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ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مين من آذها فقد آذاني. 
فهذا احلديث هو حلقة من سلسلة أحاديث قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف فضل السيدة الزهراء عليها السالم، وما صرح به النيب األكرم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم يف حقها سالم اهلل عليها أكثر من ان حيصى. 
وإذا اردنا الوقوف على مراد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم من هذا احلديث فهو أمر غري متيسر لنا وذلك لعدم استطاعة أي من الناس ذلك، 

ألن املعصوم ال يعرفه إاّل اهلل تعاىل ومعصوم غريه، ولكن نستطيع أن نستشف من احلديث الشريف ما يلي:
أ. ان فاطمة عليها السالم هي ابنته الصلبية دون غريها وإاّل لزم أن تشرتك مع غريها يف هذا الوصف فيكون هذا القول ال فائدة فيه وحاشا 

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أن يقول ما ليس فيه فائدة. 
بل  األمة، فال حاجة أن يذكره  النسب اجلسدي الشتهار ذلك عند  بلحاظ  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أخرب بذلك ال  قلنا إن  لو  ب. 
يكون ذكره لغوًا وهذا مما ننزه عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وإمنا أراد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أن يشري اىل أن فاطمة عليها 
السالم حتمل صفات أبيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لبديهية أن اجلزء حيمل صفات الكل، فالبضعة ال ختتلف عن الكل من حيث 
الصفات النفسية واجلسدية واألخالقية، وهذا ما أكدته عائشة عند وصفها مشية السيدة فاطمة عليها السالم إذ قالت أهنا تشبه مشية رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم ومشائلها مشائله، وخلقها خلقه بل كماالهتا املعنوية هي بعينها كماالته صلى اهلل عليه وآله وسلم فمن أراد النظر اىل 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فلينظر اىل فاطمة عليها السالم ومن وجب عليه توقري وتعظيم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم لكماالته وجب عليه 

توقري وتعظيم فاطمة  السالم ألهنا حتمل ذات الكماالت والصفات احلسنة. 
ج. من أراد أن يتجاوز على فاطمة عليها السالم فهو قد جتاوز على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهنا بضعتة والبد ملن أراد احرتام النيب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم أن حيرتم بضعته، وهذا نوع من التحذير ملن يريد االستهانة بفاطمة عليها السالم وكماالهتا ومواقفها وأقواهلا، بل هو اخبار 
ضمين ملا سيحصل لفاطمة عليها السالم من بعده صلى اهلل عليه وآله وسلم وعدم رضاه على هذا التجاوز ألنه مبثابة التجاوز على شخصه الكريم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم فلذا حذر األمة هبذا القول الشريف. 
وهناك معاٍن أخرى تركناها لالختصار

 املشرف العام

صفات
البضعة

كلمة العدد
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فقه املرأة

استعمال  للمرأة  جيوز  س1/هل 
العقاقري الطبية اليت تؤجل الدورة الشهرية 
الواجبات  بعض  إمتام  لغرض  وقتها  عن 

كالصيام ومناسك احلج، أو لغري ذلك؟
ج/ جيوز ذلك شرط أن اليلحق بها ضرر 

بليًغ. 

ما  استعمال  للمرأة  جيوز  هل  س2/ 
مينع احلمل من العقاقري املعدة لذلك اذا 

مل يرَض الزوج بذلك؟
اليلحق  أن  بشرط  ذلك  جيوز  نعم  ج/ 
الزوج  رضا  بني  ذلك  يف  والفرق  ضررًا  بها 
حقوقه  من  شيئًا  يناِف  مل  ما  وعدمه  به 

الشرعية. 

س3/ هل جيوز اسقاط احلمل فيما لو 
كان بويضة ختصبت باحلومين؟

ج/ الجيوز ذلك اال فيما اذا خافت االم 
أو  وجوده  استمرار  من  نفسها  على  الضرر 
كان موجبًا لوقوعه يف حرج شديد اليتحمل 
عادًة فأنه جيوز عندئٍذ اسقاطه ما مل تلجه 

الروح. 

للمرأة اسقاط احلمل  س4 / هل جيوز 
اذا وجلته الروح وكان استمرار وجوده يؤدي 

بها اىل الضرر الذي اليتحمل عادًة؟
وجلته  إذا  مطلقًا  االسقاط  الجيوز  ج/ 
على  واحلرج  الضرر  حال  يف  حتى  الروح 

األحوط لزومًا. 

محلها  باسقاط  املرأة  قامت  لو  س5/ 
باملباشرة هل يرتتب عليها شيء؟ 

ج/ وجبت عليها ديته ألبيه أو لغريه من 
ورثته وجيب عليها أيضًا الكفارة. 

س6/ هل جتب الدية والكفارة بعد ولوج 
الروح فقط؟

املباشر  على  والكفارة  الدية  جتب  ج/ 
أم  الروح  ولوج  قبل  به  قام  سواء  لالسقاط 

بعده. 

وهل  إالسقاط  دية  مقدار  هو  ما  س7/ 
خيتلف مقدارها قبل ولوج الروح وبعده؟ 

ج/ مقدار دية اسقاط احلمل يكفي فيها 
ومأتني  آالف  دفع )مخسة  الروح  ولوج  بعد 
ذكرأ  كان  اذا  الفضة  من  مثقااًل  ومخسني( 
موته  كان  سواء  أنثى،  كان  إذا  ذلك  ونصف 
على  أمه  بطن  يف  أم  حيًا  خروجه  بعد 
)مأتني  علقة  كان  اذا  وأما  لزومًأ  األحوط 
كان مضغة )ثالمثائة  واذا  وعشرة مثاقيل( 
ومخسة عشر مثقاال( وان كان تام األعضاء 
وعشرون  ومخسة  )مخسمأئة  واجلوارح 
مثقاال( والفرق يف ذلك بني الذكر واألنثى 

على األحوط لزومًا. 

س8/ ما ذا جيب يف الكفارة على مباشر 
االسقاط؟

صوم  وهي  مجع  كفارة  هي  الكفارة  ج/ 
مسكينًا  ستني  واطعام  متتابعني  شهرين 
)ثالثة  واملد  الطعام  من  مد  مسكني  لكل 

أرباع الكيلو تقريبًا(. 

الطبيب  حول  مساحتكم  رأي  ما  س9/ 
مبلغ  حول  املريضة  ذوي  مع  يتفق  الذي 
وإاليؤجل  العملية  هلا  جيري  لكي  معني 
أكثر  على  االعرتاض  مت  انه  علمًا  العملية 
العملية  إجراء  عدم  من  والدة  مريض  من 

وبعد حلظات تولد األم طبيعيًا؟ 

الفرض  يف  العملية  اجراء  حيرم  ج/ 
املذكور كما حيرم أخذ االجرة على ذلك. 

يف  األخرية  اآلونة  يف  كثرت   / س10 
)فتح  القيصرية  العمليات  املستشفيات 
رأي  فما  نسائية  أطباء  قبل  من  البطن( 
وذلك  التالية،  األمور  حول  مساحتكم 
العمليات  صالة  اىل  املريضة  بأدخال 
إنها  حبجة  هلا  البطن  فتح  عملية  وإجراء 
التستطيع الوالدة ويتم إقناع ذوي املريضة 

بعدة طرق؟

والدتها  إمكان  علم  لو  ذلك  ج/ الجيوز 
طبيعيًا. 

هذه جمموعة من الفتاوى املهمة، واملقتبسة يف غالبيتها من 
أجوبة ما ورد يف املواقع املنتسبة 

ملكتب آية اهلل العظمى السيد السيستاني )دام ظله الوارف(

علوية رؤى /     التوجيه الديين

المرأة 
      مخلوق نابض في الحياة باالسالم



واندحرت  اجلهل  عصور  ولت  لقد 
عهود الظالم اليت سلبت فيها حرية املرأة، 
حمل  انسانيتها  وكانت  كرامتها  وهدرت 
احلضارات  يف  وخاصة  ونقاش،  حبث 
واليونانية  اهلندية  احلضارة  مثل  القدمية 
والرومانية القدمية، وكذلك القبائل العربية 
قبل االسالم، فقد كانت ترى ان املرأة عار 
القرآن  عنهم  يتحدث  كما  وحقارة  وعيب 
احدهم  بشر  )واذا  يقول  حيث  احلكيم 
باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به( النحل 58. 

نعم كان ذلك يف املاضي ولكن بعد جميء 
االسالم تعيش املرأة بكامل احرتامها مثلها 
مثل الرجل اليشك يف انسانيتها او يناقش 
آخر  هدف  عن  يتحدث  او  روحها  نوع  يف 
ماضيًا  االمور  هذه  اصبحت  بل  خللقها 
دفينًا يتندر االنسان بها ويسخر منها ومن 
تلك العهود املؤطرة باجلهل واحلماقة فهي 
كالرجل متاما يف الروح والقيمة االنسانية 
واالعتبار، وكان السبب االساسي يف انقاذ 
املرأة وتغيري وضعها االجتماعي هو انبثاق 
فجر االسالم العظيم. الذي نسف التقاليد 
واعلن  السخيفة  العادات  وحارب  البالية 
يف  املهني  املرأة  وضع  على  العارمة  ثورته 
واكد  الكريم  القرآن  فجاء  آنذاك.  العامل 
متاما  كالرجل  وانها  املرأة  انسانية  على 

الناس  )ياايها  الرجل  خلق  كما  اهلل  خلقها 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم( 

احلجرات 13. 
واحد  من مصدر  خلقا  واملرأة  والرجل 
الختتلف طينة احدهما عن اآلخر واليتفوق 
معدن أحدهما عن اآلخر كقوله تعاىل )هو 
منها  وجعل  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي 

زوجها( االعراف 189. 
وعملية اخللق والتكوين واحدة فاجلنني 
بها  مير  اليت  االطوار  بنفس  مير  الذكر 
)احيسب  تعاىل  كقوله  االنثى  اجلنني 

االنسان ان يرتك سدى( القيامة 36. 
السعادة  حياة  للمرأة  االسالم  وضمن 
والتقدم ان هي التزمت خط االميان وسلكت 
العمل الصاحل كالرجل متاما كقوله  طريق 
تعاىل )من عمل عمال صاحلا من ذكروأنثى 

فلنحيينه حياة طيبة( النحل 97. 
وقد خاض الرسول االكرم حممد صلى 
اهلل عليه وآله وسلم نظاما اجتماعيا طويال 
الثبات مكانة املرأة وتصحيح نظرة اجملتمع 
هلا، ففي ذلك اجملتمع اجلاهلي الذي يعد 
املرأة عارًا وعيبًا وشيئا حقريًا كان الرسول 
صراحة  بكل  يعلم  والسالم  الصالة  عليه 
نظائرهم  اي  الرجال(،  شقائق  )النساء 
بل  منهم  كانهن شققن  والطبائع  اخللق  يف 

الصالة  عليه  الرسول  كان  ذلك  من  اكثر 
اهتماما  البنت  للمولودة  يعطي  والسالم 
اكثر من املولود الصيب ويقول )خري اوالدكم 
البنات( وبشر عليه الصالة والسالم ببنت 
وهو جالس مع اصحابه فنظر اىل الكراهة 
لكم رحيانة  ما  فقال:  وجوههم  على  بادية 
الذي  والرجل  اهلل،  على  ورزقها  امشها 
الرسول  يعتربه  وحيتقرها  باملرأة  يستهني 
حيث  االخالق  لئيم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
اكرم  )ما  وسلم  وآله  عليه  اهلل  يقول صلى 

النساء اال كريم وما اهانهن اال لئيم(. 
واملواقف  االحاديث  االيات  هذه  مبثل 
املطلوبة  كرامتها  للمراة  االسالم  اعاد 
آخر  سبب  ومثة  املهدورة  حريتها  ووفرهلا 
اهلدف  هذا  حتقيق  على  االسالم  ساعد 
من  وجهادها  املرأة  نضال  وهو  العظيم 
شخصيتها  وفرض  وجودها  اثبات  اجل 

واسرتجاع حقوقها. 
فقد كان لكثري من النساء دور مشرف 
استطعن به ان يثبنت جدارتهن وان حيطمن 
عرب  تراكمت  اليت  والذل  احلقارة  حواجز 

التاريخ. 
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األقالم النسوية

بتصرف: انتصار فتحي 

المرأة 
      مخلوق نابض في الحياة باالسالم
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بالغة النساء

هلل درك يا ابن اسحاق كما نقل عنك ابن 
عندما  البالغة  نهج  ابي احلديد، يف شرح 
قال ما امجل وصف ابن اسحاق هلا ويقصد 
صديقة الرسالة خدجية الكربى بقوله »كانت 
خدجية وزيرة صدق »غري ان من الغريب ان 
نطلق مصطلح وزيرة الصدق وهذه الغرابة 
تأتي من جهات عدة، من جهة اننا مل نقرأ 
ومل نسمع اال يف القليل النادر جدا ان هناك 
نساء وزيرات، ومن جهة ثانية تشتد الغرابة 
اكثر عندما نسمع مبصطلح وزيرة الصدق، 
فهي أول أمراة صدقت برسالة خامت االنبياء 
واملرسلني حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
واما الوزيرة فهي تلك املرأة اليت قالت )كال 
واهلل ما خيزيك اهلل ابدًا، انك لتصل الرحم 
وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف 
وتعني على نوائب احلق، وتصدق احلديث، 

اال  املقولة  بهذه  تتكلم  وما  األمانة(  وتؤدي 
النبوة ما  امرأة مجعت من صفات تصديق 
اراد اهلل هلا سبحانه وتعاىل ان جتمعه، فهي 
قد وصفت عالمات النبوة ومظاهر الرسالة 
يف مقولتها هذه، فقد جاء يف السرية النبوية 
املزمل  سورة  نزول  اسباب  ويف  املطهرة  
للطبطبائي  امليزان  تفسري  يف  ورد  عندما 
اجلامع  جوامع  عن  نقال   77 ص  ج2/ 
للطربسي ان الرسول الكريم صلى اهلل عليه 
وآله وسلم رجع اليها بعد ان رآى ما رأى من 
امللك واحلق، وقال »زملوني قد خشيت على 
نفسي »فأطلقتها ام قاسم خدجية الكربى 
رضوان اهلل عليها مقالة تهز وجدان العامل 
وبتسلسل  نظمها  ومجيل  بالغتها  بعظيم 
تلك العالمات اليت وضعتها للنبوة والرسالة 
فهي قد رأت من زوجها احلبيب ما رأت من 

الصفات والشمائل اليت مل يتصف   بها من 
اخللق االهو. 

اهلل  خيزيه  ان  االبد،  اىل  فاستبعدت 
سبحانه وتعاىل فهو حبيبه ومصطفاه وكيف 
للحبيب ان خيزي حبيبه، وعللت عدم ذلك 
مبا عددت من كريم صفاته، فا الوىل منها 
ان هذا احلبيب ومن خالل سنوات معاشرته 
الرحم،  ليصل  انه  هلا  تبني  معه  واملعيشة 
والرحم معلقة بالعرش عند اهلل فكان يتفقد 
والداني،  منهم  القاصي  واهله  أقرباءه 
وثاني تلك الصفات او العالمات ان زوجها 
هلموم  محال  انه  اي  الكل  حيمل  احلبيب 
الناس واآلمهم ومعاناتهم وانين هنا الاريد 
ان اعدد هذه الصفات بقدر ما اريدان ابني 
ان ام الزهراء خدجية الكربى عليها السالم 
قدكانت اول من صدق برسالة حممد صلى 

وزيرة الصدق وصديقة الرسالة
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بالغة النساء

اهلل عليه وآله وسلم من بعد امري املؤمنني 
فكانت  السالم  عليه  طالب  ابي  أبن  علي 
هذه  ان  الرى  اني  اهلل  فو  النبوة  صديقة 
الصفة التطلق اال على ام املؤمنني خدجية 
الكربى تلك املرأة اليت ظل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم  يذكرها آلخر حلظات 
الرسول  ان  يرون  املؤرخني  ان  حياته، حتى 
قالت  عندما  زوجاته  الحدى  قال  الكريم 
وآله وسلم  يف  لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
بأحسن  اهلل  أبدلك  قد  املناسبات  احدى 
منها، فهي أكرب منا سنًا، »الواهلل ما أبدلين 
الناس،  كفر  إذ  بي  آمنت  منها   خريًا  اهلل 
إذ  وأوتين  الناس،  كذبين  إذ  وصدقتين 
اذ  اوالدا  منها  اهلل  ورزقين  الناس،  طردني 
حرمين النساء »وتلك لعمري صفات ٌ قّلت 
يف النساء قدميًا وحديثًا، فلوجاء رجٌل اليوم 
هلزأت  غريٍب  حبديث  حيدثها  زوجتِه  اىل 
منه وقابلته بسخرية ولتندرت عليه ولقالت 
او  زوجي  جمنونًا  يكون  ان  أما  خلدها  يف 
مريضًا، غري ان ام الزهراء عندما عاد هلا 
زوجها باخلرب بأنه نيب اهلل وخامت االنبياء، 
فصدقته بدون روية أو تفكري بل من اللحظة 

األوىل وكأنها كانت تتوقع ذلك 

بني 
الفينة واالخرى، 

له  بذلت  مابذلت،  له  فبذلت 
فبالرغم   الوثابة  وروحها  العظيمة  نفسها 
كانوا ميوتون  وأنهم  الذكور  له  تلُد  أنها  من 
أطفااًل صغارًا مل يثِن ذلك عزمها فقد روى 
لنا التأريخ أنها كانت خترج وراء رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله و سلم  عندما كان يريد 
الصالة يف بيت اهلل احلرام وتصلي خلفه بعد 
امري املؤمنني عليه السالم وكانت اول امرأة 
البيت  يف  وتعاىل  سبحانه  هلِل  سجدت  قد 
امساعيل،  أم  بعد  حنيفًة  مسلمًة  احلرام 
وقد بذلت لزوجها احلبيب ايضًا كل امواهلا 
وتراثها فكانت ترى ان تلك االموال الطائلة 
التساوي حبة خردٍل امام نصرة رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وآله و سلم  وانتصار رسالة 

االسالم احملمدية. 
فللِه على فراقها االليم يوم ماتت فسماُه 
بعام االحزان، فتلك املراة اليت اليت امجلت 
عالمات النبوة بهذه البالغة العظيمة، وهذا 

االسلوب الرائق فهي تهدئ من روع رسول 

اهلل 
عليه  اهلل  صلى 

طمأنينة  وتزيده  سلم   وآله 
بانه املختار واخلامت فعددت على مسامعه 
صفاٍت هو ادرى من غريه بها النها لصيقة 

ذاته ومن بعض طبائعِه. 
ماذا نقول عن بالغتها وهي اليت ردت 
سالم اهلل سبحانه وتعاىل ال اقول باحسن 
منه بل مبثله بل اقل منه درجًة، فقد امجع 
رواة احلديث والسرية والرتاجم بأن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله و سلم  قد نقل هلا 
عن جربائيل عليه السالم سالم اهلل عليها 
وحتياته وذلك جلليل قدرها وعظيم مكانتها 
فقالت: »بأبي وأمي ان اهلل هو السالم،  ومنه 

السالم، واليه السالم »

احلاجة صبا
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االطفال  تعليم  عن  عبارة  هي  الرتبية  
او  امرهم  ولي  قبل  من  احلياة  اجبدية 
املسؤول عنهم يف عوائلهم اليت هي املدرسة 
دون  اليها  ينتمون   الذين  لالطفال  االوىل 
ارادتهم حيث يولدون. . فيتلقاهم  من يرعى 
امورهم وشؤونهم واليت من اهمها تربيتهم  
وتعليمهم مبا فيه خريهم وسعادتهم بشكل 
لذلك،  اهال  الراعي  اليكون  قد  اذ  طبيعي 
فهذا شاذ ونادر. . فقد عرف البعض الرتبية 
انها:))فعل ناقل لالرادة من حيز الطموح اىل 
جمال التطبيق((ولكنها كما نرى اعمق وادق 
من ذلك حيث انها))تلقني اخلرب لالخرليكون 
سلوكا بغرض  اسعاده((ان الرتبية من االمور 
اليت اهتمت هلا كل احلضارات والشرائع. . 
احلضارات  تلك  من  ابعد  ذهب  واالسالم 
ئع  ا لشر ا و

االنسان  حنو  توجه  حينما  واالنظمة 
الذات  ملعاجلة  ثابتة  اسسًا  ووضع  كانسان 
بغض  مثالي  لغرض خلق جمتمع  االنسانية 
النظرعن االنتماءات الفكرية او العرقية او 
حلساسية  البنات  تربية  القوميةوخباصة 
عند  الرتبية  اسس  وان  املوضوع  هذا  مثل 
احلضارات  والبني  مثال،  والصني  الغرب 
ياتي  اخلالف  وهذا  واحلديثة.  القدمية 
من اخللفية الفكرية لكل حضارة من حيث 
النظرة اىل الكون ومسرية االنسان ونهايته. 
للرتبية  معينة  اسس  حتديد  الميكن  اذن   .
مع  يتفق  الكل  ان  رغم  عليها  اجلميع  يتفق 
البنات  تربية  وهي  اال  املتوخاة  النتائج 
بوأد  تقوم  كانت  فاحلياة يف اجلاهلية مثال 
حينما  الصامتة،  االصنام  وتقدس  البنات، 
تعبده  إهلًا  مهول  امر  لكل  ختتار  كانت 

والصني كانت تقيد الفتيات باحذية حديدية 
لئال تنمو اقوامهن  فتسلب بذلك حريتهن، 
زوجة  وضعت  اذا  كانوا  واالسبارطيون 
اعلى  من  ويرميها  ياخذها  انثى  أحدهم 
واذا ماتت يشكر  رباها  فاذا عاشت  اجلبل 
االهله. غري ان هناك اسسًا ومعايري تربوية 
الواقعية  وهي  اال  اجلميع  تسعد  ان  ميكن 
اليت تعامل معها االسالم من خالل الفطرة 
السليمة. يف كيفية رعاية البنات وان اليسود 
وجه احدهم ويظل كظيمًا فقد اوىل االسالم 
اهمية كربى اىل تربية البنات ونبذ النظرة 
الدنيئة هلا  حتى جعل جمملها من الفرائض 
اليت يعاقب القانون عليها ان تركها الوالدان 
عن تعمد ومعرفة. وقد ورد بذلك قوله  ))اذا 
بشر احدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم(( النحل -58وقوله  تعاىل ))وجعلوا 

تربية البنات؟؟
اكسير الحياة
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اناثا(  الرمحن   عباد  هم  الذين  املالئكة 
الزخرف 19.

العاطفة-)زيادة  االم  فاوىل  اذن. 
االب  اوىل  غريها(-بينما  نسبتهاعلى 
غريها(  على  نسبتها  العقالنية)زيادة 
والعقالنية  بالعقالنية  حتد  فالعاطفة 
حتد بالعاطفة للتعادل يف امر الرتبية الن 
الطفلة حباجة اىل كليهما يف ظل املدرسة 
االوىل ذات االجتاهني الن العاطفة وحدها 
وبكثرتها توجب الفساد وتولد عقدًا نفسية 
يف نفسية  الطفلة حتوهلا اىل انسانة غري 
يوجب  العقالني  التزمت  وكذلك  سوية، 
ردود  هلا  ويولد  للطفلة   النفسية  العقد  
االسالم  لذلك جند  احلياة.   فتكره  افعال 
البنات   لرتبية  واسعة  مساحة  يرتك 
استهدافا   ليس  وهذا  هلن  احلب  واظهار 
ابن  عن  سعادتهن  لصاحل  بل  لشقائهن 
عباس قال الرسول الكريم صلى اهلل عليه 
وآله وسلم )من ولدت له ابنة فلم يئدها ومل 
 0 الذكر  يعين  عليها  ولده  يؤثر  ومل  يهنها 
ادخله اهلل بها اجلنة( فاوصى االم بالتعقل، 
حد  اىل  اليصل  حتى   . بالتعاطف.  واالب 

التطرف ال. افراط وال تفريط والن الطفلة 
اىل  من حياتها حباجة  االوىل  املرحلة  يف 
الوالدين اللذين هم اقرب اليها من أي احد 
فطريا وطبيعيا كما جيب على االم  تنمية 
الصفات يف البنت  كمثل )الوفاء، الصدق، 
اإلسالم  يدعو  ما  وهذا  والعفة(.  احلياء، 
ان يتصوره  إليه والرتبية ليست كما ميكن 
البعض سهال بل هي مسؤولية كبرية ملقاة 
على عاتق االبوين وخصوصااالم  واقل خطا 
يوجب االحنراف جليل باكمله الن االم هي 
مدرسة االجيال. وتاسيسا على ما تقدم فان 
املربية  البد وان تكون قادرةعلى تربية ابنتها 
العوامل  مستوعبة  الرتبية  باسس  عارفه 
النتائج واملسببات، فان  واالسباب، وكذلك 
الكثري  من االمهات كما نشاهدهن خيطئن 
يف تربية اوالدهن جلهلهن باساليب الرتبية، 
مع  ويتعاملن   الهميتهن  فهمهن  لعدم  بل 
حياتهن وبناتهن  كنزوة عابرة، دون التعمق 
واالجناب  والزواج  احلياة  فلسفة  يف 
القادمة. ان الرسول  واالجناب يف االجيال 
يوجهون  االطهاركانوا  بيته  واهل  )ص( 
وبناء  النفس  تهذيب  الكبرية اىل  جهودهم 

وكانوااملثل  االهلي  االطار  يف  الشخصية 
. ولذلك خياطب   . للرتبية االهلية.  االعلى 
اىل  دعاة  )ع(:)كونوا  الصادق  االمام 
باهلل  االميان  السنتكم(وكان  بغري  انفسكم 
والسلوكية  يف  الفكرية  القائمة  راس  على 
الرتبية. . فنرى ان السيدة خدجية الكربى 
والزهراء عليهما السالم  هما احد اقطاب 
احلضارة االسالمية و مربيات  اجيال االمة 
وقد خترجن من منازل الوحي وحنن كنساء 
مؤمنات حنتاج اىل قدوات نقتدي بهن يف 
حياتنا وخري مثال  هذه املدرسة الرتبوية 
العظيمة  املباركة واليت خترج منها اعظم 
مدرسة  االسالمي.  العامل  شخصيات 
نستلهم  واليت  االصيل  احملمدي  االصالح 
كان  وان  االهلي  التغريوالبناء  منهج  منها 
املدرسة  بهذه  االقتداء  علينا  الصعب  من 
بنا ترسم خطى اهل  وتوجيهاتها فاجلدير 
حياتنا  تنري  نرباسا  )ع(وجعلها   البيت 

وحياة أبنائنا الذين هم صانعو املستقبل. 

نهلة حاكم -  مقتبس
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من اخلطأ ان بتعامل الزوج مع زوجته من منطلق املعاملة باملثل، 
ان  الضروري  ومن   . اذا حسنت هي خلقها.  اال  فال حيسن خلقه 
هذه  يف  خلقت  فهي  املرأة،  عن  والشفاعة  االهلية  النظرة  منتلك 
الدنيا لتصل اىل كماهلا ايضا، وعليه فال بد من ان نراها على انها 
خملوقة سائرة اىل اهلل تعاىل. . فال ينبغي ان نكون عنصر احباط 
هلا يف هذه املسرية التكاملية. وذلك بان الحيول املرأة بسوء خلقه 
اىل موجود متوتر، تصب توترها داخل العش الزوجي من ناحية، 
وينعكس على تربية االوالد من ناحية اخرى ومن املعلوم انها شريكة 
العمر وهي خري استثمار ملن اراد ان ينمي قابلياتها وطاقاتها ليعود 
والفائدة،  بالنفع  وعلى اجملتمع  االوالد،  وعلى  وعليها  عليه  اخريا 
ملن موجبات هدم  البيت،  داخل  للمسؤولية  الرجل  ان عدم حتمل 
الكيان الزوجي، قال النيب صلى اهلل عليه وآله »اتقوا يف الضعيفني 
له  ان ظلم من الناصر  املعلوم  واليتيم( ومن  )املرأة  بذلك  »ويعين 
اال اهلل تعاىل، من موجبات التعجيل يف االتقام االهلي. ان التجاء 
ومن  الزوجي  العش  تدمر  املشروعة  غري  املمارسات  اىل  الرجل 
ناحية اخرى يسقط من عني الزوجة اليت ترفض بفطرتها اخليانة 
الزوجية، فكيف يتوقع االحرتام منها بعد ذلك؟. . اضف اىل ان اهلل 

تعاىل الذي يقذف الود يف قلوب الطائعني يسلب ذلك الود من 
قلوب العاصني. 

ان إبداء العواطف يف التعامل مع الزوجة 
امر مطلوب شرعا، وقد روي عن النيب صلى 

احبك  اني  للمرأة  الرجل  )قول  وآله  عليه  اهلل 
هذه  تقتصر  ان  والينبغي  ابدا(  قلبها  منآ  اليذهب 

من  االوىل  السنوات  على  احلركة 

الزواج، بل البد من ترطيب احلياة الزوجية بذلك دائما. 

ان اللجوء اىل االلفاظ النابية يف احلياة الزوجية، تشكل قمة 
السقوط الروحي، الذي يذهب ببهاء احلياة الزوجية وحيدث شرخا 
من الصعب ان يلتئم القدر اهلل تعاىل، حتى بعد عودة الصفاء مرة 

اخرى. 

واخريا ان العالقة الزوجية ليست من قبيل ان يتسلط احدهما 
على االخر تسلط املالكني، وليست من قبيل العقود املؤقتة، ليفكر 
احدهما بالتخلص من االخر متى شاء ذلك: بل متثل قمة التمازج 

بني الروحني، وهو معنى وصفهما بالزوجية 

وان بركات االسرة السعيدة التنحصر يف هذه احلياة الدنيا، بل 
واتبعتهم  آمنوا  )والذين  تعاىل:  قوله  االخرة مبقتضى  اىل  تتعدى 

ذريتهم باميان احلقنا بهم ذريتهم( الطور 21. 

انتصار 
فتحي

المرأة أمانة اهلل تعالى في األرض 
. . . كيف نتعامل معها؟
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كل  والقلب ويف  اللسان  اهلل يف  ذكر 
حال. 

ينقل ان النيب االكرم صلى اهلل عليه 
حدائق  يف  »تبخرتوا  قال:  وسلم  وآله 

اجلنة!
فقالو ما حدائق اجلنة؟؟

قال صلى اهلل عليه وآله وسلم: هوذكر 
تنسوا  فال  اذا  والليل،  الصباح  يف  اهلل 
ذكر اهلل، كل من اراد ان يعلم ما قدره 
ومنزلته عند اهلل فلينظر ما قدر ومنزلة 
بنفس  عبده  يعطي  اهلل  الن  عنده؟  اهلل 
ما يعطي العبد ربه من املنزلة.  واعلموا 
عند  اعمالكم  واغلى  واطهر  افضل  ان 
الشمس،  اهلل  وخريًا مما طلعت عليه 

هو ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. 
ولو دققنا يف جزاء االعمال يف تاثري 
االانت  اله  )ال  يعين  الشريف  الذكر 

سبحانك اني كنت من الظلمني(
يف ثالث مجل )فاستجبنا له وجنينه 

من الغم وكذلك ننجي املؤمنني(. 
االخرية  اجلملة  يف  وباخلصوص 
املؤمنني،  كل  وعد  معنى عام حيث  هلا 
وباجلمع بااللف والالم والفعل املضارع 
واحلصول  الزمان  جتدد  على  يدل 

التدرجيي لالبد. 

مابيــــــــــــننا مـــــــــــــــــوالي  ارى  متــــــــــــــــــــى 
القمــــــــــر االنور يشـــــــــــــــع مثــــــــــــــل    

ارضـــــــــــــه يف  اهلل  ديــــــــــــــن  ينشـــــــــــــر 
ويـــــــــــــرفع العســــــــــــر عن املعســــــــــــر   

مابيننـــــــــــــا باملعـــــــــــــــــــــروف  يـــــــــــــــأمر 
حيــــدر  وجــــــــــــــده  كاملصـــــــــــــــطفى   

يقضـــــــــــــــي على الرجــــــــس واشيــــــــــاعه
ويظهـــــــــــــر احلق الــــــــــى املبصـــــــــر   

فنــــــــــــحمد اهلل علــــــــــى هــــــــــذه النعمــــــــة
االكبـــــــــــــــــر  الـــــــــــــورى  رب  مـــــــــن   

يـــــــــــــــــاربنـــــــــــــا حبــــــــــــــق ساداتنــــــــــــــــــــــا
فـــــــــــــرج عن املهمـــــــــــــوم واملقتــــــــــــــر    

واغفـــــــــــــر لنـــــــــــــا ذنوبنــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــا
اذا بعثـــــــــــــــت الكـــــــــــــــل يف احملشـــــــر  

امحــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى  يارب  وصـــــــــــــل 
والـــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــرف األطهـــــــــر   

* ليست كل مجيلة نقية طاهرة ولكن كل نقية طاهرة مجيلة. 
* النساء ذوات عبقرية خميفة، فعلى أنقاض املشاريع الفاشلة، 

يبنني على الفور مشاريع جديدة
عشرة  عيون  من  أكثر  يرى  املرأة  قلب   *

رجال. 
* ال تكون املرأة بوالدتها. . . بل برتبيتها 

ألوالدها. . . 
إال  األمومة  معنى  اعرف  مل   *

عندما رزقت بولد، حينها عرفت 
اليساوي  المي  أقدمه  ما  كل  إن 

ليلة واحدة سهرت فيها من اجلي.   

سارة صباح      

املوسوعة الشعرية املهدوية 
نهلة حاكم 

بتصرف: جنان عبد الرضا

امل 00000 االنتظار

أقوال يف املرأة
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جلوء  ظاهرة 
هذه  يف  النساء 
األيام اىل السحرة 
واملشعوذين تشكل 
ودراسة  اليه  االلتفات  خطرًا حقيقيًا جيب 
السحرة  والتصدي ألولئك  ودوافعه  دواعيه 
مطامعهم  فضح  خالل  من  واملشعوذين 
أولئك  خاصة  الناس  ألموال  وأبتزازهم 
وكأنهم  عليهم  يتوافدن  اللواتي  النسوة 
شفاء  وبيدهم  مشاكلهن  كل  سيحلون 
حتى  أزواجهم  قلوب  بيدهم  أو  أمراضهم، 
تتحول بعض أولئك النساء اىل أدوات طّيعة 
ببعضهن  الدجالني ويصل األمر  أولئك  بيد 
سبيل  يف  وامللة  الدين  عن  اخلروج  اىل 
ما  خالل  من  وذلك  اليه  يطمح  ما  حتقيق 
أو  أوأكلها  جناسات  جلب  من  منهن  يطلب 
أن  أو  ذويهن  أو  أزواجهن  وضعها يف طعام 
القرآن  آيات  من  يكتب هلن شيء  أو  يكتنب 
الكريم، ووضعها يف جناسات أو أحراقها أو 
خلطها مع عظام حيوانات ميتة جنسة لعمل 
النفس  تأباه  مما  ذلك  غري  أو  هلن.  سحر 
احملرتمة والعجيب يف األمر أن بعض النساء 
احلالة  هذه  يعشن  واملثقفات  املؤمنات 
الساذجة والبعيدة عن الدين والثقافة، ولنا 
يف كل ذلك شواهد وأمثلة يعج بها اجملتمع 

اليوم. والأريد هنا أن أقلل من شأن ومكانة 
أضع  أن  أريد  بل   – منهن  وأنا   – املرأة 
ما  ألنين  الصحيحة  مواضعها  يف  األشياء 
كتبت عن هذه الظاهرة املخيفة بعمل ميداني 
ورأيت بأم عيين تهافت النساء على أمكنة 
وحمالت أولئك املشعوذين واملشعوذات اىل 
أن أحصن نفسي مبا  بعد  اال  األماكن  تلك 
ورد يف القرآن الكريم من سور وآيات تعمل 
ضد أولئك الدجالني املنافقني، وأذكر منها 
أنين دخلت على إحدى تلك املشعوذات يف 
إحدى املدن وكان املكان  يعج بالنساء بل أن 
زحامهن أدى اىل عراكهن يف احلصول على 
مكان للجلوس، وكنت أقرأ املعوذتني بشكل 
مستمر وأكثرت من الصالة على حممد وآل 
حممد، وعندما خرجت املشعوذة علينا من 
قوله  سريرتي  يف  قرأت  اجملاورة  الغرفة 
تعاىل »ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله 

إن اهلل اليصلح عمل املفسدين »يونس81
فلما جلست املشعوذة وأخذت تتكلم مبا 
عليها،  إعرتضت  والشرع،  العقل  اليوافقه 
»إخرجوها  وقالت  كثريًا  مين  فإنزعجت 
يقينًا  فعلمت  اجمللس  من  أنا  خرجت  وإال 
اىل  الميت  علمهن  أن  احلادثة  هذه  بعد 
اهلل بصلة وال اىل الدين بوليجة فهو حمض 
أهل  وأئمة  ورسوله  اهلل  على  وكذب  أفرتاء 

ابيت »عليهم السالم »، وعودًا على بدء أقول 
الشيء على خالف  إراءة   الشعوذة هي  إن 
الواقع واحلقيقة، وعودًا على بدء أقول أن 
مفردة السحر يف اللغة تعين« كل شيء خفي 

سببه ولطف ودق«
أمر  لكل  االصطالح:فهو«إسم  يف  أما 
خفي سببه وختيل على غري حقيقته وجرى 

جمرى التمويه واخلداع. 
وأما يف الشرع هو عقد تؤثر يف القلوب 
واألبدان فتمرض وتفَرق بني املرء وزوجه كما 
يف قوله تعاىل »فيتعلمون منهما ما يفرق به 

بني املرء وزوجه »البقرة 102
وهناك أسباب للسحر وبواعث ودوافع، 
ويعترب من أهمها الدافع النفسي املصطبغ 
األخرين  إيذاء  يف  ورغبة  الشر  حبب 
أعطى  وقد  عليهم،  والسيطرة  وتدمريهم 
للسحرة  كربى  أهمية  الناس  من   اجلهالء 
حيققوا  لكي  وتبجيلهم  بتعظيمهم  وقاموا 
النفائس  هلم  وبذلوا  وأهواءهم،  رغباتهم 
من األموال واهلدايا مما دفع السحرة اىل 
التوجه حنو هذا الشر الكبري، وكذلك البالء 
العظيم الذي أذاقته احليا ة املادية اجلافة 
وينابيع اخلري  اليت قست  والقلوب  للبشر، 
وخاصة  الناس  اكثر  أرواح  يف  جفت  اليت 
الذين  من  الكثري  فأخذ  العصر  هذا  يف 

   النساء
 بين أكاذيب السحر والمشعوذين
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اللجوء  يف  والطمأنينة  القلب  راحة  فقدوا 
املشكالت  حل  عن  باحثني  املشعوذين  اىل 

وخاصة النساء من هذا اجملتمع. 

الموقف الشرعي من هذه 
الظاهرة:

احلكم  يعرفون  الكثريين  أن  حقيقة 
السحر  خيص  فيما  االسالمي  الشرعي 
وتعلمه وتعليمه والتكسب به. فالساحر الذي 
مبنزلة  هو  بقتله  السمحاء  الشريعة  توجب 
الكافر، فيجب قتله للتخلص من شره وضره 
وإبتالءات  وفنت  مشاكل  من  يسببه  وما 
لآلخرين وذلك لكونه فاسد للعقيدة ومل يتب 
عن هذا الفعل القبيح، وبعيدًا عن رمحة اهلل 
سبحانه وتعاىل وقد باع دينه لدنياه وجعل 
من  الن  للشيطان،  مطيعًا  عبدًا  نفسه  من 
العقل واالنصاف يف قباحة السحر وحرمته، 
وذم فاعله بل قتله ملا ورد يف أحاديث أهل 
عليهم  اهلل  صلوات  والطهارة  العصمة  بيت 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قول  يف  وكما 
فأقتلوه  الساحر  أخذمت  »إذا  وسلم  وآله 
حيث وجد »ثم قرأ } واليفلح الساحر حيث 
أتى { طه 69، أي قال – اليأمن، وورد عن 
اهلل  رسول  عن  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 
»وللساحر   .  .  .  .  . يقتل.  املسلمني  »ساحر 
وإعانة  سوء  من  به  يقوم  ملا  سيئة  عاقبة 
الشريفة  األحاديث  منعت  فلذا  للشيطان 
تعلمه وتعليمه والعمل به وهذا ما أشار اليه 
االمام علي عليه السالم »من تعلم شيئًا من 
أو كثريًا فقد كفر وكان آخر  السحر قلياًل 

عهده بربه، وحده أن يقتل اال أن يتوب ». 
ونصيحيت ملن يهتم بهذا األمر القبيح ال 

سيما بعض النساء اللواتي اليتورعن العمل 
بلباب  يسمعن  أن  دنيوي  شيء  لكسب  به 
عقوهلن وآذان قلوبهن ما قال الرسول األكرم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم هلذه املرأة كما يف 
اهلل  رسول  اىل  إمراة  »أقبلت  الرواية  هذه 
صلى اهلل عليه وآله فقالت:إن لي زوجًا ولي 
به شيئًا العطفه  وإني صنعت  علي غلظة، 
علي. . فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
أٍف لِك كدرِت دينك لعنتك املالئكة األخيار، 
املالئكة  لعنتك  األخيار،  املالئكة  لعنتك 
لعنتك  السماء،  مالئكة  لعنتك  األخيار، 
اجلرمية  هذه  ما  ياللهول  األرض  مالئكة 

اليت فعلتها هذه املرأة؟ 
هذه  يف  تأملي  الكرمية  القارئة  أخيت 
لزوجها  مؤذيًا  أمرًا  تفعل  مل  املرأة  الرواية 
ترد منه االعطفه وحمبته فعملت هذه  ومل 
الكبرية،  اللعنة  هذه  فأستحقت  الصنعة 
وكيف  لغريها؟  الشر  أرادت  مبن  فكيف 
مبن مل تتورع عن زرع الفتنة والفرقة واألذى 
الالزم  من  جند  فلذا  واملؤمنات  باملؤمنني 
القبائح  هذه  من  أنفسنا  حنصن  أن  علينا 
والتوجيه  بالرتك  فعلها  من  ننصح  وأن 
وتعليمه  تعلمه  وحرمة  الفعل  هذا  حلرمة 
والعمل به وهذا ماأكده العلماء يف رسائلهم 
اخلوئي  االمام  السيد  قول  يف  كما  العملية 
قدس سره »عمل السحر حرام، وكذا تعليمه 
االمام  »وكذلك   .  . به.  والتكسب  وتعلمه 
السيد السيستاني »دام ضله »بقوله )مسألة 
23 عمل السحر وتعلمه والتكسب به حرام 
مطلقًأ وأن كان لدفع السحر على األحوط( 

منهاج الصاحلني، املعامالت للسيدين. 

طرق الوقاية والعالج من السحر:
هناك طرق شرعية للوقاية من السحر 

واالبتعاد عن طرق الشعوذة وهي:
أرشدنا  ما  وهذا  باهلل  االستعاذة   -1
ينزغنك  وإما   { تعاىل  كقوله  اليه  القران 
االعراف  من الشيطان نزغ فأستعذ باهلل { 

200-
اهلل  توىل  اهلل  اتقى  فمن  اهلل  تقوى   -2
 { تعاىل  كقوله  غريه  اىل  يكله  ومل  حفظه 
الطالق-   } له خمرجًا  اهلل جيعل  يتق  ومن 

2
3- التوكل على اهلل واالعتماد عليه كقوله 
 } ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه   { تعاىل 

الطالق -3. 
الذنوب  من  اهلل  اىل  التوبة  جتريد   -4
 { تعاىل  كقوله  اعداؤه  عليه  سلطت  اليت 
وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 

{ الشورى -30. 
5- الصدقة واالحسان وهي من األمور 

اليت تدفع البالء والسحر واحلسد. 
القرآن واالدعية  االكثار من قراءة   –  6
اهلل  من  ممتلئًا  كان  إذا  فالقلب  املأثورة 
مغمورًا بذكره كان هذا من أعظم األسباب 
له،  السحر  إصابة  ومنع  االنسان  يف حفظ 
كتب  يف  ذكرت  ومعوذات  أدعية  وهناك 

األدعية فمن أراد الزيادة فلرياجع. . 

احلاجة صبا اخلفاجي
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قال تعاىل } إن املساجد هلل فال تدعوا 
مع اهلل أحدًا { اجلن 15

شعائر  يعظم  ومن  ذلك   { أيضًا  وقال 
اهلل فإنها من تقوى القلوب { احلج 12 

وقال أيضًا } يف بيوٍت أذن اهلل أن ترفع 
بالغدِو  فيها  له  يسبُح  امسه  فيها  ويذكر 

واآلصال { النور 36
وقال حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه 

وآله وسلم »حسني مين وأنا من حسني »
مّشرت الرجال عن سواعدها، وكشفت 
وأزاحت  بداعاتها  عن  والضمائر  العقول 
العيون الغمامة عن ألقها، ورمست األنامل 
واخلشوع حتفة  والتقوى  باإلميان  املشبعة 
فنية إسالمية راقية، حولتها تلك االيادي 
تتجلى  خالد  اسالمي  منوذج  اىل  املاهرة 
فيوضاته على شكِل شباك مقدس جلسد 
طاهر فكان شباك ضريح االمام احلسني 
الذهب  وما  الشهداء،  سيد  السالم  عليه 
وكان  املقدس  الشباك  هذا  احتواه  الذي 
إالحركة  غرامًا  كيلو  واربعني  مئة  بزنة 
صغرية لراكع وإمياءة خفيفة لساجد، وأما 
أربعة  من  ألكثر  وزنت  اليت  الفضة  تلك 
هلل   ٍ داع  تهجد  من  االبرهة  غرام،  اآلف 
ينتظر موعد افطاره وما  وتسبيحة صائمٍِ 

اال  أمتار  بأربعة  قّدر  الذي  االرتفاع  ذاك 
قامة بطل قّدم دماءه الزكية يف سبيل اهلل، 
للعتبة  العامة  االمانة  اختارت  وقد 
احلسينية املقدسة يومًا اليتسنى يف تاريخ 
الذاكرة العراقية واالسالمية الزاحة الستار 
تقف  يومًا  املقدس،  الشباك  ذلك  عن 
فيه  انتصر  يومًا  واكبارًا،  اجالاًل  النفوس 
صوت املظلومني على الظاملني، يومًا كانت 
املقدسة  كربالء  االوىل يف  االنطالقة  فيه 
يوم  العصر، وهو  للوقوف يف وجه طاغية 
االنتفاضة  انطالق  يوم  آذار  من  اخلامس 
مساحة  اليه  أشار  ما  وهو  الشعبانية، 
الشيخ عبد  للعتبة احلسينية  العام  األمني 
املهدي الكربالئي يف كلمته اليت ألقاها يف 
احلفل املهيب ألزاحة الستار، الذي حضره 
الشريفة  العلمية  احلوزات  ممثلو  رمسيًا 
من  العشرات  و  وداخله  العراق  خارج  من 
وعشائر  وشيوخ  ووجوه  والقادة  الساسة 
وغري  اسالمية  دوِل  من  املوفدون  العراق 
اسالمية ناهيك عن حضور مجاهريي عّد 
بعشرا ت اآلالف وغطته أكثر من عشرين 
قناة فضائية وكنت من النساء احلاضرات 
يف حفل االفتتاح ورايت ومسعت كل الذين 
حتدثوا هناك من األمني العام اىل رئيس 
الوقف الشيعي اىل شعراء لبنان والعراق، 
لكنين كغريي مل أمسع من حديثهم شيئًا 
البسبب ألنين كنت شاردة الذهن بل ألنين 
كنت مشغولة  واملاليني  االآلف  كغريي من 

املقدس  الشباك  لثم  للحظيت  تصوري  يف 
وتقبيله، والتضرع هلل سبحانه وتعاىل حتت 
بالدعاء، وقدميًا قال  الطاهرة  القبة  هذه 
شغغفن  الديار  حب  وما  العربي:  الشاعر 

قليب *  ولكن حب من سكن الديارا. 
االمام  حبب  شغفت  قد  كغريي  فأنا 
الشغف  ذاك  وما  السالم،  عليه  احلسني 
ورسوله  هلل   ً حمبة  اال  احلب  هذا  يف 
صلىاهلل عليه وآله وسلم، وكانت يف اليوم 
التالي استطالعات وحوارات أجريتها مع 
توجهت  فقد  سواء،  حد  على  الزينبيات 
عن  الزائرات  الحدى  بالسؤال   ً مصادفة 
شعورها وهي ترى هذا الشباك اجلديد؟ 
الحزنًا  تنهمر  عينيها  ودموع  فأجابت: 
دموع  هي  قالت  ما  حسب  بل  والفرحًا 
غريب  لشعور  عليها  السيطرة  الأستطيع 
يف داخلي وأنا أرى الشباك اجلديد للوهلة 
االوىل وما فيه من نقوش اسالمية رائعة، 
يف  ويطيل   يوفق  أن  قليب  كل  من  دعوت 
اعمار كل من ساهم يف عمل هذا الشباك 
املقدس، من حرفيني ومبدعني ومهندسني 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  وعاملني 
اهالي  من  وكانت  اخرى  زائرة  وسالت 
احدى مدن العراق فاجابتين بلغة بسيطة 
تدخل القلب وبدون كلفة »مية فدوة اروح 
علي  ألبو  أروح  فدوة  مية  »و«  شباج  هلل 
من   ِ ورعاك  اهلل  حفظِك  أمي  هلا  »أقول 

مؤمنٍة حمبة ألهل النيب

»أنفس معادن االرض

تترشف باحتضان أطهر جسد« 
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تحقيق

صلى اهلل عليه واله وسلم وألتفُت 
أخٍت  على  عيين  فوقعت  ومشااًل  ميينًا 
زينبية تّلوح بيدها بالريشة امللونة وتنادي 
الزائرات بصوٍت مسموع اخواتي نسألكن 
منها وسألتها عما جيول  فدنوٌت  الدعاء، 
يف خاطرها، فأجابت أخيت العزيزة أتصور 
كأنين وظفُت اليوم هنا، كأنين أعمل هنا 
من هذه الساعة أو بأختصار كأنين ولدُت 
اليوم وهي ممسكة بيدها االخرى بأحدى 
وتركتين  املقدس  الشباك  مقرنصات 
وألتفتت لغريي آلنها منشغلة بعملها وكأنها 
التريد أن تفوت بعض الدقائق يف احلديث 

معي 
وأنا 

اليه  وأنظر  املقدس  الشباك  أتفحص 
بلهفة وشوق سقطت وردة من تلك الباقات 
بنفسجية  وكانت  املقدس  الشباك  على 
كتهافت  الزائرات،  عليها  فتهافتت  اللون 
الفراش على النور فعندما انتهينا من ذلك 
ألتقطتها زائرة أعجبين أن أحادثها فقلت 
الزيارة  منك  اهلل  تقبل  العزيزة  اخيت  هلا 
ولكنها  ايضًا  ومنكم  لي  فقالت  والعمل 
قالتها بتلعثم ففهمُت من ذلك بأنها احدى 
الزائرات االجنبيات ففاتين أن أساهلا عن 
بلدها ألنين انشغلت بسؤاهلا عن شعورها 
فأجابتين  البنفسجية  الوردة  تلتقط  وهي 
بلغة عربية متعثرة فيها، أخيت احس أنين 

فزت اليوم جبائزة 
الوردة  على  حصولي  هو  الفوز  هذا 
الشباك  زينت  قد  كانت  اليت  البنفسجية 
املقدس لليلة كاملة وهي االن من نصييب 
اشم من عطرها الفواح وعطر هذا الشباك 
الشهادة  أريج  من  العطرين  خيالط  وما 
والوفاء. ويف زمحة انشغالي يف اجراء هذا 
التحقيق وتذكري ألصوات اؤلئك الشعراء 
الذين صدحوا حبب االمام احلسني عليه 
يوم االحتفال من  السالم وبعشق الشهادة 
امثال الشاعر اللبناني فضل اخلادر وكذلك 
السيد  الشعيب  والشاعر  الصفار  الشاعر 
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عبد اخلالق احملنا الذي يف زمحة 
احلاضرين  أبكى  والسرور  الفرح 

البيت  عقيلة  لغربة  بذكره  مجيعًا 
اهلامشي زينب الكربى عليها السالم، 

الصايف االمني  للسيد امحد  ومبطالبته 
باستبدال  املقدسة  العباسية  للعتبة  العام 

شباك ابيالفضل العباس عليه السالم. 
بزمحة كل هذا فاذا مبجموعة من أربع أو 
مخس نسوة يتحلقن حولي وقدرت أعمارهن 
باحداهن  واذا  والستني  اخلمسني  بني 
تسالين بهذه اللغة البسيطة الدارجة »مية 
شدسوين »أجبتها انين اعمل حتقيقًا حول 
الشباك املقدس فيجب أن اسال الزائرات 
العزيزة  الوالدة  تلك  لي  الزينبيات، فقالت 
يكفي  سؤال  اىل  التحقيق  هذا  حيتاج  او 
ابنيت ان تنظري يف وجوههن وان تشاهدي 
قد  الساخنة  الدموع  تلك  فتجدي  عيونهن 
اثلجت وجوها طاملا اذبلها الشوق واحلنني 
بسبب  مغلقًا  املقدس  الضريح  كان  عندما 
املقدس  الشباك  لوضع  احلواجز  وضع 
بكل  ونقوم  الزيارة  اىل  ناتي  فكنا  عليها 
اعماهلا ونؤدي الصالة املندوبة واملفروضة 

ونرجع 
ىل  ا

ولكننا  بيوتنا 
حنس  شيئًا  نفتقد 

بعد  تكتمل  مل  زيارتنا  ان 
برؤية  عيوننا  اكتحال  عدم  بسبب 

بعد  افال حتتاجني  الشريف  املرقد  شباك 
ذلك اىل السؤال ورفعت يديها هلل سبحانه 
وتعاىل مبتهلة له كأنها أم حانية ودعت لي 

وجلميع املؤمنات باحلفظ والعافية 
االرض  ملسلمي  هنيئا  أقول  وأخريا   
وهنيئا لشيعة آل حممد صلى اهلل عليه وآله 
هذا  املقدسة  كربالء  البناء  وهنيئا  وسلم 
العمل التأرخيي العظيم الذي سجله التأريخ 
جهود  عليه  تضافرت  وقد  نور  من  مبداد 
مسلمي العامل من عرب وغريهم متربعني 
وداعني ومشاركني وعاملني يف سبيل أخراج 
الرائعة  احللة  بهذه  املقدس  الشباك  هذا 

فأخرجي 
وتزيين  الطفوف  ياأرض  وأهزجي  كربالء 
ياقوارير مبزيج من عرس الشهادة والفداء 
والتضحية واالباء وشباك مقدس حتول اىل 
وما  والشعراء  لالدباء  ملهم  تأرخيي  حدث 
خرجت من الصحن الشريف اال وأنا أمسع 
نداء املؤمنني الصادقني بعد ما أنتهيت من 
»لبيك  عال  بصوت  منادين  هذا  حتقيقي 

ياحسني« »لبيك ياحسني« »لبيك ياحسني«

احلاجة صبا اخلفاجي
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املقدسة  احلسينية  الروضة  خدمة  احد  لي  روى 
احد  من  وزوجها  اليونان  بالد  عميت  تسكن  قائال: 
االطباء اجلراحني املعروفني هناك، فاصيبت ذات يوم 
مبرض السرطان يف راسها وبذل زوجها قصارى جهده 
املاهرين يف هذا اجملال يف  يف عرضها على االطباء 
اليونان وغريها من الدول االوربية لعالجها وجناتها 
من هذه احملنة اليت املت بها، فلم جتِد نفعا كل تلك 
احملاوالت فاتصل بها ابنها ذات يوم ليعرف ما انتهى 
اليه امرها. فقالت له: توجه يابين اىل احلرم االقدس 
للعباس عليه السالم وتوسل لي به عسى ان ينجيين 
اهلل تعاىل حبرمته، فانه الخييب من توسل به فاديت 
فرتة  وبعد  به،  امرتين  وما  علي  ما  التالي  اليوم  يف 
العباس عليه السالم  انها رات يف عامل الرؤيا  فهمنا 
بامسه  وتوزعه  العباس(  )خبز  تصنع  ان  واخربها 
طلبه  ما  ونفذت  املراد  على  وسوف حتصل  الشريف 
من  ايام  عشرة  مدة  وبعد  منها،  السالم  عليه  املوىل 
ذلك خضعت اىل  الفحوصات الدورية اليت خصصها 
االطباء هلا واذا بالتحاليل قد انبأت عميت بالكرامة 
السالم،  عليه  العباس  الفضل  ابي  للموىل  العظمى 
وثبت ان املرض قد زال عنها بالكامل وحتري االطباء 
لذلك االمر فاخربتهم عميت ان اهلل تعاىل قد منحنا 
البطل الذي ما قصده طالب حاجة  مبنه وجود هذا 
االوخرج منه فرحا مسرورا النقضاء حاجته وما يريد.      

هدى حممود

كما نقل املولوي هذه احلكاية فقال: 
كربالء  مدينة  يف  عامًا   23 قبل  كنت 
ومحى  شديد  مبرض  أصبت  حيث 
أصدقائي،  فأخذني  باحلواس  مزمنة 
من أجل النزهة اىل قرب الشهيداحلر 
يبعد مسافة فرسخني  الذي  الرياحي 
الشهيد  حرم  يف  جلست  كربالء،  عن 
احلر ومل أستطع أن أقف على قدمي 
وقرأت  وضعفي  مرضي  شدة  من 
هذه  ويف  خمتصرة،  بصورة  الزيارة 
احلرم  اىل  أعرابية  وردت  األثناء 
ووضعت  الضريح  قرب  وجلست 
إصبعها يف حلقة الضريح وقرأت هذا 
وجه  عن  الكرب  »ياكاشف  الدعاء: 
موالنا احلسني عليه السالم إكشف لنا 
الكرب العظام حبق موالنا احلسني ». 
يف  ووضعتها  أصبعها  أخرجت  ثم 
أيضًا  الدعاء  وقرأت  الثانية  احللقة 
حول  جالسة  وهي  دارت  وهكذا 
احللقات  مجيع  أنهت  حتى  الضريح 
الشيء  وعملت  رجلها  على  قامت  ثم 
الدورة اخلامسة حفظت  نفسه،  ويف 
اجلملة كاملة وقلت يف نفسي ملاذا ال 

أدعو الشهيد احلر وأقرأ الدعاء؟
وسحبت نفسي قلياًل حتى وصلت 
يف  أصبعي  ووضعت  الضريح  اىل 
ثم  الدعاء  وقرأت  احللقات  إحدى 
كررت الدعاء يف احللقة الثانية والثالثة 
وهكذا ويف األثناء أحسست حبرارة يف 
أصبعي وأمتدت احلرارة شيئًا فشيئًا 
بدني فقلت دعين  كامل  ثم  يدي  اىل 
أقف على رجلي رمبا أقدر على ذلك 
والصعوبة،  معاناة  بال  وقفت  وفعاًل 

باحلياة  أشعر  دورة  أكمل  كلما  وكنت 
والصحة والسالمة والعافية جتري يف 
معافى  نفسي  أجد  بي  وإذا  عروقي  

ساملًا واحلمد هلل. 
شفاء وكرامة 

عن  اخلراساني  السيد  ونقل 
ذوي  من  سيبويه،  علي  الشيخ حممد 
املنرب واحملراب وهو صاحب الدروس 
املرحوم  والده  عن  ينقل  النهارية 
الذي  سيبويه(  عباس  )مال  اآلخوند 
يف  الساكنني  يزد  علماء  أحد  كان 
كربالء، قال: أحد أجالء السادة وقد 
نسي امسه روى حكاية تتعلق مبرض 
طوياًل،  زمنًا  مرضها  وأستمر  عينه 
أستوىل  وقد  شفائها  من  يئس  حتى 
هذا  من  وأستوحشت  اخلوف  علي 
املرض،  وكلما توسلت باإلمام احلسني 
عليه السالم أماًل بالشفاء فلم يتحقق 
فيها الشفاء. حتى كانت إحدى الليالي 
زيارة  يف  أني  املنام  عامل  يف  فرأيت 
ورأيت  السالم  العباء عليه  آل  خامس 
شخصًا جليل القدر مؤدبًا كان حاضرًا 
عند اإلمام عليه السالم فقلت: ياجداه 
تضرعت  كلما  عيين  أمل  أشكو  إني 
فلم حيصل لي منكم أعتناء ومل أحظ 
عليه  االمام  توجه  الشفاء؟  بكرامة 
السالم اىل جهة هذا الشخص اجلليل 
التشفي   ملاذا  له:)ياحر(  وقال  املؤدب 
عني ولدي؟ قال احلر:سيدي مل يأتي 
يطلب؟وملا  ومل  اشفيه  حتى  عندي 
أزر  مل  انين  عرفت  النوم  من  انتبهت 
ونلت  زرته  وبعدها  احلرالشهيد، 

الكرامة والشفاء. 

كرامة للحر الشهيد

كرامات االمام الحسين )عليه السالم( 
في شفاء امراة في اليونان
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على  إال  واألرض  السماوات  قامت  ما 
طبيعية  وألوان  راقية،  هندسية  أشكال 
األلباب  وتذهل  العقول  تدهش  زاهية 
اجلمال  ملشاهدة  التائقة  النفوس  وتأسر 
وما قوله تعاىل } بديع السموات واألرض. 
من  فاإلبداع  نقوله،  ما  على  إالدليل   }  .  .
أنه  غري  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خمتصات 
فأفاض عليه من  يعلم  ما مل  االنسان  علم 
جماالت  يف  مبدعني  فنجد  ذلك  بعض 
شتى وخباصة فيما يتعلق باآلداب والفنون 
لتعلق  هذين باملشاعر االنسانية واخلواجل 
الوجدانية، وما قدمنا بهذه املقدمة اال الن 

املساعد  االستاذ  العدد  هذا  يف  ضيفتنا 
الدكتورة »صفا لطفي الشاله »رئيس قسم 
اجلميلة   الفنون  كلية  يف  التطبيقية  الفنون 
االلتزام  من  جعلت  اليت  بابل،  جامعة   /
ومننمة  زخرفة  من  التطبيقية  الفنون  يف 
ونقوش الخترج بأي حال من األحوال عن 
ذلك  وعرفنا  امللتزمة،  االسالمية  اآلداب 
من خالل إشرافها على العديد من رسائل 
املاجستري والدكتوراه تذكر على سبيل املثال 
ليتبني  التالية  العلمية  الرسائل  الاحلصر 
للقارئ الكريم انها كانت ختطط يف مجيع 
وبعض  التطبيقية  الفنون  أسلمة  على  ذلك 

الرسائل اليت أشرفت عليها هي:
يف  الزخرفية  التكوينات  بنية    -1
للروضة  االسالمي  الزخريف  التصميم 

احليدرية الشريفة. 
2- مجاليات توظيف العناصر املعمارية 

يف مسجد قرطبة. 
3- االبعاد اجلمالية للمظاهر املعمارية 

يف املشاهد ذات القباب املخروطية. 
4- مجاليات التكوين الفين يف تصاميم 
االشكال البصرية يف االضرحة الشريفة يف 

مسجد الكوفة. 
العتبة  يف  العضوية  الزخرفة   -5
احلسينية وجامع سليمان الكبري / دراسة 

مقارنة. 
املسيحية  التكرارللمنمنمات  بنية   -6

االسالمية. 
فكان سؤالنا األول الذي طرحناه عليها 

االبداع الفني االسالمي 
بلسان أهل االختصاص:

صفا لطفي الشاله
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هو عن عالقة النقوش االسالمية بالفلسفة 
االسالمية؟

الشاله  العلوية صفا  الدكتورة  فأجابت 
قائلة: بعد محد اهلل والصالة والسالم على 
بالرتحيب  أبتدىء  الطاهرين،  وآله  حممد 
بكم يف مدينتكم الثانية مدينة احللة مدينة 
العلماء والفقهاء وبودي أن أصحح سؤالكم 
الفكراالسالمي  تقصدون  كنتم  أنكم  يف 
على  دخيلة  فروعها  جبميع  الفلسفة  ألن 
هلا  االسالمية  النقوش  كل  نعم  االسالم، 
وحنن  االسالمي   بالفكر  وثيقة  عالقة 
على  يشتمل  من  االسالمي  الفكر  أن  نعلم 
واجلنة  واملعاد  واالمامة  والنبوة  التوحيد 
العقائدية،  االصول  من  ذلك  وغري  والنار 
فلو تأمل الناظر يف النقوش االسالمية على 
إشارتها  يف  ترمز  أنها  لوجد  العصور  مر 
االعتقادية  االصول  تلك  اىل  اجلمالية 
واملزارات  املساجد  أعالي  املنارات يف  فما 
اال  »الاله  التوحيد  إصبع  اىل  االاشارة 
والذهبية  الزرقاء  القبب  تلك  »وما  اهلل 
الصفراء االاشارة اىل السجود هلل سبحانه 
من   اجلدران  على  نقش  ما  أما  وتعاىل، 
واضحة  إشارات  ففيه  واخلارج  الداخل 
فمثاًل  االعتقادية  االصول  باقي  اىل  جدًا 
وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  الرسول  إسم 
وسلم، ينقش على تلك اجلدران بطرق فنية 
إسالمية مذهلة وكذلك اسم االئمة عليهم 
وسألناها  الصاحلني،  واألولياء  السالم 
االسالمية  النقوش  بدايات  بناء  أول  عن 
بناء  أول   أن  علمنا  ما  اذا  ظهرت  ومتى 

هـ    14 سنة  البصرة  هي  اسالمية  ملدينة 
الدكتورة عن  والكوفة سنة 17هـ؟ فأجابت 
هذا السؤال مبا يلي: يف بدايات بناء املدن 
كان  سؤالكم  ذكرمت يف  ما  على  االسالمية 
يف  يكن  ومل  املدينة  مسجد  يبنى  ما  أول 
املدن  االسالمية االوىل أي زخرفة ونقوش 
ومل يظهر هذا الفن االسالمي فيها وكانت 
اجلدران صماء أقصد خالية من النقوش، 
نتيجة ان االسالم مل ينصرف لقضيته الفن 
احملمدية  االسالمية  الرسالة  لنشر  وذلك 
واخلوف من الردة الوثنية صرف املسلمون 
عن التفكري بالنقوش والزخرفة، غري أنهم 
عند بناء مدينة القريوان يف املغرب العربي 
القادة املسلمني،  سنة 50 هـ على يد أحد 
االسالمية  الزخرفة  بوادر  أوىل  ظهرت 
وخباصة على جامع القريوان وعندما سألنا 
الدكتورة عن شبهة تثار بأن املسلمني العرب 
ليس لديهم نقوش وفنون بل هو مقتبس من 

الفرس واهلنود؟
قدمية  شبهة  هذه  متفضلة:  فأجابتنا 
من  الببغاوات  ورددها  املستشرقون  أثارها 
املستغربني وقد رددت عليها بشكل مفصل 
اجياز  وميكن  للدكتوراه،  اطروحيت  يف 
أننا قلنا يف بداية احلديث أن  الرد باآلتي 
بشكل  مرتبطة  االسالمي  والفن  الزخرفة 
وثيق باالصول االعتقادية وأن تلك النقوش 
ظهرت بوقت متقدم وهي يف منتصف القرن 
الولئك  جمااًل  اليدع  مما  اهلجري  االول 
أو اهلنود  الفرس  بأثر  القول  املغرضني يف 
وقد  االسالمية،  العربية  الزخرفة  على 

االسالمية  الزخرفة  درجات  أرقى  ظهرت 
اآلربسك يف مدينة سامراء يف العراق وليس 

يف مصر على مدعى أحد الباحثني. 
يف  وظهورها  املرأة  عن  سألناها  وقد 

النقوش االسالمية؟ 
فأجابت الدكتورة قائلة: كال، ومل تظهر 
االسالمية  والزخرفة  النقوش  يف  املرأة 
ابدًا على عكس الفنون االوربية أو الغربية 
فالنقوش االسالمية ملتزمة بتعاليم االسالم 

وآدابه. 
االداري  موقعها  عن  سألناها  وأخريًا 
كرئيس لقسم يف جامعة اكادميية هل القت 
وما هي معوقات  أم ال؟  ذلك  صعوبات يف 

عملها كإدارية؟
بعض  هناك  ان  نعم  فأجابت مشكورة: 
العراقي  اجملتمع  ان  باعتبار  الصعوبات 
ككل هو جمتمع ذكوري اال ان اهلل سبحانه 
وتعاىل أهلمين الصرب والتصميم والعزمية 
على تذليل تلك الصعوبات واملعوقات وكذلك 
تعاون السادة التدريسني وعمادة الكلية معي 

مما سهل عملي برئاسة القسم. 
خالص  هلا  قدمنا  اللقاء  نهاية  وبعد 
يف  واالبداع  والسداد  بالتوفيق  أمنياتنا 
وكإدارية،  ملتزمة  اسالمية  كمبدعة  عملها 
وهي باملقابل فرحت فرحًا كبريًا وأظهرت 
سرورًا عظيمًا مبا قدمناه هلا من أعداد من 

جملتنا. 

احلاجة صبا اخلفاجي



18

املرأة والتكنولوجيا

التكنلوجيا الحديثة )أشعة 
المستقبل(

من  مأخوذ  ليزرliser__مصطلح  كلمة 
 Light  Amplification:االحرف االوىل
 by stimulted Emission of

 .Radiation
بواسطة  الضوء  تضخم  يعين  وهذا 
الليزر  االنبعاث احملفز لالشعة، وقد ظهر 
حال  هلا  جند  مل  اليت  للمشاكل  مثالي 
التسمية  جاءت  1960حيث  عام  حتى 
بلورة  أستخدم  والذي  ميمان  العامل  من 
ذات  فالليزرات   ،)Rubylaser(الياقوت
الطاقات العالية تستطيع ان تدمرالطائرات 
فالليزرات  املعادن،  وتقطع  اجلو  يف  وهي 
اجلراحني  يد  يف  كاداة  تستخدم  الدقيقة 
واالنواع الصغرية منها يف احملال التجارية 
لقراءة االسعار على البضائع، وانواع اخرى 
منها لقياس املسافات بدقة والسيطرة على 
انواع التفاعالت الذرية، واالندماج النووي 
واقتصادية  جديدة  مصادر  على  للحصول 

للطاقة. 
  PRINCIPLES ولو ندرس عمل الليزر
OF  LASER  ACTION ان كلمة ليزر 
تنطوي على مبدا مهم لعملها هو التضخيم، 
لالشعاع  احملتث  االنبعاث  بواسطة 
ضوئي  كم  انبعاث  هو  احملتث:  واالنبعاث 
بالنك  ثابت  هو   h[ ان  »hv«حيث  مقداره 
بتاثريموجة  ذرة متهيجة  [ من  الرتدد   v و 

كهرومغناطيسية ذات ترددوطر معني. . 
الليزر  اشعة  بني  مفاضلة  نعمل  ولو 

والضوء العادي جندها كاالتي: اشعة 

الليزر 
ء  لضو ا و

ي  د لعـــــــــــــــــــا ا
كالهمــــــــــــا اشعة 

طيسية  مغنا و كهر
يف  خيتلفان  ولكنهما 

مابينهما مبا يلي:
العادي  الضوء   -1

الضوئية  الطاقة  يشع 
خمتلفة  موجية  عة باطول  ز مو

والميكن  الطيف  من  عريض  مدى  على 
احلصول على ضوء احادي الطول املوجي، 
بينما شعاع الليزر هو احادي الطول املوجي 

ومتجانس. 
2- ان قوة شدة شعاع الليزر تبلغ مليون 

مرة من فوق شعاع الشــــــــــمس. 
3- يصعب بصورة عامة جتميع الضوء 
اما شعاع  العادي يف حزمة ضيقة مركزة، 
الليزر فينبعث حبزم مركزة ميكن ان تصل 
كثافة القدرة فيها اىل حدود مليون )واط( 

للسنتيمرت املربع. 
موجة ضوئية  عن  عبارة  الليزر  ان   -4
تقع بني االشعة حتت احلمراء واالشعة فوق 

البنفسجية وبرتددات عالية جدا. 
بالرغم من الفائدة اجلمة اليت قدمتها 
اجهزة الليزر لالنسان اال ان زيادة استعمال 
اجهزة الليزروخباصة النساء قد جلبت معه 
العديد من املخاطر اجلديدة غري معروفة 
سابقا، وان كثريًا من النساء عند املعاجلة 
وهل  الليزر  هو  ما  قبلهن  من  السؤال  يتم 
هذا شعاع مضر ام ال؟ وكيف يعمل؟ لذلك 
املخاطر  هذه  على  التعرف  جيب  نقول  
ذوي  اشعار  وضرورة  الصحة  على  واثرها 
العالقة بهذه االجهزة والتعامل معها وكذلك 

جيب 

ان 

تستـــــخدم 
يف  الليزرات 
فقط  املخترب 
االماكن  يف  او 
واليت  هلا  املخصصة 
يعترب  خماطرها،  على  السيطرة  ميكن 
ويعزى  جدا  بالغ  ذا ضرر  الليزري  الشعاع 
ذلك جزئيا اىل ان معظم الليزرات تشع يف 
منطقة الطول املوجي االمحر اليت اليبدو 

فيه الضوء قويا مثل الضوء االبيض. 
وواضح ان العني هي اجلزء االكثر تعرضا 
للضرر فيجب احلفاظ عليهماخالل جلسة 
والشبكية  القرنية  تعرض  يتوقف  العالج، 
للتلف على الطول املوجي اي حرق حراري 
واختاذ  الوقاية  وجب  لذلك  للقزحية، 
مع  للتعامل  والصحية  الوقائية  االجراءات 
وكذلك  بالليزرات،  تعمل  اليت  االجهزة 

احلرص على أختيار الطبيب املختص. 
الشعة  تتعرض  اليت  للمرأة  وبالنسبة 
جهاز  على  تعمل  من  كانت  سواء  الليزر 
العالج.  تتلقى     اليت  املرأة  او  املعاجلة 

فيجب مراعاة شروط الوقاية مجيعا.     
الليزرات  الستعمال  بالنسبة  اما 
فهي  التكنلوجيا  عصر  اجهزة  باعتبارها 
نوع  استحداث  واخريا مت  ومتنوعة  عديدة 
جديد من الليزر املركب من الليزر الكاربوني 
تقليل  اىل  ذلك  ويؤدي  االربيوم،  ليزر  مع 
ولكن  ونسبة امحرار وامسرار اجللد  زمن 
بعد  يستخدم  فلم  اجلهاز  مثن  لغلو  نظرا 

على نطاق واسع. 

مفهوم استعمال
 الليزرات في حياتنا

بتصرف:جنان عبد الرضا



اغلبنا يالحظ بطء يف نظام التشغيل لديه بعد مرور فرتة من 
حاسوبك  يف  تنصيبها  يتم  اليت  الربامج  من  العديد  الن  الزمن، 
الربامج  وهذه   Startup التشغيل  بدء  اىل  نفسها  باضافة  تقوم 
يعمل  برنامج  وكل  التشغيل”،  بدء  “برامج  تسمى  قائمة  ختزن يف 
يف بدء التشغيل سوف يستهلك جزءا من مصادر النظام كالذاكرة 
بدء  اىل  املضافة  الربامج  عدد  يزداد  الوقت  ومبرور  والسرعة 
التشغيل وتالحظ بعدها ان الوندوز استغرق وقتا اطول يف التشغيل 
التشغيل  بدء  بعد  وحتى  احلاالت  بعض  يف  دقائق  اىل  تصل  قد 

تالحظ بطء يف النظام بشكل عام …. 
بعض الربامج ضرورية لرتكها تعمل مع بدء التشغيل مثل برامج 
املسنجر  برامج  مثل  ضروري  غري  وبعضها  والرتمجة  احلماية 

)برأيي الشخصي(. . 
يف مايكروسوفت  وندوز )Xp، Vista، 7، 8( تستطيع تسريع 
بدء  من  تراها ضرورية  ال  اليت  الربامج  الغاء  الوندوز من خالل 

التشغيل وكما يلي )الشرح بالصور(: 
 Microsoft( لكلمة  اختصار  وهي   :  MSConfig
اداة  وهي  مايكروسوفت”  “اعدادت  مبعنى   )Configuration
مدجمة مع انظمة الوندوز منذ اصداراتها األوىل  وهي ضرورية 
جدا وحتتوي على العديد من املزايا األخرى ودرسنا هذا يتحدث 

عن احداها )تسريع الوندوز(. 
لتشغيل اداة MsConfig من خالل 

Start \ 1- بدء
Run \ 2- تشغيل

3- اطبع “MSconfig” وانقر انرت
كما يف الصورة ادناه

نافذة MsConfig الرئيسية 
General من لسان التبويب األفرتاضي

تالحظ انه يوجد ثالثة انواع من عمليات بدء التشغيل وهي 
اوال: Normal Starup عملية التشغيل الطبيعي وفيها يتم 

تشغيل وحتميل مجيع تعاريف األجهزة واخلدمات
ثانيا:Diagnostic Startup وهو الغراض الفحص واقتناص 
األساسية  واخلدمات  األجهزة  تعاريف  يتم حتميل  وفيه  األخطاء 

لعمل الوندوز وحده )الحظ يف هذا النمط ال يتم حتميل تعاريف 
البلوتوث والوايرليس(

و  “اخلدمات”  حتميل  يتم  وفيه   Selective Starup ثالثا: 
“برامج بدء التشغيل” حسب اختيار املستخدم الذي سيتم التطرق 

اليه يف اخلطوة التالية
 Selective اخرت  الثالث،  اخليار  اىل  نلجأ  هنا  وحنن 

Startup
Load Startup items ضع عالمة الصح امام

تراها  ال  اليت  الربامج  من  األختيار  عالمات  ازل  هنا  من 
القائمة  هذه  تعطيك  الضرورية  الربامج  ماهي  وملعرفة  ضرورية. 
اسم الشركة املطورة للربنامج ومساره يف القرص الصلب وكذلك 

مفتاحه يف الرجسرتي. 
الحظ العنصر الرابع يف الصورة ادناه يوجد برنامج كاسربسكاي 

وهو ضروري ويستحسن تركه مع بدء النظام. 
التقلق: الربامج اليت ال تعرفها ازهلا ببساطة. . اذا حصل خطأ 
نفس  من خالل  التشغيل  اعادة  بعد  عملك  عن  الرتاجع  تستطيع 

الطريقة. 
OK بعد األنتهاء انقر
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مرة  النافذة  عرض  لعدم  األختيار  على  انقر  للتأكيد  التالية  النافذة 
اخرى

Restart \ ثم انقر اعادة تشغيل
Exit Without Restart \ او خروج بدون اعادة تشغيل

حسب اختيارك
يكون  ان  امتنى   ، هلل،  واحلمد  مت 
وخصوصا  للجميع  مفيدا  الدرس 

للمبتدئني. 
أوراس عبد اخلضر 

 اغلبنا يالحظ بطء في نظام التشغيل
لديه بعد مرور فترة من الزمن
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من  تعاني  اجلاهلية  يف  املرأة  كانت 
البنات  وأد  ظاهرة  وكانت  االستعباد، 
القرآن  مستفحلة يف اجملتمع وقد رصدها 
الكريم يف كثري من آياته كقوله تعاىل. . . . 
غري أن بعض امللوك العرب قد انتسبوا 
املنذر  وأبوه  هند  بن  كعمرو  أمهاتهم،  اىل 
الشعراء  كثريمن  وهناك  السماء،  ماء  أبن 
وكذلك مل  بأمهاتهم  الرجال  كبار  ميدحون 
ينسوا أن يذكروا للمرأة مشاركتها يف جليل 

األحداث 
فإذا نسب مثل أولئك امللوك واملشاهري 
بنا اليوم أن نتعرف على  ألمهاتهم، فحري 
شذرات من حياة أم سيد املرسلني واألنبياء 

هذه الشخصية العظيمة واألم اجلليلة لطاملا 
وميكن  عنها  والروايات  املصادر  نقصت 
ابنها  صورة  خالهلا  من  مالحمها  تلمس 
دمها  وغَذاه  أحشاؤها  أوته  الذي  العظيم 
سيدنا  كان  لقد  حبياتها  حياته  وأتصلت 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو األثر 
اجلليل الذي خلفته السيدة آمنة بنت وهب، 
حممدًاصلى  سيدنا  أختار  تعاىل  اهلل  وأن 
اهلل عليه وآله وسلم حيث أختاره من كنانة، 
فهو  العرب  من  قريش  من  كنانة  وأختار 

خيار من خيار. 

نسبها:
بن  مناف  عبد  بن  وهب  بنت  آمنة  هي 
زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة 
بن مضر  إلياس  بن  بن مدركة  أبن خزمية 
عبد  بنت  برة  امها  عدنان،  بن  معد  ابن 
العزى بن عثمان بن عبد الداربن قصي بن 
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية 
بن  نزار  بن  الياس بن مضر  بن  بن مدركة 
معد بن عدنان، تندرج آمنة بنت وهب من 
بين زهرة  بن كالب وهم أحد بطون قريش 
ذات املكانة العظيمة فقد كان أبوها وهب 
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بين  سيد  مناف  عبد  بن 
زهرة شرفًا وحسبًا، ومل يكن 

دون  أمها  جهة  من  آمنة  نسب 
»برة  إبنة  فهي  وأصالة  عراقة  ذلك 

بنت عبد العزى »من بين عبد الدار ابن 
قصي أحد بطون قريش ويؤكد هذه العراقة 
بنسبه  الرسول  اعتزاز  بالنسب  واالصالة 
حيث قال »مل يزل اهلل ينقلين من االصالب 
الطيبة اىل االرحام الطاهرة مصفى مهذبًا 
التتشعب شعبتان االكنت يف خريهما »ويقول 

أيضًا »أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسبًا »
نشأتها:

نشأت يف أسرة عريقة النسب، مشهود 
هلا بالشرف واألدب إتسمت بالبيان وعرفت 
امراة  أفضل  وتعد  اللسان  وطالقة  بالذكاء 
يف قريش نسبًا ومكانة، ورباها عمها وهيب 
ابن مناف كان عبد املطلب سيد قريش وجد 
رسول اهلل  صلى اهلل عليه وآله وسلم قد نذر 
لينحرن  الذكور  من  اهلل عشرة  رزقه  ان  هلل 
أحدهم شكرًا هلل وتقربًا اليه وقد صار لعبد 
املطلب عشرة ذكور، وعزم على تنفيذ نذره 
فأقرع بني أوالده ليعلم أيهم سينحر، وخرج 
القدح على عبد اهلل بن مناف بن عبد املطلب 
أحبهم اليه فما العمل؟ لقد أشار عليه وجوه 
القوم أن يفديه بعشرة من االبل وقدم االبل 
ثم آقرع بينها وبني ولده فخرج سهم عبداهلل 
ابن عبد املطلب فقالوا لعبد املطلب: زدها 
عشرًا ثم أقرع ففعل فخرج سهم عبد اهلل 
وظل يزيد يف كل مرة عشرأمن االبل حتى 
ولده  وبني  بينها  أقرع  وعندما  املائة  بلغت 
وقعت القرعةعلى االبل، فسر عبد املطلب 

بذلك 
ًا  ر و سر

وحنر  عظيمًا 
فداء  املائة  االبل 

الفرحة  وعمت  ولده 
عبد  سيدهم  ابن  بنجاة  قريشًا 

آمنة بنت وهب  املطلب وتزوج عبد اهلل 
ويف أول  ليلة مجعتهما رأت آمنة أن شعاعًا 
من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حوهلا 
الشام  يف  بصرى  قصور  هلا  تراءت  حتى 
ومسعت هاتفًا يقول هلا: ياآمنة لقد محلت 
بسيد هذه األمة، سافر زوجها يف جتارة اىل 
الشام وتويف يف تلك الرحلة يف يثرب وبعد 
ست سنوات من وفاته وبينما هي عائدة من 
بين  عدي  بين  وأخواله  عبداهلل  قرب  زيارة 
النجار أدركها املرض وتوفيت يف األبواء بني 

مكة واملدينة املنورة. 

نشأة آمنة:
يف  »وصباها  »آمنة  سيدتنا  نشأة  كانت 
أعز بيئة وهلا مكانة مرموقة من حيث أصالة 
النسب واحلسب واجملد، فكانت تعرف بزهرة 
وشرفًا  نسبًا  زهرة  بين  بنت  فهي  قريش 
فكانت خمبأة من عيون البشر حتى إن الرواة 

كانوا 
ن  فو يعر ال

إنها  فيها  وقيل  مالحمها 
عندما خطبت لعبد اهلل بن عبد املطلب كانت 
حينها أفضل فتاة يف قريش نسبًا وموضعًا 
وقد عرفت آمنة يف طفولتها وحداثتها ابن 
العم عبد اهلل بن عبد  املطلب حيث أنه كان 
من أبناء أشرف أسر قريش حيث يعترب البيت 
اهلامشي أقرب هذه االسر اىل آل زهرة ملا 
هلا من أواصر الود والعالقة احلميمة اليت 
جتمعهم بهم، عرفته قبل أن ينضج صباها 
وتالقت معه يف طفولتها الربيئة على روابي 
ويف  احلرم  ساحة  ويف  ربوعها  وبني  مكة 
عندما  منه  حجبت  ولكنها  القبائل  جمامع 
جعل  ما  وهذا  النضج  بواكر  عليه  ظهرت 
زهرة  بين  باب  اىل  يتسارعون  مكة  فتيان 

من أجل طلب الزواج منها. 
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زواج آمنة وعبد اهلل:
جاء وهب ليخرب ابنته عن طلب عبد املطلب بتزويج آمنة بإبنه 

عبد اهلل فغمر الفرح نفس آمنة وبدأت سيدات آل زهرة يتوافدن
 الواحدة تلو اآلخرى لتبارك آلمنة، وكذلك قيل بأن الفتيات كن 
يعرتضن طريق عبد اهلل ألنه اشتهر بالوسامة، فكان أمجل الشباب 
وأكثرهم سحرًا حتى ان أكثر من واحدة خطبته لنفسها مباشرة، 
وأطالت آمنة التفكري يف فتاها الذي مل يكد يفتدى من الذبح حتى 
انثى سواها غري مهتم اىل  كل  زاهدًا يف  يدها،  اليها طالبًا  هرع 
ما مسع من دواعي اجلمال والغنج، واستغرقت األفراح ثالثة أيام 
نشأت  الذي  البيت  تفارق  الدموع ألنها سوف  عينها مألتها  ولكن 
فيه، وأدرك عبد اهلل مبا تشعر به وقادها اىل رحبة الدار الواسعة 
وذكر بأن البيت مل يكن كبريًا ضخم البناء لكنه مريح لعروسني ليبدأ 
حياتهما على بركة اهلل فكان البيت ذا درج حجري يوصل اىل الباب 
ويفتح من الشمال ويدخل منه اىل فناء يبلغ طوله حنو عشرة أمتار 
قبة  اىل  منه  يدخل  باب  األمين  ويف جداره  أمتار  ستة  يف عرض 
ويف وسطها مييل اىل احلائط الغربي مقصورة من اخلشب أعدت 

لتكون خمدعًا للعروسني الكرميني. 
رحلة عبد اهلل للتجارة: 

أعرض عن عبد اهلل كثري من النساء اللواتي كن خيطبنه عالنية 
النساء  بني  من  أسد  بن  نوفل  بنت  فكانت  آمنة،  من  زواجه  بعد 
عن  منهن  واحدة  اهلل  عبد  فسأل  اهلل،  عبد  عن  أعرضن  اللواتي 
سبب إعراضها عنه فقالت »فارقك النور الذي كان معك باالمس، 
فليس لي بك اليوم حاجة »أدهش هذا الكالم عبد اهلل وآمنة وراحا 
يفكران يف القول الذي قالته تلك املرأة، ومل تكف آمنة عن التفكري 
والرؤيا عنها كان انشغال آمنة يف التفكري يرجع اىل أن هذه املرأة 
االمة  هذه  يكون يف  بأنه سوف  بشر  الذي  نوفل  بن  ورقة  أخت 
نيب، وبقي عبد اهلل مع عروسه أيامًا وقيل إن املدة مل تتجاوز عشرة 
التجارية املسافرة اىل غزة  بالقافلة  أيام ألنه جيربعليه أن يلحق 

والشام. 

العروس األرملة آمنة:
ويستسلم  قراره،  عن  يرتاجع  أن  قبل  بسرعة  اهلل  عبد  انطلق 
واحلنني  واللهفة  الفراق  بلوعة  تشعر  وآمنة  األيام  لعواطفه ومرت 
لرؤية عبد اهلل حتى إنها فضلت العزلة واإلستسالم لذكرياتها مع 
األيام شعرت خالهلا  أهلها ومرت  تكون مع  أن  بداًل من  عبد اهلل 
بأية  فيه  تشعر  ومل  لطيفًا  شعورًاخفيفًا  وكان  احلمل  ببوادر  آمنة 
مشقة أو أمل حتى وضعته وكانت كثريًا ما تروادها شكوك يف سبب 
تأخري عبد اهلل فكانت تواسي نفسها بأختالقها احلجج واألسباب 

لتأخريه. 

آمنة بنت وهب أم اليتيم: 
على  بالصرب  تتحلى  أن  سوى  وهب  بنت  آمنة  أمام  يكن  مل 
ترفض  كانت  إنها  حتى  تصدقه  تكن  مل  الذي  اجللل،  مصابها 
أكثر وهي  أو  وأهلها حوالي شهر  ولبثت مكة  زوجها،  العزاء يف 
ترتقب ماذا سوف حيدث بهذه العروس األرملة اليت استسلمت 
لألحزان، وأطالت التفكري بزوجها حتى إنها توصلت للسر العظيم 

الذي خيتفي وراء هذا اجلنني اليتيم، فكانت تعلل السبب فتقول 



أن عبد اهلل مل يفتد من الذبح عبثًا لقد أمهله اهلل حتى يودعين 
هذا اجلنني الذي حتسه يتقلب يف أحشائها والذي من أجله جيب 
عليها أن تعيش وبذلك أنزل اهلل عزوجل الطمأنينة والسكينة يف 
نفس آمنة وأخذت تفكر باجلنني الذي وهبها اهلل عزوجل حلكمة 
يف  آمنة  فوجدت   ،6 الضحى   } فأوى  يتيمًا  جيدك  }أمل  بديعة 
هذا اجلنني مواساة هلا عن وفاة الزوج، ووجدت فيه من خيفف 
أحزانها وفرح أهل مكة خبرب محل آمنة وانهلوا عليها من البشائر 
لتهنئة آمنة باخلرب السعيد وتكررت الرؤى عند آمنة ومسعت كأن 
أحدًا يقول »أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم تسميه حممد 
وجاءتها آالم املخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد ولكنها شعرت 
بنور يغمرها من كل جانب وخيل هلا أن مريم إبنة عمران وآسية 

فرعون  وهاجر أم إمرأة 

فشعرت  جبنبها،  كلهن  امساعيل 
انبثق  الذي  بالنور 

ثم  ومن  منها 
ضعت  و

وليدها كما تضع كل انثى من البشر. 

وفاة آمنة بنت وهب: 
حان الوقت الذي كانت آمنة ترتقبه حيث بلغ حممد صلى اهلل 
من  له  الفاتقة  العناية  بعد  عمره  من  السادسة  وسلم،  وآله  عليه 
أبيه  أخوال  اىل  فأصطحبته  النضج  بوادر  عليه  وظهرت  والدته، 

املقيمني يف يثرب ملشاهدة قرب فقيدهما 
الغالي، ومكثت جبوار قرب زوجها يقارب شهرًا كاماًل وهي  تبكي 
يلهو  بينما حممد  األيام اخلوالي اليت مجعتها مع زوجها  وتتذكر 
ويلعب مع أخواله وإثر عاصفة حارة وقوية هبت عليهم تعبت آمنة 
يف طريقها بني البلدتني فشعرت آمنة بأن أجلها قد حان وكانت 

تهمس بأنها ستموت ثم أخذها املوت من بني ذراعي ولدها 
الصغري 

وفارقت هذه الدنيا وأنهلت أعني الطفل بالبكاء بني ذراعي أمه 
، فأخذته أم أمين فضمت الطفل اىلصدرها وعاد اليتيم الصغري 
اىل مكة حاماًل يف قلبه الصغري احلزن واألمل ورآى 
بعينيه مشهد موت أعز الناس وأقربهم اىل قلبه 

أمه آمنة اليت يصعب عليه فراقها. 

حادثة االستغفار:

امللوك  تاريخ  يف  املنتظم  كتاب  يف  يذكر 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  واالمم 
وسلم، حني مر بقرب امه السيدة آمنة بنت وهب 
حاول االستغفار هلا عدة مرات لكن اهلل مل يقبل استغفاره وألنها 
ماتت على الشرك، بناحية عسفان يف ربيع االول سنة ست 
أمه صلى  قرب  على  جاز  الغزوة  هذه  ويف 
أخربنا  وسلم،  واله  عليه  اهلل 
ابن ناصر قال: أخربنا علي 
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بن 

حممد 
ف  لعال ا
أخربنا  قال: 
أمحد  بن  علي 
أخربنا  قال  احلمامي 
احلريري  احلسني  بن  حممد  بكر  أبو 
قال: أخربنا موسى بن اسحاق األنصاري 
قال: أخربنا أبو إبراهيم الرتمجاني قال: 
بن  صاحل  عن  ملحان  بن  املشمعل  حدثنا 
»كنت  قال:  أبيه  عن  بريدة  إبن  عن  حيان 
إذ  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  النيب  صلى  مع 
ومشااًل  ميينًا  فنظر  عسفان  على  وقف 

فأبصر قرب أمه آمنة فورد املاء فتوضأ 

ثم صلى ركعتني فلم يفاجئنا إالببكائه 
فبكينا لبكاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
الذي  »ما  فقال  الينا  إنصرف  ثم  وسلم 
أبكاكم »؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول اهلل 
وقال: »وما ظننتم »؟ قالوا: ظننا أن العذاب 
شيء«  ذلك  من  يكن  »مل  قال  علينا  نازل 

 : ا لو قا
فظننا               

متك  أ  أن 
كلفوا من األعمال 
قال:  اليطيقون  ما 
»مل يكن من ذلك شيء 
فصليت  أمي  بقرب  مررت  ولكين 
ركعتني ثم إستأذنت ربي أن أستغفر هلا 
ركعتني  فصليت  عدت  ثم  فبكيت  فنهيت 
فزجرت  هلا  أستغفر  أن  ربي  وأستأذنت 
زجرًا فعال بكائي »ثم دعا براحلته فركبها 
فما سارت االهنيئة حتى قامت الناقة بثقل 
للنيب  كان  ما   { تعاىل  اهلل  فأنزل  الوحي 
ولو  للمشركني  يستغفروا  أن  آمنوا  والذين 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبني هلم أنهم 
التوبة 113، اىل آخر  أصحاب اجلحيم { 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  فقال  اآليتني 
كما  آمنة  بريء من  أني  »أشهدكم  وسلم   
تربأ ابراهيم من أبيه!. وهذه الروايات اليت 
تطعن بإميان السيدة آمنة بنت وهب ماهي 
التفسري  كتب  يف  وضعت  أسرائيليات  إال 
وقد رَد عليها الكثري من العلماء، وما نشرنا 
لنبني  اال  االسرائيلية  الروايات  هذه  ملثل 
مدى دناءة أولئك الذين يريدون أن يطعنوا 
برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وذلك 
من خالل أمه رضوان اهلل عليها مثلما فعلوا 
بن  علي  املؤمنني  أمري  والد  قريش  مبؤمن 
عنه  قالوا  عندما  السالم  عليه  طالب  أبي 
الروايات  بعض  االن  وسنورد  املقالة.  نفس 
املعتربة والصحيحة الواردة عن أهل البيت 

عليهم السالم يف أميان أم النيب حممد صلى 
الرسول  كاالتي:1 -ان  وآله وهي  اهلل عليه 
صلوات اهلل عليه  صرح يف أكثر من حديث 
مطهرة  وآرحام  طاهرة  أصالب  من  انه 
اىل  الطاهرين  من أصالب  انتقل  أزل  )مل 
االنبياء-نعمة  قصص  الطاهرات(   آرحام 
اهلل اجلزائري »ص 108 -وهذاخيالف اآلية 
)إمَنا  املشركني  عن  تتحدث  اليت  الكرمية 
املشركون جنس(سورة التوبة آية 28 فنعلم 
من ذلك انها كانت موحده على دين النيب 

ابراهيم عليه السالم
أبي رضي اهلل  2-عن الصدوق: حدثنا 
قال  اهلل  عبد  بن  سعد  حدثنا  قال:  عنه 
قال:  اليماني  الفضل  حممد  أبو  حدثين 
حدثين احلسن بن مجهور عن أبيه عن علي 
ابن حديد عن عبد الرمحن بن احلجاج عن 
أبي عبد اهلل عليه  هارون بن خارجة، عن 
السالم قال: هبط جربائيل على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال ياحممد إن 
اهلل عزوجل قد شفعك يف مخسة: يف بطن 
محلك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، 
عبد  بن  اهلل  عبد  وهو  أنزلك  صلب  ويف 
املطلب، ويف حجر كفلك وهو عبد املطلب 
بن هاشم، ويف بيت آواك وهو عبد مناف 
كان يف  أخ  ويف  طالب  أبو  املطلب  عبد  بن 
اجلاهلية قيل: يا رسول اهلل من هذا األخ؟ 

رد الشبهات 
حول حـــادثة 

االستغفار: 
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وكان سخيُأ  أنسيه  أنسي وكنت  كان  فقال: 
يطعم الطعام. روى جعفر بن حممد عن أبيه 
أنه قال: مل يكن يف نسب رسول اهلل شيء 

يعاب قال: أنا من نكاح ال من سفاح. 
بن  حممد  حدثنا  الصدوق:  عن   -3
حدثنا  قال  الوليد  بن  أمحد  بن  احلسن 
بن  علي  عن  الصفار  احلسن  بن  حممد 
احلسان الواسطي عن عبد الرمحن بن كثري 
اهلامشي قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق 
عليه السالم، يقول نزل جربائيل على النيب 
يا  فقال  وسلم  وآله  عليه  اهلل  حممد صلى 
السالم  يقرئك  جالله  جل  اهلل  إن  حممد 
ويقول إني قد حرمت النار على صلب أنزلك 
جربائيل  فقال  كفلك  وحجر  محلك  وبطن 
بني لي ذلك، فقال أما الصلب الذي أنزلك 
فعبد اهلل بن عبد املطلب وأما البطن الذي 
محلك فآمنة بنت وهب، وأما احلجر الذي 
كفلك فأبو طالب بن عبد املطلب، وفاطمة 

بنت أسد. 
عن  الوليد  إبن  عن  الصدوق  وعن   -4
الصفار عن علي بن حسان عن عبد الرمحن 
ابن كثري اهلامشي قال: مسعت أبا عبد اهلل 
جربائيل  نزل  يقول:  السالم  عليه  الصادق 
على النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: 
يا حممدأ إن اهلل جل جالله يقرئك السالم 
ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك 
وبطن محلك وحجر كفلك فقال ياجربائيل 
بني لي ذلك فقال: أما الصلب الذي أنزلك 
فعبد اهلل بن عبد املطلب، وأما البطن الذي 
الذي  بنت وهب وأما احلجر  محلك فآمنة 
وفاطمة  املطلب  عبد  بن  فأبو طالب  كفلك 

بنت أسد.  
يعقوب: عن حممد  بن  5- وعن حممد 
عن  سليمان  بن  محدان  عن  حييى  بن 

احلسن بن حممد بن سالم عن امحد ابن 
بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت 
على  ولي  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبي  على 
رجل مال خفت تواه فشكوت اليه ذلك فقال 
لي: إذا صرت مبكة فطف عن عبد املطلب 
أبي  عن  وطف  عنه  ركعتني  وصل  طوافًا 
عبد  ركعتني وطف عن  طالب طوافًا وصل 
اهلل طوافًا وصل ركعتني عنه وطف عن آمنة 
طوافاً وصل عنها ركعتني وطف عن فاطمة 
بنت أسد طوافًا وصل عنها ركعتني، ثم أدع 

أن يرد عليك مالك، قال: ففعلت ذلك 
ثم خرجت من باب الصفا وإذا 

غرميي واقف يقول: يادواد 
أقبض  تعال  حبستين 

مالك. 
تظل  وسوف 

األم  صورة 
لعظيمة  ا

بنت  آمنة 
هب  و

تنتقل 
عرب 

يف  خالدة  بامسها  تظل  وسوف  األجيال 
املرأة  تلك  فنقول:  أعماقنا  ويف  نفوسنا 
مكة  أهل  قلوب  يف  خلدت  اليت  العظيمة 
ماتت وهي زهرة  قريش ويف قلب إبنها سيد 
البشر فهي عظيمة وأم لنبينا حممد صلى 
الشاعر أمحد  ويقول  وآله وسلم.  اهلل عليه 
شوقي: تتباهى بك العصوروتسمو بك علياء 
بعدها علياء   فهنيئًا به آلمنة الفضل الذي 

شرفت به حواء

آمنة  على  فســــــالم 

األمهات  بنت وهب سيدة 

شخص  أعظم  ووالدة  

الى  شخص  وأحــــــــــب 

األنبياء  خاتم  نفوسنا 

اهلل  صلـــــــى  محمد 

عليه وآله وسلم. 

بتصرف 00جنان عبد الرضا
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صحتك

اجللد الذي يغطي كل جسمك هو خط 
الدفاع االول. . . وهو االداة اليت من خالهلا 
يف  املتجمعة  االوساخ  من  اجلسم  يتخلص 
طبقاته الداخلية خبروجها مع العرق عرب 
الشمس  اشعة  مسامه وحيمي اجلسم من 
ومن مجيع اجلراثيم )امليكروبات( املنتشرة 
ويتكون اجللد من ثالث طبقات:  يف اجلو 
الوسطى  والطبقة  السطحية  الطبقة 
هي  القرنية  والطبقة  العميقة،  والطبقة 
الطبقة السطحية من اجللد وتكون مغطاة 
بطبقة من الدهون هذه الدهون عالوة على 
والكيمياويات،  للحرارة  قوي  عازل  انها 
فانها متنع تسرب املاء من الطبقة القرنية 
اىل اجلو عندما تنخفض الرطوبة النسبية 
تقوم  الدهنية  الطبقة  وهذه   . اهلواء.  يف 
بافرازها الغدد الدهنية املوجودة يف اجللد. 
عديدة  مشاكل  خاصة  الشتاء  يف  وتظهر 

باجللد وهي:
فصل  يف  شائعة  ظاهرة  وهو  القشف: 
الطبقة  جفاف  عن  عبارة  وهو  الشتاء 
القرنية اي الطبقة السطحية منه ويف اجلو 
نتيجة  الدهنية  الغدد  نشاط  يقل  البارد 
النقباض االوعية الدموية يف اجللد، وهذا 
لالحتفاظ  اجللد  من  حماولة  االنقباض 
اىل  منها  الفاقد  وتقليل  اجلسم  حبرارة 

اجلو البارد. 

ولذلك فان مسك الطبقة الدهنية اليت 
كاٍف  غري  يصبح  قد  اجللد  سطح  تغطي 
الطبقة  تعاني  وبالتالي  الشتاء،  يف  كعازل 
بها  حيدث  ولذلك  اجلفاف  من  القرنية 
شروخ تظهرعلى شكل تشقق، ان االفراط 
املذيبة  املواد  او  الصابون  استعمال  يف 
الكيمياوية وغريها  املنظفات  مثل  للدهون 
تذيب الطبقة الدهنية السطحية ويزيد من 

القشف. 
اما عالج القشف يكون بتعويض النقص 
يف الطبقة الدهنية السطحية وذلك بوضع 
استعمال  من  امانا  اكثر  ويكون  الفازلني 
اكثر  يفيد  فانه  اجللسرين  اما  الكرميات. 
يساعد  فانه  باملاء  باالحتفاظ  خلاصيته 
االحتفاظ  على  القرنية  الطبقة  زيادة  على 
بالنسبة الطبيعية من الرطوبة كما ان عملية 
تنشيط  اىل  تؤدي  باجللد  اجللسرين  ذلك 
الدورة الدموية يف اجللد مما يساعد على 
زيادة نشاط الغدد الدهنية مما يؤدي اىل 
عودة مسك الطبقة الدهنية السطحية اىل 

حالته الطبيعية. 
تورم  شكل  على  تظهر  الربد:  لسعة 
صيوان  او  اصابع  يف  وخاصة  االطراف، 
مصحوبًا  التورم  هذا  ويكون  واالنف  االذن 
بامحرار يف اجللد مع شعور باالمل ويزداد 
يف احلدة حتى يستقرن يف اجللد يف االماكن 
املصابة. . والسبب يف حدوث هذه الظاهرة 
االوعية  يف  حيدث  الذي  االنقباض  ان 
طبيعية  كنتيجة  االطراف  يف  الدموية 
للتعرض للربد مما يؤدي اىل فقدان الغذاء 
الضروري النسجة االطراف مع جتمع بعض 

املواد ويظهر على شكل تورم يف البداية ثم 
ولوقاية  احلالة،  بازدياد  تقرح  اىل  يتطور 
االشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة 
ويالحظون تكررها كل شتاء وعليهم بارتداء 
املالبس الثقيلة عند اول بادرة لفصل الشتاء 
تدفئة  ان  اذ  اجلذع  منطقة  تدفئة  واملهم 
وتقلل  توقف  ان  شانها  من  اجلذع  منطقة 
االشارات العصبية اىل االوعية الدموية يف 
االطراف  تدفئة  اما  باالنقباض،  االطراف 
بارتداء اجلوراب الصوفية او القفازات فانه 
اجلذع  منطقة  تدفئة  جيب  لذا  كاٍف  غري 
العالجات  استعمال  يستلزم  وال  جيدا 
املوضعية يف حالة وجود تقرحات والننسى 
الغذائية  املواد  اجليدة وخاصة  التغذية  ان 
تعطي سعرات حرارية عالية تساعد  اليت 
كثريا يف الوقاية والشفاء من لسعة الربد. 

لفحة  من  اخطر  وهي  الربد:  لفحة 
الشمس اال انها ليست واضحة مثلها لذلك 
الندركها وهي تنتج بسبب االنتقال املفاجئ 
من اجلو احلار جدا اىل اجلو البارد جدا 
والعكس صحيح وهذا االمر يؤدي اىل متدد 
ننصحك  وبهذا  للبشرة،  املميت  الشرايني 
باحلذر من االنتقال املفاجئ من مكان اىل 
آخر. ، جو احدهما معاكس جلو االخر بل 
من  تنتقلي  كأن  تدرجييا،  انتقالك  حاولي 
ثم  حرارة  اقل  مكان  اىل  جدا  حار  مكان 
والعكس  برودة  اكثر  فاىل  بارد  مكان  اىل 

صحيح. 

العناية
 بالبشرة 

في الشتاء

هدى حممود
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اسرتاحة

أخيت املسلمة:
وجاذبية  مجاال   أكثر  تكوني  لكي   

أنصحك باآلتي:
عينيك  كحل  البصر  غض  اجعلي   *

لتزداد صفاء وبريقا. 
* ضعي ملعانًا من الصدق على شفتيك 

تصبحي أكثر مجاال. 
من  فاستعمليها  اخلدود  أما محرة   *

ماركة احلياء اليت تباع يف مراكز
   اإلميان. 

إلزالة  االستغفار  منطق  استخدمي   *
أي ذنوب تشكني فيها. 

التقصف  من  فامحيه  شعرك  أما   *
باحلجاب اإلسالمي الذي حيفظه من 

  نظرات األجانب احملرقة. 
أن  فأنصحك  اإلكسسوارات  أما   *

تضعي يف إذنيك حلي األدب. 
التواضع  بسوار  معصمك  زيين   *

وإصبعك خبامت التسامح. 
به  ماتطوقني  خري  العفة  قالدة   *

عنقك. 
توجد  ال  اجلميلة  اإلكسسوارات  هذه 

منها إال يف جتارة اإلسالم الراحبة 
النفاذ  فبل  بالشراء  الفرصة  فاغتنمي 

ووقوع يوم البالء

املقادير:
* 3/4 كوب بسكويت ناعم. 

* 2ملعقة كبرية زبدة اليت )خالية من الدهون( ذائبة. 
* 1 باكيت جبنة اليت. 

* 3/4 كوب سكر و2 ملعقة كبرية طحني. 
* 2 ملعقة كبرية عصري ليمون و1 ملعقة فانيال. 

* 1 كوب لنب اليت 
* 6-7 بياض بيض خمفوق وباكيت جبنة فيالدفيا اليت. 

* 1/2 كوب فراولة. 
طريقة العمل:

خنلط البسكويت املطحون والزبد ونفردهم يف قالب ال cheese cake، ثم خنفق باخلفاقة 
اجلبنة يف وعاء كبري ثم نضيف اللنب والسكر والطحني وعصري الليمون والفانيال ونستمر يف 
 cheese cake اخلفق ثم نضيف بياض البيض ونستمر باخلفق، بعدها نسكب املزيج يف صينية
فوق البسكويت املطحون ونضعه يف الفرن ملدة 30 دقيقة، بعدها خنرج القالب ونرتكه حتى يربد ثم 
نرتب الفواكه فوق القالب. ميكن إذابة 1 باكيت جلي أصفر يف نصف فنجان  ماء ساخن وو ضعه 

فوق الفواكه ملنظر أمجل. 

 اجلديد يف عامل
 املكياج لكل

 املناسبات ويف
 مجيع األوقات

آمنة محودي نعيم  
كلية الدراسات القرآنية

سحر نوري

كعكة الجبنة 
الرائعة 

)للريجيم(
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نشاطات

قال تعاىل } لقد كان لكم  يف 
رسول اهلل أسوة حسنة { االحزاب 21

مبناسبة املولد النبوي الشريف وأسبوع 
الوحدة االسالمية، وعلى هامش مهرجان 
ربيع الرسالة الدولية الذي أقامته  االمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة، فكان من 
الشؤون  قسم  يف  النسوية  وحدتنا  دواعي 
مسابقة  اقامة  هو  والثقافية  الفكرية 
اهلل  اهلل صلى  رسول  حياة  حول  تشجيعية 
وبعثته  ونشأته  ومولده  وسلم،  وآله  عليه 
ونبوته وغزواته فكانت على شكل )فولدر(  
لنا و ألخواتنا املؤمنات أسوة  وذلك ليكون 
حسنة يف الرسول الكريم حممد صلى اهلل 

عليه وآله وسلم. 
يف  املؤمنات  األخوات  تسابقن  وقد 
احلصول عليه واالجابة عن األسئلة وكانت 
حلبهن  وذلك  للنظر  ملفتة  أستجابتهن 

عليه  اهلل  الكريم صلى  للرسول  وأطاعتهن 
وآله وسلم، ولتأثرهن حبياة احلبيب حممد 
إنتهت  إن  وما  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 
وحدتنا النسوية من هذه املسابقة الكرمية 
نشر  مسرية  لتكتمل  بأخرى  أردفتها  حتى 
البيت  ألهل  والوالئية  االسالمية  الثقافة 
يف  وترسيخها  وتثبيتها  السالم،  عليهم 
املرأة  شأن  رفع  أجل  ومن  املؤمنات  قلوب 
وحتديد  االسالمية  بالعوائل  والنهوض 
مسارها الصحيح يف احلياة والعيش بسالم 
االخالق  »مكارم  مسابقة  فكانت  وسعادة، 
»ونقصد ذلك الدعاء الذي وضع فيه االمام 
زين العابدين وسيد الساجدين صلوات اهلل 
عليه وآله نرباس عمٍل  حلياة االنسان املسلم 
فردًا أو مجاعة، أسرة أو جمتمعًا وهو دعاء 
األبدان  له  تقشعر  الذي  االخالق  مكارم 
مشروع  فكان  العقول  تقرأه  عندما  وتذهل 
خالل  من  وذلك  املؤمنات  ألخواتنا  عمٍل 
حفظه وترديده يف صلواتهن وخلواتهن وقد 
سألنا احدى املتسابقات وهي األخت رضية 
وهي  شعورها  فائز(عن  )أم  جبار  رزاق 

تشارك ألول مرة يف هذه املسابقة يف العتبة 
مسابقات  يف  إشرتاكها  رغم  احلسينية 
حفظ  يف  وخارجه  القطر  داخل  يف  كثرية 
يف  شعورها  إن  فأجابت:  الكريم،  القرآن 
حفظ هذا الدعاء العظيم كان له أثر كبري 
يف حياتها وذلك ملا فيه من مواعظ وتذكري 
االنسانية،  للنفس  وترويض  احلساب  بيوم 
واألمل  الفرحة  بني  وكانت  اليوصف  شعور 
وأمل  القدسي  الدعاء  هذا  حفظ  فرحة 

السنني اليت تركتها يف عدم حفظه. 
الكريم  العزيز  من  نتمنى  وأخريًا 
سبحانه أن جيعل أعمالنا وأعماهلن خالصة 
متأثرين حبكمة  األعمال  بأحسن  ومقبولة 
إسالمية  بثقافة  نتسلح  كي  الدعاء،  هذا 
اليت  والفنت  اإلحنراف  زمن  يف  مؤثرة 
واألفكار  الضعيفة  األنفس  وضعت خططه 
املدسوسة ضد التيار االسالمي الذي وضع 
صلى  العظيم حممد  نبينا  وطريقه  أسسه 

اهلل عليه واله وسلم. 

. . المسابقة النبوية. . 

احلاجة صبا اخلفاجي
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هل تعلم

غرائب
هل تعلم

أمساء جاسم

يكون  املنازل  داخل  املوجود  الغبار  معظم   *
من  يسقط  الذي  امليت  اجللد  بقايا  نتيجة 

سكانها. 
االقوى  املنبه  هو  الكافيني  وليس  التفاح   *
ملساعدة االنسان على االستيقاظ يف الصباح. 
يف  املكروبات  الغرب  العلماء  يكتشف  مل   *
املاء. . اال من خالل قول االمام زين العابدين 
عليه السالم »اللهم اجعل داءهم يف ترابهم ». 

هل تعلم:
* ان العلماء عجزوا عن حل لغز عينة حجارة 
السر،  الفراعنةاخفوا هذا  . الن  االهرامات. 
بدرجة  تسخينه  مت  طني  من  انه  واكتشفوا 
القرآن  عنه  عرب  ما  خالل  من  عالية  حرارة 
بدقة تامة يف قوله »فاوقد لي يا هامان على 
الطني فاجعل لي صرحا لعلي اطلع اىل اله 
»القصص  الكاذبني  من  الظنه  واني  موسى 

 38
يف  ذاكرة  اقوى  اصحاب  هم  العرب  ان   *
عن  القرآن  معظمهم حيفظ  ان  حيث  العامل 

ظهر القلب. 
خالل  كوستو  الفرنسي  العامل  اكتشف   *
تلتقي  املتوسط عندما  البحر  ان مياه  حبوثه 
بعضهما  مع  المتتزج  االطلسي  احمليط  مياه 
الكريم حتدث  القرآن  لكن  اكتشافه  واعتربه 
اآليات  بوجود  العامل  تاكد  ان  وبعد   . عنه. 
الميكن  االكتشاف  هذا  الن  االسالم  اعتنق 

اكتشافه اال باالجهزة الدقيقة. 
 .

هل تعلم أن هناك فرقا كبيرا 
من حيث العقامة الجرثومية 

بين اللحم الذي يذكر اسم اهلل 
عليه  واللحم غير المذكور اسم 

اهلل عليه   
استاذا   30 من  يتألف  طيب  فريق  قام 
الطب  جمال  يف  خمتلفة  باختصاصات 
املخربي  واجلراثيم والفريوسات والعلوم 
والباثولوجيا  اللحوم  وصحة  الغذائية 
واالمراض  وصحة  احليوان  التشرحيية 
اهلضمية وجهاز اهلضم باحباث خمربية 
مدى  ثالث  على  وتشرحيية  جرثومية 
اليت  الذبائح  بني  الفرق  لدراسة  سنوات 
ذكر اسم اهلل عليها ومقارنتها مع  الذبائح 
اليت تذبح بنفس الطريقة ولكن بدون ذكر 

اسم اهلل عليها.  
واكدت االحباث اهمية وضرورة ذكر اسم 
حلظة  والطيور  ذبائح   االنعام  على  اهلل 
ذحبها وكانت النتائج الصاعقة واملفاجئة 
الطيب  اعضاء   الطاقم  وصفها  واليت 
واخليال.  الوصف  تفوق  معجزات  بانها 
نسيج  ان  املخربية   اثبتت  التجارب  ان    
من  وتكبري  تسمية  بدون  املذبوح  اللحم 
النسيجية   والزراعات  االختبارات  خالل 
اجلراثيم  مبستعمرات  مليء  اجلرثومية 
وحمتقن بالدماء بينما كان اللحم   املسمى 
اجلراثيم  من  متامًا  خاليا  عليه  واملكرب 
الدماء.  على  نسيجه  وال حيتوي  وعقيما 
 وحول ختدير احليوان أو صعقه بالكهرباء 
اختالجات   واالم  من  خيلصه  ذحبه  قبل 

نوع  هي  الطرق  هذه  ان  باعتبار  الذبح 
بعض  وان  باحليوان  الرفق  انواع  من 
املستشرقني يدعون ان الطرق االسالمية 
ويستدلون  ال   انسانية  طريقة  الذبح  يف 
على ذلك بالتقلصات واالختالجات اليت 
ذحبه   واحلقيقة  بعد  احليوان  بها  يقوم 
اذا  الذبح  فعملية  متاما  ذلك  عكس  انه 
تقطع   الدم  صحيحة  بطريقة  اجريت 
واهلواء فورا عن الدماغ فيصاب احليوان 
اما  متام  احلس  ويفقد  كامل  باغماء 
عبارة  فهي  حتدث  اليت    االختالجات 
الذبيحة  ختلص  انعكاسية  افعال  عن 
طريقة  ان  من   الدم.    بها  مما  متاما 
الذبح االسالميةهي االحسن الن ضغط 
تتم  ان  اىل  بالتدريج  الدم   فيهاينخفض 
االخرى  للدماءوالطرق  الكاملة  التصفية 
تؤدي اىل   شلل اعضاءاحلركة يف احليوان 
حتى  الدم  ارتفاع ضغط  اىل  يؤدي  مما 
يعاني  جيعل   احليوان  مما  يبلغ28درجة، 
اىل   5 من  والعذاب  الصاعق  االمل  من 
10 دقائق حتى يتوقف القلب وبعد   سلخ 
اجللد تظهراالوردةمنتفخةالحتقانهابالدم 
لذلك  للتفسخ  عرضة  اللحم  جيعل  مما 
ملدة  الثالجات  يف  وضعه  اىل    يسارعون 
24 ساعة يف درجة حرارة قدرها 4 درجة 
مئوية   بينمااللحوم اليت تذبح مع ذكراسم 
اهلل فانهامباشرة تعرض يف حمل اجلزارة 
طول   النهاروتبقىسليمة متاما خللوها من 

الدماء!!!
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