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من  لنا  البد  القدوة  الزوجة  عن  الكالم  نريد  عندما 
أن أفضل  املــيــدان، والشــك يف  النظر اىل سيدات هــذا 
امنوذج للزوجة القدوة هو امنوذج السيدة الزهراء عليها 
السالم، ولكن ال نريد احلديث عن ذات السيدة الزهراء 
عليها السالم بل نريد احلديث عن صورة السيدة الزهراء 
عليها  العقيلة  زينب  سيدتنا  بها  وأعــي  السالم  عليها 
السالم اليت عكست صورة الزوجة القدوة اليت قدمتها 
لنا سيدة نساء العاملني عليها السالم، ولكي يتضح مضمون 

هذه الكلمة انقل لكم هذا احلدث التارخيي الرائع.
زمانها  إمــام  مع  ختــرج  السالم  عليها  زينب  السيدة 
وحجة اهلل تعاىل يف األرض وأخيها السبط بإذن زوجها 
عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنه بالرغم من وجود شرط 
شرعي يف عقدها وضعه أمري املؤمنني عليه السالم إذ انه 

اشرتط على عبد اهلل بن جعفر شرطني هما:
أ . ان ال ميانع خروج زينب عليها السالم لزيارة أخيها 

اإلمام احلسني عليه السالم متى تشاء.
ب . ان ال مينع سفرها مع أخيها احلسني عليه السالم 

إذا عزم السفر اىل العراق.
ومع كل ذلك استأذنت زينب زوجها بكل أدب واحرتام 

وإليك النص التأرخيي:
ويف رواية: أن السيدة زينب عليها السالم أقبلت اىل 
زوجها عبداهلل وهي باكية وقالت: يا ابن العم هذا اإلمام 
املسري  على  عــزم  وشقيقي  أخــي  السالم  عليه  احلسني 
وعدم  له،  به، وحمبيت  تعلم عالقيت  وأنت  العراق،  اىل 
صربي على فراقه، وحيث أن النساء ال جيوز هلن السفر 
إليك  أزواجــهــن جئت  برضى  إال  البيت  من  اخلــروج  وال 
أطلب منك اإلذن يف السفر مع أخي اإلمام احلسني عليه 
السالم.. فقال هلا: يا بنت املرتضى ويا عقيلة بي هاشم، 
نهنهي عن نفسك، وهوني عليك، فاني ال أجهل عالقتك 
وال أنسى مواقفك فافعلي ما شئت وحسبما حتبني، فاني 
عند رأيك، فسرت السيدة زينب عليها السالم من موقف 
ابن عمها عبد اهلل جتاهها وشكرته على ذلك.)اخلصائص 

الزينبية ص174(.
التارخيية اجلميلة،  القطعة  وبعد اطالعك على هذه 
بقدوة  أليست  الفذة،  الشخصية  هذه  لنا  تصور  أن  لك 

للزوجات؟
املشرف العام

قدوة الزوجات

Ď

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م

كلمة العدد



قال تعاىل: }.... واذا حَكمُتم بَنيَ الناس 
أن تَحُكمُوا بِالعَدِْل إنَّ اهلل نِعِمّا يَعُِظُكم بهِ 

إنَّ اهلل كانَ مسيعًا بَصِريًا{ )النبأ: 58(.
ان شروط شهادة املرأة هي:

 1- البلوغ. 
2- العقل.

3- االميان.
4- العدالة. 

5- طيب املولد.
6-ارتفاع التهمة ال مطلقا بل احلاصلة 
له  الذي  الشريك  مثل  اسباب خاصة,  من 
بشهادتها  تدفع  واليت  الشهادة,  يف  منفعة 
ضررا عنها, او حتصل على منفعة خاصة 

هلا.
تقبل شهادة النساء مع الرجال يف موارد 

عديدة منها: 
ما يثبت منها بثالثة رجال وامرأتني,  أ - 

وذلك يف الزنا خاصة.
وما يثبت منها برجلني واربع نسوة,  ب - 

كذلك يف الزنا خاصة.
من حقوق االدمي ما يثبت بشهادة  ت - 
, وهــو كل  امــرأتــني وشاهد وميــني املدعي 
ما كان ماال او املقصود منه املال كالديون 

باملعنى االعم.
وال  منضمات  ال  النساء  تقبل شهادة  ال 
منفردات يف الطالق, بل جيب الذكورة يف 

شهادة الطالق.
اهلالل  رؤيــة  يف  النساء  شهادة  تقبل  ال 
القصاص  عن  والعفو  والتعديل,  واجلــرح 

وغري ذلك.
تقبل شهادتان يف النكاح, اذا كان معهن 

رجل. 
املالية,  احلقوق  يف  النساء  شهادة  تقبل 
العقد  وفسخ  والشفعة,  واخليار,  كالديون, 
مــن حقوق  ذلـــك  وحنـــو  بـــاألمـــوال,  املتعلق 

االدمي.
تقبل شهادة النساء يف الوالدة, واحليض, 
وكل ما ال جيوز النظر فيه للرجال, والرضاع, 
ـــع نــســوة مــنــفــردات او  ويــثــبــت بــشــهــادة ارب

امرأتني ورجل.
كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات 

ال يثبت باقل من اربع نساء.
اربعة  يف  منفردة  النساء  شهادته  تقبل 

موارد: 
يف البكارة. أ - 

يف عيوب النساء اليت جيوز للرجل  ب - 
فسخ العقد بها. 

يف الوصية , مثال لو اّدعى احد ان  ت - 
امليت اوصى له مببلغ فان شهدت على ذلك 
امرأة واحدة ثبت له ربع املبلغ الذي يدعيه 
, واذا شهدت اثنتان ثبت نصف املبلغ. واذا 
شهدت ثالث نساء ثبت ثالثة ارباع املبلغ, 

واذا شهدت اربع ثبت كل املبلغ.
فلو  الـــوالدة,  وقــت  الطفل  يف حياة  ث - 
القابلة )املولدة( ولد الطفل حيا ثم  قالت 
ان  ابيه  من  املــرياث  ربع  للطفل  ثبت  مات 

كان االب ميتا. 
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سؤال/ هل جيب التقليد على 
كل انسان؟ 

كل مكلف  جــواب/ جيب على 
مل يبلغ رتبة االجتهاد أن يكون يف 
وسائر  ومعامالته  عباداته  مجيع 
افعاله وتروكه مقلدًا او حمتاطًا. 

ســــؤال/ مــا حــكــم اعــمــال من 
وال  مبجتهد  لــيــس  وهـــو  يقلد  مل 

حمتاط؟
جواب/ عمل غري اجملتهد بال 
أن  إال  باطل،  احتياط  وال  تقليد 

لفتوى  مبوافقته  العلم  له  حيصل 
من جيب عليه تقليده فعال، او ما 

هو حبكم العلم باملوافقة.
سؤال/ كيف اعلم اني اصبحت 
عليَّ  الــذي جيب  للمجتهد  مقلدًا 

تقليده؟
جواب/ يكفي يف التقليد تطابق 
عمل املكلف مع فتوى اجملتهد الذي 
يكون قوله حجة يف حقه فعاًل مع 

احراز مطابقته هلا. 
ســــؤال/ مــن هــو الــــذي جيوز 

تقليده؟ 
ــد من  ــي ــل ــق جــــــــواب/ جيـــــوز ت
اجتمعت فيه امور: البلوغ، والعقل، 
واالجتهاد،  والــذكــورة،  واالميـــان، 
والعدالة، وطهارة املولد، والضبط 

باملقدار املتعارف، واحلياة.
ســؤال/ هل جيوز تقليد امليت 

أبتداًء، وأن كان اعلم من احلي؟ 
امليت  تقليد  جـــواب/ ال جيــوز 

ابتداًء وأن كان اعلم من احلي. 
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املرأة  شــأن  مــن  الــقــارئــة  عزيزتي 
تكون  لكي  اإلتكيت  هو  ما  تعرف  أن 
اليوم  وإشراقة يف جمتمع  أناقة  أكثر 
نكمل  أن  اإلمكان  بقدر  وحنن حناول 
ما نعرفه عن اإلتكيت لكي نتمكن من 
اجملتمع  اىل  االتكيت  ديــكــور  إيــصــال 
االسالمي فهذه جمموعة من النصائح 

يف قواعد االتكيت.
اىل أخيت املسلمة إذا كنِت تعتزين 
بنفسِك، فال تضعي نفسِك يف موقف 
أتباع  نفسك  والزمي  هزيل،  ضعيف 
الصواب والرجوع اىل احلق يف حالة 
يكون  وهـــكـــذا  وقـــوعـــِك يف اخلـــطـــأ، 
بالدفاع  ولــيــس  بــالــنــفــس.  االعـــتـــزاز 
الفوري عنها ضد أي انتقاد أو إساءة، 
الشخصية  يريح  خبطئِك  فاعرتافك 
ويساعدها  حقها  يف  أخــطــأِت  الــيت 

على جتاوز هذا اخلطأ ونسيانه. 
ال تسمحي لنفسِك بقبول جمامالت 
من اناس إال إذا توفر لديك االستعداد 
ان  يــصــح  ال  كــمــا  بــاملــثــل،  جملاملتهم 

تكلفي أناسًا مبهام أو خدمات إال إذا 
نفس  لتقديم  االستعداد  لديك  توفر 

اخلدمات اليهم.
احــرصــي على رقــتــِك الــيت تنطق 
واالنفعال  فالعنف  كــثــرية،  أمــور  بها 
الزائد يتنافى مع الرقة، وكما أن ألوان 
املالبس الصارخة وتعّمد إبراز مفاتن 
أمور  كلها  الــزائــد،  واملكياج  اجلسد 
الــيت جيب  الرقة  مظاهر  مع  تتنافى 

ان حترصي عليها.
عندما تتناولني طعامِك، جيب أن 
وكذلك  اليمنى  باليد  امللعقة  متسكي 
السكني، كما جيب أال تدخلي امللعقة 
كــلــهــا يف فــمــك، وأحـــرصـــي عــلــى أال 
يصدر منك صوت أثناء الشرب، وإذا 
اردِت أن تربدي الطعام ال تنفخي فيه، 
وإذا حتدثِت أثناء الطعام، فال تشريي 

بالشوكة أو السكني. 
تأكلي ومتضغي  أن  أحرصي على 
ُيــرى يف  ال  مغلق حتى  وفمِك  الطعام 
تتحدثي  أال  كما جيب  الطعام،  فمك 

والطعام يف فمِك حتى ال يقذف معه 
أثناء الكالم. 

بشوش  بوجه  ضيوفِك  إستقبلي 
أمامهم،  أعــصــابــِك  ومتالكي  بــاســم، 
فال تصرخي يف أوالدِك وال تشتميهم 
تبعثي  أن  يصح  وال  الــزائــريــن،  امـــام 
أحدًا لشراء املرطبات أو الفواكه اليت 

سوف تقدمينها اليهم أمامهم. 
تتبسطي  أال  عملِك  يف  احــرصــي 
وتزيلي الكلفة بينِك وبنَي زمالئِك يف 
العمل، كما جيب أن تعامليهم مجيعًا 
وأسلوب  وبطريقة  وادب  ولطف  برقة 
تصدر  أن  يصح  ال  كما  كلهم،  واحــد 
عــنــك كــلــمــات ســوقــيــة أو خــارجــة أو 
الــفــاظ جــارحــة حــتــى وأنــــِت يف أشد 

حاالت الغضب.
الـــثـــرثـــرة يف املـــــآمت ويف  ــي  جتــن
ما  عــلــى  تعلقي  وال  آخـــر،  مــكــان  أي 
إبداء  مــن  البــد  كــان  وإذا  تشاهدينه 
يكون  أن  فيجب  معك،  ملــن  مالحظة 

ذلك همسًا ال يسمعه من حولك. 

فنون االتكيت
الحلقة الثانية

نصائح متنوعة 
في قواعد اإلتكيت
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إذا كنِت يف جملس فال تنشغلي عن 
احلاضرين بقراءة اجلريدة، وإذا كان 
فاستأذني  هام،  قراءة شيء  من  البد 

احلاضرين أواًل.
إذا كنِت يف مكان عام مع زوجِك، 
فال تلجئي يف حديثِك معه اىل عبارات 
احلب والتدليل الزائد، بل جيب عليك 

مراعاة شعور اآلخرين. 
إذا كــنــِت يف ســيــارة عــامــة، أو يف 
وأخريات،  آخرين  مع  خاصة  سيارة 
النافذة قبل استئذان من  فال تفتحي 

معِك، فقد يؤذي تيار اهلواء غريِك. 
فتذكري  الطبيب،  اىل  دخلِت  إذا 
وأنه  الوحيدة،  )الزبونة(  لسِت  أنــِك 
تطيلي  فال  آخرين،  أنــاس  انتظار  يف 
ومن  جيــب،  أكثر مما  عنده  اجللوس 
املستحسن أن تكتي يف ورقــة كل ما 
تريدين قوله قبل دخولِك اليه حتى ال 
ينسيِك املوقف شيئًا، كما جيب عليِك 
أن ترتدي من املالبس ما يسهل خلعه 

ولبسه عند الكشف. 
عندما تريدين تنظيف فرش منزلِك 
وسجاجيده من احدى البلكونات عليِك 
كما  لــذلــك،  املناسب  الــوقــت  اختيار 
جيب أن ختربي الساكنني يف الطابق 
وقفل  املنشورة  املالبس  لرفع  االسفل 
يــدخــل منها  الــنــوافــذ مــؤقــتــًا حتى ال 

الغبار اىل داخل املنزل. 
شرفتِك  يف  االسرتخاء  أردِت  إذا 
وصــادف وجــود اجلــريان يف الشرفة 
اجتاهِك  تغريي  أن  فعليِك  املقابلة، 
أن  ليكون ظــهــرِك هلــم، كما ال جيــب 
يضايقهم  ذلـــك  ألن  فــيــهــم  حتملقي 

وحيد من حريتهم يف منزهلم. 
اجــعــلــي الــبــســمــة مــالزمــة لـــِك يف 
عند  فــابــتــســمــي  تعملينه،  عــمــل  كــل 
وعند  ــوداع  ال أو  اللقاء  يف  املصافحة 
شيء،  عن  الــســؤال  وعند  االستئذان 
حتى  الشكر،  تقديم  عند  وابتسمي 
يف مواقف احلزن ميكنِك أن ترمسي 
على شفتيِك ابتسامة وديعة جتمع بني 

رقة التعبري عن االسى. 

جوربِك  يــكــون  أن  على  احــرصــي 
ارختاءه  ألن  مالصقًا جلسمِك متامًا 
السيدة  ويفقد  الــســاق،  شكل  يــشــوه 
اخللفية  خياطته  جتعلي  وال  أناقتها، 
يف غري موضعها أي معوجة، فيصبح 

منظر الساق قبيحًا. 
أثرًا  ترتكي  ال  أن  على  احــرصــي 
تشربي  أن  بعد  الــكــوب  على  لــلــروج 

منه. 
مرفقاِك  يكون  أن  على  احرصي 
ــمــًا جلــانــبــِك، حــتــى ال  مــالصــقــني دائ
مشيِت  إذا  الئــق  غــري  منظرِك  يكون 

وذراعاِك مفتوحتان. 
إذا جلسِت اىل املائدة فال تضعي 

عليها مرفقيِك. 
ال تتكلفي الظرف أو تفتعلي املرح 
لقب  تنالي  أن  على  حــرصــِك  جملــرد 

ظريفة أو مرحة، فقد يوقعِك
ــفــوه بــنــكــت أو  ــت ـــك يف خــطــأ ال ذل
فكاهاتِك  ولتكن  مستهجنة،  حكايات 
وقتها  ويف  دائــمــًا  متزنة  وحــكــايــاتــِك 

املناسب. 
إذا كنِت يف مناقشة وكان هناك من 
تتقبلي  أن  الرأي، فعليِك  خيالفِك يف 
ذلك  هادئة،  مناقشة  وتناقشيه  ذلك 
نظرهم  وجــهــات  ختتلف  ــنــاس  ال أن 
أن  واعلمي  شخصياتهم،  باختالف 
الرأي  وفــرض  والصياح  الصوت  علو 
اىل  تــؤدي  الــيت  الوسائل  هي  ليست 

االقناع. 
الذي  هـــو  املــتــواضــع  أن  اعــلــمــي 
يتحدث عن فضائل الناس، اما املغرور 
فهو الذي يتحدث كثريًا عن فضائله. 
)مصفف  احلــالق  اىل  ذهبت  إذا 
شؤونِك  عليه  تقصي  فــال  الــشــعــر(، 
مع صديقاتِك  تتحدثي  وال  اخلاصة، 

يف خصوصياتِك امامهم. 
من اصول اللياقة أنِك إذا جلسِت 
أمامها  تذكري  بدينة، فال  اىل سيدة 
السمنة  عيوب  أو  الرجيم  عن  حديثًا 
وعــواقــبــهــا، فـــإن مــثــل هـــذا احلديث 
ويضايقها  نــفــســيــتــهــا  اىل  يـــســـيء 

إذا جــلــســِت اىل  وجيــرحــهــا، كــذلــك 
تتجني  أن  عليِك  عاقر، جيب  سيدة 
احلــديــث عــن االطــفــال واهميتهم يف 
احلديث  تزيفي  وال  ــســان،  االن حــيــاة 
عن متاعبهم ومشاكل تربيتهم من باب 

التخفيف عنها. 
إذا رأيــِت أحــدًا خيوض يف اسرار 
معه  فتجني اخلــوض  الــنــاس،  بعض 
دفة  ادارة  وحاولي  احلديث،  هذا  يف 

احلديث بلباقة. 
ترتكي  أال  ــاقــة  ــي ــل ال اصـــــول  مـــن 
همومِك تسيطر عليِك وتسرحي فيها 
بينما يتحدث اليِك احد، بل ينبغي أن 
تكوني حاضرة منصتة للحديث بشكل 
يتيح لِك االشرتاك يف مناقشة يف أي 

وقت. 
من االمور اليت تتنافى مع اجلمال 
بني  االصــابــع  طرقعة  اللياقة  وآداب 
الناس، ووضع األصبع يف الفم أو األنف 
باللعاب.  األصــابــع  وتبليل  االذن،  أو 
عندما تريدين تقليب صفحات جملة 

أو كتاب، وهرش الرأس. 
وزوجــــِك يف مكان  انـــِت  كــنــِت  إذا 
عام، جيب أن يكون الزوج هو املتكلم 
ــِك يف خماطبة  عــن نــيــابــة  املــتــحــدث 

اجلرسون. 
الناس،  أمام  تتشاءبي  أن ال  جيب 
فمِك  تــغــطــي  أن  جيـــب  حــــدث  وإذا 
دون  تعطسي  ال  أن  كما جيب  بيدِك، 

أن تضعي منديلِك على فمِك.
التعرف  الــصــدف  لــِك  أتــاحــت  إذا 
عــلــى بــعــض أســـــرار لــصــديــقــاتــِك او 
جريانِك، فاعتربي هذه االسرار امانة 
يف عنقِك وال تذيعيها ألقرب املقربني 

اليِك. 
يف  منها  استفيدي  النصائح  هــذه 
أي مكان تكونني يف املدرسة يف دائرة 
حكومية أو كنِت ذاهبة اىل زيارة أحد 
فأحرصي  صــديــقــاتــِك  أو  ــائــِك  اقــرب
هذه  ألن  اتكيت مجــالــِك  على  دائــمــًا 

األمور ستزيد من وسامتِك. 
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وتعاليمه  اإلســــالم  قــيــم  جتــســدت 
وأخالقه يف ثورة االمام احلسني )عليه 
إّن االســالم جتلى  قيل  السالم( حتى 
واصوله  أبعاده  بكل  عــاشــوراء  يــوم  يف 
ــــك واقــــــوال ثــلــة مـــن أهـــل البيت  وذل
رجااًل  وأنــصــارهــم  الــســالم(  )عليهم 
وكان  وشيوخًا  وشبابًا  واطفااًل  ونساًء 
نصيب املــرأة يف ثــورة االمــام احلسني 
ومسؤوليتها  وافــــرًا  الــســالم(  )عليه 
ومتشعبًا،  عظيمًا  وجــهــادهــا  كـــربى 
مراحل  ادوارًا خمتلفًة يف  لعبت  حيث 
الثورة  أحـــداث  بعضها  سبق  متعددة 
الثورة  اآلخــر يف خضم  بعضها  وكــان 
وتفاصيل وقائعها وامتد دور املرأة اىل 
زمن ما بعد الثورة بعد أن أدى الرجال 
االمام  جانب  اىل  فصرعوا  رسالتهم 
عرصات  يف  السالم(  )عليه  احلسني 

كربالء.
التأريخ  صحائف  لنا  نقلت  وقــد 
عددًا من تلك املواقف املشرفة اخلالدة 
عن  دافعن  وعظيمات  خالدات  لنساء 
حرم آل البيت من خالل تقديم أزواجهّن 
وأوالدهّن، وأذا جتاوزنا اجلميع لنقف 
وقــفــة إجـــالل وإكــبــار بــني يــدي زينب 
بــنــت امـــري املــؤمــنــني )عليه  الــعــقــيــلــة 
السالم( وربيبة الزهراء البتول )عليها 
الـــســـالم( واخــــت الــســبــطــني احلسن 
ما  لنرى  السالم(  )عليهما  واحلسني 
اهلامشية  األســـطـــورة  هـــذه  ســطــرتــه 
بطولية  مــواقــف  مــن  العلوية  والــلــبــوة 
أذهلت العدو قبل الصديق حتى أمتأل 
واالحدوثة  العطر  بالثناء  الزمان  فم 
وترعرعت  نشأت  سيدة  عن  اجلميلة 
يف بيت النبوة وحجر اإلمامة والطهارة 
السمو  معاني  كل  فاكتسبت  والعصمة 

فجسدتها  واجلالل  والعظمة  الروحي 
صربا  وشــجــاعــٍة  ببطولٍة  كــربــالِء  يف 
لكل  وحتــمــاًل  والــنــوائــب  امللمات  على 
عاتقها  على  القيت  اليت  املسؤوليات 
)عليه  احلــســني  اإلمــــام  أّدى  ان  بــعــد 
فرحلوا  عليهم  مــا  وصحبه  الــســالم( 

شهداء واعزاء.
وقد إبتدأت زينب )عليها السالم( 
اإلمام  مصرع  بعد  البطولية  مواقفها 
تلقي  وهــي  الــســالم(  )عليه  احلــســني 
أهداف  اجلميع  لتعلم  بليغًا,  درســـًا 
االمام احلسني )عليه السالم( ونهضته 
يديها  وضعت  حينما  شهادته  وعظمة 
)اللهم  قائلة:  الطاهر  اجلثمان  حتت 

تقبل منا هذا القربان(.
ولقد واصلت من هناك رحلة اجلهاد 
حاملة يف قلبها الكبري أهداف احلسني 
)عليه السالم( متسلحة بشجاعة علي 
حتى  وعلمه  وبالغته  السالم(  )عليه 
مواطن  يف  املتكربين  الطغاة  أفحمت 
متعددة فموالتي زينب )عليها السالم( 
كانت تعي معنى املعركة ومعنى القربان 
اإلهلي الذي يقدم يف املعركة من أجل 
ومبا  سبيله  يف  واجلـــهـــاد  اهلل  رضـــا 
فكانت  النساء  عن  سقط  اجلهاد  أّن 
مبوقفها البطولي هذا مبثابة اجملاهدة 
يف سبيل اهلل، وهنا يصور لنا اإلسالم 
السالم(  )عليها  زينب  للسيدة  املوقف 
قربانا  األحــرار  أبــي  تقديم جسد  من 
وللرجل  املسلمة  للمرأة  يريد  ال  ألنــه 
العاطفي  ــب  اجلــان خيــنــق  أن  املــســلــم 
يريد  ال  اهلل  ان  كــمــا  شخصيته  مــن 
ولو  القلب،  قاسي  يكون  أن  لإلنسان 
زينب  إّن  لرأينا  جيدا  هــذه  يف  تأملنا 
اىل  الــقــرب  أرادت  الــســالم(  )عليها 

موقفها  لتثبت  وتــعــاىل  سبحانه  اهلل 
اإلسالمي يف هذه املعركة وختلدها يف 

الدنيا واالخرة.
ــتــقــرب اىل اهلل  فــالــقــربــان هـــو ال
هذا  بقصدها  فهي  وتــعــاىل  سبحانه 
امنا ال يوجد شيء يف الدنيا ومتاعها 
يقربها اىل اهلل سبحانه وتعاىل غري 
هذا القربان املقدس اىل نفسها واىل 
ربها وهذا خري دليل على قوة الصرب 
والــشــجــاعــة، فهي بــهــذه احلــالــة رغم 
ِعــَظــِم املــوقــف وحـــرق اخلــيــام أمامها 
وسي العيال اال أنها ال تنسى تكليفها 
االميان  اخـــالص  هــو  وهـــذا  الشرعي 
وجوهره، اذ ان من الضروري االهتمام 
باملزيد من االخالص يف قضايا االمام 
دليل  وهــذا  الــســالم(  )عليه  احلسني 
على اقرتانها بالتقوى االهلية وموقفها 
من خالقها فان اهلل تعاىل يتقبل عمل 

زينب....
رمز الصبر والبطولة

ē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

بالغة النساء



يََتَقبَُّل  سبحانه:}إمنَا  قال  كما  املتقني 
��قِ��نيَ{ســورة املــائــدة 27  ��هُ مِ���نَ الْ��مُ��تَّ ال��لَّ
ابراهيم  جــدهــا  أن  ننسى  ال  وبــذلــك 
وجـــد املــســلــمــني أمجـــع كـــان قــد قدم 
قربانه العظيم ابنه الوحيد امساعيل 
اني  لــه  قــال  عندما  الــســالم(  )عليه 
قوله  اذحبـــك يف  انـــي  ــام  املــن أرى يف 
بُنَيَّ  يَا  َقاَل  السَّعْيَ  مَعَهُ  بََلَغ  تعاىل:}فَلمَّا 
َفانُْظرْ  َأْذبَ��حُ��كَ  َأنِّ��ي  الْمَنَاِم  فِي  َأرَى  إِنِّ��ي 
)الــصــافــات/ 102(،  تَ�����رَى{  مَ�����اَذا 
أن قال  اال  ولــــده  إجــابــة  كــانــت  فــمــا 
سََتِجدُنِي  ُتؤْمَرُ  مَا  اْفعَْل  َأبَ��تِ  يَا  له:}َقاَل 
)سورة  الصَّابِِرينَ{  مِ��نَ  هُ  اللَّ شَ��اءَ  إِنْ 
إبراهيم  يكن  أمل  الـــصـــافـــات/102( 
قربانا  ابنه  يقدم  أبوها  وهــو  اخلليل 
وهو ابنه وكبده، وهذا القربان كان له 
)عليها  زينب  السيدة  موقف  األثــر يف 
السالم( يف يوم عاشوراء فكيف تنسى 

زينب )عليها السالم( موقفًا أعظم من 
ذلك إذ إن عمل إبراهيم )عليه السالم( 
كان منبثقا عن اإلخالص وإذا مل يكن 
كذلك فلم يكن له أجر بل كان له وزر 
اذ  ويكون كذبائح )منــرود( هلل تعاىل 
ان منرود ملا رأى أّن نار ابراهيم )عليه 
وسالمًا  بردًا  عليه  أصبحت  السالم( 
أراد ان يظهر لعبدته ويبني لقومه انه 
معرتف بــاهلل وانــه ال الــه إال كرب له, 
وليس هو إله ابراهيم )عليه السالم( 
الف  بثمانية عشر  له سبحانه  فقرب 
بــقــرة، ومــن الــواضــح ان اهلل ال يقبل 
قال سبحانه ويف  كما  املفسدين  عمل 
َقرَّبَا  }إذ  وهابيل  قابيل  قربان  شــان 
مِنَ  يَُتَقبَّْل  وََلمْ  َأحَدِهِمَا  مِنْ  َفُتُقبَِّل  ُقرْبَاًنا 
هُ مِنَ  ْقُتَلنَّكَ َقاَل إِنَّمَا يََتَقبَُّل اللَّ اْلَخَِر َقاَل َلَ
وهذا  املــائــده/27(  )ســورة  الْمُتَّقِنيَ{ 
الذي  القربان  عن  متاما  خيتلف  كله 

قدمته موالتنا زينب )عليها السالم(، 
والعقيدة  الــصــادق  اإلميـــان  هــو  فهذا 
الراسخة ورغم عظم وفظاعة املوقف 
ألداء  احلثيث  السعي  واصــلــت  لكنها 
قربانًا  بتقدميها  اإلميــانــيــة  الــرســالــة 
عظيمًا كجسد أبي عبد اهلل احلسني 

)عليه السالم(. 
يف  تبني  ونهضتها  املعركة  فبيان 
زينب  يــا  عليك  فسالم  القربان  هــذا 
املقتفني  مــن  وجعلنا  كــربــالء  بطلة  يــا 
أثرها الذي خطته على جبني الزمان 
اذ كانت زينب هي املرأة جيب أن تكون 
يف الــواقــع الـــذي جيــب ان تــكــون ويف 
الشكل الذي جيب ان تكون ,لقد أبت 
عدالة اهلل إال أن يكون اىل جانب رجل 
عظيم كاحلسني )عليه السالم( امرأة 

عظيمة مثل زينب )عليها السالم(.
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اماليه  يف  الــطــوســي  الــشــيــخ  روى 
باسناده عن ابن خشيش قال: 

قال:  اهلل  عبد  بن  حممد  حدثي 
حــدثــي الــفــضــل بــن حمــمــد بــن ابي 
عبد  ابــو  حدثنا  قــال:  الكاتب  طاهر 
اهلل حممد بن موسى السريعي الكاتب 
قــــال: حــدثــي ابـــي مــوســى بـــن عبد 
العزيز، قال: لقيي يوحنا بن سراقيون 
النصراني املتطبب يف شارع ابي امحد 
ـــي: حبـــق نبيك  فــاســتــوقــفــي وقــــال ل
ودينك من هذا الذي يزورون قربه قوم 
منكم بناحية قصر ابن هبرية من هو؟ 

من اصحاب نبيكم؟ 
قلت: ليس هو من اصحابه، هو ابن 

بنته، فما دعاك اىل املسألة عنه؟ 
قال: له عندي حديث طريف. 

فقلت: حدثي به. 
وانا  معي، فمضى  تعال  لي:  فقال 
معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى 
متكئًا  العقل  زائــل  فوجدناه  اهلامشي 

على وسادة، واذا بني يديه طست فيه 
حشو جوفه، وكان الرشيد استحضره 
خادم  على  ســابــور  فاقبل  الكوفة  مــن 
كان من خاصة موسى فقال له: وحيك 
ما خربه؟ فقال له: اخربك انه كان من 
من  وهو  ندماؤه  وحوله  جالسًا  ساعة 
نفسًا،  واطيبهم  جسمًا  الناس  اصــح 
اذ جــرى ذكــر احلسني بن علي )عليه 
السالم(، قال يوحنا هذا الذي سألتك 

عنه؟ 
لتغلوا  الرافضة  ان  موسى:  فقال 
جيعلون  عرفت  فيما  انهم  حتى  فيه 
رجل  له  فقال  به  يتداوون  دواء  تربته 
من بي هاشم كان حاضرًا: قد كانت 
بي علة غليظة فتعاجلت بها بكل عالج 
ان  كاتي  لي  نفعي حتى وصف  فما 
اخذ من هذه الرتبة فأخذتها فنفعي 

اهلل بها وزال عي ما كنت اجده. 
منها  عــنــدك  فبقي  مــوســى:  قـــال 

شيء؟ قال: نعم. 

فناوهلا  بقطعة  منها  فجاء  فوجه 
مــوســى بــن عــيــســى فــأخــذهــا موسى 
يداوي  استهزاًء مبن  دبره  فاستدخلها 
الرجل  وتــصــغــرًا هلــذا  واحــتــقــارًا  بها 
)عليه  تـــربـــة احلـــســـني  ـــه  نـــاول الـــــذي 
السالم( فما هو استدخلها دبره حتى 
الطست،  الطست  الــنــار  الــنــار  صــاح 
فــجــئــنــاه بــالــطــســت فــاخــرج فــيــهــا ما 
ترى، فانصرف الندماء وصار اجمللس 
مأمتًا، فاقبل علي سابور فقال: انظر 
هل لك حيلة؟ فدعوت بشمعة فنظرت 
فاذا كبده وطحاله ورئته وفؤاده خرج 
فــنــظــرت اىل امر  الــطــســت،  مــنــه يف 
عظيم فقلت: ما الحــد يف هــذا صنع 
كــان حييي  الــذي  لعيسى  يكون  ان  اال 

املوتى. 
فقال لي سابور: صدقت ولكن كن 
الــدار اىل ان يتبني ما يكون  ههنا يف 
من امره فبّت عندهم وهو بتلك احلال 

ما رفع رأسه، فمات وقت السحر. 

كرامة لطين 
قبر الحسين عليه السالم
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الدكتور  األســتــاذ  فضيلة  لنا  كتب 
جــســني جــوبــني مــن األهــــواز يف جناة 
طفل سقط من إرتفاع شاهق ب )نداء 
يا حسني( فقال: كان احد األطفال يف 
مدينة دزفــول وامســه )ســخــاوت( قد 
تتصل  جــداريــة  قناة  فوهة  يف  احننى 
وكان اىل  البيت  السفلي من  بالطابق 
جانبه طفل آخر وقام مبداعبة الطفل 
الطفل  فسقط  رجليه  ورفــع  املنحنى 
)ســخــاوت( مــن األعــلــى اىل األسفل 
حسني(  )يــا  هتف  سقوطه  أثناء  ويف 
ووصل اىل االرض بهدوء وسالمة ومل 

يصب بأي أمل، وذلك الطفل صار فتى 
يافعًا ثم رجاًل نشيطًا وهو يعمل اآلن 
يف مكتب رئيس جامعة الشهيد مجرن 

يف األهواز. 
فيقول:  جوبني  الدكتور  يعقب  ثم 
والطفل املذكور )سخاوت( قد تشرف 
الطفولة،  سن  يف  وهو  كربالء  بزيارة 
واملـــعـــروف عــن كــربــالء إنــهــا حماطة 
أحد  الطفل يف  خــرج  وقــد  بالبساتني 
األيام اىل تلك البساتني القريبة وشاهد 
خلية للنحل فمّد يدُه وسحبها كي يأكل 
من عسلها ولكن سرعان ما اجتمعت 

بشّدٍة  ولسعته  النحل  من  املئات  عليه 
املؤملة  بلسعاتها  متأثرًا  منها  فهرب 
أبيه سقط مغشيًا  وعندما وصل اىل 
به  يديه وذهب  ابوه على  عليه فرفعه 
اىل مرقد اإلمام احلسني وهو ينادي 
تو  از  را  بسرم  )يــا حسني  بالفارسية 
مي خواهم( أي )يا حسني ُأريد منك 
ولدي( وفجأة نهض الطفل وهو على 
ــده. كأنه مل يصب بــأي شيء  يــدي وال

واحلمد هلل رب العاملني.

كرامة لطين 
قبر الحسين عليه السالم

نداء
يا حسين
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س������������أروي ح����������رويف مب����������اءِ امل����ق����ْل 
ل���ت���ن���م���و أزاه�����������������������ري ش����ع��������������ٍر هب��ي 
وخي�����ض�����رُّ ع�������ود ال������ق������وايف اّل�������ذي 
استفاق  ب��روح��ي  ال��رب��ي��عَ  ك���أن 
وذاب������������ت ث������ل������وجٌ ت����غ����ط����ي اخل����ي����ال 
شجي ب������ص������وتٍ  ق����ل����ي  وزق�����������زق 
مب���ي���الد مَ������نْ ف���ي���هِ شُ������قَّ ال���دج���ى 
م������ع������نيُ اخل��������ل��������ودِ ون������ب������ع َط�����ه�����ور
وف����ي����ه جت����ّل����ت م���ع���ان���ي ال���ك���م���ال 
س���ل���ي���ل الط�����ائ�����ب م����ن وال����دي����ن
احل���������������س���ام  حب�������������������د  أزال  ف���������يٌ 
أم�������������������ريٌ ب�����أم�����ر الل���������ه ال��ع�����������������ل��ي
ذك�����رتُ ع���ل���يٍّ ف��أض��ح��ى ال���وج���ود
شف�اء ل����روح����ي  ع��ل��������������ي��ًا  ف����ذك����رُ 
وذك���������رُ ع���ل�����������������������يٍّ س��������المٌ وب�����رد

وم�������ن ن����ب����ض ق����ل����ي ب���������ذور ال�����غ�����زْل
العسْل م������ذاق  ي��ض��اه��������ي  ب��ط��ع��������ٍم 
الكلْل ب�����������وادي  ال��ب��������الي��ا  رم��������ت��هُ 
وع�����ن حب����ر ش���ع���ري ش���ت���ائ���ي رح����ْل
جُ��مْل م��ن  ام��ت��ال  ش��ع�����������وري  وهن��������ر 
هطْل ع��ل�����������ي��ن��ا  ال���س�����������روِر  ف��غ��ي�����������ث 
الب���طْل اهل������������ُ���م���ام  ال���������������ويل  ع�����������ل��ي 
واغ��تسْل ارت�����وى  ال���زم���ان  وم��ن�����������هُ 
وان���تهْل اس��ت��ق��ى  ط��������������ه  ع��ل��م  وم����ن 
ن����������زْل الل������هِ  ب��ب��ي��������������تِ  ول��ي��������������دًا 
م��ن��ُذ الزْل ال��ش��������رك  رم�����������وزًا م���ن 
الرس���������ْل خ��ت��������������������ام  ب����أم����ر  ويلٌ 
احت�����فْل ال��رب��ي��ع  بل����وِن  ك����روٍض 
الع����لْل عِ����ض����ال  داه�����������������م��ت��ي  اذا 
اشت�����عْل ف��������������������ؤادي  ب���ال���رزاي���ا  اذا 

ربيع احلروف

اقبال عبد الكاظم/ شعبة الزينبيات
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نبض العاشقني 

غفران صالح الطائي 

ل�����و وص���ف���ت���ك جن���م���ا امل���ع���ي���ا م���ن���ور 
ع���ون���ا  ل���ل���م���ح���ت���اج���ني  ك����ن����ت  او 
س�����رم�����دي�����ا  ك�������م�������اال  ق�����ل�����ت  او 
ه��������ا ان������������ذا ق��������د وه�����ب�����ت�����ك ق���ل���ب���ا 
ف�����ؤادا  م���ل���ك���ت  ان�����ي  ق���ل���ت  وان 
ان������ت ن���ب���ض ل���ل���ف���ض���ائ���ل وج������ودك 
حب����ث����ت ع����ن����ك ي�����ا س����ي����دي دوم�����ا 
ن����ذرا  وج������دت ك����ل ح���ي���ات���ك هلل 
كفر  ض����د  ح�����رب  يف  ق���م���ت  ان 
حتما   ان����ت����ص����رت  واج�����ه�����وك  ان 
ي����ا اب������ا احل����س����ن ي����ا ن���ف���س ال����رس����ول 
ي��ا ج��وه��ر ال��ك��ون ي��ا اص���ل الضياء 
امل��ع��دن االغ��ل��ى م��ن الذهب  ايها  ي��ا 
خي����ت����ب����ئ وص������ف������ي م�����ن�����ك خ���ج���ال 
س���اءل���ت وص��ف��ي م���ا ه����ذا االرت���ب���اك 
اجابك: كل كياني يذوب عشقا 

ت���زه���ر  ل���ظ���ل���م���ة  ال����ل����ي����ل  زواي�����������ا  يف 
تسعر  ن���������ارا  ان�������ت  ال����ظ����ل����م  وض�������د 
مقصر  اب��������دو  س����ي����دي  وح����ق����ك 
ان����ت ح��ت��م��ا تنظر  اي�����اك  ول��ع��ش��ق��ي 
ت���ن���ادي حيدر  ن��ب��ض��ة  ت��س��م��ع ك���ل 
ف��أب��ق��ان��ي متحري  ف����اق م��ع��ن��ى اجل�����ود 
بني ذكريات خلق وبني زمن حيضر 
يفخر  بشخصك  االس����الم  وت���اري���خ 
هابك االعداء بنظرة من عينك تزئر 
وف����روا  الذوا  خ���وف���ا  ت���زل���زل���وا  وان 
ح�����ي ل�����ك ل���ل���ق���ي���ام���ة م�����ذ ق�������ام ذر 
يعتذر  ال��ل��ي��ل  يف  ق��م��ر  م��ن��ك  ي���ام���ن 
ي����ا اي���ه���ا ال���ل���ؤل���ؤ امل���ك���ن���ون ي����ا در 
يفتقر  آخ�������ر  ل����وص����ف  ووص�����ف�����ي 
احل�������ذر  ومل  ال�����ت�����وت�����ر  ه���������ذا  وم���������ا 
ك��ل��م��ا مس��ع��ت اس����م ع��ل��ي يذكر 
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ما هو مفهوم العولمة؟
اللغة  يف  املــصــطــلــح  تــتــبــعــنــا  اذا 
 )Globalization( وهو  االنكليزية 
وهو  التيي  جــذر  مــن  مشتقا  جنــده 
الكرة االرضية واال  )Glob( مبعنى 
االصطالحي  املفهوم  يف  خيتلط  انه 

احيانا مع مصطلح العاملية 
 )Globalisme( وجاء يف معجم 
العوملة  إّن   )Websters )ويبسرتز 
العاملية,  الــشــيء طــابــع  اكــســاب  هــي 
ـــشـــيء او  وخبـــاصـــة جــعــل نـــطـــاق ال
انكارتا  تطبيقه عامليا ويف )موسوعة 
الــعــوملــة هــي دمج  إّن  االلــكــرتونــيــة( 
ودمقرطة ثقافات العامل واقتصاداته 
وبناه التحتية من خالل االستثمارات 
الدولية , وتنمية تكنلوجيا االتصاالت 
واملعلومات , وتأشريات السوق احلرة 
واالقليمية  احمللية  االقتصادات  على 

والعاملية.

ما هي العولمة؟
وليست  مركبة  ظاهرة  العوملة  ان 
ووصفه  تعيينه  ميكن  بسيطا  شيئا 
بــقــدر مــا هــي مجلة عمليات  بــدقــة, 
تارخيية متداخلة تتجسد يف حتريك 
املعلومات واألفكار واألموال واألشياء 
بــصــورة ال سابق  األشــخــاص,  وحتى 
والشمولية  واالنية  السهولة  من  هلا 
التبادالت  تــعــمــيــم  يف  والـــدميـــومـــة 
والثقافية,  واالجتماعية  االقتصادية 
اكثر  موحدا  العامل  جيعل  حنو  على 
مــن أي يـــوم مــضــى, مــن حــيــث كونه 
للتبادل او جماالت للتداول او  سوقا 
للتواصل, فهي حماولة الحتواء  افقا 
الــعــامل واهلــيــمــنــة عــلــيــه, وواضــــح ان 

اهلدف االول واالكــرب من العوملة هو 
هو  االقتصاد  الن  وذلــك  اقتصادي, 
عصب احلياة, وان كثريًا من احلروب 
املال  امنــا  وهــنــاك  هنا  تنشب  الــيت 
واألعمال هما اللذان يشعالن فتيلها.

أما آثارها 
ـــفـــي عـــصـــر االتـــــصـــــاالت  ف
الوصول  من  واملعلومات... متكنا 
اىل اقصى نقطة يف العامل وحنن 
نربحها  ال  اماكننا  يف  جالسني 
من  اكــثــر  تتطلب  ال  فالعملية   ,
او  مــعــدودة  ازرار  على  الضغط 
ــقــرات بــســيــطــة, واســتــطــعــنــا ان  ن
والتقارير  املعلومات  على  حنصل 
واالحبـــــــاث ونـــتـــائـــج الــــدراســــات 

والرؤى واآلراء بيسر وسهولة.
واستطعنا ان جنري حوارات 

ـــوات  ـــن ـــق كــــثــــرية عـــــرب ال
واملتاحة,  املــفــتــوحــة 

بعض  فــــذابــــت 
الــــــفــــــواصــــــل 

والــــــعــــــقــــــد 

يف  لكننا  والــــرواســــب,  واخلـــالفـــات 
من  لكثري  نفتقد  رحــنــا  ذلـــك,  قــبــال 
اليت  واألخالقية  االجتماعية  القيم 
يفرتض أنها ال تتبدل بتبدل العصر, 

العولمة وتاثيرها على 
العالقات االجتماعية واالسرية
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لكن بطبيعة احلياة اليت تضغط عليها 
املادة من كل اجتاه افرزت هذا التبدل 

يف طبيعة العالقات االجتماعية.

واما مظاهر العولمة فهي:
معتقداته  عــن  جــيــل جــديــد  ســلــخ 
ومبادئه وقيمه, وسلب اميان الشباب 

والشابات بثوابتهم واصالتهم.
استبدال الثقافة احمللية واالسالمية 

األصيلة والعريقة, بالثقافة االجنبية.
القائمة  اخلاطئة  املفاهيم  اشاعة 
على قيم املادة واالستهالك واملظاهر 
والعنف  واخلــســارة  والربح  والتفاخر 

واالبتذال.

تأثير 
العولمة 

على العالقات 
االجتماعية 

واألسرية
ان اللقاءات والزيارات املباشرة 
واجواء  خاصة  نكهة  هلــا  كانت  الــيت 

املشاعر  دفء  فيها  تستشعر  محيمة 
املواجهة,  وعــذوبــة  املــوقــف  وحــــرارة 
وحتولت اىل لقاءات تسمع فيها نربة 
الــصــوت ورمبـــا تــرى مــالمــح الصورة 
وطبيعة  املسافة  بعد  تسقط  ان  دون 
فالدفء  احلـــســـاب,  مـــن  احلـــواجـــز 
املباشر  الـــنـــابـــض  احلــــي  احلـــاضـــر 
يتسرب عن طريق االسالك واالجهزة 

الكثرية.
نهر جيري يف  يرى  كما  اليوم  أننا 
خريره  وتسمع  بعينيك  تـــراه  فــيــلــم... 
لكنه  وتسمع,  ترى  ما  وتصدق  بأذنك 

ال يروي ظماك.
واملناسبات,  االعـــيـــاد  يف  وحــتــى 
الرسالة  او  اهلاتفي  االتصال  اضحى 
االلكرتونية او ورق الفاكس يف 
ظن املنساقني مع أجواء 
بالعالقات  الــزهــد 
كافية   – احلميمة 
ومـــعـــربة وســـادة 
اللقاء  مـــســـد 

احليوي.
وامـــــتـــــد 
األمــــر اىل 
ت  لتجمعا ا
ـــــة يف  األســـــري
اجللوس  غــــرف 
وحول املائدة, حيث 
نــفــتــقــد فرص  رحــنــا 
ـــوعـــظ واالرشــــــــاد او  ال
واملشاكل,  اهلــمــوم  مطارحة 
ـــث اليت  فــلــقــد تــقــلــصــت االحـــادي
جتتذب االمساع وتستقطب االهتمام, 
جلسات  نادرا–يف  اال  احنسرت–  بل 
املناقشة والنزهات, فهذا اجتذبه جهاز 
اجتذبها  وهذه  فعاقره....  الكومبيوتر 
طويال,  فجالسته  الفضائي  الصحن 
وذاك–ساندويج  هذا  والطعام–اثناء 
فلم   , االسنان  تقضمه  وجاهز  سريع 
هــو يف  كما  الــطــعــام  بــلــذة  نشعر  نعد 
اهلل  نعمة  تــذكــر  عــن  الــســابــق فضال 

وشكرها واملكتبة انزوت وتقلص ظلها 
حتى باتت مهجورة, الن املنافسة بينها 
والصرب على  وبني مزامحاتها كثرية, 
مفهوم  ان  ثم  شحيًحا,  بات  املطالعة 
ليشمل  اتسع  فقد  تغري,  قد  الثقافة 
كل شيء أي أصبح لكل شيء ثقافته, 
لينحصر يف اجادة  أيضا  تقلص  لكنه 
اســتــخــدام االنــرتنــيــت والــتــجــول عرب 

مواقعه وصفحاته, ونسيان ما دونه.
احلي  املعلم  اىل  احلاجة  ان  كما 
والقلوب  االمســـاع  الــيــه  تنشد  الـــذي 
احنسرت موجتها ايًضا, فاملعلم اليوم 
تفتح  أن  ما  الصناديق,  داخل  موجود 
ليعلمك,  برأسه  يطل  حتى  صندوقًا 
وليس يف ذلك باس, بل هو يتيح التعلم 

حتى يف البيوت.
مع  تعيش–  ال  اصــبــحــت  لــكــنــك 
تتلقى  وال  التواصل,  معلمك- محيمة 
والرتبية  واآلداب  الــتــعــلــيــمــات  مــنــه 
املصاحبة لعملية التعليم, فكم التعليم 
اليوم كبري لكن كم الرتبية قليل وبكلمة 
احلديثة  الــتــقــنــيــات  فـــان  خمــتــصــرة, 
والنافع الشك  الكثري  الشيء  اعطتنا 
يف ذلـــك, ولــكــنــهــا اخـــذت مــنــا أيضًا 

الشيء الكثري والنافع.

تأثير رياح العولمة على 
الشباب والشابات

على  حديثة  دراســـة  اجــريــت  لقد 
اجلامعيات,  الطالبات  من  جمموعة 

وطرح عليهن فيها السؤال التالي:
هــل تغري لــديــك صـــورة املـــرأة من 

خالل الفضائيات ام ال؟
على ضعف  منهن   )%22( فأكدت 
والتأثري  لــديــهــن  الـــديـــي  االلــــتــــزام 
ــاألفــالم واملــســلــســالت الـــيت تعرض  ب

على اخالقهن ولباسهن.
ان جرعة  اخــرى  دراســـة  وكشفت 
اجلرمية اليت راحت تزداد يف عروض 
اجلرأة  ارتــفــاع  يف  زادت  الفضائيات 

على ارتكابها.

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م
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وكشفت دراسة ثالثة ان الطفل من 
يتلقى  ألنه  الفضائيات,  ضحايا  اكرب 
بعقله,  ال  مبشاعره  واملفاهيم  االفكار 

وهو يقلد وحياكي وال موتزين لديه.
ايدينا,  بني  اخليارات  ازدادت  لقد 
امامنا  تتسع  اخليارات  تزداد  وحينما 
تدخل  ال  ان  املــهــم  ــار,  ــي االخــت حــريــة 
فارغة,  طفلية  بذهنية  العوملة  العوامل 
وحترم  متنع  الــيت  اآلراء  بذهنية  وال 
وحتلل  وتــبــحــث  تــــدرس  ان  دون  مـــن 
فالرشد  وسلبياتها  إجيابياتها  لتعرف 
والغي هما مقياس االخذ والرتك, أي 
والشر،  واخلــري  واملــفــســدة,  املصلحة 

والنافع والضار.

الغزو الثقافي!!!
سواء اطلقت عليه صفة )الغزو( او 
)االخرتاق( فإن املعنى واحد, وال شك 
اننا نعاني يف عصر االتصاالت أكثر من 
نوع من أنواع االقتحام الثقايف لبيوتها 
ومؤسساتها  ومدارسها  وجمتمعاتها 

وافرادها.
وهو غزو مربمج وخمطط له وذو 
مؤسسات  ــقــف  وت حمـــــددة,  اهـــــداف 
وجتارية  وامــنــيــة  وسياسية  اعــالمــيــة 
اشعار  االكــرب  وهدفه  وراءه.  وفكرية 
العامل - وبالتالي اخضاعه- بفكرة ان 
سوف  التاريخ  وان  االمريكي,  العصر 
العصر  هــذا  ختام  يف  اســتــاره  يسدل 

الذي ال عصر بعده.

ولعل اهم مظاهر هذا 
الغزو واثاره

اتساع موجة التغريب اليت ضربت 
قطاعات عرضية من شبابنا وشاباتنا, 
يقبل  كمن  قبلهم  من  عليها  واالقــبــال 
يتبني  مل  ومــزوقــة  مزينة  مــائــدة  على 

مدى اضرارها الصحية.
االنسجة  ــــن  م الـــكـــثـــري  متــــزيــــق 
نقل  مل  ان  واختالل–  االجــتــمــاعــيــة 
ــــة  ــــــط االســــري ــــــرواب االحنـــــــــــالل– ال
نسب  ارتفاع  فيما ميثله  واالجتماعية 

الطالق واحتدام اخلالفات الزوجية , 
ومترد الشباب والشابات على ضوابط 

االسرة وقيم اجملتمع.
تـــــردي عـــالقـــة اآلبــــــاء بـــاألبـــنـــاء , 
وانصراف األولياء عن دورهم الرتبوي 
ذلك  ويقابل  املادية  الرعاية  عدا  وما 
استغناء األبناء عن احلاجة اىل أولياء 
األمور حتت عناوين االستقاللية وبناء 
من  الناضجة  الثمرة  وسقوط  الــذات 

الشجرة.
الــبــحــث عــن الــلــذائــذ واملــتــع حتى 
والتعدي  مــشــروعــة  غـــري  كـــانـــت  لـــو 
والقيمية  الشرعية  االلــتــزامــات  على 

والعرفية, بل ضربها عرض احلائط.
وبديلة  هابطة  وقيم  اخــالق  شيوع 
الثقافة  ذوي  ــمــام  ــاهــت ب اســـتـــأثـــرت 
والشابات,  الــشــبــاب  مـــن  احملــــــدودة 
واملوضات  الــصــرعــات  ومـــن ضــحــايــا 
االمريكي  للطراز  املقلدين  واملنبهرين 

تقليدًا اعمى.

وقد دخل هذا الغزو من 
ابواب كثيرة اهمها:

الفضائيات.
مواقع االنرتنيت.

واملرئي  واملسموع  املقروء  االعــالم 
)صــحــافــة واذاعــــــات وســيــنــمــا وكتب 

وبرامج ومسلسالت وصور وغريها(.
اهلجرة اىل تلك البلدان واستمراء 
احلياة غري االسالمية يف كل مظاهرها 

املادية واجلنسية والعنفية.
الــعــربــي والحقًا  الــنــمــوذج  إدخـــال 
االمريكي اىل كثري من حقول احلياة 
والتحفظات  للمحاذير  مــراعــاة  دون 

واخلصوصيات.
احلكومات  مــن  الكثري  ســيــاســات 
مصراعيها  على  الــبــاب  فتحت  الــيت 
ألخـــالق  ومــفــســد  وداب  هــــاب  ــكــل  ل

وشخصيات الشباب والشابات.
األبــواب هي  أّن أخطر  نــرى  لكننا 
والذهي  الــنــفــســي  ــداد  ــع االســت بـــاب 

وفحص  مناقشة  دون  وافــد  كل  لتقبل 
من  وشاباتنا  لشبابنا  بد  فال  وتقييم, 
االسالمي  املــوقــف  على  يتعرفوا  أن 
والتبادل  بالتفاعل  القائل  الصحيح 
والتكامل الثقايف, واعتبار الرفض لكل 
ما هو غريب او امريكي خطا, كما ان 
القبول بكل ما هو اجني ووافد غري 

صحيح.

ان القبول وعدم القبول 
يتوقف على:

الوافد  مــالءمــة وصــالحــيــة  مـــدى 
ألخالقنا وعقائدنا ومنهجنا احلياتي, 

يف عاداته وتقاليده. 
هل هو مما يتنافى او يتناقض مع 
طبيعة وروح الدين االسالمي وضوابط 

واحكام الشريعة االسالمية, او ال؟
ـــوافـــد ميــكــن حتـــويـــره او  بــعــض ال
حتى  عليه  املناسبة  التعديالت  اجــراء 
يصبح منسجما مع شخصيتنا, ويدخل 
يف نسيجنا الثقايف بشكل متناسق غري 

متنافر.
البد من مناعة ثقافية تأتي باملزيد 
من االطالع على فكر االسالم وشريعته 
الوعي  عــن  تنجم  ثقافية  و)ممــانــعــة( 

بأبعاد الغزو ومرامي الغازي.
حنصن  أن  نــســتــطــيــع  فــــبــــاألوىل 
الذي  الــغــريــب  الــطــارئ  ضــد  أنفسنا 
وبالثانية  االســالمــي,  اجلسد  يلفظه 
مبادئنا  من  بالعرض  يقف  ما  نرفض 

ومتبنياتنا.

للحضارة الغربية واالمريكية 
وجهان: 

ونـــظـــام ومنهاج  ــم  وعــل قـــوة  وجـــه 
وال  يثري حضارتنا,  ما  وهو  وقوانني, 
ضري يف ان نأخذ من حضارتهم– يف 
هذا اجلانب- كما سبق أن أخذوا منا.

ووجـــه مـــادي احــتــكــاري تــفــوح منه 
صعيد  على  اخللقي  التفسخ  ـــح  روائ
والتفكك  اجلـــنـــســـني,  ـــني  ب الـــعـــالقـــة 
اآلباء  العالقة بني  االســري يف جمــال 
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واألبناء.
دور الدين واالخالق يف زمن العوملة 

للمجتمع وخاصة املرأة 
إّن التدين ظاهرة اجتماعية نفسية 
وجــدت مــع االنــســان منذ زمــن بعيد, 
ومن ثم يعترب التدين ظاهرة اساسية 
الــشــعــوب, اضــافــة اىل ان  يف حــيــاة 
الدين عنصر اساسي يف حياة االنسان 
وان الرتبية الدينية املبكرة تعد وسيلة 
وقائية لصحة االنسان النفسية , فهي 
من  ثــابــت  نــظــام  تكوين  على  تساعد 
القيم واملعايري االخالقية حيث تصبح 
اساليب  عليها  تقوم  اساسية  ركــيــزة 
يستفيد  مــا  وبــقــدر  االنـــســـان,  تكيف 
النظام بقدر  سلوكه وتفكريه من هذا 
النفسي  التكيف  على  اقــدر  يكون  ما 

والفكري السليم. 

عملية  تــعــتــمــد  ان  وجــــب  لـــذلـــك 
للفضائيات  السلبية  اآلثـــار  مواجهة 
قدرة  عــلــى  ــمــاعــي  االجــت اجملــــال  يف 
الفرد الذاتية اوال وحصانته الداخلية, 
وظلت  عقيدته  صلحت  الــذي  فالفرد 
قيم الدين, واحكام الشرع حاضرة يف 
ذهنه, ميكن له ان يقاوم كل اثر سلي 

لربامج الفضائيات الوافدة.
هو  الـــديـــن  او  الــعــقــيــدة  ان  ـــك  ذل
والرتبية,  للثقافة  االســاســي  العامل 
واملانح  للسلوك  الــرئــيــســي  والـــدافـــع 
ـــيت متــكــن مـــن الفحص  لــلــمــعــايــري ال
وهو  والــرفــض.....  والقبول  واالختبار 
ويشكل  شخصيته,  الفرد  مينح  الــذي 
الرتسانة  وهــو  ومالحمها,  قسماتها 
اليت  والرتبوية  واالجتماعية  الثقافية 
حتمي الشخصية لذلك وجب الرتكيز 

يف هذا املضمار على:-
وتثقيف  االســـرة  برتبية  االهتمام 
اجهزة  خالل  من  وتوجيههم  افرادها 
واملقروءة,  واملسموعة  املرئية  االعــالم 
وخطب  واملنابر  املساجد  خــالل  ومــن 
املستمرة  الرتبوية  ــدورات  وال اجلمعة 
العلمية  واحملـــــاضـــــرات  ــــواعــــظ  وامل

والتوجيهية.
كبري  املرأة سؤال  بثقافة  االهتمام 
واشكاله,  اطـــرافـــه  تــتــعــدد  ومــعــقــد, 
الرؤى  بتعدد  وغاياته  ابعاده  وتتفاوت 
وتــفــاوت املــرجــعــيــات, واالجـــابـــة عنه 
ــظــم حتـــتـــاج اىل  بــشــكــل عــمــلــي ومــن
خمتلف  يف  املتخصصات  من  ترسانة 

جماالت احلياة.
املــــرأة مــن دولية  ذلـــك الن مــوقــع 
اال  نــتــيــجــة  اىل  يـــــؤدي  ال  الــــصــــراع, 
بتوثيق صلتها باملرجعية الثابتة لتأمني 
شخصيتها يف التبديل, وذلك بتحديد 
بالثقافة  التنديد  الن  ثقافتها.  اصول 
االفكار  مهندسي  يصرف  لنا  الوافدة 
اساسا  املــوجــهــة  اسرتاتيجيتهم  عــن 
لــتــبــديــل مــســار اجملــتــمــع عــن وجهته 
ومقصده باستهداف املرأة وتسخريها 
احلياء  ثقافة حتــارب  الــغــرض,  هلــذا 
, وتــشــن محــلــة مسعورة  ايــنــمــا وجـــد 
والنقاء  العفة  اسباغ  من شأنه  ما  كل 
اوصالنا  يف  تــســري  غــربــيــة  ثــقــافــة   ,
من حيث ال نــدري.... وتفتك بنا شيئا 
كفعل  بــأمل,  احساس  غري  عن  فشيئا 
املخدر يف اجلسد.... أنها تلجم مشاعر 
نتعاطى  أن  دون  افكارها  وتغري  املرأة 
مع مثل هذا الفعل الثقايف بوعي ومن 

ثم رده او قبوله وفق الثقافة الدينية.
شخصية  لتفعيل  مــقــّوم  أهــم  وإّن 
املــــرأة هــو وصــوهلــا مبــصــدر هويتها 
والسنة  ــم  ــكــري ال ـــقـــرآن  ال االصــلــيــة, 
الشريفة, فالقرآن هو اشراقة الصبح 
املــنــري بــعــد ظــلــمــات اجلــاهــلــيــة اليت 
غياهبها  يف  وطــمــرت  املـــرأة,  ارتهنت 

بذور احلياة.
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نتعرف  ان  علينا  جيــب  ارســطــو:  ــال  ق
النحل  قبل  من  العسل  تصنيع  كيفية  على 
ـــه يــدخــل يف حــجــرة ضيقة  خــصــوصــًا وان
مظلمة واحلال هذا ال يستطيع أي انسان 

أن يرى ما حيصل. 
فقال لإلسكندر: ضع مرآة كبرية أمام 
بيوت النحل وعندما تسقط صورتها على 
ما  على  تتفرج  أن  حينها  تستطيع  املـــرآة 
طلبه  ما  عمل  اىل  غالمه  فسارع  حيصل 
بيوت  أمــام  املــرآة  بعد عناء ثم نصب  منه 
النحل وعندما عادوا يف الغد ألجل مراقبة 
يدلك على  أمــرًا عجيبًا  املوضوع شاهدوا 
ذكاء النحل حيث بدأ بطمس أرجله بالوحل 
ثم لطخ صفحة املرآة بذلك الشكل الذي ال 
ميكن معه بعد ذلك أن يشاهد املرء صورة 
يف املرآة معلنني إنه جيب على البشر أن ال 

يتدخلوا يف أعمال النحل. 

من عجائب 
ال���ن���ح���ل 

هو يف اكرم واد على وجه االرض كما قال امري املؤمنني )عليه السالم( وهو اجلبل الذي هبط عليه آدم )عليه السالم( ويكون 
بأعلى الصني، يرى يف البحر من مسرية ثالثة أيام، وفيه أثر قدم آدم مغموسة يف احلجر، وقيس موضعها فكانت سبعة اذرع 
وقيل سبعون ذراعًا، ويرى على هذا اجلبل الوان كالوان الطواويس ال ختلو منه لياًل وال نهارًا، والبد له يف كل يوم من مطر يغسل 

موضع قدم آدم )عليه السالم( ويوجد فيه الياقوت االمحر واالملاس، ويف واديه مجيع الطيب من الورقة اليت نزلت مع آدم. 
 

جـــــبـــــل 
سرنديب 
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طرحت بعض التجارب فكرة أن يكون النبات واعيًا ملا حوله، فهو يلتقط كثريًا من املعلومات عن طريق هاجس 
ما فوق احلس، وقد ارتكست نباتات )باكسرتا( على ما حيمله من افكار جتاهها وهو منأى عنها، وبدا بان النبات 
يستجيب بإجيابية فهو ينمو بسرعة وازدهار للناس الذين يتعاملون معه بلطافة وخاصة اولئك الذين يكنون له 
اخلري، وقد قدمت التجارب ما يعتقد بأنه يشجع على منو النبات وفيما يلي جتربة ميكن أن ختتربها بنفسك 

لرتى مدى تأثريك على طريقة منو النبات. 
ازرع حبوبًا سريعة النمو، مثل الرشاد، يف ثالثة احواض وقم برتقيم كل واحدة منها، وتذكر بان تستعمل نفس 
الرتبة يف االحواض الثالثة، ولتكن الشروط النفسية خمتلفة لكل حوض وباستطاعتك أن تقارن النتائج بعد أيام 
قليلة )كليف باكسرت( خبري يف التصوير البياني املتعدد الكاشف، والذي يعمل بوساطة قياس مقاومة الكهرباء 
جللد شخص ما، وقد قرر ذات مرة بأن يربط اىل اجلهاز نباتات لريى ما سيحدث وقد اذهلته النتيجة، حيث 
أظهر النبات آثارًا كتلك اليت تصدر عن الناس، وكأنه يعيش حالة من املشاعر، وقد قرر )باكسرت( بأن حيرق 
ورقة النبات تلك، غري أن الورقة قد قرأت ما يدور خبلد )باكسرت( وفهمت نواياه يف ايذائها، ويبدو أن النبات 

مييز قاتله، لدرجة أنه يظهر حالة شديدة االهتياج اذا دخل الغرفة من قتل نباتًا آخر. 

اختبارات نمو النبات
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كل  يف  جعلت  كربالء  واقعة  ان 
زاوية من زوايا املدينة أثرًا يتكلم يف 
حد ذاته عن مصيبة االمام احلسني 
)عليه السالم( يف هذا اليوم االليم، 
فهناك مثاًل مقام علي االكرب ومقام 
الرضيع ومقام خميم احلسني )عليه 
ـــســـالم(، امـــا مــقــام شـــري فضة  ال
وجميئه  االســد  حلــادثــة  يرمز  فهو 
حلفظ جسد اإلمام احلسني )عليه 
الــســالم(، وقــد عــرف وتـــدوول بني 
الناس باسم مقام )شري فضة( أي 
الفارسية  باللغة  وشري  فضة  اسد 
تــطــلــق عــلــى االســــد. واطــلــق عليه 
القطيفي  عمران  آل  الشيخ  ايضًا 
اسم ))موقف األَمة فضة((. ولكن 
مع االسف هذا املقام غري معروف 

ومــشــهــور بــني الــنــاس لـــذا يتعسر 
أكثر  الن  عليه،  والــدلــيــل  الــوصــول 
تــعــرفــه، والــســبــب يعود  ــاس ال  ــن ال
اىل جتــاهــل أكــثــر احلــــوادث اليت 
حصلت يف يوم عاشوراء ومنها هذه 

احلادثة. 
واملقام يقع يف حملة باب النجف 
كربالء  مــديــنــة  ازقــــة  احــــدى  ويف 
املقدسة وبالتحديد الفرع الثاني من 
الزائر  خــروج  عند  االيسر  اجلانب 
من مرقد ابي الفضل العباس )عليه 
أخيه  مرقد  اىل  متجهًا  الــســالم( 
السالم(  )عــلــيــه  احلــســني  االمــــام 
ــــاق أو  ـــ ))زق ب داخـــل زقـــاق يسمى 
عكد شري فضة(( نسبة اىل املقام 
املذكور، وهو يبعد عن مرقد االمام 

الــســالم( مسافة  احلــســني )عــلــيــه 
بني  شـــارع  يف  تــقــريــبــًا،  م   )315(
احلرمني )سوق الصفارين( وهناك 
باللغة  قصيدة  املــقــام  واجــهــة  على 
الفارسية كتبت بالكاشي مع صورة 
أسد رابض وخلفه خيام كتب جبانبه 
)هذا مقام شري فضة( منقوشة يف 

أعلى شباك النحاس.

الحادثة في التأريخ
حضور  فضة  للسيدة  كــان  لقد 
حــيــث شهدت  الـــطـــف  واقـــعـــة  يف 
اهلل  )ســالم  زينب  احلـــوراء  وآزرت 
من  املــســري  يف  ورافــقــتــهــا  عليها( 
كربالء اىل الكوفة ومنها اىل الشام 
رافقتها  وقــد  املــديــنــة،  اىل  ومنها 
ــشــام يف  ايــضــًا مــن املــديــنــة اىل ال

اضواء على مقام شير فضة

čċ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



الرجوع الثاني، واقامت معها هناك 
)عليها  زينب  سيدتها  توفيت  حتى 
السالم(. ومن االدلة الواضحة على 
وجـــود فــضــة يف يـــوم عـــاشـــوراء هو 
حديث االسد املشهور حيث يروي لنا 

الكليي قائاًل: 
عــــن احلـــســـني بــــن حمـــمـــد قال 
حدثي ابو كريب وابو سعيد االشج 
قاال حدثنا عبد اهلل بن ادريس عنه 
عن ابيه ادريس بن عبد اهلل االودي 

الكويف وهو حمدث إمامي قال: 
السالم(  )عليه  احلسني  قتل  ملا 
فقالت  يوطئوه اخليل  ان  القوم  اراد 

)عليها  ــنــب  ــزي ل فــضــة 
السالم(: يا سيدتي ان 
)سفينه(  رجــاًل امســه 
البحر  يف  ــــه  ب كـــســـر 
فخرج اىل جزيرة فاذا 
ابا  يا  فقال:  بأسد  هو 
احلارث وهي من )كنى 
االسد( انا موىل رسول 
عليه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
وآله وسلم( فهمهم بني 
على  اوقفه  حتى  يديه 
رابض  واألسد  الطريق 
فدعيي  نــاحــيــتــه  يف 
فاعِلَمه  ــيــه  ال أمــضــي 
غدًا؟  صانعون  هم  ما 
فقالت:  الــيــه،  فمضت 
ــا احلـــارث، فروع  يــا اب

رأسه، ثم قالت: اتدري ما يريدون ان 
يعملوا غدًا بابي عبد اهلل احلسني؟ 
يــوطــئــوا اخلــيــل ظهره،  أن  ــدون  ــري ي
جسد  على  يديه  وضع  حتى  فمشى 

احلسني )عليه السالم(، فيفهم من 
هــذا الــكــالم ان الــســّيــدة فضة رأت 
ناحية قرب موضع  ايضًا يف  االســد 
فيه  املكان  هــذا  ان  ويقال  املصيبة، 

قصب )الكليي/ج1/ص529(. 
وذكر الدربندي )اكسري العبادات 
ان  ص453(:  الــشــهــادة  اســــرار  يف 
االسد عندما جاء يوم احلادي عشر 
ــه جاء  ــن سعد ان مــن احملـــرم ظــن اب
املوتى فقال: دعوه نرى  ليأكل حلوم 
حتى  القتلى  يدور  فاقبل  يصنع؟  ما 
وقف اىل جسد احلسني فوضع يده 
بدمه  وجعل ميرغ خده  على صــدره 

فأقبلت  الــصــبــاح  اىل  يبكي  فبقي 
اخليل فلما نظروا اليه قال هلم عمر 
ابن سعد: فتنة ال تثريوها انصرفوا، 

فلم جيسر احد ان يقربه.

أسد حمى جسد االمام 
الحسين )عليه السالم( 

وظهور  وجــــود  يف  الــتــحــقــيــق  ان 
ليصون  املصرع  اىل  االســد وجميئه 
جسد سيد الشهداء روحي له الفداء 
رّض  حــول  واضــحــة  صـــورة  يعطينا 
الــشــريــف بسنابك  الــكــفــار جلــســده 
اخلـــيـــل مـــن عـــدمـــه، حبــكــم وجـــود 
ارباب  بعض  عند  واملــعــلــوم  االســـد، 
بــن سعد  الــســري واملــقــاتــل، ان عمر 
كي  مــن اصحابه  رجــال  أمــر عشرة 
فداسوا  وصـــدره  ظهره  اخليل  تطأ 
الـــســـالم( حبوافر  )عــلــيــه  احلــســني 

الطفوف  قتل  يف  )اللهوف  خيوهلم 
–ص80( وهذا غري وارد، كما ذكر 
الــدربــنــدي يف االســــرار اذ قـــال: ان 
الكالم الذي صدر من ُحلقوم االمام 
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احلسني )عليه السالم( بقوله: 
وانا السبط الذي من غري جرم قتلوني

وجبرد اخليل بعد القتل عمدًا سحقوني 
على ان هذا املعنى قد ذكره مجع 
قدميًا  الــشــعــراء  فــضــالء  مــن  كثري 
وحديثًا يف اشعارهم ومنهم ابن ابي 
والتوفيق  فاجلمع  املعتزلي  احلديد 
بني هذا وبني ما يف الكايف واملنتخب 
مــن ان ابـــن ســعــد عــلــيــه الــلــعــنــة مل 

ان  اراد  بل  العشرة  فعل  مبا  يكتف 
يأمر اجلنود بأن تطأه اخليل حبيث 
بعضها  الشريفة  االعــضــاء  تنفصل 
االجــزاء فصرف  وتتفرق  عن بعض 
ابن سعد عليه اللعنة مبجيء االسد 
الشهادة/ )اســرار  االرادة  هذه  عن 

ص454(. أما يف مرآة العقول يعلق 
طاووس  ابــن  السيد  رواه  مــا  على 
الكليي  رواه  مــا  املعتمد  قـــال:  إذ 
يــكــون ما  ان  )رمحـــه اهلل( وميــكــن 
طاووس(  )ابــن  ويعي  السيد  رواه 
يف ادعاء ملبغضي أهل البيت )عليهم 
السالم( وذلك إلخفاء هذه املعجزة، 
لعلمه  جائزتهم  زياد  ابن  قلل  لذلك 

بكذبهم.

اىل  كعادتها  الــقــواريــر  فذهبت 
بنفسها  لتتحقق  مقام )شري فضة( 
من هذا املقام الكريم وتأريخ نشأته 
فالتقت القوارير باملشرف على هذا 
املــقــام الــشــريــف احلـــاج حــر مهدي 
عن  لتسأله  حمــمــد(  ـــو  )اب وكنيته 

تأريخ انشاء هذا املقام؟ 
انشاء  تأريخ  ان  قائاًل:  فأجاب 
املــائــة ومخسني  يناهز  املــقــام  هــذا 
عامًا، وفقًا ملا جاء يف كتاب املؤلف 
كريم جهاد احلّساني وقد كان املقام 
ــاك صــغــري ملصق  عـــبـــارة عـــن شــب
الــعــائــدة اىل احلاج  الــــدار  جبـــدار 
)مهدي قلي( وقال لنا: ان هذه الدار 
ملك لنا منذ زمــن اجــدادنــا، رمحه 
اهلل ويقع هذا الدار وسط الزقاق. 

ثــم ســألــت الــقــواريــر احلـــاج حر 
مــهــدي مــتــى بـــدا عــمــلــكــم يف هذا 

املقام؟ 
عملنا  ان  قائاًل:  احلــاج  فأجاب 
يف هذا املقام منذ القدم فهو متوارث 

من االجداد حتى وصل الينا.
املقام  متى شّيد هذا  ثم سألناه 

الشريف؟ 
هذا  شيد  لقد  قــائــاًل:  فــأجــاب 
سقوط  بــعــد  ــثــه  حتــدي ومت  املـــقـــام 
الـــعـــراق عام  الــبــعــثــي يف  الــنــظــام 
1423هـ – 2003م من قبل احملسن 
صاحب الدار احلاج مهدي قلي كما 
هــو مـــدون على جـــدار املــقــام، وقد 

اجرى عليه تغيريًا جذريًا.
الــقــبــة شيدت  وقـــد الحــظــنــا ان 
من الكاشي الكربالئي مرتكزة على 
حزام اسطواني الشكل مغلف باملرمر 
كتيبة  وفيها  االخــضــر  ــكــس(  )االون
مكتوب عليها قوله تعاىل: بسم اهلل 
الرمحن الرحيم }إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاِجدَ 
وََأَقامَ  اْلَخِِر  وَالْيَوِْم  هِ  بِاللَّ َآمَنَ  هِ مَنْ  اللَّ
الصَّالَةَ وََآتَى الزََّكاةَ { )التوبة:18( 
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هناك  االسطواني  احلــزام  وسط  ثم 
ثالثة شبابيك من معدن الكروم. 

اما واجهة املقام من االعلى كتب 
يََتسَاءَُلونَ،  } عَمَّ  تعاىل:  قوله  عليها 
عَِن النَّبَِإ الْعَظِيِم، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُْخَتلُِفونَ، 
َكالَّ سَيَعَْلمُونَ، ُثمَّ َكالَّ سَيَعَْلمُونَ، 
َأوْتَادًا،  وَالِْجبَاَل  مِهَادًا،  اْلَرْضَ  نَجْعَِل  َأَلمْ 
نَوْمَُكمْ  وَجَعَْلنَا  َأْزوَاجً��ا،  وَخََلْقنَاُكمْ 

سُبَاًتا{ )النبأ:9-1(.
يا  عليك  )السالم  كتب حتتها  ثم 
ابا عبد اهلل(، وكذلك يوجد مصلى 
صغري يطل عليه شباك من اخلارج 
كتب جبانبه: )قال رسول اهلل )صلى 
وسلم(: حسني مي  وآلــه  عليه  اهلل 

وانا من حسني(. 
فقد  للمقام  االخرى  الواجهة  اما 
كتب عليها: )قــال رســول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( فاطمة بضعة 
مــي مــن احــبــهــا فــقــد احــبــي ومن 

ابغضها فقد ابغضي(. 
أن هناك  ـــات تشري  رواي وهــنــاك 
الليل  يف  يــأتــي  األول  غـــري  أســـــدًا 
حلراسة االبدان الطاهرة وهذا ليس 
بعجيب وال غريب ملا هلــذه االبــد ان 

واالرواح من مكانة عند اهلل تعاىل. 
قلي(  )قاسم  الشاعر  قــال  ولــذا 
يقول  لــه،  ختليدًا  الشعر  مــن  بيتني 

فيها: 
شيــــــدا  فضة  لشري  املقام  هــذا 

حارس جلسم ابن البتول خمـلدا 
بــعــد رحــيــل الــظــعــن بـــات بكربال 

حيمي الرياحني اليت فوق الثرى 
لتسأل احلاج  القوارير  ثم عادت 

)ابــــو حمــمــد( مـــا هـــي االيـــــام اليت 
يتوافد فيها زوار هذا املقام الشريف؟ 

وخباصة النساء؟
يوجد  ال  قــائــاًل:  احلــاج  فأجابنا 
يوم حمدد للزيارة، الن الزوار يأتون 
تأتي  النساء  ولكن  االوقـــات،  كل  يف 
ذلـــك خيرجن  بــعــد  ــم  ث اواًل.  ــزور  ــت ل
بهذا  للتربك  بعدهم  الرجال  ويأتون 
املقام الشريف، فنحن حناول ترتيب 
الرجال  عن  معزٍل  يف  النساء  ــارة  زي

وذلك لضيق املكان. 
املشاكل  وايضًا سألنا احلاج عن 
ـــيت يــواجــهــونــهــا مـــن خـــالل تردد  ال

الزائرين هلذا املقام؟ 
اية  لدينا  يوجد  ال  احلــاج:  فقال 
القريبة  الفنادق  هــذه  ســوى  مشاكل 
من املقام وذلك بسبب تنظيفهم هلذه 
مما  النفايات  ورمــي  بــاملــاء  الفنادق 
يؤثر ذلك سلبًا ويكون عقبة يف طريق 

الزائرين الكرام. 
واخـــــريًا لــقــد ارتــأيــنــا ذكـــر هلذا 

وهذه  االسد  وحادثة  الشريف  املقام 
)رضوان  )فــضــة(  اجلليلة  اخلــادمــة 
وماتت يف  عاشت  الــيت  عليها(  اهلل 
آل  من  سادتها  وعقيدة  مبدأ  سبيل 
وآله وسلم(  حممد )صلى اهلل عليه 
يف مقدمتهم موالتها فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( وموالها االمام امري 
املؤمنني )عليه السالم( ايفاًء هلا وملا 
قدمته يف خدمتهم )عليهم السالم(، 
نابتًا  شجاعًا  موقفًا  موقفها  فكان 
الزهراء  من شجاعة سيدتنا فاطمة 
تلك  من  تلقته  ومــا  السالم(  )عليها 
دورهـــا يف  فــكــان  العظيمة  املــدرســة 
مساندًا  دورًا  احلسينية  الــنــهــضــة 
السالم(  )عــلــيــهــا  ــب  ــن زي لــســيــدتــهــا 
حمنة  يف  ومساهمتها  ومــشــاركــتــهــا 
السالم(  )عليهم  أل حممد  ومصيبة 

يف ارض كربالء. 

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م

čĎ

تحقيق



اىل  زيــارة  لنا  كانت  الثانية  للمرة 
العتبة  يف  الــطــبــيــة  اخلـــدمـــات  قــســم 
من  هلا  ملا  وذلــك  املقدسة  احلسينية 
اخلدمات  تقديم  يف  خــاصــة  أهمية 
يتمتع  حيث  الــكــريــم،  للزائر  الطبية 
انواع  من  العديد  بتقديم  القسم  هذا 
الكريم  الــزائــر  ختــدم  الــيت  الطبابة 
وكذلك هناك العديد من االطباء ويف 
خمتلف االختصاصات اليت هلا دور يف 
املرضى  الزائرين  من  الكثري  معاجلة 
الذين حيتاجون اىل املساعدة، وكل ما 
يقدمه املنتسبون يف هذا القسم ما هو 
)عليه  احلسني  لإلمام  منهم  وفاء  اال 
السالم( وخدمة له، فقد التقينا بعدة 
اطباء كانوا قد رشحوا انفسهم تربعًا 
هلـــذه اخلــدمــة وذلــــك وفــــاًء وخدمًة 
)عليه  اهلل  عبد  ابــي  وموالنا  لسيدنا 
الدكتور حممد  السالم( وهم كل من 
الدماغ  جراحة  اختصاص  القرعاوي 
والعمود الفقري واألعصاب، والدكتور 
اختصاص  الــقــريــشــي  اخلــالــق  عــبــد 
جراحة وليزر والدكتور احسان عجينة 
والدكتورة  عصبية  مجلة  اختصاص 
العامة  الصحة  قسم  التميمي  هيفاء 
حوارنا  بــدأنــا  وقــد  نسائية.  امـــراض 
مع الدكتور القرعاوي وكانت اجاباته 

وافية جدًا.
القوارير: اود أن أسألكم ماذا تعي 
لكم اخلدمة وانتم جبوار ابي عبد اهلل 
العباس  الفضل  ابــي  واخيه  احلسني 

)عليهما السالم(؟ 

اجاب الدكتور مشكورًا: ان التطوع 
للزائرين  الطبية  اخلدمات  تقديم  يف 
املقدس  املـــكـــان  هــــذا  يف  وخبـــاصـــة 
يــعــي لـــي اشـــيـــاء كــثــرية مــنــهــا اني 
رسول  رحيانيت  احد  جبــوار  سأعمل 
وسلم(  ـــه  وآل عليه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
وسيد من سادة شاب اهل اجلنة وإّن 
التشرف باخلدمة يف هذا املكان يعي 
التشرف بدخول اجلنة، وهذا ال خيلو 
هذه  مثل  لتقديم  االهلي  التوفيق  عن 
اخلدمات لزائري املوىل ابي عبد اهلل 
العباس  الفضل  ابــي  واخيه  احلسني 

)عليهما السالم(. 
ـــزوار الذين  الــقــواريــر: مــا عــدد ال

يراجعون الطبابة؟ 
تقديم  اىل  جئنا  عندما  فاجاب: 
خدماتنا يف هذا املكان املقدس كانت 
االعداد ترتاوح بني )60-70( مريضًا 
ومريضة ثم ازدادت اىل اكثر من )90( 
مريضًا ومريضة، غري ان االخ املسؤول 
ابو  احلسينية  العتبة  يف  الطبابة  عن 
قام  )امحـــد جليل مشــخــي(  ســجــاد 
بتنظيم العمل حتى ال حتدث فوضى 
وذلــــك مــن خـــالل ضــبــط السجالت 
البطاقات  ــك  ــذل وك الــدبــالــك  وطــبــع 
حتى  للمرضى،  بالنسبة  التعريفية 
يتسنى لنا الكشف عن مجيع املرضى 
بدون فوضى او تأخري، وال انسى هنا 
ابو علي من تسهيالت  االخ  ما قدمه 
اكمل  على  عملنا  إلمتــام  ومساعدات 

وجه.

الــقــواريــر: هــل وجـــدمت فــرقــًا بني 
معاجلة زائر احلسني )عليه السالم( 
حيث  من  عيادتكم  اىل  املراجع  وبني 

التعاطف النفسي؟ 
عادًة  الطبيب  الــدكــتــور:  فــأجــاب 
ال يـــفـــرق بـــني مـــريـــض ومـــريـــض بل 
جلميع  رحومة  انسانية  نظرته  تكون 
ان  غــري  مستوياتهم  جبميع  مــرضــاه 
تقديم  هناك بعض اخلصوصيات يف 
الزائرين  للمرضى  الطبية  خدماتنا 
لالمام احلسني )عليه السالم( بشكل 
الديي  الشعور  بتدخل  وذلــك  خــاص 
ان هؤالء  اليهم هنا  انظر  اني  حيث 
املــرضــى قــد تــربكــوا بـــزيـــارة املوىل 

االمام احلسني )عليه السالم(. 
القوارير: ما هي احلاالت املرضية 
اليت تتعاملون معها؟ واذا كانت هناك 
حاالت صعبة مثاًل فكيف يكون عملكم 

من حيث التشخيص؟ 
فاجاب: احلاالت املرضية ترتاوح 
ـــاردة،  بــني حـــاالت طــارئــة وحــــاالت ب
نزوفات  هـــي  الـــطـــارئـــة  فـــاحلـــاالت 
بدأنا  فنحن  الكسور  وكذلك  الدماغ 

موا في خدمة أطباء ُكرِّ
االمام الحسين )عليه السالم( 
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بفتح عملية نظام A.B.C وهو نظام 
االسعافات االولية وهو نظام مهم جدًا 

للمرضى ذوي احلاالت الصعبة. 
مثل  بــاردة صعبة  حــاالت  وهناك 
هلا  مــعــقــدة  وحــــاالت  الـــدمـــاغ  اورام 
الكفاءات  مــن  ولــديــنــا  خصوصيتها 
تساعد  ان  بــإمــكــانــهــا  الـــيت  الــعــالــيــة 
املـــريـــض وايــــضــــًا قـــد عــمــلــنــا على 
ان  قبل  دورات متريضية  تدريبهم يف 
املرضى.  ليساعدوا  للمستشفى  يأتوا 
لطيفة  انسانية  وقفة  للدكتور  وكــان 
العمر  من  يبلغ  لشاب  عملية  بإجراء 
15 عامًا يف يــوم 6 حمــرم وهــي رفع 
ورم يف اجلمجمة وهي حالة نادرة من 
نوعها وقد متت العملية بنجاح وهذه 

حالة رحيمة جدًا. 
املليونية  ــارات  ــزي ال يف  الــقــواريــر: 
كيف تنسقون بني التطوع هنا وعملكم 

اخلاص؟ 
فاجاب: حنن نقدم خدماتنا الطبية 
اىل الزائرين بكل االحوال والظروف 
ان كانت الزيارة مليونية او غري ذلك 
غــري ان الـــذي حيــدث هــو انــنــا نقدم 
مستمر  وبتواصل  نهار  ليل  خدمتنا 
سبحانه  اهلل  على  بالتوكل  ذلــك  وكــل 
وتعاىل وبربكة االمام احلسني )عليه 

السالم(. 
عــبــد اخلالق  ــور  ــت ــدك ال والــتــقــيــنــا 
بطالقة  اســتــقــبــلــنــا  وقـــد  الــقــريــشــي 
على  ليطلعنا  لطيفة  وابتسامة  الوجه 
فانطلق  اجنازاته يف جمال ختصصه 
لــيــخــربنــا بـــأن خــدمــة ابـــي عــبــد اهلل 
شرف ملن يعمل، عملنا هذا عقائدي 
ونابع من صدق العقيدة فكل ما نقدم 
)عليه السالم(  لزائر االمام احلسني 
يف هذه املفرزة نشعر بقلة ما قدمناه. 
القوارير: ما عدد املراجعني الذين 

يتقدمون هنا؟ 
من  اكثر  املراجعني  عدد  فاجاب: 

50 مراجعًا كل يوم.

الـــقـــواريـــر: يف جمـــال ختصصك 
هل غّن املراجعني من النساِء أكثر أم 

الرجاِل؟ 
من  اقــبــااًل  اكثر  النساء  فــاجــاب: 
الرجال الن أخواتنا الزائرات ُهّن اكثر 
شعورًا بالتعب من الرجال خاصة يف 
ايام الزيارات ولكن الرجال اكثر إقبااًل 
يف االيام العادية يف جمال ختصصي.

القريشي  الــدكــتــور  اضـــاف  ولــقــد 
مــتــفــضــاًل أن خــدمــتــنــا هـــذه يف هذا 
املــكــان املــقــدس وبــهــذا اجملـــال ايضًا 
املوجودة يف  منبثقة عن روح االميــان 
داخلنا، وحبنا ووالئنا إلمامنا احلسني 
فنرجو  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  ابي 
أن  وتــعــاىل  املـــوىل سبحانه  ونــســأل 

يتقبل منا هذا العمل القليل.
وبعد ان انتهى لقاؤنا مع الدكتورعبد 
اخلالق القريشي توجهنا بسؤالنا اىل 
الدكتور احسان عجينة وحتدث معنا 
عــن أعــمــالــه وخــدمــتــه لــــزوار اإلمام 
له  فكانت  الــســالم(،  )عليه  احلسني 
شفافية  بكل  قدمها  جليلة  خــدمــات 
مبجال ختصصه اكرامًا لزائري اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
بالدكتورة  القوارير  التقت  وكذلك 
اخصائية  التميمي(  صــاحل  )هيفاء 
نسائية من حمافظة الديوانية –قسم 

الصحة العامة.
الدكتورة  بـــدأت حتـــاور  الــقــواريــر 

)هيفاء( قائلة:
القوارير: متى مارست عملك هنا 
هذه  انطالقك يف  بداية  كانت  وكيف 

اخلدمة؟ 
هذا  يف  عملي  مارست  فاجابت: 
املكان املقدس من سنة 2006 وكانت 
انطالقيت بالعمل هو توفيق من اإلمام 
زوجي  ان  الــســالم(،  )عليه  احلسني 
ـــو حــــوراء( مــديــر دائرة  الــدكــتــور )اب
صحة الديوانية قام بالتنسيق مع االخ 
)ابو سجاد( لوصولي اىل هذا املكان 
من  انفكاك  على  وحصلت  الشريف 
ليتسنى  الديوانية  مدينتنا  من  العمل 
لي احلضور ملمارسة عملي هنا فأنا 
كلما اصل اىل مدينة كربالء املقدسة 
وإن كان الوقت لياًل ومتأخرًا احب ان 
اقوم خبدمة زوار اإلمام احلسني )عليه 
السالم(، من خالل تقديم اخلدمات 

الطبية للمحتاجني اليها من الزوار. 
الــقــواريــر: مــا هــو شــعــورك وانت 
)عليه  وموالنا احلسني  سيدنا  جبوار 

السالم( وخدمة زواره الكرام؟ 
اصف  ان  استطيع  ال  فــاجــابــت: 
لكم شعوري وانا جبوار موالي االمام 
وخدمة  ـــســـالم(  ال ــيــه  )عــل احلــســني 
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ــه وخــاصــة وحنـــن هــنــا نشاهد  ــري زائ
الــيت يقدمها مــوالي اىل  الــكــرامــات 
مرضاه من الــزوار، وانا اعترب العمل 
يف هذا املكان املقدس ال يناله اال ذو 

حظ عظيم. 
التميمي(  )هيفاء  الــدكــتــورة  ومــع 
لــقــاءهــا اخلـــاص مع  الــقــواريــر  تنهي 
اإلمام  خدام  من  الطيبة  النخبة  هذه 
احلسني )عليه السالم( الذين قّدموا 
املقدسة  الــبــقــعــة  هـــذه  يف  خــدمــتــهــم 
كالمهم  انهوا  وقــد  االرض،  بقاع  من 

بشكِرِهم وامتناِنِهم لكادرنا. 
وال تنسى القوارير االخ ابا سجاد 
وجهوده  ــه  ــعــاون وت االخـــويـــة  ووقــفــتــه 
اجلـــبـــارة يف خــدمــة االمــــام احلسني 
يف  احلثيث  وسعيه  الــســالم(  )عليه 

النخبة  اللقاء بهذه  تسهيل مهمتنا يف 
من  جــزءًا  كرسوا  الذين  االطــبــاء  من 
يغبطهم  واليت  الزوار  حياتهم خلدمة 
عــلــيــهــا مجــيــع املـــوالـــني ألهـــل البيت 
)عليهم السالم( يرجون من املوىل ان 
يرزقهم شفاعة االمام احلسني )عليه 

السالم(. 
تلك  القوارير  كــادر  تــرك  ان  وبعد 
مرة  اوراقـــه  ليحمل  الطاهرة  البقعة 
اخـــــرى لــيــنــتــقــل اىل حمــطــة اخـــرى 

ليتعرف  الطي  السفري  جمّمع  وهــي 
وخدماته  املكان  ذلــك  نشاطات  على 
الكريم  للزائر  يقدمها  الــيت  الطبية، 
لنرى  غرفه  احــدى  اىل  وصلنا  حتى 
يدها  ومدت  بلقائنا  ابتشرت  وجوهًا 
ليخربونا  معهم  وجلسنا  لتصافحنا 
عــن اجنــــازات هــذا اجملــمــع فالتقينا 
بالسيدة الفاضلة رمسية عبد الكاظم 
وهـــي رئــيــســة املــمــرضــات وكــــاًل من 
حسن(  )امســـاء  الطبيات  املــعــاونــات 
بدأت  وهكذا  الستار(  عبد  و)حــنــان 
السيدة )رمسية( وبكل سرور لتجيبنا 

عن االسئلة اليت طرحناها عليها:
اجملمع  هذا  انشئ  متى  القوارير: 

الطي؟ 
انـــشـــاء هذا  ــقــد مت  ل فـــأجـــابـــت: 

من  يعترب  وهـــو  سنتني  قــبــل  اجملــمــع 
ارقى املؤسسات الطبية املوجودة هنا 
ومستلزمات  خــدمــات  مــن  يقدمه  ملــا 

طبية. 
القوارير: هل بوسعِك ان ختربينا 
بعدد النساء اللواتي يرتدْدن على هذا 

املكان؟ 
فاجابت: ان عدد النساء املراجعات 
يف االيام العادية يفوق 200 امرأة نهارًا 
أما يف الليل فالعدد يزداد حتى يصبح 

الزيارات  يف  واما  فاكثر   250 احيانًا 
املليونيه فاألعداد تزداد أكثر فأكثر. 

ــقــواريــر: مــا هــي أهــم احلاالت  ال
لتعاجل يف هذا  تــأتــي  الــيت  املــرضــيــة 

اجملمع؟
فاجابت: إن احلاالت املرضية هنا 
فهناك حاالت صعبة وحاالت  كثرية، 
بــســيــطــة ومـــن بــعــض هـــذه احلـــاالت 
أمــــراض الــقــلــب والــكــســور واجلـــروح 

اخلطرية. 
القوارير: هل هناك عمليات جترى 
داخل اجملمع الطي؟ وهل الكادر يفي 

بالغرض؟
فــهــنــاك عمليات  أكــيــد  فــاجــابــت: 
جراحية كثرية ولدينا كادر يفي بالغرض 
اال ان النوعية متفاوتة، وهناك أطباء 
يتطوعون من خارج القطر، اذكر مرة 
جاء طبيب من النمسا واجرى الكثري 
من العمليات هنا، وايضًا هناك أطباء 
يتطوعون  األخــــرى  احملــافــظــات  مــن 
)عليه  احلسني  اهلل  عبد  ألبي  خدمة 
فيعملن  الــطــبــيــبــات  امــــا  الـــســـالم( 
واكثر  هــنــا  اىل  للحضور  كـــدوريـــات 
الدكتورة  هــي  هنا  عــمــاًل  الطبيبات 
)ازهار( وهي طبيبة نسائية، وقد كان 
هلا وقفة انسانية فاتفقت مع الدكتور 
سرمد إلجراء عملية المرأة وهي رفع 
هذه  وتعترب  الرحم  داخــل  ميت  طفل 
طفرة نوعية وهدف هذه الدكتورة هو 
زوار  مــن  للمرضى  اخلــدمــات  تقديم 
وفاًء  السالم(  )عليه  احلسني  االمــام 
احلسني  االمـــام  مــوالنــا  منها خلدمة 

)عليه السالم(. 
اننا  نــقــول  ان  لنا  فــالبــد  وأخــــريًا 
شاهدنا من خالل هذه الزيارة لقسم 
اخلدمات الطبية يف العتبة احلسينية 
ضيق املكان الذي بدا واضحا باملقارنة 
ــدة مــن املرضى  ــزاي ــت مــع االعـــــداد امل
ابي  زوار  من  القسم  هلــذا  املراجعني 

عبد اهلل احلسني )عليه السالم(. 
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يف  أن  جنــد  التأريخ  نتصفح  عندما 
مكانة  املـــرأة  احتلت  قــد  عــصــوره  بعض 
وتولت  السالفة،  بها يف اجملتمعات  تليق 
احلكم،  وكراسي  الزعامة  مناصب  فيها 
التأريخ،  ذلــك  رمــوز  مــن  رمـــزًا  وشكلت 
قوانني  إصـــدار  مت  العصور  بعض  ففي 
وأعطتها  باملرأة  خاصة  وعادلة  منصفة 
والبيع  العمل  حق  منها:  كثرية،  حقوقًا 
والـــوراثـــة والــتــوريــث بــاإلضــافــة اىل أن 
هلــا األولـــويـــة عــلــى الــزوجــة الــثــانــيــة يف 
الوراثية  السكن وامللكية وحفظ احلقوق 
واحلضانة والعناية عند املرض، كل هذه 
احلقوق وغريها قد نصت عليها شريعة 
القدمية  بابل  ملوك  ســادس  محــورابــي، 
والقوانني  الــشــرائــع  ـــدم  أق مــن  وتــعــتــرب 
قبل   1970 اىل  تــعــود  والـــيت  املــكــتــوبــة 
امليالد، واليت أحتوت على 92 نصًا من 

أصل 282 تتعلق باملرأة.
وتــشــري الــــدراســــات أيـــضـــًا اىل أن 
»ورق«  على  حــربًا  تكن  مل  القوانني  تلك 
بل كانت نافذة ويتم العمل بها يف أرجاء 

اململكة البابلية آنذاك.
وجاء اإلسالم خامت األديان السماوية، 

والذي أضاء بنوره آفاق احلياة البشرية 
ورفـــع مــن مكانة اإلنــســان وكـــرس مبدأ 
إحرتام اآلخر سيما املرأة وعظم منزلتها 
أنه  ويكفي  ودورها يف اجملتمع وتطوره.. 
معانيها  بــأمســى  األمــومــة  معنى  عظم 
وذكرها  تــشــريــف  أفــضــل  األم  وشــــرف 
النبوية  اآليــات واألحــاديــث  يف كثري من 

الشريفة. 
ومبا أننا يف عصر التطور والتكنولوجيا 
ووصول املعلومات بشكل أسهل وأسرع.. 
فعند تصفحي للنت، إطلعت على معلومة 
وأحاسيسي  مــشــاعــري  وأثــــارت  آملــتــي 

وشغلت فكري كثريًا املعلومة تقول:
»هل تعلمون أن معدل األمل الطبيعي 
هو  اإلنــســان  يتحمله  أن  يستطيع  الــذي 
الوالدة  أثناء  املــرأة  بينما  45 وحدة أمل، 
أو  شبيه  وهـــذا  أمل  وحـــدة   57 تتحمل 
أمل كسر 20 عظمة من اجلسم  يساوي 
أمل  أيضًا  يساوي  وأنــه  نفسه  الوقت  يف 

احلرق حيًا« 
املعلومة  هــــذه  يف  نــتــمــعــن  ــدمــا  عــن
ونغوص يف أعماق كلماتها ومعانيها جند 
أننا مقصرون جل التقصري يف احلقوق 

الــالتــي هن  أمهاتنا،  والــواجــبــات إجتــاه 
اخلري الذي يعم أرجاء املعمورة.

وأعتقد بأننا لسنا حباجة اىل تفعيل 
القوانني داخل أروقة احلكومة والربملان 
وتشريعات  ــني  ــوان ق منــتــلــك  أنــنــا  طــاملــا 
معطلة يف ذاتنا وقد أصابها عداد الزمن 

بالصدأ.
برأيي فإننا حباجة اىل تفعيل قانون 
القانون  ذلــك  أنفسنا...  يف  الضمري«   «
السماوية مجيعها  األديان  الذي شرعته 
والــــذي أكـــد عــلــى مــبــدأ إحــــرتام اآلخر 
اجلنة  اهلل  وضع  واللواتي  النساء  سيما 

حتت أقدامهن..
أمهاتنا تعلمنا منكن الكثري.. وحياتنا 
حياتكن..  ســجــل  مـــن  صــغــرية  صــفــحــة 
وأننت اخلري الذي يغذي اجملتمع برمته..
وعنصر الرتابط األسري.. فتحية لكل أم 

أصيلة 
وهنا يستوقفي سؤال.. خماطبة فيه 

األمهات 
أمهاتنا.. كيف السبيل اىل الوفاء؟! 

زينب الشمري / بابل

قانون الضمير
المعطل
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لقد اهتم الفنان املسلم يف جتريداته 
الزخرفية بعدم مضاهاة اهلل يف خلقه 
البعد  ابتعد عن املنظور ذي  ومن هنا 
الثالث والتعبري عنه، النه يعي وعاء 
ـــروحـــي لـــالشـــيـــاء. هذا  املــضــمــون ال
تعاىل  اهلل  مبقدرة  املرتبط  املضمون 
دون  االشــيــاء  الــــروح يف  ينفخ  ـــذي  ال
ذلك  ذلــك. ويف  على  االنــســان  مقدرة 
فِيهِ مِنْ  }وَنََفْختُ  اهلل عزوجل  يقول 

رُوحِي{ )احلجر ,29(. 
عن  املسلم  الفنان  استعاض  لقد 
باملنظور  الــثــالــث  البعد  ذي  املــنــظــور 
كله  والــكــون  الكائنات  فكل  الــروحــي، 

موجود بالنسبه هلل.

النه من صنعه وخلقه وليس وجوده 
فما  وهكذا  لالنسان  بالنسبه  قائما 
من شيء اال ويرى من خالل عني اهلل 
املطلقة – والتعبري هذا جمازي فاهلل 
اليت   – اجلسمانية  صفة  منه  تنتفي 
فرؤية  ضيقة،  بصر  زاويـــة  الحتــدهــا 

اهلل رؤيه شاملة. 
فهي اشعاعية لشموهلا وضخامتها، 
ثم هي رؤية من مجيع اجلوانب النها 
صادرة عن نقاط الحد هلا وغري ثابتة 
الـــوجـــود. وهــكــذا فان  الن اهلل ميــأل 
احلزم الضوئية املسلطة على االشياء 
بزوايا قائمة الجتتمع يف مصدر واحد، 
بل انها لتصدر من مجيع االجتاهات. 

ومن هنا استعار الفنان املسلم هذه 
كثريا  شــفــرة  يف  ليجسدها  االفــكــار 
الزخرفية  التجريدات  نلحظها يف  ما. 

االسالمية وهي تعدد نقاط الرؤيا. 
جدارية  يف  الــنــظــر  ـــان  ف وهـــكـــذا 
مطلقا  حــرا  يبقى  زخرفية  جتريدية 
التــقــيــده قــواعــد املــنــظــور وتــقــوده يف 
من  الثالث  البعد  يف  املتعمق  مسارها 

خالل زاوية البصر احملددة.
الرؤيا،  نقاط  يف  التعدد  هــذا  ان 
الفي  للعمل  الزمنية  اللحظة  جيعل 
متعددة، وهي متفاوته يف املدة حبسب 
وتكويي.  جتميلي  تدقيق  من  مافيها 
اما مصدر النور هنا فهو مرتبط بتعدد 

التصميم الزخريف االسالمي 
وتعدد البؤر ونقاط الرؤية فيه 

اهلل

čē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ابداعات نسوية



البؤر، فهو نور اهلي وليس نور الشمس، 
وهذا ماخيلق توالدات وتتابعات لنقاط 

الرؤيا. 
االسالمي  الزخريف  التجريد  يقوم 
على فكرة فكرية عقائدية، وهي فكرة 

سرمدية اهلل وفناء الكائنات 
الْ���جَ���الَِل  }وَيَ���بْ���َق���ى وَجْ�����هُ رَبِّ�����كَ ُذو 

وَاْلِْكرَاِم{ )الرمحن ,27(.
وعــلــى هــذا فــان دميــومــة كــل شيء 
الدميومة  وهــذه  اهلل،  مبشيئة  مرتبط 
ثابته، وهلــذا فان كل  احملــدودة ليست 
شيء قابل للتحول )مبشيئة اهلل( ضمن 
املدة وقابل للتحول ضمن النوع ايضا. 
او وجه  مــن شــكــل  فليس  هـــذا  وعــلــى 
اال  وفاني  زائل  واكيد فكل شئ  ثابت، 
الشاعر  بقول  يذكرنا  وهذا  اهلل،  وجه 
لبيد: االكل شيء - ماخال اهلل - باطل 
ــل. فاهلل  وكــل نعيم - الحمالة - زائ  –

غري قابل للشبه او التصور.

لدى  تقابل  اهلل  سرمدية  فكرة  ان 
عن  العجز  والضآلة.  بالعجز  االنسان 
اهلل،  ومضاهاة  اهلل،  باسرار  االحاطة 
بالقياس  االنسان  تقدير  يف  والضالة 
ان اهلل قد  ثــم  الــكــون واىل اهلل،  اىل 
جعل االقدار مجيعا بني يديه، واالنسان 
مشغول باستمرار يف ذكر اهلل والتقرب 
اليه }ِرجَاٌل اَل ُتْلِهيِهمْ تِجَارَةٌ وَاَل بَيْعٌ عَنْ 

ذِْكِر اهلِل{ )النور , 37(.
الزخرفة  مــــوضــــوع  حــــــدود  ويف 
الزخريف  التصميم  جنــد  االســالمــيــة 
يــصــبــو بــاســتــمــرار حنـــو اجلـــوهـــر، اذ 
ان  له  حيق  وما  والمنتهى،  له  المبتدأ 
يطمع يف احد منها النه يسعى وراء اهلل 
هِ الْمَشِْرُق وَالْمَْغِربُ َفَأيْنَمَا ُتوَلُّوا َفَثمَّ  }وَلِلَّ
}إِنَّ��هُ هُوَ   .)115 , )البقرة  هِ{  وَجْ��هُ اللَّ
و}وَإَِلى   .)13, )الربوج  وَيُعِيدُ{  يُبْدِئُ 

مُورُ{ )البقرة ,110(.  هِ ُترْجَعُ اْلُ اللَّ
يَبْدَُأ  }اهلُل  شــيء  كل  مصدر  فــاهلل 

ُترْجَعُونَ{  إَِل��يْ��هِ  ُث��مَّ  يُ��عِ��ي��دُهُ  ُث��مَّ  الْ��َخ��ْل��قَ 
)الروم ,11(. 

االهلية  الــرؤيــة  موضوع  فــإن  واآلن 
سيشمل ما هو ظاهري وما هو باطي 
من الوجود الشيئي ناهيك عن ما هو 
روحي , والذي يشكل جزءًا من حقيقة 

هذا الكون.
ومبــوجــب ذلــك يتم اســقــاط مجيع 
نقاط الرؤية الالمتناهية , على مظاهر 
االكـــــرتاث  دون  الـــزخـــريف  ــتــجــريــد  ال
الصوهلا النباتية او اخلطية او الذهنية 
االشكال  تتحول  ذلك  وعلى  اهلندسية 
واللونية  الشكلية  الرؤية  مع  املتناسبة 
من  به  ترتبط  ومــا  للوجود،  واخلطية 
حمسوسة.  تنظيمية  وعالقات  اواصــر 
ان  اجلديد الميكن  الــواقــع  هــذا  ومثل 
يؤسس  وامنــا  اجملــردة  العني  له  تتسع 

لوجود عني اخرى هي عني البصرية.
د. صفا / العدد التاسع
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اخالقية الضيافة
االخالق  أفــضــل  مــن  الضيافة  تعد 
احلسنة اليت يتصف بها املرأة والرجل 
أّن رســول اهلل  ورد  الــســواء، فقد  على 
مــّر على  وآلــه وسلم(  )صلى اهلل عليه 
رجل له إبل وبقر كثرية فلم يضيفه، ومّر 
فقال  له  فذحبت  شويهات،  هلا  بامرأة 

)انظروا  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صلى 
بيد اهلل عّز  اليها فإمنا هــذه االخــالق 
وجل، فمن شاء أن مينحه خلقًا حسن 

فعل(.
فالضيافة دليل على حسن االخالق، 

وطيب القلب، والكرم، وحمبة الناس.
وأما عدم الضيافة فهو ناتج عن سوء 

اخللق، والبخل، وهو يؤدي اىل االبتعاد 
والعبوس  استقباهلم،  وعدم  الناس  عن 
فإّن  الواقع  ويف  التثاقل،  واظهار  بهم، 
هذا مرض نفسي ينبغي معاجلته، ومن 
هنا ورد أّن رجــاًل جاء اىل رســول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( وشكا اليه 
فقال  الضيوف  جميء  تكره  زوجته  أّن 

المرأة والضيوف 
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)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )قل هلا: 
إن الضيف إذا جاء برزقه وإذا ارحتل 
الرجل  ففعل  الــبــيــت(،  أهــل  بــذنــوب 
ذلك فلم تغرّي املرأة يف اخالقها، فعاد 
الرجل اىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
الرسول  فأمر  له،  وشكا  وسلم(  وآله 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( أن ميسح 
الضيف،  حــّل  إذا  وجهها  على  بــيــده 
ففعل الرجل ذلك فكشف عن بصرها 
عندما  الضيف  أن  الــواقــع  يف  فــرأت 
األطعمة  من  أنــواع  معه  تدخل  يدخل 
األوساخ  معه  وعــنــدمــا خيــرج ختــرج 
الضيوف.  حتب  فصارت  والــقــذارات 

)نفحات اهلداية:ص168( 
الثواب عند  له من  فمن عرف ما 
اهلل تعاىل يف ضيافة الناس فإنه يفرح 

بورود الضيوف عليه.

ثواب الضيافة
جـــاء يف الـــروايـــات الــشــريــفــة اّن 
تــعــاىل، فعن  هــديــة اهلل  هــو  الضيف 
وآله  عــلــيــه  اهلل  ــى  )صــل اهلل  رســــول 
بقوم  اهلل  أراد  ))إذا  قــال  أنــه  وسلم( 
وما  فقيل:  هدية((  هلم  أهدى  خريًا 
عليه  اهلل  )صلى  فقال  اهلــديــة؟  تلك 
برزقه  ينزل  ))الضيف  وســلــم(:  وآلــه 

ويذهب بذنوب أهل البيت((.
بــهــديــة اهلل  يــفــرح  ال  فـــأي مسلم 
هدية  انها  هدية  من  هلا  ويــا  تعاىل؟ 
البيت  وتطهري  الذنوب  توجب غفران 
وورد  واملعاصي.  الــذنــوب  اوســاخ  من 
انه طريق اىل اجلنة فعن رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( انه قال: 

))الضيف دليل اجلنة((.
أي ان الضيافة تقود االنسان اىل 
سبب  هو  فالضيف  وبالتالي  اجلنة، 
لـــدخـــول اجلـــنـــة، فــمــن احـــب جميء 
الضيوف اليه كان مصريه اىل اجلنة، 

انه  السالم(  )عليه  علي  االمــام  فعن 
قــال ))مـــا مــن مــؤمــن حيــب الضيوف 
إال ويقوم من قربه ووجهه كالقمر ليلة 
البدر فينظر اهل اجلمع فيقولون: ما 
هذا إال ني مرسل فيقول ملك: هذا 
الضيف  ويــكــرم  الضيف  حيــب  مؤمن 
اجلّنة((  يدخل  أن  إال  لــه  سبيل  وال 

)الفضيلة االسالمية(. 
))مـــا من  الــســالم(:  )عليه  وعــنــه 
وفرح  الــضــيــف  هــمــس  يسمع  مــؤمــن 
بذلك إال غفرت له خطاياه وإن كانت 

مطبقة بني السماء واالرض((. 
وعــن رســول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم(: ))من أطعم ثالثة نفر من 
املسلمني أطعمه اهلل من ثالث جنان 
يف ملكوت السموات: الفردوس وجّنة 
عدن، وطوبى، وشجرة خترج يف جّنة 

عدن غرسها ربنا بيده((.
بل إن من كانت له حاجة– كشفاء 
مريض وحل مشكلة معينة– فعليه أن 
بيته وخصوصًا  اخوانه يف  يستضيف 
السادة فهو جمــرب وقد  كــان من  إذا 
ُسئل االمام العسكري )عليه السالم( 
قرية  آالف  أربعة  له  أنــه  عن شخص 

)عليه  فقال  املـــال؟  بهذا  رزق  فكيف 
ليلة  مؤمنًا  أضـــاف  ))إنـــه  الــســالم(: 
اربعة  فيها  كــان  من متر  جّلة  فـــزّوده 
بــكــل مترة  اهلل  فــأعــطــاه  متـــرة  آالف 

قرية((.
فضاًل  للضيف  أن  ُيعلم  هنا  ومــن 
فلوال حضوره مل  املنزل  على صاحب 
ــزل عــلــى األجر  ــن حيــصــل صــاحــب امل
حممد  أبـــا  أّن  ورد  ولــــذا  ـــواب،  ـــث وال
)عليه  الصادق  لإلمام  ذكــر  الوابشي 
اثنان  ومعه  إال  يأكل  ال  أنــه  السالم( 
)عليه  له  أو ثالثة من أصحابه فقال 
من  أكثر  عليك  ))فضلهم  الــســالم(: 
كيف؟  لــه:  فــقــال  عــلــيــهــم((،  فضلك 
)عليه  فقال  واخدمهم  اطعمهم  وأنــا 
السالم( ))إنهم إذا دخلوا عليك دخلوا 
بـــرزق مــن اهلل عــّز جــّل وإذا خرجوا 

خرجوا باملغفرة لك((.

أخالق استقبال الضيوف 
وإكرامهم

أن  وامرأته  البيت  لصاحب  ينبغي 
يكونوا على مستوى عال من االخالق 
واحرتامه  تــكــرميــه  يف  الــضــيــف  مــع 
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رسول  عن  ورد  فقد  بواجبه،  والقيام 
وسلم(  وآلـــه  عليه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
أنه قال: ))من كان يؤمن باهلل واليوم 
اآلخر فليكرم ضيفه(( )تكريم الناس: 
ص145(، عنه قال: ))أكرموا الضيف 
ولــو كــان كــافــرًا((، وعــن االمــام علي 
)عليه السالم(: ))أكرم ضيفك وإن كان 
الوسائل:ج16:  )مستدرك  حقريًا(( 

ص260( 
ومن إكرام الضيف: 

أن ال يكره الضيف. أ . 
استثقاله  ــه  ل يظهر  ال  وأن  ب . 

لوجوده، بل يشعره اّنه يف بيته.
أن يستقبله بوجه ضاحك.  ت . 

أن يستقبله بهيئة حسنة فقد  ث . 
كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( يتمشط ويهيئ نفسه الستقبال 

ضيوفه.
سواء  الضيافة،  له  يقّدم  أن  ج . 
كانت طعامًا أم فاكهة أم حلوى وشايًا، 
كما هو املتعارف، عن االمام الصادق 
)عليه السالم(: ))إذا أتاك أخوك فإنه 

مبا عندك وإذا دعوته فتكّلف له((.
أن ال يستخدمه يف شيء، فقد  ح . 
االمام  نزل ضيفًا عند  أّن رجاًل  روي 
ــرضــا )عــلــيــه الـــســـالم( وكان  عــلــي ال
السراج  فغرّي  الليل  أثناء  يف  حيدثه 
فمد الرجل يده ليصلحه فبادر االمام 
))إنا  وقــال:  وأصلحه  السالم(  )عليه 

قوم ال نستخدم أضيافنا((. 
أن ال يغيب عنه طوياًل. خ . 

خروجه،  ــعــد  ب ــعــه  يــشــّي أن  د . 
فعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( أّنه قال: ))من حق الضيف أن 
متشي معه فتخرجه من حرميك اىل 

الباب(( )تكريم الناس:ص145(.
أن يشكره على حضوره. ذ . 

توجيه للنساء
مهتمة  ــكــون  ت أن  ــمــرأة  ــل ل يــنــبــغــي 
لزيارتها  يـــأتـــون  الـــذيـــن  بــالــضــيــوف 
ولزيارة زوجها، فإّن ذلك مما يساهم 
يف توطيد العالقات االجتماعية، فقد 
يلقني  ال  الــنــســاء  بــعــض  أّن  الحــظــنــا 
ينعكس  مّمــا  بشوش  بوجه  الضيوف 
أّن  حبيث  زوجها،  وعلى  عليها  سلبًا 
أهل الزوج ميتنعون عن زيارته بسبب 

زوجته العبوس واليكّن هذه القصة: 
قال ابن عباس وروي يف كثري من 
ــى إبــراهــيــم )عليه  أخــبــارنــا أّنـــه ملــا أت
السالم(  )عليه  بإمساعيل  السالم( 
على  وأتــت  مبكة،  فوضعهما  وهاجر 
ذلك مدة، ونزهلا اجلرهميون، وتزوج 
امساعيل منهم وماتت هاجر، استأذن 
فأذنت  هاجر  يأتي  أن  سارة  إبراهيم 
ينزل، فقدم  أن ال  له، وشرطت عليه 
وقــد ماتت  الــســالم(  )عليه  إبــراهــيــم 
امساعيل،  بيت  اىل  فذهب  هــاجــر، 
فقالت  صاحبك؟  أيــن  المــرأتــه  فقال 
)عليه  إمساعيل  وكــان  يتّصيد  ذهــب 
الــســالم( خيــرج مــن احلــرم فيتّصيد 
عندك  هل  ابراهيم:  فقال  يرجع.  ثم 
ــة؟ قـــالـــت: مـــا عــنــدي شيء،  ــاف ضــي
إذا  الــســالم(:  )عليه  إبــراهــيــم  فــقــال 
وقولي  السالم،  فأقرئيه  زوجــك  جاء 
ابراهيم  فذهب  بابه.  عتبة  فليغرّي  له 
امساعيل  جــاء  فلما  الــســالم(  )عليه 
فقال  أبيه  ريح  ووجد  السالم(  )عليه 
المرأته: هل جاءك أحد؟ قالت جاءني 
كاملستخفة  وكـــذا،  كــذا  صفته  شيخ 
قال  قالت:  لك؟  قال  قال:فما  بشأنه 
له  السالم، وقولي  إقــرأي زوجــك  لي 
وتزوج  فطّلقها  بــابــه.  عتبة  فليغرّي 
اهلل،  شــاء  ما  إبراهيم  فلبث  بأخرى. 
يزور امساعيل،  أن  أستأذن سارة  ثم 
ينزل.  أن  عليه  له، واشرتطت  فأذنت 

فجاء حتى انتهى اىل باب إمساعيل، 
فقالت  صاحبك؟  أيــن  المــرأتــه  فقال 
ذهب يتّصيد وهو جييء اآلن إن شاء 
قــال هلا هل  فأنزل يرمحك اهلل  اهلل 
فجاءت  نعم،  قالت:  ضيافة؟  عندك 
باللنب واللحم، ودعا هلا بالربكة، فلو 
شعري  أو  ُبـــّر  أو  خببز  يومئذ  جـــاءت 
رأسك  اغسل  حتى  انــزل  لــه:  فقالت 
فوضعته  باملقام  فــجــاءت  يــنــزل،  فلم 
عليه  قدمه  فوضع  االميــن  شّقه  على 
شّق  فغسلت  عليه،  قدمه  أثــر  فبقي 
ــت املــقــام اىل  رأســـه األميـــن ثــم حــوّل
شّقه األيسر، فبقي أثر قدميه عليه، 
فغسلت شّق رأسه األيسر، فقال هلا: 
إذا جاء زوجك فأقرئيه السالم وقولي 
له لقد استقامت عتبة بابك، فلما جاء 
إمســاعــيــل، وجــد رائــحــة أبــيــه، فقال 
نعم،  قالت:  أحد،  المرأته هل جاءك 
شيخ من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم 
رحيـــًا وقـــال لــي كــذا وكـــذا، وغسلت 
رأسه وهذا موضع قدميه على املقام، 
إبراهيم  ـــك  ذل ــل:  هلــا امســاعــي قـــال 
)عليه السالم(. )جممع البيان: اجمللد 

االول:ص384-383(.
وممــــا جيـــب االلـــتـــفـــات الـــيـــه هو 
مع  االجــنــي  الضيف  استقبال  عــدم 
ويقول  البيت.  الـــزوج يف  وجــود  عــدم 
مََتاعًا  سََألُْتمُوهُنَّ  وَإَِذا   { تعاىل:  اهلل 
َفاسَْأُلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاٍب َذلُِكمْ َأْطهَرُ 
لُِقُلوبُِكمْ وَُقُلوبِِهنَّ{ )االحزاب:53(.

)عليه  املؤمنني  امــري  عــن  النص  ويف 
شّدة  ))فـــإّن  احلسن:  وابنه  الــســالم( 
احلجاب خرٌي لك وهلّن من االرتياب، 
دخول من  من  بأشد  وليس خروُجُهّن 
أن  استطعت  وإن  عليهن،  به  يوثق  ال 
ال يعرفَن غريك من الرجال فأفعل(( 
البالغة:الكتاب31.وميزان  ــهــج  )ن

احلكمة: احلديث 3254(.
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أهل الضيافة
جـــاء يف الــنــصــوص الــشــريــفــة أّن 
اجملتمع  يف  الــضــيــافــة  ســن  مــن  أول 
السالم(  )عليه  اخلليل  إبراهيم  هو 
أنه  السالم(  )عليه  علي  االمــام  فعن 
أضاف  من  اول  ابراهيم  ))كــان  قــال: 

الضيف((.
بل ورد أّن اهلل تعاىل اختذه خلياًل 
لذلك، ففي احلديث القدسي: ))إنك 
اسلمت قلبك للّرمحن ونفسك للنريان 

ومالك للضيفان اختذناك خلياًل((.
الكريم منوذجًا  الــقــرآن  ذكــر  وقــد 
املرسلون  جـــاءه  عندما  ضيافته  مــن 
فّقرب اليهم عجاًل مشويًا. وقد اقتدى 
السالم(  )عليهم  واالولياء  االنبياء  به 
من سنن  الضيافة  ذلك فصارت  بعد 
املرسلني والّصديقني والصاحلني..... 

وقد ُعــرف عن رســول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( بأنه كان يقري 

خدجية  الّسيدة  قالت  فقد  الضيف 
عند نزول الوحي عليه: ))أبشر فواهلل 
ال خيزيك اهلل ابدًا إنك لتصل الرحم 

وتصدق احلديث وتقري الضيف((.
وحتولت الضيافة اىل ُسّنة وعادة 
اجتماعية خصوصًا عند العرب الذين 
عرفوا حبسن الضيافة، وهلم يف ذلك 

قصص كثرية و....

ضيافة االمام الحسين 

 )عليه السالم( 
إّن أولياء اهلل تعاىل هم أهل العطاء 
مماتهم،  وبعد  حياتهم  يف  والسخاء 
فكما أّن بيوتهم كانت مضافًا مفتوحًا 
واحملتاجني،  والــقــاصــريــن  للوافدين 
فــــأّن قــبــورهــم كــذلــك، فــقــد ورد يف 
تفسري قوله تعاىل عن إبراهيم )عليه 
الدُّنْيَا{  فِ��ي  َأجْ���رَهُ  السالم(:}وََآتَيْنَاهُ 

الضيافة  بــقــاء  هــو  )الــعــنــكــبــوت:27( 
عند قربه. 

وهــــذا األمــــر يــنــطــبــق عــلــى سّيد 
يف  كــان  قد  السالم(  )عليه  الشهداء 
ويكرمهم  الــضــيــوف  يستقبل  حــيــاتــه 
كما هو املــعــروف، ومــن ذلــك ما روي 
ـــّر مبساكني  الـــســـالم( م ـــه )عــلــيــه  أن
دعاهم  ثــم  معهم  وأكــل  فنزل  فــدعــوه 
وقـــال لــلــجــاريــة: ))أخـــرجـــي مــا كنت 

تدخرين((.
قد  استشهاده  بعد  قــربه  هو  وهــا 
صار حمّجة للزائرين واحملتاجني الذين 
يا  ))فأضفي  ويقولون:  عنده  يقفون 
موالي وأجرني فإنك مأمور بالضيافة 
واإلجارة(( وكم له )عليه السالم( من 

كرامات وحكايات يف إكرام ضيوفه.
آداب  االســـالمـــيـــة،  )الــفــضــيــلــة   
ــاء، سفينة  ــي ــب الــســلــوك، قــصــص االن

البحار(.

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م
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انظري داخلك
وال تعتمدي على الحظ

تنظمي  أن  األكـــــرب  اخلـــطـــأ  ان 
الفوضى  وترتكي  حولك  من  احلياة 

يف قلبك.
وتهتمي  اجلـــــــداول,  تــضــعــي  ان 
برتتيب مكتبتِك, وادواتِك, وعملِك, ثم 
تذهلي عن النظر اىل بنائِك الداخلي 
لتنظيف ما علق به من شوائب, فهذا 
شيء سيحقق العجب واعادة النظر. 

فمع زمحة احلياة وتوالي االحداث 
عــلــى صــفــحــة الـــكـــون غــــدت حلظة 

وإن  الــوجــدان,  اىل  والنظر  التأمل, 
لعالجها  والعيوب  القصور  استشفاق 
واالذكياء  الــنــبــهــاء  بــهــا  انــفــرد  عـــادة 

واصحاب الضمائر احلية فقط.
ـــري الـــعـــامل يف  انـــظـــري حـــولـــِك ت
ـــاد اجـــزم ان من  ســبــاق حمــمــوم, واك
حولنا اشخاصًا مل يقفوا ولو لربهة 
حياتهم  مشوار  يراجعوا  كي  واحــدة 
ويقّيموا اجليد واحلسن من سلوكهم 

وافكارهم.

وحياتِك يا صديقيت تستحق منِك 
ان توليها كثريًا من اجلهد واالهتمام, 
حتتاج منك بعد كل حمطة يف رحلتها 
مغتم  من  املرحلة  النتائج  فيها  لتقيم 
قد  ـــذي  ال الــفــؤاد  ولتثبيت  ومــغــرم, 
يضطرب من سرعة وقوة تلك احلياة 

اهلائجة اجلاحمة.
ينفرط  يلبث  ما  حياتنا  عقد  إّن 
منا حبة حبة اذا ما لفنا ثوب الغفلة. 
يرهب  البشر  معظم  وإّن  خاصة 
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املبدأ,  ومــراجــعــة  الــنــفــس,  مــواجــهــة 
أّن  يــدرك  وال  والعادة  السلوك  وتغري 
قوته تكمن يف قدرته على كسر شوكة 
افكاره  صنم  وحتطيم  السيئة  عاداته 
ومعتقداته الفاسدة واالنابة اىل جادة 

الطريق املستقيم.
النظرة  بتلك  اال  يــكــون  لــن  وهـــذا 
النظرة  تــلــك  داخـــلـــِك,  اىل  املــوجــهــة 
الصارمة احلازمة اليت ال تلني لسعادة 
دنيئة خاطفة, وال تغضي الطرف عن 

مكسب سريع ال يتوافق مع فطرتها.
يــا سيدتي,  ــِك  داخــل انــظــري اىل 
وعالئق  شوائب  طهو,  بيدِك  وازيــلــي 
ضارة... واروي مباء احلماسة واليقني 

بذور اخلري واجلمال والتقدم.
املكاشفة  رحــلــة  يف  يــزهــدنــك  وال 
قلة الصاحب ووحشة الطريق...فهكذا 

درب احلق!. 
اشــراقــة/ جــدي قــال لي يوما إّن 
يقوم  نوعًا  البشر,  من  نوعني  هناك 
التقدير...  على  ونوعًا حيصل  بالعمل 
وقــد قــال لي أن احــاول أن اكــون من 
فيه  املنافسة  إّن  حيث  االول  الــنــوع 

قليلة جدا. )انديرا غاندي(. 
ضربة حظ/ الفرصة مجيلة متر 

علينا دون أن نستوقفها، ألنها تندس 
داخـــل مــالبــس بــالــيــة امســهــا العمل 

الشاق. 
البشر  من  هناك  عزيزتي  انظري 
يعيش منتظرًا ضربة حظ حتقق  من 

له أمانيه وتطلعاته...
اإلنسانية،  هـــم  هــــؤالء  ـــال  وأمـــث
ومـــصـــدر ضــعــفــهــا وهــمــومــهــا، املرء 
منهم يعيش خاماًل ساكنًا، يف انتظار 
زائر  معه  حيضر  عله  احلــظ  قــطــار 
فاحلظ.  هيهات  والــفــرح....  السعادة 
ما  نــادرًا  الدقة،  إن شئنا  التوفيق  أو 
يزور الكساىل وعدميي احليلة، لكنه 
وخيتصر  السائرين،  عضد  يفت  قد 

مسافات املاضني. 
أن احلــظ هو  هــل تعرفني أخــيت 
التقاء الفرصة اجليدة مع االستعداد 

اجليد. 
ــســان الــصــاحل الــعــاقــل يؤدي  واالن
واجــبــه املــنــوط بــه عــلــى أكــمــل وجه، 
ــمــًا مبــــا يـــلـــزمـــه مــــن قـــــدرات  مــتــســل
العمل  بــــروح  متشعبًا  ــيــات،  وإمــكــان

واجلد والكفاح. 
تشيكوف  أنــطــوان  الــروائــي  يقول 
كنت يف  عندما  ســنــة،  أربــعــني  )مــنــذ 

اخلامسة عشر من عمري، عثرت يف 
الطريق على ورقة مالية من فئة العشر 
روبــــالت، ومــنــذ ذلــك الــيــوم مل أرفع 
وجهي عن األرض أبدًا، وأستطيع اآلن 
أن احصي حصيلة حياتي وأن اسجلها 
فأجدها  املاليني  أصحاب  يفعل  كما 
344172دبوس،  2917زرارًا،  هكذا: 
1منديل...  اقـــالم،   3 ريــشــة،  12ســـن 

وظهر منحن وحياة بائسة!!(.
لقد ظّن املسكني أن سنة احلياة هي 
ضربات احلظ، فعاش منحنيًا منتظرًا 
املال كما أعطاه يف  أن يعطيه احلظ 
العادل  املقابل  نال  لكنه  املرة االوىل، 

ظهرًا منحنيًا وحياة بائسة. 
ترتوي  ال  واألحـــالم  فالطموحات 
سوى بعرق اجلبني... واحلظ قد يأتيك 
ليوفر عليك بعضًا من قطرات العرق، 

أو خيتصر لك مساحات الزمن. 
وعزم،  جبد  عزيزتي  يا  فأعلمي 
أضرب بفأس جهدك يف أرض احالمك 
لتطرح لِك مثار النجاح والراحة... وال 
فلعلها  احلــظــوظ  أعــطــيــات  تنتظري 

تتأخر أوال تأتي أبدًا. 
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االسالمي  التأريخ  باب  اقفل  لقد 
الشخصيات  بعض  امــام  االســف  مــع 
قراءتنا  مــهــم يف  دور  هلــا  كـــان  الـــيت 
)عليهم  ــيــت  ــب ال اهــــل  أئـــمـــة  لـــســـرية 
التهاون اىل  ادى هذا  وقد  السالم(، 
ضياع تأريخ تلك الشخصيات واهمال 
دورهم الريادي مع اهل البيت )عليهم 
اليت  الشخصيات  تلك  ومن  السالم( 
السيدة  والسري  التأريخ  اهل  اهملها 
عــنــهــا( خادمة  )رضـــي اهلل  )فــضــة( 
الزهراء )عليها السالم( تلك اخلادمة 
املراتب  اىل  وصــلــت  الـــيت  اجلــلــيــلــة 
العليا يف الزهد والتقوى واليت اوقفت 
حياتها خلدمة بيت حممد وآل حممد 

)عليهم السالم( 

اسمها ولقبها 
التأريخ  كــتــب  تــتــصــفــح  عــنــدمــا 
الــذي ورد يف تسميتها  تــرى  والــســري 
بانها )فضة( لكن الذي ظهر لنا بعد 
الكتب  بعض  من  والتدقيق  التحقيق 
امسها االصلي )ميمونة( لكن رسول 

وسلم(  وآلـــه  عليه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
مساها فضة. 

املوالي  تبديل امســاء  والـــوارد من 
واخلــــدم واملــمــالــيــك كـــان مــن االمور 
الني  بها  قــام  الــيت  واالوىل  املهمة 
فكان  وســلــم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى 
يغري االسم غري املناسب من الرجال 

والنساء وحتى البلدان. 

ابوها 
والد  حتديد  يف  احملققون  اختلف 
فضة وهذا دليل على ان الذي وصل 
الينا عن هذه املرأة هو قليل يف حقها. 
ان فضة  الربسي:  قال احملــدث  فقد 
هـــي بــنــت مــلــك اهلـــنـــد، وشـــاركـــه يف 
وذكر  اجمللسي.  العالمة  الـــرأي  هــذا 
فضة  ان  اخلصائص:  يف  الطهراني 
اهداها  ـــيت  ال بـــني اجلـــــواري  ــت  ــان ك
)صلى  اهلل  رســول  اىل  احلبشة  ملك 
اهلل عليه وآله وسلم( وانها كانت بني 
الغنائم اليت حصل عليها من حروبه 

مع اهلند. 

خالفهم  فقد  النقدي  العالمة  اما 
بنت  انها كانت  الــرأي قائاًل:  يف هذا 
وافقه  وقــد  احلبشة.  ملوك  من  ملك 
الرأي  هــذا  وبــني  ذلـــك.  يف  السابقي 
ورد  الـــيت  اهلــنــد  ان  لــنــا  يــبــدو  وذاك 
الكبرية  ــبــالد  ال هـــذه  ليست  ذكــرهــا 
املعروفة حاليًا واليت تقع ضمن القارة 
املناطق  بعض  هــي  وامنـــا  االســيــويــة، 
االفريقية  الــقــارة  كــانــت ضمن  الــيت 
)اهلند االفريقية(، وكذلك  بـ  وتسمى 
هذه  مــن  قريبة  فإنها  احلبشة  بــالد 
املناطق وضمن هذه القارة، لذلك فان 
كانت إلخضاع  وقعت  الــيت  احلــروب 
هذه املناطق حتت سلطة ملك احلبشة، 
واهلند االسيوية هي بعيدة املسافة وال 
يــذكــر الــتــأريــخ ان حــروبــًا وقــعــت بني 

اهلند االسيوية وبالد احلبشة. 

لقبها
لقبت هذه املرأة العفيفة بـ )نّوبية( 
فيها  عاشت  اليت  املنطقة  اىل  نسبة 
كما ورد يف اكثر كتب التأريخ والسري. 

فضة خادمة 
الزهراء عليها السالم

Ďđ
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والنّوبة: هو شعوب املناطق احلارة 
ومدار  السرطان  مــدار  بني  تقع  اليت 
اجلدي جنوبًا وينصفها خط االستواء، 
املنطقة  وهي بالد واسعة تطلق على 
اليت متتد من اسوان يف مصر مشااًل 
السودان  يف  ـــة(  ـــّدب )ال مــديــنــة  حــتــى 
كانت  بانها  وقد عرفت فضة  جنوبًا، 

عذبة اللسان، فصيحة البيان. 

اسالمها
عندما هاجر مجاعة من املسلمني 
ابي  بن  جعفر  يقدمهم  احلبشة  اىل 
وامللقب  عليه(  اهلل  )رضـــوان  طالب 
ملك  النجاشي  على  فنزلوا  بالطيار، 
احلبشة واقاموا عنده يف كرامة ورفيع 
املنزلة وحسن اجلوار مدة من الزمن. 
وثيقة  عالقة  هناك  كانت  وقــد  هــذا 
بني الني )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
والنجاشي، اذ كانت بينهما املراسالت 
اليه  بعث  انه  منها  املتبادلة،  واهلدايا 
ــثــيــاب واجلـــــواري.  بــعــض الــطــيــب وال
اليت  اجلـــواري  بني  من  فضة  فكانت 
ارسلها ضمن هداياه اىل رسول اهلل 
وانها  وســلــم(  ــه  وآل عليه  اهلل  )صلى 
كــانــت مــن بــني الــغــنــائــم الـــيت حصل 
انها  علم  عندما  حــروبــه،  مــن  عليها 
ومناسبة  امللك  بنت  باعتبارها  الئقة 
خلدمة الرسول )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( فقد اهداها اليه. 
لقد نّور االسالم قلب هذه اجلارية 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  الني  يد  على 
وسلم( وامساها بهذا االسم املعروف 
)فضة( وقد رأت بأم اعينها كيف ان 
االسالم مل مييز اجلنس البشري من 
ــه ال فــرق بــني اسود  ناحية الــلــون وان
رضوان  وبقيت  بالتقوى.  اال  وابيض 
بيت  اســالمــهــا يف  بــعــد  عــلــيــهــا  اهلل 
وآله  عليه  اهلل  )صــلــى  حممد  الــنــي 
الزمن  تقوم خبدمته مدة من  وسلم( 
ثم ارسلها اىل بيت ابنته سيدة نساء 
العاملني الزهراء )عليها السالم( تقوم 

خبدمتها. 

اخالقها وعبادتها
تـــوصـــف فـــضـــة مــــن اخلــــادمــــات 
املــوالــيــات هلـــذه االســـــرة- اســــرة آل 
ــهــم( -  ــي حمــمــد )صــــلــــوات اهلل عــل
املقامات،  العالية  الدرجات  الرفيعة 
قضت عمرًا طوياًل يف خدمة اخلمسة 
)عليهم  الــطــيــبــني  الــكــســاء  اصــحــاب 
افــضــل الــصــالة والــســالم امجعني( 
مــن دون اغــفــال او اهــمــال وكــان جل 
خاطر  ارضــاء  يف  وسعيها  اهتمامها 
تستطيع  ـــا  م ــــدر  ق الــــســــادة  هـــــؤالء 
وترجح راحتهم ورضاهم على راحتها 
ورضاها. ونظرًا إلحلاقها خبدمة هذه 
العائلة فقد نأت بنفسها عن الرذائل 
فتخلقت  السيئة  الدنيوية  والصفات 
ما  حبسب  النبوية  االخـــالق  مبــكــارم 
َلَقدْ َكانَ   { تعاىل:  قوله  يف  ورد 
ُأسْ����وَةٌ حَسَنٌَة{  ��هِ  ال��لَّ فِ��ي رَسُ����وِل  َل��ُك��مْ 
بصفاء  فــعــرفــت  )االحــــــــــزاب/21(. 
وامتازت  االخــالص،  وكمال  العقيدة 
بفخر يف خدمة بيت الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( بكل تلطف وعطف 
ومل تسمح لنفسها ابدًا ان تتهاون يف 
املعرفة  حق  تعرف  وكانت  خدمتهم. 
ان ساعة يف خدمة الني واله افضل 
من الدنيا وما فيها بألف درجة. وقد 
عن  متيزها  اخــرى  بصفات  اتصفت 
والصرب  احللم  هي  واترابها  اقرانها 
تعاىل  هلل  الشكر  ثم  الباليا  وحتمل 
واستلهمت  بــهــا.  كــل شــيء ميــر  على 
)عليها  الــزهــراء  فاطمة  سيدتنا  من 
السالم( بعض الصفات العبادية منها 
معانيه  وتــدبــر  الــقــرآن  بــقــراءة  ولعها 
واسراره، ومل تتكلم بعد وفاة سيدتها 
البتول اال بالقرآن ملدة عشرين سنة. 

الزهراء )عليها السالم( 
تشارك فضة الخدمة

السيدة  بيت  اىل  اتــت فضة  حني 
ولتفتخر  الــســالم(  )عليها  ــزهــراء  ال
نــزلــت هذه  ان  بعد  بــشــرف اخلــدمــة 

اآلية على رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
عَنْهُمُ  ُت��عْ��ِرَض��نَّ  }وَإِمَّ����ا  وسلم(:  وآلــه 
ابْتَِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا َفُقْل َلهُمْ 
وينفذ  )االســراء/28(.  مَيْسُورًا{  َقوْاًل 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
االية  هــذه  مبقتضى  ابنته  اىل  فضة 
حسب ما ورد يف بعض الروايات. اذن 
كانت بني  اليت  العالقة  لنتعرف على 
السالم(،  )عليهم  الرسول  وآل  فضة 
السالم(  )عليها  الزهراء  جعلتها  هل 
يف  غريبة  انها  ام  العائلة،  من  فــردًا 
البيت  عمل  يف  اجهدتها  هل  البيت؟ 
من  يوم  يف  وضربتها  عليها  وغضبت 

االيام؟ 
لقد كانت السيدة الزهراء )عليها 
معها،  تــتــعــامــل  ان  تــأبــى  الـــســـالم( 
الـــعـــرب تعامل  ــت ســـيـــدات  ــان ك كــمــا 
اخلــــادمــــات، حــيــث احـــداهـــن تأمر 
وتنهى وما على اخلادمة اال ان تطيع 
السيدة  بينما  خضوع،  بكل  سيدتها 
مثااًل  كانت  السالم(  )عليها  الزهراء 
يف التعامل احلسن والذي اخذته من 
ادب ابيها رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( املعلم واملربي االول قائاًل 
فال  خادمة  لك  هذه  فاطمة  )يا  هلا: 
تصلي،  رأيتها  قــد  فــانــي  تضربيها، 
اضرب  ان  نهاني  قــد  جــربائــيــل  وان 
فلما  بها،  يوصيها  فجعل  املصلني(، 
التفتت  بها  يوصيها  ما  فاطمة  رأت 
اىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( فقالت: )يا رسول اهلل علّي يوم 
وعليها يوم(. ففاضت عينا رسول اهلل 
يَجْعَُل  حَيْثُ  َأعَْلمُ  هُ  وقال:}اللَّ بالبكاء 
ِرسَاَلَتهُ{ )االنعام/124(. لذلك فقد 
عليها  وســالمــه  اهلل  قسمت صــلــوات 
االيام بينها وبني فضة دون ان ترّجح 

نفسها على فضة بأية ميزة. 
البيت  يف  اخلدمة  بــدأت  فعندما 
السالم(:  )عليها  الــزهــراء  هلا  قالت 
بل  فقالت:  ختــبــزيــن؟(  ام  )اتعجنني 
فضة-  –أي  فذهبت  سيدتي.  اعجن 
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واحتطبت بيدها حزمة وارادت محلها 
علمها  الــذي  بالدعاء  فدعت  فعجزت 
وآله  عــلــيــه  اهلل  )صــلــى  اهلل  رســــول 
وسلم( تدعو به عند العمل وهو: ))يا 
واحد ليس كمثله احٌد متيت كل احد 
وتفي كل احد وانت واحد ال تأخذك 
من  اجملتبى  )ينظر  نـــوم((  وال  ســنــٌة 
كأنه من  اعــرابــي  الــدعــاء/7(. فجاء 
اىل  فحمل احلطب  )ازشنؤه(  منطقة 

باب فاطمة )عليها السالم(.

فضة وعلم الكيمياء
ــقــد كـــانـــت لــفــضــة مــعــرفــة بعلم  ل
ــاًل: ان  ــائ الــكــيــمــيــاء، روى اجملــلــســي ق
فضة عندها ذخرية من االكسري فلما 
دخلت بيت فاطمة )عليها السالم( مل 
جتد هناك اال السيف والدرع والرحى، 
واالنتها  النحاس  مــن  قطعة  فــاخــذت 
والقت  سبيكة  هيئة  عــلــى  وجعلتها 
عليها الدواء وصنعتها ذهبًا فلما جاء 
امري املؤمنني )عليه السالم( وضعتها 
))احسنت  قــال:  رآهــا  فلما  يديه  بــني 
لكان  اجلسد  أذبــت  لو  لكن  فضة،  يا 
الصبغ اعلى والقمة اعلى((. فقالت يا 

سيدي اتعرف هذا العلم؟
يعرفه  الــطــفــل  وهــــذا  قـــال:نـــعـــم، 
السالم(،  )عليه  احلسني  اىل  فاشار 
فقال:  الــســالم(  )عليه  احلسني  فجا 
كما قال امري املؤمنني )عليه السالم(. 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  امــري  فقال 
حنن اعظم من هذا. ثم اومأ بيده فاذا 

عنق من ذهب وكنوز االرض سائرة.
ثم قال: ضعيها مع اخوتها فوضعتها 

وسارت. )حبار االنوار/ج273/41(. 
ويف رواية: ثم قال )عليه السالم(: 
يافضة علمنا اوسع من هذا. ثم اشار 
اىل قطعة من االرض واذا بها حتولت 
اىل ذهب ومعدن جيد. وقال: يافضة 
السالم(:  )عليه  قــال  ثــم  ايـــاه.  خذيه 
)الدمعة  خلقنا((  هلذا  ما  فضة  ))يــا 

الساكبة/130(.

نستنتج من هذه الروايات ان فضة 
الغريب  العلم  بهذا  عارفة  عاملة  كانت 
اعي علم الكيمياء حيث محلته معها 

من بالدها. 

فضة تشارك الزهراء )عليها 
السالم( في مصابها 

وموقفها من احراق البيت
لفاطمة  مــــالزمــــة  فـــضـــة  ـــت  ـــان ك
الــــزهــــراء )عــلــيــهــا الــــســــالم( يف كل 
يف  همتها  وتبذل  ونوائبها،  مصائبها 
حفظ ووقاية تلك النفس الطاهرة بكل 
دائمًا  تبكي  وكانت  وبطولة،  شجاعة 
الزهراء )عليها السالم(  على مصيبة 
وكلما تسمع اسم موالتها فاطمة يرتدد 
على السن الناس تدمع عيناها.... وقد 
جهدًا  اجلليلة  اخلــادمــة  هـــذه  بــذلــت 
كــبــريًا وهــمــًة شــديــدة يف وقــايــة تلك 
النفس القديسة لتلك احلوراء االنسية، 
وبــذلــت كــل مــا لديها مــن قــوة يف منع 
السالم(  )عليها  سيدتها  باب  احــراق 
وانها  خدمته،  يف  الالحمدود  وسعيها 
مــن ضمن  كــانــت  عليها  اهلل  رضـــوان 
اجلماعة الذين اريد بهم اهلالك داخل 
روى اخلصيي  فقد  الفاطمي،  البيت 
)عليه  الصادق  االمــام  عن حممد عن 
مجعوا-  القوم  ))ان–  قوله:  السالم( 
احلطب اجلزل على النار الحراق امري 
واحلسني  واحلسن  وفاطمة  املؤمنني 
وفضة((  كــلــثــوم  وام  ــة  ــي ورق ــب  ــن وزي
ــكــربى/406( ويــؤكــد هذا  )اهلــدايــة ال
ما صرح به عمر بن اخلطاب ملعاوية 
اذ قال: )وعندما جئت اىل بيت علي 
فضة  املسماة  خادمتهم  اواًل  خرجت 
صارمة  بلهجة  احلديث  معي  وبــدأت 
وبصورة احتجاج ثم اغلقت الباب، ثم 
قمت بدفع الباب على فاطمة الزهراء 
املدينة  ان  فتصورت  بــاالنــني  فقامت 
نادت  ثــم  عــقــب،  عــلــى  رأســــًا  انقلبت 

يافضة  ))آه  وقــالــت:  فضة،  اخلــادمــة 
ما  –واهلل-  قتل  فقد  فخذيي  اليك 
يف احــشــائــي مــن محـــل((، ومسعتها 
اجلدار(  اىل  مستندة  وهــي  متخض 

)اخلصائص الفاطميةج188/2(. 

فضة تتشرف بدفن المحسن 
السقط

لقد كان من نتائج االحداث املريرة 
واملصائب القاسية على الزهراء )عليها 
السالم(، وما صاحب وقائع السقيفة 
الفاطمي  البيت  على  اهلجوم  وخاصة 
ذلك،  على  كانت فضة شاهدة  والــيت 
من  العنف  هذا  اول ضحايا  يكون  ان 
تلك االحداث اسقاط احملسن السبط 
الــثــالــث مــن اوالد االمــــام علي  ـــن  االب
السالم(، وقد اجهز عليه وهو  )عليه 
الـــزهـــراء )عليها  جــنــني يف بــطــن امـــه 
بدفن  فضة  تشرفت  وقــد  ــســالم(.  ال
الفاطمي،  البيت  يف  السقط  احملسن 
اذ يقول احملقق العالمة السيد حممد 
)احملسن  كتابه:  يف  اخلرساني  مهدي 
اىل  باشارة  ام سقط(  مولود  السبط 
قــربه املــفــقــود قــائــاًل: )فــلــم يــعــرف له 
قرب، وانى وقد دفنته فضة يف ناحية 

البيت(.

 زواجها وذريتها
الزهراء )عليها السالم(  بعد وفاة 
املؤمنني  امـــري  امـــر فــضــة اىل  احــيــل 
)عليه السالم( قام بتزوجيها، اذ انها 
الزهراء  سيدتها  زمــن  يف  تــتــزوج  مل 
فضة يف  كانت  حيث  السالم(  )عليها 
بيت  يف  اخلــدمــة  حــني  التكليف  ســن 
الشبسرتي  اكـــده  مــا  وهـــذا  سيدتها، 
يف االعالم قائاًل: )دخلت- أي فضة- 
سنوات(  عشر  وعمرها  الزهراء  بيت 
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)اعالم القرانج2/32(.
)عليه  االمـــــام  ــتــأخــر  ي مل  لـــذلـــك 
السالم( يف تزوجيها بعد ان احيل امرها 
بعد وفاة سيدتها )عليها السالم( كما 
رواه عمرو بن حبر اجلاحظ املعتزلي 
الفتيا عن عمرو  عن النظام يف كتاب 
بن داود عن فضة فصارت من بعدها 
لعلي- أي عليا ورث اجلارية- فزوجها 
من ابي ثعلبة احلبشي فاولدها ابنًا ثم 
مات عنها ابو ثعلبة، بعد ذلك زوجها 
امري املؤمنني )عليه السالم( من سليك 
الغطفاني،  مليك  ابو  وقيل  الغطفاني 
ويف هــذه االثــنــاء تــويف ابنها مــن ابي 
ثعلبة. ونقلت االخبار ان فضة اجنبت 
عددًا من االبناء اما من زوجها سليك 
اربعة  هلا  ان  ويذكر  آخــر  زوج  من  او 
اوالد هم: داود وحممد وحييى وموسى. 
وكذلك ورد يف حديث صاحب املناقب 
تسمى  بنتًا  اجلليلة  اخلادمة  هلذه  ان 
الباحثني  بعض  ذكــر  وقــد  )مــســكــة(. 
احلاضر  الوقت  يف  تواجدًا  هناك  ان 

نيجرييا  )فضة( يف  احفاد  لذرية من 
بالقارة السمراء وهم من املوالني الئمة 
يقيمون  السالم(  )عليهم  البيت  اهــل 
اجملالس واملآمت اخلاصة يف اهل البيت 

)عليهم السالم(. 

وفاتها
وفاتها  سنة  التأريخ  لنا  يذكر  مل 
السري،  اصحاب  ذكر  لكن  بالتحديد، 
السالم(  )عــلــيــهــا  زيــنــب  العقيلة  ان 
اىل  امية  بي  اســر  من  رجوعها  بعد 
يزيد  الناس على  تؤّلب  املدينة اخذت 
والي  فخاف عمرو بن سعيد االشدق 
املدينة انتقاض االمر فكتب اىل يزيد 
بان  يــأمــره  يزيد  كتاب  فــأتــاه  بــاحلــال 
الوالي  فأمر  الناس  وبني  بينها  يفرق 
باخراجها من املدينة اىل حيث شاءت 
وخرج  الــشــام  اىل  متجهة  فخرجت 
فاطمة  هــاشــم  بــي  نــســاء  مــن  معها 
خادمتها  النها  فضة  وكذلك  وسكينة 
اىل  معها  وبقيت  هلا،  مالزمة  وكانت 

ان توفيت زينب )عليها السالم( سنة 
)62( هجرية. فلم تزل فضة جماورة 
بالشام  الــســالم(  )عليها  زينب  لقرب 
بسنني قليلة حتى توفيت رضوان اهلل 
 )64( وفاتها  سنة  ان  والظاهر  عليها 
هجرية تقريبًا وليس بالتحديد او سنة 
الروايات  اختالف  على  )67( هجرية 

يف وفاة زينب )عليها السالم(. 

مرقدها
بــالــشــام ويقع  مــعــروف  قــرب فضة 
االموي  لــلــجــامــع  الــصــغــري  ــاب  ــب ال يف 
بدمشق تستجاب عنده الدعوات، ومل 
اليوم.  حتى  اثــنــان  قربها  يف  خيتلف 
ــاة هذه  وهـــكـــذا انـــطـــوت صــفــحــة حــي
املرأة الصاحلة صاحبة املآثر اجلميلة 
واجلليلة وانطوت حياتها خبري وصالح 
وتــقــى وفـــوق ذلـــك خــدمــة آل حممد 

وهنيئًا هلا هذه السعادة العظمى. 

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م
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تعّلم  وإن  احلــيــاة  هــو  التنفس  إن 
التحّكم يف التنفس يضيف بعدًا جديدًا 
والتيسري على كل عمٍل  من السيطرة 
كــان بسيطًا  بــه االنــســان ســـواًء  يقوم 
كل  فاعلية  ان  احلقيقة  يف  معقدًا  او 
الرياضة،  املــشــي،  بـــه،  نــقــوم  نــشــاط 
العمل، اخلطابة، تعتمد اىل حد كبري 
على الطريقة اليت تستخدم بها اهلواء 

الذي نتنفسه. 
حيث ان التنفس هو اكثر من جمرد 
غريزة تظل فعالة من الوالدة اىل املوت. 
عندما يتنفس االنسان بشكل صحيح 
فان ذلك يساعده على ان يطور نفسه 
بأفضل شكل ممكن وان يشعر بالقوة 
اجلسم  تناسق  حيقق  وان  والــتــوازن 

والعقل معًا. 
املعاصرة  الـــعـــلـــوم  صــنــعــت  ــقــد  ل
العجائب لكي حتّسن من حياة االنسان 
وتوقع اجلميع ان االخرتاعات احلديثة 
واالكتشافات الطبية ستوصل االنسان 
الصحة  مـــن  عــالــيــة  مــســتــويــات  اىل 

العقلية واجلسدية. 
ان التنفس العميق يساعد اجلسم 
نتنفسه  ــــذي  ال اهلـــــواء  ــل  عــلــى حتــوي
املشبع  اهلــواء  جريان  ان  طاقة،  اىل 
العميق  التنفس  يؤمنه  الــذي  بالطاقة 
املتحّكم به واملنفذ بشكل صحيح ينتج 
يف  ينتشر  الداخلية  الطاقة  من  تيارًا 
احنـــاء اجلــســم وميــكــن تــوجــيــهــه اىل 
كما  اليه.  اليت حتتاج  مناطق اجلسم 
ميكن استخدامه لتغذية جهد جسدي 

معني كلعب التنس او اهلرولة. 
قد  العميق  التنفس  إن  مالحظة: 

ميكنك من جتاوز معظم املواقف. 
معلومة: ثبت أن عمر االنسان يف 
االحتاد السوفييت يطول ويزيد... وثبت 
ايضًا إن من بني االسباب اليت تطيل 
السوفييت  االحتــاد  االنــســان يف  عمر 
يعودون  هناك  واآلبــاء  بعمق،  التنفس 

اطفاهلم التنفس بعمق. 
يقول الدكتور سيد الوراقي استاذ 
املساعدة جبامعة  الصدرية  االمراض 

عني مشس: اننا اذا نظرنا للموضوع 
العميق  فالتنفس  الصحة  ناحية  من 
اليوم... ميكن أن يكون  عدة مرات يف 
عــامــاًل مــســاعــدًا عــلــى اطــالــة العمر 
العميق  التنفس  ألن  ـــك  وذل فـــعـــاًل... 
يساعد الشخص على أن تكون صحته 
ولياقته البدنية أحسن وافضل، وهذه 
هذا  يف  قدمها  اليت  املعلومات  بعض 

املوضوع: 
حاالت  يف  االنـــســـان  يــســتــعــمــل   •
التنفس اهلادي العادي من ربع اىل ثلث 
فيضطر  العميق  التنفس  اما  رئتيه... 
وهذا  كـــامـــاًل  رئــتــيــه  اســتــعــمــال  اىل 
يدرب كل اجزاء الرئة على االستعمال 
يــقــوي عضالت  أنـــه  بــاإلضــافــة اىل 
على  اقــدر  وجيعلها  التنفسي  اجلهاز 

القيام بوظائفها يف اجلسم. 
يتنفس  الطبيعية  احلــــاالت  يف   •
االنسان من 4 اىل18 مرة يف الدقيق... 
ويدخل الرئتني يف كل مرة يتنفس فيها 
الشخص عن طريق الشهيق ما يوازي 

التنفس العميق يطيل العمر
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يتكون  الـــذي  اهلـــواء  مــن  ليرت  نصف 
االوكــســجــني و80% من  مــن  مــن %20 
النيرتوجني وقدر ضئيل جدًا من ثاني 
اوكسيد الكربون يبلغ 4 يف العشرة يف 
االلــف... وخيــرج من رئتيه عن طريق 
الزفري ما يوازي نصف لرت من اهلواء 
املكون من 16% من االوكسجني و%80 
من النيرتوجني و4% من ثاني اوكسيد 
ينتج يف اجلــســم عن  الـــذي  الــكــربــون 
فيه...  الطعام  احـــرتاق  عملية  طريق 
الكميات  اخراج  اىل  ويضطر اجلسم 
الزائدة منه يف الدم عن طريق التنفس 
واال ادى تراكمه يف اجلسم اىل اخلمول 

والكسل.. 
العميق يزيد كمية اهلواء  والتنفس 
الرئتني من  مــن  يدخل وخيــرج  ــذي  ال
نــصــف لـــرت اىل مـــا يـــقـــرب مـــن لرت 
التنفس  ان  لــرت... وهذا يعي  ونصف 
يــدخــل اىل اجلــســم كــمــيــة اكـــرب من 
االوكسجني وخيرج منه كمية اكرب من 
ثاني اوكسيد الكاربون... وهو ما يعود 

عليه بالنشاط. 
• يــســاعــد الــتــنــفــس الــعــمــيــق عدة 
التنفس(  )اطالة  اليوم على  مرات يف 
على ممارسة  اقـــدر  االنــســان  وجــعــل 
االشياء اليت تتطلب منه بذل جمهود 
اكثر من اجملهود العادي كالسباحة او 
اجهاد  بــدون  طويلة  مسافات  املشي 
ـــذي مــن اجــلــه يقوم  وهـــذا الــســبــب ال
للتنفس  متــريــنــات  بعمل  الــريــاضــيــون 

بصفة مستمرة. 
• الشخص الذي ال ميارس التنفس 
يقوم  الــيــوم وال  مــرات يف  بعمق عــدة 
بـــأي جمــهــود ريــاضــي يــصــاب جهازه 
من  بشيء  الوقت  مــرور  مع  التنفسي 
الكسل... وينتج عن ذلك عنده احساس 
بالتعب واالرهاق عند بذل أي جمهود 
العادي  الــشــخــص  مـــن  يــســتــدعــي  ال 
مــثــاًل عند  يلهث  فــتــجــده  ـــاد...  االجـــه

السري  عند  او  درجـــات  بضع  صــعــود 
مشوارًا بسيطًا ! 

• ينصح االطباء الكثري من املرضى 
بعمل مترينات تنفس عميق قبل وبعد 
اجراء العمليات اجلراحية هلم... وذلك 
لزيادة لياقتهم الصحية وارجاعهم اىل 
العملية... ولعدم  احلالة الطبيعية بعد 
لالنكماش  الرئة  من  جزء  أي  تعرض 
الوقت  من  طويلة  فرتة  الرقاد  بسبب 
يف الفراش وبسبب عدم التنفس اثناء 
الالزمني  والــعــمــق  بــالــســرعــة  ـــرض  امل

لبقاء الرئتني كما هما... 
منافع التنفس العميق

وحينما تسأل الطبيب: هل يساعد 
التنفس العميق على ختفيف االحساس 
بضيق التنفس الذي ينتاب املدخنني يف 

بعض االحيان؟
يضيق  عمومًا  التدخني  فــأجــاب: 
الشعب اليت توصل اهلواء اىل الرئتني 
بعض  مزمنًا يف  التهابًا  فيها  وحيــدث 
االحيان.. وهذا يؤدي اىل عدم دخول 
ثاني  االوكسجني اىل اجلسم وخروج 
الكايف...  بالقدر  منه  الكربون  اوكسيد 
ما  حد  اىل  يساعد  العميق  والتنفس 
على توسيع الشعب ودخول كمية اكرب 

من االوكسجني للجسم. 
ولــكــن االهــــم مـــن ذلــــك يف حالة 
العميق  الــتــنــفــس  ان  هـــو  املــدخــنــني 
يــســاعــد عــلــى طـــرد االفــــــرازات اليت 
اطراف  يف  التدخني  كثرة  من  ترتاكم 
الشعب اهلوائية اليت ال يدخلها اهلواء 

اثناء التنفس العادي. 
كــيــف تــفــســر الـــراحـــة الـــيت حيس 
بها الشخص عندما )يتنهد( او يأخذ 

نفسًا عميقًا وهو يف حالة ضيق. 
والقلق  الــضــيــق  حـــاالت  قـــال: يف 
والعصبية  النفسية  واالضــطــرابــات 
ــام يف  ــطــع ـــــزداد عــمــلــيــة احـــــرتاق ال ت
اجلسم وينتج عن ذلك زيادة يف نسبة 

ثاني اوكسيد الكربون املوجود يف الدم، 
اخراج  على  يساعد  العميق  والتنفس 
هذه الكمية الزائدة من ثاني اوكسيد 

الكربون فيشعر املرء براحة! 
هل معنى كل هذا الكالم انه كلما 
على  ذلك  عاد  بعمق  الشخص  تنفس 

صحته بالنفع؟ 
كل شــيء يزيد عن حــده ميكن ان 
جيب  فالشخص  ضـــده...  اىل  ينقلب 
يوم  كــل  العميق  التنفس  ميـــارس  ان 
يف احلـــدود الــيت ال جتــهــده... وذلك 
ان  جيــب  الــكــربــون  اوكسيد  ثاني  الن 
معينة  بنسبة  الــدم  يف  مــوجــودًا  يكون 
فـــــاذا نــقــصــت هــــذه الــنــســبــة بسبب 
ذلك  عن  نتج  العميق...  التنفس  كثرة 
وتزايد يف ضربات  بالدوخة  احساس 
باإلجهاد  القلب... واحساس الشخص 
الذي  احلـــد  هــو  العميق  التنفس  يف 
الذي  العميق(  )التنفس  بــني  يفصل 
يعود عليه بالنفع... )والتنفس العميق( 

الذي قد يعود عليه بالضرر. 
ـــذي ال  هــل تــعــلــم: أن الــشــخــص ال
ميــارس التنفس بعمق عــدة مــرات يف 
رياضي  بــأي جمهود  يقوم  وال  الــيــوم، 
مرور  مــع   – التنفسي  جــهــازه  يصاب 
الـــوقـــت- بــشــيء مــن الــكــســل، وينتج 
واالرهاق  بالتعب  احــســاس  ذلــك  عــن 
من  يستدعي  ال  أي جمهود  بذل  عند 
الشخص العادي االجهاد فنجده يلهث 
مثاًل عند صعود بضع درجات او عند 

مشوار بسيط.
هل تعلم: أن الطريقة اليت نتنفس 
بسعادتنا  وثــيــق  بــشــكــل  تــرتــبــط  بــهــا 
او  خائفني  نكون  فعندما  وعواطفنا! 
بسرعة  نتنفس  فإننا  جــدًا،  متوترين 

وضحالة. 

هدى حممود
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اجلسمية:  اخلـــصـــائـــص  اواًل: 
البله  طبقيت  مــن  للمعوقني  بالنسبة 
ــوا أصــغــر جــســمــًا وأقل  ــان والــعــتــه، ك
وكان  السمنة،  اىل  ومييلون  حجمًا 

بلوغهم اجلنسي مبكرًا. 
ولــوحــظ عـــدم وجـــود تــنــاســق بني 
أطرافهم،  وكــذلــك  وطــوهلــم،  وزنــهــم 
ونشطة،  سريعة  احلسية  وقــدراتــهــم 

وحركاتهم اتسمت بالعشوائية. 
ثانيًا: اخلصائص العقلية: قدراتهم 
للغاية،  حمــدود  العقلي  اإلدراك  على 
وانتباههم مشتت دائمًا، وقدراتهم على 
التذكر تكاد تكون معدومة، وقدراتهم 

على التحليل والرتكيب متوسطة. 
االنفعالية:  اخلــصــائــص  ــًا:  ــث ــال ث

وتقلبها  االنــفــعــالــيــة  بــشــدة  يتصفون 
خيافون  متقلبون،  هوائيون  وحدتها، 
واملفتوحة  املــغــلــقــة  ــــن  ــــاك االم مــــن 
واملرتفعة واملظلمة، وكذلك من بعض 

احليوانات. 
االجتماعية:  اخلــصــائــص  ــًا:  ــع راب
باألصدقاء  عالقتهم  اجــتــمــاعــيــون، 
وقتية، ال حيرتمون العادات والتقاليد 
يتحملون  وال  اجملــتــمــع،  يف  الــســائــدة 

املسؤولية. 
املتصلة  النمو  خصائص  خامسًا: 
باللعب: مييلون اىل اللعب اجلماعي، 
ويتشاجرون  اللعب،  على  والسيطرة 
أصول  وال حيـــرتمـــون  الــلــعــب  أثـــنـــاء 

وقواعد اللعب. 

والطبيب  عقليًا  املتخلف  الطفل 
النفسي:

عقليًا  املــتــخــلــف  الــطــفــل  ــاج  حيــت
عند  النفسي  الطبيب  على  للعرض 

ظهور االعراض اآلتية عليه: 
ظهور توتر شديد وخوف.   .1
زيادة يف النشاط احلركي.  .2

العدوانية  ـــع  ـــدواف ال ظــهــور   .3
والتخريبية.

ظهور أفعال متكررة كاالهتزاز   .4
اىل األمام واخللف.

والكراهية  الـــعـــداء  ظـــهـــور   .5
والعنف حنو اآلخرين. 

االنطواء.  .6
بالراحة  االحــــســــاس  عــــدم   .7
النفسية وما مييزها من صراخ وعنف 

وختريب.
ـــاد،  ـــعـــن عــــــدم الــــطــــاعــــة، ال  .8

اهلروب.
التأخر الدراسي.  .9

الــصــعــوبــة يف االنـــدمـــاج مع   .10
األسرة واملدرسة.

ظهور بعض أعراض مرضية   .11
صعوبة  الصرع،  ـــالإرادي،  ال كالتبول 

النطق والكالم. 

األطفال ذوو 

االحتياجات الخاصة

الحلقة الرابعة

الصفات العامة 
د. القرعاويللمتخلفين عقليًا

اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري واألعصاب
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)عليه  احلسني  لــإلمــام  زائــر  اول  مــن  س1/ 
السالم(؟ 

االنبياء  أحد  بنت  اليت هي  املــرأة  س2/ من 
وزوجة أحد األنبياء اولي العزم؟ 

آيــات من  الــيت كالمها  املــرأة  س3/ من هي 
القرآن الكريم وكانت حافظة لكل القرآن؟

ابنها يف  الــيت وضعت  املـــرأة  س4/ مــن هــي 
صندوق وقذفته يف النهر؟ 

س5/ ما اسم املرأة اليت كانت حتكم قومها 
يف زمن احد االنبياء؟ 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

قسم  القوارير يف  اىل جملة  االجابات  تسلم 
احلسينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
املــقــدســة ولــلــفــائــزيــن اخلــمــســة األوائــــل التربك 
احلسني  اهلل  عبد  أبــي  طعام يف مضيف  بوجبة 

عليه السالم. 

اجوبة العدد 12
مأمتًا  وضــــع  مـــن  اول  ســلــمــة  ام  س1/  ج 

للرسول
ج س2/ املنصور الدوانيقي

ج س3/ ميمونة بنت احلارث 
ج س4/ إشاع زوجة زكريا

ج س5/ ام سعد بن معاذ وام عامر بن يزيد 
ابن السكن وحواء بنت يزيد بن السكن

 

أسئلة العدد 13
• هل تسريين رافعة الرأس؟
• هل تتكلمني بصوت واضح؟

• هل انت مقتنعة بامكان ازدياد مقدراتك؟
• هل تركنني حلكمك على االشياء ام تركنني حلكم 

الغري عليها؟
• هل ترين انه يف وسعك ان تساهمي يف جعل العامل 

مكانا افضل للعيش؟
الوقت الذي  هل حتتفظني بشاشتك واتزانك يف   •

يفقد فيه كل من حولك بشاشتهم واتزانهم؟
الذي  الــعــمــل  اقـــرتاحـــات لتحسني  تــقــدمــني  هــل   •

تضطلعني جبانب منه؟
• هل تعتنني مبظهرك وهندامك؟

• هل تسيطرين على رغبتك يف اجلنوح اىل االنغماس 
يف احالم اليقظة؟

تطرأ على  الــيت  املشكالت  تبادرين اىل حل  هل   •
عملك؟

• هــل تــريــن انــه يف مــقــدورك بــذل جهد اكــرب مما 
تبذلينه اآلن؟

• هل لديك حلول لتزيلي بها خماوفك وقلقك؟
• هل تستطيعني ان حتتفظي بهدوئك طوال الوقت؟

• هل لديك خطة واضحة لتحسني مستقبلك؟
• هل تواصلني مسريك غري عابئة باإلخفاقات اليت 

تواجهك؟
اذا  تنمي  بالنفس  الثقة  ان  تعلمي  ان  عليك  اآلن 
وتصرفاتك  افــعــالــك  اىل  العناية  مــن  مــزيــدًا  وجــهــت 

وطريقة تفكريك.
فاذا كانت اجابتك باالجياب على كل االسئلة السابقة, 

فانت متتلكني املقومات االساسية للثقة بالنفس.
واذا اجبت بالنفي على اكثر من مثانية اسئلة , فانت 
دون املعدل , وامامك عبء البد من مواجهته , كي تبي 

ثقتك بنفسك.

اختبري ثقتك بنفسك 
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هــل تــعــلــم....أن دقـــات القلب يف   •
الصباح اسرع منها يف املساء....؟

هل تعلم..... أن نصف   •
وزن جسم االنسان مكون من املاء...؟

هل تعلم أن   •
ضوء الشمس يصل 

إىل األرض يف 8 دقائق؟ 

خريطة  اقــــدم  أن  تــعــلــم  هـــل   •
العامل  يف  مــعــروفــة  دقيقة  جغرافية 
رمست على لوحة من الفخار ومتثل 
بــالد مــا بــني النهرين كــان ذلــك منذ 

6000 سنة )زمن اآلشوريني(؟ 

أول  ت����ع����ل����م.....أن  ه���ل   •
نور آل حممد صلى  كان  اخللق 

اهلل عليه وآله وسلم....؟
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هل تعلم أن وزن الطن من احلديد بعد أن   •
يصدأ متاما يصبح ثالثة أطنان؟

تعلم  هــــــــل   •
أن  املـــيـــاه ميــكــن  أن 
قطع  كأداة  تستخدم 
وتكون أفضل من أي 

سالح حاد؟ 

هــل تــعــلــم....  •
الــلــثــة قد  أن بــكــرتيــا 
تسبب نوبات قلبية..؟

هل تعلم....   •
أن فصيلة الدم 

 )OH( ال حيملها 
سو ى )3( أشخاص؟

هل تعلم... أن اعلى جبل   •
حتت البحر يوجد يف اندونيسيا 
ارتفاعه 8700م من قاع  ويبلغ 

البحر...؟

هل تعلم...أن السلحفاء   •
تعيش 20يوما بدون طعام وال ماء...؟

هل تعلم....أن اسرع الطيور هو اخلطاف ذو   •
احللق االمسر يطري بسرعة 350 كم يف الساعة..؟

هـــــل تـــعـــلـــم أن   •
خمــرتع اآللــة احلاسبة 
ـــاســـكـــال  ـــز ب ـــي ـــل هـــــو ب
الفرنسي سنة 1785 م. 

ďĐ

جامدى األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م

هل تعلم



المقادير
5 حبات بطاطس مسلوقة متوسطة احلجم 

نصف كوب خني اخضر مطبوخ
نصف كوب شبت مفروم

3 حبات من جزر مسلوق ومقطع 
5 حبات خيار خملل متوسطة احلجم 

نصف كوب روب 
ربع كوب زيت زيتون 

نصف كوب عصري ليمون 
ملعقة شاي ملح 

ملعقة شاي فلفل اسود 

الطريقة
قطع  اىل  وتقطع  البطاطس  حبات  تقشر 

صغرية.
يقطع اخليار املخلل قطعًا مكعبة صغرية. 

ــمــون وزيـــت  ــي ــل ــط الــــــروب وعـــصـــري ال خيــل
الزيتون والشبت املفروم ثم يضاف اىل اخلليط 
باقي  تــضــاف  ثــم  املخلل  ــار  واخلــي البطاطس 

املقادير )النخي االخضر واجلزر املسلوق(. 

س���ل���ط���ة 
دجاج شويالبطاطس
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المقادير
دجاجة واحدة صغرية احلجم 

2 ملعقة طعام زيت زيتون 
2 ملعقة طعام عصري ليمون 

قليل من  مــع  زعــفــران  ملعقة شــاي 
املاء 

ملعقة شاي فلفل اسود وملعقة شاي 
ملح

الطريقة 
وتــغــســل وتقطع  الــدجــاجــة  تــنــظــف 

قطعًا صغرية جدًا. 
خيلط كل من زيت الزيتون وعصري 
الليمون وامللح والفلفل االسود والزغفران 
ويوضع على قطع الدجاج وخيمر ملدة 4 

ساعات تقريبًا.
اسياخ  يف  الـــدجـــاج  قــطــع  تــصــف 

وتشوى على نار هادئة. 

يقدم 
االرز  مــــــع 

املزين  االبــيــض 
بالزغفران.

دجاج شوي
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قسم  يف  النسوية  الــوحــدة  نظمت 
للعتبة  ــعــة  ــاب ــت ال ــة  ــفــكــري ال الــــشــــؤون 
ملساندة  نــشــاطــًا  املــقــدســة  احلسينية 
املرأة املسلمة للنهوض بها اىل مستوى 
العلوم  والــتــقــدم يف جمـــاالت  ــرقــي  ال
)الفقهية  وباألخص  والدينية  احلياتية 

والعقائدية(. 
وقد تزامنت هذه املرة مع مناسبة 
السالم(  )عليه  علي  االمـــام  )مبيت 
عليه  اهلل  )صــلــى  الــنــي  فـــراش  على 
القوارير  جملة  سلطت  فقد  وآلــــه(. 
)زهرة  الست  االضــواء على حماضرة 
رسالة  على  احلاصلة  جواد(  محودي 
املاجستري حيث كانت مدعوة من قبل 
الــثــقــايف إللقاء  االخــــوات يف املــنــتــدى 
احملــاضــرة عــلــى املـــدعـــوات حــيــث إن 
مضمون حماضرتها جاء مطابقًا هلذه 
عدة  تضمنت  والــيت  املباركة  املناسبة 

اهداف منها:
مقارنة بني آيات ثالث من القرآن 
سبحانه  اهلل  مــع  املعاملة  يف  الكريم 

وتعاىل. 
ارتباط آية ليلة املبيت بوالية أمري 

املؤمنني )عليه السالم(. 
باآلية  املتعلقة  الشبهات  بعض  رد 

اخلاصة بليلة املبيت. 
تثبت  اليت  العرب  لشعراء  قصائد 

تعلق اآلية حبادثة املبيت. 
يباهي  تــعــاىل  اهلل  أن  عــن  روايــــة 

بإيثار االمام علي )عليه السالم(. 
تــوصــيــة اآليـــــة وهــــي حــكــم )عـــام 

وكلي(. 
خرْجَن  االهــداف  هذه  ومن خالل 
احلــــاضــــرات بــنــتــيــجــة ثـــم بــــدأ طرح 
بشأن  )زهــرة(  االستاذة  على  االسئلة 
اخلاصة  باآلية  املتعلقة  الشبهات  رد 
القرآن  يف  وردت  الــيت  املبيت  بليلة 
يَشِْري  مَ��نْ  ال��نَّ��اِس  وَمِ���نَ   { الكريم: 
��هُ رَءُوفٌ  ��هِ وَال��لَّ نَ��ْف��سَ��هُ ابْ��تِ��َغ��اءَ مَ��رَْض��اةِ ال��لَّ
بِالْعِبَادِ{ )البقرة/207(، فإنها أنزلت 
يف حق االمام علي بن ابي طالب )عليه 
السالم( حيث بذل نفسه هلل ولرسوله 
ليلة بات على فراش رسول اهلل )صلى 
كفار  ملا طلبته  وآلــه وسلم(  اهلل عليه 
قريش )تفسري العياشي: ج1/ص101، 

ح292، البحارج19(.
بالدليل  الست زهرة  فقد وضحت 
الــروايــات الــيت وردت خبصوص  عــن 

هذا الشأن. 
هذه احملاضرة يف نفوس احلاضرات 

وكذلك  عقائدية،  أهمية  مــن  هلــا  ملــا 
برهنت أن قصائد شعراء العرب اليت 
تثبت تعلق اآلية حبادثة املبيت وقالت 
إن هذه القصائد واليت أنشدت يف حق 
االمام علي )عليه السالم( من االدلة 
اليت تدل على أن اآلية نزلت يف حق 

االمام )عليه السالم(.
عدة  حــول  النقاش  دار  وقــد  هــذا 
أمور، منها بيان مناقب االمام الوصي 
السالم( على احلاضرات  )عليه  علي 
فكانت الفائدة أكثر وأعمق وقد تشرف 
الفائزات  باستضافة  الثقايف  املنتدى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مضيف  يف 
بالتربك بوجبة طعام وكان من ضمن 
ــع اهلدايا  ــوزي ت نــشــاطــاتــنــا ايــضــًا هــو 
املدعوات  عــلــى  واجملــــالت  ــة  ــرمــزي ال
باحلضور  املــواظــبــة  على  لتشجيعهّن 
اىل مثل هذه املنتديات لغرض الفائدة 
اهلدف  وكان  النسوية،  الثقافة  وزيادة 
الرئيسي من إقامة هذه املنتديات هو 
اقتباس شذرات من أنوار حياة االمام 
بنفسه  وااليــثــار  الــســالم(  )عليه  علي 
من أجل اإلسالم والني حممد )صلى 
واعــالء صوت  وآلــه وسلم(  اهلل عليه 

العقيدة.
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اصعب ابتسامة عندما ترى احالمك 
تنهار امامك ولكنك تبتسم على امل انك 

تستطيع بناءها.

الصوت اهلادئ اقوى من الصراخ.
االدب يهزم الوقاحة.

االحرتام يسبق احلب.
التواضع حيطم الغرور. 
الصدق يسحق الكذب.
التوبة حترق الشيطان. 

ليس كل من قال اعزك يعزك بالفعل 
فاملذيع يقول اعزائي املشاهدين وهو ال 

يعرف أحدًا منهم.

ما امجل االشخاص الذين سالحهم 
العقل وليس اللسان وضربتهم القاضية 

الصمت وليس كثرة الكالم.

هذه  يف  احــد  على  كثريا  تعتمد  ال 
الــدنــيــا فــحــتــى ظــلــك يتخلى عــنــك يف 

الظالم.

وال  عــنــك  فيستغنى  ثقيال  تــكــن  ال 
ضعيفا فيستهان بك.

كل مرة  ان متسح دموعك  بدال من 
امــســح مــن حــيــاتــك املــســبــب يف تكرار 

دموعك.
ال تذر دائما ثالث: 

حتب – تضحي – تسامح 

انتبه من ثالث: 
جترح – ختدع – ختون 

ال تعش مع ثالث: 
متكرب – جاهل – خائن 

اعِط الناس ثالثًا: 
احملبة – الوفاء – الكلمة الطيبة 

للذكريات نكهة خاصة ال يتذوقها اال 
من احب صديقًا.

ال ختدعك املظاهر فهدوء املقابر ال 
يعي ان اجلميع يف اجلنة.

ال تأسف على 
ضاعت  جنـــمـــة 
فالسماء  مــنــك 
بالنجوم  مــلــيــئــة 
من  تكن  فــان مل 

نصيبك احداهن فمن يدري فرمبا من 
نصيبك القمر.

الفراشة رغم مجاهلا حشرة والصبار 
رغم قسوته زهرة فال حتكم على الناس 
من امسائهم واشكاهلم بل احكم عليهم 

مبا حتتويه قلوبهم.

إن اسعد الناس من ترك لذة فانية 
للذة باقية.

رأس احلكمة جماهدة اهلوى.
رأس احلكمة خمافة اهلل.
رأس اخلطايا حب الدنيا.

رأس اإلميان اإلحسان إىل الناس.

أسباب الفراغ: الالهدفية يف احلياة، 
الالابالية بالوقت، 

البطالة.

أقوال وحكم
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حكمة القوارير
لنا  فالبد  املــرأة  رفعة  هدفنا  كان  اذا 

من تثقيف الرجل اوال.

هكذا قالوا
امدح من شئت لكن ال تبالغ ابدا 

ارفض ما شئت لكن ال تكن معقدا 
كن ما شئت لكن ال تكن خمتاال ابدا 
كل ما شئت لكن ال تنسى ان حتمد. 

هاجر من شئت حتى وان مل تعد ابدا. 

اجمل ما قيل في االبتسامة
سالح قوي يستعمله االنسان منذ 

الطفولة للتقرب والتودد لألخرين.

في احضان امي
االغنية اليت تغنيها االم يف املهد تظل تسمع   •

حتى اللحد )بيكون(.
امهات  مجيعا  الــرجــال  لعظماء  يكون  يكاد   •

مميزات )مدام موجارسون(.
ال وسادة انعم من حضن االم, وال وردة امجل   •

من ثغرها )شكسبري(. 
االم تصنع امة.   •

اسماء في المرأة
اجلارية: املرأة اذا كانت طويلة وبسيطة. 

الزهراء: املرأة اليت مييل بياضها اىل صفرة كلون القمر والبدر.
اهليفاء: املرأة اذا كانت لطيفة البطن. 

الرقراقة: املرأة كأن املاء جيري من وجهها.
اخلود: املرأة الشابة حسنة اخللق 

العيطبول: املرأة الطويلة العنق يف اعتدال وحسن. 
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ماذا تعرف عن الحبة السوداء
الزيوت  اهمها  عديدة  مركبات  من  السوداء  احلبة  تتكون 
واليت تبلغ نسبتها حوالي 28% كما حتتوي على احلديد بنسبة 
631 جزءًا من املليون والفوسفات نسبة 123,5 جزء من املليون 

على شكل اكاسيد.
وذلك  اجــزاء  ثالثة  الــســوداء اىل  احلبة  ان جتــزأ  وميكن 
حينما ننظر اىل قطاع طولي او عرضي ومنها كاالتي: جزء 
, وجزء  السوداء  ابيض هو لب احلبة  , وجــزء  اســود خارجي 

رمادي اللون يقع بني اجلزء اخلارجي االسود واللب االبيض.
فوائدها: فوائد احلبة السوداء متعددة وحسبنا يف حصرها 
ان نقول بان فيها شفاء لكل داء اال املوت كما عرفت منذ زمن 
الفراعنة الضطرابات اهلضم كما ثبت ان هلا فاعلية يف شفاء 

الربو وادرار البول. 

تأمل في ثالث
من اقوال االمام الصادق عليه السالم:

 ثالثة تزدري باملرء: احلسد والنميمة والطيش 
ثالثة تورث احملبة: الدين والتواضع والبذل.

ثالثة مكسبة للبغضاء: النفاق والظلم والعجب. 

لماذا سميت حواء –حواء؟
قــال مسيت حواء  السالم  عليه  ابــي عبد اهلل  عن 
حواء النها خلقت من حي قال تعاىل: }خََلَقُكمْ مِنْ 

نَْفٍس وَاحِدَةٍ{ )سورة النساء, اية 10(.

امراة تواجه الحياة رغم العوق
حصلت  البكماء  الصماء  العمياء  كيلر  هيلر 
والدكتوراه  العلوم،  يف  الــدكــتــوراه  شــهــادة  على 
الكتب  وكتابة  التعليم  يف  وشاركت  الفلسفة  يف 

وحماولة مساعدة املعاقني قدر االمكان. 
ويف اوقات فراغها كانت هيلني ختيط وتطرز 
وتقرأ كثريا وامكنها ان تتعلم السباحة والغوص 

وقيادة املركبة ذات احلصانني.
الفيلسوف ابرتراند راسل يقول عبارة مجيلة 
شفافة تبعث األمل والتفاؤل يف نفوسنا )منتهى 

التفاؤل يولد من اقاصي اليأس(.

 احدث وارق واجمل اسماء االناث
مروة: ويعي ذات الريح الطيب الن املرو شجر طيب 
الريح وقيل انه ضرب من الرياحني وبه مسيت املروة مبكة 

شرفها اهلل.
سندس: اسم اسالمي يعي الرفيعة الناعمة وقيل هو 

نوع من رقيق الديباج او احلرير املنسوج متعدد االلوان.
ايناس: وتعي اليقني والنور واالبصار.

تقى: اسم مجيل يوحي بالتقوى واخلوف من اهلل وهو 
مشتق من التقوى والتقاة.

اسم  وهو  املاضي  منتشرًا يف  كان  اسم  وهو  متاضر: 
تعي  وقيل  الطيب  )احلامض(  املاضر  اللنب  من  مشتق 

الثناء والشكر. 
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