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رفقا بالقوارير

هذه العبارة اليت ملئت رمحة وعطفا نستظهر منها صيغة األمر، وتارة يأخذ األمر رتبة الوجوب فيما إذا حفت 
بذلك القرائن اليت تفيد الوجوب، وأخرى يأخذ رتبة االستحباب إذا حفت به قرائن تشري اىل االستحباب، 

وعند الوقوف على األمر يف هذا احلديث النبوي الشريف جند فيه ما يلي:
1. ان القوارير هي النساء وشبهت بذلك لرقتها وسرعة تأثرها كما تتأثر القارورة لرقتها.

2. ان هذه القوارير هي إما أن تكون أمًا أو زوجة أو أختًا أو بنتًا ولكل واحدة من هذه النساء طريقة 
يف التعامل كما أن هلا أحكامًا فقهية خاصة بكل واحدة، فلألم معاشرة خاصة هبا من حيث االحرتام 
واحملبة والطاعة بل هي باب من أبواب الرمحة اإلهلية فلذا جيب على املرء أن حيرتم أمه ويطيعها فيما يرضي 
اهلل تعاىل، وجيري هلا حقها من النفقة إذا مل يكن هلا معيل وكانت هي فقرية حمتاجة اىل النفقة، بل أن 
األحاديث الشريفة فضالً عن اآليات الكرمية صرحية يف الدعوة اىل ذلك كما يف أقوال األئمة صلوات اهلل 
عليهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )بر الوالدين أفضل من الصالة والصوم واحلج والعمرة واجلهاد 
يف سبيل اهلل( وقوله يف خصوص األم: )اجلنة حتت أقدام األمهات( صريح يف احلث على تعظيم األم وتوقريها، وهناك 
الكثري من الروايات اليت تشري اىل مثل ذلك تركناها لضيق املقام، وقد تكلمنا عن األم قبل الزوجة 

واألخت والبنت ألهنا هي األهم وهي األصل وقد قدمها اهلل تعاىل ورسوله على غريها.
املشرف العام
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كلمة العدد



سؤال/اذا توقف اجملتهد عن الفتوى مبسألة او عدل من الفتوى اىل 
التوقف؟

جواب/ ختري املقّلد بني الرجوع اىل غريه-وفق ما سبق- واالحتياط 
ان امكن. 

سؤال/ اذا قلد اجملتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك اجملتهد فعدل 
اىل اجملتهد احلي، فهل جيب عليه اعادة االعمال املاضية؟ 

جواب/ ال جتب عليه اعادة االعمال املاضية اليت كانت على خالف رأي 
احلي فيما اذا مل يكن اخللل فيها موجبًا لبطالنها مع اجلهل القصوري. 

سؤال/ هل جيب تعلم اجزاء العبادات الواجبة شروطها؟ 
ملا يعترب فيها من  ان عباداته جامعة  يعلم امجــااًل  ان  جــواب/ يكفي 

االجزاء والشروط، وال يلزم العلم تفصياًل بذلك. 
سؤال/ هل جيب تعلم املسائل اليت يبتلى بها عادة كالشك والسهو يف 

الصالة؟ 
جواب/ جيب تعلمها لئال يقع يف خمالفة تكليف الزامي متوجه اليه 

عند ابتالئه بها. 
سؤال/ ما هي الشروط يف اختيار مرجع التقليد؟ 

جواب/ ان يكون جمتهدًا عاداًل، وتثبت العدالة بأمور: 
اواًل: الصلح الوجداني او االطمئنان احلاصل من املناشئ العقالئية. 

ثانيًا: شهادة عادلني بها. 
ثالثًا: حسن الظاهر، املراد به حسن املباشرة والسلوك الديين. 

ď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه األسرة



قــال تــعــاىل: }وَمِ����نَ ال��نَّ��اِس مَنْ 
سَِبيِل  عَنْ  لِيُضِلَّ  الْحَدِيثِ  َلهْوَ  يَشَْتِري 
هِ بَِغيِْر عِْلٍم وَيَتَّخَِذهَا هُزُوًا ُأوَلئِكَ َلهُمْ  اللَّ

عََذابٌ مُِهنيٌ{ )لقمان/6(. 
ـــة استدل  ومـــن مــنــطــوق هـــذه اآلي
على  السالم(  )عليه  الصادق  االمــام 
جملس  )الغناء  فقال:  الغناء  حتريم 
اآلية  تال  ثم  اهله(  اهلل اىل  ينظر  ال 

الكرمية.
)عليه  الـــصـــادق  االمـــــام  *وعــــن 
الغناء  عن  قال: سئل  ايضًا  السالم( 
فقال )عليه السالم(: )استماع الغناء 
واللهو ينبت النفاق يف القلب كما ينبت 

املاء الزرع(.
عن االمام الصادق )عليه السالم( 
يقول: )إن شيطانًا يقال له )القفندر( 
يف  ضـــرب  اذا  ــظــر(  املــن قــبــيــح  )اي 
املنزل رجل اربعني يومًا بالرببط )اي 
العود( ودخل عليه الرجل وضع ذلك 
الشيطان كل عضو منه على مثله من 
صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة ثم ال 
يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فال يغار. 

)اصول الكايف:ج2( 

وقــد روي عــن رســـول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( انه قال: )اقتلوا 

الديوث( )علي بن بابويه القمي(.
هو  الفقهاء  عند  الغناء  فتعريف 
الكالم اللهوي الذي ُيؤتى به باألحلان 

املتعارفة عند اهل اللهو الطرب.
فحكم الغناء حرام فعله، ومساعه، 

والتكسب به. 
اما الرقص: هو احلركات املعروفة 
اليت  والعصيان  الفسوق  اربــاب  لدى 
اللهو واالثــارة، وهو  يؤتى بها لغرض 
مـــن االمـــــور احملـــرمـــة واملـــؤديـــة اىل 
الشهوة اجلنسية ومقدمة من  تأجيج 

مقدمات الفجور )أعاذنا اهلل(.
صورة  الغناء  حرمة  من  ويستثنى 
النساء يف  واحـــدة وهــي صــورة غناء 

االعراس ولكن بشروط:
حمرم  ـــيـــه  ال ــنــضــم  ي ال  ان   -1
الكالم  كون  او  الطبل  على  كالضرب 

باطاًل. 
عدم اختالط اجلنسني.  -2

اجنيب  صوتهّن  يسمع  ال  ان   -3
حبيث يسبب افتتانهم وتهييج الشهوة 

لديهم. 
ومما ُيلحق حبرمة الغناء واصنافه 
هو تكلم املرأة بأيي طريقة فيها غنج 
ومتيع وغزل للجنس اآلخر وهذا هو 
الذي  القول  املعرب عنه باخلضوع يف 
يف  الكريم  الــقــرآن  يف  عنه  اهلل  نهى 
خطابه مــع نــســاء الــنــيب )صــلــى اهلل 
تَْخَضعْنَ  ــم(:}َف���الَ  وســل وآلـــه  عليه 
بِالَْقوِْل َفيَْطمَعَ الَّذِي فِي َقْلِبهِ مَرَضٌ وَُقْلنَ 

َقوْاًل مَعْرُوًفا{ )االحزاب/32(. 
فال جيوز رقص النساء وغناؤهن 
على صوت آلة التسجيل للمغنني وال 
حماكاة  او  معهم  التغين  ايضًا  جيوز 
مستثناة،  ذلك غري  كل  فان  احلانهم 
يعيش  الطرب  باستماع  املشغول  الن 
ويـــكـــون مسلوب  مـــن اخلـــّفـــة  حـــالـــة 

الرتكيز وخمدر االعضاء.
وهذه االحكام الشرعية هي بإمجاع 
فقهاء املذهب، فال خيرج واحد منهم 

على هذه االحكام املتقدمة. 
علماء  بــإمجــاع  والغناء  فالرقص 
االمة حرام كيف ما كان اال ما تقدم 

يف شروط الغناء بينهّن.

الغناء والرقص
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املرأة سلسلة متداخلة  متثل حياة 
أفكارها  تتشكل من  واليت  ومتطورة؟ 
وكذلك  وابداعاتها  ومهارتها  وميوهلا 
عقائدها الدينية لذا فهي حباجة اىل 
اليد الراعية، والرؤية الطيبة، والتوجه 
الحتضانها  السليمة  والبيئة  الراشد 
فلذا  وثقافتها.  شخصيتها  وصــقــل 
وكما  بالقوارير(  )رفــقــًا  جملة  تقوم 
التوعوية  املــســرية  بــرفــد  ديدنها  هــو 
واالجتماعية  والــديــنــيــة  والــثــقــافــيــة 
لكل  اشعاع  مركز  لتكون  والــرتبــويــة، 
وبربكة  ــعــاىل  ت اهلل  بــفــضــل  ــنــســاء  ال
رحاب االمام احلسني )عليه السالم( 
بالقوارير(  )رفــقــًا  جملة  تــقــوم  كما 
يقدمها  اليت  النشاطات  باستعراض 
)املنتدى الثقايف( والذي يبدأ نشاطه 
)زينب  تتلوها احلافظة  بتالوة عطرة 
بدر عبد النيب( من دار القرآن الكريم 
يف العتبة احلسينية املقدسة، ثم القت 
حماضرة  )سوسن(  العلوية  الباحثة 
وجاءت  وطلبها(  التوبة  )ذكر  بعنوان 
بطلب  النساء  لتذكر  احملاضرة  هــذه 
اهلل  اىل  واللجوء  واالستغفار  التوبة 
تعاىل مبناجاته بالدعاء وجعل الدعاء 
مفتاحًا لفتح باب االجابة اذ قال عّز 
َلُكمْ{  َأسْ���َت���ِج���بْ  وجـــل:}ادْعُ���ونِ���ي 
أكرب  فأي فضل  )ســورة غافر/60(، 
مساح  تضاهي  نعمة  وأي  هــذا؟  من 
الرب اجلليل للعبد الذليل مبخاطبته 
ودعوته، وأنى شاء، البتغاء مرضاته، 
جاء  ما  الدعاء  ومن  إليه؟!  والتقرب 
يف )الصحيفة السجادية( لإلمام علي 
)عليهما  العابدين  زيــن  احلــســني  بــن 

السالم(. 
فإّن من يطالع هذا السفر 
ملا  االصــيــل،  واالثـــر  اجلليل، 
ضــمــُه بــني دفــتــيــه، جيــد فيه 
املنهل العذب بعلومه، والغرس 
االثيل مبقامه، يشرح الصدر 
برونقه، ويرّوح الروح بألفاظه، 
وينعش النفس بكلماته، وجيلي 
الرين عن قلبه بأدعيته، وجيد 
فــيــه الــوســيــلــة لــلــتــقــرب اىل 

ساحة رمحة اهلل تعاىل. 
وكذلك قام املنتدى الثقايف 
مسابقة  حــول  قرعة  بــإجــراء 

لإلمام  السجادية(  )الصحيفة 
واليت  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
كانت على شكل )فولدر( ويضم هذا 
الفولدر مخسة وعشرين سؤااًل حول 
سرية االمام السجاد )عليه السالم( 
قـــام املنتدى  وبــعــد فـــوز املــشــاركــات 
بتوزيع جوائز للفائزات بهذه املسابقة 

وهي:
االوىل،  للفائزة  الــبــيــت(  )ســت   
)خالط  والثالثة  الثانية  وللمتسابقة 
كــهــربــائــي(، ومــنــح الــعــشــرة االوائـــل 
جائزة   )%90( درجة  على  احلاصلني 
)املفكرة احلسينية(. كما قام املنتدى 
بطاقات  احلــاضــرات  بقية  بــاعــطــاء 
دخــول مضيف حــرم االمــام احلسني 
)عليه السالم( للتربك بوجبة عشاء. 
ويف ختام املنتدى وزعت )فولدرات( 
على احلــاضــرات والــيت صــدرت عن 
لغرض  والــدراســات،  البحوث  شعبة 
الصحيفة  عــن  واالرشـــــاد،  الــتــوعــيــة 

السجادية ملا هلذه الصحيفة من اهمية 
اجتماعي  عــمــل  عــن  تــعــرب  اذ  بــالــغــة 
اليت  املرحلة  ضــرورة  تفرض  عظيم 
عاشها االمام )عليه السالم( إضافة 
يظل  فــريــدًا  ربانيًا  تــراثــًا  كونها  اىل 
على مر الدهور مصدر عطاء ومشعل 
هداية ومدرسة اخالق وتهذيب، وتظل 
الرتاث  هــذا  اىل  حباجة  االنسانية 
احملمدي العلوي وتزداد احلاجة كلما 

ازداد الشيطان اغراء، والدنيا فتنة. 
العابدين  زين  إمامنا  على  فسالم 
ويـــوم كان  ولــد  يــوم  الــســالم(  )عليه 
رسول  حــرم  وحوله  باحلديد،  مكّباًل 
وسلم(  وآلــــه  عــلــيــه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
اسرى، ويوم أدى ما مّحله اهلل، ويوم 
اختاره العلي االعلى اىل جواره، ويوم 
بإذنه  ومــشــفــعــًا  شــافــعــًا،  حــيــًا  يبعث 

تبارك وتعاىل. 
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اضواء على نشاطات 



عليه  والــثــنــاء  اهلل  على  التوكل  بعد 
قــامــت مــدرســة االمـــام احلــســني )عليه 
السالم( يف الصحن احلسيين الشريف 
واملتمثلة بإدارتها من الشيخ امحد عبد 
الرضا الصايف )دام عزه( وبتوجيه من 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 
الصيفية  الـــدورات  بفتح  اهلل(  )حفظه 
وذلك لالهتمام يف نشر الوعي الثقايف 
والــديــين وكــانــت يف الــســنــوات االوىل 
بيان  بعد  و  فقط  املقدسة  كــربــالء  يف 
مثرة هذه الدورات انتشرت يف السنني 
وقد  القطر،  احنــاء  مجيع  يف  السابقة 
اشرفت هذه الدورات على تعليم الطلبة 
واالعدادية  واملتوسطة  االبتدائية  من 
العلمية  اللجان  من  املعد  املنهج  حسب 
توزيع  كــان  حيث  املــدرســة  اىل  التابعة 
من  الــدراســيــة  املــراحــل  املناهج حسب 
ومن  منهج،  الثالث  اىل  االول  الصف 
واملتوسطة  منهج،  السادس  اىل  الرابع 

منهج، واالعدادية منهج خاص.
فائدة  الـــــــدورات  هــــذه  فـــائـــدة  ان 
أهل  عــلــوم  فيها  يـــدرس  حيث  عظيمة 
الـــســـالم( مـــن الفقه  الــبــيــت )عــلــيــهــم 
تلك  والعقائد وذلك لرتسيخ  واالخالق 
العلوم يف اذهان االطفال والشباب من 
إلعداد  منها  والغرض  واالنــاث  الذكور 
البيت  اهـــل  بفكر  ينهض  كــامــل  جــيــل 
االفكار  عن  واالبتعاد  السالم(  )عليهم 
الغربية وغريها اليت تكون ضد الدين 
االســـالمـــي، فـــأمثـــرت تــلــك الـــــدورات 
واصبحت منتشرة يف مجيع حمافظات 
وقد وصل  العراق  خارج  وحتى  العراق 
الــعــدد يف الــســنــة الــســابــقــة مــا يقارب 

)100 الف( طالب وطالبة. 
وكانت فرتة هذه الــدورة شهرين أو 

الدراسي،  املنهج  الكمال  وذلك  يوم   45
ويف آخر الدورة تقدم لكل طالب وطالبة 
ــة مـــع شـــهـــادة ختـــرج صـــــادرة من  هــدي
مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( 
ويكون لكل استاذ هدية مالية مع شهادة 

تقديرية. 
وكــان االشــراف على هــذه الدورات 

من قبل اللجنة املكونة من:
الشيخ عباس العكاشي

الشيخ على االسدي
الشيخ كريم اجلعفري

توزيع  يتمثل يف  اللجنة   وعمل هذه 
من  الــــدورات  على  واالشــــراف  املناهج 
خـــالل الـــزيـــارات املــيــدانــيــة يف مجيع 
احملافظات وذلك ملتابعة الدورات وبيان 
ورفع  واألســـاتـــذة  الطلبة  فــائــدة  مــدى 
من  واألســاتــذة  للطلبة  املعنوي  اجلانب 

خالل تلك الزيارات. 

الدورات الصيفية للمبلغات
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عليه  اهلل  )صلى  االعظم  بالرسول 
وآلـــه وســلــم( وفــاطــمــة خــرج القانون 
االسالمي اىل مرحلة فعلية والتطبيق 
فصار مثالية تروي احاديث الصادقني 
فتجسد  املتخيلني،  الشعراء  اوهــام  ال 
كمال اإلمكان يف عاملي الرجال والنساء 
بهما يف مرحلة التطبيق وان كان لكل 
من الرجل والنساء ميادين للجهاد يف 

سبل العقيدة والدين.
فكانت فاطمة تعيش الود واحلنان 
عاتق  عن  الرسالة  ثقل  خيفف  الــذي 
الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( الذي قضى حياته حيمل اثقال 

الوحي واحياء االنسانية مبا يكلف من 
صعاب االمور وعظيم االخطار.

فكان وجود الرسول )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( حيكي مثالية االبوة لفاطمة 
فاطمة حتكي  وكانت  السالم(  )عليها 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  للرسول 
من  مبا حتمل  واالمومة  للبنوة  مثالية 
عظيم العطف واحلنان والراحة لنفس 
الرسول فلعل هذا يكون هو املراد من 

فاطمة ام ابيها. 
ام  )فاطمة  كلمة  مــن  املـــراد  ولــعــل 
ابيها( اظهار شدة احلب من نفس ال 
حتب اال يف ذات اهلل لرتسم لألجيال 

ليصبح  تعاىل  اهلل  قرب احملبوب اىل 
املالكات  احـــدى  وأذاهـــا  فاطمة  حــب 
اليت ترسم خطى االسالم بعد الفطرة 
والعقل، فان بهذه الكلمة وامثاهلا كقوله 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: ))فاطمة 
بضعة مين فمن آذاها فقد آذاني ومن 
من  )موسوعة  اهلل((  آذى  فقد  آذانــي 
/ ص31(،  ج6   / املستبصرين  حياة 
حنر  قبلت  اجلنة  اىل  اشتقت  ))واذا 
فاطمة(( )ينابيع املودة لذوي القربى/
ج2(، و ))فاطمة بضعة مين وهي نور 
عيين ومثــرة فــؤادي وروحــي اليت بني 
جنيب وهي احلوراء االنسية(( )حبار 

ē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

بالغة النساء



االنوار/ج43/ص172(، وقوله )صلى 
مريم  ))كانت  وسلم(:  وآلــه  عليه  اهلل 
سيدة نساء زمانها، اما ابنيت فاطمة 
االولني  من  العاملني  نساء  سيدة  فهي 
)ع(  الــزهــراء  )مقامات  واآلخــريــن(( 
يف الكتاب والسنة(، وقوله: ))ان اول 
شخص يدخل علّي اجلنة فاطمة بنت 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  اراد  حممد((، 
وسلم( امتام احلجة على العباد ولكي 
اختالط  يــدعــي  الحــد  حجة  تبقى  ال 
االمـــر بــعــد رحــيــل رســـول اهلل )صلى 
قوله  وكذلك  وســلــم(،  وآلــه  عليه  اهلل 
)صلى  اهلل عليه واله وسلم(: ))فاطمة 
بضعة مين فمن اغضبها أغضبين(( 
قرابة  مناقب  بــاب  )صحيح خبــاري/ 
فاطمة )ع( / ج12/ص484(، وأراد 
رسولنا الكريم حممد )صلى اهلل عليه 
واله سلم( اظهار مقام املرأة من انها 
مسافات  قطع  على  قـــادرة  كــالــرجــل 
اىل  اجملــتــمــع  ــظــار  ان ليلفت  الــكــمــال 
الكمال  مسرية  عاشت  لــو  مستواها 
وان العظمة باإلنسانية كانت يف املرأة 
الالئق  املــرأة ملقامها  الرجل لريفع  او 
بها لدى امم تعتربها كالسلعة او ترى 

من حقها الوأد.
فتلك املرأة العظيمة فاطمة الزهراء 
وحنانها  بعطفها  الـــســـالم(  )عــلــيــهــا 
سدت فراغًا احسه الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( منذ اول طفولته وهو 
فراغ فراق االب واالم الذي كان حيس 
امله الرسول حتى يف سنني الكرب حتى 
ان  الــســالم(،  )عليها  فاطمة  كــربت 
فاطمة حبكم االم يف وجوب احرتامها 
واذا وجب هذا االحرتام على الرسول 
لساحة  وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى 
قدسها فوجوبه على اآلخرين بطريق 
وآله  عليه  اهلل  )صــلــى  لـــريوي  اوىل 
وسلم( بذلك حمل املعتدي على حقها 

وكرامتها.
او املراد انها )عليها السالم( حبل 

الوصل بني النبوة واإلمامة فال متامية 
وال  امامة صاحلة  بال  التشريع  لغاية 
امامة صاحلة بدون نور النبوة، فالركن 
االمامة  هــي  النبوة  الــيــه  تلجأ  الـــذي 
نور  وكذلك  النبوة  نــور  ظهور  بها  ألن 
النبوة،  حنو  باهليام  وشوقها  االمامة 
األم  هــي  واالمــامــة  األب  هــي  فالنبوة 
وفــرع، فهي اصل ألن  فاإلمامة اصل 
احملتوى  من  خال  اطــار  بدونها  النبوة 
النبوة  على  متفرعة  ألنها  فــرع  وهــي 

تنشر انوار النبوة. 
ابيها  ام  فاطمة  بكلمة  املراد  ولعل 
والنور  الــواحــدة  الطينة  اىل  اشـــارة 
الـــواحـــد الــــذي خــلــقــا مــنــه فــفــي تلك 
نورًا  فتكون  التميزات  تفنى  املعنوية 
واحدًا معلقًا يف عرش مجاله وجالله 
تعاىل فهي ابوة وبنوة وامومة وال شيء 
منها يف نفس االمر والواقع عند فناء 
امومة  عــني  الــعــرفــان  فــأبــوة  املقربني 
عند  هلما  ذات  ال  معًا  وهما  العرفان 
صقيع كربيائه تعاىل فهما نور واحد 

يروي انوار ال نهاية الوجود.
السالم(  )عــلــيــهــا  انــهــا  ــــراد  امل او 
مـــرآة الــكــمــال لـــدى ابــيــهــا فــهــي عني 
العشق واهليام اليت بها ينظر االمساء 
لدى  املقصد  فهي  االهلية،  والصفات 
واألصــل يف  الكمال،  مشاهدة  طاليب 
عند  املــؤنــس  وامللجأ  النساء  جــوهــرة 
النفس  له  ترتاح  الذي  الزمان  ملمات 
كلمة  حتمله  مبــا  هــدوءهــا  وتستعيد 
االم من عظيم املعاني فهي متام الود 
وّد اهلل تعاىل  وّدهـــا  واحلــنــان، ألنــهــا 
ووجودها  اهلل  نور  مطالعة  ومطالعتها 
مــظــهــر االمســـــاء والـــصـــفـــات بأعني 
الكمال  غاية  ألنه  االب  وهو  العارفني 
يف دائرة االمكان فما من وجود شاعر 
اليه  مشتاق  وهــو  اال  شــاعــر  غــري  او 
حنو  والسري  والتكوين  اخللق  بفطرة 
وان  املمكنات  عــامل  يف  الغائية  العلة 
فوق  هو  الــذي  الوجود  الغايات  غاية 

تعاىل  احلق  املبدأ  وجــود  وهو  التمام 
حنو  الكائنات  اشتياق  هــذا  كــان  واذا 
الغاية والتمام فكيف باشتياق العارفني 
)عليها  كفاطمة  الــتــامــات  والكلمات 
اليت  والكمال  السعادة  حنو  السالم( 
)عليها  فهي  احملمدية،  احلقيقة  هي 
السالم( عني الشوق والتجّهز والتهّيؤ 
ملطالعة فيض اهلل االمت الذي ال يبهر 
االعجاب  تعيش  فهي  الــعــارفــني،  اال 

باجمللى االمت وجمليه تعاىل وتقدس.
املعاني  هــذه  مجيع  لعل  وباجلملة 
مــرادة يف  الكمال  معاني  من  وغريها 
مثل هذه الكلمة اخلالدة وليس املراد 
ان كلمة واحدة دلت على هذه املعاني 
املختلفة بل كلمة واحدة دلت على معنى 
ـــة الــكــمــال، والكمال  واحـــد وهــو رواي
انــوار امللكوت  يف وحدته حيمل مجيع 

ويظهر مقام االمساء والصفات. 
فــهــا هـــي فــاطــمــة بــطــلــة االســـالم 
جتسد ألبيها البنوة واالمومة ولزوجها 
مثالية الزواج الذي ما كان بباطن إاّل 
يروي  الباطن  هو  الظاهر وظاهر  هو 
احــاديــث احلــنــان والــعــفــاف والشرف 

وألبنائها مثالية األمومة.
النبوة  ثــقــل  مـــن  فـــراحـــت ختــفــف 
وعظيم  اإلمــامــة  ثقل  ومــن  وصعابها 
مثالية  قبل  مــن  وبأمها  فبها  أمــرهــا 
بالالئي تظاهرن  املرأة يف جوانبها ال 
الرجال  اســرار  وافشني  االزواج  على 

وخالفن اوامر الكتاب.
فهكذا سارت بطلة االسالم ترسم 
خــطــى الــســالم لــطــالب احلــقــيــقــة يف 
امرأة مثالية  مدرسة االميــان، فكانت 
تـــفـــوق مجـــيـــع الـــنـــســـاء مــــن االولـــــني 
النساء  واالخــريــن وهــي اســوة جلميع 
اىل  السباقة  الــســالم(  )عليها  فهي 
الفضائل ومجيع احلسنات، فعلى  كل 
اردن  ان  بها  يقتدين  ان  النساء  مجيع 

اهلل تعاىل ورسوله واليوم االخر. 
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فقال:  الرقعي  حسن  السيد  كتب 
يوجد شخص امسه )مشهدي حممد 
جهانكري( يقوم ببيع السجاد والبسط 
بشكل متنقل من مكان اىل آخر دون 
ان يكون له مكان معني أو دكان خاص 
االوقــات يذهب اىل كاشان  وأكثر  به 
ولكن  وأنا أعرفه منذ سنوات عديدة 
مل حيدث أن سافرنا سوية أو جلسنا 
هذا  مع  ولكن  خــاص  معًا يف جملس 
فــأنــا أعــرفــه خــري مــعــرفــة فــهــو رجل 
صادق ومعروف بعمله الصحيح مع أّن 

رأس ماله قليل جدًا. 
وقــبــل عــدة أيـــام ذهــبــت اىل بيته 
وكان بيتًا متواضعًا، ومع هذا فإّن هذا 
الرجل اذا أراد أن يقرتض مائة الف 
حاضرون  التجار  مجيع  فــإن  تــومــان 
لتقديم املبلغ له ألمانته وحسن نواياه. 
وعــلــى أيــة حــال فــإنــه صـــادف أن 
ذهبت قبل عدة أيام اىل كاشان وكان 
)مشهدي( جيلس على املقعد اجملاور 
للحديث  طــيــبــة  فــرصــة  وكـــانـــت  لـــي 
والبحث حول معجزات األئمة األطهار 

)عليهم السالم( حيث قال لي يا سيد 
برقعي، البّد أن يستكني القلب وينكسر 
ثم  حاجتك  على  حتى حتصل  الفؤاد 
شرح لي تأريخ حياته بصورة خمتصرة 
وموجزة وقال: اذا أردت ان أشرح كل 
ما اصابين يف احلياة فإن ذلك حيتاج 
اىل كتاب كامل ثم قال: كنت يف أول 
يوم  كل  لي  يدخل  حيث  ثريًا  شبابي 
أكــثــر ولــكــن االنسان  تــومــان أو  مــائــة 
عندما تزداد ثروته يتجه اىل املعاصي 
والذنوب وكنت احيانًا أتلوث بالذنوب 
اىل أن بدأ جنم سعادتي باألفول وقد 
مطلوبًا  وأصبحت  ثروتي  كل  خسرت 
أكثر من مئة الف تومان حيث مل يكن 
وبقيت عدة  واحــد  تــومــان  لــدي حتى 
اشهر يف منزلي ال أغادره واذا غادرته 
االزقة  ويف  الــلــيــل  اتــســرت يف  فــإنــين 
أحد  يراني  ال  حتى  املظلمة  الضيقة 

من الدائنني. 
خرجت  عندما  الليالي،  أحد  ويف 
متخفيًا يف الظالم كان أحد الدائنني 
ومعه شرطي  الشارع  زاويــة  يكمن يف 

مررت  وعندما  الغرض  هلــذا  به  جــاء 
وأخذني  الشرطي  علّي  هجم  بينهما 
اىل خمفر الشرطة وهناك قلت هلم: 
إن حبس ليلة واحدة ال ميكن أن يرجع 
من  أملك شيئًا  ال  وأنــا  أموالكم،  لكم 
اذا  بــأنــين  لكم  اتعهد  وانـــي  الــنــقــود، 
رزقين اهلل بأي مبلغ كان فإنين أوزعه 
على الدائنني فصّدقوا كالمي وتركوني 

حلال سبيلي ورجعت اىل الدار. 
ويف احدى املرات جاء أحد الدائنني 
اىل الدار ودق الباب فخرجت زوجيت 
عمره  من  العامني  يبلغ  الــذي  وطفلي 
لرتى من الطارق فاذا به يرفس الباب 
فيقع االثنان ارضًا وميوت الطفل يف 
مرضًا  زوجــيت  ومتــرض  التالي  اليوم 
شديدًا وما زالت تعاني منه حلد اآلن 
مع أنه قد مّر على احلــادث أكثر من 

عشرين عامًا. 
ونظرًا لضيق ذات اليد واشتدادي 
حاجيات  ابيع  كنت  وفقري،  وفاقيت 
املنزل واحــدة بعد االخــرى حتى انين 
بــعــت يف أحـــد االيــــام اكــــواب الشاي 

وفرج  عجيب  ماٍض 
بعد المشقة ببركة 

الحسين )عليه السالم( 
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ألشرتي بها خبزًا لعائليت اليت كانت 
تتضور جوعًا. 

عندي  يبَق  مل  احلادثة  هذه  وبعد 
شيء ابيعه وليس عندي عمل اعتاش 
منه صممُت على ترك ايران والتوجه 
العراق  يف  املــقــدســة  الــعــتــبــات  اىل 
صونًا ملاء الوجه وتضرعًا اىل األئمة 
كربيت فخرجت  ولكي حيّلوا  االطهار 
وأنا امحل معي  عن طريق خرمشهر 
خرجًا أضع فيه بعض حاجياتي وحتى 
وعندما  معي  طــعــامــًا  امــلــك  ال  أنــين 
وصــلــت االراضـــــي الــعــراقــيــة وجدت 
أول  نفسي وحيدًا يف طريق مقفر ال 
والرتاب  النخيل  تتوسطه  آخر  له وال 
ومل أجد أحدًا حتى استدل منه على 
ماذا  أدري  ال  جائعًا  وكــنــت  الطريق 
وأنا  النخيل  بني  ســرُت  وهكذا  أفعل 
جائع تعبان ومع أنين كنُت أرى الكثري 
لكنين  االرض  على  ملقى  التمر  مــن 
حرام  أكله  بأن  وقتها  أعتقد يف  كنُت 

اذا مل يأذن لي صاحبه. 
أظلمت  ــى  حــت ــت  ومــشــي مــشــيــت 
فجلست  طــريــقــي  أَر  ومل  الــســمــاء 
خرجي  وفتحت  النخيل  اشــجــار  بــني 
وبدون  وحبرقة  بشّدة  ابكي  وأخــذت 
بــدأت اشهق من  ارادة حتى  وعي وال 

شدة البكاء. 
ويف هذه االثناء ظهر أمامي رجل 
يلبس  الطلعة  مجــيــل  املــظــهــر  حــســن 
)يشماغ(  غــرتة  رأســه  وعلى  جلبابًا 
بدون عقال حيث كلمين بلسان فارسي 
واضح وقال: ملاذا كل هذا اهلم والغم 
وإنــين سوف  رجــل  يا  أهــدأ  والبكاء، 

أدلك على الطريق فتذهب آمنًا. 
ومل متِض  وتبعته  خرجي  فحملت 
جـــدًا حتى وصلت  قــصــرية  فــرتة  إال 
اىل الشارع العام وقال الرجل املهيب: 

قف هنا جبانب الطريق وسوف تأتي 
سيارة لتأخذك قال هذا وتركين. 

اضواء سيارة  بانت  وبعد حلظات 
أنين مل  مع  وقفت جبانيب  ثم  قادمة 
أشـــر الــيــهــا بــالــوقــوف وقـــال سائقها 
ــم سارت  تــفــضــل فــركــبــت الــســيــارة ث
اىل  وصلنا  حتى  الزمن  من  مــدة  بي 
مكان معني انزلين السائق وأوصى بي 
سائقًا آخر فركبت معه، وهكذا كان كل 
سائق يرتكين لدى السائق اآلخر لكن 
العجيب يف األمــر أن أحــدًا مل يطلب 
الركوب حتى وصلت اىل  أجــرة  مين 
مدينة كربالء املقدسة، وعندما وصلت 
اىل كربالء وبقيت فيها يومًا أو يومني 
مل يتوفر لي عمل أشتغل فيه وذهبت 
السالم(  )عليه  الــشــهــداء  سيد  اىل 
وارمتيت على ضرحيه الشريف وبكيت 
يا سيدي ومــوالي لقد  حبرقة وقلت: 
أتيت اليك لتهيئ لي عماًل ثم خرجت 
من احلرم الشريف ويف صحن احلرم 
الــشــريــف رأيــــت ذلـــك الــرجــل الذي 
رأيته يف املرة األوىل عند احلدود يف 
عليه  فسلمت  الكثيفة  النخيل  مناطق 
عشرة  فأعطاني  أحواله  عن  وسألت 
دنانري وقال خذ هذه الدنانري وسوف 
إنها  ــه:  ل فقلت  فيها  اهلل  لــك  يــبــارك 
يا سيدي فقال: سوف أعطيك  قليلة 
غريها اذا احتجت وعندها سألته ما 
هو عنوانك فقال: انين هنا وجتدني 
ويــضــيــف مشهدي  دائــمــًا  يف احلـــرم 
الدنانري  كانت  لقد  فيقول:  حممدي 
كنت  شــيــئــًا  اشــرتيــت  فكلما  عجيبة 
بارك اهلل  بعشرة اضعاف حتى  ابيعه 
أذهــب اىل مدينيت  وكنت  أموالي  يف 
أعود  ثــم  الدائنني  بــني  فاقسمها  قــم 

اىل كربالء ألواصل البيع والشراء. 
)ليلة  العشرين من صفر  ليلة  ويف 

وجدت  كاملة  سنة  وبــعــد  ــعــني(  االرب
احلسيين  احلـــــرم  يف  الــســيــد  ذلــــك 
املطهر فقلت له يا سيدي ارجوك أن 
سداد  استطيع  حتى  أكثر  تساعدني 
دنانري أخرى  ديين فأعطاني مخسة 

ومل أره منذ ذلك الزمان. 
ويف أحد االيام كنت يف زيارة امري 
النجف  يف  الــســالم(  )عليه  املؤمنني 
االشرف واذا بأحد الكسبة يف السوق 
تريد  هل  لي  ويقول  بامسي  يناديين 
أن تعمل معي؟ فقلت له: تلك أمنييت، 
فقلت:نعم،  ضامن؟  لديك  هل  فقال: 
فقال: من؟ فقلت: اهلل سبحانه وتعاىل 
وموالي امري املؤمنني )عليه السالم( 
فقبل بذلك وجعلين شريكه يف جتارته 
وكان احيانًا يعطيين الف دينار ألذهب 
بارك اهلل يف  للتجارة وقد  اىل بغداد 
من  النصف  يعطيين  وكـــان  جتــارتــنــا 
االرباح حتى متكنت من تسديد مجيع 

ديوني واحلمد هلل. 
وملا كانت عائليت تسكن يف قم فقد 
الشهداء  سيد  حــرم  اىل  يومًا  ذهبت 
ودعوت وتضرعت له أن يرجعين اىل 
وال  والكفاف  العفاف  ويعطيين  بلدي 
اريد بعد اآلن الزيادة يف الثروة ألنها 

مفسدة للدهر. 
ويــقــيــم حــالــيــًا مــشــهــدي حممدي 
)عليه  لــلــحــســني  جمــلــســًا  املــــذكــــور 
االخالص  ويظهر  ليلة  كــل  الــســالم( 
والــورع واالميــان على هذا الرجل يف 
جملسه هذا وقد حضرت عدة مرات 
السيدة  أرى  إنـــين  يــقــول  حــيــث  فــيــه 
السالم(  )عــلــيــهــا  ـــزهـــراء  ال فــاطــمــة 

حاضرة أمامي دائمًا يف اجمللس. 
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الفيس بوك هذا الطوفان اجلامح 
بنعومة فاقت رقة  العامل  اجتاح  الذي 
احلرير، وسرعة سبقت الضوء، وقوة 
قهرت الفوالذ، ومحل على اكتافه كل 
ومل  بــه،  نسمع  مل  ام  مسعنا  تناقض 
تناقضات جديدة  يثقله محله، فصنع 

شغل العامل بها حتى كاد ان يشله.
ولعل من ابرز الظواهر اليت نعيشها 
على  والشابات  الشباب  اقبال  اآلن، 
بوك(،  )الفيس  موقع  يف  االشـــرتاك 
امام  نسبيًا  طويلة  أوقــاتــًا  وقضاءهم 
يتصفحون  وهــم  الكومبيوتر  شاشات 
هـــذا املـــوقـــع حتـــديـــدًا، االمــــر الذي 
للدراسة  حباجة  ظــاهــرة  منها  جيعل 
الشباب  ــح  اصــب فــقــد  والــتــمــحــيــص، 
مشاركة  غــيــاب  يلحظون  والــشــابــات 

صديق له يف اجلهة االخرى من العامل 
عن املوقع، وبالنظر اىل شح الدراسات 
وسائل  بتأثري  املعنية  العلمية  العربية 
االعــالم بشكل عــام ووســائــل االعالم 
اجلديد على وجه اخلصوص، وموقع 
)الفيس بوك( حتديدًا، جند املهتمني 
حتليالتهم  يف  يعتمدون  اجملــال  بهذا 
االجنبية  الــدراســات  على  وقياساتهم 
اليت ال ننكر أنها تزخر مبعلومات غنية 
وقيمة يف جمال دراسات تأثري وسائل 
والواقع يشريان  املنطق  لكن  االعالم، 
أنــه ال جيــوز االعــتــداد كليًا فيها  اىل 

مهما بلغت جودتها ودقتها العلمية. 
بدأت  املاضي  القرن  نهايات  ويف 
انــطــالقــة مـــا اطـــلـــق عــلــيــه )املـــواقـــع 
االجتماعية( بالدخول اىل االنرتنيت، 

فتح  عــــام2006،  مــن  سبتمرب  ويف26 
موقع )الفيس بوك( االجتماعي ابوابه 
امام مجيع االفراد البالغني من العمر 
ثالثة عشر عامًا فاكثر والذين لديهم 
وبدأ  صحيح،  الكرتوني  بريد  عنوان 
امام  جــلــي  بشكل  الـــصـــدارة  بــانــتــزاع 
االخرى  املنافسة  االجتماعية  املواقع 
ويوتيوب،  سبيس،  ومــاي  تويرت،  مثل 
فرتة قصرية حتول  وخــالل  وغريها، 
ظاهرة  اىل  ــــوك(  ب ــفــيــس  )ال ــع  مــوق
والبحث،  الدراسة  تستحق  الكرتونية 
خاصة أنه مل يعد جمرد موقع للتعارف 
احلياة،  من  عديدة  فــرص  اقتحم  بل 

وحقق انتشارًا منقطع النظري.
املستويني  على  منطقتنا  وتشهد 
من  متزايدًا  اقبااًل  واحمللي  االقليمي 

الفيس بوك... 
ـــاب  ـــب ـــش وال

والشابات!! 
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هذا  االشــرتاك يف  على  الشباب  قبل 
املوقع. 

ومـــــن هـــنـــا فـــقـــد الحـــــظ خــــرباء 
حظي  الـــذي  الشديد  الــولــع  نفسيون 
مــن قبل مستخدميه،  املــوقــع  هــذا  بــه 
االمر الذي جعلهم يؤكدون أن ظاهرة 
بدت  بـــوك(  )فــيــس  استعمال  ادمـــان 
واضحة، واكدوا أن هذا الولع له آثار 
يفقده  الفرد، حبيث  حياة  على  جدية 
ــؤثــر على  الــصــلــة بــالــواقــع املــعــاش وي
وقد  بــه،  باحمليطني  وعــالقــاتــه  عمله 
النفسية  املعاجلة  بايل(  )بــوال  افــادت 
الــزوجــيــة واالســـريـــة بوالية  لــلــشــؤون 
املوقع  استعمال  أن  كارولينا(،  )نورث 
بات كأنه فعل قهري، يتيح ملستخدميه 
عامل  اىل  عاملهم  مــن  للهرب  اجملـــال 

املشرتك  يقلب  حبيث  بـــوك(،  )فيس 
املوازين فينفصل رغمًا عنه عن العيش 
عامل  يف  ليعيش  احلقيقي  عــاملــه  يف 
احلقيقة  أن  وتضيف  بــوك(،  )الفيس 
يف االدمــان على )الفيس بوك( تظهر 
حينما يبدأ الفرد باهمال عائلته، وال 
ألنه  بعمله  االلــتــزام  على  قـــادرًا  يعود 
يرى يف عامل )الفيس بوك( مكانًا اكثر 
قضاء  مع  مقارنة  وقته  لقضاء  متعة 

وقته يف عامله احلقيقي. 
ــــــس بــــــــوك(  ــــــفــــــي ـــــف )ال ـــــري ـــــع ت

 Facebook
للتواصل  الـــكـــرتونـــي  مـــوقـــع  هـــو 
ويب- موقع  عرفه  وقــد  االجتماعي، 
املستخدم  التعبري  ــه  ان على  اوبــيــديــا 
ــي خيول  ــكــرتون ال مــوقــع  لــوصــف أي 

شخصية  ملفات  انــشــاء  مستخدميه 
ونشرها بشكل علين عرب ذلك املوقع 
آخرين  وتكوين عالقات مع مشرتكني 

على نفس املوقع.

 نشأة الفيس بوك
انــطــلــق مــوقــع )الــفــيــس بــــوك( يف 
عندما   ،2003 عـــام  مــن  اكــتــوبــر   28
ــام )مـــارك زوكـــربـــريج( وهــو طالب  ق
هارفورد  جبامعة  الثانية  السنة  يف 
مع  مــاش(  )فيس  بابتكار  االمريكية 
زميليه يف غرفة السكن )موسكوفيتز( 
و )هــيــوز(، حيث مت اســتــخــدام صور 
طريق  عــن  اجلامعية،  املدينة  لطلبة 
وضع صورتني جبانب بعضهما البعض 
ودعوة الطالب املستخدمني اىل اختيار 

الشخص )االكثر جاذبية(. 

سمات الفيس بوك
اليت  السمات  من  عــددا  ويتضمن 
التواصل  امكانية  للمستخدمني  تتيح 
ــهــا مسة  مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض، ومــن
)Wall( او لوحة احلائط وهي عبارة 
عن مساحة خمصصة يف صفحة امللف 
تتيح  حبيث  مستخدم  ألي  الشخصي 
املختلفة  الرسائل  ارســال  لالصدقاء 
 )pokes( اىل هذا املستخدم، ومسة
للمستخدمني  تتيح  الـــيت  الــنــكــزة  او 
االنتباه  الثارة  افرتاضية  نكزة  ارسال 
عن  عبارة  وهي  البعض،  بعضهم  اىل 
ـــأن احد  اشـــعـــار خيــطــر املــســتــخــدم ب
به، ومسة  بالرتحيب  يقوم  االصدقاء 
متكن  الــــيت  الـــصـــور  او   )photo(
االلبومات  حتميل  مــن  املستخدمني 
والصور من اجهزتهم اىل املوقع، وكذلك 
تتيح  اليت  احلالة  او   )status( مسة 
للمستخدمني امكانية ابالغ اصدقائهم 
اعمال  مــن  بــه  يقومون  ومــا  باماكنهم 
الــوقــت احلــالــي، وميــكــن مشاهدة  يف 
باملستخدم  اخلــاصــة  احلــائــط  لــوحــة 
مشاهدة  ميكنه  شخص  اي  قبل  مــن 
وفقًا  املستخدم  الشخصي هلذا  امللف 
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العدادات اخلصوصية. 
 facebook( مسة  املوقع  ويوفر 
notes( او تعليقات، وهي مسة متعلقة 
العالمات  بإضافة  تسمح  بالتدوين، 
والصور اليت ميكن تضمينها، ومتكن 
من  املــدونــات  جلب  مــن  املستخدمني 
املــواقــع االخـــرى الــيت تــقــدم خدمات 

التدوين.
بوك(  )الفيس  بإمكان مشرتكي  و 
يشبه يف  مع اصدقائهم مبا  التواصل 
رسائل  ارســــال  بــرامــج  وظيفته  اداء 
فورية اىل شبكات االتصال باستخدام 
برنامج )coment(، حيث يطلق عليه 

.)Chat59( اسم
كما يستطيع مشرتكو )الفيس بوك( 

خاصة  جمانية  مبوبة  اعــالنــات  نشر 
 )Marketplace( مســة  عــرب  بهم، 
قبل  مــن  مشاهدتها  تتم  الــســوق،  او 

مشرتكي املوقع. 

ادمان الفيس بوك
من الظواهر الالفتة حقا والغريبة 
عليه  اطلق  مــا  مــؤخــرًا،  الــيت ظهرت 
االجتماع  وعلماء  النفسيون  االطــبــاء 
بــوك(، اذ عندما كان  )ادمــان الفيس 
يستخدم اصطالح )ادمان االنرتنيت( 
مل نكن نشعر بهذه الغرابة، فقد شاع 
عــنــد املــخــتــصــني وصـــف تــعــلــق بعض 
معينة  اعــالمــيــة  بوسيلة  االشــخــاص 

لدرجة كبرية تتسبب يف التأثري السليب 
بأنه  اليومية  حياتهم  جمــريــات  على 
ادمان، واالمر اندرج على االنرتنيت، 
لكن الغرابة أتت هنا من التخصيص، 
أي إن االدمان تعلق فقط مبوقع واحد 
حمــدد دون غــريه مــن املــواقــع، وهذا 
ان دل على شيء فإنه يدل على مدى 
انتشار هذا املوقع بني الناس واهميته 
االنتشار  فلوال هذا  لدى مستخدميه، 
كبرية  اجيــاد شرحية  اىل  ادى  ــذي  ال
املختصون  لــه  افـــرد  ملــا  مدمنيه،  مــن 

هذه التسمية. 
وهناك العديد من الدراسات اليت 
اجــريــت يف دول الــغــرب وتــؤكــد وجود 
مــشــكــلــة ادمـــــان )الــفــيــس بـــــوك(، اذ 

استخدامه وعالقته  دراســة عن  بينت 
االمريكية  ــبــاحــثــة  ــل ل ــة  ــنــرجــســي ــال ب
)سورتز( ان االفراط يف التعرض هلذا 
املوقع له تأثريات على الشباب، وذلك 
حالة  يعيشون  مشرتكيه  جيعل  ــه  الن
املــوقــع يصعب  تــواجــدهــم على  اثــنــاء 
واقعهم، مما خيفض  يعيشوها يف  ان 
ووجدت  لذاتهم،  تقديرهم  درجــة  من 
وقضاءهم فرتات  الشباب  افــراط  أن 
املوقع  على  التواجد  يف  طويلة  زمنية 
حيرمهم من فرصة الكشف عن ذاتهم 
الـــيت جيــب ان تنمو  تــلــك اخلــاصــيــة 
وتتكامل يف مرحلة الشباب والشابات 

للمساهمة يف بناء شخصياتهم بشكل 
يؤثر سلبًا على  الــذي  االمــر  متكامل، 
اجملتمع  الــتــنــمــيــة يف  ــاء  ــن ب مــقــومــات 

والدولة. 
ويف دراسة اخرى عن تأثري )الفيس 
االكــادميــي لطالب  االداء  بــوك( على 
)اوهايو  اجريت يف جامعة  اجلامعات 
بينت( أن الدرجات اليت حيصل عليها 
هذا  يف  املشرتكون  اجلامعات  طالب 
ـــى بشكل واضـــح مــن تلك  ادن املــوقــع 
اليت حيصل عليها نظراؤهم الذين ال 
على  واكــدت  املوقع،  هذا  يستخدمون 
املوقع  هــذا  الطالب  تصفح  كلما  انــه 
االمتحانات،  يف  عالماته  تدنت  كلما 
الذين  الطالب  اعــرتف 79% من  وقد 
اشرتاكهم  بــــأن  الــــدراســــة  مشــلــتــهــم 
حتصيلهم  على  سلبيًا  أثــر  املــوقــع  يف 
ــدراســي، وقــد وجــدت الــدراســة أن  ال
65% من املشرتكني يف املوقع يتفقدون 

رصيدهم يوميًا. 
وان مثة أعراضًا إلدمان استخدام 

)الفيس بوك( أهمها ما يلي: 
باالكتفاء  الشخص  شعور  عــدم   -
من املوقع، وقضاء اوقات طويلة عليه، 
سواء كان تواصاًل وتعارفًا او العابًا او 
او  الفيديو  مقاطع  متابعة  او  رسائل 

الدردشة او غريها. 
للموقع،  الشخص  مغادرة  حــال   -
ــيــه من  يــشــعــر بــرغــبــة يف الـــدخـــول ال

جديد. 
للحياة  جــزئــي  او  كــلــي  اهــمــال   -
العائلية  وااللـــتـــزامـــات  االجــتــمــاعــيــة 
االهتمامات  واهـــمـــال  ــفــيــة  والــوظــي

االخرى وهواياته احملببة.
التعب  بــعــد  الــشــخــص  جلــــوء   -
الشديد من تصفح )الفيس بوك( اىل 
النوم العميق لفرتة طويلة او ظهور آثار 

اضطرابات نفسية.
الذي  واالكتئاب  باحلزن  شعوره   -
املفرط يف  والتفكري  القلق  اىل  يــؤدي 
عندما  فيه  ومــا حيــدث  بــوك  الفيس 
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الكومبيوتر  عن  بعيدًا  الشخص  يكون 
واالنرتنيت. 

)الفيس  حـــول  الــتــفــكــري  تــركــيــز   -
بــوك( اىل حد اهلــوس، واحلديث مع 
وعما  عنه  بهم  يلتقي  ومن  االصدقاء 
حيدث من احداث داخله عندما يكون 

الشخص بعيدا عن االنرتنيت. 
- فشل الشخص املتكرر حملاوالت 
التقليل من عدد الساعات اليت يقضيها 

على الفيس بوك.
ادمــــان سابقة  حــــاالت  حــــدوث   -
على  الــــشــــخــــص  عــــنــــد  ومـــــتـــــكـــــررة 
مرات  يف  االنــرتنــيــت  ــخــدامــات  اســت

سابقة وخروجه منها بسالم. 
االسرية  الــعــالقــات  يف  الــتــواصــل 

واهميته للشباب والشابات: 
تــعــد االســـــرة اهــــم عــنــصــر فعال 
املباشر  وغـــري  املــبــاشــر  ــأثــري  ــت ال يف 
والشابات  الــشــبــاب  شــخــصــيــة  عــلــى 
اجملتمع،  داخل  وسلوكهم  واجتاهاتهم 
االوىل  االجتماعية  الوحدة  انها  كما 
وعيهم  تنمية  عاتقها  على  يقع  الــيت 
واهتماماتهم بالبيئة وما يرتبط بها من 
مشكالت واكسابهم املهارات واملعارف 
مواجهة  حنــو  االجيابية  واالجتــاهــات 
املشكالت القائمة، ومن االمور البديهية 
ان أي خلل يف البيئة االسرية وتواصلها 
مع ابنائها يؤدي اىل عجز هذه البيئة 
عن اداء وظائفها ويؤثر على العالقات 
فــقــد اصبحت  ــهــذا  وب ــفــاعــالت،  ــت وال
االسرة املعاصرة جتد نفسها اليوم يف 
مواجهة واقع مربك جيعلها تفقد معه 
مرجعيتها التلقائية، اليت كانت تعترب 
احلضارة  وضعت  وقــد  بديهيًا،  امــرًا 
اجلديدة  املتمثلة يف االنرتنيت، االسرة 
يف مواجهة والدة عامل الكرتوني يقوم 
املعلومات  مــن  هائل  كــم  ســريــان  على 
وتبادهلا وتداوهلا وختزينها، وبات كل 

شيء يتقادم بسرعة. 
ووسط هذا الكم من االرباكات اليت 
التهديد  وهــذا  االســـرة،  على  فرضت 
وينخر يف صميمها،  يهاجم  بدأ  الذي 

الرتاجع،  يف  االســـــرة  مــكــانــة  بــــدأت 
جعلتها  االربــاك،  من  حبالة  واصيبت 
ابنائها،  تنشئة  على  سيطرتها  تفقد 
فُجل الثوابت اليت قامت على اساسها 

لعصور طويلة، تتغري أمامها. 
اىل  الباحثني  نــظــرة  ان  ويــالحــظ 
نتائج االنرتنيت على بنية اجملتمع تكاد 
بينهم  فمن  اقسام،  ثالثة  اىل  تنقسم 
حنو  اجملتمعات  لبنية  تغيري  يــراه  من 
تهديدًا  فيه  يرى  من  ومنهم  االفضل، 
خطريًا على العالقات االجتماعية بني 
االفراد، وهنالك من يرى به اجلانبني 

يف آن واحد. 
ويرى البعض أن التفاعل االجتماعي 
االتصاالت  تكنولوجيا  تتيحه  الـــذي 
االجتماعي  للحوار  يــروج  االلكرتوني 
امناطًا جديدة  ويوفر  ويعزز متاسكه، 
للتفاعل االنساني واالجتماعي، اضافة 
املشاركة يف  فــرص  يزيد من  أنــه  اىل 
مبا  صداقات  وتكوين  مجاعية  العاب 
يزيد من ثقة االنسان يف االخرين من 
خالل االشرتاك يف موضوعات معينة 

مع مجاعات اخرى. 
ويعترب آخرون انه يزيد من القدرة 
من  يعزز  ألنه  للمستخدم،  االتصالية 
قــدرتــه عــلــى االتــصــال بــآخــريــن على 
ــكــرة االرضية  ال ــب اآلخــــر مــن  اجلــان

بسرعة هائلة وتكاليف زهيدة. 
من  اآلخـــر  للجانب  بالنسبة  امـــا 
احلذر  موقف  يتبنون  الذين  الباحثني 
والريبة من االنرتنيت لقناعتهم بوجود 
االلكرتونية  للمجتمعات  سلبية  آثــار 
البعض  اشار  فقد  اجملتمع،  بنية  على 
العزلة  حتــقــيــق  يف  تــســهــم  ــا  ــه ان اىل 
والفردية مقابل االجتماعية بني افراد 

االسرة الواحدة. 
واخريًا بناًء على ما اتضح من اقبال 
موقع  يف  الكبري  والــشــابــات  الشباب 
)الفيس بوك( ووجــوده كأمر واقع يف 
حياتهم، وظهور مدى تأثري هذا املوقع 
فأنه  وثقافاتهم،  افكارهم  تشكيل  يف 
اجلوانب  لتدعيم  حمــاولــة  مــن  بــد  ال 

وتقليص  االجيــابــيــة هلـــذا االشــــرتاك 
جراء  مــن  الناجتة  السلبية  اجلــوانــب 
ــذا فإنين  هــذه املــشــاركــة مــا امــكــن، ل

اوصي مبا يلي: 
الوقت  ادارة  بأهمية  التثقيف   -
اآلثــار اخلطرية  وتوضيح  يف حياتهم، 
النامجة عن اهمال النشاطات احلياتية 

املطلوبة منهم. 
ادمان  حــدوث  بإمكانية  التوعية   -
على موقع )الفيس بوك(، وزيادة كفاءة 
بلداننا، لعالج  النفسانيني يف  االطباء 
هذا النوع من االدمان، واقامة دورات 

تدريبية. 
الدراسات  مـــن  املـــزيـــد  اجـــــراء   -
العربية املتعلقة بآثار االعالم اجلديد، 
والوصول اىل تعاون تكاملي بني حبوث 
اكادميية اعالمية وحبوث علم النفس 
هذه  تــأثــري  لكشف  االجــتــمــاع  وعــلــم 

الوسائل على الفرد واجملتمع. 
- تنمية الروح النقدية لدى الناشئ 
املدرسية  املناهج  عــرب  الصغر،  منذ 
لتمكينهم  الالمنهجية،  والــنــشــاطــات 
واحلكم  اجلــودة  مستويات  متييز  من 
اليت  االعالمية  املواد  ملقاصد  الذاتي 
فيه  انعدمت  يتعرضون هلا، يف عصر 
او  االجتماعية  او  الرمسية  الــرقــابــة 
االعالمية  املـــواد  على  االســريــة  حتى 

املتاحة. 
- اعادة النظر يف اخلطاب املوجه 
للشباب، فلم يعد مقبواًل يف هذا العصر 
املباشر،  والــتــوجــيــه  االمــــالء  اســلــوب 
جيب  والــشــابــات  الــشــبــاب  فمخاطبة 
معهم  التفاعل  على  قائمة  تــكــون  ان 
واعطائهم  اخلطاب،  بهذا  واشراكهم 
مساحة احلرية اليت حيتاجونها لطرح 

قضاياهم وافكارهم، واحرتامهم. 
- اختيار القنوات املناسبة ملخاطبة 
الشباب، بعد دراسة وحتديد القنوات 
هذا  معها  يــتــعــامــل  الـــيت  االتــصــالــيــة 

القطاع. 
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النبات هذا الكائن الرائع الذي جعله سبحانه وتعاىل سرًا هلذه احلياة على االرض 
حيوي على اسرار ال حنصيها، اليوم يكشف لنا العلماء عن احد هذه االسرار، لقد قدروا 
أن الطاقة اليت خيزنها النبات يف السنة الواحدة تساوي رقم واحد وامامه )19( صفر 
ذريــة! ولكن  قنبلة  الطاقة اليت حيويها مائة مليون  يــوازي  جرام/سعرة حرارية أي ما 
العدد تسمى  النباتات اخلضراء على مصانع صغرية جدًا وكثرية  كيف هذا؟.. حتتوي 
بالبالستيدات واليت حتتوي على مادة الكلوروفيل، هذه املادة تقوم بامتصاص غاز ثاني 
وباستخدام  الرتبة،  من  املــاء  بها ومتتص  اجلــوي احمليط  اهلــواء  من  الكاربون  اوكسيد 
طاقة الشمس حتول هذه املكونات بقدرة اهلل تعاىل اىل مواد كربوهيدراتية، هذه املواد 
متر خالل عمليات كيميائية معقدة تتحول بها اىل اجزاء النباتات املختلفة من جذور 
وسيقان وفروع ومثار وحبوب، وباالضافة اىل هذه العمليات الشديدة التعقيد ختتزن 
الطاقة الشمسية داخل النبات يف مادة الكلوروفيل، هذه املادة هلا تركيب غريب نوعًا 
ما، فالذرات متصلة ببعضها البعض حبيث تصبح الكرتوناتها جمتمعة على هيئة سحابة 
مفككة قادرة على احلركة والذرة هي اصغر وحدة بنائية يف أي مادة وهي تتكون بصورة 
عامة من نواة موجبة ونيوترونات متعادلة الشحنة والكرتونات سالبة الشحنة تدور حول 
النبات، وهذا يفسر لنا السر وراء اندالع النريان من االشجار عندما تتعرض لشرارة نار 

صغرية.. أنها الطاقة الشمسية املختزنة داخل قوالب كيميائية عجيبة. 
سبحان اهلل يف هذه النباتات اخلضراء}الَّذِي جَعََل َلُكمْ مِنَ الشَّجَِر اأْلَخَْضِر نَارًا 

َفِإَذا َأنُْتمْ مِنْهُ ُتوقِدُونَ{.

100 مليون قنبلة ذرية داخل النبات
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بعض  عند  يرتاجع  النظر  ان  املعلوم  من  كان 
من  وكثري  واالربــعــني،  اخلامسة  بعد سن  الناس 
القدرات اليت تشلها عدم القدرة على القراءة بعد 
العامل  تؤرق  وكان ذلك ميثل مشكلة  السن،  هذه 
حتى جاء احلسن بن اهليثم والحظ ان النظر اىل 
شيء من خالل قطعة زجاج جيعله يبدو اكرب...ويف 
نفس الوقت استخدمت بعض املعادن يف املساعدة 
من  املقطوعة  الــزفــري  مــن  قطع  مثل  الــرؤيــا  يف 
مسطحة  تصنيعها  ويتم  املصقول  البلور  الصخر 
عن  الــشــيء  تكبري  يتم  حيث  اخـــرى،  ناحية  مــن 
طريق النظر من خالل هذه القطع املعدنية، وكان 

تأثريها مياثل رؤية ورقة شجر عرب قطرة ماء. 
ويف اواخر القرن الثالث عشر التقط الكسندرو 
مزدوجة  نــظــارة  اول  ووضـــع  الــفــكــرة  سبينا  دي 
بقطعة  العدستني  بــني  مــا  يصل  وكـــان  للعينني، 
العينني،  امام  باليد  النظارة  متسك  ثم  معدنية، 
مبشبك  االنـــف  على  تثبت  اصبحت  ذلــك  وبــعــد 
وسرعان ما انتشرت النظارة يف ايطاليا مما مكن 
البشرية من االستفادة من اصحاب اخلربات حتى 
بعدما يطعنون يف السن، ومع بداية عصر النهضة 

كانت النظارة قد انتشرت يف كل مكان. 

النظارة رؤية افضل لضعاف البصر
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النسوية  القوارير  تتشرف جملة 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف 
تراث  عن  والنشر  للكتابة  التصدي 
من  ــســالم(  ال )عليهم  الــبــيــت  أهـــل 
طليعة  يف  فــكــان  التحقيق،  جــانــب 
ـــــرتاث الــبــحــث عـــن مرقد  هــــذا ال
االمام  بنت  )زكية  السيدة  العلوية 
وقد  الــســالم((،  )عليهما  احلسن 
وّهاَجة  شعلة  العلوية  هــذه  أنـــارت 
بظلمه ألهل  الــتــأريــخ  اســتــطــاع  مــا 
يطفئها  أن  السالم(  )عليهم  البيت 
التأريخ الظامل بكل اساليبه أن  وال 
مسريًا  الــقــواريــر  ســـارت  خيفيها، 
وعلى  النجف  عمق حبر  طوياًل يف 
بعد أكثر من )20( كم أطلت علينا 
قبُة خضراء زاهية فوجدنا فيها من 

الكثري، غري  الشيء  االثرية  املعامل 
وجذب  اليه  انظارنا  شد  الــذي  ان 
الرائعة  القبة  تلك  هو  حنوه  قلوبنا 
الرملية  الــكــثــبــان  تــوســطــت  الـــيت 
اجلليلة  السيدة  مرقد  وهي  اهلائلة 
اجملتبى  احلسن  االمــام  بنت  )زكية 
يف  يقع  الـــذي  الــســالم((  )عليهما 
منطقة الرهيمية يف طريق مظلوم، 
فكان فيها اربعة نفر من الزوار الذين 
العلوية  السيدة  هذه  بقرب  يتربكون 
ووجـــدت الــقــواريــر امـــرأة كبرية يف 
من  محـــادة(  )شهّية  امسها  السن 
البو محيدة وهي القائمة )الكيمة( 
مدة  منذ  الشريف  املــرقــد  هــذا  يف 
)القيمومة(  هذه  ورثت  فقد  طويلة 

من آبائها واجدادها. 

السيدة )شهية  القوارير  فسألت 
محادة(: 

زيارة  الشريف  املرقد  هلــذا  هل 
خمصوصة وزمان حمدد؟ 

قائلة:  )شهية(  السيدة  فأجابت 
ـــارة خمصوصة ختص  زي تــوجــد  ال 
توجد  ولكن  اجلليلة(  )العلوية  هذه 
آلل  عامة  زيـــارة  الشباك  أعلى  يف 
بها.  تــزار  الــســالم(   )عليهم  البيت 
الشريف  املــرقــد  هــذا  زوار  ويكثر 
اخلري،  صفر  من  السابع  اليوم  يف 
ابيها االمام )احلسن  يوم استشهاد 
السالم((  )عليه  اجملتبى  علي  بن 
الذي  األليم  اليوم  بهذا  مواساة هلا 
اســتــشــهــد فــيــه ســبــط رســـــول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( وسيد 

قبة خضراء 
في وسط الصحراء
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الطريق  فيكون  اجلنة.  أهل  شباب 
ـــزوار مـــن حمـــيب آل  ـــال مـــزدمحـــًا ب
يتهافتون  الــســالم(  )عليهم  البيت 
اىل قرب )السيدة زكية بنت احلسن 
)عليهما السالم((، وكذلك تزار يف 

ايام العطل ويوم اجلمعة.
ُشّيد  الــقــواريــر متى  ثــم ســألــت 

هذا املرقد الشريف؟ 
ٌأعيد  لــقــد  الــســيــدة:  فــأجــابــت 
هذا البناء أربع مرات، فكان قدميًا 
عبارة عن قبة صغرية وفيه شباك 
البناء وقد  ُجــّدد  انه  من خشب إال 
الصحن  وأصبح  مساحته  وّســع يف 
كبريًا من خالل التوسعة احلديثة، 
وغرّي الشباك اخلشيب ووضع حمله 
شباك مصنوع من النحاس تربع به 

أحد الزائرين الكرام. 
)القيمة(  الــقــواريــر  ســألــت  ثــم 
املفروشات  بــهــذه  ــون  ــأت ت ايـــن  مــن 

واالثاث؟ 
تأتي  املــفــروشــات  هــذه  فقالت: 
والنذورات  الــتــربعــات  مــن  أغلبها 
وتربعات الكرعاوين وأهالي املعمل 

القريبني من املرقد. 
السيدة  لتسأل  القوارير  وعادت 
اجلليلة  السيدة  هلــذه  هل  )شهية( 
)زكية بنت احلسن )عليه السالم(( 

كرامات؟ 
ـــد: ان  ـــرق فــأجــابــت خـــادمـــة امل
العلوية  هذه  كرامات  عن  احلديث 
طويل جدًا وكثري، منها الكثري من 
النساء اللواتي مل يلدن وقد مضى 
ــأريــخ زواجــهــن وقـــت طويل  عــلــى ت
فبربكة الدعاء واللجوء اىل مرقدها 
والتقرب بها اىل اهلل تعاىل أصبح 

لديهن أوالد. 

ــــك هــــنــــاك الـــكـــثـــري من  ــــذل وك
االمــراض اليت عجز عنها االطباء 
االمراض  منها  دواء  هلا  يوجد  وال 
العمليات  و  اخلبيثة  السرطانية 
أموال  اىل  حتــتــاج  الـــيت  الصعبة 
متاثلوا  املرقد  هذا  فبربكة  كثرية. 
متامًا.  لــلــشــفــاء  املـــرضـــى  هـــــؤالء 
ــداد وكانت  ــغ ــاك إمــــرأة مــن ب وهــن
مــصــابــة بــاملــرض الــســرطــانــي وقد 
عجز االطباء عنها فالذت بالسيدة 
)عليها  احلــســن  االمـــام  بنت  زكــيــة 
السالم( فنامت هذه املرأة املصابة 
الشريف  مرقدها  عند  بالسرطان 
أفاقت  وعـــنـــدمـــا  الـــصـــبـــاح  ــى  حــت
وال  قــويــة  بأنها  شــعــرت  نومها  مــن 
وعندما  جسدها  يف  أمل  أي  يوجد 
اجراء  وبــعــد  الطبيب  اىل  ذهــبــت 
الالزمة،  والتحاليل  الــفــحــوصــات 
وجود  ال  املختص  الطبيب  الحــظ 
السرطاني  املـــرض  هلـــذا  أثـــر  ألي 
وقد ُشفيت متامًا وقال هلا الطبيب 
ما الذي فعلته لتصبحي معافاة يف 
ليلة وضحاها، قالت: ال شيء سوى 
لذُت بضريح السيدة زكية وتوسلت 
مرضي  من  فتعافيت  اهلل  اىل  بها 
مثااًل  كانت  وقــد  ال  كيف  بربكتها، 
والتبتل  ــعــاىل  ت هلل  االخــــالص  يف 
الكرامات  وايضًا من  بالعبادة.  اليه 
العجيبة وال عجب عند أهل البيت 
)عليهم السالم( ملا هلم من كرامات 
عظيمة ومعاجز كانت هذه الكرامة 
أشــبــه بــاملــعــجــزة، بــل هــي املعجزة 
االمطار  هطول  عند  وهي  نفسها. 
الـــشـــتـــاء، فقد  هــــذا  الـــغـــزيـــرة يف 
جراء  من  اجملـــاورة  البيوت  غرقت 
والفيضانات، ما عدا هذا  السيول 

املرقد الشريف فلم يصل املاء اىل 
ضرحيها فقد اشبه ضرحيها بذلك 
االمام  الشهداء  سيد  عمها  ضريح 
احلسني )عليه السالم( عندما أمر 
ضريح  ــإغــراق  ب العباسي  املــتــوكــل 
االمـــام احلــســني بــاملــاء فــحــار املاء 
وأخــذ املــاء يــدور حــول قــرب االمام 
يغرق  ومل  السالم(  )عليه  احلسني 
احلني  ذلــك  فمنذ  الشريف  القرب 
مُســـي )بــاحلــائــر احلــســيــين(. وال 
شك يف ذلك ألن أهل البيت )عليهم 
العامل  هـــذا  جــــاءوا اىل  ــســالم(  ال
رمحة للخلق ووسيلة هلداية الناس 
صدر  وكلما  االبــديــة  السعادة  اىل 
عنهم فهو للخلق ال ألنفسهم )عليهم 
السالم( ألنهم يف أصل ذواتهم نور 

من نور وهداية مطلقة. 
اهلل  بربكة  أمتمنا  فقد  واخـــريًا 
زيارة هذه  وتعاىل مراسم  سبحانه 
مـــن دعاء  الــصــحــراء  الــعــلــويــة يف 
وزيارة واداء صالة مهدي ثوابها اىل 
الطاهرة، عدنا اىل كربالء  روحها 
منا  واحــد  كل  ويف خميلة  املقدسة 
وفكره صورًة حلديث ورد عن رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( من 
قتاًل  بعده  مــن  سُيلقون  أبــنــاءُه  أن 
واحدًة  هي  فها  وتعذيبًا،  وتشريدًا 
من نسله مل يذكر لنا التأريخ ما حل 
نستشرف  أننا  غري  بالتفصيل  بها 
قربها  وجــود  من  وأحزانها  آالمها 
يف هذه الصحراء القاحلة فسيدي 
مــن صابٍر  َدُرَك  هلل  اهلل  رســـول  يــا 
حمتسب وهنيئا لك ملا أعطاك ربي 
حيسدك  الــذي  احملمود  املقام  من 
فالسالم  واآلخـــرون  ـــون  األول عليه 

عليك وعلى ذريتك امجعني. 
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بزين�ب أق�����وَل  أن  ع��س��ان��يَ  م�����اذا 

أأق����وُل ي��ا ج��ب��ل م���نَ ال��ص��رِ الذي

ق��ب��سٌ م��ن األن������واِرمل ي��ط��ف��ئ��هُ جَ���ورُ

وب���ط���ول���ٌة ق�����دْ جَ��س��دت�����ه��ا َزي���ن�������بٌ

ق����ب����سٌ جي��������ودُ ب�����ن�����������وِرهِ ل����يُ����ض����يءَ

َق�����ب�����سٌ ي����ت����اب����عُ ض����وئ����ه م���س���رى

وهب���م�������ةٍ مَ����وروث���������ةٍ ع����ن ه��اش�����ٍم 

وبَ������الَغ�������������ة وش�����ج�����اعَ�����ة ع���ل���وي�������ة

ف���ي���هِ ال���ت���ح���دّي ل��ل��ط��غ��اةِ امل���ارق���ني 

بزين�ٍب  أق�����وَل  أنْ  عَ��س��ان��ي  م����اذا 

ال���يت يف صَ��ره��ا ُض����ربَ املثْل   وَه���ي 

املق�ْل  عَ��ِن  اجلباَل  حَجَبَ  بشموخِهِ 

أف�ْل  وال  اس��ت�����ك��انَ  ال  ال��ّظ��امل��ني 

ب����نيَ امل����ص����ارِع واخل����ي����اِم وف�����وَق تْل 

وبالشُعْل بالشموع  الغاضريةِ  أرضَ 

وارجت���ْل للمنايا  تف�رد  وق��د  احل��س��نيِ 

تسَ�ْل  ف���ال  األب��َط�����ح��ي  ال���نّ���ي  ن���س���ُل 

ي�����زْل  ع��������زمٍ مل  وث�����ب�����ات  ورب������اط������ة 

ي���رجت���ْل  ل���ل���ش���ج���اعَ���ةِ  درسٌ  وف����ي����هِ 

املثْل ُض����ربَ  ال���يت يف صَ��ره��ا  وه����يَ 

جبل من الصبر
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القدم       ب��ي  شطت  إن  رب���اه  رمح���اك 
رمحاك يارب يا موالي قد فتكت     
رمح���اك ي���ارب س��دد خ��ط��اي وخذ       
وأن�����ق�����ذ ال�����ن�����اس ي�����ا رب��������اه واه����ده����م 
اعنتهم       يف  وت����اه����وا  ال���ط���ري���ق  ظ���ل���وا 
ديدهنم       واالج��رام  والفسق  الكفر 
مبه��رجة       دع�����������اي���������������ات  ول���ل���س���ف���ور 
شبيبتنا       غ�������ذوا  ق����د  امل����������دارس  ويف 
نتائجه       اض���ح���ت  هب����ا  واالخ�����ت�����الط 

ال��ك��ون معتصم  ال���ه  ي��ا  ف��أن��ت يل 
قلم  حي���ص���ه���ا  مل  ال������يت  اهل����م����وم  ب����ي 
ب���ي الظلم  ف��ق��د ح��اق��ت  ال��ق��ي��اد  م���ي 
سبيلهمو  ع���اف���وا  إذ  ال��ض��الل��ة  م���ن 
هل���م ك���ال وال شيم  خ����الق  ف���ال 
واجل��ور والظلم يف االوس��اط حيتكم 
علموا  ل��و  الفسق  ه��ذا  التقدم  باسم 
زيفهمو  ب��ان  حتى  الفكر  بأتفه 
ينقصم  الظهر  ومنها  القلوب  ت��دم��ي 

دعاء وشكر

علي االبراهيمي
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االسرة  بتماسك  االســــالم  اهــتــم 
بصور موضوعية ودقيقة فبنى واقعها 
على اسس سليمة تزدهر فيها احلياة، 
وتسود فيها االلفة، وتشيع فيها املودة، 
وينعم يف ظالهلا اصل االسرة وفروعها 
- ومتاسك االســرة ضــرورة اسالمية 
يف  اجيابيًا  تأثريًا  يؤثر  ترابطها  الن 
قوة االمة وهيبتها اليت هي جزء من 

رسالة االسالم اخلالدة. 
التالحم  وعدم  االســرة  انهيار  اما 
بني الزوجني فهو من اخطر الكوارث 
اليت متنى بها، وال تقتصر اضرارها 
متتد  وامنــا  وابنائها،  الــزوجــني  على 
اىل  اضــراره  تتعدى  بل  اجملتمع  اىل 

االجيال اآلتية. 
ُيّعد  االســـري  االرشـــاد  مركز  وان 
الوسيط الرئيسي بني شخصية الفرد 
واالسرة اليت ينتمي اليها، فهو منظمة 
االستشارات  باعطاء  تعنى  انسانية 

والــتــوجــيــهــات الـــيت حتــد مــن تفاقم 
املشاكل االجتماعية.

فــلــذا ذهــبــت الــقــواريــر اىل مركز 
بابل- إلجراء  االرشــاد االســري-فــرع 
حــوار عملي مثمر مع كــادر املركز ملا 
هلذا من اهمية بالغة يف نفوس االسر 
يف تلك احملافظة، فتحدثت القوارير 
احلسيين(  هاشم  )حنان  االخــت  مع 
لفرع  االرشــاد  مركز  معاونة يف  وهي 
بابل لتطرح عليها بعض االسئلة وهي: 
متى مت تأسيس مركز االرشاد االسري 

حملافظة بابل؟ 
حـــنـــان جتـــيـــب: يف سنة  االخـــــت 
)2011م( و حتديدًا يف يوم )12/30( 
تأسس املركز كأول مركز ارشاد اسري 

يف حمافظة بابل. 
ــكــوادر املتخصصة  ال س/مـــا هــي 

اليت تعمل يف هذا املركز؟ 
ثالثة  من  يتكون  املركز  كــادر  ج/ 

اشخاص، كل من الست: 
جنان كامل بدر: تعمل مسؤولة يف 

مركز االرشاد االسري
ســــوزان هــاشــم احلــســيــين: تعمل 

مسؤولة االعالم للمركز
زهراء عبد الكريم: تعمل مسؤولة 

املكتبة يف املركز.
مدير  فــمــعــاون  املتحدثة  انــا  امــا 

املركز.
س/ لغرض التعرف على عمل هذا 
هاشم(  )حنان  االخــت  سألنا  املركز 

عن اهلدف من تأسيسه؟ 
فأجابت: انطالقًا من شعار املركز 
بينكم(  ذات  واصــلــحــوا  اهلل  )فــاتــقــوا 
افتتاح  فــكــرة  انبثقت  )االنـــفـــال/1( 
االسرة  افراد  وغايته مساعدة  املركز 
تنمية  خــالل  مــن  السليم  النمو  على 
عالقات اجيابية بينهم من اجل حتقيق 
الــســعــادة لــالســرة واجملــتــمــع، وكذلك 

مركز االرشاد االسري فرع بابل
عمل انساني على نهج حسيني
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مــن اهــــداف املــركــز تــقــديــم احللول 
وعــالج املشكالت واالضــطــرابــات يف 
وبناء  بها  النهوض  اجــل  مــن  االســـرة 
اما اهلدف  الواعية،  العراقية  االسرة 
حمافظة  يف  تأسيسه  مــن  الرئيسي 
بابل فهو ألجل تقديم املشورة والعون 
اجمليء  هلن  ميكن  ال  اللواتي  للنساء 
وهو  تأسيسه  مت  لذلك  كربالء،  اىل 
الفرع الثاني للعتبة بعد مركز االرشاد 

االسري يف كربالء. 
االرشــــاد  اىل  احلـــاجـــة  مـــا  س/ 

االسري؟ 
اهــمــيــة االرشــــــاد من  تـــأتـــي  ج/ 
بنية  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  االســرة  ان 
حاالت  اليوم  نشهد  فنحن  اجملتمع، 
من التفكك االسري، والتفكك االسري 

نوعان:
نفسي: حبيث يكون الوالدان  أ - 
موجودين جسديًا لكن هناك خالفات 
مستمرة فيقل يف هذه االسر احرتام 
االبناء  فيه  يشعر  وال  االفــراد  حقوق 

باالنتماء. 
عن  وينشأ  البنائي:  التفكك  ب - 
الوالدين او احدهما باملوت او  غياب 

الطالق او االنفصال او االنشغال. 
ومبا أن للطالق آثاره املدمرة على 
ارتأينا وبتوجيه  افراد االسرة فلذلك 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  من 

املقدسة ان يكون هناك مركز لإلرشاد 
االسري ولو اطلعنا على االحصائيات 
اليت تقوم بها منظمات انسانية اخرى 
يف العراق عن حاالت الفراق والطالق 
انه من بني كل ثالث حاالت  لوجدنا 
زواج هناك حالة طالق وهذا خطري 

جدًا يف اجملتمع االسالمي. 
س/ما هي اخلدمات اليت يقدمها 

املركز لالسرة؟ 
ج/ ان اخلدمات املقدمة من قبل 

االرشاد االسري تشمل ما يلي: 
خالل  من  االســريــة:  الرتبية   -1
نشر وعرض برامج تثقيفية واخالقية 
لزيادة الوعي االسري، واملساجد عن 

طريق وسائل االعالم واملدرسة. 
كيفية  مثل  النفسي:  العالج   -2
التخلص من التوتر، وحل الصراعات 
و رفع القلق وحتقيق التوافق بني افراد 

االسرة. 
االجتماعية:  اخلـــــدمـــــات   -3
بعلم  االخــتــصــاصــيــة  فيها  وتــشــرتك 
ــــورة محودي  ن الـــدكـــتـــورة  االجــتــمــاع 

وكذلك ام علي النمر وام حسني.  
البيت  اهــل  مناسبات  احياء   -4

)عليهم السالم(. 
ـــيـــم وتـــقـــديـــم  ـــت ـــي كـــفـــالـــة ال  -5
املساعدات للعوائل املتعففة ومشوهلم 
الدوائية عن طريق  البطاقة  مبشروع 

تعاون جمموعة من االطباء والطبيبات 
الذين لديهم حب للخدمة احلسينية.

وكذلك توجد لدينا برامج تدريبية 
موجهة لألسرة مثل: 

*تعليم الزوجني حل املشاكل وحل 
الصراعات.

*اقامة الدورات التثقيفية و زيادة 
القدرة على التعبري عن املشاعر.   

*مــســاعــدة الـــزوجـــني عــلــى تعلم 
الــتــواصــل او الــتــعــايــش االســــري، ملا 
النفسية  لذلك من اهمية يف الصحة 

لكال الزوجني. 
ويف احدى الدراسات وجد باحثون 
امريكيون أن الزوجات اللواتي يلزمن 
الصمت اثناء اخلالفات مع ازواجهّن 
يــعــرْضــَن انــفــســهــّن لــلــمــوت اكــثــر من 
غريهّن بأربع اضعاف النساء اللواتي 
يعربن عن غضبهّن حيمني انفسهّن من 
القلب وغريها من االمراض  امراض 

اليت تسبب الوفاة. 
املوجهة  الــتــدريــبــيــة  *الــــربامــــج 
كيف  يتعلمون  املراهقني حبيث  ألسر 

يتعاملون مع ابنائهم املراهقني. 
املوجهة  الــتــدريــبــيــة  الـــربامـــج   *
الربامج  هــذه  وتساعدهم  للمطلقني 
اتـــفـــاق مــشــرتك حــــول رعاية  عــلــى 

االبناء. 
يقدمها  اليت  املساعدات  ما  س/ 
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االرشاد االسري؟ 
اليت  املـــســـاعـــدات  تــتــلــخــص  ج/ 

يقدمها االرشاد االسري مبا يلي: 
االنسجام  حتــقــيــق  حمـــاولـــة  	•
بــني اعضاء  الــعــالقــات  ـــتـــوازن يف  وال

االسرة. 
تقوية القيم االسرية االجيابية  	•
اعضاء  لــدى  منها  السلبية  واضــعــاف 

االسرة. 
اجياد  على  االســرة  مساعدة  	•
الطريقة البناءة حلل مشكالت االسرة 
وعمل املرشد هنا يتمثل يف منح جمال 
افراد  بــني  املباشر  والــنــقــاش  احلـــوار 

االسرة. 
االسرية  املــشــكــالت  اهــم  مــا  س/ 

اليت ُتعرض على املركز؟ 
كثرية  االســــريــــة  املـــشـــكـــالت  ج/ 

وهي: 
زمحــــة مــشــاكــل احلـــيـــاة مما  	•
احلاد  الــعــصــيب  ــر  ــوت ــت ال اىل  يــــؤدي 

بالنسبة للوالدين.

التنشئة االسرية اخلاطئة.  	•
اضــــطــــراب الـــعـــالقـــات بني  	•

الوالدين واالوالد. 
عقوق الوالدين.  	•

اضــــطــــراب الـــعـــالقـــات بني  	•
االخوة. 

مشكالت املرأة العاملة، وتعدد  	•
الزوجات. 

كثرية  وهــي  الفقر  مشكالت  	•
جدًا. 

مشكالت االنفصال، الطالق،  	•
تفكك االسرة. 

اليت  النشاطات  اهم  هي  ما  س/ 
يقوم بها املركز؟ 

ج/ النشاطات اليت يقوم بها املركز 

متعددة اهمها:
لطالب  تــرفــيــهــيــة  ـــرات  ســـف  -1
هذه  مــن  والغاية  االبتدائية  املـــدارس 
السفرات هو توجيه الطالب وتثقيفه، 
اجلماعة  صــالة  اقاموا  الطلبة  ان  اذ 
وهم صغار وقمنا بتصويرهم لتشجيع 

االطفال على الصالة واملواظبة عليها. 
بتوزيع  قمنا  الغدير  عيد  يف   -2
الفائزين  املتسابقني  عــلــى  اجلــوائــز 

باالسئلة الغديرية. 
تقديم  وكذلك  االيتام،  تكريم   -3
الزهراء  مــظــلــومــيــة  متــثــل  مــســرحــيــة 
ــنــب )ســـالم اهلل عــلــيــهــمــا(، وحث  وزي
الزهراء  بــالــســيــدة  لــالقــتــداء  الــنــســاء 

وزينب )عليهما السالم(. 
وهناك الكثري من النشاطات   -4
اليت تقدم يف كل مناسبة دينية ومنها 
كشافة االمام احلسني )عليه السالم(، 
وكــذلــك تقديم الــوعــظ واالرشــــاد من 
خــالل كــالم املــرشــدات مــع الطالبات 
واحلث على احرتام الدرس واملدرسة 

والتزام االدب واالخالق. 
املركز تنسيق  س/ هل يوجد لدى 
ــــر الـــدولـــة االخــــرى وخاصة  مــع دوائ

القضاء والصحة ؟ 
مع  تنسيق  لدينا  يوجد  نعم،  ج/ 
خلدمة  يسعى  واجلميع  الدولة  دوائــر 
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يقوم  اليت  اخلريية  واالعمال  الناس 
مع  تنسيق  ايــضــًا  لدينا  املــركــز،  بها 
لكثرة  اليه  املــاســة  حلاجتنا  القضاء 
نفقاتهّن  واعــطــاء  املــطــلــقــات  جمـــيء 
مع  موعد  لتحديد  معهّن  والتنسيق 
االب لرؤية االوالد وكذلك لدينا تنسيق 
لتحصيل  وذلـــك  الصحة  مــراكــز  مــع 
واملسنني  للشيوخ  الــدوائــيــة  البطاقة 
املتعففة  العوائل  اىل  الــدواء  واعطاء 
من الذين حيتاجون اىل الدواء وليس 

لديهم مثن هذا الدواء. 
س/ هل يعرفكم اجملتمع البابلي؟ 

وهل لديكم تواصل معه ؟ 
االسر  مع  تواصل  يوجد  نعم  ج/ 
يف بابل وذلك من خالل طرح املشاكل 
ـــــات  والـــســـعـــي اىل حـــل هــــذه االزم
واملشاكل االسرية ويعرفنا اجملتمع اذ 

يَُّعُد مركزنا املركز الوحيد يف بابل. 
تلقون دعــمــًا مــن االسر  س/ هــل 

واجملتمع يف بابل؟ 
قبل  مــن  دعــم  لنا  يــقــدم  نعم  ج/ 
نــعــتــذر عــن قبوله  أنــنــا  الــعــوائــل، اال 
املقدسة  احلسينية  بالعتبة  الرتباطنا 

فقط، فهي من يتبنى هذا املشروع. 
يتخذها  اليت  الــقــرارات  س/ هل 
املقدسة؟  العتبة  عن  مستقلة  املركز 

وهل هناك متابعة لذلك؟ 
العتبة  من  متابعة  توجد  نعم  ج/ 

احلسينية، وان قراراتنا ليست مستقلة 
احلسينية  الــعــتــبــة  اىل  تــابــعــة  ألنــهــا 

املقدسة. 
س/ ما هي اهم احلاالت االنسانية 

اليت مرت بكم؟ 
ج/  احلـــاالت كــثــرية نــذكــر منها 
لكم احدى هذه احلاالت هي: عندما 
امرأة  وجــدنــا  املتعففة  العوائل  ــا  زرن
ـــ )مرض  كــبــرية يف الــســن مــريــضــة ب
وليس  كثريًا  تتأمل  وجدناها  املــرارة( 
الطبيب  اىل  فأخذناها  معني  لديها 
العملية  بأجراء  املتربع  الطبيب  وقام 

واحلمد هلل جنحت العملية. 

س/ ماذا تنصحون العائلة وخاصة 
الزوجني؟ 

عن  باالبتعاد  العوائل  ننصح  ج/ 
العائلة  يف  لــتــســود  االســــري  الــعــنــف 
املسلمة االلفة واحملبة، وننصح املقبلني 
على الزواج ان يكونوا متأهلني تأهياًل 

اسالميًا ونفسيًا وتربويًا. 
االخـــــرية  كــلــمــتــكــم  مـــاهـــي  س/ 

للقوارير؟ 
ج/ ان كل مؤسسة تنجح بالعاملني 

كان  اذا  اال  ــكــون  ي ال  وهــــذا  فــيــهــا، 
يــدًا واحـــدة، واذا  الرئيس واملـــرؤوس 
غاب احدهم يكمله اآلخر واحلمد هلل 

رب العاملني.
بالشكر  القوارير  توجهت  واخــريًا 
واالمتنان الولئك النسوة الالتي نذرن 
اخلدمة  تقديم  على  للعمل  انفسهّن 
واذكرهّن  يستحقها،  ملــن  واملــســاعــدة 
واذكر نفسي ما كان هلل ينمو، فقطعًا 
ان عملهّن هذا خالص لوجهه الكريم 
امام  مثــرتــه  وســرييــن  اهلل  وسيباركه 
اعينهّن على شكل فرحة ترتسم على 
وجه مظلومة او مظلوم او على شكل 

نظرة ملؤها السعادة من طفلة او طفل 
على  البسمة  يــرمســَن  ان  اســتــطــعــَن 
التقدير  كــل  فلهّن  وجــهــه،  او  وجهها 
الذي  الراقي  االنساني  عملهّن  على 
)عليهم  البيت  اهــل  منهج  حبق  ميثل 
الــســالم( فقد كــان دأبــهــم هــو قضاء 
حوائج الناس فهنيئًا ملن يقضي حوائج 

احملتاجني.
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من االمور املهمة اليت دعا اليها 
االسالم إثر تعرضه ملقومات األسرة 
 , احلــقــوق  تتكافأ  أن  هــو:  الفاضلة 
وتقسم الواجبات يف األسرة فللرجل 
 , الرجل  على  للمرأة  ما  املــرأة  على 
يقول اهلل تعاىل }وََلهُنَّ مِْثُل الَّذِي 

عََليِْهنَّ { )سورة البقرة:228(.
وقد حدد االسالم موقف كل من 
ان  موّضحًا   , اآلخــر  الزوجني جتــاه 
االذيـــة ســواء صــدرت عــن الـــزوج ام 
وأثرًا  وقسوة  شــّدة  هلا  فإن  الزوجة 
على احلياة االسرية , فقد قال رسول 
وسلم(:  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 
)من كان له امرأة تؤذيه , مل يقبل اهلل 
صالتها وال حسنة من عملها , حتى 
الدهر  وان صامت   , وترضيه  تعينه 
وقامت , واعتقت الرقاب , , وانفقت 
اول  وكانت   , اهلل  األمـــوال يف سبيل 
مــن تــرد الــنــار(. ثــم قــال رســول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( )وعلى 
إذا  والعذاب  الوزر  ذلك  مثل  الرجل 

كان مؤذيا( )وسائل الشيعة( 

مكانة المرأة في االسالم 
إن االسالم عندما جاء ألغى كل 
معلنًا   , والعادات اجلاهلية  القوانني 

وحقها   , املــرأة  انسانية  عن  الدفاع 
الطبيعي يف خمتلف جماالت احلياة 
وشــؤونــهــا , وطــلــع فــجــره بــعــد هذا 
من  لتحريرها  واالضــطــهــاد  الضيم 
هذه القيود اهلمجية الوحشية , بدءًا 
جبزيرة العرب , ومرورًا بالعامل امجع 
, فغدا االسالم العظيم احملرر للمرأة 

من هذا الظلم واالضطهاد. 
جـــاء االســــالم لــيــقــرر ان املـــرأة 
ـــن جــنــس واحــــــد، وإن  والــــرجــــل م
مصدر  وإن  لآلخر،  مكمل  احدهما 
خلقتهما واحد قال تعاىل: } يَا َأيُّهَا 
خََلَقُكمْ  ��ذِي  الَّ ��مُ  رَبَّ��كُ اتَُّقوا  النَّاسُ 
َزوْجَهَا  مِنْهَا  وَخََلقَ  وَاحِ��دَةٍ  نَْفٍس  مِنْ 
وَنِسَاءً{  َك��ثِ��ريًا  ِرجَ���ااًل  مِنْهُمَا  وَبَ���ثَّ 

)النساء:1( 
وايضا امام االفكار الغامشة اليت 
املرأة  ان  ومنها  الشعوب،  تعتقدها 
خملوقة خلدمة الرجل فقد رفضها 
التعاون  نظرية  ان  مــؤكــدًا  االســـالم 
الــرب والــتــقــوى، وأكــد االسالم  على 
خدمة كل من الرجل واملرأة لآلخر، 
التعاون  بـــذل  يف  خلقه  كــمــال  وأن 
االسالم  وقف  وقد  بينهما،  املتبادل 
االحتقار،  دعـــايـــات  كـــل  وجــــه  يف 

بلزوم  مكانتها  املــرأة  سلب  وقوانني 
تقديرها والتعامل معها باملعروف قال 
تعاىل: } وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ 

)النساء:19( 
وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم(: )خريكم خريكم لنسائكم 
 :14 الوسائل  )مستدرك  وبناتكم( 

 )255
ويكفي دلياًل على ما اواله اإلسالم 
نبينا  ســرية  مكانتها  لبيان  العظيم 
حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
زوجاته  مع  يتعامل  كان  فلقد  معها، 
باحرتام  املسلمني  ونــســاء  وبــنــاتــه، 

فائق وتقدير عظيم.
وبعد هذه الكلمات وهذه احلقوق 
وبني  للمرأة  االســالم  اعطاها  الــيت 
للجميع  تبني  االســـالم،  يف  مكانتها 
ــــيت تـــقـــدر أن  ــهــة ال ـــب الــشــب جـــوان
املرأة،  عــن  املــكــانــة  االســـالم حجب 
حيث  شخصها،  عن  القيمة  وسلب 
ظــهــر جــلــيــًا ان االســــالم هــو الذي 
الذي  وهـــو  مكانتها.  اىل  اوصــلــهــا 
والتقدير،  واالحــرتام  القيمة  منحها 
واعتباره،  قيمه  شيء  لكل  منح  كما 
القوانني  مـــن  خــلــصــهــا  الــــذي  وهـــو 

انت وزوجتك 
حياة واحدة 

čđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أسرة ومجتمع



الــيت حتط من  والــعــادات  واالنظمة 
قدرها، وتسلبها حتى حقوقها العامة 

واخلاصة.

المرأة والخدمة المنزلية – 
ال تكليف على المرأة في 

الخدمة المنزلية 
ان اخلدمة املنزلية اليت تقدمها 
ــزوجــة لــزوجــهــا واطــفــاهلــا ليست  ال
او  واالستئجار  االستخدام  باب  من 
معاونتها  عنوان  هي  بل  االستغالل، 
وعربون  جنبه،  اىل  ووقــوفــهــا   , لــه 
حمبة واخالص ووفاء، بغض النظر 
عما جيــب ومــا ال جيــب، ولــذا نرى 
الصاحلة  والـــزوجـــة  املــؤمــنــة  املــــرأة 
تقدم هذه اخلدمة اجلليلة عن طيب 

نفس وراحة بال.
ـــرجـــل يف  نـــعـــم، يــنــبــغــي عــلــى ال
يتأسى  ان  االسالمية  امتنا  اوســاط 
اهلل  الــعــظــام صــلــوات  وأئــمــتــه  بنبّيه 
الزوجة  معونة  ويف  أمجعني،  عليهم 
هلا  وإسدائها  املنزلية،  اخلدمة  يف 
فإنها أحق من يعان، وقد قال )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( )خريكم خريكم 
)وسائل  وأنا خريكم ألهلي(  ألهله، 

الشيعة 20: 171( 
وقـــد نــقــلــت احــــدى زوجـــاتـــه انه 
كان  وســلــم(  وآلـــه  )صــلــى اهلل عليه 
يأتي اىل املنزل ويطهو الطعام ويضع 
األطباق ويرفعها وال يرتّفع عن هذه 
هذا  عمله  فكان  اجلليلة،  اخلــدمــة 
الفعل  استحباب  منها  يستفاد  سنة 

وحب الشارع املقدس له. 
مما أتفق عليه الفقهاء نظرًا اىل 
ما وصلهم من الروايات الواردة عن 
وسلم(   وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
عدم  الــســالم(  )عليهم  بيته  وأهـــل 
وجوب اخلدمة املنزلية على الزوجة، 

وال  كنس  وال  طبخ  عليها  جيب  فال 
ترتيب وال فراش وال غري ذلك، إال 
إذا جعله الزوج شرطًا يف ضمن عقد 
املنزلية  اخلــدمــة  فتصبح  الــــزواج، 
واجبة عليها بعنوان آخر، وهو الوفاء 
العقد  املــأخــوذ يف ضمن  بــالــشــرط 
الالزم وقد قال اهلل تعاىل: } َأوُْفوا 
)صلى  وقــال  )النساء:1(  بِالْعُُقودِ{ 
اهلل عليه وآله وسلم(: )املؤمنون عند 

شروطهم( )التهذيب: 70(.
للزوج  فــلــيــس  ذلــــك  بــــدون  أمــــا 
الزوجني  حياة  إن  باخلدمة.  إلزاما 
حــيــنــمــا تـــكـــون قــائــمــة عــلــى احلب 
للظروف  أن ختضع  املتبادل، فالبد 
واملعاش  العمل  وقع  حسب  املختلفة 
االســالم جبعل  أكتفى  ولذا  والبيئة، 
معدودة  امــور  يف  للزوجني  احلقوق 
الزوج  على  ــفــاق  واإلن القسم  كحق 
وللزوجة وحق مطاوعة املرأة للزوج 
تـــرك تنظيم  يف االســتــمــتــاع، ولــكــن 
احلياة األسروية على عهدتها وأوجب 
وَعَاشِرُوهُنَّ   { املعروفة  املعاشرة 
بِالْمَعْرُوفِ{ )النساء 19(  وحسن 
االمور  لتسري  بينهما  فيما  الصلة 
على متطلبات احلياة كما فعل ذلك 
الزهراء  وفــاطــمــة  املــؤمــنــني  امـــري 
)عليهما السالم( حيث تصاحلا على 
أن يقوم علي )عليه السالم( بالعمل 
خارج املنزل، وتقوم الزهراء )عليها 
هذا  وعلى  داخله،  بالعمل  السالم( 
واستمرت،  الزوجية  حياتهما  قامت 
غري أن عليًا )عليه السالم( كان يف 
املنزل  اىل  يعود  األحــيــان  مــن  كثري 
السالم(  يف  )عليها  الزهراء  ليعني 
خدمة املنزل وما كان ليرتكها وعملها 

دون ان يسدي هلا ذلك.
انه  نــقــول:  أن  الــقــول  نافلة  مــن 
احلياة  ندخل  أن  مبكان  اخلطأ  من 

الزوجية يف عامل القوانني واحلقوق، 
وما جيب على احد الزوجني وما ال 
ليست  الزوجية  احلــيــاة  فــإن  جيــب، 
يرجع  دائــرة  او  او شركة  أي مصنع 
والواجبات،  احلقوق  اىل  موظفوها 
بـــل هـــي عــيــش قــائــم عــلــى اساس 
واالطمئنان،  واملـــودة  واحلــب  البذل 
َآيَ�����اتِ�����هِ َأنْ  وَمِ�������نْ   { ــعــاىل  ت قـــال 
َأْزوَاجًا  َأنُْفسُِكمْ  مِنْ  َلُكمْ  خََلقَ 
مَوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل  إَِليْهَا  لَِتسُْكنُوا 

وَرَحْمًَة{ )الروم(.
السائد  احلكم  يكون  أن  فينبغي 
يف هذه العالقة املقدسة هي السكن 
واملـــودة والــرمحــة وهــو بـــدوره يفرز 
وعميقًا  وبــذاًل  الزوجني،  بني  تفانيًا 
والواجبات،  احلــقــوق  عــن  وتـــنـــازاًل 
احلــــقــــوق  اإلســــــــــالم  يــــشــــرع  ومل 
والواجبات هلذه العالقة إال حلاالت 
األسرة،  تسود  قد  اليت  االضطراب 
وألجــل االختالف الــذي حيصل بني 
الزوجني فريجع كل واحد منهما ما 
وحسما  للخالف  حــاًل  عليه  ومــا  له 
لالضطرار، ال أن هذه احلقوق واجب 
وقائم، رضيا برتكها أم ال، فمثاًل من 
الواجبات إنفاق الرجل على زوجته، 
بإسقاطه،  الزوجة  رضيت  لو  ولكن 
وأوالدها  زوجها  على  انفقت  لو  بل 
من ماهلا برضاها فال حيرم االسالم 
عليها ذلك، كما أنه من الواجب على 
إال  بيت زوجها  املــرأة أال خترج من 
بأذنه، ولكن إن سقط الزوج حقه يف 
ذلك وأجازها يف أن خترج متى بدا 

هلا , فال مينع االسالم من ذلك. 
وأنت  الكريم  الـــزوج  أيــه  فأنتبه 
أيتها الزوجة على إنكما خلقتما من 
واحــدة فاحلرص كل احلرص  نفس 

على احرتام حقوق الواحد لآلخر. 
احلاجة صبا اخلفاجي
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اللهم اهِد واهدي بنا، ويسر اهلدى 
الينا، واجعلنا مفاتيح للخري ومغاليق 
للشر، وصّل على املصطفى وآله خري 

الورى. 

التوسل
اسالمي  ومعتقد  قــرآنــي  مفهوم 
اصيل وقد دلت عليه اآليات القرآنية 
والـــســـري الــنــبــويــة الــصــحــيــحــة وذوق 
االنسان بالفطرة املغروسة يف اعماق 
كيان االنسان وقد رسم القرآن الكريم 
حيث  الصور  بأوضح  التوسل  حقيقة 
َأيُّهَا  }يَ��ا  املؤمنني:  خماطبًا  اهلل  قال 
الْوَسِيَلَة  إَِليْهِ  هَ وَابَْتُغوا  اتَُّقوا اللَّ َآمَنُوا  الَّذِينَ 
ُكمْ ُتْفلِحُونَ{  وَجَاهِدُوا فِي سَِبيلِهِ َلعَلَّ

)سورة املائدة/35(. 
وهــنــا يــذكــر الــقــرآن صــراحــة بان 
طريق التوسل جيلب الفالح عند اهلل 
وقد حّث اهلل سبحانه عباده املؤمنني 
بأشكال  التوسل  واجــاز  التوسل  على 

خمتلفة وصور متعددة. 
التوسل بأمساء اهلل احلسنى   -1
الْحُسْنَى  اأْلَسْ��مَ��اءُ  ��هِ  }وَلِ��لَّ تعاىل:  قال 
َفادْعُوهُ بِهَا{ )االعراف/180(، فاآلية 

تأمر بالدعاء عن طريقها....اخل. 
الصاحلة  باالعمال  التوسل   -2
قال تعاىل: } الَّذِينَ يَُقوُلونَ رَبَّنَا إِنَّنَا 
النَّاِر{  عَ��َذابَ  وَقِنَا  ُذُنوبَنَا  َلنَا  َفاْغفِرْ  َآمَنَّا 
انــه عطف  فنرى  عــمــران/16(،  )آل 
ربنا  قوله  على  بالفاء  الغفران  طلب 
اننا آمنا ففاء التفريغ تعرب عن صلة 

بني االميان والغفران...اخل. 
قال  الرسول  بدعاء  التوسل   -3
َأنُْفسَهُمْ  َظَلمُوا  إِْذ  ��هُ��مْ  َأنَّ وََل��وْ   { تعاىل: 
َلهُمُ  وَاسَْتْغَفرَ  هَ  اللَّ َفاسَْتْغَفرُوا  جَ���اءُوَك 
رَحِيمًا{  تَ���وَّابً���ا  ��هَ  ال��لَّ َل���وَجَ���دُوا  ال���رَّسُ���وُل 
ان اهلل  ــنــســاء/64(، وهنا واضــح  )ال
الرسول  من  يطلبوا  أن  املذنبني  يأمر 
العباد  يأمر اهلل  يستغفر هلم فهل  ان 
من  ليست  اآليـــة  أن  أو  ــالــشــرك!!!  ب

القرآن؟ او اآلية منسوخة؟؟؟
ــل جنــد أن الـــقـــرآن يــصــرح بأن  ب
الذي ال يقبل باستغفار الرسول )صلى 
بصريح  منافق  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
املنافقني يف  الكريم يف سورة  القرآن 
اآلية )5( } وَإَِذا قِيَل َلهُمْ تَعَاَلوْا يَسَْتْغفِرْ 
وَرََأيَْتهُمْ  رُءُوسَهُمْ  َل��وَّوْا  هِ  اللَّ رَسُ��وُل  َلُكمْ 
مُسَْتْكِبرُونَ{  وَهُ������مْ  يَ����صُ����دُّونَ 
فالقرآن الكريم يقرعهم ويذمهم بشدة 

ويصفهم باملستكربين...اخل. 
وكان طلب الدعاء واالستغفار من 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 

معروفًا ومشهورًا عند املسلمني. 
الرسول  هلم  يستغفر  كان  فعندما 

هل كان الرسول مشركًا؟
جاهلني  كلهم  الصحابة  كان  وهل 

بتعاليم القرآن؟؟؟
وإّن استغفار الرسول حممد )صلى 
يكن مبعزل  وآله وسلم( مل  عليه  اهلل 
من  سبقوه  الــذيــن  االنبياء  عمل  عــن 
يعقوب  النيب  وهــذا   املاضية،  االمــم 
)عليه السالم( الذي ينحدر من ساللة 

نبوية يصرح البنائه عندما طلبوا منه 
أن يستغفر هلم )قالوا يا أبانا استغفر 
لنا ذنــوبــنــا( فــقــال هلــم كما جــاء يف 
استغفر  ســوف  )قــال  الكريم  الــقــرآن 
لكم ربي انه هو الغفور الرحيم( فهل 
مشركون  السالم(  )عليهم  اهلل  انبياء 
االمام  وعن  اهلل؟؟؟  بتعاليم  وجاهلون 
الــصــادق )عليه الــســالم(: )ايــكــم اذا 
شيئًا  ربــه  من  يسأل  ان  احدكم  اراد 
يبدأ  الدنيا واالخــرة حتى  من حوائج 
له،  واملــدح  بالثناء على اهلل عّز وجل 
والــصــالة عــلــى الــنــيب حمــمــد )صلى 
اهلل  يسأل  ثم  وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل 

حاجته( )الكايف/ج351/2(.
املؤمنني  ميـــدح  اهلل  أن  جنــد  بــل 
وَالَّذِينَ   { إلخوانهم  يدعون  الذين 
َلنَا  اْغفِرْ  رَبَّنَا  يَُقوُلونَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  جَ��اءُوا 
وَاَل  بِ��اإْلِميَ��اِن  سَبَُقونَا  ��ذِي��نَ  الَّ وَإِلِخْ��وَانِ��نَ��ا 
رَبَّنَا  َآمَ��نُ��وا  ذِينَ  لِلَّ غِ��الاًّ  ُقُلوبِنَا  فِ��ي  تَجْعَْل 
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ{ )احلشر/10(. 

فـــضـــاًل عــــن وجــــــود املــــئــــات من 
ـــصـــادرة من  ـــث والـــوقـــائـــع ال االحـــادي
السالم(  )عليهم  البيت  وأهــل  النيب 
والــصــحــابــة عــلــى صــحــة بــل واهمية 
التوسل كما يؤثر يف صحيح البخاري 
بن  وســنــن  حنبل  ابــن  امحــد  ومسند 
ماجه وسنن الرتمذي والسنن الكربى 
للنسائي هذا ولكم منا صاحل الدعاء. 

جنة الفردوس

حقائق 
تحت الضوء
احللقة االوىل

čē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أقالم القّراء



حقائق 
تحت الضوء

 , اإلسالمية  الزخرفة  جوهر  إن    
وتتجاوز  الشكلي  الفهم  تتجاوز  أنها   
حــدود املــادة إىل مساهمة جــادة ختلق 
وحدة مجالية وفنية وقد حتقق هذا يف 
املسلم   املــزخــرف  فكان  مستويات  عــدة 
يسعى لتحقيق رؤية تأملية وبسبب هذه 
الفكر من  دراســـة  تــوصــل إىل  ــة  ــرؤي ال
خالل الزخارف كما كشف عن مجالية 

الوحدة يف العمل الفين.
إن القضية املهمة التكمن يف اجلوانب 
التأثريات  إمنـــا  ــاشــرة  ــب امل ــواضــحــة  ال

املتداخلة واملرتبطة ببنية العمل 
التصميم  يف  الــــوحــــدة  فــجــمــالــيــة 
بالكثري  تفضي  اإلســالمــي   الــزخــريف 
الشرقي  املــنــاخ  أو  الدينية  املعاني  مــن 
واإلسالمي كذلك فهو غري منفصل عن 
ــرتاث ذلــك الن هــذا الرتاث  ال مصادر 
بالعمل  وتــفــاعــل  الـــداخـــل  جتــســد مــن 
اجلانب  عن  يعرب  إمنا  تلقائية  بطريقة 
اجلمالي مبناخ أو برؤية تسعى للتعبري 

عن اجلوانب الروحية.
إن القيمة اإلبداعية يف الفكر العربي 
اإلسالمي وفلسفته ورؤياه تتسم بالنمو 
والتطور مع االحتفاظ مبقومات الوحدة 
فــهــي نــابــعــة مــن فــيــض الــــذات اإلهلية 
براعة  فتظهر  السكون  حلالة  ومضادة 
املصمم املسلم لتؤكد عنصر الوحدة بني 
الوحدات والعناصر الزخرفية والوحدة 
الشكل ومعاجلة األسلوب وهو  بناء  يف 
ما يؤكد الوحدة ال يف املعاجلة حسب بل 
ويف الرؤيا والتصور الرمزي معا مضمنا 

إياها مسات جمردة.
ومن هنا نرى أن مجالية الوحدة يف 
إنسانية  رؤية  اإلسالمية هي  الزخارف 
ــ ال إنسانية ألنها تتجاوز عاملها الذاتي 
املسلم   واملــزخــرف  الكوني،  افقها  حنو 
ألنه  لــذاتــه  التشكيلي  بالفن  يكتِف  مل 

وزخرفية  رمزية  إشـــارات  إليه  أضــاف 
ومعنى ذلك أن املنظومة الزخرفية  هنا 
ستصبح أكثر من حماولة تشكيلية ألنه 
إذا كان التشكيل الفين يف صميمه تكوينا 
الزخريف  العنصر  إقحام  فإن  )مكانيا( 
خيــرج عــن صميم هــذه املــمــارســة إىل 

افقها الزماني.
أن  الفنان  مايريد  أن  هــذا  ومعنى 
يؤكده هنا أن ليس هو الوجود اإلنساني 
املكاني  الوجود  مشكلة  بل  املكاني  وال 
الوحدة  فموضوع  وهكذا  معا  والزماني 

األساس هو الوجود الكوني نفسه.
بأفكار  جـــاء  اإلســالمــي  الــديــن  إن 
جديدة كرد لألفكار الوثنية السابقة اليت 
تؤمن بتعدد اآلهلة, جاء الفكر اإلسالمي 
ألقى  والــذي  اجلديد  الدين  من  لينهل 
بظالله على سلوك الفنان املسلم عموما 

واملزخرف املسلم خصوصا.

السمة  أن   هنا  نذكر  أن  املهم  ومن 
هي  اإلســالمــي  الفكر  على  تغلب  الــيت 
هو  لإلسالم  األساسي  فاملناخ  الوحدة 
التوحيد الذي يتمثل بـ )ال اله إال اهلل( 
التنزيه  وحــدة  يثبت  اإلسالمي  فالفكر 
إىل اخلالق، فالوحدة وحدته، واملوجود 
توجد  ال  الوحدة  وبه  له،  والوجود  هو، 

دونه وال تنسب لغريه.

فــالــعــامل مــيــت جبــمــيــع مــا فــيــه من 
مفارق للمادة وغري مفارق هلا فال حي 

على احلقيقة إال اهلل.
من هنا ميكن االستنتاج أن املزخرف 
املسلم  بدأ حبثه إىل إرجاع الشكل إىل 
ــأة( إىل  أصــلــه اخلــطــي واحلــجــم )اهلــي
للتحليق  حمــاولــة  أنها  الشكلي،  أصله 
العالقة  عــرب مــعــراج تأملي مــن خــالل 
املعقودة مابني الذات والعامل اخلارجي 
حبيث ال تصبح هذه العالقة قيدا جامدا 
فيه الوجود اإلنساني بل عالقة متنامية 
الوجود  يف  بكيانها  ــذات  ال فيها  تشعر 

الكوني.
ــة يف  ــي ــزخــرف فـــوحـــدة املــنــظــومــة ال
ضمها لعناصر زخرفيه عدة تتوخى إذن 
التعبري عند وحدة الفكر اإلسالمي وهو 
اجلوهر  الــوحــدة  عن  التعبري  حالة  يف 
أو الوحدة املطلقة ومن هنا كان دورها 
الزخرفية اإلسالمية ومن  التعبريي يف 
بالقيم  املتمثلة  مجاليتها  كــانــت  هــنــا 

التشكيلية والزخرفية.
لــقــد اســتــطــاع املــصــمــم املــســلــم أن 
جتريداته  يف  كــبــرية  جنــاحــات  حيــقــق 
عناصر  واحــد  تكوين  ففي  الزخرفية 
متعددة استطاع , هنا أن يربطها وجيعل 
منها وحدة متكاملة املعنى والشكل وقد 
اجلمالية  القيم  جيد  بشكل  هنا  أدرك 
على  والكتل احملافظة  اللون  تداخل  يف 

العالقات الكونية.  
املقالة احلادية عشرة

         

جماليات الوحدة
في التصميم الزخرفي اإلسالمي 

بقلم: د. صفا لطفي
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البارة  الــطــاهــرة  نفيسة  الــســيــدة 
أهل  وسليلة  الــورعــة  الــداريــن  كرمية 
بيت النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
هي بنت احلسن االنور بن يزيد األبلج 
ــن االمـــام علي  ــن االمـــام احلــســن اب اب
وابن  املؤمنني  امــري  الــســالم(  )عليه 
السالم(  )عــلــيــهــا  ـــزهـــراء  ال فــاطــمــة 
البتول ابنة رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم(. 
)عليها  ولــــد(  )ام  الــســيــدة  امــهــا 
السيدة  اســـم  أخـــذ  وقـــد  ـــســـالم(:  ال
الشأن  ورفــعــة  الــنــفــاســة  مــن  نفيسة 
السيدة  بــني  الشبه  ولــشــدة  والــشــرف 
نفيسة  الــســيــدة  عمتها  وبــني  نفيسة 

الكربى بنت زيد. 
وُلِقَبت بنفيسة العلم لعلمها بكتاب 
اهلل وحديث جدها رســول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(، وعرفت بالزهد 
والصالح، والرشد والفالح، واشتهرت 
بالعبادة والتهجد، والضراعة والتعبد، 
وانتشر يف  ذكــرهــا،  الــنــاس  وفشا يف 
االمصار امسها، وشاعت هلا فضائل 
ومفاخر،  مكارم  هلا  وذاعــت  ومــآثــر، 
وذكــــرت بــالــثــنــاء اجلــمــيــل واالحــــرتام 

والتبجيل.
)عليها  نــفــيــســة  الــســيــدة  ولـــــدت 
)11/ربيع  املــكــرمــة  مبــكــة  الـــســـالم( 
باملدينة  ونشأت  االول/سنة145هـ(، 
الكريم،  ـــقـــرآن  ال وحــفــظــت  ـــورة  ـــن امل

وتفقهت يف الدين وربيت على الصالح 
والــتــقــوى، وقـــد تــزوجــهــا ابـــن عمها 
ــــام جعفر  اســحــاق املــؤمتــن ابـــن االم
بن  الباقر  حممد  االمــام  بن  الصادق 
االمام زين العابدين بن االمام احلسني 
ابن االمــام علي )عليه السالم( أمري 
الزهراء  فــاطــمــة  والــســيــدة  املــؤمــنــني 

)عليهم الصالة والسالم(. 
فهي حفيدة االمام احلسن وزوجها 
حفيد االمام احلسني )عليهم السالم( 
ويلقب زوجها )اسحاق املؤمتن( لكثرة 

أمانته وقوة اميانه. 
وقيل إنها جاءت اىل مصر مع أبيها 
حسن االنور وقيل مع زوجها ولقد ذاع 
مما  شهرتها،  وعمت  مبصر  صيتها 
جعلها حمط الرحال، وموضع التكريم، 
باإلجالل  مصر  أهــل  استقبلها  حيث 
واالكبار وقد  التعظيم  وانزلوها منزل 
احلكم  بن  السري  مصر  أمري  وهبها 

بها  فأقامت  دارًا  املأمون،  خالفة  يف 
بها ضرحيها  اليت  وهي  وفاتها  حتى 
اآلن ومسجدها املعروف حبي اخلليفة 

بالقاهرة. 

زهدها وعبادتها
كانت عليها السالم مشهورة بالورع 
والتقوى والصالح وكثرة العبادة تقوم 
الليل وتصوم النهار، وتكثر من الذكر 
ــقــرآن الــكــريــم وقــد منحها  وقــــراءة ال
طاهرة،  وســريــرة  صافية،  روحــاً  اهلل 
وكانت  ـــرًا  ذاك ولــســانــًا  خاشعًا  وقلبًا 
كرمية اليدين، عظيمة السخاء، تبذل 
ماهلا على االيتام واملساكني والفقراء 
بنعمة  اهلل  أكرمها  وقــد  واحملتاجني، 

استجابة الدعاء. 
املتوة  حييى  بنت  زيــنــب  وحتــدثــنــا 
ابــنــة أخــيــهــا فــتــقــول: خــدمــت عميت 
نامت  رأيتها  فما  سنة  أربعني  نفيسة 

في رحاب 
السيدة نفيسة 
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أما  فقلت هلا  بنهار  أفطرت  وال  بليل 
أرفق  )كيف  فقالت:  بنفسِك؟  ترفقني 
بنفسي وأمامي عقبات ال يقطعها إال 

الصابرون الفائزون(. 
ورعها  مــــدى  عـــن  ــا  ــن ــمــا حتــدث ك
فتقول:  وعلمها  وذكــرهــا  وخشيتها 
)كانت حتفظ القرآن الكريم وتفسريه، 
البكاء  مــن  وتــكــثــر  بــتــالوتــه  وتتهجد 
تعاىل(،  اهلل  اىل  والــدعــاء  والتضرع 
مرة  اآلف  ستة  الــقــرآن  ختمت  وقــد 
وكنت اجد عندها ما خيطر خباطري، 
من  فتعجبت  بــه،  يأتي  مــن  اعلم  وال 
ذلك فقالت لي: )يا زينب من استقام 

مع اهلل كان الكون بيده ويف طاعته(.
)عليها  نفيسة  الــســيــدة  وحــجــت 
وهي  اكثرها  حجة  ثالثني  الــســالم( 
متــشــي عــلــى اقــدامــهــا، كــانــت تتعلق 
وتبكي  تــطــوف  وهــي  الكعبة  بــأســتــار 
وتقول: )اهلي وسيدي وموالي متعتين 
تسبب  فــال  عــين  بــرضــاك  وفرحتين 
سهل  اهلــي  عنك،  حيجبين  سببًا  لي 
ابراهيم  ونبيك  زيــارة قرب خليلك  لي 

)عليه السالم(. 
ويروى أنها كانت تتضرع اىل اهلل أن 
مين عليها بزيارة جدها االكرب اخلليل 
بلغت  وحني  السالم(،  )عليه  ابراهيم 
مزار  السالم(  )عليها  نفيسة  السيدة 
سيدنا ابراهيم اخلليل )عليه السالم( 

أجهشت بالبكاء )بكاء السرور(. 

علمها
)عليها  نفيسة  السيدة  وصلت  ملا 
بأن  مــصــر ومســـعـــوا  الـــســـالم( اىل 
)صلى  اهلل  ــرســول  ل تنتمي  اســرتــهــا 
القرب،  بهذا  وسلم(   وآلــه  عليه  اهلل 
وزوجها ابن االمام الصادق وهي ابنة 
االمام احلسن )عليه السالم(، جتمعت 

عليهم العلماء واالجواء الثقافية فأحل 
علماء مصر على السيدة نفيسة وعلى 
لالنتهال  مصر  يف  تبقى  بــأن  زوجها 
بنت  معها  وكانت  علومها،  مناهل  من 
واليت  حييى  بنت  زينب  وهــي  أخيها 
يف  فمكثت  خبدمتها،  تتشرف  كانت 

القاهرة. 
موقع  هلــا  كـــان  نفيسة  والــعــلــويــة 
بالذات  القاهرة  ويف  خاص يف مصر 
وعموم مصر وكان بيتها مطمع للعلماء 
يستفيدون منها ويذكر ابن خلكان، ممن 
علومها  من  واستفاد  جملسها  حضر 
االمام حممد بن طلحة الشافعي امام 
ــان يتحدث يف  املــذهــب االســالمــي وك

بعض احاديثه مستندًا اليها.

السيدة نفيسة )عليها 
السالم( والنفحات 

المحمدية
السالم(  )عليها  نفيسة  للسيدة 
اهلل  )صلى  اهلل  رســول  عالقة جبدها 
امور  اغــلــب  ففي  وســلــم(  وآلـــه  عليه 
رســـول اهلل  أمـــر  وفـــق  تــســري  حياتها 
ومثال  وســلــم(  ــه  وآل عليه  اهلل  )صلى 

على ذلك. 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( راٍض عنها

كان  نفيسة  السيدة  والد  أن  يروى 
بها اىل مقام جده رسول اهلل  يذهب 
ويقول:  وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى 
)يا سيدي يا رسول اهلل اني راٍض عن 
فما  يرجع  ثم  نفيسة(  السيدة  ابنيت 
اهلل  رســول  رأى  حتى  هــذا  يفعل  زال 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يف املنام 
وهو يقول له: )يا حسن انا راٍض عن 
عنها  برضاك  نفيسة  السيدة  ابنتَك 

عنها  راٍض  وتــعــاىل  سبحانه  واحلــق 
برضائي عنها(. 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( يأمر بزواجها

ويروى أنه قبل زواجها تقدم اليها 
والدها  مــن  خيطبها  اســحــاق  سيدنا 
جوابًا  عليه  يــرد  ومل  والدها  فصمت 
فقام اسحاق من عنده ودخل احلجرة 
النيب  اىل  وتــوجــه  الشريفة  النبوية 
وقال  وســلــم(  وآلـــه  عليه  اهلل  )صــلــى 

بعد السالم: يارسول اهلل اني خطبت 
نفيسة بنت احلسن من أبيها، فلم يرد 
جوابًا، وأنين مل اخطبها إال خلريها 
ودينها وعبادتها، ثم خرج من احلجرة 
النيب  والدها  فرأى  الشريفة  النبوية 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يف املنام 
وقال له: )يا حسن زوج ابنتك نفيسة 
عليها  قرانه  فعقد  املؤمتن(  إلسحاق 
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من  اخلامس  املوافق  اجلمعة  يــوم  يف 
شهر رجب سنة )161هـ(، وقد قدمت 
اىل مصر سنة )193هـ( على خالف 

بني املؤرخني. 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( يأمر ببقائها في 

مصر
جاءوا  أمــٌر  بالناس  نزل  كلما  كان 
السالم(  )عليها  نفيسة  السيدة  اىل 
الدعاء فتدعو هلم فيكشف  وسألوها 
اهلل عنهم ما نزل بهم وكانوا يزدمحون 
قال:  زوجــهــا  ذلــك  رأى  فلما  عندها 
نرجع اىل احلجاز فقالت: ال استطيع 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رســول  ألن 
وسلم( قال لي يف املنام ال ترحلي من 

مصر فإن اهلل متوفيك فيها. 
عليها  اهلل  ســالم  نفيسة  للسيدة 
مواقف اذ كانت كثرية املواساة لضعفاء 
الناس مشفقة عليهم، وكانت للمظلوم 
الناس  وكــان  خصمًا،  وللظامل  عــونــًا 
شديدة،  ملمة  كــل  عند  هلــا  يــلــجــأون 
بن  فلما ظلم امحد  أمر عسري،  وكل 
طولون قبل أن يعدل، استغاث الناس 

من ظلمه وتوجهوا اىل السيدة نفيسة 
يشكونه اليها، فقالت هلم:متى يركب؟ 
قالو: يف غٍد، فكتبت رقعة ووقفت بها 
يف طريقه وقالت: يا امحد بن طولون، 
فرسه  عن  عرفها فرتجل  رآهــا  فلما 
فيها:  فاذا  قرأها  الرقعة  منها  وأخذ 
فقهرمت،  وقــــدرمت  فـــأســـرمت،  ملكتم 
اليكم  ووردت  فــعــســفــتــم،  ـــومت  وخـــل
أّن  االرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم 
سهام االسحار نافذة غري خمطئة ال 
واكباد  أوجعتموها،  قلوب  من  سيما 
َعّريتموها،  واجـــســـاد  جــوعــتــمــوهــا، 
فحال أن ميوت املظلوم ويبقى الظامل، 
اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا 
فإنا  واظلموا  مستجريون،  باهلل  فإنا 
هلل ُمتظّلمون، وسيعلم الذين ظلموا أّي 

منقلٍب ينقلبون، فعدل لوقته. 

الجواهر النفيسة في طب 
السيدة نفيسة )عليها السالم( 
الــذاكــرة: شكا أحد  عــالج ضعف 
احملبني ضعفًا يف ذاكرته اىل السيدة 
فنصحته  الـــســـالم(  )عــلــيــهــا  نفيسة 
فإذا  ركعتني  صــّل  يلي:  ما  يفعل  بــأن 

سلمت إقرأ سورة االعلى، وكرر فيها 
تَنْسَى{  َفالَ  تعاىل:}سَنُْقِرُئكَ  قوله 
}وَُنيَسِّرَُك  تعاىل  وقوله  )7مــرات( 
لِْليُسْرَى{ )7مرات(، ثم اقرأ سورة 
تعاىل:}قد  قوله  فيها  وكــرر  الشمس 
افلح من زكاها وقد خاب من دساها{ 
)7مــرات(، واسجد بعد ذلك وقل يف 
انــت سبحانك  اال  ــه  ال )ال  ســجــودك: 
اني كنت من الظاملني( )3مــرات( ثم 
وأذهــب عين  ذاكرتي،  قّو  )اللهم  قل: 
القرآن  من  تلوته  ما  بفضل  النسيان 
مــا حتبه  لكل  وفــقــين  اللهم  الــكــريــم، 
وترضاه وصلى اهلل على سيدنا حممد 
يوميًا  ذلك  على  يستمر  وسلم(.  واله 

حتى يتحقق الغرض. 

من كرامات السيدة نفيسة 
)عليها السالم( 

ابنة أخي السيدة  ويروى أن زينب 
نفيسة )عليها السالم( سألت ما كان 
قوت عمتك؟ قالت: كانت تأكل يف كل 
ثالثة ايام اكلة واحدة، كانت ال تأخذ 
وكلما  زوجــهــا،  مــن  إال  لنفسها  شيئًا 
طلبت قوتًا وجدته يف سّلة هلا معلقة 
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أمام مصالها، تقول: احلمد هلل الذي 
جعل لي نصيبًا مما جعل للسيدة مريم 

ابنة عمران )عليها السالم(. 
مَا  تشري اىل قول اهلل تعاىل:}ُكلَّ
دَخََل عََليْهَا َزَكِريَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا 
هُوَ  َقاَلتْ  هََذا  َأنَّى َلكِ  مَرْيَمُ  يَا  َقاَل  ِرْزًق��ا 
يَشَاءُ  يَرُْزُق مَنْ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ 

بَِغيِْر حِسَاٍب{ )آل عمران/37(.
نهر  إّن  يقال  ايضًا  كراماتها  ومن 
االعوام  بعض  يف  فيضه  تأخر  النيل 
فأتوها  بالشكوى،  الناس  ضــّج  حتى 
وأمرتهم بطرحه  قناعًا هلا  فأعطتهم 
اهلل  فــأكــرم  ذلـــك،  ففعلوا  الــنــيــل،  يف 

البالد وفاض النيل كعادته. 
الكرامات هلذه  الكثري من  وهناك 
السيدة العفيفة اليت ال تعد وال حتصى 
مما ال يسع اجملال اىل ذكرها، فكيف 
النبوة،  وسليلة  التقوى  ربيبة  وهي  ال 

وفرع الرسالة احملمدية. 

وفاتها
أشد  مــن  نفيسة  الــســيــدة  كــانــت 
له،  للموت واســتــعــدادًا  ذكـــرًا  الــنــاس 

ألنها عاشت يف الدنيا جبسدها فقط 
والقرب  باآلخرة  متعلقة  روحها  بينما 
بيدها  قربها  حفرت  لذلك  االهلـــي، 
منذ شبابها واخذت تتعبد فيه فتصلي 
وتهدي  ــقــرآن  ال فيه  الــنــوافــل وختــتــم 
املسلمني،  أمـــــوات  اىل  ـــك  ذل ثــــواب 
ايامها االخــرية، تقول زينب بنت  ويف 
من  يوم  اول  )تأملت عميت يف  اخيها: 
رجب، وكتبت اىل زوجها املؤمتن كتابًا 
- وكان غائبًا باملدينة - تطلب اليه فيه 
ألحاسيسها  وموافاتها  اليها  اجملــيء 
واقباهلا  لدنياها  بدنو اجلها وفراقها 
على آخرتها(، وما زالت متوعكة اىل 
رمضان  من شهر  اول مجعة  كــان  أن 
صائمة،  وهــــي  االمل  عــلــيــهــا  فـــــزاد 
عليها  فأشاروا  االطباء،  عليها  دخل 
على  ولتتغلب  قوتها  حلفظ  باإلفطار 
)واعجباه،  قالت:  وضعفها،  مرضها 
إن لي ثالثني سنة وانا اسأل اهلل عّز 
وانا صائمة فأفطر  يتوفاني  ان  وجل 
االطباء  فانصرف  اهلل(،  معاذ  اآلن، 
وثبات  يقينها  بــقــوة  مــعــجــبــون  وهـــم 
هلم  فقالت  الدعاء،  وسألوها  دينها، 

خريًا ودعت هلم. 
أتعبها  وقــد  كذلك  بقيت  إنها  ثــم 
من  االواســـــــط  الــعــشــر  اىل  الــــــداء 
ــّد بــهــا املرض  شــهــر رمـــضـــان فــاشــت
واحتضرت، فاستفتحت بقراءة سورة 
االنعام، فال زالت تقرأ اىل أن وصلت 
اىل قوله تعاىل: }َلهُمْ دَارُ السَّالَِم عِنْدَ 
يَعْمَُلونَ{  َكاُنوا  بِمَا  وَلِيُّهُمْ  وَهُوَ  رَبِِّهمْ 
)االنعام/127(، فأغشي عليها، تقول 
زينب: فضممتها اىل صدري، فاذا بها 
رمحة  وقبضت  احلق،  شهادة  تتشهد 
جلـــواره،  اهلل  واخــتــارهــا  عليها،  اهلل 
ذلك  وكـــان  كــرامــتــه،  دار  اىل  ونقلها 

سنة )208هـ(. 
اذ  خــامتــة،  احسن  هلــا  اهلل  فختم 
وسالم  صائمة،  ذاكـــرة  وهــي  قبضت 
ــوم مــاتــت، ويوم  عليها يــوم ولـــدت، وي
تبعث حّية، ابنة االكارم جليلة احلسب 
ورفيعة النسب حشرنا اهلل يف زمرتها 
وزمـــرة اجــدادهــا صــلــوات اهلل عليهم 

أمجعني. 
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فيتامين )ا اوA( فيتامين 
النمو

لتقوية  ضـــــروري  فــيــتــامــني  وهـــو 
العني  شبكة  الــبــصــري يف  االرجــــوان 
وسالمة االسنان واجللد , ومنو جسم 
اجلزر,  الطبيعية:  , مصادره  االنسان 
الطبغ,  املشمش,  ,الــربتــقــال,  الــبــذور 
ــغ, اخلس,  ــان الــســب املـــــوز,  املـــلـــفـــوف, 
الفاصوليا, اهلنباء, القرنبيط, اجلوز, 

اللوز. 
ــة فهي:  ــي ــوان امــــا مـــصـــادره احلــي
الكبد, صفار البيض, الزبدة, النخاع, 
زيت  الكامل,  احلليب  اجلــن,  الــلــن, 

كبد احلوت )زيت السمك(. 

فيتامين )ب اوB( فيتامين 
االعصاب 

وهذا الفيتامني تزداد احلاجة اليه 
بعد عمل العضالت الشاق وبعد التعرق 
اجلهاز  يف  عاملة  مــادة  وهــو  الغزير 
قشرة   الطبيعية:  الــعــصــيب,مــصــادره 
الفاصوليا,  والــقــمــح,الــبــازالء,  االرز, 
ـــقـــال,  ـــربت ـــبـــطـــاطـــا, املــــلــــفــــوف, ال ال
القرنبيط, البندورة, املشمش, اجلزر, 

التني, الفواكه من لوز وجوز وبندق.
ــــا مــــصــــادره احلـــيـــوانـــيـــة: مح  ام
البيض, الكلى, الكبد, اللن, االمساك, 

اللحوم. 

فيتامين )ب2او B2( فيتامين 
الشباب والشيخوخة 

هذا الفيتامني مهم يف منو اخلاليا 
ويساعد على امتصاص مادة احلديد 
اجلسم,  داخــل  واستقباهلا  ومتثيلها 
اخلس,  السبانغ,  الطبيعية:  مصادره 
املوز,  الفجل,  اوراق  البندورة,  اجلزر, 
اخلوخ, املشمش, حبوب الذرة, القمح, 

والشوفان. 
مصادره احليوانية: اجلبنة, البيض, 
احلليب, اللن, اللحم, السمك, القلب, 

الكبد, الكلى. 

 )B3 فيتامين )ب3او
ــامــني يــســاعــد على  ــت ــي ــف هــــذا ال

ما هي انواع الفيتامينات 
الحلقة الثانية
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ويساعد  احلمراء  الــدم  كريات  تكوين 
وال  واالوالد  االطفال  عند  النمو  على 
يستغنى عنه يف العمل الطبيعي للجهاز 
اهلضمي,  واجلــهــاز  واجلــلــد  العصيب 
العجني,  مخــرية  الطبيعية:  مــصــادره 
اجلافة,  ــقــول  ــب ال اجلـــافـــة,  اخلـــمـــرية 
وخاصة احلمص والفاصوليا والبازالء, 
امللفوف,  اجلـــزر,  الــبــنــدورة,الــســبــانــغ, 

القرنبيط.
اما مصادره احليوانية: الكبد,صفار 

البيض, اللحوم. 

 )C فيتامين )ث او
ويسمى فيتامني املضاد لداء احلفر 
او حامض االسكوربيك وهو من اشهر 
وجهة  من  اهمية  واكثرها  الفيتامينات 
النظر الغذائية  وهو يساعد على تكوين 
يساعد  وكذلك  احلــمــراء  الــدم  كريات 
على منو االطفال وخيفض ضغط الدم 
دراســات جتري  وهناك  الشهية  ويزيد 
االلتهابات  مكافحة  يف  تأثريه  ملعرفة 

املفصلية والسرطانية. 
وهـــنـــاك فــيــتــامــيــنــات اخـــــرى مثل 
يف  دور  ولـــه   )B6 او  )ب6  فــيــتــامــني 
اجلسم  داخل  الربوتينية  عملية متثيل 
وحيفظ التوازن الغذائي داخل االنسجة 
وخاصة الكبد واجللد واجلهاز العصيب 

املركزي.
 )B12او )ب12  فيتامني  وكــذلــك 

فيتامني  ويسمى 

اليت  الفيتامينات  من  وهو  الــدم  فاقة 
الدم  لتكوين  عنه  االستغناء  ميكن  ال 
العصيب  اجلهاز  يف  الطبيعي  والعمل 

املركزي.
حامض  او   )B9او )ب9  فيتامني 
الدم  كريات  لتكوين  ضــروري  الفوليك 

احلمراء وتأمني نضوجها.
الفيتامينات  مــن  الــعــديــد  وهــنــاك 
املفيدة جلسم االنسان واليت ال ميكن 

االستغناء عنها بشكل أو بآخر.
اسباب نقص الفيتامينات 

الفيتامينات  بنقص  االحــســاس  ان 
امر طبيعي يتعرض له االفراد تعرضا 
بنوع  ادراكه  او  آنيا يسهل تعديله فورا 
اىل  تطور  واال  الالزمة  وكميته  الغذاء 
أي  تعديل  معه  يستحيل  تغذية  ســوء 
خلل داخل اجلسم الذي تفقد اعضاؤه 
مناعتها يف مواجهة االعراض املرضية 
املتوقعة يف كل حني, اىل جانب االصابة 
حباالت دموية كفقر الدم الناتج غالبا 
عن نقص يف معدن احلديد, فالتغذية 
مبكمالت  مدعمة  املــتــوازنــة  الصحية 
اليت  الوافية  الكميات  تؤمن  غذائية 
كونها  الفيتامينات  اســتــقــرار  حتفظ 
دون  الـــفـــوائـــد  مـــن   %80 تـــؤمـــن حنـــو 

استهالك كميات كبرية من الطعام.

كيفية ادراك هذا النقص 
الغذائي  بالربنامج  االلــتــزام  جيب 
والنوع  بــالــكــم  بــالــفــيــتــامــيــنــات  الــغــين 
مرة  ــوادره  ب تظهر  فيها ال  النقص  الن 
يبطئ  حيث  بالتدني,  يبدأ  بل  واحــدة 
احلاوية  االطــعــمــة  ــاول  ــن ــت ب االنـــســـان 
حاجته  لنيل  اجلــســم  فيسعى  عليها 
االحتياطي  الفيتاميين  املــخــزون  مــن 
فيتامني  نسبة  ان  اذ  النسب,  املتفاوت 
 ,C الفيتامني  تفوق  او ال  تفوق  A قد 
فتصاب عملية التحول الغذائي بتحلل 
وظيفي يؤثر على بناء وجتديد اخلاليا 

مما يؤدي اىل:
االنزميات  انتاج  يف  اخنفاض  	•

املساعدة.
انتاج الربوتينات واهلرمونات. 	•

تعزيز  يستحيل  انه  نفهم  هنا  ومن 
بفيتامني  ــغــين  ال الـــغـــذاء  مـــن  صــنــف 
مــعــني, عــلــى حــســاب فــيــتــامــني آخر, 
فالكل ضروري للجسم نظرا الختالف 
اآلخر  عن  مستقل  منها  كل  اجيابيات 
فنقص فيتامني C مثال يضعف اجلهاز 
املناعي ودفاعاته يف مواجهة االمراض 
ويؤدي  اجلـــروح  التئام  عملية  ويــؤخــر 
وهكذا  نــازفــة  لثوية  اورام  ظهور  اىل 
على  تأثري  فله  فيتامني  لكل  بالنسبة 
اجلسم وله فوائد ومميزات ونقص كل 
منها يؤدي اىل مرض معني لذلك جيب 
الغنية  االطعمة  تناول  على  احملافظة 

بالفيتامينات. 
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الكدم المفصلي
يعترب الكدم املفصلي هو االصابة 
الــريــاضــيــني، وهوما  لـــدى  الــشــائــعــة 
الشعريات  ــهــتــك  ت نــتــيــجــة  حيـــــدث 
الدموية احمليطة باملفصل دون حدوث 
اصابة باجللد او العظام املكونة هلذا 
املفاصل  كـــدم  ويــصــاحــب  املــفــصــل، 
دائمًا نزيف دموي ناتج عن تهتك هذه 
الشعريات، وهذا النزيف يكون داخل 

احملفظة الزاللية احمليطة باملفصل. 

اسبابه
اعلى  ـــاشـــرة  املـــب االصــــابــــة   -1

املفصل.
واستناده  الشخص  ســقــوط   -2

على املفصل.
املفصل  على  ضغط  حــدوث   -3
اثناء سقوط الالعب والعظام املكونة 

للمفصل تكون اثناءها مفرودة.
الـــالعـــب جبسم  اصــــطــــدام   -4

صلب فوق املفصل مباشرة. 

اعراضه
للسائل  انــســكــاب  حـــدوث  نتيجة 
الزاللي حول املفصل، حيدث للمفصل 
الشعريات  تهتك  نتيجة  نزيف داخلي 

الدموية مما يؤدي اىل شعور الالعب 
على  الـــقـــدرة  وعـــدم  واالمل  ــتــورم  بــال
احلركة، وعلى هذا يكون اهلدف من 
العالج هو امتصاص السائل الزاللي 
االمل  وبالتالي ختفيف  املفصل،  حول 

وعودة املفصل اىل حالته الطبيعية. 

الخلع
من  للعظام  خـــروج  وفــيــه حيـــدث 
نتيجة  الطبيعي  التشرحيي  مكانها 

اجلذب او االصطدام. 
اسبابه:

بعض  نتيجة  الرياضيني  يف   -1
التمرينات اخلاطئة يف االمحاء.

اهلــبــوط مــن املــرتــفــعــات ثم   -2
كــمــا حيدث  العظمة  عــلــى  االســتــنــاد 

ملتسلقي اجلبال. 
بعض حوادث السيارات.   -3

اليت  االربــطــة  ضعف  نتيجة   -4
تربط املفاصل. 

اعراضه
املفصلي  الــفــك  اعـــــراض  تــشــبــه 
ولكن  والــنــزيــف،  للمفصل  تـــورم  مــن 
ختتلف يف بروز العظمة وتغري شكلها 

مكانها  من  خروجها  نتيجة  الطبيعي 
الــتــفــرقــة بينه وبني  وهـــذا مــا ميــكــن 
الفك املفصلي، ونتيجة حدوث تهتك 
على  القدرة  الشخص  يفقد  االربطة 

احلركة.

الملخ او االلتواء
نتيجة احلركة الزائدة عن الوضع 
او  للداخل  ســواء  للمفصل  الطبيعي 

اخلارج حيدث شد ومتزق االربطة. 
وشبيهة  ومتعددة  كثرية  واسبابه 
ما  ولــكــن  واخلــلــع،  املفصلي  بــالــفــك 
مييزهم عنه اىل جانب التورم والنزيف 
وارتفاع  لــون اجللد  تغري  أنــه حيــدث 
درجة حرارة املفصل والتوتر العصيب 

للشخص نتيجة االمل الشديد. 

انواع امللخ
التواء ذو درجة بسيطة وهو   -1
يف  وهو  خفيف،  متزق  نتيجة  حيدث 
بسيطة يف  راحــة  اىل  الغالب حيتاج 

السرير. 
نتيجة  شديدة  بدرجة  التواء   -2
الغالب  يف  وهو  لالربطة  كامل  تهتك 

حيتاج اىل جبرية. 

االصابات التي تعيب المفاصل
د. حممد القرعاوي
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ـــيت تــســمــى أخت  س1/ مـــا هـــي الـــســـورة ال
الطويلتني؟ 

س2/ ما هي سور امُلسبحات؟ 
الــيت تسمى عروس  الــســورة  هــي  مــا  س3/ 

القرآن؟
س4/ ما هي السورة اليت تسمى املنجية؟ 

الــيت مجعت كل حروف  اآليــة  س5/ ما هي 
اللغة العربية؟ 

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  مضيف  يف  طعام  بوجبة 

عليه السالم. 

اجوبة العدد 14
ج س1/ هي سورة امللك.

ج س2/ هي سورة املدثر.
ج س3/ سورة البقرة.
ج س4/ سورة النور.

ج س5/ سورة الفاحتة.

أسئلة العدد 15
لماذا سميت المرأة )مرأة( 

عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: «مُسيت املرأة مرأة ألنها 
خلقت من املرء، يعين خلقت حواء من آدم«.

الرجال(  صنع  إليه  أوكــل  كالهما  كالقرآن  )املــرأة  حكمة: 
اإلمام اخلميين.

ردوا السالم
قال اإلمام الصادق عليه السالم:

»السالم تطوع والرد فريضة
من بدأ بكالم قبل سالم فال جتيبوه 

على  التسليم  ومتــام  املصافحة  للمقيم  التحية  متام  إن 
املسافر املعانقة« 

من أسماء المرأة
رواء: إسم عربي مجيل مستحدث ويعين ذات املنظر احلسن 
وشخصية  سلوكيات  يف  إجيابيًا  تأثريًا  اإلســم  هذا  ويؤثر 

صاحبتِه.
يعين  وخلود  البقاء  دوام  ويعين  ورقيق،  مجيل  خلود:إسم 

اخلالدة.
جلنار:إسم فارسي معناه زهرة الرمان.

واخلــفــة واجلمال  الــرشــاقــة  رقــيــق يشري اىل  أروى:إســـــم 
والدالل ويطلق على أنثى الوعول الرشيقة.

فريال:وهو إسم أعجمي مبعنى ذات املنظر واهليئة احلسنة 
وإنه يعين املرتفعة عن الصغائر.

أسماء قديمة في المرأة
الغيداء:املرأة إذا كانت متثنية اللني املتعمدة له.

البهانة:املرأة إذا كانت طيبة الريح.
البضة:املرأة إذا كانت رقيقة اجللد ناعمة البشرة.

اخلرعبة:املرأة حسنة القْد ولينة العصب.
القسيمة:املرأة صاحبة احلظ الوافرمن احلسن.

العبقرة:املرأة الناعمة اجلميلة.

أجمل الكلمات بالكون
أعظم كلمة هي:اهلل
أغلى كلمة هي:األم

أنقى احُلب هو:ُحب اهلل
أدوم حب:هو ُحب األم

أقوى اللغات هي:لغة الصمت

أقوال عن المرأة
عن  يوم  كل  يكِشف  الفاضلة صندوق جموهرات،  *املــرأة 

جوهرة جديدة.
*من يتزوج إمرأة جلماهلا كمن يشرتي بيتًا جلمال طالء 

واجهتِه.
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املؤمنني )عليه السالم(:- )من عذب لسانه كثر  قال امري 
اخوانه( 

واالنصار   االعــوان  لكثرة  ولينته سبب  اللسان  يعين عذوبة 
ومرارة اللسان وصالبته حبيث يتضجر منه سبب لكثرة االعداء 

يف القرى واالمصار.

البخيل  مــال  )بــّشــر  الــســالم(:-  )عليه  املؤمنني  أمــري  قــال 
حبادث او وارث( 

يعين أّن من مل ينفق ماله يف طريق اخلري فرضًا او فضاًل 
بعده  يبقى  أن  او  بآفة من حيث ال حيتسب،  يهلك  أن  بد  فال 
لورثته وعليه حسابه، وتعلق التبشري واالنذار باملال جماز عقلي 
السرور  يتعقل  ال  ملــن  يتعلق  ال  حقيقة  ـــذار  واالن التبشري  الن 

واحلزن. 

قال امري املؤمنني )عليه السالم(:- )ال تنظر اىل من قال 
وانظر اىل ما قال( 

النسب  ودنــاءة  النفس  القائل من خسة  يعين ال مينع حال 
وترك العمل وسوء االدب من قبول قوله ومساع كالمه واقتباس 
أينما  املؤمن،  العلم واحلكمة من فيه كما قيل: احلكمة ضالة 

وجدها أخذها.

قال امري املؤمنني )عليه السالم(:- )اجلزع عند البالء متام 
احملنة( 

اجلزع ضد الصرب والبالء واحملنة هي املصيبة مسيت بهما 
لكونها سبب االبتالء واالمتحان، وقد يطلق البالء على النعمة 
لكونها ابتالء واختبارًا للمنعم عليه، هل يشكر فيثاب، ام يكفر 

فيستحق العقاب.
يعين ان من ترك الصرب عند املصيبة وأتى ما فعله اجلهال 
من خدش الوجه ولطمه وشق اجليب والبكاء مع الصوت تكمل 
مصيبته ويتم حمنته حيث اوقع نفسه يف نصب ومشقة وحرم عن 
ثواب مصيبته وحمنته بل استحق بارتكابه املنهي بعذاب و نقمة 
املصيبة  ان يصرب عند  للعاقل  وال مصيبة أشد منها فاالوىل 

حتى ال حيرم عن الثواب وختلص عن استحقاق العقاب.

أقوال أمير المؤمنين )عليه السالم( 
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)عليه  ــــني   املــــؤمــــن امــــــري  قــــــال 
السالم(:- )ال ظفر مع البغي( 

يعين ان من اراد ان يكون امامًا يف 
االرض وجيري حكمه بني االنام فجمع 
ان  فاألغلب  لألمام  حماربني  جنودًا 
يقع االنهزام وعدم الوصول اىل املرام 
ولو غلب وكان مظفرًا فال ينفعه ذلك 
هو  بل  بقاء  وال  له  دوام  ال  اذ  الظفر 
الـــــزوال الن أصــلــه ظلم  مــعــرض  يف 

وضالل. 

قال امري املؤمنني )عليه السالم(:- 
)ال ثناء مع الكرب( 

يذكر  مل  التكرب  اعــتــاد  مــن  يعين 
عند أحد باخلري والصالح بل بالشر 
املعايب  يــظــهــر  فــبــالــكــرب  والــوقــاحــة 
واملناقب،  املفاخر  وتضمحل  واملثالب 
فاّن الكرب والعظمة صفتان خمتصتان 
بــاهلل تعاىل ال جيــوز الحــدٍ ان حيوم 
القدسي:  احلـــديـــث  ويف  حــوهلــمــا، 
فمن  ازاري  والعظمة  ردائــي  الكربياء 
النار،  ادخلته  منهما  واحــدًا  نازعين 
انه: ال يثين  وحيتمل معنى آخر وهو 
الن  خالقه  حيمد  وال  الكرب  صاحب 
كربه مينعه ان يعظم غريه وميتثل أمره 

كما اّن ابليس محله الكرب على ترك 
االمر حتى يسجد آلدم عليه الصالة 
والسالم وكان من الكافرين نعوذ باهلل 

من ذلك. 

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(:- 
)ال بر مع الشح( 

يعين ان من اعتاد الشح ال حيب 
وال يريد ان يعني أحدًا بالنفس واملال 
}وَتَعَاوَُنوا  تعاىل:  بقوله  يأمتر  ومل 
ْقوَى{ )سورة املائدة:2(  عََلى الِْبرِّ وَالتَّ
فان رجوت رضى اهلل تعاىل وان تذكر 
بالذكر اجلميل فاقرب كل واحد بالرب 
واالحــســان مــريــدًا به رضــى الرمحن 

فأنه هو املراد ممن هو انسان. 

قال امري املؤمنني )عليه السالم(:- 
)ال صحة مع النهم( 

الطعام  اىل  االشتهاء  شــدة  يعين 
تفضي اىل كثرة االكــل، وهي تفضي 
اىل التخمة، وهي تورث املرض، حتى 
املوتى  بعث  لــو  قــال بعض احلــكــمــاء: 
سبب  عــن  منهم  كــل  وسئل  بأمجعهم 
موته لقالوا: هي التخمة، وقد: أدرج 
آية  نصف  يف  الطب  علم  تعاىل  اهلل 

حيث قال تعاىل: }كلوا واشربوا وال 
تسرفوا { )سورة االعراف:31(. 

قال امري املؤمنني )عليه السالم(:- 
)ال شرف مع سوء االدب( 

املعنى ال جيد الشرف مع ليس له 
ادب وان كان ذا حسب ونسب، اذ هو 
مجلة الشرف ومعترب فيه فكأنه جزء 
منه والكل ال يوجد بدون اجلزء وهلذا  
ــاذ املــــؤدب عــلــى فاألب  يــرّجــح االســت
االب  وكماله  الولد  ألنه سبب لشرف 
لوجوده وحصوله وال عربة للوجود بال 

كمال. 

من أقوال أمري املؤمنني علي عليه 
السالم:

والعقل  ســـاتـــر،  غــطــاء  *احلـــلـــم 
ُحــســاٌم قــاطــع، فــاســرت خــلــَل خلقك 

حبلمك، وقاتل هواَك بعقلَك.
إجتناُب  لــنــفــســك  أدبـــــًا  *كـــفـــاك 

ماتكرهُه من غريك.
وتوّل  أتـــاَك،  ما  الدنيا  من  *ُخــذ 
عما تــوىل عــنــك، فــان أنــت مل تفعل 

فأمجل يف الطلب.
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إن من ميشي على االرض يشعر 
يف  يسري  من  وأن  اليها،  باالنتماء 
هنا،  شجرة  يتأمل  وهــو  الطرقات 
ونبتة هناك، يقيم عالقة مع اشياء 

اساسية يف هذا الكون. 
حينما  امجل  يبدو  شيء  كل  إن 
تكونني ماشية، وال ميكن احلصول 
على هذا الشعور وأنت داخل سيارة 
أو قطار، مهما كانت وسائل التنقل 

يف هذه االيام مجيلة ورائعة. 
أكيد انت ال متلكني خياًل لتتمتِعي 

بالركوب عليها...
مـــااًل  متــلــكــني  ــكــونــي  ت مل  واذا 

لتستمتِعي بالسفر به...
االقـــــــل، متلكني  عـــلـــى  فــــأنــــِك 

وتتمتعي  بــهــمــا،  لــتــمــشــي  قــدمــني 
فوقِك،  الـــزرقـــاء  الــســمــاء  مبــنــظــر 
ي رائحة االرض اليت حتتِك،  وتشمِّ
وتستنشقيين اهلواء العليل حولِك...

��ذِي  الَّ هُ��وَ  تــعــاىل:}  ربنا  يقول 
فِي  َفامْشُوا  َذُل��واًل  اأْلَرْضَ  َلُكمُ  جَعََل 
وَإَِليْهِ  ِرْزقِ���هِ  مِ��نْ  وَُك��ُل��وا  مَنَاكِِبهَا 

النُّشُورُ{ )سورة امللك/االية15(. 
التمشي  بــِك  يطول  حينما  إنــِك 
معينة  نــقــطــة  اىل  تــصــلــني  فـــإنـــِك 
الــتــوتــر داخلِك  يــتــالشــى عــنــدهــا  
وتصبحي جزءًا ال يتجزأ من العامل 
حولِك، وتذوب يف يوم تتساقط فيه 
الرذاذ وساده اهلدوء والضباب، أو 
يف آخر حيمل اليِك حرارة الصيف 

وعبريه وقد تضّوعت االرض برائحة 
الزهر والرتاب واالسفلت والعشب 

والصنوبر. 
مجيعًا  االحاسيس  هذه  وتوقظ 
ذكريات ايام صيف اخرى قد عشِت 
فيها وتستوقفِك وسط هذا اجلمال 

الشفاف. 
للشمس  احيــــاءات،  لـــألرض  إن 
احياءات، ولألشجار احياءات، فإن 
االحياءات  بتلك  تتمتعي  أن  أردت 
فال بد أن تتمشي يف اهلواء الطلق، 
لينبعث يف اعصابِك    لذيذ ال ميكنِك 

احلصول عليه بغري التمشي. 
املناسبة  الــســرعــة  هـــو  املــشــي 
لالستكشاف والتعّلم والتفّهم والتقاء 

يمكنِك أن تمشي
لتروحي عن نفسِك
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ـــقـــدرة على  الـــنـــاس وهـــو حيــفــز ال
االوكسجني  كمية  بــزيــادة  التفكري 

اليت تصل اىل الدماغ. 
حكمة  تتعلمي  أن  اردِت  اذا  ثم 
فإنهم  تتمشي،  أن  فعليِك  االنبياء 
كانوا ممن ميشون يف االرض. يقول 
َقبَْلكَ مِنَ  َأرْسَْلنَا  تعاىل:}وَمَا  اهلل 
عَامَ  الطَّ َليَْأُكُلونَ  إِنَّهُمْ  إاِلَّ  الْمُرْسَلِنيَ 
وَيَ��مْ��شُ��ونَ فِ��ي اأْلَسْ�����وَاقِ{ )سورة 

الفرقان/ اآلية 20(. 
إن التمشي ليس رياضة فحسب، 
وال هو تنزه فقط، ولكنه ترويح عن 
وجماراة  للعقل،  وتــقــويــة  الــنــفــس، 
للطبيعة البشرية، وإعادة للتماسك 

الداخلي يف االنسان ايضًا. 
لقد كنا يف صغرنا مجيعًا خرباء 
والتمتع..  والتحدث،  التمشي،  يف 
وكانت ارجلنا والسنتنا جاهزة دائمًا 
رحــلــة شائقة  ملــرافــقــة صــديــق يف 
فتنقلنا االقدام اىل مغامرات مثرية 
التجوال  يف  وبرعنا  متوقعة،  وغري 
عدة،  لــســنــوات  نفسها  االزقــــة  يف 
مكتشفني يف كل مرة جديدًا نتبادل 

حوله االحاديث. 
أن  بعد  التمشي  تركنا  فلماذا 

اصبحنا شبابًا وكهواًل؟ 
إن كل الذين مل ميتلكوا السيارة 
ينعمون بالتمشي، ومن ثم بالتحادث 
الــعــمــيــق، حــيــث إن الـــتـــحـــادث يف 
الصاالت يبقى حمدودًا، وكذلك يف 
احلــفــالت... ولكن ال جمــال للهرب 
منه يف نزهة طويلة وحني تتمشني 
تتعرفني  فــإنــِك  آخـــر  مــع شــخــص 
ملهيات  وجود  لعدم  العمق  اليه يف 

ختتبئان خلفها.. 
إن التمشي يريح االعصاب لكي 
العقل  على  االبـــواب  ويفتح  تعمل، 

لــكــي يــفــكــر، ويــطــلــق الــلــســان لكي 
يتحدث.. 

يقول أحد االطباء: )حني بدأت 
كان  االوىل،  للمرة  املشي  ريــاضــة 
صباح  فبعد  للهرب،  وسيلة  ذلــك 
بنزهة  أقوم  املكتب، كنت  متعب يف 
مــنــعــشــة وقــــت الــــغــــداء، تــتــيــح لي 
النقي وحتسس أشعة  تنشق اهلواء 
الشمس، ثم وجدت أن نزهة أخرى 
طريقة  هي  الــبــارد  الليل  نسيم  يف 

ممتازة لالسرتخاء. 
ولن انسى ما حييت، ذلك الشعور 
الذي انتابين يف امسية شتوية وأنا 
بعد  املهجورة  الــشــوارع  اســري عرب 
مــرهــقــة قضيتها  طــويــلــة  ســاعــات 
فجأة  فقد حتــررت  املستشفى،  يف 
ما  وسرعان  والتعب،  الضغط  من 
تبخر قلقي حيال مرضي وهمومي 
الشخصية كما كانت تتبخر أنفاسي 
الليلة  تلك  يف  بــالــرطــوبــة  املشبعة 

اجلليدية. 
وبعدما اختذت من املشي رياضة 
راح  فيما  معنوياتي  ارتفعت  ثابتة، 
ينخفضان  دمــــي  وضـــغـــط  وزنـــــي 
املواد  مراجعة  وباشرت  تدرجييًا، 
وحني  املشي  حول  املكتوبة  الطبية 
العيادية  مبالحظاتي  ذلــك  قارنت 
ــعــائــالت، تــبــني لـــي أن  ــل كــطــبــيــب ل
أفضل،  صــحــة  اىل  سبيل  املــشــي 
أطــول، مهما  وجسم أمجل، وحياة 
بهذه  فيها  تشرع  اليت  السن  كانت 

الرياضة(. 
عزيزتي اقول لِك إن املشي يوسع 
اجلوانب الضيقة يف شرايني القلب 
التاجية، مقلاًل من امكانية االصابة 
بنوبة قلبية، واذا كان هناك شخص 
عصيب املزاج ويدخن السجائر يف 

الوقت نفسه، فاملشي حيسن حاله 
اوكسيد  اول  نــســبــة  خــفــض  عـــرب 
جدًا  املرتفعة  والنيكوتني  الكاربون 
اوعيته  زاد املشي  أو رمبــا  يف دمــه 
الدموية مرونة، مما يقلل من امكان 
وبالتالي  الضغط،  حتت  انفجارها 

من احتمال اصابته بنوبة قلبية. 
وبني املرضى الذين عاجلهم أحد 
والستني،  الرابعة  يف  رجل  االطباء 
ــًا مــنــذ زمـــن بضغط  وكــــان مــصــاب
القلب  شــرايــني  يف  ومـــرض  مرتفع 
التاجية، فسأل الرجل إن كان جيوز 
له ممارسة نوع من الرياضة حيّسن 
هناك  بــأن  الطبيب  فأجابه  حاله، 
نشاطًا مثاليًا ملثل حاله هو املشي، 
مل يقتنع بذلك حتى أوضح له أن يف 
امكانه البدء بربنامج معتدل يقضي 
به اىل املشي ملدة ساعة كل يومني، 
ثالثة  بــني  تـــرتاوح  مسافة  قاطعًا 
انقضاء  وبعد  كيلومرتات ومخسة، 
الشخص  هــذا  ــان  ك اســابــيــع،  ستة 
كيلومرتات  اربــعــة  مسافة  ميشي 
يــومــيــًا، ونــقــص وزنـــه قــرابــة ثالثة 
ضغط  هبط  فيما  كــيــلــوغــرامــات، 
دمـــه عــلــى حنــو مــلــحــوظ. وينطوي 
املشي على عناصر املرح والسهولة 
يثابر  ملـــاذا  يفسر  وهـــذا  ــة،  ــرون وامل
يف  عليها،  الرياضة  هــذه  ممارسو 
حني تشهد أنواع الرياضات االخرى 

عددًا كبريًا من املنسحبني. 
اخيت العزيزة اليِك أصواًل جيب 
بــعــني االعــتــبــار يف املشي  أخــذهــا 

وهي: 
من  أن جتــعــلــي  اواًل:-حـــــاولـــــي 
التمشي اختبارًا حسيًا مبهجًا، واذا 
أمكن أن متشي يف طريق تكثر فيه 
كاملناظر  النظر،  تسّر  غنية  ــوان  ال
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تلفت  أبنية مجيلة  بني  أو  الطبيعية، 
االنتباه فهو أفضل، وال بد أن تعريف 
مع  احاسيسِك  انسجمت  كلما  أنــه 
حركة قدميِك ازداد متشيِك متعة... 

فزقزقة العصافري، وخرير املياه، 
واصـــوات  الــشــجــر،  أوراق  وحــفــيــف 
ــنــاس الــفــرحــني، هــي مــن اسباب  ال
كــمــا أن عبري  الــتــمــشــي..  املــتــعــة يف 
ورائحة  الــربــيــع،  فصل  يف  االزهــــار 
القهوة الطازجة، والدخان املتصاعد 
روائح  إال  ليست  مواقد احلطب  من 

عطرة مفاجئة أثناء املشي. 
ثانيًا:-خططي ملسارِك لكي تكون 
احملطات اليت متري بها مشوقة ففي 
االمــكــان الــقــيــام بــنــزهــات مــثــرية يف 
واملناطق  والضواحي،  والقرى  املدن 

الربية وغريها... 
ثــالــثــًا:-االنــتــظــام الــضــروري لكل 
حقل ولكي يكون املشي فعااًل، جيب 
أن ميــــارس بــانــتــظــام ملـــدة تـــرتاوح 
ــقــة و60دقـــيـــقـــة كـــل مرة  ــي بــني45دق

خـــالل ثـــالث مـــرات عــلــى االقـــل يف 
الربنامج  يبدأ  أن  واقــرتح  االسبوع، 
اسابيع،  ستة  تستغرق  تكييف  بفرتة 
خصوصًا من أجل املتقدمني يف السن 
وذلك  الرياضة.  يتعودوا  مل  والــذيــن 
كل  مــرة  باملشي15دقيقة  يــبــدأ  ــأن  ب
الالحقني،  االسبوعني  خالل  يومني 
ثم تصل تدرجييًا اىل 45-60دقيقة 

أربع مرات يف االسبوع. 
رابعًا:-ال تتعاملي مع املشي وكأنه 
واجب تؤديه وال بد من أن تنتهي منه 
اعتربيه  بــل  وقــت ممكن،  أقــرب  يف 
نزهة، ومتعة فاذا مررت بوردة جلبت 
أثار احاسيسِك  انتباهِك، أو مبنظر 
قلياًل حتى متتلئي من ذلك  فتوقفي 

بهجة وسرور. 
خامسًا: - امشي دائمًا بتواضع، 
فالطبيعة  الــكــربيــاء،  مشية  ولــيــس 
شأنها شأن الناس، حتب املتواضعني، 

وتكره املتكربين. 
)مشي  تريدين  كنِت  سادسًا:-إذا 

فتمشي  الرياضة،  ال مشي  النزهة( 
على مهل، وهو ايضًا من انواع املشي، 
وله قيمته كمتعة، اكثر مما له قيمة 

كرياضة. 
سابعًا:-اجعلي التمشي عادة يومية 
متارسينها عند الصباح قبل الفطور، 
لتنعمي  ــعــشــاء،  ال بــعــد  املــســاء  ويف 
هانئ  ونــوم  النهار،  يف  جيد  بنشاط 
االكل  بعد  املشي  وجتنيب  الليل،  يف 
مباشرة، وكذلك يف الطقس الشديد 
الربودة أو احلرارة أو الرطوبة، ويف 

العواصف وحني هبوب الثلوج. 
من  استطعِت  مــا  ثامنًا:-خفِفي 
معِك  وال حتملي  وثــيــابــِك،  حــذائــِك 
شيئًا وذلك للحصول على اكرب قدر 

ممكن من الراحة واالمان. 
تاسعًا: - اذا شعرِت بالتعب الشديد 
فامتنعي من مواصلة املشي واسرتحيي 
مطلوبًا  فليس  املواصلة...  قبل  قلياًل 
االستمرار يف أي عمل اذا شعرِت أن 

مضرته أكثر من منفعته. 
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احساس  هي  السادسة:  احلاسة 
فطري ال ارادي بعيد عن املنطق ميكن 
والتنبؤ  اجملــهــول  معرفة  مــن  صاحبه 
ميتلكونها  الناس  وبعض  باملستقبل، 

بدرجات متفاوتة. 
لديك  كانت  اذا  مــا  معرفة  ميكن 
هذه احلاسة بإجراء االختبار التالي: 
اجب على االسئلة التالية بكلمة )نعم( 

او )ال(. 
الغيت مشروعًا  ان  هل سبق   .1
او قرارًا ألنك احسست بشيء غامض 

جتاهه؟ 
هل تستيقظني من نومك قبل   .2

رنني الساعة؟ 
هل تتحقق احالمك دائمًا؟   .3

هل رأيِت شخصًا واحسست   .4
انك رأيته من قبل؟ 

متوفني  اشخاصًا  ترين  هــل   .5
يف احالمك؟ 

هل تأخذين وقتًا طوياًل لكي   .6
تتخذي قراراتك؟ 

هل حيالفك سوء احلظ؟  .7
هل تعتربين نفسك شخصية   .8

حمظوظة؟ 

عـــنـــدمـــا يــطــلــب مـــنـــك احد   .9
اصــدقــائــك ان حتــــذري رقـــمـــا، هل 

تقولني الرقم الصحيح؟ 
جانبًا  الــصــدفــة  تشكل  هــل   .10

حقيقيًا يف حياتك؟ 
هل تتخذين قراراتك دون ان   .11

يكون هناك سبب حمدد؟ 
هل تستطيعني ان تتوقعي ما   .12

بداخل علبة هدايا دون ان تفتحيها؟ 
حتسي  ان  تستطيعني  هـــل   .13

بشيء سيئ قبل حدوثه؟ 
هـــــل حتـــســـني مـــتـــى ســـوف   .14
تقابلني شريك حياتك وتوأم روحك؟ 

بكلمة  اجــابــاتــك  معظم  كانت  اذا 
)ال(: 

الذين  االشخاص  من  لسِت  فانِت 
بقدر  الــســادســة  بــاحلــاســة  يتمتعون 
انك  على  تــدل  اجاباتِك  ولكن  كبري. 

تثقني حبدسِك. 
ـــمـــا مـــا جتـــديـــن نفسك  انـــــِك دائ
اصدقائك  مــن  النصيحة  تــرفــضــني 

املخلصني من دون ذكر اسباب. 
تتحكم  غــرائــزِك  تدعي  ال  انتبهي 
املخلوق  هو  فاالنسان  تصرفاتِك  يف 

كبح  على  بــقــدرة  خلق  الــذي  الوحيد 
مجاح غريزته. 

صوتِك  اىل  االســـتـــمـــاع  حـــاولـــي 
الذي خيربِك  انه احلدس  الداخلي... 
عن أشياء رمبا حتدث لِك وجتلب لِك 

شيئًا من السعادة. 
بكلمة  اجــابــاتــِك  معظم  كانت  اذا 

)نعم( فانت: 
انِك شخصية تتمتع بقدر كبري من 
احلدس والتوقع ملا حيدث، فحاستِك 
السادسة ختربِك دائمًا باألشياء قبل 

حدوثها. 
هادئة  تبقي  ان  هــو  حــدســِك  ان 
اعماقِك  صــوت  اىل  لتستمعي  دومــًا 
وهي ختربِك عن احساسِك الداخلي 

باألشياء. 
باحلاسة  يتمتع  ـــذي  ال الــشــخــص 
الــســادســة هـــو مـــن يــســتــطــيــع جتنب 
االشياء املزعجة اليت رمبا حتدث له 

يف احلياة. 
يتحدثان  ايضًا  وقلبِك  عقلِك  ان 
اليِك مثل لسانِك وانِت تصغني حبرص 

ملا يقوالنه. 

هل لديك الحاسة السادسة؟

رجب 1435 هـ  - أيار 2014م

ďĎ

اكتشاف الذات



املقادير 
6 حبات نقانق 

4 حبات بيض مسلوق 
4 حبات خملل خيار متوسطة احلجم 

2 باقة خس عادي 
ملعقة طعام خل 
ملعقة شاي ملح 

ملعقة شاي فلفل اسود 
ربع كوب عصري ليمون 
ملعقة طعام زيت زيتون 

الطريقة
املاء  مــن  تصفى  ثــم  النقانق  حــبــات  تسلق 

وتقطع حلقات دائرية. 
يقطع كل من البيض املسلوق واخليار املخلل 

اىل حلقات دائرية. 
تقطيعه  بعد  االنــاء  يوضع اخلــس يف اسفل 
ويضاف اليه البيض املسلوق واخليار ثم تفرش 

النقانق على السطح. 
يعمل خليط من امللح والفلفل والليمون وزيت 

الزيتون ويرش على السطح. 

سلطة النقانق
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المقادير
كيلو حلم عجل 

قطعة متوسطة ليه 
1 بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا 

نص كوب خل تفاح 
ثالثة ارباع كوب زيت زيتون 

ملح 
)القرفة- فلفل اسود-  البهار  ملعقة كبرية من 

حب هال- كبش قرنفل( 
6 بصل مقطعة جوانح للزينة 

بندورة مقطعة دوائر
زيت نباتي  

طريقة العمل
تقطع اللية قطعًا صغرية 

يقطع اللحم قطعًا صغرية 
يــوضــع الــلــحــم يف وعـــاء ويــضــاف الــيــه مجيع 
الزيتون  وزيت  كمية اخلل  ونصف  البهارات  انــواع 

والبصل 
يغطى الوعاء ويرتك يف الرباد ملدة ساعة 

توضع اللية يف طنجرة على النار حتى تذوب 
اللية   عــلــى  ويــوضــع  ـــرق  امل مــن  الــلــحــم  يصفى 
ويرتك على نار قوية حوالي 10 دقائق ثم ختفف 
النار  باقي كمية اخلل ويرتك على  النار ويضاف 

حتى ينضج اللحم ويضاف امللح
يوضع البصل والبندورة يف صينية مع قليل من 
البصل  وجــه  يصفر  فــرن ساخن حتى  الــزيــت يف 

قلياًل 
البصل  ويـــوضـــع  طــبــق  الـــشـــاورمـــا يف  تــصــب 

والبندورة حول الشاورما وتقدم ساخنة. 
ميكن استبدال اللحم بالدجاج.

شاورما اللحم
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الربية  احلــيــوانــات  أضــخــم  الفيل 
ترويضه  وميكن  االرض،  على  املتبقية 
واستخدامه يف التنقل واحلروب، ويعد 
الطقوس  ذات  احليوانات  اكثر  الفيل، 
انه  باإلنسان، حتى  االجتماعية شبهًا 

يتفوق على القرد.
على  تنطوي  الفيلة  حياة  ان  على 
الغاز كبرية تثري الدهشة واالستغراب 
بالفعل، حيث توصل الباحث االمريكي 
)بيرتبرايد( واختص بالبحث عن حياة 
الفيلة والتماسيح، حيث يقول يف كتابه 

)الفيل رمز احلنان واحلب(. 
وذوق  مسع  حباسيت  الفيل  يتمتع 
الدموية  الشعريات  وتعمل  متطورتني، 
على ختليص جسمه  الفيل،  اذنــي  يف 
الــضــخــم مــن احلـــــرارة، ويــعــتــرب جلد 
الفيل، غاية يف االحساس، وهو مغطى 
زيادة  يف  تساهم  صــغــرية  بــشــعــريات 
حوله،  احمليط  حتسس  على  قابليته 
بــأمــان يف  وهــكــذا، يتمكن مــن السري 

االدغال واالشواك، بعد ان يتلقى اشارة 
الضوء اخلضر من شعرياته!. 

امتار  الــفــيــل مخــســة  ــفــاع  ارت يبلغ 
لدى  ووزنــه  امتار  تقريبًا، طوله تسعة 
البلوغ فيزيد عن تسعة اطنان! وجسم 
الفيل كاإلنسان، يضم نقاطًا حساسة 
جدًا اذ يستجيب جسمه لرد فعل معني 
يتمكن  وبذلك  االنسان هلا،  حال ملس 
املروضون من السيطرة على حتركاته 

وتدريبه على االستجابة ألوامرهم. 
تضطلع  الفيل  انــثــى  ــثــى:  االن دور 
تتميز حبدة  اذ  ــر،  ــذك ال امـــور  بــزمــام 
ذكاء وحسن التدبري والتنظيم، وكذلك 

الصرب واحلنان واملشاعر املرهفة. 
مبدأ  عاتقها  على  االنــثــى  وتــأخــذ 
تنظيم النسل، اذ تعيش مع رفيقاتها يف 
تكتل واحد، وال تنفصل عن بعضها اال 
يف موسم التكاثر. وعندما ميوت احد 
الفيلة، تهرع االناث ألحاطتها ومحايتها 
ويذرفن  والنسور،  الضباع  انياب  من 

حفر  من  الذكور  ينتهي  ريثما  الدموع 
لرمي  اجلميع  ويتعاون  لزميلهم،  قرب 
واغصان  بــالــرتاب  وتغطيتها  اجلــثــة، 

االشجار، وكذلك حبفنة من الزهور. 
اما لدى موت احد الفيلة املولودين 
حديثًا، فان االم تضطلع وحدها حبمل 
صغريها وتأبى تلقي العون من اآلخرين 
وتستمر بسحبه، او محله خبرطومها، 

حتى تضعه يف حلده. 
الفيلة مهمة  ــاث  االن احــدى  تتوىل 
صحيًا،  املتوعك  الفيل  عــالج  تطبيب 
االناث  مبــســاعــدة  اخـــرى  تهتم  فيما 
لدى املخاض ورعاية الصغري وترتأس 
وتقدم  ــــــاث،  االن احـــداهـــن جمــامــيــع 

اوامرها للجميع.
فيما  الفيلة  تتخاطب  الفيلة:  لغة 
بينها بأصوات ذات موجات منخفضة، 
مساعها  عــن  الــبــشــريــة  االذن  تعجز 
اىل  ندائه  ايصال  من  الفيل  ويتمكن 

رفيقه الذي يبعد عنه عدة اميال. 

الغاز الفيلة!
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

هل تعلم



اىل  القلب  مــن  الكلمات  تتدفق 
واحلزن  الفرح  دمــوع  ومتتزج  القلب 
نوعها  مــن  وفــريــدة  عــزيــزة  مبناسبة 
حني تتأملها بعقل متدبر وقلب متوقد 
والكربياء  االبــاء  صــور  فيها  تتجسد 
الذات  ــكــران  ون والــوفــاء  والتضحية 
لوحة  تنتهي  وال  االوصــــاف  وتنتهي 
الــبــطــولــة... هـــذه االفــكــار طــافــت يف 
السيدة  اليقظة مبناسبة والدة  عوامل 
زيــنــب بــنــت عــلــي ابـــي طــالــب )عليه 
من  اخلامس  يوم  املصادف  السالم( 
ذاكرة  الــذي طبع يف  االول..  مجــادى 
االقالم  تعجز  قصصًا  لــريوي  الزمن 

أن تكتب عنها يف ثنايا الكتب. 
وتشع بأنوارها البهية على صفحات 
التأريخ التليد وتقول لكل نساء العامل 
هــا انـــا ذا ولــــدت مــن رحـــم االســـرة 
االنسانية  الــرســالــة  محلة  احملمدية 
لتضع قــانــون احلــيــاة الــســرمــدي من 
يومًا  تتألق  اليت  الطف  خالل صــورة 

بعد يوم. 

الــــوالدة امليمونة  مــن خــالل هــذه 
نتوجه اىل املرأة املسلمة ان تستحضر 
الدروس والعرب من شخصية احلوراء 
اليت تعترب املعلم بعد الزهراء )عليها 
وهي  املــثــالــيــة  االم  فــهــي  ـــســـالم(  ال
التكليف  وهذا  سنوات  اخلمس  بعمر 
لتتحمل  وقوة  اعطاها صالبة  االهلي 
العراق  من  وااليتام  السبايا  تقود  ان 
املنتصر  وشجاعة  بصرب  الشام  اىل 
من  ونستمد  الثكلى...  الفاقدة  وليس 
روح زينب الثبات على املبدأ والعزمية 
للوصول للهدف والصوت املدوي الذي 

عصف بالعروش الظاملة.
والدة  هي  الطالبيني  عقيلة  والدة 
ــة يف  ــرة ذات رســال لــكــل امــــرأة صــاب
به  املكلفة  الـــدور  بـــأداء  تقوم  احلــيــاة 
على احسن وجه من ابنة بارة وزوجة 
صـــاحلـــة واخـــــت وفـــيـــة وقــــائــــدة يف 

اجملتمع. 
الزهراء  مــن  ابــتــدأت  ــة  والــرســال
بــنــاء شخصية  مــن  الــســالم(  )عليها 

لتشع  البطلة  االبــنــة  واكملتها  املـــرأة 
مر  على  بأسره  العامل  على  انــوارهــا 

االزمان والعصور. 
اللوح  زيـــنـــة  ـــكـــربى  ال )فـــزيـــنـــب   
االسالمية  )املـــوســـوعـــة  احملـــفـــوظ( 
اجمللداخلامس(  ــوي/  ــل ــع ال الــســيــد 
ال  اهلل  )فــو  املــدويــة  وتــظــل صرختها 
متحو ذكرنا( منارًا لكل ثائر وطريقًا 
لكل صــاحــب حــق واخــــريًا نــقــول لك 
احلب واالجالل والعرفان باجلميل يا 

خري النساء وابهاهّن مسرية. 
وداد عبيد موسى 

صوت الحوراء
هّز عروش الظلم
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أنــــــوار



يــــــــــا مسي الكليم جئتك اسعــــــى
واهلوى مركيب وحبـــــــــــــــــك زادي

مسين الضــــــــر وانتهى بي فقــــري
حنوك مغناك قاصدا من بالدي

ليس تقضى لنا احلوائج إال عنـــد
باب احلوائـــج املعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

عند حبر الندى ابن جعفر موسى
عند باب الرجاء جد اجلــــــــــــــــواد


