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�شعبان يب�شر اأر�ض الطفوف
ولـــد يف هـــذا ال�ســـهر ال�ســـريف رمز االإبـــاء والت�سحيـــة، وعنوان العـــز واملرجلة، وبـــاب الرحمة ومعـــدن العلم، 
و�ســـليل النبّوة وفرع ال�ســـجرة املحمدية االإمام احل�سني عليه ال�سالم، وولد يف هذا ال�سهر اأي�سا ع�سيد االإمام نا�سر 
الدين و�ســـاقي العطا�ســـى وكب�ـــص الفداء ورمز الوفاء، ذو الب�سرية النافذة واالإميان ال�سلب قمر الع�سرية العبا�ص 
بـــن علـــي بن اأبي طالب عليهم ال�ســـالم، وتنورت املدينة بر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم وظل نورها وهاجًا 
مبيالد حليف الدمعة ال�ســـاكبة، واالأع�ساء ال�ســـاجدة، وناظـــم الزبور املحمدي، ذي الثفنـــات، و�ساحب الدعوات، 
�ســـيد ال�ســـاجدين وزين العابدين علي بن احل�ســـني، وطّلت اأنوار ال�ســـباب، ف�سّلت ال�ســـيوف، ودنت احلتوف، ودوى 
النداء حي على اجلهاد، مبيالد �ســـبيه امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خلقًا وُخلقا ومنطقا علي االأكرب، و�سبيه 

املجتبى القا�ســـم بن احل�سن عليهم ال�سالم.
يف هـــذا ال�ســـهر ولـــد اأبطال كربـــالء و�ســـهداء العقيدة واأن�ســـار الدين وحماته، فب�ســـر �ســـهر �ســـعبان اأر�ص 
الطفوف مبيالد االأقمار التي �ســـتهبط عليها فقال لها جئت لك ب�ســـيد �ســـباب اأهل اجلنة وفلذة كبد الزهراء اأبي 
االأئمـــة وقائد االأمـــة �ساحب ال�سرخة املدوية على مر االأزمنة )هيهات منـــا الذلة(، وجئت لك بالقمر الذي بزغ 
يف حجـــر الطهر والطهارة العبـــد ال�سالح املطيع، والبطل ال�سرغام الذي اأبدله اهلل تعـــاىل بجناحني يطري بهما 

يف اجلنة مع معـــه جعفر بن اأبي طالب.
وجئتك ببطلني �ســـابني ال يليق بهما اإاّل االرجتاز يف �ســـوح الوغى علي االأكرب وابن عمه القا�سم �ستكون لهم �سوالت 
وجـــوالت وهجـــوم ودفاع، وال يقرون وال يهداأون اإاّل بن�سب علم العـــزة واحلرية على ظهرك يا اأيتها الطفوف الكرمية، 
وال ي�ســـتقرون اإال يف بطن ثراك فتكون قبورهم رو�سة من ريا�ص اجلنة، فتعلو هامتك فوق هامات االأرا�سي، وتفخري 
بنازليك و�سيوفك، وتطيب ريحك وت�سموا تربتك فتكون مالذًا للمظلومني ونربا�سًا للمجاهدين و�سفاء للمر�سى وقبلة 

للزائرين، وكعبة للقا�سدين.

امل�شرف العام
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التي  التحرمي  ا�سباب  ماهي  �ــص/ 
ب�سببها يحرم وال ي�سح تزويج الرجل 

بينهما؟  الزواج  يقع  املراأة وال  من 
ب�سببها  والتي  التحرمي  ا�سباب  ج/ 
يحرم وال ي�سح تزويج الرجل باملراأة 

عدة امور :-
الن�شب.  الأمر الول 

الــنــ�ــســاء  ا�ـــســـنـــاف  مـــاهـــي  ــص /  �ـ
ــدا ا�ـــســـنـــاف الـــرجـــال  ــ املـــحـــرمـــة ع

لن�سب؟  با
ا�سناف  �سبعة  بالن�سب  يحرم  ج/ 
من  ا�سناف  �سبعة  عــدا  الن�ساء  من 

الرجال وهن كاالأتي :-
مهما  اجلدات  وت�سمل   -: اأالم    -١
املراأة  فتحرم   ، الأم  او  كن  الأب  علون 
وابن   ، ابنها  ابن  وعلى   ، ابنها  على 
وابن   ، بنتها  ابن  وعلى   ، ابنها  ابن 
وابن   ، ابنها  بنت  وابن   ، بنتها  بنت 
حترم  وباجلملة  وهكذا.  بنتها   ابــن 

بالوالدة.  اليها  ينتهي  ذكر  كل  على 
ولو  احلفيدة  وت�سمل   -: البنت   -٢
على  فتحرم   ، و�سائط  اأو  بوا�سطة 
اأو  كان  الأب  اجلد  ذلك  يف  مبا  اأبيها 
وبنت   ، بنته  الرجل  على  فتحرم  الأم. 
بنته  وبنت   ، اأبنه  ابــن  وبنت   ، اأبنه 
بنته  اأبن  وبنت  بنته،  بنت  وبنت  ابنه 
وباجلملة  وهكذا  اأبنه.  بنت  وبنت   ،

بالوالدة.  اليه  تنتمي  انثى  كل 
3- االخت الأب كانت اأو الأم او لهما. 
او  الأب  اأكـــان  �ــســواء  االخ  بنت   -4
تنتمي  امــراأة  كل  وهي   ، لهما  اأم  الأم 
بالوالدة اىل اأخيه بال وا�سطة او معها 
لها  االنتماء  اأكــان  �سواء  كــرت  واأن 

باالختالف،  ام  باالمهات  ام  باالباء 
ابنه  وبنت  اأخــيــه  بنت  عليه  فتحرم 
وبنت   ، بنته  وبــنــت  ابــنــه  ابــن  وبــنــت 

وهكذا.  بنته  ابن  وبنت  بنته،  بنت 
انثى  كــل  وهــي   -: االخــت  بنت   -٥
النحو  على  بالوالدة  اأخته  اىل  تنتهي 

الذي ذكر يف بنت االخ. 
الأب  االب  اأخــت  وهي   -: العمة   -6
، واملراد بها ما ي�سمل  او لهما  او الأم 
اأخت  وهي   ، االب  عمة  اي  العاليات 
اجلد لالأب الب اوالم او لهما ، وعمة 
اأو  الم  اأو  الب  اأبيها  اأخــت  وهي  االم  
لالأم  لالأب واجلد  ، وعمة اجلد  لهما 
فمراتب  كــذلــك  واجلـــدة   ، لهما  اأو 
كل  فهي   ، االباء  مراتب  هي  العمات 
او  ال�سخ�ص  الب  اأخــتــا  تــكــون  انــثــى 
طرف  من  بالوالدة  اليه  ينتمي  لذكر 

اأو كليهما.  امه  اأو  ابيه 
اأي�سًا  بها  ــراد  واملـ  -: اخلــالــة   -7
اإال  كالعمة  فهي   ، العاليات  ي�سمل  ما 
ولو  الرجل  اأمهات  الأحدى  اأخت  انها 
اأحد  اأخــت  والعمة   ، اأبيه  طــرف  من 
ــه ولــو مــن طــرف امــه ، فــاأخــت  ــائ اآب
خالة  انها  حيث  خالته  لــالأب  جدته 
حيث  عمته  ــالأم  ل جــده  واأخـــت  الأبــيــه 

اأمه.  اأنها عمة 
الن�سب؟  اأق�سام  ماهي  �ص/ 
-: ق�سمني  على  الن�سب  ج/ 

ب�سبب  ح�سل  وهوما   : �سرعي   -١
الــوطء  هــذا  اأكــان  �سواء  الزناء  غري 
بالعار�ص  حــرم  وان  ــا  ذات امل�ستحق 
يف  اأو  حي�سها  اأيـــام  الــزوجــة  كــوطء 
كان  اأم  االحـــرام  اأو  االعتكاف  حــال 

غري  اأو  �ــســبــهــة  عــن  كـــالـــوطء  ــريه  غـ
مباء  املـــراأة  تلقيح  طــرق  مــن  الــوطء 

الرجل.
ح�سل  مــا  وهــو   : �سرعي  غــري   -٢

وال�سفاح. الزناء  ب�سبب 
�ص/  هل ان حرمة النكاح تعم كال 

لق�سمني؟ ا
زنا  فلو  الق�سمني  كال  تعم  نعم  ج/ 
مل  اأنثى  اأو  ذكرًا  منه  فولدت  بامراأة 
كل  بــني  وكــذا   ، بينهما  النكاح  يجز 
 ، والزانية  الزاين   اأوالد  وبني  منهما 
وكذا حترم الزانية واأمها واأم الزاين 
وحترم   ، الذكر  على  واخته  واختها 
واأخــوانــه  واأبــيــه  الـــزاين  االنــثــى على 

واأعمامه.  واأخواله  واأجداده 
ــــوطء عــن  ــال ــ ــود ب ــا ملــقــ�ــس ــص/ مـ ــ �

؟ �سبهة
مب�ستحق  لي�ص  الذي  الوطء  هو  ج/ 
اأكان  �سواء   ، بذلك  اجلهل  مع  �سرعًا 
و�ــســواٌء  باحلكم  اأم  باملو�سوع  جهال 
مق�سرًا  اأم  قــا�ــســرًا  اجلــاهــل  ــان  اأكـ
مامل يكن مرتدًدا ، ويف حكم اجلاهل 
ا�ستحقاق  يف  اأعــتــمــد  مــن  الــقــا�ــســر 
الوطء على طريق �سرعي تبني خطاه 
وحكم   ، والتقليد  كاالجتهاد  الحقًا  
يف  املــراأة  واأخبار  والبينة،   ، احلاكم 

قولها. على  االعتماد  مورد جواز 
املجنون  وطء  ال�سبهة  بوطء  ويلحق 
ال�سكرات  دون  و�سبههما  والــنــائــم 
عن  امل�سكر  ي�سرب  �سكره  كــان  اذا 

ع�سيان.
املدين خ�سري  �سيد 
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احل�شانة
احل�شانة: هي تربية الطفل ورعايته، 
من  معنٍي  �سٍن  يف  �سوؤونه  بجميع  والقيام 
اجل�سم  وتنظيف  واللبا�ص  وال�سرب  االأكِل 

والدواء والرتبية. 
فاحل�سانة حق م�سرتك بني االأم واالأب، 
مدة  يف  باحل�سانة  االأم  تخت�ص  ولــكــن 
ــوالن، وهــو حقها يف  ــ الــر�ــســاع وهــي احل
وليدها يف هذه املدة بال فرق بني املولود 
له  مر�سعة  كانت  �سواء  االنثى،  او  الذكر 
باالإر�ساع  او  اخــرى  مبر�سعٍة  ار�سعته  او 
ا�ستغناء  امــكــان  حــالــِة  ويف  ِال�سناعي، 
الطفل عنها يف الر�ساِع ال يوجب ا�ستغناءه 
عنها يف احلفِظ والرعاية والرتبية وا�سباع 
والعطف  املحبِة  من  الروحية  احلــاجــات 

واحلنان.
وعليه فال يجوز لالب ان يحرم االم من 
الولد من  او يحرم  املــدة،  ولدها يف هــذِه 
امه، الن ذلك حقها كما عرفناه من قوٍل 
عن ابي ال�سباح الكناين عن ابي عبد اهلل 
ال�سالم(:))اذا  ال�سادق)عليه  االمــام 
ام��راأت��ه وه��ي حبلى  ال��رج��ل  طلق 
واذا  حملها  ت�شع  حتى  عليها  انفق 
و�شعته اعطاها اجرها ول ي�شارها 
ال ان يجد من هو ارخ�ض اجرًا منها 
فهي  الج��ر  بذلك  ر�شيت  هي  ف��ان 
)جامع  تفطمه((  حتى  بابنها  احق 
االم  حتــرم  فال  ال�سيعة:ج٢١(،  احاديث 
الطــالق  بالطالق  او  النكاح  بف�سخ  منه 

االدلة واال�ست�سحاب. 

يف  املتيقن  القدر  فهو  احل��ولن:  اما 
االب  من  الولد  بح�سانة  االم  حق  ثبوت 
حتى يفطم اذا مل تطلب من االجرِة زيادة 
على غريها ما مل تطلق وتتزوج، واما البنت 
�سبع  تبلغ  ان  اىل  امها  ح�سانة  يف  تبقى 
�سنني ثم ي�سري االب احق منها، فان مات 
فاالقرب)و�سائل  االقــرب  ثم  فــاالم  االب 

ال�سيعة:ج٢١/�ص47٠(. 
ــي بن  ــي احلــ�ــســن عــل ــ اب ويف مــكــاتــبــة 
ــالم(عــن ايــــوب بن  ــس ــ� حمــمــد)عــلــيــه ال
ب�سار  بــن  ب�سار  مــع  اليه  قال:كتبت  نــوح 
ــراأة فولدت  جعلت فــداك رجــل تــزوج امـ
ياأخذ  اأن  لــه  يجب  متى  فارقها  ثــم  منه 
ولده؟فكتب)عليه ال�سالم(:)اذا �شار له 
�شبع �شنني فان اخذه فله وان تركه 

فله()الو�سائل:ج٢١/�ص473(.
 فاالم احق بح�سانِة الولد ان �ساءت اذا 
كانت حرة م�سلمة عاقلة ماأمونة على الولِد 
اإىل �سنتني وان كانت انثى واالوىل جعله يف 
ح�سانِة االم اإىل �سبِع �سنني وان كان ذكرًا. 
ت�سقط  وال  تزوجت  لو  احل�سانة  وت�سقط 
لــو زنـــت. ال�سيد اخلــوئــي زعــيــم احلــوزة 
ال�ساحلني  �سره(/منهاج  العلمية)قد�ص 

ج٢_�ص٢8٥
عناوين  هناك  تكن  مل  اذا  هــذا  نعم، 
ثانوية متنع من االخِذ بهذا احلق كاحلرِج 
ت�سقط  فال  االم،  او  الطفِل  على  وال�سرر 
حق ح�سانة االم للطفل لو طلقت، بل تبقى 

م�ستمرة طوال مدة الر�ساع مامل تتزوج. 

�شروط احل�شانة: 
نة  اتفقت كلمة امل�سلمني على ان احلا�سِ
غري  وعفيفة  امينة،  بالغة  تكون  ان  يجب 
فاجرة او مهملة لرعاية ولدها، الن ذلك 
يتناق�ص مع غايِة احل�سانة من االحتفاِظ 
ال�سحة  يــكــفــل  ورعـــايـــتـــه مبـــا  بــالــطــفــلِ 
اجل�سدية وال�سالمة النف�سية، هذا وهناك 
حتى  احلا�سنِة  يف  توفرها  يجب  �سروط 

ت�ستحق االحت�سان: 
االبــويــن  احــد  كــان  اذا  العقل،  االأول: 
احل�سانِة  يف  ــة  ــوالي ال �سقطت  جمــنــونــًا 

للمجنوِن وانح�سرت بغرِي املجنون.
الثاين: االإ�سالم، قد نفى ال�سرع اّية والية 
تعاىل:"وََلنْ  قــال  امل�سلِم،  على  للكافِر 
ــَلــى  ـــهُ لِــْلــَكــافِــِريــنَ عَ يَــجْــعَــَل الـــلَّ

الْمُؤْمِنِنيَ سَِبيلً")الن�ساء:١4١(. 
الثالث: ال�سالمة من االمرا�ِص املعدية، 

وذلك حفظًا للولِد من اال�سابِة بها. 
الرابع: فراغ االأم من الزوجية اذا ا�سر 
الزواج بح�سانة الولد، فاذا تزوجت االأم 
بغري اب ي�سقط حقها يف ح�سانة مولودها 
امل�ستفي�سة،  الن�سو�ص  ذلك  على  ودلــت 

الــ�ــســريــف:)الم احق  الــنــوي  ففي 
تتزوج( مل  م��ا  ابنها  بح�شانة 
)جواهر الكالم: اجلواهري/ج3١(. 

فالطفِل لي�ص متاعًا مملوكًا الحِد االأبوين 
كي ي�ستخدمه �سالحًا �سد االآخر بل البد 

من رعايِة م�سلحته.
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العتبة  م��ن  ك��رمي��ة  ب��دع��وة 
ال��ع��ل��وي��ة امل���ق���د����ش���ة/ ق�����ش��م 

الن�شوية ال�شوؤون 
ــت الــــقــــواريــــر حلـــ�ـــســـوِر  ــ ــب ذهــ
لعقيلِة  امليمونة  ــوالدة  الـ احتفالية 
الــبــيــت الــهــا�ــســمــي الــ�ــســيــدة زيــنــب 
بن  علي  املوؤمنني  اأمري  بنت  الكربى 
وبعد  ال�سالم(  طالب)عليهما  ابي 
ان حــ�ــســرنــا جــانــبــًا مــن االحــتــفــاِل 
ــالـــوالدِة املــيــمــونــة والـــذي  الــبــهــيــج بـ

ــاِت  اآيـ مــن  مــعــطــرة  ــالوٍة  ــت ب ت�سمن 
من  اىل  وا�ستمعنا  املجيد،  الــذكــر 
حتدث عن جوانٍب م�سرقة من حياِة 
املجاهدة،  الثائرة  ال�سابرة  هــذه 
النه�سة  ظــهــرت  ملــا  لــوالهــا  ــي  ــت ال
املجد  وهــذ  االألـــق  بــهــذا  احل�سينية 
ال�سلب  البطويل  فموقفها  العظيم، 
اللعني يزيد بن  اما فرعون ع�سرها 
هناك  امل�سهورة  وخطبتها  معاوية 
اجلامع  ودعــائــم  اركــان  هــزت  التي 

النظام  اركان  زعزعت  كما  االموي 
البغي�ص.  االموي 

تــلــك  اىل  ــتــمــعــنــا  ا�ــس وعـــنـــدمـــا 
بــاالأخــت  التقينا  ــنــرية  ال الــكــلــمــات 
العالقات  علي)م�سوؤولة  اأم  الفا�سلة 
ق�سم  ــ�ــص  ــي رئ ومـــعـــاونـــة  الــنــ�ــســويــة 
هذا  معها  وكــان  الن�سوية  الــ�ــســوؤون 
ال�سوؤون  ق�سم  هيكلية  حول  احلديث 

ومنجزاته.  واهدافها  الن�سوية 
ــوؤون  ــسـ ــ�ـ الـ ــم  ــس ــ� ق ان  ــالـــت:  ــقـ فـ

احتفالية الولدة 
املباركة لبطلة كربالء
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نظرًا  خا�سة  باأهميٍة  يتمتع  الن�سوية 
فهو  مهامِه  وح�سا�سية  عملية  لطبيعِة 
�سعٍب  اأربعِة  على  يحتوي  هيكليتِه  يف 
ووحداٍت ادارية ولكِل �سعبٍة او وحدة 
خا�سة  ووظائف  وم�سوؤوليات  مهاٍم 
بـــه، فــالــقــ�ــســم يــتــكــون مـــن رئــا�ــســٍة 
العالقات  و�سعبة  ومعاونيه  الق�سم 
و�سعبة  واحلا�سبة  الــذاتــيــة  و�سعبة 

اخلدمات.  و�سعبة  النظام  حفظ 
ــبــة  ــس ــا� ــة: ومبــن ــلـ ــائـ ــت قـ ــافـ ــسـ ا�ـ

قلوبنا  على  الــعــزيــزة  ــوالدِة  ــ ال هــذه 
ولل�سنِة  ال�سنوية  احتفاليتنا  اقمنا 
ت�سمنته  وممــا  الــتــوايل،  عل  الثالثة 
معر�ص  اإقــامــة  املباركة  االحتفالية 
ق�سم  مــنــتــ�ــســبــات  ــجــزات  ــن م الأهــــم 
ور�ص  اقامة  وكذلك  الن�سوية  ال�سوؤون 
عــمــل لــلــوقــوِف عــلــى نــ�ــســاطــاِت هــذا 

املبارك. الق�سم 
واإخــتــتــمــنــا لــقــاءنــا بــالــ�ــســيــدة ام 
عــلــي بــالــقــول: ان اقــامــة مــثــل هــذه 

االحـــتـــفـــالـــيـــات ومــــا يــتــخــلــلــهــا مــن 
ــاطــاٍت مــتــنــوعــة هو  ــس ــ� فــعــالــيــات ون
نــوعــيــة يف ا�ـــســـراِك املــــراأة  طــفــرة 
املـــوؤمـــنـــة فــيــمــا تــقــوم بـــه الــعــتــبــات 
ومهرجاناٍت  ن�ساطاٍت  من  املقد�سة 
حتمِل  يف  امل�ساواة  قــدِم  على  لتقف 
اخيها  مع  بجنٍب  جنٍب  م�سوؤولياتها 
ن�سر  وامال  همومه  لت�ساركه  الرجل 
البيت)عليهم  اهــل  ومــذهــب  ثقافة 

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

اخلطبة:- ن�ض 
)وا�شطف���اه قب���ل ان ابتعثه 
اذ اخلالئ���ق بالغي���ب مكنون���ة، 
م�شون���ة،  الهاوي���ل  وب�ش���ر 
وبنهاي���ة العدم مقرون���ة، علمًا 
م���ن اهلل تع���اىل مباآي���ل المور، 
الده���ور،  بح���وادث  واحاط���ة 
ومعرفة مبواقع املقدور، ابتعثه 
اهلل، متامًا لأمره، وعزمية على 
ملقادير  وانف���اذًا  حكمه،  ام�شاء 
يف  فرقًا  المم  ف���راأى  رحتم���ه، 

 . ) نها يا د ا

اخلطبة:- فقرات  مع 
ابتعثه( ان  ) وا�شطفاه قبل 

اخـــذ  مبعنـــى  اال�سطفـــاء 
جوهـــره  اي  ال�ســـيء،  ال�سفـــوة 

تف�ســـري  يف  وقـــال  وخال�ستـــه 
�شفوة  اأخذ  امليزان:)ال�شطفاء 
اذا  ال�ش���يء ومتييزه ع���ن غريه 
اختل���ط وينطب���ق ه���ذا املعن���ى 
بالنظ���ر اىل مقام���ات الولي���ة 
عل���ى خلو����ض العبودية وهو ان 
يج���ري العبد يف جميع �ش���وؤونه 
مملوكيت���ه  يقت�شي���ه  م���ا  عل���ى 
وعبوديته من الت�ش���ليم ال�شرف 

 . ) به لر
وقـــد جعـــل اهلل حممدًا)�سلـــى 
و�ســـلم(�سفوة  واآلـــه  عليـــه  اهلل 
اخللق وجوهـــر املوجودات فاختاره 
ملهمـــة الر�ســـالة اخلامتـــة وقد كان 
هـــذا اال�سطفـــاء من قبـــل ان ياأتي 
حممد)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

اىل عامل ال�ســـهادة بل كان ذلك يف 
عـــامل الغيـــب عند اهلل تعـــاىل وقد 
او�سحـــت ال�ســـيدة الزهراء)عليها 
ال�ســـالم( هـــذا املعنـــى يف اجلمـــل 

تية: االآ
بالغي���ب  اخلالئ���ق  )اذ 
الهاوي���ل  وب�ش���ر  مكنون���ة 
الع���دم  وبنهاي���ة  م�شون���ة 

: ) ن���ة و مقر
اختـــار  تعـــاىل  اهلل  ان  حيـــث 
حممـــدًا و�ســـماه وا�سطفاه يف حني 
ان املخلوقـــات ال زالت م�ســـتورة يف 
غيـــب العـــدم وحمجوبـــة باهاويـــل 

بنهايته.  ومقرونـــة  ظلمتـــه 
ال�سديقة)عليهـــا  ولعـــل 
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االألفـــاظ  بهـــذه  عـــرّبت  ال�ســـالم( 
عـــن مفهـــوم مقولة االمـــكان، حيث 
ان املخلوقـــات قبـــل ان يفي�ـــص اهلل 
تعـــاىل عليهـــا نـــور الوجـــود كانـــت 
يف حّيـــز االمـــكان وقـــد قالـــوا: من 
املمكـــن هو مـــا يت�ســـاوى فيه ن�ســـبة 
العـــدم والوجـــود، فـــان اهلل تعـــاىل 
عليـــه  اهلل  حممدًا)�سلـــى  اختـــار 
واآله و�ســـلم(قبل ان ي�ساء خلق هذه 

املخلوقـــات. 
)علم���ًا من اهلل مباآيل الأمور، 
الده���ور،  بح���وادث  واحاط���ة 

ومعرف���ة مبواق���ع املقدور(: 
مبـــا  عـــامل  تعـــاىل  اهلل  ان  اي 
يـــوؤول اليه امر كل �ســـيء مـــن خلقه 
وحميط بـــكّل جوانب احداث العامل 
وكبريهـــا،  �سغريهـــا  واجزائـــه 
وعـــارف مبوقـــع كّل خملـــوق وبـــكّل 

وم�ســـخ�ساته.  وجـــوده  حـــدود 
ومن ذلـــك نتائـــج وعواقب بعث 
الر�ســـل، واآثار دعواتهـــم وجهادهم 
ي�ســـتجيب  الـــذي  ومـــن  وجهودهـــم 
الـــذي  ومـــن  االنبيـــاء  لدعـــوات 
�ســـوف يتمرد عليهـــم ويقاومهم وال 
ي�ســـتجيب لداعي ال�سماء في�ستوجب 
غ�سب اهلل تعـــاىل ونقمته، فان اهلل 
بـــكل ذلـــك  تعـــاىل عـــامل وحميـــط 

 . م�سبقًا
)ابتعث���ه اهلل امتام���ًا لأم���ره 

ملقادير رحمته( وانف���اذًا 
االأمـــر  باالأمـــر  هنـــا  يـــرد  وال 
اال�سطالحي وهـــو البعث اىل الفعل 
ب�سيغـــة افعـــل ومـــا يـــوؤدي معناها. 
التكوينـــي  االأمـــر  بـــه  يـــراد  بـــل 

وهو ما �ســـاءه اهلل تعاىل واأراده من 
بعـــث انبياءه ور�ســـله اىل الب�ســـرية 
ليتـــم عليهـــم احلجـــة وليوفـــر لهم 
ا�ســـباب الهداية والتدرج يف مدارج 
ونهيـــه  اأمـــره  خـــالل  مـــن  الكمـــال 
وتربيتـــه لهـــم عـــن طريق �ســـرائعه 

 . مه حكا اأ و
اهلل  فاأنفـــذه  حتـــم  امـــر  وهـــذا 

تعـــاىل كمـــا قدره.
ولطفـــه  حكمتـــه  اقت�ســـت  وقـــد 
يف  االأمـــر  هـــذا  يكـــون  ان  تعـــاىل 
�سمـــن حلقات تتمثل يف الر�ســـاالت 
ال�ســـماوية وكل ر�ســـالة تاأتي فتوؤدي 
دورها يف احلياة الب�ســـرية وت�ستنفذ 
غر�سهـــا لتاأتـــي الر�ســـالة االأخـــرى 

االوىل.  للر�ســـالة  نا�ســـخة 
وهكـــذا حتـــى جـــاءت الر�ســـالة 
االلهـــي  لالأمـــر  واملهمـــة  اخلامتـــة 
وهي ر�ســـالة اال�ســـالم فجعلها اآخر 
الر�ساالت ال�ســـماوية وخامتتها فلن 
تاأتي ر�ســـالة لتن�ســـخ هذه الر�ســـالة 
الأن بهـــا كل االأهـــداف االلهية وعلى 
هـــذا املعنى يحمـــل احلديث الوارد 
اهلل  االعظم)�سلـــى  الر�ســـول  عـــن 
عليـــه واآلـــه و�ســـلم(:))اإمنا بعثت 
لأمتم م���كارم الخالق(()ميزان 

 .)١ احلكمة:ج
يف  فرق���ًا  المم  )ف���راأى 

 : ) نه���ا يا د اأ
كل  االمم  لو�ســـع  اجمـــال  هـــذا 
االمم قبـــل االإ�ســـالم حيـــث كانـــت 
واجتاهـــات  خمتلفـــة  اديـــان  علـــى 
متباينـــة وحتـــى على م�ســـتوى االمة 
الواحـــدة كانت مت�ســـعبة اىل افكار 

كافـــة  الن  عديـــدة  واجتاهـــات 
االمم-اآنـــذاك- كانت ت�ســـري بعيدة 
عـــن هـــدي ال�ســـماء املتمثل يف خط 

ال�ســـالم(.  االأنبياء)عليهـــم 
وهـــذا التبعر يف حياة الب�ســـرية 
هـــو النتيجـــة الطبيعيـــة لالنحراف 
عـــن طريق اهلل تعـــاىل وذلك يوؤدي 
علـــى  الطاغـــوت  يت�ســـلط  ان  اىل 
النا�ـــص واحلكام امل�ســـتبدون الذين 
حكـــم  ال  االر�ـــص  حكـــم  ميثلـــون 
يف  يرقبـــون  ال  والذيـــن  ال�ســـماء 
اىل  في�ســـعون  ذمـــة  وال  اال  النا�ـــص 
متزيـــق تلـــك االأمـــة وتق�ســـيمها اىل 
�ســـيع ليـــدوم �ســـلطانهم وت�ســـلطهم 
علـــى عبـــاد اهلل تعـــاىل كمـــا ذكـــر 
القـــراآن الكـــرمي هـــذه احلقيقـــة يف 
حديثـــه عـــن فرعـــون فقـــال تعـــاىل 
رِْض وَجَعََل  :"إِنَّ فِرْعَـــوْنَ عَلَ فِـــي اْلَ

شِـــيَعًا")الق�س�ص:4(.  َأهَْلهَـــا 
واحزابـــًا  فرقـــًا  اي  �ســـيعًا: 
وهـــذا  ببع�ـــص  بع�سهـــم  لي�ســـرب 
�ســـاأن كل امة ابتعـــدت عن القوانني 
االلهيـــة التـــي بعـــث اهلل تعـــاىل بها 

االنبيـــاء. 
مـــن  ال�ســـابع  املقطـــع  انتهـــى 
ال�ســـالم( الزهراء)عليهـــا  خطبـــة 
بـــاذن اهلل تعـــاىل وياأتيكـــم املقطـــع 
الثامـــن يف العـــدد القادم ان �ســـاء 

 . هلل ا
امل�شدر:

من  فكرية  ا�شراقات 
الفدكية  اخلطبة  انوار 
الهديبي. حبيب 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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بالغة النساء



ال�شل�شلة الذهبية ورواية املطر من الدم
قـــال ال�ســـدوق: حدثنا حممد بن علي مـــا جيلويه)عليه 
ال�ســـالم(قال: حدثنـــا علب بـــن ابراهيم بن ها�ســـم، عن 
ابيه، عن الريان بن �ســـبيب، قال دخلت على الر�سا)عليه 
ال�ســـالم( يف اول يـــوم مـــن املحـــرم فقـــال: يا بن �ســـبيب 
ا�سائم انت؟، قلت: ال، فقال: ان هذا اليوم هو اليوم الذي 
دعا فيه زكريا)عليه ال�ســـالم( ربه عـــّز وجل، فقال:" رَبِّ 
هَـــبْ لِـــي مِنْ َلدُنْـــكَ ُذرِّيَّـــًة َطيِّبَـــًة إِنَّكَ سَـــمِيعُ الدُّعَـــاءِ")اآل 
عمـــران/38(، فا�ســـتجاب اهلل تعـــاىل لـــه وامـــر املالئكة 
ـــهَ  ـــي فِـــي الْمِحْـــرَاِب َأنَّ اللَّ فنـــادى زكريـــا:" وَهُـــوَ َقائِـــمٌ يُصَلِّ
يُبَشِّـــرَُك بِيَحْيَـــى")اآل عمران/39(فمن �ســـام هذا اليوم 
ثم دعا اهلل عّز وجل ا�ســـتجاب له كما ا�ستجاب اهلل تعاىل 
لزكريا، ثم قال: يا ابن �ســـبيب اإن املحرم هو ال�سهر الذي 
كان اهـــل اجلاهلية يحرمون فيه الظلـــم والقتال حلرمته، 
فما عرفت هذه االمة حرمة �ســـهرها وال حرمة نبيها، لقد 
قتلوا يف هذا ال�سهر ذريته و�سبوا ن�ساءه وانتهبوا ثقله، فال 
غفر اهلل لهم ذلك ابد، يا ابن �ســـبيب ان كنت باكيًا ل�سيٍء 
فابِك للح�سني بن علي ابن ابي طالب)عليه ال�سالم(، فانه 
ذبح كما يذبح الكب�ـــص وقتل معه من اهل بيته ثمانية ع�سر 
رجـــاًل ما لهـــم يف االأر�ص �ســـبيهون، ولقد بكت ال�ســـموات 
ال�سبع واالر�سون لقتله، ولقد نزل اىل االأر�ص من املالئكة 
اربعـــة اآالف لن�سره، فلم يوؤذن لهم، فهم عند قربه �ســـعث 
غـــرب اىل ان يقـــوم القائم)عليـــه ال�ســـالم(فيكونون مـــن 
ان�ساره و�ســـعارهم يا لثارات احل�ســـني)عليه ال�سالم( يا 
ابن �ســـبيب لقـــد حدثني ابي، عـــن ابيه عـــن جده)عليهم 
ال�سالم( اأنه ملا قتل جدي احل�سني)عليه ال�سالم( امطرت 

ال�ســـماء دمًا وترابًا احمر....

ق�شة الربة احل�شينية امل�شرجة بالدماء
جاء يف كتاب اآية اهلل د�ستغيب: 

اين عبـــد احلميـــد ح�ســـاين ابـــن ال�ســـهيد ح�ســـاين، قـــراأت مع 
عائلتي كتاب اآية اهلل العظمى احلاج ال�سّيد عبد احل�سني د�ستغيب 
ال�ســـريازي امل�ســـمى)الق�س�ص العجيبة( وبقيت يف اذهاننا ق�سة 

تربة احل�ســـني امل�سرجة بالدماء. 
عندمـــا �ســـافر والـــدي قبـــل عـــام فقـــط اىل زيـــارة كربـــالء 
احل�سني)عليه ال�ســـالم( وجلب معه قلياًل من تربة احل�سني)عليه 
ال�ســـالم( فاخذتها اختي املدعوة)�سارة خاتون( وجعلتها يف �سرة 
من القما�ـــص من حرم ابي الف�سل العبا�ص)عليه ال�سالم( ويف ليلة 
عا�ســـوراء، احيت العائلة عزاء احل�ســـني حتى الفجر واخذنا نبكي 
ونتو�سل ونت�سرع اىل �سّيد ال�سهداء وكانت اختي تقول: يا ابا االحرار 
اذا كنـــا اهاًل لقبولك و�ســـفاعتك فاأرجـــوك ان تبدل هـــذه الرتبة 
املباركة بال�ســـكل الذي قراأناه يف كتاب اآية اهلل العظمى د�ســـتغيب. 
وجاء يوم عا�ســـوراء وا�ســـتمرت مرا�ســـم العزاء احل�ســـيني حتى 
ال�ساعة الواحدة ظهرًا وان�سغلت الن�ساء بالعزاء وعند هذه ال�ساعة 
متامـــًا تذكرت اختـــي وامراأة اخي تلك الرتبة احل�ســـينية فرك�سنا 
اىل الغرفة وفتحنا قطعة القما�ـــص فـــاذا بها م�سرجة بالدماء كما 
كتب عنها اآية اهلل د�ســـتغيب متامًا فوقعنا ار�سًا من هول احلقيقة 
واخذنا بالبكاء والنحيب و�سرب اخلدود واجتمعت الن�سوة من كّل 
�سوب وحدب، وكذلك الرجال ينظرون اىل هذه املعجزة احل�سينية 
العظيمـــة ومن ثم اخـــذت قلياًل منها اىل ال�ســـّيد د�ســـتغيب وراآها 
م�سدقـــا ملا بني يديه وهي موجودة عندنا االآن وما زالت بلون الدم 

القاين.
امل�شدر: 
كرامات المام احل�شني)عليه ال�شالم(
ال�شيخ الدكتور: عبد الر�شول الغفاري
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

كرامـــــات



اأربعون رجاًل من اليهود
يف البحـــار عـــن االحتجاج باأ�ســـانيد 

معتربة: 
عـــن ابـــن عبا�ـــص قـــال: خـــرج مـــن 
املدينة اربعـــون رجاًل من اليهـــود قالوا: 
انطلقوا بنا اىل هذا الكاهن الكّذاب حتى 
نوبخـــه يف وجهه ونكّذبه فانـــه يقول: اأنا 
ر�ســـول رّب العاملني، فكيف يكون ر�ســـواًل 
واآدم خـــري منه ونوح خرٌي منـــه؟ وذكروا 

االنبياء)عليهم ال�ســـالم(. 
فقـــال النبي)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه 
و�سلم( لعبد اهلل بن �سالم: التوراة بيني 
وبينكم، فر�سيت اليهود بالتوراة، فقالت 
اليهود: اآدم خرٌي منك الن اهلل خلقه بيده 

ونفخ فيه من روحه. 
فقـــال النبي)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه 
و�ســـلم(: اآدم النبي ابي، وقد اعطيت اأنا 
اف�سل ممـــا اعطـــي اآدم، فقالت اليهود: 
ما ذلـــك؟ قـــال: ان املنـــادي ينـــادي كل 
يـــوم خم�ـــص مـــرات: اأ�ســـهد ان ال اله اإال 
اهلل واأّن حممـــدًا ر�ســـول اهلل، ومل يقـــل 
اآدم ر�ســـول اهلل، ولـــواء احلمد بيدي يوم 
القيامة، فقالت اليهود:�سدقت يا حممد 
قال:هـــذه  التـــوراة،  يف  مكتـــوب  وهـــو 

واحدة.
قالـــت اليهـــود: مو�ســـى خـــرٌي منك، 
قال النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: 
ومل ذلـــك؟ قالوا الن اهلل عـــّز وجل كّلمه 
باربعـــة اآالف كلمـــة ومل يكلمك ب�ســـيء، 
فقال النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
لقـــد اعطيت اأنا اكر مـــن ذلك، فقالوا: 
ومـــا ذلك؟ قال: قولـــه تعاىل:"سُـــبْحَانَ 
الَّذِي َأسْـــرَى بِعَبْـــدِهِ َليْلً مِنَ الْمَسْـــِجدِ 
ـــذِي  الَّ اْلَْقصَـــى  الْمَسْـــِجدِ  إَِلـــى  الْحَـــرَاِم 
وحّملت  حَوَْلهُ")اال�ســـراء:١(،  بَارَْكنَـــا 
علـــى جنـــاح جربائيـــل حتـــى انتهت اىل 
ال�سماء ال�سابعة، فجاوزت �سدرة املنتهى 
عندهـــا جنة املـــاأوى حتى تعّلقت ب�ســـاق 

العر�ـــص، فنوديت من �ســـاق العر�ص. 
اين انـــا اهلل ال الـــه اال انـــا ال�ســـالم، 
اجلّبـــار،  العزيـــز،  املهيمـــن،  املوؤمـــن، 

املتكرب، الروؤوف، الرحيم، فراأيته بقلبي 
وما راأيته بعينـــي، فهذا اف�سل من ذلك. 
فقالـــت اليهـــود: �سدقـــت يـــا حممد 
وهـــو مكتـــوب يف التـــوراة، قـــال ر�ســـول 
اهلل)�سلـــى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: هذا 

اثنان. 
قـــال  منـــك،  خـــرٌي  نـــوح  قالـــوا: 
النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: ومل 
ذلك؟قالوا: النه ركب يف ال�سفينة فجرت 
على اجلودي، قال النبي)�سلى اهلل عليه 
واآله و�ســـلم(: لقد اعطيت اأنا اف�سل من 
ذلـــك، الن اهلل عز وجل اعطاين نهرًا يف 
ال�ســـماء جمراه حتت العر�ص، عليه الف 
الف ق�سر، لبنة من ذهب ولبنة من ف�سة، 
ح�سي�ســـها الزعفران، ور�سرا�سها الدر 
والياقوت، وار�سها امل�سك االبي�ص، فذلك 
خـــرٌي يل والمتي، وذلك قولـــه تعاىل:" إنَّا 

الَْكوْثَرَ")الكوثر:١(.  َأعَْطيْنَـــاَك 
قالـــوا �سدقت يا حممـــد وهو مكتوب 
يف التـــوراة، قال النبي)�سلـــى اهلل عليه 

ثالثة.  و�سلم(:هذه  واآله 
قالوا: ابراهيم خـــرٌي منك، قال: ومل 
ذلك؟ قالوا: الن اهلل تعاىل اتخذه خلياًل، 
قال النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: 
ان كان ابراهيم)عليـــه ال�ســـالم( خليله 
فاأنـــا حبيبه حممـــد، قالوا: ومِل �ســـميت 
حممدًا؟ قال: �سماين اهلل حممدًا، و�سّق 
ا�ســـمي مـــن ا�ســـمه املحمـــود وانا حممد 

احلامدون.  وامّتي 
قالت اليهـــود: �سدقت يا حممد هذا 
خرٌي من ذلك، قال النبي)�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(هذه اربعة. 
قالت اليهود: عي�ســـى خرٌي منك، الن 
عي�سى بن مرمي كان ذات يوم بعقبة بيت 
املقد�ـــص، فجاءتـــه ال�ســـياطني ليحملوه، 
جربائيل)عليـــه  وجـــل  عـــّز  اهلل  فاأمـــر 
ال�ســـالم(ان ا�ســـرب بجناحـــك االمين 
وجوه ال�سياطني والقهم يف النار، ف�سرب 

وجوههم والقاهـــم يف النار. 
واآلـــه  قـــال النبي)�سلـــى اهلل عليـــه 

و�سلم(: لقد اعطيت اأنا اف�سل من ذلك، 
فاأقبلت يوم بدر من قتال امل�ســـركني وانا 
جائع �ســـديد اجلوع، فلمـــا وردت املدينة 
ا�ستقبلتني)امراأة يهودية( وعلى راأ�سها 
جنفة وفيها جدي م�سوي، فقالت: احلمد 
هلل الـــذي منحـــك ال�ســـالمة، واعطـــاك 
الن�ســـر والظفر على االعـــداء، واين قد 
كنت نذرت هلل ان اقبلت �ساملًا غامنًا من 
غزاة بدر، الذبحن هذا اجلدي وال�سوينه 

لتاأكله. اليك  والحملنه 
فقـــال النبي)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه 
و�ســـلم(: فنزلـــت عـــن بغلتي ال�ســـهباء، 
الآكلـــه،  اجلـــدي  اىل  بيـــدي  و�سربـــت 
فا�ستنطق اهلل تعاىل اجلدي فا�ستوى على 
اربع قوائـــم وقال: يا حممـــد! ال تاأكلني، 
فاين م�ســـموم، قالوا: �سدقت يا حممد! 
هذا خرٌي من ذلك، قال النبي)�سلى اهلل 

عليه واآله و�ســـلم(: هذه خم�ســـة.  
قالـــوا: بقيـــت واحـــدة ثم نقـــوم من 
عندك، قال: هاتوه، قالوا: �ســـليمان خري 
منـــك الن اهلل تعـــاىل عـــز وجـــل �ســـخر 
له ال�ســـياطني واالن�ـــص واجلـــن والرياح 

وال�سباع. 
فقـــال النبي)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه 
و�سلم(: فقد �ســـخر اهلل يل الرباق، وهو 
خرٌي مـــن الدنيا بحذافريهـــا، وهي دابة 
من دواب اجلنة، وجهها مثل وجه اآدمي، 
وحوافرها مثل حوافر اخليل، وذنبها مثل 
ذنب البقرة، فـــوق احلمار وحتت البغل، 
�ســـرجه مـــن ياقوته حمـــراء، وركابه من 
دّرة بي�ساء، مزمومة ب�ســـبعني الف زمام 
مـــن ذهب، عليها جناحان مكلالن بالدر 
واجلوهـــر والياقـــوت والزبرجد، مكتوٌب 
بني عينيه: ال اله اال اهلل وحده ال �ســـريك 
له، وان حممد ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه 

و�سلم(. واآله 
قالت اليهود: �سدقـــت يا حممد وهو 
مكتـــوب يف التوراة هذا خرٌي من ذاك، يا 
حممد ن�سهد ان ال اإله اإال اهلل واأنك ر�سول 

اهلل. 
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تتاأمل الن�شاء اأكرث ويع�شّن اأطول!! 
على  احلفاظ  باملراأة  اخلالق  اناط  لقد 
هينة  لي�ست  مهمة  وهي  الب�سرية  �ساللة 
يف  مينحها  ان  عـــداًل  فــكــان  ي�سرية،  وال 
ما  والنف�سي  والع�سبي  الع�سوي  تكوينها 

يعينها على اداء املهمة. 
بــاأمٍل  النا�ِص  من  فئات  تعاين  وعندما 
الن�ساء  فــئــة  فـــاإن  مـــزمـــٍن،  او  عـــار�ـــصٍ 
الطبية  اال�ست�ساراِت  يف  الرجال  ت�سبقن 
تنال  املوؤملة  االمرا�ص  غالبية  الن  وذلك 
الن�ساء  وان  االوىل،  ــدرجــِة  ــال ب منهن 
امرا�ٍص  من  ملفت  وب�سكٍل  عمومًا  ت�سكو 
ي�سكل االمل فيها التعبري اال�سا�سي بل 
الوحيد اي�سًا كما يف ال�سداِع والوهن 
البولية  املــجــاري  والــتــهــاب  الع�سلي 
واملفا�سل وتهيج القولون وغريها...، وان 
ا�سافيًا  نف�سيًا  بعدًا  ياأخذ  عمومًا  االمل 
يطغى على �ساحبِه بالكامِل ويهدد كيانه 

الع�سوي وتناغمه الداخلي. 
الن�ساء  باآالم  وبداأ االطباء يف االهتمام 
عام ٢٠٠٠م بعدما تبني ان الرجال غالبًا 
اىل  الطبية  اال�ست�سارِة  يف  يتاأخرون  ما 
وجب  مما  حالتهم،  �سوء  ا�ستفحال  حنِي 
قلق  وان  ــوٍة،  ــق وب االمل  جمابهة  عليهم 
للعقاقرِي  اف�سل  جناحًا  يعطي  الرجال 
عند  العك�ص  يــحــدث  حــني  يف  امل�سكنة 
الن�ساِء، وكذلك يجب االخذ بعني االعتبار 
من ان الن�ساء اكر عر�سة لعدِة امرا�ٍص 

موؤملة يف الوقت نف�سه. 
النساء اكثر ألمًا تشريحيًا 

وفيزيولوجيًا: 
تتعر�ص املراأة لتجربة االمل مبكرًا ن�سبيًا 
ثم  ال�سهرية  دوراتها  اوىل  تظهر  عندما 
ا�سفل  واآالم  وتطبل  ثدييها  يف  التحجر 
بطنها وال�سداع وغريها..، كما تتعر�ص 

غالبًا اىل االلتهاباِت البولية. 
كل هذه االآالم حقيقية وتعرب عنها املراأة 
الرجل  عند  يوجد  وال  متفاوتة  ب�سورٍة 
نظائر لها، ناهيك عما تتعر�ص له املراأة 

من اآالٍم عنيفة اثناء الوالدة. 
الهرمونات تسبب اآلالم:

التي  التجارِب  من  العديد  اجريت  لقد 
اال�سرتوجينات)وهي  بع�ص  اأن  اظهرت 
ــة عند  ــا�ــس الــهــرمــونــات الــتــي تــثــري االإب
املراأة( تي�سر انتقال ال�سيالة الع�سبية يف 
حني اظهر البع�ص االآخر منها انها حتد 
من االمِل وبع�ص التجارب مل تظهر اي اثر 
لها، وقد متت الربهنة على ان الهرمونات 
نقل  يف  مف�ساًل  مكانًا  حتتل  اجلن�سية 
عدد  ولــوحــظ  ــاالمِل،  ــ ب ال�سعور  �سيالت 
اال�سرتوجينات  م�ستقبالِت  من  متزايد 
يف مناطِق اجلهاز الع�سبي املكلفة بادارِة 
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تلك ال�سياالت. 
ــيــات  اآل الــهــرمــونــات يف  ــذه  فــعــل هـ ان 
�سيما  ال  اغفاله  ميكن  ال  بــاالمل  ال�سعور 
من  تنق�سان  واالمل  القب�ص  حــاالت  وان 
ن�سِب اال�سرتوجينات من جهٍة وان حاالت 
القب�ص النف�سي تزيد من حدِة االمل من 
جهٍة اخرى وان هذا االخري يرفع باملقابل 

من حالِة القب�ص هذه...
احل�سا�سية  الختبارات،  درا�ــســاٍت  ويف 
ا�ستنتج  ال�سهرية  ــــدورة  ال اثــنــاء  ــالمل  ل
تكون  هذه  احل�سا�سية  ان  االأخ�سائيون 
ــدورة  ــ يف اوجــهــا يف الـــطـــوِر مــا قــبــل ال
بفعل  اال�سرتوجينات  فعل  يتعادل  حيث 
بعد  يفرز  هرمون  الربوجي�ستريون)وهو 

االإبا�سة وخالل فرتة احلمل(. 
دور  اىل  ــرى  ــ ــ اخـ ــة  ــ ــسـ ــ درا�ـ ــســـري  ــ�ـ وتـ
ــفــرزه  ــون ي ــرمـ ــو هـ ــول)وهــ ــ ــرتادي ــ ــس ــ اال�
البوي�سة( ن�سج  على  وي�ساعد  املبي�سان 
ــداع  ــ�ــس ال ان  لـــوحـــظ  كــمــا  االيـــجـــابـــي 
املفا�سل  والتهاب  القولون  وا�سطرابات 
حيث  ال�سهرية  الـــدورة  مرحلة  يف  تكر 
تكون ن�سبة اال�سرتاديول يف حدها االدنى. 
االمِل  مـــن  ــي  ــ ــواق ــ ال الــفــعــل  هــــذا  ان 
لــال�ــســرتوجــيــنــات يــظــهــر بـــجـــالٍء لــدى 
اللواتي يتوقفن فجاأة عن العالج  الن�ساء 

الهرموين يف فرتِة انقطاع الطمث. 
ونعلم ان ال�سداع عند املراأِة يبداأ على 
االغلِب منذ بلوِغها ليتناق�ص بعد انقطاع 
الــدرا�ــســات  بع�ص  بّينت  وقــد  الــطــمــث، 
مبا�سرة  ال�سابقة  الفرتِة  يف  الن�ساِء  على 
ن�سبة  زادت  كلما  انــه  الطمث  النقطاع 
العظام،  يف  االآالم  ازدادت  اال�سرتاديول 
وعليه ال ميكن تربئة الهرمونات االنثوية 
بل  ــدوام  الـ على  حميدًا  فعلها  واعــتــبــار 
االمرا�ص  بع�ص  مفاقمِة  على  قادرة  هي 

املوؤملة. 
ــات  ــون ــرم ــه ــل ال ــع وبــالــنــتــيــجــة فــــان ف

ــة يــتــبــايــن بــاخــتــالف الــظــروف  ــوي ــث االن
وكذلك  الــدِم  يف  الهرمونات  تلك  ون�سب 
ان  اي  نف�سها،  املـــراأة  مــورثــات  بح�سب 
من  تخفف  ان  ميكنها  اال�سرتوجينات 
ر�سالة االمل كما ميكنها اي�سًا ان ت�ساعد 

على ظهورِه. 
اجلهاز  على  كبري  اثر  لال�سرتوجينات 
الع�سبي ومن املوؤكد ان التبدالت الناجمة 
ت�ساهم اىل حد  املبي�سية  عن االفرازات 
الن�ساء  وان  لــالمل،  احل�سا�سيِة  يف  كبري 
بطبيعتهّن املناعية اكر تعر�سًا لالإ�سابة 
االأمر  بغالبيتها،  وموؤملة  مزمنٍة  باأمرا�ص 

الذي ال يح�سل عند الرجال ابدًا. 
هل الجهاز العصبي عند 
النساء اكثر قابلية للتأثِر 

بااللم؟ 
متما�سكة  اجــابــة  االآن  حتى  يــوجــد  ال 
بح�سِب  نعلم  ولكننا  هذا،  ت�ساوؤلنا  حول 
من  قلقًا  اكــر  الن�ساء  ان  االح�سائيات 
تف�سريًا  له  قد جند  اأمــر  وهــو  الــرجــاِل، 
الكال�سيوم  ــوارد  ــس � تـــوازن  ــالِل  اخــت يف 
واملغنيزيوم عند املراأِة االأمر الذي يوؤدي 
وعلى  ــزاِج،  ــ املـ يف  ا�ــســتــقــراٍر  عـــدم  اىل 
لالمل  الفائقة  احل�سا�سية  اخل�سو�ِص 
والكاآبة او حتى اىل حالٍة كامنة من فرِط 
االثارِة الع�سبية والع�سلية قد تنفلت على 

هيئِة ثورانية...
ــهــيء بال  هـــذه الــطــبــيــعــة الــنــ�ــســائــيــة ي
من  الــدائــمــة  اخل�سية  تــولــِد  اىل  �ــســك  
العوامل  ب�سبِب  لي�ص  وهو  العار�ص  قدوِم 
وي�سهل  البيولوجية  العوامل  بل  النف�سية 
الكهربي  بالتخطيِط  ايامنا  يف  ر�سدها 
الع�سبية  احل�سا�سية  تلك  وان  الع�سلي، 
كيميائي  حيوي  خلل  اىل  ترجع  املفرطة 
جراء  مكت�سبًا  او  وراثيًا  اي�سًا  يكون  قد 
تناول املدرات البولية او الكحول او التبغ 
او انه �سوء امت�سا�ص يرجع اىل ا�ستعمال 

امللينات اله�سمية بكرٍة. 
ــة مــن  ــع ــف ــبــة مــرت ــد نــ�ــس ــــك جنــ ــذل ــ وك
االدرينالني الذي من �ساأنه مفاقمة حالة 
التعب  عــالمــات  وظــهــور  والــتــوتــر  القلق 
عند  التوجع  اىل  اال�ستعداد  واإن  العام، 

املراأة حالة من طبيعتها. 
دور العوامل العاطفية 

والثقافية: 
عن  تعرب  واملـــراأة  االوىل  طفولتها  منذ 
من  اكــر  وب�ساطة  ب�سهولة  م�ساعرها 
تتحدث  الــ�ــســغــرية  فالطفلة  الـــرجـــل، 
الطفل  وت�سبق  اي�سر  بــطــالقــٍة  عــمــومــًا 
ال�سغري زمنيًا يف ذلك، ويف �سّن اليفاعة 
او�سع  ب�سكٍل  وتتوا�سل  اكر  ال�سابة  تقراأ 

ولكنها تبقى غالبًا حتت وطاأة عنائها. 
وهي  للتحدِث  موهوب  كيان  املــراأة  ان 
اذ  م�ساعرها  عــن  التعبري  يف  مــاهــرة 
املنا�سبة  الــكــلــمــات  جتــد  كــيــف  ــعــرف  ت
وت�ستطيع  اآالمــهــا  مبوجبها  ت�سف  التي 
على  املــراأة  فقدرة  اليها،  االهتمام  جلب 
عفويًا  بتقا�سمها  لها  ت�سمح  هذه  التعبري 
�سيء  عندها  واالمل  اي�سًا،  الطبيِب  مع 
كيانها،  من  جزء  وهو  وماألوف،  طبيعي 
فهي منذ كانت طفلة البد انها راأت امها 
�سداٍع  من  ت�سكو  �سمعتها  انها  او  تتوجع 
او من اآالٍم يف الظهر، او يف البطن او اي 
انخرطت  قد  تكون  اآخر...وهكذا  �سيء 

مبكرًا يف جٍو من املعاناة. 
على  تــوؤثــر  �سك  بــال  الــهــرمــونــات  وان 
فالتي�ستو�ستريون)وهو  العاطفية  احلياِة 
ــن ظــهــور  ــســـوؤول عـ ــ�ـ ــري مـ ــ ــون ذكـ ــرمـ هـ

يهيء  للرجل(  الــذكــريــة  ال�سفات 
تثري  حني  يف  الذكر  عند  للعدوانية 
تــوؤدي  تبدالت  االنثوية  الهرمونات 

وكذلك  والــكــاآبــة،  واملــزاجــيــة  القلِق  اىل 
يف  وظيفيًا  االمِل  عــن  التعبري  يتمو�سع 
الف�ّص االمين للدماغ عند الرجل يف حني 
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يكون يف الف�ّص االي�سر عند املراأة. 
اليها  ُين�ست  من  اىل  بحاجٍة  ــراأة  واملـ
وهذا الهدف عندما تتحدث، فاالن�سات 
اليها هو مبثابِة م�ساركتها ن�سف الطريق 
ولي�ص  ت�سكو  مما  و�سفائها  اراحتها  اىل 
الع�سوية  لــالآالم  بالن�سبِة  �سحيحًا  هذا 
الرجل  امــا  اي�سًا،  للنف�سيِة  بل  فح�سب 
فيجد �سعوبة يف الكالِم على االغلِب وهو 
ويتعجل  مقتنع  غــري  يبدو  يفعل  عندما 
فالن�ساء  وعليه  الآالمــِه،  النهائي  العالج 

يتاأملن اكر من الرجاِل. 
هل النساء اكثر تأثرًا 
بااللِم واميل للكآبِة؟ 

الن�ساء  ان  اىل  االإحــ�ــســائــيــات  ت�سري 
للكاآبِة من الرجاِل مبرتني يف  اكر مياًل 
االجتماعية  االو�ساط  كّل  ومن  مكان  كّل 
ولكن  نكو�سًا،  اكر  منهن  ال�سابات  وان 
الرجال  يبداأ  اخلم�سني  �سن  من  اعتبارًا 
من  اكر  النف�سي  باالنحطاِط  بال�سعوِر 

الن�ساِء من نف�ِص العمر. 
وان م�ساعر الوهن النف�سي والكاآبة عند 
املراأِة) با�ستثناء احلاالت امل�سببة بفقداِن 
عزيٍز او هجر حبيب او ف�سل ما( تظهر 

عند  ودقيقة،  خا�سة  مواقيٍت  يف  عــادة 
واثناء  الــدورة  قبل  ما  الفرتِة  ويف  البلوغ 
احلمل وبعده وقبيل فرتة انقطاع الطمث 
وتفتقد  ومتوترة،  قلقة  املــراأة  تبدو  حيث 
اىل الثقِة بالنف�ص وتنحو اىل ال�سكوى... 
وهي غالبًا ما ت�ست�سري االطباء على عجٍل 
وت�ستهلك املزيد من املهدئاِت وم�سادات 
االكتئاب، اما الرجل فيظهر اكر تفاوؤاًل 
وايجابية ومييل اىل العنِف يف التعبرِي عن 

�سوِء مزاجه. 
ان حالة التوتر الدائم ال ت�ساهم يف خلق 
دميومِة  يف  بل  فح�سب  الن�ساء  �سكاوى 
واالنفع  االب�سط  كــان من  رمبــا  اآالمــهــن، 
مع  ولكن  ا�سرتخائِه،  يف  الرجل  تقليد 
الن�ساء يف احلــيــاِة كبري  امــل  فــان  ذلــك 
وان  الــرجــال،  هــو عليه عند  مــا  ويــفــوق 
معاناة الن�ساء اإذن تبقى اعقد مما خطر 

على بالنا الأول مرة. 
العامل البيولوجي في 

اطالة العمر
ن�ساط خاليا  اختالف  من  الرغم  على 
من  فاإنه  الرجل  خلاليا  بالن�سبة  املــراأة 
اطــول،  يعمرن  الن�ساء  ان  اليوم  املــوؤكــد 

وان �سحة املراأة على ما يبدو اف�سل مما 
هي عليه عند الرجل اجمااًل، هناك لب�ص 
تعترب  املــراأة  وان  �سيما  التحليل  ي�ستحق 
نف�سها عك�ص ذلك وهي ت�ستهلك ما يفوق 

الرجل من العقاقري الطبية. 
وفيات الرجال قبل االوان

وراء  بّينة  عــوامــل  ثالثة  هناك  يوجد 
مــنــهــا:  االوان  ــل  قــب الـــرجـــال  ــات  ــيـ وفـ
وان  ــرور..  ــ امل وحـــوادث  والتبغ  الكحول 
باالمرا�ص  الرجال  عند  الوفيات  زيــادة 
ثالثة  هي  الوعائية  والقلبية  ال�سرطانية 

ا�سعاف ما هي عليه عند الن�ساء. 
يتوفني  االعمار  ولكل  اجمااًل  والن�ساء 
بن�سبة تقل عنه يف الرجال، الن�ساء اذن 
الرغم  على  �سالبة  اكر  االوىل  وللوهلة 
امر  وهو  الراحة  وقلة  اعبائهن  ثقل  من 
قواها  ادارة  يف  احلكمة  نتيجة  �سك  بال 
ولــعــلــهــا حكمة  والــنــفــ�ــســيــة،  اجلــ�ــســديــة 

بايولوجية ال ادراكية.
امل�سدر: 

ملاذا تتاأمل الن�ساء اأكر وتع�سّن اأطول؟
م�سطفى القره غويل
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كي يوفرنَّ احلماية والقوت لأ�شرهَن
زوجات يدفعن ضريبة 

ازواجهن  اتكالية 
المدللين

ال�شمري حتقيق/زينب 

يتطلب  موؤ�س�سة  اي  اإدارة  ان 
لـــالدواِر مــن مهام  تــوزيــعــًا عـــاداًل 
ينطبق  االأمر  وهذا  وم�سوؤولياٍت.. 
حتمل  التي  اال�سرة  موؤ�س�سة  على 
تنظيم  على  ي�سرف  كيانًا  بداخلها 
القرارت  ويتخذ  ويخطط  اأمورها 
املوؤ�س�سة  فهذه  افرادها،  مل�سلحة 
يف  حقيقية  ــواة  ن وتــكــون  تنمو  كــي 
يتحتم  الــ�ــســامــي..  املجتمع  بــنــاء 

اطرافها  بني  االدوار  توزيع  عليها 
مــراعــاة  مــع  اال�سا�سية  واركــانــهــا 
بدا  انــه  اال  التوزيع،  لهذا  املرونة 
التفرد  من  نوع  ال�سطح  على  يطفو 
واالقت�سادية..  املالية  االدارة  يف 
�سيحات  اآذانـــنـــا  تــ�ــســرخ  وبــــداأت 
فر�ص  الالتي  الن�سوة  من  الكثري 
العي�ص  �سريبة  ازوجــهــن  عليهن 
حملوهن  بان  املوؤ�س�سة  هذه  داخل 
املنزلية  م�سوؤلياتهن  اىل  ا�سافة 
القوت  تــوفــري  م�سوؤولية  املــعــروفــة 
فقط  امنا  معقول  ل�سبب  ال  للعائلة 
الن االزواج مدللون وال يرغبون يف 

واال�سرة. احلياة  اعباء  حتمل 

حـــمـــلـــت حــقــيــبــتــي وعـــرجـــت 
الــنــ�ــســوة  مـــن  الـــعـــديـــد  اإىل  بــهــا 
حول  اآراءهم  ال�ستطلع  واملخت�سني 
باالنت�سار  االآخــذة  الظاهرة  هــذه 
عام  ب�سكل  العراقي  جمتمعنا  يف 

خا�ص. ب�سكل  والبابلي 
فرض عين

ــص ذو  ــد� ــن ــه ــد امل ــّي ــس ــ� يـــقـــول ال
ــا انــا�ــص  ــن ــار: اعــتــقــد مبــا ان ــق ــف ال
ــا يف  ــرعــرعــن �ــســرقــيــون عــ�ــســنــا وت
بالعادات  حمكومة  اجتماعية  بيئٍة 
والتقاليد التي تعطي الرجل �سلطة 
اال�سرية  احلــيــاة  على  وقيمومية 
احلقوق  تلك  مقابل  انــه  فاعتقد 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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الرجل  ميار�سها  الــتــي  وال�سلطة 
املنزل  متــويــل  واجــبــات  عليه  فــان 
هو  ميار�ص  ان  املعقول  من  فلي�ص 
التمويل،  للزوجة  ويــرتك  االدارة 
هي  م�ساألة،  على  ــد  اأوؤك اأن  واحــب 
الزوجة  ت�سارك  اأن  ارف�ص  ال  اإنني 
زوجــهــا يف تــقــدمي الــدعــم املــايل 
كــانــت  اذا  خــ�ــســو�ــســا  لـــال�ـــســـرة 
اأن  وبا�ستطاعتها  احلــال  مي�سورة 
باعتقادي  ولكن  امل�ساعدة،  تقدم 
تكون  ان  يجب  امل�ساركة  هــذه  ان 
طوعية وباملقدار الذي حتدده هي، 
عليها  عــني(  )فــر�ــص  يــكــون  ان  ال 
م�ساركة  اال�ــســريــة  احلــيــاة  ان  بــل 

اختيارية.
للرجل القيمومية 

ال�سيخ  يقول  ــرى،  اخ جهة  مــن 
مركز   / الــ�ــســمــري  كــاظــم  حمــمــد 
ال�سالم"  ال�سادق"عليه  ــام  االمـ
ــالم  ــس اال� ــالف يف  خـ ال  ــايف:  ــق ــث ال
ــرع  ــس ــ� حــــول هــــذا املـــو�ـــســـوع فــال
للرجل  القيمومية  ــل  اوك املقد�ص 
ــور  ــكــون املــ�ــســوؤول عــن االمـ ــان ي بـ
لو  وحتى  باكملها  لال�سرة  املعي�سية 
راتب  ولديها  تعمل  الزوجة  كانت 
تــ�ــســرف  ان  ــهــا  واجــب مـــن  فــلــيــ�ــص 
بــاإرادتــهــا،  اإال  املــنــزل  اأمـــور  عــلــى 
وتعاون  م�ساركة  الزوجية  فاحلياة 
ذلك  على  والــدلــيــل  الــزوجــني  بــني 
العزيز:  كتابه  يف  جالله  جل  يقول 
ــوَى وََل  ــْق ــَتّ ــِرّ وَال ــِب الْ ــَلــى  ــعَـــاوَُنـــوا عَ "وَتـَ
]�سورة  ثِْم وَالْعُدْوَاِن"  تَعَاوَُنوا عََلى اْلِ
الروايات  وكذلك   ،]٢ االآية  املائدة 
التعاون  ق�سية  على  توؤكد  الدينية 
)عليه  علي  فــاالإمــام  والــ�ــســراكــة، 

ــان يــعــمــل ويــ�ــســاعــد  ــ الـــ�ـــســـالم( ك
اأمور  ال�سالم( يف  الزهراء )عليها 
برمتها  االتكالية  فق�سية  البيت، 
ــقــافــة،  تــعــنــي اخــــالق وتــربــيــة وث
فالرجل االتكايل يعلم جيدا ما هي 
توفريها  واجبه  من  التي  احلقوق 
هي  االتكالية  بان  واعتقد  لزوجته، 

االأهل. قبل  تربية من  �سوء 
الــذي  املجتمع  اأن  على  ويــوؤكــد 
يف  كبري  دور  له  الرجل  فيه  يعي�ص 
اال�سف  �سديد  ومع  الق�سية،  هذه 
ان  يــعــتــربون  ــرجــال  ال بع�ص  فـــان 
وم�ستعبد،  ممــلــوك  كــائــن  ــراأة  ــ امل
العراقية  املـــراأة  ان  املــعــلــوم  ومــن 
كائن م�ست�سعف يف املجتمع واغلب 
عن  الدفاع  على  يتجراأن  ال  الن�ساء 
اغلبهن  ان  جند  فلذلك  انف�سهن، 
الجل  الكبري  العبيء  هذا  يتحملن 

اال�سرية. حياتها  ت�ستمر  ان 
وألفة محبة 

و�سن  االجتماعية  الباحثة  تقول 
اإال  عبا�ص: احلياة ال ت�ستمر بنجاح 
با�سرتاك الزوجني معا ويكون هذا 
ب�سكل  كليهما  بتعاون  اال�ــســرتاك 
لالأخر  احدهما  اإجبار  دون  ذاتــي 
الزوجة  قبل  من  امل�ساعدة  وتقدمي 
ــور  اأمـ عــلــى  ــه  ــت الإعــان زوجــهــا  اإىل 
اإذا  وخ�سو�سا  والــبــيــت،  االأ�ــســرة 
وبا�ستطاعتها  موظفة  املراأة  كانت 
لديها  كــانــت  اأو  زوجــهــا  م�ساعدة 
اأو  خياطة  تكون  كان  اأخــرى  مهنة 
من  وغريها  للحالقة  حمل  لديها 
وحممود  جيد  امر  االأخــرى  االأمــور 
فاحلياة  بــر�ــســاهــا،  ذلــك  دام  مــا 
وحمبة  تعاون  عالقة  هي  الزوجية 

تقاع�ص  واإذا  الزوجني،  بني  واألفة 
لالأ�سرة  االأ�سا�سية  االأركـــان  احــد 
دوره  اأداء  عن  املــراأة(  اأو  )الرجل 
النتجة  فان  االأ�سرة  وواجباته جتاه 
موؤ�س�سة  تــكــافــوؤ  يف  ــرة  ــوؤث م تــكــون 

وبناءها.  االأ�سرة 
إجبار ال اختيار

ثالثة  احــالم  ام  ال�سّيدة  تقول 
خلم�سة  ام  وهـــي  عــامــا  واربـــعـــون 
عاما  ع�سرون  زواجي  دام  اطفال: 
كيا(  �سائق  كا�سبا)  يعمل  وزوجي 
ويف كثري من االحيان رزقه ال ي�سد 
اعمل  ان  فا�سطر   ، ال�سهر  ن�سف 

يف املنازل كي ا�سد رمق �سغاري.
وت�سيف: ان زوجي ال يحاول ان 
او ان يبحث عن فر�ص  يغري مهنته 
اخرى للرزق وكلما كلمته عن ذلك 
متذرعا  نابية،  بكلمات  علي  يتهجم 
قليلة  االجــور  و  �سحيح  العمل  بان 
وهو بذلك يرغمني على ان احتمل 
ابنائي،  واك�ساء  اطعام  م�سوؤولية 
وكم من مرات عديدة نام اطفايل 
االمــر  والــغــريــب يف  عــ�ــســاء،   دون 
علي  ويــتــجــاوز  يوبخني  زوجــي  ان 
املــنــزل  يف  يــجــد  مل  اذا  بــالــ�ــســرب 

طعاما..
اضطرار

العبيدي:  حممد  القانوين  يقول 
على  الـــزوج  اتــكــالــيــة  مــو�ــســوع  ان 
زوجــتــه مــن االمــــور املــهــمــة الــتــي 
اىل  ادت  التي  املجتمع،  يف  ظهرت 
زيادة امل�ساكل العائلية مما ت�سطر 
اىل  الــلــجــوء  اىل  الــزوجــات  بع�ص 
علّى  احل�سول  كيفية  يف  التفكري 
حياتها  ا�ــســتــمــرار  اجــل  مــن  املـــال 
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باال�سافة  ومتطلباتها،  الزوجية 
على  االمــر  هذا  خطورة  مدى  اىل 
ان  ــون  ك االوالد  ومــ�ــســري  الــعــائــلــة 
ت�سطر  احلــاالت  هذه  من  البع�ص 
غري  امــور  يف  العمل   اىل  الــزوجــة 
على  احل�سول  اجــل  من  اخالقية 
العائلة  متطلبات  ــاء  الر�ــس املـــال 

االن�ساين. والزوج غري 
والطمأنينة االمان 

حممد(  )عــمــار  ال�سيد  يــقــول 
ــتـــقـــاعـــد: يــعــتــرب الـــــزوج  وهـــــو مـ
املــنــزل  ــيــة يف  ــا�ــس االأ�ــس الــركــيــزة 
االأ�سرة،  اأركان  عليه  ت�ستند  والذي 
ــوفــري  ت عـــلـــى  يـــتـــوقـــف  ال  فــــــدوره 
واإمنــا  فح�سب  احلياتية  املقومات 
ال�سابط  فهو  بكثري،  ذلك  يتعدى 
احلــقــيــقــي الإيـــقـــاع احلــيــاة داخــل 
خروجه  وان  وخــارجــهــا،  ــرة  ــس االأ�
االأمــان  يبث  �سباح  كل  العمل  اإىل 
نــفــو�ــص زوجــتــه  ــيــنــة يف  والــطــمــاأن
هناك  بـــان  ويــ�ــســعــرهــم  ــه  واأطــفــال
ومل�سلحتهم  الأجلهم  يعمل  �سخ�ص 
اأن  الأجــل  والنفي�ص  الغايل  ويبذل 
فــاإذا  الكرمية،  احلياة  لهم  يوفر 
واإدارة  العمل  عن  الــزوج  تقاع�ص 
بذلك  فــانــه  ــه  ــرت اأ�ــس حــيــاة  ــور  ــ اأم
اإذا  خ�سو�سا  اتــكــايل  زوج  يــكــون 
توفري  يف  زوجته  على  يعتمد  كــان 

لالأ�سرة. الدخل 
المسؤولية تحمل  عدم 

داليا  االجتماعية  الباحثة  تقول 
االتكايل  الزوج  بان  اعتقد  �سباح: 
البيوت  من  كثري  يف  منت�سر  منوذج 
يــعــد يــحــ�ــســب عــلــى  احلـــاالت  ومل 

التي جتعله  االأ�سباب  ال�ساذة، ومن 
فالبع�ص  تربيته،  هو  ال�سورة  بهذه 
حتمل  وعدم  الدالل  على  تربى  قد 
جيدا  اإعـــداده  يتم  ومل  امل�سوؤولية 
دوره  ومــنــهــا  امل�ستقبلية  الأدواره 
باعتباره زوجا، وعليه واجبات وله 
حقوق فيعي�ص حياته وهو غري مباٍل 
امل�سوؤولية  حتمل  على  قــادر  وغــري 
على  املهام  يرمي  يتزوج  وحينما 
على  مرغمة  ت�سطر  التي  زوجته 
تعلم  الأنها  النهاية  يف  بها  القيام 
ال�سراخ  اأو  احلديث  من  فائدة  ال 
دور  اإىل  الزوجة  دور  من  فتتحول 
عبًء  ي�سكل  وهــذا  واخلــادم  االأب 
الن�ساء  من  وكثري  عليها،  اإ�سافًيا 
فهن   مرغمات  املعاناة  هذه  يع�سن 
ال يردن الطالق وحرمان اأطفالهن 
اأ�ــســعــب على  ــدهــم ولــيــ�ــص  مــن وال
يف  مطلقة  لــقــب  حــمــل  مــن  ــراأة  ــ امل
ولــذا  تــرحــم،  ال  عربية  جمتمعات 
ال�سمت  اىل  الــ�ــســّيــدة  تلك  تلجاأ 
دوره  تنا�سى  رجل  ظل  يف  والبقاء 
ومــ�ــســوؤولــيــاتــه على  مــهــامــه  ورمـــى 

امل�سكينة. زوجته 
الزوجين بين  مشاركة 

 / �سبحي  عــلــي  الــ�ــســّيــد  يــقــول 
املــعــا�ــســرة  احلـــيـــاة  اأن  مـــوظـــف: 
اإىل  النظر  الزوجني  على  تفر�ص 
الــقــ�ــســيــة كــمــ�ــســوؤولــيــة مــ�ــســرتكــة، 
املطالبة  الزوجة  حق  من  وبالتايل 
بواجباته  زوجها  وتذكري  بحقوقها 
اأن  اإىل  االأ�ــســرة.بــاالإ�ــســافــة  جتــاه 
اأن  يرون  االإتكاليني  االأزواج  بع�ص 
امل�سوؤولية  تكون  اأن  ال�سروري  من 

الــرجــل ال  املـــراأة كــون  على عــاتــق 
الــبــيــت  يــرغــب يف االإنـــفـــاق عــلــى 
ي�ستند  ــذار  واأعــ ي�سعها  الأ�ــســبــاب 
امل�سوؤوليات  مــن  ليتخل�ص  عليها 
الدين  بها  او�سى  التي  والواجبات 
الزوجني  بني  فالتعاون   ، وال�سرع 
ــروري وذلــــــك حــ�ــســب  ــ ــسـ ــ اأمــــــر �ـ
االأ�سرة  على  تطراأ  التي  الظروف 
ويرغب  مقتدر  الـــزوج  كــان  ــاإذا  فـ
الزوجة  م�ساركة  دون  االإنــفــاق  يف 
الــزوج  كــان  اإذا  اأمــا  اعرتا�ص  فال 
غــري مــقــتــدر وزوجــتــه مــوظــفــة اأو 
بني  امل�ساركة  هنا  فتكون  مقتدرة 
فر�ص  ولي�ص  اختيارية  الــزوجــني 

الزوجة. على 
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مهدي اخللود
زم��اين.... ام��اِم  عن  اأكتب  ان  ق��ررُت  حلظٍة  يف 
واح����������������������������������������������������������������������������������رت....
كالمي..... يكفي  ل  حروفًا  له  ر�شمت  فمهما 
ت�������ش���ف���ه  ان  م���������ن  اع�������ظ�������م  لأن��������������ه 
ك������ل������م������اٍت ت����خ����ط����ه����ا اق�����������الم�����������ي.....
احالمي..... يف  طيفه  يدغدغني  ان  فاأحببت 
وي����������ل����������ق����������اين..... ال���������ق���������اه  واأن 
ف��اأع��ر���ش��ت ع��ن ال��ه��وى وجل����اأت ل��ل��رح��م��ِن....
اأ�شكو اليه ما حّل بالأر�ض من ف�شاٍد وبهتاِن....
ال���������������ع���������������امل���������������ني..... رب  ي�������������ا 
ع����ج����ل ب����ظ����ه����وِر امل�����ه�����دي ام�������ام�������ي....
ل�����ي�����م�����الأه�����ا ع������������دًل وق�������������ش������ط������ًا....
وي���ن�������ش���ر ال�������ش������الم وال���������������ش�������الِم.....

غفران الطائي
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ي���������ش����ع م����ث����ل ال����ق����م����ر الن��������ور
وي�����رف�����ع ال���ع�������ش���ر ع�����ن امل���ع�������ش���ِر
ك����امل���������ش����ط����ف����ى وج����������ده ح����ي����در
امل���ب�������ش���ر اىل  احل��������ق  وي����ظ����ه����ر 
الك���������ر ال�����������������ورى  رب  م���������ن 
ف��������رج ع������ن امل�����ه�����م�����وِم وامل�����ق�����ِر
امل���ح�������ش���ِر يف  ال����ك����ل  ب���ع���ث���ت  اذا 
واآل�������������ه ل�����ل�����������ش�����رِف ال������ش�����ه�����ِر

م���اب���ي���ن���ن���ا  م���������ولي  ارى  م����ت����ى 
ار������ش�����ِه يف  اهلل  دي�������ن  ي���ن�������ش���ر 
ي����اأم����ر ب����امل����ع����روف م��اب��ي��ن��ن�����������������ا
ي��ق�����ش��ي ع��ل��ى ال���رج�������ِض وا���ش��ي��اع��ِه
ال��ن��ع��م��ة ه����ذه  ع��ل��ى  اهلل  ف��ن��ح��م��د 
ي���ارب���ن���ا ب���ح���ق ���ش��ادات��ن�����������������������������������ا
واغ����ف����ر ل���ن���ا ذن���وب���ن���ا ك��ل��ه�����������������������ا
و�������ش������ِل ي������������ارّب ع����ل����ى اح���م���د

اأمل النتظار

 املو�شوعة ال�شعرية املهدوية
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الذي  الفيا�ض  النبع 
يروي ظماأ العقول!!!
معر�ض الكتاب الدويل يف كربالء 
واآله  عليه  اهلل  اهلل)�سلى  ر�سول  قال 
على  فري�سة  الــعــلــم  طــلــب  و�سلم(:" 
الفقه  يف  وم�سلمة")بحوث  م�سلم  كل 

املعا�سر:ج3(.
بــالــواِن  الــعــامل  ــور يــخــرق  ن العلم هــو 
جميلة  با�سمة  جــنــة  ويجعله  املــعــرفــة 
املرء  ويجعل  االزهـــار،  با�سكاِل  تــتــالأالأ 
باموِر احلياة،  قويًا مدركًا  حكيمًا عاملًا 
�ساأنه،  ويعلو  املرء  �سخ�سية  تنمو  ففيه 
نحو  املجتمع  وي�سري  ويبني  ينه�ص  وبه 
يطاع  به  وان  والرقى،  الكمال  درجــات 
تو�سل  وبه  ويّوحد،  وُيعرف  وُيعبد،  اهلل 
االرحام، وُيعرف احلالِل واحلرام، وان 

اهلل تعاىل ال يعذر على اجلهل. 
وتعلمه  العلم  اهميِة  مــن  فاإنطالقًا 
بالعلِم  الت�سلِح  امللحة اىل  تاأتي احلاجة 
واحلياتية  الدينية  بالعلوِم  واملــعــرفــِة 

واالدبية وغريها....
بالقوارير( كادر جملة)رفقًا  قّرر  لذا 
الــدويل  الكتاب  معر�ِص  اىل  بالذهاِب 
يف كربالِء لالإنتهاِل من منرِي الثقافات 
العامة، ذلك النبع الفيا�ص الذي يروي 

ظماأ العقل والقلب والروح. 
الإجراِء اللقاء مع مديِر املعر�ص)ال�سّيد 
ــد من  ُمــّيــ�ــســر احلــكــيــم( ملــعــرفــِة املــزي

التفا�سيِل عن هذا املعر�ص الدويل. 
ملاذا  ُتطلعنا  ان  نود  بــدءًا  القوارير/ 
افتتح املعر�ص يف �سهِر �سعبان املعظم؟ 

االعياد  مبنا�سبِة  متف�ساًل:  فــاأجــاب 
امليمونة مليالِد االإمام احل�سني واخيه اأبي 
يف  ال�سالم(  العبا�ص)عليهما  الف�سل 

�سهِر �سعبان با�سرت االمانتان العامتان 
للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية 
بافتتاح معر�ص الكتاب الدويل يف دورِتِه 

موجود  الكبري  املعر�ص  وهذا  العا�سرة 
زينب)عليها  العقيلة  �سحن  ار�ص  على 
ــغ مــ�ــســاحــتــه)الــفــان  ــال ــب ــســالم( وال ــ� ال
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مربع(،  مرت  و�ستون  وخم�سة  واربعمائة 
ومت تقطيعه وتق�سيمه اىل)مائة واربعة 
وكالة(  و)�ستني  للن�سر،  و�سبعني(دارًا 

توزعت امل�ساركات اىل)ع�سرة دول(. 
القوارير/ ما هي ابرز الدول امل�ساركة 

يف هذا املعر�ص؟ 
هي:  امل�ساركة  ــدول  الـ ــرِز  ابـ مــن  ج/ 
ولــبــنــان  واالردن  والــبــحــريــن  ــرب  ــغ امل
والكويت  وم�سر  وال�سعودية  و�سوريا 
ــافــة اىل  ــاالإ�ــس ــذا ب وكــذلــك اإيـــــران هـ
)امريكا  الغربية  الــدوِل  من  م�ساركاٍت 

وبريطانيا(.
ــوجــود  الــقــواريــر/ نــحــن نـــالحـــظ ب
هذه  فهل  ومتعددة،  متنوعة  م�ساركات 

امل�ساركات علمية فقط؟ ام ماذا؟ 
ج/ اختلفت امل�ساركات للعلوم املتعددة 
ال�سرفة والعلوم االكادميية، ا�سافة اىل 
العلوِم املتنوعة وبع�ص املراكز البحثية، 
هذا وقد �ساركت وزارة الثقافة العراقية 
بيت  وايــ�ــســًا  ــال،  االطــف ثقافة  داِر  يف 
احلكمة لرئا�سِة الوزراء وكذلك جمل�ص 
اجلهاِت  مــن  وكثري  الــعــراقــي،  الــنــواب 
اىل  ا�سداراتها  او�سلت  التي  االخــرى 

هذا املكان ب�سكٍل كبري وبالغ.  
وفّرتها  التي  اخلدمات  ما  القوارير/ 

ادارة املعر�ص؟ 
خــدمــات  املــعــر�ــص  ادارة  ج/وفـــــّرت 
متعددة، منها خدمة االنرتنيت املجاين 
االعالميني،  وعموم  امل�ساركني  لعموِم 
حيث مت توفري االنرتنيت اجلوال داخل 
خا�ص  فولدر  تهيئة  ومت  املعر�ص  ار�ص 
ي�سم خريطة املعر�ص ب�سكٍل كامل ويف 
هذه اخلريطة مت ر�سم م�ساحة املعر�ص، 
ثم  ومــن  رقــم،  اعطيت  ن�سر  دار  ولكل 
بّينا يف الوجِه اخللفي الرقم ودار الن�سر 
املوجود لها. ا�سافة اىل الدوِل امل�ساركة 

�سمن هذا املعر�ص. 

ــرى  ــة اخـ ــاك ا�ـــســـافـــات خــدمــي ــنـ وهـ
وبــاب  للدخول  واحــد  بــاب  تهيئة  منها 
اآخـــر لــلــخــروج وطــبــعــًا هــذه اخلــدمــات 
احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  وفّرتها 
ربيع  ملهرجان  وبالن�سبة  والعبا�سية، 
من  الثالِث  اليوِم  يف  �سُيفتتح  ال�سهادة 
�سعباِن وال�سيوِف احلا�سرين من)ت�سٍع 
يف  حا�سرين  �سيكونون  دولــة(  واربعني 
ــوم مــولــد االمــام  هــذا الــيــوم املــبــارك ي

احل�سني)عليه ال�سالم(. 
املعر�ص  ي�ستقبل  مــتــى  القوارير/ 

زواره؟ 
ب�سكل  زواره  املــعــر�ــص  ي�ستقبل  ج/ 
�سباحًا  ال�ساعِة)التا�سعة  مــن  يومي 
وحتى الواحدة ظهرًا واي�سًا من ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءًا ولغاية العا�سرة لياًل(. 
مديِر  مع  حدِيثنا  من  االنتهاء  وقبل 
م�سغواًل  كان  اذ  لفرتٍة  تركناه  املعر�ص 
كــادر  واخــذ  املعر�ص،  زوار  ال�ستقبال 
املوزعة  الن�سر  دوِر  على  يتجول  املجلة 
دار  عند  فتوقفنا  املعر�ص  ار�ــصِ  على 
والتقينا  لــبــنــاِن  مــن  للن�سِر  ــوراء  ــ احل
خريجة  وهي  زعيرت(  بال�سِت)ن�سرين 

كلية االآداب/ق�سم فل�سفة. 
و�ساألناها عن دوِر املراأة وح�سورها يف 

معر�ِص الكتاب؟ 
وح�سورها  ــراأة  املـ دور  ان  فــاأجــابــت: 
دوِر  عن  يختلف  ال  الكتاب  معر�ص  يف 
على  تقت�سر  ال  عامة  فالثقافِة  الرجل 
الرجاِل فقط، بل يجب ان يكون للمراأة 
من  اكــر  الــكــتــاب  مــعــر�ــصِ  يف  ح�سور 
الرجِل، الن املراأة هي امل�سوؤولة عن خلِق 
ا�سرة ثقافية واميانية وهذا يتطلب املام 
بكافِة العلوم احلياتية والدينية من اجِل 

الو�سول اىل هذه الغاية. 
االوىل  م�ساركتِك  هذه  هل  القوارير/ 

يف معر�ِص الكتاب يف كربالء؟ 

ج/ هذه امل�ساركة الثانية يل يف معر�ِص 
الكتاب يف كربالء، ولكن يل م�ساركات 
النجف  يف  الكتاب  معر�ِص  يف  اخــرى 
والبحرين،  واربيل،  وبغداد،  اال�سرف، 

م�سقط وكافة الدول العربية االخرى. 
ــر/ مـــا هـــي الــكــتــب الــتــي  ــقــواري ال
النا�ص  اقبال  تــرون  وهــل  تعر�سونها؟ 

عليها؟
ونــحــن  اكـــادميـــيـــة،  كــتــبــنــا  ان  ج/ 
خمت�سون بكتِب القانون فقط، وال نرى 

اقبال النا�ص عليها ااّل القليل. 
ليلتقي  املــجــلــة  ــادر  ــ ك ذهـــب  ــًا  ــ�ــس واي
بال�سّيد)والء ال�سّواف( وهو وكيل لداِر 
احتاد  ع�سو  واي�سًا  م�سر،  يف  الن�سر 
بع�ص  عليه  وطرحنا  بــابــل،  يف  الن�سر 

اال�سئلة منها: 
وكيف  عملكم؟  طبيعة  ما  القوارير/ 
جتدون و�سع الكتاب يف الوقِت احلايل؟ 
ج/ انا اعمل اعالمي يف مركِز الثقافة 
ــِل وهــدفــنــا  ــاب لــلــطــبــاعــِة والــنــ�ــســر يف ب
وهدف اي مهرجان هو عملية التوا�سل 

االجتماعي واحلياتي ما بني ال�سعوب. 
العربي  العامِل  يف  اليوم  ن�سهد  ونحن 
وهذا  بائ�ص،  الكتاب  و�سع  ان  والغربي 
يعتمد  الــقــارئ  الن  االنــرتنــيــت  ب�سبب 
ب�سكل كامل او �سبه كامل على االنرتنيت 
ــرغــِم من  يف اي كــتــاب يــريــده عــلــى ال
اذ  االنــرتنــيــت،  على  الــقــراءة  �سلبياِت 
واي�سًا فقدان متعة  للعني  تكون مرهقة 
رغبة  عــدم  نالحظ  اننا  ااّل  ــقــراءة،  ال
االنرتنيت  الن  الكتب  اقتناِء  يف  الُقّراء 

قد اغناه.
على  ال�سواف  ي�سكر  القوارير  كــادر 

راأيه.
يف  جولته  يوا�سل  املجلة  كــادر  واخــذ 
املعر�ِص فتوقف عند دار الوقف ال�سني 
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من بغداد. 
ــاح الــوقــف  ــنـ ــوؤول جـ ــسـ ــ�ـ و�ـــســـاألـــنـــا مـ
عــدِد  عــن  كــاظــم(  جــواد  ال�سني)علي 
امل�ساركات يف معر�ِص الكتاب الدويل يف 

كربالء؟ 
فاأجاب قائاًل: هذه املرة الثالثة ن�سارك 
يف  �ساركنا  واي�سًا  كربالء،  معر�ص  يف 
بغداد والنجف اال�سرف واربيل وغريها 

من املحافظات العراقية احلبيبة. 
االعالم  قول  وجدمت  كيف  القوارير/ 
معر�ِص  يف  ــواقــع  ال ــص  ار�ـ على  وانــتــم 

الكتاب يف كربالء؟ 
هو  الـــكـــاذب  االعــــالم  ان  ــول  ــ اق ج/ 
�ساهد  ولــو   ، الطوائف  بني  فــّرق  الــذي 
العامل اليوم هذا املعر�ص لوجد التّوحد 
�ُسني  بني  فرق  وال  الطوائف  جميع  بني 
و�سيعي. فنحُن ابناء �سعب واحد يجمعنا 

احلب والوئام. 
ــر/ مـــا هـــي الــكــتــب الــتــي  ــقــواري ال
النا�ص  اقبال  جتدون  وهل  تعر�سونها؟ 

عليها؟ 
ج/ نحن لدينا بحوث عن الفقه واللغة 
واالدب وخمتلف العلوم ولكافِة املجاالت 
االكادمييون فقط،  تفيد  البحوث  وهذه 
ــال فــقــط مـــن هــذه  ــبـ ــحــن نـــرى االقـ ون

الطبقة. 
بالقوارير(  جملة)رفقًا  كادر  ووا�سل 
املــعــر�ــص ليبحث  جــولــتــه عــلــى ار�ــــصِ 
الن�سر  داِر  عند  وتوقف  اآخــر  لقاٍء  عن 
العراقي(ليطرح  ــواب  ــن ال لـ)جمل�ص 

عليهم بع�ص اال�سئلة: 
وهو  مــهــدي(  بــاالخ)حمــمــد  فاإلتقينا 
الــقــانــوِن  يف  املاج�ستري  عــلــى  حــا�ــســل 

ويعمل موظف يف دائرِة البحوث. 
عبد  بــاالِخ)احــمــد  اإلتقينا  وكــذلــك 
ــاالدب  ــادر( ولــديــه املــاجــ�ــســتــري بـ ــقـ الـ
االعالم  بدائرة  موظف  وهو  الفار�سي 

العراقي. 
و�ساألنا االخ حممد: ما هذه الكتب التي 

تعر�سونها يف معر�ِص كربالء؟ 
تخ�ص  الكتب  هــذه  ــاًل:  ــائ ق ــاأجــاب  ف
فــقــط وعــن  الــعــراقــي  الــنــواب  جمل�ص 
للبيِع  اجنازاتهم، وهي غري خم�س�سة 

وامنا توّزع جمانًا. 
من  الهدف  ما  اذن  القوارير:  كادر 
جميئكم اىل معر�ِص الكتاب يف كربالء؟ 
ما  التوا�سل  فقط  هدفنا  نحن  ج/ 
وتو�سيل  النواب،  وجمل�ص  ال�سعب  بني 
جمل�ِص  اىل  النا�ص  قبِل  من  الر�سائل 

النواب العراقي. 
النواب  جمل�ص  ي�سكر  القوارير  كــادر 
العراقي لهدفهم التوا�سلي، متمنني من 
اع�ساء املجل�ص حتقيق الغاية او الهدف 
الذي و�سعوا الجله، اال وهو توفري جميع 
اخلدمات البناِء ال�سعب العراقي، النهم 
هم من ت�سدى لتحمل م�سوؤولية اجناز 

وحتقيق امان ال�سعب وتطلعاته.  

بالعودِة  القوارير  كــادر  قــّرر  واخـــريًا 
اىل مديِر املعر�ص ال�سّيد ُمي�ّسر احلكيم 

لنختم احلديث ولقاءنا معه ونقول له: 
القوارير/ ما هي كلمتكم االخرية التي 

تودون قولها؟ 
ان  تعاىل  ا�ــســاأل اهلل  قــائــاًل:  فــاجــاب 
اال�ــســالم  يــكــون عملي هــذا يف خــدمــِة 
ملن  ونربا�سًا  هداية  ويكون  وامل�سلمني، 
احلجج  ومعرفة  والعلم  الثقافة  اراد 
ون�ساأله  الــقــومي.  الدين  يف  والــرباهــني 
باحل�سنى،  ولكم  لنا  يختم  ان  تعاىل 
وان  والهدى،  احلِق  على  كلمتنا  ويجمع 
وان  والــعــراِت  الــهــفــواِت  مــن  يع�سمنا 
انه  وال�سالح،  لل�سواِب  جميعًا  يوفقنا 
رب  هلل  واحلمد  والتوفيق  االجابة  ويل 

العاملني. 
على  ي�سكركم  اي�سًا  الــقــواريــر  كــادر 
من  تبذلونها  الــتــي  الــكــبــرية  اجلــهــود 
ون�ساأله  وامل�سلمني  اال�سالم  خدّمِة  اجِل 
القبول وان يجعله يف ميزاِن ح�سناِتكم. 
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الجماد تبنى باملجهود
كلمة لها معنى يف ر�سم حياة االن�سان املنتج و املبدع الذي ي�سل 
اىل اق�سى درجات العطاء ، والكلمة التي ن�سلط ال�سوء عليها 
للعاملة الكيمائية )مدام كوري ( احلا�سلة على جائزة نوبل و 
التي كر�ست كل ثروة عائلتها اىل احلياة العلمية حيث قالت: 
) انا ل ارى ما مت اجنازه ، انا ارى ما مل يتم اجنازه(.

واعية  و عقول   بقلوب  الكلمات  لندقق هذه  املراأة  عزيزتي 
ك�سر  و  املغلقة  االبــواب  كّل  فتح  و  املجهول  معرفة  اىل  تواقة 
تهذيب  و  العلم  و  باجلهد  الظالم  ا�ستار  متزيق  و  القيود 
النف�ص و �سموها يف عوامل النور و املعرفة التي تتجدد و تولد 

من رحم الدر�ص واملتابعة.
بعملنا  التيه  و  الزهو  ياأخذنا  اأجناز  و  نتوقف عند جناح  ال 
و نراه عظيم فنعترب اول جناح و اجنازا هو خطوة مل�ساريع 
كبرية بل يجب البحث عن اجلديد يف �ستى جماالت حياتنا 
لن�سنع م�ستقبال م�سرقا ، وال نكتفي  بكلماِت الثناء و االطراء 
على ما قدمنا فاأنها ا�سبحت على فعل ما�سي، واملهم ماذا 
مبادئ  يف  فيقال  للم�ستقبل.  �ساأخطط  ماذا  و  االن  �ساأقدم 
عملك  تنجز  و  واحــد  مربع  يف  وقفت  اذا  احلديثة  االدارة 
بنجاح دون ان ت�سيف و تطور مهارتك فاأنت متخلف، فالعلم 
و التدريب بتطور و ت�سارع، واالقدام الواقفة يف مكانها يفوتها 
اخلري الكثري و الفر�ص الناجحة و حني متر ال تعود كال�سحاب 

التي حتمل املطر.
املتوجة  وكاالأمرية  بيتِك  يف  ن�ساط  �سعلة  ذاتِك  من  اجعلي 

على  ت�ستفيق  يوم  كّل  يف  كالطواوي�ِص  و�سريي  الغار  باأكاليِل 
عمٍل جديٍد و �سورة بهية للبيِت و ترتيبِه، وذوق رفيع ي�سكن يف 
كِلّ زواياه و اكالت طيبة و اقت�ساديًة وكوين كالفرا�سًة التي 
و تنب�ص باحلياة فانت  تتابع كل �سئ  املنزل  حتلق يف ارجاء 

املراأة الدافئة التي تظلها االخالق الكرمية.
و يتج�سد العطاء ب�سوره املبدعة و التي متتد من اال�سره اىل 
العمل يف كل امليادين. حني ُنقبل على عملنا يف الدوائر او اي 
وظيفة مكلفني بها نع�سقها و ب�سغف من�سك باأول ورقة او اي 
التعني فيه ملقني بكل  واجب مكلفني به وكاأنه اول يوم عمل 
الهموم و االثقال و االعباء على عتبة الدار و نعانق الطرقات 
من�سح  و  ــرباءة  ال و  بالنقاء  تنب�ص  التي  احلياة  يحب  بقلب 
ان  فنختار  االحــزان،  اعيتها �سور  دمــوع احلــزن عن جفون 
نكون بل�سم للجراح بداًل من ندب ما فات ، فكيف نرى ما مل 
تنتهي  التي ال  يتم اجنازه و نحن جنرت احزاننا و ق�س�سنا 

فنقول:) يوم جديد يعني خري جديد(.
ولي�ص باخل�سارة ان نبحث عن عمل نبدع فيه و كلمة بناءة 
وهي  الرحبة  الطماأنينة  و  ال�سدق  و  الرحمة  اجــواء  ت�سفي 
احلقيقة  خيوط  والبحث  ــاق  االآفـ وا�سعة  النجاح   ب�ساتني 
املتوا�سلة ملن يريد ان ير�سم خط املجد و الرفعة. و خري ما 
نختم به قولنا ما جاء يف القراآن الكرمي:" وَُقِل اعْمَُلوا َفسَيَرَى 

هُ عَمََلُكمْ وَرَسُوُلهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ")التوبة:١٠٥(. اللَّ
وداد عبيد مو�شى
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يتطلب ايجاد املعلومات على االنرتنيت 
بحث  الآالت  ا�ستعمالهم  االبـــنـــاء  مــن 
اآليات  باتباع  البحث  ثم  ال�سبكة،  وادلــة 
لتحديد  منا�سبة  الكرتونية  وا�ساليب 
املعلومات املطلوبة، وحتميلها على نافذة 
امل�ستعر�ص لال�ستفادة منها علميًا درا�سيًا 
او �سلوكيًا او اداريًا حياتيًا او �سخ�سيًا يف 
تنمية مواهب او قيم او مهارات معينة، 
كل  بايجاز  احلـــايل  املــو�ــســوع  يف  نقدم 
هذه امل�سوؤوليات املتوقعة من االبناء عند 

طلبهم املعلومات على االنرتنيت.
واالنــرتنــيــت: هو عــامل الــكــرتوين غري 
ــدءًا  ب الــعــامل  بــقــاع  ينت�سر عــرب  مــرئــي 
ــيــابــان يف اقــ�ــســى الــ�ــســرق وانــتــهــاًء  ال
هذا  ويتكون  الــغــرب،  يف  باالأمريكيني 

العامل االلكرتوين لالإنرتنيت من افراٍد 
الكمبيوتر،  حــول  ملتفني  وجــمــاعــاٍت 
الهائلة  املعلومات  م�سادر  من  ينهلون 
املــعــارف  ــون  ــادل ــب ــت ي او  واملـــتـــنـــوعـــة.. 
معًا  توا�سلهم  خــالل  مــن  ــربات  ــ واخل
والــعــر�ــص  الــبــحــث  واآالت  بــربجمــيــات 
ا�سرًة  للم�ستخدمني:  املتاحة  املتعددة، 

وابناًء واكادمييني ومهتمني. 
ــرتوين له  ــ ــك ــ ــامل االنـــرتنـــيـــت االل ــ وعـ
واعــ�ــســائــه  بــاأوقــاتــه  املــمــيــز  جمتمعه 
وثقافته  واخالقياته  واحكامه  وو�سائله 
وتربيته وموؤ�س�ساته وموا�سفات املواطنة 
ال�ساحلة فيه، متامًا كما هو احلال مع 

جمتمعنا االر�سي املح�سو�ص...
االنرتنيت  ا�ستعمال  يتطلب  هنا،  ومن 

ومتابعة  ــة  ــس ودرا� عناية  االبــنــاء  مــن 
ــرة،  ــس اال� مــن  ومنتظمة  مــو�ــســوعــيــة 
املدر�سية  الرتبية  مع  ذلــك  تفعل  كما 
واملدار�ص العادية املقيمة، بل يتوقع من 
اال�سرة ممار�سة عناية اكر يف تعامل 
نظرًا  باالإنرتنيت،  وتربيتهم  االبــنــاء 
للخ�سو�سية الالحمدودة التي يح�سل 
عليها هــوؤالء االبــنــاء عند االبــحــار يف 
املنظور  غري  احلر  والتنقل  االإنرتنيت 

عرب جماهل ادغالها املعلوماتية. 
وال يــجــب مــن اال�ــســرة الــتــخــوف او 
الــ�ــســعــور بــالــرهــبــة جتـــاه ا�ــســتــعــمــال 
االإنرتنيت.. وبالتايل منع االبناء عنها، 
حق  هما  املنع  او  التخوف  هذا  اأن  مع 
ا�سرة  لكّل  طبيعي  واح�سا�ص  م�سروع 

عربية وغري عربية. 
فوائد ا�شتعمال الإنرنيت 

يف الربية
ــاء عند  ــ ــن ــ تــ�ــســتــطــيــع اال�ـــســـرة واالب
عمل  بــاالإنــرتنــيــت،  الكومبيوتر  و�ــســل 
االت�سال  مــن  بــدًء  يــريــدونــه  �سيء  اأي 
واملحادثة  التكاليف  منخف�ص  الهاتفي 
مـــع االآخـــريـــن ومــرا�ــســلــتــهــم بــالــربيــد 
االلـــكـــرتوين... وانــتــهــاًء بــالــدرا�ــســِة او 
واالبناء  اال�سرة  ان  بعد،  عن  املناق�سة 
يعي�سون مع االإنرتنيت بكل ما يدور فيه 
ثانية بثانية خالل اليوم، ان هم ارادوا 

ذلك. 
ان  ميكن  عامة  متنوعة  فوائد  وهناك 

تعود من ا�ستخدام االنرتنيت مبا يلي: 
• التوا�سل مع املعارف واال�سدقاء واقران 
الدرا�سة عرب االنرتنيت بوا�سطة الهاتف 
املكتوبة  واملحادثة  االلــكــرتوين  والــربيــد 

ال�شرة والبناء مع النرنيت
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واملوؤمتر املرئي بالكامريا الرقمية.
الــبــيــانــات  ــد  ــواعـ قـ اىل  الـــدخـــول   •
االخــرى  املعلومات  ومــراكــز  واملكتبات 
املتنوعة وجمموعات االخبار واحل�سول 
على معلومات يف اأي مو�سوع وباأي �سكل. 
واملخت�سني  اخلـــرباء  مــع  التفاعل   •
الرتبية  جمــال  يف  واالقــــران  واملعلمني 
واملــــعــــارف املــتــخــ�ــســ�ــســة املــرتــبــطــة 
املـــدار�ـــص  يف  الـــدرا�ـــســـي  بتح�سيلهم 

واجلامعات. 
املــعــلــومــات  مـــواقـــع  اىل  الــو�ــســول   •
املتنوعة وحتميل ما يفيد منها يف ثواٍن 

بالكومبيوتر ال�سخ�سي او النقال. 
• الــبــقــاء عــلــى اتــ�ــســال بــالــتــطــورات 
ــاالت  ــجــ ــ امل يف  اجلـــــاريـــــة  ــة  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
واأي  امل�ستخدمني  لالأبناء  املتخ�س�سة 
كالريا�سيات  اخــرى  حياتية  جمــاالت 
واملجتمعات  واالخبار  واملناخ  املتنوعة 
وان�سطتها  وحوادثها  بثقافتها  العاملية 

املتعددة املختلفة. 
احكام ا�شرية ا�شا�شية لربية 

الأبناء على النرنيت:
الكومبيوتر  ا�ــســتــعــمــال  يــكــون  حــتــى 
هادفًا  واالأبناء  اال�سرة  من  واالأنرتنيت 
و�سائل  باعتبارهما  الرتبية  يف  وفعااًل 
بديلة للتعلم، ثم الإغناء وا�ستكمال تربية 
النظامية  ــاء  ــن االأب ــربات  وخـ ومــعــارف 
املدر�سية، فان من املتوقع قيام اال�سرة 

مبراعاة االحكام التالية:
حول  تثقيفية  ــربات  خ تكوين   -١
ــذا ال  الــكــومــبــيــوتــر واالنـــرتنـــيـــت:- وهــ
يف  طــوال  �ساعات  اال�سرة  ق�ساء  يعني 
املعمقة  واملــعــرفــة  والــدرا�ــســة  االطـــالع 
ــات واآلـــيـــات عــمــل الــكــومــبــيــوتــر  ملــكــون
ــذًا ذلــك  واالإنـــرتنـــيـــت)وان يــكــن حمــب
باعتبار  ذلك  اال�سرة  ا�ستطاعت  كلما 
املتاحة(،  واالمكانيات  واملكان  الوقت 
االجهزة  هذه  عرو�ص  على  االطالع  بل 

وم�ساهدة مناذجها وكيفيات عملها، ان 
التعلم  خالل  االبناء  مع  اال�سرة  رحلة 
وحمفزة  ممتعة  باالإنرتنيت  والتثقيف 
ووفرية النتائج يف التنمية: ا�سرة وابناء 

وعماًل وجمتمعًا. 
خالل  االأبناء  وار�ساد  متابعة   -٢
ا�ستعمال االنرتنيت : يتوقع من اال�سرة 
للكومبيوتر  ــاء  ــن االب ا�ستعمال  خــالل 
تقوم  ان  بهما،  والــرتبــيــة  واالنــرتنــيــت 
بواجبها يف هذا االطار لرتكيز وت�سويب 
مثل  املعا�سرة،  التقنيات  بهذه  عملهم 
تو�سيح و�سرح اهداف وخطوات التعلم 

عمليًا لالأبناء. 
وهنا، ميكن لالأ�سرة م�ساحبة االبناء 
يف االبحار يف االنرتنيت، ومالحظة ما 
كان  واذا  فيه،  وتر�سيدهم  به  يقومون 
االبناء اعلى معرفة وخربة يف ا�ستعمال 
يتوقع  كــمــا  ــت  ــي ــرتن واالن الــكــومــبــيــوتــر 
عندئذ،  العربية،  اال�ــســرة  مــع  عمومًا 
تعطي اال�سرة القيادة لالأبناء... ليتولوا 
ــة مــعــارفــهــم وخــرباتــهــم  هـــم ممــار�ــس
واالأم  اال�سرة)االأب  بتعليم  االلكرتونية 
واالخوة الكبار(ا�سول واآليات االنرتنيت 
موفرًا ذلك لالأبناء فر�سًا غنية لرتكيز 
ثقتهم  ولتعزيز  وتعليمهم،  مهاراتهم 
االمر  لقدراتهم،  واحرتامهم  باأنف�سهم 
احلافزية  مــن  مــزيــدًا  مينحهم  الـــذي 
والرتبية  االلكرتوين  ــداع  واالب والتفوق 

باالإنرتنيت. 
وهنا، تفيد الدرا�سات امليدانية عمومًا، 
ي�ستعملون  الذين  واالأبــنــاء  اال�سرة  اأن 
اىل  مييلون  واالأنرتنيت...  الكومبيوتر 
اما  اقل.  التلفاز  م�ساهدة  او  ا�ستعمال 
عملية  تي�سري  او  ت�سهيل  بخ�سو�ص 
الكومبيوتر  ا�ستعمال  يف  االبناء  متابعة 
ــرة  ــس ــت، فــنــقــرتح عــلــى اال� ــيـ ــرتنـ واالأنـ
باالأنرتنيت  املرتبط  الكومبيوتر  و�سع 
ي�ساهده  املنزل..  من  مفتوح  مكان  يف 

مثل  لهم  حركة  اأي  مع  اال�سرة  اع�ساء 
زاوية معينة بال�سالة او غرفة اجللو�ص 
اال�سرية، او يف مكان منا�سب من مكتب 
االب او االم حيث يعمالن معظم الوقت 

املتاح لهم خارج العمل اليومي. 
وت�سويب  وتــوجــيــه  �سبط  والنتيجة 
الرتبية  وعــمــلــيــات  ــداف  ــ الأهـ اال�ـــســـرة 
وللنفقات  باالإنرتنيت،  االأبناء  وتثقيف 
املنا�سب  وللزمن  تتكبدها،  التي  املادية 

الذي يق�سيه االبناء على االنرتنيت. 
ــي  ــت ــر ال ــاطـ ــخـ ــن املـ ــ احلـــــد م  -3
على  احــيــانــًا  ــاء  ــن االب لها  يتعر�ص  قــد 

االنرتنيت من حيث �سبط اال�سرة: 
التي  ال�سخ�سية  املعلومات  لــنــوع   *
مثل:  االأنــرتنــيــت  على  االأبــنــاء  يعطيها 
االجتماعية  واحلــالــة  والعمر،  اال�ــســم، 
واملـــاديـــة او االقــتــ�ــســاديــة، والــعــنــوان 

واملدر�سة او العمل وغريها. 
واخلدمات  والربامج  املواقع  انــواع   *
االنرتنيت،  على  االبناء  ي�ستعملها  التي 
عند  بع�سها  حماية  او  منع  وامكانية 

خطورتها على ترتيبهم ومنوهم. 
* منع مقابلة االبناء ال�سخ�سية وجهًا 
اإال  االنرتنيت،  على  االآخرين  مع  لوجه 
اال�ــســرة..  ومتابعة  وتخطيط  مبعرفة 
ال�سلوكي  االنــحــراف  خمــاطــر  ب�سبب 
واالخالقي املحتمل التي تنجم عن ذلك 
اجلــادة  ومراقبتها  اال�ــســرة  وعــي  عــدم 

لهذا االمر. 
على  التعليق  او  اال�ــســتــجــابــة  مــنــع   *
الر�سائل والردود امل�سيئة او غري املريحة 
نف�سيًا او املخلة عمومًا باالآداب العامة، 

الواردة على الربيد االلكرتوين. 
ــاء لــلــمــواقــع  ــنـ * مــنــع مــ�ــســاهــدة االبـ
وجتارة  باملرئيات  الفا�سحة  والربامج 

االطفال وغريها مما ي�سابه. 
على  يعر�ص  مــا  كــل  ت�سديق  عــدم   *
ــن مــعــلــومــات، خــا�ــســة  االنـــرتنـــيـــت مـ

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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يقدمها  الــتــي  ال�سخ�سية  املــعــلــومــات 
البع�ص.. فقد يقراأ االبناء مثاًل ر�سالة 
االنرتنيت  على  يتحادثون  او  الكرتونية 
مع فرٍد اآخر ينوه اىل نف�سه باأنه طالب 
الثانوية مثاًل، مع  او طالبة يف املدر�سة 
انه يف الواقع يكون خالف ذلك متامًا، 
اخلم�سني  او  االربعني  بعمر  رجاًل  مثاًل 

�سنة، اأغربًا ومنحرفًا؟!
* منع ا�ستعمال االبناء لالأنرتنيت بعد 
اال�سرة  عليها  تتفق  لياًل  حمددة  �ساعة 
الثانية  او  احلادية  ال�ساعة  مثل  معهم، 
ع�سر لياًل، الأن ا�ستعمال االبناء املتاأخر 
لياًل لالأنرتنيت ي�سري تلقائيًا اىل وجود 
او  لها  يتعر�سون  م�ساكل  او  خمــاطــر 
يقرتفونها بحق انف�سهم بهذه الو�سيلة. 
توجيه ال�شرة البناء لوقايتهم 

من الخطار املحتملة على النرنيت، 
يف املجالت التالية: 

على  الــغــربــاء  مــع  احلــديــث  * جتنب 
اعطائهم  او  انف�سهم  حــول  االنرتنيت 
باالأ�سرة  خا�سة  �سخ�سية  معلومات  اأي 

واع�سائها: ابًا وامًا واخوة. 
لالأنرتنيت  اليومي  الوقت  ا�ستعمال   *
على  طــغــيــانــه  دون  ــام،  ــظـ ونـ بــحــكــمــة 
اوقات احلاجات واملتطلبات ال�سخ�سية 

االخرى.
لتحقيق  دائمًا  االأنرتنيت  ا�ستعمال   *
ثقايف  او  علمي  حمــدد،  ايجابي  غر�ص 
او درا�سي او اجتماعي او ترفيهي تربوي 
لالإدمان  ا�ستعمالها  دون  غــريهــا..  او 
االخرين  عــن  والعزلة  الــوقــت  ومتــريــر 
مع  والتفاعل  اال�سرية  االن�سطة  وعــن 
واملدر�سية  اال�سرية  والواجبات  االقران 

اليومية. 
والذم  امل�سيئة  االلفاظ  االبتعاد عن   *
والتحلي  االنــرتنــيــت،  عــلــى  والــ�ــســبــاب 
االجتماعية  والقيم  واللياقة  ــاالآداب  بـ
الــ�ــســائــدة يف الــتــعــامــل مــع الــغــري على 

االنرتنيت. 
* تقرير اأي خربة او ت�سرف او معلومة 
لــالأبــنــاء  ت�سبب  تعليق  او  اتــ�ــســال  او 
او م�ساعرهم،  احراجًا، جترح حيائهم 
ملن�سق  او  فــورًا،  لالأ�سرة  ذلك  باإي�سال 
ــة االلـــكـــرتونـــيـــة املــعــنــيــة مثل  ــدمـ اخلـ
غرفة  او  املناق�سة  او  االخبار  جمموعة 
املحادثة ، لتتبع عنوان ال�سخ�ص امل�سيء 
واتخاذ االجراءات القانونية االلكرتونية 

املنا�سبة الرادعة له. 
اهم الحتياطات التي تتخذها 

ال�شرة للوقاية من م�شاكل النرنيت
ال�سر  كلمة  �سرية  على  املحافظة   *
واالنرتنيت  الكومبيوتر  بها  تدخل  التي 
ال�سك  عند  احــيــانــًا،  االبــنــاء  عــن  حتى 
بدرجة واحد يف املليون من قدرتهم على 

املحافظة على �سرية كلمة ال�سر. 
�سراء  بــعــدم  ــنــاء  االب مــع  التفاهم   *
َتَطّلب  �سواء  االنرتنيت  على  �سيء  اأي 
او  االعــتــمــاد  بــطــاقــات  ا�ستعمال  هــذا 
باعتبار  بدونها  او  البنكية،  احل�سابات 
هوية كومبيوتر اال�سرة على االنرتنيت، 
االنــرتنــيــت  عــلــى  االبــنــاء  �ــســاهــد  واذا 
خطفت  يحتاجونه)او  �سيئًا  او  ب�ساعة 
يتحدثون  عندئذ  اعجابهم(،  الدعاية 
حــول  للتفاهم  اال�ــســرة  مــع  ذلـــك  عــن 
تنفيذ  وامكانية  يرغبونه  مــا  منا�سبة 

ال�سراء بح�سب الظروف املتاحة. 
على  الهامة  اال�سرية  امللفات  حفظ   *
متوفرة  عدة  بطرق  �سرية  الكومبيوتر، 
او بكلمة �سر خا�سة  االآن مثل: االخفاء 
معروفة فقط من اال�سرة والتي تتيحها 
الكثري من برجميات الكومبيوتر حاليًا.

معارف  يف  املنتظم  اال�سري  التثقيف 
ــت  ــي ــرتن ومـــهـــارات الــكــومــبــيــوتــر واالن

والتكنلوجيا املعا�سرة: 
درجة  كانت  مهما  اال�سرة  من  يتوقع 
اخلا�سة  او  العامة  ثقافتها  او  تعليمها 

والتكنلوجيا  واالنرتنيت  بالكومبيوتر 
املعا�سرة، ان تعمل على تطوير معارفها 
تدريجيًا،  املعا�سرة  التقنية  ومهاراتها 
ــه واالر�ـــســـاد  ــوجــي ــت ــن ال لــتــمــكــيــنــهــا مـ
واال�سراف على االبناء خالل ا�ستعمالهم 
لهذه التقنيات احلديثة، ومل�ساركتهم ما 
يقومون به من تعلم وتثقيف بوا�سطتها. 
اال�ـــســـرة)االب  اعــ�ــســاء  ي�ستطيع  اأي 
معارفهم  الكبار(تطوير  واالخــوة  واالم 

ومهاراتهم التقنية بوا�سطة: 
ــة يف االطـــالع  ــي ــذات ال مــبــادرتــهــم   *
واال�سرتاك يف دورات مكثفة يف جماالت 

االنرتنيت والتكنلوجيا االخرى. 
* وكـــذلـــك اال�ــســتــعــانــة بـــاالأبـــنـــاء يف 
التثقيف والتدريب الذي حتتاجه اال�سرة 
يف جمال الكومبيوتر واالنرتنيت، بعقد 
معًا..  اال�ــســرة  اع�ساء  ت�سم  جل�سات 
معلمني  املــرة  هــذه  االأبــنــاء  فيها  ويكون 

لالأب واالم واالخوة الكبار.
ا�ستعماالتهم  يف  االبناء  وم�ساحبة   *
والتكنلوجيا  واالنــرتنــيــت  للكومبيوتر 
املعا�سرة، حيث تكت�سب اال�سرة تدريجيًا 
اللحظة  يف  اأي  الــعــمــل)  ــص  ــ راأ� وعــلــى 
املنزلية املبا�سرة(، ما يفيدها يف وعي 
ــاء على االنــرتنــيــت،  ــن مــا ميــار�ــســه االب
ــا يــلــزم يف تــعــامــالتــهــم مع  وتــوجــيــه م
الــتــكــنــلــوجــيــا املــتــنــوعــة املــعــا�ــســرة يف 

املعلومات والرتبية والرتفيه املفيد. 
ال�سلب،  الــقــر�ــص  ت�سفح  ــًا  ــ�ــس واي
واملــرنــة  ال�سلبة  ــص  ــرا� واالق واملــلــفــات 
االبناء  وتعريف  اخــرى،  اىل  مــدٍة  من 
بطريقة  رمبا  وخرب  علم  اعطائهم  اأي 
حديث  او  اجتماع  خــالل  مبا�سرة  غري 
ا�سري عادي، بان اال�سرة)االب واالم( 
ت�ستطيع ان ترى ما ي�ساهده االبناء على 
�سا�سة الكومبيوتر، حيث تقوم بتفقد او 
ت�سفح ملفات وو�سائل التخزين االخرى 
يف  تلقائيًا  هذا  وي�ساهم  بالكومبيوتر، 
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عن  واالبــتــعــاد  ذاتــيــًا  االبــنــاء  ان�سباط 
ا�ستعمال  عند  لهم  ُمعيب  ت�سرف  اأي 

الكومبيوتر واالنرتنيت.
اال�سدقاء  دائمًا على  التعرف  وكذلك 
وعلى  االنرتنيت،  على  االبناء  ومعارف 
معهم..  يرتا�سلون  الذين  اال�سخا�ص 
يف  ذلــك  اىل  اال�ــســرة  تعمد  كما  متامًا 
واالبــنــاء  ــرة  ــس اال� ــع يجنب هـــذا  ــواق ال
جهات  او  مــواقــع  �ــســراك  يف  الـــوقـــوع 
واملعاناة من م�ساكل ال طائل  منحرفة، 

لها احيانًا. 
خارج  االنرتنيت  على  االبناء  ومتابعة 

ب�سحبة  كونهم  عند  خا�سة  املــنــزل، 
اال�سدقاء. 

واي�سًا ربط الكومبيوتر باالنرتنيت يف 
مكان مرئي باملنزل ب�سفة دائمة،   اىل 
يف  البالغة  لفعاليته  نظرًا  كثريًا  تكراره 
لالأنرتنيت،  االبناء  ا�ستعمال  ان�سباط 
بدون التج�س�ص عليهم او ا�سرتاق ال�سمع 
يحدث  ان  ميكن  كما  اليهم،  النظر  او 
عند كون اخلدمة يف مكان معزول غري 
او  النوم  غرف  مثل  املنزل،  يف  مبا�سر 
اخلا�سة  الدرا�سة  او  اجللو�ص  اماكن 
او  اال�ــســرة  معي�سة  غرفة  ان  بــاالأبــنــاء، 

ــة  زاوي او  املطبخ  او  اجلــلــو�ــص  �ــســالــون 
منا�سبة يف ممر املنزل هي املف�سلة يف 

هذا االطار. 
بالقول  وتــعــويــدهــم  االبــنــاء  وتــربــيــة 
وال�سدق  االمــانــة  مبادئ  على  والعمل 
و�سراحة الكالم، والت�سرف ذاتيًا على 

االنرتنيت ويف الواقع بهذه القيم.
�سيا�سة  ــنــاء حــول  االب مــع  والــتــفــاهــم 
االنرتنيت  ال�ستعمال  منا�سبة  عملية 
ويــتــوقــع مــن اال�ــســرة قــبــل بـــدء خدمة 
عائلة  جمل�ص  عقد  باملنزل،  االنرتنيت 
ب�سم االبناء جميعًا، حتى  ال�سغار غري 
االنرتنيت  ا�ستعمال  على  بعد  القادرين 
اال�سرة  وتقاليد  اعراف  باعتبار  وذلك 
ومتطلبات  اليومية،  حياتها  وا�سلوب 
واالخــوة  واالم  لــالأب  الوظيفي  العمل 
الكبار، وامل�سوؤوليات الدرا�سية لالأبناء، 
ــم االمـــكـــانـــيـــات املـــاديـــة والــزمــنــيــة  ثـ
عمومًا  املتاحة  االجتماعية  والظروف 

لالأ�سرة.
اح�سنت  اذا  االنرتنيت،  نقول  وختامًا 
اال�سرة ا�ستخدامها وا�ستثمرت الأق�سى 
الوفرية  وامكانياتها  معلوماتها  درجــة 
ترتفع  بب�ساطة  فاإنها  املــحــدودة،  غري 
ال�سماء: فكرًا  ب�سوؤونها من االر�ص اىل 
وثقافة ومهارات وقيمًا واخالقًا و�سلوكًا 
احلا�سر،  يف  ممتعًا  وا�ستقرارًا  ور�سدًا 
واهتمامات وهوايات  وقرارات  واهدافًا 
وجماالت عمل وابداعات يف امل�ستقبل. 

ومعلوماتها  مبجاالتها  واالنــرتنــيــت 
اآخر  بديل  يوجد  ال  الوفرية  االيجابية 
مثل مركز معرفة او معلومات او م�سادر 

تعلم او مكتبة من �سنع االن�سان..
امل�شدر: 
ال�شرة وابناء النرنيت

اأ.د حممد زياد حمدان 
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)امل�شاجد الإ�شالمية املجال الأرحب للت�شميم  الإ�شالمي(
 بقلم : د. �شفا لطفي 

ا�سافة  اال�سالمية  للثقافة  مهمًا  ميدانًا  امل�سجد  عد 
امل�سممني  اهتمام  نال  فقد  للعبادة  مكانا  كونه  اىل 
واحلرفيني  ، اذ  فا�ست فيه ابداعاتهم و عبقرياتهم، 
من  الزائر  يرى  الذي  املتحف  مبثابة  امل�سجد  فا�سبح 
فقد  هنا  ومــن  االإ�سالمي.  الفن  وروح  جمال  خالله 
يف  امل�ساجد  ت�سميم   جعل  يف  امل�سممني  هوؤالء  ابدع 
حال جدل �ساعد نحو االعلى وهو ما جنده يف قبابها 

. دائمة  وكانها يف �سالٍة  العالية  ومنائرها  الزرقاء 

�سخمة  �ساخمة  الدينية  املــبــاين  ا�سكال  فــجــاءت 
وعمارتها  ت�سميمها  يف  امل�ساجد  لتطور  .ونظرا  عالية 

فيها  ن�ساأت  التي  للبيئة  تبعًا  عديدة  طرز  ظهرت  فقد 
متعددة  الرتكية  امل�ساجد  مثال:  فنجد  امل�ساجد  تلك 
والتي  واملم�سوقة  امل�سلعة  العالية  منائرها  و  القباب 
اكتفى  فقد  العربي  امل�سرق  يف  اما   . مبخروط  تنتهي 
التاأكيد  مــع  م�سجد  لكل  واحـــدة  قبة  بجعل  املعمار 
ومنها  الدائرية  فمنها  القباب  ا�سكال  يف  التنوع  على 
االندل�ص  يف  اما    ، وهكذا  املخروطة  ومنها  الب�سلية 
ــعــمــارة اال�ــســالمــيــة ال�ــســيــمــا عــمــارة  فــقــد و�ــســلــت ال
وذلــك  املــعــرفــة  مــن  رفــيــعــًا  م�ستوى  اإىل    ، امل�ساجد 
احل�سارة  عنده  تنتهي  مركزًا  ا�سبحت  االأندل�ص  الن 
ذلك  عرفه  ما  افخر  مبانيها  كانت  اذ   . اال�سالمية 
. فهو اكرب  الع�سر وخري مثال على ذلك هو  امل�سجد 
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يحكي  ا�سبانيا  يف  العرب  تركه  اثر 
وعظمة  اجماد  ق�سة 

اال�سالمية  الــعــمــاريــة  الهند�سة 
اىل حد هذا اليوم. 

ــاب اكـــر مـــن اربــعــة  ــم ذهــ ورغــ
ــفــن  ــاأة ال ــسـ ــ�ـ ــا عـــلـــى نـ ــرنـ ــر قـ ــس عــ�
حمافظًا  بــقــي  انـــه  اال  اال�ــســالمــي 
اال�سالمية   الــعــمــارة  تقاليد  على 
اال�سالمية  امل�ساجد   وبقيت   ....
يومنا  �ساخ�سة اىل  انيقة  حا�سرة  
هو  الــدميــومــة  هــذه  �سر  ان   . هــذا 
حلقها  وما  اال�سالمية  العمارة  ان 
مـــن فـــنـــون ا�ـــســـالمـــيـــة  جتــــاوزت 
ــة واال�ـــســـكـــال  ــي ــع ــس ــو� ــار ال ــ ــك ــ االف

قائم  فــبــقــاءهــا  ــة......  ــظــاهــري ال
العبادة  واماكن  امل�ساجد  وجود  مع 
الــفــن  ولـــد  لــقــد   .. مـــدى احلـــيـــاة 
ــم ان  اال�ــســالمــي يف املــ�ــســجــد ورغـ
وظــيــفــة املــ�ــســجــد هــي الــعــبــادة اال 
فيه  تتجلى  الــذي  املكان  يبقى  انــه 
معاين وروح الفن االإ�سالمي وفكره 
العالقة  على  يدلنا  وهذا  املحكم. 
وان  والــفــن  العقيدة  بــني  الوثيقة 
الفن  ت�سري يف عروق  العالقة  هذه 
يزين  الفن  هذا  فنجد   . االإ�سالمي 
املــ�ــســحــف الـــكـــرمي والــ�ــســجــاجــيــد 
ــوء واملــحــاريــب  ــو�ــس وفــ�ــســقــيــات ال
من  تتدىل  التي  وامل�ساكي  والقباب 

 . وغريها  امل�ساجد  �سقوف 

ــره هــنــا هـــو اأن  ــ ومـــن املــهــم ذك
الــتــ�ــســمــيــم الـــزخـــريف االإ�ــســالمــي 
الذي �سار جنبا اإىل جنب مع عمارة 
، كان دوره هو  االإ�سالمية  امل�ساجد 
اجلمالية  الفل�سفة  اإىل  ــارة  ــس االإ�
االإ�سالمية  . من اخلطاب القراآين 
عز  اخلالق  قــول  يف  جنــده  ما  وهــو 
بَنِي َآدَمَ خُُذوا ِزينََتُكمْ عِنْدَ  )يَا  وجل 
 ، االأعــراف  �سورة   ( مَسِْجدٍ(  ُكلِّ 

االآية 3١(.    

اجلميلة  االآثــــار  هـــذه  فــكــل  لـــذا 
ــظــاهــرة هــي حمــطــات انــطــالق  ال
 ، ــمــى   اأ�ــس ــرى  اأخــ عـــوامل  الإدراك 
 ، احلقيقي  اجلــمــال  اإىل  للو�سول 

 . املطلق  اجلمال 
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ال�شّيدة طوعة الكوفية
هـــي ال�ســـّيدة اجلريئـــة والوفيـــة طوعـــة بنت عبـــد اهلل بن 
حممد الكنـــدي الكويف احدى الن�ســـاء الفا�سالت الكرميات. 
ن�ســـاأت وترعرعـــت يف مدينة الكوفـــة العلويـــة وقلبها مفعم 
بحـــب اآل البيت)عليهـــم ال�ســـالم(وقبل الدخـــول يف مو�سوع 
البحـــث عن هذه ال�ســـّيدة املنا�سلـــة البطلة احببـــت ان اقول 
�ســـيء هو انـــه قد يقول القـــارئ الكرمي ما عالقـــة هذه املراأة 
املجاهدة باالمام احل�ســـني)عليه ال�سالم(؟ والقارئ الفا�سل 
له احلق ان ي�ســـاأل هذا ال�ســـوؤال فاأنا اقول له كيف ال تكون لها 
عالقة وانها ن�سرت �ســـفري احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( بعد ان 
تفـــّرق عنه الرجال ذو ال�ســـوارب الغليظة وتركوه وحيدًا. غري 
ان هـــذه املراأة املعطاءة ادخلته اىل بيتها املبارك بالرغم 
مـــن ان زوجهـــا واوالدها كانوا مـــن اأتبـــاع الطاغية عبيد 

زياد.  بن  اهلل 
ان ال�ســـرية الوهاّجة لهذه ال�ســـّيدة الكرميـــة املحبة للعرتة 
الطاهـــرة، بعـــد بلـــوغ ال�ســـّيدة طوعة مبلـــغ الن�ســـاء اقرتنت 
باالأ�ســـعث بن القي�ص لفرتة من الزمن ثم انف�سلت عنه ب�سبب 

ال�ســـالم(.  البيت)عليهم  الآل  بغ�سه 
بعـــد انف�سالهـــا عنـــه اقرتنـــت بوغـــد اآخر من خ�ســـوم اآل 
البيت)عليهم ال�سالم( هو ا�سيد بن مالك وقد تزوجها رغمًا 
عنها النه كان من ازالم ال�ســـلطة االموية اي�سًا، ظلت ال�سيدة 
طوعة تعي�ـــص مع هذا املجرم عي�ســـة مرة وتعي�ســـة حتى وافها 
االجل بعد ان حتمّلت الكثري من االعباء واملعاناة على يد هذا 

العدو اللدود الآل بيت النبوة)عليهم ال�ســـالم(. 
ولهـــذه ال�ســـّيدة  الكرميـــة موقف عظيم وم�ســـرف ا�ســـارت 
اليـــه الكثري مـــن كتب التاأريـــخ التي حتدثت عـــن ثورة االمام 
احل�ســـني)عليه ال�سالم( اخلالدة وعن �سفريه ال�سهم ال�سهيد 
م�ســـلم بـــن عقيل بـــن ابـــي طالب)عليـــه ال�ســـالم(وها نحن 
نوجز ما قامت به هذه املراأة املثالية جتاه ال�ســـهيد م�ســـلم بن 
عقيل)عليه ال�ســـالم( بعد تفرق اهل الكوفة وغدرهم به ومن 

ثم تركه وحيـــدًا ال حول وال قوة. 
وبعد تفرق اهل الكوفة عن ال�ســـهيد م�ســـلم)عليه ال�سالم( 
قرر االختفاء عن اعني ازالم ال�ســـلطة االموية الذين انت�سروا 
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للبحـــث عنـــه بعـــد ان خ�س�ص الطاغيـــة عبيـــد اهلل بن زياد 
جائـــزة ثمينـــة ملـــن يلقـــي القب�ـــص على هـــذا الثائـــر املغوار، 
وبعد عناء طويل وم�ســـاق �سعبة متكن ال�ســـهيد م�ســـلم)عليه 
ال�ســـالم( من الو�ســـول اىل احد ازقة الكوفة بعـــد ان ا�سيب 
بالتعـــب واالرهاق، وبينما هو ي�ســـري ويجل�ـــص لي�ســـرتيح قلياًل 
�ســـعر بالعط�ـــص ال�ســـديد فقام بطرق احد ابواب البيوت واذا 
بامـــراأة �ساحلة تخـــرج اليه، فقال لها: اريـــد قلياًل من املاء، 
فقامـــت بجلـــب املاء اليه، ف�ســـرب منـــه قلياًل ثم نـــاول االناء 

لهـــذه املراأة ال�ساحلـــة فاأخذته ثم اغلقـــت باب دارها. 
يف اثنـــاء غلق الباب �ســـاهدت اّن الرجل الـــذي اعطته املاء 
مل يغـــادر بابهـــا فعادت اليـــه وطلبت منه مغـــادرة باب دارها 
وقالت له: يا عبد اهلل امل ت�ســـرب املاء؟ فقال لها م�سلم: بلى، 
فقالت له: اذهب اىل اهلك، ف�ســـكت م�ســـلم ثم اعادت قولها 
مرة اخرى ف�ســـكت اي�سًا ثم كررت قولها وقالت: �سبحان اهلل 
يـــا عبد اهلل قـــم عافاك اهلل واذهب اىل اهلـــك فانه ال ي�سح 

لك اجللو�ـــص على بابي وال احله لك. 
اّما �ســـبب عدم مغادرتـــه املكان فكان هو االرهاق ال�ســـديد 
الـــذي بـــدا عليـــه ب�ســـبب اجتيـــازه للعديـــد مـــن ال�ســـيطرات 
الع�ســـكرية التي قـــام بن�سبهـــا ازالم الطاغيـــة عبيد اهلل بن 
زيـــاد، واّن هذا االمـــر يتطلب همًة عاليًة وحذر �ســـديد ااّل ان 
حنكته واميانه الرا�ســـخ جعلته يتمكن من اجتياز هذه املفارز 

لع�سكرية.  ا
وبعـــد ان طلبـــت ال�ســـّيدة طوعـــة منه مغـــادرة املـــكان قال 
لهـــا: يـــا اأمة اهلل مـــا يل يف هذا امل�سر اهل وال ع�ســـرية، فهل 
لِك يف اأجـــٍر معروف ولعلي مكافئِك بعد هذا اليوم، فقالت له 
ال�ســـّيدة طوعة: ما ذاك؟ فقال لها: اأنا م�سلم بن عقيل �سفري 
احل�ســـني)عليه ال�سالم( اىل الكوفة، لقد كذبني هوؤالء القوم 
وغـــروين واخرجوين، فقالت له: انت م�ســـلم بن عقيل؟ فقال 

نعم.  لها: 
فقالـــت لـــه: ادخـــل علـــى الرحـــب وال�ســـعة، فدخـــل دارها 

فرحبـــت به واح�ســـنت اليـــه كثريًا. 
بعد دخول م�ســـلم دار ال�ســـّيدة طوعة ا�سرتاح قلياًل فجاءت 
اليه ال�ســـّيدة طوعة وهي حتمل بيدها قلياًل من الطعام واملاء 
وو�سعتـــه امامه ااّل انه مل يتناول الطعـــام بل اكتفى بقليٍل من 

املاء. 
وبعـــد م�ســـي بع�ص الوقت دخلـــت عليه ال�ســـّيدة طوعة مرة 

اخـــرى لتاأخـــذ اأواين الطعام واذا بولدهـــا اخلبيث الذي كان 
من اعوان الطاغية عبيد اهلل بن زياد ينتبه اىل حركة والدته 
فقـــال لها: ما بِك تكرين الدخول واخلروج من هذه الغرفة؟ 
فلم جتبه ااّل انه األّح عليها فطلبت منه ان يق�ســـم فاأق�ســـم لها 
باالميـــان الغليظ وبعـــد ان تاأكدت منه اخربته بوجود م�ســـلم 

بن عقيل يف هذه الغرفة. 
مـــا ان �ســـمع هـــذا الوغد بهذا اخلـــرب حتى اخـــذ يتقلب يف 
فرا�ســـه وهو ينتظـــر جميء ال�سبـــاح حتى يذهب اىل �ســـّيده 
الغـــادر عبيـــد اهلل بن زياد ليخـــربه باخلرب وبهذا �ســـيح�سل 
علـــى اجلائـــزة التي و�سعها ابـــن زياد ملن يلقـــي القب�ص على 

م�ســـلم بن عقيل)عليه ال�ســـالم(. 
بعـــد بزوغ فجـــر اليـــوم التايل ذهب هـــذا املجرم م�ســـرعًا 
اىل دار االمـــارة وما ان دخل الق�ســـر حتى توجه اىل طاغيته 

ابن زياد ليخربه مبكان وجود م�ســـلم)عليه ال�ســـالم(. 
بعـــد دخولـــه علـــى ابن زيـــاد قـــال له والفـــرح طافـــح على 
وجهـــه: يـــا امري اّن امـــي �سارت جتري االعداء، ثم هم�ـــص يف 
اذن احـــد ازالم ابـــن زياد الذي كان جال�ســـًا قريبـــًا منه وهو 
عبد الرحمن بن حممد اال�سعث بوجود م�سلم بن عقيل)عليه 

ال�ســـالم( يف داره. 
بعد ان علـــم ابن زياد باخلرب امر احـــد اعوانه وهو الغادر 
قي�ص بن اال�ســـعث بالتوجه اىل بيت طوعة اللقاء القب�ص على 
ال�ســـهيد م�سلم)عليه ال�ســـالم(، توجه هذا النفر ال�سال على 
راأ�ـــص قوة ع�ســـكرية تكونت من عدة �ســـرايا نحو دار ال�سّيدة 
طوعـــة وما ان و�سلت القوة بالقرب مـــن البيت حتى امر ابن 
اال�ســـعث احد قادة قواتـــه بالهجوم على الـــدار فت�سدى لهم 
م�ســـلم ب�ســـيفه البّتار الذي كان قد اخفاه بني مالب�ســـه اثناء 

دخوله دار ال�ســـّيدة طوعة ومتكن مـــن ردع القوة املهاجمة. 
وبعـــد هـــذه التطـــورات طلـــب مـــن ابـــن اال�ســـعث ار�ســـال 
تعزيـــزات له فنهره ابن االأ�ســـعث فرد عليه قائـــد القوة قائاًل 
لـــه: احت�ســـب انـــك ار�ســـلتني اىل بقال مـــن بقاقيـــل الكوفة، 

انـــك ار�ســـلتني اىل بطل همام وليث �سرغام و�ســـيف من 
املطلب.  عبد  ا�ســـياف 

وعلـــى اثر هـــذا احلوار بني قائد احلملة وابن اال�ســـعث 
ار�ســـل اليـــه قـــوات ا�سافيـــة وبعـــد و�ســـول هذه القـــوات قام 
الع�ســـكر االمـــوي بالهجـــوم عليه هجمـــة واحدة متكنـــوا فيها 
من القاء القب�ص على م�ســـلم بعد ان ا�سيب بجراحات بليغة، 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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وبعـــد ان اعطـــي له االمـــان اأُلقـــّي القب�ص عليـــه واأخذوه اىل 
ق�ســـر االمـــارة ثم ادخل على عبيد اهلل بـــن زياد وهو م�سرج 

بدمائـــِه الطاهرة. 
وعنـــد دخوله علـــى ابن زياد حـــدث حوار طويـــل بينه وبني 
ابن زياد وقد وقف ال�ســـهيد م�سلم وقفة رجل �سجاع مقتدر ال 
يبايل مبا حدث له بل انه �ســـتم ابـــن زياد ولعن بني امية مما 
اغـــاظ عبيد اهلل فاأمر بقتله فذهب �ســـهيدًا حُمت�ســـبًا بعد ان 

لقن ابن زياد واعوانه در�ســـًا بليغًا. 
وبعـــد ا�ست�ســـهاد م�ســـلم)عليه ال�ســـالم( ا�ســـدر عبيد اهلل 

بـــن زياد اأمرًا باعتقال ال�ســـّيدة طوعـــة وهدم دارها. 
ومـــا ان �ســـدر اأمـــر الطاغيـــة هـــذا حتـــى توجه زمـــرة من 
اعوانـــه وقاموا باعتقال ال�ســـّيدة طوعة ومـــن ثم هدم دارها. 
وجـــيء بال�ســـّيدة طوعـــة وهـــي مكبلـــة باحلديـــد واوقفوها 
امـــام عبيد اهلل بن زياد، ملا �ســـاهدها ابن زيـــاد قال لها: ما 
الـــذي دعاِك اىل ايواء م�ســـلم بـــن عقيل، فقالـــت له: كيف ال 
اآوي ابن عم ر�ســـول اهلل و�سفري �ســـّيدي االمام احل�سني)عليه 

ال�سالم(. 
فقال لها ابن زياد: هوؤالء خوارج. 

فقالـــت لـــه: ان هـــوؤالء ائمة الديـــن وان اخلارجـــي هو انت 
بيك.  واأ

فقـــال لها ابن زيـــاد: ا�ســـكتي اأيتها املـــراأة ال�سالة، ثم امر 
ال�سجن.  بادخالها 

قـــام اتباعه ب�ســـحبها ومن ثـــم ادخالها اىل ال�ســـجن الذي 
كان يغ�ـــص باملئـــاِت من الن�ســـاء املواليـــات الآل البيت)عليهم 
ال�ســـالم(، وظلت ال�سّيدة طوعة فرتة ق�سرية يف ال�سجن اىل 
ان تدخل احد اقاربها الذي كان من اعواِن الطاغية ابن زياد 

فخرجت من ال�ســـجن خاوية هزيلة. 
مل مي�ســـي وقـــت طويـــل علـــى خروجها مـــن ال�ســـجن حتى 
تف�سي يف ج�سمها املر�ص االأمر الذي ادى اىل وفاتها)ر�سوان 

عليها(.  اهلل 
تلـــك �ســـورة و�ساءة عن ذلـــك املوقف اخلالد الـــذي وقفته 
هـــذه املـــراأة املخل�ســـة الآل بيـــت النبوة)�ســـالم اهلل عليهم( 
الذيـــن خّلدهـــم التاأريـــخ للماآثر والبطـــوالت التـــي قاموا بها 
خـــالل وقوفهم �ســـّد الت�ســـلط االمـــوي البغي�ص الذي ا�ســـاء 

وامل�سلمني.  لال�ســـالم 
ااّل ان نقـــف وقفـــة اجـــالل واكبـــار  ومـــن هنـــا ال ي�ســـعنا 
لهـــذه املـــراأة املعطاء بـــكل معنـــى الكلمة وهي تتحـــدى اأولئك 
االقـــزام القتلة الذين تلطخت ايديهم بدماء العرتة الطاهرة 
واتباعهم وحمبيهم الذين �ســـاروا علـــى نهجهم القومي، وهنا 
ننا�ســـد اخواتنـــا امل�ســـلمات املوؤمنـــات ال�سادقات ان ي�ســـرّن 
على الطريق امل�ســـتقيم الذي �ســـارت عليه ال�ســـّيدة املجاهدة 
طوعـــة الكنديـــة واخـــذ الدرو�ـــص والعـــرب مـــن تلـــك االعمال 
واملواقـــف البطوليـــة لهكذا ن�ســـاء �سحـــني بالغايل والنفي�ـــص 
مـــن اجل احقاق احلق ورفع كلمة اهلل تعـــاىل ون�سرة اآل بيت 

حممد)�سلـــى اهلل عليه واآله و�ســـلم(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل�سادر: 
�سفري احل�سني/ �ص97-93.   -١
ن�ساء ال�سيعة/�ص٢٢٥٢3٠.   -٢

مقتل احل�سني/ ج١:�ص٢٠7.   -3
تاأريخ الطربي/ج3:�ص٢٠9.   -4
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هل يحبِك من حولِك؟ 
عليـــِك  يغلـــب  عندمـــا  املحبـــة: 
مـــن  جتـــاه  واالطمئنـــان  االرتيـــاح 
بانهـــم  وت�ســـعري  بـــِك،  يحيـــط 
يبادلونِك ذاك ال�ســـعور، فتلم�ســـينه 
وتن�ســـاأ  جتاهـــِك،  ت�سرفاتهـــم  يف 
فيمـــا بينكم حمبة وتوا�سل عاطفي، 
بينكـــم  ن�ســـاأت  املحبـــة  ان  فاعلمـــي 
هي التـــي جتعل التقـــارب واالرتياح 
الداخلي يطبـــع عالقتِك مع غريِك. 
والنـــِك حتظـــي بهـــذه املحبة، فان 
هـــذا ي�ســـاعدِك على حتقيـــق توافق 
تام مـــع ذاتك وي�ســـعرِك بقدٍر كبري 

النف�ســـية.  الراحِة  من 
بال�شج���ر  ت�ش���عرين  ه���ل   -1
ظه���ورِك  تطل���ب  اذا  واملل���ل 

ح���ال؟  باف�ش���ل 
نعم.  اأ - 
ب - ال. 

ت - ح�سب مزاجِك.
2- يف دع���وة عام���ة، جمموعة 
من احل�شور �شلوكهم غريب، فهل؟ 
بـــازدراء  اليهـــم  تنظريـــن  اأ - 

فعلهـــم.  وترف�ســـني 
ب - حتذين حذيهم. 

اذا  باملل���ل  ت�ش���عرين  ه���ل   -3
كنِت و�ش���ط حفل ر�ش���مي؟ 

نعم.  اأ - 
ب - ال. 

احيانًا.  ت - 
4- �شديقات���ِك هل هّن؟ 

اأ - يف مثل عمرِك.
اأكرب منِك عمرًا. ب - 

متفاوتة.  اأعمارهم  ت - 
5- فيما يتعل���ق بتنظيم امورِك 

وطريقة حديثِك هل تقلدي؟ 
�سديقاتِك.  اأ - 

ب - بع�ص ال�سخ�سيات املرموقة. 
اأم ح�سب ميولِك.  ت - 
االنكليزية:  لغتِك   -6

اأ - قوية. 
�سعيفة.  ب - 

اح���دى  دعت���ِك  اذا   -7
�شديقاتِك حل�شور منتدى علمي: 
معـــِك  وتاأخذيـــن  توافقـــني  اأ - 

املعلومـــات.  لتدويـــن  ورقـــة 
ا�ســـياء  هنـــاك  الأن  تعتـــذري  ب - 

اهم.  اخرى 
8- طل���ب منِك ول���دِك ال�شغري 

له؟  �شت�شرين  هدية...ماذا 
ر�ســـم  يعلمـــه  �سغـــري  كتيـــب  اأ - 

كتابتهـــا.  وطريقـــة  احلـــروف 
حمـــل  مـــن  �سغـــرية  عربـــة  ب - 

االلعـــاب.
جتمي���ع  ع���ن  تف�شل���ي   -9

 : ت م���ا ملعلو ا
اأ - عن طريق القراءة واالطالع. 

ال�سمع.  ب - عن طريق 
االعرتاف:  �سجلي 

جمموع اعرتافات )اأ(: 
اعرتافات)ب(:  جمموعة 

* اذا كانـــت معظـــم اجاباتِك)اأ( 
انـــِت امراأة مثقفـــة تهتمني بالقراءة 
كثـــريًا، ولديـــك خمـــزون جيـــد من 
املعرفـــة والثقافة تنقـــني �سديقاتِك 

 . ية بعنا
* اذا كانـــت معظـــم اجاباتِك)ب( 
انـــِت امراأة تكـــره املعرفـــة، وثقافتِك 
تفكـــريِك،  يف  و�ســـطحية  �سحلـــة، 
تفقديـــن القدرة على التفكري ومعرفة 

اال�سياء. 
امل�سدر: 

كيف حتلل �سخ�سيتك من خالل
االعرتاف كر�سي  اعرتافات: 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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حتذير من االإ�سابه بداِء النغف الدملي 
 ،Myiasis داء الدودة احللزونية -

بداأت تاأتينا حاالت اال�سابة بهذا املر�ص 
العيادات اخلا�سة يف االونة االخرية  اإىل 
عدة  منذ  املــر�ــص  هــذا  اأنقر�ص  اأن  بعد 
على  ال�سوء  ت�سليط  اأردنــا  لهذا  �سنوات، 
من  ويتحذر  القارئ  ليتنور  املر�ص  هــذا 

اال�سابة به..
ــدودة  ــ ال داء   - الــدمــلــي  الــنــغــف  داء 

احللزونية    
 اإ�سابة �سخ�ص يف الراأ�ص واالأذن

تعريف المرض و تطوره:
هو مر�ص ي�سيب احليوان او االإن�سان و 
ت�سببه يرقات ذبابة طفيلية ت�سمى الدودة 
اأو  االأن�سجة  على  تتغذى  حيث  احللزونية 

االأع�ساء احلية للج�سم.
االأبقار،   ( الثدييات  املر�ص  ي�سيب  و 
اجلـــمـــال، اخلـــيـــول، املـــاعـــز، اخلـــراف، 
و  الطيور(.  اأحيانا  و  الكالب،  القطط، 
ميكن اأن ي�سيب اأي�سًا االإن�سان. و يف بع�ص 
و  الربمائيات  ي�سيب  القليلة  احلـــاالت 

الزواحف..
اإىل كثرٍي من  يــوؤدي هذا املر�ص  و 
اإ�سابة  ب�سبب  االقت�سادية  اخل�سائر 
لذلك  املر�ص.  بذلك  املوا�سي  و  اخلراف 
من  بــالــوقــايــة  ال�سديد  االهــتــمــام  يجب 

املر�ص.

ــدودة  ــ  * مــنــاطــق انــتــ�ــســار ذبـــابـــة ال
احللزونية:

احلارة  املناطق  يف  املر�ص  هذا  ينت�سر 
والرطبة، وامل�سبب الرئي�سي له هي ذبابة 
الدودة احللزونية املنت�سرة ب�سكل كبري يف 

املناطق التالية من العامل :
 * القارة االأفريقية: املناطق اال�ستوائية 
منطقة  )يف  اال�ستوائية  �سبه  واملناطق 
الغابات اال�ستوائية من ال�سنغال اإىل و�سط 

اأفريقيا وجنوبًا اإىل اأنغوال ورودي�سيا(.
 * القارة االأمريكية.

اأ�سرتاليا
قد بداأت بالظهور يف بع�ص بلدان ال�سرق 
وال�سعودية  وم�سر  كــالــعــراق  االأو�ــســط 

واليمن و دول اخلليج.
طرق انتقاله:

اأ - يف االإن�سان:
- تلوث اأي جرح و لو ب�سيط باجل�سم.

- تــنــاول طــعــام مــلــوث بــالــريقــات اأو 
البي�ص.

فتحات  اأي  خـــالل  مـــن  ــول  الـــدخـ  -
باجل�سم.

ب - يف احليوان:
�سكل  على  البي�ص  الذبابة  اأنثى  ت�سع 
كتل م�سطحة يف االأماكن التالية يف ج�سم 

احليوان:
* حواف اجلروح. فاأي جرح على ج�سم 

احليوان يجذب تلك الذبابة. مثال: جرح 
ناجت عن ق�ص القرون، وجز ال�سوف.

* االأغــ�ــســيــة املــخــاطــيــة املـــوجـــودة يف 
والــعــني،  ــف،  ــ االأن مــثــل:  اجل�سم  فتحات 

والفم، واالأذن، و املهبل.
يكون  حيث  احلــيــوان،  موؤخرة  عند   *
بــراز  و  ببول  و ملوث  املــكــان رطــب  هــذا 

احليوان.
* مكان ال�سرة عند احليوانات احلديثة 
الوالدة يعترب من االأماكن املنت�سرة لو�سع 

بي�ص الذبابة.
اإذا  خا�سة  املهبل  و  ال�سرج  منطقة   *

كان بها جرح بعد الوالدة.
عوارضه :

يف االإن�سان:
اأماكن االإ�سابة يف االإن�سان هي: اجلهاز 
اله�سمي، اجللد، العني، االأذن، البلعوم، 
واأمــاكــن  التنا�سلي،  و  ــبــويل  ال اجلــهــاز 

اجلروح.
و تظهر اعرا�ص املر�ص يف �سورة:

تتطور  ثم  �سديدة احلكة  قــروح جلدية 
اإىل ما ي�سبه الدمل. و يكون �سديد االأمل و 

ُيخرج اإفرازات �سديدية.
اأمل  اله�سمي:  اجلــهــاز  اإ�ــســابــة  عــنــد 
بالبطن، قيء، اإ�سهال. و اأحيانا ال تظهر 

اأي اأعرا�ص.
غالبًا ما ت�سدر خملفات الريقات رائحة 
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نتنة اأو مزعجة. يف االإن�سان.
اأماكن االإ�سابة يف االإن�سان هي: اجلهاز 
البلعوم،  االأذن،  العني،  اجللد،  اله�سمي، 
اجلـــهـــاز الـــبـــويل و الــتــنــا�ــســلــي، اأمــاكــن 

اجلروح..
يف احليوان:

ــرازات �سديدية ذات  ُقــروح جلدية و اإف
رائحة كريهة.

ال�سعف  و  االأكـــل  على  ال�سهية  فــقــدان 
ب�سبب حدوث التهاب بكتريي وتلوث الدم.

اأثناء فرتة تغذية الدودة، يتو�سع اجلرح 
للع�سو  احلية  االأن�سجة  تــذوب  وقد  ببطء 
اأمــام  عــاريــًا  العظم  يظهر  حتى  امل�ساب 
العني. وكثريًا ما تاأخذ امل�ساألة منحى اأ�سد 
عن  امل�ساب  الع�سو  بانف�سال  وتنتهي 
)ثم  ويت�ساقط  يتاآكل  اللحم  اإن  اجل�سم. 

يوؤدي اإىل الوفاة( اإذا مل يتم العالج.
املناطق  معظم  يف  اأقــل  ب�سكل  تظهر  و 
ــدت بع�ص  ــعــامل. و قــد وجــ ــال االأخـــــرى ب

احلاالت موؤخرًا يف اليمن. 
�سور من منطقة "اخلمي�سني" يف مديرية 

"عاهم" حمافظة حجة باليمن.
تلحق  التي  االأ�سرار  يظهر حجم  وفيها 

باحليوانات واالإن�سان جراء
ــة الـــــدودة  ــ ــاب ــ االإ�ـــســـابـــة مبـــر�ـــص "ذب

احللزونية"..
دورة حياة ذبابة الدودة 

الحلزونية
* ت�سع اأنثى الذبابة البي�ص على �سكل 
كتل م�سطحة يف االأماكن التالية يف ج�سم 

احليوان:
- حواف اجلروح. فاأي جرح يف ج�سم 
احليوان يجذب تلك الذبابة. مثال: جرح 

ناجت عن ق�ص القرون، وجز ال�سوف. 
- االأغــ�ــســيــة املــخــاطــيــة املـــوجـــودة يف 
فتحات اجل�سم، مثل االأنف، العني، الفم، 

االأذن، و املهبل.
- عند موؤخرة احليوان حيث يكون هذا 

املكان رطب و ملوث ببول و براز احليوان.

- مكان ال�سرة عند احليوانات احلديثة 
الوالدة يعترب من االأماكن املنت�سرة لو�سع 

بي�ص الذبابة. 
- منطقة ال�سرج و املهبل خا�سة اإذا كان 

بها جرح بعد الوالدة.
و  البي�ص  يفق�ص  �ساعة   ٢4 ــالل  خ  *
يتحول اإىل يرقات تبداأ تتغذى على اأن�سجة 
احليوان فيزداد حجم و عمق اجلرح و ينتج 
عنه رائحة مميزة جتذب املزيد من اأنثى 
البي�ص حتى  التي ت�سع مزيد من  الذبابة 
مكان  يف  الــريقــات  مــن   3٠٠٠ اإىل  ي�سل 
ــرح الــواحــد. و يـــوؤدي ذلــك اإىل موت  اجل

احليوان اإذا اأُهمل و مل يتم عالجه.
* ثم تن�سج الريقات بعد ذلك خالل )٥ 
- 7 (اأيام فترتك اجلرح و تقع على االأر�ص 
و  الكاملة.  الذبابة  اإىل  تتحول  و  لتختبئ 

تتزاوج خالل يوم اإىل ثالثة اأيام. 
تكون  الــتــزاوج  من  ــام  اأي اأربعة  وبعد   *
يف  تــبــداأ  و  جــديــد.  بي�ص  لو�سع  جــاهــزة 
البحث عن حيوان اأخر كي ت�سع البي�ص ) 

معدل ٢٠٠ بي�سة ( على حواف اجلروح. 
الذبابة البالغة ت�ستطيع العي�ص ملدة )٢ - 
3 (اأ�سابيع.  و ت�ستطيع الطريان مل�سافات 
طويلة قد ت�سل اإىل )٢9٠ (كم يف اأقل من 
اأ�سبوعني )وغالبا يكون معدل امل�سافة التي 

تقطعها 4٠ - ٥٥ كم يف االأ�سبوع (.
ــة الغري  ــاب ــذب و يــتــاأثــر مــعــدل تــطــور ال
فيكون  احلـــرارة.  بــدرجــة  ب�سدة  نا�سجة 
معدل تطورها اأبــطء يف درجــات احلرارة 
حياة  دورة  معدل  يكون  لذلك  املنخف�سة. 
احلــرارة  يف  �سهرين  اإىل  اأ�سبوع  الذبابة 
املنخف�سة. وعلى عك�ص احلرارة املرتفعة 
فعندما تكون درجة حرارة اجلو ٢9 درجة 
دورة  الذبابة  ت�ستكمل  تقريبا  �سيليزية 

حياتها يف ١8 يوم فقط.
البروتوكول العالجي :

ــدودة على  ــ ال اإجــبــار  الــعــالج يف  يتمثل 
اخلــروج اإىل �سطح اجللد عن طريق منع 

الهواء من الو�سول اإليها. و ذلك من خالل 
مما  م�سابهة  مادة  اأو  الفازلني  ا�ستخدام 
اجللد  �سطح  على  الظهور  على  يجربها 
اجلفت  با�ستخدام  انتزاعها  يتم  بذلك  و 
الطبي ثم يتم تنظيف مكان اجلرح جيدا.

ــرى لــلــعــالج و هي  وهــنــاك طــريــقــة اأخــ
انــتــزاع  و  املو�سعي  التخدير  ا�ستخدام 

الدودة من اجل�سم.
اإلرشادات الوقائية:

ا�ستخدام املبيدات احل�سرية.
بعد  العقيم  الذكور  الذباب  اإطــالق   -
 Sterile Insect جاما  باأ�سعة  معاملتها 
االإناث  مع  بالتزاوج  فتقوم   Technique
االإنـــاث غري  ت�سعه  الــذي  البي�ص  يكون  و 
املرحلة  اإىل  يتحول  ال  بالتايل  و  خُم�سب 

الدودية.
ــوف يف اخلـــــراف يف  ــ�ــس اإزالــــــة ال  -
املنطقة عند الذيل و بني ال�سيقان اخللفية 
الدودة  لنمو  املف�سلة  االأماكن  ُتعترب  الأنها 

احللزونية.
اأي جــرح  ملــكــان  ــد  اجلــي الــتــطــهــري   -

باحليوان.
قاتلة  مبــحــالــيــل  احلــيــوانــات  ــص  ر�ـ  -

للطفيليات.
التي  املري�سة  الكالب  التخل�ص من   -
تزيد من انت�سار املر�ص لكرة وجود جروح 

بها جتذب الذبابة احللزونية.
ن�سرها:  بعد  املغ�سولة  املالب�ص  كي   -
املالب�ص  على  بوي�ساتها  الذبابة  ت�سع  قد 
قبل  كيها  ويتوجب  ن�سرها  اأثناء  املغ�سولة 
ارتدائها فحرارة ال�سم�ص قد ال تكون كافية 

لقتل البوي�سة. 
اعداد

الدكتورة كرمية اأمني اخلفاجي
 اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة الأم����را�����ض 

اجللدية  
الأحياء  ف��رِع  يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ 

املجهرية 
كلية الطب /جامعة بابل
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ال�شماء ومعانيها:
* ذكرى: عظة للموؤمنني، وعربة، وتوبة. 

* رغد: عي�ص وا�سع ال حجر فيه. 
* ريحانة: احلنوة، وطاقة الريحان. 
* زينة: ما�سرت العورة وما يتزّين به. 

* �ساجدة: امراأة فاترة العينني. 
* �سحر: قبيل ال�سبح. 

االمثال
* )الكلب الحي خير من االسد الميت(.

يق�سد بهذا املثل التاأكيد على اف�سلية احلياة مهما تكن 
متوا�سعة على املوت و�سط مظاهر االجالل والتكرمي. 

* )لكل كلب يومه(.
مبعنى ان كل امرئ يعرف يف فرتة من فرتات عمره، 

عهد قوة او ازدهار.
* )شد عربتك الى نجم(.

مبعنى اأن على املرء اأن ي�سعى يف طلب العلى واأن يتخذ 
لنف�سه مثاًل اأعلى يهتدي به يف اعماله جميعًا. 

* )االعشاب الضارة تنمو بسرعة(.
تفوق  ب�سرعة  تنت�سر  ال�سيئة  االأخبار  اأن  بها  يق�سد 

انت�سار االخبار اجليدة. 
* )قطرات الماء القليلة وحبات الرمل 

الضئيلة تصنع المحيطات واألرض الرحبة(
اجلهود  او  الب�سيطة  اال�سياء  اأن  املثل:  بهذا  يــراد 
املتوا�سعة كثريًا ما حتدث اآثارًا عظيمة او نتائج باهرة.

أوليات
* اأول من ك�سا بيت اهلل احلرام    )�سليمان )عليه 

ال�سالم ((.
)ابراهيم  و�سّحى   احلج  منا�سك  اقــام  من  اأول   *

)عليه ال�سالم ((.
* اأول من اباح اهلل له ان يتزوج بامراة مات او قتل بعلها  

)داود)عليه ال�سالم((.
* اأول من خاط الثياب  )ادري�ص )عليه ال�سالم ((.
* اأول من خلق اهلل تعاىل يف عامل املاديات   )املاء(.

* اأول �سورة من ال�سور الطوال  )البقرة(. 

عظماء وم�شاهري:
سانتوريو 

اوسانتوريوس:
اول  اكت�سف  ايــطــايل،  طبيب 

ميزان حراري طبي. 
 غلبرت وليام:

الطب،  در�ص  انكليزي،  طبيب   
ــالج  ــع ال جــــرب  مـــن  اول  وكـــــان 
وب�سكٍل  الطبيعي  باملغناطي�ص 
القوانني  اكت�سف  وقــد  علمي، 
والتنافر  للتجاذب  الب�سيطة 
اكت�سف  كــمــا  االقـــطـــاب،  ــني  ب
املغناطي�سية،  االبرة  ميل  ظاهرة 
ــاء  ــكــهــرب وا�ـــســـتـــخـــدم ايـــ�ـــســـًا ال

ال�ساكنة)اال�ستاتيكية(. 

 كروفورد وليامسون:
من  اول  وهـــو  امــريــكــي،  طبيب 
با�ستعمال  جراحية  عملية  اجــرى 

االثري املخدر.
 السير اربثنوت:

متتع  انكليزي،  وجــراح  طبيب   
اجراء  يف  لرباعته  وا�سعة  ب�سهرة 
العمليات اجلراحية، وهو اول من 
ال�سفائح  مــن  و�ــســالت  ا�ستعمل 
لتجبري الك�سور بداًل من اال�سالك. 

شارل لوي الفونس:
طبيبًا  عــمــل  فــرنــ�ــســي،  طبيب   
ع�سكريًا، ثم اكت�سف الطفيلي الذي 

ي�سبب مر�ص املالريا. 
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ا�شماك الزينة
ميكنِك �سّيدتي ان ت�ستمتعي باالجواء الرائعة التي �سي�سيفها 
على  اال�ستمتاع  يقت�سر  ولن  منزلِك،  على  ال�سمك  حو�ص 
امل�ساهدة فقط، بل ان و�سعه يف احدى زوايا املنزل ي�سفي 

على املكان اح�سا�ص باحلياة والهدوء والطماأنينة. 
وهنا نلقي ال�سوء على بع�ص اال�س�ص الهامة التي ت�ساعدِك 

يف االختيار: 
* الحوض: 

اختاري احلو�ص ذا احلجم الكبري، فكلما كرب حجمه �سهل 
التعامل معه، خا�سة ان املياه يف االحوا�ص ال�سغرية تتلوث 
منا�سبًا  احلو�ص  حجم  يكون  ان  االهم  ولكن  �سريع،  ب�سكٍل 

للم�ساحة التي �سيو�سع فيها. 
* المكان المناسب: 

مثاًل،  كالتلفاز  الكهربائية  االدوات  عن  احلو�ص  ابعدي 
وعن النوافذ التي تعر�سه ل�سوء ال�سم�ص او الرطوبة، حتى ال 
يختل التوازن احلراري للمياه، ويت�سبب يف مر�ص اال�سماك 
او موتها، لذا �سعيه يف مكان معتدل احلرارة �سيفًا و�ستاًء. 

* وضع االسماك: 
من  اكيا�ص  يف  حمفوظة  �سرائها  عند  اال�ــســمــاك  تكون 
النايلون، لذا يجب اواًل تغطي�ص الكي�ص ملدة ١٠ دقائق داخل 
لتوازن حرارته مع حرارة مياه احلو�ص، واال فان  احلو�ص، 
التغيري  ب�سبب  للموت،  يعر�سها  مبا�سرة  اال�سماك  القاء 

ال�سريع يف احلرارة والتكوين الكيميائي للمياه. 

* اعشاب الزينة: 
م�سابهة  بيئة  لالأ�سماك  تهيء  التي  االع�ساب  اخــتــاري 
املرجانية،  ال�سعب  ا�ستخدام  ميكن  لذا  البحرية،  لبيئتها 
الوان اال�سماك،  التي تتناغم مع  واالع�ساب البحرية امللونة 
اأن االحجار الغربية امللونة التي جتدينها يف ال�سحراء  كما 

�ستكون مده�سة. 
* غذاء االسماك:

اطعمي اال�سماك الغذاء املخ�س�ص لها، وجتنبي اطعامها 
احل�سرات  تاأكل  اال�سماك  بع�ص  ان  ثم  �سابهه،  وما  اخلبز 
ال�سعق  جهاز  بقايا  من  اطعامها  ميكن  لذا  البعو�ص،  مثل 
فهي  احل�سرية  باملبيدات  املبادة  احل�سرات  اما  الكهربائي، 
حتت  اال  باإطعامها  لالأطفال  ت�سمحي  وال  لالأ�سماك،  �سامة 

ا�سرافك. 
* التهوية:

�سغلي م�سخة الهواء ليوٍم كامل قبل و�سع اال�سماك، الإزالة 
الكلور من املاء، وا�ستخدمي م�سخة هواء جيدة ت�سدر �سوتًا 

منخف�سًا، وال تن�سي تنقية املاء با�ستمرار. 
* النظافة: 

بوا�سطة  امليتة  اال�ــســمــاك  مــن  احلــو�ــص  بتنظيف  قــومــي 
املاء  يف  االيــدي  و�سع  وجتنبي  خا�سة،  بال�ستيكية  م�سفاة 
وامنعي االطفال من ذلك، وال ت�سعي اي مواد تنحل او تتاأثر 

باملاء، لذلك عليك جتربتها اواًل خارج احلو�ص. 
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التمري�ض
* ثواب التمريض: 

قال ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله 
يومًا  مري�ض  على  ق��ام  "من  و�ــســلــم(: 
ابراهيم  مع  تعاىل  اهلل  بعثه  وليلة، 
على  ف��ج��از  ال�����ش��الم(،  اخلليل)عليه 
الالمع")م�ستدرك  كالرق  ال�شراط 

الو�سائل:ج٢(. 
ال�سالم(:  علي)عليه  االمـــام  قــال 
او  ق�شاها  حاجة  يف  ملري�ٍض  �شعى  "من 
مل يق�شها، خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

امه")بحار االنوار/ج78(. 

* آداب التمريض: 
عليه  اهلل  اهلل)�ــســلــى  ر�ــســول  قـــال 
مر�شاكم  تكرهوا  "ل  و�ــســلــم(:  واآلـــه 
يطعمهم  اهلل  ف����ان  ال���ط���ع���ام،  ع��ل��ى 

احلكمة:ج٢(.  وي�شقيهم")ميزان 
االمـــــام  اىل  ــوب  ــسـ ــ�ـ ــنـ املـ ــه  ــقـ ــفـ الـ
اأن  "روي  ــ�ــســالم(:  ال الــر�ــســا)عــلــيــه 

ال�شحة والعلة يقتتالن يف اجل�شد، فان 
املري�ض،  ا�شتيقظ  ال�شحة  العلة  غلبت 
وان غلبت ال�شحة العلة ا�شتهى الطعام، 
فلرمبا  فاأطعموه  الطعام  ا�شتهى  ف��اذا 
االحــاديــث  ال�شفاء")مو�سوعة  فيه 

الطبية:الري�سهري/ج١(. 
عيادة المريض 

* الحث على العيادة: 
عليه  اهلل  اهلل)�ــســلــى  ر�ــســول  قـــال 
�شنة")مو�سوعة  و�سلم(:"العيادة  واآله 

الطبية:الري�سهري/ج١(.  االحاديث 
ال�سالم(:  علي)عليه  االمـــام  قــال 
"اإن النبي)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(

بني  مر�شه")الطفل  من  يهوديًا  ع��اد 
تقي  حممد  ال�سيخ  والرتبية:  الوراثة 

فل�سفي:ج٢(. 
قـــــال االمــــــــام الـــ�ـــســـادق)عـــلـــيـــه 
والجتهاد،  بالورع  ال�سالم(:"عليكم 

وا������ش�����ه�����دوا اجل����ن����ائ����ز، وع�������ودوا 
ال�سيعة:ج١٢(.  املر�شى")و�سائل 

* ثواب العيادة: 
قال ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله 
اجرًا  اعظم  املري�ض  "عيادة  و�سلم(: 
من اتباع اجلنائز")كنز العمال:ج9(. 
واآلـــــه  عــلــيــه  اهلل  ــلـــى  ــسـ ــنـــه)�ـ وعـ
ــم(: "م���ن ع���اد م��ري�����ش��ًا مل ي��زل  ــل و�ــس
ف��اذا  يجل�ض،  حتى  الرحمة  يخو�ض 
احاديث  فيها")جامع  اغتم�ض  جل�ض 

ال�سيعة:ج3(. 
قـــــال االمــــــــام الـــ�ـــســـادق)عـــلـــيـــه 
يف  موؤمنًا  ع��اد  موؤمن  "اميا  ال�سالم(: 
من  ملكًا  به  اهلل  وك��ل  مر�شه،  يف  اهلل 
له  وي�شتغفر  ق��ره،  يف  يعودوه  العواد 

اىل يوم القيامة")الوايف:ج٢4(. 
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�ص١/ �سيئان يعطيهما اهلل للعبد اإذا دمعت عني العبد 
من خ�سية اهلل، فما هما؟ 

�سلى  العبد  اإذا  للعبد  اهلل  يعطيهما  �سيئان  �ــص٢/ 
ال�سالة لوقتها ولن ت�سغله عن وقتها الدنيا،فما هما؟ 

�ص3/ �سيئان اإذا عملهما العبد كان خريًا له من عبادة 
�سنة م�ستحبة و�سيام النهار وقيام الليل، فما هما؟ 

�ص4/ ثالث خ�سال يحبها اهلل يف عبده،فما هي؟ 
�ص٥/ ثالث �سفات يحبها اإبلي�ص يف العبد، فما هي؟ 

االأجوبة: 
 - ١
 - ٢
 - 3
 - 4
 - ٥

ال�شم الثالثي واللقب: 

املحافظة: 

موبايل: 

ال�سوؤون  ق�سم  القوارير يف  اىل جملة  االجابات  ت�سلم 
الفكرية والثقافية يف العتبة احل�سينية املقد�سة وللفائزين 
اخلم�سة االأوائل التربك بوجبة طعام يف م�سيف اأبي عبد 

اهلل احل�سني عليه ال�سالم. 

اجوبة العدد 26
ج �ص١/ ت�سعمائة وثالثون �سنة.

ج �ص٢/اأربعمائة �سنة.
ج �ص3/مائة وخم�سون يوم.

ج �ص4/ نبي اهلل يو�سف)عليه ال�سالم( عا�ص يف 
ق�سر العزيز، ونبي اهلل مو�سى)عليه ال�سالم( عا�ص 

يف ق�سر فرعون.
ج �ص١/٥- نبي اهلل مو�سى)عليه ال�سالم(.

٢- فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم(.

منا�شبات �شهر �شعبان 
ــيــخ حمــمــد حــ�ــســن جنــفــي �ــســاحــب  ــس ــ� ١ �ــســعــبــان: وفـــــاة ال

اجلواهر)١٢66هـ(. 
ال�سالم(4هـ،  احل�سني)عليه  االمــام  النبي  �سبط  والدة  منه:   3

دخول االمام احل�سني)عليه ال�سالم(6٠هـ. 
4 منه: والدة العبا�ص بن علي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم(٢6هـ. 

٥منه: والدة االمام زين العابدين)عليه ال�سالم(38هـ. 
١١ منه: والدة علي االأكرب)عليه ال�سالم(33هـ. 

تعاىل  اهلل  احل�سن)عجل  بــن  احلــجــة  ــام  ــ ــ والدةاالم مــنــه:   ١٥
فرجه(٢٥٥هـ. 

وفاة ال�سيخ حممد جواد بالغي١3٥٢هـ. 

أسئلة العدد 27
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المقادير: 
متو�سطة  بطاطا  حبات  ثالث 

احلجم.
ــة واحـــــــدة مــتــو�ــســطــة  ــل ــ�ــس ب

احلجم.
بي�سات. ثالث 

الرغبة. ح�سب  ملح 
الرغبة. ح�سب  كركم 

الرغبة. االأ�سود ح�سب  الفلفل 
للقلي ال�سمن 

طريقة العمل: 
ويخفق  البي�ص  اليها  وي�ساف  بالرندة   وترب�ص  البطاطا  تنظف 
بال�سمن  اخلليط  يقلى  اال�سود  والفلفل  والكركم  امللح  ا�سافة  بعد 
�سينية  يف  الكوكو  يقلب  ذلك  وبعد  هادئة،  نار  على  و�سعه  بعد 
نار  على  يو�سع  ثم  الثاين  الوجه  يطبخ  حتى  املقالة  اىل  ويرجع 
احلاجة  ح�سب  قطع  اىل  الكوكو  يقطع  ثم  ين�سج،  حتى  هادئة 

واملخلل.  وال�سلطة  اخل�سروات  مع  فتوؤكل 
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المقادير: 
بي�ص. بيا�ص   ٥

١/٢ كوب �سكر.
باكيت زبدة.   ١/٢

٢ كوب طحني .
باودر . بيكج  ١ ملعقة كبرية 

. فانيال  ١ ملعقة كبرية 
. وع�سريها  برتقالة  ق�سر  بر�ص 

ح�سب  جمفف  ك�سم�ص  او  مقطع  م�سم�ص  كــوب   ١/٢
الرغبة.

١/٢  كوب كرز احمر مقطع .
١/٢  كوب جوز .

طريقة العمل: 
بالطحني.  املجففة  الفواكه  كل  بفرك  نقوم   *

املواد.  جميع  تتجان�ص  حتى  جيدًا  ونخلطهم  املقادير  باقي  ن�سيف  ثم   *
الفرن.  ون�سعها يف  ن�سع اخلليط يف �سينية مدهونة  بعد ذلك   *

اأول ع�سر دقائق نار حامية ثم على نار هادئة ملدة )٥٠-6٠ (دقيقة حتى تن�سج.   *
الرغبة.  ح�سب  ونزينها  تربد  ونرتكها  الكعكة  نخرج   *
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هل تغلم

هل تعلم 

• اول بئـــر نفطيـــة ُحفـــرت يف العـــامل كانـــت يف والية 
بن�ســـلفانيا االأمريكيـــة عام ١8٥9.

هل تعلم 

• ان اول مدينة زودت ب�سبكة هاتفية . . هي باري�ص عام ١88٠م.

هل تعلم 

•  ان اأطـــول احلـــروب يف العامل هي حـــرب املائة عام 
بني فرن�ســـا وبريطانيا، عام ١338م، وا�ستمرت حتى عام 

١4٥3، اي دامت ١١٥ عامًا.

هل تعلم 

• حتتـــوي طبقة االيون�ســـفري وهـــي الطبقـــة العليا يف 
الغالف اجلوي على ج�ســـيمات ذرية م�ســـحونة لها اهمية 

بالغـــة يف االت�ساالت، وانتقـــال موجات الراديو.

هل تعلم 

• هـــل تعلم ان اول جريدة �ســـدرت باللغة العربية هي 
جريـــدة الوقائع امل�سرية التي ا�سدرها حممد علي با�ســـا 

يف �سنة ١8٢8 م.
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هل تعلم 

• هل تعلم ان اطول �سور يف العامل يوجد يف ال�سني. 

هل تعلم 

• ان اطـــول فرتة ق�ساها �ســـخ�ص يف حالة قب�ص لالمعاء 
) ام�ساك ( كانت ١٠٢يومًا.

هل تعلم 

• ان اول حديقـــة حيوان ان�ســـئت يف العامل 
. . كانت يف باري�ص عام ١793م.

هل تعلم 

• ان املـــخ الب�ســـرى يتكـــون من اثنى ع�ســـر 
مليون خلية ت�ســـيطر على الع�سالت واالع�ساب 

واجهزة اجل�ســـم املختلفة.

هل تعلم 

• ان رجـــل اال�ســـطورة)رودولف ديـــزل( حـــدق ملـــدة 
ا�ســـبوعني يف الفراغ قبل ان يخرتع القاطرة عام)١89٢(

التي جعلها ت�ســـري بوا�ســـطة الهواء ال�ساخن املكثف. 

هل تعلم 

• ان )ا�ســـحاق نيوتـــن(، الذي رمبـــا كان اعظم علمـــاء الفيزياء 
يف الع�ســـر احلا�سر، قد اكت�ســـف نظرية االلـــوان الطيفية بينما كان 
يتم�ســـى بكّل راحتِه يف �سوِق �ســـنوية يف مدينة)لنكولن �ساير(، وادرك 

فجاأة ان �سعاعًا �سم�ســـيًا انك�سر يف كتلٍة زجاجية. 

هل تعلم
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استمتعي بحياتك

طرق جللب ال�شعادة 
�شفحة  ك��ل  �شخم  ك��ت��اب  احل��ي��اة 
ف���ي���ه حت����ت����وي ع���ل���ى ع�������ش���رات 
ال�����ش����ب����اب ال���ت���ي ت��������وؤدي اىل 
فاذا   ، عك�شها  اإىل  ال�شعادة...او 
�شيء  ك��ل  ف��اإن  مهيئًا،  قلبِك  ك��ان 
���ش��ي��ك��ون ���ش��ب��ب��ًا ل�����ش��ع��ادت��ِك، اأم��ا
���ش��يء  ف���ال  ك��ئ��ي��ب��ًة،  ك���ن���ِت  اذا 
مي���ك���ن���ه م���ن���ح���ِك ال�������ش���ع���ادة. 
تقت�سر  ال�سعادة  ان  يظن  من  يخطئ 
النادرة،  اواملواهب  الرفيع،  احلظ  على 
من  ع�سرات  فهنالك  القاهرة،  القوة  او 
جتعل  ان  ميكنها  التي  العادية  اال�سياء 

حياتنا اغنى وا�سعد. 
وهكذا فان الطريق اىل ال�سعادة، لي�ص 
واحدًا، كما ان الطريق اىل التعا�سة لي�ص 

واحدًا...
واملهم ان نعرف بع�ص الطرق والقواعد 
�سعادة..  اكر  بحياة  نتمتع  جتعلنا  التي 

وعمر اكر حبورًا..

حوا�سِك  ان  م�ساعرِك:  ايقظي  أوالً: 
�سددتي  النِك  االحيان،  معظم  يف  نائمة 
م�سالكها اىل ادراكــِك كي ال تلهيِك عما 
ان  االآن  عليِك  يتوجب  ولــهــذا  تفعليه، 
تبا�سري ايقاظ ج�سمِك وتنبيهه للملذات 

الكامنة فيه. 
مما  فيه،  ترغبني  ما  افعلي  ثانيًا: 
لي�ص حرامًا: اننا جميعًا نعي�ص حياة مليئة 
ايام  كانت مالئمة  التي رمبا  بالتقيدات 
الطفولة، اال انها ال تنطبق على ظروفنا 
ويف  الــر�ــســد،  �سن  ــا  ادركــن بعدما  االآن 
امكانِك االنعتاق من قيود عاداتِك اذا ما 
دونتي قائمة باالمور التي مل تفعليها قط 
وتودين جتربتها، ولعلها اأمور طفيفة، او 
امور مهمة، اي حاويل ان ت�سبعي رغباتِك، 
فهذه احلياة حياتِك وانت م�سوؤولة عنها، 

ولِك احلق يف التمتع بها. 
اف�سحي  عــواطــفــِك:  اطلقي  ثالثًا: 
وكــوين  عاطفتِك،  عــن  للتعبري  املــجــال 

واعلمي  داخــلــِك،  يف  ت�سعرين  كما  انــِت 
ان االأن�سجام مع الذات من اأهم اأ�سباب 

ال�سعادة. 
رابعًا: تخل�سي من االزدواجية: اذا 
�سئِت ان تعي�سي يف �سعادة، فانزعي عنِك 
تعتقدين،  كما  وت�سريف  االآخرين،  قناع 
كما  خمتلفة  اأطـــوارًا  خلقنا  تعاىل  فاهلل 
خلقنا با�سكال خمتلفة، وجعلنا خمتلفني 
فلماذا  واذواقــنــا،  والواننا،  ال�سنتنا  يف 
يتقم�ص بع�سنا �سخ�سية غريه، وال يعي�ص 

نف�سه؟ 
خامسًا: اتخذي قراراتِك بنف�سِك، 
عن  م�سوؤولة  ــِت  ان فيها:  حــازمــًة  وكــوين 
على  تتكلي  ان  اىل  حاجة  وال  حياتِك، 
االآخرين يف كل �سغرية وكبرية، وال داعي 
اىل ان ت�ساأليهم عن الطريقة التي ينبغي 

بها ان حترِك دفة حياتِك. 
سادسًا: توقفي اكر من مرة يوميًا 
دماغِك  تــاركــًة  والتحليل،  التفكري  عن 
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استمتعي بحياتك

ق�سرية  نزهة  يف  اخرجي  او  ي�سرتيح، 
خــاٍل من  وفــكــرِك  القدمني  على  �ــســريًا 
الهم، فكما يحتاج البدن اىل فرتات من 
العقل  يحتاج  هكذا  والتمارين  الــراحــة 

اي�سًا. 
ــراء  اطــ عـــن  تــبــحــثــي  ال  سابعًا: 
االآخرين لِك: ان كنِت را�سيًة عن اداءِك 
ــراء  ومــظــهــرِك، فــمــا احلــاجــة اىل اطـ
االآخـــريـــن، ا�ـــســـاأيل نــفــ�ــســِك عــن �سبب 
النا�ص  حاجتِك اىل احل�سول على مدح 
قللتي  كلما  انه  لِك  �سيتبني  ما  و�سرعان 
من طلب اال�ستح�سان، ا�سبحِت اهاًل له 

وجاءِك املزيد منه. 
ان  اخلـــري:  لنف�سِك  توقعي  ثامنًا: 
توقعاتِك هي من مفاتيح العافية العقلية 
وتوقعتي  اخلــري،  تاأملتي  فــاذا  برمتها، 
اجل�سم،  و�سحيحة  �سعيدة،  تكوين  ان 

املرجح  فمن  الهدافِك،  وحمققًة 
ان تتحققي هذه التوقعات. 

االآخرين  التعتربي  تاسعًا: 
يلقي  التعي�ص  لتعا�ستِك:  �سببًا 
عندما  ــر  اآخ �سخ�ص  على  الــلــوم 
ال  ال�سعيد  لكن  امل�ساعب،  تاأتيه 
يفعل �سيئًا من ذلك، ان التغريات 
حمالة  ال  �ستحدث  واملــ�ــســاعــب 
نتقبل  ان  علينا  ابينا،  ام  �سئنا 
الف�سل من دون تذمر، ولكن ب�سوق 
تتمزق  عندما  منه،  للتعلم  قــوي 
حياتنا تعود فتلتئم باأمناٍط جديدة 

واالأمر الذي بداأ م�سيبة، قد يتحول اىل 
اف�سل �سيء حدث لنا. 

عاشرًا:نظمي حياتِك: ق�سمي يومِك 
بحيث ي�ستمل على االأمور التالية: 

* عمل هلل تعاىل واالآخرة، كال�سلوات 
والعبادات

* عمل يف �سبيل املعي�سة

* عمل من اجل االآخرين. 
اما العمل الذي هلل تعاىل فانه مينحِك 
االطمئنان ومن غري االطمئنان ال ميكن 
العمل  ــا  وامـ الــ�ــســعــادة،  على  احلــ�ــســول 
للتمتع  �ــســروري  فهو  املعي�سة  �سبيل  يف 
العمل  وامــا  فيها،  واال�ستمرار  باحلياة، 
الراحة  مينحِك  فانه  االآخرين  اجل  من 
النف�سية، وال�سعور بان لِك دورًا مهمًا يف 

احلياة. 
الحادي عشر: 

ارف�سي كل ما يثقل �سمريِك: ان اف�سل 
هو  ال�سمري  يثقل  مما  للتخل�ص  طريقة 
جتنب اخلطاأ او التوبة منه واالمتناع عن 
العودة اليه اذا انزلقِت فيه، وان ال�سعادة 
التعا�سة  ان  كما  ال�سمري،  راحــة  تعادل 

تعادل تاأنيبه. 

الثاني عشر:
ا�سباب  ــرب  اكـ ــًة: مــن  ــي ايــجــاب ــوين  كـ  
ال�سعادة امتالك الروح االيجابية، واهم 
قوانني ال�سعادة، التفكري االيجابي، ذلك 
ي�سكل  وال�سوت  ال�سوء  مثل  التفكري  ان 
اهتزازات قوية جدًا، فاذا كنِت تفكرين 
بايجابية فان فكرِك �سوف يجذب كل ما 
يوافق هذا املنهج ال�ساطع، وال ميكنِك ان 

توؤمني بال�سعادة اال اذا كنِت متلكني فكرة 
ايجابية عن نف�سِك وعن احلياة. 

الثالث عشر:
ان  الطّيبات:  ال�سديقات  من  اكــري   
ال�سرور كالكاآبة، ي�سري من �سخ�ص الآخر، 
ولذلك فان ال�سديقات الطّيبات يعطونِك 
ان نح�سل  مــا ال ميــكــن  املــ�ــســرات  مــن 
الغبطة  كنوز  ان  الوحدة،  يف  مثلها  على 
وال�سرور مكنونة يف داخل كل واحد منا، 
على  انفتحت  ا�سدقائنا  وجــدنــا  فـــاذا 
قلوبنا، ومنحتنا �سعورًا عميقًا بال�سعادة. 

الرابع عشر:
 واجهي املاآزق مبزيد من االأمل، واإياِك 
اإن  ــات:  ــ واالأزمـ للهزائم  ت�ست�سلمي  اأن 
والدمعة،  ال�سحكة  بني  يعي�ص  االإن�سان 
وبني النجاح والف�سل، واالأفراح واالأحزان، 
يجوز  ال  وكما  ــول،  واحلــل وامل�ساكل 
جنحنا،  اإذا  بــالــغــرور  ن�ساب  اأن 
اإذا  باخليبة  ن�ساب  ان  يجوز  فــال 
وامل�سكلة ال تكمن يف حدوث  ف�سلنا، 
يف  امل�سكلة  بل  ــات،  ــ واالأزم امل�ساكل 
عدم مواجهتنا للم�ساكل على النحو 

ال�سحيح. 
الخامس عشر:

مار�سي العمل: ان العمل منبع من 
انه  اىل  باال�سافة  ال�سعادة  منابع 
وكلما  لــالآالم،  كم�سكن  فعال  عــالج 
كان العمل الذي ن�ستغرق فيه �سعبًا 
ويحمل حتديًا اكرب كان اف�سل، وكلما كان 
موقفنا جتاه العمل خالقًا ازداد اخل�سب 
الذي ن�ستقيه منه، فالذين ينغم�سون يف 
ادراج  وجه  يف  حم�سنون  قالعهم  بناء 

احلياة. 
امل�شدر: 
كيف تتمتع بال�شعادة يف حياتك
ال�شيد هادي املدر�شي
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المكائد

خطوات ال�شيطان
لنا  ي�سور  لالن�سان  ال�سيطان  عداء  يف 
وانه  احلربية  ال�سيطان  تكتيكات  القراآن 
يهجم  فال  خطوة،  خطوة  املوقف  ي�ستغل 
على االن�سان بكل ما عنده، واليطلب منه 
كان  ملن  الوا�سح  من  فانه  راأ�ــســًا،  الكفر 
من  �سبحانه  اهلل  بدين  متم�سكًا  موؤمنًا 
ال�سعب ال�سعاب ان يقال له اترك دينك 
ا�ــســرب اخلــمــر، وافعل  بـــاهلل، او  واكــفــر 
املكروهات  ارتكاب  من  ياأتيه  بل  الزنا، 
ثم ترك امل�ستحبات والنوافل، ثم ارتكاب 

املحرمات وترك الواجبات. 
ومن هذا املنطلق يحذرنا اهلل اللطيف 
وال  ال�سيطان  ــار  اآثـ يتبعوا  ال  ان  بعباده 
يــقــتــفــوا خــطــواتــه يف قــولــه تـــعـــاىل:"وََل 
عَــدُوٌّ  َلُكمْ  ــهُ  إِنَّ الشَّيَْطاِن  ــُطــوَاتِ  خُ ِبعُوا  تَتَّ

مُِبنيٌ")البقرة:١68(. 
فــان  الــكــفــر،  هــو  االتــبــاع  نتيجة  فـــان 
الــ�ــســيــطــان ال يــر�ــســى مــن االنــ�ــســان 
االأمــر  نهاية  يف  كــان  وان  بذلك،  اال 
عليه  ويترباأ منه، حمتجًا  بل  يخذله، 
انه يخاف اهلل �سبحانه، كما قال عز 
نْسَاِن  لِلِْ َقاَل  إِْذ  الشَّيَْطاِن  وجل:"َكمََثِل 
اْكُفرْ َفَلمَّا َكَفرَ َقاَل إِنِّي بَِريءٌ مِنْكَ إِنِّي 

هَ رَبَّ الْعَاَلمِنيَ")احل�سر:١6(.  َأخَافُ اللَّ

فمتى يعقل االن�سان ويرى ما حوله، وما 
يفعله ال�سيطان. 

ــدْ َأَضـــــلَّ مِــنْــُكــمْ ِجـــِبـــلًّ َكــثِــرًا  ــ ــَق ــ "وََل
ــ�ــص:6٢(،  ــعْـــقِـــُلـــونَ")ي ــمْ تَـــُكـــوُنـــوا تـَ ــ ــَل ــ َأَف
فانه:"يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيِهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَْطانُ 
حان  وهــال  ُغـــرُورًا")الـــنـــ�ـــســـاء:٢٠(،  إِلَّ 
ومتى  اهلل،  لذكر  القلوب  لتخ�سع  الوقت 
ــوا  ــيــعُ وََأطِ ــهَ  الــلَّ ــوا  ــيــعُ تــعــاىل:"وََأطِ قوله  نتبع 
َأنَّمَا  َفاعَْلمُوا  يُْتمْ  تَوَلَّ َفــِإنْ  وَاحْـــَذرُوا  الرَّسُوَل 

عََلى رَسُولِنَا الْبَلَُغ الْمُِبني")املائدة:9٢(. 
ور�سوله  اهلل  واليــة  يف  يدخل  مل  فمن 
فانه  وطاعتهم،  االأمـــر  اوىل  بيته  واهــل 

يدخل ال حمالة يف والية ال�سيطان. 
ــــخِــــذِ الــــشَّــــيْــــَطــــانَ وَلِــــيًّــــا  "وَمَـــــــــــنْ يَــــتَّ
خُـــسْـــرَاًنـــا  خَـــسِـــرَ  َفـــَقـــدْ  ـــهِ  الـــلَّ دُوِن  مِــــنْ 
الشَّيَاطِنيَ  جَعَْلنَا  مُِبينًا")الن�ساء:١١9(،"إِنَّا 
ذِينَ َل يُؤْمِنُونَ")االعراف:٢7(،  َأوْلِيَاءَ لِلَّ
تقتدوا  وال  ال�سيطان  خطوات  تتبعوا  فال 
ــهــوى فــتــحــرمــوا احلــالل  ــاع ال ــب ــه يف ات ب
ــمْ عَـــــدُوٌّ  ــُكــ ــ ـــــــهُ َل ــوا احلــــــرام:" إِنَّ ــل وحتــل
مُِبنيٌ")البقرة:١68(، ظاهر العداوة عند 
ال�سليم،  العقل  وا�سحاب  الب�سرية  ذوي 
ــواالة  امل بــدايــة االمــر يظهر  كــان يف  وان 
قوله  يف  ولــيــًا  �سماه  ولــذلــك  يغويه،  ملــن 
اُغوتُ")البقرة:٢٥7(.  تعاىل:"َأوْلِيَاؤُهُمُ الطَّ

يخرجهم  انه  البارزة  خ�سائ�سه  ومن 
االخــالق  مــن  الظلمات،  اىل  الــنــور  مــن 
كمن  واخل�سائ�ص،  الــرذائــل  اىل  الطيبة 
ال�سخاء  نــور  مــن  فيخرجه  �سخيًا،  كــان 
اىل ظلمة البخل بتخويفه الفقر، وكذلك 
بِالسُّوءِ  يَْأمُرُُكمْ  إِنَّمَا  االخرى:"  ال�سفات 

وَالَْفحْشَاءِ")البقرة:١69(. 
هذا من التحذير لبيان عداوة ال�سيطان 
ووجوب التحرز منه، وا�ستعري االأمر "اي 
"لتزيينه  يــاأمــركــم  ــا  :اإمنــ تــعــاىل  قــولــه 
لراأيهم  ت�سفيهًا  ال�سر  على  لهم  وبعثه 
ما  والفح�ساء  وال�سوء  ل�ساأنهم،  وحتقريًا 
والعطف  ال�سرع،  وا�ستقبحه  العقل  انكره 
الغتمام  �سوء  فانه  الو�سفني  الختالف 

العاقل به وفح�ساء با�ستقباحه اياه. 
وقيل: ال�سوء يعم القبائح، والفح�ساء ما 

يجاوز احلد يف القبح من الكبائر. 
وقيل: االول ما ال حد فيه، والثاين: ما 
َل  مَا  هِ  اللَّ تَُقوُلوا عََلى  �سرع فيه احلد"وََأنْ 
تَعَْلمُونَ")البقرة:١69(، كاتخاذ االنداد 

وحتليل املحرمات وحترمي الطيبات. 
امل�سدر: 

ال�سيطان على �سوء القراآن 
العالمة ال�سيد عادل العلوي
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أنوار

ا�شجان ح�شينية
ــام  االمـ مــرقــد  نــحــو  ال�سبيل  وانــ�ــســق  الــ�ــســاعــة  اقــرتبــت 
هنا...وهم  من  مروا  وال�سعبانيون  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
يتهافتون نحو ال�سريح زمرًا زمرًا ي�سوقهم ال�سوق وتقودهم 
الــعــزائــم املــتــوقــدة...كــانــوا يــطــوفــون حــول �سريح االمــام 
موطن  حول  يطوفون  كانوا  لو  كما  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
ال�سبعة بدوؤا �سعيًا مباركًا  انق�ست اال�سواط  الع�سق! وحينما 
وات�سع  ال�سالم(  العبا�ص)عليه  واخيه  احل�سني  االمــام  بني 

�سعيهم لي�سع االر�ص الطيبة كلها. 
تتفرغ  الذي  الزاهرة....�سعبان  �سعبان  ذكريات  هي  تلك 
منه اخلريات، وال خري اكرب من الدم الذي يقدم على منحر 
يف  ال�سالم(  احل�سني)عليه  �سريح  معانقًا  زاحفًا  العقيدة 

كربالء..
دخلوا احلرم املقد�ص افواجًا ف�سّبحت املالئكة يف عليائها 
للقاء اهلل تعاىل  الت�سبيح ليكون �سوتًا ملكوتيًا داعيًا  وتعاىل 
والنتظار االمل الغائب...لعّله كان هنا...ولكّن العيون املثقلة 
نحو جده احل�سني)عليه  ي�سق طريقه  وهو  راأته  ما  بدموعها 

ال�سالم( الذبيح يف كربالء...
بالدموع  �سعبان  من  الن�سف  ليلة  يحيوا  ان  عهدًا  كــان 

مباركة....وما  ليلة  والقراآن...كانت  والدماء....بالدعاء 
ادراك ما هي؟ هي �سالم وجهاد وانتظار حتى مطلع الفجر 

املبارك...
احل�سني)عليه  بـــاب  مــن  اجلــنــة  املــحــبــون  يــدخــل  وكــمــا 
احل�سني...وكما  يالثارات  منادين  �سريحه  دخلوا  ال�سالم( 
تقدم احل�سني)عليه ال�سالم( باالأم�ص...تقدموا هم ليحولوا 
�سماء...كربالء... ب�سذاه  معطرًا  يحرتق  بخورًا  اج�سادهم 
كتبت ا�سجانهم يف حرم االمام احل�سني)عليه ال�سالم( وكان 
ال�سالم( ظلت نداءاتهم  دومًا موعدهم عند احل�سني)عليه 
جبالنا  املجففة...قرب  االخــوار  الباكية!!جنب  الربى  فوق 
اليتامى  �سرخات  مع  تدوي  املحرتقة...�سرخاتهم  اخل�سر 
ال�سدور  واآهــات  القلوب  لوعات  يجمع  الثكاىل...من  وانني 

ليقّدمها بطاقة تهنئة لالأمل املوعود؟! 
ما زال موعدنا جنب احل�سني)عليه ال�سالم( يف كربالء...
وها هو يرمق ال�سريح الغريب من بعيد)الذرفن عليك بدل 

الدموع دمًا...(. 
كفاح احلداد

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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قال المام املهدي)عجل اهلل فرجه ال�شريف(:
))اأما وجه النتفاع بي يف غيبتي فكالنتفاع بال�شم�ض اذا غيبها عن 
امان لأهل  النجوم  ان  ، واين لأمان لأهل الأر�ض كما  ال�شحاب  الب�شار 
ال�شماء ، فاغلقوا اأبواب ال�شوؤال عما ل يعنيكم ، ول تتكلفوا على ما قد 

كفيتم ، واأكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج ، فان ذلك فرجكم((


