
* حــج مبــــرور
* عقيدتنا في الشفاعة

ٌّ



جملة شهرية تعنى بثقافة الشباب اهلادفة

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

هيئة التحرير

املشرف العام
الشيخ مصطفى ابو الطابوق

رئيس التحرير
الشيـــخ  حممد املاجدي

مدير التحرير
يوسـف املوسـوي

يوسف املوسوي
حممد الشريفي

حممد رضا الدجيلي
هاني الكناني
مجيل البزوني

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186

املثابرة رس النجاح

من وصايا املرجعية للشباب

ِحَجاٌب َوِعّفٌة

وضوء اجلبرية

التدقيق

التصميم واالخراج الفين

شعبة التبليغ

حممد املظفر

7-6

13-12

15-14

16
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من الظواهر املنترشة يف املجتمع ظاهرة ترّبج املرأة وهي ظاهرة خمالفة ألوامر الدين اإلسالمي وتعاليمه، فهو واجب 
عيني تعييني عليها، لكن انتشار اجلهل بتعاليم اإلسالم، وسوء تشخيص القدوة احلسنة، وعدم وضوحها عىل السطح، 
كان كفياًل لظهور ذلك، فكثري من النساء جتهل أحكام الزينة والثياب أو تتهاون هبا، بل ِمَن النساء َمْن ال تعرف أن 
احلجاب فرض عليها كالصالة والصوم وفروع الدين األخرى، ومنهن مْن ال ُيِقْمَن حلكم الرشع وزًنا يف مقابل تلبية 
شهواهتن وجماراة حميطهن، فاإليامن الصادق إذا متكن يف القلب ظهرت آثاره عىل اجلوارح، فيتقّيد املّتصف به بأوامر 
هلل ونواهيه، وإذا َضُعف اإليامن يف النفوس استحسنْت القبيح، واستقبحْت احلسن، وصار املعروف منكرًا، واملنكر 
 )Q(معروًفا، فلضْعِف اإليامن دور كبري يف ارتكاب املعايص والذنوب، كام ورد عن أيب اجلارود قال: سمعت أبا جعفر
يقول: قال رسول هلل )O(: )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن، وال ينهب هنبة 

ذات رشف حني ينهبها وهو مؤمن(. كتاب وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج 17 ص 168.
فصاحبة اإليامن القوي يمنعها إيامهنا من ارتكاب ما حّرم هلل من السفور والتربج، وجيعلها ترتدي احلجاب استجابة 
واخلارج،  الداخل  يف  وعالنيًة،  رًسا  والنهار  بالليل  لنا  يكيدون  اإلسالم  أعداء  أّن  أحد  عىل  خيفى  وال  رهبا،  ألمر 
الطرق إلخراجها عن  بشتى  يغووهنا  فبدأوا  له،  فساٌد  للمجتمع، وفساُدها  املسلمة صالٌح  املرأة  أن صالح  لعلمهم 
الطاهر،  وَنَسنْيَ ماضيهن املرشق  نساءنا  كثرُي من  استجابت لدعواهتم  الشديد  الصواب والصالح، ولألسف  جادة 
وتاريخ أمهاهتن وقدواهتن كفاطمة وزينب )Q(، فرِسن مع هذا الطوفان بجهٍل عجيب وتقليد أعمى بغيض، وإين 
وحيوطها  األنظار،  إليها  يلفت  الذي  باالحتشام  غريها  عن  متتاز  ال  حتى  الناس  جتاري  أهنا  املتربجة  لزعم  ألعجُب 
بالتهكم ونظرات السخرية واالحتقار، عجًبا! أختجلني من لفت أنظاٍر لتقواك وحيائك، وال ختجلني من لفتها ملفاتنك 
وزينتك؟ فأهيام أوىل باخلجل! أن تظهري باألدب واحلشمة، أم تظهري بام يقابلها من الصفات، كيف ال ختجلني من 
أن جتهري بمخالفة التعاليم اإلسالمية، وختجلني من أن جتهري بالتقوى واإليامن؟! بل وكيف ال تفخرين بامتيازك 

عن غريك باالحتشام، وترشفك بآداب ورشائع اإلسالم؟
َن مشغوالت، بمتابعة كل جديد يف عامل األزياء، فام تلبث إحداهن أن تشرتي  إّن نساَءنا املسلامت يف هذه األيام ِصْ
ثوًبا جمسام ملفاتن جسدها حتى تردفها األخرى برشائه، معللة بأنه أحدث ما نزل يف األسواق وهو متعارف لدى عامة 
الناس، غري مبالية بالشكل الذي ستظهر به للناس ولوسائل اإلعالم كالقنوات الفضائية دور كبري يف هذا األمر، فمن 
القيم واألخالق املستمدة من  الغربية، و بربيق حضارة زائفة ال متلك شيًئا من  بالثقافة  املرأة املسلمة  خالهلا تأثرت 
عقيدة صحيحة؛ إضافة لذلك ضعف الرتبية والتوجيه، وقبل كل يشء ضعف الواعز الديني، وتتم معاجلته بتثقيف 
السبي  التي كانت يف أحرج ظروف واقعة كربالء عند   )L( دينيًا، وتضع نصب عينيها أخت احلسني زينب املرأة 

ملتزمة بحجاهبا وحشمتها.

قضية ورأي

المرأة المسلمة .... الى أين
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أثره  أن  إاّل   - األزمان  بسابق  قياسًا   - اليسرية  األمور  األيام من  وإن صارت يف هذه  احلج  فريضة 
وعطاءه لإلنسان مل يتغرّي، وهذا يعتمد عىل فهم احلاج هلذا العمل العبادّي، واستعداده للتأثر هبذا السفر 
اىل ساحة الرمحة والرضوان، ففي سفره إىل احلج يتذكر سفره إىل هلل والدار اآلخرة، فيستعّد اىل ذلك 

السفر البعيد. 
كذلك إن الذي يقصد هذا السفر حيرص أن يتزّود من الزاد الذي يبلغه إىل الديار املقدسة، فليتذّكر 
أن سفره إىل رّبه ينبغي أْن يكون معه من الزاد ما يبلغه مأمنه، ﴿احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ 
اِد  الزَّ َخرْيَ  َفإِنَّ  ُدوا  َوَتَزوَّ َيْعَلْمُه اهلل  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  َوَما  احْلَجِّ  يِف  ِجَداَل  َواَل  ُفُسوَق  َواَل  َرَفَث  َفاَل  احْلَجَّ 

ُقوِن َيا ُأوِل اأْلَْلَباِب﴾ البقرة/197. التَّْقَوى َواتَّ
وكام أّن املسافر يشعر خالل سفره بشئ من العذاب والتعب، فالسفر إىل الدار اآلخرة كذلك، وأعظم 
منه بمراحل، فأمام اإلنسان النزُع واملوُت والقرُب واحلرُش واحلساُب وامليزاُن والرصاُط ثم اجلنة أو النار، 
َرْت * َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعثَِرْت * َعِلَمْت  اَمُء اْنَفَطَرْت * َوإَِذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت * َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ ﴿إَِذا السَّ

َرْت﴾ اإلنفطار من 5-1. َمْت َوَأخَّ َنْفٌس َما َقدَّ
اه هلل تعاىل.  والسعيد من نجَّ

وإذا لبِس املحِرُم ثويب إحرامه فإّنه يذكر كفنه الذي سيكّفن فيه، وهذا يدعوه إىل التخّلص من املعايص 
والذنوب، وكام جتّرد من ثيابه فعليه أن يتجّرد من الذنوب، وكام لبس ثوبني أبيضني نظيفني، فكذلك 

ينبغي أن يكون قلبه وأْن تكوَن جوارحه بيضاء ال يشوهبا سواد اإلثم واملعصية.
وإذا قال يف امليقات ))لبيك للهم لبيك(( فهذا يعني أنه قد استجاب لربه تعاىل، ودخل الساحة اإلهلية 
اىل  متيلني  بالك  ما  ويعاتبها:  نفسه  اىل  فينظر  احلال،  تلك  املقرب يف  كامللك  فهو  وقلبه  بكّل جوارحه 
املعايص والذنوب وهذه الصحوة بصوت القرب من هلل والتسليم واإلنقياد » لبيك للهم لبيك » تدور 

بني األرض والسامء اىل هناية احلج.
كام أّن ترك املحظورات من املحّرمات واملكروهات أثناء اإلحرام، واالشتغال بالذكر والدعاء: رسالة 
اىل اإلنسان ترسم له احلال الذي ينبغي أْن يكوَن عليه، ويستطيع أْن يعترب هذه األحكام دورة تربوية 
لتتعّود النفس عىل ترك املنكرات التي يبغضها هلل تعاىل، فهو يرّوض نفسه ويرّبيها عىل ترك مباحات يف 
األصل لكن هلل حرمها عليه ها هنا، فكيف يتعّدى عىل حمّرمات حّرمها هلل عليه يف كّل زمان ومكان؟!!

قطاف
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الطفل بني الوراثة والرتبية

متتاز  اإلسالم،  يف  الرتبية  أسلوب  حول  رائعة  بحوث  عىل  الكتاب  حيتوي 
بالعبارة الواضحة، والشواهد اجلميلة، وتعالج قضايا تربية الطفل منذ انعقاد 
نطفته جنينًا بواقعية وعمق، وتشري إىل األخطاء والثغرات الرتبوية السائدة يف 

املجتمع.
ويف األصل ألقى املؤلف هذه البحوث كمحارضات مجاهريية يف مسجد 

سيد عزيز اهلل، وهو جامع كبري يف العاصمة اإليرانية طهران، وكان ذلك 
يف ليال شهر رمضان املبارك عام 1381هـ 1961م، فرتكت هذه املحارضات 

صدى وتأثريًا واسعًا يف أوساط الشعب اإليراين، وراجت وانترشت تسجيالهتا بكثافة ملحوظة. 
وُطبع الكتاب باللغة الفارسية بمجلدين، ولقد بادر سامحة العالمة اجلليل السيد فاضل احلسيني امليالين لرتمجة 

الكتاب إىل اللغة العربية وطبع يف جملدين سنة 1386هـ 1966م، يف النجف األرشف. 
املعارف اإلسالمية، وخطيب  فلسفي، عامل ضليع يف  تقي  الشيخ حممد  العاّلمة اخلطيب  هو  الكتاب:  مؤلف 
يأرسهم  والذين  املستمعني،  بألوف  تكتظ  خطاباته  وجمالس  املعاصين،  إيران  خطباء  وأشهر  أبرز  وهو  مفّوه، 
ويشدهم إليه بقدرته اخلطابية الفائقة،وهو يركز يف خطاباته عىل قضايا املجتمع املعاص ومشاكله، ويغتنم فرصة 
ليال شهر رمضان املبارك كل عام ملعاجلة أحد املواضيع االجتامعية اهلامة، فكام تناول موضوع الطفل بني الوراثة 
والرتبية عام 1381هـ فإنه تناول موضوع الشباب يف سنة أخرى، وحتدث حول قضايا الشيوخ وكبار السّن يف 

عام ثالث.
إّن الشيخ فلسفي مدرسة رائدة يف عامل اخلطابة وحرّي بكل خطيب خملص أن يستفيد من معطيات وجتارب هذه 
املدرسة، فمنابر اخلطابة يف جمتمعاتنا تتيح أفضل فرصة لتوعية الناس، وتعبئة طاقاهتم باجتاه اإلصالح والتقدم، 
وملعاجلة املشاكل الفكرية والنفسية واالجتامعية التي تعاين منها املجتمعات. إال أّن بعض من يرتقون ذروة أعواد 
اخلطابة ال جيهدون أنفسهم إلفادة املستمعني وتنوير عقوهلم لقصور أو تقصري، فيطرحون عىل اجلمهور مواضيع 
مكررة، أو مواعظ جاّفة، أو مسائل ثانوية، بعيدة عن آالم الناس وأماهلم، وال هيتمون برتكيز املوضوع ملعاجلة 
خطرية،  ومنافسة  كبرية  حتديات  اليوم  تواجه  الدينية  اخلطابة  منابر  أطرافها،إّن  خمتلف  باستيعاب  معينة  قضية 
فوسائل اإلعالم والتثقيف املعاص من إذاعة وتلفزيون وصحف وجمالت وأفالم ومواقع التواصل، فإذا مل يطّور 
كام  املنافسة،  التوجهات  عىل  مقباًل  منابرهم  عن  سينرصف  اجلمهور  فإن  خطابتهم  وأسلوب  مضمون  اخلطباء 

حيصل اآلن بالفعل يف حاالت كثرية. 

قراءة في كتاب
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التفوق  عناص  كُل  للمرء  توفرت  لو 
االفتقار  يكون  أن  فيمكُن  والنجاح  واالبداع 
إىل املثابرة إعاقة لذلك النجاح والتفّوق، فهي 
تتمّتع  أْن  التي جيب  األهّم  الشخصية  اخلصلة 
املثابرة  الباهرة، وبدون  نجاحاتك  لتحقيق  هبا 
النجاح  عامل  وهي  قيمة  ذا  شيئًا  حتّقق  فلن 
يتمنّى  من  وبني  يعمل  من  بني  يمّيز  الذي 
حينام  املثابرة  وتربز  احلمقى،  بضاعة  والتمني 
جتري الرياح بام ال تشتهي السفن وتبدو االمور 
وال  املحراث  عىل  يده  يضع  فمن  مستعصية 
يلتفت إىل الوراء فهو من يفوز باجلائزة اهلنيئة، 
االستسالم  رفض  هو  املثابرة  معاين  وأحد 
الوقوف  احتجت  فلو  باهلزيمة  االعرتاف  أو 
عىل  دائاًم  كن  ولكن  فقف  احلسابات  إلعادة 
حيتاج  النجاح  فإن  األحيان  ومعظم  الطريق 

لثمن باهظ.
دون  والبد  رخيصًة  املعال  لقيان  تريدين 
من  الناس  من  والقليل  النحل  أبر  من  الشهد 

يعرب هنر احلياة دون أن تبتلَّ أقدامه.
وبدون املثابرة فال أمل بتحقيق النجاح وهي 
والصموَد  املشوار  هناية  حتى  التامسَك  تعني 

األملِ  حتّمل  عىل  القدرُة  وهي  واألخالص، 
األمل،  وخيبة  والكوارث  واملرض  والضغظ 
واملثابرة هي املفتاح الذهبي الذي حيّول الفشل 
املؤقت إىل نجاح دائم واهلزيمة إىل نرص، وهي 
السالح األمىض يف معركة احلياة، وهي الربكان 
الرتدد، فكم  الذي التنبت عىل قممه أعشاب 
مندثر  عبقري  من  وكم  يفشل،  موهوب  من 
حتت غبار النسيان، وكم من متعلم ُدفن حّيًا، 
فهي  املثابرة،  روح  اليملكون  وببساطة  ألهّنم 
قطرة  فمثابرُة  هلا،  حدود  ال  التي  اهلائلة  القّوة 
تذيُب  واحدة  نقطة  يف  السقوط  عىل  ماء  من 

الصخوَر الصامء.
اجعل املثابرة عادة من عاداتك: 

يصدر  سلوك  هي  العادة  إّن  القول  يمكننا 
منّا من غري تفكري بطريقة حمددة طوال الوقت، 
أدائك  مثل  حسنة  العادُة  تكوَن  أن  ويمكن 
بانتظام  أسنانك  تنظيف  أو  وقتها،  يف  للصالة 
واالنضباط باملواعيد، أو تكون سيئة كاإلدمان 
شيٍئ  كّل  عىل  للعادة  أّن  ورغم  التدخني،  عىل 
سلطان، وهي الطبع الثاين لإلنسان، فإنه يمكن 
أعامق  يف  جذورها  توغلت  مهام  العادة  تغيري 

التنمية البشرية

المثابرة سر النجاح 
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النفس فعنه )Q( يقول: )غالبوا أنفسكم عىل 
متلكوها(  أهواءكم  وجاهدوا  العادات  ترك 
التدخني  ترك  يستطع  فمن  احلكم:ج1:ص159،  غرر 

باملثابرة  ملدة 16ساعة يف صوم رمضان يمكنه 
االستمرار عىل الرتك ليفوز بعافية جيدة.

إىل  بالتحول  السيئة  العادة  تغيري  ويمكن 
واملثابرة  التكرار  باستخدام  احلسنة  العادة 
بالعادة  تلقي  أن  تستطيع  ال  وقد  واإلصار، 
عىل  هبا  هتبط  أن  عليك  ولكن  النافذة  من 
أن  يذكر  درجة،  بعد  ودرجة  برفق  السالمل 
ستتصل  مرة  كم  صديقه  سأله  املثابرين  أحد 
إقناعي  حماولة  عن  وتقلع  تستسلم  أن  قبل  يب 
برشاء وثيقة تأمني؟ فقال له: هذا يتوقف عىل 
من منّا سيموت قبل اآلخر، يقول الصديق ما 
وثيقة  منه  اشرتيت  حتى  هذه  كلمته  أطلق  إن 
لقد  له:  فقلت  اشرتيت؟  ملاذا  فسألني  تأمني 

شلت مثابرُتك مقاومتي. 
هل العناد مثابرة؟؟

بني  تفّرق  أن  فيجب  تنجح  أن  أردت  إذا 
يرفض  أن  يعني  فالعناد  واملثابرة،  العناد 
طرقه  تغيري  دون  ولكن  االستسالم  اإلنسان 

رغم  بخطئه  االعرتاف  ويرفض  أنتهجها  التي 
رضب  ويواصل  فضيلة  باخلطأ  االعرتاف  أن 
رأسه باحلائط عىل الرغم من أنه ال حيصل عىل 

النتائج املرجّوة وال حياول انتهاج طريق آخر. 
املثابرة لعالج املعوقات وحتقيق النجاح:

املعوقات استعن  أمواج  أمامك  عندما تقف 
هبذه اخلطوات الثالث

والبّد  حاًل  مشكلة  لكل  بأن  اإليامن   -1  
من وجود طريقة ما متّكنَُك من القيام بام تريد 
وعندما تؤمن بأن احللول ممكنة فستتمّكن من 

سلوك الطريق الصحيح.
ُيعمي  فقد  جديد  من  وابدأ  تراجع   -2  
من  أكثر  وهو  باملشكلة  االهتامم  أبصاَرنا 
اهتاممنا باحلّل فاالسرتاحة يف منتصف الطريق 
تساعد يف إيصالنا إىل هناية الطريق وإىل اهلدف 

براحة وهدوء.
وكتب  أبدًا  تستسلم  وال  مثابرًا  كن   -3  
فشل  بعد  نجحوا  من  بِسرَي  مليئة  التأريخ 
وهنضوا بعد كبوة وانترصوا بعد هزيمة وذلك 
ليست  القضية  وأن  اإلمكان،  عىل  دليل  خرُي 

بمستحيلة الوقوع عند ال آخرين. 
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واضحة،  إسالمية  حقيقة  الشفاعة  مسألة  متثل 
ّصحت هبا نصوص القرآن الكريم، وتواترت يف الُسنّة 
بجميع  املسلمني  كتب  هبا  وحفلت  املطّهرة،  النبوية 
العقيدية،  دراساهتم  يف  اإلسالم  علامء  وأّكدها  فرقهم 
إثارة  عبثًا  فيحاول  تفكريه  البعض  يغلق  ذلك  ومع 
نقدم  أن  سنحاول  لذا  فيها.  والتشكيك  حوهلا،  الغبار 
التمّحل  عن  بعيدًا  املسألة  هلذه  متوازنًا  صحيحًا  فهاًم 
عند  أو  هلا  الرافضني  عند  نجده  قد  الذي  والتطرف 
القائلني هبا، وسنثبتها من القرآن الكريم والسنة الرشيفة 

املنقولة لنا يف كتب روائية يعتمد عليها املسلمون.
َيْشَفُعوَن  تعاىل: ))َواَل  الكريم: فقوله  القرآن  أما من 
إاِلَّ ملَِِن اْرَتىَض(( )األنبياء:28(، وقوله تعاىل: ))َفاَم َتنَفُعُهْم 
))َفاَم  تعاىل:  وقوله  )األعراف:53(  افِِعنَي((  الشَّ َشَفاَعُة 
افِِعنَي(( )املدثر:48( وقوله تعاىل: ))َما  َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

لِلظَّاملنَِِي ِمْن مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع(( )غافر:18(. 
شفاعة  تؤكد  التي  الكريمة  اآليات  من  غريها  إىل 

املقربني عند هلل تعاىل ومن يرتضيهم من شفعاء.
وأما السنة الرشيفة فقد ورد يف أحاديث الرسول صىل  
هلل  عليه  وآله  وسلم وأئمة أهل البيت ما يثبت الشفاعة 
بنفس الوضوح املوجود يف القرآن الكريم، واليك هذه 

األحاديث:
 :)O(1 ـ عن جابر بن عبد هلل قال، قال رسول هلل

»ُأعطيُت مخسًا مل يعطهنَّ أحٌد قبيل... وُأعطيت الشفاعة 
ومل يعَط نبي قبيل...« )صحيح البخاري 1: 86(.

2 ـ قال رسول هلل)O(: »... فمن سأل ل الوسيلة 
حلَّت له الشفاعة« )سنن النسائي 2: 26(.

ألهل  شفاعتي  إنام   ...«  :)O(هلل رسول  قال  ـ   3
الكبائر من ُأمتي« )من ال حيرضه الفقيه 3: 376(.

4 ـ عن أنس بن مالك قال: قال رسول هلل)O(: »أنا 
أّول شفيع يف اجلنة...« )صحيح مسلم 1: 13٠(.

5 ـ عن كعب األحبار ونفس احلديث عن أيب هريرة 
أن النبي)O( قال: »لُِكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة َوُأِريُد إِْن َشاَء اهلل 

تِي« َأْن َأْخَتبَِئ َدْعَوِت لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َشَفاَعًة أِلُمَّ
)مسند أمحد 2: 313(

فلسفة الشفاعة:
يتوهم  كام  الذنب  عىل  تشجيع  ليست  الـشـفاعة   
املعايص  لركوب  املجال  وفسح  إباحة  هي  وال  البعض 
يشبه  يش  هي  وال  الفاسدة،  التصورات  لبعض  خالفًا 
تربوية  بل هي مسالة  اليوم،  الواسطة يف جمتمعات عامل 
حتظى بأمهية بالغة، وهلا آثار إجيابية يف اجلوانب املختلفة 

من مجلة ذلك:
أ. بعث األمل ومواجهة روح اليأس: كثريا ما يتغلب 
الذنوب  الرتكاب  ويدفعه  اإلنسان  عىل  النفس  هوى 
مما  عليه،  اليأس  روح  ذلك  بعد  من  فتتغلب  الكربى، 
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يدفعه الرتكاب املزيد منها حتى يغدو غارقًا يف الذنوب 
ان  يفرق  فامذا  وغرق،  احلد  جتاوز  قد  أّنه  يتصور  ألنه 
انغمس يف املاء لقامة واحدة أو ملائة قامة لـكـن االعتقاد 
بشفاعة اوليا هلل يقدم له األمل فلو وقف عند هذا احلد 
عن  وذلك  منه  سـلـف  عام  يعفى  فقد  نفسه،  وأصلح 
طريق شفاعة األبرار والصاحلني وعىل هذا فإن األمل 
من  املزيد  ارتكاب  عن  الكف  عىل  يساعد  بالشفاعة 

الذنوب والعودة اىل الصالح والتقوى.
ب. اجياد العالقة املعنوية مع أولياء هلل: إن الـشفاعة 
واملشفوع  الشفيع  بني  العالقة  من  نوع  بوجود  مرهونة 
وبعض  االيامن  من  منبثقة  معنوية  رابطة  وهي  له، 

اخلصال الفاضلة وفعل احلسنات.
دوما إلقامة  يسعى  الشفاعة  مرجتي  ان  املؤكد  ومـن 
وال  يرضيهم  ما  وفعل  الشفعاء  مع  العالقة  من  نوع 
ينسف جسور العودة من خلفه، وسيكون جمموع هذه 

االجـراءات عوامل مؤثرة يف تربيته.
التي  اآليات  يف  وردت  الشفاعة:  رشوط  نيل  جـ. 
استحصال  وأمهها  للشفاعة  خمتلفة  رشوط  ذكرناها 
يرجتي  من  أّن  البدهيي  ومن  بـذلك،  اهلل  من  اإلذن 
الشفاعة البّد وأن حياول التمهيد للحصول عىل اإلذن، 

اي يفعل ما يريض اهلل.

يوم  الشفاعة  أّن  السابقة  اآليات  فـقد ورد يف بعض 
له  واذن  قوله  الرمحن  ريض  من  اال  تنفع  ال  القيامة 
بالشفاعة: )ال يشفعون اال ملن ارتىض( وأن الـشـفـاعة 
قلنا  وكام  َعْهًدا(  مْحَِن  الرَّ ِعنَْد  ََذ  )اختَّ ملن  اال  تكون  ال 
اإليامن  إال يف ظل  تتحقق  املقّومات ال  فإّن هذه  سابقًا 
العمل  بحسن  واالعرتاف  العادلة  وبمحكمته  باهلل 
القوانني  الصالح وقبح السيئات واإلقرار بصّحة مجيع 

والتعليامت االهلية.
أّن  املارة  اآليات  بعض  يف  ورد  فقد  ذلك  اىل  إضافًة 
الشفاعة ال تشمل الظاملني وبناًء عىل هذا يتوجب عىل 

من يرجتي نيل الشفاعة اخلروج من صف الظاملني. 
من  كل  عىل  يتعنّي  العوامل  هذه  مـجـمـوع  ومـن 
السالفة  أعامله  يف  النظر  إعادة  بالشفاعة  الفوز  يأمل 
املستقبلية:  الـقـرارات األفضل بشأن سريته  واتـخـاذ 
العوامل  ومن  إجيابية  نقطة  بذاهتا  تعترب  أيضًا  وهذه 

الرتبوية الفاعلة.
النبي  عن  حـديث  فـي  جـاء  بالشفعاء:  االهتامم  د. 
والرحم  القرآن،  مخسة:  ))الشفعاء  قال:  أنه   )O(

واالمانة، ونبيكم، واهل بيت نبيكم(( 
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نحن نقص عليك

من أهم آثار القّصة القرآنية استلهام العربة واحلكمة واالستفادة منها لبناء الشخصية السليمة من االنحراف، وقصة 
النبّي آدم عليه السالم أبو البرش فيها فكر وعرب مهمة وسنذكر اآلن موقف إبليس من آدم عليه السالم كفصل من 

فصول القصة.
عندما نفخ هلل يف الصلصال من روحه سبحانه وخلق آدمQ، دّبت احلياة يف جسده.. فتح آدم عينيه فرأى املالئكة 
كّلهم ساجدين له عدا إبليس مل يمتثل ومل يسجد.. فوّبخ هلل تعاىل إبليس: )َقاَل َيا إِْبِليُس َما َمنََعَك َأن َتْسُجَد ملَِا َخَلْقُت 
اٍر  نَّ ِمن  َخَلْقَتنِي  نُْه  مِّ َخرْيٌ  َأَنا  )َقاَل  باحلسد:  يقطر  ولسانه  إبليس  فرد  ص:75.  اْلَعالنَِي(  ِمَن  ُكنَت  َأْم  َت  َأْسَتْكرَبْ بَِيَديَّ 

َوَخَلْقَتُه ِمن طنِي( األعراف :12.
وهبذا الرد الال مؤدب استحق الطرد من النعيم: )َقاَل َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيٌم( احلجر :34 فصار طريدًا ملعونًا بعيدًا 
عن رمحة هلل تعاىل يف عذاب مهني )أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َومِمَّن َتبَِعَك ِمنُْهْم َأمْجَِعنَي( ص :85 فزاد حسد إبليس وحتول إىل 

تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي( ص:82 مرحلة احلقد: )َقاَل َربِّ َفَأنظِْريِن إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن( ص:79 )َقاَل َفبِِعزَّ
ِمنُْهُم  ِعَباَدَك  )إاِلَّ  املخلصني  مستثنيًا  لغوايتهم،  بالسعي  اآلدميني  جتاه  طريقه  وحّدد  بمنهجه  إبليس  صح  إذًا 

امْلُْخَلِصنَي( احلجر:4٠ عجزًا منه عن غوايته.
من العرب املهمة يف هذا الفصل أن أسلوب احلوار واحلّجة والدليل هو الذي يوصل اىل النتائج لتكون العقوبة عن 
استحقاق ودليل كهذا احلوار بني هلل تعاىل وإبليس فإنه تم طرده من رمحته تعاىل بعد أن جتاهر بالعصيان وأساء أدب 

الربوبية فراح خارسًا خاسئًا.
ومنها أن اإلنسان له عدّو حياول أن خيرجه عن طريق هلل تعاىل حسدًا وحقدًا وانتقامًا لطرده فينبغي التوقي منه وعدم 

األمن من مكره يف كل فعل وقول.
ومنها أن العبد إذا كان خملصًا ويترّصف عن دين وتقوى فإن هلل سبحانه سيكتب له التوفيق واألمان من الشيطان وهذا 
ما صح به إبليس عندما أخرب عن أحد الدروع الواقية منه ومن مكائده وغوايته، أن يكون القلب يف جو من اإلخالص 

والتقوى وأن يكون العبد دائاًم متعلقًا بلله تعاىل بذلك يطرد إبليس عن حياته كام ُطرد ابليس من رمحة هلل تعاىل.

Q سجود املالئكة آلدم
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والتقاليد  العادات  فإن  العيش،  ونمط  العمران  مستوى  عىل  اليمن  يشهدها  التي  الظاهرة  احلداثة  مظاهر  رغم  عىل 
الزواج  زال من عادات  ما  اليمنية  املناطق  ففي بعض  واملدن،  القرى  زالت سائدة يف  ما  الزواج،  القديمة، خصوصًا يف 
أن يدوَس العريس بقدمه عىل قدم عروسه حلظة دخوهلا باب بيت الزوجية، لكي تبقى مطيعة له مدى احلياة، فإذا سبقته 

وداست عىل قدمه، تكون هي اآلمرة واملتحكمة بالبيت، وفق االعتقاد الشائع.
ويف جزيرة )سقطرى( ال ُتَبلَّغ الفتاة بزواجها وهبوية زوجها، وتبدو تقاليد الزواج يف اجلزيرة أشبه بطقوس الصيد، ومن 
هذه التقاليد ما يطلق عليه »السقطة«، إذ ُيطلب من الفتاة املراد تزوجيها أن تذهب مع الفتيات للرعي أو جلب احلطب، ويف 

الطريق، خيتبئ هلا والدها أو شقيقها، ثم خيطفها وحيملها عىل كتفيه أو يضعها يف سيارة، ليأخذها إىل البيت.
عليها،  قامش(  )قطعة  املقرمة  برمي  تزوجيها  املراد  الفتاة  األقارب،  من  امرأة  أي  أو  األم،  تباغت  املناطق،  بعض  ويف 

جت. وتغطي هبا رأسها ووجهها، ويصاحب ذلك إطالق الزغاريد... وعندئذ فقط تعلم الفتاة أهنا ُحجبت، أي ُزوِّ
وتؤّكد رئيسة »بيت املوروث الشعبي« الباحثة روى عثامن أن بعض طقوس الزواج يتضّمن متييزًا ضد املرأة وامتهانًا 

لكرامتها، وتشري إىل أن بعض طقوس الزواج يف اليمن تعود إىل ما قبل اإلسالم.
وال يزال طقس الزواج يف اليمن ذكوريًا بامتياز، ويمثل مناسبة الستعراض مهارات الذكر، مثل أن حيمل العريس يوم 
زفافه السيف والبندقية ويطلق الرصاص. وتنترش يف بعض املناطق القبلية والبدوية عادة »النصع« التي تتمّثل يف خروج 
جمموعتني من الرجال، تتكّون األوىل من العريس وأهله، والثانية من أهل العروس، وتتبارى املجموعتان يف إطالق النار 

عىل هدف مفرتض، يكون عادة عىل مسافة 6٠٠ مرت. وغالبًا ما يكون الفوز بإصابة اهلدف من نصيب العريس.
وتذكر مصادر تارخيية وّثقت العادات والتقاليد حتى القرن العرشين، أن العريس يتجه بعد إصابته اهلدف إىل اجلمل 
وإذا  والعروس،  العريس  أهل  الزوجية، ويسري خلفه  بيت  به نحو  فيمسك بخطمه ويسري  الذي حيمل هودج عروسه، 

حدث أن اجلمل برك يف الطريق، فمعنى ذلك أن العروس ليست عذراء، فتكون الفضيحة هلا وألهلها!
وتشري معلومات غري مؤكدة إىل أن الذكر يف بعض مناطق هتامة ال خُيتن إال ليلة زفافه. وتؤكد الباحثة عثامن أن هذه 
العادة موجودة يف حمافظة صعدة، وتعزو ذلك إىل ظاهرة الثأر، وتقول إن »بعض األرس التي ختشى عىل ابنها الثأر تتحايل 

عىل ذلك بتأجيل ختانه، عىل اعتبار أنه ما زال طفاًل«.

موروثات شعبية في اليمن
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عناقيد

مألنـي من الفخـر والعزة الكثير الكثير وأنا أشـاهد أخوتنـا المجاهدين وهم يضّحون بانفسـهم ودمائهم 
اسـتجابة لنـداء العقيـدة، وهـم يأنسـون بهدير األسـلحة المختلفة مـن ألحان القنابـل وتغريد البنـادق، بل 
يأنسـون بالمـوت الـذي ينقلهم الى رب رحيـم غفور وهـم يفارقون الدنيا علـى أجنحة المالئكة تشـّيعهم 

غبطـة المؤمنيـن الذيـن لم يلحقـوا بهم أن سـالم عليكم بمـا صبرتم فنعم عقبـى الدار.
لكنـي تسـاءلت فـي نفسـي عندما رأيـت بعـض الجرحـى األبطال وهـم يضّمـدون جراحهـم وبعضهم 
ُكسـِـرْت يـده أو رجلـه، تـرى كيـف يسـتطيع هـؤالء أن يتوضـؤوا للصـالة ومـع هـذه الضمـادات التـي 

يصعـب رفعهـا أو الجـروح غيـر المضمـدة؟ 
سـألت أبـي عـن ذلك فقـال: هذه الضمـادات تسـمى جبيرة، فـاذا وضعت على جـرح أو قرح أو كسـر، 

لفافـة أو ما شـابهها، فقد صنعـَت »جبيرة«. 
فـإذا ذهبـت الى سـاحات الجهـاد ورزقني لله وسـام شـرف وأصابتني جـراح،   فكيف اغتسـل أو أتوّضأ 

أو أتيّمـم مع وجـود الجبيرة؟
* اذا أمكنـك رفـع الجبيـرة بـدون ضـرر أو حـرج فارفعهـا، واغسـل أو امسـح تحتهـا مـا يجـب عليك 

غسـله أو مسـحه كٌل بحسـبه. 
   واذا لم يمكن رفع الجبيرة لضرٍر أو حرج؟

*  اِغسـل مـا حـول الجبيـرة مّمـا يمكنك غسـله من البشـرة، وامسـح علـى الجبيـرة عوضًا عـن الجزء 
المغّطـى بالجبيـرة سـواًء كان مما يغسـل قبـل الجبيرة كما لـو كانت الجبيرة علـى ذراع اليد أو مّما يمسـح 

كمـا لـو كانت علـى الرجـل، وال حظ مـا يأتي: 
  1ـ  أن يكـون ظاهـر الجبيـرةـ  ذاك اّلـذي تمسـح عليه بيـدك المبلولـةـ  طاهرًا، وال يهّمك نجاسـة باطن 

الجبيرة المالصـق للجرح. 
  2 ـ ]األحوط وجوبًا أن ال تكون الجبيرة مغصوبة[. 

  3 ـ أن يكون حجم الجبيرة بالمقدار المعتاد والمتعارف والطبيعي لحجم الجرح أو الكسر. 
   واِذا كان حجم الجبيرة أكبر من حجم الجرح. 

*  ارفع المقدار الزائد واغسل ما تحته أو امسحه كل في مورده. 

وضوء الجبيرة
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   واذا لم أتمّكن من رفعه أو كان فيه ضرر على الموضع المصاب. 
* ال ترفعه، وتوضأ بالمسح على الجبيرة. 

   واذا كان رفع المقدار الزائد حرجيًا أو كان مضرًا بالموضع السليم دون الموضع المصاب. 
* تيّمم بدالً عن الوضوء اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيّمم وإال فاألحوط وجوبًا الجمع بينهما. 

   اذا استوعبت الجبيرة تمام وجهي، أو تمام اِحدى يدي أو رجلي. 
فكيف أصنع في الوضوء؟

* تتوّضأ بالمسح على الجبيرة. 
   واذا استوعبت جميع االعضاء أو معظمها؟

* األحوط وجوبًا الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة، وبين التيّمم. 
   واذا كان فـي وجهـي أو يـدي جـرح أو قـرح مكشـوف بـدون لفـاف، ولكن الطبيـب منعني مـن ايصال 

المـاء اليه فكيـف أتوضأ؟
* اغسل ما حوله واترك غسل الموضع المصاب. 

   واذا كان في وجهي أو يدي كسر مكشوف يضره الماء وال جرح فيه فكيف اتوّضأ؟
* انتقل من الوضوء الى التيّمم. 

   واذا كان الجـرح المكشـوف الـذي يضـره المـاء فـي احـد مواضع المسـح، كمـا اذا كان فـي الرجل أو 
الـرأس، فكيف أمسـح فـي الوضوء؟

* انتقل الى التيّمم.  
   واذا أردت الغسل، وكان في جسدي جرح أو قرح مكشوف؟

* اترك غسل الجرح أو القرح واغسل ما حوله، أو انتقل الى التيّمم، فلك الخيار في ذلك. 
   واذا كان في جسدي كسر مكشوف فكيف اغتسل؟

* تيّمم بدل الغسل.
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أي بني

السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته......
 أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل - بثامن وصايا هي متام السعادة 
يف هذه احلياة وما بعدها، وهي خالصة رسائل هلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء والصاحلني من عباده، وما أفضت إليه جتاريب 

وانتهى إليه علمي:
السعي يف إتقان مهنة وكسب ختّصص:

الثالثة: السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص، وإجهاد النفس فيه، والكدح ألجله، فإّن فيه بركات كثرية يشغل به قساًم من 
وقته، وينفق به عىل نفسه وعائلته، وينفع به جمتمعه، ويستعني به عىل فعل اخلريات، ويكتسب به التجارب التي تصقل عقله 
وتزيد خربته، ويطيب به ماله، فإّن املال كّلام كان التعب يف حتصيله أكثر كان أكثر طيبًا وبركة، كام أّن هلل سبحانه وتعاىل حيّب 
اإلنسان الكادح الذي جيهد نفسه بالكسب والعمل، ويبغض العاطل واملهمل ممّن يكون كالًّ عىل غريه، أو يقيض أوقاته باللهو 
واللعب، فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو ختّصٍص فإّن هلل سبحانه جعل يف الشباب طاقاٍت نفسّيٍة و جسدّيٍة 

ليكّون املرء من خالهلا رأس ماٍل حلياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلمهال. انتهى كالمه دام ظله
من أهم القضايا التي ختص جيل الشباب، قضية اختيار العمل واحلصول عىل مهنة ما. فاالشتغال وحتمل املسؤولية رضورة 
من رضوريات احلياة احلرة الكريمة يف املجتمعات البرشية، ومن يطمح لينال نصيبًا من مزايا املدنية ويأكل لقمته بعز وكرامة 
عليه أن يكون عضوًا نافعًا يف املجتمع ويأخذ عىل عاتقه عماًل يف حدود كفاءته وقدرته لينتفع من نتاج عمله هذا اآلخرون مثلام 
ينتفع هو من نتاج عمل الغري. أّما العاطل الذي يتهرب من حتمل املسؤولية والقيام بعمل ما ويعيش َكاًل عىل الناس ويرتزق 
األخالقي  الفساد  طريق  إىل  ااّل  البطالة  به  تؤدي  وال  البرشية،  املجتمعات  كّل  يف  مذموم  فهو  اآلخرين  أتعاب  عىل  كاملتطفل 

واالنحراف عن جادة الصواب.
أمهية العمل يف اإلسالم:

إن العمل هو عنرص مهم من عناص البناء، يتكفل للمسلم بالعز والكرامة، مما يؤّثر يف السعادة املادية واملعنوية لإلنسان، وقد 
حّث الرسول )O( واالئمة عليهم السالم من بعده املسلمني عىل العمل واحلركة املرشوعة، وجاءت يف الروايات اإلسالمية 
أفضل  فكانوا عليهم  التضحية يف سبيل هلل واجلهاد،  له وألرسته وعياله يف مصاف  العيش  لقمة  تأمني  العمل يف سبيل  أمهية 

الصالة والسالم يعملون ويْدُعون املسلمني إىل السعي والعمل.
عن اإلمام الصادق )Q(: )الكاّد عىل عياله كاملجاهد يف سبيل هلل(. الكايف، الشيخ الكليني 88:5.

من وصايا آية العظمى سماحة السيد علي الحسيني الـــسيستاني دام ظله الى الشباب المؤمن
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وعن اإلمام الرضا )Q(: )إّن الذي يطُلُب من فضل يّكّف به عياله أعظُم أجرًا من املجاهد يف سبيل هلل(. حتف العقول، ابن شعبة 
البحراين: 445.

حتمل االذى يف طلب املعيشة:
عن أيب عمرو الشيباين قال: )رأيت أبا عبدهلل )Q( وبيده مسحاة وعليه ازار غليظ يعمل يف حائط له والعرق يتصاب عن 

ظهره فقلت جعلت فداك اعطني اكفك فقال ل: اين أحب أن يتأذى الّرجُل بحّر الّشمس يف طلب املعيشة(. الكايف 76:5.
وعن عيل بن أيب محزة قال: رأيت أبا احلسن عليه السالم يعمل يف ارض له قد استنقعت قدماه يف العرق. قلت: جعلت فداك 
 )O( له: ومن هو؟ فقال: رسول هلل باليد من هو خرُي منّي ومن أيب يف أرضه. فقلت  الرجال؟ فقال: )يا عيّل عمل  اين 
وأمرُي املؤمنني وآبائي ُكّلهم قد عملوا بأيدهيم وهو من عمل النبيني واملرسلني والصاحلني( املحجة البيضاء، الفيض الكاشاين 147:3.

البطالة:
وبخالف العمل واإلنشغال بمهنة تنشأ البطالة وضياع الوقت، والبطالة هلا آثارها عىل املستوى االجتامعي والسيايس واألمني 
تلبية احلاجات اإلنسانية الرضورية مما  العجز يف  نتيجة  الدخل ومن ثم صعوبة احلياة  بانقطاع  ترتبط  البطالة  أن  باعتبار  أيضا 
يرتتب عليه اجلنوح إىل اجلرائم االجتامعية واإلرهاب والعنف وجرائم اآلداب وانتشار مصادر الدخل غري املرشوعة التي تعترب 
ذات إغراء مرتفع للضائعني من الشباب املتعطلني عن العمل عىل مجيع املستويات فضال عن اإلحساس بالفقر باإلضافة إىل 

النقمة عىل املجتمع بصفة عامة. 
تؤدي حالة البطالة عند الفرد إىل التعرض لكثري من مظاهر عدم التوافق النفيس واالجتامعي، إضافة إىل أن كثريًا من العاطلني 
عن العمل يتصفون بحاالت من االضطرابات النفسية والشخصية فمثاًل، يتسم كثري من العاطلني بعدم السعادة وعدم الرضا 
والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إىل اعتالل يف الصحة النفسية كام ثبت أن العاطلني عن العمل تركوا مقاعد الدراسة 
هبدف احلصول عىل عمل ثم مل يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم االتصاف بحالة من البؤس والعجز، واألمراض وحالة اإلعياء 

البدين
هناك أمور كثرية أيضًا ُتعّد من مصاديق وروافد ضياع العمر، وهدر الساعات، منها: ساعات النوم الزائدة، فبإمكان اإلنسان 
أن ينام ساعات حمدودة، ليتقوى هبا عىل طاعة هلل عز وجل، أما ما زاد عن ذلك، فإنه مضيعة للوقت.. وأيضًا ساعات البطالة 
 يف العمل، حيث جيلس البعض ينظر إىل األبواب، أو يقّلب نظره يف صحيفة ما، وال يعرف ماذا يعمل وهو عىل هذه احلال كل 

يوم!..

من وصايا آية العظمى سماحة السيد علي الحسيني الـــسيستاني دام ظله الى الشباب المؤمن
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ترى البعض من بنات حّواء عدم وجود فرٍق بين الحجاب والعفاف، فكالهما واحٌد، وال يمكن التفريق بينهما، 
ولسان حالها يقول: عفتي هي حجابي، وحجابي هو عفتي، فكأنما هي ارتدت ِزيَّ العفة التامة بارتدائها ذلك الحجاب، 

فهي ال تحتاج أكثر من ذلك، بل وقد أدت ما عليها من تكليف من جهة الحجاب والعفاف.
 لكن البعض اآلخر ال ترى رؤية األولى، فهي ترى العفة غير الحجاب، وكالهما مفهومان متغايران، ال ينطبق أحدهما 
على اآلخر، فترى هذا الرؤية: أن المرأة ال يعني أنها تعّففت عند ارتدائها لقطعة الحجاب، فكم من محجبة لم نَر عليها 
سيماء العفيفات، بسبب األلوان الصارخة فيه، وطريقة لفة الحجاب، وسنام الجمل الذي وضعته خلف الرأس، فهي 

محجبة لكنها ليست بعفيفة، وهي رؤية صحيحٌة كما سيأتي إن شاء لله تعالى.
 وفي الحقيقة إننا لو رجعنا إلى تعريف )الحجاب والعفة( لوصلنا إلى النتيجة الصحيحة واتضح المقصود، فالمراد 
من الحجاب: كما عن الرسائل العملية للفقهاء -أيدهم لله تعالى- هو )ستُر الرأِس والِجسِم ما َعَدا الَوْجِه والَكّفين(، 
ُة: فهي االمتناُع والترّفع عّما ال يحل أو ال َيجُمل، من شهوات البطن والجنس، والتحّرر من استرقاقها الُمِذل.  وَأما الِعفَّ

أخالق أهل البيت، السيد مهدي الصدر، ص:6٠.

 فيتضح لنا من تعريف الحجاب والعّفة أن أحدهما غير اآلخر، فالحجاب هو اللباس الذي يرتبط باألعضاء الخارجية 
لبدن المرأة إن صحَّ التعبير، وأما العّفُة فهي ما ترتبط بداخل اإلنسان وجوانحه.

وبالتأكيد أن كليهما مما تحتاجهما المرأة حاجًة شرعيًة، ألن الحجاب واجٌب ومفروٌض على المرأة عند بلوغها )9( 
سنوات هاللية ودخولها في العاشرة كما هو معروف، فهو ال غنى عنه أبدًا، ولكنَّ ذلك الحجاب ال يكتمل شرعًا حتى 

يتمم بعامل العّفة، واالجتناب عن كل ما ال يحل للمرأة فيه، كي تكتمل صورة الحجاب الشرعي لديها.
 فالزينة في الحجاب مثالً والتي توجب لفت النظر واالنتباه من قبل الرجال تجاهها هي ممنوعٌة ومحرمٌة، وال تنسجم 

مع الحجاب اإلسالمي الكامل، ألنَّ الغاية والهدف من الحجاب لم تتحقق بعُد.
 وكذلك إظهار مفاتن الوجه والجسم الذي من شأنه إيقاع الغير في الحرام والتسبب فيه هو اآلخر الذي ال يحّقق 

الهدف من تشريع الحجاب.
 وبالنتيجة: أن المرأة ال تستكمل مفهوم الحجاب الصحيح حتى تجمع بين الستر الظاهري والباطني.

         

حِجَـــابٌ وَعِّفٌة
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نادرًا ما تكون شهوة تناول الطعام المفاجئة رغبة صحية، إذ إّن غالبية األشخاص يشتهون تناول األطعمة السكرية والمالحة 
والدهنية لتلبية هذه الرغبات، وتظهر الدراسات أن هذه الرغبات الشديدة عادة ما تكون عاطفية وليس داللة على اإلحساس 

بالجوع.
هل تعرف ذلك اإلحساس المفاجئ برغبة تناول شيٍئ ما، دون شعورك بالجوع وأي سبب وجيه آخر؟ هذا هو ما يسمى 

بـ«شهوة الغذاء،« ونادرًا ما تجلب هذه الرغبُة الخيَر ألجسادنا.
رغبات  تكون  »الرغبات«  أن  الطبي  ميريالند  جامعة  مركز  من  سودس،  بيث  ماري  والحميات،  التغذية  أخصائية  وتشرح 
عاطفية،« مضيفة أن »هناك فرق بين الجوع الفعلي والجوع العاطفي، الذي يكون رغبة في تناول نكهة ما، وليس حاجة للطعام 

لسد الجوع«
ورغم أن الرغبة في تناول شيًء معين يمكن أن تكون قوية جدًا وتستحوذ على أفكار الفرد، إال أن العقل يستطيع نسيان هذه 

الرغبة إذا ما انتظر الفرد ولم يشبعها فورًا.
وتشمل حالة الجوع العاطفي هذه، الرغبة في تناول مجموعة من النكهات، مثل السكر واألطعمة المالحة والكربوهيدرات 
والكافيين ومنتجات األلبان. وتقول سودس إن كل واحدة من هذه النكهات »تدفعها حاجة معينة للجسد كالحاجة للطاقة أو 

للنشاط أو للراحة أو لالسترخاء«
وال شك في أن طبيعة هذه الرغبات المفاجئة، تجعلها أكثر قابلية لعدم كونها صحية، إذ نادرًا ما ينفق األفراد الذين يعانون 
من جوع عاطفي، وقتًا طوياًل في إعداد طبق صحي يخدم شهوتهم، ولذا فإنهم يبحثون عن أسرع وأسهل وجبة وهي غالبًا ما 
تكون طعامًا سريعًا أو غير صحي ولكن، تؤكد سودس أنه بإمكاننا صد هذه الحاجات والرغبات المفاجئة والمؤذية، من خالل 

التركيز وبذل وعي أكبر.
التي تصيبنا، مضيفة أنه على الفرد محاولة هذا  وتشرح )سودس( أن األكل بطريقة واعية هو أهم دواء للرغبات الشديدة 
األسلوب، عندما يختبر رغبة بسيطة وليست شديدة. وتنصح سودس باستبدال األطعمة الضارة بأغذية صحية عند الشعور 
بالرغبة المفاجئة، مثل الجريب فروت والبطاطا الحمراء المخبوزة والجزر والسلطات الغنية بالخضار واأللياف، وتساعد هذه 

األطعمة على الشعور باالمتالء، ما ينسينا الرغبة ويحول أفكارنا عنها.

الجوع العاطفي.....
          ماهو وماهي آثاره !
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مساحة ود

 ُتصّلي بين فريضتي الَمغرِب والِعشاِء في ُكلِّ َليلٍة من الليالي العشر األول من شهر ذي لحجة َركعتيَن، َتقرُأ في 
ُكلِّ َركعٍة )فاتحَة الكتاب( و)الّتوحيد( مّرًة واحدًة، وهذه اآليُة: )َوواَعْدنا ُموسى َثالثيَن َلْيَلًة َوَاْتَمْمناها بَِعْشر َفَتمَّ 
ِه َاْرَبعيَن َلْيَلًة َوقاَل ُموسى أِلَخيِه هاُروَن اْخُلفني في َقْومي َوَاْصِلْح َوال َتتَّبِْع َسبيَل اْلُمْفِسديَن(، لِتشاِرَك  ميقاُت َربِّ

الَحاجَّ في ثوابِهم كما في الخبر.

هْل ُتريُد مشاركَة الُحّجاج في َحّجِهم؟

عادِة يف اتصالَِك بِاهلل عادُة ُكلُّ السَّ ..السَّ

ِسْحُر الَمديِح

ال ُتخبِْر َأَحَدًا إّنني َأنَقْذُتَك

ــاين..  ــازال يع ــم أو م ــخاص أحبه ــن أش ــى م ــخص عان ــه.. ش ــزن بداخل ــة ح ــه قص ــخص لدي  كل ش
ــن ــوا م ــخاص رحل ــىل أش ــوم ع ــي كل ي ــخص يبك ــج.. وش ــة دون نتائ ــن التضحي ــب م ــخص تع  وش
ــذا ــرأون ه ــخاص يق ــريته.. وأش ــه وعش ــني أهل ــو ب ــى وه ــة حت ــن الغرب ــاين م ــخص يع ــا.. وش  الدني

ــطور ــض الس ــهم يف بع ــدوا أنفس ــكالم ليج ال

الُمسلميَن وِعندَما  َأَحُد  َفأنقذُه  الَغَرِق،  َفَأشرَف َعلى  الَعربي  َيْستِحمُّ بالخليِج  الثَّقفي  بُن ُيوسف  الَحّجاُج   كان 
جُل: َومْن َأنَت َحّتى تجيَب لي َأيَّ َطَلٍب؟  َحَملُه إلى البَِّر َقال لُه اَلحّجاُج: ُأطلْب َما تشاُء َفَطلبَك مجاٌب، فقاَل الرَّ

َقال: َأنا الحّجاُج الثقفي، َقال لُه: َطَلبي الَوحيُد َأنني َسألُتَك بلله َأاّل ُتْخبَِر َأَحَدًا إنني َأنقذُتك.

 ذكر أحُد الرجال أنَّ امرأته طلبْت منه أن يكتَب لها عدًدا ِمن صفاتها السلبية التي يتمنى أن ُتغيرها، وذلك بناًء على 
طلب إحدى الجمعيات النسائية التي تشترك فيها زوجته، فما كان من الرجل إال أن كتب: ُأحبُّ زوجتي كما هي، 
وال أرى فيها ما يعيبها، وأعطاها الورقة ُمغلفة كما طلبِت الجمعية ِمن أعضائها، وفي اليوم التالي عاد ليجد زوجته 

تقف على باب المنزل وفي يدها باقة وْرد، وهي تستقبله بالدموع ِمن ِشدة الفرح!
لقد كانْت ُمفاجئًة عظيمًة بالنسبة لها، خاصة أنها كتشفْت ذلك المديح على المأل!

يقول الزوج: كان لديَّ أكثر ِمن ستة أخطاء تقع فيها زوجتي، إال أني علمُت أن العالج لن يكوَن بذكرها أبًدًا، 
والعجيُب أن زوجته تحسنْت بنسبة أكثر ِمن سبعين بالمائة، أتدري لماذا؟ إنه ِسْحر المديح الذي ال ُيقاَوم، وقوة 

الثناء التي ال ُتضاهيها مادِّيات!






