٢٦
جملة �شهرية تعنى ب�ش�ؤون املر�أة ت�صدر عن الوحدة الن�سوية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
رجب  1436هـ  -ني�سان �-آيار ٢٠١٥م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف هذا العدد
جملة �شهرية ت�صدر عن الوحدة الن�سوية �ص 12
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية
يف العتبة احل�سينية املقد�سة

درا�سة
حدد اهدافك

اإلشراف العام

ال�شيخ علي الفتالوي
رئيسة التحرير

�ص ٢٦
�أقالم القراء
�سبع مهارات حلماية ابنائنا من الكذب
�أهمية ا�صالح النف�س

�صبا اخلفاجي
هيأة التحرير

�سند�س عدنان كاظم
�سحر نوري
هدى حممود

�ص 30
�أعالم الن�ساء
ام االمام الهادي عليه ال�سالم
ام االمام الع�سكري عليه ال�سالم

العالقات العامة

ال�سيد مي�سر احلكيم
المتابعة

حممد رزاق �صالح
التنضيد األلكتروني

�ص ٤٢

ا�ستمتعي بحياتك
ال�سعادة ان تاخذ عن طريق العطاء

ايالف اليا�سري
المدقق اللغوي

خالد جواد العلواين
التصميم واالخراج الفني
Silentart co.

ملرا�سلتنا عرب الربيد االلكرتوين
qawarir@gmail. com
موقع ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية
www. Imamhussain - lib. com
info@imamhussain - lib. com

المجلة
كلمة العدد
األبواب
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فقه األسرة

4

����س /ل��و اك���ره ال���زوج���ان على
العقد ثم ر�ضيا بعد ذلك واجازا
فهل ي�صح العقد؟
ج /ي�صح العقد ،وكذلك ي�صح
اذا اك��ره احدهما على العقد ثم
ر�ضي بعد ذل��ك و�أج��از واالح��وط
ا�ستحباب ًا اع���ادة العقد يف كلتا
ال�صورتني.
����س /ه���ل ي�����ص��ح ال��ت��وك��ي��ل يف
النكاح؟
ج /ي�صح التوكيل م��ن طرف
واح����د او م��ن ال��ط��رف�ين بتوكيل
ال���زوج او ال��زوج��ة او كليهما ان
كانا بالغني او بتوكيل وليهما اذا
كانا غري بالغني؟
�س /هل يجوز ان يكون �شخ�ص
واحد وكي ًال عن الطرفني؟
ج /نعم يجوز.
�س /هل يجوز ان يكون الرجل
وك��ي ً
�لا ع��ن امل���ر�أة يف ان يعقدها
لنف�سه ؟
ج /نعم يجوز.
����س /ه���ل ي��ج��وز ال������زواج من
ام�������ر�أة ت���دع���ي ان���ه���ا خ��ل��ي��ة م��ن
الزوج(غري متزوجة)؟
ج /ي��ج��وز ال�����زواج م��ن��ه��ا مع
احتمال �صدقها ،من غري فح�ص
ح��ت��ى ف��ي��م��ا اذا ك��ان��ت ذات بعل
�سابق ًا ف��ادع��ت ان��ه طلقها او قد
م����ات ،ن��ع��م ل���و ك��ان��ت م��ت��ه��م��ة يف
دعواها فاالحوط لزوم ًا الفح�ص
عن حالها.
����س /مل���ن ت��ك��ون ال���والي���ة على
ال���ط���ف���ل ال�����ص��غ�ير وال�����ص��غ�يرة
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

واملجنون؟
ج/ال���والي���ة ل�ل�اب واجل����د من
ط��رف االب على الطفل ال�صغري
وال�����ص��غ�يرة وامل���ج���ن���ون امل��ت�����ص��ل
جنونه بالبلوغ ،واما املنف�صل عنه
البلوغ ففي كون الوالية عليه لالب
واجلد او للحاكم ال�شرعي ا�شكال،
فال يرتك االحتياط بتوافقهما مع
احل��اك��م ،وال والي���ة عليهم ل�لام
وال للجد من طرف االم وال لالخ
والعم واخلال واوالدهم.
�س /هل ي�شرتط يف والية اجلد
موت االب؟
ج /ال ي�شرتط يف واليته حياة
االب وال موته فعند وجودهما مع ًا
ي�ستقل كل منهما بالوالية ،واذا
م���ات اح��ده��م��ا اخت�صت ال��والي��ة
ب��االخ��ر ،واي��ه��م��ا �سبق يف تزويج
ال�����ص��غ�يرة امل���وىل ع��ل��ي��ه��ا مل يبق
حمل لتزويج االخر.
�س /هل ي�شرتط يف �صحة االب
واجلد لل�صغري عدم املف�سدة؟
ج /ي�شرتط يف �صحة تزويجها
ع��دم املف�سدة بل االح��وط االوىل
م��راع��اة امل�صلحة فيه ف��ان كانت
ف��ي��ه م��ف�����س��دة ف��ال��ع��ق��د ف�����ض��ويل
يتوقف �صحته على االج��ازة بعد
البلوغ او االفاقة.
�س /هل للحاكم ال�شرعي والية
يف ت��زوي��ج ال�صغري م��ع فقد االب
واجلد؟
ج /كال لي�س له والية يف تزويج
ال�صغري ذكر ًا كان ام انثى.
����س /ه��ل ل�ل�اب واجل����د ل�لاب

والية على البالغ الر�شيد والبالغة
الر�شيدة اذا كانت ثيب ًا؟
ج /كال لي�س لهما ذلك.
�����س /ه���ل ي�����ش�ترط يف ن��ك��اح
البالغة الر�شيدة البكر اذن ابيها
او جدها البيها؟
ج /ي�شرتط االذن اذا مل تكن
مالكه المرها وم�ستقلة يف �ش�ؤون
حياتها ،ام��ا اذا ك��ان��ت م�ستقلة
ف���االح���وط ل���زوم��� ًا ا����ش�ت�راط اذن
احدهما ،والت�شرتط اج��ازة االم
واالخ والعم وغريهم من االقارب.
وال فرق فيما ذكر بني الزواج
ال��دائ��م وامل���ؤق��ت ول��و مع ا�شرتاط
عدم الدخول يف منت العقد.
���س /ه��ل ي�صح زواج البالغة
الر�شيدة البكر من غري ا�ستئذان
م���ن اب��ي��ه��ا او ج��ده��ا اذا تعقب
باالجازة من احدهما؟
ج /نعم ي�صح.
���س /متى ي�سقط اعتبار اذن
االب او اجلد لالب يف نكاح الباكر
الباكرة الر�شيدة؟
ج /ي�سقط اعتبار اذنهما اذا
منعاها من الزواج بكفئها �شرع ًا
وعرف ًا ،او اعتزا ًال التدخل يف امر
زواجها مطلق ًا.
او �سقطا ع��ن االه��ل��ي��ة الأذن
جلنون ونحوه ،وكذا اذا مل تتمكن
م��ن ا�ستئذان احدهما لغيابهما
مث ًال فانه يجوز لها الزواج حينئذ
مع حاجتها امللحة اليه فع ًال من
دون �أذن احدهما.
ال�سيد خ�ضري املدين

المجلة
األبواب المرأة
فقه

ال ِع ّدة
�أن ال��ع��دة بعد ال��وف��اة كالعدة بعد �سائر االرح��ام باالهتمام ب�أرحامهم
واالهتمام باليتامى كما �أ�شار اليها
الطالق ولها احكامها و�آثارها.
ال��ع��دة :لغ ًة :من العد والإح�صاء ،القر�آن الكرمي يف قوله تعاىلَ (:و�أُو ُلو
اب
ي��ق��ال :ع�� ّد امل��ال �أو الأي���ام ع��دا� ،إذا ْ أ
الَ ْر َحا ِم َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو َل ِب َب ْع ٍ�ض ِف ِك َت ِ
الل مِنَ ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
اج ِرينَ �إِ َّل �أَنْ
َّ ِ
ني َو ْالُ َه ِ
�أح�صى �آحادها والكمية املعدودة ،كما
َت ْف َع ُلوا �إِ َل �أَ ْو ِل َيا ِئ ُك ْم َم ْع ُرو ًفا َكانَ َذ ِل َك
يف قوله تعاىل {:إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُو ِر عِنْدَ
اب َم�س ُطو ًرا)(االحزاب.)6:
ِف ا ْل ِك َت ِ
َّ
اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}(التوبة.)36/

ويف ا�صطالح الفقهاء :ه��ي امل��دة
لزوج
التي ترتب�صها امل��ر�أة حتى حتل ٍ
�آخر ،ومعناها الفرتة التي يحرم فيها
ب�شخ�ص �آخر غري
على املر�أة الأقرتان
ٍ
الزوج.
ول��ك��ون ال��ع��دة م��ن الأم����ور ال��ت��ي ال
��ت�لاف ال��زم��ان �أو املكان
تختلف ب���إخ ِ
�أو البيئة ،ب ّينها اهلل يف كتابه احلكيم
�أو�ضح بيان و�أمته ،بحيث ال ي�شذ عنه
�شي ٌء منها ،فت َِج ْب ال ِع ّدة على املر�أة
ب�أحد �أمور:
 -1وف����اة ال�����زوج ،ك��م��ا يف قوله
ـكـمْ
ت��ع��اىل{:و ََّالـ ـذِيـ ـنَ يُـ ـ َتـ ـوََّفـ ـوْنَ مِـنْـ ُ

وَي ََذرُونَ َأ ْزوَاجًا يَ َترَبَّصْنَ بِ َأنْ ُفسِ ِهنَّ َأرْبَعَ َة
َأشْهُ ٍر وَعَشْرًا}(البقرة.)234/

 -2خروجها عن الزوجية مع حياة
الزوج ،كما يف قوله تعاىل {:وَاللَّئِي

ِكمْ
ِيض مِ ـنْ نِسَائ ُ
يَـئِـسْـنَ مِ ـنَ الْمَح ِ
ن ارْتَبْ ُتمْ َفعِدَّ ُتهُنَّ ثَلَث َُة َأشْهُ ٍر وَاللَّئِي
إِ ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َلمْ يَح ِْضنَ وَأولتُ الحْمَا ِل أجَلهُنَّ أنْ
ي ََضعْنَ حَمْ َلهُنَّ}(الطالق.)4/

 -3ح�صول وطء ال�شبهة.
فبعد وفاة احد الزوجني او بعد حدوث
االنف�صال ت�صاب اال���س��رة بال�شلل
يف و�ضعها االق��ت�����ص��ادي والعاطفي
واالجتماعي ،وقد او�صى القر�آن الكرمي

ْ

فائدتها:
 -1م�س�ألة حفظ الن�سل وات�ضاح
و�ضع املر�أة من حيث احلمل وعدمه.
 -2ف�ت�رة لأع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف
ال�ش�ؤون احلياتية.
 -3منع ح�صول اندفاع �سريع
نحو بناء ع�ش جديد من غري تروي
او تفكري �سليم.
ول��ذا ن�ستطيع �أن نقول� :أن��ه مل
ُ
يخل حكم يف ال�شريعة من
وجود م�صلحة وترك مف�سدة،
فالغاية من ت�شريع هذا احلكم
احرتام كيان الزوج ،وتقدي�س
العالقة والرابطة التي بنيت بني
ال��زوج�ين ،ول��ذا ف���أن انفكاك هذه
العالقة يرتتَّب عليه حكم الع ّدة،
و�صرب امل���ر�أة ع��ن ال���زواج وع��دم
الت�س ّرع يف قطع جميع الأوا�صر
التي كانت بني الزوجني ،علم ًا
�أن اال���س�لام ي���ؤك��د ع��ل��ى بقاء
الن�ساء يف بيوت االزواج
�أث��ن��اء ال���ع��� ّدة ،مما
ي�سمح بالبحث
م��رة �أخ��رى عن
و�سائل للعودة،

وترك االنف�صال عن بع�ضهما.
و�إن وجوب العدة للمر�أة هو تكرمي
اهلل ع�� ّز وج��ل لها و�إع����زازه ل�ش�أنها،
�إنها �إذا خلت من زوج كانت حال ًال
له ،ف�إنها ال حتل لغريه �إال بعد فرتة
وحلكم
ترب�ص ،تقدير ًا مل�شاعرها،
ٍ
�سامية �أخرى.
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اضواء على نشاطات

احتفاليات اميانية بختمه القران الكرمي

6

مدار�س حمافظة بابل
تقيم احتفاليات متميزة
خلتمه القران املبارك
�أق��ام��ت بع�ض امل���دار����س يف
حمافظة بابل احتفالية م�شرقة
ب����الأن����وار امل��ح��م��دي��ة مبنا�سبة
(خ���ت���م���ة ال����ق����ران) و مت��ي��زت
ب��ق��راءة �آي��ة من الذكر احلكيم
و دع����اء اخل��ت��م��ة و االدع���ي���ة و
ال�شعر والقيام و ادوار متثيلية
م��ث��ل م�����س��رح��ي��ة ع���ن احل��ج��اب
ولرت�سيخ املفاهيم اال�سالمية
ال�صحيحة يف املجتمع و الت�أكيد
ع���ل���ى ات����خ����اذ ق�����دوه يف ح��ي��اة
امل�����ر�أة و االق���ت���داء ب��ه��ا ،وخ�ير
ق��دوة ل��ل��م��ر�أة ه��ي ���س�� ّي��دة ن�ساء
العاملني فاطمة الزهراء (ع) و
ال�سيدة احل���وراء بطلة كربالء
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

واي�����ض�� ًا اف��ت��ت��ح��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة
زينب (ع) لتج�سيدهما معاين
القيادة الفعالة يف احلياة ب�سمو خل���ت���م���ة ال�����ق�����ران لإع�����دادي�����ة
روح���اين و رف��ع��ه رب��ان��ي��ة و ق ّيم طليطلة يف منطقة ن���ادر ع��دد
ب��ط��ول��ي��ة و ع��ل��وم غ��ن��ي��ة فهي
ال��ل��غ��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة مل��خ��اط��ب��ة
ع��ق��ول ال��ف��ت��ي��ات ح��ي��ث ت�صل
اىل الهدف ال�صحيح ببناء
جيل مثقف و �صالح و واعي
يفرز بني ال�صالح و الطالح و
عدم الت�أثر باملظاهر الغريبة
و الدخيلة التي تهدم الذات.
و اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر هنا
�أُفتتح احتفالية ختمه القران
مل��در���س��ة ال��ت�راث يف منطقة
املعيمرة ال�سيد م��دي��ر عام
ت���رب���ي���ة ب����اب����ل و ع�����دد م��ن
اال�ساتذة امل�شرفني و تخللها
معر�ض للكتاب.

اضواء على نشاطات

من م�شرفني املديرية العامة لرتبية بابل و
قدمت الطالبات عرو�ض جميلة تعك�س مدى
جهود الكادر التدري�سي و االداري يف اجناز
ه��ذا الن�شاط امل��ب��ارك و اب���داع الطالبات
و جت�سيدهن االدوار م��ن خ�لال اميانهن
بواجبات الفتاة ال�شرعية و ح�سن �سلوكها
يف املجتمع.
ه��ذا وق��د ح�ضر ممثلي مركز االر���ش��اد
اال�سري يف بابل االحتفالية التي فيها وزعت
لهن على تقدمي
هدايا للم�شاركات ت�شجيعا ّ
االف�ضل.
وداد عبيد مو�سى
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بالغة النساء

ا�شراقات فكرية من انوار خطبة الزهراء(عليها ال�سالم)

احللقة ال�ساد�سة

ن�ص اخلطبة:

(و�أ�شهد �أنّ �أب��ي حممد ًا عبده
ور���س��ول��ه اخ��ت��اره قبل �أن �أر�سله
و�سماه قبل �أن اجتباه).

8

مع فقرات اخلطبة:

( وا�شهد �أن �أبي حممد ًا عبده
ور�سوله):

ه��ذه �صيغة ال�شهادة الثانية(
ال�شهادة بالر�سالة) وفيها و�صف
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

النبي االكرم ب�صفتني:
االوىل� :صفة العبودية.
والثانية� :صفة الر�سالة.
وهناك �س�ؤال يطرح نف�سه ملاذا
قدمت �صفة العبودية على �صفة
الر�سالة؟
واجل�����واب� :إمن���ا ق��دم��ت �صفة
ال��ع��ب��ودي��ة ع��ل��ى ���ص��ف��ة ال��ر���س��ال��ة

لالعتبارات التالية:
	-1لأن م��ق��ام ال��ع��ب��ودي��ة قبل
مقام الر�سالة فمحمد(�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) كان عبد ًا هلل قبل
�أن يكون ر�سو ًال.
 -2ولأن مقام العبودية �أ�شرف
م���ن م���ق���ام ال��ر���س��ال��ة لأن م��ق��ام
العبودية مقام القرب والزلفا من

بالغة النساء

اهلل ت��ع��اىل بينما م��ق��ام الر�سالة
م��ق��ام وظيفي وم��ق��ام و���س��اط��ة بني
اهلل وعباده ومل يكن حممد ًا �أ�شرف
الر�سل و�أكرمهم و�أكملهم �إال لأنه
ق��د حت��ق��ق��ت ف��ي��ه وم��ن��ه ال��ع��ب��ودي��ة
ب�أعلى درجاتها و�أكمل مقاماتها.
 -3ولأن العبودية هي الهدف
اال�سمى لوجود العباد( ومــا خلقت

اجلن واالنس إال ليعبدون).

وع���ن زرارة ق��ال���(:س ��أل��ت �أب��ا
عبد اهلل(عليه ال�سالم) عن قول
اهلل ت� ��ع� ��اىل{:وكـ ـ ــان رسـ ـ ــو ًال
نبي ًا}ما الر�سول وم��ا النبي قال:
النبي الذي يرى يف منامه وي�سمع
ال�صوت وال يعاين امللك ،والر�سول
الذي ي�سمع ال�صوت ويرى يف املنام
ويعاين امللك).

وه��ذا اال���س��م ه��و(حم��م��د) على
وزن ُم��ف�� َّع��ل م���ن احل��م��د �أي �أن���ه
حممود ال�صفات واملزايا واالفعال
فهو حمدوح يف كل �صفة من �صفاته
وفعل من افعاله ،حيث جعله اهلل
ت��ع��اىل ه��و ال��ف��رد االك��م��ل يف خلقه
ُ
وخ ُلقه وملكاته(�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم).
قال ال�سهيلي يف (حممد)معنى
املبالغة والتكرار فاحلمد هو الذي
ُحمد مرة بعد مرة ،كما �أنّ املُكرم
م��ن ك��� ّرم م��رة بعد اخ���رى وكذلك
املم ّدوح .وا�سم حممد مطابق ملعناه
واهلل تعاىل �سماه به قبل �أن ي�سمى
به وهو علم من اعالم نبوته اذ كان
ا�سمه �صادق ًا عليه فهو(�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم)حممود يف الدنيا
مبا هدي اليه والنفع به من العلم
واحلكمة ،وه��و حممود يف ا آلخ��رة
بال�شفاعة فقد ت��ك��رر فيه املعنى
احلمد كما يقت�ضيه اللفظ.
ورد يف اخبار كثرية كم طرف
�أه��ل بيت الع�صمة عنه(�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم)�أنه قال�(:سماين

(اخ��ت��اره وانتجبه قبل �أن
ار�سله):
�أي �أن اهلل ت����ع����اىل ان��ت��ق��ى
حم��م��د ًا(���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�آل����ه
و�سلم) من بني املخلوقات يف علمه
تعاىل من قبل �أن ير�سله بالر�سالة
و�أن �أه��ل��ي��وة الر�سول-ا�ستحقاقه
لهذا املن�صب اخلطري وهو النبوة-
كانت ثابتة ومعلومة عند اهلل قبل
�أن ينزل الر�سول اىل �ساحة العمل
واجلهاد والدعوة اىل اهلل وما كانت
هناك حاجة لالختبار واالمتحان
حتى تظهر مواهبه وا�ستعداداته
وتقبله للم�س�ؤولية بل كان اهلل يعلم
ك��ف��اءة ال��ر���س��ول(���ص��ل��ى اهلل عليه
و�آل���ه و���س��ل��م)ل��ه��ذا ال��ع��بء الثقيل
وقد جاء عنه(�صلى اهلل عليه و�آله
اهلل من فوق عر�شه وا�شتق يل ا�سم ًا
و�سلم)(:كنت نبي ًا و�آدم بني املاء من ا�سمائه ف�سماين حممد ًا وهو

و�أما الر�سالة فهي و�سيلة وطريق
لتحقيق ذلك الهدف االلهي.
(....ور�سوله):
والر�سول على وزن فعول مبعنى
م��ف��ع��ول �أي م��ر���س��ول...وال��ر���س��ول
�أخ�ص من النبي لأن كل ر�سول نبي
م��ن غ�ير ال��ع��ك�����س ،فقيل ال��ر���س��ول
الذي معه كتاب من االنبياء والنبي
الذي ينبيء عن اهلل تعاىل و�أن مل
ي��ك��ن م��ع��ه ك��ت��اب :ه��ك��ذا ق���ال غري
واحد من املف�سرين ،وفيه بحث لأن
لوط ًا واي��وب ويون�س كانوا مر�سلني
ك��م��ا ورد يف ال��ت��ن��زي��ل ومل ي��ك��ون��وا
ا�صحاب كتب م�ستقلة.
وقيل :الر�سول من ي�أتيه امللك
بالوحي عيان ًا وم�شافهة ،والنبي
يقال له ومل��ن يوحى اليه يف املنام والطني).
وه��ذا القول م��روي عن �أب��ي جعفر
(�سماه قبل �أن اجتباه):
و�أب���ي عبد اهلل(عليهم ال�سالم)،
مبعنى �أن اهلل تعاىل اخ��ت��ار له
ق���اال�(:إن الر�سول ال��ذي يظهر له
امل��ل��ك فيكلمه وال��ن��ب��ي ال ��ذي يرى ا�سم ًا(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
يف منامه ورمب ��ا اجتمعت النبوة عنده من قبل �أن يخلقه ويربزه اىل
عامل ال�شهادة.
والر�سالة لواحد).

حممود).

واىل هنا ينتهي املقطع ال�ساد�س
من خطبة الزهراء(عليها ال�سالم)
ون��رج��و متابعة املقطع ال�سابع يف
العدد القادم ان �شاء اهلل.
رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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كرامـــــات

احلداد على احل�سني(عليه ال�سالم)
عن زرارة عن االم��ام ال�صادق(عليه ال�سالم)(:
�إن ال�سماء بكت على احل�سني(عليه ال�سالم)�أربعني
�صباح ًا بالدم ،واالر���ض بكت عليه االربعني �صباح ًا
بال�سواد ،وال�شم�س بكت عليه �أربعني �صباح ًا بالك�سوف
واحل��م��رة ،واملالئكة بكت عليه �أرع�ين �صباح ًا ،وما
رجلت
اخت�ضبت امر�أة منا وال ادهنت وال اكتحلت وال ّ
�شعرها حتى اتانا ر�أ�س عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف
عربة من بعده).

الزيارة ومنع الزيارة
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لقد التزم اتباع �أهل البيت(عليه ال�سالم)و�شيعتهم باحلفاظ على
زي��ارة االم��ام احل�سني(عليه ال�سالم)يف جميع الظروف واالح��وال،
حتى يف الظروف ال�صعبة وال�شاقة ،وقد كلفهم ذلك ت�ضحيات غالية.
ففي ع�صر املتوكل العبا�سي-مث ًال -فر�ضت �ضريبة مالية لزيارة
قرب االمام احل�سني(عليه ال�سالم) ،وملا ر�أت ال�سلطة العبا�سية �أنّ هذه
ال�ضريبة الباه�ضة مل متنع النا�س من الزيارة �أ�ضافوا اليها �ضريبة
دموية كانوا يقتلون من كل ع�شرة زائرين واح��د ًا ،يعني من بينهم
بطريقة القرعة.
وجاء يف مقتل اخلوارزمي(:ملا كان ايام املتوكل وكان �سيء االعتقاد
يف �آل �أبي طالب �شديدة الوط�أة عليهم ،قبيح املعاملة معهم ،ووافقه
على جميع ذلك وزيرة عبيد اهلل بن يحيى ،بلغ ب�سوء معاملتهم ما مل
يبلغه �أحد من اخللفاء من بني العبا�س ،ف�أمر بتخريب قرب احل�سني
وقبور ال�صحابه ،وكرب موا�ضعها واجراء املاء عليها ،ومنع الزوار من
زيارتها ،واقام الر�صد و�شدد يف ذلك حتى كان يقتل من يوجد زائر ًا،
ووىل ذلك كله يهودي ًا ،و�سلط اليهودي قوم ًا من اليهود فتولوا ذلك اىل
�أن قتل املتوكل لعنة اهلل عليه).
نعم ،ان مو�ضوع زيارة االمام احل�سني(عليه ال�سالم) من املوا�ضيع
املهمة التي حر�ص عليها �شيعة �أهل البيت(عليه ال�سالم) ،وهي لي�ست
من الظواهر اجلديدة عندهم وامنا هي �سنة ح�سنة م�ستمرة بينهم
منذ تاريخ �شهادة االمام احل�سني(عليه ال�سالم) �سنة احدى و�ستني
هجرية وحلد االن ،وقد حافظوا عليها بكل امكانياتهم ،وقدموا لأجل
ذلك الت�ضحيات ،وجابوا من �أجلها كل التحديات.
ومن الالزم بالذكر� :أن الزيارة وان كانت جمرد احل�ضور عند
املزور وال�سالم عليه ب�أي لفظ كان منا�سب ًا ،ولكن الزيارات الواردة عن
�أئمة �أهل البيت(عليهم ال�سالم)ينبغي االحتفاظ ب�ألفاظها الواردة
عنهم(عليهم ال�سالم) ،لأنها ت�شتمل على ما ينا�سب مقام املزور من
اخلوا�ص.
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

الدعاء عند قرب احل�سني(عليه ال�سالم)
لقد جاء يف بع�ض الروايات �أهمية الدعاء عند قرب
االمام احل�سني(عليه ال�سالم) ،و�أثره يف اال�ستجابة،
حيث ي�ضم قربه ال�شريف ذلك اجل�سد الطاهر الذي
�ضحى به لأج��ل الدين احلنيف ،وكيف ال ي�ستجاب
ّ
الدعاء حتت قبته ،واىل ج���واره؟ لقد روي �أن اهلل
تعاىل ع ّو�ض احل�سني(عليه ال�سالم)من قتله ب�أربع
خ�صال :جعل ال�شفاء يف تربته ،واجابة الدعاء حتت
قبته ،والأئمة من ذريته ،و�أن ال يعد �أيام زائريه من
�أعمارهم.
روي عن االم��ام ال�صادق(عليه ال�سالم)مر�ض
ف���أم��ر �أن ي�ست�أجروا ل��ه �أج�ي�ر ًا ي��دع��وا ل��ه عند قرب
احل�سني(عليه ال�سالم) ،فوجدوا رج ً
�لا فقالوا له
ذلك ،فقال� :أنا ام�ضي ولكن احل�سني(عليه ال�سالم)
ام��ام مفرت�ض الطاعة اي�ض ًا ،فرجعوا اىل االم��ام
ال�صادق(عليه ال�سالم) و�أخربوه بذلك ،فقال(عليه
ال�سالم)(:هو كما قال ،ولكن� :أما عرف �أن اهلل تعاىل
بقاع ًا ي�ستجاب فيها الدعاء؟ فتلكم البقعة من تلك
البقاع).
وروي نحوه عن االم��ام الهادي(عليه ال�سالم)
عندما مر�ض.
وورد عن �شعيب العقرقريف عن ابي عبد اهلل(عليه
ال�سالم) قال(:قلت له :من �أتى قرب احل�سني(عليه
ال�سالم)ماله من الأجر والثواب؟ قال :يا �شعيب! ما
�صلى عنده �أحد ودعا دعوة �إال ا�ستجيب عاجله و�آجله.
قلت:زدين؟
قال� :أي�سر ما يقال لزائر احل�سني(عليه ال�سالم)
قد غفر لك يا عبد اهلل فا�ست�أنف اليوم عم ًال جديد ًا).

التفكر روح العبادة
من املعلوم �أن عبادة الر�سول (�صلى اهلل
عليه واله و�سلم) قبل البعثة كانت التفكر والنظر
يف بديع خلق اهلل تعاىل ويف عظم �آياته ،هذا التفكر
هو روح العبادة وجوهرها ،عن االمام الر�ضا(عليه
وال�����س�لام) ق��ال(:ل��ي�����س ال��ع��ب��ادة ب��ك�ثرة ال�صالة
وال�صوم ،امنا العبادة يف التفكر ب�أمر اهلل).
يقول ال�شاعر:
اذا املرء كانت له فكرة
ففي كل �شيء له عربة
من احاديث االئمة(عليه ال�سالم) لإزالة
الغفلة

عن االم��ام علي(عليه ال�سالم) قال(:اتق ايها
ال�سامع من �سكرتك وا�ستيقظ من غفلتك واخت�صر
من عجلتك).
وعنه(عليه ال�����س�لام)�(:إن من عرف االي��ام مل
يغفل عن اال�ستعداد).
وعن االم��ام الباقر(عليه ال�سالم) (:اياك
والغفلة ففيها تكون ق�ساوة القلب).

�سبب �ضعف االميان

مختارات

الوالء لر�سول اهلل واهل بيته ومنزلتهم عند اهلل

قال ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه واله و�سلم)(:ال يزال الدعاء
علي وعلى اهل بيتي).
حمجوب ًا حتى ي�صلي ّ
البد للداعي �أن ي�صلي على حممد و�آله بعد احلمد الثناء على
اهلل �سبحانه ،وهي ت�ؤكد الوالء لر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه واله
و�سلم)ولأهل بيته املع�صومني الذي هو يف امتداد الوالء هلل تعاىل
لذا فهي من اهم الو�سائل يف �صعود االعمال وا�ستجابة الدعاء.
اال�ستخفاف باملع�صية

بع�ض النا�س يرتكبون املعا�صي وال يبالون ويتجر�ؤون على
املوىل وال يتهيبون ي�ست�صغروهنّ باملع�صية وي�ستخفون بالذنب
طغيان ًا ومت��رد ًا ،ما ورد عن االمام علي(عليه ال�سالم)(:ا�شد
الذنوب ما ا�ستخف به �صاحبه) ،وال�صغائر جتر�أ االن�سان على
ارتكاب الكبائر عن االمام الر�ضا(عليه ال�سالم)(:ال�صغائر
من الذنوب طرق اىل الكبائر ومن مل يخف اهلل يف القليل مل
يخفه يف الكثري) ،فلنكن من ذلك على حذر لأن هذا يعني اتباع
خطوات ال�شيطان الذي ي�ستدرج اولياءه من حيث ال ي�شعرون او ال
يعلمون ،فاذا وقعنا يف مع�صية فعلينا �أن ن�ستعظمها من جهة �أنه
ال تنظر اىل �صغر املع�صية او كربها ولكن انظر
من ع�صيت.
ذم الدنيا

ذم رج����ل ال���دن���ي���ا ع��ن��د ع��ل��ي ب���ن اب��ي
طالب(عليه ال�سالم) ،فقال علي(:الدنيا
اللهِ شَكٌّ فَاطِ ِر السَّمَاوَاتِ و ْ َ
قال اهلل تعاىلَ {:أفِي َّ
ْض}
َالر ِ
دار �صدق ملن �صدقها ،ودار جناة ملن فهم
(سورة ابراهيم.)10/
غنى ملن ت��زّود منها ،ومهبط
ودار
عنها،
ً
ان �ضعف االمي��ان �سبب لتغافل االن�سان عن اوام��ر اهلل
وح���ي اهلل ،وم�����ص��ل��ى م�لائ��ك��ت��ه ،وم�سجد
ونواهيه ،فلو �أن االن�سان كان ي�شعر بوجود اهلل دائم ًا يف قلبه
انبيائه ،ومتجر اوليائه ،ربحوا فيها الرحمة،
وواقعه يراه حا�ضر ًا يف �سلوكياته وافعاله نحن نعلم بوجود اهلل
واكت�سبوا فيها اجلنة ،فمن ذا الذي يذمها وقد
تبارك وتعاىل كذلك باليوم الآخرة واحلمد هلل ،ون�ستطيع �أن
نعطي �أدلة كثرية على ذلك ،ولكن ماذا ينفعنا العلم �إن مل �أذنت ببينها ،ونادت بفراقها ،و�شبهت ب�سرورها
ال�سرور ،وببالئها البالء ،ترغيب ًا وترهيب ًا ،فيا �أيها
ينتق�ش على �صفحة القلب ونرى �آثاره؟!
الذا ّم للدنيا ،املعلل نف�سه ،متى خدعتك الدنيا
مبا ا�ستذمت اليك؟ مب�صارع �آبائك يف البلى ،ام
مب�ضاجع امهاتك يف الرثى؟! كم مر�ضت بيديك،
وكم عللت بكيفك ،تطلب له ال�شفاء ،ت�ستو�صف له
االطباء ،غداة ال يغني عنه دوا�ؤك ،وال ينفعه بكا�ؤك،
وال تنجيه �شفقتك ،وال ت�شفع فيه طلبتك!.
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دراسة

حدد �أهدافك
�إن الأه���م م��ن ان ن�سرع يف �سرينا،
�أن نعرف اىل �أين نتجه؟ كذلك الأمر
بالن�سبة لأه��داف��ن��ا ،ف�لاب��د ل��ن��ا من
حتديدها �أو ًال وبدقة ،لأن ال�سري بال
�أه���داف يف احل��ي��اة م��ا ه��و �إال تبديد
للوقت بال فائدة ترجى.
�أهمية حتديد الهدف
حتديد الهدف يف حياتنا ،له �أهمية
كبرية ،لأنه ي�ضع ن�صب �أعيننا الوجهة
التي ن�سلكها كي ن�صل ملا نريدن فبدون
وج���ود جهة حم���ددة �أم��ام��ن��ا� ،سنجد
�أن��ف�����س��ن��ا م�ضطربني وواق��ع�ين يف
حرية وقلق.
بذلك نعلم �أن من �أراد �إدارة ذاته
ف�أنه مطالب ب�أن يجعل الهدف �أمام
عينيه واقع ًا يعي�شه وحياة يتنف�سها.
�سمات الهدف الفعال:
ك��ي ي��ك��ون ال��ه��دف ف��ع��ا ًال وذا منحى
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

�أيجابي ،البد له من بع�ض املميزات،
والتي هي:
االوىل� :أن ي��ك��ون ال��ه��دف �صحيحاً
ن��ب��ي ً
�لا ال ي��خ��ال��ف ال�����ش��رع والي��خ��ال��ف
الأنظمة املباحة.
الثانية :و�ضوح الهدف والذي يتجلى
بـ :الدقة والتحديد والواقعية و�سهولة
اجلدولة ،بحيث تكون:
ال��دق��ة :بتحديد الأه���داف الفرعية
عنه.
التحديد :بالكم والكيف والزمن.
الواقعية :بعيدة عن اخليال والتفاهة.
�سهولة اجلدولة :من حيث االولويات
والرتتيب وفق ًا للأهمية.
كتابة الأهداف:
�إن طريقة كتابة الأهداف من �أجدى
الطرق لتفعيل الهدف وو�ضعه �ضمن
حيز التنفيذ ،لأن الهدف يكون عندها

وا�ضح ًا متام ًا وحمدد ًا ومو�ضوع ًا �أمام
�أعيننا ،ولكي نت�أكد من عدم ن�سيانها،
�أ���ض��اف��ة اىل �أن��ه��ا تعمل ع��ل��ى زي���ادة
التزامنا بتحقيقها وهذا ما هو �أهم.
�أنواع الأهداف:
* ق�����ص�يرة الأج���ل(وال���ت���ي ي��دخ��ل
�ضمنها الأهداف اليومية والأ�سبوعية
وال�شهرية).
* طويلة الأجل.
(ك��ل الأه����داف والأح��ل�ام العظيمة
حتتاج �أدوات ب�سيطة لتفعيلها ،وبدونها
تبقى جمرد احالم)
�أداة ���ص��ن��اع��ة ال����ق����رارات
امل�صريية:
جن����اح����ك ،وم�����س��ت��ق��ب��ل��ك م��رت��ب��ط
ب����ق����رارات����ك ،خ���ا����ص���ة ال�����ق�����رارات
امل�����ص�يري��ة(م��ث��ل االرت���ب���اط ،اختيار
العمل ،الهجرة)...،

دراسة

�ست�ساعدك الأداة على �أتخاذ قرارك
بثقة بعد:
 -1حتديد ومعرفة هدفك.
 -2ح�صر كل البدائل املتاحة.
 -3الوقوف على �أيجابيات ،و�سلبيات
�أهم البدائل.
 -4الأ�ستعانة بخربات الآخرين.
 -5م���راع���اة ت����وازن ب��اق��ي ج��وان��ب
احلياة.
� -6أتخاذ القرار الأف�ضل مع حتديد
وو�ضع خطوات التنفيذ.
كل هذا و�أك�ثر لت�صنع ق��رار ًا ناجحاً
مل�ستقبل ناجح.
ث�ل�اث خ��ط��وات ب�سيطة ه��ي ك��ل ما
يف�صلك عن حتقيق اهدافك:
ل��دي��ن��ا ك���ارث���ة يف جم����ال ال��ت��دري��ب
والتطوير فما نقوم بتعلمه ال نطبقه
ون����ادر ًا م��ا ن�ستخدمه� ،إال �أن��ه يوجد
3مفاتيح �أ�سا�سية �ساعدت يف �سد هذه
الفجوة ب�أقتدار يف حياة الأ�شخا�ص

وال�شركات التي ا�ستخدمتها ،وت�ستطيع
�أن ت�ستخدمها من اليوم:
* ركز على �أمور قليلة لتتعلمها.
* تعلم بعقلية منفتحة �أيجابية.
* �ضع خطة متابعة وا�ضحة للتطبيق
الفوري.
ث�لاث خطوات ب�سيطة تنقلك
من املعرفة اىل التطبيق:
 -1اخل��ط��وة الأوىل :تعلم القليل
بكميات كبرية ،ولي�س الكثري بكميات
قليلة(التكرار -التكرار -التكرار):
يجب �أن نركز على طاقتنا على بع�ض
الأ�شياء بد ًال من كل الأ�شياء ،فاملفتاح
الأ�سا�سي للتغلب على عدم تطبيق ما
نتعلمه واحلل مل�شكلة الكم الهائل من
املعلومات هو تطبيق فل�سفة :الرتكيز
على القليل ،وتكراره مرة بعد �أخرى،
ف�أذا �أردت التفوق يف جمال معني يجب
عليك �أن تركز على مفاهيم �أ�سا�سية،
تكررها وتغر�سها وتدجمها يف نف�سك
و�شخ�صيتك لفرتة من الزمن.
 -2اخلطوة الثانية� :أن�صت بعقلية
�أيجابية ،منفتحة:
فعند طرح الأفكار(يف االجتماعات،
الكتب ،املحا�ضرات)...،يجب �أن تقرر
�أرادي��� ًا وتفكر يف الأيجابيات وفر�ص
الأ�ستفادة والتعلم مما يقال �أو ًال ،ثم
تذكر ال�سلبيات وامل�شاكل �أخ�ير ًا ،فكر
يف :كيف ميكن �أن �أ�ستخدم هذا؟ ماذا
�س�أك�سب �إذا تعلمته؟
 -3اخل�����ط�����وة ال����ث����ال����ث����ة� :أب�������د�أ
التطبيق(فور ًا):
�ضع خطة لتطبيق ما تعلمت بطريقة
���ص��ح��ي��ح��ة ،ف��ال��ت��ع��ل��ي��م ال ي��ح��دث يف
ر�أ�سك� ،إنه يحدث عندما تكون لديك
خطة لت�ساعد نف�سك �أن تفعل �شيئ ًا مبا
تعرفه.
ولكي تطبق م��ا تعرفه حتتاج خطة
م��ت��اب��ع��ةن ون��ظ��ام دع���م وم�����س���ؤول��ي��ة،

واملق�صود بنظام الدعم� ،أجتماعات
دوري�����ة م���ع م����درب �أو ���ش��خ�����ص تثق
ف��ي��ه متنحه ال�صالحية �أن ي�س�ألك
ويحا�سبك بطريقة ودي���ة ،رك��ز على
�أمور قليلة تتعلمها و�ضع خطة متابعة
وا�ضحة للتطبيق الفوري.
�أ�صنع م�صريك بنف�سك:
�أن��ت وح��دك من ي�ستطيع �أن ي�صنع
م�صري حياته وال �أحد �سواك� ،صحيح
�أن��ه يف بع�ض االحيان قد ي�شري علينا
الآخرون ب�آرائهم وي�سهلون لنا الأمور،
و�صحيح �أن��ه م��ن ال�سهل ج��د ًا الأخ��ذ
ب�آرائهم وال�سري على نهجهم ،ولكن هل
�سيكون الآخرون �أدرى منك ب�صاحلك؟
ه��ل يعلمون بالفعل م��ا ينق�صك وما
تريده يف هذه احلياة؟ هل يعلمون مدى
ما حتتاجه؟ هل يعلمون حق ًا مبقدار
طموحك �أو ما تريد �أن ت�صل اليه؟؟
بالطبع ل��ن ي��ك��ون �أح���د �أدرى منك
بذاتك ودواخلها ،فقط ما عليك �سوى
م�صارحة ذاتك ملعرفة ما تريده حق ًا
وم��ا ال��ذي ت��ود ال��و���ص��ول اليه يف هذه
احلياة ،ثم �صمم بداخلك على حتقيق
طموحك� ،ضع خطة حمكمة لتحقيق
طموحك ون��ف��ذ خطواتها واح���دة تلو
الأخرى و�أنت تتوكل على ااهلل ،وعندها
ف��ق��ط �ست�صل اىل م��ا ت�صبو ال��ي��ه،
و�ست�سعد نف�سك ب�إجناز ما حققته.
لقد علمتني احلياة �أنه ال يوجد هناك
ط��ري��ق��ت��ان للتعامل م��ع ال�صعوبات،
�إما �أن تغري ال�صعوبات وتلغيها وهذا
بالطبع �صعب ولكنه لي�س م�ستحي ًال،
�أو �أن ت��غ�ير ردة ف��ع��ل��ك �أجت����اه تلك
ال�صعوبات كي متر بها بهدوء.
كما علمتني �أن امل�شاكل التي
ت��واج��ه��ه��ا يف ه����ذه احل���ي���اة هي
فر�صتك احلقيقية لأن تبذل �أف�ضل
م��ا ع��ن��دك ،وتثبت ذات���ك م��ن خالل
�إرادتك.
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�إذ ًا ما عليك �سوى البحث عن
داف��ع��ك ل��ل��و���ص��ول مل��ا ت��ري��ده ،ما
عليك �سوى و�ضع خطة حمكمة
وبخطوات ثابتة لت�صل لطموحك،
م��ا عليك ���س��وى �صنع م�صريك
بنف�سك لتنعم ب��ح�لاوة النتائج
التي �ستح�صل عليها.
ال جت��ع��ل ت ��واف ��ه احل��ي��اة
حتطمك
كثرية هي العقبات التي تعرت�ض
ط��ري��ق��ك ك���ل ي�����وم ،خ��ل�اف مع
���ص��دي��ق��� ،س��م��اع ك��ل��م��ة ج��ارح��ة،
�أخفاق يف مهمة ،تعطيها كل وقتك
وجهدك وتفكريك وعقلك ولكن..
ه��ل ���س���أل��ت نف�سك ه��ل ي�ستحق
الأمر كل هذا العناء؟
كم مرة �سمحت للي�أ�س �أن يطرق
ب��اب��ك؟ م��ا قيمتك �إذا �سمحت
ل��ل��ت��واف��ه �أن حت��ط��م��ك وت�سحق
ك�بري��ائ��ك!!�أي��ن عزميتك عندما
تفتح ب��اب�� ًا ل�ل�أمل واحل���زن والهم
والإحباط كي تدخل اىل نف�سك؟
احل���ي���اة درب ط���وي���ل تتخلله
العقبات ،لن تعرف معنى ال�سعادة
دون �أن تتجرع ك�أ�س املرارةن ولن
ت�شعر ب��ف��رح��ة ال��ن��ج��اح دون �أن
جترب الف�شل ،ولن تنعم بالراحة
دون �أن تعرف معنى الأمل ،هكذا
هو درب احلياة...
عليك �أن تتعرث بهذا الدرب لكي
ت�ستطيع امل�شي ،ف�أجعل من توافه
احلياة ا�سباب ًا لنجاحك وذخرية
خل��ب�رات����ك ،ف��ل��ن جت���د ط��ري��ق�� ًا
مم��ه��د ًا يفتح ل��ك ذراع��ي��ه،
ب��ل �ستعرت�ضك ال��ك��ث�ير من
ال��ع��ق��ب��ات ،ب���ل ورمب����ا ت�صل
بك ملرحلة ت�شعر �أن��ك غري قادر
ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة ،وت��ن��ادي ك��ل ذرة
م��ن ك��ي��ان��ك �أن تعلن هزميتك،
فهل �أن��ت �شخ�ص �أنهزامي؟ هل
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�ستتقبل هزميتك ب�سهولة وتعلن
ا�ست�سالمك؟
�إذا كنت كذلك ف�أنت ت�ستحق �أن
حتطمك التوافه!!
ً
لكي �أك��ون من�صفا ،فقد مررت
بلحظات �أعلنت فيها �أنهزامي
وم�����ررت ب��دق��ائ��ق �أع��ل��ن��ت فيها
�أن�سحابي من ه��ذه احل��ي��اة ،بكل
ما فيها من الأمل وامل�شقة ،فماذا
كانت النتيجة؟
�أ���ص��ب��ح��ت ام������ر�أة حم��ط��م��ة ال
ت�ستطيع ج��م��ع ���ش��ت��ات نف�سها،
كانت كلمة واح���دة كفيلة بجرح
كربيائي ،ونظرة كفيلة بتمزيق
م�����ش��اع��ري ،وع��ن��دم��ا �أف��ق��ت من
غيبوبتي� ،أختفت نظرتي للحياة،
ف�أنا وحدي القادرة على الحتكم
بامل�سار الذي �أم�شي به بعد �إرادة
اهلل ،و�أنا وحدي �أعلن �أنهزامي �أو
�أنت�صاري.
ب�أمكانك �أن ت��ب��د�أ املعركة من
ج���دي���د ،ول��ك��ن ه���ذه امل����رة �ضع
ن�صب عينيك �أن تنت�صر ،وال
ت�ست�سلم لهزمية توافه حياتك،
�أدف����ع ب���أمل��ك و�أح��ب��اط��ك وقلقك
وح��زن��ك وج���روح���ك ب��ع��ي��د ًا عن
خم��ي��ل��ة ر�أ����س���ك ،ف��ح��ي��ات��ك كنز
ثمني ال ت�ستحق �أن ت�ضيعها بني
هاويات الطرق...ع�ش كل حلظة
ب��ح��ي��ات��ك...وك���أن��ه��ا �أخ���ر حلظة
تلفظ فيها �أنفا�سك� ،أبحث عن
ال�صداقة ،ع��ن الأخ�لا���ص ،عن
االنتماء ،عن العائلة...ولكن �ضمن
�إط��ار التزامك بدينك وبن�ش�أتك
الأ���س�لام��ي��ة ال��ق��ي��م��ة ،وت��ذك��ر �أن
مفتاح �أي �سعادة يف الدنيا ال ي�أتي
�إال بر�ضا اهلل �سبحانه وتعاىل...
ور�ضى والديك...

ساحة ادبية

�أختاه �أحذري دعاة التحرر والتمدن
ي ��ا ل��ل��ن�����س��اء غ� ��دون ال ��ي ��وم كال�سلع
خ ��ل ��ع ��ن ك � ��ل ح� ��ي� ��اء �أي م��ه��زل��ة
ح� ��واء ي��ع��رب يف الأ����س���واق ع��اري��ة
ت�����ش��ب��ه��ت ب��ن�����س��اء ال ��غ ��رب ���ض��ارب��ة
ت��ظ��ن �أن ال ��رق ��ي ال ��ع ��ري ف��ه��ي له
ال��غ��رب يف ظلمة ال��ظ��ل��م��اء خمتبط
ت ��رى ال��ن�����س��اء ك ��وا� � ٍ�س وه ��ي ع��اري��ة
���س��ط��ا ع��ل��ي��ه��ن �أ���ش��ب��اه ال ��رج ��ال مبا
اهلل اهلل رب�������ات احل����ج����ال ب��ن��ى
ف ��ه � ّ�ن ل��ل��ن�����شء �أ�� ��س� ��ت� � ُ
�اذات ت��رب��ي� ٍ�ة

ت��ل��ك امل�����ص��ي��ب��ة ق��ب��ل ال��ي��وم مل تقع
وق�����د �أت���ي��ن �أف���ان���ي���ن��� ًا م� ��ن ال ��ب ��دع
ت ��زه ��و ب��ف��ت��ن��ت��ه��ا ال���ك�ب�رى ب�ل�ا ردع
بقيمة ال��دي��ن والأخ��ل��اق و�أف��رع��ي
يف ���ش��وق ق��ي�����س اىل ل��ي��ل��ى مب��رت��ب��ع
ف��ك��ي��ف ي ��زع ��م مت ��دي ��ن� � ًا ومل ي ��دع
ف�أعجب خليلي حل��ال ال�شاه وال�سبع
�أوت������وه م ��ن ح��ي��ل ���ش��ت��ى وم� ��ن خ��دع
ق��وم��ي ك��ف��اه� ّ�ن ذا ال��ت��ل��وي��ث لل�سمع
ي� ��ره �ي� َ
ن ���ش���أن��ه��م��و ط ��وب ��ى مل��ن��ت��ف � ِع

وراء الق�ضبان

�اك
�أخ ��ت ��اه ذودي ع ��ن ح����دود ح��م� ِ
اخ����ت����اه ب ��احل ��ب ��ل امل���ت�ي�ن مت�����س��ك��ي
�أخ�����ت�����اه ك� � ��وين ن ��ب ��ع خ��ي�ر داف����ق
�أخ���ت���اه دن ��ي ��اك ال�����ص��غ�يرة رو���ض��ة
�أخ � ��ت � ��اه �إين ن ��ا� ��ص ��ح ال �أب ��ت ��غ ��ي
�أخ��ت��اه م��ا �أح��ل��ى الف�ضيلة خ�صلة
�أختاه �صوين النف�س من دن�س اخلنا
�أخ ��ت ��اه ن��ع��م ال�����ص��دق م�سلك م��ؤم��ن
�أخ�����ت�����اه ع� ��دي� ��ه ك ��� ��س ��ب� � ًا ت��ب��ل��غ��ي
�أخ����ت����اه ف����أع���ت�ب�ري ب��ف��ع��ل م��دب��ر
�أخ���ت���اه �أ� ��س ��ب ��اب ال��ط��م��وح ي���� ٌ
�س�يرة
�أخ�����ت�����اه �أم��������ا امل� ��ت� ��ق� ��ون ف� ��أن ��ه ��م

م�����والك
وت ��ي ��ق ��ن ��ي ب��ال��ف�����ض��ل م� ��ن
ِ
ح���ب���ل الإل���������ه م ��� ��س�ي�ر الأف����ل���اك
ي����روي ال��ع��ط��ا���ش ال��ه��ائ��م�ين مب��اك
ل��ل�����ش��ع��ر وال���ف���ن ال��ن��ب��ي��ل ال ��زاك ��ي
�إ ّال � ��س ��م ��وك يف ال��ن�����س��ا وع �ل�اك
ف ��ل�ت�رت ��دي ��ه ��ا و�أف�����خ�����ري ب�����رداك
�اك
وت ��ط ��ي ��ب ��ي ب� � ��روائ� � ��ح ال ��ن ��� ��س � ِ
ب�ي�ن الأ� ��س ��اف ��ل زارع�����ي الأ����ش���واك
أم���ل���اك
م� ��ا ل��ي�����س ي��ب��ل��غ��ه ذوو ال
ِ
إدراك
ق����در الأم�������ور ب��ح��ك��م� ِ�ة ال ِ
مب���ن���اك
ف��ل��ت��غ��ن��م��ي��ه��ا ت���ظ���ف���ري
ِ
�اك
ف�����ازوا و�أه�����ل ال��ف��ج��ر ره� ��ن ه�ل ِ
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تحقيق

بيوت اهلل يف الأر�ض �شيدت....

ق��ال ت��ع��اىلَ (:ل ـمَ ـسْـ ِـج ـدٌ ُأسِّ ـ ـسَ عَـ َلــى
الت ْقوَى مِنْ َأوَّ ِل يَوْم ٍ َأحَقُّ َأنْ تَ ُقومَ فِيهِ)
َّ
(التوبة.)108:
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مل يقت�صر دور امل�سجد على ما
ن�شاطات علمية و�إجتماعية
ق ّدم من
ٍ
و�إن�����س��ان��ي��ة و�إمن����ا جت����اوز ك��ل ذل��ك
و�أ�ضاف �إليه دور ًا رئي�سي ًا هو حفظ
الكيان الإ�سالمي والبالد الإ�سالمية
م��ن �أن جترفها ال��ت��ي��ارات املذهبية
املنحرفة �أو تطغى عليها موجات
ال��زح��ف الإ�ستعمارية ال��ت��ي قادتها
الغرب.
الأحقاد الدينية من ِ
�إن ال���ر����س���ول الأع����ظ����م ن��ب��ي��ن��ا
حم���م���د(����ص���ل���ى اهلل ع���ل���ي���ه و�آل�����ه
و�سلم) �صاحب ال��دع��وة الإ�سالمية
وم�ضيء �شعلتها الأول ،هو �أول من
و�ضع امل�سجد يف �إط���ار ِه ال�سيا�سي
والإجتماعي والفكري ،وذل��ك حيث
جعله م��ق��ر ًا ل��ه و�أ�ستقبل فيه وف��ود
العرب التي كانت تتواىل على زيارت ِه.
للتعبد الروحي
فامل�سجد هو مكان ِ
لالنطالق احل�ضاري
وكذلك مركز
ِ
عند امل�سلمني وكان امل�سجد بالن�سب ِة
حكم الدوائر الر�سمية
لأ�سال ِفنا يف ِ
للحكومات القائمة ،على نح ِو ما هو
ِ
��ام��ن��ا ،لذلك
م���أل��وف وم��ع��روف يف �أي ِ
امل�ساجد
عر�ض بع�ض من
ِ
�شرعنا يف ِ
املباركة يف الكوف ِة والتي و�صفت ب�أنها
مباركة �إذ م ّر بها و�صلى �إمام املتقني
رب ال��ع��امل�ين الإم���ام
وو���ص��ي ر���س��ول ّ
علي(عليه ال�سالم).
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ونبتد�أ :

امل�ساجد املباركة وه��و �أح��د �أكرب
مب�سجد ال�سهلة :فهو من
�أوال:
ِ
ِ
امل�ساجد الإ�سالمية التي �شيدت يف الكوف ِة والتي مازالت قائمة اىل الآن،
نفو�س امل�سلمني وقلوبهم ،وله قد�سية
ولهذا امل�سجد �أهمية عظيمة يف ِ
إمام املنتظر(عجل اهلل تعاىل فرجه
ومنزلة كبرية ،ويقرتن �أ�سمه دائم ًا بال ِ
ال�شريف) ففي الأ�سانيد ال�صحيحة عن �أبي ب�صري ،عن �أبي عبد اهلل(عليه
ال�سالم) �أنه قال(:يا �أبا حممد ك�أين �أرى نزول القائم يف م�سجد ال�سهلة
ب�أهله وعياله)(بحار الأنوار/434-97:ح.)1
للزيارات �إال وجن�� ُد فيه ف�ص ًال من
حتى �إننا ال نكاد نت�صفح كتاب ًا
ِ
��دد �سابق
�أعمال م�سجد ال�سهلة وف�ضائله وفرائ�ض ِه ،وقد تناولنا يف ع ٍ
ملجلتنا تفا�صيل مهمة عن هذا امل�سجد املبارك وبخا�صة يف العد ِد()24
ملجل ِة(رفق ًا بالقوارير).
�سب اىل
ثاني ًا :م�سجد �سعيد بن جبري :وهو م�سجد من م�ساجد الكوفة ُن َ
�إ�سم ِه ذكره البخاري من �أئمته املحدث الكويف جبلة بن �سليمان الأ�سدي....
و�سعيد بن جبري بن ه�شام الأ�سدي ،هو�أحد التابعني امل�شهورين وعرف
بالتفق ِه يف علوم الدين ،وهو من علما ِء التف�سري القر�آين وكان زاهد ًا عابد ًا،
�صار والي ًا على الكوفة يف خالف ِة عثمان على املدين ِة ،ومرقده م�شهور اليوم
للزائرين.
يف حمافظة وا�سط قرب احلي وعليه قبة حولها �صحن وا�سع
ِ
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ثالث ًا :م�سجد �صع�صة بن �صوحان� :صاحب �أم�ير امل�ؤمنني(عليه
ال�سالم) ،وهذا امل�سجد من امل�ساجد ال�شريفة يف الكوفة ،وقد ذكر �إنّ
الإمام الغائب �صاحب الع�صر(�صلوات اهلل عليه) �صلى فيه ودعا(:اللهم
ي��اذا امل�نن ال�سابغة الأالء ال ��وازع ��ة ،)....واحل��دي��ث طويل(بحار
الأنوار447-446/97:ح.)23
وهو �صع�صعة بن �صوحان بن حجر بن احلارث بن عبد القي�س الربعي
العبدي ،ويقع م�سجد بجوا ِر م�سجد �أخيه م�سجد زيد بن �صوحان وعلى بعد
ملراحل بناءه وترميمه.
تقريب ًا(150م) وهو الآن مغلق وذلك
ِ

رابع ًا :م�سجد زي��د بن �صوحان العبدي :ويقع بالقرب من م�سجد
ال�سهلة وهو من امل�ساجد ال�شريفة يف الكوفة وين�سب �إليه وهو من �أ�صحاب
�أم�ير امل�ؤمنني(عليه ال�سالم)وقد �أ�ست�شهد يف ركاب ِه يف واقع ِة اجلمل،
وهو ي�ساند احلق ،وكان عامل ًا فا�ض ًال ذا ب�صريه وفطنه ومن �ساد ِة قومه
املو�صوفني بالعباد ِة والزهد ،وت�شهد له احلروب التي خا�ضها ب�أنه كان من
الفر�سان ال�شجعان الذين جاهدوا يف اهلل حق جهاده ،وا�ست�شهد زيد يف
ِ
اليوم وعليه قبة
معرك ِة اجلمل ،ودفن يف الب�صر ِة ومرقده �شاخ�ص اىل ِ
ت�شاهد على ميني الذاهب اىل ال�سيبة.

�أم����ا م�����س��ج��د زي���د ب��ن ���ص��وح��ان
بالكوفة فهو من م�ساجدها القدمية،
وذك َر ُه و ِر َد يف كتب ِاملزارات ال�شيعية،
ِ
ويقع م�سجد زيد الآن على بعد200
مل�سجد
مرت �أم��ام امل�سجد الرئي�سي
ِ
ال�����س��ه��ل��ة ،وع��ن��د دخ��ول��ن��ا اىل ه��ذا
امل�سجد املبارك تقدمنا ب�س�ؤالنا اىل
الأخ(حيدر العلياوي) ع�ضو جمل�س
�إدارة م�سجد ال�سهلة ،ف�س�ألناه عن
مراحل بناء هذا امل�سجد؟
ِ
ف����أج���اب م��ت��ف��� ً
��ض�لا :ق��د هدمت
ب��ن��اي��ة امل�����س��ج��د الأ���ص��ل��ي��ة القدمية
للمرة الأوىل يف بداي ِة ه��ذا القرن
ُ
وج�����ددت
و����ش��� ّي���دت م���ن ج���دي���دُ ،
بتوجيه من
عمارته يف املر ِة الثانية
ٍ
زعيم احل��وزة العلمية ال�سيد(�أبو
ِ
القا�سم املو�سوي اخلوئي)(قد�س
اهلل �سره) ،فلم يبقى من عمارت ِه
املرمر
الأوىل غ�ير ث�لاث قطع م��ن
ِ
الأبي�ض كتب عليها �أدعية و�أذك��ار
وواح����دة م��ن ه���ذه ال��ق��ط��ع م���ؤرخ��ة
�سنة(1332هـ) ،و�أ�ضاف �أي�ض ًا �أن
البناء احلايل للم�سجد يحتل م�ساحة
قدرها(165م)وي�شتمل على �أربعة
�أ�ضالع �إرتفاعها(2م) ،وفيها ظله
للم�صلني والزائرين والباقي �ساحة
مك�شوفة ك�سيت �أر�ضها بالطابوق
تبلغ حوايل(263م)�،أما �إدارته فهي
�ضمن �إدارة م�سجد ال�سهلة والآن
مير مبراحل �إعمار متطورة من قبل
�إدارة ديوان الوقف ال�شيعي.
و�أخ���ي��ر ًا ت��وج��ه��ن��ا اىل م�سجد
احلنانة ،وعند و�صولنا اىل امل�سجد
�إ�ستقبلنا بكل ترحيب ال�سيد(�أحمد
املو�سوي) وق��د �أجرينا معه اللقاء
الآتي:
ال��ق��واري��ر :م��ت��ى ت��أ���س�����س ه��ذا
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�سمي بهذا اال�سم؟
امل�سجد؟ وملاذا ّ

18

�أج��اب ق��ائ ً
�لا :ح�سب ال��رواي��ات امل��وج��ودة عن هذا
امل�سجد املبارك �أن الإمام علي(عليه ال�سالم) ملا نقل
اخلالفة من املدينة اىل الكوفة و�أراد التوجه �إليها
�شاهده �أح��د م��ن �أ�صحابه ق��ال ل��ه :اىل �أي��ن ي��ا �أم�ير
امل�ؤمنني ،قال :اىل العراق ،فقال� :أترتك مدينة النبي
الأعظم(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وبني قربه ومنربه
ريا�ض اجلنة؟ فقال �أمري امل�ؤمنني� :إنّ لأهل
رو�ضة من ِ
ال�شام وثبة و�أح���ب �أن �أك���ون ق��ري ٌ��ب منها ،و�إنّ امل��ال
والرجال يف العراق.
و�أ���ص��ل ت�أ�سي�س ه��ذا امل�سجد ه��و بعدما �أت��ى �أم�ير
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

امل�ؤمنني(عليه ال�سالم) �أخ��ذ مكان ًا ليتعبد فيه ،وقد
ّ
مب�سجد علي بن �أبي طالب(عليه
خط م�ساحته و�سمي
ِ
ال�سالم).
مب�سجد احلنانة ف�أجاب ال�سيد �أحمد:
�أما ت�سميته
ِ
بعد �إ�ست�شهاد �أم�ير امل�ؤمنني(عليه ال�سالم) برواية
عن أ�ب��ن طاوو�س يف (فرحة ال��غ��ري127:ح )69ر�أي��ت
يف املناقب لإب��ن �شهر �آ�شوب ق��ال� :س�أل �أب��ن م�سكان
ال�صادق(عليه ال�سالم) عن القائم املائل يف طريق
الغرين فقال :نعم ملّا جازوا ب�سرير �أمري امل�ؤمنني(عليه
ال�سالم)�أنحنى �أ�سف ًا وحزن ًا على �أمري امل�ؤمنني(عليه
ال�سالم)).
القوارير :ما هي م�ساحة امل�سجد؟ وم��ا املراحل
تطوير وبناء امل�سجد؟
التي مرت يف
ِ
النجف
امل�ساجد الكبرية يف
ج /م�سجد احلنانة من
ِ
ِ
الأ�شرف تبلغ م�ساحته(700م) وقد �شهد امل�سجد حملة
�إعمار �سنة(2006م) وبعد هذه ال�سنة و�سعت امل�ساحة
ف�أ�صبح البناء(1500م) حيث قامت هيئة �إعمار النجف
بالتن�سيق مع دائر ِة الوقف ال�شيعي ب�إعادة ت�أهيل هذا
امل�سجد ،ونتيجة كرثة الكثافة ال�سكانية وتوافدهم اىل
هذ ِه البقعة املباركة قام املرجع الديني الأعلى ال�سيد
ب�سياج
اخلوئي(قد�س اهلل �سره) ب�إحاط ِة هذا امل�سجد
ٍ
خوف ًا من هذ ِه الكثافة ال�سكانية وحتى ال تختفي معامله
بثالث مراحل :الأوىل :زروقة القبة والثانية
فم ّر البناء ِ
و�ضع الكا�شي والثالثة ال�سياج اخلارجي.
وعلى مي�ين احلنانة يوجد بئر ع��م��ق��ه(23-22م)
حيث كان �أمري امل�ؤمنني(عليه ال�سالم) يبث به �شكواه
وجعله �سقاية للم�سلم ِني.
القوارير :هل تقام �صالة اجلماعة يف هذا امل�سجد؟
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الروايات يف ف�ضلِ ال�صالة فيه؟
وهل �أ�ستندمت اىل
ِ

ف�أجاب ال�سيد متف�ض ًال� :إن ال�صالة يف امل�سجد �أف�ضل
من ال�صالة يف البيت وتوجد رواية تقول( :ال �صالة ملن
جاره امل�سجد اال يف امل�سجد)(م�ستدرك الو�سائل:ج/3
�صُ ،)356
وذكر �إن الإمام ال�صادق كان يزور املقامات
املوجودة يف الكوفة و�صلى فيها ولكن يف هذه البقعة
املباركة �ص ّلى �أرب��ع ركعات ،ف�س�أله �أح��د �أ�صحابه ما
هذه الركعتان الركعتان فقال :الركعتان الأوىل(ه��ذا
مو�ضع ر�أ���س جدي احل�سني(عليه ال�سالم)و�ضعوه ها
هنا)(بحار الأن��وار454: 97ح ،)28والركعتني الثانية
هي حتية امل�سجد باعتبار ِه م�سجد �أمري امل�ؤمنني ،كما
�أفرد لهذا امل�سجد زيارة خا�صة وهي زيارة مو�ضع ر�أ�س
احل�سني(عليه ال�سالم) ودعاء خا�ص(اللهم �إنك ترى
مكاين  )...وه��ذه رواي���ات م��وج��ودة وم�سندة ذكرها
ال�شيخ عبا�س القمي ،وهو امل�سجد الوحيد الذي يخ�ص
ب�أربع ِة ركعات وبزيارة خا�صة.
�أما �صالة اجلماعة ففي �سنة(2003م) بعد ال�سقوط
مبا�شرة ح�ضرنا اىل امل�سجد وكان ح�ضورنا عفوي ًا� ،أي
�شبه عفوي و�ألتقينا بال�شيخ(علي مريزا) وكان ي�صلي
���ص�لاة اجلماعة وم��ن ب��ع��ده �سيد(رحيم امل��و���س��وي)،
لفت ب�أن �أم��ون م�ؤم ًا ل�صالة اجلماعة وكان
وبعدها ُك ُ
عدد امل�صلني قلي ًال ،وبعد �إقام ِتنا املحا�ضرات الدينية
وجمال�س العزاء �أ�صبح احل�ضور �أكرث يف هذا امل�سجد،
نب منا الأخوات امل�ؤمنات
�أما اجلانب الن�سوي فعندما طل ّ
و�أولهنّ الأخ��ت املحامية(�أم �سجى) �أن تقوم ب�صالة
امل�سجد ،فو�ضعنّ احلواجز التي تف�صل بني
اجلماعة يف
ِ
الرجال والن�ساء وقامت ال�صالة الن�سوية واحلمد هلل
من �سنة(2004م) اىل يومنا هذا.
القوارير :هل يوجد كرامات يف امل�سجد؟

��ات منها :زار
ج /نعم ،يوجد العديد م��ن ال��ك��رام ِ
امل�سجد وفد �إيراين يف ال�ساعة(� )7صباح ًا �سنة()2012
يف �صحبتهم طفل عمره(�ست ���س��ن��وات) وك���ان هذا
الطفل م�شلو ًال وعندما توجهوا اىل اهلل �سبحانه وتعاىل
وبكرام ِة هذه البقعة املباركة ُ�ش ِف َّي الطفل ووقف على
��ال املخل�صني
رجلي ِه كما يوجد عامل وه��و م��ن ال��ع��م ِ
هنا �أ�صيب بجلط ٍة ونقل اىل امل�ست�شفى حتت العناية

امل��رك��زة وطلب ب���إخ��راج�� ِه ل��زي��ار ِة امل�سجد وال�صالة
هلل �سبحانه وتعاىل ُ�شفي من هذا
فيه والتو�سل اىل ا ِ
ذكر �أهل البيت(عليهم ال�سالم)
املر�ض والكرامات يف ِ
وامل�ساجد املباركة ال حت�صى وال تعد ملا لها من ال�شفاع ِة
والكرامة عند اهلل.

َّخ ُذوا مَس ِْجدًا ضِ ـرَارًا و ُ
َكـ ْفـرًا وَتَ ْف ِريقًا بَيْنَ
(و ََّالـذِيـنَ ات َ
الْمُؤْمِنِنيَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ َّ
اللهَ وَرَسُو َلهُ مِنْ َقب ُْل وَ َليَحْلِ ُفنَّ
ـكــاذِبُــونَ)
إِنْ َأرَدْنَ ـ ــا إَِّل الْـحُـسْـنَــى وَال ـَّـل ـهُ يَ ـشْ ـهَ ـدُ إَِّن ـهُ ـمْ َلـ َ
(التوبة.)107:

القوارير :هناك م�ساجد �أ�س�ست على غ ِري تقوى
مب�صطلح م�سجد �ضرار يف القر� ِآن
اهلل وهي التي وردت
ِ
الكرمي ،يذكر ما موجود يف الكوف ِة حيث اقت�ضت حكمة
اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ال يكون لهذه امل�ساجد امللعونة
�أثر ًا على الأر�ض �أبد ًا ،فال م�سجد (�ضرار)يف �ضواحي
املدينة املنورة وال هذه امل�ساجد يف الكوفة املقد�سة لها
�أي �أثر وذلك لأن اهلل �سبحانه وتعاىل �أراد لها ومل�شيديها
الذ ُّل والهوان واخلزي واخل�سران ،وهي كالآتي:
�أو ً
ال :م�سجد احل��م��راء :يقع يف حم��ل�� ِة النجار،
وهو بني على رفاة فرعون من الفراعن ِة و�أهل الكوفة
يجتنبون ال�صالة فيه(امل�شهدي 31:خمطوطة).
ثاني ًا :م�سجد ثقيف.
ثالث ًا :م�سجد �سماك بن حرب.
رابع ًا :م�سجد �شبث بن ربعي.
خام�س ًا :م�سجد بني تيم.
وهذه امل�ساجد امللعونة ُلعنت هي و�صاحبها لأنهم ال
ي�صدر منها �إال �أذ ًا للم�سلمني �أو للمع�صومني ،وهناك
كال ٌم غيبي ب�أن الأر�ض التي تُ�شيد عليها هذه امل�ساجد
ب�أنها ممقوتة �أ�ص ًال.

ال��ق��واري��ر :كلمة �أخ�يرة توجهونها ملجلة(رفق ًا
بالقوارير)؟

ف�أجاب ال�سيد �أحمد متف�ض ًال :من رواي ٍة عن �أمري
امل�ؤمنني(عليه ال�سالم)�(:صانع وجه ًا واح��د ًا يكفيك
الوجوه كلها)(تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر) ،وهكذا
لكل بداية نهاية وخري العمل ما ح�سن �أخ��ره ،وبربك ِة
هذه امل�ساجد ال�شريفة ،ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يتقبل منا
�صالح الأعمال.
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لقد �إه��ت��م الإ���س�لام �أك�ث�ر م��ن �أ َي��ة
مدر�سة وفكر برتبي ِة البنات وتعليمهن
حتى جعل ذل��ك ح��ق�� ًا م��ن حقوقهن
..ح��ق�� ًا ي��راه البع�ض مثل ال َ��دي��ن يف
رقب ِة الوالدين .
وقت كانت فيه
وهذا احلق ُطرح يف ٍ
حق الرتبية ومل
امل��ر�أة حمرومة من ِ
��وم
ُي��ع��رف لها مثل ذل��ك احل��ق يف ي ٍ
����ام ،فالت�أريخ ي�شهد �أن��ه يف
م��ن الأي ِ
ِّ
ظل �إعطاء هذا احلق للن�ساءِ ،ظهرت
بدرجات
للوجو ِد من��اذج من الن�سا ِء
ٍ
��ال والتخ�ص�ص
م��ن
ِ
الف�ضل وال��ك��م ِ
حتى �أن البع�ض منهن بلغن درج��ة
الإجتهاد.
وج����اءت ال��ع��ن��اي��ة الإل��ه��ي��ة ب��امل��ر�أ ِة
حتمل
والبنات لأهمية دور البنات يف ِ
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

امل�ستقبل،
امل�����س���ؤول��ي��ات امل��ه��م��ة يف
ِ
امل�ستقبل تربية
فالبنات يتحملنّ يف
ِ
اجليل امل���ؤم��ن وال�صالح وال�شجاع،
فهنّ ميثلنّ قطب املجتمع وق��اع��د ًة
ركيز ًة للأ�سر ِة ،فالأهتمام ببنائها
وتربيتها ،ل��ه الأث���ر الكبري يف بنا ِء
املجتمع ،فالبنت �إذا �أ�صبحت لها
مكانة يف املجتم ِع ونالت درج�� ٍة من
إح��ت��رام ف����إن اجل��ي��ل ال���ذي تربيه
ال
ِ
إحرتام ،و�إذا ما �أُهينت
يكون �أه ًال لل ِ
و�أ�صبحت ت�شعر بعقد ِة النق�ص ف�إن
للجيل
هذا العمل ميثل �ضربة وعقوبة ِ
القادم.
أ�سا�س التباين يف
والإ�سالم وعلى � ِ
ؤوليات لكل من البنني والبنات،
امل�س� ِ
ف�إنه يعطي �أهمية خمتلفة للطرفني

فجعل ال��ب��ن��ت تتمتع ب��ك��اف�� ِة امل��زاي��ا
والإمكانات لكي تتوىل تربية اجليل
الواعي واملثقف.
فلذلك �أرت����أت �أُ���س��رة جملة(رفق ًا
��اب اىل مركز
ب��ال��ق��واري��ر) ب��ال��ذه ِ
احل�����وراء زي��ن��ب(ع��ل��ي��ه��ا ال�����س�لام)
ال��ك��ائ��ن يف ���ش��ارع ال�����ش��ه��داء مقابل
مكتب املرجعية العليا ال�سيد علي
ال�����س��ي�����س��ت��اين(دام ظ��ل��ه ال�����وارف)
لتجري لقاءها م��ع م�س�ؤول ِة املركز
للإجاب ِة عن الأ�سئل ِة التي تدور على
��ا���س ف��ب��د�أت
�أل�����س��ن�� ِة ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن ِ
بطرح �أ�سئلتها على م�س�ؤول ِة
القوارير ِ
املركز الأخت(�سارة حممد) ،والذي
�أُفتتح حديث ًا ،فكان �أول �س�ؤالنا هو:
�س /متى ت�أ�س�س مركز احلوراء

لقاء العدد

زينب(عليها ال�سالم)؟ ولأي جهة
تابع هذا املركز؟

ج /ت���أ���س�����س امل���رك���ز يف ن��ه��اي�� ِة
مكتب
ع����ام( ،)2013وه��و تابع اىل ِ
الأم�ي�ن ال��ع��ام �سماحة ال�شيخ عبد
املهدي الكربالئي.

� ��س /م��ن �أي���ن ول���دت ال��ف��ك��رة
ل ��ت� ��أ� ��س ��ي ��� � ِ�س م� ��رك� ��ز احل�������وراء
زينب(عليها ال�سالم)؟

أ�سي�س
ج /ول���دت ال��ف��ك��رة م��ن ت� ِ
هذا املركز نظر ًا للأهمي ِة البالغة،
ففي العتب ِة احل�سيني ِة املقد�س ِة توجد
�أق�سام خمتلفة منها :ق�سم لرعاي ِة
ال�شباب ُيعنى ب�شريح ِة ال�شباب ،كما
يوجد مركز الإر�شاد الأ�سري والذي
ؤون الأ�سرة وم�شاكلها وطرق
يهتم ب�ش� ِ
معاجلة هذه امل�شاكل ،وهناك مركز
لرعاي ِة الطفولة والذي ُيعنى ب�شريح ِة
الأطفال ،وبقيت لدينا فقط �شريحة
الفتيات ال�شابات من عمر()18-12
�سنة وه��ي من �أه ِ��م املراحل لتن�شئ ِة
الفتيات �إذ �إنها الأم والزوجة والأخت
وال��ب��ن��ت وه���ي م��ن �أوىل ال�����ش��رائ��ح
املهمة يف املجتم ِع فقدمنا �إقرتاح ًا
اىل ���س��م��اح�� ِة ال�����ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي ب�إن�شا ِء مركز يهتم بهذ ِه
ال�شريحة وقدمنا معه برنامج العمل
فيه مل���د ِة �ستة �أ���ش��ه��ر وك��ذل��ك ُقمنا
بعر�ض الن�شاطات التي نقوم بها،
ِ
إفتتاح
فوافق ال�شيخ الأمني العام على � ِ
مركزنا -مركز احلوراء زينب(عليها
ال�سالم) -وق��د تَب ّنى املركز ال�سيد
�سعد ها�شم الب ّناء وهو امل�شرف العام

للمركز.
ِ
ج /نعم ،فنحنُ ُنخطط لإفتتاح
لتعليم اخل��ي��اط��ة و�إف��ت��ت��اح
�س /ما الن�شاطات التي يقدمها دورات
ِ
املركز؟
لتعليم اللغة الإنكليزية واللغة
دورات
ِ
ج /من
ِ
الن�شاطات التي قام بها الفار�سية.
املركز هي:
����س /م ��ن ال� ��ذي ي�����ش��رف على
دورة الإ�سعافات الأولية وا�ستمرت ن�شاطا ِتكم؟
�ست دورات ،وكان عدد امل�شاركات ج /ال�س ّيد �سعد الدين ها�شم هو
اىل ِ
يف ه����ذه ال�������دورات ال�����س��ت ح���وايل الذي ُي�شرف على ن�شاطا ِتنا مبا�شر ًة
( )230طالبة وكانت النتيجة جيدة ويتا ِب ُعها بنف�سه و ُي��ق��دم لنا ك��ل ما
�ص�ص وق��ت خا�ص
وقد �أفادت هذه الدورات يف الزيار ِة نحتاجه وق��د ُخ َ
املركز رغم �أعماله الكثرية.
املليونية الأربعينية حيث �شاركنَ ملتابع ِة ِ
���س /ه��ل ك��ادر مركز احل��وراء
زرق الأُب����ر وقيا�س
امل��ت��درب��ات على ِ
ال�ضغط وو���ض��ع ال��ك��ان��ول��ة وت�شكيل زينب(عليها ال�سالم)ن�سوي فقط؟
ومم��ن ي��ت��ك� ّون ك��ادرك��م؟ وم��ا هي
إ�سعافات الأولية وطبابة
املغذي يف ال
ِ
�أعمالكم الوظيفية؟
ال��زوار ،وقد �أت�صل م�س�ؤول املفرزة
ج /ك�������ادر م����رك����ز احل�������وراء
الطبية ال�سيد( �أبو �سجاد) َو َ�ش َك َرنا
زينب(عليها ال�سالم) ن�سوي ،ويتك ّون
على هذ ِه امل�ساعدة اجليدة.
أ�شخا�ص فقط.
الكادر من خم�س ِة �
ٍ
لتعليم
دورات
إفتتاح
و�أي�ض ًا ُقمنا ب�
ٍ
ِ
ِ
و�أما �أعمالنا الوظيفية فهي كالتايل:
م���ب���ادئ احل��ا���س��وب وال��ف��وت��و���ش��وب
�	-1أن���ا ���س��ارة حم��م��د :م�س�ؤولة
واملونتاج يف جمم ِع �س ّي ِد ال�شهداء(عليه
املركز.
ال�����س�لام)وك��ررن��ا �إف��ت��ت��اح مثل هذه
 -2وال�ست �سند�س ها�شم(�أم
ال��������دورات ل���ك�ث�ر ِة ال��ط��ل��ب عليها
ح���ي���در) :وه���ي امل��ع��اون��ة الإداري������ة
والإ�ستفاد ِة منها وكانت هذه الدورات
للمركز.
ِ
تالقي قبو ًال ح�سن ًا ووا�سع ًا.
 -3ال�����س��ت ���س��رى اجل��ل��ي��ح��اوي:
بعمل
ٍ
وتطورت ن�شاطاتنا ِ
م�سابقات وهي مدربة تعطي دورات الفوتو�شوب،
دينية حت��ت��وي على �أ���س��ئ��ل�� ٍة و�أج��وب�� ٍة وتعليم مبادئ احلا�سوب و�أي�ض ًا تعمل
ل�سري ِة �أه ِ��ل البيت(عليهم ال�سالم) يف الت�صميم وامل��ون��ت��اج وامل��ون��ت�ير
��ات ت َُخ�ص
وك��ذل��ك َع ِ��م��ل��ن��ا م�����س��اب��ق ٍ
��ام والن�شاطات
ه
��
مل
ا
من
الكثري
ولها
ِ
منت�سبات العتب ِة احل�سيني ِة املقد�سة الوا�سعة.
لزياد ِة ثقافتهنَّ الدينية.
�	-4أ ّما ال�ست نغم :تعمل مقدمة
�س /هل يوجد لديكم خمطط
للن�شاطات ال��ت��ي �ستقومون بها �إذاعية منها تقدمي الربامج يف �إذاع ِة
ِ
العتبة احل�سينية املقد�سة.
م�ستقبلي ًا ؟
رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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 -5وال�ست �أل��ف��ت :تعمل حم���ررة �إذ حت��رر الكتب
لن�شرها على الفي�س بوك ،وحترر تقارير الفيديو
اخلا�صة ِ
�صوت و�صورة على ال�شا�ش ِة.
مع �صو ٍر تعليمية وتعر�ض مع ٍ

العمل؟ وكيف
�س /هل يوجد لديكم معوقات يف
ِ
تتعاملون مع هذ ِه املعوقات؟

ج /بالطب ِع لك ّل عمل يوجد معوقات ،ولكن معوقات
ي�سر
عملنا ب�سيطة ونحن ن�ستطيع �أن نتجاوزها بك ّل ٍ
و�سهولة وهلل احلمد.
�س /ما هي �أبرز و�أهم الن�شاطات التي ُقمتم بها؟

22

ج /من �أب��ر ِز ن�شاطاتنا هي عند �إفتتاح املركز ُقمنا
مب�سابق ِة حفظ خطبة ال�س ّيدة زينب(عليها ال�سالم)،
حيث و�صل عدد امل�شاركات يف هذ ِه امل�سابقة حوايل �ألف
وحلد الآن ال زالت �آثار هذه امل�سابقة قائمة.
م�شاركة ِ
��ات امل��ه��م��ة �إق��ام��ة امل��ح��ا���ض��رات
و�أي�����ض�� ًا م��ن ال��ن�����ش��اط ِ
الدينية(الفقهية والعقائدية)يف قاع ِة املركز للأخوات
وبتوجيه من ال�س ّي ِد امل�شرف �أكد
النازحات و�أبنائهنّ
ٍ
أطفال وتعليمهم
على
ِ
املحا�ضرات اخلا�صة بالن�سا ِء وال ِ
امل�سائل الإبتالئية و�إعطائهم املحا�ضرات الأخالقية
والرتبوية وجاء هذا التوجيه بعد زيارت ِه ملدين ِة الزائرين
طريق بغداد �إذ �إكت�شف موهبة �أطفال النازحني من
على ِ
والق�صائد احل�سينية
وال�شعارات
أنا�شيد
ِ
خالل حفظهم لل ِ
ِ
ِ
وغريها ،مما �أكد على �ضرور ِة ت�شجيع ه�ؤالء الأطفال من
حلفظ القر�آن الكرمي وتعليمهم ال�صالة
خالل امل�سابقات ِ
ِ
بامل�سابقات،ولقد مل�سنا منهم
و�إعطائهم الهدايا للفائزين
ِ
التعلم ،ففي اليوم الذي
�إ�ستجابة كبرية والرغبة يف
ِ
تت�أخر فيه ال�سيارة كان النازحون يت�صلون بنا للإ�سرا ِع
أخ�ص م�سائل الو�ضوء
يف احل�ضو ِر اىل املدين ِة وكان ق�سم من النازحني يدعون ال�سي�ستاين(دام ظله الوارف) وبال ِّ
والغ�سل
�أقربائهم و�أ�صدقائهم من خ��ارج املدينة ل�سماع هذه وال�صالة وامل�سائل الإبتالئية املهمة كالطهار ِة
ِ
ِ
ِ
والنجا�سات وغريها.
ِ
املحا�ضرات الدينية املهمة.
�س /هل بقيت لديكم ن�شاطات �أخ��رى غري التي
بتعليم
�س /ب�أي امل�سائل الفقهية قامت املبلغات
ِ
ذكرمتوها؟
النازحني؟

ج /بد�أنا معهم ب ُكت ّي ِب الوجيز املخت�صر لل�س ّي ِد علي

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

إت�صال دائم مع مدر�س ِة رقية
ج /نعم ،فنحن على � ٍ
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��ام وه���ي ت��اب��ع��ة ل��ل��م��رج��ع��ي�� ِة ال��ع��ل��ي��ا ال�����س��ي��د علي
ل�ل�أي��ت ِ
ال�سي�ستاين(دام ظله الوارف) ويوجد لدينا يتيمات ونحنُ
نحاول �أن نح�صل لهم على كفاالت �شهرية ون�صرفها لهم.

����س /م ��ا ه ��ي ك��ل��م��ت��ك��م الأخ� �ي��رة مل��ج��ل��ة(رف��ق � ًا
بالقوارير)؟

�صدق �أقولها
ج /نحنُ نالحظ �أن جملتكم املوقرة وبك ّل ٍ

للو�صول اىل ال�سم ِّو والرفع ِة وهذا ما نالحظه يف
تطمح
ِ
ِّ
بف�ضل كادرها
عدد جديد ،نالحظ التقدم فيها وهذا
كل ٍ
ِ
للعمل املخل�ص وامل��ح��ب ل�ل�إم��ام احل�سني(عليه
املحب
ِ
ال�سالم).
أخت املعاونة الإدارية(�أم
ثم �ألتفتت �أُ�سرة القوارير اىل ال ِ
حق القوارير ف�أجابت قائلة:
حيدر) لت�سمع ما تقوله يف ِ
�إن جملة ال��ق��واري��ر �أب��دع��ت يف رف ِ��د امل�سرية التوعية
الإ�سالمية وهي مركز النور وال�شعاع املحفز لكاف ِة الن�ساء
أبواب متعددة.
خالل ما ين�شر فيها من � ٍ
لرتى النور من ِ
بالفكر الإ�سالمي ،فكر �آل البيت(عليهم
وه��ي ُتعنى
ِ
ال�سالم) الأ�صيل والكلمة الهادفة وكل ما يهم الأمة من
�صعيد الثقافة والفكر واملجتمع،
ر�ؤى و�سلوك ب ّناء ،على
ِ
وقد �أثبتت قدرة ملحوظة يف تخطي ال�صعاب ،والإ�ستمرار
دون فتور �أو تلك�ؤ واحلمد هلل.
القوارير /نحن ن�سعى ب���أن تكون جملتنا بامل�ستوى
ذاته يف الوفا ِء لر�سالتها و�أهدافها،و�أن تبقى عند ح�سن
ظن ُقرا ِئها.
و�أُ�سرة املجلة ت�شكر كادر مركز احل��وراء زينب(عليها
حل�سن الإ�ستظافة ولك ّل ما قدمه لنا من خدمة
ال�سالم)
ِ
التوا�صل ب�ين الأق�����س��ام املختلفة يف العتب ِة احل�سيني ِة
املقد�سة.
وختام ًا نقول� :أن للمر�أ ِة دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف تربي ِة
بالعمل
منتج وفاعل ،فعلينا قبل ك ّل �شيء �أن نهتم
ٍ
ِ
جيل ٍ
امل�سائل
على �إرتقا ِء امل�ستوى الفكري والتعليمي لها� ،إذ من
ِ
الئق
املهمة �أن تكون املر�أة والفتاة متعلمة وعلى م�ستوى ٍ
من الثقاف ِة الإ�سالمية.
و�أي�ض ًا تتمنى �أُ�سرة القوارير تتمنى �أي�ض ًا للفتا ِة امل�ؤمنة
�أن تقتدي بال�س ّيد ِة الزهراء(عليها ال�سالم) وجتعلها
أجل التعلم
قدو ًة لها يف ك ّل �أمو ِر حياتها ،و�أن جتتهد من � ِ
والتفقه ب�أمو ِر الدين وعلوم القر�آن لرتقى برتبي ِة اجليل
اىل م�ستوى الرفعة وال�سمو وخلق �أ�سرة �إميانية �إذ للمر�أ ِة
والفتاة دور كبري يف �أدا ِء هذه الر�سالة املهمة.
رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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�أطفالنا والإلكرتونيات احلديثة
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ي��ع��د ال��ع��ب وال�ت�روي���ح م���ن النظم
الرتبوية واالجتماعية املكونة لبناء
املجتمعات فهي ���ض��رورة اجتماعية
للإ�سهام يف بناء وتطوير �شخ�صية
الفرد امل�سلم ،فقد كان الإ�سالم يدعو
�سلوك
اىل الت�شديد الدائم والتطوير ِ
املجتمع امل�سلم.
لقد كان ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه
و�آل����ه و�سلم)يهتم برتبية الأط��ف��ال
وي��رع��اه��م وي���رى �أن للطفل حقوق ًا
على والديه يف تربيته ويف معاملته،
وكان(�صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم)
للعب
رقيق املعاملة للأطفال ،يدعوهم ِ
معهم ،ومن اقواله(�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم)  (:اعب ابنك �سبعا ،و�أدبه
�سبعا ،و�صاحبه �سبعا)(ر�سالة
احلقوق /لالمام زين العابدين) ،وقد
كان(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ي�شيع
الفرح وال�سرور بني ال�صغار ويالعبهم
ومي���ر معهم وي��ح��دث��ه��م ع��ل��ى اللعب

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

الرتبوي واملرح املتاح.
وال��ت��ل��ف��از واحل���ا����س���ب والإن�ت�رن���ت
والألعاب الإلكرتونية (بالي �ستي�شن،
جيم بوي ،بي �إ�س بي  ..وغريها) من
�أك�بر التحديات التي تواجه الأ�سرة
امل�سلمة يف تربية �أبنائها يف وقتنا
احلا�ضر..
وكثري من الأ�سر يظهرون اليوم قلق ًا
متزايد ًا اجتاه انعكا�سات م�شاهدة هذه
الربامج على االبناء وي�شاركهم يف هذا
ال�شعور عدد ال ب�أ�س به من االخ�صائيني
يف علم االجتماع وعلم النف�س وغريهم
من املدر�سني و�أ�صحاب االخت�صا�صات
الرتبوية االخرى ،وذلك ملا لها من �أثر
على النمو العقلي واملعريف واالجتماعي
للطفل والنا�شئة.
ف�إما �أن متنعها وحتارب وجودها يف
البيت� ،أو �أنها تن�ساق وراء كل جديد
وت�ترك الطفل يتعامل معها دون قيد
�أو �شرط ف�إن خطر تركها دون رقيب

وح�سيب ي���ؤدي �إىل �آث��ار �سلبية كثرية
يطول احلديث عنها ،من �أهمها:
الآثار ال�صحية (ال�سمنة ،الع�صبية،
عدم الرتكيز� ،ضعف النظر �...إلخ)،
والآثار النف�سية (االن�سحاب والعزلة،
وع��دم التفاعل مع الأ�سرة واملجتمع،
وال��ك�����س��ل ،وال����ع����ن����ف ،)...والآث�����ار
الأخالقية (تب ّني قيم �سلبية ،االن�سياق
وراء ال��ع�لاق��ات امل��ح��رم��ة م��ن حب
و�صداقة).
ويتفق كثري من الآباء والأمهات على
�ضرورة التقليل من جلو�س �أطفالهم
�أمام التلفاز �أو الفيديو� ،أو ا�ستخدام
الأجهزة الإلكرتونية املختلفة ،ولكنهم
يت�ساءلون ع��ن كيفية حتقيق ذل��ك.
و�سن�شري �إىل �أه���م ال�����ض��واب��ط التي
ينبغي للأ�سرة �أن تراعيها عند ال�سماح
بدخول مثل هذه امل�ستجدات �إىل البيت
�ضوابط اال�ستخدام:
من املهم �أن نتذكر  -قبل �أن نتخذ �أي

اسرة ومجتمع

�سيا�سة �أ�سرية حيال هذا املو�ضوع � -أن
التلفاز واحلا�سب والإنرتنت والألعاب
الإلكرتونية وغريها ما هي �إال �أدوات
وكيفية ا�ستخدامها هو ال��ذي يحدد
حكمنا عليها بالفائدة �أو ال�ضرر،
وباملنع �أو ال�سماح.
ومن املهم � ً
أي�ضا �أن تتعامل الأ�سرة مع
هذا التحدي كما تتعامل مع �أي م�شكلة
تربوية �أخرى ،وذلك ب�أن تقدر حاجة
الطفل �إىل ال�ضبط ،فالطفل يحتاج
�أن ي�ضبط �سلوكه يف التعامل مع هذه
امل�ستجدات ،وعملية ال�ضبط حتتاج
�إىل عدة �شروط لكي تكون فعالة وهي:
(� )1ضرورة و�ضوح ال�ضوابط التي
حتكم ا�ستخدام ه��ذه امل�ستجدات،
�أي �أن نتحدث مع �أطفالنا قبل �شراء
اجلهاز عن ال�ضوابط التي يجب �أن
ي�سريوا عليها ل ُي�سمح لهم با�ستخدامه.
( )2ن�شرتك مع �أطفالنا يف و�ضع
ه���ذه ال�����ض��واب��ط ،ون���ح���اور ،ونقنع،
ونعلل ،والطفل ي�ستجيب �أكرث �إذا فهم
و�شعر مب�شاركته يف القرار.
(����)3ض���واب���ط اال���س��ت��خ��دام يجب
�أن ت�����ش��م��ل ال���وق���ت (ع����دد ���س��اع��ات
اال���س��ت��خ��دام ،متى ميكن ا�ستخدام
اجلهاز ،هل ي�سمح با�ستخدامه �أثناء
الأ�سبوع �أو يف نهاية الأ�سبوع ،قبل �أداء
الواجبات �أو بعد (...
وت�شمل � ً
أي�ضا املحتوى� ،أي امل�ضمون
يف اللعبة �أو الربنامج �أو املوقع ..ويجب
�أال نتهاون يف �صرف �أطفالنا عن �ألعاب
العنف� ،أو تلك التي حتتوي على ما
يخالف قيمنا ومعتقداتنا ،و�إقناعهم
بذلك.
(�)4ضرورة الثبات واال�ستمرارية يف
تطبيق ال�ضوابط التي مت االتفاق عليها
مع الأطفال ..والتذبذب ي�ؤدي �إىل عدم
�إح�سا�س الطفل بالأمن ،وانعدام ثقته
بوالده ؛ لأنه ال يعرف ما الذي يريده.
()5الب������د م���ن احل����زم ع��ن��د ع��دم

االلتزام بتطبيق ال�ضوابط ،واتخاذ
�إج��راء مينع تكراره م�ستقب ًال ،كاملنع
م��ن ال��ل��ع��ب م���دة ي����وم ،وغ�ي�ر ذل��ك،
وباملقابل الت�شجيع عند االن�ضباط.
( )6الب��د م��ن ا�ستخدام املراقبة
واملتابعة عن بعد ،ودون �أن ي�شعر الطفل
بذلك؛ خا�صة ا�ستخدام الإنرتنت.
وملا كان من النادر جدا يف مثل هذه
الأي����ام وج���ود البيت ال���ذي يخلو من
هذه الأجهزة ف�إن ال�ضرورة تدعو كل
الأ���س��ر اىل �أخ��ذ جانب احل��ذر اجتاه
تلك الأنعكا�سات املختلفة التي ترتكها
م�شاهدة ه��ذه الربامج على الأبناء،
وذل��ك حر�ص ًا على تن�شئتهم و�ضمان
م�ستقبل تربيتهم ،فال ب ّد �أن ن�ضع هذه
الأج��ه��زة يف مكان ع��ام يف البيت �أي
يف مكان ت�صعب فيه خلوة الطفل مع
الأجهزة.
بدائل تقلل التعلق بالإلكرتونيات :
ثم البد �أن نفكر ببدائل مغرية نقدمها
لأطفالنا ً
عو�ضا عن الوقت الذي يق�ضى
مع تلك الأجهزة ،ويجب �أن ن�شاركهم
يف ق�ضاء �أوقات �أكرث معهم مهما كانت
م�شاغلنا
وفيما ي�أتي بع�ض الأفكار التي ميكن
�أن ت�ساعد ال��وال��دي��ن لتقدمي بدائل
ممتعة ومفيدة لأطفالهم:
 -1اكت�شف هوايات طفلك وطورها:
كل طفل لديه اهتمام يف جانب معني،
طور هذا االهتمام لي�صبح هواية ،وال
تبخل ب�شراء الأدوات التي تعزز هذه
الهواية.
 -2ا�شرت كتا ًبا يف ال�سرية النبوية
�أو ع���ن ���س�يرة الأئ���م���ة املع�صومني
عليهم ال�سالم والأول��ي��اء ال�صاحلني
كي ينتهجوا منهاج �صحيح وا�صيل،
وخ�ص�ص لذلك وقتًا ح�سب قدرتك.
طفلتك على
 -3يف املطبخ :ع�� ّودي
ِ
دخ���ول املطبخ واال���س��ت��م��ت��اع ب���إع��داد
الوجبات اخلفيفة  .وميكنك �شراء

كتاب طبخ خا�ص بالأطفال.
 -4جهز منطقة للعمل :حدد مكا ًنا
يف �أي رك��ن يف املنزل ليكون منطقة
عمل لأطفالك.
�ضع فيه طاولة �صغرية وكرا�سي،
و�سلة للمهمالت ،و�أل����وان ،ومق�ص،
و�صمغ ،و�أورا ًقا ملونة� ،سيق�ضي طفلك
فيها �أطول الأوقات و�أمتعها.
 -5معر�ض للر�سوم :لت�شجيع طفلك
على الر�سم ،ميكن �أن حتدد موعدًا
لإقامة معر�ض لر�سوم �أطفال العائلة
�أو اجلريان ..خ�ص�ص جوائز واعر�ض
�أعمال امل�شرتكني واجعله حد ًثا �أ�سر ًيا.
 -6الريا�ضة� :شجع �أطفالك على
ممار�سة الريا�ضة ،وميكنك ممار�ستها
معهم..
 -7ت��ع��رف ع��ل��ى م��ع��امل امل��دي��ن��ة:
يوما يف ال�شهر �أو الأ�سبوع
خ�ص�ص ً
لزيارة َم ْعلم من معامل املدينة التي
ت�سكنها.
يوما
 -8ي��وم لل�صدقة :خ�ص�ص ً
لأطفالك يف ال�شهر �أو الف�صل للتخل�ص
م��ن ال��زائ��د م��ن املالب�س والأل��ع��اب..
واجمعها لل�صدقة ،واج��ع��ل طفلك
ي�شارك يف اجلمع والرتتيب.
 -9ع ّود طفلك على كتابة مذكراته:
يكتب ال��ط��ف��ل يف دف�ت�ر �صغري �أه��م
ما حدث له يف يومه ،وي��دون التاريخ
وال�شهر وال�سنة ،ومي��ك��ن �أن يزينه
بر�سوم ،وي�ساعد هذا على �أن يتعود
ال��ط��ف��ل التفكري يف ي��وم��ه ،وحت��دي��د
م�شاعره ،والتنفي�س عنها بطريقة
�إيجابية.
�ستجد �أفكا ًرا كثرية ميكن تنفيذها
مع �أطفالك ،وتق�ضي �أجمل الأوق��ات
م��ع��ه��م� ،أوق�����ات حت��ف��ر يف ذاك��رت��ك��م
جميعا.
�أحمد البخاتي
بغداد
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الكذب هو �أح��د العادات ال�سلوكية
وال���ذي ي�ص ّنف يف عمومه �ضمن (
العادات ال�سيئة ) .هو �أحد ال�سلوكيات
( الدفاعية ) �أو ( الهروب ّية )  ..يلج�أ
الطفل للكذب �إ ّما دفاع ًا عن نف�سه �أو
هروب ًا من واقع �أو من عقوبة .
الكذب �سلوك ( مكت�سب ) ..مبعنى
�أن الطفل يتع ّلمه ويكت�سبه من البيئة
والرتبية التي ن�ش�أ فيها  .جاء يف �أثر
( امل�ؤمنُ ُيطب ُع على ِّ
كل ُخ ٍلق � َإل.ّ ..ا
الكذب واخليان َة ).
َ
�أه���م ا���س��ب��اب ال��ك��ذب عند الطفل
 - :الق�سوة يف الرتبية  .بال�ضرب
�أو التحقري �أو نحو ذل��ك مما يدفع
الطفل �إىل �أن يقول غري احلقيقة - .
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

الرتبية على الكذب  .فهو ي�سمع �أمه
تكذب ،و�أب��وه يكذب ،ول��و كذبات يف
�أمور ي�سرية قد ال نلقي لها با ًال غري �أن
الطفل ينطبع عنده املوقف فيحاكيه
 - .اخلواء املعريف عند الطفل  .عن
خطورة الكذب و وعاقبته يف الدنيا
والآخرة  .دائما املعرفة ت�ش ّكل ( خط
دف��اع��ي ) ويف نف�س ال��وق��ت ( خط
بنائي ) على ح�سب الظرف واملوقف
 - .احل��رم��ان  .العاطفي وامل���ادي .
والإه��م��ال  .ي�ضطر الطفل للكذب
�سيما �أم��ام �أقرانه فقط ليخرج من
دائرة ال�شعور باحلرمان �إىل دائرة (
الت�ش ّبع ) مبا لي�س عنده �أو لي�س فيه ..
فقط ليقاوم هذا احلرمان الواقعي .

وحني نتم ّنى من �أبنائنا �أن ال يكذبوا،
علينا � - :أن نعاملهم باحرتام وثقة،
ونبتعد ع��ن ا�سلوب ال�شك والريبة
والأ�سئلة التي تثري عندهم املراوغة
ن�شجعهم ون��ح�� ّف��زه��م على
� - .أن ّ
ال�صدق � - .أن نبتعد ع��ن �أ�سلوب
املعاتبة وال�ضرب �إىل �أ�سلوب تو�ضيح
اخل���ط����أ  - .ال�ترب��ي��ة ب��ال��ق��وة على
ال�صدق  - .الرتبية بالنموذج من
ّ
خالل الق�صة الهادفة  ( .ق�صة بائعة
اللنب )  - .تو�ضيح خطورة الكذب يف
الدنيا والآخ��رة  - .الدعاء لأطفالنا
بال�صالح .
رقية حممد
بغداد

اقالم القراء

اهمية ا�صالح النف�س
ت��ت�����ص��ف ع��م��ل��ي��ة ا����ص�ل�اح النف�س
ب��االه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة يف ال�����ش��ري��ع��ة
اال�سالمية ،كونها ت�شكل منطلق ًا نحو
ا�صالح املجتمع االن�ساين ،والرقي
باالن�سانية نحو الكمال وا�ستحقاق
اخل�لاف��ة االلهية ،وق��د ح��ثّ ال��ق��ر�آن
الكرمي على ا�صالح النف�س ،حيث قال
س وَمَــا سَوَّاهَا ( )7ف ََألْهَمَهَا
تعاىل{ وَنَ ْف ٍ
ُفـجُــورَهَــا وَتَ ْقوَاهَا}(ال�شم�س،)8-7:
وي���وج���د خ���ط���وات ع��م�لان��ي��ة ل��ه��ذا
اال�صالح ي�صل من خاللها االن�سان
اىل مراتب الكمال:
اخل���ط���وة االوىل :م��ع��رف��ة
النف�س االن�سانية:
ان حت���دي���د ال�ب�رن���ام���ج ال�����س��ل��وك
الروحي لالن�سان من مالحظة الذات
االن�سانية ،وا�ستك�شاف خ�صائ�صها
الوجودية ،من فقر مطلق واحتياج
دائم ،ليت�سنى له من خاللها معرفة
اهلل تعاىل(من عرف نف�سه فقد عرف
ربه) وحماولة تكوين ر�ؤية عقدية يف
الوجود حتكم م�سرية االن�سان نحو
التكامل ،وجتعله يركن اىل اهلل تعاىل
يف جميع حركاته و�سكناته ،ويهجر
كل ما لي�س هلل فيه ر�ضى.
اخلطوة الثانية :معرفة
اهلل تعاىل:
ا�ستكما ًال خلطوات ال�صحة النف�سية

االن�سانية يجب الت�أكيد على خا�صية
معرفة اهلل تعاىل وتوحيده يف البناء
ال��روح��ي لالن�سان ،فبعد �أن يعاين
االن�سان فقره واحتياجه الوجودي،
���س��وف ي��ت��اح ل���ه ال��ت��ع��رف بفطرته
ووج���دان���ه وع��ق��ل��ه ع��ل��ى اهلل ت��ع��اىل
و�صفاته وا�سمائه ،وم�شاهدة مظاهر
قدرته وعظمته يف الوجود ،فيخ�ضع
له خ�ضوع العبودية احلقة ،ويهتدي
ب��ن��ور ه��داي��ت��ه ،م��ن خ�لال التم�سك
بحبل اهلل تعاىل وحده ال �شريك له،
امل�ؤثر االوحد يف الوجود ،الذي ي�ستند
اليه وجود اال�شياء وفاعليتها ،والعمل
على حتكيم ه��ذه ال��ر�ؤي��ة التوحيدية
يف جم���االت احل��ي��اة ك��اف��ة ،ف�لا بد
من جعل التوحيد املنطلق اال�سا�س
واالوحد يف افعال االن�سان ،حيث �إنّ
ك ّل فعل ال ب ّد له من نحو تعلق بهدف
له واقعية وت�شخ�ص ،ومبا �أنه تعاىل
ه��و ال��وج��ود احل��ق ،ف�لا ب�� ّد م��ن كون
اال�شياء تكت�سب حقيقتها ّ
وت�شخ�صها
الواقعي من خالل ارتباطها به تعاىل،
وم��ن خ�لال حلاظها ب��ه��ذا اللحاظ
واالرتباط ،فال واقعية ل�شيء مبعزل
ع��ن االرت���ب���اط ب���اهلل ت��ع��اىل ،وعليه
تكت�سب االفعال قيمتها وهدفيتها من
خالل ربطها باهلل تعاىل.
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة :االل��ت��زام
ب�أحكام ال�شريعة وقيمتها:

يجب االل��ت��زام ب���أح��ك��ام ال�شريعة
اال�سالمية وقيمتها ،نظر ًا ملا حتويه
من برامج عبادية و�سلوكية ترتقي
ب��ال��ن��ف�����س االن�����س��ان��ي��ة اىل م����دارك
ال��ك��م��ال ،وتخل�صها م��ن ال��روا���س��ب
الدنيوية والعوالق املادية التي تقف
ح��ائ ً
�لا ام��ام بلوغ االن�����س��ان لكماله،
كما يجب اال�ستفادة م��ن اي��ام اهلل
ونفحاته يف الدهر ،واغتنام الفر�ص
التي �أع�� ّده��ا لعباده ،ا�ستنقاذ ًا لهم
م��ن ظلمات الغفلة ،كما يجب بناء
ال���روح االن�����س��ان��ي��ة ،مل��ا ت�سهم ب��ه يف
تهذيب النف�س وا�صالحها ،وجعلها
روحانية متخلقة ب�أخالق اهلل تعاىل،
واوىل هذه القيم التقوى ،وهي اول
�صفة يجب ان يتحلى بها ،كما يجب
اال�ستغفار والتوبة يف تطهري النف�س
وم�����س��اع��دت��ه��ا ل��ت��ن��ط��ل��ق يف م�����س�يرة
تكاملها من جديد بعد �سقوطها بفعل
الذنوب واخلطايا.
ويف اخلتام نقول ان اللحظة التي
نعقد فيها العزم على خمالفة اهوائنا
النف�سية ،وت���رك ال��ع��ج��ب وال��غ��رور
والتبعية ل�شيطان النف�س ،نكون قد
و�ضعنا القدم على طريق ال�صالح
واخلري.
ال�شيخ لبنان الزين
لبنان
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ابداعات نسوية

اخلطاب اجلمايل للون الأخ�ضر يف العمارة الإ�سالمية
بقلم  :د� .صفا لطفي
�إن عبقرية الفنان امل�سلم ورغبته يف التطور
والتطوير مع ًا دفعاه �أوال الن يبحث عن �آفاق مميزة
ترمي ب�أهواء نف�سه ورغباتها بعيد ًا وبالتايل كان
لذلك الإ�سهام يف ت�شذيب وتزكية نف�سه و�صو ًال
بها �إىل طريق احلق واخلري.
فجاءت طروحاته مرتجمة يف ن�صو�صه و�أ�شكاله
و�ألوانه ال لكي يقول  -ها �أنا ذا  -بل ليقول بكل
توا�ضع اتقوا اهلل وابتغوا �إليه الو�سيلة ،انه م�ؤمن
جم��ه��ول �إال ع��ن��د اهلل ت��ع��اىل ،وط��روح��ات��ه تدلل
لنا �صحة �سريه باجتاه املطلق ذل��ك لأنها ت�أخذ
اجل��م��ال املطلق
ب���ع���ق���ول���ن���ا جت���اه
�أرواح�����ن�����ا
�إنها ت�ؤ�سر

ب����ه����دوء وحت����ل����ق ب��ه��ا
ل��ت�����ض��ع��ه��ا يف م��واج��ه��ة
احل���ق���ي���ق���ة الأح�����دي�����ة
حقيقة احل���ق �سبحانه
وت����ع����اىل  .ان������ه م���ب���دع
و���ص��اح��ب ت�����ص��ري��ف لأن��ه
ي�ضعنا يف ح�ضور �سرمدي
ب�صيغة ���س��ك��ون��ي��ة ه��ادئ��ة
وم�ستمرة بنف�س الوقت
ف�ل�ا ن�����ش��ع��ر ون���ح���ن معه
يف ه��ذا احل�ضور الدائم
ب��ان هناك فا�صلة زمانية
فاملا�ضي وامل�ستقبل ،عنده
وجهان لعملة واحدة .
فان رحلة الأ�شكال الب�صرية
والأل���وان منذ ال��ق��دم و�صوال
ب���ال���ف���ن الإ�����س��ل�ام����ي،
و���س��م��ت بال�سمة
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الروحية ذل��ك �إن��ه��ا ذات من�ش�أ
روح��ي واح��د هو اجلمال املطلق
ولي�س هناك جمال مطلق خا�ص
ب��دي��ان��ة معينة فالكل ينهل من
نور واحد هو اهلل تعاىل  .نحن
الآن �إزاء اللون الأخ�ضر الذي
يبقى ل��ه ح�ضور �إ���ض��ايف يجعل
من العمارة الإ�سالمية حافلة
برموز ال ميكن م�سكها با�ستدالل
ع��ق��ل��ي� ،إذ يجعلها ال��ل��ون �أك�ثر
�شمولية و�أ���ص��ع��ب م��ن �أن تكون
ط��ي��ع��ة مل��ت��ن��اول ق���وان�ي�ن ال��ع��ق��ل،
�إنها ت�صبح ع�صية الن �شحنتها
الإ���ض��اف��ي��ة ج��ع��ل��ت��ه��ا ت��خ��رج من
ج��اذب��ي��ة امل��ح��دود لت�شري ومتيل
�إىل الالحمدود .
والأخ�����ض��ر واح���د م��ن الأل���وان
ال������ذي ي���خ���رج���ن���ا م����ن ح��دي��ن
لي�ضعنا �أم���ام وح���دة ائ��ت�لاف
ن��اجت��ة م��ن ج���دل ب�ين رم��زي��ن
مت�ضادين احدهما ميثل دنو
الروح والآخر ميثل �سموها،
ان�������ه مت�����ام����� ًا مي����ث����ل م��ن
الناحية ال��روح��ي��ة وح��دة
�أ���ض��داد تفاعلت وكونت
حالة جديدة كال�سالب
واملوجب يف تكوينهما
ل����ل����ن����ور � .إن
ح�ضور اللون
الأخ�������ض���ر
يف

العمارة الإ�سالمية هو ا�ستكمال �أما اللون الأخ�ضر فقد ورد يف
الت�شكيل للغته الروحية املتحررة القران الكرمي ب�أكرث من �آية وله
من عامل املادة ،كل ذلك لريجع دالالت عدة ،يقول اهلل عز وجل
ال��ت�����ص��م��ي��م ال��ع��م��اري بعملياته "عليهم ثياب سندس خضر واستربق
وحـ ـل ــوا أس ـ ــاور م ــن ف ـضــة وس ـقــاهــم
اخل��ط��وط��ي��ة ال��ت��ج��ري��دي��ة �إىل
رهب ــم ش ــرابــ ًا طــه ــور ًا " (الإن�����س��ان،
املطلق ،موجد ًا بذلك لغة رمزية
 ،)21وي��ق��ول �سبحانه وت��ع��اىل
مقابلة ل��ل��وج��ود ،وي��ع��ود ال�سبب
" م ـت ـك ـئــن عـ ـل ــى رفـ ـ ــرف خـضــر
يف �إي��ج��اد ه���ذه ال��ل��غ��ة ال��رم��زي��ة وع ـب ـقــري ح ـســان " (ال��رح��م��ن،
�إىل ا���س��ت��خ��دام ال���ق���ر�آن �آي���ات
 )76وي��ق��ول ع��ز وج��ل " أولـئــك
الطبيعة جميعها ك�إ�شارات �إلهية هلم جنات عــدن جتــري من حتتهم
واخل��روج من املحاكاة الدقيقة األهنار حيلون من أساور من ذهب
ويلبسون ثـيــابـ ًا خـضــر ًا مــن سندس
وامل�لا���ص��ق��ة ل��ل��واق��ع امل��رئ��ي هي
ت��ع��ب�ير ع��ن ف��ه��م امل�����ص��م��م ك��ون وإستربق " (الكهف )31 ،وقوله
�سبحانه وتعاىل " وهو الذي انزل
الواقع جمموعة �آيات والتي هي
ً مــن الـسـمــاء م ــاء ًا فــأخــرجـنــا بــه نبات
يف �أ�صلها لي�ست واقع ًا منف�صال
ك ــل ش ــيء خ ـض ــر ًا خن ــرج م ـنــه حـبـ ًا
قائم ًا ب��ذات��ه  .وتتجلى العملية
مرتاكب ًا " (الأنعام. )99 ،
الإب��داع��ي��ة التي تك�شف ال�صور
امل���رئ���ي���ة وت��زي��ل��ه��ا ع���ن مت��ث��ل��ه��ا وه��ك��ذا ف���ان ال��ل��ون الأخ�����ض��ر
احلا�ضر وجتردها حتى ال ت�صري ارتبط هنا ب�أقد�س م�ستقر وهي
دالة على املو�ضوعات يف ح�ضور اجلنة ،كما �إن هذا اللون يذكرنا
م��ادي ال�����ص��ورة ،ب��ل لغة ت�أملية بخري العاقبة واخللود يف النعيم
تخاطب العامل غري املرئي الذي حيث اجلمال الأزيل ،وحني ي�شرع
ه��و حقيقة امل��و���ض��وع��ات  .نحن امل�����ص��م��م امل�����س��ل��م يف ا���س��ت��خ��دام
الآن �إزاء ال���ل���ون الأخ�����ض��ر يف هذا اللون فان ا�ستخدامه هذا
العمارة الإ�سالمية ،والتي رغم مل ي��ك��ن مب��ع��زل ع���ن مرجعيته
تقادم الزمن بقي اللون الأخ�ضر القر�آنية ،وه��و حيث ي�ضع هذا
ل��ون�� ًا م��ت��غ��ل��ب�� ًا ف��ي��ه��ا وه��ن��ا ي��ب��دو اللون �أمام �أنظارنا فانه بالت�أكيد
امل�����ص��م��م امل�����س��ل��م م�شبع ب��ر�ؤي��ة ي��ه��دف �إىل �إح��ال��ت��ن��ا مل��ا انطوت
عمارية ت��ب��دو لأول وه��ل��ة جمرد عليه �آي���ات ال��ق��ران ال��ك��رمي من
ظ��اه��رة جمالية بحتة لكنها يف معاين ودالالت .
�أعماقها تبقى ظاهرة (�إن�سانية
 خلقية  -كونية) يف �آن واحد .رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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أعالم النساء

ام االمام الهادي(عليه ال�سالم)
ا�سمها:
ه���ي ال�س���يدة �س���مانة(الكايف:1
 ،)498كان���ت م���ن اف�ض���ل ن�س���اء
ع�صره���ا حي���ث ال يوجد له���ا مثيل يف
الزهد والتقوى ،وكانت دائمة ال�صيام
والقي���ام ،كيف وان اهلل عز وجل جعلها
وعا ًء ل�س���ره املكنون ،فهي زوجة االمام
اجلواد وام االمام الهادي ،وكانت تلك
ال�س���يدة جاري���ة مولدة ن�ش����أت يف ديار
العرب ،فتعلمت الأدب واملعا�ش���رة من
ذل���ك املجتم���ع ال���ذي منت في���ه القيم
واملث���ل العلي���ا ومكارم االخ�ل�اق بربكة
اال�س�ل�ام احلنيف.
وم���ن ا�س���ماءها االخ���رى� :سو�س���ن،
وجمانة،وغريها(بحاراالنوار.)115:50
كنيتها:
ام الف�ضل(بحار االنوار.)114 :50
لقبها:
ال�سيدة(دالئل االمامة.)411:
زواجها من االمام اجلواد(عليه
ال�سالم)
ق���ال حممد ب���ن الفرج ب���ن ابراهيم
ب���ن عبد اهلل بن جعف���ر :دعاين االمام
اب���و جعفر(اجلواد)حمم���د ب���ن عل���ي
مو�س���ى(عليهم ال�س�ل�ام) ،فاعلمي �أن
قافلة قدمت فيها نخا�س ومعه جواري،
ودفع يل �سبعني دينار ًا ،وامرين بابتياع
جارية و�صفها يل ،فم�ضيت وعلمت
مبا ام���رين ،وكانت تل���ك اجلارية
ام اب���ي احل�س���ن الهادي(علي���ه
ال�س�ل�ام) ،وروي �أن ا�س���مها
�سمانة(دالئل االمامة.)368 /410:
وعندما و�صلت تلك ال�س���يدة اجلليلة
اجلواد(عليه ال�سالم)،
تزوجها االمام
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

30

وعا�ش���ت يف كنف���ه ،وهي
تغرتف من منري االمامة
ومنهلها العذب ر�ش���فات
الرحيق املختوم.
والدتها االمام
الهادي(عليه ال�سالم)
اقرتن ـ ـ ـ ـ ـ���ت ال�سيدة �سمانة
املغربي���ة بالإم���ام اجلواد(علي���ه
ال�س�ل�ام) ،وم�ض���ى عل���ى زواجه���ا
املب���ارك م���دة م���ن الزم���ن ،فحملت
بولده���ا الهادي(علي���ه ال�س�ل�ام).
ويف ي���وم م���ن االي���ام املبارك���ة �أط ّل
عل���ى بيت الإمام���ة كوك���ب د ّري� ،أنار
البيت العل���وي ،فزاده بهج���ة و�ضيا ًء،
وقد ا�ضيفت بوالدته اىل بيت الر�سالة
والإمام���ة ومق��� ّر الو�صي���ة واخلالف���ة
�ش���عبة م���ن دوح���ة النب���وة منت�ض���اة
مرت�ضاة ،وثمرة من �ش���جرة الر�سالة
جمتن���اه جمتباه.
�أما والدت���ه فقد اختلف���ت الروايات،
فقد ذك���ر ابن عيا����ش� :أنه���ا كانت يف
ال���ثاين او اخلام����س من �ش���هر رجب
الأ�ص���ب ،فيما ذك���رت رواي���ة اخرى:
�أن والدته كانت يف الن�صف من �ش���هر
ذي احلج���ة احلرام من �س���نة()212
للهج���رة املبارك���ة ق���رب املدين���ة
املن���ورة يف مو�ض���ع يق���ال له�(:صريا)
او(�صربا)(الف�ص���ول املهم���ة.)265:
كراماتها:
يكف���ي يف جاللة هذه ال�س���يدة وعل ّو
�ش�أنها و�س���م ّو مقامها ما حتدثت عنه
الرواي���ة ال���واردة ع���ن ولده���ا الأمام
الهادي(علي���ه ال�س�ل�ام) واملروية عن

حممد ب���ن الفرج
وعلي بن مهزيار :حيث قال(عليه
ال�س�ل�ام)�(:أمي عارف���ة بحقي ،وهي
م���ن �أه���ل اجلن���ة ،ال يقربها �ش���يطان
م���ارد ،وال يناله���ا كي���د جب���ار عنيد،
وه���ي مكل����ؤة بع�ي�ن اهلل الت���ي ال تنام،
وال تتخل���ف ع���ن امه���ات ال�صديق�ي�ن
وال�صاحلني)(دالئ���ل االمام���ة/
الط�ب�ري.)369 /410
وفاتها(عليها ال�سالم):
م���رة اخرى نلتقي م���ع الت�أريخ الذي
ه�ضم حق الآل وبخ�س���هم حقوقهم يف
كل �ش���يء حتى قام حماته من االوغاد
على حرق تراث ال�ش���يعة فل���م ي�صلنا
من���ه �إ ّال الن���زر القلي���ل ،وهك���ذا �ضاع
علين���ا تاريخ وفاة هذه امل���ر�أة اجلليلة
كم���ا �ضاع���ت تواري���خ معظ���م امهات
املع�صومني(عليهم ال�س�ل�ام).
ف�س�ل�ام علي���ك ي���ا زوج���ة
اجل���واد ،وي���ا�أم اله���ادي ،وي���ا ج���دة
الع�سكري(عليهم ال�سالم) يوم دخلت
بي���وت �آل اهلل ويوم كن���ت يف لقاء اهلل
و�ش���فاعة �آل اهلل.
ورزقنا اهلل �شفاعتكم يوم الورود.

أعالم النساء

ام االمام الع�سكري(عليه ال�سالم)

ا�سمها:
ه���ي ال�س���يدة �سو�س���ن(بحار
االن���وار ،)236/50كانت يف نهاية
العف���ة وال�صالح وال���ورع والتقوى،
ويف مقدم���ة العارف���ات يف زمانها،
وكانت يف بلدها من اال�شراف ،ويف
م�ص���اف امللوك ،ويكف���ي يف ف�ضلها
�أنه���ا كانت مفزع��� ًا وملج�أ ل�ش���يعته
�أه���ل البيت(عليه���م ال�س�ل�ام) يف
زممن حمنة ال�ش���يعة �أثن���اء الغيبة
ال�صغ���رى للإمام املهدي عجل اهلل
تع���اىل فرج���ه ال�ش���ريف.
وم���ن ا�س���مائها االخ���رى:
حدي���ث ،وحديث���ة ،وع�س���فان،
و�سليل ،و�س���مانة(الكايف،)503 :1
ولها ا�س���ماء اخ���رى�،إ ّال �أن ا�ش���هر
ا�س���مائها� :سو�س���ن ،وحدي���ث.
كنيتها :
ام احل�س���ن ،وتع���رف اي�ض��� ًا ب�أم
�أبي حممد.

لقبها :
اجل���دة ،ويق�ص���د به���ذا اللق���ب
ج���دة الإم���ام املهدي(عج���ل اهلل
تع���اىل فرج���ه ال�ش���ريف).
زواجها من االمام
الهادي(عليه ال�سالم)
يف مدين���ة طيب���ة حي���ث �أع ّز
بيوت املج���د وال�ش���رف ،ذلك
بي���ت النب���وة� ،ش���اءت االرادة
االلهي���ة �أن يجتمع النور بالنور
حيث يقدر اهلل عز وجل ب�أن ي�ؤتى
بتل���ك ال�س���يدة اجلليل���ة املخ���درة
املنيفة م���ن املنائ���ي البعيدة لتكون
زوج���ة له(علي���ه ال�س�ل�ام) و�أ ّم���ا
لول���ده الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام)
فيم���ا بع���د ،فهم ا�صالب �ش���اخمة
وار ح���ام مطهرة.
والدتها االمام
الع�س���كري(عليه ال�سالم)
بع���د �أن ت���زوج االم���ام
الهادي(علي���ه ال�س�ل�ام) م���ن
ال�س���يدة �سو�س���ن ،عا�ش���ت تنع���م
يف منف���ه وه���ي حتظ���ى ب�ب�ركات
االمام���ة ،وم�ضت االيام وال�ش���هور
وق���د حمل���ت بوليده���ا ،ويف رب���وع
املدينة املن���ورة حيث مهبط الوحي
وموط���ن املالئكة الهداة ومدر�س���ة
�أهل البيت(عليهم ال�س�ل�ام)ن ولد
االمام الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام)
يف الي���وم العا�ش���ر م���ن �ش���هر ربيع
الث���اين ،وقي���ل يف الثا م���ن من���ه،
وقي���ل الرا ب���ع يف �س���نة232

للهج���رة املبار ك���ة.
خروجها من �س���امراء اىل
املدين���ة املنورة وعودتها
اىل �سامراء:
عندم���ا اقرتب���ت وف���اة االم���ام
ال�س�ل�ام)
الع�س���كري(عليه
ولعلم���ه مب���ا �س���يحدث عل���ى اه���ل
بيت���ه م���ن ظل���م وا�ضطه���اد ،فلذا
طلب م���ن امه واهله مغادرة(�س���ر
م���ن ر�أى) لأداء مرا�س���م احل���ج،
والعي����ش بعيد ًا عن انظار ال�س���لطة
اجلائ���رة ،ولك���ي يتف���رغ لرتتي���ب
و�ضع القواع���د ال�ش���عبية بعد غيبة
االم���ام املنتظر(عجل اهلل تعاىل
فر ج���ه ال�ش���ريف).
روى امل�س���عودي ع���ن احم���د ب���ن
ا�س���حاق ق���ال :دخلت عل���ى االمام
الع�سكري(عليه ال�سالم) فقال(:يا
احمد كيف حالكم فيما كان النا�س
من ال�ش���ك واالرتياب؟).
قلت :يا �س���يدي ،مل���ا ورد كتابكم
يخربن���ا مبول���د �س���يدنا حمم���د
املهدي(عج���ل اهلل تع���اىل فرج���ه
ال�ش���ريف) ،مل يب���ق من���ا رجل وال
ام���ر�أة وال غالم����أً بل���غ الفه���م �إ ّال
ق���ال باحل���ق ،فق���ال االمام(علي���ه
ال�س�ل�ام)�(:أما علمت���م ان االر�ض
ال تخل���و م���ن حجة!).
ثم طلب االمام الع�س���كري(عليه
ال�س�ل�ام) م���ن والدته(ال�س���يدة
�سو�س���ن) �أن حت���ج البي���ت �س���نة
ت�س���ع وخم�س�ي�ن ومائت�ي�ن ،وعرفها
رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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م���ا ينال���ه يف �س���نة �س���تني ،واح�ضر
ول���ده االم���ام امله���دي ،ف�أو�ص���ى
الي���ه و�س���لم الي���ه اال�س���م الأعظ���م
ومواري���ث الإمام���ة وال�س�ل�اح ،ث���م
خرج���ت والدته(ال�س���يدة �سو�س���ن)
م���ع حفيده���ا االم���ام امله���دي
و�أمه(عل���ى رواية)جميع��� ًا اىل مكة
املكرمة(اثب���ات الو�صاي���ة.)217:
االم���ام
�ش���هادة
وبع���د
الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام) ع���ادت
مرة اخرى اىل(�س��� ّر من ر�أى) فما
كان من بني العبا����س �إ ّال وقد فت�شوا
منزل االم���ام وعر�ضوا عيال االمام
و�أه���ل بيت���ه اىل �أ�ش���د امل�ضايق���ات
والتنكيل ،وظلت ال�سيدة(�سو�س���ن)
�صاب���رة حمت�س���بة م�ضطلعة بدورها
القي���ادي وال�سيا�س���ي ،وق���د اك���دت
ذل���ك ال���دور امل�ش���رق الرواي���ة
ال���واردة عن ال�س���يدة حكيمة(عليها
ال�س�ل�ام) بنت االمام اجلواد(عليه
ال�س�ل�ام)عندما �س����ألها احم���د بن
ابراهي���م قائ ًال،ف����إىل م���ن تف���زع
ال�ش���يعة؟ قال���ت ال�س���يدة حكيم���ة:
اىل اجل���دة �أم �أب���ي حممد(علي���ه
ال�س�ل�ام)(اكمال الدي���ن وامت���ام
النعم���ة.)501 :2
كراماتها:
وردت ع���دة رواي���ات ت�ش�ي�ر اىل
ت�ألق جنم هذه ال�سيدة وعلو �ش�أنها.
ومنه���ا :مل���ا دخل���ت ال�س���يدة ام
الع�س���كري عل���ى االم���ام اله���ادي
ق���ال يف حقها�(:س���ليل ،م�س���لولة
م���ن الآف���ات والعاهات واالرجا����س
واالجنا����س) ،ث���م ب�ش���رها ب���والدة
حفيده���ا احلج���ة املنتظر(عج���ل
اهلل تع���اىل فرجه ال�ش���ريف) قائ ًال
لها�(:س���يهب اهلل حجت���ه على خلقه
مي�ل��أ الأر�ض عد ًال كما ملئت جور ًا)
(اثبات الو�صية /امل�سعودي.)207:
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ويف اخل�ب�ر ال���وارد ع���ن احم���د
ب���ن ابراهي���م حينما �س����أل ال�س���يدة
حكيم���ة خات���ون بن���ت االم���ام
اجلواد(عليه ال�س�ل�ام) ق���ال :قلت
له���اك �أين الولد؟ فقالت /م�س���تور،
قلت :اىل من تفزع ال�ش���يعة؟ قالتك
اىل اجل���دة ام �أب���ي حممد(تواريخ
النبي(�صلى اهلل عليه و�آله و�س���لم)
والآل /حممد تقي الت�س�ت�ري.)94:
وج���اء يف رواي���ة احم���د ب���ن
عبي���د اهلل ب���ن يحي���ى ب���ن خاقان،
وه���و م���ن رج���ال الب�ل�اط� :،أن �أم
الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام) �أدع���ت
و�صيت���ه ،فق�س���م مرياث���ه بينها وبني
�أخي���ه جعف���ر ،وثب���ت ذل���ك عن���د
القا�ضي(اكم���ال الدي���ن وامت���ام
النعمة/ال�ص���دوق.)43 :1
واخ�ب�ر االم���ام الع�س���كري(عليه
ال�س�ل�ام) والدته بوق���ت وفاته ،وقد
او�صاه���ا بو�صاي���ا عدة ،وق���د بقيت
ه���ذه امل���ر�أة حي���ة بع���د وفاته(عليه
ال�س�ل�ام) تدي���ر �ش����ؤون �ش���يعة
اه���ل البيت(عليه���م ال�س�ل�ام)ثم
مات���ت بع���ده ودفن���ت بجن���ب ولدها
الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام)(اثبات
الو�صي���ة.)217:
ع���ن حمم���د ب���ن �صال���ح ق���ال:
مل���ا مات���ت اجل���دة(ام احل�س���ن
الع�س���كري) �أم���رت �أن تدف���ن يف
ال���دار ،فنازعه���م جعف���ر وقال :يل
ال���دار ال تدفن فيه���ا! فخرج احلجة
املنتظر(عيليه ال�س�ل�ام) فقال(:يا
جعف���ر �أدارك هي؟)(اكمال الدين
وامتام النعمة /ال�صدوق،)442 :2
ثم غ���اب عن���ه ومل يره بع���د ذلك.
تل���ك �إذن كرام���ات ت���دل عل���ى
عظم���ة تل���ك ال�س���يدة اجلليل���ة
مب���ا متت���از به م���ن غاي���ة ال�ش���رف

ومنته���ى الف�ض���ل ،وه���ي اح���دى
الأب���واب الوا�س���طة ب�ي�ن اال م���ام
احلج���ة املنتظر(علي���ه ال�س�ل�ام)
وقوا ع���ده ال�ش���عبية.
وفاتها:
بع���د عودتها م���ن املدين���ة املنورة
اىل �س���امراء وح�ضوره���ا �ش���هادة
ولده���ا االم���ام الع�س���كري(عليه
ال�س�ل�ام)� ،س���اءت �صحتها(ر�ض���ي
اهلل عنها) ،كم���ا تظهر و�صيتها ب�أن
تدف���ن بالدار� ،أي دار زوجها وابنها
الع�س���كريني(عليهما ال�س�ل�ام)
(اكم���ال الدي���ن وامت���ام النعم���ة/
ال�ص���دوق.)442 :2
ام���ا حتدي���د ت�أري���خ وفاته���ا
بال�ضب���ط ف�ل�ا �س���بيل الي���ه ،ولك���ن
من الثابت �أن���ه كان يف اوائل الغيبة
ال�صغ���رى لإم���ام الع�ص���ر والزمان
ارواحن���ا فداه� ،أي بع���د وفاة ولدها
الإم���ام الع�س���كري(عليه ال�س�ل�ام)
بقلي���ل ،كم���ا يفه���م م���ن الرواي���ة
املتقدم���ة بخ�صو����ص معار�ض���ة
جعف���ر يف دفنها(ر�ض���ي اهلل
عنه���ا) يف دار االمام�ي�ن اله���ادي
والع�س���كري(عليهما ال�س�ل�ام)
طمع��� ًا منه ومهما يك���ن ف�أن لأم �أبي
حممد(عليه ال�س�ل�ام) دور ًا عظيم ًا
قب���ل وفاتها(ر�ض���ي اهلل عنه���ا)،
اذ كان���ت الوا�س���طة ب�ي�ن حفيده���ا
العظي���م املنق���ذ و�ش���يعته بع���د وفاة
زوجه���ا االم���ام الع�س���كري(عليه
ال�س�ل�ام).
���ك يا زوج���ة الهادي،
ف�س�ل�ام علي ِ
وي���ا ام الع�س���كري ،وياج���دة م���ن
�س���يملأ الأر�ض عد ًال وق�سط ًا بعدما
ملئ���ت ظلم ًا وج���ور ًا ،وطبتم وطابت
االر����ض التي فيه���ا دفنتم

اكتشاف الذات

أنت منظمة �أم ع�شوائية؟
هل � ِ
ه��ن��اك ح��ك��م��ة ت��ق��ول(ال��ن��ظ��ام
ن�صف ال��ن��ج��اح) ،ف�لا ي�ستقيم
�أب��د ًا �أن تنجح يف �أي �شيء بدون
ن��ظ��ام ،ف��احل��ي��اة �أ���ص��ب��ح��ت �أك�ثر
�سرعة و���ص��خ��ب��� ،س��اع��ات اليوم
�أ�صبحت غري كافية ،الأمر الذي
يحتاج من الأن�سان �أن يرتب يومه
وينظم املهام املكلف بهان حتى
يلحق ب��رك��ب احل��ي��اة وي��ح��ق��ق ما
ي�سعده وي�شعره بالنجاح.
�أج��ي��ب��ي ب����ـ(�أ) �أوب�����ـ(ب) على
الأ�سئلة التالية:
�دي م��ال
�	-1إذا ك� ��ان ل � � ّ
ووق � � ��ت وق � � ��ام ���ص��دي��ق��ت��ي
بدعوتي للفر معه ،ف�أنا يف
العادة:
�أ�	-أق��وم بالت�أكد من جدول
�أعمايل �أو ًال.
ب�	-أح������زم ح��ق��ائ��ب��ي ف����ور ًا
و�أ�سافر معه بدون تفكري.
�	-2أتفق مع زميلتي على
م��وع��د معني للقائها ،لكنها
ت�أخرت ب�شكل ملحوظ:
�أ�	-أت�ضايق كثري ًا �إذا ت�أخرت
عن املوعد.

ب -ال �أ����ش���غ���ل ب����ايل ك���ث�ي�ر ًا،
لأنني ات�أخر يف العادة عليه.
�	-3أنا �أف�ضل:
�أ�	-أن اع��������رف م�������س���ب���ق��� ًا
ب��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال���ل���ق���اء(�أي���ن ���س��وف
�أذه������ب ،وم���ن ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك،
وامل���دة ال��ت��ي �س�أق�ضيها ه��ن��اك،
وماذا �سوف �ألب�س...الخ).
ب�	-أت��رك الأم���ور ت�سري على
طبيعتها وبدون تخطيط م�سبق.
 -4منط حياتي �أحر�ص
�أن يبنى على:
�أ -ج����دول م��واع��ي��د وتنظيم
م�سبق.
ب -التلقائية والعفوية.
�	-5أك �ث��ر الأم � � ��ور ال��ت��ي
حت� ��دث يل يف اج��ت��م��اع��ات
العمل:
�أ�	-أح�����������ض�����ر يف امل����وع����د
والآخرون يت�أخرون.
ب�	-أح�ضر مت�أخر والآخ��رون
ح�ضروا يف املوعد.
 -6ه��ن��اك �أم ��ر غ��اي��ة يف
الأه��م��ي��ة وي��ح��ت��اج مني اىل
قرار:

�أ�	-أح�سم �أم��ري و�أ�صل اىل
قرارات حمددة.
ب�	-أت��رك خياراتي مفتوحة،
و�أجمع املعلومات.
�	-7أن����ا م ��ن الأ���ش��خ��ا���ص
الذين يف�ضلون �أن:
�أ -ي�ستمروا يف العمل حتى
�أمتامه.
ب -الأ�ستمتاع بعمل �أكرث من
�شيء يف الوقت نف�سه.
�سجل االعرتاف:
جمموع اعرتافات(�أ):
جمموعة اعرتافات(ب):
احلكم بعد االعرتاف:
* �إذا ك��ان��ت معظم �إج��اب��ات ِ��ك
�����ت ���ش��خ�����ص م��ن��ظ��م،
ب������ـ(�أ)� :أن ِ
���ك ،ت��رت��ب�ين
ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى وق���ت ِ
أولياتك ب�شكل �إيجابي وال متيلني
� ِ
اىل الع�شوائية.
* �إذا ك��ان��ت معظم �إج��اب��ات ِ��ك
ب���ـ(ب)� :أن ِ��ت �شخ�ص ع�شوائي،
عندك ،غري
الوقت لي�س له قيمة
ِ
منظم.
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التحذير من اال�صابة مبر�ض داء الل�ؤل ؤ� ال�ساري

تن�صحك الدكتورة كرمية اخلفاجي
اخت�صا�صية الأم��را���ض اجل��ل��دي��ة -
الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د يف ف���رع الأح��ي��اء
املجهرية يف كلية الطب /جامعة بابل
باحلذر من �ألإ�صابة مبر�ض داء الل�ؤل�ؤ
ال�ساري فانه قريب حولك.
تعرف عليه ماهو هذا املر�ض ؟
كيف ينتقل ؟ كيف يعالج ؟ كيف
نتخل�ص من الإ�صابة به؟
التعريف :داء الل�ؤل�ؤ ال�ساري مر�ض
فايرو�سي حميد ي�صيب اجللد،غري
م���ؤذي ,الي�سبب �أمل �أحيانا،لكنه قد
ي�شوه ال�شكل .
ت�شخ�ص مئات بل �آالف احل��االت
يوميا يف العامل,وحاليا يعد هذا
املر�ض من �أكرث الأمرا�ض اجللديه
انت�شارا يف العراق حيث انه ي�شكل
�أك�ثر م��ن %35م���ن ح��االت الأم��را���ض
اجللديه ولكل الأعمار التي ن�شاهدها
يوميا �سواء يف العيادات اال�ست�شارية
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�أو العيادات اخلا�صه،ت�شمل اال�صابه
ع���دد ك��ب�ير م��ن ال���رج���ال وب��الأخ�����ص
يف ال��وج��ه وال��ل��ح��ي��ه وه���ذا ي���دل على
م�صدر انتقال املر�ض من احلالقني
ع��ن طريق امل��و���س� ,أدوات احلالقة،
املنا�شف واملناديل  .ثم ينت�شر هذا
املر�ض من الأب �أو الأخ �أو االبن �إىل
بقية �أف����راد ال��ع��ائ��ل��ة �أو الأ���ش��خ��ا���ص
الآخرين عن طريق املالم�سة اجللدية
مثل التقبيل �أو ا�ستعمال نف�س الأدوات
�أو املالب�س �أو الفرا�ش يقوم احلالق
�أحيانا �أو امل�صاب بع�صر �أو فتح هذه
احلبيبات املليئة بالفريو�سات ثم مل�س
�شخ�ص �آخ���ر �أو ع��ن ط��ري��ق احلكة
�أو الك�شط باليد ومالم�سة الآخرين
كما ه��ي احل��ال يف الأط��ف��ال وط�لاب
امل���دار����س ك��ذل��ك ينتقل امل��ر���ض عن
طريق ا�ستعمال احلمامات� ،أنابيب
املاء و�أحوا�ض ال�سباحة �أو عن طريق
اجلن�س ب�أنواعه الثالثة .

تظهر �أعرا�ض املر�ض بعد من 2اىل
� 12أ�سبوع من التعر�ض للإ�صابة ولكن
�أح��ي��ان��ا ت���أخ��ذ ع���دة ���س��ن��وات لتظهر
وي�ستمر املر�ض من � 12إىل � 18شهر
�أو �أك�ثر �إذا مل يعالج ,يبد�أ املر�ض
بنمو حبيبات �صغرية م��دورة �شمعية
ال�شكل يف و�سطها انخفا�ض ي�شبه
ال�صرة .تظهر يف البداية حبة واحدة
ثم يتكون جماميع ب�شكل عناقيد حولها
�أو قربها وبعدها ت�ستمر باالنت�شار من
منطقة يف اجل�سم �إىل املناطق الأخرى
وب�سرعة كبرية حتتوي هذه احلبة يف
داخلها على مادة دهنية ولي�س قيح ,
قد تكرب هذه احلبة تدريجيا وت�صل
حوايل من � 1إىل  1.5قطرا و�أحيانا
تتقيح ذاتيا فتكون خ��راج يف داخلها
وق��د ينت�شر االلتهاب فتحا باحمرار
وت���ورم ق��د ميتد �إىل م�سافات بعيدة
مع التهاب الغدد اللمفاوية القريبة
م�صحوب بحكة امل �شديد وحمى  .قد

تختفي احلبة ب��دون عالج بعد حوايل
�شهرين لكن انت�شارها ي�ستمر من �ستة
�أ�شهر �إىل ثالث �سنوات.
العالج :
ب���ال���رغ���م م���ن ب���ق���اء ال���ف�ي�رو����س يف
اجل�سم�,إال �أن مناعة اجل�سم �إذا كانت
جيده,ف�إنها �سوف حتدد انت�شار املر�ض
وتق�ضي عليه فتختفي هذه احلبيبات.
�إم���ا �إذا ك��ان��ت مناعة اجل�سم قليله
فان املر�ض ينت�شر انت�شارا وا�سعا وال
ينتهي �إال بعد م�ضي �18-6شهر ،لهذا
ا�ستمرار ظهور املر�ض ب�صورة متكرره
بالرغم من العالج ال�صحيح.
يتم العالج بتحطيم هذه احلبيبات
بالو�سائل التالية:
* الكي بحام�ض قوي مثل ترايكلور
�أ�سيتك �أ�سد.
* الكي الكهربائي
* التجميد
ا�ستعمال ع�لاج مو�ضعي مثل رت��ن �أ
وغريه.
طرق الوقاية :
* االم��ت��ن��اع اجلن�سي حل��د ال�شفاء
واخ��ت��ف��اء احلبيبات وه��و الأف�����ض��ل�,أو
ا���س��ت��ع��م��ال ال���ك���ون���دوم (ال���ف�ل�ا����ش)
وا�ستعمال الكفوف الطبية مع احلذر
ال�شديد م��ن �إن ال��ف�يرو���س ي��ك��ون يف
مناطق بعيده من الكوندومز.
* حت��دي��د التالم�س واالب��ت��ع��اد عن
ال�شخ�ص امل�صاب ملنع انتقال املر�ض.
* بع�ض الأورام اخلبيثه م�شابهه لداء
الل�ؤل�ؤ ,فيجب الت�أكد عند الت�شخي�ص.
* عدم ا�ستعمال �أدوات امل�صاب �أو
تقبيله.
* ن�������ش���ر ال����وع����ي ال�������ص���ح���ي ب�ين
احل�لاق�ين,وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ا�ستعمال
القا�صر يف الغ�سل والتعقيم ,وت��رك
معاجلة احلبيبات وع�صرها......

الصحة

اجراءات ب�سيطة لأجمل �صيف
ينتظر الأط���ف���ال ف�����ص��ل ال�صيف
ب�شغف ،حيث يق�ضون �أك�ث�ر وقتهم
خارج املنزل ،يف �أماكن قد تكون غري
معروفة بالن�سبة للأهل ،لذا تكرث يف
ال�صيف حوادث الأطفال �أكرث من �أي
وقت �آخر ،لكن ميكن معاجلة بع�ضها
من خالل اجراءات ب�سيطة ،مما يتيح
لهم ق�ضاء عطلة ممتعة:
* االغماء الناجم عن احلر ال�شديد:
�إبعاد الطفل عن ال�شم�س �أثناء اللعب،
واعطا�ؤه ال�سوائل واالمالح لي�شرب كل
5دق��ائ��ق ،وميكن و�ضع ك��م��ادات املاء
العادي على اجلبني او اجللد.
* احلرق ال�شم�سي :جتنب التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س احل��ادة ،وو�ضع واقي
ال�شم�س ،مثل املراهم التي تقي اجللد
من اال�شعة فوق البنف�سجية ،ويف حالة
اال���ص��اب��ة يتم و���ض��ع م��اء ع���ادي فوق
احلرق� ،أما يف حال ت�شكل الفقاعات
فيجب ا�ست�شارة الطبيب.
* �ضربة ال�شم�س :يف حال اال�صابة
يجب تربيد اجل�سم مبا�شرة ،بتغطية
امل��ري�����ض مب�لاب�����س مبللة ب���امل���اء ،او
تغطي�س ج�سمه يف ح��و���ض م��ن امل��اء

العادي او البارد ،وو�ضع م�صدر للهواء
بجانب الطفل كاملروحة مث ًال ،والقيام
بقيا�س درج��ة حرارته ب�شكل متكرر،
ولكن يجب التوقف عن تربيد اجل�سم
اذا هبطت احل���رارة ح��ت��ى37درج��ة،
ون��ق��ل امل��ري�����ض اىل امل�ست�شفى ،لأن
�إهمال هذه احل��االت قد ي�سبب �أذية
دماغية دائمة.
* ال��رع��اف او ن��زف االن��ف :اترك
منحن
الطفل جال�س ًا او واقف ًا ور�أ�سه
ٍ
ل�ل�أ���س��ف��ل ،ك���أن��ه ينظر ل�ل�أر���ض ،قم
ب�ضغط فتحتي الأنف ب�أ�صابعك بقوة
متو�سطة مل���دة  10دق��ائ��ق م�ستمرة
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ق���اء ع��ظ��م الأن����ف
ب��ال��غ�����ض��روف ،ويف ح���ال ا���س��ت��م��رار
النزيف يجب مراجعة الطبيب.
* الت�شنج الع�ضلي :تناول املرطبات
التي حتتوي على االمالح ،او تناول
االطعمة املاحلة مع �شرب امل��اء،
�أما احلاالت ال�شديدة من التقل�ص
الع�ضلي فتعالج ب���إع��ط��اء املري�ض
ال�سوائل واالمالح عن طريق الوريد.
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استراحة

ا�سماء االمام علي امري امل�ؤمنني
يف �سورة االنفال

(عليه ال�سالم)
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* �صاحب االن��ف��ال :وان��ه من ا�صحاب االنفال،
النْفَا ِل ُق ِل ْ َ
َن ْ َ
النْف ُ
َال لَِّلهِ
يف قوله تعاىل{:يَس َْأ ُلونَكَ ع ِ
وَالرَّسُو ِل}(االية.)1/
عن زيد بن احل�سن االمناطي قال� :سمعت �أبان
ب��ن تغلب ي�س�أل جعفر ب��ن حممد(عليه ال�سالم)
النْفَا ِل ُق ِل ْ َ
َن ْ َ
النْف ُ
َال
عن وقوله تعاىل {:يَس َْأ ُلونَكَ ع ِ
لَِّلهِ وَال ـرَّسُــو ِل} فيمن نزلت؟ قال :فينا واهلل نزلت
خا�صة ما ا�شركنا فيها �أحد ،قلت :ف�أن �أبا اجلارود
روى ع��ن زي��د ب��ن ع��ل��ي �أن���ه ق���ال :اخل��م�����س ل��ن��ا ما
احتجنا اليه فاذا ا�ستغنينا عنه فلي�س لنا ان نبني
الدور والق�صور ،قل فهو كما قال زيد ،وقال :امنا
�س�ألت عن االنفال فهي لنا خا�صة.
* وجل القلب :يف قوله تعاىل{:إَِّنمَا الْـمُـؤْمِـنُــونَ
َّالذِينَ إِذَا ذُ كِرَ َّاللهُ و َِج َلتْ ُق ُلوبُهُمْ}(االية.)2/
* زائد االميان :يف قوله تعاىل{:وَإِذَا ُتلِيَتْ عَ َليْ ِهمْ
َآيَا ُتهُ َزادَتْهُمْ إِميَا ًنا}(االية.)2/
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

* مقيم ال�صالة :يف قوله تعاىلَّ :
{الذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَةَ}(االية.)3/
* املنفق مما رزق��ه اهلل ،كما يف قوله تعاىل{:
وَمِمَّا رَ َز ْقنَاهُمْ يُنْفِ ُقونَ}(االية.)3
* امل�ؤمنون حق ًا ،كما يف قوله تعاىلُ {:أو َلئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا}(االية.)4/
* �صاحب الدرجات عند اهلل ،يف قوله تعاىل{:
َلهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّ ِهمْ}(االية.)4/
* �صاحب املغفرة ،كما يف قوله تعاىل{:وَمَ ْغفِرَةٌ}
(االية.)4/
* ����ص���اح���ب ال�������رزق ال����ك����رمي ،ك���م���ا يف ق��ول��ه
ك ِريمٌ}(االية.)4/
ق َ
تعاىل{:وَ ِر ْز ٌ
علي بن ابراهيم يف تف�سريه ،يف االيات ال�سالفة
ك��ل��ه��ا ،ق���ال ان��ه��ا ن��زل��ت يف ام�ي�ر امل���ؤم��ن�ين(ع��ل��ي��ه
ال�سالم).

استراحة

معلومات غريبة
* كل فجر من ي��وم اجلمعة ت�صمت كل احليوانات يف
العامل ،تنتظر �سماع �صوت النفخ يف ال�صور وتخاف من
قيام ال�ساعة ما عدا الإن�سان يف غفلة.
* من املمكن �أن ي�صبح ال�شخ�ص �أعمى ب�شكل دائم �إذا
بقي يف الظالم املطلق لأكرث من ثالثة �أيام.
* عندما ميوت الإن�سان ي�ستمر �شعره يف النمو لعدة �أيام.
* عند �سماع الأغاين حت�ضر اجلن وال�شياطني ويرق�صوا
حول من ي�سمعها ولو ك�شف الغ�شاء ل�صرع الإن�سان من هول
املنظر.
* �إي��ق��اظ ال�شخ�ص ال��ن��ائ��م بطريقة غريبة ميكن �أن
ي�صيبه ب�أ�ضرار دماغية دائمة.
* عندما مي��وت الإن�����س��ان ف���إن ل��دي��ه ن�شاط يف دماغه
الأي�سر ملدة 7دقائق ،يعيد فيه العقل ذكرياته وما قام به
يف ت�سل�سل مثل احللم ،ولذلك �صدق ر�سول اهلل(�صلى اهلل
عليه و�آل��ه)�أن��ه عندما يقوم ملك امل��وت ي�سحب ال��روح من
الإن�سان يتذكر كل �أعماله �إن كانت �صاحلة �أو �سيئة.
* �إذا حلمت �أنك ت�سقط و�أهتز ج�سمك �أعلم �أن العقل
�أخرتع هذا احللم لإيقاظك ،لأن وظائف اجل�سم كانت على
و�شك �أن تتوقف.
* عندما ت�ستيقظ يف ال�ساعة� 2أو 3فجر ًا ب��دون �سبب
هناك �إحتمال بن�سبة� %85أن يوجد خملوق يراقبك ويقول
داع ي��دع��و اهلل
ه��ل م��ن م�ستغفر يغفر اهلل ل��ه وه���ل م��ن ٍ
في�ستجيب له.
* يف عام(1997م) �صدرت �صوت قوي من �أعماق املحيط
الهادي ،بلغ �صداه�5-آالف كيلو مرت-ومل يتم حتديد م�صدر
هذا ال�صوت حتى يومنا هذا.
* ال مت�شي على رجلك �أو تتكيء على يدك وهي منملة قد
تنك�سر دون �أن تدري.
* ملك امل��وت ينظر �إليك وينتظر �أم��ر من اهلل ليقب�ض
روح��ك فال جتعله ينظر �إليك و�أن��ت على مع�صية فيقب�ض
روحك فكيف تقابل ربك؟
* ه��ل تعلم �إن��ك عندما مت�سك ب��ي��دك امل�صحف ف���إن
ال�شيطان يغ�ضب ،وعندما تفتحه يبكي ،وعندما تقول ب�سم
اهلل ينهار ،وعندما تبد�أ يف القراءة يغمى عليه.
جنان عبد الر�ضا

أسئلة العدد 26

�س /1كم كان عمر النبي �آدم(عليه ال�سالم)؟
�س /2كم �سنة عا�ش حزقيل م�ؤمن �آل فرعون
يف ظل حكم فرعون؟
�����س /3ك��م ي���وم ل��ب��ث ن��ب��ي اهلل ن��وح(ع��ل��ي��ه
ال�سالم) يف ال�سفينة يف �أيام الطوفان؟
�س/4نبيان تربيا يف ق�صور امللوك ،من هما؟
ومن هما �أ�صحاب الق�صور؟
�س� /5أثنان من �أولياء اهلل مل يعرف النا�س
قربيهما بالتحديد ،فما هما؟
الأجوبة:
-1
-2
-3
-4
-5
اال�سم الثالثي واللقب:
املحافظة:
موبايل:
ت�سلم االجابات اىل جملة القوارير يف ق�سم
ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احل�سينية
املقد�سة وللفائزين اخلم�سة الأوائ����ل التربك
بوجبة طعام يف م�ضيف �أب��ي عبد اهلل احل�سني
عليه ال�سالم.
اجوبة العدد 25

ج �س /1حزقيل.
ج �����س /2م��ا���ش��ط��ة(جت��م��ي��ل ال�شعر)لبنت
فرعون.
ج �س /3العجل.
ج �س /4زوجة النبي ايوب.
ج ���س/5الن اهلل تعاىل اعتقها من الطوفان
يوم الغرق.
رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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لك سيدتي

كبة برغل

املكونات:
ب�صل
برغل
كرف�س
جري�ش برغل
فلفل
ملح
بهارات
حلم بقر او جمل مفروم
طريقة العمل:
ت�ؤخذ كمية مقدارها ثلثان جري�ش وثلث برغل ،ويغ�سل جيد ًا
ب��امل��اء ،ث��م يعجن ب��امل��اء ،ث��م حت�ضر احل�شوة املكونة من(اللحم
والب�صل والكرف�س واجلعفري وامللح والفلفل والبهارات) ويقلى
ذلك كله وت�صبح جاهزة ،وتفتح العجينة وتو�ضع احل�شوة بداخلها
وت�شكل على �شكل كرات وتغلى باملاء احلار او تقلى بالدهن ،وتكون
جاهزة للأكل.
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األبوابسيدتي
لك
المجلة

شله زرد
(الحلوى الصفراء)

املقادير:
كوب �أرز
كوب �سكر
ملعقة �شاي ون�صف زعفران
الطريقة:
يغ�سل الأرز جيد ًا ويو�ضع يف قدر مع � 3أكواب ماء ويرتك على نار هادئة حتى ين�ضج الأرز وي�صبح لين ًا.
ي�ضاف ال�سكر اىل الأرز مع الأ�ستمرار يف اخللط والتحريك حتى يتجان�س اخلليط.
يذوب الزعفران يف ماء الورد وي�ضاف اىل ال�شلة ي�سخن الزيت ثم ي�ضاف على ال�شلة.
يغ�سل اللوز ويخلط مع ماء الورد وي�ضاف اىل ال�شلة ،ويغطى القدر ويو�ضع ملدة �ساعة على نار هادئة.
يرفع القدر عن النار وتخلط ال�شلة خلط ًا جيد ًا وت�صب يف الأطباق وتر�ش بالدار�سني املطحون.
يف املنت�صف ون�ضع فيها اخلمرية ثم نعجن املقادير ب�إ�ضافة املاء الفاتر ثم نغطي العجينة بفوطة �ساعة �أو
�ساعتني حتى يختمر.
بعد �أن يختمر ن�ضع العجينة يف قالب ونقليه يف الزيت على �شكل حلقات ،ثم نرفع امل�شبك عن النار ون�ضعه
يف القطر
بعد ذلك يو�ضع يف طبق للتقدمي.
2ملعقة طعام ماء ورد
ملعقة �شاي دار�سني
3اكواب ماء
ن�صف كوب لوز مقطع �شرائح

رجب  1436هـ  -نيسان-آيار ٢٠١٥م
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هل تغلم
هل تعلم

•ه���ل تعلم �أن خليط من ع�ص�ي�ر الليمون ،وف�صان
من الثوم والزجنبيل ،وملعقة من زيت الزيتون النقي،
يعت�ب�ر خليط ممتاز لتنظيف الكب���د ..حيث ي�ؤخذ هذا
الكوب م���ن اخلليط على الريق قبل الإفطار ب�س���اعة..
وين�صح با�س���تعمال هذه العملية مرة كل �ستة �شهور.
هل تعلم

•ه���ل تعل���م �أن الفراول���ة مفي���دة للقل���ب ،وذل���ك
لأنها من �أف�ض���ل م�ضادات الأك�س���دة ،وغنية بالألياف
الغذائي���ة القابل���ة للذوب���ان ،وهذه الألي���اف تعمل على
تخفي�ض معدل الكولي�س�ت�رول يف ال���دم ،وزيادة كفاء ة
ال���دورة الدموية.
هل تعلم

•هل تعلم �أن امللح الزائد ترقق العظام ،نظن جميع ًا �أن االفراط يف تناول امللح ي�س���يئ �إىل ال�ضغط الدموي ،لكن امللح
لي����س �س���بب ارتفاع ال�ضغط� ،إال لدى  30يف املائة من امل�صابني بهذا املر�ض� .إال �أن �ضرر امللح ي�صيبنا يف عظامنا ،فعندما
يتخل�ص اجل�سم من امللح الزائد ،يرمي معه الكال�سيوم في�سيئ �إىل العظم .يعجل الإفراط يف تناول امللح يف ح�صول ترقق
العظ���ام .ولذا علينا ق�صر ا�س���تهالكنا م���ن ملح الطعام على  2400ملليغ���رام يومي ًا ،علما �أن يف قطع���ة واحدة من اجلنب
الأمريكي���ة  300ملليغ���رام من امللح ،ويف قطعتني من اخلبز الأبي�ض  269ملليغرام م���ن امللح ،ويف ن�صف كوب من �صل�صة
الطماطم املعلبة  740ملليغرام.
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هل تعلم
هل تعلم

•ه���ل تعل���م �أن تن���اول كمية م���ن الألي���اف بني 25
اىل  35جرام���ا يومي��� ًا ،يخف���ف م���ن خط���ر الإ�صابة
ب�أمرا����ض ال�س���رطان و�أمرا����ض القل���ب ،وال�س���منة،
وداء ال�س���كري ،والإ�س���هال.

هل تعلم

•ه���ل تعل���م �أن ن�ص���ف طبق م���ن الفليفل���ة احلم���راء احللوة،
يحتوي على �أكرث من مثلي اجلرعة اليومية املو�صي بها من فيتامني
ج .كم���ا �أن الأطعم���ة التالية زاخ���رة بهذا الفيتام�ي�ن (الربتقال،
اجلوافة ،القرنبي���ط الأخ�ضر ،والبازيالء).

هل تعلم

•ه���ل تعل���م �أن حب���وب زي���ت ال�س���مك ،ميك���ن �أن
تفيد يف التخل�ص م���ن �أعرا�ض مر�ض التهاب املفا�صل
الروماتزم���ي ،ال���ذي ت�ش���مل الكثري م���ن الآالم والتعب
وتيب����س املفا�ص���ل يف ال�صب���اح� ،إ�ضاف���ة �إىل تورمه���ا.
الته���اب املفا�ص���ل الروماتزم���ي ي�صي���ب الأ�ش���خا�ص
يف خمتل���ف الأعم���ار ،وحت���ى الأطف���ال منه���م ..ويتم
ت�ش���خي�ص ه���ذا املر�ض بوا�س���طة حتليل خا����ص للدم.
وق���د وجد �أن ه���ذه احلبوب حتتوي على م���واد م�ضادة
لاللتهاب ،ومع التخل�ص من االلتهاب ،ميكن التخل�ص
م���ن الآالم امل�صاحبة اللته���اب املفا�صل.

هل تعلم

هل تعلم

•ه���ل تعل���م �أن ج���زرة واح���دة متو�س���طة احلجم،
حتت���وي على �أربع���ة �أ�ضعاف حاج���ة الإن�س���ان اليومية
م���ن فيتامني � -أ .وهناك �أطعم���ة �أخرى حتتوي على
ق���در كبري من ه���ذا الفيتامني ،مث���ل اليقطني واليام
(ن���وع من البطاط���ا بع�ضه حل���و) والبطي���خ الأ�صفر
وال�س���بانخ والكرنب.

•ه���ل تعلم �أن ن�صف كيلوا جرام من �س���مك الـ���هلبوت ،يحتوي
على مثلي حاجة الإن�سان اليومية من فيتامني د ،ويليه �سمك الرجنة.
هل تعلم

• ه���ل تعلم �أن طب���ق واحد من اللوبياء اجلاف���ة املطبوخة ،ميد
االن�سان بـ  % 90من حاجة الإن�سان اليومية من مادة الفوالت ،ويليها
فول ال�صويا املطبوخ.
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ال�سعادة �أن ت�أخذ عن طريق العطاء
ت�سري ال�سعادة يف طريق
دائري ،ولي�س يف خط م�ستقيم.
وهذا يعني �أنك ال ت�ستطيع �أن
حت�صل على ال�سعادة �إال �إذا
�أعطيتها لغريك.
فال�سعادة كاحلب ،ال ت�أخذ� ،إال �إذا
�أعطيته ،ف�أنت ال مينك �أن حتب من
يبغ�ضك ،كما ال مينك �أن تبغ�ض من
يحبك ،فال مينك �أن ت�صبح �سعيد ًا
�إن مل ت�سعد الآخرين.
م��ن هنا قيل� :أن ال�شخ�ص ال��ذي
مينح ال�سعادة ب�سخاء يبقى لديه
خم��زون كبري منه ،فهي م�صدر من
م�صادر القوة التي تت�ضاعف عندما
متنحها.
ف��ب��و���س��ع��ك م�����ض��اع��ف��ة ال�����س��ع��ادة
مب�شاطرتها الآخ��ري��ن م��ن دون �أن
ينق�ص منها �شيء عليك.
وه���ك���ذا ف������إن ال�����س��ع��ادة ت��رف�����ض
الأحتكار....وهي تزدهر بالعطاء.
يقول �أحد الكتاب�(:سقيت زهرة يف
حديقتي كان قد برح بها العط�ش،
فلم تقل يل �شكر ًا ،ولكنها �أنتع�شت،
ف�أنتع�شت معها روحي).
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ف�لا �سعادة �إال �إذا �أ���ش�ترك فيها
�أك��ث�ر م���ن ���ش��خ�����ص ،ويف احلقيقة
ف���أن �سعادتك هي �أنعكا�س ل�سعادة
الآخرين ،ولذلك ت�شعر بالتعا�سة �إذا
كنت وحيد ًا ،وتهن�أ ب�سعادة وحبور �إذا
رافقت غريك فيما ي�سعد به النا�س.
ول��ك��ي ي��ث��ب��ت ل��ك ذل���ك ج���رب �أن
تطعم طري ًا� ،أو ت�سقي وردة� ،أو ت�صلح
�ساقية� ،سوف تكت�شف مدى ال�سعادة
التي �سوف ت�شعر بها� ،إذا كان الأمر
مثري ًا فيما يرتبط باحليوان والنبات
واجلماد ،فكيف �سيكون بالن�سبة اىل
الإن�سان؟!

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

�إن �شرارة دافئة �سوف ت�سري يف
�أو�صالك كلما قمت بعمل طيب جتاه
الآخرين� ،سواء تلقيت ال�شكر عليه،
�أم ال ،و�أعتقد �أن ثمة �سعادة �أكرب
ي�شعر بها �أولئك الذين يقومون بعمل
طيب ويبقونه �سر ًا ،واعتقد �أن عمل
اخلري يف ال�سر هو �أمر عفوي وطبيعي
لدى امل�ؤمنني النهم يعملون يف �سبيل
اهلل تعاىل.
وم��ن هنا ف���أن م��ن �أراد �أن ي�سعد
الآخرين ،مع قطع النظر عن معرفة
�أولئك عنه� ،أو جهلهم به ،وال يجوز
�أن جنعل �شكر الأط���راف الأخ���رى،
وعرفانهم �شرط ًا م�سبق ًا لإ���س��داء
املعروف �إليهم.
فالعمل يفقد الكثري من قيمته �إذا
كان الدافع �إليه الرغبة يف احل�صول
على التقدير ،وم��ن هنا ف���إن �إ�سعاد
الآخرين ب�صمت هو �أكرث مردود ًا يف
�إ�سعاد النف�سمن النوع املعلن.
فلي�س مهم ًا �أن يعرف الآخرون �أنك
�سبب �إ�سعادهم ،بل املهم �أن تعرف
انت ذلك ،وهذا �أكرب �سبب ل�سعادتك
لأن���ه ه��و اجل���زء الأف�����ض��ل م��ن حياة
الغن�سان.
ي�����ق�����ول الإم������������ام ع���ل���ي(ع���ل���ي���ه
ال�����س�لام)(:م��ن ال�سعادة التوفيق
ل�صالح الأعمال)(غرر احلكم).
ويقول(عليه ال�سالم)(:الكتمان
طرف من ال�سعادة)(البحار:ج .)78يقول احد الأ�شخا�ص :ال �أعتقد �أن
يقول �إمير�سون�(:إن ال�سعادة عطر هنالك �شيء يف ه��ذه احل��ي��اة ميكن
ال ت�ستطيع �أن تعطر به غريك ،دون �أن ي�ساوي مثل ه��ذه الأع��م��ال يف �أن
يغمرك بال�سعادة ،لي�س فقط يف تلك
�أن تنهال منه قطرات عليك).
�إن �صالح الأعمال من �أف�ضل و�سائل اللحظات بل يف عمرك كله.
�إ�سعاد النف�س� ،صحيح �أن ال�سعادة ف��م��ن ���س�نن ال���وج���ود �أن ال�����س��ع��اة
لي�س لها م�صدر واحد� ،إال �أن العمل واحلرية ،ودع��ة النف�س ال نظفر بها
�إال �إذا منحناها للآخرين.
ال�صالح هو �أكرثها �إثارة وجما ًال.

استمتعي بحياتك

متوا�صلة ،و�أ���س��ل��وب تفكري حياتي
م�ستمر حتى يف ق�ضايا تافهة ،و�إن
من ال�ضروري �أن جتعل خدمة النا�س
من مكونات �شخ�صيتك ،وذل��ك عن
طريق جعل م�ساعدة الآخرين عم ًال
يومي ًا ت�ؤديه.
ثاني ًا� :أنفتح على النا�س حتى ولو
مل تكن تعرفهم� :إن الأن��ف��ت��اح على
النا�س من الأ�سباب الرئي�سية لل�شعور
بالر�ضا والأمن ،وهما من �أهم عوامل
ال�سعادة ،ف���إذا نظرت اىل الآخرين
ك�أنا�س مثلك وعاملتهم لي�س فقط
ب��اح�ترام وع��ط��ف ،ولكن بالتوا�صل
معهم ف�إنك ال بد �ستالحظ �أن هناك
بع�ض التغريات الطيبة التي تطرا على
�شخ�صيتك ،و�سوف تالحظ �أي�ض ًا �أن
النا�س ي�صبحون لطفاء معك ب�شرط
�أن حتافظ على توا�صلك معهم.
ثالث ًا� :أن��ظ��ر اىل ال��ن��ا���س وك���أن
املطلوب منك �أن تكون رحيم ًا بهم:
�إن الرحمة هي �شيء ميكن تنميته
باملمار�سة ،وهي ت�شتمل على �أمرين:
النية والفعل ،والنية بب�ساطة �أن تفتح
قلبك للآخرين ،و�أن متد الآخرين
مبا يحتاجون مهما ك��ان� ،أم��ا الفعل
فهو بب�ساطة ما تفعله لتنفيذ ذلك،
فقد تتربع بقليل من املال �أو اجلهد �أو
كليهما ب�صفة م�ستمرة لق�ضية مت�س
قلبك� ،أو متنح �إبت�سامة لطيفة �أو
حتية خال�صة من القلب ملن تقابلهم
ال��ط��رق ال��ت��ي مننح بها ال�سعادة يف ال�����ش��ارع ،وك��م��ا ك��ان��ت ت��ق��ول الأم
للآخرين:
ترييزا(:ال ن�ستطيع �أن نفعل �أ�شياء
�أو ً
ال :ق��رر طريق العطاء للنا�س عظيمة يف هذه الدنيا ،ميكننا فقط
وخدمتهم :عندما تقرر �أن ت�ساعد �أن نفعل �أ�شياء �صغرية ،ولكن بحب
الآخ��ري��ن ،ف���أن��ك �ستجد الكثري من �شديد).
ال��ط��رق لتكون خ��دوم�� ًا ،ووا���ض��ح �أن رابع ًا :عندما تقدم املعروف للنا�س
خ��دم��ة الآخ���ري���ن ل��ي�����س ب�����أن ن��ق��وم فال تتوقع جزاء يف مقابلة� :إن الذي
ب��ذل��ك م���رة واح����دة فح�سب ،ولكن يطلب اجل��زاء على خدماته للنا�س
خدمة الآخرين يجب �أن تكون عملية لن يح�صل على ال�شعور بالر�ضا الذي

هو لب ال�سعادة احلقة،وعندما تقدم
عم ًال طيب ًا ل�شخ�ص ما ،ملجرد رغبتك
يف خدمته ،ف�ستالحظ �شعور ًا جمي ًال
بال�سكينة وال���ه���دوء،و�إن مكافئتك
تتمثل يف ال�شعور الذي يغمرك عندما
تدرك �أنك قد �أ�سهمت يف �أحد �أعمال
اخلري ،ول�ست يف حاجة اىل �شيء يف
املقابل وال حتى اىل كلمة �شكر ،ويف
واقع احلال �إنك ال حتتاج لأن تعلم ملن
�أ�سديت ذلك املعروف.
�إن توقعنا ب��ت��ب��ادل �أع��م��ال اخلري
يتعار�ض مع هذا ال�شعور بالطم�أنينة،
فعندما متلأ الأفكار ر�ؤو�سنا نتدخل
يف ���ش��ع��ورن��ا ب��ال��ط��م���أن��ي��ن��ة ،وك��ذل��ك
ننغم�س متام ًا يف التفكري فيما نحتاج
�أل��ي��ه ون��رغ��ب��ه ،ومي��ك��ن احل��ل يف �أن
تالحظ �أفكارك القائلة�(:أرغب يف
احل�صول على �شيء باملقابل) ،ثم
تتخل�ص م��ن ه��ذه الأف��ك��ار بلطف،
وعندما تختفي هذه الأفكار �سيعود
�إليك �شعورك الإيجابي تارة �أخرى.
خام�س ًا :تخل�ص من الأنانية وحب
الأم��ت��ي��از على الآخ��ري��ن :فمن يريد
دائ��م�� ًا �أن يكون �أع��ظ��م م��ن النا�س،
و�أك�بر منهم فهو لن ي�شعر بالهدوء
وال��ط��م���أن��ي��ن��ة ،ب��ل ي�شعر ب���دل ذل��ك
ب��احل��اج��ة امل��ل��ح��ة اىل ك�سب �أن��ت��ب��اه
الآخرين ،و�إن احلاجة املفرطة جللب
الأنظار نابع من تلك الأنانية اخلفية
التي ت�صيح دائم ًا ب�صاحبها ،وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذه ال��ع��ادة ي�صعب
ال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��ا ،ف����أن���ه ل��ي�����س من
امل�ستحيل ذلك ،وال �شك �أن التخل�ص
م��ن��ه��ا ي��ب��ع��ث يف ال��ن��ف�����س ال�سكينة
ومينح الثقة الكاملة يف القدرة على
التخلي عن رغبتك جلذب االنتباه،
وبد ًال من ذلك ،قا�سم �شخ�ص ًا �آخر
�سعادته مبجده.
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المكائد

خطوات ال�شيطان
�سيا�سة خطوة خدوة وقدم قدم:
م���ن ���ص��ف��ات ال���ع���دو �أن�����ه يخطط
خل�صمه ،وينتظر به الفر�ص ،ليقع به
ب�شتى الطرق واحليل ،وحتى يف �ساحات
الوغى وميادين القتال ويف احل��روب
والن�ضال ،كل واح��د من الطرفني يف
املنازعة واملخا�صمة واحل��رب يحاول
�أن ي�ستغل غفلة الطرف الآخر ونقاط
�ضعفه ،فيخطط له وي�أتيه خطوات،
حتى يق�ضي عليه.
كذلك ال�شيطان عد ّو الأن�سان ،ف�أنه
يتغلب على بني �آدم خ��ط��وة خطوة،
فيبد�أ باملراحل الأولية ،ف�أن �أ�ستجاب
الأن�سان دعوته ،ف�أنه ي�أمره ب�شيء �آخر
�أعظم من الأول ،حتى ينتهي به اىل
الكفر ،لأن ال�شيطان ال ير�ضى من
الأن�سان �إال بكفره ،ولكن ال يقول له
يف �أول مرة �أكفر باهلل ،بل يف �أول
الأمر يو�سو�س له ب�إرتكابه املكروهات،
ف�أن ت�سلط عليه ف�أنه ي�أمره باملحرمات
اخلفيفة ،ثم املنكرات الثقيلة ،وهكذا
حتى ي�صل به اىل الكفر و�أن ي�سجد له.
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وال��ق��ر�آن الكرمي ي�شري اىل مق�صود
�إبلي�س وحزبه ال�شيطاين �أو ًال ،ثم يذكر
الإن�سان �أنّ هذا العدو اللدود ي�أتيك من
كل اجلوانب الأربعة ،كما �أنه ي�ستعمل
كل الأ�ساليب واملخططات التي ينفذ من
خاللها يف وجودك ،لي�ضلك عن �سبيل
اهلل �سبحانهن ف�أحذره غاية احلذر،
وال تخف منه ف���إن كيده مهما يكن يف
مقابل كيد اهلل ون�صرته ،كان �ضعيف ًا،
فال ي�ستجب لدعوته من البداية ،ف�أنه
رمبا ي�أتيك يف فكرك من طريق حالل،
حتى يوقعك يف �آخر الأمر يف احلرام،
ورمبا با�سم الدين يخرجك من الدين،
َكمَا
كما �أخرج �آدم و�أغره بقوله(:إِنِّي ل ُ
َلمِنَ النَّاصِحِنيَ)(الأعراف.)21:
ف��ب���أ���س��م ال��ن�����ص��ي��ح��ة �أخ���رج���ه من
ح�ضرية القد�س وجنة اهلل ،ويف تف�سري
امليزان فب�أ�سم الن�صيحة �أخرجه من
ح�ضرية القد�س وجنة اهلل ،ويف تف�سري
امليزان فب�أ�سم الن�صيحة �أخرجه من
ح�ضرية القد�س وجنة اهلل ،ويف تف�سري
امل��ي��زان �إنّ امل���راد م��ن �أت��ب��اع خطوات

ال�شيطان لي�س �أتباعه يف جميع ما يدعو
�إليه من الباطل ،بل �أتباعه فيما يدعو
�إليه من �أمر الدين ،ب�أن يزين �شيئ ًا من
طرق الباطل بزينة احلق ،وي�سمي ما
لي�س من الدين ب�أ�سم الدين ،في�أخذ به
الأن�سان من غري علم.
ع��ن الإم���ام الباقر(عليه ال�سالم)
ـان)
ملّ��ا ق����ر�أ(و ََل تَـَّـت ـ ِب ـعُــوا خُ ـ ُـطـ ـوَاتِ الـشَّـيْـ َـطـ ِ
(ال�����ب�����ق�����رة ،)168:ق�����ال :ك� � ّ�ل ميني
بغري اهلل ت��ع��اىل فهي م��ن خطوات
ال�شيطان(نور الثقلني.)152/1:

وعن الإمام الباقر والإمام ال�صادق
(عليهما ال�سالم)� :إنّ من خطواات

ال�شيطان احللف بالطالق ،والنذور يف
املعا�صي ،وكل ميني بغري اهلل.
ع��ن �أب���ن ع��ب��ا���س ،ق���ال :م��ا خالف
القر�آن فهو من خطوات ال�شيطان(الدر

املنثور .)403/1:ف�إليك �أيها الإن�سان
ال��ك��رمي م��ا ي��ري��ده ال�شيطان منك يف
دع��وت��ه اجلهنمية ،ث��م ك��ي��ف يخطط
لك يف خطواته النارية ،ثم بيان �أهم
الأ�ساليب ال�شيطانية.

منا�سبات �شهر رجب

مناسبات الشهر

1

والدة الإمام حممد الباقر
57هـ.

2

والدة الإمام علي الهادي
212هـ.

3

(عليه ال�سالم)

(عليه ال�سالم)

�شهادة الإمام علي الهادي
254هـ.

(عليه ال�سالم)

13

والدة �أمري امل�ؤمنني
23ق.هـ.

15

وفاة ال�سيدة زينب الكربى
260هـ.

25

�شهادة الإمام مو�سى الكاظم
183هـ.

(عليه ال�سالم)

(عليه ال�سالم)
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ا�صلب على اعتاب الفقر
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اجتهت اليك ياربي بكل جوارحي بعد او�صدت االبواب
بوجهي و ال خمرج يل اال فرجك و اذرف الدموع حتت
�سماءك فال اريد ان ت�سفح امام اخللق اجلاحدين الذين
جمدت قلوبهم و حتجرت نظراتهم.
هكذا خرجت تتحدث نف�سها اىل نف�سها ام���ر�أة يف
الع�شرين من العمر و هي جتتاز ممر بعد ممر يف دائرة
حكومية اجرتت ايامها و نقودها و مل جتني اال الوعود و
االوامر بعمل هكذا حتى بات الورق و جزء من حياتها و
كاتب العرائ�ض ك�صانع الرغيف ال غنى عنه و حتدثني
نف�سي ب�ألف خرب وخرب و م�صري عائلتي التي تعي�ش يف
مهب الريح فال نا�صر و المعني فكيف اواج��ه االبحار
و�سط موج عاتي و انا ام��ر�أة مع طفلة وحيدة يف غرفة
�صغرية تكاد جدر انها ت�ضيق على انفا�سنا و ت�ضغط علينا
فن�ستغيث للح�صول على كوة ننفذ منها اىل احلياة التي
ا�شاحت بوجهها عنا.
القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ملا هذا ال�ستار اال�سود الذي ا�سدل ليعلن نهاية الفرح و
االمان و بداية االمل و احلزن و نرى االمل �سراب.
هل يعقل ان يعي�ش االن�سان بال م���أوى و ق��وت يومي؟
ماذا تفعل ام��ر�أة مع طفلة و�سط هذه الغابة؟ امل يفكر
احد مب�صري هكذا عوائل انقطعت عنهم ا�سباب احلياة
ال�سعيدة هل ممكن ان ناخذ اجازة من الطعام و امللب�س
و ن�صرب بال ا�سباب العي�ش ا�سوة حتى باحليوانات تعبت
ي��داي من العمل اليومي بخياطة العباءة التي ال تكاد
ت�سد الرمق و بدا �ضعف الب�صر يت�سرب اىل العيون و
امل املفا�صل يت�سرب اىل مفا�صلي و عظامي من ي�شد من
ازري و يعيني و الكل �صم بكم.
ت���وارت احلقيقة ع��ن االن��ظ��ار لتختفي حتى ال ي��رون
ا�صحاب الكرا�سي و الكرو�ش حقيقة الفقراء امثالنا الذي
�ضرب الزمن عليهم براحته و بكل راحة يتخريون و �سائل
العي�ش املرفه من الوان ال�سعادة و ت�سحقنا وقع اقدامهم

انوار

التي �صعدت على �ضلوعنا لتكون ج�سور اىل الو�صول و
الرثاء و �سبحوا يف �شذى الرنج�س و اليا�سمني الذي روي
من مدامعنا ال�سخية.
كفاك ايتها الروح التحليق ف�أنت خلقت يف درجة و خلقت
ارواح البع�ض من م�سك و عنرب لتفوقك عنفوان و�إرادة و
يغطيها رداء ال�سعادة و كتب علينا التعا�سة و جر اذيال
الظلم و االنك�سار اىل القرب الذي ا�صبح واحة اال�ستقرار
بعد �سنوات القحط
ايامي نرثت كعقد ل�ؤل�ؤ يف دروب احلياة  ,كل من مر
بالطريق اخ��ذ ل���ؤل���ؤة دون ان يلتفت اىل العقد اخل��اوي
اجلريح حتت طعنات الزمن.
اع��رف ان العودة اىل املا�ضي حم��ال عقارب ال�ساعة
ال ترجع بالزمن قاهر الب�شر يغو�ص ب�أعماقنا ال�سحيقة
فت�صرخ بنا اال من مر�سى او �ضفاف ترتاح بها النف�س من
عناء رحلة طويلة و ها تنتهي الرحلة تتحطم بها االحالم
على �صخور الواقع .
غريبة هذه الروح الهائمة بني وجوه النا�س تبحث عن

هوية و مكانه �ضاعت و�سط زحمة امل�صالح و ال�سادية كل
مالمح االن�سانية و ال�صدق و العفوية و ال نريد ان نقول
كالفيل�سوف االغريقي الذي يحمل فانو�س يف و�ضح النهار
يبحث عن ان�سان فنعتوه باجلنون.
تتمتم و ب��د�أت تفكر ب�صوت ع��ايل فوعت اىل نف�سها
خوفا من ظن النا�س بانها جمنونه وت��ان من االحمال
الثقيلة اما ان الوقت الن تلقي بتعبها و تلقي مبر�ساتها
يف ميناء احلياة كفى خوفا من املجهول و العوا�صف التي
تعبث ب�أ�شرعة الفقراء ,ان او�صدت ابوابا البد من باب
اهلل املفتوح ابدا و هي تتالطم و�سط االمواج قررت العودة
اىل الذاكرة و ما تخزنه من طاقات فقررت ان ت�شمر عن
�ساعدين ي�صنعان القوت احلالل بعمل خياطة العباءة
على الرغم من قلة االجر اال انه م�صدر للعي�ش بدل من
جتاهل الدوائر و ا�شاحة الظهر لها  ,البد من حفر اخدود
احلياة يف �صخر اجلوع و ا�شاعة االمل يف دجى اليا�س.
وداد عبيد مو�سى
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