَع  جنٍب  إىل  جنبًا  الدراسِة  ِمَن  أربَع 
معها،  َف  الترصُّ أسأُت  التي  البنِت  هذِه 
باالنتقاِل رُت  فكَّ فهمي..   وأساَءْت 
يَِّة وما فيها،  إىل شعبٍة أخرى، برتِك الكلِّ
نتيجٍة  إىل  يِب  َتِصْل  مَلْ  أفكاري  كلَّ  لكنَّ 
األمِر  إىل  االستسالَم  رُت  فقرَّ ُتْذَكر، 

الواقِع ..
جدًا  وئيَدًة  األوىل  دواِمي  أشهُر  ْت  مرَّ
من  كثرٍي  يف  تراُجعي  ُأحلََظ  أن  دوَن 
أثقَل  صاليت  صارْت  فقد  املجاالت، 
مفتاَح  كاَنْت  أن  بعَد  أفعلُه  يوميٍّ  يشٍء 
مستواَي  وتراجَع  وسعاديت،  انرشاحي 

الدرايسُّ بصورٍة كبريٍة حّتى أنَّني مل أُعْد 
التي  العلمية  للموادِّ  بالتحضري  أهتمُّ 
عنَد  ترتاوح  درجايت  وصارْت  أدرسها، 
ِه  ُكلِّ ذلَك  والسبُب يف   .. الرسوب  خِط 
تفكريي املتواصل هبذِه البنِت ؛ بموقفها 
هبا  تعلُّقي  أخَذ  منها،  وبموقفي  مني، 
ِد  املتعمَّ وابتعاِدها  رغَم جفائها يل  يزداُد 
عنِّي وعن ذكِر حتى اسمي أماَم اآلخريَن 
األخالق  إال  لنا  تبدي  َتُكْن  مَلْ  ا  ألهنَّ
املحدوَدة،  املتَِّزَنَة  واملعاملة  الرفيعَة، 
وتلبيَة دعوِة كلِّ من حيتاُج إىل املعونة، يف 
احلقيَقة مَلْ ُأفِْق من غيبوَبتي هذِه إال حنَي 
يَِّة،  سِمْعُت بخِب َتْرِكها للدراَسِة يف الكلِّ
والسبُب يف ذلَك زواُجها .. شعرُت يف 
األحاسيِس  ِمَن  بُجمَلٍة  الوقِت  ذلَك 
واِحَدًة،  دفعًة  ْتني  َدَهَ التي  واملشاعِر 
بحرقٍة،  أبكي  كنُت  نعم  أبكي،  كنُت 
كنُت  يشٍء  أيِّ  عىل  أدري  لسُت  لكْن 
هبا  خرسُت  لساٍن  زلٍة  عىل  أكثر؛  أبكي 
ناِجٍح حقيقيًَّا،  بنتًا كاَنْت مرشوَع زواٍج 
أسأُت  صادقٍة  بِنِيٍَّة  َبَدَأْت  فِْكَرٍة  عىل  أْم 
َف هبا فانتهت هنايًة مريرة، َأْم عىل  الترصُّ
كلِّ  مفاتيُح  بيِدِه  الذي  اهللِ  عِن  انشغايل 
يشء، كنُت حينَها اخلارَس األكب، ألنَّني 
فَرْطُت باملِِك األمِر سعيًا منِّي للوصوِل 
فهل  وإراَدتِِه،  أمِرِه  طوُع  هي  أشياَء  إىل 

هناَك خساَرٌة أكُب من ذلك ؟
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ا َتَرِينَّ ِمَن الَبَشِر  "َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْيَنًا فِإمَّ
َأَحَدًا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت للرَّْحمِن َصْوَمًا َفَلْن ُأَكلَِّم 
اهلُل جلَّ  أوَحى  26، هكذا  مريم   " ِإنِسيًَّا  الَيوَم 
عن   - وِم  الصَّ إلى  تلجَأ  أْن   )P( لَمرَيَم  وَعال 
 ، رقيِّ الشَّ المكاِن  ذِلَك  في  وِهَي   ،  -ِ الكالم 
التي  ُمعِجزَتها  مَعها  تحِمُل  النَّخلة،  ِجْذِع  إزاَء 
عقوَلُهم  ستمأُل  فكيَف  َخوِفها،  مبعَث  كاَنْت 
أوَكَل  حّتى  ؟!  النُّور  من  الكمِّ  بهذا  الُمظِلمَة 
ليحِمَل   ، النبيِّ صغيِرها  إلى  إنباِئِهم  أمَر  اهلُل 
اهرِة، بأْن يكلَِّمُهم وهو في  ِه الطَّ الِعبَء عن ُأمِّ
المْهِد، ُمشيرًا إلى نبوَِّتِه ووحدانيَِّة خاِلقِه، وُينِهَي 
بعَد أعواٍم من األَلِم - بأن يرفَعُه ربُُّه  دعوَتُه - 
ماِء .. إلى حيُث ينتمي األنبياُء، بعَد أْن  إلى السَّ
َر )Q( بنبيِّ الرَّحمِة محّمٍد )O(. مرَّْت مئاُت  بشَّ
والجهِل  الُكفِر  ِة  ُلجَّ وفي  ذِلَك،  على  نين  السِّ
المصطفى  الخلِق  سيِِّد  بوالدِة  ُبشراُه  تحقََّقت 
ماِء  )O(، فُبِعَث نبيًَّا يحِمُل بيَن جنَبيِه عَبَق السَّ
ورساالِتها، ولْم يمِض وقٌت كثيٌر حّتى أنزَل ربُّنا 

الَِّذيَن  أيَُّها  "َيا  الكريِم:  نبيِِّه  ياِم على  الصِّ آيَة 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  آَمُنوْا ُكِتَب عليُكُم الصِّ
البقرة 183،  ّتتَُّقوَن"  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن 
كأنَُّه يومُئ إلى َصوِم مريَم الذي اشَتَمَل القرآُن 
اختصَّ  معناُه  كاَن  وإْن  خَبِره،  على  الكريُم 
باإلمساِك عِن الكالِم فحسب. وإلى ما جعَلُه 
أبيِهْم  خطيئِة  لتكفيِر  البَشِر  على  فْرضًا  اهلُل 
في  فبقَي  التُّفَّاِح  شجرِة  مْن  أكَل  حيَن  آدَم، 
ياِم - على  جوِفِه ثالثيَن َيوَمًا، فكاَن فرُض الصِّ
الُمسلميَن دوَن من سبَقُهم  - ثالثيَن َيومًا من 
لُهم  أباَح  بأْن  عليِهْم  َل  وتفضَّ والعطِش،  الجوِع 
اإلفطاَر شطرًا من اليوم )علل الّشرائع للّصدوق 
ياُم ُهو زكاُة البدِن كما  ج2 ص372 (، والصِّ
ِتنا )K(، فكأنَّ الّصاِئَم ُيعطِي حقَّ  ورَد عِن أئمَّ
المباح فضاًل عن  ويترّفُع عن  اهلِل من جسِدِه، 
المحرَّم، وُهَو بذلَك تمريٌن عظيٌم للّنفِس وكبٌح 

لجماِحها. 

حممد باقر مجيل
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لعادات املسلمني يف شهر رمضان حول العامل رونقها 
ففي  لياليه،  وإحياء  استقباله  يف  واملتفرد  اخلاص 
املبارك  رمضان  شهر  املسلمون  يستقبل  )هولندا( 
على  وحيرصون  وسرور،  وبهجة  غامرة  بسعادة 
فعدد  بأيام،  قبله  الكريم  للشهر  التام  االستعداد 
يف  وهو  تقريًبا،  نسمة  مليون  )هولندا(  يف  املسلمني 
طويلة  فيها  الصوم  مدة  أن  املعروف  ومن  دائم،  ازدياد 
وقد تصل ف بعض السنني إىل أكثر من ثانية عرش ساعة 
أداء  عى  حريصون  فهم  ذلك  من  الرغم  وعى  يوميًّا، 
واملنظمات  املؤسسات  وتقوم  وإمتامها،  الفريضة  هذه 
اإلسالمية واملساجد بإعداد برامج خمتلفة كموائد 
ودعمها  املسابقات،  وتنظيم  الرمضانية،  اإلفطار 
للبالد  السفر  وتذاكر  كالعمرة  القيمة،  باجلوائز 
احلقة،  وتعاليمه  اإلسالم  على  لإلّطالع  اإلسالمية 
العادات اليت ال غنى عنها يف الكثري  وهي واحدة من 
وروتردام،  كأمسرتدام  الكربى  اهلولندية  املدن  من 
الديانات  من  وغريهم  للمسلمني  عامة  والدعوة 

األخرى.
وهذه املوائد جتمع الناس مًعا، مسلميهم ومسيحييهم 

وُتَعد  اإلسالمي،  الفكر  لنشر  إعالمية  مادة  وتكون 
ومد جسور  باإلسالم،  التعريف  مساهمة حقيقية يف 
الغري،  مع  التعايش  ثقافة  وشيوع  واإلخاء،  الصداقة 
الكريم،  القرآن  قراءُة  يتم  املبارك  الشهر  هذا  وخالل 
والبالغ  هولندا،  مساجد  كافة  يف  مجاعية  بصورة 
والحتاد  مسجدا،  وأربعني  وثالثة  مائة  عدُدها 
كتيِّباٍت  إعداد  يف  مساهمة  النفعي  الغري  الصيادلة 
السليمة  التغذية  معلومات مهمة حول  على  حتتوي 
خالل شهر رمضان، وكذلك حصول املسلمني على 
مواعيد جمانية مع أطباء للمعاجلة وحتصيل الدواء 
وقد أصبحت الفرائُض الدينية للمسلمني وكذلك 
عاداتهم وتقاليدهم معروفًة بشكل كبري يف هولندا، 
ويتزايد االهتمام بهذا اجملال تدرجييًّا، فهناك الكثري 
من األسواق واملراكز التجارية حتاول تنظيم محالت 
املنتجات  بصفِّ  فيبدؤون  رمضان،  بشهر  خاصة 
قبل  رفوِفهم  على  املسلمون  يستهلكها  اليت  احلالل 

الشهر الكريم.

شهر رمضان يف هولندا

حممد رضا الدجيلي

حممد رضا باقر



حسن جميد

يف هذِه اللحظاِت التحَق أحُد األشخاِص باجلماَعِة 
قبَل أن يرَفَع اإلماُم رأَسُه من الركوِع ، فكاَن تصرُُّفُه 
ُمَنبِّهًا لي من غفليت .. رفعُت صوتي ُمناِديًا : )) يا 
اهلل ، إنَّ اهلَل مَع الصابرين (( ُثمَّ التحقُت بركِب 
اجلماَعِة راِكعًا . كاَن والدي قد علَّمين أن أقوَل 
هذِه الكلماِت عندما أبتغي اللحاَق باجلماَعِة حتى 
ركوِعِه  إطاَلِة  إىل  فيعَمَد  بقصدي  اإلماَم  ُأْعِلَم 
النيَِّة  إلضماِر  الوقِت  ِمَن  بعٍض  على  أنا  وأحُصَل 
وااللتحاِق بالركوِع مَع املصلني . رفَع اإلماُم رأَسُه 
قائاًل : )) مسَع اهلُل ملن محده (( فتبَعُه املؤمتُّوَن به 
ثمَّ أهوينا مجيعًا إىل األرِض ساجدين . كاَن ُكلُّ 
ما يدوُر يف ذهين آنذاَك هو كيَف ُأكِمُل صالتي 
ـ  امللتحَق معي  الرَُّجَل  أتَبَع هذا  أن  قرَّْرُت  لكنَّين   ،
والذي كنُت أصلِّي إىل جانبه ـ يف كلِّ ما يفعلُه 

من حركات ، فال خياَر أمامي . 

اإلماُم  بدأ  السجدتنِي  مَن  رؤوسنا  رفعنا  أن  بعَد 
ِد ، فهمَّ هذا الرجُل بالقياِم رافعًا ركبتيِه عن  بالتَشهُّ
َب للقيام.  األرِض مستندًا بيديِه إليها كهيَئِة من تأهَّ
أسرعُت بفعِل ما فعلُه وبقينا سويًة على هذه احلالة 
َدُه وقاَم لركعِتِه الثالَثِة  حتى أمتَّ إماُم اجلماَعِة تَشهُّ
فُقمنا أنا الرجُل إىل الركعِة الثانية .. مل أُكْن أعِرُف 
الذي  والدي  تعاليَم  رُت  لكنَّين تذكَّ  ، أقرؤه  الذي  ما 
قال لي أنَّ املصلي عندما يلتحُق بالصالة يف الركعِة 
الثالثِة أو الرابعِة فإنَُّه يقرُأ سورَة احلمِد ثمَّ يقرُأ سورًة 
أخرى إن وجَد من الوقِت ما يكفيِه هلا .. فعمْدُت إىل 
رُّيف ألنَّ الرجَل الذي إىل  ِة تصَّ نًا من صحَّ ذلَك ُمَتيقِّ
جانيب فعَل مثَل ما فعلت .. وبعَد ركوِعنا وسجوِدنا 
نبدِأ  مل  زلنا  ما  وحنُن   ، الراِبَعِة  للركَعِة  اإلماُم  قاَم 
َد قبل أن نقوم  الثالَثَة بعُد ، حيُث كاَن علينا أن نتشهَّ
ِدِه وقياِمِه ، ففعلُت مثَلُه ،  . رأيُت الرجَل ُيسِرُع يف تشهُّ
ُثمَّ ُقمنا ُنسبُِّح التسبيحاِت األربَع قبَل أن يركَع اإلماُم 

الدخول يف صالة اجلماعة
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بالركوِع  اللحاِق  مَن  أيضًا  ّنا  متكَّ ذلَك  وبعد   ،
والسجوِد مَع املصلِّنَي الذين أنهوا ركعاتهم األربع 

؛ فيما كان علينا أداُء ركعٍة رابعة .
دًا  متشهِّ رأَسُه  اإلماُم  رفَع  األخريِة  السجدِة  بعَد 
ومسلِّمًا ، فاختذنا أنا وهذا الرجُل هيئَة القياِم كما 
فعلنا قبل ركعتنا الثانية ، وانتظرناُه حتى وصَل 
إىل التسليِم األخرِي ، ثمَّ قمنا قبل أن ُينهَي صالَته 
وسبحنا التسبيحاِت األربع ، وركعنا وسجدنا قبل 

ِد والتسليم .  أن نستوي جالسني للتشهُّ
ِد أحسسُت كأنِّي غريٌق وصَلْت  حينما بدأُت بالتَشهُّ
طعٌم  هذِه  لصالتي  كاَن   ، الرَبِّ  إىل  جناٍة  ُة  قشَّ ِبِه 
حصلُت  ألنين   ، قبُل  ِمْن  مثياًل  له  أشَهْد  مل  يٌَّز  ُمَ
أقرَب  فيِه  كنُت  وقٍت  يف  اجلماَعِة  ثواِب  على  أواًل 

وثانيًا ألنين   ، العشاء  واالنفراِد بصالِة  اليأِس  إىل 
 .. وديين  صالتي  أحكاِم  عن  جديدًا  شيئًا  تعلَّْمُت 
ُت ثالثًا وهويُت  ْ أنهيُت التشُهَد والتسليَم ، ُثمَّ كربَّ
ساجدًا شاكرًا اهلَل على هذِه التجربِة اليت قربتين 
بقربي  اجلالَس  الرجَل  ثمَّ صافحُت   ، إليِه كثريًا 
وشددُت على يديِه بقوٍة وكأنَّين صديٌق قديٌم فظلَّ 
خفيفًة  ابتسامًة  ابتَسَم  لكنَُّه   ، تصرُّيف  ُمسَتغِربًا 
غاية  يف  حينها  كنُت   .. بي  ترحيِبِه  على  داللًة 
السعادة ، فكلُّ ما كاَن يرتدُد يف ذهين من خماوَف 
وظنوٍن تالشى واضمحلَّ متامًا ، حتى أّنين مل أُعد 
، ألنين جنحُت  امتحاناتي كثريًا  بنتائج  أكرتُث 

يف االمتحاِن األهمِّ واألفضل ؛ امتحاِن صالتي .
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طموح الشباب يبحث عن املهتمني

الشاب العراقي املبدع حسني قدوري

حاوره: وسام آل بصري

شاب  حسني(  قدوري  )حسني 
القلب،  جنوب  من  عراقي 
ولد  النارصية،  من  وبالتحديد 
انطلق طموحه   ،)1998 ( عام 
لفايروسات  مضاد  برنامج  من 
لفحص  جهاز  إىل  احلاسوب، 
استمّر   وهكذا  السيارة،  بطارية 
شاحن  فابتكر  اإلبداع  به 
)الداينمو(،  الذايت  البطارية 
لتنبيه السائق عن أي عطل، إىل 
االنرتنت،  إشارة  لتقوية  آخر 
الدقيقة  األجهزة  لتعقيم  ورابع 
اجلراحية  واألدوات  امللوثة، 
اإلشعاع،  طريق  عن  الدقيقة 
املواد  عن  للكشف  وجهاز 
املشعة يف املناطق امللوثة، إىل لغة 
تطول  والسلسلة  عربية،  برجمة 
يف ذكر االبتكارات واإلبداعات 

التي جادت هبا خميلته.

ويف لقاء خص به )والء الشباب( 
قال الشاب حسني قدوري : 

الصغر,  منذ  بداياتي  كانت   «
األشياء  أحب  كنت  فقد 
موهبيت  طورت  ثم  االلكرتونية، 
و بدأت مبشاريع  بعدما كربت، 
بالعديد  فيها  شاركت  بسيطة، 
على  وحصلت  املسابقات،  من 

املراكز األوىل يف مجيعها«.

بداياته  حول  قدوري  واضاف 
قائال:

على  كانت  مشواري  »بداية 
عندما   )2009( سنة  احلاسوب 
الربجمة،  لغات  تعلم  بدأت 
وطورت امكانياتي فيها، ويف سنة 
برنامج  بربجمة  قمت   )2011(

مضاد فريوس بسيط،  شاركت
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املسابقات،  من  العديد  يف  به   
االوىل،  املرتبة  على  وحصل 
كما حصل على تقييم من قبل 
اجلهات املختصة، وجرى تكرميي 
والرياضة  الشباب  وزير  قبل  من 
جعفر(  حممد  )جاسم  السابق 

سنة )2012(.
ثم  ومن  النجاح،  هذا  دفع   
برجمة  إىل  والتكريم،  االهتمام 
لغة عربية سهلة التعلم، وميكن 
يف  برجمة  لغة  أول  تكون  أن 
امكانياتها  حيث  من  العامل، 
توجد  مل  اليت  الربجمية 
األخرى،  العربية  اللغات  يف 
واستغرق العمل بها من منتصف 
ومت   )2013( حتى   )2011( سنة 
عرضها يف األردن ألول مرة سنة 
)2012(، ويف سنة ) 2012 ( بدأُت 
االلكرتونيات  جانب  يف  العمل 
 - كثريًا  أحبه  الذي  اجملال   -
بعمل  وقمت   الطفولة،  منذ 
السيارة  بطارية  لفحص  جهاز 
عن  السائق  لتنبيه  والداينمو، 
جهازا  صممت  بعدها  عطل،  أي 
وفكرة  االنرتنت،  إشارة  لتقوية 

أسَتغُل كل الوقت 
وجبدول وتنظيم 

لكل شيء



الدقيقة  األجهزة  تعقيم  جلهاز 
اجلراحية  واألدوات  امللوثة، 
اإلشعاع،  طريق  عن  الدقيقة 
املشعة  املواد  وجهازا للكشف عن 
جراء  من  امللوثة  املناطق  يف 

احلروب«. 

وأفكاره  مشاريعه  دعم  وعن 
قال قدوري:

»أواجه صعوبة يف الدعم املادي؛ 
كون اخرتاعاتي احلالية جمرد 
إىل  حباجة  تقارير  و  خمططات 
دعم لتنفيذها على أرض الواقع, 
كما  للجميع،  نافعة  وستكون 
أدعو الشباب املفكر أن اليصابوا 
أو  الدعم  عدم  بسبب  باإلحباط 
التشجيع، بسبب وجود من يعيق 
الناجحني، وأنا مستعد لدعم أي 

شاب من أجل النجاح والتقدم«

الدراسة  بني  تنسيقه  عن  أما 

واالخرتاعات  والتجــارب 
أجاب حسني قدوري قائال:

وجبدول  الوقت،  كل  »أستغل 
وتنظيم لكل شيء، للدراسة وقت 
االخرتعات  ولباقي  خمصص، 
وهناك  ايضًا،  وقت  والتفكري 
أسعى  اليت  األفكار  من  العديد 
يف  االنشغال   ولكن  لتقدميها، 
لي  األهم  الشاغل  هو  الدراسة 

اآلن«.

أجاب  األخرى  مواهبه  وعن 
قدوري قائال :

باألدب،  وشغف   اهتمام  »لدي 
أيضَا  كما أن الكثري من األدباء
كتاباتي،  على   اطلعوا  الذين 
طلبوا مين االنضمام إىل  احتاد 
قار،  ذي  يف  والكتاب  األدباء 
نثرية،  وقصائد  قصصًا  أكتب 
ولدي كتاب حتت الطبع امسه  
هو  العلماء(  زمن  يف  )جاهل 
بطبيعيت  أنين  مع  أدبي.  كتاب 

ألني  األدب،  عن  العلم  أفّضل 
أحب أن أعطي لكل منهما حقه .
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كلما أردنا أن نطبع صفة حمبوبة على صفحة النفس، أو أن منحو منها صفة مبغوضة ذميمة، البد أن 
حيصل لنا علم ولو إمجااًل بتلك الصفة، يساعدنا على أن نرسم ألنفسنا مفهوما واضحا هلا؛ حتى ال 

نقع يف شبهات يصنعها لنا الشيطان؛ فتشتبه علينا األصوات والصور.
وصفة الرياء مع سعي املسلم لالبتعاد عنها سببا ونتيجة، إال أنه ليجد نفسه أحيانا ليس ببعيد عنها، 

ذلك أن مثة صورا غامضة ملفهوم الرياء عليها غشاوة، أال إنه رياء بسحنة من اخلفاء.
الرياء الظاهر املعروف، هو عبارة عن حتسني العبادة أو العمل أمام املأل دون اخللوة، وهو من منافيات اإلخالص 
ومهلكاته، والكل ساع لتجنبه واالستعاذة منه باهلل عز وجل، ومثة صورة أخرى غامضة للرياء، وهي حتسني 
العبادة يف اخللوة لتحسينها يف املأل والعلن، فالعبد مثاًل حياول حتسني عباداته يف خلوته؛ حتى يؤديها 
بنفس احلسن يف العلن أمام الناس، ظنًا منه أن معنى الرياء هو زيادة حتسني العمل يف العلن، وهي 
شبهة يف هذا املوضوع؛ ألن الرياء يتحقق مبالحظة الغري يف أداء العمل، ال مطابقة العمل يف السر للعمل 
يف العلن، وعليه ال تكفي مطابقة حال اخللوة حلال العلن إذا الحظ الشخص نظر الناس ومراقباتهم 
وتقييمهم ولو اتفاقا، وبتعبري بعض العلماء ينبغي على العابد أن يكون اعتبار مشاهدة الناس للعمل، 
كمشاهدة البهائم هلا من جهة عدم اعتبار ذلك، حتى يتيقن زوال صفة الرياء من على صفحة نفسه 

جبميع صورها .
جاء يف عوالي الآللي ج: 2 ص: 75 أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قيل ما الشرك األصغر قال 

الرياء .
ويف مستدرك سفينة البحار ج1 ص43 عن الّصادق  قال: كّل رياء شرك، إّنه من عمل للناس، كان 

ثوابه على الناس، ومن عمل هلل، كان ثوابه على اهلل .
فينبغي أن يتعامل اإلنسان يف أعماله وعباداته كأنه اإلنسان الوحيد على وجه البسيطة، بإلغاء كل 

اعتبار ملن حوله حال اإلخالص، فإن حلظة اعتباره قد تهدم األعمال وتثلم االمتثال 

الرياء الخفي
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ذكر العالمة اجمللسي يف حبار األنوار: عن أبي جعفر عليه السالم  قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله يفطر على األسودين، قلت : رمحك اهلل و ما األسودين؟ قال:- التمر, واملاء, والرطب, واملاء.

أكدت الدراسات أن أسرع املواد الغذائية اليت ميكن امتصاصها يف املعدة ووصوهلا إىل الدم, هي املواد 
السكرية، وخاصة تلك اليت حتتوي على السكريات األحادية أو الثنائية ) اجللوكوز أو السكروز ( ألن 
اجلسم يستطيع امتصاصها بسهولة وسرعة خالل دقائق معدودة, وال سيما إذا كانت املعدة واألمعاء 

خالية, كما هي عليه احلال يف الصائم .
ولو حبثت عن أفضل ما حيقق هذين اهلدفني معا ) القضاء على اجلوع والعطش ( فلن جتد أفضل من 
السنة املطهرة ، حينما حتث الصائمني على أن يفتتحوا إفطارهم مبادة سكرية حلوة غنية باملاء مثل 

الرطب ، أو منقوع التمر يف املاء .
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية أن اجلزء املأكول من التمر يساوي 85 - 87 % من وزنه . 
وأنه حيتوي على 20 - 24 % ماء ، 70 - 75 % سكريات ، 2 - 3 % بروتني ، 8،5 % ألياف ، وأثر زهيد جدا من 

املواد الدهنية .
كما أثبتت التحاليل أيضا أن الرطب حيتوي على 65 - 70 % ماء، وذلك من وزنه الصايف، 

24 - 58 % مواد سكرية، 2،1 - 2 % بروتني ، 5،2 % ألياف ، وأثر زهيد من املواد الدهنية . 
الطعام  قلة  وليست  باجلوع،  اإلحساس  تسبب  التي  هي  الصيام،  أثناء  اجلسم  ف  السكر  نسبة  نقص  إن 
الفركتوز  سكر  أن  وخاصة  السحور,  وكذلك  بالتمر  اإلفطار  ف  الرس  كان  ولذا  ذلك،  رس  هي  والرشاب 
يعوض السكر احملرتق يف الدم نتاج احلركة وبذل اجلهد, فال يفرت الصائم وال يتعب, ناهيك عن أنه 
يقوي الكبد والقلب والدم, ملا حيتويه من منجم معادن سهلة وسريعة االمتصاص, فخالل ساعة يهضم 
التمر كالعسل, وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الذي نّبه أمته إىل هذه الفوائد الصحية قبل أن 

يكتشفها العلم احلديث .

أبو غدير املوسوياإلفطار على التمر



 )( االمام علي
صوت العدالة 

األنسانية

صديقي القارئ ..أهال ومرحبا بك يف هذه الرحلة 
يف رياض العلم واملعرفة، تعال معي لنستنشق شذى 
فرحلتنا   واملفكرين،  الكّتاب  عقول  وردة  من  الفكر 
العدالة  صوت   )Q( علي  اإلمام   (( كتاب  يف  اآلن 
االنسانية((، ومؤلف هذا الكتاب هو الشاعر والكاتب 
جرداق  سجعان  جورج  ولد  جرداق،  جورج  املسيحي 
جنوب  مرجعيون((  ))جديدة  يف  م(    1933( سنة 
لبنان، وتلقى علومه التكميلّية يف مدارس ))جديدة 
بـ  والتحق  بريوت  إىل  جرداق  انتقل  مرجعيون((، 
عام  يف  فيها  خّترج  اليت  البطريركّية((  ))الكلّية 
1953 لتنطلق مسريته يف عامل الكتابة والتأليف يف 
جورج  تويف  والعربّية،   اللبنانّية  واجمّلالت  الصحف 
جرداق يف 6 نوفمرب 2014، عن عمر يناهز 83 عاما 

بعد غيبوبة اصابته واستمرت ملدة شهر.
   أّما اآلن فنحن بصدد  موسوعته الفكرّية الشهرية  
))اإلمام علي )Q( صوت العدالة االنسانية((، اليت 
مخسة  من  أكثر  لإلحصائيات  وفقًا  منها  ُطبعت 
الفارسّية  إىل  وترمجت  اليوم  حتى  نسخة  ماليني 
واإلسبانّية  اهلندّية،  القارة  لغة مسلمي   ، واالوردّية 

والفرنسّية.
يقع هذا الكتاب الصادر من مطبوعات دار االندلس 
يف   ) )2010م  سنة  األوىل  طبعته  يف  لبنان  ـ  بريوت 
وهي  خاص،  عنوان  جملد  ولكّل  جملدات  مخسة 
كاآلتي: علي وعصره، اإلمام علي وحقوق االنسان، 
اإلمام علي وسقراط، اإلمام علي والثورة الفرنسية، 

اإلمام علي والقومية العربية.
العناية  دائرة  يف  املثرية  الكتب  من  يعّد  الكتاب     
بشخصية اإلمام علي )Q(، ومن مؤشرات ذلك أن 
منهج الكتاب أعتمد أسلوبا حتليليا فنيا مقارنا بعيدا 
عن السرد التارخيي، فالكاتب يف هذه املوسوعة ينحى 
منحًى نقديا موضوعيا، يستوعب املنعطفات احلاّدة 
االسالمي،  تأرخينا  من  جزًء  تشكل  اليت  واملبهمة، 
بكلِّ أحداثه وشخوصه وحيثياته، وكانت حماوالت 

جرداق مذهلة وهو حياول اكتشاف دواعي التقنني 
األوربي املعاصر يف كلمات اإلمام علي )Q( القصار 
فكرية  دهشة  يف  ويوقعنا  اجلمال،  البالغة  وحكمه 
أخرى حني يبسط أوجه املقاربة بني سقراط واإلمام 
علي )Q(، كما فعل ذلك يف مقاربته املنهجية بني 
فكر أمري املؤمنني وبني أحداث جرت يف عصور الحقة 
بالقراءة  جدير  لعمري  وذلك  الفرنسية،  كالثورة 

والتأمل.
أمري  حول  كتابته  سبب  عن  الكاتب  ُسئُل  وحني    
حوار  يف   )Q( طالب  ابي  بن  علي  اإلمام  املؤمنني 
خاص ونادر مع موقع ))شفقنا(( قال جورج جرداق: 
)) إني ، تبت حول اإلمام علي ابن أبي طالب ألن عليا 
كان منوذجا وهو يؤسس يف دولته إىل العدالة، وألن 
 عليا كان استاذ عصره وجيله يف احلكمة والفلسفة 

بل استاذ االجيال اليت تعاقبت من بعده((.           
  وفى هذا احلوار وألول مرة حتدث جورج جرداق عن 
أبي  بن  علي  أخرى غري  الكتابة لشخصية  عدم  سر 
طالب، فقال: ((.. لقد ُعرض َعلّي بعض الناس من 
أن أكتب يف عمر مثاًل  العربي ومصر  دول اخلليج 
وآخرين لكنين رفضت ليس ألنين أرى أن عمر سيٌئ، 
بل ألني مل أجد من هو أهٌل بعد علي للكتابة، فعقرت 
قلمي يف أن أكتب لشخص غريه، وعلي ليس حكرا 
على عرقية أو فئوية او حزبية أو أيديولوجية ضيقة، 
العربية  العادات  املتوفرة يف علي من  العدالة  إن  بل 
األصيلة كحب اخلري واملساعدة والنخوة والشهامة 
والشجاعة  والفروسية  والبطولة  والرجولة  والكرم 
والعلم  والفكر  واألدب  والثقافة  واالنصاف  والعدل 
والدين، أي الزهد وخمافة اهلل وما غري ذلك أمور 
أيقونة   ،)Q( علي  اإلمام  من  اختذ  أن  يف  تدفعين 

قومية عربية أتفاخر بها    (( 
بقعة  لك  أسقطت  إني  لك:  أقول  صديقي  أخريا 
اآلن  منك  وآمل  الكتاب،  هذا  على  شفيفة  ضوٍء 
يف  فكرية  مغامرة  وقضاء  عليه  للحصول  السعي 

سطوره العابقة.
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كانت لي صديقٌة أحبها كثرًا وحتبين، امسها: 
ذات  لكنها  أختن..  من  أكثر  وكنا  زهرة.. 
يوم جاءتين وقالت لي: من فضلك يا هدى، اذا 

سأَلْتِك عين أمي قولي هلا: إنين كنت معك.
مين  تطلب  إنها   ..! لكالمها  كثرًا  فتعجبت 
أن أكذب!.. فقلت هلا: يا زهرة أال تعرفن أن 

الكذب حرام؟ بل هو من كبائر الذنوب..؟ 
الذهاب  أود  أفعل  ماذا  مرتبكة:  وهي  فقالت 
أمي  أن  وأعلم  األشياء،  بعض  لشراء  إىل حمل 
أعز  وأنت  ختذليين  ال  أرجوك،  توافق..  لن 

صديقاتي..
أنت خمطئة  زهرة!  يا  ال  الفور:  على  هلا  فقلت 
أن  وهو  والوفاء،  الصدق  من  الصداقة  كثرًا، 
اهلل  ُترضي  أمور  الصديقُة صديقتها يف  تساعد 
تعاىل، وُترضي األهل، ال أن نتعاون على الكذب 
ال  أنه  زهرة  يا  تتذكري  أن  وجيب  واملعصية، 
ُكنِت  وإذا  اخلالق،  معصية  يف  ملخلوق  طاعة 
ُمصرَّة على الذهاب من دون علم أمك فأنا منذ 
أن  واعلمي،  لك..  صديقة  لست  اللحظة  هذه 
ذهابك إىل أي مكان من دون علم أمك، رمبا 
يسبب لك األذى، ويضعك يف مشكالت عسرة، 

وسيقول عنك اجلميع أنك غر مهذبة.
كالمي  يف  زهرة  صديقي  فكرت  أن  وبعد 
قالت لي: حقًا يا هدى سوف لن أخالف وصية 

أمي وأغضبها؛ فيغضب اهلل تعاىل مين
موعظة

فراغك  أوقات  الشاطرة، ميكنك يف  صديقي 

الطبخ  فنون  وتعّلم  املطبخ،  يف  ماما  مساعدة 
يساعدك،  ذلك  فإن  وأشكاله،  بأنواعه 
الرحيم،  املخلوق  هذا  من  أكثر  التقرب  يف 
قلبها جتاهك  به  ينبض  ملا  وتكونن مستشعرة 
وجتاه إخوانك وأخواتك، وهذا األمر أنت حباجة 
ضرورية إليه؛ كونه حيقق لك قوة رد فعل من 
من  مقدارًا  وينّمي  حيرك  أعين  النوع،  نفس 
العاطفة واحلب والرمحة جتاه أمك أيضًا، فإذا 
حصل هذا من الطرفن، فإنكما سوف تتمتعان 
اإلجيابي  النفسي  والتفاعل  والقبول  بالرضا 
مجيع  على  هذا  كل  وسينعكس  بينكما، 
احلياة لكليكما، ومجيع عالقاتكما  جوانب 
الواقع  يف  األم  وعطف  حنان  ألن  اآلخرين،  مع 
العباد،  تعاىل وحنانه على  مشتق من رمحة اهلل 
وهو أرأف بهم من أي أحد سواه، ومقابلة هذه 
الصفة الي جعلها اهلل تعاىل يف قلوب خلقه مبثلها 
جتاه األم، معناه العيش يف أجواء رمحانية إهلية، 

منتسبة إىل الواهب املنان.
والعطف  الوالدين  حب  تعتر  أخرى،  جهة  ومن 
من  بل  الطاعات،  من  بهم  واللطف  عليهم 
اهلل  عند  أجرها  هلا  طاعة  وكل  الواجبات، 
العمر  فطول  الدنيا  يف  أما  واآلخرة؛  الدنيا  يف 
مع  للسلوك  جزاًء  الصاحلة  الطيبة  والذرية 

األبوين، فينعمه اهلل مبثل تلك النعمة.
وأما يف اآلخرة، فغفران الذنوب والرضا والفوز 

باجلنة يف مقام صدق عند مليك مقتدر .   

تلميـــــذة اليــــوم . . . 
معلمــة الغــد

 هدى علي

ى
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اخلري  شهر  قدوم  عن  اإلعالن  تباشري  أول  يف    
واإلميان، والصدح باألدعية والتكبريات من على 
إيذانًا  واحلسينيات  املساجد  يف  الصوت  مكربات 
الناُس  يبدأ  علينا،  الكريم  الضيف  هذا  بدخول 
بأخِذ االستعداد له أمّيَا استعداد -وكٌل حبسبِه- 
ليلة منه،  أول  املختلفة من  فيبدؤون برباجمهم 
بعض  من  نراه  ما  أيضًا  االستعداد  ذلك  ومن 
الفتيات باإلقدام على ارتداء احلجاب اإلسالمي 
بهذا  الصيام  على  واإلقدام  الفضيل،  الشهر  يف 

الزي اجلديد.
شيئًا  ُيعدُّ  فإنه  االستعداد  هلذا  أولية  وبنظرة    
على  ما-  -بنسبٍة  وباعثًا  ذاتِه،  حبدِّ  إجيابيًا 
ومبالحظة  ولكن  العظيم،  اهلل  لشهر  االحرتام 
أن الفتاة قد عقدت نيتها على خلعه بعد تصّرِم 
فإنه سيكون ظاهرة سلبية، وعادًة  الكريم  الشهر 
سيئة ال ُتنّمي روَح املسؤولية جتاه أحكام اهلل جل 
وعال، إذ أن هذا احلجاب الشكلي والصوري سيكون 
خاليًا من املعاني احلقيقية اليت أرادتها الشريعة 
املقدسة من هذه املمارسة الدينية العظيمة، قال 
َوَبَناِتَك  َْزَواِجَك  ألِّ ُقل  النَّيِبُّ  َأيَُّها  َيا  تعاىل: 
َجاَلِبيِبِهنَّ  ِمن  َعَلْيِهنَّ  ُيْدِننَي  امْلُْؤِمِننَي  َوِنَساء 
َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهلُل َغُفورًا 

رَِّحيمًا األحزاب:95، وأيضًا ال ُتعدُّ هذه العادة 
وذلك  والصالح  اهلداية  طريق  على  استقامة 
املبارك  الشهر  هالَل  يعيُش  احلجاب  هذا  ألن 
وميوت ليلة العيد!! قال تعاىل: َوَألَِّو اْسَتَقاُموا 
اء َغَدقًااجلن:61. ِريَقِة أَلَْسَقْيَناُهم مَّ َعَلى الطَّ

منه  يراد  ال  للحجاب  اإلسالمي  املفهوم  إّن  ثم    
خصوص تلك القطعة التي تغطي شعر الرأس، بل 
يعمُّ لباَس البدِن حتى الزينة والكالم الرقيق اللني! 
موضوع  على  الكالم  نعطف  جيعلنا  ما  وهذا 
الزينة يف اللباس والوجه واحُللي، فإنه ال يكون 
باستكمال  إال  املتقدم  باملعنى  حجابًا  احلجاب 
ملن  إال  الزينة  ترُك  ضمنها  ومن  معانيه  مجيع 
على  نراه  فما  كالزوج،  أمامهم  ذلك  جيوز 
امللفتة  األحجبة  من  واملوظفات  الفتيات  بعض 
واأللوان الصارخة على الوجه واأللبسة الضيقة 
والبناطيل الفاضحة -حتى يف الشهر الكريم- ما 
هو إال فهم مغلوط للمعنى الصحيح للحجاب 
أكثر  احلجاب  ذلك  يكون  قد  بل  اإلسالمي، 
والكاشفات!  السافرات  بعض  من  وإيقاعًا  فتنة 
فتتحمل املرأة عندئٍذ وزرين اثنني هما: حتريف 
اإلسالمي من خالل  للحجاب  احلقيقي  املعنى 

ير
ورا

لق
ا

حجاب رمضان...

هاني الكناني
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أمرا  وجعله  له  السيئ  النموذج  ذلك  إبراز 
طبيعيا، وثانيًا زيادة الفتنة بهذا احلجاب.

اللهجة  وتصعيد  الكالم  تغليظ  نريد  وال    
واللباس  احلجاب  بشأن  وبناتنا  أخواتنا  جتاه 
من  ذلك  أن  -خطئًا-  يفهم  رمبا  إذ  والزينة، 
الدين،  يف  إكراه  ال  إذ  كال  والتطرف،  التشدد 

الشفيق  كالم  هو  كالمنا  وإمنا 
وكالم  الناعمة،  بالقوارير  الرفيق 
والنصيحة،  باملوعظة  هلن  املخلص 
وذلَّ  الدنيا  هُلنَّ هواَن  يريد  الذي ال 
أن يكنَّ سلعًة  اآلخرة، وال يريد هُلنَّ 
رخيصًة تتصفحها عيوُن املرتبصني، 

وتتقلبها أيادي العابثني.
نراهن  حنن  األساس  هذا  فعلى    

وأحكامه،  اهلل  بشرِع  وإميانهن  بناتنا  وعي  على 
واملعاهد  اجلامعات  يف  فتياتنا  وباخلصوص 
اللواتي يتمتعن باحلس العلمي، والذوق الثقايف، 
اليت  ملصلحتهن  يلتفنت  بأن  السليمة،  والفطرة 
وأن  الشرعية،  األحكام  تلك  تطبيق  يف  هي 
املفاهيم  خارج  من  هلن  يسوَّق  مبا  يتأثرن  ال 
ذلك،  وغري  واملوضة  التحرر  باسم  الدينية 

وعليهن الرجوع إىل النصوص الدينية من اآليات 
 K للمعصومني  املباركة  واألحاديث  الشريفة 
حتى  نور،  على  نورًا  ويزددَن  ضالَتهن،  ِليجدَن 
يستيقنَّ بأن ال نظاَم على وْجِه األرض يكُفُل هلن 

العزَة والشرَف والعفَة غري النظام اإلسالمي.
  ومن أفضل وأحسن األوقات تهيئًة لزيادة اإلميان 
الديين  الوعي  ولزيادة  واهلدى، 
واملفاسد  املصاحل  على  بالتعرف 
من  الشرعية  األحكام  وراء  من 
هذا  هو  والروايات  اآليات  خالل 
الشهر املبارك، ألنه ) شهٌر ُدعيتم 
فيه إىل ضيافِة اهلل، و ُجعلتم فيه 
أنفاُسكم  اهلل،  كرامِة  أهِل  من 
عبادٌة  فيِه  نوُمكم  و  تسبيٌح،  فيه 
، و عمُلكم فيِه مقبوٌل، و ُدعاُئكم 
فيِه مستجاٌب، فاسألوا اهلَل رَبكم 
بنياٍت صادقٍة، و قلوٍب طاهرٍة أن َيوفقكم لصيامِه 
اهلِل  ُحِرَم غفراُن  و تالوِة كتاِبِه، فإنَّ الشقيَّ من 

فى هذا الشهِر العظيِم(.
واحلمُد هلِل ربِّ العاملني

ال يــراد مــن احلجــاب 
ــي  ــة ال ــك القطع تل
تغطــي شــعر الــرأس
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من أخطر العوامل الي تقود اإلنسان إىل 
الطمأنينة  وغياب  النفس  على  االنطواء 
العالقات االجتماعية  وعدم االستقرار يف 
هو)سوء الظن( فسّيئ الظن حيسُب إن الناس 
وحياولون  والبغضاء  العداوة  له  يكنّون  كافة 
عالقاته  ف  ينجح  ال  هذا  ومثل  به،  اإليقاع 
الصداقة  مستوى  فعلى  ابدًا،  االجتاعية 
ما!  شخٍص  مع  عالقة  أقام  إذا  جنده 
فسرعان ما تتكسر أواصر هذه الصداقة 
قول،  أو  عمل  يف  صديقة  خالفه  ما  إذا 
فينسب تصرف صديقه هذا إىل اللجاجة 
وجيعل  الرابطة  هذه  يكسر  والعناد مما 
يعود  هذا  وكل  الزوال،  إىل  مصرها 
وإنكار شخصية  بالنفس  الثقة  عدم  إىل 
اإلنسان وعدم الوصول إىل احلقيقة، على 
العكس من ذلك فانه يؤول عدم معرفته 

سوء الظن
باألمور الصائبة،

إىل واٍد ُمظلم يرر له وتصرفاته اخلاطئة 
إىل أن يبدأ بقول إن الزمان يعادني وجير 
إال  جيري  ال  وان  إرادتي،  عكس  على 
والضعيف  وشقائي،  تعاسي  على  ليعمل 
إىل  منحوس  واملنحوس  دائمًا،  مسحوق 
قانون  هوالِء  عن  غاب  وقد  ذلك،  غر 
الضعيف  يدوس  لوكان  الطبيعة، 
ويسحقه مِلا تسنى لطفل ضعيف أن ينشأ 
يف أحضان أمه ويدرج، ولو كان قانون 
الطبيعة ميحق هوالِء وينتقم منهم مِلا تأتي 
حلبة قمح صغرة أن حتيى يف قلب الرتاب 
ومتد جذورها وساقها صاعدة إىل اطالقة 
احلياة، عالج ملرض سوء سوى ذكر اهلل 
فقد قال عز وجل: أال بذكر اهلل تطمئن 

.القلوب

األستاذة فاتن خزعل
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مادام  سلطان  ذي  من  الختف  آدم  ياابن 
فوات  من  اليزول، الختف  وملكي  سلطاني 
الرزق مادامت خزائين التنفذ، خلقت األشياء 
كلها من أجلك وخلقتك من أجلي،  فسر يف 
طاعي ُيِطعك كل شيء، لي عليك فريضة 
ولك علي رزق، إن رضيت مباقسمُته لك أرحُت 
قلَبك وإن مل ترض مبا قسمُته لك فوعزتي 
الدنيا تركض فيها  وجاللي ألسلطنَّ عليك 
إال  والينالك  الرية  يف  الوحوش  كركض 

ماقسمته لك وكنت عندي مذمومًا...
حمطة أمل

عقلك  والتفسد  بالقلق  فرحتك  التفسد   �
والتفسد  بالغرور  والتفسد جناحك  بالتشاؤم 
يومك  باحباطهموالتفسد  اآلخرين  تفاؤل 

بالنظر إىل األمس.
أو  لنفشل  ماُخلقنا  إننا  تثق  أن  جيب   �
هدف،جيب  بال  أناسا  لنكون  أو  حنزن 
رقما  وليس  ليس صدفة  وجودنا  أن  تثق  أن 
فحسب،وجودنا حلاجة وهي: أنا موجود ألن 

الكون حيتاجين...تأمـــــــالت
� إذا استعجلت يف صالتك فتذّكر أن كل 
ماتريد حلاقه ومجيع ماختشى فواته بيد من 

وقفت أمامه جل جالله.
� لو تأملت يف حالك لوجدت أن اهلل أعطاك 
مينع  مل  اهلل  أن  فثق  تطلبها  أن  أشياءدون 

عنك حاجة رغبتها إال ولك يف املنع خرا.
همسة 

يصبح  قلوبنا  اهلل  رضى  يسكن  حن   �
بل  كثرًا  تفكر  ,,فال  أمجل  شيء  كل 
أبوابا  استغفر كثرًا فاهلل يفتح باالستغفار 
ال ُتفتح بالتفكر وَمْن رضي بقضاء ربه ....

من  ومهما مجعت  قدرة,  اهلل جبمال  أرضاه 
بأمنية  فعليك  األمنيات,  من  وحققت  الدنيا 
وأحلقين  مسلمًا  توفين   :يوسف

بالصاحلن
� إذا سجدت فأخره بأسرارك: وال تسمع يف 
جوارك وناجيه بدمع عينك،فهو للقلب مالك، 
البداية،ال  أبدأ؟  طاعة اهلل  أين  ال تقل من 
تقل أين طريقي؟شرع اهلل اهلداية ال تقل أين 
نعيمي؟ جنة اهلل كفاية: ال تقل غدًا سأبدأ 

رمبا تأتي النهاية.
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جاء رجل يوًما إىل فقيه يستفتيه، فقال له: لقد أفطرت يوًما يف رمضان 
بعذر.

فقال: اقِض يوًما.
قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا )ميمونة(، فامتدت إليها يدي وأكلت 

منها.
قال: فاقض يوًما آخر.

إليها  يدي  )هريسة(، فسبقتين  وقد صنعوا  أهلي  أتيت  وقد  قال: قضيت 
وأكلت منها.

قال: الرأي عندي أنك ال تصوم إال ويدك مغلولة إىل عنقك

خرج احلجاج ذات يوم قائٍظ، فُأحضر له الغذاء، فقال: اطلبوا من يتغذى 
معنا، فطلبوا، فلم جيدوا إالَّ أعرابيًّا، فأتوا به، فدار بن احلجاج واألعرابي 

هذا احلوار:
احلجاج: هُلم أيها األعرابي لنتناول طعام الغذاء.
األعرابي: قد دعاني من هو أكرُم منك فأجبته.

احلجاج: من هو؟
األعرابي: اهلل تبارك وتعاىل، دعاني إىل الصيام فأنا صائم.

ه. احلجاج: تصوُم يف مثل هذا اليوم على َحرِّ
ا. األعرابي: صمُت ليوم أشد منه حرًّ

احلجاج: أفطر اليوم وُصْم غًدا.
األعرابي: أَو يضمن األمر أن أعيش إىل الغد؟

، فِعلُم ذلك عند اهلل. احلجاج: ليس ذلك إليَّ
األعرابي: فكيف تسألين عاجاًل بآجٍل ليس إليه من سبيل؟!

احلجاج: إنه طعام طيب.
األعرابي: واهلل ما طيَّبه خّباُزك وطّباخك، ولكن طيبته العافية.

احلجاج: باهلل ما رأيت مثل هذا.. جزاك اهلل خًرا أيها األعرابي، وأمر له 
جبائزة.

ال تصوم إال ويدك مغلولة إلى عنقك..
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