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ملرا�سلتنا عرب الربيد االلكرتوين
qawarir@gmail. com

موقع ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية
www. Imamhussain - lib. com
info@imamhussain - lib. com

جملة �سهرية ت�سدر عن الوحدة الن�سوية
يف ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احل�سينية املقد�سة

اإلشراف العام
ال�سيخ علي الفتالوي

رئيسة التحرير
�سبا اخلفاجي

هيأة التحرير
�سند�ص عدنان كاظم

�سحر نوري
هدى حممود

العالقات العامة
ال�سيد مي�سر احلكيم

المتابعة
حممد رزاق �سالح

التنضيد األلكتروني
ايالف اليا�سري

المدقق اللغوي
خالد جواد العلواين

التصميم واالخراج الفني
 Silentart co.

�ص 3٠ 

�ص 4٢

درا�سة
حدد اهدافك

اأقالم القراء
�سبع مهارات حلماية ابنائنا من الكذب

اأهمية ا�سالح النف�ص

اأعالم الن�ساء
ام االمام الهادي عليه ال�سالم

ام االمام الع�سكري عليه ال�سالم

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

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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الـــزوجـــان على  ــو اكـــره  ل �ـــص/ 
واجازا  ذلك  بعد  ر�سيا  ثم  العقد 

العقد؟  ي�سح  فهل 
العقد، وكذلك ي�سح  ج/ ي�سح 
ثم  العقد  على  احدهما  اكــره  اذا 
واالحــوط  واأجــاز  ذلــك  بعد  ر�سي 
كلتا  يف  العقد  اعـــادة  ا�ستحبابًا 

ال�سورتني. 
ــوكــيــل يف  ــت �ـــص/ هـــل يــ�ــســح ال

النكاح؟ 
طرف  مــن  التوكيل  ي�سح  ج/ 
بتوكيل  الــطــرفــني  مــن  او  ــد  واحــ
ان  كليهما  او  الــزوجــة  او  ــزوج  الـ
اذا  وليهما  بتوكيل  او  بالغني  كانا 

بالغني؟  غري  كانا 
�ص/ هل يجوز ان يكون �سخ�ص 

الطرفني؟  وكياًل عن  واحد 
ج/ نعم يجوز. 

الرجل  يكون  ان  يجوز  �ص/ هل 
يعقدها  ان  يف  املـــراأة  عــن  وكــيــاًل 

؟ لنف�سه 
ج/ نعم يجوز.

ــزواج من  ــ ــ �ـــص/ هـــل يــجــوز ال
ــة مــن  ــي ــا خــل ــهـ امـــــــراأة تـــدعـــي انـ

متزوجة(؟  الزوج)غري 
مع  مــنــهــا  الـــــزواج  يــجــوز  ج/ 
فح�ص  غري  من  �سدقها،  احتمال 
بعل  ذات  كــانــت  اذا  فــيــمــا  حــتــى 
قد  او  طلقها  انــه  فــادعــت  �سابقًا 
ــت مــتــهــمــة يف  ــان ــات، نــعــم لـــو ك ــ م
الفح�ص  لزومًا  فاالحوط  دعواها 

حالها.  عن 
الـــواليـــة على  ــكــون  ت ملـــن  ــص/  �ـ
الـــطـــفـــل الــ�ــســغــري والــ�ــســغــرية 

واملجنون؟ 
ــد من  ج/الـــواليـــة لـــالب واجلــ
ال�سغري  الطفل  على  االب  طــرف 
ــرية واملـــجـــنـــون املــتــ�ــســل  ــغ ــ�ــس وال
عنه  املنف�سل  واما  بالبلوغ،  جنونه 
الوالية عليه لالب  البلوغ ففي كون 
واجلد او للحاكم ال�سرعي ا�سكال، 
مع  بتوافقهما  االحتياط  يرتك  فال 
لــالم  عليهم  ــة  واليـ وال  احلــاكــم، 
لالخ  وال  االم  طرف  من  للجد  وال 

والعم واخلال واوالدهم. 
�ص/ هل ي�سرتط يف والية اجلد 

موت االب؟ 
حياة  واليته  يف  ي�سرتط  ال  ج/ 
معًا  وجودهما  فعند  موته  وال  االب 
واذا  بالوالية،  منهما  كل  ي�ستقل 
الــواليــة  اخت�ست  احــدهــمــا  مـــات 
تزويج  يف  �سبق  وايــهــمــا  بــاالخــر، 
يبق  مل  عــلــيــهــا  املـــوىل  الــ�ــســغــرية 

االخر.  لتزويج  حمل 
�ص/ هل ي�سرتط يف �سحة االب 

املف�سدة؟  عدم  لل�سغري  واجلد 
تزويجها  �سحة  يف  ي�سرتط  ج/ 
االوىل  االحــوط  بل  املف�سدة  عــدم 
كانت  فــان  فيه  امل�سلحة  مــراعــاة 
ــعــقــد فــ�ــســويل  ــه مــفــ�ــســدة فــال ــي ف
بعد  االجــازة  على  �سحته  يتوقف 

االفاقة.  او  البلوغ 
�ص/ هل للحاكم ال�سرعي والية 
االب  فقد  مــع  ال�سغري  تــزويــج  يف 

واجلد؟ 
ج/ كال لي�ص له والية يف تزويج 

انثى.  ام  ال�سغري ذكرًا كان 
ــد لــالب  �ـــص/ هــل لـــالب واجلــ

والبالغة  الر�سيد  البالغ  على  والية 
ثيبًا؟ كانت  اذا  الر�سيدة 

لهما ذلك.  لي�ص  ج/ كال 
نــكــاح  يــ�ــســرتط يف  �ــــص/ هـــل 
ابيها  اذن  البكر  الر�سيدة  البالغة 

البيها؟  او جدها 
تكن  مل  اذا  االذن  ي�سرتط  ج/ 
�سوؤون  يف  وم�ستقلة  المرها  مالكه 
م�ستقلة  كــانــت  اذا  امــا  حياتها، 
ا�ـــســـرتاط اذن  لـــزومـــًا  فـــاالحـــوط 
االم  اجــازة  والت�سرتط  احدهما، 
واالخ والعم وغريهم من االقارب. 
الزواج  بني  ذكر  فيما  فرق  وال 
ا�سرتاط  مع  ولــو  واملــوؤقــت  الــدائــم 

عدم الدخول يف منت العقد. 
البالغة  زواج  ي�سح  هــل  �ــص/ 
ا�ستئذان  غري  من  البكر  الر�سيدة 
تعقب  اذا  جــدهــا  او  ابــيــهــا  مـــن 

احدهما؟  من  باالجازة 
ي�سح.  نعم  ج/ 

اذن  اعتبار  ي�سقط  متى  �ــص/ 
االب او اجلد لالب يف نكاح الباكر 

الر�سيدة؟  الباكرة 
اذا  اذنهما  اعتبار  ي�سقط  ج/ 
�سرعًا  بكفئها  الزواج  من  منعاها 
امر  التدخل يف  اعتزااًل  او  وعرفًا، 

مطلقًا.  زواجها 
االأذن  االهــلــيــة  عــن  �سقطا  او 
تتمكن  اذا مل  ونحوه، وكذا  جلنون 
لغيابهما  احدهما  ا�ستئذان  مــن 
الزواج حينئذ  لها  يجوز  فانه  مثاًل 
من  فعاًل  اليه  امللحة  حاجتها  مع 

اأذن احدهما.  دون 
املدين خ�سري  ال�سيد 
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الِعّدة 
بعد  كالعدة  الــوفــاة  بعد  الــعــدة  اأن 

الطالق ولها احكامها واآثارها.
واالإح�ساء،  العد  من  لغًة:  الــعــدة: 
يــقــال: عــّد املــال اأو االأيـــام عــدا، اإذا 
اأح�سى اآحادها والكمية املعدودة، كما 
يف قوله تعاىل:} إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوِر عِنْدَ 

هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا{)التوبة/36(.  اللَّ
املــدة  هــي  الفقهاء:  ا�سطالح  ويف 
التي ترتب�سها املــراأة حتى حتل لزوٍج 
اآخر، ومعناها الفرتة التي يحرم فيها 
على املراأة االأقرتان ب�سخ�صٍ اآخر غري 

الزوج.
ــعــدة مــن االأمــــور الــتــي ال  ــكــون ال ول
املكان  اأو  الــزمــان  بــاإخــتــالِف  تختلف 
اأو البيئة، بّينها اهلل يف كتابه احلكيم 
اأو�سح بيان واأمته، بحيث ال ي�سذ عنه 
املراأة  على  الِعّدة  فَتِجْب  منها،  �سيٌء 

باأحد اأمور:
كــمــا يف قوله  ــزوج،  ــ الـ ــاة  ــ وف  -١
ــنْــُكــمْ  ـــوْنَ مِ ــوَفَّ ــَتـ ـــذِيـــنَ يُـ ــعــاىل:}وَالَّ ت
وَيََذرُونَ َأْزوَاجًا يََترَبَّصْنَ بَِأنُْفسِِهنَّ َأرْبَعََة 

َأشْهٍُر وَعَشْرًا{)البقرة/234(. 
خروجها عن الزوجية مع حياة   -٢
وَاللَّئِي  الزوج، كما يف قوله تعاىل:} 
نِسَائُِكمْ  ــنْ  مِ الْمَحِيِض  ــنَ  مِ يَــئِــسْــنَ 
وَاللَّئِي  َأشْهٍُر  ثَلَثَُة  َفعِدَُّتهُنَّ  ارْتَبُْتمْ  إِِن 
َلمْ يَحِْضنَ وَُأوَلتُ اْلَحْمَاِل َأجَُلهُنَّ َأنْ 

يََضعْنَ حَمَْلهُنَّ{)الطلق/4(. 
ح�سول وطء ال�سبهة.   -3

فبعد وفاة احد الزوجني او بعد حدوث 
بال�سلل  ــرة  اال�ــس ت�ساب  االنف�سال 
والعاطفي  االقــتــ�ــســادي  و�سعها  يف 
واالجتماعي، وقد او�سى القراآن الكرمي 

باأرحامهم  باالهتمام  االرحــام  �سائر 
اليها  اأ�سار  كما  باليتامى  واالهتمام 
القراآن الكرمي يف قوله تعاىل:)َواأُوُلو 
ُهْم اأَْوَل ِبَبْع�ٍض ِف ِكَتاِب  اْلأَْرَحاِم َبْع�سُ
اأَْن  اإِلَّ  َواْلَُهاِجِريَن  اْلُوؤِْمِننَي  ِمَن   ِ اللَّ
َتْفَعُلوا اإَِل اأَْوِلَياِئُكْم َمْعُروًفا َكاَن َذِلَك 

ِف اْلِكَتاِب َم�ْسُطوًرا()الحزاب:٦(.
فائدتها: 

وات�ساح  الن�سل  م�ساألة حفظ   -١
و�سع املراأة من حيث احلمل وعدمه.
ــرتة الأعـــــادة الــنــظــر يف  فـ  -٢

ال�سوؤون احلياتية. 
اندفاع �سريع  منع ح�سول   -3
نحو بناء ع�ص جديد من غري تروي 

او تفكري �سليم. 
اأنــه مل  نقول:  اأن  ن�ستطيع  ولــذا 

من  ال�سريعة  يف  حكم  يخُل 
وجود م�سلحة وترك مف�سدة، 
فالغاية من ت�سريع هذا احلكم 

وتقدي�ص  الزوج،  كيان  احرتام 
العالقة والرابطة التي بنيت بني 

انفكاك هذه  ــاأن  ف ــذا  ول الــزوجــني، 
العّدة،  حكم  عليه  يرتتَّب  العالقة 
و�سرب املـــراأة عــن الـــزواج وعــدم 
االأوا�سر  جميع  قطع  يف  الت�سّرع 
علمًا  الزوجني،  بني  كانت  التي 
بقاء  عــلــى  ــوؤكــد  ي اال�ــســالم  اأن 

االزواج  بيوت  الن�ساء يف 
ــاء الـــعـــّدة، مما  ــن اأث

بالبحث  ي�سمح 
مــرة اأخــرى عن 
للعودة،  و�سائل 

وترك االنف�سال عن بع�سهما. 
تكرمي  هو  للمراأة  العدة  وجوب  واإن 
ل�ساأنها،  ــزازه  واإعــ لها  وجــل  عــّز  اهلل 
حالاًل  كانت  زوج  من  خلت  اإذا  اإنها 
فرتة  بعد  اإال  لغريه  حتل  ال  فاإنها  له، 
وحلكٍم  مل�ساعرها،  تقديرًا  ترب�ص، 

�سامية اأخرى. 
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الكرمي القران  بختمه  اميانية  احتفاليات 
بابل  حمافظة  مدار�ض 
متميزة  احتفاليات  تقيم 

البارك القران  خلتمه 
يف  املـــدار�ـــص  بع�ص  ــامــت  اأق  
م�سرقة  احتفالية  بابل  حمافظة 
مبنا�سبة  املــحــمــديــة  ــوار  ــ ــاالأن ــ ب
متــيــزت  و  الــــقــــران(  )خـــتـــمـــة 
احلكيم  الذكر  من  اآيــة  بــقــراءة 
و  ــة  ــيـ االدعـ و  اخلــتــمــة  دعــــاء  و 
متثيلية  ادوار  و  والقيام  ال�سعر 
ــل مــ�ــســرحــيــة عـــن احلــجــاب  مــث
اال�سالمية  املفاهيم  ولرت�سيخ 
التاأكيد  و  املجتمع  يف  ال�سحيحة 
ــاة  قـــــدوه يف حــي ــاذ  ــخــ ــ ات عـــلـــى 
ــهــا، وخــري  ــداء ب ــتـ ــراأة و االقـ ــ املـ
ن�ساء  �ــســّيــدة  هــي  لــلــمــراأة  قــدوة 
و  )ع(  الزهراء  فاطمة  العاملني 
كربالء  بطلة  احلـــوراء  ال�سيدة 

معاين  لتج�سيدهما  )ع(  زينب 
ب�سمو  احلياة  يف  الفعالة  القيادة 
قّيم  و  ربــانــيــة  رفــعــه  و  ــاين  روحـ

فهي  غــنــيــة  عــلــوم  و  بــطــولــيــة 
ــغــة احلــقــيــقــيــة ملــخــاطــبــة  ــل ال
ت�سل  حــيــث  الــفــتــيــات  عــقــول 
ببناء  ال�سحيح  الهدف  اىل 
واعي  و  �سالح  و  مثقف  جيل 
يفرز بني ال�سالح و الطالح و 
الغريبة  باملظاهر  التاأثر  عدم 
الذات. تهدم  التي  الدخيلة  و 

هنا  بــالــذكــر  اجلـــديـــر  و 
القران  ختمه  احتفالية  اأُفتتح 
منطقة  يف  ــــرتاث  ال ملــدر�ــســة 
عام  مــديــر  ال�سيد  املعيمرة 
مــن  عـــــدد  و  ــل  ــ ــاب ــ ب ــة  ــيـ ــربـ تـ
تخللها  و  امل�سرفني  اال�ساتذة 

للكتاب. معر�ص 

وايــ�ــســًا افــتــتــحــة احــتــفــالــيــة 
ــة  ــ ــداديـ ــ ــران الإعـ ــ ــقـ ــ خلـــتـــمـــة الـ
عــدد  ــادر  نـ منطقة  يف  طليطلة 
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و  بابل  لرتبية  العامة  املديرية  م�سرفني  من 
تعك�ص مدى  الطالبات عرو�ص جميلة  قدمت 
جهود الكادر التدري�سي و االداري يف اجناز 
الطالبات  ابـــداع  و  املــبــارك  الن�ساط  هــذا 
اميانهن  ــالل  خ مــن  االدوار  جت�سيدهن  و 
�سلوكها  ح�سن  و  ال�سرعية  الفتاة  بواجبات 

املجتمع. يف 
االر�ــســاد  مركز  ممثلي  ح�سر  وقــد  هــذا 
اال�سري يف بابل االحتفالية التي فيها وزعت 
تقدمي  على  لهّن  ت�سجيعا  للم�ساركات  هدايا  

االف�سل.

مو�سى عبيد  وداد 
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ا�سراقات فكرية من انوار خطبة الزهراء)عليها ال�سالم(
ال�ساد�سة احللقة 

ن�ص اخلطبة: 
عبده  حممدًا  اأب��ي  اأّن  )واأ�سهد 
اأر�سله  اأن  قبل  اخ��ت��اره  ور���س��ول��ه 

و�سماه قبل اأن اجتباه(.
مع فقرات اخلطبة: 

عبده  حممدًا  اأبي  اأن  وا�سهد   (
ور�سوله(: 

الثانية)  ال�سهادة  �سيغة  هــذه 
و�سف  وفيها  بالر�سالة(  ال�سهادة 

النبي االكرم ب�سفتني: 
االوىل: �سفة العبودية. 

الر�سالة.  والثانية: �سفة 
ملاذا  نف�سه  �سوؤال يطرح  وهناك 
�سفة  على  العبودية  �سفة   قدمت 

الر�سالة؟ 
قــدمــت �سفة  اإمنـــا  ــواب:  ــ واجلـ
ــة عــلــى �ــســفــة الــر�ــســالــة  ــودي ــب ــع ال

التالية:  لالعتبارات 
قبل  الــعــبــوديــة  مــقــام  الأن   -1
اهلل  فمحمد)�سلى  الر�سالة  مقام 
عليه واآله و�سلم( كان عبدًا هلل قبل 

اأن يكون ر�سواًل. 
والأن مقام العبودية اأ�سرف   -٢
مــقــام  الأن  ــة  ــال ــس ــر� ال مـــقـــام  مـــن 
من  والزلفا  القرب  مقام  العبودية 
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الر�سالة  مــقــام  بينما  تــعــاىل  اهلل 
بني  و�ــســاطــة  ومــقــام  وظيفي  مــقــام 
اهلل وعباده ومل يكن حممدًا اأ�سرف 
الأنه  اإال  واأكملهم  واأكرمهم  الر�سل 
ــه الــعــبــوديــة  قــد حتــقــقــت فــيــه ومــن

باأعلى درجاتها واأكمل مقاماتها. 
الهدف  هي  العبودية  والأن   -3
خلقت  ومــا  العباد)  لوجود  اال�سمى 

اجلن والنس إل ليعبدون(. 
واأما الر�سالة فهي و�سيلة وطريق 

لتحقيق ذلك الهدف االلهي. 
)....ور�سوله(: 

مبعنى  فعول  وزن  على  والر�سول 
مــر�ــســول...والــر�ــســول  اأي  مــفــعــول 
اأخ�ص من النبي الأن كل ر�سول نبي 
الــر�ــســول  فقيل  الــعــكــ�ــص،  غــري  مــن 
الذي معه كتاب من االنبياء والنبي 
مل  واأن  تعاىل  اهلل  عن  ينبيء  الذي 
ــاب: هــكــذا قـــال غري  يــكــن مــعــه كــت
واحد من املف�سرين، وفيه بحث الأن 
مر�سلني  كانوا  ويون�ص  وايــوب  لوطًا 
يــكــونــوا  ومل  الــتــنــزيــل  يف  ورد  كــمــا 

ا�سحاب كتب م�ستقلة. 
امللك  ياأتيه  من  الر�سول  وقيل: 
والنبي  وم�سافهة،  عيانًا  بالوحي 
املنام  يف  اليه  يوحى  وملــن  له  يقال 
جعفر  اأبــي  عن  مــروي  القول  وهــذا 
ال�سالم(،  اهلل)عليهم  عبد  واأبـــي 
له  يظهر  ال��ذي  الر�سول  قـــاال:)اإن 
يرى  ال���ذي  وال��ن��ب��ي  فيكلمه  ال��ل��ك 
النبوة  اجتمعت  ورمب���ا  منامه  ف 

لواحد(.  والر�سالة 

اأب��ا  ــال:)���س��األ��ت  ق زرارة  وعـــن 
قول  عن  ال�سالم(  الل)عليه  عبد 
رســــــوًل  ــان  ــ ت����ع����ال:}وكــ الل 
قال:  النبي  وم��ا  الر�سول  نبيًا{ما 
وي�سمع  منامه  ف  يرى  الذي  النبي 
والر�سول  اللك،  يعاين  ول  ال�سوت 
النام  ف  ويرى  ال�سوت  ي�سمع  الذي 

ويعاين اللك(. 
اأن  قبل  وانتجبه  )اخ��ت��اره 

ار�سله(:
ــقــى  ــت ان ــاىل  ــ ــع ــ ت اهلل  اأن  اأي 
ــه  ــ واآل ــيــه  عــل اهلل  حمــمــدًا)�ــســلــى 
علمه  يف  املخلوقات  بني  من  و�سلم( 
بالر�سالة  ير�سله  اأن  قبل  من  تعاىل 
الر�سول-ا�ستحقاقه  اأهــلــيــوة  واأن 
النبوة-  وهو  املن�سب اخلطري  لهذا 
قبل  اهلل  عند  ومعلومة  ثابتة  كانت 
العمل  �ساحة  اىل  الر�سول  ينزل  اأن 
واجلهاد والدعوة اىل اهلل وما كانت 
واالمتحان  لالختبار  حاجة  هناك 
وا�ستعداداته  مواهبه  تظهر  حتى 
يعلم  اهلل  كان  بل  للم�سوؤولية  وتقبله 
عليه  اهلل  الــر�ــســول)�ــســلــى  كــفــاءة 
الثقيل  الــعــبء  و�ــســلــم(لــهــذا  واآلـــه 
واآله  عليه  اهلل  عنه)�سلى  جاء  وقد 
الاء  بني  واآدم  نبيًا  و�سلم(:)كنت 

والطني(. 
)�سماه قبل اأن اجتباه(:

له  اخــتــار  تعاىل  اهلل  اأن  مبعنى 
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  ا�سمًا)�سلى 
عنده من قبل اأن يخلقه ويربزه اىل 

ال�سهادة.  عامل 

وهــذا اال�ــســم هــو)حمــمــد( على 
اأنـــه  اأي  احلــمــد  مـــن  ــل  ــعَّ ــف ُم وزن 
واالفعال  واملزايا  ال�سفات  حممود 
فهو حمدوح يف كل �سفة من �سفاته 
اهلل  جعله  حيث  افعاله،  من  وفعل 
الــفــرد االكــمــل يف خلقه  تــعــاىل هــو 
وُخُلقه وملكاته)�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(. 
)حممد(معنى  يف  ال�سهيلي  قال 
الذي  هو  فاحلمد  والتكرار  املبالغة 
املُكرم  اأّن  كما  مرة،  بعد  مرة  ُحمد 
وكذلك  اخـــرى  بعد  مــرة  كـــّرم  مــن 
املمّدوح. وا�سم حممد مطابق ملعناه 
ي�سمى  اأن  قبل  به  �سماه  تعاىل  واهلل 
به وهو علم من اعالم نبوته اذ كان 
اهلل  فهو)�سلى  عليه  �سادقًا  ا�سمه 
الدنيا  يف  و�سلم(حممود  واآله  عليه 
العلم  من  به  والنفع  اليه  هدي  مبا 
االآخــرة  يف  حممود  وهــو  واحلكمة، 
املعنى  فيه  تــكــرر  فقد  بال�سفاعة 

احلمد كما يقت�سيه اللفظ. 
طرف  كم  كثرية  اخبار  يف  ورد 
اهلل  عنه)�سلى  الع�سمة  بيت  اأهــل 
قال:)�سماين  و�سلم(اأنه  واآله  عليه 
الل من فوق عر�سه وا�ستق يل ا�سمًا 
وهو  حممدًا  ف�سماين  ا�سمائه  من 

حممود(. 
واىل هنا ينتهي املقطع ال�ساد�ص 
من خطبة الزهراء)عليها ال�سالم( 
يف  ال�سابع  املقطع  متابعة  ونــرجــو 

العدد القادم ان �ساء اهلل.
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احلداد على احل�سني)عليه ال�سالم(
ال�سالم(:)  ال�سادق)عليه  االمــام  عن  زرارة  عن 
ال�سالم(اأربعني  احل�سني)عليه  على  بكت  ال�سماء  اإن 
�سباحًا  االربعني  عليه  بكت  واالر�ــص  بالدم،  �سباحًا 
بال�سواد، وال�سم�ص بكت عليه اأربعني �سباحًا بالك�سوف 
وما  �سباحًا،  اأرعــني  عليه  بكت  واملالئكة  واحلــمــرة، 
اخت�سبت امراأة منا وال ادهنت وال اكتحلت وال رّجلت 
�سعرها حتى اتانا راأ�ص عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف 

عربة من بعده(. 

الزيارة ومنع الزيارة 
لقد التزم اتباع اأهل البيت)عليه ال�سالم(و�سيعتهم باحلفاظ على 
ال�سالم(يف جميع الظروف واالحــوال،  زيــارة االمــام احل�سني)عليه 
حتى يف الظروف ال�سعبة وال�ساقة، وقد كلفهم ذلك ت�سحيات غالية. 
ففي ع�سر املتوكل العبا�سي-مثاًل- فر�ست �سريبة مالية لزيارة 
قرب االمام احل�سني)عليه ال�سالم(، وملا راأت ال�سلطة العبا�سية اأّن هذه 
ال�سريبة الباه�سة مل متنع النا�ص من الزيارة اأ�سافوا اليها �سريبة 
بينهم  يعني من  واحــدًا،  زائرين  يقتلون من كل ع�سرة  كانوا  دموية 

بطريقة القرعة. 
وجاء يف مقتل اخلوارزمي:)ملا كان ايام املتوكل وكان �سيء االعتقاد 
يف اآل اأبي طالب �سديدة الوطاأة عليهم، قبيح املعاملة معهم، ووافقه 
على جميع ذلك وزيرة عبيد اهلل بن يحيى، بلغ ب�سوء معاملتهم ما مل 
يبلغه اأحد من اخللفاء من بني العبا�ص، فاأمر بتخريب قرب احل�سني 
وقبور ال�سحابه، وكرب موا�سعها واجراء املاء عليها، ومنع الزوار من 
زيارتها، واقام الر�سد و�سدد يف ذلك حتى كان يقتل من يوجد زائرًا، 
ووىل ذلك كله يهوديًا، و�سلط اليهودي قومًا من اليهود فتولوا ذلك اىل 

اأن قتل املتوكل لعنة اهلل عليه(. 
نعم، ان مو�سوع زيارة االمام احل�سني)عليه ال�سالم( من املوا�سيع 
املهمة التي حر�ص عليها �سيعة اأهل البيت)عليه ال�سالم(، وهي لي�ست 
من الظواهر اجلديدة عندهم وامنا هي �سنة ح�سنة م�ستمرة بينهم 
منذ تاريخ �سهادة االمام احل�سني)عليه ال�سالم( �سنة احدى و�ستني 
هجرية وحلد االن، وقد حافظوا عليها بكل امكانياتهم، وقدموا الأجل 

ذلك الت�سحيات، وجابوا من اأجلها كل التحديات. 
وان كانت جمرد احل�سور عند  الزيارة  اأن  بالذكر:  الالزم  ومن 
املزور وال�سالم عليه باأي لفظ كان منا�سبًا، ولكن الزيارات الواردة عن 
اأئمة اأهل البيت)عليهم ال�سالم(ينبغي االحتفاظ باألفاظها الواردة 
عنهم)عليهم ال�سالم(، الأنها ت�ستمل على ما ينا�سب مقام املزور من 

اخلوا�ص. 

الدعاء عند قرب احل�سني)عليه ال�سالم(
لقد جاء يف بع�ص الروايات اأهمية الدعاء عند قرب 
االمام احل�سني)عليه ال�سالم(، واأثره يف اال�ستجابة، 
حيث ي�سم قربه ال�سريف ذلك اجل�سد الطاهر الذي 
ي�ستجاب  ال  وكيف  احلنيف،  الدين  الأجــل  به  �سّحى 
اهلل  اأن  روي  لقد  جـــواره؟  واىل  قبته،  حتت  الدعاء 
باأربع  قتله  ال�سالم(من  احل�سني)عليه  عّو�ص  تعاىل 
خ�سال: جعل ال�سفاء يف تربته، واجابة الدعاء حتت 
قبته، واالأئمة من ذريته، واأن ال يعد اأيام زائريه من 

اأعمارهم. 
ال�سالم(مر�ص  ال�سادق)عليه  االمــام  عن  روي 
لــه عند قرب  يــدعــوا  ــريًا  اأجـ لــه  ي�ستاأجروا  اأن  فــاأمــر 
له  فقالوا  رجــاًل  فوجدوا  ال�سالم(،  احل�سني)عليه 
ذلك، فقال: اأنا ام�سي ولكن احل�سني)عليه ال�سالم(
االمــام  اىل  فرجعوا  اي�سًا،  الطاعة  مفرت�ص  امــام 
ال�سادق)عليه ال�سالم( واأخربوه بذلك، فقال)عليه 
ال�سالم(:)هو كما قال، ولكن: اأما عرف اأن اهلل تعاىل 
بقاعًا ي�ستجاب فيها الدعاء؟ فتلكم البقعة من تلك 

البقاع(. 
ال�سالم( الهادي)عليه  االمــام  عن  نحوه  وروي 

عندما مر�ص. 
وورد عن �سعيب العقرقريف عن ابي عبد اهلل)عليه 
اأتى قرب احل�سني)عليه  له: من  قال:)قلت  ال�سالم( 
ال�سالم(ماله من االأجر والثواب؟ قال: يا �سعيب! ما 
�سلى عنده اأحد ودعا دعوة اإال ا�ستجيب عاجله واآجله. 

قلت:زدين؟ 
قال: اأي�سر ما يقال لزائر احل�سني)عليه ال�سالم( 
قد غفر لك يا عبد اهلل فا�ستاأنف اليوم عماًل جديدًا(. 
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التفكر روح العبادة
اهلل  الر�سول )�سلى  عبادة  اأن  املعلوم  من 

عليه واله و�سلم( قبل البعثة كانت التفكر والنظر 
يف بديع خلق اهلل تعاىل ويف عظم اآياته، هذا التفكر 
هو روح العبادة وجوهرها، عن االمام الر�سا)عليه 
ال�سالة  بــكــرة  الــعــبــادة  قــال:)لــيــ�ــص  ــ�ــســالم(  وال

وال�سوم، امنا العبادة يف التفكر باأمر اهلل(.
يقول ال�ساعر:

اذا الرء كانت له فكرة
ففي كل �سيء له عربة
من احاديث الئمة)عليه ال�سالم( لإزالة 

الغفلة
ايها  قال:)اتق  ال�سالم(  علي)عليه  االمــام  عن 
ال�سامع من �سكرتك وا�ستيقظ من غفلتك واخت�سر 

من عجلتك(. 
االيــام مل  الــ�ــســالم(:)اإن من عرف  وعنه)عليه 

يغفل عن اال�ستعداد(. 
اياك  ال�سالم(:)  الباقر)عليه  االمــام  وعن 

والغفلة ففيها تكون ق�ساوة القلب(.

الولء لر�سول الل واهل بيته ومنزلتهم عند الل
قال ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واله و�سلم(:)ال يزال الدعاء 

حمجوبًا حتى ي�سلي علّي وعلى اهل بيتي(.
البد للداعي اأن ي�سلي على حممد واآله بعد احلمد الثناء على 
اهلل �سبحانه، وهي توؤكد الوالء لر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واله 
و�سلم(والأهل بيته املع�سومني الذي هو يف امتداد الوالء هلل تعاىل 
لذا فهي من اهم الو�سائل يف �سعود االعمال وا�ستجابة الدعاء. 

بالع�سية ال�ستخفاف 
على  ويتجروؤون  يبالون  وال  املعا�سي  يرتكبون  النا�ص  بع�ص 
بالذنب  وي�ستخفون  باملع�سية  ي�ست�سغروهّن  يتهيبون  وال  املوىل 
ال�سالم(:)ا�سد  علي)عليه  االمام  عن  ورد  ما  ومتــردًا،  طغيانًا 
الذنوب ما ا�ستخف به �ساحبه(، وال�سغائر جتراأ االن�سان على 
ال�سالم(:)ال�سغائر  الر�سا)عليه  االمام  عن  الكبائر  ارتكاب 
مل  القليل  يف  اهلل  يخف  مل  ومن  الكبائر  اىل  طرق  الذنوب  من 
يخفه يف الكثري(، فلنكن من ذلك على حذر الأن هذا يعني اتباع 
خطوات ال�سيطان الذي ي�ستدرج اولياءه من حيث ال ي�سعرون او ال 
يعلمون، فاذا وقعنا يف مع�سية فعلينا اأن ن�ستعظمها من جهة اأنه 
ال تنظر اىل �سغر املع�سية او كربها ولكن انظر 

من ع�سيت. 

الدنيا ذم 
ــي  ــي بـــن اب ــل ــد ع ــن ذم رجــــل الـــدنـــيـــا ع
علي:)الدنيا  فقال  ال�سالم(،  طالب)عليه 
دار �سدق ملن �سدقها، ودار جناة ملن فهم 
ومهبط  منها،  تــّزود  ملن  غنًى  ودار  عنها، 
وم�سجد  مــالئــكــتــه،  ومــ�ــســلــى  اهلل،  ــي  وحـ
انبيائه، ومتجر اوليائه، ربحوا فيها الرحمة، 
واكت�سبوا فيها اجلنة، فمن ذا الذي يذمها وقد 
اأذنت ببينها، ونادت بفراقها، و�سبهت ب�سرورها 
ال�سرور، وببالئها البالء، ترغيبًا وترهيبًا، فيا اأيها 

الذاّم للدنيا، املعلل نف�سه، متى خدعتك الدنيا 
مبا ا�ستذمت اليك؟ مب�سارع اآبائك يف البلى، ام 
مب�ساجع امهاتك يف الرى؟! كم مر�ست بيديك، 
وكم عللت بكيفك، تطلب له ال�سفاء، ت�ستو�سف له 

بكاوؤك،  ينفعه  وال  دواوؤك،  يغني عنه  االطباء، غداة ال 
وال تنجيه �سفقتك، وال ت�سفع فيه طلبتك!. 

وَاْلَرِْض{ السَّمَاوَاتِ  َفاطِِر  شَكٌّ  هِ  اللَّ تعاىل:}َأفِي  اهلل  قال 
)سورة ابراهيم/10(. 

اهلل  اوامــر  عن  االن�سان  لتغافل  �سبب  االميــان  �سعف  ان 
ونواهيه، فلو اأن االن�سان كان ي�سعر بوجود اهلل دائمًا يف قلبه 
وواقعه يراه حا�سرًا يف �سلوكياته وافعاله نحن نعلم بوجود اهلل 
تبارك وتعاىل كذلك باليوم االآخرة واحلمد هلل، ون�ستطيع اأن 
اإن مل  العلم  ينفعنا  ماذا  ولكن  ذلك،  على  كثرية  اأدلة  نعطي 

ينتق�ص على �سفحة القلب ونرى اآثاره؟!

�سبب �سعف الميان
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حدد اأهدافك 
�سرينا،  يف  ن�سرع  ان  مــن  االأهـــم  اإن 
اأين نتجه؟ كذلك االأمر  اأن نعرف اىل 
من  لــنــا  فــالبــد  ــا،  ــدافــن الأه بالن�سبة 
بال  ال�سري  الأن  وبدقة،  اأواًل  حتديدها 
تبديد  اإال  هــو  مــا  اأهـــداف يف احلــيــاة 

للوقت بال فائدة ترجى. 
اأهمية حتديد الهدف

اأهمية  له  حياتنا،  يف  الهدف  حتديد 
كبرية، الأنه ي�سع ن�سب اأعيننا الوجهة 
التي ن�سلكها كي ن�سل ملا نريدن فبدون 
�سنجد  اأمــامــنــا،  حمـــددة  جهة  وجـــود 
يف  وواقــعــني  م�سطربني  اأنــفــ�ــســنــا 

حرية وقلق. 
بذلك نعلم اأن من اأراد اإدارة ذاته 
فاأنه مطالب باأن يجعل الهدف اأمام 

عينيه واقعًا يعي�سه وحياة يتنف�سها. 
�سمات الهدف الفعال: 

الــهــدف فــعــااًل وذا منحى  يــكــون  كــي 

املميزات،  بع�ص  من  له  البد  اأيجابي، 
والتي هي: 

�سحيحًا  الــهــدف  يــكــون  اأن  االوىل: 
نــبــيــاًل ال يــخــالــف الــ�ــســرع واليــخــالــف 

االأنظمة املباحة. 
يتجلى  والذي  الهدف  و�سوح  الثانية: 
و�سهولة  والواقعية  والتحديد  الدقة  بـ: 

اجلدولة، بحيث تكون: 
الفرعية  االأهـــداف  بتحديد  الــدقــة: 

عنه. 
التحديد: بالكم والكيف والزمن. 

الواقعية: بعيدة عن اخليال والتفاهة. 
االولويات  �سهولة اجلدولة: من حيث 

والرتتيب وفقًا لالأهمية. 
كتابة الأهداف: 

اإن طريقة كتابة االأهداف من اأجدى 
�سمن  وو�سعه  الهدف  لتفعيل  الطرق 
حيز التنفيذ، الأن الهدف يكون عندها 

وا�سحًا متامًا وحمددًا ومو�سوعًا اأمام 
اأعيننا، ولكي نتاأكد من عدم ن�سيانها، 
زيـــادة  عــلــى  تعمل  ــهــا  اأن اىل  اأ�ــســافــة 

التزامنا بتحقيقها وهذا ما هو اأهم. 
اأنواع الأهداف: 

* قــ�ــســرية االأجـــل)والـــتـــي يــدخــل 
واالأ�سبوعية  اليومية  االأهداف  �سمنها 

وال�سهرية(. 
* طويلة االأجل.

العظيمة  ــالم  واالأحــ ــداف  االأهــ )كــل 
حتتاج اأدوات ب�سيطة لتفعيلها، وبدونها 

تبقى جمرد احالم(
ال����ق����رارات  ���س��ن��اع��ة  اأداة 

ال�سريية: 
ــلــك مــرتــبــط  ــقــب ــت ــس ــك، ومــ� ــاحــ جنــ
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــســـة الـ بــــقــــراراتــــك، خـــا�ـ
اختيار  ــاط،  ــبـ االرتـ املــ�ــســرييــة)مــثــل 

العمل، الهجرة،...(
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�ست�ساعدك االأداة على اأتخاذ قرارك 
بثقة بعد: 

1- حتديد ومعرفة هدفك. 
٢- ح�سر كل البدائل املتاحة. 

3- الوقوف على اأيجابيات، و�سلبيات 
اأهم البدائل. 

4- االأ�ستعانة بخربات االآخرين. 
ــاقــي جــوانــب  5- مـــراعـــاة تــــوازن ب

احلياة. 
٦- اأتخاذ القرار االأف�سل مع حتديد 

وو�سع خطوات التنفيذ. 
ناجحًا  قــرارًا  لت�سنع  واأكــر  كل هذا 

مل�ستقبل ناجح. 
ما  كــل  هــي  ب�سيطة  خــطــوات  ثـــالث 

يف�سلك عن حتقيق اهدافك: 
ــال الــتــدريــب  لــديــنــا كـــارثـــة يف جمــ
نطبقه  ال  بتعلمه  نقوم  فما  والتطوير 
يوجد  اأنــه  اإال  ن�ستخدمه،  مــا  ــادرًا  ــ ون
3مفاتيح اأ�سا�سية �ساعدت يف �سد هذه 
االأ�سخا�ص  حياة  يف  باأقتدار  الفجوة 

وال�سركات التي ا�ستخدمتها، وت�ستطيع 
اأن ت�ستخدمها من اليوم: 

* ركز على اأمور قليلة لتتعلمها. 
* تعلم بعقلية منفتحة اأيجابية. 

* �سع خطة متابعة وا�سحة للتطبيق 
الفوري. 

تنقلك  ب�سيطة  خطوات  ث��الث 
من العرفة ال التطبيق: 

القليل  تعلم  االأوىل:  اخلــطــوة   -1
بكميات  الكثري  ولي�ص  كبرية،  بكميات 

قليلة)التكرار- التكرار- التكرار(: 
يجب اأن نركز على طاقتنا على بع�ص 
االأ�سياء بداًل من كل االأ�سياء، فاملفتاح 
ما  تطبيق  عدم  على  للتغلب  االأ�سا�سي 
من  الهائل  الكم  مل�سكلة  واحلل  نتعلمه 
الرتكيز  فل�سفة:  تطبيق  هو  املعلومات 
اأخرى،  بعد  مرة  وتكراره  القليل،  على 
فاأذا اأردت التفوق يف جمال معني يجب 
اأ�سا�سية،  اأن تركز على مفاهيم  عليك 
نف�سك  يف  وتدجمها  وتغر�سها  تكررها 

و�سخ�سيتك لفرتة من الزمن. 
بعقلية  اأن�ست  الثانية:  اخلطوة   -٢

اأيجابية، منفتحة: 
االجتماعات،  االأفكار)يف  طرح  فعند 
الكتب، املحا�سرات،...(يجب اأن تقرر 
وفر�ص  االأيجابيات  يف  وتفكر  ــًا  اأراديـ
ثم  اأواًل،  يقال  مما  والتعلم  االأ�ستفادة 
فكر  اأخــريًا،  وامل�ساكل  ال�سلبيات  تذكر 
يف: كيف ميكن اأن اأ�ستخدم هذا؟ ماذا 

�ساأك�سب اإذا تعلمته؟ 
اأبـــــــداأ  ــة:  ــ ــث ــ ــال ــ ــث ــ ال ــوة  ــ ــطـ ــ اخلـ  -3

التطبيق)فورًا(: 
�سع خطة لتطبيق ما تعلمت بطريقة 
�ــســحــيــحــة، فــالــتــعــلــيــم ال يــحــدث يف 
اإنه يحدث عندما تكون لديك  راأ�سك، 
خطة لت�ساعد نف�سك اأن تفعل �سيئًا مبا 

تعرفه. 
خطة  حتتاج  تعرفه  مــا  تطبق  ولكي 
ــم ومــ�ــســوؤولــيــة،  ــام دعـ ــظ مــتــابــعــةن ون

اأجتماعات  الدعم،  بنظام  واملق�سود 
تثق  �ــســخــ�ــص  اأو  مــــدرب  مـــع  دوريـــــة 
ي�ساألك  اأن  ال�سالحية  متنحه  فــيــه 
على  ركــز  وديـــة،  بطريقة  ويحا�سبك 
متابعة  خطة  و�سع  تتعلمها  قليلة  اأمور 

وا�سحة للتطبيق الفوري.
اأ�سنع م�سريك بنف�سك: 

ي�سنع  اأن  ي�ستطيع  من  وحــدك  اأنــت 
�سواك، �سحيح  اأحد  وال  م�سري حياته 
علينا  ي�سري  قد  االحيان  بع�ص  يف  اأنــه 
باآرائهم وي�سهلون لنا االأمور،  االآخرون 
االأخــذ  جــدًا  ال�سهل  مــن  ــه  اأن و�سحيح 
باآرائهم وال�سري على نهجهم، ولكن هل 
�سيكون االآخرون اأدرى منك ب�ساحلك؟ 
وما  ينق�سك  مــا  بالفعل  يعلمون  هــل 
تريده يف هذه احلياة؟ هل يعلمون مدى 
مبقدار  حقًا  يعلمون  هل  حتتاجه؟  ما 

طموحك اأو ما تريد اأن ت�سل اليه؟؟
منك  اأدرى  اأحـــد  يــكــون  لــن  بالطبع 
بذاتك ودواخلها، فقط ما عليك �سوى 
حقًا  تريده  ما  ملعرفة  ذاتك  م�سارحة 
الــو�ــســول اليه يف هذه  تــود  الــذي  ومــا 
احلياة، ثم �سمم بداخلك على حتقيق 
لتحقيق  حمكمة  خطة  �سع  طموحك، 
تلو  ــدة  واحـ خطواتها  ونــفــذ  طموحك 
االأخرى واأنت تتوكل على ااهلل، وعندها 
الــيــه،  ت�سبو  ــا  م اىل  �ست�سل  فــقــط 

و�ست�سعد نف�سك باإجناز ما حققته. 
لقد علمتني احلياة اأنه ال يوجد هناك 
ال�سعوبات،  مــع  للتعامل  طــريــقــتــان 
وهذا  وتلغيها  ال�سعوبات  تغري  اأن  اإما 
م�ستحياًل،  لي�ص  ولكنه  �سعب  بالطبع 
تلك  اأجتــــاه  فــعــلــك  ردة  تــغــري  اأن  اأو 

ال�سعوبات كي متر بها بهدوء. 
التي  امل�ساكل  اأن  علمتني  كما 
ــاة هي  ــيـ ــذه احلـ ــواجــهــهــا يف هــ ت

اأف�سل  تبذل  الأن  احلقيقية  فر�ستك 
مــن خالل  ــك  ذاتـ وتثبت  عــنــدك،  مــا 

اإرادتك. 
رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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عن  البحث  �سوى  عليك  ما  اإذًا 
دافــعــك لــلــو�ــســول ملــا تــريــده، ما 
حمكمة  خطة  و�سع  �سوى  عليك 
وبخطوات ثابتة لت�سل لطموحك، 
م�سريك  �سنع  �ــســوى  عليك  مــا 
النتائج  بــحــالوة  لتنعم  بنف�سك 

التي �ستح�سل عليها.
ت���واف���ه احل��ي��اة  ل جت��ع��ل 

حتطمك
كثرية هي العقبات التي تعرت�ص 
ــالف مع  ــوم، خــ ــ ــل يـ ــقــك كـ طــري
�ــســديــق، �ــســمــاع كــلــمــة جــارحــة، 
اأخفاق يف مهمة، تعطيها كل وقتك 
وجهدك وتفكريك وعقلك ولكن..

ي�ستحق  هــل  نف�سك  �ــســاألــت  هــل 
االأمر كل هذا العناء؟ 

كم مرة �سمحت للياأ�ص اأن يطرق 
�سمحت  اإذا  قيمتك  مــا  بــابــك؟ 
وت�سحق  حتــطــمــك  اأن  لــلــتــوافــه 
عندما  عزميتك  كــربيــائــك!!اأيــن 
والهم  واحلـــزن  ــالأمل  ل بــابــًا  تفتح 
واالإحباط كي تدخل اىل نف�سك؟ 

تتخلله  طـــويـــل  درب  احلـــيـــاة 
العقبات، لن تعرف معنى ال�سعادة 
دون اأن تتجرع كاأ�ص املرارةن ولن 
اأن  دون  الــنــجــاح  بــفــرحــة  ت�سعر 
جترب الف�سل، ولن تنعم بالراحة 
االأمل، هكذا  اأن تعرف معنى  دون 

هو درب احلياة...
عليك اأن تتعر بهذا الدرب لكي 
توافه  فاأجعل من  امل�سي،  ت�ستطيع 
وذخرية  لنجاحك  ا�سبابًا  احلياة 
ــن جتـــد طــريــقــًا  ــل ــك، ف ــ ــربات خلــ
ــه،  ذراعــي ــك  ل يفتح  ــدًا  ممــه
من  الــكــثــري  �ستعرت�سك  ــل  ب
ــا ت�سل  ــ ورمب بـــل  ــعــقــبــات،  ال
قادر  غري  اأنــك  ت�سعر  ملرحلة  بك 
ــادي كــل ذرة  ــن عــلــى املــتــابــعــة، وت
هزميتك،  تعلن  اأن  كــيــانــك  مــن 
هل  اأنهزامي؟  �سخ�ص  اأنــت  فهل 

وتعلن  ب�سهولة  هزميتك  �ستتقبل 
ا�ست�سالمك؟ 

اإذا كنت كذلك فاأنت ت�ستحق اأن 
حتطمك التوافه!!

مررت  فقد  من�سفًا،  اأكــون  لكي 
اأنهزامي  فيها  اأعلنت  بلحظات 
فيها  ــنــت  اأعــل ــق  ــدقــائ ب ــررت  ــ ومـ
بكل  احلــيــاة،  هــذه  من  اأن�سحابي 
وامل�سقة، فماذا  االأمل  ما فيها من 

كانت النتيجة؟ 
ــبــحــت امــــــراأة حمــطــمــة ال  اأ�ــس
نف�سها،  �ــســتــات  جــمــع  ت�ستطيع 
بجرح  كفيلة  واحـــدة  كلمة  كانت 
بتمزيق  كفيلة  ونظرة  كربيائي، 
مــ�ــســاعــري، وعــنــدمــا اأفــقــت من 
للحياة،  نظرتي  اأختفت  غيبوبتي، 
الحتكم  على  القادرة  وحدي  فاأنا 
اإرادة  اأم�سي به بعد  بامل�سار الذي 
اهلل، واأنا وحدي اأعلن اأنهزامي اأو 

اأنت�ساري. 
من  املعركة  تــبــداأ  اأن  باأمكانك 
جـــديـــد، ولــكــن هـــذه املــــرة �سع 
وال  تنت�سر،  اأن  عينيك  ن�سب 
حياتك،  توافه  لهزمية  ت�ست�سلم 
وقلقك  واأحــبــاطــك  بــاأملــك  ــع  ــ اأدف
وحــزنــك وجـــروحـــك بــعــيــدًا عن 
خمــيــلــة راأ�ـــســـك، فــحــيــاتــك كنز 
بني  ت�سيعها  اأن  ت�ستحق  ال  ثمني 
حلظة  كل  الطرق...ع�ص  هاويات 
ــر حلظة  بــحــيــاتــك...وكــاأنــهــا اأخـ
عن  اأبحث  اأنفا�سك،  فيها  تلفظ 
عن  االأخــال�ــص،  عــن  ال�سداقة، 
االنتماء، عن العائلة...ولكن �سمن 
وبن�ساأتك  بدينك  التزامك  اإطــار 
االأ�ــســالمــيــة الــقــيــمــة، وتــذكــر اأن 
مفتاح اأي �سعادة يف الدنيا ال ياأتي 
وتعاىل... �سبحانه  اهلل  بر�سا  اإال 

ور�سى والديك...
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ال��ي��وم مل تقع ق��ب��ل  ال�����س��ي��ب��ة  ت��ل��ك 
وق�����د اأت������ني اأف���ان���ي���ن���ًا م����ن ال���ب���دع
ت���زه���و ب��ف��ت��ن��ت��ه��ا ال���ك���ربى ب���ال ردع
واأف��رع��ي والأخ�����الق  ال��دي��ن  بقيمة 
مب��رت��ب��ع ل��ي��ل��ى  ال  ق��ي�����ض  ���س��وق  ف 
ي���دع ومل  مت���دي���ن���ًا  ي���زع���م  ف��ك��ي��ف 
وال�سبع ال�ساه  حل��ال  خليلي  فاأعجب 
اأوت������وه م���ن ح��ي��ل ���س��ت��ى وم����ن خ��دع
لل�سمع ال��ت��ل��وي��ث  ذا  ك��ف��اه��ّن  ق��وم��ي 
ي����ره����نَي ���س��اأن��ه��م��و ط���وب���ى ل��ن��ت��ف��ِع

وت���ي���ق���ن���ي ب��ال��ف�����س��ل م����ن م�����ولِك 
ح���ب���ل الإل���������ه م�������س���ري الأف��������الك
ي����روي ال��ع��ط��ا���ض ال��ه��ائ��م��ني مب��اك
ل��ل�����س��ع��ر وال���ف���ن ال��ن��ب��ي��ل ال���زاك���ي
وع����الك ال��ن�����س��ا  ف  ����س���م���وك  اإّل 
ف���ل���رت���دي���ه���ا واأف�����خ�����ري ب�����رداك
وت���ط���ي���ب���ي ب������روائ������ح ال���ن�������س���اِك
ب���ني الأ����س���اف���ل زارع�����ي الأ����س���واك
الأم�������الِك ذوو  ي��ب��ل��غ��ه  ل��ي�����ض  م����ا 
الإدراِك ب��ح��ك��م��ِة  الأم�������ور  ق����در 
ف��ل��ت��غ��ن��م��ي��ه��ا ت���ظ���ف���ري مب���ن���اِك
ف�����ازوا واأه�����ل ال��ف��ج��ر ره����ن ه���الِك

كال�سلع ال���ي���وم  غ����دون  ل��ل��ن�����س��اء  ي���ا 
م��ه��زل��ة اأي  ح����ي����اء  ك�����ل  خ���ل���ع���ن 
ح����واء ي��ع��رب ف الأ����س���واق ع��اري��ة
ت�����س��ب��ه��ت ب��ن�����س��اء ال���غ���رب ���س��ارب��ة
له ف��ه��ي  ال���ع���ري  ال���رق���ي  اأن  ت��ظ��ن 
خمتبط ال��ظ��ل��م��اء  ظلمة  ف  ال��غ��رب 
ت���رى ال��ن�����س��اء ك���وا����ٍض وه���ي ع��اري��ة
���س��ط��ا ع��ل��ي��ه��ن اأ���س��ب��اه ال���رج���ال مبا
ب��ن��ى احل����ج����ال  رب�������ات  الل  الل 
ف���ه���ّن ل��ل��ن�����ضء اأ�����س����ت����اذاُت ت��رب��ي��ٍة

ح��م��اِك ح����دود  ع���ن  ذودي  اأخ���ت���اه 
اخ����ت����اه ب���احل���ب���ل ال���ت���ني مت�����س��ك��ي
اأخ�����ت�����اه ك������وين ن���ب���ع خ����ري داف����ق
اأخ���ت���اه دن���ي���اك ال�����س��غ��رية رو���س��ة
اأب���ت���غ���ي ل  ن���ا����س���ح  اإين  اأخ�����ت�����اه 
خ�سلة الف�سيلة  اأح��ل��ى  م��ا  اأخ��ت��اه 
اخلنا دن�ض  من  النف�ض  �سوين  اأختاه 
م��وؤم��ن م�سلك  ال�����س��دق  ن��ع��م  اأخ���ت���اه 
اأخ�����ت�����اه ع����دي����ه ك�������س���ب���ًا ت��ب��ل��غ��ي
اأخ����ت����اه ف���اأع���ت���ربي ب��ف��ع��ل م��دب��ر
اأخ���ت���اه اأ����س���ب���اب ال��ط��م��وح ي�����س��ريٌة
اأخ�����ت�����اه اأم��������ا ال����ت����ق����ون ف���اأن���ه���م

وراء الق�سبان

اأختاه اأحذري دعاة التحرر والتمدن

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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بيوت الل ف الأر�ض �سيدت....
ــِجــدٌ ُأسِّــــسَ عَــَلــى  ــسْ ــمَ قــال تــعــاىل:)َل
ْقوَى مِنْ َأوَِّل يَوْمٍ َأحَقُّ َأنْ تَُقومَ فِيهِ( التَّ

)التوبة:108(.
ما  على  امل�سجد  دور  يقت�سر  مل 
واإجتماعية  علمية  ن�ساطاٍت  من  قّدم 
ــاوز كــل ذلــك  واإنــ�ــســانــيــة واإمنــــا جتــ
حفظ  هو  رئي�سيًا  دورًا  اإليه  واأ�ساف 
االإ�سالمية  والبالد  االإ�سالمي  الكيان 
املذهبية  الــتــيــارات  جترفها  اأن  مــن 
موجات  عليها  تطغى  اأو  املنحرفة 
قادتها  الــتــي  االإ�ستعمارية  الــزحــف 

االأحقاد الدينية من الغرِب. 
نــبــيــنــا  ــم  ــ ــظ ــ االأع ــول  ــسـ ــر�ـ الـ اإن 
واآلـــــه  عـــلـــيـــه  اهلل  حمـــمـــد)�ـــســـلـــى 
االإ�سالمية  الــدعــوة  �ساحب  و�سلم( 
من  اأول  هو  االأول،  �سعلتها  وم�سيء 
ال�سيا�سي  ــارِه  اإطـ يف  امل�سجد  و�سع  
حيث  وذلــك  والفكري،  واالإجتماعي 
وفــود  فيه  واأ�ستقبل  لــه  مــقــرًا  جعله 
العرب التي كانت تتواىل على زيارتِه. 
 فامل�سجد هو مكان للتعبِد الروحي 
احل�ساري  لالنطالِق  مركز  وكذلك 
بالن�سبِة  امل�سجد  وكان  امل�سلمني  عند 
الر�سمية  الدوائر  حكِم  يف  الأ�سالِفنا 
هو  ما  نحِو  على  القائمة،  للحكوماِت 
مــاألــوف ومــعــروف يف اأيــاِمــنــا، لذلك 
�سرعنا يف عر�ِص بع�ص من امل�ساجِد 
املباركة يف الكوفِة والتي و�سفت باأنها 
مباركة اإذ مّر بها و�سلى اإمام املتقني 
وو�ــســي ر�ــســول رّب الــعــاملــني االإمـــام 

علي)عليه ال�سالم(. 

ونبتداأ :

اأكرب  اأحــد  وهــو  املباركة  امل�ساجِد  من  فهو  ال�سهلة:  مب�سجِد  اأول: 
امل�ساجد االإ�سالمية التي �سيدت يف الكوفِة والتي مازالت قائمة اىل االآن، 
قد�سية  وله  وقلوبهم،  امل�سلمني  نفو�ِص  يف  عظيمة  اأهمية  امل�سجد  ولهذا 
ومنزلة كبرية، ويقرتن اأ�سمه دائمًا باالإماِم املنتظر)عجل اهلل تعاىل فرجه 
ال�سريف( ففي االأ�سانيد ال�سحيحة عن اأبي ب�سري، عن اأبي عبد اهلل)عليه 
ال�سالم( اأنه قال:)يا اأبا حممد كاأين اأرى نزول القائم يف م�سجد ال�سهلة 

باأهله وعياله()بحار االأنوار:97-434/ح١(. 
من  ف�ساًل  فيه  وجنــُد  اإال  للزياراِت  كتابًا  نت�سفح  نكاد  ال  اإننا  حتى 
�سابق  عــدٍد  يف  تناولنا  وقد  وفرائ�سِه،  وف�سائله  ال�سهلة  م�سجد  اأعمال 
العدِد)٢4(  يف  وبخا�سة  املبارك  امل�سجد  هذا  عن  مهمة  تفا�سيل  ملجلتنا 

ملجلِة)رفقًا بالقوارير(. 

ثانيًا: م�سجد �سعيد بن جبري: وهو م�سجد من م�ساجد الكوفة  ُن�سَب اىل 
اإ�سمِه ذكره البخاري من اأئمته املحدث الكويف جبلة بن �سليمان االأ�سدي....  
وعرف  امل�سهورين  التابعني  هواأحد  االأ�سدي،  ه�سام  بن  جبري  بن  و�سعيد 
بالتفقِه يف علوم الدين، وهو من علماِء التف�سري القراآين وكان زاهدًا عابدًا، 
�سار واليًا على الكوفة يف خالفِة عثمان على املدينِة، ومرقده م�سهور اليوم 

يف حمافظة وا�سط قرب احلي وعليه قبة حولها �سحن وا�سع للزائريِن. 
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ــد بــن �ــســوحــان  ــا مــ�ــســجــد زيـ ــ اأم
بالكوفة فهو من م�ساجدها القدمية، 
وِذكَرُه وِرَد يف كتب ِاملزارات ال�سيعية، 
بعد٢٠٠  على  االآن  زيد  م�سجد  ويقع 
مل�سجِد  الرئي�سي  امل�سجد  اأمــام  مرت 
الــ�ــســهــلــة، وعــنــد دخــولــنــا اىل هــذا 
امل�سجد املبارك تقدمنا ب�سوؤالنا اىل 
جمل�ص  ع�سو  العلياوي(  االأخ)حيدر 
عن  ف�ساألناه  ال�سهلة،  م�سجد  اإدارة 

مراحِل بناء هذا امل�سجد؟
ــد هدمت  ق مــتــفــ�ــســاًل:  فـــاأجـــاب 
القدمية  االأ�ــســلــيــة  املــ�ــســجــد  بــنــايــة 
القرن  هــذا  بدايِة  يف  االأوىل  للمرة 
ـــّيـــدت مـــن جـــديـــد، وُجـــــددت  و�ـــسُ
من  بتوجيٍه  الثانية  املرِة  يف  عمارته 
ال�سيد)اأبو  العلمية  احلــوزة  زعيِم 
اخلوئي()قد�ص  املو�سوي  القا�سم 
عمارتِه  من  يبقى  فلم  �سره(،  اهلل 
املرمِر  مــن  قطع  ثــالث  غــري  االأوىل 
واأذكــار  اأدعية  عليها  كتب  االأبي�ص 
وواحــــدة مــن هـــذه الــقــطــع مــوؤرخــة 
اأن  اأي�سًا  واأ�ساف  �سنة)١33٢هـ(، 
البناء احلايل للم�سجد يحتل م�ساحة 
اأربعة  على  قدرها)١6٥م(وي�ستمل 
ظله  وفيها  اإرتفاعها)٢م(،  اأ�سالع 
�ساحة  والباقي  والزائرين  للم�سلني 
بالطابوق  اأر�سها  ك�سيت  مك�سوفة 
تبلغ حوايل)٢63م(،اأما اإدارته فهي 
واالآن  ال�سهلة  م�سجد  اإدارة  �سمن 
مير مبراحل اإعمار متطورة من قبل 

اإدارة ديوان الوقف ال�سيعي.
م�سجد  اىل  تــوجــهــنــا  واأخــــــريًا 
امل�سجد  اىل  و�سولنا  وعند  احلنانة، 
ال�سيد)اأحمد  ترحيب  بكل  اإ�ستقبلنا 
اللقاء  معه  اأجرينا  وقــد  املو�سوي( 

االآتي: 
ال��ق��واري��ر: م��ت��ى ت��اأ���س�����ض ه��ذا 

املوؤمنني)عليه  اأمــري  �ساحب  �سوحان:  بن  �سع�سة  م�سجد  ثالثًا: 
اإّن  ذكر  وقد  الكوفة،  يف  ال�سريفة  امل�ساجد  من  امل�سجد  وهذا  ال�سالم(، 
االإمام الغائب �ساحب الع�سر)�سلوات اهلل عليه( �سلى فيه ودعا:)اللهم 
طويل)بحار  واحلــديــث  ال���وازع���ة....(،  الألء  ال�سابغة  ال��ن  ي��اذا 

االأنوار:446/97-447ح٢3(.
وهو �سع�سعة بن �سوحان بن حجر بن احلارث بن عبد القي�ص الربعي 
العبدي، ويقع م�سجد بجواِر م�سجد اأخيه م�سجد زيد بن �سوحان وعلى بعد 

تقريبًا)١٥٠م( وهو االآن مغلق وذلك ملراحِل بناءه وترميمه.

م�سجد  من  بالقرب  ويقع  العبدي:  �سوحان  بن  زيــد  م�سجد  رابعًا: 
ال�سهلة وهو من امل�ساجد ال�سريفة يف الكوفة وين�سب اإليه وهو من اأ�سحاب 
اجلمل،  واقعِة  يف  ركابِه  يف  اأ�ست�سهد  ال�سالم(وقد  املوؤمنني)عليه  اأمــري 
قومه  �سادِة  ذا ب�سريه وفطنه ومن  فا�ساًل  وكان عاملًا  ي�ساند احلق،  وهو 
املو�سوفني بالعبادِة والزهد، وت�سهد له احلروب التي خا�سها باأنه كان من 
وا�ست�سهد زيد يف  الذين جاهدوا يف اهلل حق جهاده،  ال�سجعان  الفر�ساِن 
قبة  وعليه  اليوِم  اىل  �ساخ�ص  ومرقده  الب�سرِة  يف  ودفن  اجلمل،  معركِة 

ت�ساهد على ميني الذاهب اىل ال�سيبة.
رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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ال�سجد؟ ولاذا �سمّي بهذا ال�سم؟ 
املــوجــودة عن هذا  الــروايــات  قــائــاًل: ح�سب  ــاب  اأج
نقل  ملا  ال�سالم(  علي)عليه  االإمام  اأن  املبارك  امل�سجد 
اإليها  التوجه  واأراد  الكوفة  اىل  املدينة  من  اخلالفة 
اأمــري  يــا  ــن  اأي اىل  لــه:  قــال  اأ�سحابه  مــن  اأحــد  �ساهده 
النبي  مدينة  اأترتك  فقال:  العراق،  اىل  قال:  املوؤمنني، 
االأعظم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وبني قربه ومنربه 
اإّن الأهل  رو�سة من ريا�ِص اجلنة؟ فقال اأمري املوؤمنني: 
املــال  واإّن  منها،  قــريــٌب  اأكـــون  اأن  واأحـــب  وثبة  ال�سام 

والرجال يف العراق.
اأمــري  اأتــى  بعدما  هــو  امل�سجد  هــذا  تاأ�سي�ص  واأ�ــســل 

وقد  فيه،  ليتعبد  مكانًا  اأخــذ  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه 
طالب)عليه  اأبي  بن  علي  مب�سجِد  و�سمي  م�ساحته  خّط 

ال�سالم(.
اأحمد:  ال�سيد  فاأجاب  احلنانة  مب�سجِد  ت�سميته  اأما 
برواية  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه  اأمــري  اإ�ست�سهاد  بعد 
راأيــت  ــري:١٢7ح69(  ــغ ال )فرحة  يف  طاوو�ص  اأبــن  عن 
م�سكان  اأبــن  �ساأل  قــال:  اآ�سوب  �سهر  الإبــن  املناقب  يف 
طريق  يف  املائل  القائم  عن  ال�سالم(  ال�سادق)عليه 
الغرين فقال: نعم ملّا جازوا ب�سرير اأمري املوؤمنني)عليه 
املوؤمنني)عليه  اأمري  على  وحزنًا  اأ�سفًا  ال�سالم(اأنحنى 

ال�سالم((.
املراحل  ومــا  ال�سجد؟  م�ساحة  هي  ما  القوارير: 

التي مرت يف تطويِر وبناء امل�سجد؟ 
ج/ م�سجد احلنانة من امل�ساجِد الكبرية يف النجِف 
االأ�سرف تبلغ م�ساحته)7٠٠م( وقد �سهد امل�سجد حملة 
امل�ساحة  و�سعت  ال�سنة  وبعد هذه  �سنة)٢٠٠6م(  اإعمار 
فاأ�سبح البناء)١٥٠٠م( حيث قامت هيئة اإعمار النجف 
هذا  تاأهيل  باإعادة  ال�سيعي  الوقف  دائرِة  مع  بالتن�سيق 
اىل  وتوافدهم  ال�سكانية  الكثافة  كرة  ونتيجة  امل�سجد، 
ال�سيد  االأعلى  الديني  املرجع  قام  املباركة  البقعة  هذِه 
ب�سياٍج  امل�سجد  هذا  باإحاطِة  �سره(  اهلل  اخلوئي)قد�ص 
ال�سكانية وحتى ال تختفي معامله  الكثافة  خوفًا من هذِه 
فمّر البناء بثالِث مراحل: االأوىل: زروقة القبة والثانية 

و�سع الكا�سي والثالثة ال�سياج اخلارجي. 
عــمــقــه)٢٢-٢3م(  بئر  يوجد  احلنانة  ميــني  وعلى 
�سكواه  به  يبث  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه  اأمري  كان  حيث 

للم�سلمنِي.  �سقاية  وجعله 
القوارير: هل تقام �سالة اجلماعة ف هذا ال�سجد؟ 
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وهل اأ�ستندمت ال الرواياِت ف ف�سِل ال�سالة فيه؟ 
فاأجاب ال�سيد متف�ساًل: اإن ال�سالة يف امل�سجد اأف�سل 
من ال�سالة يف البيت وتوجد رواية تقول: )ال �سالة ملن 
الو�سائل:ج3/ امل�سجد()م�ستدرك  اال يف  امل�سجد  جاره 
�ص3٥6(، وُذكر اإن االإمام ال�سادق كان يزور املقامات 
البقعة  هذه  يف  ولكن  فيها  و�سلى  الكوفة  يف  املوجودة 
ما  اأ�سحابه  اأحــد  ف�ساأله  ركعات،  اأربــع  �سّلى  املباركة 
االأوىل)هــذا  الركعتان  فقال:  الركعتان  الركعتان  هذه 
ها  ال�سالم(و�سعوه  احل�سني)عليه  جدي  راأ�ــص  مو�سع 
الثانية  والركعتني  :4٥4ح٢8(،  االأنــوار97  هنا()بحار 
كما  املوؤمنني،  اأمري  م�سجد  باعتبارِه  امل�سجد  حتية  هي 
اأفرد لهذا امل�سجد زيارة خا�سة وهي زيارة مو�سع راأ�ص 
ترى  اإنك  خا�ص)اللهم  ودعاء  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
ذكرها  وم�سندة  مــوجــودة  روايـــات  وهــذه   )... مكاين 
الوحيد الذي يخ�ص  القمي، وهو امل�سجد  ال�سيخ عبا�ص 

باأربعِة ركعات وبزيارة خا�سة. 
اأما �سالة اجلماعة ففي �سنة)٢٠٠3م( بعد ال�سقوط 
اأي  مبا�سرة ح�سرنا اىل امل�سجد وكان ح�سورنا عفويًا، 
ي�سلي  وكان  مريزا(  بال�سيخ)علي  واألتقينا  عفوي  �سبه 
املــو�ــســوي(،  �سيد)رحيم  بــعــده  ومــن  اجلماعة  �ــســالة 
وكان  اجلماعة  ل�سالة  موؤمًا  اأمــون  باأن  ُكلفُت  وبعدها 
الدينية  املحا�سرات  اإقامِتنا  وبعد  قلياًل،  امل�سلني  عدد 
امل�سجد،  اأكر يف هذا  اأ�سبح احل�سور  العزاء  وجمال�ص 
اأما اجلانب الن�سوي فعندما طلنّب منا االأخوات املوؤمنات 
ب�سالة  تقوم  اأن  �سجى(  املحامية)اأم  االأخــت  واأولهّن 
اجلماعة يف امل�سجِد، فو�سعّن احلواجز التي تف�سل بني 
هلل  واحلمد  الن�سوية  ال�سالة  وقامت  والن�ساء  الرجال 

من �سنة)٢٠٠4م( اىل يومنا هذا. 
القوارير: هل يوجد كرامات ف ال�سجد؟ 

زار  منها:  الــكــرامــاِت  مــن  العديد  يوجد  نعم،  ج/ 
امل�سجد وفد اإيراين يف ال�ساعة)7( �سباحًا �سنة)٢٠١٢( 
هذا  وكـــان  �ــســنــوات(  عمره)�ست  طفل  �سحبتهم  يف 
الطفل م�سلواًل وعندما توجهوا اىل اهلل �سبحانه وتعاىل 
على  ووقف  الطفل  �ُسِفيَّ  املباركة  البقعة  هذه  وبكرامِة 
املخل�سني  الــعــمــاِل  مــن  وهــو  عامل  يوجد  كما  رجليِه 
العناية  حتت  امل�ست�سفى  اىل  ونقل  بجلطٍة  اأ�سيب  هنا 

وال�سالة  امل�سجد  لــزيــارِة  بــاإخــراجــِه  وطلب  املــركــزة 
هذا  من  �ُسفي  وتعاىل  �سبحانه  اهلِل  اىل  والتو�سل  فيه 
املر�ص والكرامات يف ذكِر اأهل البيت)عليهم ال�سالم( 
وامل�ساجد املباركة ال حت�سى وال تعد ملا لها من ال�سفاعِة 

والكرامة عند اهلل. 
بَيْنَ  وَتَْفِريًقا  وَُكــْفــرًا  ضِــرَارًا  مَسِْجدًا  اتََّخُذوا  ــذِيــنَ  )وَالَّ
هَ وَرَسُوَلهُ مِنْ َقبُْل وََليَحْلُِفنَّ  الْمُؤْمِنِنيَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّ
َلــَكــاذِبُــونَ( ـــهُـــمْ  إِنَّ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ ـــهُ  وَالـــلَّ ــنَــى  الْــحُــسْ إِلَّ  ــــا  َأرَدْنـَ إِنْ 

)التوبة:107(.
تقوى  غرِي  على  اأ�س�ست  م�ساجد  هناك  القوارير: 
اهلل وهي التي وردت مب�سطلِح م�سجد �سرار يف القراآِن 
الكرمي، يذكر ما موجود يف الكوفِة حيث اقت�ست حكمة 
امللعونة  امل�ساجد  لهذه  يكون  ال  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
اأثرًا على االأر�ص اأبدًا، فال م�سجد )�سرار(يف �سواحي 
لها  املقد�سة  الكوفة  امل�ساجد يف  املنورة وال هذه  املدينة 
اأي اأثر وذلك الأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأراد لها ومل�سيديها 

الذلُّ والهوان واخلزي واخل�سران، وهي كاالآتي: 
النجار،  حمــلــِة  يف  يقع  احلــمــراء:  م�سجد  اأوًل: 
الكوفة  واأهل  الفراعنِة  من  فرعون  رفاة  على  بني  وهو 

فيه)امل�سهدي:3١ خمطوطة(. ال�سالة  يجتنبون 
ثانيًا: م�سجد ثقيف. 

ثالثًا: م�سجد �سماك بن حرب. 
رابعًا: م�سجد �سبث بن ربعي. 

خام�سًا: م�سجد بني تيم. 
ال  الأنهم  ُلعنت هي و�ساحبها  امللعونة  امل�ساجد  وهذه 
وهناك  للمع�سومني،  اأو  للم�سلمني  اأذًا  اإال  منها  ي�سدر 
امل�ساجد  ُت�سيد عليها هذه  التي  االأر�ص  باأن  كالٌم غيبي 

اأ�ساًل.  باأنها ممقوتة 
لجلة)رفقًا  توجهونها  اأخ��رية  كلمة  ال��ق��واري��ر: 

بالقوارير(؟ 
اأمري  عن  روايٍة  من  متف�ساًل:  اأحمد  ال�سيد  فاأجاب 
يكفيك  واحــدًا  وجهًا  ال�سالم(:)�سانع  املوؤمنني)عليه 
الوجوه كلها()تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر(، وهكذا 
وبربكِة  اأخــره،  ح�سن  ما  العمل  وخري  نهاية  بداية  لكل 
منا  يتقبل  اأن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل  ال�سريفة،  امل�ساجد  هذه 

االأعمال.  �سالح 
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مركز احلوراء زينب)عليها ال�سالم(
ــة  ــالم اأكـــر مــن اأَي ــس لقد اإهــتــم االإ�
مدر�سة وفكر برتبيِة البنات وتعليمهن 
حقوقهن  مــن  حــقــًا  ذلــك  جعل  حتى 
يف  الــَديــن  مثل  البع�ص  يــراه  ..حــقــًا 

رقبِة الوالدين .
وهذا احلق ُطرح يف وقٍت كانت فيه 
ومل  الرتبية  حِق  من  حمرومة  املــراأة 
يــوٍم  لها مثل ذلــك احلــق يف  ُيــعــرف 
يف  ــه  اأن ي�سهد  فالتاأريخ  ــاِم،  ــ االأي مــن 
ظلِّ اإعطاء هذا احلق للن�ساِء، ظهرت 
بدرجاٍت  الن�ساِء  من  منــاذج  للوجوِد 
والتخ�س�ص  والــكــمــاِل  الف�سِل  مــن 
درجــة  بلغن  منهن  البع�ص  اأن  حتى 

االإجتهاد. 
ــاءت الــعــنــايــة االإلــهــيــة بــاملــراأِة  وجــ
والبنات الأهمية دور البنات يف حتمِل 

امل�ستقبِل،  يف  املــهــمــة  املــ�ــســوؤولــيــات 
تربية  امل�ستقبِل  يف  يتحملّن  فالبنات 
وال�سجاع،  وال�سالح  املــوؤمــن  اجليل 
وقــاعــدًة  املجتمع  قطب  ميثلّن  فهّن 
ببنائها  فاالأهتمام  لالأ�سرِة،  ركيزًة 
بناِء  يف  الكبري  االأثـــر  لــه  وتربيتها، 
لها  اأ�سبحت  اإذا  فالبنت  املجتمع، 
من  درجــٍة  ونالت  املجتمِع  يف  مكانة 
ــرتاِم فـــاإن اجلــيــل الـــذي تربيه  ــ االإحـ
يكون اأهاًل لالإحرتاِم، واإذا ما اأُهينت 
فاإن  النق�ص  بعقدِة  ت�سعر  واأ�سبحت 
هذا العمل ميثل �سربة وعقوبة للجيِل 

القادم. 
يف  التباين  اأ�سا�ِص  وعلى  واالإ�سالم 
والبنات،  البنني  من  لكل  امل�سوؤولياِت 
للطرفني  خمتلفة  اأهمية  يعطي  فاإنه 

املــزايــا  بــكــافــِة  تتمتع  الــبــنــت  فجعل 
اجليل  تربية  تتوىل  لكي  واالإمكانات 

الواعي واملثقف. 
جملة)رفقًا  ــســرة  اأُ� اأرتـــاأت  فلذلك 
مركز  اىل  ــذهــاِب  ــال ب ــر(  ــقــواري ــال ب
احلـــــوراء زيــنــب)عــلــيــهــا الــ�ــســالم( 
مقابل  الــ�ــســهــداء  �ــســارع  الــكــائــن يف 
علي  ال�سيد  العليا  املرجعية  مكتب 
ــوارف(  ــ الــ�ــســيــ�ــســتــاين)دام ظــلــه الـ
املركز  م�سوؤولِة  مــع  لقاءها  لتجري 
على  تدور  التي  االأ�سئلِة  عن  لالإجابِة 
األــ�ــســنــِة الــكــثــري مــن الــنــا�ــِص فــبــداأت 
اأ�سئلتها على م�سوؤولِة  القوارير بطرِح 
املركز االأخت)�سارة حممد(، والذي 

اأُفتتح حديثًا، فكان اأول �سوؤالنا هو: 
�ض/ متى تاأ�س�ض مركز احلوراء 
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جهة  ولأي  ال�سالم(؟  زينب)عليها 
الركز؟  تابع هذا 

نــهــايــِة  يف  املـــركـــز  ــاأ�ــســ�ــص  ت ج/ 
مكتِب  اىل  تابع  وهــو  عــــام)٢٠١3(، 
عبد  ال�سيخ  �سماحة  الــعــام  االأمـــني 

املهدي الكربالئي. 
����ض/ م��ن اأي���ن ول���دت ال��ف��ك��رة 
ل���ت���اأ����س���ي�������ِض م����رك����ز احل�������وراء 

ال�سالم(؟  زينب)عليها 
تاأ�سي�ِص  مــن  الــفــكــرة  ولـــدت  ج/ 
البالغة،  لالأهميِة  نظرًا  املركز  هذا 
توجد  املقد�سِة  العتبِة احل�سينيِة  ففي 
لرعايِة  ق�سم  منها:  خمتلفة  اأق�سام 
كما  ال�سباب،  ب�سريحِة  ُيعنى  ال�سباب 
والذي  االأ�سري  االإر�ساد  مركز  يوجد 
يهتم ب�سوؤوِن االأ�سرة وم�ساكلها وطرق 
مركز  وهناك  امل�ساكل،  هذه  معاجلة 
لرعايِة الطفولة والذي ُيعنى ب�سريحِة 
�سريحة  فقط  لدينا  وبقيت  االأطفال، 
ال�سابات من عمر)١٢-١8( الفتيات 

لتن�سئِة  املراحل  اأهــِم  من  وهــي  �سنة 
الفتيات اإذ اإنها االأم والزوجة واالأخت 
الــ�ــســرائــح  اأوىل  مــن  ــي  وهـ والــبــنــت 
اإقرتاحًا  فقدمنا  املجتمِع  يف  املهمة 
اىل �ــســمــاحــِة الــ�ــســيــخ عــبــد املــهــدي 
بهذِه  يهتم  مركز  باإن�ساِء  الكربالئي 
العمل  برنامج  معه  وقدمنا  ال�سريحة 
ُقمنا  وكــذلــك  اأ�ــســهــر  �ستة  ملـــدِة  فيه 
بها،  نقوم  التي  الن�ساطات  بعر�ِص 
فوافق ال�سيخ االأمني العام على اإفتتاِح 
مركزنا- مركز احلوراء زينب)عليها 
ال�سيد  املركز  َتبّنى  وقــد  ال�سالم(- 
�سعد ها�سم البّناء وهو امل�سرف العام 

للمركِز. 
يقدمها  التي  الن�ساطات  ما  �ض/ 

الركز؟ 
بها  قام  التي  الن�ساطاِت  من  ج/ 

املركز هي: 
وا�ستمرت  االأولية  االإ�سعافات  دورة 
اىل �سِت دورات، وكان عدد امل�ساركات 
ــوايل  ــســت حـ ــ� ــذه الـــــــدورات ال يف هــ
جيدة  النتيجة  وكانت  طالبة   )٢3٠(
الزيارِة  الدورات يف  اأفادت هذه  وقد 
�ساركَن  حيث  االأربعينية  املليونية 
وقيا�ص  ــر  ــ االأُب زرِق  على  املــتــدربــات 
وت�سكيل  الــكــانــولــة  وو�ــســع  ال�سغط 
وطبابة  االأولية  االإ�سعافاِت  املغذي يف 
املفرزة  م�سوؤول  اأت�سل  وقد  الــزوار، 
َو�َسَكَرنا  �سجاد(  اأبو  ال�سيد)  الطبية 

على هذِه امل�ساعدة اجليدة. 
لتعليِم  دوراٍت  باإفتتاِح  ُقمنا  واأي�سًا 
مـــبـــادئ احلــا�ــســوب والــفــوتــو�ــســوب 
واملونتاج يف جممِع �سّيِد ال�سهداء)عليه 
هذه  مثل  اإفــتــتــاح  الــ�ــســالم(وكــررنــا 
عليها  الــطــلــب  لـــكـــرِة  الــــــــدورات 
واالإ�ستفادِة منها وكانت هذه الدورات 

تالقي قبواًل ح�سنًا ووا�سعًا. 
م�سابقاٍت  بعمِل  ن�ساطاتنا  وتطورت 
ــٍة  واأجــوب اأ�ــســئــلــٍة  على  حتــتــوي  دينية 
ال�سالم( البيت)عليهم  اأهــِل  ل�سريِة 
َتُخ�ص  مــ�ــســابــقــاٍت  َعــِمــلــنــا  ــك  وكــذل
املقد�سة  احل�سينيِة  العتبِة  منت�سبات 

لزيادِة ثقافتهنَّ الدينية. 
خمطط  لديكم  يوجد  هل  �ض/ 
بها  �ستقومون  ال��ت��ي  للن�ساطاِت 

؟  م�ستقبليًا

الإفتتاح  ُنخطط  فنحُن  نعم،  ج/ 
واإفــتــتــاح  اخلــيــاطــة  لتعليِم  دورات 
واللغة  االإنكليزية  اللغة  لتعليِم  دورات 

الفار�سية. 
ي�����س��رف على  ال����ذي  م���ن  ����ض/ 

ن�ساطاِتكم؟ 
ال�سّيد �سعد الدين ها�سم هو  ج/ 
ن�ساطاِتنا مبا�سرًة  ُي�سرف على  الذي 
ما  كــل  لنا  وُيــقــدم  بنف�سه  ويتاِبُعها 
خا�ص  وقــت  ُخ�س�َص  وقــد  نحتاجه 

ملتابعِة املركِز رغم اأعماله الكثرية. 
احل��وراء  مركز  ك��ادر  ه��ل  ���ض/ 
فقط؟  ال�سالم(ن�سوي  زينب)عليها 
ومم��ن ي��ت��ك��ّون ك��ادرك��م؟ وم��ا هي 

الوظيفية؟ اأعمالكم 
احلـــــــوراء  ــز  ــ ــرك ــ م كـــــــادر  ج/ 
زينب)عليها ال�سالم( ن�سوي، ويتكّون 

الكادر من خم�سِة اأ�سخا�ٍص فقط. 
واأما اأعمالنا الوظيفية فهي كالتايل: 
م�سوؤولة  حمــمــد:  �ــســارة  اأنـــا   -1

املركز. 
ها�سم)اأم  �سند�ص  وال�ست   -٢
ــة  ــ ــ ــدر(: وهـــي املــعــاونــة االإداري ــيـ حـ

للمركِز. 
الــ�ــســت �ــســرى اجلــلــيــحــاوي:   -3
وهي مدربة تعطي دورات الفوتو�سوب، 
وتعليم مبادئ احلا�سوب واأي�سًا تعمل 
واملــونــتــري  واملــونــتــاج  الت�سميم  يف 
والن�ساطات  املــهــاِم  من  الكثري  ولها 

الوا�سعة. 
اأّما ال�ست نغم: تعمل مقدمة   -4
اإذاعية منها تقدمي الربامج يف اإذاعِة 

العتبة احل�سينية املقد�سة. 
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الكتب  حتــرر  اإذ  حمـــررة  تعمل  األــفــت:  وال�ست   -5
اخلا�سة لن�سِرها على الفي�ص بوك، وحترر تقارير الفيديو 
مع �سوٍر تعليمية وتعر�ص مع �سوٍت و�سورة على ال�سا�سِة. 

وكيف  العمِل؟  ف  معوقات  لديكم  يوجد  هل  �ض/ 
العوقات؟  هذِه  مع  تتعاملون 

معوقات  ولكن  معوقات،  يوجد  عمل  لكّل  بالطبِع  ج/ 
ي�سٍر  بكّل  نتجاوزها  اأن  ن�ستطيع  ونحن  ب�سيطة  عملنا 

و�سهولة وهلل احلمد. 
التي ُقمتم بها؟  الن�ساطات  اأبرز واأهم  �ض/ ما هي 
ُقمنا  املركز  اإفتتاح  عند  هي  ن�ساطاتنا  اأبــرِز  من  ج/ 
ال�سالم(،  زينب)عليها  ال�سّيدة  خطبة  حفظ  مب�سابقِة 
حيث و�سل عدد امل�ساركات يف هذِه امل�سابقة حوايل األف 

م�ساركة وحلِد االآن ال زالت اآثار هذه امل�سابقة قائمة. 
ــة املــحــا�ــســرات  ــام ــًا مــن الــنــ�ــســاطــاِت املــهــمــة اإق واأيــ�ــس
لالأخوات  املركز  قاعِة  والعقائدية(يف  الدينية)الفقهية 
اأكد  امل�سرف  ال�سّيِد  من  وبتوجيٍه  واأبنائهّن  النازحات 
وتعليمهم  واالأطفاِل  بالن�ساِء  اخلا�سة  املحا�سراِت  على 
االأخالقية  املحا�سرات  واإعطائهم  االإبتالئية  امل�سائل 
والرتبوية وجاء هذا التوجيه بعد زيارتِه ملدينِة الزائرين 
على طريِق بغداد اإذ اإكت�سف موهبة اأطفال النازحني من 
خالِل حفظهم لالأنا�سيِد وال�سعاراِت والق�سائِد احل�سينية 
وغريها، مما اأكد على �سرورِة ت�سجيع هوؤالء االأطفال من 
خالِل امل�سابقات حلفِظ القراآن الكرمي وتعليمهم ال�سالة 
واإعطائهم الهدايا للفائزين بامل�سابقاِت،ولقد مل�سنا منهم 
الذي  اليوم  ففي  التعلِم،  يف  والرغبة  كبرية  اإ�ستجابة 
لالإ�سراِع  بنا  يت�سلون  النازحون  كان  ال�سيارة  فيه  تتاأخر 
يف احل�سوِر اىل املدينِة وكان ق�سم من النازحني يدعون 
هذه  ل�سماِع  املدينة  خــارِج  من  واأ�سدقائهم  اأقربائهم 

املحا�سرات الدينية املهمة. 
بتعليِم  البلغات  قامت  الفقهية  ال�سائل  باأي  �ض/ 

النازحني؟ 
علي  لل�سّيِد  املخت�سر  الوجيز  بُكتّيِب  معهم  بداأنا  ج/ 

ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف( وباالأخ�صِّ م�سائل الو�سوء 
والغ�سِل  كالطهارِة  املهمة  االإبتالئية  وامل�سائل  وال�سالة 

والنجا�ساِت وغريها. 
التي  غري  اأخ��رى  ن�ساطات  لديكم  بقيت  هل  �ض/ 

ذكرمتوها؟ 
رقية  مدر�سِة  مع  دائم  اإت�ساٍل  على  فنحن  نعم،  ج/ 
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ــي تــابــعــة لــلــمــرجــعــيــِة الــعــلــيــا الــ�ــســيــد علي  لــالأيــتــاِم وهـ
ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف( ويوجد لدينا يتيمات ونحُن 
نحاول اأن نح�سل لهم على كفاالت �سهرية ون�سرفها لهم.
����ض/ م���ا ه���ي ك��ل��م��ت��ك��م الأخ������رية ل��ج��ل��ة)رف��ق��ًا 

بالقوارير(؟
ج/ نحُن نالحظ اأن جملتكم املوقرة وبكّل �سدٍق اأقولها 

يف  نالحظه  ما  وهذا  والرفعِة  ال�سموِّ  اىل  للو�سوِل  تطمح 
كلِّ عدٍد جديد، نالحظ التقدم فيها وهذا بف�سِل كادرها 
احل�سني)عليه  لــالإمــام  واملــحــب  املخل�ص  للعمِل  املحب 

ال�سالم(.
ثم األتفتت اأُ�سرة القوارير اىل االأخِت املعاونة االإدارية)اأم 

حيدر( لت�سمع ما تقوله يف حِق القوارير فاأجابت قائلة:
التوعية  امل�سرية  رفــِد  يف  اأبــدعــت  الــقــواريــر  جملة  اإن 
االإ�سالمية وهي مركز النور وال�سعاع املحفز لكافِة الن�ساء 

لرتى النور من خالِل ما ين�سر فيها من اأبواٍب متعددة.
البيت)عليهم  اآل  فكر  االإ�سالمي،  بالفكِر  ُتعنى  وهــي 
االأمة من  الهادفة وكل ما يهم  والكلمة  االأ�سيل  ال�سالم( 
واملجتمع،  والفكر  الثقافة  �سعيِد  على  بّناء،  و�سلوك  روؤى 
وقد اأثبتت قدرة ملحوظة يف تخطي ال�سعاب، واالإ�ستمرار 

دون فتور اأو تلكوؤ واحلمد هلل.
بامل�ستوى  جملتنا  تكون  بــاأن  ن�سعى  نحن  القوارير/ 
واأهدافها،واأن تبقى عند ح�سن  الوفاِء لر�سالتها  ذاته يف 

ظن ُقراِئها.
زينب)عليها  احلــوراء  مركز  كادر  ت�سكر  املجلة  واأُ�سرة 
ال�سالم( حل�سِن االإ�ستظافة ولكّل ما قدمه لنا من خدمة 
احل�سينيِة  العتبِة  يف  املختلفة  االأقــ�ــســام  بــني  التوا�سل 

املقد�سة.
تربيِة  يف  واأ�سا�سيًا  مهمًا  دورًا  للمراأِة  اأن  نقول:  وختامًا 
بالعمِل  نهتم  اأن  �سيء  كّل  قبل  فعلينا  وفاعل،  منتٍج  جيٍل 
على اإرتقاِء امل�ستوى الفكري والتعليمي لها، اإذ من امل�سائِل 
الئٍق  م�ستوى  وعلى  متعلمة  والفتاة  املراأة  تكون  اأن  املهمة 

من الثقافِة االإ�سالمية.
اأُ�سرة القوارير تتمنى اأي�سًا للفتاِة املوؤمنة  واأي�سًا تتمنى 
وجتعلها  ال�سالم(  الزهراء)عليها  بال�سّيدِة  تقتدي  اأن 
قدوًة لها يف كّل اأموِر حياتها، واأن جتتهد من اأجِل التعلم 
برتبيِة اجليل  القراآن لرتقى  وعلوم  الدين  باأموِر  والتفقه 
اىل م�ستوى الرفعة وال�سمو وخلق اأ�سرة اإميانية اإذ للمراأِة 

والفتاة دور كبري يف اأداِء هذه الر�سالة املهمة.
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اأطفالنا والإلكرونيات احلديثة
ــب والـــرتويـــح مـــن النظم  ــع ال يــعــد 
لبناء  املكونة  واالجتماعية  الرتبوية 
اجتماعية  �ــســرورة  فهي  املجتمعات 
�سخ�سية  وتطوير  بناء  يف  لالإ�سهام 
الفرد امل�سلم، فقد كان االإ�سالم يدعو 
�سلوِك  والتطوير  الدائم  الت�سديد  اىل 

املجتمع امل�سلم.
لقد كان ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه 
االأطــفــال  برتبية  و�سلم(يهتم  ــه  ــ واآل
حقوقًا  للطفل  اأن  ــرى  ويـ ويــرعــاهــم 
معاملته،  ويف  تربيته  يف  والديه  على 
و�سلم(  ــه  واآلـ عليه  اهلل  وكان)�سلى 
رقيق املعاملة لالأطفال، يدعوهم للعِب 
معهم، ومن اقواله)�سلى اهلل عليه واآله 
واأدبه  �سبعا،   ابنك  و�سلم( :) اعب 
�سبعا()ر�سالة  و�ساحبه  �سبعا،  
احلقوق/ لالمام زين العابدين(، وقد 
كان)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ي�سيع 
الفرح وال�سرور بني ال�سغار ويالعبهم 
اللعب  عــلــى  ويــحــدثــهــم  معهم  وميـــر 

الرتبوي واملرح املتاح. 
ــاز واحلـــا�ـــســـب واالإنـــرتنـــت  ــف ــل ــت وال
�ستي�سن،  االإلكرتونية )بالي  واالألعاب 
جيم بوي، بي اإ�ص بي .. وغريها( من 
االأ�سرة  تواجه  التي  التحديات  اأكــرب 
وقتنا  يف  اأبنائها  تربية  يف  امل�سلمة 

احلا�سر.. 
وكثري من االأ�سر يظهرون اليوم قلقًا 
متزايدًا اجتاه انعكا�سات م�ساهدة هذه 
الربامج على االبناء وي�ساركهم يف هذا 
ال�سعور عدد ال باأ�ص به من االخ�سائيني 
يف علم االجتماع وعلم النف�ص وغريهم 
من املدر�سني واأ�سحاب االخت�سا�سات 
الرتبوية االخرى، وذلك ملا لها من اأثر 
على النمو العقلي واملعريف واالجتماعي 

للطفل والنا�سئة.
فاإما اأن متنعها وحتارب وجودها يف 
كل جديد  وراء  تن�ساق  اأنها  اأو  البيت، 
قيد  دون  معها  يتعامل  الطفل  وتــرتك 
تركها دون رقيب  فاإن خطر  اأو �سرط 

اآثــار �سلبية كثرية  اإىل  يــوؤدي  وح�سيب 
يطول احلديث عنها، من اأهمها: 

االآثار ال�سحية )ال�سمنة، الع�سبية، 
عدم الرتكيز، �سعف النظر ...اإلخ(، 
والعزلة،  )االن�سحاب  النف�سية  واالآثار 
واملجتمع،  االأ�سرة  مع  التفاعل  وعــدم 
ــف...(، واالآثـــــار  ــ ــن ــ ــع ــ ــل، وال ــس ــ� ــك وال
االأخالقية )تبّني قيم �سلبية، االن�سياق 
حب  مــن  املــحــرمــة  ــات  ــعــالق ال وراء 

و�سداقة(.
ويتفق كثري من االآباء واالأمهات على 
اأطفالهم  جلو�ص  من  التقليل  �سرورة 
ا�ستخدام  اأو  الفيديو،  اأو  التلفاز  اأمام 
االأجهزة االإلكرتونية املختلفة، ولكنهم 
ذلــك.  حتقيق  كيفية  عــن  يت�ساءلون 
التي  الــ�ــســوابــط  ــم  اأهـ اإىل  و�سن�سري 
ينبغي لالأ�سرة اأن تراعيها عند ال�سماح 
بدخول مثل هذه امل�ستجدات اإىل البيت

�سوابط اال�ستخدام:
من املهم اأن نتذكر - قبل اأن نتخذ اأي 
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�سيا�سة اأ�سرية حيال هذا املو�سوع - اأن 
واالألعاب  واالإنرتنت  واحلا�سب  التلفاز 
اأدوات  اإال  ما هي  االإلكرتونية وغريها 
يحدد  الــذي  هو  ا�ستخدامها  وكيفية 
ال�سرر،  اأو  بالفائدة  عليها  حكمنا 

وباملنع اأو ال�سماح.
ا اأن تتعامل االأ�سرة مع  ومن املهم اأي�سً
هذا التحدي كما تتعامل مع اأي م�سكلة 
تربوية اأخرى، وذلك باأن تقدر حاجة 
يحتاج  فالطفل  ال�سبط،   اإىل  الطفل 
اأن ي�سبط �سلوكه يف التعامل مع هذه 
حتتاج  ال�سبط  وعملية  امل�ستجدات، 
اإىل عدة �سروط لكي تكون فعالة وهي:

التي  ال�سوابط  و�سوح  �سرورة   )1(
امل�ستجدات،  هــذه  ا�ستخدام  حتكم 
اأطفالنا قبل �سراء  اأن نتحدث مع  اأي 
اأن  يجب  التي  ال�سوابط  عن  اجلهاز 
ي�سريوا عليها لُي�سمح لهم با�ستخدامه.

و�سع  يف  اأطفالنا  مع  ن�سرتك   )٢(
هـــذه الــ�ــســوابــط،  ونـــحـــاور، ونقنع،  
ونعلل،  والطفل ي�ستجيب اأكر اإذا فهم 

و�سعر مب�ساركته يف القرار.
ــخــدام يجب  ــت ــس ــوابـــط اال� ــسـ )3(�ـ
�ــســاعــات  الـــوقـــت )عــــدد  تــ�ــســمــل  اأن 
ا�ستخدام  ميكن  متى  اال�ــســتــخــدام، 
اأثناء  با�ستخدامه  ي�سمح  اجلهاز، هل 
االأ�سبوع اأو يف نهاية االأ�سبوع،  قبل اأداء 

الواجبات اأو بعد ...) 
ا املحتوى،  اأي امل�سمون  وت�سمل اأي�سً
يف اللعبة اأو الربنامج اأو املوقع.. ويجب 
اأال نتهاون يف �سرف اأطفالنا عن األعاب 
ما  على  حتتوي  التي  تلك  اأو  العنف،  
يخالف قيمنا ومعتقداتنا،  واإقناعهم 

بذلك.
)4(�سرورة الثبات واال�ستمرارية يف 
تطبيق ال�سوابط التي مت االتفاق عليها 
مع االأطفال.. والتذبذب يوؤدي اإىل عدم 
اإح�سا�ص الطفل باالأمن، وانعدام ثقته 

بوالده ؛ الأنه ال يعرف ما الذي يريده.
)5(البــــــد مـــن احلــــزم عــنــد عــدم 

واتخاذ  ال�سوابط،   بتطبيق  االلتزام 
اإجــراء مينع تكراره م�ستقباًل،  كاملنع 
ــوم،  وغـــري ذلــك،   ــ مــن الــلــعــب مـــدة ي

وباملقابل الت�سجيع عند االن�سباط.
املراقبة  ا�ستخدام  مــن  ــد  الب  )٦(
واملتابعة عن بعد، ودون اأن ي�سعر الطفل 

بذلك؛ خا�سة ا�ستخدام االإنرتنت.
وملا كان من النادر جدا يف مثل هذه 
من  يخلو  الـــذي  البيت  وجـــود  ــام  ــ االأي
ال�سرورة تدعو كل  فاإن  هذه االأجهزة 
اأخــذ جانب احلــذر اجتاه  االأ�ــســر اىل 
تلك االأنعكا�سات املختلفة التي ترتكها 
االأبناء،  على  الربامج  هــذه  م�ساهدة 
و�سمان  تن�سئتهم  على  حر�سًا  وذلــك 
م�ستقبل تربيتهم، فال بّد اأن ن�سع هذه 
اأي  البيت  االأجــهــزة يف مكان عــام يف 
يف مكان ت�سعب فيه خلوة الطفل مع 

االأجهزة.
بدائل تقلل التعلق باالإلكرتونيات :

ثم البد اأن نفكر ببدائل مغرية نقدمها 
ا عن الوقت الذي يق�سى  الأطفالنا عو�سً
مع تلك االأجهزة، ويجب اأن ن�ساركهم 
يف ق�ساء اأوقات اأكر معهم مهما كانت 

م�ساغلنا 
وفيما ياأتي بع�ص االأفكار التي ميكن 
بدائل  لتقدمي  الــوالــديــن  ت�ساعد  اأن 

ممتعة ومفيدة الأطفالهم:
1- اكت�سف هوايات طفلك وطورها: 
كل طفل لديه اهتمام يف جانب معني، 
طور هذا االهتمام لي�سبح هواية، وال 
هذه  تعزز  التي  االأدوات  ب�سراء  تبخل 

الهواية.
النبوية  ال�سرية  يف  كتاًبا  ا�سرت   -٢
املع�سومني  ــة  ــمـ االأئـ ــرية  ــس � عـــن  اأو 
ال�ساحلني  واالأولــيــاء  ال�سالم  عليهم 
وا�سيل،  �سحيح  منهاج  ينتهجوا  كي 

وخ�س�ص لذلك وقًتا ح�سب قدرتك.
على  طفلتِك  عــّودي  املطبخ:  يف   -3
بــاإعــداد  واال�ــســتــمــتــاع  املطبخ  ــول  دخـ
�سراء  وميكنك   . اخلفيفة  الوجبات 

كتاب طبخ خا�ص باالأطفال.
4- جهز منطقة للعمل: حدد مكاًنا 
منطقة  ليكون  املنزل  يف  ركــن  اأي  يف 

عمل الأطفالك. 
    �سع فيه طاولة �سغرية وكرا�سي، 
ومق�ص،  ــوان،  ــ واأل للمهمالت،  و�سلة 
و�سمغ، واأوراًقا ملونة، �سيق�سي طفلك 

فيها اأطول االأوقات واأمتعها.
5- معر�ص للر�سوم: لت�سجيع طفلك 
موعًدا  حتدد  اأن  ميكن  الر�سم،  على 
العائلة  اأطفال  لر�سوم  معر�ص  الإقامة 
اأو اجلريان.. خ�س�ص جوائز واعر�ص 
اأعمال امل�سرتكني واجعله حدًثا اأ�سرًيا.

على  اأطفالك  �سجع  الريا�سة:   -٦
ممار�سة الريا�سة، وميكنك ممار�ستها 

معهم.. 
7- تــعــرف عــلــى مــعــامل املــديــنــة: 
االأ�سبوع  اأو  ال�سهر  يف  يوًما  خ�س�ص 
التي  املدينة  معامل  من  َمْعلم  لزيارة 

ت�سكنها.
يوًما  خ�س�ص  لل�سدقة:  يــوم   -8
الأطفالك يف ال�سهر اأو الف�سل للتخل�ص 
ــعــاب..  مــن الــزائــد مــن املالب�ص واالأل
طفلك  واجــعــل  لل�سدقة،  واجمعها 

ي�سارك يف اجلمع والرتتيب.
9- عّود طفلك على كتابة مذكراته: 
اأهــم  �سغري  دفـــرت  يف  الــطــفــل  يكتب 
التاريخ  ويــدون  يومه،  له يف  ما حدث 
يزينه  اأن  وميــكــن  وال�سنة،  وال�سهر 
يتعود  اأن  على  هذا  وي�ساعد  بر�سوم، 
وحتــديــد  ــومــه،  ي يف  التفكري  الــطــفــل 
بطريقة  عنها  والتنفي�ص  م�ساعره، 

اإيجابية.
تنفيذها  ميكن  كثرية  اأفكاًرا  �ستجد 
االأوقــات  اأجمل  وتق�سي  اأطفالك،  مع 
ــات حتــفــر يف ذاكــرتــكــم  ــ مــعــهــم، اأوقـ

جميعا. 
اأحمد البخاتي
بغداد
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الرميمة الأ�سرية لهذا اليوم :
 �سبع مهارات حلماية اأبنائنا من الكذب ! 

ال�سلوكية  العادات  اأحــد  هو  الكذب 
 ( �سمن  عمومه  يف  ي�سّنف  والـــذي 
العادات ال�سيئة (. هو اأحد ال�سلوكيات 
) الدفاعية ( اأو ) الهروبّية ( .. يلجاأ 
الطفل للكذب اإّما دفاعًا عن نف�سه اأو 

هروبًا من واقع اأو من عقوبة .
الكذب �سلوك ) مكت�سب (.. مبعنى 
البيئة  اأن الطفل يتعّلمه ويكت�سبه من 
اأثر  والرتبية التي ن�ساأ فيها . جاء يف 
اإَل..ّ.ا  ُخلٍق  كِلّ  على  ُيطبُع  املوؤمُن   (

الكذَب واخليانَة (.
الطفل  عند  الــكــذب  ا�ــســبــاب  اأهـــم 
بال�سرب   . الرتبية  يف  الق�سوة   -  :
يدفع  مما  ذلــك  نحو  اأو  التحقري  اأو 
الطفل اإىل اأن يقول غري احلقيقة . - 

اأمه  ي�سمع  . فهو  الكذب  الرتبية على 
يف  كذبات  ولــو  يكذب،  ــوه  واأب تكذب، 
اأمور ي�سرية قد ال نلقي لها بااًل غري اأن 
فيحاكيه  املوقف  عنده  ينطبع  الطفل 
. - اخلواء املعريف عند الطفل . عن 
الدنيا  يف  وعاقبته  و  الكذب  خطورة 
واالآخرة . دائما املعرفة ت�سّكل ) خط 
خط   ( الــوقــت  نف�ص  ويف   ) دفــاعــي 
بنائي ( على ح�سب الظرف واملوقف 
 . ــادي  واملـ العاطفي   . احلــرمــان   -  .
للكذب  الطفل  ي�سطر   . واالإهــمــال 
من  ليخرج  فقط  اأقرانه  اأمــام  �سيما 
دائرة ال�سعور باحلرمان اإىل دائرة ) 
الت�سّبع ( مبا لي�ص عنده اأو لي�ص فيه .. 
فقط ليقاوم هذا احلرمان الواقعي .

وحني نتمّنى من اأبنائنا اأن ال يكذبوا، 
علينا : - اأن نعاملهم باحرتام وثقة، 
والريبة  ال�سك  ا�سلوب  عــن  ونبتعد 
املراوغة  عندهم  تثري  التي  واالأ�سئلة 
على  ونــحــّفــزهــم  ن�سّجعهم  اأن   -  .
اأ�سلوب  عــن  نبتعد  اأن   -  . ال�سدق 
اأ�سلوب تو�سيح  املعاتبة وال�سرب اإىل 
على  ــقــوة  ــال ب ــة  ــي ــرتب ال  -  . اخلـــطـــاأ 
من  بالنموذج  الرتبية   -  . دق  ال�سّ
خالل الق�سة الهادفة . ) ق�سة بائعة 
اللنب ( . - تو�سيح خطورة الكذب يف 
الأطفالنا  الدعاء   -  . واالآخــرة  الدنيا 

بال�سالح .
رقية حممد
بغداد
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اهمية ا�سالح النف�ض
النف�ص  ا�ـــســـالح  عــمــلــيــة  تــتــ�ــســف 
الــ�ــســريــعــة  ــة يف  ــغ ــال ــب ال ــة  ــي ــم ــااله ب
اال�سالمية، كونها ت�سكل منطلقًا نحو 
والرقي  االن�ساين،  املجتمع  ا�سالح 
وا�ستحقاق  الكمال  نحو  باالن�سانية 
الــقــراآن  وقــد حــّث  االلهية،  اخلــالفــة 
الكرمي على ا�سالح النف�ص، حيث قال 
َفَألْهَمَهَا   )7( سَوَّاهَا  ــا  وَمَ وَنَْفٍس  تعاىل} 
وَتَْقوَاهَا{)ال�سم�ص:8-7(،  ــا  ُفــجُــورَهَ
ــة لــهــذا  ــي ويـــوجـــد خـــطـــوات عــمــالن
االن�سان  خاللها  من  ي�سل  اال�سالح 

اىل مراتب الكمال:
م��ع��رف��ة  الول:  اخل���ط���وة 

النف�ض الن�سانية: 
الــ�ــســلــوك  ــج  ــامـ الـــربنـ حتـــديـــد  ان 
الروحي لالن�سان من مالحظة الذات 
خ�سائ�سها  وا�ستك�ساف  االن�سانية، 
واحتياج  مطلق  فقر  من  الوجودية، 
معرفة  خاللها  من  له  ليت�سنى  دائم، 
اهلل تعاىل)من عرف نف�سه فقد عرف 
ربه( وحماولة تكوين روؤية عقدية يف 
نحو  االن�سان  م�سرية  حتكم  الوجود 
التكامل، وجتعله يركن اىل اهلل تعاىل 
ويهجر  و�سكناته،  حركاته  جميع  يف 

كل ما لي�ص هلل فيه ر�سى.
اخلطوة الثانية: معرفة 

الل تعال:
ا�ستكمااًل خلطوات ال�سحة النف�سية 

خا�سية  على  التاأكيد  يجب  االن�سانية 
البناء  وتوحيده يف  تعاىل  اهلل  معرفة 
يعاين  اأن  فبعد  لالن�سان،  الــروحــي 
الوجودي،  واحتياجه  فقره  االن�سان 
بفطرته  ــعــرف  ــت ال لـــه  ــاح  ــت ي ــوف  ــس �
ووجـــدانـــه وعــقــلــه عــلــى اهلل تــعــاىل 
و�سفاته وا�سمائه، وم�ساهدة مظاهر 
فيخ�سع  الوجود،  يف  وعظمته  قدرته 
ويهتدي  احلقة،  العبودية  خ�سوع  له 
التم�سك  مــن خــالل  هــدايــتــه،  بــنــور 
له،  �سريك  ال  تعاىل وحده  بحبل اهلل 
املوؤثر االوحد يف الوجود، الذي ي�ستند 
اليه وجود اال�سياء وفاعليتها، والعمل 
التوحيدية  الــروؤيــة  هــذه  حتكيم  على 
ــة، فــال بد  ــاف ــاة ك يف جمـــاالت احلــي
اال�سا�ص  املنطلق  التوحيد  جعل  من 
اإّن  االن�سان، حيث  افعال  واالوحد يف 
كّل فعل ال بّد له من نحو تعلق بهدف 
تعاىل  اأنه  ومبا  وت�سخ�ص،  واقعية  له 
ــق، فــال بــّد مــن كون  هــو الــوجــود احل
وت�سّخ�سها  تكت�سب حقيقتها  اال�سياء 
الواقعي من خالل ارتباطها به تعاىل، 
اللحاظ  بــهــذا  حلاظها  ــالل  خ ــن  وم
مبعزل  ل�سيء  واقعية  فال  واالرتباط، 
ــعــاىل، وعليه  ت بـــاهلل  عــن االرتـــبـــاط 
تكت�سب االفعال قيمتها وهدفيتها من 

خالل ربطها باهلل تعاىل.
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة: الل��ت��زام 

باأحكام ال�سريعة وقيمتها:

ال�سريعة  بــاأحــكــام  االلــتــزام  يجب 
حتويه  ملا  نظرًا  وقيمتها،  اال�سالمية 
ترتقي  و�سلوكية  عبادية  برامج  من 
ــدارك  مــ اىل  ــانــيــة  االنــ�ــس بــالــنــفــ�ــص 
الــروا�ــســب  مــن  وتخل�سها  الــكــمــال، 
تقف  التي  املادية  والعوالق  الدنيوية 
لكماله،  االنــ�ــســان  بلوغ  امــام  حــائــاًل 
اهلل  ايــام  مــن  اال�ستفادة  يجب  كما 
الفر�ص  واغتنام  الدهر،  ونفحاته يف 
لهم  ا�ستنقاذًا  لعباده،  اأعــّدهــا  التي 
بناء  يجب  كما  الغفلة،  ظلمات  مــن 
بــه يف  الـــروح االنــ�ــســانــيــة، ملــا ت�سهم 
وجعلها  وا�سالحها،  النف�ص  تهذيب 
باأخالق اهلل تعاىل،  روحانية متخلقة 
اول  وهي  التقوى،  القيم  هذه  واوىل 
كما يجب  بها،  يتحلى  ان  �سفة يجب 
النف�ص  تطهري  يف  والتوبة  اال�ستغفار 
لــتــنــطــلــق يف مــ�ــســرية  ومــ�ــســاعــدتــهــا 
تكاملها من جديد بعد �سقوطها بفعل 

الذنوب واخلطايا. 
التي  اللحظة  ان  نقول  اخلتام  ويف 
نعقد فيها العزم على خمالفة اهوائنا 
ــغــرور  وال الــعــجــب  وتـــرك  النف�سية، 
قد  نكون  النف�ص،  ل�سيطان  والتبعية 
ال�سالح  طريق  على  القدم  و�سعنا 

واخلري. 
ال�سيخ لبنان الزين
لبنان
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بقلم : د. �سفا لطفي 

التطور  يف  ورغبته  امل�سلم  الفنان  عبقرية  اإن 
والتطوير معًا دفعاه اأوال الن يبحث عن اآفاق مميزة 
كان  وبالتايل  بعيدًا  ورغباتها  نف�سه  باأهواء  ترمي 
و�سواًل  نف�سه  وتزكية  ت�سذيب  يف  االإ�سهام  لذلك 

بها اإىل طريق احلق واخلري. 

واأ�سكاله  ن�سو�سه  يف  مرتجمة  طروحاته  فجاءت 
بكل  ليقول  بل   - ذا  اأنا  ها   - يقول  لكي  ال  واألوانه 
موؤمن  انه  الو�سيلة،  اإليه  وابتغوا  اهلل  اتقوا  توا�سع 
تدلل  ــه  وطــروحــات ــعــاىل،  ت اهلل  عــنــد  اإال  جمــهــول 
تاأخذ  الأنها  ذلــك  املطلق  باجتاه  �سريه  �سحة  لنا 

ــنـــا جتـــاه  ــعـــقـــولـ املطلق بـ ــال  ــم اجل
توؤ�سر  اأرواحـــــنـــــا اإنها 

ــق بــهــا  ــ ــل بــــهــــدوء وحتــ
مــواجــهــة  يف  لــتــ�ــســعــهــا 

ــة  ــ ــديـ ــ ــة االأحـ ــقـ ــيـ ــقـ احلـ
�سبحانه  احلـــق  حقيقة 

مـــبـــدع  ــه  ــ ــ ان  . وتــــعــــاىل 
و�ــســاحــب تــ�ــســريــف الأنــه 

�سرمدي  ح�سور  يف  ي�سعنا 
هــادئــة  �ــســكــونــيــة  ب�سيغة 
الوقت  بنف�ص  وم�ستمرة 
معه  ونـــحـــن  نــ�ــســعــر  فـــال 
الدائم  احل�سور  هــذا  يف 

زمانية  فا�سلة  هناك  بــان 
عنده  وامل�ستقبل،  فاملا�سي 

 . واحدة  لعملة  وجهان 

الب�سرية  االأ�سكال  رحلة  فان 
و�سوال  الــقــدم  منذ  واالألـــوان 
ــي،  ــ ــالم ــ ــس ــ ــن االإ� ــفـ ــالـ بـ
بال�سمة  و�ــســمــت 

اخلطاب اجلمايل للون  الأخ�سر ف العمارة الإ�سالمية 
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من�ساأ  ذات  اإنــهــا  ذلــك  الروحية 
املطلق  اجلمال  هو  واحــد  روحــي 
خا�ص  مطلق  جمال  هناك  ولي�ص 
من  ينهل  فالكل  معينة  بــديــانــة 
نحن   . تعاىل  اهلل  هو   واحد  نور 
الذي  االأخ�سر  اللون  اإزاء  االآن 
يجعل  اإ�ــســايف  ح�سور  لــه  يبقى 
حافلة  االإ�سالمية  العمارة   من 
با�ستدالل  م�سكها  ميكن  ال  برموز 
اأكــر  ــون  ــل ال يجعلها  اإذ  عــقــلــي، 
تكون  اأن  مــن  واأ�ــســعــب  �سمولية 
ــنــاول قـــوانـــني الــعــقــل،  طــيــعــة ملــت
�سحنتها  الن  ع�سية  ت�سبح  اإنها 
ــة جــعــلــتــهــا تــخــرج من  ــافــي االإ�ــس
ومتيل  لت�سري  املــحــدود  جــاذبــيــة 

اإىل الالحمدود .

ــوان  واالأخــ�ــســر واحـــد مــن االألـ
ــن  ــن حــدي ــ الــــــذي يـــخـــرجـــنـــا م
ائــتــالف  وحـــدة  اأمـــام  لي�سعنا 
نــاجتــة مــن جـــدل بــني رمــزيــن 
دنو  ميثل  احدهما  مت�سادين 
�سموها،  ميثل  واالآخر  الروح 
ــل مــن  ــ ــث ــه متـــــامـــــًا ميــ ــ ــ انـ
وحــدة  الــروحــيــة  الناحية 
وكونت  تفاعلت  اأ�ــســداد 
كال�سالب  جديدة  حالة 
تكوينهما  يف  واملوجب 
اإن   . ــور  ــ ــن ــ ــل ــ ل
اللون  ح�سور 
ــر  ــسـ ــ�ـ االأخـ

يف 

ا�ستكمال  هو  االإ�سالمية   العمارة 
املتحررة  الروحية  للغته  الت�سكيل 
لريجع  ذلك  كل  املادة،  عامل  من 
بعملياته  ــعــمــاري  ال الــتــ�ــســمــيــم 
اإىل  الــتــجــريــديــة  اخلــطــوطــيــة 
رمزية  لغة  بذلك  موجدًا  املطلق، 
ال�سبب  ويــعــود  لــلــوجــود،  مقابلة 
ــجــاد هـــذه الــلــغــة الــرمــزيــة  يف اإي
ــات  اآيـ ــراآن  ــقـ الـ ــتــخــدام  ا�ــس اإىل 
اإلهية  كاإ�سارات  جميعها  الطبيعة 
الدقيقة  املحاكاة  من  واخلــروج 
ــي هي  ــرئ واملــال�ــســقــة لــلــواقــع امل
تــعــبــري عــن فــهــم املــ�ــســمــم كــون 
هي  والتي  اآيات  جمموعة  الواقع 
منف�ساًل  واقعًا  لي�ست  اأ�سلها  يف 
العملية  وتتجلى   . بــذاتــه  قائمًا 
ال�سور  تك�سف  التي  االإبــداعــيــة 
ــن متــثــلــهــا  املـــرئـــيـــة وتــزيــلــهــا عـ
احلا�سر وجتردها حتى ال ت�سري 
ح�سور  يف  املو�سوعات  على  دالة 
تاأملية  لغة  بــل  الــ�ــســورة،  مــادي 
الذي  املرئي  غري  العامل  تخاطب 
نحن   . املــو�ــســوعــات  حقيقة  هــو 
يف  ــر  االأخــ�ــس الـــلـــون  اإزاء  االآن 
رغم  والتي  االإ�سالمية،  العمارة 
اللون االأخ�سر  الزمن بقي  تقادم 
ــا يــبــدو  لــونــًا مــتــغــلــبــًا فــيــهــا وهــن
بــروؤيــة  م�سبع  املــ�ــســلــم  املــ�ــســمــم 
جمرد  وهــلــة  الأول  تــبــدو  عمارية 
يف  لكنها  بحتة  جمالية  ظــاهــرة 
)اإن�سانية  ظاهرة  تبقى  اأعماقها 
- خلقية - كونية( يف اآن واحد .

يف  ورد  فقد  االأخ�سر  اللون  اأما 
وله  اآية  من  باأكر  الكرمي  القران 
وجل  عز  اهلل  يقول  عدة،  دالالت 
واستربق  خضر  سندس  ثياب  "عليهم 
ــضــة وســقــاهــم  ــوا أســـــاور مـــن ف ــلـ وحـ
ــم شـــرابـــًا طـــهـــورًا " )االإنــ�ــســان،  رهبـ
وتــعــاىل  �سبحانه  ــقــول  وي  ،)٢١
رفــــــرف خــضــر  ــلـــى  عـ مــتــكــئــني   "
ــقــري حــســان " )الــرحــمــن،  وعــب
أولــئــك   " ويــقــول عــز وجــل   )76
حتتهم  من  جتــري  عــدن  جنات  هلم 
الهنار حيلون من أساور من ذهب 
سندس  مــن  خــضــرًا  ثــيــابــًا  ويلبسون 
وقوله   )3١ )الكهف،   " وإستربق 
انزل  الذي  وهو   " وتعاىل  �سبحانه 
بــه نبات  مــن الــســمــاء مـــاءًا فــأخــرجــنــا 
ــرج مــنــه حــبــًا  ــيء خـــضـــرًا خنـ كـــل شـ

مرتاكبًا " )االأنعام، 99( .

ــان الــلــون االأخــ�ــســر  وهــكــذا فـ
وهي  م�ستقر  باأقد�ص  هنا  ارتبط 
اجلنة، كما اإن هذا اللون يذكرنا 
النعيم  يف  واخللود  العاقبة  بخري 
حيث اجلمال االأزيل، وحني ي�سرع 
املــ�ــســمــم املــ�ــســلــم يف ا�ــســتــخــدام 
هذا  ا�ستخدامه  فان  اللون  هذا 
مرجعيته  عـــن  ــزل  مبــع يــكــن  مل 
هذا  ي�سع  حيث  وهــو  القراآنية، 
اللون اأمام اأنظارنا فانه بالتاأكيد 
انطوت  ملــا  اإحــالــتــنــا  اإىل  يــهــدف 
من  الــكــرمي  الــقــران  اآيـــات  عليه 

معاين ودالالت .
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ام المام الهادي)عليه ال�سالم(
ا�سمها:

�ســـمانة)الكايف١:  ال�ســـيدة  هـــي 
ن�ســـاء  اف�ســـل  مـــن  كانـــت   ،)498
ع�سرهـــا حيـــث ال يوجد لهـــا مثيل يف 
الزهد والتقوى، وكانت دائمة ال�سيام 
والقيـــام، كيف وان اهلل عز وجل جعلها 
وعاًء ل�ســـره املكنون، فهي زوجة االمام 
اجلواد وام االمام الهادي، وكانت تلك 
ال�ســـيدة جاريـــة مولدة ن�ســـاأت يف ديار 
العرب، فتعلمت االأدب واملعا�ســـرة من 
ذلـــك املجتمـــع الـــذي منت فيـــه القيم 
واملثـــل العليـــا ومكارم االخـــالق بربكة 

احلنيف.  اال�ســـالم 
�سو�ســـن،  االخـــرى:  ا�ســـماءها  ومـــن 
وجمانة، وغريها)بحار االنوار٥٠: ١١٥(. 

كنيتها: 
ام الف�سل)بحار االنوار٥٠: ١١4(.

لقبها:
ال�سيدة)دالئل االمامة:4١١(. 

زواجها من المام اجلواد)عليه 
ال�سالم(

قـــال حممد بـــن الفرج بـــن ابراهيم 
بـــن عبد اهلل بن جعفـــر: دعاين االمام 
ابـــو جعفر)اجلواد(حممـــد بـــن علـــي 
مو�ســـى)عليهم ال�ســـالم(، فاعلمي اأن 
قافلة قدمت فيها نخا�ص ومعه جواري، 
ودفع يل �سبعني دينارًا، وامرين بابتياع 
جارية و�سفها يل، فم�سيت وعلمت 
مبا امـــرين، وكانت تلـــك اجلارية 
الهادي)عليـــه  احل�ســـن  ابـــي  ام 
ا�ســـمها  اأن  وروي  ال�ســـالم(، 
 .)368 االمامة:4١٠/  �سمانة)دالئل 
وعندما و�سلت تلك ال�ســـيدة اجلليلة 
تزوجها االمام اجلواد)عليه ال�سالم(، 

وعا�ســـت يف كنفـــه، وهي 
تغرتف من منري االمامة 
ر�ســـفات  العذب  ومنهلها 

املختوم.  الرحيق 
ولدتها المام 

الهادي)عليه ال�سالم(
�سمانة  ال�سيدة  اقرتنـــــــــــــت 

اجلواد)عليـــه  باالإمـــام  املغربيـــة 
زواجهـــا  علـــى  وم�ســـى  ال�ســـالم(، 
املبـــارك مـــدة مـــن الزمـــن، فحملت 
ال�ســـالم(.  الهادي)عليـــه  بولدهـــا 

ويف يـــوم مـــن االيـــام املباركـــة اأطّل 
علـــى بيت االإمامـــة كوكـــب دّري، اأنار 
البيت العلـــوي، فزاده بهجـــة و�سياًء، 
وقد ا�سيفت بوالدته اىل بيت الر�سالة 
واالإمامـــة ومقـــّر الو�سيـــة واخلالفـــة 
�ســـعبة مـــن دوحـــة النبـــوة منت�ســـاة 
مرت�ساة، وثمرة من �ســـجرة الر�سالة 

جمتباه.  جمتنـــاه 
اأما والدتـــه فقد اختلفـــت الروايات، 
فقد ذكـــر ابن عيا�ـــص: اأنهـــا كانت يف 
الـــثاين او اخلام�ـــص من �ســـهر رجب 
االأ�ســـب، فيما ذكـــرت روايـــة اخرى: 
اأن والدته كانت يف الن�سف من �ســـهر 
ذي احلجـــة احلرام من �ســـنة)٢١٢(
املدينـــة  قـــرب  املباركـــة  للهجـــرة 
املنـــورة يف مو�ســـع يقـــال له:)�سريا( 
او)�سربا()الف�ســـول املهمـــة:٢6٥(. 

كراماتها: 
يكفـــي يف جاللة هذه ال�ســـيدة وعلّو 
�ساأنها و�ســـمّو مقامها ما حتدثت عنه 
الروايـــة الـــواردة عـــن ولدهـــا االأمام 
الهادي)عليـــه ال�ســـالم( واملروية عن 

حممد بـــن الفرج 
وعلي بن مهزيار: حيث قال)عليه 

ال�ســـالم(:)اأمي عارفـــة بحقي، وهي 
مـــن اأهـــل اجلنـــة، ال يقربها �ســـيطان 
مـــارد، وال ينالهـــا كيـــد جبـــار عنيد، 
وهـــي مكلـــوؤة بعـــني اهلل التـــي ال تنام، 
وال تتخلـــف عـــن امهـــات ال�سديقـــني 
االمامـــة/  وال�ساحلني()دالئـــل 

 .)369 الطـــربي4١٠/ 
وفاتها)عليها ال�سالم(:

مـــرة اخرى نلتقي مـــع التاأريخ الذي 
ه�سم حق االآل وبخ�ســـهم حقوقهم يف 
كل �ســـيء حتى قام حماته من االوغاد 
على حرق تراث ال�ســـيعة فلـــم ي�سلنا 
منـــه اإاّل النـــزر القليـــل، وهكـــذا �ساع 
علينـــا تاريخ وفاة هذه املـــراأة اجلليلة 
كمـــا �ساعـــت تواريـــخ معظـــم امهات 

ال�ســـالم(.  املع�سومني)عليهم 
زوجـــة  يـــا  عليـــك  ف�ســـالم 
اجلـــواد، ويـــااأم الهـــادي، ويـــا جـــدة 
الع�سكري)عليهم ال�سالم( يوم دخلت 
بيـــوت اآل اهلل ويوم كنـــت يف لقاء اهلل 

اهلل.  اآل  و�ســـفاعة 
ورزقنا اهلل �سفاعتكم يوم الورود. 

30

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أعالم النساء



ام المام الع�سكري)عليه ال�سالم(

ا�سمها: 
�سو�ســـن)بحار  ال�ســـيدة  هـــي 
االنـــوار٢36/٥٠(، كانت يف نهاية 
العفـــة وال�سالح والـــورع والتقوى، 
ويف مقدمـــة العارفـــات يف زمانها، 
وكانت يف بلدها من اال�سراف، ويف 
م�ســـاف امللوك، ويكفـــي يف ف�سلها 
اأنهـــا كانت مفزعـــًا وملجاأ ل�ســـيعته 
ال�ســـالم( يف  البيت)عليهـــم  اأهـــل 
زممن حمنة ال�ســـيعة اأثنـــاء الغيبة 
ال�سغـــرى لالإمام املهدي عجل اهلل 

ال�ســـريف.  فرجـــه  تعـــاىل 
االخـــرى:  ا�ســـمائها  ومـــن 
وع�ســـفان،  وحديثـــة،  حديـــث، 
و�سليل، و�ســـمانة)الكايف١: ٥٠3(، 
ولها ا�ســـماء اخـــرى،اإاّل اأن ا�ســـهر 

وحديـــث.  �سو�ســـن،  ا�ســـمائها: 
 : كنيتها

ام احل�ســـن، وتعـــرف اي�ســـًا باأم 
حممد. اأبي 

 : لقبها
اللقـــب  بهـــذا  ويق�ســـد  اجلـــدة، 
اهلل  املهدي)عجـــل  االإمـــام  جـــدة 

تعـــاىل فرجـــه ال�ســـريف(. 
المام  من  زواجها 

ال�سالم( الهادي)عليه 
يف مدينـــة طيبـــة حيـــث اأعّز 
ذلك  وال�ســـرف،  املجـــد  بيوت 
بيـــت النبـــوة، �ســـاءت االرادة 
االلهيـــة اأن يجتمع النور بالنور 
حيث يقدر اهلل عز وجل باأن يوؤتى 
املخـــدرة  اجلليلـــة  ال�ســـيدة  بتلـــك 
املنيفة مـــن املنائـــي البعيدة لتكون 
واأّمـــا  ال�ســـالم(  له)عليـــه  زوجـــة 
لولـــده الع�ســـكري)عليه ال�ســـالم( 
فيمـــا بعـــد، فهم ا�سالب �ســـاخمة 

مطهرة.  وارحـــام 
المام  ولدتها 

ال�سالم( الع�س���كري)عليه 
االمـــام  تـــزوج  اأن  بعـــد 
مـــن  ال�ســـالم(  الهادي)عليـــه 
تنعـــم  عا�ســـت  �سو�ســـن،  ال�ســـيدة 
بـــربكات  حتظـــى  وهـــي  منفـــه  يف 
االمامـــة، وم�ست االيام وال�ســـهور 
وقـــد حملـــت بوليدهـــا، ويف ربـــوع 
املدينة املنـــورة حيث مهبط الوحي 
وموطـــن املالئكة الهداة ومدر�ســـة 
اأهل البيت)عليهم ال�ســـالم(ن ولد 
ال�ســـالم(  الع�ســـكري)عليه  االمام 
يف اليـــوم العا�ســـر مـــن �ســـهر ربيع 
الثـــاين، وقيـــل يف الثامـــن منـــه، 
 ٢3٢ �ســـنة يف  الرابـــع  وقيـــل 

املباركـــة.  للهجـــرة 
خروجها من �س���امراء ال 
الدين���ة النورة وعودتها 

�سامراء:  ال 
االمـــام  وفـــاة  اقرتبـــت  عندمـــا 
ال�ســـالم(  الع�ســـكري)عليه 
ولعلمـــه مبـــا �ســـيحدث علـــى اهـــل 
بيتـــه مـــن ظلـــم وا�سطهـــاد، فلذا 
طلب مـــن امه واهله مغادرة)�ســـر 
احلـــج،  مرا�ســـم  الأداء  راأى(  مـــن 
والعي�ـــص بعيدًا عن انظار ال�ســـلطة 
لرتتيـــب  يتفـــرغ  ولكـــي  اجلائـــرة، 
و�سع القواعـــد ال�ســـعبية بعد غيبة 
تعاىل  اهلل  املنتظر)عجل  االمـــام 

ال�ســـريف(.  فرجـــه 
روى امل�ســـعودي عـــن احمـــد بـــن 
ا�ســـحاق قـــال: دخلت علـــى االمام 
الع�سكري)عليه ال�سالم( فقال:)يا 
احمد كيف حالكم فيما كان النا�ص 

من ال�ســـك واالرتياب؟(.
قلت: يا �ســـيدي، ملـــا ورد كتابكم 
حممـــد  �ســـيدنا  مبولـــد  يخربنـــا 
فرجـــه  تعـــاىل  اهلل  املهدي)عجـــل 
ال�ســـريف(، مل يبـــق منـــا رجل وال 
اإاّل  بلـــغ الفهـــم  امـــراأة وال غالمـــاأً 
قـــال باحلـــق، فقـــال االمام)عليـــه 
ال�ســـالم(:)اأما علمتـــم ان االر�ص 

ال تخلـــو مـــن حجة!(. 
الع�ســـكري)عليه  ثم طلب االمام 
والدته)ال�ســـيدة  مـــن  ال�ســـالم( 
�ســـنة  البيـــت  حتـــج  اأن  �سو�ســـن( 
ت�ســـع وخم�ســـني ومائتـــني، وعرفها 
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مـــا ينالـــه يف �ســـنة �ســـتني، واح�سر 
فاأو�ســـى  املهـــدي،  االمـــام  ولـــده 
اليـــه و�ســـلم اليـــه اال�ســـم االأعظـــم 
ثـــم  وال�ســـالح،  االإمامـــة  ومواريـــث 
خرجـــت والدته)ال�ســـيدة �سو�ســـن( 
املهـــدي  االمـــام  حفيدهـــا  مـــع 
واأمه)علـــى رواية(جميعـــًا اىل مكة 
الو�سايـــة:٢١7(.  املكرمة)اثبـــات 
االمـــام  �ســـهادة  وبعـــد 
عـــادت  ال�ســـالم(  الع�ســـكري)عليه 
مرة اخرى اىل)�ســـّر من راأى( فما 
كان من بني العبا�ـــص اإاّل وقد فت�سوا 
منزل االمـــام وعر�سوا عيال االمام 
امل�سايقـــات  اأ�ســـد  بيتـــه اىل  واأهـــل 
ال�سيدة)�سو�ســـن(  وظلت  والتنكيل، 
�سابـــرة حمت�ســـبة م�سطلعة بدورها 
القيـــادي وال�سيا�ســـي، وقـــد اكـــدت 
الروايـــة  امل�ســـرق  الـــدور  ذلـــك 
الـــواردة عن ال�ســـيدة حكيمة)عليها 
ال�ســـالم( بنت االمام اجلواد)عليه 
بن  احمـــد  �ســـاألها  ال�ســـالم(عندما 
تفـــزع  مـــن  قائاًل،فـــاإىل  ابراهيـــم 
حكيمـــة:  ال�ســـيدة  قالـــت  ال�ســـيعة؟ 
حممد)عليـــه  اأبـــي  اأم  اجلـــدة  اىل 
وامتـــام  الديـــن  ال�ســـالم()اكمال 

 .)٥٠١ النعمـــة٢: 
 : تها ما ا كر

اىل  ت�ســـري  روايـــات  عـــدة  وردت 
تاألق جنم هذه ال�سيدة وعلو �ساأنها. 
ام  ال�ســـيدة  دخلـــت  ملـــا  ومنهـــا: 
الهـــادي  االمـــام  علـــى  الع�ســـكري 
م�ســـلولة  حقها:)�ســـليل،  يف  قـــال 
مـــن االآفـــات والعاهات واالرجا�ـــص 
بـــوالدة  ب�ســـرها  ثـــم  واالجنا�ـــص(، 
املنتظر)عجـــل  احلجـــة  حفيدهـــا 
اهلل تعـــاىل فرجه ال�ســـريف( قائاًل 
لها:)�ســـيهب اهلل حجتـــه على خلقه 
ميـــالأ االأر�ص عداًل كما ملئت جورًا(
امل�سعودي:٢٠7(.  الو�سية/  )اثبات 

احمـــد  عـــن  الـــوارد  اخلـــرب  ويف 
بـــن ابراهيـــم حينما �ســـاأل ال�ســـيدة 
االمـــام  بنـــت  خاتـــون  حكيمـــة 
قلت  قـــال:  ال�ســـالم(  اجلواد)عليه 
لهـــاك اأين الولد؟ فقالت/ م�ســـتور، 
قلت: اىل من تفزع ال�ســـيعة؟ قالتك 
اأبـــي حممد)تواريخ  اىل اجلـــدة ام 
النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(
واالآل/ حممد تقي الت�ســـرتي:94(. 
بـــن  احمـــد  روايـــة  يف  وجـــاء 
عبيـــد اهلل بـــن يحيـــى بـــن خاقان، 
اأم  اأن  البـــالط،:  وهـــو مـــن رجـــال 
اأدعـــت  ال�ســـالم(  الع�ســـكري)عليه 
و�سيتـــه، فق�ســـم مرياثـــه بينها وبني 
عنـــد  ذلـــك  وثبـــت  جعفـــر،  اأخيـــه 
وامتـــام  الديـــن  القا�سي)اكمـــال 

 .)43 النعمة/ال�ســـدوق١: 
الع�ســـكري)عليه  االمـــام  واخـــرب 
ال�ســـالم( والدته بوقـــت وفاته، وقد 
او�ساهـــا بو�سايـــا عدة، وقـــد بقيت 
هـــذه املـــراأة حيـــة بعـــد وفاته)عليه 
�ســـيعة  �ســـوؤون  تديـــر  ال�ســـالم( 
ال�ســـالم(ثم  البيت)عليهـــم  اهـــل 
ماتـــت بعـــده ودفنـــت بجنـــب ولدها 
ال�ســـالم()اثبات  الع�ســـكري)عليه 

 .)٢١7 الو�سيـــة:
قـــال:  �سالـــح  بـــن  حممـــد  عـــن 
احل�ســـن  اجلـــدة)ام  ماتـــت  ملـــا 
يف  تدفـــن  اأن  اأمـــرت  الع�ســـكري( 
الـــدار، فنازعهـــم جعفـــر وقال: يل 
الـــدار ال تدفن فيهـــا! فخرج احلجة 
فقال:)يا  ال�ســـالم(  املنتظر)عيليه 
اأدارك هي؟()اكمال الدين  جعفـــر 
وامتام النعمة/ ال�سدوق٢: 44٢(، 
ثم غـــاب عنـــه ومل يره بعـــد ذلك. 
علـــى  تـــدل  كرامـــات  اإذن  تلـــك 
اجلليلـــة  ال�ســـيدة  تلـــك  عظمـــة 
مبـــا متتـــاز به مـــن غايـــة ال�ســـرف 

احـــدى  وهـــي  الف�ســـل،  ومنتهـــى 
االمـــام  بـــني  الوا�ســـطة  االأبـــواب 
ال�ســـالم(  املنتظر)عليـــه  احلجـــة 

ال�ســـعبية.  وقواعـــده 
 : تها فا و

بعـــد عودتها مـــن املدينـــة املنورة 
�ســـهادة  وح�سورهـــا  �ســـامراء  اىل 
الع�ســـكري)عليه  االمـــام  ولدهـــا 
ال�ســـالم(، �ســـاءت �سحتها)ر�ســـي 
اهلل عنها(، كمـــا تظهر و�سيتها باأن 
تدفـــن بالدار، اأي دار زوجها وابنها 
ال�ســـالم( الع�ســـكريني)عليهما 

النعمـــة/  وامتـــام  الديـــن  )اكمـــال 
.)44٢ ال�ســـدوق٢: 

وفاتهـــا  تاأريـــخ  حتديـــد  امـــا 
بال�سبـــط فـــال �ســـبيل اليـــه، ولكـــن 
من الثابت اأنـــه كان يف اوائل الغيبة 
ال�سغـــرى الإمـــام الع�ســـر والزمان 
ارواحنـــا فداه، اأي بعـــد وفاة ولدها 
االإمـــام الع�ســـكري)عليه ال�ســـالم( 
الروايـــة  مـــن  يفهـــم  كمـــا  بقليـــل، 
معار�ســـة  بخ�سو�ـــص  املتقدمـــة 
اهلل  دفنها)ر�ســـي  يف  جعفـــر 
الهـــادي  االمامـــني  دار  يف  عنهـــا( 
ال�ســـالم(  والع�ســـكري)عليهما 
طمعـــًا منه ومهما يكـــن فاأن الأم اأبي 
حممد)عليه ال�ســـالم( دورًا عظيمًا 
عنهـــا(،  اهلل  وفاتها)ر�ســـي  قبـــل 
بـــني حفيدهـــا  اذ كانـــت الوا�ســـطة 
العظيـــم املنقـــذ و�ســـيعته بعـــد وفاة 
الع�ســـكري)عليه  االمـــام  زوجهـــا 

ال�ســـالم(. 
ف�ســـالم عليـــِك يا زوجـــة الهادي، 
مـــن  وياجـــدة  الع�ســـكري،  ام  ويـــا 
االأر�ص عداًل وق�سطًا بعدما  �ســـيمالأ 
ملئـــت ظلمًا وجـــورًا، وطبتم وطابت 

االر�ـــص التي فيهـــا دفنتم 

32

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أعالم النساء



هل اأنِت منظمة اأم ع�سوائية؟ 
ــاك حــكــمــة تــقــول)الــنــظــام  هــن
ي�ستقيم  فــال  ــنــجــاح(،  ال ن�سف 
بدون  �سيء  اأي  يف  تنجح  اأن  اأبــدًا 
نــظــام، فــاحلــيــاة اأ�ــســبــحــت اأكــر 
اليوم  �ــســاعــات  و�ــســخــب،  �سرعة 
الذي  االأمر  كافية،  غري  اأ�سبحت 
يحتاج من االأن�سان اأن يرتب يومه 
حتى  بهان  املكلف  املهام  وينظم 
ما  ويــحــقــق  احلــيــاة  بــركــب  يلحق 

بالنجاح.  وي�سعره  ي�سعده 
اأوبــــــ)ب( على  بـــــ)اأ(  اأجــيــبــي 

التالية:  االأ�سئلة 
م��ال  ل�����دّي  ك����ان  اإذا   -1
ووق�������ت وق�������ام ���س��دي��ق��ت��ي 
ف  فاأنا  معه،  للفر  بدعوتي 

العادة:
جدول  من  بالتاأكد  اأقــوم  اأ - 

اأواًل.  اأعمايل 
اأحــــــزم حــقــائــبــي فــــورًا  ب - 

تفكري.  بدون  معه  واأ�سافر 
على  زميلتي  مع  اأتفق   -٢
لكنها  للقائها،  معني  م��وع��د 

ملحوظ:  ب�سكل  تاأخرت 
اأت�سايق كثريًا اإذا تاأخرت  اأ - 

املوعد.  عن 

كـــثـــريًا،  ــايل  ــ ب اأ�ـــســـغـــل  ال  ب - 
العادة عليه.  اتاأخر يف  الأنني 

اأف�سل:  اأنا   -3
مـــ�ـــســـبـــقـــًا  اعــــــــرف  اأن  اأ - 
بــتــفــا�ــســيــل الـــلـــقـــاء)اأيـــن �ــســوف 
ــب، ومـــن �ــســيــكــون هــنــاك،  ــ ــ اأذه
هــنــاك،  �ساأق�سيها  الــتــي  ــدة  واملـ

األب�ص...الخ(.  �سوف  وماذا 
على  ت�سري  االأمـــور  اأتــرك  ب - 

م�سبق.  تخطيط  وبدون  طبيعتها 
اأحر�ض  حياتي  منط   -4

اأن يبنى على: 
وتنظيم  مــواعــيــد  ــدول  جــ اأ - 

م�سبق. 
والعفوية.  التلقائية  ب - 

اأك�����ر الأم�������ور ال��ت��ي   -5
اج��ت��م��اع��ات  ف  يل  حت����دث 

العمل: 
املــــوعــــد  يف  ــر  ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ اأحـ اأ - 

يتاأخرون.  واالآخرون 
واالآخــرون  متاأخر  اأح�سر  ب - 

املوعد.  ح�سروا يف 
ه��ن��اك اأم���ر غ��اي��ة ف   -٦
ال  مني  وي��ح��ت��اج  الأه��م��ي��ة 

قرار: 

اىل  واأ�سل  اأمــري  اأح�سم  اأ - 
قرارات حمددة. 

مفتوحة،  خياراتي  اأتــرك  ب - 
املعلومات.  واأجمع 

اأن����ا م���ن الأ���س��خ��ا���ض   -7
اأن:  يف�سلون  الذين 

حتى  العمل  يف  ي�ستمروا  اأ - 
اأمتامه. 

من  اأكر  بعمل  االأ�ستمتاع  ب - 
نف�سه.  الوقت  �سيء يف 

االعرتاف:  �سجل 
اعرتافات)اأ(:  جمموع 

اعرتافات)ب(:  جمموعة 
االعرتاف:  بعد  احلكم 

اإجــابــاتــِك  معظم  كــانــت  اإذا   *
بـــــــ)اأ(: اأنـــــِت �ــســخــ�ــص مــنــظــم، 
ــِك، تــرتــبــني  ــتـ حــريــ�ــســة عــلــى وقـ
متيلني  وال  اإيجابي  ب�سكل  اأولياتِك 

الع�سوائية.  اىل 
اإجــابــاتــِك  معظم  كــانــت  اإذا   *
ع�سوائي،  �سخ�ص  اأنــِت  بــــ)ب(: 
غري  عندِك،  قيمة  له  لي�ص  الوقت 

 . منظم

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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التحذير من ال�سابة مبر�ض داء اللوؤلوؤ ال�ساري
تن�سحك الدكتورة كرمية اخلفاجي 
 - اجلــلــديــة   االأمــرا�ــص  اخت�سا�سية 
ــاء  ــاذ املــ�ــســاعــد يف فـــرع االأحــي ــت االأ�ــس
املجهرية يف كلية الطب /جامعة بابل  
باحلذر من اأالإ�سابة مبر�ص داء اللوؤلوؤ 

ال�ساري فانه قريب حولك.
 تعرف عليه ماهو هذا الر�ض ؟ 
كيف ينتقل ؟ كيف يعالج ؟ كيف 

نتخل�ض من الإ�سابة به؟
 التعريف: داء اللوؤلوؤ ال�ساري مر�ص 
اجللد،غري  ي�سيب  حميد  فايرو�سي 
قد  اأحيانا،لكنه  اأمل  ،الي�سبب  مــوؤذي 

ي�سوه ال�سكل .
احلــاالت  اآالف  بل  مئات  ت�سخ�ص    
هذا  يعد  العامل،وحاليا  يف  يوميا 
املر�ص من اأكر االأمرا�ص اجللديه 
انت�سارا يف العراق حيث انه ي�سكل 
اأكــر مــن 3٥%مـــن حــاالت االأمــرا�ــص 
ن�ساهدها  التي  االأعمار  ولكل  اجللديه 
اال�ست�سارية  العيادات  يف  �سواء  يوميا 

اال�سابه  اخلا�سه،ت�سمل  العيادات  اأو 
عـــدد كــبــري مــن الـــرجـــال وبــاالأخــ�ــص 
ــذا يـــدل على  ــوجــه والــلــحــيــه وهـ يف ال
احلالقني  من  املر�ص  انتقال  م�سدر 
احلالقة،  اأدوات  املــو�ــص،  طريق  عــن 
هذا  ينت�سر  ثم   . واملناديل  املنا�سف 
اإىل  االبن  اأو  االأخ  اأو  االأب  من  املر�ص 
االأ�ــســخــا�ــص  اأو  الــعــائــلــة  اأفــــراد  بقية 
االآخرين عن طريق املالم�سة اجللدية 
مثل التقبيل اأو ا�ستعمال نف�ص االأدوات 
احلالق  يقوم  الفرا�ص  اأو  املالب�ص  اأو 
فتح هذه  اأو  بع�سر  امل�ساب  اأو  اأحيانا 
مل�ص  ثم  بالفريو�سات  املليئة  احلبيبات 
احلكة  طــريــق  عــن  اأو  اآخـــر  �سخ�ص 
االآخرين  ومالم�سة  باليد  الك�سط  اأو 
كما هــي احلــال يف االأطــفــال وطــالب 
عن  املــر�ــص  ينتقل  كــذلــك  املـــدار�ـــص 
اأنابيب  احلمامات،  ا�ستعمال  طريق 
طريق  عن  اأو  ال�سباحة  واأحوا�ص  املاء 

اجلن�ص باأنواعه الثالثة  .

تظهر اأعرا�ص املر�ص بعد من ٢اىل 
١٢ اأ�سبوع من التعر�ص لالإ�سابة ولكن 
ــاأخــذ عـــدة �ــســنــوات لتظهر  ت اأحــيــانــا 
�سهر   ١8 اإىل   ١٢ من  املر�ص  وي�ستمر 
املر�ص  يبداأ  يعالج،   مل  اإذا  اأكــر  اأو 
�سمعية  مــدورة  �سغرية  حبيبات  بنمو 
ي�سبه  انخفا�ص  و�سطها  يف  ال�سكل 
ال�سرة. تظهر يف البداية حبة واحدة 
ثم يتكون جماميع ب�سكل عناقيد حولها 
اأو قربها وبعدها ت�ستمر باالنت�سار من 
منطقة يف اجل�سم اإىل املناطق االأخرى 
يف  احلبة  هذه  حتتوي  كبرية  وب�سرعة 
 ، قيح  ولي�ص  دهنية  مادة  على  داخلها 
وت�سل  تدريجيا  احلبة  هذه  تكرب  قد 
واأحيانا  قطرا   ١.٥ اإىل   ١ من  حوايل 
داخلها  يف  خــراج  فتكون  ذاتيا  تتقيح 
باحمرار  فتحا  االلتهاب  ينت�سر  وقــد 
بعيدة  م�سافات  اإىل  ميتد  قــد  وتـــورم 
القريبة  اللمفاوية  الغدد  التهاب  مع 
م�سحوب بحكة امل �سديد وحمى . قد 
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اجراءات ب�سيطة لأجمل �سيف
ال�سيف  فــ�ــســل  ــال  ــفـ االأطـ ينتظر 
وقتهم  اأكـــر  يق�سون  حيث  ب�سغف، 
خارج املنزل، يف اأماكن قد تكون غري 
يف  تكر  لذا  لالأهل،  بالن�سبة  معروفة 
ال�سيف حوادث االأطفال اأكر من اأي 
وقت اآخر، لكن ميكن معاجلة بع�سها 
من خالل اجراءات ب�سيطة، مما يتيح 

لهم ق�ساء عطلة ممتعة: 
* االغماء الناجم عن احلر ال�سديد: 
اإبعاد الطفل عن ال�سم�ص اأثناء اللعب، 
واعطاوؤه ال�سوائل واالمالح لي�سرب كل 
املاء  كــمــادات  و�سع  وميكن  ٥دقــائــق، 

العادي على اجلبني او اجللد. 
* احلرق ال�سم�سي: جتنب التعر�ص 
واقي  وو�سع  احلــادة،  ال�سم�ص  الأ�سعة 
ال�سم�ص، مثل املراهم التي تقي اجللد 
من اال�سعة فوق البنف�سجية، ويف حالة 
اال�ــســابــة يتم و�ــســع مــاء عـــادي فوق 
الفقاعات  ت�سكل  اأما يف حال  احلرق، 

فيجب ا�ست�سارة الطبيب. 
* �سربة ال�سم�ص: يف حال اال�سابة 
بتغطية  يجب تربيد اجل�سم مبا�سرة، 
او  بـــاملـــاء،  مبللة  مبــالبــ�ــص  املــريــ�ــص 
املــاء  مــن  حــو�ــص  يف  ج�سمه  تغطي�ص 

العادي او البارد، وو�سع م�سدر للهواء 
بجانب الطفل كاملروحة مثاًل، والقيام 
متكرر،  ب�سكل  حرارته  درجــة  بقيا�ص 
ولكن يجب التوقف عن تربيد اجل�سم 
حــتــى37درجــة،  ــرارة  احلـ هبطت  اذا 
الأن  امل�ست�سفى،  اىل  املــريــ�ــص  ونــقــل 
اأذية  ي�سبب  قد  احلــاالت  هذه  اإهمال 

دماغية دائمة. 
* الــرعــاف او نــزف االنــف: اترك 
منحٍن  وراأ�سه  واقفًا  او  جال�سًا  الطفل 
لــالأر�ــص، قم  ينظر  كــاأنــه  لــالأ�ــســفــل، 
بقوة  باأ�سابعك  االأنف  فتحتي  ب�سغط 
م�ستمرة  دقــائــق   ١٠ ملـــدة  متو�سطة 
يف مــنــطــقــة الـــتـــقـــاء عــظــم االأنــــف 
ا�ــســتــمــرار  حـــال  ــغــ�ــســروف، ويف  ــال ب

النزيف يجب مراجعة الطبيب. 
* الت�سنج الع�سلي: تناول املرطبات 

التي حتتوي على االمالح، او تناول 
املــاء،  �سرب  مع  املاحلة  االطعمة 
اأما احلاالت ال�سديدة من التقل�ص 

املري�ص  بــاإعــطــاء  فتعالج  الع�سلي 
ال�سوائل واالمالح عن طريق الوريد. 

حوايل  بعد  عالج  بــدون  احلبة  تختفي 
�سهرين لكن انت�سارها ي�ستمر من �ستة 

اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.
العالج :

ــن بـــقـــاء الـــفـــريو�ـــص يف  بـــالـــرغـــم مـ
اجل�سم،اإال اأن مناعة اجل�سم اإذا كانت 
جيده،فاإنها �سوف حتدد انت�سار املر�ص 
احلبيبات.  هذه  فتختفي  عليه  وتق�سي 
قليله  اجل�سم  مناعة  كــانــت  اإذا  ــا  اإمـ
وال  وا�سعا  انت�سارا  ينت�سر  املر�ص  فان 
لهذا  6-١8�سهر،  م�سي  بعد  اإال  ينتهي 
ا�ستمرار ظهور املر�ص ب�سورة متكرره 

بالرغم من العالج ال�سحيح.
احلبيبات  هذه  بتحطيم  العالج  يتم 

بالو�سائل التالية:
ترايكلور  مثل  قوي  بحام�ص  الكي   *

اأ�سيتك اأ�سد.
* الكي الكهربائي

* التجميد
اأ  رتــن  مثل  مو�سعي  عــالج  ا�ستعمال 

وغريه.
طرق الوقاية :

ال�سفاء  حلــد  اجلن�سي  االمــتــنــاع   *
االأفــ�ــســل،اأو  وهــو  احلبيبات  واخــتــفــاء 
ــعــمــال الـــكـــونـــدوم )الـــفـــال�ـــص(  ــت ــس ا�
احلذر  مع  الطبية  الكفوف  وا�ستعمال 
يف  يــكــون  الــفــريو�ــص  اإن   مــن  ال�سديد 

مناطق بعيده من الكوندومز.
عن  واالبــتــعــاد  التالم�ص  حتــديــد   *

ال�سخ�ص امل�ساب ملنع انتقال املر�ص.
* بع�ص االأورام اخلبيثه م�سابهه لداء 

اللوؤلوؤ، فيجب التاأكد عند الت�سخي�ص.
اأو  امل�ساب  اأدوات  ا�ستعمال  عدم   *

تقبيله.
بــني  الـــ�ـــســـحـــي  الــــوعــــي  نـــ�ـــســـر   *
ا�ستعمال  عــلــى  ــاأكــيــد  ــت احلــالقــني،وال
وتــرك  والتعقيم،  الغ�سل  يف  القا�سر 
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ا�سماء المام علي امري الوؤمنني)عليه ال�سالم( 
ف �سورة النفال 

االنفال،  ا�سحاب  من  وانــه  االنــفــال:  �ساحب   *
هِ  لِلَّ نَْفاُل  اْلَ ُقِل  نَْفاِل  اْلَ عَِن  تعاىل:}يَسَْأُلونَكَ  قوله  يف 

وَالرَّسُوِل{)االية/١(. 
اأبان  �سمعت  قال:  االمناطي  احل�سن  بن  زيد  عن 
ال�سالم(  حممد)عليه  بــن  جعفر  ي�ساأل  تغلب  بــن 
نَْفاُل  اْلَ ُقِل  نَْفاِل  اْلَ عَِن  يَسَْأُلونَكَ  تعاىل:}  وقوله  عن 
نزلت  واهلل  فينا  قال:  نزلت؟  فيمن  ــوِل{  وَالــرَّسُ هِ  لِلَّ
اأبا اجلارود  خا�سة ما ا�سركنا فيها اأحد، قلت: فاأن 
اأنـــه قـــال: اخلــمــ�ــص لــنــا ما  روى عــن زيــد بــن عــلــي 
نبني  ان  لنا  فلي�ص  عنه  ا�ستغنينا  فاذا  اليه  احتجنا 
امنا  وقال:  زيد،  قال  كما  فهو  قل  والق�سور،  الدور 

لنا خا�سة.  فهي  االنفال  �ساألت عن 
الْــمُــؤْمِــنُــونَ  تعاىل:}إِنَّمَا  قوله  يف  القلب:  وجل   *

ُقُلوبُهُمْ{)االية/٢(.  وَِجَلتْ  هُ  اللَّ ُذكِرَ  إَِذا  الَّذِينَ 
عََليِْهمْ  ُتلِيَتْ  تعاىل:}وَإَِذا  قوله  زائد االميان: يف   *

إِميَاًنا{)االية/٢(.  َزادَتْهُمْ  َآيَاُتهُ 

يُقِيمُونَ  * مقيم ال�سالة: يف قوله تعاىل:}الَّذِينَ 
الصَّلَةَ{)االية/3(. 

تعاىل:}  قوله  يف  كما  اهلل،  رزقــه  مما  املنفق   *
يُنْفُِقونَ{)االية3(. رََزْقنَاهُمْ  وَمِمَّا 

* املوؤمنون حقًا، كما يف قوله تعاىل:} ُأوَلئِكَ هُمُ 
حَقًّا{)االية/4(.  الْمُؤْمِنُونَ 

تعاىل:}  قوله  يف  اهلل،  عند  الدرجات  �ساحب   *
رَبِِّهمْ{)االية/4(. عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  َلهُمْ 

* �ساحب املغفرة، كما يف قوله تعاىل:}وَمَْغفِرَةٌ{
)االية/4(. 

ــه  ــول ق يف  كـــمـــا  الــــكــــرمي،  الـــــــرزق  �ـــســـاحـــب   *
َكِريمٌ{)االية/4(. تعاىل:}وَِرْزٌق 

ال�سالفة  االيات  يف  تف�سريه،  يف  ابراهيم  بن  علي 
كــلــهــا، قـــال انــهــا نــزلــت يف امـــري املــوؤمــنــني)عــلــيــه 

ال�سالم(. 
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غريبة  معلومات 
يف  احليوانات  كل  ت�سمت  اجلمعة  يــوم  من  فجر  كل   *  
من  وتخاف  ال�سور  يف  النفخ  �سوت  �سماع  تنتظر  العامل، 

االإن�سان يف غفلة.  ما عدا  ال�ساعة  قيام 
اإذا  دائم  ب�سكل  اأعمى  ال�سخ�ص  ي�سبح  اأن  املمكن  من   *  

اأيام.  بقي يف الظالم املطلق الأكر من ثالثة 
 * عندما ميوت االإن�سان ي�ستمر �سعره يف النمو لعدة اأيام. 
 * عند �سماع االأغاين حت�سر اجلن وال�سياطني ويرق�سوا 
الغ�ساء ل�سرع االإن�سان من هول  حول من ي�سمعها ولو ك�سف 

املنظر. 
اأن  ميكن  غريبة  بطريقة  الــنــائــم  ال�سخ�ص  اإيــقــاظ   *  

دائمة.  دماغية  باأ�سرار  ي�سيبه 
دماغه  يف  ن�ساط  لــديــه  فــاإن  االإنــ�ــســان  ميــوت  عندما   *  
به  قام  وما  ذكرياته  العقل  فيه  يعيد  دقائق،  ملدة7  االأي�سر 
اهلل  اهلل)�سلى  ر�سول  �سدق  ولذلك  احللم،  مثل  ت�سل�سل  يف 
من  الــروح  ي�سحب  املــوت  ملك  يقوم  عندما  واآلــه(اأنــه  عليه 

�سيئة.  اأو  كانت �ساحلة  اإن  اأعماله  كل  يتذكر  االإن�سان 
العقل  اأن  اأعلم  ج�سمك  واأهتز  ت�سقط  اأنك  حلمت  اإذا   *  
اأخرتع هذا احللم الإيقاظك، الأن وظائف اجل�سم كانت على 

تتوقف.  اأن  و�سك 
�سبب  بــدون  فجرًا  اأو3  ال�ساعة٢  يف  ت�ستيقظ  عندما   *  
ويقول  يراقبك  خملوق  يوجد  اأن  بن�سبة%8٥  اإحتمال  هناك 
اهلل  يــدعــو  داٍع  مــن  وهـــل  ــه  ل اهلل  يغفر  م�ستغفر  مــن  هــل 

له. في�ستجيب 
 * يف عام)١997م( �سدرت �سوت قوي من اأعماق املحيط 
الهادي، بلغ �سداه-٥اآالف كيلو مرت-ومل يتم حتديد م�سدر 

يومنا هذا.  ال�سوت حتى  هذا 
 * ال مت�سي على رجلك اأو تتكيء على يدك وهي منملة قد 

اأن تدري.  تنك�سر دون 
ليقب�ص  اهلل  من  اأمــر  وينتظر  اإليك  ينظر  املــوت  ملك   *  
فيقب�ص  مع�سية  على  واأنــت  اإليك  ينظر  جتعله  فال  روحــك 

ربك؟  تقابل  فكيف  روحك 
فــاإن  امل�سحف  بــيــدك  مت�سك  عندما  اإنــك  تعلم  هــل   *  
ب�سم  تقول  وعندما  يبكي،  تفتحه  وعندما  يغ�سب،  ال�سيطان 

يغمى عليه.  القراءة  تبداأ يف  ينهار، وعندما  اهلل 
الر�سا عبد  جنان 

�ص١/ كم كان عمر النبي اآدم)عليه ال�سالم(؟ 
�ص٢/ كم �سنة عا�ص حزقيل موؤمن اآل فرعون 

يف ظل حكم فرعون؟ 
ــوم لــبــث نــبــي اهلل نــوح)عــلــيــه  ــص3/ كــم يـ ــ �

ال�سالم( يف ال�سفينة يف اأيام الطوفان؟ 
�ص4/نبيان تربيا يف ق�سور امللوك، من هما؟ 

ومن هما اأ�سحاب الق�سور؟
اأولياء اهلل مل يعرف النا�ص  اأثنان من  �ص٥/ 

قربيهما بالتحديد، فما هما؟ 

االأجوبة: 
 - ١
 - ٢
 - 3
 - 4
 - ٥

ال�سم الثالثي واللقب: 

الحافظة: 

موبايل: 

ق�سم  يف  القوارير  جملة  اىل  االجابات  ت�سلم 
احل�سينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون 
التربك  ــل  ــ االأوائ اخلم�سة  وللفائزين  املقد�سة 
احل�سني  اهلل  عبد  اأبــي  م�سيف  يف  طعام  بوجبة 

عليه ال�سالم. 
اجوبة العدد 25

ج �ص١/ حزقيل.
ال�سعر(لبنت  مــا�ــســطــة)جتــمــيــل  ــص٢/  ــ � ج 

فرعون.
ج �ص3/ العجل.

ج �ص4/ زوجة النبي ايوب.
الطوفان  من  اعتقها  تعاىل  اهلل  �ــص٥/الن  ج 

يوم الغرق.

أسئلة العدد 26
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برغل كبة 
الكونات: 

برغل 
برغل جري�ص 

ملح 
حلم بقر او جمل مفروم

ب�سل
ف�ص كر

فلفل
بهارات

العمل:  طريقة 
جيدًا  ويغ�سل  برغل،  وثلث  جري�ص  ثلثان  مقدارها  كمية  توؤخذ 
من)اللحم  املكونة  احل�سوة  حت�سر  ثــم  بــاملــاء،  يعجن  ثــم  بــاملــاء، 
ويقلى  والبهارات(  والفلفل  وامللح  واجلعفري  والكرف�ص  والب�سل 
بداخلها  احل�سوة  وتو�سع  العجينة  وتفتح  جاهزة،  وت�سبح  كله  ذلك 
وتكون  بالدهن،  تقلى  او  احلار  باملاء  وتغلى  كرات  �سكل  على  وت�سكل 

لالأكل.  جاهزة 
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شله زرد
الصفراء( )الحلوى 

القادير:
كوب اأرز

�سكر كوب 
زعفران ون�سف  �ساي  ملعقة 

ورد ماء  ٢ملعقة طعام 
دار�سني �ساي  ملعقة 

3اكواب ماء
�سرائح مقطع  لوز  كوب  ن�سف 

الطريقة: 
لينًا.  اأكواب ماء ويرتك على نار هادئة حتى ين�سج االأرز وي�سبح   3 يغ�سل االأرز جيدًا ويو�سع يف قدر مع 

يتجان�ص اخلليط.  والتحريك حتى  االأ�ستمرار يف اخللط  مع  االأرز  اىل  ال�سكر  ي�ساف 
ال�سلة.  ي�ساف على  ثم  الزيت  ي�سخن  ال�سلة  وي�ساف اىل  الورد  الزعفران يف ماء  يذوب 

نار هادئة.  �ساعة على  ويو�سع ملدة  القدر  ويغطى  ال�سلة،  وي�ساف اىل  الورد  ماء  ويخلط مع  اللوز  يغ�سل 
املطحون.  بالدار�سني  وتر�ص  االأطباق  وت�سب يف  ال�سلة خلطًا جيدًا  وتخلط  النار  القدر عن  يرفع 

اأو  �ساعة  بفوطة  العجينة  نغطي  ثم  الفاتر  املاء  باإ�سافة  املقادير  نعجن  ثم  فيها اخلمرية  ون�سع  املنت�سف  يف 
يختمر.  حتى  �ساعتني 

النار ون�سعه  امل�سبك عن  الزيت على �سكل حلقات، ثم نرفع  العجينة يف قالب ونقليه يف  اأن يختمر ن�سع  بعد 
القطر يف 

للتقدمي. يو�سع يف طبق  بعد ذلك 
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هل تغلم

هل تعلم 

•هـــل تعلم اأن خليط من ع�ســـري الليمون، وف�سان 
من الثوم والزجنبيل، وملعقة من زيت الزيتون النقي، 
يعتـــرب خليط ممتاز لتنظيف الكبـــد.. حيث يوؤخذ هذا 
الكوب مـــن اخلليط على الريق قبل االإفطار ب�ســـاعة.. 

وين�سح با�ســـتعمال هذه العملية مرة كل �ستة �سهور.

هل تعلم 

•هـــل تعلـــم اأن الفراولـــة مفيـــدة للقلـــب، وذلـــك 
الأنها من اأف�ســـل م�سادات االأك�ســـدة، وغنية باالألياف 
الغذائيـــة القابلـــة للذوبـــان، وهذه االأليـــاف تعمل على 
تخفي�ص معدل الكولي�ســـرتول يف الـــدم، وزيادة كفاء ة 

الـــدورة الدموية.

هل تعلم 

•هل تعلم اأن امللح الزائد ترقق العظام، نظن جميعًا اأن االفراط يف تناول امللح ي�ســـيئ اإىل ال�سغط الدموي، لكن امللح 
لي�ـــص �ســـبب ارتفاع ال�سغط، اإال لدى 3٠ يف املائة من امل�سابني بهذا املر�ص. اإال اأن �سرر امللح ي�سيبنا يف عظامنا، فعندما 
يتخل�ص اجل�سم من امللح الزائد، يرمي معه الكال�سيوم في�سيئ اإىل العظم. يعجل االإفراط يف تناول امللح يف ح�سول ترقق 
العظـــام. ولذا علينا ق�سر ا�ســـتهالكنا مـــن ملح الطعام على ٢4٠٠ ملليغـــرام يوميًا، علما اأن يف قطعـــة واحدة من اجلنب 
االأمريكيـــة 3٠٠ ملليغـــرام من امللح، ويف قطعتني من اخلبز االأبي�ص ٢69 ملليغرام مـــن امللح، ويف ن�سف كوب من �سل�سة 

الطماطم املعلبة 74٠ ملليغرام.
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هل تعلم

هل تعلم 

•هـــل تعلـــم اأن تنـــاول كمية مـــن االأليـــاف بني ٢٥ 
اىل 3٥ جرامـــا يوميـــًا، يخفـــف مـــن خطـــر االإ�سابة 
باأمرا�ـــص ال�ســـرطان واأمرا�ـــص القلـــب، وال�ســـمنة، 

واالإ�ســـهال. ال�ســـكري،  وداء 

هل تعلم 

•هـــل تعلـــم اأن ن�ســـف طبق مـــن الفليفلـــة احلمـــراء احللوة، 
يحتوي على اأكر من مثلي اجلرعة اليومية املو�سي بها من فيتامني 
ج. كمـــا اأن االأطعمـــة التالية زاخـــرة بهذا الفيتامـــني )الربتقال، 

اجلوافة، القرنبيـــط االأخ�سر، والبازيالء(.

هل تعلم 

•هـــل تعلم اأن ن�سف كيلوا جرام من �ســـمك الــــهلبوت، يحتوي 
على مثلي حاجة االإن�سان اليومية من فيتامني د، ويليه �سمك الرجنة.

هل تعلم 

• هـــل تعلم اأن طبـــق واحد من اللوبياء اجلافـــة املطبوخة، ميد 
االن�سان بـ 9٠ % من حاجة االإن�سان اليومية من مادة الفوالت، ويليها 

فول ال�سويا املطبوخ.

هل تعلم 

•هـــل تعلـــم اأن حبـــوب زيـــت ال�ســـمك، ميكـــن اأن 
تفيد يف التخل�ص مـــن اأعرا�ص مر�ص التهاب املفا�سل 
الروماتزمـــي، الـــذي ت�ســـمل الكثري مـــن االآالم والتعب 
وتيب�ـــص املفا�ســـل يف ال�سبـــاح، اإ�سافـــة اإىل تورمهـــا. 
التهـــاب املفا�ســـل الروماتزمـــي ي�سيـــب االأ�ســـخا�ص 
يف خمتلـــف االأعمـــار، وحتـــى االأطفـــال منهـــم.. ويتم 
ت�ســـخي�ص هـــذا املر�ص بوا�ســـطة حتليل خا�ـــص للدم. 
وقـــد وجد اأن هـــذه احلبوب حتتوي على مـــواد م�سادة 
لاللتهاب، ومع التخل�ص من االلتهاب، ميكن التخل�ص 

مـــن االآالم امل�ساحبة اللتهـــاب املفا�سل.

هل تعلم 

•هـــل تعلـــم اأن جـــزرة واحـــدة متو�ســـطة احلجم، 
حتتـــوي على اأربعـــة اأ�سعاف حاجـــة االإن�ســـان اليومية 
مـــن فيتامني - اأ. وهناك اأطعمـــة اأخرى حتتوي على 
قـــدر كبري من هـــذا الفيتامني، مثـــل اليقطني واليام 
)نـــوع من البطاطـــا بع�سه حلـــو( والبطيـــخ االأ�سفر 

والكرنب. وال�ســـبانخ 
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استمتعي بحياتك

ال�سعادة اأن تاأخذ عن طريق العطاء
ت�سري ال�سعادة ف طريق 

دائري، ولي�ض ف خط م�ستقيم. 
وهذا يعني اأنك ل ت�ستطيع اأن 

حت�سل على ال�سعادة اإل اإذا 
اأعطيتها لغريك.

فال�سعادة كاحلب، ال تاأخذ، اإال اإذا 
اأن حتب من  فاأنت ال مينك  اأعطيته، 
يبغ�سك، كما ال مينك اأن تبغ�ص من 
�سعيدًا  ت�سبح  اأن  مينك  فال  يحبك، 

اإن مل ت�سعد االآخرين. 
الــذي  ال�سخ�ص  اأن  قيل:  هنا  مــن 
لديه  يبقى  ب�سخاء  ال�سعادة  مينح 
من  م�سدر  فهي  منه،  كبري  خمــزون 
عندما  تت�ساعف  التي  القوة  م�سادر 

متنحها. 
فــبــو�ــســعــك مــ�ــســاعــفــة الــ�ــســعــادة 
اأن  دون  مــن  ــن  االآخــري مب�ساطرتها 

ينق�ص منها �سيء عليك. 
ــاإن الــ�ــســعــادة تــرفــ�ــص  ــ ــذا فـ ــكـ وهـ

االأحتكار....وهي تزدهر بالعطاء. 
يقول اأحد الكتاب:)�سقيت زهرة ف 
العط�ض،  بها  برح  قد  كان  حديقتي 
اأنتع�ست،  ولكنها  �سكرًا،  فلم تقل يل 

فاأنتع�ست معها روحي(. 
فيها  اأ�ــســرتك  اإذا  اإال  �سعادة  فــال 
احلقيقة  ويف  �ــســخــ�ــص،  مـــن  ــر  ــ اأك
ل�سعادة  اأنعكا�ص  هي  �سعادتك  فــاأن 
اإذا  االآخرين، ولذلك ت�سعر بالتعا�سة 
كنت وحيدًا، وتهناأ ب�سعادة وحبور اإذا 

رافقت غريك فيما ي�سعد به النا�ص. 
ــرب اأن  ــك جـ ــكــي يــثــبــت لــك ذلـ ول
تطعم طريًا، اأو ت�سقي وردة، اأو ت�سلح 
ال�سعادة  تكت�سف مدى  �ساقية، �سوف 
اإذا كان االأمر  التي �سوف ت�سعر بها، 
مثريًا فيما يرتبط باحليوان والنبات 
واجلماد، فكيف �سيكون بالن�سبة اىل 

االإن�سان؟!

يف  ت�سري  �سوف  دافئة  �سرارة  اإن 
بعمل طيب جتاه  قمت  كلما  اأو�سالك 
عليه،  ال�سكر  تلقيت  �سواء  االآخرين، 
اأكرب  �سعادة  ثمة  اأن  واأعتقد  ال،  اأم 
ي�سعر بها اأولئك الذين يقومون بعمل 
عمل  اأن  واعتقد  �سرًا،  ويبقونه  طيب 
اخلري يف ال�سر هو اأمر عفوي وطبيعي 
�سبيل  يعملون يف  املوؤمنني النهم  لدى 

اهلل تعاىل.  
ي�سعد  اأن  اأراد  مــن  ــاأن  ف هنا  ومــن 
االآخرين، مع قطع النظر عن معرفة 
يجوز  وال  به،  جهلهم  اأو  عنه،  اأولئك 
االأخـــرى،  االأطـــراف  �سكر  جنعل  اأن 
الإ�ــســداء  م�سبقًا  �سرطًا  وعرفانهم 

املعروف اإليهم. 
اإذا  قيمته  الكثري من  يفقد  فالعمل 
اإليه الرغبة يف احل�سول  كان الدافع 
اإ�سعاد  فــاإن  هنا  ومــن  التقدير،  على 
االآخرين ب�سمت هو اأكر مردودًا يف 

اإ�سعاد النف�سمن النوع املعلن. 
فلي�ص مهمًا اأن يعرف االآخرون اأنك 
تعرف  اأن  املهم  بل  اإ�سعادهم،  �سبب 
انت ذلك، وهذا اأكرب �سبب ل�سعادتك 
الأنـــه هــو اجلـــزء االأفــ�ــســل مــن حياة 

الغن�سان. 
ــيـــه  ــلـ ــلـــي)عـ ــول االإمــــــــــــام عـ ــ ــقـ ــ يـ
التوفيق  ال�سعادة  الــ�ــســالم(:)م��ن 

ل�سالح الأعمال()غرر احلكم(. 
ال�سالم(:)الكتمان  ويقول)عليه 
طرف من ال�سعادة()البحار:ج78(. 

يقول اإمير�سون:)اإن ال�سعادة عطر 
ل ت�ستطيع اأن تعطر به غريك، دون 

اأن تنهال منه قطرات عليك(. 
اإن �سالح االأعمال من اأف�سل و�سائل 
ال�سعادة  اأن  �سحيح  النف�ص،  اإ�سعاد 
العمل  اأن  اإال  واحد،  لها م�سدر  لي�ص 

ال�سالح هو اأكرها اإثارة وجمااًل. 

اأن  اأعتقد  يقول احد االأ�سخا�ص: ال 
ميكن  احلــيــاة  هــذه  يف  �سيء  هنالك 
اأن  يف  االأعــمــال  هــذه  مثل  ي�ساوي  اأن 
يغمرك بال�سعادة، لي�ص فقط يف تلك 

اللحظات بل يف عمرك كله. 
الــ�ــســعــاة  اأن  ــود  ــوجـ الـ �ــســن  فــمــن 
بها  نظفر  ال  النف�ص  ودعــة  واحلرية، 

اإال اإذا منحناها لالآخرين. 
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استمتعي بحياتك

ال�سعادة  بها  مننح  الــتــي  الــطــرق 
لالآخرين: 

للنا�ص  العطاء  طريق  قــرر  اأوًل: 
ت�ساعد  اأن  تقرر  عندما  وخدمتهم: 
من  الكثري  �ستجد  فــاأنــك  االآخــريــن، 
اأن  ووا�ــســح  خــدومــًا،  لتكون  الــطــرق 
ــاأن نــقــوم  ــ خــدمــة االآخـــريـــن لــيــ�ــص ب
ولكن  فح�سب،  ــدة  واحــ مـــرة  بــذلــك 
خدمة االآخرين يجب اأن تكون عملية 

حياتي  تفكري  واأ�ــســلــوب  متوا�سلة، 
واإن  تافهة،  ق�سايا  يف  حتى  م�ستمر 
من ال�سروري اأن جتعل خدمة النا�ص 
عن  وذلــك  �سخ�سيتك،  مكونات  من 
عماًل  االآخرين  م�ساعدة  جعل  طريق 

يوميًا توؤديه. 
ثانيًا: اأنفتح على النا�ص حتى ولو 
على  االأنــفــتــاح  اإن  تعرفهم:  تكن  مل 
النا�ص من االأ�سباب الرئي�سية لل�سعور 
بالر�سا واالأمن، وهما من اأهم عوامل 
االآخرين  اىل  نظرت  فــاإذا  ال�سعادة، 
فقط  لي�ص  وعاملتهم  مثلك  كاأنا�ص 
بالتوا�سل  ولكن  وعــطــف،  بــاحــرتام 
معهم فاإنك ال بد �ستالحظ اأن هناك 
بع�ص التغريات الطيبة التي تطرا على 
�سخ�سيتك، و�سوف تالحظ اأي�سًا اأن 
النا�ص ي�سبحون لطفاء معك ب�سرط 

اأن حتافظ على توا�سلك معهم. 
وكــاأن  الــنــا�ــص  اىل  اأنــظــر  ثالثًا: 
بهم:  رحيمًا  تكون  اأن  منك  املطلوب 
تنميته  ميكن  �سيء  هي  الرحمة  اإن 
اأمرين:  على  ت�ستمل  وهي  باملمار�سة، 
النية والفعل، والنية بب�ساطة اأن تفتح 
االآخرين  متد  واأن  لالآخرين،  قلبك 
الفعل  اأمــا  كــان،  مهما  يحتاجون  مبا 
ذلك،  لتنفيذ  تفعله  ما  بب�ساطة  فهو 
فقد تتربع بقليل من املال اأو اجلهد اأو 
مت�ص  لق�سية  م�ستمرة  ب�سفة  كليهما 
اأو  لطيفة  اإبت�سامة  متنح  اأو  قلبك، 
القلب ملن تقابلهم  حتية خال�سة من 
يف الــ�ــســارع، وكــمــا كــانــت تــقــول االأم 
اأ�سياء  نفعل  اأن  ن�ستطيع  ترييزا:)ل 
عظيمة ف هذه الدنيا، ميكننا فقط 
بحب  ولكن  �سغرية،  اأ�سياء  نفعل  اأن 

�سديد(. 
رابعًا: عندما تقدم املعروف للنا�ص 
الذي  اإن  تتوقع جزاء يف مقابلة:  فال 
للنا�ص  خدماته  على  ــزاء  اجل يطلب 
لن يح�سل على ال�سعور بالر�سا الذي 

هو لب ال�سعادة احلقة،وعندما تقدم 
عماًل طيبًا ل�سخ�ص ما، ملجرد رغبتك 
يف خدمته، ف�ستالحظ �سعورًا جمياًل 
مكافئتك  والـــهـــدوء،واإن  بال�سكينة 
تتمثل يف ال�سعور الذي يغمرك عندما 
تدرك اأنك قد اأ�سهمت يف اأحد اأعمال 
اخلري، ول�ست يف حاجة اىل �سيء يف 
ويف  �سكر،  كلمة  اىل  حتى  وال  املقابل 
واقع احلال اإنك ال حتتاج الأن تعلم ملن 

اأ�سديت ذلك املعروف. 
اخلري  اأعــمــال  بــتــبــادل  توقعنا  اإن 
يتعار�ص مع هذا ال�سعور بالطماأنينة، 
نتدخل  روؤو�سنا  االأفكار  متالأ  فعندما 
يف �ــســعــورنــا بــالــطــمــاأنــيــنــة، وكــذلــك 
ننغم�ص متامًا يف التفكري فيما نحتاج 
األــيــه ونــرغــبــه، وميــكــن احلــل يف اأن 
ف  القائلة:)اأرغب  اأفكارك  تالحظ 
ثم  بالقابل(،  �سيء  على  احل�سول 
بلطف،  االأفــكــار  هــذه  مــن  تتخل�ص 
�سيعود  االأفكار  هذه  تختفي  وعندما 

اإليك �سعورك االإيجابي تارة اأخرى. 
خام�سًا: تخل�ص من االأنانية وحب 
يريد  فمن  االآخــريــن:  على  االأمــتــيــاز 
النا�ص،  مــن  اأعــظــم  يكون  اأن  دائــمــًا 
بالهدوء  ي�سعر  لن  فهو  منهم  واأكــرب 
ذلــك  بـــدل  ي�سعر  بــل  والــطــمــاأنــيــنــة، 
اأنــتــبــاه  ك�سب  اىل  املــلــحــة  بــاحلــاجــة 
االآخرين، واإن احلاجة املفرطة جللب 
االأنظار نابع من تلك االأنانية اخلفية 
وعلى  ب�ساحبها،  دائمًا  ت�سيح  التي 
الــعــادة ي�سعب  اأن هــذه  الــرغــم مــن 
ــاأنـــه لــيــ�ــص من  الــتــخــلــ�ــص مــنــهــا، فـ
امل�ستحيل ذلك، وال �سك اأن التخل�ص 
ال�سكينة  الــنــفــ�ــص  يف  يــبــعــث  مــنــهــا 
ومينح الثقة الكاملة يف القدرة على 
االنتباه،  جلذب  رغبتك  عن  التخلي 
اآخر  وبداًل من ذلك، قا�سم �سخ�سًا 

مبجده.  �سعادته 
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المكائد

خطوات ال�سيطان
�سيا�سة خطوة خدوة وقدم قدم: 

اأنـــــه يخطط  الـــعـــدو  �ــســفــات  مـــن 
به  ليقع  الفر�ص،  به  وينتظر  خل�سمه، 
ب�ستى الطرق واحليل، وحتى يف �ساحات 
احلــروب  ويف  القتال  وميادين  الوغى 
يف  الطرفني  من  واحــد  كل  والن�سال، 
يحاول  واحلــرب  واملخا�سمة  املنازعة 
ونقاط  االآخر  الطرف  غفلة  ي�ستغل  اأن 
خطوات،  وياأتيه  له  فيخطط  �سعفه، 

حتى يق�سي عليه. 
فاأنه  االأن�سان،  عدّو  ال�سيطان  كذلك 
خطوة،  خــطــوة  اآدم  بني  على  يتغلب 
اأ�ستجاب  فاأن  االأولية،  باملراحل  فيبداأ 
االأن�سان دعوته، فاأنه ياأمره ب�سيء اآخر 
اىل  به  ينتهي  حتى  االأول،  من  اأعظم 
الكفر، الأن ال�سيطان ال ير�سى من 
االأن�سان اإال بكفره، ولكن ال يقول له 
اأول  اأكفر باهلل، بل يف  اأول مرة  يف 
املكروهات،  باإرتكابه  له  يو�سو�ص  االأمر 
فاأن ت�سلط عليه فاأنه ياأمره باملحرمات 
وهكذا  الثقيلة،  املنكرات  ثم  اخلفيفة، 
حتى ي�سل به اىل الكفر واأن ي�سجد له. 

مق�سود  اىل  ي�سري  الكرمي  والــقــراآن 
اإبلي�ص وحزبه ال�سيطاين اأواًل، ثم يذكر 
االإن�سان اأّن هذا العدو اللدود ياأتيك من 
ي�ستعمل  اأنه  كما  االأربعة،  اجلوانب  كل 
كل االأ�ساليب واملخططات التي ينفذ من 
خاللها يف وجودك، لي�سلك عن �سبيل 
احلذر،  غاية  فاأحذره  �سبحانهن  اهلل 
يكن يف  مهما  كيده  فــاإن  منه  تخف  وال 
مقابل كيد اهلل ون�سرته، كان �سعيفًا، 
فاأنه  البداية،  ي�ستجب لدعوته من  فال 
رمبا ياأتيك يف فكرك من طريق حالل، 
حتى يوقعك يف اآخر االأمر يف احلرام، 
ورمبا با�سم الدين يخرجك من الدين، 
كما اأخرج اآدم واأغره بقوله:)إِنِّي َلُكمَا 

َلمِنَ النَّاصِحِنيَ()االأعراف:٢١(. 
ــاأ�ــســم الــنــ�ــســيــحــة اأخـــرجـــه من  فــب
ح�سرية القد�ص وجنة اهلل، ويف تف�سري 
من  اأخرجه  الن�سيحة  فباأ�سم  امليزان 
ح�سرية القد�ص وجنة اهلل، ويف تف�سري 
من  اأخرجه  الن�سيحة  فباأ�سم  امليزان 
ح�سرية القد�ص وجنة اهلل، ويف تف�سري 
اأتــبــاع خطوات  املـــراد مــن  اإّن  املــيــزان 

ال�سيطان لي�ص اأتباعه يف جميع ما يدعو 
اأتباعه فيما يدعو  اإليه من الباطل، بل 
اإليه من اأمر الدين، باأن يزين �سيئًا من 
ما  وي�سمي  احلق،  بزينة  الباطل  طرق 
لي�ص من الدين باأ�سم الدين، فياأخذ به 

االأن�سان من غري علم. 
ال�سالم( الباقر)عليه  ــام  االإمـ عــن 
ــَطــاِن( ــيْ ــوَاتِ الــشَّ ــُطـ ــوا خُـ ــِبــعُ ــتَّ ــراأ)وََل تَ ــ ــا ق ملّ

ــرة:١68(، قـــــال: ك����ّل ميني  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ )الـ
خطوات  م��ن  فهي  ت��ع��ال  الل  بغري 

ال�سيطان)نور الثقلني:١٥٢/١(.
ال�سادق  واالإمام  الباقر  االإمام  وعن 
خطواات  من  اإّن  ال�سالم(:  )عليهما 
ال�سيطان احللف بالطالق، والنذور ف 

العا�سي، وكل ميني بغري الل. 
عــن اأبـــن عــبــا�ــص، قـــال: م��ا خالف 
القراآن فهو من خطوات ال�سيطان)الدر 
االإن�سان  اأيها  فاإليك  املنثور:١/4٠3(. 
يف  منك  ال�سيطان  يــريــده  مــا  الــكــرمي 
يخطط  كــيــف  ثــم  اجلهنمية،  دعــوتــه 
اأهم  بيان  ثم  النارية،  خطواته  يف  لك 

االأ�ساليب ال�سيطانية. 
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مناسبات الشهرمنا�سبات �سهر رجب

1

٢

3

13

15

٢5

ولدة الإمام حممد الباقر)عليه ال�سالم(
57ه�.

ولدة الإمام علي الهادي)عليه ال�سالم(
٢1٢ه�. 

�سهادة الإمام علي الهادي)عليه ال�سالم(
٢54ه�.

ولدة اأمري الوؤمنني)عليه ال�سالم(
٢3ق.ه�. 

وفاة ال�سيدة زينب الكربى)عليه ال�سالم(
٢٦0ه�. 

�سهادة الإمام مو�سى الكاظم)عليه ال�سالم(
183ه�.
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ا�سلب على اعتاب الفقر
اجتهت اليك ياربي بكل جوارحي بعد او�سدت االبواب 
حتت  الدموع  اذرف  و  فرجك  اال  يل  خمرج  ال  و  بوجهي 
�سماءك فال اريد ان ت�سفح امام اخللق اجلاحدين الذين 

جمدت قلوبهم و حتجرت نظراتهم.
يف  امـــراأة  نف�سها  اىل  نف�سها  تتحدث  خرجت  هكذا 
الع�سرين من العمر و هي جتتاز ممر بعد ممر يف دائرة 
حكومية اجرتت ايامها و نقودها و مل جتني اال الوعود و 
االوامر بعمل هكذا حتى بات الورق و جزء من حياتها و 
كاتب العرائ�ص ك�سانع الرغيف ال غنى عنه  و حتدثني 
يف  تعي�ص  التي  عائلتي  م�سري  و  وخرب  خرب  باألف  نف�سي 
االبحار  ــه  اواج فكيف  المعني  و  نا�سر  فال  الريح  مهب 
غرفة  يف  وحيدة  طفلة  مع  امــراأة  انا  و  عاتي  موج  و�سط 
�سغرية تكاد جدر انها ت�سيق على انفا�سنا و ت�سغط علينا 
التي  فن�ستغيث للح�سول على كوة ننفذ منها اىل احلياة 

ا�ساحت بوجهها عنا.

ملا هذا ال�ستار اال�سود الذي ا�سدل ليعلن نهاية الفرح و 
االمان و بداية االمل و احلزن و نرى االمل �سراب.

يومي؟  قــوت  و  مــاأوى  بال  االن�سان  يعي�ص  ان  يعقل  هل 
يفكر  امل  الغابة؟  و�سط هذه  مع طفلة  امــراأة  تفعل  ماذا 
ا�سباب احلياة  احد مب�سري هكذا عوائل انقطعت عنهم 
ال�سعيدة هل ممكن ان ناخذ اجازة من الطعام و امللب�ص 
و ن�سرب بال ا�سباب العي�ص ا�سوة حتى باحليوانات تعبت 
تكاد  ال  التي  العباءة  بخياطة  اليومي  العمل  من  يــداي 
و  العيون  اىل  يت�سرب  الب�سر  �سعف  بدا  و  الرمق  ت�سد 
امل املفا�سل يت�سرب اىل مفا�سلي و عظامي من ي�سد من 

ازري و يعيني و الكل �سم بكم.
يــرون  ال  حتى  لتختفي  االنــظــار  عــن  احلقيقة  ــوارت  تـ
ا�سحاب الكرا�سي و الكرو�ص حقيقة الفقراء امثالنا الذي 
�سرب الزمن عليهم براحته و بكل راحة يتخريون و �سائل 
العي�ص املرفه من الوان ال�سعادة و ت�سحقنا وقع اقدامهم 
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و  الو�سول  اىل  ج�سور  لتكون  �سلوعنا  على  �سعدت  التي 
الراء و �سبحوا يف �سذى الرنج�ص و اليا�سمني الذي روي 

من مدامعنا ال�سخية.
كفاك ايتها الروح التحليق فاأنت خلقت يف درجة و خلقت 
ارواح البع�ص من م�سك و عنرب لتفوقك عنفوان واإرادة  و 
اذيال  و جر  التعا�سة  علينا  كتب  و  ال�سعادة  رداء  يغطيها 
الظلم و االنك�سار اىل القرب الذي ا�سبح واحة اال�ستقرار 

بعد �سنوات القحط 
مر  من  كل   ، احلياة  دروب  يف  لوؤلوؤ  كعقد  نرت  ايامي 
اخلــاوي  العقد  اىل  يلتفت  ان  دون  لــوؤلــوؤة  اخــذ  بالطريق 

اجلريح حتت طعنات الزمن.
ال�ساعة  عقارب  حمــال  املا�سي  اىل  العودة  ان  اعــرف 
ال�سحيقة  باأعماقنا  يغو�ص  الب�سر  قاهر  بالزمن  ترجع  ال 
فت�سرخ بنا اال من مر�سى او �سفاف ترتاح بها النف�ص من 
عناء رحلة طويلة و ها تنتهي الرحلة تتحطم بها االحالم 

على �سخور الواقع .
النا�ص تبحث عن  الهائمة بني وجوه  الروح  غريبة هذه 

هوية و مكانه �ساعت و�سط زحمة امل�سالح و ال�سادية كل 
العفوية و ال نريد ان نقول  مالمح االن�سانية و ال�سدق و 
كالفيل�سوف االغريقي الذي يحمل فانو�ص يف و�سح النهار 

يبحث عن ان�سان فنعتوه باجلنون.
نف�سها  اىل  فوعت  عــايل  ب�سوت  تفكر  ــداأت  ب و  تتمتم 
االحمال  من  وتــان  جمنونه   بانها  النا�ص  ظن  من  خوفا 
مبر�ساتها  تلقي  و  بتعبها  تلقي  الن  الوقت  ان  اما  الثقيلة 
يف ميناء احلياة كفى خوفا من املجهول و العوا�سف التي 
باب  البد من  ابوابا  او�سدت  ،ان  الفقراء  باأ�سرعة  تعبث 
اهلل املفتوح ابدا و هي تتالطم و�سط االمواج قررت العودة 
اىل الذاكرة و ما تخزنه من طاقات فقررت ان ت�سمر عن 
العباءة  خياطة  بعمل  احلالل  القوت  ي�سنعان  �ساعدين 
على الرغم من قلة االجر اال انه م�سدر للعي�ص بدل من 
جتاهل الدوائر و ا�ساحة الظهر لها ، البد من حفر اخدود 

احلياة يف �سخر اجلوع و ا�ساعة االمل يف دجى اليا�ص.
وداد عبيد مو�سى
بابل
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