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بسم  اهلل  الرمحن  الرحيم  



الدواء االجتامعي 

لنا  العبارة الرشيفة يتضح  الوقوف عىل مضمون هذه  الحديث الرشيف )أن لكل داء دواء( وعند  ورد يف 

منها ما ييل:ـ

أـ أن الداء سواء كان داًء جسدياً او روحياً او ُخلقياً فال بد له من دواء، ومل يقترص معنى العبارة عىل الداء 

الجسدي فحسب كام يفهم من ظاهرها.

ب ـ أن الله تعاىل جعل لكل داء دواًء، وعىل االنسان الوصول اىل معرفة هذا الدواء، فإن كان دواًء مادياً 

فليبحث عنه يف أقوال املعصومني)عليهم السالم( أو يف حقول التجربة والعلم، وإْن كان الدواء روحياً فليأخذه 

املؤمنني  القرآن شفاء لصدور  الله تعاىل جعل  فإّن  القرآن والعرتة،  الصايف أال وهو  الصحيح ونبعه  من مصدره 

فقط، أي ان الدواء القرآين ال ينفع غري املؤمن بالقرآن، فصار االميان بالقرآن رشطاً يف تحقق الفائدة من القرآن، 

وكذلك ما ورد عن العرتة الطاهرة من حكم وأقوال هي مبثابة أدوية لألمراض االجتامعية، فلقد ورد عن اإلمام 

عيل )عليه السالم( أن مرض الجهل واسع االنتشار ال يعالجه اال العاقل فلذا قال: )) ينبغي للعاقل أن يخاطب 

الجاهل مخاطبة الطبيب املريض(( فعند تأمل هذا الحديث الرشيف نجد اإلمام يشري اىل مرض اجتامعي أال 

بالجهل فهو مريض ال  اتصف  العقل ملعالجته، ويؤكد أن من  الجهل، ويشري اىل دوائه أال وهو استخدام  وهو 

محالة، فعىل املؤمن كونه املصداق األكمل ملفهوم العقل أْن يتعامل مع الجاهل وفق الوصفة القرآنية »َوِعَباُد 

الرَّْحَمِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعىَل اأْلَرِْض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما« الفرقان:63

ووفق وصفة العرتة الطاهرة التي وردت عنهم كام عن اإلمام عيل)عليه السالم( )) أعقل الناس من ال يتجاوز 

الصمت يف عقوبة الجهال(( فجعل أمري املؤمنني )عليه السالم( الصمت هو الدواء يف معالجة جهل الجاهلني، 

وهناك الكثري من الروايات يف هذا املعنى ال يسع املقام لذكرها.

الشيخ عيل الفتالوي
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س1:ـ متى يجب احلج على املراأة؟
ج/ يجـــب احلج على املـــراأة متى ما 
حتققت �ســـرائطه من البلـــوغ والعقل 

واال�ستطاعة.
س2:ـ هل ي�سح ما يقال باأن احلج 

ال يجب على املراأة قبل زواجها؟
دقيـــق،  غـــري  الـــكالم  هـــذا  ج/ 
حتقـــق  هـــو  الوجـــوب  يف  واملنـــاط 

. ئط ا ل�ســـر ا
املعتربة يف  ال�سرائط  ما هي  س3:ـ 

احلج.
ـ  احلريـــة  ـ  العقـــل  ـ  البلـــوغ  ج/ 

. عة �ســـتطا ال ا
يف  االأبوين  اإذن  ي�سرتط  هل  س4:ـ 

�سحة حج الفتاة؟
بالغـــة  ال�ســـابة  كانـــت  اإذا  ج/ 
وجامعـــة فـــال ي�ســـرتط اإذن االأبوين.

يف  االأبوين  اإذن  ي�سرتط  هل  س5:ـ 
احلج امل�ستحب او العمرة املفردة؟

ج/ اإذا وجـــب خـــروج الفتـــاة للحج 
اأحـــد  املفـــردة  العمـــرة  او  امل�ســـتحب 
االأبويـــن او كالهمـــا �ســـفقة عليها مل 

اخلروج. يجـــز 
الزوج  اإذن  ي�سرتط  هل  س6:ـ 

للزوجة يف اخلروج للحج؟
ج/ ال ي�ســـرتط اإذن الـــزوج للزوجة 
يف اخلـــروج للحج الواجـــب اإذا كانت 
منـــع  للـــزوج  يجـــوز  وال  م�ســـتطيعة، 

زوجتـــه عن كل حـــج واجب.
هي  التي  اال�ستطاعة  هل  س7:ـ 
الواجب،  احلج  �سحة  يف  �سرط 

وتعترب كذلك يف العمرة؟
ج/ ال ي�ســـرتط �ســـيء مـــن �ســـرائط 
العمـــرة  اأعمـــال  يف  احلـــج  وجـــوب 

املفـــردة.
املراأة  ا�سم  خرج  اإذا  س8:ـ 
تكن  مل  ولكنها  احلج،  قرعة  يف 
املال  من  مقدارًا  فا�ستلفت  م�ستطيعة 
اأق�ساطًا بعد احلج من راتبها  لتدفعه 
بو�سعها  ي�سر  ال  بحيث  ال�سهري، 

املايل، فما هو حكم حجها؟
بحجـــة  هـــذا  حجهـــا  يعتـــرب  ال  ج/ 
االإ�ســـالم، فاإذا ا�ســـتطاعت بعد ذلك 

احلج. عليهـــا  فيجب 
خرج  اإذا  املوظفني  من  كثري  س9:ـ 
مقدارًا  ي�ستلف  احلج  قرعة  يف  دوره 
من املال من امل�سارف احلكومية فما 

هو حكمه؟
ج/ املـــال املاأخـــوذ مـــن امل�ســـارف 
احلكوميـــة االإ�ســـالمية يعترب جمهول 
املالـــك وي�ســـح الت�سرف فيـــه باأذن 
احلاكم ال�سرعي وي�سح احلج عندها 

بعـــد مراجعة احلاكم ال�ســـرعي.
جتمع  االأخوات  من  كثريًا  س10:ـ 
قد  ملدة  واأجرته  احلج  م�ساريف 
وال  اأكرث،  اأو  �سنتني  من  اأكرث  تكون 
تخرج خم�ص املال بدعوى اأنه يقت�سر 

حكم  هو  فما  احلج،  تكاليف  على 
حجها؟ 

ج/ يلـــزم تقـــدمي اإخـــراج اخلم�ـــص 
احلج. على 

بيع  املراأة  على  يلزم  هل  س11:ـ 
اأجل  من  ب�ساأنها  الالئقة  م�سوغاتها 

اخلروج للحج؟
ج/ال يجـــب ذلـــك مـــا مل يـــزد على 
مقـــدار ال�ســـاأنية اأو اإذا اأ�سبح فائ�سًا 

حاجتها. عن 
اإذا  املراأة  حج  حكم  هو  ما  س12:ـ 
كانت مدينة بدين وبذل زوجها اأو اأي 

�سخ�ص اآخر نفقة حجها؟
ج/ حجهـــا �سحيح الأن اال�ســـتطاعة 
متحققة بالبـــذل ـ وال مينع الدين من 

البذلية. اال�ستطاعة 
املوؤ�س�سات  بع�ص  تقوم  س13:ـ 
االأفراد  بع�ص  باإر�سال  احلكومية 
وموؤ�س�سة  ال�سهداء،  كموؤ�س�سة  للحج 

االأ�سرى، فما هو حكم احلج؟
ج/ احلـــج �سحيـــح وال اأ�ســـكال فيه 

ويجزي عن حجة االإ�ســـالم.
من  اأموااًل  ورثت  امراأة  س14:ـ 
اأبيها فذهبت اىل احلج فما هو حكم 

حجها؟
عـــن  ويجـــزي  �سحيـــح  حجهـــا  ج/ 

االإ�ســـالم. حجة 
* ال�س���يخ حم���زة الفتالوي / 
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه  األسرة



الرهن
الفقهية،  امل�سائل  اإحــدى  وهي  الرهن: 
قامت  اأو  معينة،  ن�سو�ص  فيه  وردت  وقد 
القدامى  الفقهاِء  من  اجتهادات  حولها 

رحمهم اهلل. 
وقيل: الرهن لغًة احلب�ـــص مطلقًا، قال 
اهلل تعـــاىل:) ُكلُّ نَْفٍس بِمَا َكسَـــبَتْ 
مبـــا  اأي حمبو�ســـة  رَهِينٌَة()املدثـــر:3٨(، 
ك�ســـبت من خري و�ســـّر، ومن هـــذا املعنى 
يت�سح اأّن الرهن يقت�سي حب�ـــص العني عن 

ال�سرائع(  ماِلكها.)علل 
بالديِن،  وثيقة  فهو  ا�سطالحًا:  الرهن 
واملراد بالوثيقِة اأي �سيء موثق به وذلك الأن 
الدين اأ�سبح بحب�ِص هذه الوثيقة حمكمًا ال 
الوثيقة)العالمة  هذه  فقدان  املدين  ي�سع 

احللي: حترير االأحكام-٢/463(.
ويقال للعني: الرهن اأو املرهون، وللدافِع: 
الراهن، ولالآخذ: املرتهن، وهو عقد الزم 
ــز مــن طــرِف  مــن طـــرِف الــراهــن وجــائ
الراهن  اإيجاب من  ويحتاج اىل  املرتهن، 
بكّل  االإيــجــاب  ويقع  املرتهن  مــن  وقــبــول 
اأفــاد املعنى  لفظ بل كتابة على وجِه قوي 
املق�سود كقوله:)رهنتك( اأو) هذا وثيقة 
على مالك( اأو)اأرهنتك( ونحو ذلك، كما 
يقع القبول بكل لفظ اأو كتابة كما مّر داّل 
على ذلك، وال تعترب فيه العربية ف�ساًل عن 

املا�سوية ويقع باملعاطاة اأي�سًا. 
قـــال تعاىل يف كتابـــه احلكيـــم:)وَإِنْ 
ُكنُْتـــمْ عََلى سَـــَفٍر وََلـــمْ تَِجـــدُوا َكاتِبًا 

َفِرهَـــانٌ مَْقبُوَضٌة()البقـــرة:٢٨3(. 
ويعترب يف �سحة الرهن اأمور: 

والق�سد  والعقل  والــبــلــوغ  الكمال   -١
واالختيار يف كّل من الراهِن واملرتهن. 

يف  والفل�ص  بال�سفِه  احلجر  عــدم   -٢
الراهِن. 

3- قب�ص املرتهن العني املرهونة ابتداًء 
ال ا�ستدامة ويتحقق باإقبا�ٍص من الراهن اأو 

باإذن منه. 
4- اأن يكون املرهون عينًا مملوكًا معينًا 
ميكن قب�سه وي�سح بيعه، فال ي�سح رهن 
الّدين قبل قب�سه وال رهن املنفعة وال مال 

الغري اإاّل باإذنه وال رهن املبهم. 
٥- حتقق موجب الرهن من اقرتا�ص اأو 
اإ�سالف مال اأو �سراء اأو ا�ستئجار عني بالذمِة 

وغري ذلك حااًل كان الّدين اأو موؤجاًل. 
�سروط الرهن، اأي املرهون: 

١- كونه مملوكًا. 
٢- كونه ممكن القب�ص. 

3- كونه قاباًل للبيِع �سرعًا.
ثم  ب�سداقها  رهنًا  ــراأة  امـ ارتهنت  لو 
قبل  ارتـــدت  اأو  لــه  وهبته  اأو  منه  ــه  ــراأت اأب
الدخول اأو اختلعت منه على �سداقها، ثم 
�سيء،  بغرِي  هلك  يدها،  يف  الرهن  هلك 
ومل ي�سمن �سيئًا، ل�سقوط ال�سداق، ف�سار 

كاالإبراِء عن الديِن. 
ال�سالم(  الزهراء)عليها  فاطمة  اإن 
رهنت ك�سوة لها عند امراأة زيد اليهودي 
ــعــريًا،  ــس ــقــر�ــســت � ــت ــِة، وا�ــس ــنـ ــديـ يف املـ

خبزًا)م�ستدرك الو�سائل:ج١3(.
ق�سايا معا�سرة يف الرهن

وظهرت  املعنوية:  احلقوق  رهــن  اأواًل: 
احلياة يف خمتلِف جوانبها  لتطوِر  نتيجة 
املدنية واالقت�سادية والثقافية، وقد اأقرتها 
جميع الت�سريعات احلديثة، وهذه احلقوق 

ترد على االأ�سياء غري املادية، ومنها)حق 
ت�سميته  على  ا�سطلح  مــا  وهــو  املــوؤلــف( 

بامللكية االأدبية والفنية. 
ثانيًا: رهن براءة االخرتاع: حق املخرتع 
وي�سمى)امللكية ال�سناعية(، وهو حق يقع 
على �سيٍء غري عادي وهو من ثمراِت الفكر 

واالبتكار الذهني.
ثالثًا: الرهن الر�سمي: فالرهن الر�سمي 
عقد مبقت�ساه يتقرر للدائِن تاأمني خا�ص 
اأي حق عيني تبعي، هو حق الرهن الر�سمي 
على عقاٍر مملوك للراهن، وي�سمى بالرهِن 

العقاري، اأو التاأميني.
وي�سرتط القب�ص يف الرهِن: ففي دعائم 
�سفحة)٨٢(،  الثاين  اجلــزِء  يف  االإ�سالم 
روي عن جعفر بن حممد)عليهما ال�سالم( 

اأنه قال: ال يكون الرهن اإاّل مقبو�سًا. 
 ممنوعتيه الراهن واملرتهن من الت�سرِف 
يف الرهِن، هل يكون من باِب التعبد وداللة 

الن�ص، اأو يكون على القاعدِة؟ 
ال اإ�سكال يف اأن عقد الرهن يوجب حقًا 
اأن  لــه  بحيث  الــعــني،  تلك  على  للمرتهِن 
ي�ستويف دينه بعد اأمٍد كذا من هذا العني، 
فبوا�سطة جميء ذلك احلق يكون الراهن 
ممنوعًا من الت�سرِف يف العنِي، اإذ بعد ما 
�سار متعلقًا حلِق الغري لي�ص له اأن يبيعه، اأو 
ي�سالح عنه وهكذا)ال�سيخ الفقيه الكبري-

جواهر الكالم:ج9٥/٢٥(. 
بالديِن  وثيقة  هو  الرهن  اأّن  لنا  ويتبني 
عن  حمبو�سًا  املرهون  ال�سيء  جتعل  التي 

الت�سرِف فيه حتى ي�ستويف املرتهن حقه. 
كلها مع  ال�سروط  اأّن هذه  الوا�سِح  ومن 

اأمــام  مت�ساوية  الــرهــن  اأحــكــام  جميِع 
ــدِم املــ�ــســاواة،  ــراأة على قـ ــ الــرجــل واملـ
املالية  االأمـــوِر  من  الرهن  الأّن  ــك  وذل

واالقت�سادية واالأنثى تتمتع بكافِة احلقوق 
املالية مبثل ما يتمتع الرجل، فال يوجد فرق 

بينهما يف ال�سرائط ِواالأحكام اأبدًا. 
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الرذائل والف�سائل
من اإحدى اهتمامات ق�سم ال�سوؤون 
هي  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الفكرية 
الن�سوية،  الثقافية  الن�ساطات  اقامة 
التوعوية  امل�سرية  بــرفــد  تــقــوم  والــتــي 
االإ�سالمية، وذلك من خالل امل�سابقات 
الثقافية  املحا�سرات  اإقامة  اأو  الدينية 
والرتبوية وغريها... لتكون مركز النور 

واالإ�سعاع املحفز للن�ساء كافة. 
وفد  الثقافية  االأم�سية  ح�سر  وقــد 
�سم  كربالء  يف  الثانوية  املدار�ص  من 
اإىل  والطالبات  املــدر�ــســات  مــن  عـــددًا 
وقد  املكتبة،  يف  ال�سينمائية  القاعة 
األقى ال�سيخ)علي الفتالوي( حما�سرة 
حتدث فيها عن )الف�سائل والرذائل(، 
وكيف نعرف باأن هذه ال�سفة ف�سيلة اأو 
الرذائل،  من  التخل�ص  وكيفية  رذيلة؟ 
من  يتخلى  اأْن  اأواًل  عليه  فــاالإنــ�ــســان 

الرذائل ثم يتحلى بالف�سائل. 
بني  االأو�سط  احلد  هي  والف�سيلة: 

االإفراط والتفريط يف كل �سفة. 

فــــــمــــــثــــــاًل: عـــــنـــــدمـــــا نـــــاأخـــــذ 
كونها  ف�سيلة  تعترب  �سفة)ال�سجاعة(: 
فكل  واجلــن،  التهور  بني  و�سط  حالة 
ال�سفات  مــن  ل�سفة  و�سطية  حــالــة 
هذه  مــن  طــرف  وكــل  ف�سيلة،  ت�سمى 
تطرق  وقـــد  ــة  ــل رذي ت�سمى  ــراف  ــ االأطـ
ال�سيخ الفتالوي  يف حديثه اإىل الطرق 

التي حتافظ على الف�سائل وهي: 
* جمال�سة االأخيار وعدم جمال�سة 

االأ�سرار. 
* الرتوي عند االإقدام على االأقوال 

واالأفعال. 
القوة  يهيج  ما  كل  عن  االبتعاد   *
م�ستوى  عــلــى  الغ�سبية  اأو  ال�سهوية 

ال�سمع اأو النظر اأو اخليال. 
ومراقبتها  الــنــفــ�ــص  حمــا�ــســبــة   *

وتزكيتها. 
ــاأل الــ�ــســيــخ الـــفـــتـــالوي  ــ ــس ــ ــد � ــ وقـ

احلا�سرات:
االإن�سانية  النف�ص  تــرى  ال  وملـــاذا 

فكان  االخــريــن؟  عيوب  وتــرى  عيوبها 
ل�سفاتها  عا�سقة  النف�ص  الأن  اجلواب: 
عليها  تخفى  مــا  فــكــثــريًا  وافــعــالــهــا، 

عيوبها.
اإىل  الــوفــد  مــع  ذلــك ذهبنا  وبــعــد 
ق�سم االعالم والتقينا مع احلاج ح�سني 
بها  يقوم  التي  االعــمــال  على  ليعرفنا 
ق�سم  باخت�سار:  فــقــال  الق�سم  ــذا  ه
�سعب،  جمموعة  مــن  يتكون  ــالم  االعـ
وهدفه اي�سال املعلومات التي تدور يف 
ال�سالم( احل�سني)عليه  االمــام  حــرم 
ــون هــذا  ــك ــحــاء الـــعـــامل، وي ــل ان اىل ك
اأو  امل�سموعات  اأو  املرئيات  طريق  عن 
�سعبة  الق�سم  يف  ويــوجــد  املــكــتــوبــات، 
اي�سال  اجــل  مــن  لــغــات  ب�سبع  تكتب 
ال�سالم( احل�سني)عليه  االإمـــام  نهج 
وبعد  كله  العامل  اإىل  العطرة  و�سريته 
التعرف على املهام التي يقوم بها ق�سم 
االعالم، ذهب الوفد اإىل متحف االإمام 
حتدث  وقد  ال�سالم(،  احل�سني)عليه 
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م�سوؤول  وهــو  الــ�ــســايف  اأ�ــســيــل  ال�سيد 
الت�سريفات يف متحف العتبة احل�سينية 
املقد�سة وقال: الزوار ياأتون اإىل املتحف 
)عليه  ــام  االإم تخ�ص  ا�سياء  مل�ساهدة 
خامت  اأو  درٍع  اأو  �سيٍف  مــن  الــ�ــســالم( 
او.... وهم يت�ساءلون ملاذا ال يوجد اأّي 
ال�سالم(؟  )عليه  االإمــام  يخ�ص  �سيء 
عند  و�سعنا  اأ�سئلتهم  على  فللجواب 
ليجدوا  لــوحــة  املــتــحــف  اإىل  ــول  ــدخ ال
االإمـــام  اإن  اإذ  عليها،  مثبتًا  ــواب  اجلـ
مظلومياته  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
�ُسّلب  اأنـــه  مظلومياته  واأحـــد  كــثــرية، 
و�ُسرق يف حلظة ا�ست�سهاده، فمنهم من 
الدرع  �سرق  من  ومنهم  ال�سيف  �سرق 
والعمامة،  القمي�ص  �سرق  من  ومنهم 
ال�سرقة،  من  ي�سلما  مل  النعلني  وحتى 
اأرادوا �سرقة  اأب�سع �سرقة عندما  ولكن 
اإ�سبعه  فقطعوا  ي�ستطيعوا  ومل  خامته 

ال�سريف. 
اأ�سماء  مثبت  اللوحة  هــذه  وعلى 
ــام  االأ�ــســخــا�ــص الــذيــن �ــســرقــوا االإمــ
حمطة  ال�سالم(وفيها  )عليه  احل�سني 
نار  يف  خلودهم  تو�سح  بالنار  اأ�سبه 

جهنم. 
متحفنا  يف  يوجد  ال  اأيــ�ــســًا:  وقــال 
مبعركة  اخلا�سة  املقتنيات  من  �سيء 
االأوبا�ص،  هوؤالء  �سرقة  ب�سبب  الطف!! 
عبارة  هنا  املــوجــودة  التحفيات  وكــل 
االإمــام  �سريح  اإىل  مقدمة  هدايا  عن 
يف  فيوجد  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني 
ت�ستخدمها  كــانــت  ك�ساكني  املــتــحــف 
الطعام  حلــفــظ  املــتــ�ــســوفــة  الــطــائــفــة 
من  وبع�سها  اخل�سب  مــن  م�سنوعة 
تعمل  عثمانية  بنادق  ولدينا  النحا�ص، 

بطريقة  تعمل  وبع�سها  القدح  بطريقة 
ال�سمعدان  لدينا  يوجد  واي�سًا  الفتيل، 
لالإنارة  ت�ستخدم  لل�سموع  حاملة  وهي 
مقدمة من قبل ال�سلطان العثماين عبد 
املجيد با�سا يعود تاأريخها قبل �سبعمائة 
�سنة وهي �سبيكة من الذهب اخلال�ص 
والف�سة، ولكنها ت�سررت يف االنتفا�سة 
ال�سعبانية يف عام)١99١م(، وق�سم من 
النظام  الذهب م�سروق من قبل جي�ص 
ال�سريح  هــنــا  وتــالحــظــون  الــ�ــســابــق، 
القدمي لالإمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
احل�سينية  الــعــتــبــة  يف  نــ�ــســب  ــذي  ــ ال
اي�سًا يف  ت�سرر  والذي  عــام)١937م( 
جي�ص  قبل  من  ال�سعبانية  االنتفا�سة 
النظام ال�سابق كذلك يوجد يف متحفنا 
املوجود يف طوب  ال�سندوق  ن�سخة من 
ال�سّيدة  اإىل  املن�سوب  تركيا  يف  قابي 

فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم(. 
غري  �سجادة  املتحف  يف  يوجد  كما 
وبديعة  قّيمة  ولكنها  ال�سنع  قدمية 
ت�سعني  اف�سل  من  �سنعت  ونادرة جدًا 
عليها:)ثار  مكتوب  العامل  يف  �سجادة 
�سممها  الـــذي  ال�سخ�ص  وان  اهلل( 
كاملة  الطف  واقــعــة  يحكي  ان  حــاول 
الرتكيز  وعند  ال�سجادة،  هذه  داخــل 
عــلــى الــر�ــســوم املـــوجـــودة يف داخـــل 
الــ�ــســجــادة جنــد فــيــهــا فــر�ــص االمـــام 
نهر  وكذلك  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
وكذلك  اخليام  حرق  و�سور  العلقمي 
�سورة لعبد اهلل الر�سيع ومرقد النبي 
و�سلم(  ــه  واآل عليه  اهلل  حممد)�سلى 
االأئمة  مراقد  و�سور  امل�سرفة  والكعبة 
مكان  وكل  ال�سالم(  االطهار)عليهم 
وق�سة  عربة  عن  يحكي  ال�سجادة  يف 

وال�سخ�ص  االأليمة،  الطف  واقعة  من 
املتحف،  اإىل  ال�سجادة  اهــدى  ــذي  ال
من  ــون  ل ــف  ال حياكتها  يف  ا�ستخدم 
ا�ستخدم  وقـــد  الــطــبــيــعــيــة!!  االلــــوان 
ــواف  اال�ــس مــن  خــيــوطــًا  حياكتها  يف 

واحلرير. 
فيها حــوايل  الــعــمــل  ا�ــســتــمــر  وقـــد 
فكرتها  اأنَّ  من  بالرغم  �سنوات  ع�سر 
خم�ٍص  قبل  مــن  اي  قــدمي  وت�سميمها 
ُبــردة  هنا  وت�ساهدون  �سنة،  وثــالثــني 
امل�سرفة  للكعبة  الداخلية  التوبة  بــاب 
واململكة  �سنة،  كــل  يف  ت�ستبدل  والــتــي 
اإحدى  اإىل  تهديها  ال�سعودية  العربية 
ال�سخ�سية  وهــذه  املهمة  ال�سخ�سيات 
اأهــدت الــربدة اإىل اأحــد حمبي االإمــام 
طريقه  وعن  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
ــام  االمـ مــتــحــف  اإىل  الـــــرُبدة  و�ــســلــت 
ذلك  وبعد  ال�سالم(،  احل�سني)عليه 
بــالــوفــد مــن املتحف  ــوؤول  ــس انــتــقــل املــ�
جنة  وهو  االكــرب  املتحف  اإىل  ال�سغري 
اإنَّ  حيث  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
حــوايل  عــمــرهــا  يــقــدر  العتبة  عــمــارة 
قطعة  وكـــل  تــقــريــبــًا،  عـــام  �سبعمائة 

�سغرية فيها تعترب حتفة فنية. 
ــة الــوفــد يف  اىل هــنــا انــتــهــت جــول
متحف العتبة احل�سينية املقد�سة واأنهت 
الوحدة الن�سوية ن�ساطاتها باأخذ الوفد 
)عليه  احل�سني  ــام  ــ االإم م�سيف  اإىل 

ال�سالم( للتربك بوجبة الغداء. 
يتقبل  اأْن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل  وختامًا 
اإّنه  وال�سداد  لل�سواب  يوفقنا  واأْن  منا 

ويل التوفيق. 
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اإ�سراقات فكرية من اأنوار خطبة الزهراء)عليها ال�سالم(
احللقة العا�سرة

ن�ص اخلطبة:-
)وهداهـــم اإىل الديـــن القـــومي، ودعاهـــم اإىل ال�سراط 
امل�ســـتقيم، ثم قب�سه اهلل اإليـــه قب�ص راأفـــة واختيار، ورغبة 

واإيثار( 
مع فقرات اخلطبة:-

*  )وهداهم إلى الدين القويم(
هداهـــم: اأي دلهم وعرفهم على الديـــن الذي اأنزل عليه 
من قبل اهلل تعاىل وهو دين االإ�سالم  هذا الدين الذي ت�سمن 
كل ما يلزم الإ�ســـعاد االإن�ســـان يف حياته الدنيوية واالأخروية، 
والقـــومي مـــن اال�ســـتقامة والعدالـــة، فهو الديـــن الذي ميثل 
العدالة االإلهية الت�ســـريعية يف االر�ص وبه فقط حتفظ حقوق 
االن�سان وكرامته ويف تطبيق قوانينه وحتكيمها تتوفر العدالة 

االجتماعية بني بني الب�ســـر وقد قدم احللول احلا�ســـمة لكل 
االن�سان.  م�ساكل 

هـــذا الديـــن الـــذي اأراد اهلل له ان يكون قيمـــًا على حياة 
االن�ســـان فينظم له حياته بكل ابعادها النف�ســـية واالخالقية 

واال�ســـرية واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية. 
* )ودعاهم إلى الصراط المستقيم(

ال�سراط امل�ســـتقيم هـــو املنهج االلهي والطريق ال�ســـوي 
الذي يو�سل العباد اإىل خالقهم ور�سوانه فهو ال�ســـبيل الذي 
ال عـــوج فيه حيث اإنـــه دين الفطرة كما يف قولـــه تعاىل:)َفَأقِمْ 
تِـــي َفَطـــرَ النَّـــاسَ عََليْهَا َل  ـــهِ الَّ وَجْهَـــكَ لِلدِّيـــِن حَنِيًفـــا فِْطـــرَةَ اللَّ
ـــهِ َذلِـــكَ الدِّيـــنُ الَْقيِّـــمُ وََلكِـــنَّ َأْكَثـــرَ  تَبْدِيـــَل لَِخْلـــِق اللَّ

النَّـــاِس َل يَعَْلمُونَ()الـــروم/3٠(. 
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فقد جاء نبي االإ�ســـالم  يدعو النا�ـــص اإىل هـــذا الدين القيم 
كمـــا اأمـــره اهلل تعاىل بقولـــه:)ادْعُ إَِلـــى سَـــِبيِل رَبِّـــكَ بِالْحِْكمَةِ 
تِي هِيَ َأحْسَـــنُ()النحل/ ١٢٥(.  وَالْمَوْعَِظـــةِ الْحَسَـــنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ
فقام الر�ســـول االكرم)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( مبا األقي 
على عاتقه من م�ســـوؤولية الدعوة اإىل اهلل تعاىل وحتمل يف �سبيل 
ذلـــك الكثري من االذى واملتاعب حتـــى قال)�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(:)ما اوذي نبي مثل ما اوذيت(.
* ) ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار(

تعنـــي اأن اهلل تعـــاىل قب�ـــص اإليـــه نبيـــه وحبيبه)�سلـــى اهلل 
عليه واآله و�ســـلم( اأي نقله اإىل الرفيـــق االأعلى يف جو من الراأفة 
والرحمـــة وقد ذكـــروا اأن الرحمة اأكرث من الراأفـــة والراأفة اأقوى 
منها يف الكيفية مبعنى اأن حالة انتقال النبي)�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم(اىل العامل االآخر كانت مغمورة بالرحمة االإلهية اخلا�سة 
التي هي الراأفة كيف ال وهو)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( احلبيب 

املقرب بل هـــو معدن رحمة اهلل ومظهر لطفه. 

* )ورغبة وإيثار(
مـــن املحتمـــل  يف هذه الفقـــرة اأن يراد بهـــا اأن اهلل تعاىل هو 
الراغـــب لنبيه يف الـــدار االآخرة وهو الذي اآثر له احلياة يف ذلك 

العـــامل على احلياة يف هذا العامل االأدنى. 
ويحتمـــل اأن يـــراد بهـــا اأن ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليـــه واآله 
و�ســـلم( نف�ســـه الراغب يف جوار ربـــه واآثر لنف�ســـه اأن يحي تلك 
احليـــاة التـــي يكـــون فيها االقـــرب واالدنـــى اإىل عـــوامل اجلمال 
واجلـــالل والكمال واإن كان االمر مـــع امعان النظر جند اأال فرَق 
يف الواقـــع بني االمريـــن حيث اإّن احلبيـــب امل�سطفى)�سلى اهلل 
عليـــه واآله و�ســـلم( ال يرغـــب اإال يف ما يريده اهلل لـــه وال يوؤثر اإال 
ما اآثره اهلل تعاىل له فرغبته عني ما اختاره اهلل واإيثار نف�ـــص ما 

ر�سيـــه اهلل فاإنه هو العبد بكل مـــا للعبودية من معنى.
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 الإ�سالم دين املحبة وال�سالم والإخاء
بقلم : اأ. د. �سفا لطفي 

اأهـــم  مـــن  املحبـــة  مفهـــوم 
املفاهيـــم  التـــي جـــاء بهـــا الديـــن 
هـــذا  ويف  احلنيـــف،  االإ�ســـالمي 
املفهوم  يقول اهلل �ســـبحانه وتعاىل 
إليكـــم  حبـــب  اهلل  ولكـــن   ((
 (  )) قلوبكـــم  يف  وزينـــه  اإلميـــان 
�ســـورة احلجـــرات، االآيـــة 7( وقول 
الباري عـــز وجل )) قـــل إن كنتم 
حتبـــون اهلل فاتبعونـــي حيببكـــم اهلل 
ويغفـــر لكـــم ذنوبكـــم (( )�ســـورة 
وقولـــه   )  3١ االآيـــة  عمـــران،  اآل 

�ســـبحانه وتعـــاىل )) لـــن تنالـــوا الـــر 
حتـــى تنفقـــوا ممـــا حتبـــون (( ) �ســـورة 
اآل عمـــران، االآيـــة 9٢ ( وانطالقـــًا 
من ذلك فقد عرب الفكر االإ�ســـالمي 
عن هذا املفهوم، فهو يرى اأن ما يف 
املوجودات اإاّل حمب، وما احد اأحب 
اأحـــدا غـــري خالقـــه ولكـــن احتجب 
بحجـــب، فـــالن وفـــالن، والدنيـــا، 
واجلاه، وما اإىل ذلك. وكل حمبوب 
يف العامل . فان احلب �سببه اجلمال 
وهو له، الن اجلمـــال حمبوب لذاته 

واهلل جميـــل يحب اجلمال، و�ســـببه 
االآخر االإح�ســـان، وما ثم اإح�سان اإال 
مـــن اهلل فاإن اأحببت االإح�ســـان فما 
اأحببت اإال اهلل، فاأنه املح�ســـن، واإْن 
اأحببت اجلمال فما اأحببت اإال اهلل. 

فاإّنـــه اجلميل. 
اإن هذه االأفكار هي التي تطورت 
امل�سلم  اأ�سحى  حتى  امل�سلمني  بني 
يحب االإن�سانية جمعاء الأنها اأ�سرف 
فيها  اأودع  التي  املخلوقات  اأنـــواع 
املخلوقات  اأّن  ومبا  واملعرفة،  العقل 
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اأحــب اهلل،  فــاإّن من  هي من خلق اهلل، 
اأحب خملوقاته بال تفرقة.

االإ�سـالمي  الفكـر  انطلـق  وقـد 
الرحمـة،  ر�سـول  بـه  اأو�سـى  ممـا 
مـــحـــمــــد  الكـــــــريــــم   الــــر�ســــــــول 
�سلـى اهلل عليـه واآله و�سـلم، اإذ اأخ�سبت 
واحـة املحبـة بكل عاطفـة طيبة، فيو�سي 
أحدكـم  أحـب  إذا   ((  : قائـال  النا�ـص 
آخـى  إذا   (( و  حيبـه((  انـه  فليخـره  أخـاه، 
واسـم  امسـه،  عـن  فليسـأله  الرجـل،  الرجـل 

 .)) للمـودة  فانـه أوصـل  هـو،  أبيـه، وممـن 
 ((  : )�ــص(  الــكــرمي  ر�سولنا  ويــقــول 
يقول اهلل عز وجل : املتحابون  جلاليل، 
النبيون  يغبطهم  نــور  مــن  منابر  لهم 

وال�سهداء (( . 
و)) اإن مـــن عبـــاد اهلل اأنا�ســـا، مـــا 
هم باأنبياء وال�سهداء، يغبطهم االأنبياء 
وال�سهداء يوم القيامة، ملكانهم من اهلل 
تعاىل . )) قال : هـــم قوم حتابوا بروح 
اهلل علـــى غري اأرحام بينهـــم، وال اأموال 
يتعاطونهـــا .. فـــواهلل اإن وجوههم لنور، 
واإنهـــم لعلى نـــور . اليخافـــون اإذا خاف 
النا�ـــص، واليحزنون اإذا حزن النا�ص .. 
وقراأ االآية : )) أل أن أولياء اهلل ل خوف 

عليهـــم ولهم حيزنـــون ((. 
اإن الر�سول الكرمي ) �ص ( يرفع مقام 
والغر�ص،  املنفعة  م�ستوى  فــوق  املحبة 
وهو يقرر اأي�سا اأن احلب يغطي �سعفنا، 

عجزت  عالية،  مكانة  كل  اإىل  ويرفعنا 
اأعمالنا عن اأن ت�سعد بنا اإليها .

اإليها  يذهب  خلالقه،  العبد  وحمبة 
فالفكر  امل�سلمني،  املفكرين  من  كثري 
هلل،  االإن�سان  حمبة  اأن  يجد  االإ�سالمي 
ال�سرب على  االأ�سباب يف  اأقوى  هي من 

خمالفته ومع�سيته . 
ومن هنا فاإّن حمبة اخلالق عز وجل 
جمعت بني مفكري االإ�سالم والتي األقت 

بظاللها على تفكري و�سلوك امل�سلم . 
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تاأثري الر�سوم املتحركة)) افالم الكارتون(( على �سخ�سية الطفال
مـــن  جمتمـــع  اأّي  يف  اال�ســـرة  اإن 
املجتمعات االإن�ســـانية، تعترب الو�سيط 
بتثقيـــِف  يقـــوم  الـــذي  والهـــام  االأول 
الطفل، وال �ســـك باأنهـــا امليدان االأول 
الـــذي يواجـــه فيـــه الطفـــل خمتلـــف 

التاأثـــريات الثقافيـــة يف املجتمـــِع. 
بتكيفـــِه  يبـــداأ  فالطفـــِل  لذلـــك 
�سمـــن  االأوىل  مراحلـــِه  يف  الثقـــايف 
االأ�ســـرة، الأن اأحتكاكـــه وعالقاته مع 
املحيطني به يجعلـــه يتقم�ص طرقهم 
يف التفكـــرِي، ويكت�ســـب اأ�ســـاليبهم يف 
التعبرِي عن م�ســـاعرِه ورغباته، وهذا 
مرحلـــِة  يف  اال�ســـرة  اأن  يوؤكـــد  ممـــا 
الطفولة املبكـــرة تقوم بعمليِة التاأهيل 
االإجتماعـــي للطفـــِل، متاأثريـــن بذلك 

واأ�ســـاليب  املجتمـــع،  لثقافـــِة  وفقـــًا 
احليـــاة املعا�ســـة فيه.

يعتقدون  واالأمهـــات  االآبـــاء  بع�ُص 
فل ل�ساعات اأمام اأفالم  اأنَّ جلو�ص الطِّ
الكارتون ي�ســـغله عنهم، في�ســـتطيعون 

اإزعاج! بدون  باأعمالهم  القيام 
قاِدمـــة  االأفـــالم  هـــذه  ـــا  مبدئيًّ  
لنـــا من ثقافـــاٍت خمتلفة عـــْن بالِدنا 
ة،  االإ�ســـالميَّ واأهدافنـــا  العربيـــة، 
تهتـــم  وال  ـــة،  ربحيَّ واأهدافهـــا 
مُبحتـــوى ما بداخلـــه ِمن َغْر�ـــص قَيٍم 
هـــذه  كانـــت  مـــا  اإذا  واأخالقيـــات، 
مـــن  تنبثـــُق  الواقـــِع  االأخالقيـــات يف 
مبادئهـــم االإجتماعيـــة، وحتتوي على 
ن�ســـر �سور م�ســـوهة لعـــاداٍت وتقاليد 

العـــرب يف �ســـبِه اجلزيـــرة العربيـــة، 
وبع�ـــصِ االألفـــاظ التي يجـــب اأن نبعَد 

االأطفـــال عنهـــا!
االأفـــالم  هـــذه  تعمـــل  اأي�ســـًا   
ى بــــ: القدوِة،  على حتريـــِف ما ي�ســـمَّ
وذلـــك باتِّخاِذ االأبطال االأ�ســـطوريني 
مـــن  بـــداًل  احليـــاِة،  يف  لهـــم  قـــدوًة 
الرجـــال االأقويـــاء الفاحتـــني واالأئمة 
ال�ساحلـــني، فتجد االأطفـــال يقلِّدون 
ـــة وهميَّة ال ُوُجود  �ســـخ�سيَّات كارتونيَّ
و�ســـبايدر  مـــان،  �ســـوبر  مثـــل:  لهـــا؛ 
فاأبطالهـــا  ذلـــك،  اإىل  ومـــا  مـــان... 
اإىل  ويذهبـــون  الزمـــن،  يوقفـــون 
امل�ســـتقبِل، ومـــا اإىل ذلك ِمـــن اأفكاٍر 
العقيـــدة  باأحـــكاِم  خملَّـــة  واأ�ســـاطري 
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فل تقليدهم،  االإ�ســـالميَّة؛ فُيحاول الطِّ
ولالأ�ســـف ي�ســـعر باأنه غري قـــاِدر على 
ذلك، وهـــذا ي�سغـــط علـــى اأع�سابه؛ 
ر  اأو ُي�سِ فُي�ساب بالف�ســـل واالإحباط، 
على تقليِدهم؛ في�ستعمل العنف؛ وهنا 
ـــا للخطـــر؛ الأنه  �سً يكـــون الطفـــُل معرَّ
قد يطـــري اأو يقفـــز ِمن النافـــذِة مثاًل 
وبـــدون وْعـــٍي نتيجة مـــا يتاأثـــر به من 
هذِه ال�ســـخ�سيات الوهمية واخليالية، 
فيجب االهِتمـــام باأطفالنا قبل الُوُقوع 
يف دائـــرة اإْدمـــان هـــذه ال�ســـخ�سيات 

. هميَّة لو ا
ومل�ســـاهدة الكرتون بكـــرثة اأ�سرار 

عديدة؛ منها:
نزعـــات  الطفـــل  عنـــد  ـــي  ُتَنمِّ ١ـ 
عنـــٍف وعدوانيـــة؛ ِمـــن خـــالل العنف 
م يف الكرتون، وزيادة االإنف�سال  املَقـــدَّ
عـــن الواقـــِع؛ نتيجـــة العي�ـــص يف عامٍل 

اب ، غـــري واقعي. مبهـــر، جـــذَّ
تبـــدالت  التلفزيـــون  اأحـــدث  ٢ـ 
واأ�سعـــف  العائلـــة،  حيـــاة  يف  عميقـــة 
عمليـــة نقل االأفكار عن القيِم الثقافية 

مـــن االآبـــاِء اىل االأطفال.
 ٨ الــــ  �ســـن  دون  االأطفـــال  اإن  3ـ 
�ســـنوات ال ي�ســـتطيعون التفرقـــة بـــني 
اخليال والواقع، في�ساهدون الكرتون، 
لي�ـــص مـــن باِب اأّنـــه و�ســـيلة ترفيه، بل 

ليقتـــدوا بـــه، ويقلدوا مـــا يحدث.
حُتـــدث  الكرتـــون  كـــرثة  4ـ 
ا�سطرابـــاٍت كثـــريًة يف النـــوِم؛ فقـــد 
ب الكوابي�ـــص، اأو القلـــق، اأو عدم  ت�ســـبِّ

النـــوِم. يف  الراحـــة 
عـــب واخلـــوف يف ُقُلوِب  ٥ـ زرع الرُّ
االأطفـــال، وِمن َثـــمَّ عدم اإح�سا�ســـهم 
اخلرافيـــة  الق�س�ـــص  الأن  باالأمـــاِن، 
التـــي تثـــري م�ســـاعر اخلـــوف والرعب 
ال�ســـديد-اإما مـــن خـــالِل م�سمونها، 

لي�ســـت  �سورهـــا-  اأو  كلماتهـــا،  اأو 
منا�ســـبة لالأطفـــاِل، وكذلـــك ال يكـــون 
اأمـــرًا مرغوبـــًا فيـــه مـــن وجهـــِة نظر 
التطـــور ال�سحـــي ل�ســـخ�سيِة الطفل. 
6ـ ُت�ســـاعدهم على العزلـــِة وتقليل 
وتكوين عالقات  باالأ�ســـرِة،  االحتكاك 

خارجيَّة. 
ــِم الكـــذب  فـــل يف تعلُـّ 7ـ يبـــداأ الطِّ
ِمـــن كرثِة ُوُقوعه يف اخلياليِة املفرطة.

تخ�ـــص  التـــي  االأ�ســـراِر  ومـــن  ٨ـ 
االأ�ســـرة ومنها الطفل هـــو التعود على 
الك�ســـِل جللو�ســـِه لفرتاٍت طويلة اأمام 
ي اإىل  التلفـــاز بدوِن حركة، وهـــذا يوؤدِّ
ُحـــُدوِث مر�ـــص ال�ســـمنة اأو النحافـــة، 
قْطـــِع  يرغـــب يف  ال  فـــل  الطِّ اأن  ومبـــا 
ُم�ســـاهدته الأحد اأفالم الكرتون؛ فقد 
اِم، فتنجم  يرف�ص الذهـــاب اإىل احلمَّ

�سحيَّة. اأ�ســـراٌر  عنه 
ي اإدمـــان التلفاز اإىل عرقلِة  9ـ يوؤدِّ
واالبتـــكار،  الطفـــل  مهـــارات  تنميـــة 
وكثرًيا ما يكون ُمن�ســـغاًل مبا قد راآه يف 
الليِل من اأفالٍم، ومـــن َثمَّ يقلُّ تركيُزه 
وانتباهـــه عند الذهاِب اإىل املدر�ســـِة.

م�ســـاهدة  كـــرثة  اأي�ســـًا  ١٠ـ 
ت�ســـبِّب  ـــة  اال�سطناعيَّ االإ�ســـاءة 
االكتئاب، وخا�سة قبـــل النوم، واأي�سًا 

االإب�ســـار. ت�سعـــف  قـــد 
حة: بع�ص احُلُلول املقرَتَ

١ـ عدم ال�ســـماح مُب�ســـاهدِة الطفل 
للكرتـــوِن اأكرث من �ســـاعتنِي يف اليوِم، 
قـــة، ويتـــم متابعة  علـــى اأن تكـــون مَفرَّ
االأم للطفـــِل وما ي�ســـاهده مـــن اأفالٍم، 
والتحـــاور معـــه فيمـــا ي�ســـاهده، واإذا 
مـــرْت فقرة خيالية، اأو بها اأي اأخطاء، 
تقـــوم االأمُّ بت�سحيح املفهـــوم للطفِل؛ 
حتى ال يتاأثـــر فكُره وعقُله ونف�ســـيته.

البدائـــل  تقـــدمي  االآبـــاِء  علـــى  ٢ـ   

َموهـــا الأطفالهـــم؛  التـــي يجـــب اأن ُيقدِّ
لكـــي ُيقلِّلـــوا عدد �ســـاعات م�ســـاهدة 

الكرتون؛  اأفـــالم 
�ســـخ�سياٍت  عـــن  البحـــث  مثـــل: 
االإ�ســـالمي،  اِث  الـــرتُّ ِمـــن  كارتونيـــة 
اإحلـــاق  اأو   ، اإليـــه  بتحبيبهـــم  ويقـــوم 
القـــراآن  حتفيـــظ  بحلقـــاِت  الطفـــل 
الكرمي، وتعويده على قراءِة الق�س�ص 
ِه، وت�ســـجيعه علـــى  املنا�ســـبة مـــع �ســـنِّ
الريا�سيـــة  االألعـــاِب  يف  اال�ســـرتاِك 
ا عليك  ـــة، واأي�سً اجلماعيـــة، اأو الفرديَّ
ُم�ساحبتـــه يف الزياراِت التي ُتنا�ِســـب 

. ل جا لرِّ ا
بتوعيـــة  االآبـــاء  يقـــوم  اأن  3ـ   
اأبنائهم باأن التلفاز و�ســـيلة ِمن و�سائل 
اكت�ســـاب املعرفـــة، واأنَّ هناك و�ســـائل 
اأخرى فيكون التنويع، وينبغي االإ�سارة 
اىل اأن بع�ـــص اأفالم الكارتون ال فائدة 
علميـــة اأو اأخالقيـــة فيها، بل اإّن هناك 
مـــن الربامج ما قد ي�ســـبب ال�سرر يف 

االأطفال. �ســـخ�سيِة 
4ـ اأن ي�ســـغل االآباء وقـــت اأطفالهم 
املهاراِت املختلفـــة، وتنمية  باأكت�ســـاِب 

املواهـــب واالأعمال املُفيدة. 
تكويـــِن  علـــى  الطفـــل  ت�ســـجيع  ٥ـ 
اأطفـــاِل  علـــى  ف  والتعـــرُّ عالقـــات، 

ه. اجلـــريان مـــن �ســـنِّ
واأخرًيا:

 ندعـــو اهلل اأن ُيبعـــد كل ال�ســـرور 
يحفَظهم. واأن  اأبنائنـــا،  عن 

اأعـــان اهلل اجلميـــع علـــى تربيـــِة   
 ، ة  �ســـويَّ تن�ســـئة  وتن�ســـئتهم  ابنائهـــم 
قكـــم اهلل  بعيـــدٍة عـــن املخالفـــاِت، وفَّ

ورعاكـــم .

 ال�سيد اأحمد البخاتي
بغداد

ذوالقعدة  ١436  هـ    -  آب-ايلول ٢٠١٥م
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الكنه والعمة .. حرب ا�ستنزاف لل�سيطرة على موؤ�س�سة الأ�سرة
المقدمة

قـــال تعاىل:}يَا َأيُّهَـــا النَّـــاسُ اتَُّقوا رَبَُّكـــمُ الَّذِي 
خََلَقُكـــمْ مِـــنْ نَْفـــٍس وَاحِـــدَةٍ وَخََلـــقَ مِنْهَـــا َزوْجَهَـــا 
ـــهَ الَّذِي  وَبَـــثَّ مِنْهُمَـــا ِرجَـــاًل َكثِـــرًا وَنِسَـــاءً وَاتَُّقوا اللَّ
عََليُْكـــمْ  ـــهَ َكانَ  اللَّ إِنَّ  رْحَـــامَ  وَاْلَ بِـــهِ  تَسَـــاءَُلونَ 

رَقِيبًا{)الن�ســـاء/١(.
اإن اهلل عـــز وجل قد مـــنَّ علينا بنعمة اال�ســـالم 
ومبادئـــه الراقيـــة واأول مـــا اأهتـــم به هـــو الزواج 
و�ســـنة  القـــراآن  يف  لـــه  ر�سينـــة  قاعـــدة  وو�ســـع 
نبينا)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(، ولو اتبعت كل 
اأ�ســـرة وبالذات االأم مقيا�ـــص الزواج الذي و�سعه 
الر�ســـول االأكرم)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم( 
حيث قـــال:) تنكح املـــراأة على اأربع خـــالل : على 
مالها، وعلى دينها ، وعلى جمالها ، وعلى ح�ســـبها 
ون�ســـبها ، فعليـــك بذات الدين «)كنـــز العمال ١6 

.)3٠3:
فعادة ما ن�ســـمع عن م�سل�ســـل امل�ســـاكل ال�سائكة 
بـــني الكنه واحلمـــاة... �سراع ين�ســـب بني اأم زوج 
لها حق الر�ســـا والطاعة على ابنها.. وزوجة اأتت 
لت�ســـاركها ولدها وجتعـــل منه االأقرب فاالأقرب... 
وبع�ـــص االأحيان تنتهي امل�ســـاحنات وامل�ســـاجالت 
بيتـــه  بخـــراب  اأو  واأهلـــه...  االبـــن  بانف�ســـال 
والطـــالق من زوجتـــه... الأجل اإر�ســـاء والدته... 
وهنـــا يبقى الـــزوج حائرًا بـــني الدوامتني "والدته 
اأم زوجتـــه"... حمـــاواًل اإر�ساءها يف نف�ـــص الوقت 
واالإبحـــار ب�ســـفينتهم الأجـــل الو�ســـول بهـــا اإىل بر 
االأمـــان... دون اأن تتعر�ـــص للتلـــف مهمـــا ح�ســـل. 
يف حتقيقنـــا التايل ن�ســـلط ال�سوء علـــى البع�ص 
مـــن جوانب وزوايـــا العالقة ال�ســـائكة بـــني الكنه 
واحلمـــاة.. حماولني اإيجـــاد �سيغة ت�ســـمح جلميع 
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االأطـــراف ال�ســـري يف الطريـــق امل�ســـتقيم... دون 
معوقـــات ومتطلبات واأ�ســـواك.

ومعوقات مشاكل 
تتحـــدث ال�ســـيدة " اأم م�سطفـــى" فتقول: عادة 
مـــا تواجـــه املـــراأة العراقيـــة الكثري من امل�ســـاكل 
وخ�سو�ســـًا العائليـــة منها، الأن والدة الزوج غالبًا 
مـــا تكون غـــري مدركة بـــاأّن "زوجة ابنها" ان�ســـان 
لهـــا كل احلـــق يف اأن متار�ـــص حياتهـــا الطبيعية.. 
وعادة ما ت�ســـعر بـــاأّن هذه الكنه التـــي دخلت اإىل 
حياتهم.. قد �ســـرقت ابنها واأّنها �ســـتبعده عنها.. 
واإذا كانـــت الكنـــه موظفة فاإنها تعـــاين الكثري من 
وهـــذا   .. املرتاكمـــة  واال�ســـتجوابات  امل�ســـاءالت 
واقع تعي�ســـه اأغلب العوائـــل العراقية، وت�سيف اأن 
هـــذه امل�ســـاكل بالتاأكيد لها عدة اأ�ســـباب .. فمنها 
تردي الو�سع االقت�ســـادي لالبن مما يجربه على 
اأن ي�ســـكن مع اأهله، وعلى العك�ـــص لـــو كان الو�سع 
االقت�ســـادي جيـــدًا لالبـــن فبالتاأكيد �ســـوف حتل 
الكثـــري من امل�ســـاكل واملعوقـــات .. ولكننـــا نحتاج 
اإىل توعيـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة الأجـــل النهو�ـــص 

بواقعنـــا االجتماعي واالإن�ســـاين.
الغضب  امتصاص 

ت�ســـاركنا  اإعداديـــة  "ف�ســـاء" مديـــرة  ال�ســـيدة 
تكـــن احلمـــاة متزمتـــة يف  الـــراأي قائلـــًة: مهمـــا 
راأيهـــا و�سعبـــة املرا�ـــص والتعامـــل فيجـــب اأْن يتم 
ا�ســـتيعابها مـــن قبـــل الكنـــه وان يكـــون �سدرهـــا 
وا�ســـعًا وروحها ريا�سية... الأنهـــا مهما تكن فاإنها 
�ســـابة ويف مقتبـــل العمر، ومهما كانـــت ت�سرفات 
العمـــة فهي "اأم" ولديها احلق علـــى ابنها.. ومها 
كرثت امل�ســـاكل وتفاقمت بينهما فيجب امت�سا�ص 
الغ�ســـب فيما بينهم.. وعلينا اأن نف�ســـرها ب�ســـكل 
ايجابي... فموؤ�س�ســـة الـــزواج العظيمة حتتاج اإىل 

الكثـــري من الت�سحيات والتنـــازالت، وغ�ص النظر 
الأجـــل الو�ســـول بهـــا اإىل بر االأمـــان، فاحلياة هي 
م�ســـاركة وتعـــاون.. وعلى الكنه اأن ت�ســـتوعب هذه 
املعوقات الأن الزوج هو الوحيد الذي �سوف يت�سرر 
وعلـــى الزوجـــة اأن تعمل على �ســـعادتها و�ســـعادته 
وراحتهما الأنها اأي�سا �ســـيكون لها ن�سيب من هذا 
مًا  ال�ســـرر.. الأنه ومهمـــا ح�سل فـــاإّن االأم تبقى اأُ
وعزيـــزة وغالية ومكانتهـــا االجتماعية لن تت�سرر 

بدا. اأ
الغيرة والوضع المادي

ال يوؤيـــد االعالمـــي "ح�ســـني الفنهـــراوي" �ســـكن 
االبن مـــع اأهله .. قائاًل: اإن اأغلـــب العوائل العراقية 
"الكنـــه  بـــني  تعـــاين مـــن وجـــود اخلـــالف االأزيل 
واحلمـــاة" وممـــا ال �ســـك فيـــه اأن الو�ســـع املـــادي 
واالجتماعـــي واالقت�ســـادي املـــرتدي يف العـــراق .. 
يجعل من االبن ي�ســـكن مع اأهله يف بيت واحد.. على 
الرغـــم من اخلالفات بـــني زوجته ووالدتـــه.. فاالأم 
تتمنى اأن يبقـــى ولدها معهـــا... والزوجة تتمنى اأن 
تكـــون م�ســـتقلة يف حياتها وزوجها.. كمـــا واأّن وجود 
اأخوات الزوج يف بيت االأهل يعد من اأهم امل�ساكل بني 
الكنه واأهل زوجها يف جمتمعنا العراقي.. وغالبًاَ ما 
تكرب وتتفاقم هـــذه املعاناة، حتى ت�سل لدرجة عدم 
القـــدرة على حلهـــا من قبل اجلميع، �ســـواء من قبل 
االأهل اأو االبن، وبالتاأكيد فاإّن مفتاح احلل يكمن بيد 
اجلميع، فعلى االأهل اأن يتفهموا و�سع االبن ويبحثوا 
عن ا�ستقالليته.. واالبن عليه اأن يحرتم اأهله ويقدر 
و�سعهم النف�ســـي وحبهم لـــه، لتبقى املودة والرحمة 

والراأفـــة كما هي بينهم.
نصيحة للفتيات

اأمـــا "اأم مـــرمي" املتزوجـــة منـــذ )٥( �ســـنوات.. 
تقول: "اإن النا�ـــص لي�ســـوا �سوا�ســـية" واأّن اأ�ســـوء ما 
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ي�ســـيطر على املـــراأة افكار يح�ســـوها كالم النا�ـــص، 
واقعهم وجتاربهـــم ويعتربونها قواعد ثابتة للجميع، 
وهـــذا مـــا ح�ســـل معـــي حينمـــا دخلـــت اإىل اأهـــل 
زوجـــي فقد كنت قلقة مـــن اأن تكون هناك م�ســـاكل 
وم�ســـاحنات من قبل )اأم زوجي( وحتكّمها ومتّلكها 
و�ســـيطرتها على اأمـــور احلياة االأ�ســـرية وخ�سو�سا 
وجود بنـــات مل يتزوجن بعد، وهـــذا كان اأكرب همي 
وخـــويف، ولكن الواقع اأثبت العك�ـــص يل فاأنا واأخوات 
زوجي كاالأخوات وحماتي هي والدتنا جميعًا، لذلك 
اأن�سح الفتيـــات جميعًا اأن ال ياأخذن بكالم االآخرين 

الأّن النا�ـــص لي�ســـوا اأ�سباه بع�ص.
واقع مرفوض

تقـــول النا�ســـطة املدنية )دعـــاء اخلفاجـــي(: اإن 
م�ســـتوى التطـــور والوعي الـــذي و�سل اإليه ال�ســـعب 
العراقـــي خالل فرتة )١١( عامـــًا من الدميقراطية 
واحلريـــة.. يجعل ن�ســـبة جنـــاح العالقة بـــني الكنه 
واحلمـــاة تقريبـــًا 7٠% .. الأّن املـــراأة اأ�سبحت واعية 
ا�ســـتمرارها  وكيفيـــة  وحياتهـــا  لواقعهـــا  ومدركـــة 
بال�ســـكل ال�ســـليم .. واعتقد باأّن فكرة تدخل احلماة 
بخ�سو�سية زوجة االبن.. اأ�سبحت واقعًا مرفو�سًا، 
واأّن التعامل بني "الكنه واحلماة" اإذا كان م�ســـتوحى 
من الطيبة والتعامل احل�ســـن واالحتـــواء والتغا�سي 
عـــن االأخطـــاء والت�ســـامح واحلر�ص.. فاأعتقـــد باأّن 
احليـــاة والعالقـــة بـــني الطرفني �ســـتكون باأح�ســـن 
واأف�سل ما يكون.. وبالتاأكيد اليوجد ان�ســـان كامل.. 
وباخللـــق احل�ســـن وال�ســـدق ن�ســـتطيع اأن نحتـــوي 

االآخريـــن مهمـــا كان مزاجهم �سعب.
بيت الغيرة واألنانية

تقـــول الباحثـــة االجتماعيـــة )داليـــا �سبـــاح(: ال 
ميكـــن اأن ننكـــر وجـــود منـــاذج "للحمـــاة" والكنات 
املت�ســـلطات يف املجتمـــع واأّن عالقتهمـــا ببع�سهمـــا 

مبنيـــة على نظرة كل منهما لالأخرى، فالزوجة ترى 
اأن زوجهـــا يجب اأْن يكون لهـــا.. واأالم ترى باأّن ابنها 
الـــذي ربتـــه وتعبت يف تن�ســـئته ال ميكـــن اأن ياأتي اأي 
�سخ�ص وياأخذه منها، وعندها تبداأ الغرية بالظهور 
بينهمـــا.. فـــاالأم بدافـــع الغـــرية والزوجـــة بدافـــع 
االأنانية.. وهناك جمموعة اأ�ســـباب ت�ســـحن االأجواء 
بـــني االأم والزوجـــة وهي: اإما �ســـعور االأم بـــاأن ابنها 
بداأ يتغري يف تعامله معهـــا، والثناء من قبله لزوجته 
واإظهـــار وده لها اأمامها.. واإما اأن تكون االأم ع�سبية 
والتتحمل وجود اأي خطاأ يبدر من كنتها حتى لو كان 
ي�ســـريًا .. اأو ا�ســـتماع الكنه لكالم جارح قد يجعلها 
حتمل من ال�سغينة ال�سيء الكبري اجتاه حماتها.. اأو 
تاأثرها ببع�ص امل�سل�ســـالت التي تقدم بع�ص العداوة 
للحمـــاة، ووووالخ... مـــن االأ�ســـباب واملعوقات التي 
تواجـــه الطرفني وجتعل كاًل منهما يحمل الكثري من 

الغيـــظ على االآخر. 
وأخيرًا وليس آخرًا

مهمـــا تفاقمت امل�ســـاكل بـــني الطرفـــني .. ومهما 
كانـــت هنـــاك �سغائن بينهمـــا.. .. فبالتايل �ســـوف 
يكت�ســـفون اأنها حمطة من حمطات احلياة املتعددة 
التي مير بها كل ان�سان على وجه املعمورة.. وعندها 
�سيعرفون باأنهم باقون اأهل وجتمعهم املحبة واالألفة 

والدم مهما ا�ســـتدت اخلالفات بينهم.
بـــني  وودودة  حميميـــة  عالقـــة  فلتاأ�سي�ـــص 
االأم)العمة( وزوجة االبن)الكنة( وهما عماد البيت 
واأ�سا�ســـه، فب�ســـالح العالقـــة بينهمـــا اأ�سلـــح حال 
البيـــت وعا�ســـوا يف �ســـعادة وهنـــاء يجمعهم حب 
اهلل وحب العي�ـــص ال�سلمي الذي هو اأهم متطلبات 
االن�ســـان نتيجة حل�ســـن االختيار وهو على ا�سا�ص 

الديـــن الذي او�ســـت به ال�ســـريعة ال�ســـمحاء.
ال�سمري زينب 

16

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



كرامات ال�سيدة فاطمة املع�سومة )عليها ال�سالم( 
املـــريزا  املحـــدث  الفقيـــه  قـــال 
ح�سني بن ال�ســـيخ حممد تقي النوري 
الطرب�سي املتوفى �سنة ١3٢٠هـ:  ومن 
اآيات اهلل لعجيبة التـــي تطهر القلوب 
مـــن رج�ـــص ال�ســـياطني اأنـــه يف اأيـــام 
جماورتنا يف بلدة الكاظمية، كان رجل 
ن�سراين ببغـــداد ي�ســـمى )يعقوب(، 
اأ�سيـــب مبر�ـــص اال�ست�ســـقاء، فراجع 
االطبـــاء، ومل ينفعه عالجهم وا�ســـتد 
فيـــه املر�ص و�سار نحيفـــًا �سعيفًا اإىل 

اأن عجز عن امل�ســـي.
تعـــاىل  اهلل  اأ�ســـاأل  كنـــت  قـــال: 
مرارًا ال�ســـفاء او املوت، اإىل اأن راأيت 
يف املنام )كان ذلك يف عام ١٢٨٠م( 
ـ واأنـــا نائم على �ســـريرـ �ّســـيدًا جلياًل 
نورانيـــًا طويل القامـــة، ح�سر عندي، 
اأردت  اإن   (( ويقـــول:  ال�ســـرير  يهـــّز 
ال�ســـفاء ف�سرط بيني وبينك اأن تدخل 
ال�ســـالم(  الكاظمني)عليهمـــا  حـــرم 
تـــرباأ مـــن مر�ســـك  وتـــزور ف�ســـوف 

هذا((.
نومـــي  مـــن  انتبهـــت  اأن  بعـــد 

وق�س�ســـت روؤياي على امـــي، وقالت 
اأمـــي: هـــذا مـــن ال�ســـيطان، وجاءت 
بال�سليب والنـــار وعّلقتها علّي ومنت 
ثانية، فراأيت امراأة منّقبة عليها اإزار 
هـــّزت �ســـريري وقالـــت:) قـــم فقـــد 
طلع الفجر، اأمل ي�سرتط عليك اأبي اأن 

في�ســـفيك(.  تزور 
قلت: من اأبوك؟

قالـــت: اأبـــي االإمـــام مو�ســـى بـــن 
جعفـــر )عليهمـــا ال�ســـالم(.

فقلت: ومن اأنت؟
املع�سومـــة  فاطمـــة  اأنـــا   : قالـــت 
اأخت االإمام الر�سا )عليه ال�ســـالم(.

فانتبهـــت متحـــريًا يف ذهني ماذا 
اأ�سنع؟ واين اذهب؟ فوقع يف قلبي ان 
اأذهب اىل ال�ســـيد الرا�سي البغدادي 

ال�ساكن يف حمله الرواق.
فم�ســـيت اإليه، فلّما طرقت الباب 

نادى: من؟
قلت: افتح الباب.

نـــادى علـــى  �ســـمع �سوتـــي  فلمـــا 
البـــاب: هـــذا رجـــل  افتحـــي  ابنتـــه، 

ن�سراين يريد اأن يدخل يف اال�ســـالم.
فدخلـــت وقلـــت: مـــن اأيـــن عرفت 

ذلك؟
)عليـــه  جـــدي  اأخـــربين  قـــال: 

ال�ســـالم(.
اىل  ال�ســـيد  اأخـــذين  بعدهـــا 
الكاظمـــني ودخلنـــا على ال�ســـيخ عبد 
اهلل  اأعلـــى  ـ  الطهـــراين  احل�ســـني 
مقامـــه ـ فق�س�ست لـــه الق�سة فاأمر 
املطهـــر  احلـــرم  اإىل  ياأخـــذوين  اأن 
ويطوفوا بي حول ال�ســـباك. بعد ذلك 
خرجنـــا منـــه وتاأملت هنيئـــة وعر�ص 
يل عط�ص ف�ســـربت املاء، فعر�ص اإيل 
اختـــالط فوقعـــت على االر�ـــص وكاأنه 
�ســـقط مـــن على ظهـــري �ســـيء ثقيل 
كاجلبـــل فاأراحنـــي وخـــرج نفخ بدين 
وحتّول ا�سفرار وجهـــي اإىل حمرة مل 
يبق اأثـــر من املر�ص، بعدها ت�ســـّهدت 
ال�سهادتني واأ�سلمت، وتزوجت ورزقت 
من�ســـغاًل  حياتـــي  وق�سيـــت  اأطفـــااًل 
بقراءة م�سائب اأهـــل البيت )عليهم 

ال�سالم(.
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ن�ساء �سققَن درب ال�سحافة فكانت نور الولية 
نتيجـــة تعدد نواحي احليـــاة وتعمق 
جماالتهـــا وتعقد اأ�ســـاليبها �سار لكل 
بعٍد جمـــال يخا�ص فيـــه، فلل�سحافة 
دور هـــام يف حيـــاة الب�ســـرية ولذلـــك 
ملـــا تنقله من اأخبـــار مهمة غايتها هي 
اي�ســـال االأفكار احلقيقيـــة ال�سادقة 

اىل افـــراد املجتمع كافة. 
ولل�سحافـــِة اأق�ســـام وانـــواع منهـــا 

الن�ســـوية،  ال�سحافـــة 
فاملـــراأة قـــد خا�ســـت يف 
احليـــاة  مفا�ســـل  جميـــِع 
العلميـــة وجماالتهـــا مبـــا 
فيهـــا ال�سحافـــة، وكانت 
لهـــا يف ذلك ب�سمٍة واثر. 
املدونـــات  ومـــن 
كان  التـــي  ال�سحفيـــة  
لنـــا لقاٍء معهـــا هي جملة 
اخلا�ســـة  الواليـــة  نـــور 
بال�سحافة الن�ســـوية وقد 
اجرينا اللقـــاء التايل مع 
االخت )رملة اخلزاعي( 
مديرة حتريـــر جملة نور 
الواليـــة و�ســـاألناها متـــى 
تاأ�س�ست املجلة؟ ومن اين 
تاأ�سي�سها؟ فكرة  انطلقت 
ج/ تاأ�س�ســـت جملـــة نور 
الوالية منذ �ســـنتني اي يف 
عـــام ٢٠١3، وهـــي جملة 
ن�سوية تعنى ب�سوؤوِن املراأة 

واالأُ�ســـرة والطفل غايتها توجيه املراأة 
للحفـــاِظ على ا�ســـرٍة متوازنـــة وذات 

ا�سالمي.  طابٍع 
املجلـــة  تاأ�سي�ـــص  فكـــرة  وانطلقـــت 
من الن�ساء املبدعات املثقفات اللواتي 
كر�سَن انف�سهن يف هذا العمل املتميز 
اإذ اإّن فكرتها ونتاجها وحتى الت�سميم 
ن�ســـوي، لكـــن االأ�ســـراف مـــن �ســـعبِة 

ال�سحافـــة للعتبة العلوية املقد�ســـة.  
جملتكم؟  ابواب  هي  ما  القوارير:- 
وباأي �سيء تهتم موا�سيعها؟ وكم هي 

عدد اأبوابها؟ 
وهـــي  كثـــرية  املجلـــة  ابـــواب  ج/ 
تخاطب املـــراأة كاإن�ســـاٍن ب�ســـكٍل عام 
ب�ســـكٍل  امل�ســـلمة  املـــراأة  وتخاطـــب 
خا�ـــص، وقـــد تناولـــت ابـــواب املجلة 
جوانـــب مهمة منها : اال�ســـرة 
واأي�ســـًا  والطفـــل،  واملجتمـــع 
ت�سمنـــت موا�سيعهـــا جوانـــب 
حفية  فنية تخ�ـــص االأمور ال�سُ
والتقاريـــر،  االأخبـــار،  مثـــل 
والتحقيقات  واال�ستطالعات، 
التـــي  واملقـــاالت  واللقـــاءات، 
تهتـــم ب�ســـوؤون االأُ�ســـرة، وقـــد 
حـــوت ابـــواب املجلـــة كذلـــك 
الرتفيهيـــة  املوا�سيـــع  علـــى 
مثـــل مرافئ وق�سائد �ســـعرية 
اىل  باالإ�سافـــة  وغريهـــا، 
االإفتتاحيـــة وم�ســـك اخلتـــام. 
املجلـــة  ابـــواب  عـــداد  اأمـــا 
فهي ع�سرة وقد ابتداأت املجلة 
من اأربع وع�سرين �سفحة وهي 
االآن يف تزايـــد عدد �سفحاتها 
اخلم�ســـني  اإىل  و�سلـــت  اإذ 

�سفحـــة تقريبًا. 
اأبواب  هل  القوارير:- 
يف  متغرّية  اأم  ثابتة  جملتكم 
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كل عدد جديد ي�سدر؟ 
وبع�ـــص  ثابتـــة  املجلـــة  ج/ابـــواب 
االبـــواب حـــدث فيهـــا تغيـــري ب�ســـيط 
مثل، ابواب تتكلم عـــن امري املوؤمنني 
علي)عليه ال�سالم( من وحي الو�سي، 
واأي�ســـًا هناك ابـــواب علمية مثل باب 
عقيـــدة وفكـــر، وابـــواب تاريخية مثل 
ح�ســـارة وتـــراث ويتناول هـــذا الباب 
االأمـــور احل�ساريـــة والرتاثيـــة ملدينة 
العلـــوي  واملرقـــد  االأ�ســـرف  النجـــف 

وتاريخه.  املقد�ـــص 
واما عـــن بقيـــة ابوابها فهـــي ثابتة 
لكنها تطورت بع�ص ال�ســـيء مثل باب 
اأُ�سرة وجمتمع اأ�سبح اكرث خ�سو�سية 
واهتمامـــًا وعنايـــة بالطفـــل وتربيته، 
وهنـــاك اأُمـــور تتعلـــق باالأُ�ســـرة اأي�سًا 

واملطبـــخ واإدارة املنزل. 
الت�سمية  اأتت  اين  من  القوارير:- 

ملجلِة)نور الوالية(؟
ج/ مت اختيـــار ا�ســـم )نـــور الوالية( 
للمجلـــِة باتفـــاِق جميع اع�ساء ق�ســـم 
االعـــالم وهو ا�ســـم م�ســـتق من جملة 
)الواليـــة( والتـــي تاأ�س�ســـت مـــن قبِل 
ثماِن �سنوات. واأي�سًا اأتت الت�سمية من 
عبق هذا املكان الطاهر والوالء الأمري 
املوؤمنـــني علـــي بـــن ابـــي طالب)عليه 

ال�سالم(. 
املجلة  كادر  هل  القوارير:- 

متخ�س�ص بال�سحافة واالأعالم؟ 
لي�ـــص  املجلـــة  كادر  كال:  ج/ 
متخ�س�ســـًا بعمـــِل ال�سحافـــة ولكن 

اكت�ســـب املهـــارة عـــن طريـــق اخلربة 
ال�سحفـــي. املجـــال  يف  واملمار�ســـة 

فاأنـــا مثاًل اعمل منذ ثماِن �ســـنوات 
يف املجـــاِل ال�سحفـــي، وقـــد عملـــُت 
حمـــررة يف جملـــة ال�سّديقة �ســـابقًا 
جملـــة  يف  حمـــررة  عملـــُت  وبعدهـــا 
الب�سرية وما زلت اأعمل فيها، وكذلك 
عملُت يف �سحيفة احلـــوزة واجلامعة 
�سحيفـــة  يف  حمـــررة  اأعمـــل  واأنـــا 
االأ�سالة، وعملت يف جمموعة �سحف 
وجمـــالت ولـــدّي كتابـــات متفرقة يف 
جماالت خمتلفة وكانـــت بداية عملي 
يف هذا املجـــال عندما كنت طالبة يف 
الكليـــة فتاأ�س�ســـت جملة طالبيـــة واأنا 

اإليها.  اأنتمـــي  ُكنت 
نقابـــة  اإىل  اأي�ســـًا  انتميـــت  وقـــد 
ال�سحفيني منذ �ســـبع �سنوات الأعمل 
مـــن  لي�ـــص  العمـــل  هـــذا  فيهـــا، وكل 
اخت�سا�ســـي  فاأنـــا لديَّ دبلـــوم علوم 
اإ�سالمية وقد ن�ســـط عملي ال�سحفي 
هذا عن طريـــق املمار�ســـة والدورات 

التعليميـــة. 
كادر  يتكّون  اأين  من  القوارير:- 

جملة نور الوالية؟ 
مـــن  املجلـــة  كادر  يتكـــّون  ج/ 
خم�ســـِة اأ�ســـخا�ص، ابتداًء من رئي�سة 
التحرير ومديـــرة التحرير واملن�سدة 

واملحررتـــني.  االإلكرتونيـــة 
القوارير:- اإىل اي ق�سم من اأق�سام 
جملة  تنتمي  املقد�سة  العلوية  العتبة 
العتبة  يف  يوجد  وهل  ؟  الوالية  نور 

ق�سم خا�ص باالإعالم الن�سوي؟
ج/ تنتمـــي جملـــة نـــور الواليـــة اىل 
ق�ســـم االإعـــالم التابع للعتبـــة العلوية 
املقد�ســـة ل�ســـعبة ال�سحافـــة، ويوجد 
ن�ســـوي  اعـــالم  العلويـــة  العتبـــة  يف 
يخاطـــب املـــراأة وقـــد اثبتـــت املـــراأة 
وجودها وو�سعت ب�سماتها يف املجال 
االعالمي من خالل ح�سورها يف هذا 

املجـــال الكبـــري، وكذلـــك التوا�سل 
مـــع اجلامعـــات وت�ســـكيل الروابط 
ما بني الطالب والعتبة والهدف منها 
ت�سجيع وا�ســـتقطاب الطاقات ال�سابة 
وعمل قاعدة �ســـبابية متينـــة ملتزمة 
بالديـــن واالخالق، وكذلـــك التوا�سل 
مـــع احلـــوزات الدينيـــة عـــن طريـــق 
والتعـــاون  واالجتماعـــات  اللقـــاءات 
معهم، كمـــا اأن لدينـــا موقعـــًا خا�سًا 

لالأخبـــار يقوم 
بتحرير اأخبار الن�ســـاء �ســـريعًا من 
قبـــل  كادرنا وهو تابع لق�ســـم االعالم 

وتنزل علـــى موقع العتبة العلوية. 
ا�ستكتاب   يوجد  هل  القوارير:- 
من  او  القطر  داخل  من  ملجلتكم 

خارجه؟ 
ج/ ُنحن لدينا ا�ســـتكتاب من داخل 
العراقيـــة  العـــراق ومـــن اجلامعـــات 
واحلـــوزات وكذلك من الدول العربية 
واأي�ســـًا مـــن الـــدول االجنبيـــة ومـــن 
املراكـــز  يف  اال�ســـالمية  اجلاليـــات 

وغريها.  اال�ســـالمية 
قبواًل  القت  املجلة  هل  القوارير:- 
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اجلواب  كان  واذا  املجتمع؟  قبل  من 
نعم فكيف عرفتم ذلك؟ 

ج/ نعـــم: لقـــد القـــت املجلـــة قبواًل 
الو�ســـط  قبـــل  مـــن  وح�ِســـنًا  وا�ســـعًا 
اجلامعي واحلوزوي، وكذلك من قبِل 
رّبـــاِت البيوت، هذا الأننا ا�ســـتخدمنا 
يف كتاباتنا االأ�سلوب ال�سهل والب�سيط 
لغر�ص ِفهم الغاية واالأهداف التي من 
اأجلها تاأ�س�ست املجلة اال وهي اإي�سال 
اىل  ال�سحيحـــة  والفكـــرة  املعلومـــة 
املـــراأة وحماربة االفـــكار الدخيلة من 
املجتمعات الغربية التي حتارب املراأة 

وجتعلها �ســـلعة باأيـــدي املغر�سني. 
وقد تعرفنا على مـــدى قبول املجلة 
وانت�ســـارها مـــن خـــالل ُقـــّراء املجلة 
وامل�ســـابقة التـــي فيهـــا فنعـــرف عدد 
امل�ســـاركني فيهـــا. واي�ســـًا من خالل 
املبيعـــات يف ق�ســـم االإعـــالم فاملجلـــة 
تباع اأّول باأّول، ومن خالل اال�ســـتبيان 
اجلامعـــي ملعرفـــة اآراء الُطاّلب، وكل 
هـــذه االمـــور تدل علـــى قبـــول املجلة 
مـــن  فهـــي  هلل  واحلمـــد  وانت�ســـارها 

املجـــالت الن�ســـوية الثقافيـــة الراقية 
علـــى الرغم من انهـــا فتية.

القوارير:- هل لديكم ن�ساطات غري 
جملة نور الوالية؟ 

منهـــا  كثـــرية  الن�ســـاطات  ج/ 
امل�ســـاركة يف االن�ســـطة التـــي تقيمها 
مثـــل:  املقد�ســـة  العلويـــة  العتبـــة 
ومـــن  واالحتفـــاالت  املهرجانـــات 
ان�سطتنا اأي�سًا تغطية جميع االن�سطة 
املوجـــودة بالعتبـــة مثـــل دورات حفظ 
وتالوة وتف�سري القراآن الكرمي واأي�سًا 
دورات خا�سة لتثقيف وتوعية الن�ساء. 
واإْن �ســـاء اهلل نحـــن ننـــوي م�ســـتقباًل 
بالفتيـــاِت  خا�ســـة  من�ســـورات  عمـــل 
وهو عبارة عن ن�ســـرٍة تخاطب الفتاة 

 . ملكّلفة ا
مليء  النجفي  املجتمع  القوارير:-   
فهل  والفقيهات،  العاملات  بالن�ساء 
ال�سوء  �سلطت  الوالية  نور  جملة 

عليهَن؟ 
ج/ لقـــد �ســـلطت جملة نـــور الوالية 
ال�ســـوء على هوؤالِء الن�ســـاء من خالل 

اللقاءات التي اأُجريـــت معهَن، فمثاًل 
)ام حيدر الوائلي( وهي بنت ال�ســـيخ 
والدكتور احمـــد الوائلي)رحمه اهلل( 
وهـــي التـــي تديـــر املدار�ـــص العلميـــة 
التابعة للعتبة العبا�سية املقد�سة وهي 
اأي�ســـًا ُمدر�ســـة يف )دار العلم( وهي 
االأمنـــوذج يف الفقـــه والعلـــم فحددنا 
معهـــا لقاء وقدمنـــا �ســـريتها الذاتية 
و�سخ�سيتها العلمية للقارئ على طبٍق 

ذهب. من 
اأخرية  كلمة  لكم  هل  القوارير:- 

تودون قولها؟ 
التوفيـــق  ملجلتكـــم  امتنـــى  انـــا  ج/ 
واال�ســـتمرار يف اإطار االهـــداف التي 
املجالـــني  يف  لتحقيقهـــا  انطلقـــت 
الفكـــر  ون�ســـر  والثقـــايف  الفكـــري 

ال�سحيـــح.  اال�ســـالمي 
كادر  ولكافة  لِك  �سكرًا  القوارير:- 
نتمنى  اأي�سًا  ونحن  الوالية  نور  جملة 
وحتقيق  فتور  دومنا  اال�ستمرار  لكم 
ملحوظة  قدرة  اثبتم  وقد  االهداف 
العامني  خالل  الدائم  العطاء  يف 
فيها  مبا  املجلة،  عمر  من  املا�سيني 
من تنوع وثراء وجدية املوا�سيع، دالة 
على ال�سري ال�سحيح �سوب االهداف 

املر�سومة يف ن�سر الثقافة والتوعية. 
ملجلتكـــم  نتمنـــى  اخلتـــام  ويف 
ان تكـــون بامل�ســـتوى ذاتـــه يف الوفـــاء 
لر�ســـالتها واهدافهـــا، وان تبقى عند 
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العالقات املفتوحة بني اجلن�سني
نظرة اإلسالم 

عام  للعالقات بشكل 
العالقـــات  مو�ســـوع  يعتـــرب 
بني اجلن�سني من اأهِم املوا�سيع 
نطـــاٍق  علـــى  تناق�ـــص  التـــي 
وا�ســـع بـــني الباحثـــني يف جماِل 
ومدى  االجتماعيـــة،  العالقـــات 
تاأثريهـــا على انتظـــاِم املجتمع، 
وتكويـــن االأ�ســـرة ويـــكاد يكـــون 
العنـــوان عنوانًا م�ســـرتكًا  هـــذا 
لكثرٍي من امل�ســـاكِل التي تع�سف 
يف جمتمعنـــا خا�ســـة يف جمـــاِل 

الزوجيـــة.  العالقـــات 
وهنـــاك فهم خاطـــئ من قبِل 

االإ�ســـالمية اىل  للنظرِة  البع�ص 
العالقِة بـــني الرجل واملراأة، اإذ 
يعتربون اأن االإ�ســـالم لي�ص دينًا 
ي�ســـع حدودًا  الأنـــه  اجتماعيـــا، 
اجلن�ســـني،  بـــني  للعالقـــات 
النظـــرة  هـــذه  اأنَّ  واحلقيقـــة 
لي�ســـت فقـــط خاطئـــة، بـــل هي 
اتهـــام بـــال اأي دليل ومـــن دوِن 
فهـــم للواقِع االإ�ســـالمي بل اإنها 

وا�سح.  افـــرتاء 
اإن االإ�ســـالم اأكد علـــى تعميق 
اإبتداًء من  االأوا�سر االجتماعية 
م�ســـاألِة بر الوالدين التي جعلها 
الثانيـــة  الطاعـــة  تعـــاىل  اهلل 
بعـــد التوحيـــد، وكذلك م�ســـاألة 

�سلـــة الرحم التـــي فر�سها اهلل 
ي�ســـل  مـــن  اأن  واأعتـــرب  تعـــاىل 
رحمـــه ي�سلـــه اهلل برحمتِه يوم 
القيامـــة، واىل العالقـــِة باجلاِر 
التـــي و�سلـــت اىل حـــد اأن يقول 
واآله  عليـــه  الر�ســـول)�سلى اهلل 
جربائيـــل  زال  و�ســـلم(:)ما 
ظننت  حتـــى  باجلـــاِر  يو�سينـــي 
يـــورث ب�سيء()م�ســـتدرك  اأنـــه 
 ، )4 ٢ ٢ �ص /٨ ج : ئل �ســـا لو ا
وكذلك اأي�ســـًا اىل اإيواِء االأيتام 
االإن�ســـان  مع  بالرحمِة  والتعامل 
ال�سعيـــف بغ�ص النظر عن دينِه 

 . ِه معتقد و
االإ�ســـالم  فـــاإن  وباخت�ســـار، 
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االأحـــكاِم  مـــن  فيـــه  ديـــن 
والتوجيهـــات املتعلقة بالعالقاِت 
االجتماعيـــة مـــا ال يوجد يف اأي 
معتقد اآخر، فقد حدد االإ�ســـالم 
االجتماعيـــة  العالقـــات  اأطـــر 
وكل  اأطيافـــه  بـــكل  املجتمـــِع  يف 
تالوينه، من دوِن فرٍق بني �سيٍد 

اأو عبـــٍد وفقري.  واأمـــري 
نظرة اإلسالم 

للعالقات بين الجنسين
يف  خا�ســـة  نظـــرة  لالإ�ســـالِم 
مو�ســـوِع العالقة بني اجلن�ســـني، 
فعندمـــا نتحـــدث عـــن العالقـــِة 
بـــني الرجـــل واملـــراأة، مبـــا همـــا 
ذكـــر واأنثى، فاإن هنـــاك عناوين 
تعـــاىل  اهلل  فر�سهـــا  و�سوابـــط 
كـــي ال تـــوؤدي هـــذه العالقـــة اىل 
مـــا ال حتمد عقبـــاه، ولكي نعطي 
قاعـــدة كلية حتدد ب�ســـكٍل �ســـبه 
دقيـــق نظـــرة االإ�ســـالم اىل هذا 
االإ�ســـالم  نقـــول:)اإن  املو�ســـوع 
اأراد مـــن العالقِة بني اجلن�ســـني 
اأن تكـــون منح�ســـرة يف االإطـــاِر 
االإن�ســـاين، وال تتعـــدى ذلك اىل 
االإطـــار احليواين، واملق�سود من 
ذلـــك تعامـــل املـــراأة يف املجتمِع 
على اأ�سا�ـــصِ اأنها اإن�سان، ويعامل 
اأنـــه  علـــى  املجتمـــِع  يف  الرجـــل 
اإن�ســـان، واأن ال تكون العالقة بني 
الرجل واملراأة عالقة ذكر باأنثى، 

باالأنثى حم�سورة  الذكر  فعالقة 
يف اإطاٍر مقد�ـــص ا�ســـمه الدائرة 
اإطـــار  خـــارج  اأمـــا  الزوجيـــة، 
االأ�ســـرة، وخـــارج اإطـــار العالقة 
الزوجيـــة، فـــال ميكـــن اأن تفتـــح 
العالقـــة اىل املـــدى الـــذي ي�سل 
فيـــه اىل اإباحـــِة كل �ســـيء مـــن 
دوِن �سوابـــط حتت حجة احلرية 

ال�ســـخ�سية(. 
ب�ســـكل  االإ�ســـالم  منـــع  فقـــد 
قاطـــع وكامل اأي نحـــو من اأنحاء 
االت�سال غـــري امل�ســـروع، ابتداًء 
وانتهـــاًء  النظـــر  تبـــادِل  مـــن 
ورد  فقـــد  املبا�ســـر،  باالت�ســـال 
عـــن االإمامني اأبي جعفـــر الباقر 
واأبي عبـــد اهلل ال�سادق)عليهما 
ال�ســـالم(:)ما من اأحـــد اإاّل وهو 
ي�سيـــب حظـــًا مـــن الزنـــا، فزنا 
العينني النظر، وزنا الفم القبلة، 
وزنا اليدين اللم�ص �سدق الفرج 
ج٥/ كذب()الـــكايف:  اأم  ذلـــك 

 .)9٥٥ �ص
اأنَّ  ذلـــك  مـــن  فنعـــرف 
ا�ســـتعمال احلوا�ص يف طرٍق غري 
م�ســـروعة تعترب مـــن املحرمات، 
وال ي�ســـتثنى من هـــذا املنع العام 

اإاّل عـــدة مـــوارد:
الـــذي  االآخـــر  اجلن�ـــص   -١
�ســـرعي  بربـــاٍط  معـــه  ارتبـــط 
الزوجيـــة.  ربـــاط  هـــو  مقد�ـــص، 

ي�ســـمون  الذين  االأقـــارب   -٢
الفقهي،  اال�سطـــالح  باملحارم يف 
فيجوز للفـــرِد االرتباط باأفرادهم 
ن�ـــص  الذيـــن  وهـــم  اجتماعيـــا، 
يف  الكـــرمي  القـــراآن  يف  عليهـــم 
قولـــه تعـــاىل:) حُرِّمَـــتْ عََليُْكـــمْ 
ُأمَّهَاُتُكـــمْ وَبَنَاُتُكمْ وََأخَوَاُتُكمْ 
وَبَنَـــاتُ  وَخَاَلُتُكـــمْ  وَعَمَّاُتُكـــمْ 
وَُأمَّهَاُتُكـــمُ  خْـــتِ  اْلُ وَبَنَـــاتُ  ِخ  اْلَ
وََأخَوَاُتُكـــمْ  َأرَْضعْنَُكـــمْ  اللَّتِـــي 
مِـــنَ الرََّضاعَـــةِ وَُأمَّهَاتُ نِسَـــائُِكمْ 
وَرَبَائِبُُكـــمُ اللَّتِي فِي حُجُوِرُكمْ 
دَخَْلُتـــمْ  اللَّتِـــي  نِسَـــائُِكمُ  مِـــنْ 
دَخَْلُتـــمْ  تَُكوُنـــوا  َلـــمْ  َفـــِإنْ  بِِهـــنَّ 
بِِهـــنَّ َفلَ جُنَـــاحَ عََليُْكـــمْ وَحَلَئُِل 
َأبْنَائُِكمُ الَّذِيـــنَ مِنْ َأصْلَبُِكمْ 
خَْتيِْن إِلَّ مَا  وََأنْ تَجْمَعُـــوا بَيْـــنَ اْلُ
ـــهَ َكانَ َغُفورًا  َقدْ سَـــَلفَ إِنَّ اللَّ

()الن�ســـاء:٢3(.  رَحِيمًـــا 
الرجـــل  بـــني  العالقـــة   -3
الو�سعـــني  خـــارج  واملـــراأة 
مـــن  مانـــع  ال  فاأنـــه  ال�ســـابقني، 
الناحيـــة ال�ســـرعية مـــن العالقِة 
بـــاالآداِب  امللتزمـــة  املـــراأة  مـــع 
واحلجاب،  وبال�ســـرِت  االإ�سالمية 
وغ�ص الب�سر عن احلراِم، والتي 
تقت�ســـر يف اأعماِلهـــا وحوا�ســـها 
علـــى احلـــالِل، فاإنـــه يجـــوز يف 
احلالِة هـــذه اإقامـــة عالقة عمل 
اأو درا�ســـي.  اإ�ســـالمي اأو جتـــاري 
اأو�ســـى اهلل عـــز وجـــل  يعنـــي 
باملـــراأِة، واأو�ســـى بـــاأن يهتم بها 
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املجتمـــع، واأو�سى بـــاأن تقنن لها 
لهـــا  حتفـــظ  التـــي  الت�ســـريعات 
كيانهـــا وتعينهـــا علـــى مواجهـــِة 
�ســـح  اإذا  الب�ســـرية  الذئـــاب 
االإ�سالمية  والت�سريعات  التعبري، 
هي ت�سريعات حتافظ على املراأِة 
وتعطي لهـــا اهتمامًا خا�سًا، وقد 
ال جتد يف ت�ســـريعاٍت اأخرى هذا 
االهتمـــام باملـــراأِة كمـــا جتده يف 

 . �سالِم االإ
يحـــرم  مل  الوقـــت  نف�ـــص  ويف 
االإ�ســـالم اأن تعاون املراأة القوية 
الرجل ال�سعيف، وبني هذا وذاك 
مل مينع االإ�ســـالم من اأن يح�سل 
تعـــاون عملي يف اإطـــاٍر وظيفي اأو 
ر�ســـايل بني الرجل واملـــراأة على 
قاعـــدِة اأنهمـــا اإن�ســـانان ال ذكـــر 

نثى.  واأ
تكـــون  اأن  اأراد  فاالإ�ســـالم 
املـــراأة عندمـــا تخرج مـــن بيِتها 
كل  تلغـــي  اأن  اأرادهـــا  للعمـــل، 
االأمور التي تربز كفاءتها وعلمها 
والعمليـــة،  الفكريـــة  وقدراتهـــا 
فـــال يعـــود الذكـــر ينظـــر اإليهـــا 
كاأنثى بـــل ينظر اإليهـــا كمثيل له 

متتلـــك كفاءات تفر�ـــص عليه اأن 
يحرتمهـــا ويتعامـــل معهـــا علـــى 
اأ�سا�ســـها، وهـــذا االأمر لـــو طبق 
فاإن فوائده �ســـتكون عظيمة على 
املجتمـــع وذلـــك من خـــالل عدة 

اعتبـــارات: 
اأواًل: ي�سبـــح املجتمـــع جمتمعًا 
اإن�ســـانيًا ويكون التعامل فيه على 
االأ�سا�ـــص االإن�ســـاين ال االأ�سا�ـــص 

ال�سهواين. 
ثانيـــًا: ي�سبـــح املقيا�ـــص الذي 
توظف عليه االأنثى يف اأية وظيفة 
الفكريـــة والعملية  الكفـــاءة  هـــو 
وبالتـــايل  ال�ســـكلي،  اجلمـــال  ال 
يف  املنا�ســـب  املوظـــف  �ســـيكون 
املـــكان املنا�ســـب، ما يوؤثـــر على 

واالأكرب.  االأف�ســـل  االإنتاجيـــة 
االعتبـــار  هـــذا  مينـــح  ثالثـــًا: 
تكافوؤ الفر�ص بـــني االإناث بغ�ص 
النظـــر عـــن �ســـكلهن، وهـــذا ما 
يوفـــر عدالـــة كبـــرية يف املجتمع. 

اإننـــا عندمـــا نلتـــزم باالأحكام 
ِال�ســـرعية نلتزم بهـــا الأنها تكليف 
من اهلل عّز وجـــل، وهو العامل مبا 
فيه م�سلحة املجتمع كونه اخلالق 

الـــذي يعرف ما خلـــق وما اأودع يف 
خملوقـــه مـــن غرائز ومـــن عقل، 
وتعـــاىل  �ســـبحانه  فاإنـــه  ولذلـــك 
عندمـــا اأمر املـــراأة باحلجاب اإمنا 
عليهـــا  للحفـــاظ  بذلـــك  اأمرهـــا 
و�سيانتها مـــن الوقوِع يف احلراِم، 
اأو تقـــع فري�ســـة يف براثـــن مـــن ال 
وتعـــاىل،  �ســـبحانه  اهلل  يخافـــون 
وبالتـــايل احلفـــاِظ علـــى املجتمع 
وقـــد ورد ذلك يف قولـــه تعاىل:) يَا 
ْزوَاِجـــكَ وَبَنَاتِكَ  َأيُّهَا النَِّبـــيُّ ُقْل لَِ
عََليِْهـــنَّ  يُدْنِـــنَ  الْمُؤْمِنِـــنَ  وَنِسَـــاءِ 
ــى َأنْ  مِـــنْ جَلَبِيِبِهـــنَّ َذلِـــكَ َأدْنـَ
هُ  يُعْرَْفـــنَ َفـــلَ يُؤَْذيْـــنَ وََكانَ اللَّ

رَحِيمًا()االأحـــزاب:٥9(. َغُفـــورًا 
االأحـــكام  اأّن  املعـــروف  ومـــن 
التي جاء بها االإ�سالم هي اأحكام 
نهائيـــة ونحن نلتزم بها ت�ســـليمًا 
الأمر اهلل تعاىل، وهذا الت�ســـريع 

لي�ـــص لفرتة من الفرتات. 
وبعـــد كل هـــذا فللو�ســـوِل اىل 
اإعـــادِة املجتمـــع اىل ما كان عليه 
من اأجواٍء اإ�ســـالمية حمت�سمة اأو 
حمرتمـــة ال بـــد من العـــودة اىل 
االلتزاِم باالأحكام ال�ســـرعية كما 

اأمرنـــا اهلل بها. 
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الر�ســـوي  احلديـــث  يف  جـــاء 
املذكور وامل�ســـتهر بحديث �سل�سلة 
الذهب ،عن اأبي احل�ســـن الّر�سا 
)عليـــه ال�ســـالم( قـــال: �ســـمعت 
عن ابائي )عليهم ال�ســـالم (عن  
واآلـــه  عليـــه  اهلل  )�سلـــى  النبـــي 
و�ســـلم( قـــال اأخـــربين جربائيل 
قال: �ســـمعت اهلل عزوجـــل يقول 
))ال اإلـــه اإال اهلل ح�سنـــي فمـــن 
دخل ح�سني اأمن من عذاب اهلل 
علـــى العبـــاد((، قـــال فلّما مّرت 

))ب�ســـرطها  نادانـــا:  الّراحلـــة 
و�ســـروطها واأنا من �سروطها((. 
عيـــون اخبـــار الر�ســـا، ال�سدوق 

ج٢،١34 
مـــن �ســـروطها االإقـــرار للر�سا 
باأّنـــه اإمام من قبـــل اهلل عزوجل 
الطاعـــة  العبـــاِد مفرت�ـــص  علـــى 

عليهـــم ومتام ال�ســـروط: 
املع�سومـــني  باأحقيـــة  االميـــان 
االنبيـــاء  خـــامت  الر�ســـول  اأّولهـــم 

و�ســـلم(  واآلـــه  عليـــه  اهلل  )�سلـــى 
احل�ســـن   بـــن  احلجـــة  واآخرهـــم 
خـــامت االأو�سيـــاء عجـــل اهلل تعاىل 
فرجـــه ال�ســـريف، وع�سمة فاطمة 
بنـــت حممد )�سلـــى اهلل عليه واآله 
�ســـدق  ممـــن  فهـــم  واإال  و�ســـلم( 
َأَفُتؤْمِنُـــونَ   : تعـــاىل  قولـــه  عليـــه 
وَتَْكُفـــرُونَ  الْكَِتـــاِب  بِبَعْـــِض 
بِبَعْـــٍض َفمَـــا جَـــزَاءُ مَنْ يَْفعَـــُل َذلِكَ 
البقـــرة ٨٥  " خِـــزْيٌ  إِلَّ  مِنُْكـــمْ 

ق�سيدة الأمام اجلواد )عليه ال�سالم( يف الدنيا وغرورها.
بطائــــِل قرونــــًا  غــــرت  ان  هـــي  ومــــا 
ال�سمـائــــل تـلــــك  مثــــل  فــــي  وزيـنــــتها 
عــــزوف عــــن الــــدنيا ولــــ�ست بجـاهــــل
تـلــــك الـجـنــــادل بـيــــن  رهـيــــن بقـفــــر 
الــقـبـائــــل ومـلــــك  قـــــارون  واأمـــــوال 
بـالـطوائــــل خـزانــــها  مــــن  ويـطــــلب 
لـمــــا فـيــــك مــــن عــــز ومـلــــك ونـائــــل
الـغـوائــــل واهـــــل  دنـيــــا  يــــا  فـ�سـاأنــــك 

زائــــل  غــــري  دائـمــــًا  عـتـابــــًا  واخـ�ســــى 

دنـيــــًة دنيـــًا  غــــرته  مـــن  خــــاب  لقـــد 
بـثـيـنــــة العــــزيز  زي  علـــى  اتتنـــا 
فاإنــــني �ســــواي  غــــري  لهـــا  فقلــــت 
حممــــدًا فــــاأن  والـدنـيــــا  اأنــــا  ومــــا 
ودرهـــا بالكـنــــوز  اتـتـنــــا  وهـبـنــــا 
مـ�سيــــرها للــــفناء  جمــــيعًا  األــــي�ص 
راغـــب غـــري  اننـــي  �ســــواي  فـغــــري 
رزقـتــــه بـمــــا  نــــف�سي  قــــنعت  وقــــد 
لــقـائـــــه يــــوم  اهلل  اأخــــاف  فـاإنــــي 
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ل نهاية لنعم اهلل
ا�سبحُت ا�ســـريًا يف �سحراء من غري ن�سيان....

اعّد مع نف�سي نعم الواحد املنان.... 
فقلـــُت لو مل يكن لدّي يف هذه الدنيا عينان....

فكيف �ساأرى جمال اخلالق الرحمن....
اأو ال املك عقاًل للتفكري او احل�ســـبان....

فكيف �ســـاأفكر يف حقيقة اجلنة او النريان....
وفكرت يف نعمة القدمان واليدان.....

لو مل يكونا يف حياتي موجودان....
فالقدمان يف ارجاء االر�ص ي�سريان....
واليدان كل �سيء يف الكون يحمالن....

وكثري غري تلك النعم واجل�ســـم واالن�سان....
ك�سحة االنف والفم واجل�سم واال�سنان.....

ونعم اخرى كاالأموال والبنون واالمان....
واكرب نعمة على كل الب�ســـر هي القراآن....
فهو ي�سمل الهداية واليقني واالميان.....

فال�ســـكر واحلمد لك يا رحيم يا رحمن....
الهي....

بعزتك حّرم علينا دخول النريان....
وبحنانك افتح لنا ابواب اجلنان....

الطائي غفران 

ذوالقعدة  ١436  هـ    -  آب-ايلول ٢٠١٥م
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 دحو الأر�ض 
ما معنى دحو االرض؟

َأشَـــدُّ  "َأَأنُْتـــمْ  تعـــاىل:  اهلل  قـــال   
رََفـــعَ   )27( بَنَاهَـــا  السَّـــمَاءُ  َأِم  خَْلًقـــا 
وََأْغَطـــشَ   )28( َفسَـــوَّاهَا  سَـــمَْكهَا 
رْضَ  َليَْلهَـــا وََأخْـــرَجَ ُضحَاهَـــا )29( وَاْلَ
النازعـــات  دَحَاهَـــا"  َذلِـــكَ  بَعْـــدَ 

3٠ ٢7ـ
الباقر)عليـــه  االمـــام  قـــال   
ال�ســـالم(: )) ملا اراد اهلل ان يخلق 
االأر�ـــص، امـــر الريـــاح ف�سربن منت 
املـــاء حتـــى �ســـار موجـــًا، ثـــم زبدًا 
واحـــدًا، فجمعـــه يف مو�ســـع البيت، 
ثـــم جعلـــه جبـــاًل مـــن زبد ثـــم دحا 
االر�ـــص مـــن حتتـــه وهـــو قـــول اهلل 
تعـــاىل: " إِنَّ َأوََّل بَيْـــتٍ وُضِـــعَ لِلنَّاِس 
فـــاأول  مُبَـــارًَكا"  ـــَة  بِبَكَّ ـــذِي  َللَّ
بقعـــة خلقـــت من االر�ـــص الكعبة(( 

36٥،3 امليـــزان:  تف�ســـري 
ب�ســـطها  اأي  دحاهـــا:  ومعنـــى 
ومدهـــا، واأو�ســـعها وجعلهـــا �ساحلة 

 . لل�ســـكن
كالكـــرة  كانـــت  االأر�ـــص  واإن 
املجتمعـــة وقد امتنعت عن االنفكاك 
ويف يـــوم ٢٥ ذي القعدة اأمرها اهلل 

)�ســـبحانه وتعاىل( فانب�ســـطت، اأي 
ب�سطها ب�ســـطًا مهيبًا لنبات االأقوات 
وو�ســـعها، وجعلهـــا �ساحلة لل�ســـكن، 
حيث اجـــرى فيها االنهـــار والوديان 
والينابيـــع كما جـــاء يف قوله تعاىل: 
وَجَعَـــَل  َقـــرَارًا  رْضَ  اْلَ جَعَـــَل  َأمَّـــنْ   "

النمـــل:6١  " َأنْهَـــارًا  خِلََلهَـــا 

ما أنعم اهلل به على 
البشر يوم دحو االرض

يحمـــل  اال�ســـالمي  التقـــومي  يف 
اليوم اخلام�ـــص والع�ســـرون من ذي 
القعـــدة احلـــرام عنوانًا: يـــوم دحو 
االر�ص مب�ســـهد من م�ســـاهد اخللق 
بديـــع  يف  جليلـــة  وواقعـــة  العظيمـــة 
اخللـــق االلهـــي، واإّن العلـــم بالنعمة 
ومقدارهـــا كّمـــًا وكيفـــًا اأّول مرتبـــة 
�ســـكرها، كما ورد بـــه الن�ص وحقّق 
يف علم ال�ســـّر، وقـــد ورد يف االخبار 
الكثرية اأن يف اخلام�ـــص والع�ســـرين 
الكعبـــة،  ن�سبـــت  القعـــدة  ذي  مـــن 
ودحيـــت به االر�ص، وهبط فيه اآدم، 
وولـــد فيـــه اخلليـــل وعي�ســـى)عليهم 

ال�ســـالم(، ون�ســـرت فيـــه الرحمة.
فكانـــت من نعـــم اهلل على الب�ســـر 

يوم دحو االر�ص: 
١ـ  نعمة نزول اول رحمة.

للعي�ـــص  االر�ـــص  تهيئـــة  نعمـــة  ٢ـ  
. عليها

3ـ نعمـــة متكـــني نـــزول اآدم علـــى 
ر�ص. االأ

4ـ نعمـــة ن�ســـب الكعبـــة والدعـــوة 
زيارتها. اىل 

االر�ـــص  دحـــو  يـــوم  ففـــي 
نعـــرف..... عظمة هذه النعمة..... 
وتعـــاىل  �ســـبحانه  للمنعـــم  ونقـــر 
بالعبوديـــة والطاعـــة، ومعرفة العلة 
الغائيـــة من دحـــو االأر�ـــص واإخراج 
خملـــوق  اأعظـــم  ومعرفـــة  بركتهـــا 
العظيـــم  االمـــر  لهـــذا  م�ســـتحق 
االأر�ص. ال�ســـتخالف هذه  وم�ستحق 
وال تـــزال ثقافـــة العنايـــة باالأر�ص 
وبيئتها ثقافـــة متوا�سعةاإذا قارناها 
جتعـــل  التـــي  اال�ســـالمية  بالثقافـــة 
ق�سيـــة االر�ص ق�سيـــة حمورية..... 
ولعـــل يـــوم دحـــو االر�ص هـــو واحد 
من تلك الو�ســـائل لتنبيه النا�ص اىل 
االر�ص.... و�ســـرورة االهتمام بها.

26

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

مختارات



الربانية بالر�سائل  اأنف�سهم  غريوا 
مـــن رحمـــة اهلل تعاىل اأنه ير�ســـل 
للنا�ـــص ر�ســـائل لينذرهم ويذكرهم 
باليـــوم االآخـــر، والر�ســـائل الربانية 
االأمرا�ـــص،  منهـــا:  جـــدًا  كثـــرية 

واملوت.  واالأحـــالم، 
النبـــي داود)عليه  راأى  لقـــد  قيل: 
ال�ســـالم(رجاًل يف الـــدار فقـــال له: 
مـــا اأدخلك هذا الدار يف هذا الوقت 

اإذن؟  بغري 
الـــدور  اأدخـــل  الـــذي  اأنـــا  فقـــال: 

علـــى امللـــوك بغـــري اإذن. 
فقـــال له: اإذن فاأنـــت ملك املوت؟ 

قال: نعم. 
قـــال: اأفجئـــت داعيـــًا اأم ناعيـــًا؟ 

بـــل ناعيًا.  قال: 
ال�ســـالم(:  داود)عليـــه  فقـــال 
فهاّل اأر�ســـلت اإيلَّ قبل ذلك واآذنتني 

للموت؟  الأ�ســـتعد 
فلـــم  اإليـــك  اأر�ســـلت  كـــم  فقـــال: 

تتنبـــه. 
التـــي  ومـــن كانـــت ر�ســـلك  قـــال: 

؟  اإيلَّ اأر�ســـلت 
فقـــال: يـــاداود اأيـــن اأبوك اإي�ســـا، 
اأخـــوك، واأيـــن  اأمـــك، واأيـــن  واأيـــن 

جارك، واأيـــن قهارمتك، واأين فالن 
؟  ن فال و

كّلهم.  ماتوا  فقال: 
فقـــال: اأمـــا علمـــت اأنهـــم ر�ســـلي 

اإليـــك، واأن النوبـــة تبلغـــك. 
فقـــال لهم ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل 
عليه واآله و�ســـلم(: لقد اأقام نوح يف 
قومه ودعاهم األف �ســـنة اإاّل خم�سني 
عامـــًا، ثـــم و�سفهـــم اهلل عـــّز وجّل 
اإِالَّ  َمـــَن َمَعُه  اآَ َوَمـــا  فقللهـــم فقال:} 
َقِليٌل{)هـــود:4٠(، ولقـــد تبعني يف 
�ســـني القليـــل وعمري الي�ســـري ما مل 
يتبع نوحًا يف طول عمره وكرب �ســـنه، 
واإّن يف اجلنـــة ع�ســـرين ومائة �سف 
اأمتـــي منهـــا ثمانون �سفـــًا، واأن اهلل 
عـــّز وجّل جعـــل كتابـــي املهيمن على 

لها.  النا�ســـخ  كتبهم، 
ولقـــد جئـــت بتحليـــل مـــا حّرموا 
وحتـــرمي بع�ص مـــا احلوا، ومن ذلك 
اأن مو�سى جاء بتحرمي �سيد احليتان 
يوم ال�ســـبت حتى اأن اهلل تعاىل قال 
ملـــن اعتـــدى منهـــم: "ُكوُنوا قِـــرَدَةً 
)البقرة/6٥(فكانـــوا.  خَاسِـــئِنَ" 

�سيدهـــا  بتحليـــل  جئـــت  ولقـــد 

حتـــى �سار �سيدهـــا حالاًل، قال اهلل 
صَيْـــدُ  َلُكـــمْ  ُأحِـــلَّ  وجـــّل:}  عـــّز 
َلُكـــمْ{ مََتاعًـــا  وََطعَامُـــهُ  الْبَحْـــِر 
بتحليـــل  )الن�ســـاء:96(وجئت 
ال�ســـحوم كلهـــا وكنتـــم ال تاأكلونهـــا، 
ثـــم اإّن اهلل عـــّز وجّل �سلـــى علّي يف 
هَ  كتابه قال اهلل عّز وجّل:} إِنَّ اللَّ
النَِّبـــيِّ  عََلـــى  ـــونَ  يُصَلُّ وَمَلَئَِكَتـــهُ 
عََليْـــهِ  ـــوا  صَلُّ َآمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  َأيُّهَـــا  يَـــا 
تَسْـــلِيمًا{)االحزاب:٥6(  مُوا  وَسَـــلِّ
بالراأفة  تعـــاىل  ثم و�سفنـــي اهلل 
والرحمـــة وذكـــر يف كتابـــه:} َلَقـــدْ 
َأنُْفسِـــُكمْ  مِـــنْ  رَسُـــوٌل  جَاءَُكـــمْ 
حَِريـــصٌ  ـــمْ  عَنِتُّ مَـــا  عََليْـــهِ  عَِزيـــزٌ 
رَءُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِـــنَ  عََليُْكـــمْ 
رَحِيمٌ{)التوبـــة:١٢٨( وانـــزل اهلل 
عـــّز وجّل اأال يكلموين حتى يت�سدقوا 
ب�سدقـــة، وما كان ذلـــك لنبي قط، 
قـــال اهلل عّز وجّل:}يَا َأيُّهَـــا الَّذِينَ 
َفَقدِّمُـــوا  الرَّسُـــوَل  نَاجَيُْتـــمُ  إَِذا  َآمَنُـــوا 
صَدََقـــًة{ نَجْوَاُكـــمْ  يَـــدَيْ  بَيْـــنَ 
)املجادلـــة:١٢( ثـــم و�سعهـــا عنهم 
بعـــد اأن افرت�سهـــا عليهـــم برحمته.
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اأم اأمين 
حا�سنة ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( وخادمة 
اأم حبيبة واأم ابراهيم حب�ســـية ا�ســـمها بركـــة بنت ثعلبة بن 
عمـــرو بن ح�سن بن مالك بن �ســـلمة بن عمـــرو بن النعمان 
احلب�ســـية املعروفة باأم اأمين غلبت عليها كنيتها كنيت بابنها 
اأمين بن عبيد، وتعرف اي�سًا باأم الظباء، وباأم اأ�ســـامة، وهي 
من ن�ســـاء اأهل اجلنة قيل كانت و�سيفـــة الأخت خديجة بنت 
خويلـــد فوهبتهـــا للنبي)�سلـــى اهلل عليه واآله و�ســـلم( ،وقيل 
و�سيفـــة لعبد اهلل بـــن عبد املطلب اأبيه، وقيـــل كانت و�سيفة 
الأمـــه ف�سارت للنبـــي بعدهما مرياثًا فاأعتقهـــا النبي )�سلى 
اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم( حني تـــزوج خديجـــة، وكان زيد بن 
حارثـــة عبدًا خلديجـــة فوهبته لر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليه 
واآله و�ســـلم( فاأعتقه ثم زوجه اأم امين بعد النبوة فولدت له 
اأ�ســـامة بن زيد، ويقول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ام امين 

يزورها.  وكان  اأمي 
وروى ال�ســـدوق يف املجال�ـــص يف جمل�ـــص التا�ســـع ع�ســـر 
�ـــص٥٠ عن ال�سادق)عليه ال�ســـالم( قـــال: واأقبل جريان اأم 
اأميـــن اىل ر�ســـول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( فقالوا: 
يا ر�ســـول اهلل اإن اأم امين مل تنـــم البارحة من البكاء مل تزل 
تبكي حتى اأ�سبحت- قال فبعث ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليه 
واآلـــه و�ســـلم( اإىل ام اميـــن فجاءته فقال لها يـــا اأم امين اإن 
جريانك اآتـــوين واأخربوين اأنك مل تـــزايل الليل تبكني اجمع 
فـــال اأبكى اهلل عينـــِك ما الذي ابكاك – قالت يا ر�ســـول اهلل 
راأيت روؤيا عظيمة �ســـديدة فلم اأزل اأبكـــي الليل اأجمع، فقال 

لها ر�ســـول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: فق�سيها على 
ر�ســـول اهلل فـــاإن اهلل ور�ســـوله اأعلم- فقالت تعظـــم عليَّ اأن 
يها  اتكلـــم بها، فقال لها اإن الروؤيا لي�ســـت على ما ترى فق�سّ
على ر�سول اهلل قالت راأيت يف ليلتي هذه كاأّن بع�ص اأع�سائك 
ملقـــى يف بيتي – فقال لها ر�ســـول اهلل)�سلـــى اهلل عليه واآله 
و�ســـلم( ذلك احل�سني ابن فاطمة)عليهما ال�سالم( فرتبينه 
وتلينـــه اأو تلفينه فيكون بع�ص اأع�سائي يف بيتك- فلما ولدت 
فاطمة احل�ســـني)عليه ال�سالم( فكان يوم ال�سابع اأمر ر�سول 
اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( فحلق راأ�سه وت�سدق بوزن 
�ســـعره ف�سة وعق عنه ثم هياأته اأم اأمين ولّفته يف برد ر�سول 
اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ثم اأقبلت به اىل ر�سول اهلل 
فقال)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مرحبًا باحلامل واملحمول 

يـــا اأم اأمين هذا تاأويل روؤياك.
 وروى القمـــي يف ال�ســـفينة ج٢/�ص736/�ـــص٢6: ق�ستهـــا 
وقـــال :املجل�ســـي يف البحـــار ط١/�ص١٥/�ـــص١٠/ج١٠ عن 
علـــي بن معمـــر قالت :خرجـــت ام امين اىل مكـــة ملا توفيت 
فاطمة)عليها ال�ســـالم( وقالـــت :ال ارى املدينة بعدها اإذ ال 
تطيـــق اأن تنظـــر اىل موا�ســـع كانت بهـــا- فخرجت اىل مكة 
فلما كانت يف بع�ص الطريق عط�ســـت عط�سًا �سديدًا فرفعت 
يدها قالت يا رب اأنا جارية فاطمة تقتلني عط�سًا فاأنزل اهلل 
تعاىل عليها دلوًا من ال�ســـماء ف�سربت فلم حتتج اىل الطعام 
وال�ســـراب- وكان النا�ص يبعثونها يف اليوم ال�سديد احلر فما 

عط�ٌص.  ي�سيبها 
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حبابة الوالبية بنت جعفر الأ�سدية 
املكنـــاة بـــاأم النـــدى واأم غامن ح�ســـنة بـــل ثقـــة معمرة قد 
اأدركت عليًا)عليه ال�ســـالم( اىل زمن الر�سا)عليه ال�سالم( 
روى الك�ســـي: �ـــص7٥، عن عمـــران بن ميثم قـــال: دخلت اأنا 
وعباية االأ�ســـدي علـــى امراأة من بني اأ�ســـد يقـــال لها حبابة 
الوالبية فقال لها عباية: تدرين من هذا ال�ساب الذي هو معي 
قالـــت ال قال: مه ابن اأخيك ميثم قال: اأي واهلل اأي واهلل، ثم 
قالت اأال اأحدثكم بحديث �ســـمعته من اأبي عبد اهلل احل�ســـني 
)عليه ال�ســـالم( قلنا: بلى، قالت: �ســـمعت احل�سني ابن علي 
عليه ال�ســـالم يقول نحن و�سيعتنا على الفطرة التي بعث اهلل 
عليها حممدًا �سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم و�ســـائر النا�ص منها 
براء وكانت قد اأدركت اأمري املوؤمنني عليه ال�ســـالم وعا�ســـت 
اىل زمـــن الر�ســـا عليه ال�ســـالم على ما بلغنـــي واهلل اأعلم. 

ويف حديـــث اآخـــر عـــن �سالح بـــن ميثـــم قال: دخلـــت اأنا 
وعباية االأ�ســـدي على حبابـــة الوالبية، فقـــال لها: هذا ابن 
اأخيك ميثم، قالت: ابن اأخي واهلل حقًا اأال اأحدثكم بحديث 
عن احل�ســـني بن علي )عليهما ال�ســـالم( فقلنا بلى، قالت: 
دخلت عليه و�ســـلمت فرد ال�سالم ورحب ثم قال: ما اأبطاأك 
عن زياتنا والت�ســـليم علينا يا حبابة، قلت: ما اأبطاأين عنك 
اإاّل علة عر�ست، قال: وما هي، قالت: فك�ســـفت خماري عن 
بر�ـــص، قالت: فو�سع يده علـــى الرب�ص ودعا فلم يزل يدعو 
حتى رفع يده وقد ك�سف اهلل ذلك الرب�ص ثم قال: يا حبابة 
اأنه لي�ـــص اأحد على ملة اإبراهيم يف هـــذه االأمة غرينا وغري 

�ســـيعتنا ومن �سواهم منها براء. 
بـــاب  يف  املراآة:ج١:�ـــص٢٥4،  الـــكايف  يف  الكلينـــي  وروى 
يف�ســـل به بني دعوى املحـــق واملبطل يف اأمر االإمامة عن عبد 
الكـــرمي بن عمـــرو اخلثعمي عن حبابة الوالبيـــة قالت: راأيت 
اأمـــري املوؤمنني يف �ســـرطة اخلمي�ـــص ومعه درة لها �ســـبابتان 
ي�سرب بها بياعي اجلري واملار ما هي والزمار ويقول لهم يا 
بياعي م�سوخ بني اإ�سرائيل وجند بني مروان فقام اإليه فرات 
ابـــن اأحنف فقال يا اأمري املوؤمنني ومـــا جند بني مروان قال: 

فقال له اأقـــوام حلقوا اللحى وفتلوا 

ال�ســـوارب فم�ســـخوا فلـــم اأر ناطقًا اأح�ســـن نطقـــًا منه ثم 
اأتبعه فلم اأزل اأقفو اأثره حتى قعد يف رحبة امل�ســـجد فقلت له 
يـــا اأمري املوؤمنني مـــا داللة االإمامة يرحمـــك اهلل قالت فقال 
اإيتيني بتلك احل�ساة اأ�سار بيده اىل ح�ساة فاأتيته بها فطبع 
يل فيهـــا بخامته ثم قال يل: يا حبابة اإذا اأدعى مدع االإمامة 
فقـــدر اأن يطبع كما راأيت فاعلمـــي اأنه اإمام مفرت�ص الطاعة 
واالإمـــام ال يعزب عنه �ســـيء يريده قالت: ثـــم ان�سرف حتى 
قب�ص اأمري املوؤمنني)عليه ال�ســـالم(فجئت اىل احل�ســـن وهو 

جمل�ـــص اأمري املوؤمنني والنا�ص ي�ساألونه. 
فقـــال يـــا حبابـــة الوالبيـــة فقلـــت: نعم يـــا مـــوالي، فقال: 
هاتـــي ما معـــك، قالت: فاأعطيته، فطبع فيهـــا كما طبع اأمري 
املوؤمنـــني، قالـــت: ثم اأتيت احل�ســـني وهو يف م�ســـجد ر�ســـول 
اهلل)�سلـــى اهلل عليه واآله و�ســـلم(فقرب ورحـــب ثم قال يل: 
اإن يف الداللة دلياًل علـــى ما تريدين اأفرتيدين داللة االإمامة 
فقلت: نعم يا �سيدي ، فقال: هات ما معك، فناولته احل�ساة 
فطبـــع يل فيهـــا، قالت: ثـــم اأتيت علي بن احل�ســـني )عليهما 
ال�سالم( وقد بلغ يل الكرب اىل اأن ع�ست واأنا اأعد يومئٍذ مائة 
وثالث ع�ســـرة �سنة فراأيته راكعًا و�ســـاجدًا وم�سغواًل بالعبادة 
فيئ�ســـت مـــن الداللة فاأومئ ايل بال�ســـبابة فعاد ايّل �ســـبابي 
قالت: فقلت يا �ســـيدي كم م�سى مـــن الدنيا وكم بقي منها، 
فقال: اأما ما م�سى فنعم، واأما ما بقي فال قالت: ثم قال يل: 
هاتي ما معك فاأعطيته احل�ساة فطبع يل فيها، ثم اأتيت اأبا 
جعفر فطبـــع يل فيها ثم اأتيت اأبا عبد اهلل فطبع يل فيها ثم 
اأتيت اأبا احل�ســـن مو�ســـى فطبع يل فيها فاأتيت الر�سا)عليه 
ال�سالم(فطبع يل فيها، وعا�ست حبابة بعد ذلك ت�سعة اأ�سهر 
على ما ذكر حممد بن ه�ســـام وكان عمرها٢3٥ �سنة، وذكره 

ال�ســـدوق يف كمال الدين:�ص٢96 
اأعـــالم الن�ســـاء/تاأليف العالمـــة ال�ســـيخ حممـــد ح�ســـني 

االأعلمـــي احلائـــري/٢3٨.
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الزنك وتاأثريه على ال�سحة
ا�ــســتــخــدم املــ�ــســريــون الــقــدمــاء 
ــل الــتــئــام  مــراهــم الــزنــك مــن اجـ
عام  مــائــة  ومــنــذ  ب�سرعة  ــروح  اجلـ
تقريبًا اكت�سف ان النا�ص والنباتات 
تبني  وقد  العن�سر  هذا  اىل  حتتاج 
ــادفــة انـــه عند  ــق املــ�ــس ــري عـــن ط
كانت  بــحــروق  امل�سابة  اجلـــرذان 
واف�سل  ا�سرع  ب�سكل  تلتئم  اجلروح 
اذا كان طعامها يحتوي على كميات 
الغنية  الغذائية  املـــواد  مــن  كافية 
ــك، والـــزنـــك �ـــســـروري من  ــزن ــال ب
االطفال  لي�ص  العظام  ت�سكل  اجــل 
يبنون هياكلهم  والبالغني  فقط، بل 

العظمية با�ستمرار.
ــجــارب ال يــقــوم  ــت  كــمــا بــيــنــت ال
الزنك  بوجود  اال  بعمله   A فيتامني 
وان عالج الكثري من االمرا�ص يبداأ 
من و�سف املواد والعقاقري احلاوية 
على الزنك وال �سيما يف حاالت فقر 
الدم وقرحة املعدة وورم الربو�ستات 

وامرا�ص الب�سرة املختلفة.
ــــك عــنــد  ــزن ــ ــقــ�ــص ال  ويـــ�ـــســـري ن
وتباطوؤ  ال�سهية  �سعف  االطــفــال 
وي�سكل  ال�سعر،  منو  و�سعف  النمو 
مادتني   C وفيتامني  الزنك  من  كل 
والكثري  الــربد  نــزالت  �سد  رائعتني 
من االمرا�ص الفريو�سية، وقد بينت 
االبحاث ان الزنك يتمتع بتاأثري يف 
وامل�سادة  لل�سموم  امل�سادة  اخلاليا 

للفريو�سات. 
ــة بـــني الـــقـــدرات   ويـــوجـــد عــالق
وبني  لالإن�سان  واجل�سدية  الفكرية 
تبني  فقد  اجل�سم  يف  الزنك  كمية 
الطالب  �سعر  يف  الزنك  ن�سبة  ان 
ــرث مــنــهــا عند  ــ ــي اك ــفــوقــني هـ ــت امل
م�ستوى  وان  املق�سرين،  الطالب 
الـــزنـــك عــنــد اال�ــســخــا�ــص الــذيــن 
والتهاب  ــرومــاتــزم  ال مــن  يــعــانــون 
اال�سخا�ص  عند  منه  ادنى  املفا�سل 
ــر يف جملة  ــ ذك ــد  ــ وق الــ�ــســلــيــمــني، 

ان  اكت�ساف  مت  انه  من�ساوية  طبية 
املعدة  بقرحة  امل�سابني  املر�سى 
يعانون من نق�ص الزنك يف اجل�سم 
العن�سر  هذا  املر�سى  اعطاء  وان 
وي�ساعد  القرحة،  التئام  من  ي�سرع 
الزنك اي�سًا يف عالج القروح �سعبة 
االلتئام عند املر�سى بداء ال�سكري 
�سعف  من  يعانون  الذين  النا�ص  او 

الدورة الدموية. 
توفري  خــا�ــص  ب�سكل  املــهــم  ومــن 
الثالثة  اال�سهر  يف  للجنني  الزنك 
منو  الن  ــك  وذلـ عــمــره  مــن  االأوىل 
يتطلب  املــرحــلــة  هـــذه  يف  اجلــنــني 
كميات كبرية من العنا�سر واالمالح 
املــعــدنــيــة، وتـــبـــداأ املـــــراأة يف هــذه 
املرحلة بالذات ت�سكو من التغريات 
يف الذوق وال�سم وهذا بال�سبط هو 
احلليمات  يف  الزنك  لنق�ص  نتيجة 

الذوقية واملج�سات ال�سمية.
ان  ــنــ�ــســاء  ال تــعــرف  ان  ويــجــب 
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كانت  مهما  للحمل  املانعة  احلبوب 
اىل  توؤدي  ا�ستخدامها  اىل  احلاجة 

نق�ص الزنك يف اجل�سم. 
مر�ص  هــو  ال�سيخوخة  وكــذلــك 
قابل للعالج ويلزمنا الزنك للعالج 
يجب  بــل  فقط  الــزنــك  لي�ص  ولكن 
الــغــذاء  عــلــى  الـــدمـــاغ  يح�سل  ان 

واالوك�سجني.
لماذا نعاني من نقص 

الزنك؟ 
ــكــون نــقــ�ــص الــزنــك  ميــكــن ان ي
الغدة  وظيفة  ا�سطراب  عن  ناجتًا 
الــدرقــيــة وامـــرا�ـــص الــكــبــد و�ــســوء 
ماء  وافتقار  االمت�سا�ص)اله�سم( 
ال�سرب لهذا املعدن وكذلك الطعام 
الذي ناأكله او اذا كان الغذاء يحتوي 
الربوتينات  من  كبرية  كميات  على 
فهذا ميكن ان يكون �سببًا يف نق�ص 

الزنك. 

من اين نحصل على 
الكمية الكافية من 

الزنك؟
انه  نفهم  ان  �سيء  كل  قبل  يجب 
للج�سم  الزنك  توفري  ال�سعب  من 
اىل  اللجوء  دون  اخــر  طريق  بــاأي 
بال  وتــوجــد  معينة  غــذائــيــة  حمية 
على  حتــتــوي  خا�سة  عقاقري  �سك 
اآمنة  جميعها  لي�ست  ولكن  الزنك 
متامًا على ال�سحة، اال ان الزنك ال 
يوجد بالن�سب الطبيعية اال يف املواد 

الغذائية. 
كم هي كمية الزنك 

الضرورية في اليوم واين 
نجده؟ 

الــزنــك  ان  االوىل  لــلــمــرة  اعــلــن 
ــم االنـــ�ـــســـان يف  ــس �ــــســــروري جلــ�
�سنوات  ع�سر  وبعد  ــعــام١963م،  ال

يبلغ)١٠-٢٠  والذي  معدله  حددوا 
ويــوجــد)٠.٢٥غــم(  ملغم(يوميًا، 
الـــزنـــك يف كـــل)١كـــغـــم( من  مـــن 
والتني  والليمون  والربتقال  التفاح 
ذات  الــفــواكــه  وجميع  والــكــريــفــون 
واملياه  اخل�سراء  واخل�سار  اللب، 
املعدنية، ويف الع�سل)٠.3١ ملغم/

ملغم/كغم(  ــوجــد)٢-٨  كــغــم(وي
من التوت العليق والريبا�ص اال�سود 
والتمور الن�سبة االكرب من اخل�سار، 
ويف  البحرية،  اال�سماك  معظم  ويف 
وال�سوندر  املــكــرر  والـــرز  احلليب 
العادي وال�سكري والهليون والكرف�ص 
اللفتي والبندورة والبطاطا والفجل 
ــوجــــد)٨-٢٠  ــ ــســـود واخلـــبـــز وي اال�ـ
ملغم/كغم( يف بع�ص انواع احلبوب 
والــرز  والــثــوم  والب�سل  واخلــمــرية 

الكامل والبي�ص.

اأمرا�ض واأدوية 
*  طفلك يكذب؟

االأمــان، فالطفل ال يكذب اال اذا كان  : اعطه  احلل 
خائفًا وحتت �سغط التهديد ، ا�سعره باالأمان ثم عزز 

لديه قيمة ال�سدق. 
*  طفلك عنيد؟ 

يرى’’’  ما  يطبق  فهو  عناده  اثناء  تعانده  ال  احلــل: 
امنحه مزيدًا من احلب واح�سنه. 

*  طفلك كثير الحركة؟ 
تناول  من  وليخفف  حركية  باأن�سطة  ا�سغله  احلــل: 
ال�سوكوالتة الأنها تزيد من حيويته ،،، اعطه م�سوؤوليات. 

*  طفلك ال يأكل جيدًا؟ 
احلل: ال تغ�سبه ابدًا،، حّول تناوله للطعام اىل لعبة 

او مناف�سة، زين له الطعام بالفواكه امللونة. 
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*  طفلك يضرب إخوانه الصغار؟
لهم  حبك  وليكن  ال�سغار  باإخوانه  تقارنه  ال  احلل: 
بالعدل وال تظهر ميالن قلبك الأحد منهم على االخر. 
*  طفلك مدمن ألعاب الكترونية؟ 

وال  اللعب  �ساعت  من  يقلل  حتى  معه  تــدرج  احلــل: 
حترمه فجاأة فيقبل عليها ب�سغف اأكرث من قبل. 

*  طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة؟ 
باأن  واأخـــربه  باللني  نبهه  بل  عليه  ت�سرخ  ال  احلــل: 
نظافة الل�سان من نظافة القلب وحاول معرفة امل�سدر. 

*  طفلك ال يصلي؟
احلل: نحببه يف اهلل، ن�سعره باأن كل النعم مبا فيها النقود 

التي ن�سرتي بها االلعاب واحللوى هي من عند اهلل.
*  طفلك يمص اصبعه او يقضم 

أظافره؟ 
احلل: طفلك يحتاج اىل االأمان فهو خائف من �سيء 

ما يهدده او ي�سعر بدونية نتيجة مقارنته. 
*  طفلك سريع الغضب؟ 

احلل: ال تعره اهتمامًا، وال ترد عليه بغ�سب مماثل 
وعلمه ان يتو�ساأ ان غ�سب، وقل له: اهداأ ثم نتفاهم. 

*  ابنك ضعيف الشخصية؟ 
احلل: امنحه الثقة واعطه م�سوؤوليات، اعطه االمان 
ال ت�سعره ب�سعف �سخ�سيته ادخله اندية ريا�سية فلها 

اثر عجيب على النف�ص واجل�سم. 
*  طفلك ظهرت عليه العالمات 

التالية؟
عدم الرغبة يف الدرا�سة، �سمت مفاجئ، ق�سم اظافر، 

خوف من النا�ص، قد تكون بوادر اعتداء "انتبهوا"
*  طفلك يتأتئ اثناء النطق؟

احلل: امدحه واكرث من ت�سجيعه، ال ت�سحك على ما يقول 
واعر�سه على اخ�سائي نطق لتدريبه على ح�سن النطق. 
*  طفلك ال يقبل رأسك وال يدك؟ 

احلل : بادر انت بذلك حتى يقلدك اىل ان يعتاد على ذلك. 
*  طفلك يسرق؟ 

احلل: ال تنعتُه بكلمة �سارق، بل ان�سحُه على انفراد، 
دعُه يرجع ما اأخذه، وابحث عن اال�سباب التي اجلاأته 

لل�سرقة وعاجلها، ا�سبع احتياجاته املادية واملعنوية. 
*  ابنك ظهرت عليه عالمات البلوغ؟ 
احلل: علمه اآداب الطهارة وعزز ثقته بنف�سه وال ت�سخر 

من �سكله و�سوته وبني له انه ا�سبح م�سوؤواًل عن �سلوكه. 
*  طفلك لديه بوادر صعوبات 

تعلم؟ 
جهة  ــدى  ل مــوثــوق  اخ�سائي  على  اعــر�ــســه  احلـــل: 

معتمدة فورًا لتدارك ال�سعوبة قبل ان تت�سخم. 
*  ابنك بدأت تظهر عليه عالمات 

االنوثة؟
ا�سحبه  بالتدريج،  بالبنات  احتكاكه  قلل  احلــل: 
وافعل  املعتدلة.  الرجال، ودربه على اخل�سونة  ملجال�ص 
العك�ص مع البنات اذا ظهرت عليها ت�سرفات ذكورية.

*  طفلك يعاند ويبكي اثناء 
استيقاظه من النوم؟ 

احلل : ام�سح على راأ�سه بهدوء وناده باأحب ا�سمائه 
واأقراأ اية الكر�سي بهدوء، بدل ال�سراخ. 

*  طفلك بدأ يصرخ بمحل األلعاب؟ 
انفعال ال تر�سخ  انظر يف عينيه، حاوره دون  احلل: 

لطلبه حتى لو �سكت حتى ال يتعلم هذا اال�سلوب. 
ا�ــســلــوب،،،، ان نفذت كالمي  االكــثــار مــن  حتــذيــر: 
ا�سلوب  الطفل  يعلم  اوحــالوة،  نقودًا  اعطيك  ف�سوف 

االنتهازية ومن بعد الر�سوة اخلفية... 

اأ�سماء جا�سم

32

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

الصحة



هل اأنِت حكيمة اأم ب�سيطة؟ 
العقل  تاج  هي  احلكمة 
اأمتلك  ميلكها  من  وزينته، 
ثمينًا، فاحلكيم ال ينطق  �سيئًا 
عميق  تفكري  بعد  اإال  بالكلمة 
ي�سمع  حتدث  اإذا  جتعله  وروية 
يحكم  وين�ستون،  له  االآخرون 
مو�سوعي،  ب�سكل  االأمور  على 
ت�سدر  وال  منطقية  قراراته 
يتحلى  درا�سة وحتليل،  بعد  اإال 
وح�سن  واملعرفة  بالذكاء 
ال�سخ�ص  اأما  الت�سرف، 
عنه،  النا�ص  يبتعد  االأحمق، 
وال ي�سمعون له، فتفكريه معيب 
الذكاء  اىل  تفتقد  وقراراته 

واملنطقية. 
اأجبيبي بـ)اأ( اأو بـ)ب( على 

االأ�سئلة التالية: 
طلب  العمِل  يف  رئي�سِك   -١
نطاق  خارج  عماًل  منِك 

وظيفتِك: 
قائلًة: ال مانع من  اأبت�سم  اأ - 
اأملك  ال  لالأ�سف  ولكِن  ذلك، 

املهارة للقيام بهذا العمل. 
اأرف�ص...متقطبة  ب - 

اجلبني. 
�سديقتِك  اأنتظرتي   -٢
ح�سب  املطعم  يف  �ساعتني 

اتفاقكم، ومل تاأت: 
اأ - اأت�سل الأطمئن عليها، لعل 

هناك اأمرا حدث لها. 
واأعنفها  عليها،  اأت�سل  ب - 

ب�سدة على هذا الت�سرف. 
3- هوايتِك املف�سلة: 

اأ - قراءة الكتب. 

اأفالم  م�ساهدة  ب - 
االإثارة)االأك�سن(. 

ووجدتي  البيت  دخلتي   -4
زوجِك غا�سب منِك: 

ثم  يهداأ،  حتى  اأتركه  اأ - 
اأناق�سه بهدوء. 

ب - اأتبادل العراك معه. 
٥- طريقتِك يف احلديث مع 

الغري: 
اأ - منخف�سة وهادئة. 
ب - مرتفعة و�سريعة. 

6- عندما اأقوم بعمل عالقة 
مع االآخرين فاإنني: 

الأكت�سف  جيدًا،  اأ�سمعهم  اأ - 
�سخ�سيتهم. 

اإليهم، ليتعرفوا  ب - اأحتدث 
على �سخ�سيتي. 

7- اللون املف�سل عندي: 
اأ - االأزرق. 

ب - االأحمر. 
�سجل االعرتاف: 

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

احلكم بعد االعرتاف: 
*  اإذا كانت معظم اإجاباتِك 
حكيم،  �سخ�ص  اأنِت  بـ)اأ(: 
والفطنة،  بالذكاء  تتحلني 
االأ�سياء  على  احلكم  جتيدين 

لِك عدد وافر من االأ�سدقاء. 
*  اإذا كانت معظم اإجاباتِك 
ب�سيط،  �سخ�ص  اأنِت  بـ)ب(: 
احلدود،  اأبعد  اىل  متهور 

و�سديقاتِك مثلِك متامًا. 
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ا�سماء الناث ومعانيها
*  اإبتهال: الت�سرع واالجتهاد يف الدعاء. 

والعلو  ال�سمو  يعني  اأعجمي،  ا�سم  اأ�سمهان:    *
وال�سرف. 

*  اأ�سيل: االأمل�ص وامل�ستوي من كل �سيء. 
ــعــامل الغري  ــور مــن ال ــن ــراق: انــبــعــاث ال ــسـ *  اإ�ـ

حم�سو�ص اىل الذهن، وبه تتم املعرفة. 
*  اأ�سواق: جمع �سوق، وهي حركة الهوى. 

*  اآمال: جمع اأمل، وهو الرجاء 
*  اأفنان: االأغ�سان اللينة. 

*  رحمة: اخلري والنعمة. 
*  رقية: ارتقى و�سعد. 

*  روان: ا�سم اأعجمي، معناه الروح. 
*  روؤى: جمع روؤية.

المثال
)ا�سنع التنب ما دامت ال�سم�ض م�سرقة( 

هنا دعوة اىل اغتنام الفر�ص املتاحة واال�ستفادة 
من الظروف املواتية قبل اأن تفلت الفر�سة من اليد 

اأو ين�ساأ ظرف مغاير. 
) يعتزم املرء اأمرًا ويقدر اهلل امرًا(

اأمــرًا  ي�ساء  ما  كثريًا  املــرء  اأن  املثل  بهذا  يق�سد 
االأ�سباب،  ويهيئ  اخلطط  حتقيقه  اأجل  من  في�سع 

ولكن اهلل ي�ساء غري ذلك وال راّد مل�سيئته. 
)عجلة اأكرث، �سرعة اأقل(

يق�سد به اأن املبالغة يف العجلة كثريًا ما توؤدي اىل 
نتيجة عك�سية، فيتاأخر بلوغ املرء هدفه.
)لي�ض للتعليم �سن يقف عندها( 

مبعنى اأن على املرء اأن يوا�سل طلب العلم ما دام 
فيه عرق ينب�ص. 

جانب  يف  دائ��م��ًا  ه��ي  اللهية  )العناية 
القوى(

من  وحتذير  القوة  باأ�سباب  االخــذ  يجب  مبعنى 
التخاذل واالنهزامية. 
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ثماين لغات ل تكذب اأبدا
1- لغة الورود :

فهي اأرقى واأجمل اللغات للتعبري 
عن مدى ال�سعور جتاه من نحب 

يعرفها  وال  فــرح  اأو  حــزن  اأو  حب  من  حاالته  جميع  يف 
ويفهمها 

�سوى قليل من النا�ص فهي تدل على رقة االإح�سا�ص. 
2- لغة العيون :

لغة العيون فهي تعك�ص ما بداخل القلب وما بداخلنا من 
�سدق امل�ساعر 

اأي  من  اأقــوى  وتكون  �ساحبها  عن  تعرب  النظرات  فــاإّن 
كالم 

وقليل من النا�ص يعلمون هذه اللغة. 
3- لغة القلوب :

لغة القلب وما يهم�ص به اىل �ساحبه بكل لطف واأحيانا 
اأخرى يهم�ص بعنف 

ولكنها هم�سات �سفافة
اأن  غريك  ْاحد  ي�ستطيع  وال  حمجوبة  ْانها  من  بالرغم 

يرى ما يف داخل قلبك 
اأحب القلب ب�سدق فاإن �ساحبه يكون قمة يف  اإذا  لكن 

العطاء ملن حوله .
4- لغة الهدوء :

اإنها حالة نف�سية رائعة تعرب عن �سخ�سية االن�سان 

�ص١: ما هي االآية التي ذكرت ف�سلني من ف�سول ال�سنة؟ 
�ص٢: ما هي االآية التي ب�سببها قال النبي)�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(: "�سيبتني �سورة هود" ؟ 
�ص3: ما معنى كلمة ا�سرائيل ؟ 

�ص4/ ما هو االإفك ؟ 
�ص٥/ ما معنى ا�سم نبينا نوح )عليه ال�سالم(؟ 

االأجوبة:  
  -  ١
  -  ٢
  -  3
  -  4
  -  ٥

ال�سم  الثالثي  واللقب:  

املحافظة:  

موبايل:  

الــقــواريــر  يف  ق�سم   ــات  اىل  جمــلــة   ــاب ت�سلم  االج
ال�سوؤون  الفكرية  والثقافية  يف  العتبة  احل�سينية  املقد�سة  
وللفائزين  اخلم�سة  االأوائــل  التربك  بوجبة  طعام  يف  

م�سيف  اأبي  عبد  اهلل  احل�سني  عليه  ال�سالم.  
أجوبة  العدد  29
ج �ص١/ �سورة الربوج.

ج �ص٢/ اأربعة اآالف �سنة.
ج �ص3/ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، حممد واآل حممد 

خري من براأ اهلل.
ج �ص4/ اقلل من كالمك، ترجع اىل جواري.
ج �ص٥/ كانت تخربه مبا كان يكنه له قومه.

أسئلة  العدد  ٣٠
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اأنه اإن�سان هادئ ح�سا�ص رقيق امل�ساعر 
عابرة  موجة  كاأنها  متر  فاأنها  ياأ�ص  حلظة  زارتــه  فــاإذا 

مبجرد 
وجود �سيف القلب املحبوب فما اأجمل الهدوء. 

5- لغة الصمت :
�سوى  يعرفها  ال  لغة  فاإنها  لغة  اأقواها  ما  ال�سمت  لغة 

ااْلذكياء وااْلقوياء
الذين مييزون متى يتحدثون ومتى يقررون ال�سمت 

فاأنها لغة العقل فاأحيانا كثرية يكون ال�سمت اأقوى من 
اأي كالم. 

6ـ لغة االبتسامة :
منحها  الــتــي  اجل�سد  لــغــات  ــدى  اإحـ االبت�سامة  تعترب 
القلوب  لك�سب  خمت�سر  طريق  فهي  االأن�سان،  لبني  اهلل 
اجلليدي  لك�سر احلاجز  بوابتك  امل�سرقة هي  فاالبت�سامة 

مع من حولك.
وهي تعبري �سادق

راقية  فهي  �ساحبها  متيز  امل  وا�سراقة  جميل  ورونــق 
برقي �ساحبها. 

7ـ لغة االطفال: 
ب�سمة  البي�ساء وهم  والوجوه  الرباءة  االطفال هم قمة 

احلياة وامل امل�ستقبل 
وهم اطهر وانقى ما يف الكون ويكفي انهم احباب اهلل 

عز وجل 
8ـ لغة البحر: 

البحر له لغة ال يعرفها اال من يحبه ب�سدق 
فانه يتحدث اىل من يحب وي�سمع له ما يرويه اليه فاأنه 

اوفى �سديق 
اح�سانه  بــداخــل  واغــرقــوا  اليه  ذهــبــوا  نا�ص  مــن  وكــم 

همومًا واحزانًا 
فاأنه يثور لثورة �ساحبه ويحزن حلزنه ويفرح لفرحه...
علي ها�سم العار�سي
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ن�ساء مبدعات
*  ستري دورثي: ا�سغر كاتبة امريكية يف العامل، األفت كتابها االول وهي يف الرابعة من عمرها، و�سدرت 

الكتاب وعمرها �ست �سنوات يف نيويورك. 
ليوناردو  ال�سهري  للر�سام  اوحت  وقد  ع�سر،  ال�ساد�ص  القرن  يف   عا�ست  ايطالية  امــراأة  ليزا:  غاراديني    *

دافن�سي بر�سم لوحته اخلالدة اجليوكندا موناليزا. 
*  ماريا ميتشل: اول فلكية امريكية، اكت�سفت مذنبًا قبل م�ساهدته وت�سري اليه قبل اأي �سخ�ص اآخر يف العامل. 
*  اميليا ايرهارت: اول امراأة قطعت املحيط االطل�سي دون توقف على منت طائرتها، واول ان�سان طار وحده 

من هاواي اىل امريكا. 
*  باندرانايكا سيريمافو: رئي�سة وزراء �سيالن، وهي اول امراأة يف العامل ت�سل لهذا املن�سب. 

*  ١ ذي القعدة: والدة ال�سيدة فاطمة املع�سومة بنت االإمام الكاظم)عليه ال�سالم(١73هـ على رواية.
*  ٥ منه: جتديد بناء الكعبة على يد اإبراهيم اخلليل واإ�سماعيل)عليهما ال�سالم(. 

*  9 منه: اإر�سال م�سلم بن عقيل ر�سالة اىل االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(عن اأحوال الكوفة واأهلها6٠هـ. 
*  ١١ منه: والدة االإمام علي بن مو�سى الر�سا)عليه ال�سالم(١4٨هـ. 

*  ١٢ منه: والدة ال�سيخ املفيد 636هـ. 
*  ١7 منه: نقل االإمام مو�سى بن جعفر)عليه ال�سالم(من �سجن الب�سرة اىل �سجن بغداد١79هـ . 

*  ١٨ منه: وفاة ال�سيخ حممد ح�سني اآل كا�سف الغطاء١373هـ. 
*  ٢٥منه: دحو االأر�ص من حتت �سطح الكعبة. 

*  ٢9 منه: �سهادة االإمام حممد اجلواد)عليه ال�سالم(٢٢٠هـ. 

منا�سبات �سهر ذي القعدة
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�ستيك حم�سي
المقادير:

*  ٨-١٠ قطع �ستيك)قطعة من اللحم كبرية ومدقوقة(
*  ٥ مالعق كبرية بقدون�ص مفروم ناعم

*  ١ ب�سلة مفرومة ناعم

*  ٢ ملعقة كبرية مايونيز
*  علبة فطر مقطع ناعم
*  ر�سة ملح ور�سة فلفل. 

الطريقة: 
يتجان�ص   ونخلطهم جيدًا حتى  والفطر،  والفلفل  وامللح  واملايونيز  والب�سل  البقدون�ص  وعاء نخلط  نح�سر احل�سوة يف 

املزيج. 
جيدًا.  نلفها  ثم  �ستيك  قطعة  كل  و�سط  احل�سوة  من  كبرية  ملعقة  ون�سع  قطعة،  كل  ونفرد  ال�ستيك،  نح�سر 

الزيتون.  بزيت  مدهونة  �سينية  داخل  املح�سية  ال�ستيك  ن�سع 
ال�ستيك. ين�سج  حتى  الفرن  يف  ن�سعها 

املفروم. البقدون�ص  من  بقليل  نر�سها 
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�سلطة امللفوف باملعكرونة
المقادير:

*  ١ ملفوف حجم و�سط مربو�سة 
*  3-4 مالعق بقدون�ص مفروم ناعم

*  4 جزر مقطع رفيع وناعم
*  4 كو�سا مقطع مكعبات

م�سلوقة فنجان معكرونة   ١   *
حمراء  فا�سوليا  فنجان  ن�سف  حم�ص  فنجان  *  ن�سف 

قة م�سلو
*  4 مالعق كبرية بقدون�ص مفروم ناعم

الصوص:
*  ٢ كاأ�ص لن قليل الد�سم

*  ١ فنجان قهوة زيت الزيتون
*  ١ فنجان قهوة ليمون

*  ٢ ملعقة كبرية بهارات 
*  ٢ ملعقة كبرية مايونيز

طريقة العمل: 
كلها.  ال�سلطة  مقادير  فوق  وتو�سع  بع�سها  مع  ال�سو�ص  مكونات  تخلط 

ن�سائح تتعلق با�ستخدام امللفوف
امللفوف ذات  انتبهي اىل روؤو�ص  امللونة.  العروق  الكبرية واملرتا�سة واخلالية من  الروؤو�ص  انتِق  للملفوف  عند �سرائِك 

الراأ�ص. �سرة  تكون مقطوعة قرب  وان  امللفوف نظرة وغري جافة  �ساق  تبدو  ان  واحر�سي  واملت�سققة،  ال�سوق اجلافة 
�سي. لفيتامني  املقطعة  اوراقه  فقدان  ل�سرعة  نظرًا  م�سبقًا  املقطع  امللفوف  ت�سرتي  ال 

الثالجة.  يومني فقط يف  كي�ص بال�ستيكي ملدة  امللفوف يف  راأ�ص  ميكن حفظ 
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استمتعي  بحياتك

بع�ض العادات ال�سلبية: 
*  العجلة: 

اإن االإن�سان اإذا مل يتاأن، واأراد اأن ياأخذ ال�سيء قبل اأوان 
اأخذه، فرمبا ندم على ذلك اأ�سد الندم فيما بعد، فقد يكون 
التعجل �سببًا يف رف�سه طلبه، اأو عدم جناح م�سعاه يف اأي 

اجتاه. 

*  الكسل:
 الك�سل من اأعداء االإن�سان، فال�سخ�ص الذي يتكا�سل عن 
القيام مبا يتعني عليه القيام به، ي�سيع على نف�سه الفر�ص 
يوؤديه  ال  فاأنه  متكا�سل،  وهو  �سيئًا  يوؤدي  والذي  ال�سانحة، 
اأما من ينه�ص اىل العمل ن�سيطًا، فاإنه يوؤديه  على وجهه، 

كما ينبغي. 
*  الكذب:

غري  فتجعله  وتالزمه،  �ساحبها  تعيب  نقي�سة  الكذب   
موثوق بكالمه حتى واإن �سدق، الأن الذي يكذب عليك مرة 

وتكت�سف كذبه، فكيف بك ت�سدقه بعد ذلك، لن ت�سدقه 
اأن  باالإن�سان  فــاالأحــرى  مطلقًا،  ثقتك  تعطيه  ولــن  اأبـــدًا، 

يت�سف بال�سدق حتى يكون مو�سع ثقة النا�ص. 
*  عدم الوفاء بالوعود والعهود:

 هذه خ�سلة قبيحة اأال يحفظ االإن�سان وعوده وال يفي بعهوده. 
*  علو الصوت:

 من النا�ص من حديثهم ي�سبه ال�سراخ، فهو ال يتحدث 

ح�ساري،  غري  �سيء  وهو  وجهك،  يف  ي�سرخ  واإمنــا  اإليك 
لالآخر  منهم  الواحد  يتحدث  املتح�سرة  ال�سعوب  فتجد 
ب�سوت �سبه هام�ص، ال ي�سمعه اأحد غريهما، فال ي�سايقان 

اأحدًا بحديثهما. 
*  كثرة الحلف:

 بع�ص االأ�سخا�ص يحلفون كثريًا، فيجب االبتعاد عن هذه 
العادة. 

*  االستخفاف باآلخرين أو االستهزاء 
بهم: 

اال�ستهزاء باالآخرين وال�سخرية منهم لي�ست من االإميان 
يف �سيء، واهلل ينهى عن ذلك ويحذرنا من ال�سخرية، فقد 

يكونون اأكرم عند اهلل من ال�ساخرين واأف�سل منهم. 
*  التردد:

فينبغي  �سيء،  اىل  يو�سلنا  وال  �سيء  كل  يف�سد  الــرتدد   
اأال يكون الرتدد مالزمًا لقراراتنا، الأن االأمر بيد اهلل اأواًل 

واآخرًا، فلنتوكل على اهلل فهو ح�سبنا. 
*  المباهاة والتفاخر:
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استمتعي  بحياتك

اأن يتباهى بنف�سه، بعلمه، مبن�سبه،   ال يجب على املرء 
مباله...األخ، فالتفاخر يقلل من نظرة النا�ص اىل ال�سخ�ص 
الفخور، والنا�ص يف املقابل، حترتم ال�سخ�ص املتوا�سع غري 

املتباهي، واهلل يحبه ويثني عليه. 
*  الثقة في النفس:

فتجده  النف�ص،  يف  الثقة  تنق�سه  من  النا�ص  من  هناك 
يتهرب من اتخاذ القرارات، ولذلك ينبغي على الواحد منا 
اأن يثق يف نف�سه وال يهاب اتخاذ اأي قرار، وكذلك ال ينبغي 
اأن يكون الواحد منا مغاليًا، قد تكون عواقبها وخيمة، ولذا 
كان انعدام الثقة بالنف�ص له اآثار �سيئة، واإن املغاالة ال تقل 

خطرًا عن فقدان الثقة. 
*  الجدية المفرطة أو الهزل المفرط:

اأو�سطها، فهناك من النا�ص   دائمًا ما يكون خري االأمور 
دعابة،  تخالطها  ال  التي  املطلقة  اجلدية  عليهم  تغلب  من 
ــدًا،  اأب جادين  تراهم  فال  الهزل،  عليه  يغلب  من  ومنهم 
وخري �سيء لالإن�سان اأن يكون جادًا على اأن تتخلل الب�سمة اأو 
اأو ال�سحكة كلماته وعباراته، فاأْن يتعامل  الدعابة الربيئة 
النا�ص مع �سخ�ص جاد ولكنه غري متجهم وال عبو�ص، فذلك 

�سيء مريح. 
*  الغل والضغينة: 

الأحد،  �سغينة  قلبه  يحمل  وال  بالغل،  يت�سف  ال  املوؤمن 
حتى ملن اأ�ساء اإليه، فاإنه يعفو وي�سفح. 

*  الحقد والحسد:
 احلا�سد ال يجد راحة اأبدًا، فهو يغلي دائمًا من داخله، 

واحل�سد اأول ذنب ع�سي اهلل به يف االأر�ص. 
*  النميمة والهمز:

 النميمة هي امل�سي بني النا�ص بالو�ساية، والهماز هو من 
اأعرا�ص  األ�سنتهم  تلهج  ممن  اأو  غيبته،  يف  �سخ�سًا  يعيب 

النا�ص للنيل من �سمعتهم فيوؤذونهم بغري حق. 
*  التهور:

 اإن املتهور هو من يقدم على االأ�سياء باندفاع دون التفكري 
برعونة،  يت�سرف  وكذلك  والبعيدة،  القريبة  عواقبها  يف 

يت�سرف  واأن  ت�سرفاته  يحّكم  اأن  االإن�سان  على  فيجب 
بعقالنية. 

*  الخوف:

احلــوادث  ويخ�سى  اخلفية  االأمــرا�ــص  يخ�سى  االإن�سان   
يف  اخلــوف  يظل  اأن  يجب  ولكن  اأمــوالــه،  �سياع  ويخ�سى 
حياتنا  على  اخلــوف  يطبع  اأال  ينبغي  اأي  االآمنة،  احلــدود 

بحيث نعي�ص يف قلق دائم وتوج�ص م�ستمر. 
*  عدم الرضا:

لدينا، فمن  لي�ص مرتبطًا مبا  لنا  ق�سم اهلل  الر�سا مبا   
�سيء،  كل  من  واآتاهم  ح�سنًا  رزقًا  اهلل  رزقهم  من  النا�ص 
اأنا�ص  وهناك  را�سني،  وغري  �ساخطني  جتدهم  ذلك  ومع 
اهلل  يحمدون  را�سون  فهم  ذلك  ومع  الكثري،  لديهم  لي�ص 

تعاىل على ما اآتاهم. 
*  األنانية:

يتطرق  وال  املفرطة،  االأنانية  تتملكهم  من  النا�ص  من   
اإليهم اخلجل اأو احلياء من متييز نف�سه على غريه، فهو ال 

يفكر اإال يف نف�سه وال يهتم اإال بها.

ذوالقعدة  ١436  هـ    -  آب-ايلول ٢٠١٥م

41



المكائد

خطوات ال�سيطان 
ماهي خطوات الشيطان

لل�ســـيطان،  احلقيقيـــة  الهويـــة  نفهـــم  عندمـــا 
ولطبيعـــة وجـــوده، والغايـــة التـــي ر�ســـمها لنف�ســـه مع 
االن�ســـان نـــدرك ان املهمـــة االوىل لـــه هـــي ان ينجـــّر 
عـــن  ابعـــاده  اىل  الهادفـــة  خطواتـــه  نحـــو  االن�ســـان 
ال�ســـراط امل�ســـتقيم والنـــزول به اىل م�ســـتوى ا�ســـفل 
ال�ســـافلني، ولكن كيـــف لنا ان نعرف املـــراد من اتباع 

ال�ســـيطان؟  خطـــوات 
عـــن هـــذا ال�ســـوؤال يجيب �ساحـــب تف�ســـري امليزان 
قائاًل: )) ان املراد من اتباع خطوات ال�ســـيطان لي�ص 
اتباعـــه يف جميـــع ما يدعو اليه يف الباطـــل، بل اتباعه 
فيمـــا مـــا يدعوا اليـــه من امـــر الدين بان يزين �ســـيئًا 
مـــن طريق الباطل بزينة احلق، وي�ســـمي ما لي�ـــص من 
الدين با�ســـم الدين، فياأخذ به االن�ســـان من غري علم 
: قـــال اهلل تعـــاىل: " وََزيَّـــنَ َلهُـــمُ الشَّـــيَْطانُ مَـــا َكاُنـــوا 

االنعـــام،43   �ســـورة  يَعْمَُلـــونَ" 
مـــع  االوىل  خطواتـــه  االإن�ســـان  يبـــداأ  وعندمـــا 

ال�سيطان �سوف ي�ستمر معه اىل ان يو�سله اىل العاقبة 
ال�ســـيئة، وكمـــا يقول امـــري املوؤمنني)عليه ال�ســـالم(: 
)) اتخـــذوا ال�ســـيطان الأمرهـــم مـــالكًا، واتخذهم له 
ا�ســـراكًا، فبا�ص وفـــرخ يف �سدورهـــم، ودب ودرج يف 
حجورهـــم،  فنظر باأعينهـــم ونطق باأل�ســـنتهم، فركب 
بهم الزلـــل وزين لهم اخلطـــل(( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكـــي ي�ســـتطيع االإن�ســـان مواجهة ال�ســـيطان ال بد 
لـــه مـــن معرفة خططه وا�ســـاليبه، ومـــن خططه انه ال 
يوقـــع االن�ســـان املوؤمـــن يف املعا�ســـي الكبـــرية بخطوة 
واحـــدة وب�ســـكٍل مك�ســـوف، بـــل يعطيـــه ال�ســـموم على 
النف�ـــص  �ســـاحة  االنحرافـــات اىل  فتدخـــل  جرعـــات، 

االن�ســـانية ب�ســـكٍل تدريجـــي، ال دفعـــي فورّي.
فمثـــاًل تلـــوث االأن�ســـان وارتكابه ملع�سيـــة من قبيل 

القمار واملخدرات يجـــري على مراحل او خطوات:
اخلطـــوة االوىل: ياأخذ به اىل حيث تعقد جل�ســـات 
لعب الورق او �سرب اخلمر ليكون فقط جمرد متفرج، 

ومن دون ان ي�سارك يف املع�سية.
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المكائد

اخلطـــوة الثانية: يو�سو�ـــص له باأن يجـــرب املع�سية 
للرتويـــح عن النف�ـــص، فيلعـــب الورق مـــن دون ربح او 
خ�ســـارة، او يتنـــاول �ســـيئًا مـــن املخـــدرات بحجة رفع 

والهم. التعب 
اخلطـــوة الثالثـــة: وهي مبنية علـــى اخلطوة االوىل 
حيث ي�ســـارك للمرة الثانية او الثالثة لت�سبح املع�سية 

اأمـــرًا طبيعيًا، وال ميتلك القدرة بعدها على الرتك.
عليـــه  وي�ســـيطر  منـــه  ال�ســـيطان  يتمكـــن  وبهـــذا 
احل�ســـاب  وين�ســـى  والذنـــوب  املعا�ســـي  يف  لي�ســـتغرق 

والعقـــاب.
هـــذه  علـــى  بالفـــرد  تدفـــع  ال�ســـيطان  فو�ساو�ـــص 
ال�ســـورة التدريجية نحـــو هاوية ال�ســـقوط يف الرذيلة 
واملع�سيـــة؛ ولهذا كان اخلطـــاب والتحذير القراآين: " 
ِبعُوا  يَـــا َأيُّهَـــا النَّاسُ ُكُلـــوا مِمَّا فِـــي اْلَرِْض حَلًَل َطيِّبًـــا وََل تَتَّ
خُُطـــوَاتِ الشَّـــيَْطاِن إِنَّهُ َلُكـــمْ عَدُوٌّ مُِبنٌ " �ســـورة البقرة: 

١6٨ االآية 
 ماهي ابواب خطوات الشيطان

ان االبـــواب التـــي تنفـــذ منهـــا خطوات ال�ســـيطان 
اىل داخـــل النف�ـــص االن�ســـانية كثـــرية ومتعـــددة وكلها 

تدفع االن�ســـان نحـــو اتباعه و�ســـلوك طريقـــه، منها: 
الهوى اتباع 

التـــي تت�ســـف بهـــا  وهـــي مـــن االمـــور اخلطـــرية 
الذات الب�ســـرية حيث معها يندفع االن�سان نحو �سلوك 
ما ي�ســـتهيه، ويرى ان مقيا�ص الدين هو ما تهواه نف�سه 

ولي�ـــص ما ياأمر به اهلل تعاىل.
وهـــذه اخل�سلـــة كانـــت مـــن اخل�ســـال االأ�سا�ســـية 
التي ات�سف بها ال�ســـيطان حيث اراد عبادة اهلل تعاىل 
من حيث يريد، ويف ذلـــك يقول االمام ال�سادق)عليه 
ال�ســـالم(: "اأمـــر اهلل ابلي�ـــص بال�ســـجود الآدم، فقال: 
يا رب وعزتك ان اعفيتني من ال�ســـجود الأدم الأعبدنك 
عبادة ما عبـــدك اأحد قط مثلها، قال اهلل جّل جالله: 

اإين اأُحـــب اأن اأُطاع من حيث اريد".
اأ�ســـخا�سًا  الدنيـــا  هـــذه  نـــرى يف  باأننـــا  �ســـك  وال 

كثريين يريدون عبادة اهلل من حيث ما يرونه منا�ســـبًا 
لهم، ولي�ـــص بح�ســـب ما اراد اهلل تعاىل.

كيف نواجه الشيطان 
ال�ســـيطان هـــو العـــدو الدائـــم امل�ســـتمر لالإن�ســـان 
وهـــو بـــاٍق يف احليـــاة الدنيـــا، ويرافـــق االن�ســـان منذ 
والدتـــه حتـــى وفاتـــه، ويقـــف مرتب�ســـًا بـــه لينفذ اإىل 

داخلـــه ويبعـــده عـــن �ســـاحة الرحمـــة االلهية.
فاإذا هو يف حرب دائمة وم�ســـتمرة معه، واالن�ســـان 
يف حالة مواجهة، واإذا مل يكن عارفًا وم�سدقًا بعدائه 

له فال ميكن له مواجهته يف اأية معركة.
مـــع  املواجهـــة  خطـــوات  اوىل  كانـــت  هنـــا  مـــن 
ال�ســـيطان هي معرفة انـــه العدو االكرب له والذي يريد 
ان يوقـــع العـــداوة بينه وبـــني االخرين. قـــال تعاىل: " 
إِنَّمَـــا يُِريدُ الشَّـــيَْطانُ َأنْ يُوقِـــعَ بَيْنَُكمُ الْعَـــدَاوَةَ وَالْبَْغَضاءَ " 
�سورة املائدة، االآية 9١ .. وقال تعاىل: " إِنَّ الشَّيَْطانَ 

َلُكمَـــا عَـــدُوٌّ مُِبـــنٌ " �ســـورة االعراف،االيـــة:٢٢ 
وهنـــاك �ُســـُبل وخطـــوات كثـــرية ميكن ان ت�ســـاعد 
االن�ســـان علـــى املواجهـــة ويكفينـــا يف ذلـــك القـــول او 
التحذيـــر مـــن ان ال�ســـيطان لن يكون وفيـــًا مع كل من 
اتبـــع خطواتـــه حيـــث يتـــرباأ منه يـــوم القيامـــة وذلك 
حينما ي�ســـاأل االن�ســـان عن معا�سيه فيلقي باللوم على 
ال�ســـيطان وحينهـــا ينربي ال�ســـيطان ليواجه االن�ســـان 
بالقول: انه ما كان يل عليك من �ســـلطان واأّنك تتحمل 
امل�ســـوؤولية الكاملـــة عن افعالك التي اخرتتها لنف�ســـك 

الدنيا. يف 
نْسَـــاِن  قـــال تعـــاىل: " َكمََثـــِل الشَّـــيَْطاِن إِْذ َقاَل لِلِْ
اْكُفـــرْ َفَلمَّـــا َكَفـــرَ َقـــاَل إِنِّـــي بَـــِريءٌ مِنْكَ إِنِّـــي َأخَافُ 

احل�ســـر:١6   " الْعَاَلمِـــنَ  رَبَّ  ـــهَ  اللَّ
ال�ســـيطان  اىل  نركـــن  ان  ذلـــك  بعـــد  لنـــا  فكيـــف 

ونـــرتك نفو�ســـنا مرتعـــًا لـــه ليتحـــرك كيفما ي�ســـاء.
املنت�س���بة غدير �سليم جواد/مكتبة 
العتبة احل�س���ينية املقد�سة/فرع بابل

ذوالقعدة  ١436  هـ    -  آب-ايلول ٢٠١٥م
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بركان ال�سرب
كاأ�ســـنان  �سوا�ســـية  لي�ســـوا  النا�ـــص 
امل�ســـط يف م�ســـتواهم املعا�ســـي فكل 
واحد لـــه و�سعه االقت�ســـادي وعلميا 
ي�سنفون امل�ســـتوى املعا�ســـي املرفه و 
املتو�ســـط و فوق م�ستوى خط الفقر و 

حتت م�ســـتوى خـــط الفقر.
املحمديـــة  الر�ســـالة  جـــاءت  و 
ال�ســـمحاء الإزالة الفوارق و امل�ساواة و 
الق�ساء على الفقـــر و توزيع الرثوات 
ب�ســـكل عادل و ما اعدلها من قانون و 
نظام ينظم احلياة االقت�سادية بعيدا 
عن االحتـــكار و ال�ســـحت و التزوير و 
ال�ســـرقة بـــكل اوجهها ولـــو طبقت مل 
يبـــق  فقـــري او �ساحب حاجـــة هكذا 
دين ينظـــم احلياة الي�ـــص من االوىل 
بـــه  و نفّعلـــه و نتم�ســـك  ان نقتـــدي 
باأخـــالق عرتة اهل البيـــت حيث تدق 
ناقو�ـــص اخلطـــر مقولة �ســـيد البلغاء 
علي بن ابي طالب )عليه ال�ســـالم(: 

" لـــو كان الفقر رجـــال لقتلته".
يدخـــل الفقـــر احيانـــا مـــن البـــاب 
دون ا�ســـتئذان مـــن �ساحـــب الدار و 
لي�ـــص كما يت�ســـور البع�ص هو عجز و 
تق�سري يف طلـــب الرزق و البحث عن 

فر�سة للعي�ـــص الكرمي ، هي حتديات 
كبـــرية تواجـــه االن�ســـان و يحتاج اىل 
امل�ســـاعدة لالأخـــذ بيـــده مـــن منظار 
الرحمـــة و االن�ســـانية و حق االن�ســـان 
على االن�ســـان ان يعي�ـــص اأخاه عي�ســـًا 
كرميـــًا و اأولـــه لقمـــة ت�ســـد جوعـــُه و 
ك�ســـاء ي�سرت بدنه و �ســـقف يظلله من 
الطبيعـــة و يحميه من الربد و احلر و 
هذا لي�ص بالكثري و االماين البعيدة و 
حق للبع�ص و حرمان الآخرين من قال 
و جـــزم بعدالة توزيـــع الرثوات و هذا 
يجرنـــا اىل اخلطط املعـــدة لتخفيف 
الفقر العاجزة و القا�سرة على اإنقاذ 
اي عـــدد و اي �ســـريحة يف املجتمـــع 
و مـــا ي�ســـرف للبحـــوث و االيفادات 
و الـــدورات و املوؤمتـــرات كفيـــل بحل 
م�ســـكلة الفقـــر التي ا�سبحت �ســـبب 
كبائـــع  منهـــا  التك�ســـب  و  لل�ســـرف 

االكفان.
اطلنـــا احلديـــث الـــذي حمـــوره هو 
عر�ص �سورة امراأة تعيل ا�سرة متكونة 
من رجـــل مبتور ال�ســـاق يعمـــل عتااًل 
بعربتـــه املتاآكلـــة و طفلـــني من زوجته 
االوىل املتوفيـــة و تقوم هي برعايتهم 

من م�ساعدات النا�ـــص الفقراء اي�سا 
و لكـــن اهـــون ال�ســـر منهـــم يجـــدون 
قوتهـــم فيتق�ســـمونه معهـــم  وودعـــت 
ابنتهـــا الوحيدة و�ســـط حياة معدومة 
فيها ا�ســـباب احليـــاة حيث توفت هي 
االخـــرى من العـــوز ونق�ـــص الرعاية 
ال�سحيـــة و  ال ميكـــن ان ن�ســـميه بيتًا 
بل حظرية و ال متلك حني ت�ســـاألها اال 
نهـــر الدموع ينهمر على وجه متعب ال 
ن�ســـتجدي العطـــف و تهيج امل�ســـاعر 
على املـــراأة التي تفي�ـــص بركان �سرب 
و جلـــد و توا�سل على تقـــدمي العون و 
الرعاية لالأ�ســـرة التي حتافظ عليها 

مـــن براثني القدر 
واعلمـــي ايتهـــا املراأة ان لـــِك مكانة 
عظمى عند اهلل الـــذي خلقِك بارادة 
خا�سة منه وجعلِك انثى لت�ســـتمر بِك 
احلياة، وت�ســـع منِك انـــوار العاطفة، 
فاعريف من انـــِت لتوؤدي دورِك كاماًل 
غري منقو�ص الأّن املـــراأة هي احلياة.      
44    وداد عبيد مو�سى

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أقالم القراء



الع�سق طريق 
امل�ســـاعر  احـــّول  ان  اأحببـــت 
والهمـــوم التي �ســـيتطرق لهـــا قلمي 
في�ســـطرها علـــى �ســـكل كلمـــاٍت اإىل 
فتاة ر�سمت �سورتها واو�سحت ثنايا 
امل�ســـاعر  تلـــك  بنف�ـــص  �ســـخ�سيتها 
وتلك الهموم. فما ت�ست�ســـعره فتاتنا 
هو نف�ســـه ذاك اخلليط الذي يطرق 
بـــاب قلـــوب وارواح الكثريات ممن 
و�ســـخ�سياتهن  ارواحهـــن  زالـــت  ال 
ان  اأجمـــل  فمـــا  التفتـــح..  طـــور  يف 
يف  ي�ســـاعدها  مـــن  براعمنـــا  جتـــد 
ورائحـــة  ال�ســـعادة  رائحـــة  اأطـــالق 
كل  الرائحـــة  تلـــك  لتغمـــر  النجـــاح 
مـــن هـــو حـــول حديقـــة حياتهـــن.. 
فهي مل تكـــن تعرف معنـــى الطموح 
للنجاح طعمـــًا.. فكل  لتجـــد  واالمل 
مـــا كانت تعرفه وكل مـــا عرفته من 
احليـــاة هـــو اجلمـــود وال�سيـــاع يف 
متاهـــة احلياة.. فجمـــود ايامها مل 
يحركها �ســـوى يومًا قد انتهى ليحل 
حملـــه يوٌم اأخـــر... ولطاملا �ســـمعت 

كثـــريًا يف حياتها عـــن الفرح واالمل 
او النجـــاح، ولكنـــه مـــا الفائدة فما 
ر�ســـمته يف خميلتها من لوحٍة لت�سع 
او الفرحة تف�ســـريًا كانت  لل�ســـعادة 
..وطلب  االأمـــل  مر�ســـومة بفر�ســـاة 
ال�ســـكينة والراحـــة الداخليـــة ممن 
هـــو مثلها من عبـــاد اهلل.. ف�سارت 
حياتها ك�ســـجرة من ا�ســـجار ف�سل 
اخلريـــف تتناثر اأيامها كاأوراِق تلك 
ال�ســـجرة واحدة تلو االخرى اىل ان 
ا�ســـتعدت اآخـــر ورقة لت�ســـقط وتلك 
ال�ســـجرة البالـــدة تفرت�ـــص حزنهـــا 
و�سياعهـــا فوق تلـــك االوراق.. هنا 
وبعـــد ان انقطع عنها كل �سوت كان 
يف وقت مـــن االوقات يحمل معه ولو 
�ســـيئًا ب�ســـيطًا من املعنـــى للحياة او 
امـــل فقـــررت ان ت�ســـتمع اىل �سوت 
فطرتهـــا، �ســـوت طاملـــا يحـــرك ثم 
طريقـــًا  اعـــرتى  جمـــود  كل  يذيـــب 
يفر�ـــص باالأمل والنجاح او ال�سعادة 
فتكون املحطة االأخرية من حمطاته 

هو الفوز بر�ســـا اهلل تعاىل.. بداأت 
يف  تتوقـــد  والبهجـــة  االأمـــل  �ســـموع 
احليـــاة  الـــوان  وبـــداأت  روحهـــا.. 
تتاأرجـــح بـــني ناظريهـــا.. لتداعـــب 
ولـــون  تـــارة  الفـــرح  لـــون  حياتهـــا 
و�ســـارت  اأخـــرى..  تـــارة  ال�ســـعادة 
الزهـــور علـــى تلـــك ال�ســـجرة التـــي 
تلب�ســـت بعد عري ال�سيـــاع والفراغ 
واجلمـــود بلبا�ـــص القـــوة والعزميـــة 
الرباين..  والع�ســـق  العبـــادة  بعمـــق 
ف�ســـارت هـــي لوحدهـــا مثـــااًل على 
اأجمـــل لوحة ت�ســـع باألوان قـــد اتقن 
مزجهـــا ور�ســـمها اال�ســـالم النقـــي 
مـــن كل ال�ســـوائب واالدران ومنهاج 
التـــوكل علـــى  وقـــوة  و�ســـريعته  اهلل 
اهلل تعـــاىل وربط االأمل بحبائل اهلل 
)عـــز وجـــل( وتنقية الـــروح من كل 

تعـــاىل. اهلل  يبعدهـــا  كان  مـــا 
بريطانيا جعفر/  ام 
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هل تعلم

*  هل تعلم اأن ال�سفدع ال رقبة له لذلك فهو غري قادر 
على تدوير راأ�سه وال ثنيه باجتاه االأر�ص.

*  هل تعلم اأن القمر اإذا كان بدرًا ي�سيئ ت�سعة اأ�سعاف 
ما ي�سيوؤه اإذا كان هالاًل.

*  هل تعلم اأن وزن ليرت من اخلل يف ال�ستاء هو اأكرث 
من وزنه يف ف�سل ال�سيف.

*  هل تعلم اأنه ميوت يف اأمريكا يوميًا يف كل 9٠ ثانية 
�سخ�ص ب�سبب ال�سرطان.

*  هل تعلم اأن معظم النا�ص يتقلبون يف نومهم حوايل 

4٠ مرة خالل الليل وقد ي�سل ذلك اىل 7٠ مرة يف حال 
االأرق.

*  هل تعلم اأن القطط ال ت�ستطيع تذوق الطعم احللو.

*  هل تعلم ان داخل الكهوف واملناطق املظلمة تعي�ص 
حيوانات ال توجد لها عيون اإذ ال حاجة لها بها.

*  هل تعلم ان عدد ورود ا�سم ابلي�ص يف القران الكرمي 
هي )١١( مرة. 

*  هل تعلم ان االملاين غوتنربغ هو من اخرتع الطابعة 
باالأحرف املنف�سلة يف عام١44٠.

*  هل تعلم ان الفيل هو احليوان الوحيد الذي له اأربع 
ركب. 

عن  االأمــرا�ــص  ت�سخي�ص  االآن  ميكن  اأنــه  تعلم  هل    *
القزحية  بعلم  ي�سمى  مــا  وهـــو  الــعــني،  قــزحــيــة  طــريــق 
ت�سخي�ص  للمعالج  ميكن  خالله  ومن   IRIDOLOGY

ت�سيب  التي  وااللتهابات،  الوراثية  االأمــرا�ــص  من  كثري 
اجل�سم. حيث تظهر بقعة �سغرية اأو عالمة على القزحية، 
يعنى  والعلم  املــر�ــص..  ونــوع  مكان  الطبيب  منها  يعرف 

بت�سخي�ص االأمرا�ص، ولي�ص عالجها.

هل تعلم

..............................................................................................................................................................
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أنوار

�سذرات ن�سوية
قلب ينب�ص باملودة واملحبة ، وحجر 
بالغبطة  مملوء  و�سدر  ودافــئ،  وا�سع 
ـ حليب حلو  ــاء طــاهــر  ووعـ والــ�ــســرور 
املذاق، ذراع لني، فُم يرتمن بحب اهل 
الوالء  ائمة  ال�سالم(  )عليهم  البيت 
وعطر ال�سفاء واخال�ص النبات لينمو 
ـ زرع الوالية ـ وي�ستد ويكرب االوالد على 
ثوب  امــي  تلك  واالوالد  االبـــاء  �سرية 

العفاف 
ــص بعزة  ــراأ�ـ اخـــت حتــنــو وتــرفــع الـ
االخوة وغرية الع�سرية تداعب بعفوية 
بحنني،  تناغي  ــاردة،  ب برقٍة  وتبت�سم 
متوت  جميل،  خرب  جاءها  اذا  تفرح 
هي  م�سيبتها،  ليلة  ا�ستدت  لو  كمدًا 

اختي وعقال را�سي، وغاية اأرومتي.
�سكن  ـ  ب�سيطة  واإرادة  منك�سر  قلب 
اظلم  اذا  باأريجيه.  ولطافة  هــادئ، 
�سدري  �ساق  وان  �سياوؤه،  كان  يومي 
فكانت هي ان�سراحي، فيها اجد نف�سي 
ــدادي، وبها اطــري بني  ووجـــودي وامــت
قومي وع�سريتي ودمها دمي ، وحلمها 
حلــمــي، وفــخــرهــا فــخــري، وجــودهــا 
ـ  ليلها  ت�سهر  دمــي،  بو�سائج  مرتبط 
لوعة  ـ  اح�ساءه  تذيب  عمرها،  تفني 
 ، ا�سًى، جتري دموعها عاطفًة حريى 

لوعًة انها زوجتي.
�ــســوت هـــادئ و�ــســحــكــات رقــراقــة 
فرح  وبهجة،  وتقاع�ص  ون�ساط  تكا�سل 

ب�سرعة،  تزعل  عالية،  همة   ، و�سرور 
ب�سعة،  دمية  ن�سوى،  كل  عند  وتفرح 
متالأ  طــريــة،  وتفاحة  فــواحــة،  زهــرة 
البيت فرحًا حتنو علَي، امنية احبها، 
الكل  جزئي  هي  اعي�سها،  ودغدغات 
البعيد وبها  بها يقرب  ووجودي احلي 
ي�سري ال�سقي �سعيد الأنها ريحانة ونبع 
جاٍر وقمة �سماء اجد فيها ما ي�سعدين 
ــ�ــســودة االمـــل،  ــالوة عــذبــة وان فــهــي تـ
والع�سرية انها ابنتي وحيا اهلل من قال 

.....
اعــددت  اعددتها  ان  مدر�سة  االم 

�سعبًا طيب االعراِق.
ال�سيخ حمزة الفتالوي
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قال الإمام اجلواد )عليه ال�سالم(:
)) ثالثة يبلغن العبد ر�سوان اهلل: كرثة ال�ستغفار، وخف�ض اجلانب ، وكرثة ال�سدقة ((


