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ملرا�سلتنا عرب الربيد اللكرتوين
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

التنضيد األلكتروني
ايالف اليا�سري

المدقق اللغوي
خالد جواد العلواين

التصميم واالخراج الفني
 Silentart co.

�ص 3٠ 

�ص 3٢

درا�سة
كيف تتخل�ص من ال�سداع

الأ�سرة واملجتمع
املراأة نربا�ص املجتمع

ابداعات ن�سوية
اخلزف العربي ال�سالمي

اعالم الن�ساء
ال�سيدة تكتم الطاهرة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 



زينب ا�سم وم�سمى
املثمرة  ال�شجرة  هي  زينب  ا�شم  معنى 
معنى  اأي  اأو  اأبيها  زينة  هي  اأو  املباركة، 
جميل اآخر، اإال اأن هذا اال�شم ال ينطبق على 
كل من ا�شمها زينب ملا يف ذلك من �شرورة 
�شاحبة  م��ن  جتعل  ال��ت��ي  ال�شفات  ت��وف��ر 
تاأملنا  وعند  اال�شم،  لهذا  موافقة  اال�شم 
ل�شاحبة هذا اال�شم ال�شيدة زينب )عليها 
ال�شالم( جند موافقة اال�شم ل�شاحبته، ال 
�شيما اإذا عرفنا اأن ا�شمها من اختاره �شيد 
واآله  عليه  االكرم)�شلى اهلل  النبي  الر�شل 
و�شلم( ملا يف اختياره من دالئل نذكر منها: 
يدل اختيار اال�شم من قبل الر�شول   -1
على  و�شلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  االأكرم)�شلى 
اأن اهلل تعاىل اأراد لهذا اال�شم لعلمه تعاىل 
وهي  معطاء،  مباركة  ام��راأة  �شتكون  باأنها 
امل�شطفى  جل��ده��ا  زي��ن��ة  ال��وق��ت  ذات  يف 

واأبيها املرت�شى)�شلوات اهلل عليهم(. 
ال��زي��ن��ة  وه����ذه  ال���رك���ة  ه���ذه  اإن   -2
�شتدوم ما دامت زينب)عليها ال�شالم( يف 

احلياة دون اأن تتغري اأو ترتاجع. 
انقلبت  واإاّل  اأنها على احلق دائمًا   -3
وزينة  مباركة  ام��راأة  من  ال�شخ�شية  هذه 
اىل غري ذل��ك، ف��اإذا كانت على احل��ق يف 
اأو  يعاديها  من  يبطل  واأفعالها،  اأقوالها 
ال�شوء على  ن�شلط  ولكي  يعار�ض مرادها، 

بركتها وزينتها نذكر هاتني ال�شورتني: 
االأوىل: اإن اأمري املوؤمنني)عليه ال�شالم( 
عندما  وبينها  بينه  ح��وار  يف  بها  افتخر 

امل�شلمني،  لن�شاء  ال��ق��راآن  تف�شر  وج��ده��ا 
ف��ه��ي ب��ذل��ك ان��ت��زع��ت اإع���ج���اب االإم����ام 
املع�شوم)عليه ال�شالم( با�شتحقاق فكانت 
زينة الأبيها، وبركة ملن علمتهم من الن�شاء. 
الثانية: كانت ال�شيدة ال�شديقة ال�شغرى 
ع�شر  احل��ادي  ليلة  يف  الليل  �شالة  ت�شلي 
اأنها)�شالم  اىل  ي�شري  مم��ا  امل��ح��رم  م��ن 
العالقة  يف  واالأ���ش��وة  ال��ق��دوة  عليها(  اهلل 
من  ت�شلي  كانت  وعندما  تعاىل،  اهلل  مع 
جلو�ض ب�شبب �شدة اجلوع، وذلك لترعها 
زينة  ف�����ش��ارت  االأط���ف���ال،  اإىل  بطعامها 
االأي��ت��ام  ل��ه��وؤالء  وب��رك��ة  امل�شحية،  للمراأة 

اجلياع.
االإلهية  ال�شخ�شية  هذه  على  فالوقوف 
ال�شالم(  املع�شوم)عليه  لها  �شهد  التي 
معلمة،  غري  عاملة  اهلل  بحمد  بقوله:)اأنِت 
من  الكثري  يعطينا  مفهمة(  غري  وَفِهَمة 
الدالئل التي ت�شري اىل بركتها وعطائها ال 
للطغاة،  الت�شدي  عند  بطوالتها  يف  �شيما 
وت�شدقهم،  اأراجيفهم  على  الدامغ  وردها 
ننقل من  ���ش��ورة  واأي  ن��ذك��ر  ���ش��ورة  ف���اأي 
�شور هذه اللبوة احليدرية؟ نذكر عبادتها 
اأم  حلمها،  نذكر  اأم  اإي��ث��اره��ا،  نذكر  اأم 
اأم  �شجاعتها،  اأم  بالغتها،  اأم  �شرها، 
موا�شاتها الأخيها، اأم قيادتها حلرم االإمام 
عن  دفاعها  اأم  ال�شالم(  احل�شني)عليه 

االإمام زين العابدين اأم...اأم...اأم. 
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�س/ما هي اأق�سام عقد النكاح 
ق�سمني:  النكاح اىل  ينق�سم عقد  ج/ 
عقد  هو  الدائم  والعقد  ومنقطع،  دائم 
ل ُتعني فيه مدة الزواج وت�سمى الزوجة 
هو  الدائم  غري  والعقد  بالدائمة،  فيه 
اأو  يوم  اأو  ك�ساعة  املــدة  فيه  تعني  عقٌد 
�سنة اأو اأكرث اأو اأقل وت�سمى الزوجة فيه 

باملتعة واملتمتع بها واملنقطعة. 
�س/ هل ُي�سرتط يف عقد النكاح 
اأم   ، اللفظيات  والقبول  الإيجاب 

يكفي جمرد الر�سا القلبي؟
والــقــبــول  الإيـــجـــاب  ُيــ�ــســرتط يف  ج/ 
الرتا�سي  جمرد  يكفي  فال  اللفظيات، 
املفهمة  الإ�سارة  ول  الكتابة  ول  القلبي 

من غري الأخر�ص. 
ي��ك��ون  اأن  ُي�����س��رتط  ه���ل  ����س/ 
الإي����ج����اب وال���ق���ب���ول ب��ال��ل��غ��ة 

العربية؟ 
باللغة  كونهما  لــزومــًا  ــوط  الأحــ ج/ 
التمكن منها ويكفي غريها  العربية مع 
ــات املــفــهــمــة ملــعــنــى الــنــكــاح  ــغ ــل مـــن ال

والتزويج لغري املتمكن منها. 
ي��ك��ون  اأن  ُي�����س��رتط  ه���ل  ����س/ 
الإيجاب من جانب املراأة والقبول 

من جانب الرجل ؟
ج/ الأحوط اإ�ستحبابًا اأن يكون كذلك، 
في�سح  العك�ص  جــواز  الأوىل  كــان  واإن 
على  نف�سي  الــرجــل)زوجــتــِك  يقول  اأن 
ال�سداق املعلوم( فتقول املراأة)قبلت(. 
ي��ك��ون  اأن  ُي�����س��رتط  ه���ل  ����س/ 
بلفظ  الدائم  النكاح  يف  الإيجاب 

النكاح اأو التزويج؟ 
ج/ الأحوط ا�ستحبابًا ذلك، واإن كان 
اأي�سًا  اإن�سائه بلفظ املتعة  ل يبعد جواز 

اإذا اقرتن مبا يدل على اإرادة الدوام. 
ي��ك��ون  اأن  ُي�����س��رتط  ه���ل  ����س/ 
الإيجاب والقبول ب�سيغة املا�سي؟ 
يكونا  اأن  ا�ــســتــحــبــابــًا  ــوط  ــ الأحـ ج/ 

عدم  الأظهر  كان  واإن  املا�سي  ب�سيغة 
ال�سرتاط. 

ال�سيغة  اإج��راء  يتم  كيف  �س/ 
اإذا با�سر الزوجان العقد الدائم، 

بعد تعيني املهر؟ 
اأن  هــي  الـــدائـــم  الــعــقــد  �سيغة  ج/ 
الرجل)زوجتَك  خماطبًة  ــراأة  امل تقول 
فيقول  املعلوم(  ال�سداق  على  نف�سي 

الرجل)قبلت التزويج(. 
ال�سيغة  اإج��راء  يتم  كيف  �س/ 
يف  غ��ره��م��ا  ال���زوج���ان  وك���ل  اإذا 

اإجرائها؟ 
غــريهــمــا  ــان  ــزوجــ ــ ال ــل  ــ وك اإذا  ج/ 
املـــراأة  وكــيــل  فيقول  العقد  اإنــ�ــســاء  يف 
)زوجُت موكلتي فالنة من موكلك فالن 
وكيل  فيقول  املعلوم(،  ال�سداق  على 
على  فالن  ملوكلي  النكاح  الزوج)قبلت 

ال�سداق املعلوم(. 
اإذا  ال�سيغة  تكون  كيف  ���س/ 
الزوجني  ويل  للعقد  املبا�سر  كان 

ل�سغرهما؟ 
ج/ اأن يقول ويل الزوجة زوجُت ابنتي 
اأو حفيدك  اأو حفيدتي فالنة من ابنك 
فيقول  املعلوم(،  ال�سداق  على  فــالن 
اأو  الــتــزويــج لبــنــي  الــزوج)قــبــلــُت  ويل 

حفيدي فالن على ال�سداق املعلوم(. 
�س/ هل ُي�سرتط يف لفظ القبول 

مطابقته لعبارة الإيجاب؟ 
الإيجاب  في�سح  ي�سرتط  ل  كال  ج/ 
قالت  فلو  اآخـــر،  بلفظ  والقبول  بلفظ 
فقال  نــفــ�ــســي...(  الــزوجــة)زوجــتــك 
واإن  العقد  �سح  النكاح(  قبلت  الــزوج) 

كان الأحوط ا�ستحبابًا املطابقة. 
ح�سل  ل��و  العقد  حكم  م��ا  ���س/ 
حلن يف �سيغته من قبل الزوجني 

اأو اأحدهما؟ 
مل  بحيث  ال�سيغة  يف  حُلــن  اإذا  ج/ 
املق�سود  املعنى  يف  ظــاهــرة  معه  تكن 

كــانــت  اإذا  اأمــــا  �ــســحــتــه  يف  يــكــف  مل 
يكفي  فهذا  املق�سود  املعنى  يف  ظاهرة 
اللحن  كــان  واإن  حتى  العقد  �سحة  يف 
يف  جوزتك(  فيكفي)  الكلمة  مــادة  يف 
كان  اإذا  بدل)زوجتك(  الدارجة  اللغة 

املبا�سر للعقد من اأهل تلك اللغة. 
بني  امل���والة  ُت�سرتط  هل  ���س/ 

الإيجاب والقبول؟ 
وتكفي  امل�سهور  ت�سرتط على  نعم  ج/ 
يف  الف�سل  ي�سر  فال  العرفية،  املــوالة 
اجلملة بحيث ي�سدق معه اإن هذا قبول 
الف�سل  ي�سر  ل  كما  الإيــجــاب،  لذلك 
وال�سروط  القيود  من  العقد  مبتعلقات 

وغريها واإن كرثت. 
�س/ ما هي ال�سروط التي يجب 
توفرها يف العاقد املجري ل�سيغة 

عقد النكاح؟ 
ج/ ُي�سرتط يف العاقد اأمور وهي: اأن 
عربة  فال  حقيقًة  للمعنى  قا�سدًا  يكون 
والنائم  والغالط  ال�ساهي  الهازل  بعقد 
ونحوهم ول يعقد ال�سكران ونحوه ممن 
يف  ُي�سرتط  كما  به،  معتدًا  له  ق�سد  ل 
املجنون  بعقد  عربة  فال  العقل  العاقد 
فال  البلوغ  العاقد  يف  ُي�سرتط  وكذلك 
واإن  لنف�سه  املميز  ال�سبي  عقد  ي�سح 
باإذن   يكن  مل  اإذا  للمعنى  قا�سدًا  كان 
كــان  اإذا  بــاإذنــه  كـــان  واإن  بــل  ــويل،  ــ ال

ال�سبي م�ستقاًل يف الت�سرف. 
�س/ هل ُي�سرتط يف �سحة عقد 

النكاح ر�سا  الزوجني الواقعي؟ 
الــواقــعــي،  الــر�ــســا  ُيــ�ــســرتط  نعم  ج/ 
بالكراهة  متظاهرة  الزوجة  اأذنــت  فلو 
العقد،  �سح  القلبي  بر�ساها  العلم  مع 
واإن  واقعًا  كراهتها  ُعلمت  اإذا  اأنه  كما 

تظاهرت بالر�سا بطل العقد 

�سيد خ�سر املدين 
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الإجها�س
احلمل  اإلقاء  هي  لغًة:  اإلجهاض 
كان  �ــســواء  ــدة،  املـ اأو  اخللقة  ناق�ص 
كانت  و�ــســواء  فاعل  بفعل  اأو  تلقائيًا 

الفاعل هي الأم اأو غريها. 
جنينها  املـــراأة  اإ�سقاط  اصطالحًا: 

بفعٍل منها اأو من غريها. 
والإجها�ص يعد من اأهم املو�سوعات 
ــر، وكــرث  ــعــ�ــس ــذا ال ــة يف هــ ــداولـ ــتـ املـ
املجتمعات  �سائر  عند  فيه  اخلــو�ــص 
ال�سرقية والغربية، امل�سلمة منها وغري 
امل�سلمة، حيث اإن املطروح هو اأن املراأة 
حــرة يف قــتــِل  اجلــنــني الـــذي ل تريد 
اأن الإ�سالم والكني�سة  اإجنابه يف حني 
وكل الديانات واجلمعيات ذات الطابع 
احلالت  هذه  وجه  تقف يف  الخالقي 

ال�ساذة يف العامل اليوم. 
ومن الناحية ال�سرعية يعد الإجها�ص 
عملية قتل حقيقية ينطبق عليها ما ورد 
يف القراآن الكرمي كما جاء يف قول اهلل 
تِي  الَّ النَّْفسَ  تَْقُتُلوا  وتعاىل:)وََل  �سبحانه 
هُ إِلَّ بِالْحَقِّ َذٰلُِكمْ وَصَّاُكمْ بِهِ  حَرَّمَ اللَّ

ُكمْ تَعْقُِلونَ)1(.  َلعَلَّ
مو�سوع  يطرح  اأن  البع�ص  ويحاول 
الأربعة  بعد  هو  الإجها�ص  من  املحرم 
اأ�سهر اأي يف وقت ولوج الروح ل قبله، 
مبجرد  ال�سرعي  احلكم  اأن  واحلقيقة 
املنوي  احلــيــوان  بــني  العلوق  ح�سول 
حمرمًا  الإجها�ص  ي�سبح  والبوي�سة 
على  فيحرم  ــروح،  ال تلجه  مل  لو  حتى 
ــقــاط الــنــطــفــة مــنــهــا بعد  ــس املـــــراأة اإ�
مراحل  مــن  مرحلة  اأي  يف  انعقادها 
تكوينها وكان ذلك رغبة منها، وقد دّل 
عن  ابراهيم،  بن  علي  عن  ذلك  على 
اأبيه، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن 
غالب، عن اأبيه، عن �سعيد بن امل�سيب، 
احل�سني)عليه  بــن  علي  �ساألت  ــال:  ق
ال�سالم(عن رجل �سرب امراأة حاماًل 

برجله، فطرحت ما يف بطنها ميتًا؟
ــان نـــطـــفـــة، عــلــيــه  ــ فــــــقــــــال:)اإن كـ

ــت: فــمــا حد  ــل ــارًا(، ق ــ ــن ــ عــ�ــســريــن دي
وقعت  اذا  التي  فقال:)هي  النطفة؟ 
اأربــعــني  فــيــه  فا�ستقرت  الــرحــم،  يف 
علقة،  وهو  طرحته  قــال:)واإن  يومًا(، 
حد  فما  قلت:  ديــنــارًا(.  اأربعني  عليه 
التي اذا وقعت يف  العلقة؟ فقال:)هي 
يومًا(،  ثمانني  فيه  فا�ستقرت  الرحم، 
عليه  م�سغة،  وهو  طرحته  قـــال:)واإن 
امل�سغة؟  فما حد  قلت  دينارًا(.  �ستني 
فقال:)هي التي اذا وقعت يف الرحم، 
يومًا(،  وع�سرين  مائة  فيه  فا�ستقرت 
خملقة  ن�سمة  وهو  طرحته  قـــال:)واإن 
له عظم وحلم مرتب اجلوارح قد نفخ 

فيه روح العقل، عليه دية كاملة(. 
اىل  بطنها  يف  حتوله  له:اأراأيت  قلت 

حال اأبروح كان ذلك، اأو بغري روح؟
القدمية  احلــيــاة  عــدا  قـــال:)بـــروح 
واأرحــام  الرجال  ا�سالب  يف  املنقولة 
عدا  روح  فيه  كان  اأنــه  ل  ولو  الن�ساء، 
احلياة ما حتول عن حال بعد حال يف 
الرحم، وما كان اذا على من يقتله دية 

وهو يف تلك احلال()٢(.
اسباب اإلجهاض

بها  يتحجج  كــثــرية  ا�ــســبــاب  هــنــاك 
تارة  فالإ�سقاط  الإجها�ص،  يريد  من 
اأعلم  تلقائيًا، ويكون �سببه واهلل  يكون 
اإما ت�سوهات يف اجلنني، اأو يكون رحم 
اأو  معينة،  اأمــرا�ــص  من  يعاين  املـــراأة 
اأو  الرحم،  عنق  يف  ات�ساع  من  يعاين 

غريها من الأ�سباب. 
كاأن  اأجتماعية،  اأ�سبابًا  تكون  وتارة 
على  الت�سرت  ــقــاط  الإ�ــس مــن  يق�سد 
الفاح�سِة اأو الرغبة يف حتديِد الن�سل. 

وتارة تكون اأ�سباب �سحية، كاأن تكون 
احلامل يف خطر ول ميكن ال�ستمرار 

يف احلمل.
ــت الأ�ـــســـبـــاب الــداعــيــة  ــان ومــهــمــا ك
لــالإجــهــا�ــص فــهــو غــري جــائــز ويــوجــب 
مورد  يف  اإل  فاعله،  على  النار  دخــول 

واحد وهو اإذا اأدى ا�ستمرار احلمل اىل 
ت�سكيِل خطر على حياة الأم، اأو يف مورد 

تتعر�ص حياتها للخطر ب�سبب حملها. 
ما يترتب على اإلجهاض 

شرعا
افرت�سنا  لو  ال�سرعية:  الناحيِة  من 
وح�سل  ال�سرعي  الإثـــم  ارتــكــب  اأنـــه 
املتعمد وجبت على اجلاين  الإجها�ص 
للحالِت  تبعًا  الدية  لالإ�سقاط  امل�سبب 

التالية: 
الأب  لالإ�سقاط  املبا�سر  كان  ١-اإذا 
وجبت عليه دية اجلنني ويدفعها لأمه. 
الأم  لالإ�سقاط  املبا�سر  كان  ٢-اإذا 

وجبت الدية عليها تدفعها لالأب. 
لــالإ�ــســقــاط  املــبــا�ــســر  كـــان  3-اذا 
ــت الـــديـــة عــلــى الــغــري  غــريهــمــا وجــب
يعطيها لأبويه وتختلف الدية باختالف 

جن�ص اجلنني ومراحل حياته. 
العلماء  اأفتى  فقد  ذلك  على  وبناًء 
قــالــوا:)اإذا  حيث  الإجها�ص  حكم  يف 
ديته  عليها  كان  جنينها  الأم  اأ�سقطت 
ورثته وهي ع�سرون  اأو غريه من  لأبيه 
دينارًا اإذا كان نطفة واأربعون اإذا كان 
وثمانون  م�سغة  كان  اإذا  و�ستون  علقة 
اإذا كان عظامًا ومائة اإذا مّت خلقه ومل 
كانت  ــروح  ال فــاإن وجلته  ــروح  ال تلجه 
ديته دية الإن�سان احلي واإذا كان الأب 
ديته  كانت  اجلنني  على  اجلــاين  هــو 
ــه، ويف حتــديــد املــراتــب املــذكــورة  لأمـ
خالف والأظهر اأنه اأربعون يومًا نطفة 

واأربعون علقة واأربعون م�سغة()3(.
وعليه فاإن اإثم من تقوم بالإجها�ص، 
اإثــم من قتلت نف�سًا بغرِي حق وهي  هو 
الكبائر عّدها اهلل �سبحانه  اأعظم  من 

وتعاىل مبثابِة من قتل النا�ص جميعًا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-)النعام/١٥١(. 
ــوايف،ج١6/ ــتــهــذيــب،ج١٠،�ــص٢8١،ح١١٠١، الـ ٢-ال

ــص748،ح١6٠94، الــو�ــســائــل،ج٢9،�ــص3١6،ح3٥68١،  ــ �ـ
البحار،ج6٠،�ص3٥6،ح4٠.

ال�سي�ستاين/ج٢:م�ساألة  لل�سيد  ال�ساحلني  3-منهاج 
  .١7٢٠
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ــاِب �ــســّيــد الــ�ــســهــداء الإمـــام  يف رحــ
احلــ�ــســني)عــلــيــه الـــ�ـــســـالم(وهـــو رمــز 
واأبيه،  جــدِه  بعد  من  اخلالد  الإ�ــســالم 
فهو  معنى،  لالإن�سانيِة  اأعــطــى  الـــذي 
امل�سرق  تاأريخه  يخلد  اأن  ا�ستطاع  الذي 
ــغــنــي  مـــن خـــــالِل عــطــائــه الـــــرثي وال
ــاملــواقــِف والأحــــــداِث، فــهــو المــتــداد  ب
اهلل  الكرمي)�سلى  للر�سوِل  الطبيعي 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  واآله(،بل  عليه 
ــث الــر�ــســالــة الــنــبــويــة عــن طــريــِق  ــ وري
فكان  القّيمة،  والآداب  واملعرفِة  العلم 
الإمام)عليه ال�سالم(ال�سوت املعرب عن 
وحماربتُه  ا�ستهدافُه  كان  ولذلك  احلِق 
الر�سالة  لأنــُه حامل  بل  لأنــُه احل�سني  ل 

املحمدية. 
ــســالم(  ــ� ــيــه ال احلــ�ــســني)عــل
الــفــذة  الإ�ــســالمــيــة  ال�سخ�سية 
ــِر تــاأريــخ  ــاخ ــف ــرة مـــن م ــخ ــف وم
ومبادئِه  بقيمِه  جمعاء،  ــة  الأمـ
تلهج  النا�ص  و�سارت  الإ�سالمية 

اأن�سودة  ،فهو  عــام  كــّل  وتـــردده  با�سمِه 
ال�سيم،  اإباء  منه  العامل  وتعلم  الأحرار 
ــوراء معنى  ــسـ ــا�ـ ــوم عـ ــ ي ــن  مـ وعـــرفـــوا 
الت�سحية والفداء، فقد �ساء اهلل تعاىل 
اأن يكون الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
قدوة لكّل الأجيال من تاأخر منهم ومن 

تقدم، وهذا ما مل يحظ به اأحد. 
ــصٍ  اأر�ـ كــل  علمائنا:  عــن  ورد  وقـــد 

كربالء وكّل يوٍم عا�سوراء. 
اأهــل  عــن  و�سلتنا  الــتــي  فــالــروايــات 
لنا  بّينت  قد  ال�سالم(  البيت)عليهم 
ــاٍن  زمـ ــّل  كـ يف  ــوراء  ــس عــا� نعي�ص  كــيــف 
ومكان، فالأبي الأحرار انطلقت الأُم�سية 
الثقافية يف ق�سِم ال�سوؤون الفكرية للعتبِة 
�سعائِر  بتعظيِم  املقد�سة  احل�سينيِة 
اإحياِء  ن�ساطاتها  �سمن  من  فكان  اهلل 
احل�سني)عليه  الإمــاِم  اإ�ست�سهاِد  ذكرى 
العزاء  جمال�ص  باإقامِة  وذلك  ال�سالم( 
يف احلـــائـــِر احلــ�ــســيــنــي الــ�ــســريــف من 
اليوِم  يــوٍم من حمــرِم احلــرام اىل  اأوِل 

الثالث ع�سر منه، ويفتتح املجل�ص بتالوٍة 
تتلوها  احلكيم  الذكِر  اآيــاِت  من  عطرٍة 
احلافظة  ــرات  احلــا�ــس مــ�ــســامــِع  عــلــى 
وبعدها  اإنت�سار(  القراآن)ال�ست  لكلِّ 
ــارِة  زيـ ثــم  ومــن  الك�ساء  حــديــث  ــقــراأ  ُي
عا�سوراء وبعدها ترتقي املنرب احل�سيني 
يف  �ساهمت  والتي  يو�سف(  ــت)اأم  الأُخـ
اإثارِة الأ�سجان املوالية يف عدِة جمال�ص 
باأهداِف  افتتحتها  حما�سراٍت  ولعدِة 
النه�سة احل�سينية والتي مت من خالِلها 
ال�سرعي  املوقف  جت�سيِد  على  التعرف 
ف�سِح  اىل  اإ�سافة  الظامل  احلاكم  جتاه 
بني اأمية وك�سف حقيقتهم واأي�سًا اإحياِء 

ال�ُسّنة واإماتِة البدعة. 
َعّرجت اأم يو�سف باحلديِث عن الأمِر 
واإيــقــاِظ  املنكِر  عــن  والنهي  بــاملــعــروِف 
وذلــك  الــعــواطــف  وحتــريــك  ال�سمائر 
ال�سبب  وبّينت  حما�سراِتها،  خالِل  من 
احل�سني)عليه  الإمام  خلروِج  احلقيقي 
ال�سالم( مع العيال-الن�ساء والأطفال- 

كل أرٍض كربالء وكل يوم عاشوراء
العبرة الدمعة على قتيل  حزين 
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اىل  خروجِه  يف  بقتلِه  عاملًا  كان  انه  مع 
كربالء؟ فكان اجلواب على ذلك:  

واأمثاله  ال�سوؤال  هــذا  مثل  اإّن  اأوًل: 
ــاِل  ــتــحــدي لأعــم ــص وال يــعــنــي العـــرتا�ـ
اهلل)�سلى  ر�سول  ولأعــمــاِل  بل  الأئــمــة، 
الأئــمــة  ــف  اأخــل واآلـــه(الـــذي  عليه  اهلل 
ــالم( فهم  ــس ــ� ال املــعــ�ــســومــني)عــلــيــهــم 
عن  ينطق  :)ل  واملع�سوم  مع�سومون 

الهوى، اإن هو اإّل وحيٌّ يوحى(. 
ثانيًا: اإّن احل�سني)عليه ال�سالم(منذ 
حياتِه  نف�ٍص من  اآخِر  اىل  و�سبَّ  ن�ساأ  اأن 
والغرية  والكرامة  الإبــاء  �سيمته  كانت 
وعّزة النف�ص فلما اأراد اخلروج من مكِة 
اىل العراِق اأبت نف�سه الكرمية اأن يخرج 
بدوِنهم  خــرج  فلو  ون�سائه  عياله  بــدون 
ــزواِت  ــغ ــاأهــِل ال لــكــان خــروجــه اأ�ــســبــه ب
اأن  العظيم  لل�سّيد  وحا�سا  ــاراِت،  ــغ وال
ــِه  وذراريـ باأهلِه  �سار  بــل  كــذلــك،  يكون 

وبكلِّ هدوء و�سكينة وطماأنينة. 
احل�سني)عليه  الإمام  �َساأَلوا  فعندما 
والأطــفــال  الن�سوِة  حمِل  عن  ال�سالم( 
َيــراُهــّن  اأن  اهلل  �ساَء  لهم:)  قــال  معه، 
�سليمان  بن  �سبايا()املحت�سر:ح�سن 

احللي/�ص3١7(.
فلقد اأمر اهلل تعاىل بذلك كي ُيفت�سح 

يزيد ويظهر حاله للنا�ص.
ي�سع  ل  ممــا  كثرية  اأ�سباب  وهــنــاك 

املجال لذكرها. 
يو�سف من خالِل  اأم  واأي�سًا تطرقت 
وكيفية  الل�سان  اآفــات  اىل  حما�سراتها 
اأهمية  له  الل�سان  اأّن  وبّينت  اإ�سالحها 
مع  كبرية،  اإلهية  نعمة  بو�سفه  خا�سة 
ذكِر اأهم العرب امل�ستح�سلة بني اإ�سالح 
واأخـــالق  وفــكــر  روح  ــالح  ــس واإ� الل�سان 

الإن�سان. 
هُ  قال تعاىل:) َأَلمْ تَرَ َكيْفَ َضرَبَ اللَّ
َأصُْلهَا  َطيِّبَةٍ  َكشَجَرَةٍ  َطيِّبًَة  َكلِمًَة  مََثلً 

ثَابِتٌ وََفرْعُهَا فِي السَّمَاءِ()إبراهيم:24(.
للعلوِم  املــفــتــاح  هــو  الل�سان  اإّن  اإذ 
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــقـــيـــدة والإخــــال�ــــص، 
الإ�سالحات  لكّل  اأ�سا�سًا  ُيعد  واإ�سالحُه 

الأخالقية، وُيعد الل�سان ترجمان القلب، 
ور�سول العقل ومفتاح �سخ�سية الإن�سان 

ونافذة الروح على الواقِع. 
الإنــ�ــســان  روِح  مــوجــود يف  مــا  فــكــل 
ونف�سِه يظهر على فلتاِت ل�سانِه، فيمكن 
الأخالقية  املفا�سد  يك�سف  اأن  لل�ساِن 
الروحية،  والعقد  النف�سية  وال�سلبيات 
خطوة  يعد  الل�سان  واإ�سالح  حفظ  واإّن 
مهمة وموؤثرة يف طريِق التكامل الروحي 

والأخالقي.
حما�سرٍة  يف  يو�سف  اأم  وحتــدثــت 
جاء  فقد  ــارهــا،  واآث الغيبة  عــن  اأخـــرى 
َآمَنُوا  ــذِيــنَ  الَّ َأيُّــهَــا  يَــا  الكرمي:)  القراآِن  يف 
نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ اجَْتنِبُوا َكثِريًا مِنَ 
بَعًْضا  بَعُْضُكمْ  يَْغَتبْ  وََل  تَجَسَّسُوا  وََل  إِثْمٌ 
َأيُحِبُّ َأحَدُُكمْ َأنْ يَْأُكَل َلحْمَ َأخِيهِ مَيًْتا 
هَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ( هَ إِنَّ اللَّ َفَكِرهُْتمُوهُ وَاتَُّقوا اللَّ

)احلجرات:12(.
فبّينت اأّن يف هذه الآية املباركة تاأكيدًا 
اهلل  بها  اأمــر  اأوامـــر  عــدِة  على  �سديدًا 
وذلك للحفاِظ على الأوا�سِر والعالقات 

اأفــراد املجتمع ومن  بني 
هـــــذه الأوامـــــــر 

هـــــي تـــرك 
الغيبة. 

فــالــغــيــبــة 
اأخــاك  تذكر  اأن  هــو 

وبدنِه  اأخالقِه  يف  غائب  وهو  يكره  مبا 
يك�سف  بهذا  فهو  اأفعالِه  اأو  اأقــوالــِه  اأو 
�سرًا من اأ�سرارِه اأو عيبًا من عيوبِه ومن 
ك�سَف �سرًا اأو ف�سَح اأمرًا من اأموِر النا�ص 

ف�سحه اهلل ولو كان يف قعِر دارِه. 
اآخــِر  يف  يو�سف  اأم  حتدثت  وختامًا 
يف  التمحي�ص  عن)فل�سفِة  حما�سراتها 

زمِن الغيبة(. 
الطف  فــاجــعــة  اإّن  ــقــول:  ن ــريًا  ــ واأخـ
لها  يبكي  التي  العظمى  الفاجعة  هــي 
اإمــام  ال�سالم(  الزمان)عليه  �ساحب 
الإن�ِص واجلاّن احلّجة بُن احل�سن)عليه 
ــســالم(يف كـــّل �ــســبــاٍح ومــ�ــســاٍء وهــو  ــ� ال
وعاَقني  الّدُهوُر،  رتني  اأخَّ يقول:)َفَلِئن 
اأُكــــن ملن  ــرَك املـــقـــُدور، ومل  ــ�ــس َن عــن 
حارَبَك حُماِربًا، وملن ن�سَب َلَك العداوة 
وَم�ساًء،  باحًا  �سَ نُدَبنَّك  فالأ  ُمنا�سبًا، 
ح�سرة  دمًا  الدموع  بدل  َعليَك  ولأبِكنَيَّ 
فًا  وَتَلهُّ َدهــاَك،  ما  على  فًا  وتاأَ�سُّ عليك، 
ِة  وُغ�سَّ املُــ�ــســاِب،  ِبــلــوَعــِة  اأمـــوَت  حتى 

الكتياب()بحار الأنوار:98/3٢(. 
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أضواء على خطبة 
السيدة زينب )عليها السالم( 

عــلــى الــرغــم مــن مــــروِر اآلف 
اإل   ، الــطــف  مــعــركــِة  على  ال�سنني 
ولن  الــيــوِم  اىل  قائمة  لتــزال  اأنها 
الذي  ــدور  ال ب�سبب  وذلــك  ؛  تنتهي 
–عليها  زيــنــب  الــ�ــســيــدة  بــه  قــامــت 
زينب  ال�سيدة  اأدت  فقد   ، ال�سالم- 
واقــعــِة  بعد  مــوؤثــرًا  اعــالمــيــًا  دورًا 
ُتقهر  ل  قــوًة  كــانــت  حيث   ، الــطــف 
هذا  ا�ست�سفينا  وقد   ، الطغاِة  بوجه 
الدور ومدى اأثره وتاأثريه يف البالِط 
خــالِل  مــن  لحظنا  فقد   ، الأمـــوي 
–عليها  خطبتها  لــ�ــســرِح  تقدمينا 
اأنها مل   ، ال�سالم– يف جمل�ِص يزيد 
تكن كلماٍت عابرًة ، اأو جماٍلً جميلة 
،اأو  الــ�ــســامــع  يــتــذوقــه  �ــســجــٍعــًا  اأو   ،
بل لحظنا   ، بليغ  كــالٍم  اأنــه جمرد 
ــوٍر وعر�ست  ــ اأم اأنــهــا حتــدثــت عــن 

يتطرق  ل  �سعبة  فكرية  لق�سايا 
وافٍر  كاَن على ن�سيٍب  اإل من  اليها 
قد  و�سخ�صٍ   ، العامة  الثقافِة  من 
القدمية  ال�سيا�سية  بالموِر  احــاط 
وامل�ستقبلية ، واحلديث عن �سخ�صِ 
ال�سيدة زينب يفوق ال�سواب ويفوق 
الق�سية  ــور  حمـ فــهــي   ، احلــقــيــقــة 
– للح�سنِي  اآخــر  وجي�ص  احل�سينية 
اأنها  لحظنا  فقد   ،- ال�سالم  عليه 
وهــذه  قــراآنــيــٍة،  بــاآيــاٍت  ا�ست�سهدت 
اأّما   ، املو�سوِع  مع  تتنا�سب  الآيــات 
فقد  وجملها  وعبارتها  موا�سيعها 
ا�ستطاعت   ، وبليغة  مرتابطة  كانت 
عــرثاِت  اىل  ت�سري  اأن  خالِلها  مــن 
يزيد وهفواتِه ، بلغٍة ف�سيحٍة وبياٍن 
جعلت   ، وقــوٍة  وارادٍة  عاٍل،وعزميٍة 
يزيد ي�سكت امامها ومل يتفوه بكلمٍة 
، حتى اأنها حّولت جمل�ص يزيد اىل 

بكاِء ونحيب وعويل.

ال�سّيدة  ذكرته  الــذي  كل  وبعد 
بداأت  ال�سالم(نراها  زينب)عليها 
ــاِم خــطــبــتــهــا اجلــلــيــلــة  ــتـ متــّهــد خلـ
مفعٍم  بقلٍب  وقد ختمتها  واخلالدة، 
بالإمياِن والر�سا بق�ساِء اهلل وقدرِه، 
ق�سى  ــذي  الـ اهلل  حــمــدت  فــراهــا 
لأوليائِه بال�سعادِة، فقالت:)واحلمد 
هلل الذي حكم لأوليائِه بال�سعادِة، 
ببلوِغ  بال�سهادِة،  لأ�سفيائِه  وختم 
ال��رح��م��ة  اىل  ن��ق��ل��ه��م  الإرادة، 

ِوالراأفة...(. 
كما  اأنها  البالغة  علماء  ويــرى 
بداأت خطبتها باحلمِد فقد ختمتها 
اقتبا�ٌص  هو  والــذي  اأي�سًا،  باحلمِد 
نراها  ثم  الذكر احلكيم،  اآياِت  من 
تبني كيف ختم حياة ويل من اأوليائِه 
بال�سهادِة، وذلك لأن الأولياء الذين 
يــخــتــارهــم اهلل)عــــّز وجــل(لــنــ�ــســِر 
هلل  كلها  حياتهم  يعي�سون  ر�سالته 

الجانب البالغي في خطبة السيدة زينب)عليها السالم( 
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واىل  البداية  منذ  وبركٍة  بخرٍي  اأي 
ميوتون  ل  جندهم  فلذلك  النهايِة، 
ميتة طبيعية، بل يوفقهم اهلل لل�سهادِة 
والقتل يف �سبيلِه، حتى تكون ميتتهم 
لها اأ�سداء تعود على الديِن بفائدٍة، 
احل�سني)عليه  حياة  كانت  وهــكــذا 
اأرادوا  الــذيــن  ال�سالم(واأ�سحابه 
وقد  بال�سهادِة،  لهم  اهلل  يختم  اأن 
بها،  اهلل  هم  فخ�سّ ذلـــك،  �ــســاألــوه 
والرحمة  باللطِف  اهلل  هم  خ�سّ كما 
�سيء  اأعز  باعوا  لأنهم  والر�سوان، 
ر�سا  مقابل  حياتهم-  لديهم-وهي 

اهلل ومقابل اإعالء دينه. 
لهم  بــالــدعــاِء  تختم  نــراهــا  ثــم 
لهم  يكّمل  اأن  قالت:)ون�ساأله  حيث 
الأجر، ويجزل له الثواب والذخر 
اخل��الف��ة...اإن��ه  ح�سن  ون�����س��األ��ه 

رحيم ودود(. 
ويـــرى عــلــمــاء الــبــالغــة يف هــذا 
اإنــ�ــســاء طلبي خــرج  ــه  اأنـ ال�ــســلــوب 
الأجر  لهم  يكّمل  اأن  ومعنى  للدعاِء، 
وهو اجلزاء املخ�س�ص لل�سهداِء وهو 

على  احل�سن  والذكر  اجلميل  الثناء 
التاأريخ،  النا�ِص ويف �سفحاِت  األ�سنِة 
خ�ّص  الـــذي  الكبري  الأجـــر  اأن  اإل 
واأ�سحابه)عليهم  احل�سني  بها  اهلل 

ال�سالم(هو اخللود. 
ــذا املــقــطــع  كــمــا نـــالحـــظ يف هــ
ــالِم الــ�ــســّيــدة اأنــهــا  اخلــتــامــي مــن كـ
وباقتبا�ٍص  واحــٍد  �سجٍع  على  ختمت 
رحيم  احلكيم)اإنه  الذكر  اآيــاِت  من 

ودود(. 
يوؤمن  جمتمٍع  لــكــلِّ  در�ـــص  وهـــذا 
اأن يعي�ص  باهلل واليوم الآخر، ويريد 

يف ظِل حكومٍة عادلٍة. 
واأن ال�سّيدة العظيمة زينب)عليها 
ــام  ــ الـــ�ـــســـالم( بــقــيــت �ــســامــدة اأم
ليبقى  والنحراف  الباطل  عوا�سف 
لبطولتها  ق�س�سًا  يحكي  الــدهــر 
ن�ستخل�ص  مواقفها  ومــن  الــرائــعــة 
ــام كــل بــالء  ــ ــص وعـــرب اأم ــ عـــدة درو�
مــوؤمــن  كــل  وليعلم  الــدنــيــا  ــذِه  هـ يف 
وموؤمنة اأن اهلل اإذا اأحب عبدًا ابتاله 
ال�سادق)عليه  ــام  ــ الإم قــال  وكــمــا 

املوؤمن مبنزلِة كفة  ال�سالم(:)اإمنا 
يف  زيد  اإميانه ِ يف  زيد  كلما  امليزان، 

بالئِه()ميزان احلكمة/ج1(. 
من  تخلو  ل  الــدنــيــا  هــذه  اإن  اإذ 
والأ�سواك  وال�سعوباِت  البــتــالءاِت 
بد  ول  الإن�سان  حياة  تعرت�ص  التي 
للو�سوِل  وعبورها  عليها  ال�سرِب  من 
اىل هدفه ِاأل وهو مر�ساة اهلل تعاىل. 
ونرى اأي�سًا من درو�ِسها العظيمة 
والثبات  باطل  كّل  بوجِه  الوقوف  هو 
ــاد عن  ــعـ ــتـ ــِق دائـــمـــًا والبـ ــ ــع احلـ مـ
املوقف  كــان  والــرتدد مهما  اخلــوِف 
ن�ستخل�ص  هنا  ومــن  ومــوؤثــرًا،  قويًا 
بـــاأن الــبــيــت الــنــبــوي الــعــلــوي خــرج 
وال�سيدة  وفــقــهــاء  وعــلــمــاء  اأبــطــاًل 
اآيــة  الــ�ــســالم(كــانــت  )عليها  زيــنــب 
ــاِء والــكــمــاِل  ــذكـ يف الــفــ�ــســاحــِة والـ
�سماِء  يف  ــة  راي و�ستظل  وال�سخاِء، 
احلق  با�سِم  ت�سدح  والــعــال  املــجــد 

والعدل تنري دروب امل�ساكني....
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اأمر  ال�سالم(  احل�سني)عليه  ولد  ملا 
اهلل تعاىل جربئيل اأن يهبط يف مالأ من 
املالئكة فيهنىء حممدًا �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم فمّر بجزيرة فيها َمَلك يقال 
له فطر�ص بعثه اهلل يف �سيء فاأبطاأ فك�سر 
جناحه واألقاه يف تلك اجلزيرة فعبد اهلل 
جلربئيل  فطر�ص  فقال  عــام.  �سبعمائة 
اأيــن؟ قــال اىل حممد قــال احملني  اىل 
معك اىل حممد لعله يدعو يل فلما دخل 
جربئيل واأخرب حممدا بحال فطر�ص قال 
له النبي قل له مي�سح بهذا املولود جناحه 
احل�سني)عليه  مبــهــد  فــطــر�ــص  فم�سح 
احلــال  يف  عليه  اهلل  ــاأعــاد  ف الــ�ــســالم( 
جناحه ثم ارتفع مع جربئيل اىل ال�سماء 

ف�سمّي عتيق احل�سني)عليه ال�سالم(.
عتيق الحسين)عليه السالم(

الثاني السيد علوي
قال ال�سيد علي العدناين يف مقدمة 
من  هــو  علوي  ال�سيد  الغريفي:  ديـــوان 
العلماء التقياء كما يف)انوار البدرين(

واإمنا لقب بعتيق احل�سني)عليه ال�سالم( 
ملا ذكره يل اآية اهلل العظمى ال�سيد �سهاب 
بركاته  دامــت  النجفي  املرع�سي  الدين 
باأن والدته ما كان يعي�ص لها ولد فنذرت 
لالإمام احل�سني)عليه ال�سالم( وتو�سلت 

به فرزقها اهلل ولدًا. 
وذكر ال�سيد علي العدناين عن عّمه 
من  قافلة  اأن  غــريه  وعــن  ح�سن  ال�سيد 
الزوار اجتهت من البحرين نحو العتبات 
علوي  ال�سيد  ب�سمنها  وكـــان  املقد�سة 
املقد�سة  المــاكــن  زاروا  فلّما  املــذكــور 
على  الــعــزم  عــقــدوا  اعمالهم  وانــتــهــت 
الـــرجـــوع اىل الــبــحــريــن وكــانــوا 
املقد�سة  ــالء  ــرب ك يف  حــيــنــذاك 
فــــــاأراد بــعــ�ــص افـــــراد الــقــافــلــة 
له  ال�سيد فقالوا  بهذا  ال�ستهزاء 
باأنهم يريدون الرجوع اىل وطنهم 
للرجوع  ا�ستعداده  ابدى  وملّا  غدًا 
�سبيل  عــلــى  مــنــه  ــاألــوه  �ــس معهم 
ال�ستهزاء وال�سخرية ما اذا كان 

قــد اأعــطــاه المـــام 
احلـــ�ـــســـني)عـــلـــيـــه 
الـــ�ـــســـالم( �ــســكــًا 
الــزيــارة  قــبــول  يف 
ــة لــه  ــ ــس ــ ــ� ــ ــرخ ــ وال
ــوا  ــ ــرجــوع وادع ــال ب
باأنه)عليه ال�سالم( 
قد اعطى كل واحد 
منهم ذلك، وال�سيد 
ــى بــ�ــســاطــتــه  ــ ــل ــ ع
وحــ�ــســن نــيــتــه نفى 
اإن  له:  فقالوا  ذلك 

الزيارة حينئذ غري مقبولة، فرجع 
ال�سريف  احل�سيني  احلــرم  اىل  ال�سيد 
مهمومًا مكمدًا وا�ستقبل ال�سريح املقد�ص 
واأخذ يعاتب جده احل�سني)عليه ال�سالم( 
ب�ساأن ذلــك ثم بكى حتى نــام فــراأى يف 
ال�سالم( احل�سني)عليه  ــام  الم املنام 

وهو م�سغول بتق�سيم ال�سكوك على زواره 
فلما انتهى اليه اعطاه �سكًا قد كتب عليه 
باأن زيارته قد قبلت وهو عتيق من النار 
يف  ال�سك  راأى  انتبه  فلما  القيامة  يوم 
م�سرورًا  فرحًا  ا�سحابه  اىل  فرجع  يده 
واراهــم ذلك ال�سك فتعجبوا من ذلك 
الندم  ا�سابع  على  وا  وع�سّ العجب  ا�سد 
من فعلهم فرجعوا جميعًا اىل البحرين 
وا�سبحت  فيها  ال�سك  خــرب  وانت�سر 
وقد  جــدًا  رفيعة  عندهم  ال�سيد  منزلة 
او�سى ال�سيد ان يدفن ذلك ال�سك معه 
به  فعلوا  وكذلك  مماته  عند  القرب  يف 
فلّقب بعتيق احل�سني)عليه ال�سالم(هذا 

ما �سمعته واهلل العامل.
عتيق أبي الفضل)عليه السالم(

باقر  ال�سيد حممد  الفا�سل  ذكر يل 
العلمية  احلــوزة  ا�ساتذة  احد  احليدري 
فقال: يف عام ١96٥ ميالدي انتقل اىل 
ــا جــار جديد من اأهــل ال�سنة  قــرب دارن
بغداد)الك�سرة( احياء  احــد  يف  وذلــك 
اجلار  اولد  وبــني  بيني  عالقة  و�سارت 

اجلديد،وبعد م�سي اأ�سهر حل حمرم 

ــرام  ــ احلـ
وكان من عادتنا و�سع العالم ال�سوداء 
خالل  امل�سجد  �سطح  على  واخل�سراء 
�سهري حمرم و�سفر متدلية اىل ال�سارع 
يو�سع  اجلديد  اجلــار  هــذا  واذا  العام، 
العالم ال�سوداء واخل�سراء على �سطح 
داره، ويف اليوم ال�سابع من املحرم اأقام 
العبا�ص)عليه  الف�سل  اأبي  با�سم  وليمة 
اجلار  اولد  �ساألت  وعندها  ال�سالم(، 
عن الأمر، فاأجابوين باأن والدهم اأمل به 
مر�ص ع�سال فقد الوعي على اأثره ملدة 
من الزمن وقد عجز الطباء عن عالجه 
وذهبوا به اىل بع�ص قبور من يعتقد به 
اأ�سار  وقــد  نفعًا،  يجد  فلم  ال�سنة  اأهــل 
اليهم البع�ص با�سطحابه اىل �سيدنا اأبي 
اخــذوه  وفعاًل  ال�سالم(،  الف�سل)عليه 
ال�سالم(يف  العبا�ص)عليه  مرقد  اىل 
كربالء املقد�سة ومكثوا هناك عدة ليال 
املدعو)غ�سبان(بربكة  والدهم  و�سفي 
به  وعــادوا  ال�سالم(،  الف�سل)عليه  اأبي 
اىل بغداد حيث بيتهم يف حملة الف�سل 
يف �سارع الكفاح وعند حلول �سهر حمرم 
وليمة  واقاموا  احلرام و�سعوا العــالم، 

الغداء يوم ال�سابع من املحرم احلرام. 
ولكن اأهل حملة الف�سل كانوا قاطبة 
ف�سايقوهم  املعاندين  ال�سنة  اأهــل  من 
لإقامتهم هذه ال�سعائر مما ا�سطروا اىل 
بيع دارهم والنتقال اىل حملتنا واقامة 

ال�سعائر فيها.

اول عتيق للحسني)عليه السلم( املََلك فطرس
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ل �سك اأن ال�سريعة ال�سالمية جاءت خلري الن�سان و�سعادته، 
تفا�سيل  كل  حاكت  قد  كاملة  تامة  �سريعة  هي  ال�سريعة  وهــذه 
احلياة، ومن هنا جاءت الآداب وال�سنن لتكون حافزًا لالإن�سان نحو 
الكثريون  ي�ساأل  وقد  �سبحانه،  اهلل  والقرب من  الروحي  الرتقاء 
�سلوك  على  وتاأثريها  وامل�ستحبات  الآداب  هذه  اأهمية  مدى  عن 

الن�سان وعمله، وما هي امل�سلحة والفائدة منها؟ 
لالإجابة عن هذه الت�ساوؤلت، ولبيان اأهمية امل�ستحبات يف حياة 

الن�سان ل بد من ال�سارة اىل المور الآتية: 
بالحكام  التعبد  مبداأ  على  قائمة  الغّراء  �سريعتنا  اإن  اواًل: 
ال�سرعية من واجبات وحمرمات، وم�ستحبات ومكروهات، بعيدًا 
اللتزام  ويك�سف  ومفا�سدها،  الحكام  تلك  م�سالح  معرفة  عن 
ومدى  لربه،  العبد  طاعة  مقدار  عن  وردت،  كما  الحكام  بهذه 

امتثال اأمره ونهيه، ولو كان دون اجلزم واللزام. 
ال  احكامًا  ي�سدر  ل  تعاىل  اهلل  اأن  نفهم  اأن  املهم  ثانيًا: من 
وفيها مراعاة مل�سلحة العباد، فال ياأمرهم ال مبا فيه م�سلحة، 

ول ينهاهم ال عما فيه مف�سدة. 
ثالثًا: اإن اهلل تعاىل هو العامل مبا ي�سلح عباده ورمبا يف�سدهم، 
اأن يبني تلك امل�سالح واملفا�سد، وان ذكر �سيء  يلزمه  لكن ذلك 

من علل تلك الحكام يف بع�ص الحاديث والخبار. 
ت�سعر  اأنها  امل�ستحبات،  بتلك  اللتزام  فوائد  اأهم  من  رابعًا: 
الن�سان اأنه يف كل اعماله وافعاله يعي�ص مع اهلل في�سعر بالطمئنان 

النف�سي، والقرب من العناية اللهية.
خامسًا: اإن اللتزام بامل�ستحبات يغني الن�سان عن اللجوء اىل 
الدواء، ملا فيه من فوائد �سحية، وقد ورد)درهم وقاية خري من 

قنطار عالج(. 
من  واملق�سود  الواجبات(  �سياج  يقال)امل�ستحبات  س��ادس��ًا: 
من  ماأمن  يف  فهو  امل�ستحبات  يفعل  دام  ما  الن�سان  اأن  العبارة 
ترك الواجبات، وذلك لأن اهتمامه بفعل امل�ستحبات يجعله يهتم 
�سياج  امل�ستحبات خرق  ابتعد عن  ان  لكنه  الواجبات،  بفعل  اكرث 

احلماية، وهذا قد يوؤدي اىل اهمال الواجبات وتركها فيما بعد. 
اإّن اهلل تعاىل وعد الن�سان بالثواب اجلزيل على فعل  سابعًا: 
امل�ستحبات، وهذا ما ا�سارت اليه الروايات ال�سريفة الواردة عن 
اأهل البيت)عليهم ال�سالم(، لعل ت�سريع هذه امل�ستحبات من اهلل 
لنيل الجر  ويبذل جهدًا  ي�سعى  لكي  للعبد  �سبحانه، ميثل فر�سة 

والثواب، وهذا من عظيم رحمة اهلل وراأفته على عباده. 
الن�سان  مت�سك  �سمان  هي  امل�ستحبات  اإّن  القول:  خال�سة 
والثواب يف  الأجر  وينال  يرتقي روحيًا،  بالواجبات، ومن خاللها 

الدنيا والآخرة. 
امساعيل احلريري
لبنان

المستحبات سياج الواجبات: 

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م

11

مختارات



الــــــــــصــــــــــداع: 
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ هــــــــــو جمـ
معقدة  ا�سطرابات 
تتعر�ص  ومت�سابكة 

الدموية،  الوعية  لها 
الــدمــاغ،  داخــل  الع�سبية  والوعــيــة 
تكون ا�سبابها اما عر�سية ناجتة عن 
تعر�ص اجلمجمة لرجتاجات اأوتلقي 
ــص،اأدت  ــراأ�ـ الـ طــالــت  عنيفة  �سربة 
ان�سغاط  احدثه  �سرياين  متزق  اىل 
جتمع  الن�سجة،اأتبعه  على  اجلمجمة 
ت�سخم  اىل  تطور  دمــوي،  واحتقان 
مــتــفــاوتــة  ــًا  ــاعــ اأوجــ خــلــفــت  واورام 

الدرجات.
غريه  عن  يختلف  ل  داء  وال�سداع 
الطباء  �سنفها  التي  المرا�ص،  من 
ــي تــنــفــرد  ــتـ بــاملــ�ــســكــلــة الــطــبــيــة والـ
ودميومتها  موا�سفاتها  لها  باعرا�ص 

وم�ساعفاتها. 
اأن  العلمية  الـــدرا�ـــســـات  ــت  ــت ــب واأث
الن�ساء  ي�سيب  انواعه  بكل  ال�سداع 
لل�سفاء  قابل  وهو  الرجال،  من  اكرث 
يف حال احاطته يف املراحل الأوىل من 
حدوثه باملعاجلات الذاتية،وقد يكون 
كال�سكري  اخــرى  باأمرا�ص  مرتبطا 

والربو والقلب،
ال�سداِع  مــن  منا  العديد  فيعاين 
يوميًا رغم اختالف الأعمار والعوامل 

اخلارجية التي يتعر�ص لها كل فرد. 
األعراض العامة للصداع 

ــه  ــتـ ودرجـ المل  مــو�ــســع  يــخــتــلــف 
باختالف نوبة ال�سداع ومدته اذ انها 
وهي  والعــتــدال  ال�سدة  بــني  تـــرتاوح 

كالتايل: 
يف  يتمركز  �سديد  باأمل  الح�سا�س 
�سيما  ل  الراأ�س  من  خمتلفة  اماكن 
وكرة  وال�سدغ  اجلبهة  منطقة  يف 
العني ويف موؤخرة الراأ�س او توزيعه 
يف  انح�ساره  او  ال��راأ���س  كامل  على 

احد جوانبه.
دوار   ، والتقيوؤ  بالغثيان  اح�سا�س 
 ، ب��ال��روؤي��ة  ا�سطرابات   ، ودوخ���ة 
انفعالت ع�سبية وحدة يف  حدوث 

املزاج.
من  نوعًا  عشر  أربــعــة  وهــنــاك 

الصداع وهي:
المرتد: ويعني ال�سداع  الصداع   -
وهو  راجعًا(  يرتد  ثم  يذهب  )الــذي 
ال�ستخدام  ُي�سببُه  مــزمــٌن  ــداٌع  �ــس
م�ساداِت  لالأدوية،وخا�سة  املفرط 

الحتقان الأنفية.
 ما مدى تكرار ال�سداع املرتد؟! 

م�سكٍن  اأي  تعاطي  يكون  مــا  عـــادًة 
ــة  ــ اأو الأدوي ــن  ــربي ــس ــالأمِل مــثــل الأ� ــ ل
»اإيــبــوبــروفــني«  لــاللــتــهــاِب  امل�سكنة 
اأدوية  تعاطي  اأو  اأ�سبوعنِي،  من  اأكرث 
مــن)١٠( لأكــرث  الن�سفي  ال�سداع 

اأيام �سهريًا، �سببًا لالإ�سابِة بال�سداِع 
اأن تعاجلوا  املرتد ، لذلك ل حتاولوا 
اأنف�سكم، حيث مُيكن  تلقاِء  ذلك من 
ا�ستخداِم  يف  ي�ساعدكم  اأن  للطبيِب 

دواٍء بديٍل حتى يتوقف املر�ص.
النوع  هــو  هــذا  التوتر:  ــداع  ص  -
يجعلكم  مــا  وعــــادًة  �سيوعا  الأكــــرث 
لي�ست   - �سغوٍط  اأو  ــاأمٍل  بـ ت�سعرون 
جانبي  كــال  عــلــى   - الأمل  �ــســديــدة 
الراأ�ص اأو على موؤخرة الراأ�ص والعنق 
و�سبب هذا ال�سداع هو التوتر والقلق 
واإنقبا�ص  ال�سيئة  الــنــوم  وو�سعية 
�سداٍع  اإىل  يتحول  اأن  ومُيكن  الفك، 

مزمٍن على الرغِم من اأنه غري حاد.
ــادًة  ــداِع عـ ــ�ــس ــوع مــن ال ــن ــذا ال وهــ
الأمل،  ملـــ�ـــســـاداِت  يــ�ــســتــجــيــب  مـــا 
اأو  ــني  ــربوفـ الإيـ اأو  ــن  ــربي ــس الأ� مــثــل 
الأ�سيتامينوفني ورمبا ت�ساعد الراحة 
من  التخل�صِ  يف  القلِق  عن  بالبتعاِد 

الصداع تتخلص من  كيف 
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هذا الأمل.
ــان: هــنــاك  ــن ــم األس - صـــداع أل
مُيكن  الأ�سنان  باأمل  مرتبطٌة  حــالٌت 
اأن ت�سبب ال�سداع اأو اأمل الوجه، مثل 
�سريف الأ�سنان، واحتكاك الأ�سنان، 
وا�سطراب املف�سل الفكي ال�سدغي، 
ــو احــتــكــاك  ــان:هـ ــنـ ــسـ و�ــســريــف الأ�ـ
ا�سطراب  اأما  الليل،  خالل  الأ�سنان 
ُيوؤثر  فاإنُه  ال�سدغي  الفكي  املف�سل 
الأذن،  ــام  اأم الواقعة  املفا�سِل  على 

التي تربط الفك باجلمجِمة.
وكذلك الو�سع ال�سيئ )مثل اجللو�ص 
ــوم(  ــي ــوال ال ــ ــام الــكــومــبــيــوتــر ط ــ اأمـ
على  تــوؤثــر  التي  املفا�سل  اأوالــتــهــاب 
الأربطة  اأو  الع�سالت  اأو  الغ�ساريِف 

يف الفِك.
وميكن لطبيِب الأ�سنان اأن ي�ساعدكم 
يف ت�سخي�صِ هذه الأنواع من ال�سداِع، 
وي�سمل العالج متدد الفك اأو احلقيبة 

الباردة اأو ال�ساخنة، وخف�ص التوتر.
النوع  هذا  العنقودي:  الصداع   -
مــن الــ�ــســداِع يــاأتــي يف جــانــٍب واحــٍد 
 3 اإىل  دقــيــقــة   ١٥( قــ�ــســرية  لــفــرتٍة 
جـــدًا،وعـــادًة  قـــوٌي  لكنُه  �ــســاعــات(، 
ــوع مــن الــ�ــســداع  ــن مــا يــكــون هـــذا ال
باأنه  يو�سف  ما  واأحيانًا  للغايِة  موؤملًا 
بانتظاٍم،  ويحدث  انتحاري،  �سداٌع 
ملدٍة  يوميٍة  ب�سورٍة  يتكرر  اإنــه  حتى 
فرتٌة  تتبعها  رمبــا  الزمِن  من  معينٍة 
لــ�ــســهــوٍراأورمبــا  الــ�ــســداِع  مــن  خاليٌة 
احــمــراٌر  يحدث  واأحــيــانــًا  ل�سنواٍت، 
ودمــوٌع يف واحــدٍة اأو يف كلتا العينني، 
بني  ي�سيع  ال�سداِع  من  النوع  وهــذا 
الرجال اأكرث منه لدى الن�ساء، ومُيكن 
عالجه بالرتيبتان اأو الأك�سجني )لأن 
الأدوية امل�سكنة ال�سائعة قد ل تفيد(، 
وال�سجائر  الكحول  م�سبباِته  ومــن 

واملرتفعات واأنواع معينًة من الأدويِة.
- الصداع النصفي )الشقيقة(: 

بني  انت�سارًا  واأكــرث  قــوٌي  وهــو�ــســداٌع 
لدى  عنه  اأ�ــســعــاٍف  بــثــالثــِة  الن�ساء 
اإىل  ــاء  الأطــب يتو�سل  ومل  ــرجــال،  ال
م�سبباِت هذا النوع من ال�سداِع، لكن 
اجلينات تلعب دورًا يف حدوثِه، ورمبا 
الأوعيِة  على  املخ  خاليا  ن�ساط  ُيوؤثر 
الع�سبية،  اخلاليا  ووظائف  الدموية 
لل�سداِع  ال�سائعة  الأ�ــســبــاب  ــد  واأحـ
ــغــريات احلــا�ــســلــة يف  ــت الــنــ�ــســفــي ال
عادات  اأو  والنوم  والتوتر  الهرموناِت 

الأكل.
ويقول الدكتور بيرت غود�سبي، مدير 
مركز ال�سداع يف جامعة كاليفورنيا، 
يف �سان فران�سي�سكو عن حديٍث نقلته 
عن  الإلكرتونية  كــوم«  »هيلث  جملة 
تعلمني  كنِت  »اإذا  امل�سابة:  ــراأِة  ــ امل
اأ�سباب  اأحد  هو  الوجبات  تفويت  اأن 
الن�سفي..لن  بــالــ�ــســداِع  الإ�ــســابــة 
واأثناء  الطمث  اأثناء  الوجبات  ُتفوتي 
اأ�سيتامينوفني  العالج  وي�سمل  الليل«، 
ــروفـــني والـــرتيـــبـــتـــان )مــثــل  ــوبـ ــبـ واإيـ
اإمييرتيك�ص اأو زوميغ( وهي العقاقري 
التي ت�ساعد يف عالِج اأو منع ال�سداع 

الن�سفي.
حبكم  اإن  الكافيين:  ــداع  ص  -
للقهوِة قد يجعلها رفيقًا �سارًا، فعلى 
تناولتم قدحني من  اإذا  املثال،  �سبيل 
التا�سعِة  ال�ساعِة  يف  يوميًا  الــقــهــوِة 
يف  الــقــهــوة  تــتــنــاولــوا  مل  ثــم  �سباحًا 
يف  الإ�ستغراق  ب�سبِب  نف�سِه  التوقيِت 
تعانون  ال�سبت، عندئذ قد  يوم  النوِم 

من �سداِع اإن�سحاب الكافيني.
اخل�سو�ص:  هذا  يف  الدكتور  ويقول 
تتناولوا  اأن  اإمــا  خــيــاران،  »اأمــامــكــم 
الــكــافــيــني كــمــا تــفــعــلــون ذلـــك عــادة 
وتغذون الإدمان، اأو اأن تن�سحبوا كليًا.

النوع  هذا  الجماع:  ذروة  صداع   -
اأكرث  وهــو  ن�سبيًا  ــادر  ن ال�سداِع  من 
الرجال،  خا�سًة  ال�سباِب  يف  �سيوعًا 

ويرى الدكتور فلينب اأنه عادًة ما يبداأ 
العالقِة  بعد  ال�سداع  من  النوع  هذا 
عا�سٍف  بــ�ــســداٍع  وينتهي  احلميمِة 
يتوا�سل  الذروِة، وعادًة ما  اإىل  ي�سل 

ال�سداع ل�ساعاٍت يوميًا.
ل  عــادًة  ــه  اإن فلينب  الدكتور  ويقول 
من  الــنــوع  هــذا  وراء  ال�سبب  يعرف 
ينتهي  الغالب  يف  اإنــه  حيث  ال�سداِع 

من تلقاِء نف�سه.
اإذا  الصباحية:  الفترة  صداع   -
بـــالأمِل،  �ساعرين  ت�ستيقظون  كنتم 
فهناك العديد من الأ�سباِب وراء هذا 
يكون  ما  وعــادًة  ال�سداِع،  من  النوع 
اإحتماليًة  الأكــرث  الن�سفي  ال�سداع 
ال�سباح،اأوالأدوية  فرتِة  يف  للحدوِث 
العالجية قد فقدت فاعليتها تدريجيًا 
الذي  الأمر  النوم،  خالل  اجل�سِم  يف 
يكون  ورمبــا  مــرتــدًا،  �سداعًا  ي�سبب 
اأوانقطاع  بالأ�سناِن  اأمٍل  عــن  نــاجتــًا 
الأكــرب  ال�سبب  النوم  اأثــنــاء  التنف�ص 

وراء حدوث ال�سداع يف ال�سباِح.
اإن هذا  األنفية:  الجيوب  - صداع 
النوع من ال�سداع هو الأكرث انت�سارًا 
الأفــراد  اإن  اإذ  الت�سخي�سات،  كلِّ  يف 
امل�سابني بال�سداِع الن�سفي عادًة ما 
ال�سداع  هذا  ت�سخي�صِ  يف  يخطئون 
يف  التهاٍب  عن  نــاجت  �سداع  اأنــه  على 
اأن  درا�سة  )وجــدت  الأنفية  اجليوِب 
88 يف املائة من الأ�سخا�ِص امل�سابني 
التهاِب اجليوب  بال�سداِع الناجت عن 
من  يعانون  الأ�ــســِل  يف  كانوا  الأنفية 
ال�سداِع الن�سفي( وت�سمل الأعرا�ص 
والحتقان  الأنــفــيــة  اجلــيــوب  �سغط 
الأنــفــي ومــيــاه الــعــني الــتــي ميكن اأن 

حتدث يف كال النوعني.
ويــرتــبــط هـــذا الــ�ــســداع بــالــعــدوى 
يتميز  الذي  للر�سِح  م�ساحبًا  ويكون 
باللوِن  املت�سم  اأو  الأخــ�ــســر  بــالــلــوِن 
الأحمر، وي�سري الدكتور غود�سبي اإىل 

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م
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اأو  اأن عدوى التهاب اجليوب الأنفية عادًة ما تنتهي مبرور الوقت 
ا�ستعمال امل�سادات احليوية، عند ال�سرورة، وهو ل ي�سبب الغثيان 

اأو احل�سا�سية لل�سوِء التي هي اأعرا�ص ال�سداع الن�سفي.
- صداع اآليس كريم: ُيعاين غالبية الأفراد من اأمٍل بالٍغ يف الراأ�ِص 
مُيكن اأن يحدث خالل ا�ستمتاعهم بتناوِل امل�سروبات الباردة املثلجة 
بال�سداِع  امل�سابون  الأفــراد  ويكون  حار،  يوٍم  يف  املثلجات  تناول  اأو 

الن�سفي عر�سًة ب�سكٍل اأكرب لهذا النوع من ال�سداِع.
»�سفينوبالتني  هــو  ــع  رائـ ا�ــســم طــبــي  الــ�ــســداع  مــن  الــنــوع  ولــهــذا 
غانغليونيورالغيا« لكنه لي�ص خطريًا على الإطالِق، ويعتقد اخلرباء اأن 
احل�سا�سية للم�سروباِت الباردة يف �سقف الفم ميكن اأن ت�سبب زيادًة 

يف تدفِق الدم اإىل واحٍد من �سرايني املخ.
والعالج يبداأ باحلر�ص على احل�سوِل على راحٍة من متعِة املثلجات 
اأو باإرت�ساِف بع�ص املاء الدافئ كي ُي�ساعدك على  حتى يزول الأمل، 

انقبا�ِص �سريان املخ.
- الصداع اليومي المزمن: اإذا اأ�سبتم ب�سداٍع ملدة ١٥ يومًا على 
الأقل �سهريًا لأكرِث من ثالثِة اأ�سهٍر متتالية فاأنتم بذلك م�سابون 

بال�سداِع اليومي املزمن، ح�سب الدكتور غود�سبي.
وميكن اأن يت�سبب ذلك عرب ال�ستخدام املفرط مل�ساداِت الأمل 
واإ�سابات الراأ�ص، ورمبا يف حالٍت نادرة، يف التهاِب ال�سحايا اأو 
راجع  �سبٌب  هناك  يكون  فرمبا  وا�سحًا  يكن  مل  واإذا  الأورام، 
اإىل اأن اإ�سارات الأمل يف اجل�سِم مرتفعٌة اأو رمبا ل تعمل ب�سكٍل 

مالئم.
وهذا النوع من ال�سداِع رمبا يزول با�ستخداِم م�سادات 
الكتئاب، مثل اأتينولول اأو بروبانولول )التي ُت�ستخدم لعالج 
وم�سادات  الن�سفي(  ال�سداع  اأو  املرتفع  الــدم  �سغط 
الأمل  وم�سكنات  توبرياميت  اأو  غابابنتني  مثل  الت�سنج 

مثل نابروك�سني )األيفي( وحتى حقن البوتوك�ص.
- صداع الطمث: كما لو كانت اأعرا�ص الطمث غري 
كافية، فالنخفا�ِص املفاجئ يف الأ�سرتوجني قبل فرتة 
ي�سبب  اأن  الأحــيــان  بع�ِص  يف  مُيكن  ال�سهري  الطمث 
ما  وعــادة  فلينب،  الدكتور  ح�سب  الن�سفي،  ال�سداع 
يظهر ذلك بني ثالثة اأيام قبل الطمث وبعد يومني من 
اأعرا�ص  الن�ساء  تنتاب بع�ص  بدِء فرتة الطمث، ورمبا 
لي�ست  وهي  بال�سداِع،  املرتبطة  الطمث  قبل  ما  اآلم 

ال�سداع الن�سفي.
من  ذلك  نحو  اأو  اأيــاٍم  �ستة  قبل  الأعرا�ص  هذه  وتاأتي 
الطمث، وعادًة ما تكون هذه الأعرا�ص م�سحوبًة بالكاآبِة 
والت�سنج اأو اأعرا�ص ما قبل الطمث، وقد ت�ساعد مكمالت 

املاغني�سيوم يف تخفيِف �سداع ما قبل الطمث.
من  الأفـــراد  بع�ص  ُيعاين  رمبــا  األسبوع:  نهاية  صداع   -
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ــذي يــظــهــر يف نــهــايــِة  ــ الـــ�ـــســـداِع ال
ال�سداع  هــذا  اأن  ويعتقد  الأ�سبوع، 
ناجت عن الإفراِط يف النوم �سباح يوم 
اأو  الإ�ستيقاِظ  يف  والتاأخر  الإجــازة، 
كان  واإذا  الكافيني،  اإن�سحاب  نتيجة 
م�ستوى الإجهاد عاليًا طوال الأ�سبوع 
يف  الأ�سبوعية  الإجــازة  تت�سبب  رمبا 
يف  ت�ساعد  وقــد  الــ�ــســداع،  حـــدوِث 
ــالِج هــذه احلــالــة الأدويـــة التي ل  ع
اإ�سافًة  الطبيب  و�سفاِت  اإىل  حتتاج 

اإىل الإلتزاِم بجدوٍل منتظٍم للنوم.
اأنــواع  غالبية  الطوارئ:  صداع   -
هناك  لكن  طارئة،  لي�ست  ال�سداع 
ت�ستدعي  ــي  ــت ال الأعـــرا�ـــص  بــعــ�ــص 
الدكتور  ح�سب  الــ�ــســريــع،  الإنــتــبــاه 
فلينب واأحدها �سداع مفاجئ و�سريع 
يكون  عندما  هو  والآخــر  »متفجر«، 
اإرتفاٍع  اأو  بحمى  م�سحوبًا  ال�سداع 
�سديٍد يف �سغِط الدم اأو اإذا ما حدث 
اأو  الــراأ�ــِص  على  �سربة  اأعــقــاِب  يف 

الإجهاد.
كيف تعالج الصداع من 

دون ادوية؟
من  اواأكــــــرث  واحــــــدًا  ان  الـــواقـــع 
ــة مـــن الدويــــة  ــي الــعــالجــات اخلــال
قــد يــوفــر لــك بــديــال جــيــدا لــالدويــة 
ويق�سي على بع�ص التاثريات ال�سلبية 
او يخففها،ال ان العالجات اخلالية 
من الدوية ل تكون فعالة غالبا عند 
تخفف  لــوحــدهــا،فــقــد  ا�ستعمالها 
تواتر ال�سداع لكنها لن تخفف المل 
ويف الجمال يتم ا�ستعمال العالجات 
مع  بالتزامن  الدويـــة  مــن  اخلالية 

ادوية للح�سول على اف�سل النتائج.
او  ال�ساخنة  الكمادات  و�سع   -1
احل�سا�سة  الن��ح��اء  على  ال��ب��اردة 
العنق قد يخفف امل  او  الراأ�س  يف 
ال�سداع، فمكعبات الثلج تك�سف عن 
تاأثر خمدر وقد تخفف الح�سا�س 
ال�ساخنة  ال�سمادات  ام��ا  ب��المل، 
ف��ق��د ت��رخ��ي ال��ع�����س��الت امل��ت��وت��رة 
عن  وتك�سف  ال���دم  ت��دف��ق  وت��زي��د 

تاثر مماثل.
2- التدليك فهو �سغط ب�سيط على 
امل�ساحات امل�سابة قد يخفف موؤقتا 
وخا�سة امل الراأ�س، وكذلك البيئة 
الهادئة، فقد جتد ال�سوء او ال�سوت 
حني تعاين من �سداع ال�سقيقة لذا 
غرفة  يف  ال�ستلقاء  او  فاجللو�س 
المل  يخفف  قد  ومظلمة  هادئة 
وي�ساعدك على ال�سرتخاء كما ان 
تلطيف  يف  اي�سا  ي�ساعد  قد  النوم 

النوبة.
اأمل  ت��خ��ف��ي��ف  3-ك���ذل���ك مي��ك��ن 
فهي  ال�سلوكية  باملعاجلة  ال�سداع 
الذي  ال�سلوك  تغير  على  ت�سجع 

يجعل ال�سداع اف�سل. 
امناط  تكون  ان  يحتمل  4-اي�سا 
ال��ن��وع وال���غ���ذاء وال��ت��م��اري��ن هي 

امل�سببة ل�سداع ال�سقيقة لديك.
هو  ال��ع��الج��ات  اف�سل  م��ن  5-اإن 
دورا  يوؤدي  والذي  الغذائي  النظام 
ال�سحة اجليدة،فاجلوع  اأ�سا�سيا يف 
ن��ت��ي��ج��ة ح���ذف وج���ب���ات او ع��دم 
تناول اكل كاف او اعتماد احلمية 
ل�سداع  م�سببا  يكون  قد  ال�سوم  او 
ال�سخا�س  بع�س  عند  ال�سقيقة 
،وق�����د ت�����س��ب��ب ب��ع�����س الط��ع��م��ة 
امل�سببات،  تفادي  وعند  ال�سقيقة 
�سداع  نوبات  عدد  تخفيف  ميكنك 

ال�سقيقة.
كيف تتجنب الصداع ؟

لـــك عــزيــزي  ــعـــالج اجلــيــد  الـ ان 
ــداع الــفــوري،هــو  ــ�ــس ــال ــاب ب املــ�ــس
وهــادئــة  مظلمة  غــرفــة  اىل  اللجوء 
ولكن قبل ذلك عليك جتنب ال�سياء 
واليك  ال�سداع يف ذلك  ت�سبب  التي 

ما يلي:
تقل�س  « على  ويعمل  الكافيني: 

الوعية الدموية ولذا فعليك 
القالل من ا�ستهالكه.

تعب العني: الرتكيز يف العمل  «
ويف ظل ا�ساءة قليلة.

قد  « الرقبة:  ع�سالت  توتر 

اجللو�س  ج��راء  م��ن  يعرتيها 
ل�ساعات طويلة خلف املكتب.

ي��وؤدي تناول كميات  « ال��دوار: 
كبرة من املاء مل�ساعدة اجل�سم 

من التغلب على اجلفاف.
الغ��ذي��ة:  « م��ن  احل�سا�سية 

ان��واع  بع�س  ت�سبب  ان  ميكن 
ال�سداع اخلفيف.

اجل�������وع: مت�����دد الوع���ي���ة  «
لأن  اجل��وع  ب�سبب  ال��دم��وي��ة 
ينخف�س  ال�����س��ك��ر  م�����س��ت��وى 
بتناول  ين�سح  ل��ذا  ال���دم  يف 

وجبات �سغرة ومتعددة.
هناك  « ال���ب���اردة:  امل���اأك���ولت 

ب��ع�����س ال�����س��ك��وك ح���ول دور 
امل��اأك��ولت ال��ب��اردة يف اث��ارة 
الع�ساب داخل الفم وحتدث 
اكرث  ي�ستمر  ل  ���س��دي��دا  امل��ا 
يجب  ل��ذا  و  دقائق  ب�سع  من 
ال�سناف  م��ن  القليل  ت��ن��اول 
قليلة  كميات  و�سرب  الباردة 

من امل�سروبات املثلجة.
الن��ف��ي��ة:  « اجل��ي��وب  م�ساكل 

ت�����س��غ��ط اجل���ي���وب الن��ف��ي��ة 
على  وامل���ت���ورم���ة  امل��ل��ت��ه��ب��ة 
احلالة  ه��ذه  ويف  الع�����س��اب 
ت�������س���اع���د امل��������واد امل��زي��ل��ة 
من  التخل�س  على  لالحتقان 

المل.
النوم:  « طريقة  يف  التغرات 

يف  خ���ل���اًل  حت����دث  ان  مي��ك��ن 
الع�سبية  املرا�سالت  موازين 
اذا تغر موعد النوم، وخا�سة 

اذا نام املرء يف وقت متاأخر.
ميكن  « ال��ع��ن��ي��ف:  ال��ن�����س��اط 

ي��وؤدي  ان  العنيف  للن�ساط 
اىل اآلم يف الراأ�س لذا ين�سح 
مب��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة ال��ت��ي 

تالئم درجة لياقتك.

ا�سماء جا�سم
جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م

15

دراسة



احلاج ح�سني �سادق

الإمام  نزول  مقر  باأنُه  املعظم  ال�سهلة  م�سجد  ُيعرف 
وعيالِه،  ال�سريف(باأهلِه  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل 
ع�سر  يف  املــ�ــســلــمــني،  غــنــائــم  ومق�سم  مــالــه  بــيــت  ــه  ــ واأن
الظهور، اإذ)يتنف�ص العراق ال�سعداء يف ظل �سلطة الإمام 
حياة  ويدخل  ال�سريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل 
جديدة يف مركزه العاملي بو�سفه عا�سمة الإمام)عجل اهلل 
ومق�سد  امل�سلمني  اأنظار  وحمط  ال�سريف(  فرجه  تعاىل 
والنجف  ــرية  واحلـ وال�سهلة  الكوفة  وت�سبح  وفــودهــم. 
األ�سنة  على  ذكرها  يرتدد  واحدة  ملدينة  حمالت  وكربالء 
من  القا�سدون  ويق�سدها  قلوبهم،  ويف  الــعــامل  �سعوب 
اأقا�سي املعمورة ليلة اجلمعة، ويبكرون لأداء �سالة اجلمعة 
خلف الإمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف(، يف 
م�سجده العاملي ذي الألف باب، فال يكاد الواحد اأن يح�سل 
القا�سدة)ال�سيخ  املاليني  ع�سرات  بني  مو�سع �سالة  على 

الكوراين-ع�سر الظهور:3٥(. 
ال�سالم(وهو  ال�سادق)عليه  الإمـــام  عــن  ورد  وقــد 
تــعــاىل فرجه  الأمـــر)عـــجـــل اهلل  ــن �ــســاحــب  يــتــحــدث ع
جامعها،  حكمه  وجمل�ص  الكوفة،  ملكه  ال�سريف(اأن:)دار 
وبيت ماله ومق�سم غنائم امل�سلمني م�سجد ال�سهلة، ومو�سع 
موؤمن  واهلل ليبقى  الغريني،  البي�ص من  الذكوات  خلواته 
اإليها، ويف رواية  اأو حواليها)ويف رواية يجيء  بها  اإل كان 
الكوفة  ال�سحيح(ولت�سرين  وهــو  اإليها  يحن  اأو  اأخــرى 
اأربعة وخم�سني مياًل، ولتجاورن ق�سورها ق�سور كربالء، 
ولي�سرَين اهلل كربالء، معقاًل ومقامًا تختلف اإليه املالئكة 
واملوؤمنون، وليكونن لها �ساأن من ال�ساأن()ال�سيخ املجل�سي- 

بحار الأنوار:١١/٥3(. 
عن  كثرية  روايـــات  امل�سرف  املــكــان  هــذا  عــن  ونقلت 
لآلف  مق�سدًا  جعلته  الــ�ــســالم(،  املع�سومني)عليهم 
اأن  الأخبار  بع�ص  يف  ورد  لزيارته،كما  املتلهفني  املوؤمنني 
ال�سالم( الأنبياء)عليهم  م�ساكن  ال�سهلة  م�سجد  زوايــا 

اأهــل  الكا�ساين-اإر�ساد  عظيم)احل�سيني  ف�سل  ففيها 
القبلة:١74(.

لالإمام  مقر  ولأنـــه  املعظم  ال�سهلة  م�سجد  ولأهمية 
كــادر  ذهــب  ال�سريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل 
الكادر  والتقى  عنه،  للتحقيِق  بالقوارير(  جملة)رفقًا 
وم�سرف  الإدارة  جمل�ص  العلياوي(ع�سو  باحلاِج)حيدر 
امل�سجِد  عن  لن�ساأله  القراآن  لعلوِم  اخلدمات  ق�سِم  على 

املعظم.
القوارير/ اأين يقع م�سجد ال�سهلة املعظم؟ 

ج/ يقع م�سجد ال�سهلة املعظم يف ظاهر الكوفة العلوية 
الإ�سالمي،  الفتح  بعد  ُم�سرت  مدينة  ثــاين  الــعــراق،  يف 
من  مرتات(تقريبًا  كيلو  م�سافة)ع�سرة  على  والواقعة 
مركز مدينة النجف الأ�سرف، و)مائة وخم�سني كيلو مرت(

مسجد السهلة المعظم 
واإلمام المهدي)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(
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بغداد،  العراقية  العا�سمة  عن  تقريبًا 
اجلهة  يف  امل�سرف  املكان  هــذا  وي�سمخ 
اجلامع،  امل�سجد  من  الغربية  ال�سمالية 
بنحو)كيلو مرتين(يف اأر�ٍص كانت خالية 

من العمران وال�سكن. 
ــو الــبــقــعــة الــتــي اخــتــطــت-بــعــد  وهــ
م�سجد الكوفة امل�سرف-ليكون اأحد اأكرب 
الكوفة  يف  ت�سييدها  اأُعيد  التي  امل�ساجد 
الأول  الــقــرن  خــالل  املقد�سة،  العلوية 

الهجري. 
ت�سمية  اأتت  اأين  من  القوارير/ 

م�سجد ال�سهلة؟ 
ال�سهلة  مــ�ــســجــِد  عــلــى  اأطــلــقــت  ج/ 
ف�سمي  �ــســتــى،  تــ�ــســمــيــات  الــ�ــســريــف 
بــــ)مـــ�ـــســـجـــد الـــقـــرى(،و)املـــ�ـــســـجـــد 
�سهيل(،و)م�سجد  الــربي(،و)مــ�ــســجــد 
عـــبـــد الـــقـــيـــ�ـــص(،و)مـــ�ـــســـجـــد بــنــي 
ال�سهلة(  لت�سمية)م�سجد  ظفر(،م�سافًا 

التي غلبت عليه. 
الــقــرى(،  بـ)م�سجد  ت�سميته  فــاأمــا 
فن�سبة اىل ما روي عن اأمري املوؤمنني)عليه 
بقاع  اأربــع  بالكوفة  ال�سالم(بقوله:)اإن 
مقد�سة، فيها اأربع م�ساجد،قيل:�سمها يا 
م�سجد ظفر،  املوؤمنني،قال:اأحدها  اأمري 
وهو م�سجد ال�سهلة...واأن م�سجد ال�سهلة 
فّرج  اإل  مغموم  اأتــاه  اخل�سر،وما  مناخ 
ال�سهلة  م�سجد  ن�سمي  ونحن  عنه،  اهلل 
الفقيه-خمت�سر  القرى()اإبن  مب�سجد 

كتاب البلدان:١74(. 
الــربي(،  بـ)امل�سجد  ت�سميته  واأمـــا 
الإح�سان  يف  الإت�ساع  اأي  الــرب،  من  فهو 
الإمــــــام  ــن  عــ ورد  فـــقـــد  والــــــزيــــــادة، 
ال�سادق)عليه ال�سالم(اأنه قال:)ت�سلي 
يف امل�سجد الذي عندكم ت�سمونه م�سجد 
الربي؟( امل�سجد  ن�سميه  ونحن  ال�سهلة، 
)احلمريي القمي-قرب الإ�سناد:١٥9(. 
و�ــســمــي بـــ)مــ�ــســجــد �ــســهــيــل(ملــا ورد 
الــ�ــســالم(يف  الباقر)عليه  ــام  الإمــ عــن 
املقد�سة  الكوفة  عن  يتحدث  وهــو  ذلــك 
فيها  الطاهرة،  الزكية  قال:)هي  حيث 
املر�سلني،  وغري  املر�سلني  النبيني،  قبور 
م�سجد  وفيها  ال�سادقني،  والأو�ــســيــاء 
اإل  نــبــيــًا  اهلل  يــبــعــث  مل  الــــذي  �ــســهــيــل 
كامل  قــولــويــه-  فــيــه()ابــن  �سّلى  وقــد 

الزيارات:3٠/١١(. 
ا�سم)�سهيل(  اأن  الكّتاب  وراأى بع�ص 
اأو  بنائه،  جمــددي  اأحــد  ا�سم  يكون  قد 
وجدنا  اأنــنــا  غــري  فــيــه،  املتعبدين  اأحـــد 
اإ�سارة �سريحة اإليه يف ق�سيدة للمرحوم 
اخل�سري(،  ال�سيخ)حم�سن  ال�ساعر 
كا�سف  ال�سيخ)حم�سن  املرحوم  حق  يف 
ال�سهيلية  قرية  خطط  ــذي  ال الغطاء( 

املحاذية مل�سجِد ال�سهلة املبارك، فقال: 
ــد لـــ)�ــســهــيــل(              ــج ــس ــ� ــه م ــ ــي ــ ــوال وحــ

و)�سهيل( من الورى اأتقاها
فن�سبة  ال�سهلة  مب�سجد  ت�سميته  واأما 
اىل طبيعة الأر�ص حوله، وال�سهلة لغة وهي 
بالك�سر- حمراء،و)ال�سهلة-  رملة  كل 

وورد  الناعم،  بالدقاق  لي�ص  خ�سن  رمل 
يف حديث اأم �سلمة)ر�سي اهلل عنها(يف 
ال�سالم(:  احل�سني)عليه  الإمام  �سهادة 
ب�سهلة  ال�سالم(اأتاه  جربيل)عليه  )اأن 
كــربــالء...( اأر�ــص  من  اأحمر  ــراب  ت اأو 

)الزبيدي-تاج العرو�ص:١/7١93(. 
م�سجد  م�سميات  من  الكثري  وهناك 

ال�سهلة مما ل ي�سع املجال لذكرها.
م�سجد  تاأ�س�س  متى  القوارير/ 

ال�سهلة املعظم؟ 
مل�سجِد  التاأريخي  الإرث  يفتقر  ج/ 
املفا�سِل  من  الكثرِي  اىل  املعظم  ال�سهلة 
ــل تــطــور  ــراحـ ــددة لــتــاأ�ــســيــ�ــســِه ومـ ــحـ املـ
عمرانه، وهو يف ذلك �ساأنه �ساأن العديد 

من امل�ساجد والآثار الإ�سالمية. 
ول �سك اأن العهود املتوالية مبا اأثقلت 
به على الرواة واملحدثني ال�سادقني، قد 
�ساهمت يف طي �سفحات كثرية ُكِتَب لها 
والكتمان،  التغييب  �سواطئ  تبحر يف  اأن 

لتحت�سنها غياهب ال�سياع. 
ــلَّ الـــظـــروف الـــتـــي مــرت  ــ ــم ك ــ ورغـ
معابد  فاإن  ج�سام،  اأحــداٍث  من  بالكوفِة 
ــاِء،  اهلل ومــ�ــســاجــده نــالــت مــن الإقــ�ــس
وحمو  والهدم  املعامل  وطم�ص  والإهمال 
وقتل  الرواية،  نقل  ومنع  الذكرى،  لوحِة 
لــروايــاِت  واحلافظني  اإليها  املــرتدديــن 
ــهــا يف قــعــِر  تــ�ــســريــفــهــا، وتــغــيــيــب رجــال

ال�سجون. 
قد  الــ�ــســهــلــة  مــ�ــســجــد  اأن  ريـــب  ول 
ــولت  ــذِه اجلـ ــن هــ ــر م ــ ــال حــظــه الأوفـ نـ

لكن  والــظــاملــني،  الــطــغــاِة  القا�سيةمن 
حفظت  قــد  املهيمنة  الإلــهــيــة  الــرحــمــة 
الن�سو�ص  بع�ص  الطاهر  املــكــان  لهذا 
بيت  اأئمةاأهل  اإليها  اأ�سار  التي  الكرمية 
ي�ستطع  ومل  الــ�ــســالم(،  الوحي)عليهم 
الأحــاديــث  يغيبوا  اأن  الــظــاملــون  اأولــئــك 
بها  حتـــّدث  الــتــي  ال�سريفة  والـــروايـــات 
واأبناوؤه الطاهرون)عليهم  املوؤمنني  اأمري 

ال�سالم( عن امل�سجِد امل�سرف. 
ي�ستدل  الــتــي  الأحـــاديـــث  تلك  ومــن 
بها على قدم هذه البقعة املباركة كونها 
ال�سالم( اإدري�ص)عليه  النبي  بيت  كانت 

ومو�سع كلمة وبيت النبي اإبراهيم)عليه 
عبد  وم�سكن  اإنطالقته  ومقر  ال�سالم( 
ال�سالم( اخل�سر)عليه  ال�سالح  اهلل 

داود)عليه  النبي  ومقر  تـــردده،  وحمــل 
عن  ورد  كما  توجهه.  وم�سدر  ال�سالم( 
كل  الــ�ــســالم(اأن  الوحي)عليهم  حملة 
ال�سالم( والأو�سياء)عليهم  الأنــبــيــاء 

طينته،  من  خلقوا  واأنهم  فيه،  �سلوا  قد 
�سخرة  اأو  زبــرجــدة  وجوههم  وحملت 

موجودة فيه. 
ولعل حمل امل�سجد لأ�سماٍء �ستى، دليل 
اآخر على ِقدم بنائِه، واأنه يف كلِّ مرحلة 
القوم  ا�سم  يحمل  زمٍن  حقبِة  اأو  جتديد 

الذين يجددونه اأو يجاورونه. 
اإبراهيم)عليه  اهلل  نبي  اأن  ورد  وقد 
ال�سالم(:)كان يزور العراق بعد اأن هلك 
منرود وانتهى حكمه عليه بالنفي، واأ�س�ص 
والنخيلة،  وال�سهلة  الكوفة  م�سجد  فيه 
والنجف  القاد�سية  اأر�ــص  فيه  وا�سرتى 
وكربالء، واإمنا �سميت القاد�سية)بانقيا(

من  نعجة  مبائة  ا�سرتاها  اإبراهيم  لأن 
غنمه لأن با:مائة،ونقيا:�ساة، بلغة النبط 
�سعرِه  يف  قي�ص  اأع�سى  بانقيا  ذكــر  وقــد 
وف�سره علماء اللغة ووا�سعو كتب الكوفة 
ــِل الــ�ــســرية مبــا ذكـــرنـــاه()اإبـــن  ــ مــن اأه

اإدري�ص-ال�سرائر:١/479(. 
م�سجد  ف�سل  م��ا  ال��ق��واري��ر/ 

ال�سهلة املعظم؟ 
املعظم  الــ�ــســهــلــة  مــ�ــســجــد  يــعــد  ج/ 
الكوفة  م�سجد  بعد  البقاع،  اأف�سل  من 
اإدري�ص)عليه  النبي  بيتا  ففيه  امل�سّرف، 
ــيــه  ــي اإبــراهــيــم)عــل ــب ــن الـــ�ـــســـالم(، وال

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م
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ال�سالح  العبد  ومــنــزل  الــ�ــســالم(، 
:)اأف�سل  واأن  ال�سالم(،  اخل�سر)عليه 
امل�ساجد، امل�سجد احلرام، وبعده م�سجد 
ويليه  واآلــــه(،  عليه  اهلل  النبي)�سلى 
ال�سهلة( م�سجد  ثــم  الــكــوفــة،  م�سجد 

بهجت-تو�سيح  تقي  حممد  )ال�سيخ 
امل�سائل:١8٥(. 

اأئمِة  اأحاديث كثرية عن  ولقد وردت 
عليه  اهلل  حممد)�سلى  اآِل  من  الهدى 
واآله(،ت�سري اىل مكانتِه وقدا�ستِه، ولزوِم 

تعاهد زيارته ومن هذِه الأحاديث: 
ال�سالم( علي)عليه  الإمــام  ١-عــن 

قال:)وم�سجد اإبن ظفر،م�سجد مبارك، 
خــ�ــســراء،  لــ�ــســخــرة  طــبــاقــه  اإن  واهلل 
متثال  وفيها  اإل  نبي  مــن  اهلل  بعث  مــا 
ال�سهلة()م�ستدرك  م�سجد  وهو  وجهه 

الو�سائل:396/3(. 
ــن  ــ ــي زي ــ ــل ــ ٢-وعـــــــــــن الإمــــــــــــام ع
قال:)من  ال�سالم(اأنه  العابدين)عليه 
ركــعــتــني،زاده  ال�سهلة  م�سجد  يف  �سلى 
املفيد- �سنتني()ال�سيخ  عمره  يف  اهلل 

املزار:١٢(. 
ــام الــ�ــســادق)عــلــيــه  ــ ــ ــن الإم ــ 3-وعـ
الــ�ــســالم(قــال:)وهــو مــن كــوفــان، وفيه 
ويح�سر  املح�سر  واإليه  ال�سور،  يف  ينفخ 
اجلنة( يدخلون  األفًا  �سبعون  من جانبه 
)ال�سيخ املجل�سي-بحار الأنوار:١6/7(. 
ــث  ــ ــادي ــ وهـــنـــاك الــكــثــري مـــن الأح
والروايات يف ف�سل م�سجد ال�سهلة التي 

ذكرت يف كتٍب عدة. 
م�سجد  م�ساحة  ما  القوارير/ 
ال�����س��ه��ل��ة امل���ع���ظ���م؟وم���ا اأب���ع���اده 

واأو�سافه؟
مـــ�ـــســـجـــد  مــــ�ــــســــاحــــة  اإن  ج/ 
ــلـــة)١4٠يف١٢٥مـــرت(وتـــرتـــفـــع  ــســـهـ ــ�ـ الـ
من  �سلع  نــحــو)٢٢مــرت(وكــل  ــه  جــدران
ن�سف  اأبــراج  تدعمه  الأربــعــة  اأ�سالعِه 
دائرية من اخلارِج على اأبعاد مت�ساوية، 
واأر�ـــســـيـــة بــيــت الـــ�ـــســـالة مــفــرو�ــســة 
طراز  على  بالآجِر)٢4يف٢4�سنتمرت(، 
هندي مق�سم بهيئة م�ستطيالت مت�ساوية 
الأبعاد، اما املحراب فيقع يف و�سِط بيت 
اأو  الزخرفة  اآثاِر  يخلو من  وهو  ال�سالة 

الكتابة. 
ب�سكل  هو  امل�سجد)الذي  اأبعاد  واأما 
واأربــعــون  تقريبًا(هي)مائة  م�ستطيل 
وثالثون  وخم�سة  و)مــائــة  مــرت(طــوًل، 
يزيد  خــارجــي  �سور  ــه  ول مــرتًا(عــر�ــســًا 

اإرتفاعه على �سبعة اأمتار. 
منه  ال�سرقي  ال�سلع  منت�سف  ويف 
وقد  ارتــفــاعــهــا)3٠(مــرتًا  يبلغ  مــاأذنــة 

�سيدت هذه املنارة �سنة١967م. 
فهو  للم�سجد  الرئي�سي  املدخل  واأما 
منت�سف  يف  لــلــمــاأذنــة  ــجــاور  امل الــبــاب 
يف  اآخــر  مدخل  وهناك  ال�سرقي  ال�سلع 
بك�سر  مغلق  ال�سمايل  ال�سلع  منت�سف 
من اأجر املقالع قبل اأكرث من قرن، وقد 
مت �سمن مرحلة الإعمار احلالية اإعادة 
فتح ذلك املدخل وا�ستحدث بوابة خا�سة 

له من �سحن جديد. 
بع�ص  امل�سجد  اأر�ـــص  حتت�سن  كما 
اآبار املياه القدمية، ومنها البئر املوجود 
الركن  عند  واأخــرى  املاأذنة  قرب  حاليًا 
الزائرين  بناية  ال�سرقي داخل  ال�سمايل 

القدمية. 
ال���ق���واري���ر/ م���ا ه���ي م��ق��ام��ات 

م�سجد ال�سهلة املعظم؟ 
ويف  امل�سجد  �ساحة  يف  تنت�سر  ج/ 
اأركانه عدة مقامات وحماريب لالأنبياء 
ال�سالم(هي  والأولياء)عليهم  والأئمة 

بح�سب ترتيب اأداء الأعمال فيه: 
١-مقام ال�سادق)عليه ال�سالم(. 

ــام الــنــبــي اإبــراهــيــم)عــلــيــه  ــقـ ٢-مـ
ال�سالم(. 

ــي اإدريــ�ــص)عــلــيــه  ــب ــن ــام ال ــ ــق ــ 3-م
ال�سالم(. 

4-مقام العبد ال�سالح اخل�سر)عليه 
ال�سالم(. 

ــاحلــني والأنـــبـــيـــاء  ــ�ــس ٥-مـــقـــام ال
واملر�سلني)عليهم ال�سالم(. 

العابدين)عليه  زين  الإمام  6-مقام 
ال�سالم(. 

7-مقام الإمام �ساحب الزمان)عليه 
ال�سالم(. 

القوارير/ ما هي مراحل اإعمار 
م�سجد ال�سهلة املعظم؟ 

ج/ توزعت اأعمال الإعمار يف م�سجد 
اأجزاء خمتلفة ويف  على  املعظم  ال�سهلة 
يف  مت  مــا  منها  ونــذكــر  متفاوتة  فــرتات 
باإعادة  املبا�سرة  عــام)١4٢٠هـــ(متــت 
من  بــاأمــر  اأجــزائــه  بكافة  امل�سجد  بناء 
حممد  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة 

�سعيد احلكيم)دام ظله(. 
اإك�ساء  اإجناز  عام)١4٢9هـ(مت  ويف 
بالرخام،  للم�سجد  ال�سرقي  ال�سحن 
ببناء  املبا�سرة  متــت  نف�سه  الــعــام  ويف 
املتخ�س�سة  ال�سهلة  م�سجد  موؤ�س�سة 
ال�سالم(،  البيت)عليهم  اأهــل  بــرتاث 
املــبــا�ــســرة  ــت  ــ ـــ(مت ــ ــام)١43١ه ــ ع ويف 
الإمــام  ملقام  الكربى  التو�سعة  باأعمال 
ال�سالم(والإمام  العابدين)عليه  زيــن 
ــرجــه  ف ــــاىل  ــع ــ ت اهلل  احلـــجـــة)عـــجـــل 
ــعــمــارة احلــالــيــة  ــ�ــســريــف(ن واأمــــا ال ال
املنطقة  تاأهيل  للم�سجد:  وامل�ستقبلية 
وتت�سمن  للم�سجد  املتاخمة  ال�سرقية 
حتديد  لــلــزائــريــن،  م�سقفات  ت�سييد 
اإن�ساء مما�سي حركة،  مناطق خ�سراء، 

ت�سييد دورة مياه وغريها...
القوارير/ اإدارة م�سجد ال�سهلة 

املعظم اىل من تعود؟ 
املعظم  ال�سهلة  م�سجد  اإرتــبــط  ج/ 
الأوقــاف  بــوزارة  املا�سية  العهود  طيلة 
كانت  والتي  العراقية،  الدينية  وال�سوؤون 
كل  عــلــى  واملــتــابــعــة  ــراف  ــس ــالإ� ب معنية 
املراقد والعتبات واملزارات وامل�ساجد يف 

العراق. 
وهو  اىل)الكليدار(  تعود  والإدارة 
ال�سخ�ص امل�سوؤول الول عن اإدارة املكان 
ال�سهالوي( اأ�ـــســـرة)اآل  اخت�ست  وقــد 

املعظم منذ  ال�سهلة  اإدارة م�سجد  بتويل 
زمن بعيد. 

امل�سجد  ل��ه��ذا  ه��ل  ال��ق��واري��ر/ 
�سجلها  معاجز  اأو  كرامات  املبارك 

التاأريخ؟ 
درو�سًا  ال�سهلة  مل�سجِد  نــعــم:اإّن  ج/ 
وِعربًا وكرامات كثرية ل تعد ول حت�سى، 
من اأوِل ما اأُ�س�ص اىل زمن الأئمة)عليهم 
فقد  احلا�سر،  وقتنا  وحتى  ال�سالم( 
عن  ــادر  واملــ�ــس الــكــتــب  بع�ص  حتــدثــت 
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بــاملــقــاِم  واأ�ــســحــابــهــا  موؤلفيها  تــ�ــســرِف 
اهلل  الع�سر)عجل  ل�ساحِب  ال�سامي 
فرجه ال�سريف(،)فقد نقل بع�ص الثقات 
عن املحقق القمي حني �ساأل ال�سيد عما 
راأى يف مدِة ريا�ساته يف م�سجِد ال�سهلة 
ليلٍة  كنت يف  فقال:  اإظهارِه،  على  واأ�سر 
فــاإذا  الليل،  و�ــســالِة  بالعبادِة  م�سغوًل 
بلحٍن  اأنينًا  يناجي  اأحــد  �سوت  �سمعت 
املناجاة، فلم  فتاأملت يف فقرات  ح�سن، 
اأجدها يف املناجاة والأدعية املاأثورة من 
الإمــام  هو  املناجي  اأن  فعلمت  الأئــمــِة، 
املنتظر)عجل اهلل فرجه(فقمت وذهبت 
امل�سجد  زاويــــِة  يف  فــراأيــت  ــرِه،  ــ اأثـ اىل 
الزمان)عجل  �ساحب  مبقاِم  املعروفة 
فدنوت  ال�سريف(�سخ�سًا،  فرجه  اهلل 
ف�سماين  املقام  قــرب  اىل  وو�سلت  اإليه 
بعد  كــرة  مكانك  على  بقف  وخاطبني 
امل�ستطاب  اخلطاب  �سدور  وبعد  مــرة، 
فلم اأقدر على احلركة وال�سوؤال، كاأنه قد 
انتزع الروح من ج�سدي، ثم قال املحقق: 
ف�سكت ومل يبني ما وقع بعد ذلك()علي 

الربوجردي-طرائف املقال:38٠/٢(. 
وقال اأي�سًا: على من اأراد ال�ستزادة 
من هذِه الكراماِت ومعرفتها فلرياجع يف 
العرفاء  بع�ص  من  كثرية  فهي  مظانها، 
زيـــارِة  على  ــوا  ــ داأب الــذيــن  وال�ساحلني 
غري  فــيــه  والعــتــكــاف  ال�سهلة  م�سجد 
راأيــنــاهــا عن  اإليكم كــرامــًة  اأنــقــل  اأنــنــي 
ع�سرَة  على)اإثنتي  عثورنا  وهــي  كــثــٍب 
خلية(للنحِل مملوءة بالع�سِل يف حمراِب 
وذلك  فرجه(  اهلل  املهدي)عجل  الإمام 
عندما اقت�ست ال�سرورة للتو�سعة والعمل 
مو�سع  ويف  املــهــدي  الإمـــــام  مــقــام  يف 
ــدار عرثنا  ــِة اجلــ ــ �ــســجــوده، وعــنــد اإزالـ
ت�سللت  قد  اأنها  ويبدو  على هذِه اخلاليا 
فتحٍة  من  اجلدارين  بني  التجويِف  اىل 
تكون  اأن  اهلل  وقّدر  ُترى  تكاد  ل  �سغريٍة 
الأئــمــة الثني  هــذه اخلــاليــا على عــدِد 
النّحال)زهري  ا�ستدعي  وعندما  ع�سر، 
امل�سهورين  النحالني  من  وهو  حمبوبة( 
يف النجف الأ�سرف، و�ساألناه عن طبيعة 

تكوين اخلاليا؟
عجيبة  الــظــاهــرة  هـــذه  اإن  ــال:  ــق ف
وغــريــبــة لأنــهــا تــكــونــت يف مــكــاٍن غري 

امل�سجد  وكان  النحِل،  لبيوِت  خم�س�ص 
خا�سعًا للبناِء والإعمار لأكرث من �سنتني 
املكان،  هذا  يف  متوا�سلة  العمل  وحركة 
هذه  مثل  تتكون  اأن  ال�سعِب  مــن  لأّن 
املنا�سبة  غري  الظروف  هذه  يف  اخلاليا 
لرتبيِة النحِل، والأهم من هذا هو ت�سكيل 
اخلاليا على �سقِف البناء وب�سكل اأعمدة 

ولي�ص متكورة. 
هي  واملعجزة  فالكرامة  القوارير/ 
والتكرمي  التمجيد  مظاهر  مــن  مظهر 
فنجد هذه  الأمــوِرالــغــيــبــيــة،  مــن  ــد  ــَع وُت
ــذا املــكــان  ــاِت هـ ــرامـ الــظــاهــرة  مــن كـ
املــقــد�ــص، والـــذي يــذكــرنــا دائــمــًا بقوِل 
ــكَ  رَبُّ ــى  ــ وََأوْحَ وتــعــاىل:)  �سبحانه  اهلل 
الِْجبَاِل  مِــنَ  ــخِــذِي  اتَّ َأِن  النَّحِْل  ــى  إَِل
ــِرشُــونَ( ــعْ ــا يَ ــمَّ ــنَ الــشَّــجَــِر وَمِ بُــيُــوًتــا وَمِـ

)النحل:68(.
فلي�ص غريبًا على املوؤمنني حني يوحي 
اهلل �سبحانه وتعاىل اىل النحِل اأن تتخذ 

بيوتها يف هذا املكان املقد�ص.
خــتــمــنــا  اأن  ــد  ــعـ وبـ ال���ق���واري���ر/ 
مع  ال�سهلة  م�سجد  كراماِت  عن  حديثنا 
كــادر  التقى  الــعــلــيــاوي(  احلــاج)حــيــدر 
املجلة بالأخِت)�سناء كامل(وهي م�سوؤولة 
الق�سم الن�سوي مل�سجِد ال�سهلة و�ساألناها 
مل�سجد  الن�سوي  الق�سم  تاأ�س�ص  متى  منذ 

ال�سهلة؟ 
ــا  ــنــة)٢٠٠٥م(وان فــاأجــابــت:مــنــذ �ــس

اأعمل يف هذا الق�سم منذ �ست �سنوات. 
امل�����س��اك��ل التي  م��ا  ال��ق��واري��ر/ 

تواجهونها يف عملكم؟ 
لرواِد  خدمة  فيه  عملنا  اإن  فاأجابت 
ورجال،  ن�ساٍء  من  املبارك  امل�سجد  هذا 

نالقيها  التي  ال�سعوبات  فكل 
اأثناء عملنا هًي  حمت�سبة عند 
فبهذا  وتــعــاىل،  �سبحانه  اهلل 

الــتــ�ــســور حُتــل 
ــلُّ مــ�ــســاكــلــنــا  ــ ك
وتــــــذلــــــل كــــلُّ 
غري  �سعوباتنا 
اأنه اإذا كان لبد 
من وجود م�ساكل 

ــنـــحـــن نـــواجـــه  فـ
ــاكــل  ــ�ــص املــ�ــس ــع ب

اإدخال  يردن  اللواتي  الزائرات  قبل  من 
يتقيدوا  ومل  ال�سهلة  م�سجد  اىل  الطعام 
متتنع  الآخـــر  والبع�ص  الــزيــارة  ــاآداب  بـ
والبع�ص  ذلــك،  تريد  ول  التفتي�ص  عن 
الآخر ُي�سئن الأدب مع املنت�سبات اإّل اأننا 
نن�سحهم ونتقبل منهم ذلك لأنهم زوار 

م�سجد ال�سهلة املعظم. 
كلمتكم  ه���ي  م���ا  ال���ق���واري���ر/ 

الأخرة ملجلة رفقًا بالقوارير؟ 
والنجاح  املوفقية  لكم  نتمنى  ج/ 
عمل  اىل  وعال  جلَّ  يوفقكم  واأن  الدائم 
اخلري ونبتهل اىل اهلل تعاىل باأن يجنبنا-

جميعًا- اتباع الهوى واأن يلهمنا ال�سواب 
وال�سداد يف القول والعمل. 

القوارير/ ويف ختام حتقيقنا نقول: 
يخل�سها  من  تنتظر  الإن�سانية  زالت  ما 
مما هي فيه من الظلم، واجلور وال�سقاء 
ما  �سيما  ل  والــهــوان،  ــذل  وال والعبودية 
الفا�سدة، والأطروحات  العقائد  نتج من 
ِنعم  التي حولت  ال�سيا�سية والقت�سادية 
واملكر  لالحتيال  و�سيلة  وجــل  عــّز  اهلل 

والفجور. 
يعي�ص على  مــن  كــل  بــاأمــلــِه  واملــنــقــذ 
الأر�ص، لإتفاق جميع العقائد على قدومه 
املنتظر  هذا  اأن  نعتقد  ونحن  ال�سريف، 
هو الإمام املهدي)عجل اهلل فرجه(وقد 
ال�سريف،  خروجه  على  كلمتنا  اتفقت 
من  ويخرجنا  الكرمية،  دولــتــه  واإقــامــة 
الإ�سالم نكرانه، وعدم الإميان به، لأنه 
هَ َل يُْخلِفُ الْمِيعَادَ( وعد اهلل و:) إِنَّ اللَّ

)آل عمران:9(. 
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قلبي عليَك حزنًا م�ستمٌر بالبكاء....
وعيني تذرف الدموع دون عناء....
تتقطع ا�سعر بداخلي الح�ساء....

عندما اذكر)ح�سني(.....
بالكربياء....

يا �سيدي احتارت....
هل متطر من اجلك ال�سماء....

ام تبكي عليَك ال�سم�ص دمعًا من دماء....
األوف ت�سرخ ح�سينًا لك كل الفداء....

لأنَك جنٌم....
ملع بريقه باآفاٍق وانحاء.....

غفران الطائي

كلمـاتـِـــي اأنتقــــي  يوِمــــِك  َوحــــِي  ِمــــن 
زغـــرَدت حّتـــى  فيـــك  ِجراحـــي  هانـــت 
الـــذي مولـــِدِك  �ســـراُج  الوجـــوَد  �ســـاَء 
روِحــــِه و�َســـلوة  الهـــادي  َب�سـعــــَة  يـــا 
اأ�سطــــٌر ـــت  ُخطَّ املهيـــوِب  يومـــِك  يف 
كرامـــًة ارتــــديُت  ِتــــِك  مـحـبَّ فــــي  اأَنــــا 
ِمـــدَرٍع اأح�ســـُن  َفهـــو  �ســـرَبِك  وَلِب�ســـُت 
وقـاَلهــــا: لـلــنــبـــــيِّ  اأمٍّ  خــيـــــَر  يـــــا 
َب�سَعِتـــي هـــَي  بفاطــــٍم  الر�ســـولُ   قــــال 
اإيـذاءهــــا َنــــوى  مـــن  فــــوؤادي  يــــوؤِذي 
اأتــــى لـفـاطـمــــٍة  ذا  َمــــن  نــــي  وي�ســرُّ
اأ�ســـرَقت الـجـمـيـلــــُة  ولدُتــــِك  هــــذي 
خـاطــــرًا ت  اأ�ســـرَّ َقــــد  الــــِولَدُة  هــــذي 
ُيـحـيـُطـنــــا وال�ســــروُر  قليــــاًل  نـلُهــــو 
ـنــــى بـال�سَّ الــــولدَة  ـرَنــــا  تـذكَّ ـــــا  َلــمَّ
تـحـّدثــــا حـيــــَن  وامل�سمــــاُر  والبــــاُب 
بـــــولدٍة اأّنــنــــــا  َنـ�سـِـيـنــــــا  حـتـّــــى 
عــديــــــدٌة الــبــتــــــوِل  اآلَم  لــكــــــنَّ 
ــــِه ِبَهمِّ ارتـجــــاِك  ِلـَمــــِن  ـِعــــي  فـتـ�سـفَّ
�َسـِفـيـعــــٌة الـجــــزاِء  يــــوَم  لـنـــــا  اأنــــِت 

َمـولتــِــــي  يــــا  الـزهــــراُء  فـاطــــُم  يــــا 
اآهـاتـــــي ـيـحـــــٍة  �سَ مــــن  ــــت  وَتـفـتـتَّ
اجَلَنبـــاِت يف  ُي�ســـيُء  عـــاَد  م�ـــصِ  كال�سَّ
َدواتـــي واأنت�ســــيُت  �ِســـعِري  فـّجــــرُت 
َنَفـحـاتـِـــي ـقــــت  فـتــدفَّ خـافـِقــــي  فــــي 
ُفقــــاِت الـدُّ ــــَب  َطيِّ �َسـْهـــــدًا  وحـ�ســــوُت 
والأزمـــــاِت الأحـــــداِث  ُلـّجـــــِة  فــــــي 
الـ�سـاعــــاِت بـاأحـَلــــِك  البـتــــولُ   ــــي  اأُمِّ
حـيــــاتي وابـتـهــــاُج  قـلـِبــــي  و�ُســــُروُر 
اآتـــــي �سـفـيـــــع  مــــن  �سـُيـحــــَرُم  فـغــــدًا 
الـَوقــفـــــاِت بـــــاأروِع  الــــولَء  ُيـبــــدي 

الّظلمــــاِت  دامــــ�َص  يـمـُحــــو  كـالـنــــوِر 
الـَقـ�َسمــــاِت بـاِهــــَت  حـزيـنــــًا  اأمـ�ســــى 
الـلَّـَحـظـــــاِت اأتـعـــــ�ِص  ِفـــــي  بـنــــا  واإذا 
ال�سربـــاِت َق�ســــَوة  يـ�سـُكــــو  ـلــــُع  وال�سِّ
كــالــَجــَمـــــراِت الآلَم  اأّجــجــــــا  قـــــد 
الـَفــَلــــــواِت عـلـــــى  ــــت  �سـعَّ َعـَلـوّيـــــٍة 
والَب�َسمــــاِت الأفــــراِح  عـلــــى  َتـطـغــــى 
الـَحــــ�َسناِت  عـلــــى  غـّطــــت  فـذنـوبـُـــُه   
بــالــــــزّلِت الــيــــــوَم  ُبـِلـيـنــــا  فـلـَقــــد 
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كيفية تكاثر ال�سيطان وتوالده
بالن�سبة اىل كيفية تكاثره وتوالده، 
ــات يف ذلــك  ــ ــروايـ ــ الـ لــ�ــســان  فـــــاإن 
اهلل)عليه  عبد  ــي  اأب فعن  خمتلفة، 
ال�سالم( قال: الآباء ثالثة: اآدم ولد 
واأبلي�ص  كافرًا،  ولد  واجلان  موؤمنًا، 
واإمنا  نتاج،  فيهم  ولي�ص  كافرًا،  ولد 
لي�ص  ــور  ذكـ وولـــده  ــفــرخ،  وي يبي�ص 
اإناث)البحار:ج6٠/�ص٢٢3(. فيهم 
عليه  اهلل  اهلل)�ــســلــى  ر�ــســول  ــال  ق
حني  وجل  عز  اهلل  اإّن  و�سلم(:  واآلــه 
اأمر اآدم اأن يهبط هبط اآدم وزوجته، 
وهبطت  له،  زوجة  ول  اإبلي�ص  وهبط 
من  اأول  فكان  لها،  زوج  ول  احلية 
يلوط بنف�سه اإبلي�ص فكانت ذريته من 
ذرية  وكانت  احلية،  وكذلك  نف�سه، 
اأنهما  فاأخربهما  زوجــتــه،  مــن  اآدم 

لهما)البحار:ج٢46/6٠(.  عدّوان 
ــص من  ــ� ــل ــيــ�ــص لأنــــه اأب ــل و�ــســمــي اإب
ال�سالم( اآدم)عليه  يوم  كله  اخلري 

)الــبــحــار:ج٢4٢/6٠(،وعــن الإمــام 
ا�سم  اأن  الــ�ــســالم(:  الر�سا)عليه 
قول اهلل عز  واإمنــا  احلــارث،  اإبلي�ص 
و�سمي  عا�سي،  يــا  اإبلي�ص  يــا  وجــل: 

اهلل،  رحمة  مــن  اأبل�ص  ــه  لأن اإبلي�ص 
ــب: الإبـــال�ـــص: احلــزن  ــراغـ ــال الـ قـ
يقال:  الــيــاأ�ــص،  �سدة  مــن  املعرت�ص 
يقال،  فيما  اإبلي�ص  ا�ستق  ومنه  اأبل�ص 
ــُة يُــبْــلِــسُ  ــاعَ ــومُ الــسَّ ــُق قــال تــعــاىل:)وَيَـــوْمَ تَ

الْمُجِْرمُونَ()الروم:12(.
ويــ�ــســمــى بــالــرجــمــى ومــعــنــاه-عــن 
ال�سالم(- الع�سكري)عليه  الإمــام 
ــه مـــرجـــوم بــالــلــعــن مـــطـــرود من  ــ اأن
اإّل  املوؤمن  يذكره  ل  اخلري،  موا�سع 
اأنه  ال�سابق  اهلل  علم  يف  واإّن  لعنه، 
ال�سالم( القائم)عليه  خــرج  اإذا 
رجمه  اإّل  زمانه  يف  موؤمن  يبقى  ل 
باحلجارة كما كان قبل ذلك مرجومًا 

باللعن)البحار:ج6٠/٢4٢(. 
ــاده عــن اأبــي  ــن ــس ــاإ� عــن تــفــ�ــســري: ب
راأى  قــال:  الــ�ــســالم(،  جعفر)عليه 
ال�سالم(على  املوؤمنني)عليه  اأمــري 
ال�سيطان  اأنـــه  فعرفه  �سيخًا  بــابــه 
يا  عني  قم  قال:  و�سرعه،  ف�سارعه 
علي حتى اأب�سرك، فقام عنه، فقال: 
اإذا كان  قال:  يا ملعون؟  تب�سرين  مب 
ميني  عن  احل�سن  �سار  القيامة  يوم 

العر�ص  ي�سار  عن  واحل�سني  العر�ص 
النار،  من  اجلواز  �سيعتهما  يعطيان 
اأ�سارعك؟  وقــال:  اليه  فقام  قــال: 
قال: مرة اأخرى، قال:نعم، ف�سرعه 
قــال: قــم عني حتى  املــوؤمــنــني  اأمــري 
خلق  ملا  فقال:  عنه  فقام  اأب�سرك، 
اهلل اآدم خرج وذريته من ظهره مثل 
َأَلــسْــتُ  فقال:)  ميثاقهم  فاأخذ  الــذر 
بََلى()األعراف:172(،قال:  َقاُلوا  بِرَبُِّكمْ 
فاأ�سهدهم على اأنف�سهم فاأخذ ميثاق 
ــاقــك فـــعـــرف وجــهــك  ــث حمــمــد ومــي
يقول  فال  الأرواح،  وروحــك  الوجوه 
يقول  ول  عرفته،  اإل  اأحــبــك،  اأحــد: 
قال:  عرفته،  اإّل  اأبغ�سك،  اأحد:  لك 
قم �سارعني، قال: ثالثة، قال: نعم، 
ل  علي  يا  فقال:  و�سرعه  ف�سارعه 
اأب�سرك،  حتى  عني  وقــم  تبغ�سني 
قال:  واألعنك،  منك  واأبــراأ  بلى  قال: 
اأحـــد  ــب مـــا  ــال ــي ط ــ اأب بـــن  يـــا  واهلل 
اأمــه  رحــم  يف  �ــســركــت  اإّل  يبغ�سك 
قــراأت كتاب  اأمــا  له:  ولــده فقال  ويف 
وَلدِ( وَاأْلَ ــوَاِل  مْ اأْلَ فِي  اهلل:)وَشَاِرْكهُمْ 

)سورة األسراء:64()البحار:ج208/60(.
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لياًل ونهارا!!! عمٌل نبيٌل وإنسانٌي يستمر 
املقد�سة  كــربــالء  مدينة  ت�سهد 
ماليني  توافد  ال�سنة  مــدار  وعلى 
لزيارِة  العامل  بقاِع  كّل  من  الزوار 
احل�سني  الإمـــام،  ال�سهداء  �سّيِد 
واأخيه قمر بني ها�سم اأبي الف�سل 
ومع  ال�سالم(،  العبا�ص)عليهما 
التي  الكبرية  ــداد  الأع تلك  توافد 
تفوق اأحيانًا الأعداد التي تفد اىل 

بيِت اهلِل احلرام. 
ــوِد خدمٍة  ــدَّ من وج لــذا كــان لُب
ونهارًا.  لياًل  وم�ستمرة  متوا�سلٍة 
لكي تتنا�سب هذه اخلدمة مع عدد 
كربالء  مدينِة  اىل  املقبلة  الــزوار 

املقد�سة.
ــة  ــن ــذه املــدي ــ ــاء هـ ــ ــن ــ وبـــهـــمـــة اأب
املــخــلــ�ــســني وخـــدمـــة الــعــتــبــتــني 
املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية 
نالحظ اخلدمة اجللية والوا�سحة 
التي تقدم اإىل املاليني من زائري 

العرتة الطاهرة. 
ــاد عــدد زوار الإمـــام  ــ ومــع ازدي

بــادرت  ال�سالم(،  احل�سني)عليه 
اىل  املــقــد�ــســة  احل�سينية  العتبة 
بالتعاوِن  الكفيلة  اخلطط  و�سع 
وخــا�ــســًة  املختلفة  اأقــ�ــســامــهــا  مــع 
مبا�سٍر  متا�ٍص  على  التي  الأق�سام 
مع الزواِر لتقدمِي اأف�سِل اخلدمات 
الأق�سام-ق�سم اخلدمية  تلك  ومن 
احل�سينية  العتبة  اخلــارجــيــة-يف 
ــذي  ــذا الــقــ�ــســم الـ املــقــد�ــســة، هــ
نذرتا  �سعبتني  ثــنــايــاه  بــني  ي�سم 
عبد  اأبــي  زوار  خلــدمــِة  نف�سيهما 
رغم  ال�سالم(  احل�سني)عليه  اهلل 

وجود املاليني منهم. 
وكان ملجلِة)رفقًا بالقوارير( لقاٌء 
احلاج)حممد  الق�سم  م�سوؤوِل  مع 
يعمل  كان  دَكــة(والــذي  اأبو  عبا�ص 
يف هذا الق�سم منذ عام)١99٥م(

ال�سيد  العليا  املرجعيِة  من  بدعٍم 
عـــلـــي الـــ�ـــســـيـــ�ـــســـتـــاين)دام ظــلــه 
النظام  �سقوط  الـــوارف(،وبـــعـــد 
تاأ�س�ست  عـــــام)٢٠٠3م(  الــبــائــد 
جلــنــة املـــنـــ�ـــســـاآت الــ�ــســحــيــة يف 

ويف  املقد�سة،  احل�سينية  العتبِة 
ق�سم  تاأ�سي�ص  مت  عــــام)٢٠٠6م( 
اخلدمية اخلارجية وملعرفِة املزيد 
الق�سم.  هــذا  عــن  التفا�سيِل  مــن 
كان لنا حوار مع احلاج)اأبو دَكة(، 
�سعبة  كــم  اىل  هــو:  �سوؤالنا  واول 

م ق�سم اخلدمية اخلارجية؟  ُيَق�سَّ
دَكة( اأبو  احلاج)حممد  فاأجاب 

ــم قــ�ــســِم اخلــدمــيــة  ــَقــ�ــسَّ قـــائـــاًل: ُي
احل�سينيِة  العتبِة  يف  اخلــارجــيــة 
رئي�سيتني  �سعبتني  اىل  املقد�سة 

هما: 
الــكــ�ــســوانــيــات  �ــســعــبــة  الأوىل: 
اإ�سافِة  ونظافة احلائر احل�سيني، 
اىل فر�ِص ال�سّجاد وتنظيفِه ب�سكٍل 
يتنا�سب مع طهارِة املكاِن املقد�ص. 
املــنــ�ــســاآت  �سعبة  هــي  الــثــانــيــة: 
م اىل وحدتني:  ال�سحية والتي ُتَق�سَّ
للن�ساِء،  والثانية  للرجاِل  الأوىل 
تنظيف  ــة  ــ اإدام عملها  ويت�سمن 
اأربع  املواقع ال�سحية الثابتة وملدِة 
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املتنقلة  وكذلك  �ساعة،  وع�سرين 
الــزيــارة  اأيـــام  ن�سبها  يتم  الــتــي 

املليونية. 
اخلدمية  ق�سم  م�سوؤول  واأ�ساف 
ــة قـــائـــاًل: عــلــى الــرغــِم  اخلــارجــي
ملنت�سبي  امل�ستمرة  ــوِد  اجلــه مــن 
تت�سمن  والتي  الق�سم  ومنت�سبات 
الكرام  الــزائــريــن  اىل  اخلــدمــات 
عملهم  فــاإن  العتيادية  الأيـــاِم  يف 
ي�ستمر اأيام الزيارات املليونية لياًل 
ونهارًا نظرًا لأهميتِه ولتوافِد اأعداٍد 
املقد�سة.  املدينِة  هــذِه  اىل  كبريٍة 
وهذا يحتاج اىل بذِل جهوٍد كبرية 

تتما�سى مع خدمِة الزوار. 
القوارير: كيف ترون العمل يف 

هذا الق�سم؟ 
خــدمــِة  الــعــمــل يف  اإن  ــواب:  ــ اجل
احل�سني)عليه  اهلل  عبد  اأبي  زواِر 
ال�سالم( خدمة ٌنبيلٌة و�سريفٌة، اإذ 
به  يت�سرف  كبري  و�ساٌم  فيه  العمل 
خا�ص  ب�سكٍل  الق�سم  هذا  منت�سبو 
ومنت�سبو العتبتني املقد�ستني ب�سكٍل 

عام.

املن�ساآت  ع���دد  م��ا  ال��ق��واري��ر: 
م��دي��ن��ِة  يف  ال��ث��اب��ت��ة  ال�سحية 

كربالء املقد�سة؟ 
املــنــ�ــســاآت  ــدد  عــ اإن  اجلــــــواب: 
مــواقــع  عــ�ــســرة  الــثــابــتــة  ال�سحية 
ــاب الـــقـــبـــلـــة،  ــ ــ هـــــي:)مـــــوقـــــع بـ
وعَكد  والعطارين،  والطهرانية، 
والنعلجية،  واملــجــزرة،  الــ�ــســادة، 
ــم، وبـــــاب  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ واملـــــــقـــــــام، واملـ
وموقع  العقيلة(،  القبلة)�سحن 
�سّيد  ــع  مــوق ــاف  ــفــري(واأ�ــس ــس ــ� ال
ال�سهداء يف باِب قبلة العبا�ص)عليه 

ال�سالم(. 
ال���ق���واري���ر: ه��ل ي��وج��د ك��ادر 
واملنت�سبات  املنت�سبني  عدا  خا�س 
هذه  اإدام���ة  اأج���ِل  م��ن  لل�سيانِة 

املن�ساآت ال�سحية؟ 
كادر  لدينا  يوجد  نعم،  اجلواب: 
كهربائيني  فنيني  من  متخ�س�ص 
و�سباكني وحدادين وغريهم لإدامِة 

و�سيانة هذه املن�ساآت ال�سحية. 
عند  تعملون  م��اذا  ال��ق��واري��ر: 
اإنقطاِع املاء الرئي�سي اأو الإ�سالة 

يف املن�ساآِت ال�سحية؟ 
�سيارات  ت�سع  لدينا  ــواب:  اجلــ
عند  اإليها  املــيــاه  لتوزيِع  حو�سية 

انقطاِع املاء الرئي�سي عنها. 
الأخرة  كلمتكم  ما  القوارير: 

التي تودون قولها؟ 
ــواب: اأنــا اأرجـــو مــن الـــزواِر  اجلـ
واملنت�سبات  املنت�سبني  مع  التعاون 
هذا  يف  للعاملنَي  النظرة  وتغيري 
ــدم النـــتـــقـــا�ـــصِ من  ــ ــال وعـ ــجـ املـ
ملا  لول هذه اخلدمة  والتي  �ساأِنهم 
غرِي  من  يــزور  اأن  الزائر  ا�ستطاع 
مالب�سِه،  و  بدنه  طهارة  اأو  و�سوٍء 
بالنظافِة  الهتمام  اأي�سًا  ــو  واأرج
حممد  النبي  حديث  يف  جــاء  كما 
)تنظفوا  واآلــه(:  عليه  اهلل  )�سلى 
اأرجو  كما  نظيف(،  الإ�سالم  فــاإن 
يحافظوا  اأن  الكرام  الزائرين  من 
على ممتلكاِتهم من اأيدي ال�ُسّراق 
فنحُن ل نريد للمنت�سِب اأو املنت�سبِة 
ُيَتَهموا  اأن  والتعب  املعاناة  رغــم 
بال�سرقِة اإذ اإننا غري م�سوؤولني عن 
املن�ساآِت  التي حتدث يف  ال�سرقاِت 

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م
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ال�سحية. 
ال���ق���واري���ر: ع��ن��د ج��ول��ت��ن��ا يف 
املواقِع للمن�ساآِت ال�سحية التقينا 
عبا�س  فا�سل  بالأخِت)ميا�سة 
امل���و����س���وي(وه���ي م�����س��وؤول��ة عن 
للمواقِع  ال�سحية  املن�ساآت  �سعبِة 
التي  املهاِم  عن  لن�ساألها  الن�سائية 
تقوم بها وللتعرِف على عمِل هذه 

ال�سعبة. 
ميا�سة  ــت  الأخــ لــنــا  فــاأو�ــســحــت 
قائلًة: مبا اأنني امل�سرفة واأُنيطت يل 
اأقوم بجولة  يوميًا  فاأنا  املهمة  هذه 
عمل  واأتابع  ال�سحية  املواقع  حول 
واإدامــة  العمل  و�سلوك  املنت�سبات 
النظافة واأنظُر يف احتياجاِتهم من 
وال�سامبو  والتعقيِم  التنظيِف  مواِد 
وكافة امل�ستلزمات واملتطلبات التي 
يحتاجون اإليها، وكذلك اأبلغ احلاج 
واملغا�سل  ال�سحيات  عن  دَكــة  اأبــو 
اإىل  الـــتـــي حتـــتـــاج  واحلـــنـــفـــيـــات 
وغريها  املجاري  وت�سليك  �سيانٍة 
املوجودة  املواد  بجرِد  اأي�سًا  واأقوم 
اأن  اأُنــوه  اأن  واأود  املن�ساآت  هــذِه  يف 
يف  الــكــائــن  ال�سهداء  �سّيد  مــوقــَع 
ال�سالم(  العبا�ص)عليه  قبلة  باِب 
عمل  حيِث  من  فقط  نتابعه  نحن 
املنت�سبات واإدامة النظافة فيه واإن 
�سيانته تابعة اىل اإدارة جممع �سّيد 

ال�سهداء)عليه ال�سالم(. 
املخ�س�س  الكادر  هل  القوارير: 
يكفي  ال�سحية  املن�ساآت  هذه  يف 

خلدمِة الزوار؟ 
ــواب: كـــال، فــنــحــُن نــعــاين  ــ ــ اجل

العاملة  الــكــوادِر  يف  نق�صٍ  مــن 
املليونية،  الــزيــاراِت  يف  خ�سو�سًا 
نحُن  املوقرة،  جملتكم  خالل  ومن 
تعينِي  املعنية  اجلــهــاِت  مــن  نرجو 
زواِر  خلــدمــِة  يكفي  للعمِل  كـــادٍر 
الف�سل  اأبي  واأخيه  الإماِم احل�سني 

العبا�ص)عليهما ال�سالم(. 
ال��ق��واري��ر: م��ا ع���دد ك��ادرك��م 
امل��ن�����س��اآِت  يف  ل��ل��ع��م��ِل  املخ�س�س 

ال�سحية؟ 
ــدد املــنــتــ�ــســبــات يف  اجلـــــواب: عـ
ت�سعني  حــوايل  ال�سحية  املن�ساآِت 
�سفتات  ثالثِة  اىل  ُمَوّزعة  منت�سبة 
ــي(،  ــل ــي ــي ول ــائ ــس ــ� ــاحــي وم ــب )�ــس
فــالــ�ــســفــت الــ�ــســبــاحــي يـــبـــداأ من 
وحتى  �سباحًا  ال�سابعة  ال�ساعِة 
ــانــيــة بــعــد الــظــهــِر،  ــث الــ�ــســاعــة ال
ال�ساعِة  من  يبداأ  امل�سائي  وال�سفت 
ال�ساعة  وحتى  الظهر  بعد  الثانية 
الليلي  ال�سفت  واأما  م�ساًء،  الثامنة 
م�ساًء  الثامنِة  ال�ساعِة  من  فيبداأ 

وحتى ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا. 
ال����ق����واري����ر: ه���ل ت�����س��ارك��ون 
العتبِة  يف  تقام  التي  بالن�ساطاِت 

احل�سينيِة املقد�سة؟ 
اجلواب: نعم، �ساركنا بح�سورنا 
والأخالقية  الفقهية  الــدرو�ــِص  يف 
احل�سيني  احلائِر  يف  اأُقيمت  التي 
الــ�ــســريــف مبــحــا�ــســرٍة واحــــدٍة يف 
هذه  توقفت  الآن  ولكن  الأ�ــســبــوِع، 
التي  املدّر�سة  ب�سبِب  املحا�سرات 
ونحن  العمل،  عــن  ــازة  اإجـ اأخـــذت 
الــــدورات،  هـــذه  تــعــاد  اأن  نتمنى 

زيــادِة  اأهميِة يف  لها من  ملا  وذلــك 
الوعي الثقايف للكوادِر الن�سوية. 

القوارير: هل تالقون م�سايقات 
تتعاملون  وكيف  الزوار؟  قبِل  من 

معهم؟ 
ب�سبِب  وهــــذا  ــم،  ــع ن ــواب:  ــ ــ اجل
املختلفة  الثقافية  النا�ص  م�ستويات 
وعدم التزام بع�ص النا�ص بالنظافِة 
رمــي  بــعــدِم  نن�سحُهم  فــعــنــدمــا 
الأر�ِص  على  واحلفاظاِت  الأو�ساِخ 
املخ�س�سة  الأمـــاكـــِن  يف  ورمــيــهــا 
لذلك، تقوم بع�ص الزائرات ب�ستِم 
نابية  بــاألــفــاٍظ  املنت�سبات  و�ــســِب 
احل�سينية  بــالــزائــرِة  يليُق  ل  ممــا 
عملكم(،  هــذا  اإن  لنا:)  ويقولون 
يدل  فهذا  �سيء  على  دلَّ  اإن  وهذا 
والنظافة ونحن  التعاون  على عدِم 
طيٍب  بكّل  معهم  نتعامل  ــا  بــدوِرن
الإمام  زوار  لأنهم  ح�سنة  واأخــالٍق 

احل�سني)عليه ال�سالم(. 
القوارير ت�ساأل الأخت ميا�سة: 
املنت�سباِت  م��ع  تتعاملني  ك��ي��ف 
عندما حتدث م�سكلة اأو ق�سور يف 

العمِل من بع�سهّن؟ 
اجلواب: اأنا اأتعامل معهن معاملة 
واأخواتها  الأخـــت  اأو  وبناتها  الأم 
ــاِدهــّن واأنــ�ــســحــُهــّن  ــس ــاإر� فــاأقــوم ب
بالت�سامِح فيما بينهّن وعدم معاودة 
ذلك الفعل املخالف لأننا نحن ُخّدام 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإمــــام 
عّنا  ير�سى  اأن  اإماِمنا  من  وُنــريــد 
اأجــِل خدمة  من  يتقبل ذلك  فالكل 

الإمام احل�سني)عليه ال�سالم(. 
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تقّدميها  اأن  تودين  التي  الن�سائح  ما  القوارير: 
الف�سل  اأب���ي  واأخ���ي���ه  الإم�����ام احل�����س��ني  ل���زائ���راِت 

العبا�س)عليهما ال�سالم(؟ 
اللتزام  الكرميات  الزائراِت  من  اأرجو  اأنا  اجلواب: 
املنت�سباِت  مع  والتعاون  اإدامِتها  على  والعمل  بالنظافِة 
ــِل راحتهّن  اأجـ املــكــان هــو مــن  لأن وجــودهــّن يف هــذا 
على  فيجب  طاهرًا،  املكان  هذا  بقاِء  على  واملحافظة 
منهّن  نابية  كلماٍت  �سدور  عــدم  الــزائــرات  ــواِت  الأخـ

للمنت�سباِت لأنهّن ل ي�ستحقْقَن ذلك. 
القوارير: وبعد معرفتنا مهام امل�سوؤولة يف املن�ساآِت 
اللواتي  الأخ����وات  بع�ِس  على  تعرفنا  ال�سحية، 
اأجم��د(،ورب��اب)اأم  املجال)رجاء)اأم  هذا  يف  يعملّن 
واإن��ت�����س��ار)اأم  اأح��م��د(،  ح��م��ي��د)اأم  وق�سمة  ع��ل��ي(، 
بلقي�س)اأم  وعلوية  عبا�س(،  اأم��ر(،واإن��ت�����س��ار)اأم 

زهراء((.
لأنه  بعمِلنا هذا  نعتز  الأخوات: نحن  بع�ص  فتحدثت 
فنحن  ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإمـــاِم  ــزواِر  ل خدمًة 

بحِبنا لإماِمنا نقوم بهذا العمل.
مع  معاي�سة  لهّن  يكون  بــاأن  الأخــرى  الأخــت  وتقرتح 

الأخوات الزينبيات ولو ليوم واحد يف ال�سهر.  
القوارير: وختامًا جلولتنا يف املن�ساآت ال�سحية يت�سح 
يقدمها  التي  امل�ستمرة  واخلدمات  الكبرية  املهام  لنا 
اأبي عبد اهلل  منت�سبو ومنت�سبات هذا الق�سم اىل زواِر 
احل�سني)عليه ال�سالم( والتي تبلغ اأعدادهم املاليني، 
فهذِه اخلدمة الإن�سانية والتي ُتَقَدم للزائريَن الوافدين 
على  امللقاة  اخلارجية  اخلدمية  ق�سِم  من  كربالِء  اىل 
عاتِقهم بتقدمِي اأف�سل اخلدمات لينعم الزائر بالراحِة 
وجٍه،  اأكمِل  على  الزيارة  مرا�سيم  لإكماِل  والطماأنينِة 
الأف�سل  تقدمِي  على  الأحرار  اأبي  اإ�سرار خدمة  لتثبت 
العمل  الو�سوِل اىل  الكرام، وهي تطمع يف  الزواِر  اىل 
ال�سالح، فاأ�سبحوا منوذجًا مثاليًا وقدوة ُيحتذى بهم ، 
حيث قال عّز وجل يف كتابه الكرمي:) وَُقِل اعْمَُلوا َفسَيَرَى 
هُ عَمََلُكمْ وَرَسُوُلهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَُترَدُّونَ إَِلى عَالِِم الَْغيِْب  اللَّ

وَالشَّهَادَةِ َفيُنَبُِّئُكمْ بِمَا ُكنُْتمْ تَعْمَُلونَ()التوبة:105(. 
جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م
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ن�سبِة  الأخــــرية  الآونــــة  يف  تــزايــدت 
متطلباِت  مع  متا�سيا  العامالت  الن�ساِء 
الع�سر احلديث، حيث اإّن العمل اأ�سبح 
املراأة  بها  تفكر  التي  الأموِر  اأولياِت  من 
لــغــر�ــص حتــقــيــق الــكــثــري مـــن مــطــالــِب 
هــذا  اأّن  املــ�ــســتــجــدة، يف حــني  ــاة  احلــي
ب�سورٍة  قبِل  من  منت�سرًا  يكن  مل  الأمر 
هو  الأول  ــراأة  املـ عمل  كــان  اإذ  كــبــريٍة، 
هذه  بيتها،  و�ــســوؤون  ــا  لأولدهـ رعايتها 
خارج  عملها  واأمــا  الفطرية،  الوظيفة 
ق�سوى  لــ�ــســرورة  اإل  يكن  فلم  البيت 
اأو  املتزايدة  الأ�ــســرة  لحتياجاتِ  تلبيًة 
يف ظِل غياب املعيل. اأما اليوم فلم يعد 
اأ�سبح من  العمل جمرد م�ساألة عول بل 
اأولوياِت حياة املراأة وخا�سة بعد التخرج 
من اجلامعِة، ولأن هدف اخلروج للعمل 
فاإن  الزمن،  بتغرِي  تغريت  منه  والغاية 
ي�ستغنني  ل  اأ�سبحن  العامالت  الن�ساء 
الــذات  لتحقيِق  و�سيلة  ــه  لأن اأبـــدا  عنه 
وكــ�ــســِب املــــال، وحــاجــة املــجــتــمــع اىل 
املجالت.  من  كثرٍي  يف  خرباِتهّن 
فـــتـــدورحـــول عــمــل املـــــراأة خـــارج 
املغالطاِت واخللِل  البيت كثري من 
الأمرالذي  ي�سريعليها  التي  الكيفيِة  يف 
بيت  ا�ستقراِر  على  ال�سيئ  بالأثِر  يعود 
الزوجية، �سواء يف العالقِة العاطفية بني 

ورعاية  اهتمام  ناحية  الــزوجــني،اأومــن 
اإن املراأة العاملة  الأم العاملة لأولِدها. 
امللقاة  امل�سوؤوليات  وتعدد  كرثة  وب�سبب 
بــالإرهــاق  ُت�ساب  فاإنها  عاِتِقها،  على 
ما  فــاإذا  النف�سي،  ال�سغط  اإىل  ــوؤدي  امل
جهدها  بكل  البيت  خــارج  عملها  اأدت 
على  وبالعك�ص  �سريجع  فــاإنــه  وبــاإتــقــان 
ثم  واأولدهــا،  زوجها  جتاه  م�سوؤولياِتها 
بيتها عموما، فال تقدر على الأداِء اجليد 
غري  وبالتايل  ومرهقة،  جمهدة  لأنها 
البيتية،  بالتزاماتها  الوفاِء  على  قادرة 
واإذا ما حدث العك�ص فاإن عملها خارج 
البيت �سيتاأثر بتاأخرها وكرثة غيابها اأو 
بخروجها املبكر من حمِل العمل.. اإلخ. 
وهكذا جتد املراأة نف�سها يف دوامِة �سراع 
وبني  البيت  خـــارج  العمل  بــني  يومية، 
)تربيتهم،  اأولدهـــا  جتــاه  م�سوؤولياتها 
درو�سهم(،  يف  م�ساعدتهم  رعايتهم، 
وبني زوج يريد زوجة حنونا تلطف له جو 
بيت  وبني  وامل�سغوط،  امل�سحون  احلياة 

يحتاج اىل تنظيف و..................
فهناك حلول وطرق للتقليل 

من وجود هذه المشاكل:
فال  م�سروعا،  ذاتــه  العمل  يكون  اأن 
على  ينبغي  اإذ  نف�سِه  يف  حــرام  ي�سوبه 
املراأة اأن تختار العمل وجتعله يف مر�ساة 

�سبحانه  هلل  مع�سية  فيه  ولي�ص  اهلل 
وتعاىل.

طبيعِة  مع  متنا�سبا  العمل  يكون  اأن 
وقــدراتــهــا  ــة،  ــوي ــث الأن وفطرتها  ــراأة  ــ امل

اجل�سمية، وا�ستعداداتها النف�سية.
فقط  للن�ساِء  عمل  اأماكن  تخ�سي�ص 
يف الأماكِن التي ت�ستلزم اأن تكون مغلقة  
الإ�سالمية  الأجـــواء  عليه  جــٍو حتــوم  يف 
تطبيقا ل�سرِع اهلل يف حترمِي اخللوة بني 
تتخري  اأن  املــراأة  فعلى  ــراأة،  واملـ الرجل 
ماأمٍن  يف  فيها  تكون  التي  العمل  اأماكن 

من الختالطِ بالرجاِل. 
الزهراء)عليها  بحياِة  تقتدي  وان 
الــــ�ــــســــالم(كــــاإنــــ�ــــســــانــــٍة كـــامـــلـــة، 
ــالم(  ــ ــس ــ ــ� ــ ــا ال ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــراء)ع ــ ــزه ــ ــال ــ ف
ــف عـــبـــاديـــة: فــقــيــاُم  ــائـ ــا وظـ ــه ــان ل ــ ك
ــهــا الـــ�ـــســـالم( ــي ــفــاطــمــة)عــل الـــلـــيـــل ل

ــه  كــقــيــاِم اأبــيــهــا)�ــســلــى اهلل عــلــيــه واآلـ
املوؤمنني)عليه  اأمــري  و�سلم(،وكقيام 
من  �ساعات  مت�سي  فكانت  ال�سالم(؛ 
نوافلها  اأي�سًا  الليلية....ولها  العبادِة 
اليومية، و�سلواتها، و�سومها امل�ستحب.. 
ولكن انظروا اإىل �سريتها يف املنزِل،عن 
حتى  بالقربة  ا�ستقت  )اإنها  )ع(:  علي 
اأّثرت يف �سدرها، وجّرت بالّرحى حتى 
حتى  الــبــيــت  وك�سحت  ــداهــا،  ي جمــلــت 

المرأة نبراس المجتمع
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القدر  حتــت  واأوقــــدت  ثيابها،  اغـــرّبت 
يح�سره  ل  ثيابها()من  دكــنــت  حتى 
الأمر  يكن  مل  الفقيه:ج١/�ص3٢١(.. 
كانت  التي  ال�سيدة،  هــذِه  على  �سهاًل 
باأعمال  تقوم  كانت  الــزهــور،  عمِر  يف 
املوؤمنني  اأمري  وكانت يف خدمة  املنزل، 
كزوجٍة مثالية.. فالأ�سرِة الأوىل املثالية، 
كان  هكذا  وفــاطــمــة..  عليٍّ  اأ�ــســرة  هــَي 
بني  جمعت  ال�سالم(فقد  حالها)عليها 
تلَك  العبادة..  وبني  النهاراملتعب،  عمل 
هي �سيدة ن�ساء العاملني،العابدة الأوىل 
الن�ساء!..  �سنِف  يف  الب�سرية  تاأريِخ  يف 
ــاَج عــلــٌي)عــلــيــه الــ�ــســالم(  عــنــدمــا احــت
للنا�سِر واملعني، فاطمة)عليها ال�سالم( 
اإمــام  عن  لتدافع  خرجت  البيت،  ربــة 
و�سروطها!.. مع  ب�سرطها  زمانها،ولكن 
يت�سبهن  اأن  الن�ساء يردن  الأ�سف بع�ص 
فيتحررَن  الــ�ــســالم(  بفاطمة)عليها 
فاطمة  يقولون:  الدينية..  القيوِد  من 
اأي�سًا  ونحُن  �سيا�سي،  عمل  ذات  كانت 
نت�سبه بها.. ولكن كيف دخلت الزهراء 
امليدان؟.. تقول الرواية: )لثت خمارها 
على راأ�سها، وا�ستملت بجلبابها، واأقبلت 
يف ملٍة من حفدتها، ون�ساء قومها.. تطاأ 
ر�سول  م�سية  م�سيتها  تخرم  ما  ذيولها، 
و�سلم(...   ــه  واآل عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 
ثم  فجل�ست  مــــالءة،  ــا  ــه دون فنيطت 
بالبكاء،  لها  الــقــوم  اأجه�ص  اأنـــة  ــت  اأَنـ
اأمــهــلــت هنيئة،  ثــم  املــجــلــ�ــص..  ــارجت  فـ
وهــداأت  الــقــوم،  ن�سيج  �سكن  اإذا  حتى 
اهلل  بحمد  الكالم  افتتحت  فورتهم.. 
ر�سوله..  على  وال�سالة  عليه،  والثناء 
اأم�سكوا  فلما  بكائهم،  يف  القوم  فعاد 
مت�سي  تكن  مل  كــالمــهــا(..  يف  ــادت  عـ
كانت  بــل  رجــل،  ُكــل  يت�سفحها  ب�سكلٍّ 
متــ�ــســي يف و�ــســط نــ�ــســائــي، مـــن بــاب 
ال�ستتار والهيبة.. وكان كالمها موؤثرًا، 
اأبكت  ال�سالم(بانتها  ففاطمة)عليها 
القوم، فارجَت املجل�ص وكاأنُه وقَع زلزال.. 

ب�سبب ذلَك التاأثري الرباين الذي جعلُه 
اهلل -عز وجل- يف وجهها، ويف �سوتها؛ 
وما ذلك اإل لأنها اأخل�ست العمل هلِل عَز 

وجل.
ب�سريِة  تقتدي  ان  املــراأِة   فيجب على 
ولت�سيع  الــ�ــســالم(  )عليها  ــزهــراء  ال
الوظيفِة  يف  كانت  اإن  عليها  الفر�ص 
ولديها الفراغ، فتغتنم الفر�سة، وتثقف 
دورات  تــقــراأَ  اأن  فــبــاإمــكــاِنــهــا  نف�سها 

فقهية،اأوعقائدية،اأوتف�سريية الخ......
اهلل  ير�سي  مبــا  عملها  تـــوؤدي  حتى 
عزوجل وت�ستعني بثقافتها وخرباتها يف 
البيت وتربية الولد  اأعمال  بني  الربطِ 

والعمل خارج املنزل.
أختي المؤمنة:

الــزهــراء)عــلــيــهــا  ت�سبيحة  لتن�سي 
ال�سلوات  وبعد  الــنــوم،  قبل  ال�سالم( 
)عليها  فاطمة  اأن  فيبدو  اليومية.... 
ال�سالم( كان عليها �سغط القيام باأعباِء 
امل�سطفى  النبي  اإىل  فانطلقت  املنزل، 
و�سلم(_وهو  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى 
ــعــامل الإ�ــســالمــي.. وظــاهــرة  حــاكــم ال
النبي  حياة  يف  مــوجــودة  كانت  اخلــدم 
ولي�ست  و�سلم(،  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى 
)�سلى  النبي  غريبة_ولكن  بظاهرة 
بهذه  عو�سها  و�سلم(  واآلـــه  عليه  اهلل 

الت�سبيحة لأمرين:
النبي  رغبة  وهي  التميز:  عدم  الأول: 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف اأن تعي�ص 
فاطمة كاأي امراأة م�ست�سعفة يف املدينِة 
اإنه لي�ست كل  من ن�ساِء امل�سلمني، حيث 
فالنبي  خــادمــة..  لها  املدينِة  يف  امـــراأة 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مل يحب اأن 
مــادي، وهذا هو  بامتياز  يخ�ص فاطمة 
نعلم  ونحن  ال�سالم(،  )عليهم  ديدنهم 
�سلوك علي )عليه ال�سالم( اأمري املوؤمنني 

يف بيت املال، وكيف كان طعامه. 
اأن  نالحظ  اخللود:  لتك�سب  الثاين: 
اهلل �سبحانه وتعاىل كيف يكتب اخللود 

رغباتِه..  من  رغبة  جتــاوز  اإذا  لعبدِه، 
فلو اأن فاطمة )عليها ال�سالم( اتخذت 
لبقيت  املنزل؛  اأمــور  يف  تعينها  خادمة 
وانتهى  الق�سري  عمرها  مــن  �سنوات 
مبا  اأكرمها  تعاىل  اهلل  ولكن  الأمـــر.. 
قاله النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 
من  لكما  خــري  هــو  مــا  اأعلمكما  )اأفـــال 
اخلادم؟.. اإذا اأخذمتا منامكما ف�سّبحا 
وثالثني،  ثالثًا  واحمدا  وثالثني،  ثالثًا 
الت�سبيحات  وثالثني،هذه  اأربعا  وكــرّبا 
الإمام ال�سادق )عليه  التي يقول عنها 
الــ�ــســالم( اإنــهــا مــن مــ�ــســاديــِق الذكر 
فاطمة  ت�سبيِح  على  ــات  ب الــكــثــري:مــن 
الذاكرين  مــن  كــان  ال�سالم(  )عليها 
اهلل كثريًا والذاكرات..)َوَعْنُه َعْن اأَِبي 
َعْبِد  َب��ا  اأَ �َسِمْعُت  َق��اَل  اِط  اْلَقمَّ َخاِلٍد 
َفاِطَمَة)عليها  َت�ْسِبيُح  َيُقولُ   ع   ِ اهللَّ
اَلٍة  �سَ ُكلِّ  ُدُبِر  يِف  َيْوٍم  ُكلِّ  يِف  ال�سالم( 
ُكلِّ  يِف  َرْكَعٍة  اأَْلِف   اَلِة  �سَ ِمنْ   اإِيَلَّ  اأََحبُّ 
َي���ْوٍم.()ال���ك���ايف:ج3/����س343(،(.. 
ي�سيف  ال�سالم(  الباقر)عليه  والإمــام 
الــزهــراء؛  ت�سبيحات  بعد  ال�ستغفار 
َفاِطَمَة  َت�ْسِبيَح  َح  �َسبَّ َمْن  يقول:  حيث 
ِماَئٌة  ِهَي  َو  َلُه  َغَفَر    َ اهللَّ ا�ْسَتْغَفَر  ُثمَ  
َي��ْط��ُرُد  امْلِ��ي��َزاِن  يِف  اأَْل���ٌف  َو  ِباللِّ�َساِن 
عليه. ْحَمنَ   الرَّ ي  ُيْر�سِ َو  ْيَطاَن  ال�سَّ

)جامع الأخبار:لل�سعري(.
التكرار  مع  الأ�سف- نحن  ولكن -مع 
فقد  كاأنه  املبارك،  العمل  لهذا  الكثري 
تــالوة  عــلــى �سكل  فــنــكــررهــا  مـــغـــزاه.. 
بع�ص  الإن�سان  اأن  حتى  �سريعة،  لفظية 
ف�ساًل  ــمــات،  ــكــل ال ميــيــز  ل  الأوقــــــات 

املختزنة  املــعــاين  الــتــاأمــِل يف  عــن 
هواتخاذ  فاإذن،اقرتاحي  فيها!.. 
ت�سبيحات الزهراء ذكرًا، كما قال 
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  الإمــام 

هوالذكر الكثري. 

بت�سرف :ا�سماء جا�سم 
جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م
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البداء
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ومنري  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
وال�سالة  لطالبيه  احلق  �سراط 
املر�سلني  �سيد  عــلــى  والــ�ــســالم 
حممد واآله الطيبني الطاهرين. 

عقائد  يف  البداء  م�ساألة  حتتل 
�سامية  مكانة  الإمامية  ال�سيعة 
هذه  حتظى  ما  وبقدر  ومتقدمة. 
والعناية  الهتمام  من  امل�ساألة  
لديهم تلقى نقدًا لذعًا وهجومًا 

عنيفًا من جانب علماء ال�سنة. 

فال ميرون عليها اإل ويهاجمونها 
ب�سدة وق�سوة. 

تعد  اأن  ــجــب  ــع ال ــن  مـ وهـــــذا 
الدين  �سميم  من  م�ساألة  طائفة 
فكرة  تعدها  واأخـــرى  وجــوهــرة، 

هدامة للدين!!
احلــلــقــات  ــن  م �سل�سلة  ــذه  وهــ
على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الفكرية 
التي  الــقــراآنــيــة  هـــذه احلــقــيــقــة 
وخطري  كبري  نــزاع  حمــل  وقعت 

بني طوائف امل�سلمني. 
اىل  التجاأوا  املخالفني  اأن  ولــو 
احلوار بدل التكفري لأطلعوا على 

يف  الإمــامــيــة  معتقد  حقيقة 
البداء. 

الظهور  هو  اللغة:  يف  فالبداء 
بعد اخلفاء. 

اأما �سطالحًا فله معنيان: 
1-ه����و ال��ظ��ه��ور وال��وض��وح 

والتجلي. 
2-العلم بعد اجلهل. 

الإلهية  لــلــذات  مــوافــق  والأول 
املعنى   - لــدللــتــه  ــاين  ــث ال دون 
النق�ص اىل  ن�سبة  الثاين - على 

الباري جل وعال. 

حقائق تحت الضوء
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لــلــبــداء  اأن  ــذا  هـ مــن  فتح�سل 
معنيني: 

بعد  والــعــلــم  الــظــهــور  الأول: 
اجلهل، اأو العلم بال�سيء بعد اأن مل 
للبداء  املعنى  وهــذا  حا�ساًل،  يكن 
وممنوع  تعاىل  اهلل  على  م�ستحيل 
عقاًل ونقاًل وهو ما رف�سته ال�سيعة 

جملة وتف�سياًل. 
اأي  اخلفاء  بعد  الإظهار  الثاين: 
العباد  عن  خمفيًا  كــان  ما  اإظهار 
لعنه تعاىل فهو حميط بكل �سيء 
كما قال تعاىل يف �سورة اآل عمران 
عََليْهِ  يَْخَفى  َل  ــهَ  الــلَّ إِنَّ  ــة)٥(:)  الآيـ
وكما  السَّمَاءِ(،  فِي  وََل  اأْلَرِْض  فِي  شَــيْءٌ 
ــم  ــراهــي ــاىل يف �ـــســـورة اإب ــع قـــال ت
مِنْ  هِ  اللَّ عََلى  يَْخَفى  الآية)38(:)وَمَا 
شَيْءٍ فِي اأْلَرِْض وََل فِي السَّمَاءِ(، فيكون 
له،  الظهور  ل  تعاىل  منه  الإظهار 
فالإظهار منه يعني الق�ساء الإلهي 
على ال�سيء بح�سب ما ي�ستتبعه من 
بــروزه  حتتم  واأ�ــســبــاب  مقت�سيات 
عن  ورد  ما  ومنه  خارجًا،  وظهوره 
عليهم  اهلل  البيت)�سلوات  اأهـــل 
قــالــوا:)مــا بعث  اأجــمــعــني(حــيــث 
بالبداء(اأي  له  يقر  حتى  نبيًا  اهلل 
يوم  كل  يف  جمــدد  بق�ساء  له  يقر 
خمفيًا  كــان  اأن  بعد  للعباد  يظهر 
ما  بح�سب  لهم  ــاره  ــه واإظ عنهم، 
مل  التي  امل�سالح  من  ذلك  ي�ستتبع 
تكن ظاهرة لديهم كما قال تعاىل 
يف �ـــســـورة الــرحــمــن الآيــــــة)٢9(
شَـــْأٍن( فِــي  ــوَ  هُ يَـــوْمٍ  نف�سه)ُكلَّ  عن 

الرعد  �ــســورة  يف  تعاىل  قــال  وكما 
هُ مَا يَشَاءُ وَيُْثِبتُ  الآية)39(:)يَمْحُوا اللَّ

وَعِنْدَهُ ُأمُّ الْكَِتاِب(.
ــار الــكــثــرية  ــ ــب ــت الأخــ ــ فــكــمــا دل
بيته  واأهـــل  النبي  عــن  املت�سافرة 
الكرام)�سلى اهلل عليه واآله(-الذي 
يف  و�سدقهم  بطهارتهم  اهلل  �سهد 
حمكم كتابه العزيز- فعن زرارة بن 
ال�سادقني)عليهم  اأحد  عن  اأعني 
ب�سي  اهلل  عبد  ال�سالم(:قال:)ما 

مثل البداء(. 
ــن الإمــــــــام اأبــــــي عـــبـــد اهلل  ــ وعـ
ال�سادق)عليه ال�سالم(:)ما بدا هلل 
يف �سيء اإّل كان يف علمه قبل اأن يبدو 
له(، وعنه)عليه ال�سالم(:)اإن اهلل 

مل يبُد له من جهل(. 
ــازم قــال:  وعـــن املــنــ�ــســور بــن حـ
�ساألت اأبا عبد اهلل )عليه ال�سالم(
هل يكون اليوم �سي مل يكن يف علم 
اهلل بالأم�ص؟؟ فقال الإمام:ل، من 
قال هذا فاأخزاه اهلل قلت لالإمام: 
اأراأيت ما كان وما هو كائن اىل يوم 
األي�ص يف علم اهلل؟؟ فقال  القيامة 

الإمام: بلى قبل اأن يخلق اخللق. 
ــال الإمـــــام الــ�ــســادق)عــلــيــه  ــ وق
ــه  ــولـ ــســـري قـ ــ�ـ ــفـ الـــــ�ـــــســـــالم(يف تـ
ــْثــِبــتُ  وَيُ ــاءُ  ــشَ يَ ــا  مَ ــهُ  الــلَّ تعاىل:)يَمْحُوا 
الْـــكِـــَتـــاِب()الـــرعـــد:40(،  ُأمُّ  وَعِــــنْــــدَهُ 
ــيــه الــ�ــســالم( قـــال الــ�ــســادق)عــل

فهو  اهلل  يريده  اأمر  مف�سرًا:)فكل 
لي�ص  ي�سنعه  اأن  قــبــل  عــلــمــه  يف 
اأن  اإل وقد كان يف علمه،  له  يبدوا 
لــه مــن جــهــل(، وقــال  اهلل ل يبدو 
وجل  عّز  اهلل  اأن  زعم  اأي�سًا:)من 
اأم�ص  يعلمه  مل  �سيء  يف  لــه  يبدو 

فاأبراأ منه(.

اإذن البداء هو اإظهار �سيء 
كـــان خمــفــيــًا عــلــى الــنــا�ــص وعلى 

كما  وح�ساباتهم  توقعاتهم  خالف 
َلمْ  مَا  هِ  اللَّ مِنَ  َلهُمْ  ــدَا  وَبَ تعاىل:)  قال 
يَُكوُنوا يَحَْتسِبُونَ()الزمر:47(، فبدا 
لهم اأي ظهر للعباد من اهلل تعاىل 

ما كان خمفيًا عنهم. 
يكون  اإمنــا  لهم  الأ�سياء  فظهور 
عــلــى خـــالف تــوقــعــاتــهــم كــالــبــداء 
ابــن  اإ�ــســمــاعــيــل  يف  ح�سل  الـــذي 
ال�سالم( ال�سادق)عليه  ــام  الإمـ
حيق قال:)ما بدا هلل يف �سيء كما 
فالبداء  اإ�سماعيل(  ابني  يف  بــدا 
هو  بــل  اهلل  حكم  تغري  لي�ص  هنا 
عند  معلوم  اأمــر  وظهور  انك�ساف 

اهلل وجمهول عند النا�ص. 
اإ�سماعيل  تــرى  كــانــت  فالنا�ص 
ال�سادق  لالإمام  الأكــرب  البــن  هو 
املت�سدي  وهـــو  الــ�ــســالم(  )عــلــيــه 
باأعمال  والــقــائــم  الفتوى  لــ�ــســوؤون 
ال�سالم(  الــ�ــســادق)عــلــيــه  والـــده 
هو  اإ�سماعيل  ان  النا�ص  فت�سور 
ال�سادق)عليه  الإمــام  بعد  الإمــام 
عند  ن�ساأ  الت�سور  ال�سالم(وهذا 
وتوقعاتهم  بح�ساباتهم  الــنــا�ــص 
مــات  فــلــمــا  اهلل،  مـــن  ــار  ــاأخــب ب ل 
اإ�سماعيل ظهر للنا�ص حقيقة الأمر 
واأن الإمام بعد ال�سادق هو الإمام 
الكاظم)عليهماال�سالم(فهنا ظهر 

للنا�ص ل اهلل بل ظهر من  الأمــر 
اهلل للنا�ص. وهذا هو البداء الذي 

تقول به الإمامية. 

الفردوس  جنة 
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بقلم : د. صفا لطفي 

لعل اخلزف من اأهم الفنون التي 
اهتماما  العراق  يف  الفنان  اأولهــا 
تطورت  اأن  بعد  العربي  اخلط  بعد 
واأ�ــســبــح هناك  الإ�ـــســـالم  اأركــــان 
ح�ساري  وازدهــــار  فــكــري  مت�سع 
لالإبداع بعد ر�سوخ العقيدة والفتح 
الأدنى  ال�سرق  لبالد   ( العربي 
( والذي كان بداية عهد جديد 

يف تاريخ فن اخلزف. 

اخلزف  اأهمية  من  الرغم  على 
اإل  ــالمــي  ــس الإ� الــعــربــي  الــفــن  يف 

يف  اتبعوا  امل�سلمني  اخلــزافــني  اأن 
الب�سيطة  الأ�ــســالــيــب  الأمـــر  بــادئ 
من  �سائدة  كانت  التي  التقليدية 
العراق  �سناعة اخلزف يف  قبل يف 
غري اأن اخلزاف امل�سلم �سرعان ما 
امل باأ�سرار ال�سنعة وحذقها، ومن 

هنا بداأ يبتكر تقنيات جديدة. 

وطريقة  الآنــيــة  �سكل  حيث  مــن 
الــتــزجــيــج والـــزخـــرفـــة وتــقــنــيــات 
املبتكرات  هذه  واأ�سبحت  اإنتاجه 
العامل  يف  اخلــزف  �سناعة  �سمات 

اخلزف  اأ�سحى  وبهذا  الإ�سالمي  
العربية  احلــ�ــســارة  �سمة  حــامــال 
من  غــريه  عن  متميزا  الإ�سالمية 
ــرى التي  اإنــتــاج احلــ�ــســارات  الأخـ
ــن الــتــنــوع  ــه بــالــرغــم مـ ــرت عــا�ــس
ــيــمــيــة الــتــي  واخلــ�ــســو�ــســيــة الإقــل
يحملها كل اإقليم من اأقاليم العامل 

الإ�سالمي.  العربي 

هكذا كان اخلزف حمققا لفكرة 
ــارة الــعــربــيــة الإ�ــســالمــيــة  ــس ــ� احل
ــروح  ــال يف جـــوانـــب مـــتـــعـــددة... ف

الخزف 
العربي 
اإلسالمي
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ــة املــتــ�ــســمــة بــالــزهــد ل  الإ�ــســالمــي
ــــرتف وا�ــســتــعــمــال  تــتــمــا�ــســى مــع ال
كالذهب  الــثــمــن  بــاهــظــة  خــامــات 
الفنانون  اقــبــل  لــذلــك  والــفــ�ــســة، 
فن  على  خا�سة  والعرب  امل�سلمون 
واأنــتــجــوا  عظيما  اإقــبــال  ــزف  اخلـ
قيمته  يف  عــاٍل  م�ستوى  على  خزفا 
الفنية... ف�سنعوا الأواين اخلزفية 
لن  ت�سلح  كــانــت  والــتــي  املختلفة 
ــكــون حتــفــا مـــن حــيــث الــفــخــامــة  ت
بدياًل  كونها  اإىل  اإ�سافة  واجلمال 
وذلك  والف�سية  الذهبية  لــالأواين 

من خالل ا�ستعمال الربيق املعدين 
الفن  بــهــا  تــفــرد  �سمة  يــعــد  ــذي  الـ

الإ�سالمي.  العربي 

ــاإن  وممـــا ل يــخــفــى عــلــى احـــد ف
بالد الرافدين تعد حا�سرة الدولة 
ــهــذا كــانــت مــركــزا  الإ�ــســالمــيــة ول
مــهــمــا لإنـــتـــاج اخلـــزف وتــنــوعــاتــه 
الإبــــداع  اإن  �ــســنــاعــتــه.  وحتــ�ــســني 
يبداأ  مل  اخلــزف  فــن  يف  احلقيقي 
القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  اإل 
يف  بدايته  وكــانــت  للهجرة  الــثــاين 

كــانــت  اإذ  والــبــ�ــســرة...  الــكــوفــة 
�سناعة  يف  كبرية  �سهرة  للب�سرة 
للخزف  كان   ، الإ�سالمي  اخلــزف 
من  والتطور  الأهمية  من  ن�سيبه 
لذلك  الأخـــرى  الفنون  �سائر  بــني 
ــريا �ــســواء  ــب فــقــد �ــســهــد تـــطـــورا ك

من  حمله  فيما  اأو  تقنياته  يف 
اأ�سبحت مركز جذب  موا�سيع، 
الأقاليم  من  الفنانني  ملختلف 

الأخرى. 
الع�سرون  �سفا/املقال  د. 

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م

31

ابداعات نسوية



السيدة تكتم الطاهرة والدة االمام الرضا)عليهما السالم(
ا�سمها: 

ال�سيدة جنمة)١( من ا�سراف العجم، وهي جارية  هي 
ن�سائهم  العرب، ون�ساأت مع  موّلدة، حيث ولدت يف ديار 

وبناتهم، وتاأدبت باآدابهم. 
و�سمانة،  واروى،  �ــســكــن،  ــرى:  ــ الخ اأ�ــســمــائــهــا  ومـــن 
النوبية،  و�سكينة  و�سقر،  و�سقراء،  املر�سية،  وخيزران 

و�سهد و�ُسالفة. 
وروي عن المام الكاظم)عليه ال�سالم( �سّماها)تكتم( 
المـــام  ولدة  قــبــل  اأ�ــســمــائــهــا  اآخـــر  وهـــو  ملكها،  حــني 
الر�سا)عليه ال�سالم(، وملّا ولدته)عليه ال�سالم( �سّماها 

المام الكاظم)عليه ال�سالم( الطاهرة)٢(.
كنيتها: ام البنني)3(. 

ق�سة جميئها اىل بيت المام الكاظم)عليه ال�سالم(
اجلليلة  املخدرة  هذه  تكون  اأن  اللهية  الرادة  �ساءت 
حلمل  ووعـــاًء  الــ�ــســالم(  الكاظم)عليه  ــام  المـ قرينة 
�سخ�ص المام الر�سا)عليه ال�سالم(، ولكن كيف و�سلت 

هذه املراأة املباركة من ذلك املكان البعيد؟ 
اأحمد  بن  ه�سام  عن  بالإ�سناد  ال�سدوق  ال�سيخ  روى 
يل:  ال�سالم(  )عليه  الول  احل�سن  اأبو  المام  قال  قال: 

)هل علمت احدًا من اأهل الغرب قدم؟(قلت: ل. 
ال�سالم(:)بلى قد قدم رجل احمر،  قال المام)عليه 
فانطلق بنا(، وركب وركبنا معه حتى انتهينا اىل الرجل، 
فـــاذا رجــل مــن اأهـــل الــغــرب معه رقــيــق، فــقــال المــام 
ولكن  جــواٍر،  ت�سع  علينا  فعر�ص  علينا؟(  لــه:)اأعــر�ــص 
قال  ثم  فيها(  يل  حاجة  )ل  يقول:  احل�سن  اأبــا  المــام 
عندي  ما  النخا�ص:  قــال  علينا؟(  )اعر�ص  لــه:  المــام 
�سيء؟ فقال المام: )بلى اعر�ص علينا( فقال النخا�ص: 
ل واهلل ما عندي ال جارية مري�سة، فقال له: ما عليك 
ال�سالم(،  )عليه  ان�سرف  ثم  عليه،  فاأبى  تعر�سها،  اأن 
له كم غايتك  اإليه، فقال يل: )قل  الغد  اأر�سلني من  ثم 
فاأتيته  اخذتها(،  قد  فقل:  وكــذا،  كذا  قال  فــاذا  فيها؟ 
اأن انق�سها من كذا، فقلت: قد اأخذتها،  فقال: ما اريد 
وهو لك، فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك 
بالأم�ص؟ فقلت: رجل من بني ها�سم، فقال: من اأي بني 
اأكرث  اريد  النخا�ص:  فقال  نقبائهم،  من  فقلت:  ها�سم؟ 

منه؟ فقلت: ما عندي اأكرث من هذا!. 
فقال النخا�ص: اأخربك عن هذه الو�سيفة اأين ا�سرتيتها 
من اأق�سى بالد املغرب، فلقيتني امراأة من اأهل الكتاب، 
فقالت: ما هي الو�سيفة معك؟ فقلت: ا�سرتيتها لنف�سي، 
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اأن  ينبغي  ما  الكتابية:  املراأة  فقالت 
اإن  مثلك!  عند  الو�سيفة  هذه  تكون 
عند  تكون  اأن  ينبغي  اجلــاريــة  هــذه 
ــص، فــال تلبث عنده  اأهــل الر�ـ خــري 
يولد  مل  لــه  غــالمــًا  تلد  حتى  قلياًل 
قال:  مثله،  ول غربها  الر�ص  ب�سرق 
قلياًل  ال  عنده  تلبث  فلم  بها  فاأتيته 
حتى ولدت له الر�سا)عليه ال�سالم(

 .)4(

زواجها من المام الكاظم)عليه ال�سالم(
جنمة)تكتم(  ال�سيدة  و�سلت  ملّــا 
حميدة  �سيدتها  كنف  يف  و�ــســارت 
ما  حميدة  ال�سيدة  ذكرت  امل�سفاة، 
راأت فيها من كرامة وهيبة حيث راأت 
و�سلم( واآلــه  عليه  اهلل  النبي)�سلى 

يا حميدة، هبي  لها:  املنام فقال  يف 
�سيولد  فــاإنــه  مو�سى،  لبــنــِك  جنمة 
فوهبتها  ــص،  الر�ــ اأهـــل  خــري  منها 

له)٥(. 
اأم المام مو�سى  اأن  الرواة  ويذكر 
حميدة  الــ�ــســالم(  جعفر)عليه  بــن 
العجم،  ا�سراف  من  كانت  امل�سفاة 
البالد  ولدت يف  قد  فا�سرتت جارية 
اختربتها  فلما  فيها،  وتربت  العربية 
ووجدتها من اف�سل النا�ص يف دينها 
المــام  لولدها  اختارتها  وعقلها، 
ال�سالم(،  جعفر)عليه  بــن  مو�سى 
وقالت له: يا بني اإن تكتم جارية ما 
راأيت جارية قط اف�سل منها، ول�ست 
ن�سلها  �سيطهر  تعاىل  اهلل  اأن  ا�سك 
لك  وهبتها  وقــد  ن�سل،  لها  كــان  اإن 

فا�ستو�ِص بها خريًا. 
ا�سراف  من  تكتم  ال�سيدة  وكانت 
العجم ومن اف�سل الن�ساء يف عقلها 
حميدة  ملولتها  واعظامها  ودينها 

بني  جل�ست  مــا  اأنــهــا  حتى  امل�سفاة 
يديها منذ ملكتها اجالًل لها. 

ولدتها المام الر�سا)عليه ال�سالم(
زواج  على  وال�سهور  اليــام  م�ست 
المــــام الــكــاظــم)عــلــيــه الــ�ــســالم( 
بوليدها  حملت  وقد  تكتم،  بال�سيدة 
ترى  وكانت  ال�سالم(،  الر�سا)عليه 
املبارك  حملها  من  العجاب  العجب 
الرواية  وهو يف بطنها، حيث ذكرت 
حملت  ملّا  قولها:  تكتم،  ال�سيدة  عن 
باحلمل،  ا�ــســعــر  مل  بــابــنــي)عــلــي( 
ت�سبيحًا  مــنــامــي  يف  ا�ــســمــع  وكــنــت 
وتهلياًل ومتجيدًا من بطني فيفزعني 
ويهولني، فاذا انتبهت مل ا�سمع �سيئًا، 
فلما و�سعته وقع على الر�ص وا�سعًا 
اىل  راأ�سه  رافعًا  الر�ــص  على  يديه 
يتكلم،  كاأنه  �سفتيه  يحّرك  ال�سماء 
جعفر  ابــن  مو�سى  ــوه  اأب علّي  فدخل 
ال�سالم( فقال يل: )هنيئًا  )عليهما 
لِك يا جنمة كرامة لِك كرامة ربك(. 
فناولته اإّياه يف خرقة بي�ساء، فاأذن 
الي�سرى،  يف  واقام  اليمنى،  اذنه  يف 
ودعا مباء الفرات فحّنكه به، ثم رّده 
يف  اهلل  بقية  فاإنه  وقال:)خذيه  ايّل 

اأر�سه()6(.
وكان المام مو�سى بن جعفر)عليه 
لقب)الر�سا( منحه  قد  ال�سالم( 
اعطاه  اأنه  كما  اأظفاره،  نعومة  منذ 
احلب  كثري  فكان  احل�سن  اأبو  كنيته 
عمر  بــن  املف�سل  يـــروي  هــكــذا  لــه، 
يقول: دخلت على اأبي احل�سن مو�سى 
ابنه  ال�سالم( وعلي  بن جعفر)عليه 
ل�سانه،  يقبله ومي�ص  وهو  يف حجره 
اليه  وي�سمه  عــاتــقــه  عــلــى  وي�سعه 
ريحك  اطيب  ما  اأنــت  باأبي  ويــقــول: 

واأطهر خلقك واأبني ف�سلك؟
يف  وقــع  لقد  فـــداك،  جعلت  قلت: 
قلبي لهذا الغالم من املودة ما مل يقع 
لأحد اإل لك، فقال يل: يا مف�سل هو 
مني مبنزلتي من اأبي)عليه ال�سالم( 
�سميع  واهلل  بع�ص  من  بع�سها  ذريــة 
هذا  �ساحب  هــو  قلت  قـــال:  عليم، 

المر من بعدك؟ 
ومن  ر�سد،  اطاعه  من  نعم،  قال: 

ع�ساه كفر. 
ــد يف ظل  ــي ــول ال تـــرعـــرع  وهـــكـــذا 
ويعلمه  المامة  بــاآداب  يزكيه  والــده 
ا�سرارها ويطلعه على ودائع النبوة. 

وكان المام مو�سى بن جعفر)عليه 
ال�سالم(يقول ح�سبما جاء يف حديث: 
وا�سمعهم  ولــدي  اأكــرب  ابني  )علي 
معي  ينظر  لأمري،  واأطوعهم  لقويل 
ولي�ص  واجلــامــعــة،  اجلفر  كتاب  يف 

ينظر فيه اإل نبي اأو و�سي نبي()7(. 
�سمعت  قــال:  زبــاد  بن  حممد  عن 
جعفر)عليهما  بــن  مو�سى  المـــام 
الر�سا)عليه  ولد  ملّا  يقول  ال�سالم( 
ــذا خمتونًا  ه ابــنــي  الــ�ــســالم(:)اأن 
طاهرًا مطهرًا، ولي�ص من الئمة اأحد 

يولد األ خمتونًا طاهرًا مطهرًا)8(. 
وهنا عّمت الفرحة والب�سرى بولدة 
المام الر�سا)عليه ال�سالم(، وكان 
�سنة١48  يف  املنورة  املدينة  يف  ذلك 
ليوم  املــ�ــســادف  املــبــاركــة  للهجرة 
خلون  ليلة  ع�سرة  لأحــدى  اخلمي�ص 
من �سهر ذي القعدة احلرام، وذلك 
بعد وفاة جده المام ال�سادق)عليه 
ال�سالم( بخم�ص �سنني)9(، ولقد اأجاد 

ال�ساعر يف ال�سيدة تكتم وذريتها:

جامدي األول ١436 هـ  - شباط-آذار ٢٠١٥م

33

أعالم النساء



ووالـــــدًا           نــفــ�ــســًا  ــص  ــا� ــن ال خـــري  اأن  األ 
ورهــــطــــًا واأجــــــــــــدادًا عـــلـــيُّ املــعــظــم

ــم ثــامـــــنـــــًا           ـــ ــل ــا بـــه لــلــعـــــلـــــم واحلـــ ــنـــ اأتــت
ــم)١٠( ــكــت ت ــوؤدي حـــــجـــــة اهلل  ــ يـ اإمـــامـــًا 

كراماتها: 
عند البحث والتنقيب يف طيات كتب ال�سرية والتاأريخ، 
من  جملة  واليك  ال�سيدة،  هذه  عظمة  مدى  املتتبع  يعلم 

الروايات امل�سرية اىل ذلك: 
الكاظم)عليه  المــام  اإّن  قــال:  ــه  اأن هــارون  عن  روي 
ال�سالم( عندما ا�سرتى ال�سيدة)جنمة( جمع قومًا من 
ا�سحابه فقال لهم:)واهلل ما ا�سرتيت هذه المة اإل باأمر 

اهلل ووحيه!(. 
ف�ُسِئَل عن ذلك، فقال:)بينما اأنا نائم، اذ اأتاين جّدي 
فن�سراها،  حرير  �ُسّقة  ومعهما  ال�سالم(  واأبي)عليهما 
فقال جّدي  وفيه �سورة هذه اجلارية!  قمي�ص  فاذا هي 
الر�ص  اأهل  خري  اجلارية  هذه  من  ليكونن  مو�سى،  يا   :
من بعدك، ثم اأمراين اأن اأ�سميه عليًا، وقال يل: اإن اهلل 
وويل  ملن �سدقه،  والراأفة، طوبى  العدل  به  يظهر  تعاىل 

ملن عاداه، وجحده وعانده()١١(.
وقد  والتقى،  العبادة  غاية  يف  جنمة  ال�سيدة  وكانت 
اأنها ملا ولــدت المــام  ــواردة  دلــت على ذلــك الــروايــة الـ
عليًا الر�سا )عليه ال�سالم( كان يرت�سع كثريًا وكان تام 
اخللق فقالت: اأعينوين مبر�سعة، فقيل لها: انق�ص الدر؟ 
قالت: ل اكذب واهلل ما نق�ص، ولكن علّي ورٌد من �سالتي 

وت�سبيحي، وقد نق�ص منذ ولدت)١٢(. 
وبعد، فقد كانت جنمة ر�سي اهلل عنها قرينة لن�سمة من 
حممد)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( المام الكاظم)عليه 
ال�سالم(، ووعاء لب�سعة من حممد)�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( المام الر�سا)عليه ال�سالم(. 
وفاتها)عليها ال�سالم(

)عليهما  الر�سا  المــام  اأم  وفــاة  تاأريخ  على  نعرث  مل 
ال�سالم( يف �سيء مما و�سل الينا من كتب التاأريخ، بيد 
اأنا نقّدر جهادها العظيم و�سربها يف حياتها على املعاناة 
الكربى التي عاناها زوجها احلبيب يف غيابات ال�سجون 

وطوامري العتاة املردة من اآل بني العبا�ص، ورمبا قد تكون 
اجلليلة  ال�سيدة  هذه  على  والباليا  املحن  تلك  اأثرت  قد 
الآمــن،  وامل�ستقر  الكرامة  دار  وجل  عز  اهلل  فاختارها 
اآل  بيوت  ويوم حلت معظمة يف  ولدت  يوم  ف�سالم عليها 
اىل  انتقلت  ويوم  اهلل،  اآل  من  وليدًا  ار�سعت  ويوم  اهلل، 

رحمة اهلل. 
قربها)ر�سي اهلل عنها(: 

ال�سالم(،  الر�سا)عليه  المام  ام  واأما عن مكان قرب 
الوهابية  اأن  األ  فهو يف املدينة املنورة، معلوم ومعروف، 
اولياء  قبور  طم�ص  حاولت  كما  طم�سه  حاولت  البغي�سة 

اهلل)عليهم ال�سالم( يف البقيع ال�سريف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3٠7:١ النعمة:  وامتام  الدين  ١-اكمال 
٢-بحار النوار/49: 3/3. 
3-بحار النوار/49: 7-6. 
4-)الكايف:ج١/�ص486(.

 .١96 املفيد:  ٥-الخت�سا�ص/ 
النوار:ج49/�ص9(.  6-)بحار 

النوار/ج49:�ص٢٠(.  7-)بحار 
 .١٥-433  :٢ النعمة/  8-اكمال الدين وامتام 

 .3٠4 9-الر�ساد/٢: 
 .٢/١3 الر�سا/١:  اخبار  ١٠-عيون 

الو�سية:١79.  ١١-اثبات 
النوار:ج49/�ص٥(.  ١٢-)بحار 
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الأ�سياء  على  حكمه  يف  الإن�سان 
اآرائــه  لإبـــداء  جدية  خلفية  وتكوين 
ب�سكل  ــور  ــ الأم ــة  ــس درا� اىل  يحتاج 
مــن الــواقــعــيــة لكي تــكــون قــراراتــه 
متوافقة وغري متناق�سة مع الواقع، 
تبتعد  التي  اخليالية  فال�سخ�سية 
عن احلا�سر وت�سافر اىل عامل اآخر 
تفقد قدرتها يف احلكم على الأ�سياء 

وت�سطدم قراراتها بواقع مغاير. 
على  بــــ)ب(  اأو  ـــ)اأ(  ــ ب اأجبيبي 

الأ�سئلة التالية: 
1-عندما احتاج أن أحكم على 
معلومات  بجمع  أقــوم  شيء 

أفضل عن طريق: 
وباملكان  بالواقع  اأ -اإح�سا�سي 

احلايل والزمن احلا�سر. 
ب -خيايل وتوقعاتي ملا ميكن اأن 

يكون. 
2-أنا أثق أكثر: 

اأ -ب����امل����الح����ظ����ات ال��دق��ي��ق��ة 
وامل��ب��ا���س��رة ل��الأ���س��ي��اء وال��ت��ج��ارب 

العملية الواقعية. 
ب -باحلد�س وفهم معاين الأمور.

3-عندما أكون مع أصدقائي، 
بشكل  أتحّدث  أن  أفضل  فأنا 

معتاد عن: 
اأ -الأم�����ور ال��واق��ع��ي��ة وامل��ادي��ة 
واملكان  احلا�سر  والعملية)الزمن 
احل����ايل(، م��ث��ل: ق��د اأت��ك��ل��م عن 
بها  قمت  جميلة  رحلة  تفا�سيل 
اأو  طعام  اأو  مالب�س  تفا�سيل  اأو 

غرها. 
اإبتكار  وكيفية  ب -امل�ستقبل 
واحتمالت  وتطويرها  الأ�سياء 
احل�����ي�����اة، م���ث���ل:اأت���ك���ل���م ع��ن 
احلديثة،  العلمية  الخ��رتاع��ات 
عن  للتعبر  الطرق  اأف�سل  عن  اأو 

م�ساعري واأحا�سي�سي. 
بالقيام  مــديــرِك  4-كــلــفــِك 
له  تشرحين  ــذِت  وأخ ما،  بأمر 
فوجدِت  خــلــدِك،  في  ــدور  ي ما 

نفسِك تهتمين بـ: 
اأ -التفا�سيل اأوًل. 

ب -تخيل ال�سكل النهائي. 
الذين  األشــخــاص  من  5-أنــا 

يفضلون: 

الأ�سياء  واق��ع  على  اأ -الرتكيز 
بدًل من تخيلها. 

ب -ال��ع��ي�����س يف ع���امل اخل��ي��ال 
والأحالم بدًل من الواقع. 

6-أنا في العادة: 
واأت���رك  للمبالغة  اأم��ي��ل  اأ -ل 

الأمور ت�سر على طبيعتها. 
و���س��ف  يف  ك���ث���رًا  ب -اأب�����ال�����غ 

الأ�سياء. 
�سجل العرتاف: 

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

احلكم بعد العرتاف: 
اإجاباتِك بـ)اأ(:  اإذا كانت معظم 
تفكرين  ــي،  ــعـ واقـ �ــســخــ�ــص  ــِت  ــ اأنـ
بواقعية ومنطقية، حتللني معطيات 
الأمور لتخرج نتائج �سليمة وواقعية. 
اإذا كانت معظم اإجاباتِك بـ)ب(: 
تنظرين  ل  خــيــايل،  �سخ�ص  اأنـــِت 
ما  بقدر  الوقائع  ول  التفا�سيل  اىل 
وتتمنينه،  تاأملينه  ما  اىل  تنظرين 
كثري  يف  تخطئني  يجعلِك  خيالِك 

من قراراتِك. 

يالية؟
ِت اأم خ

ة اأن
اأواقعي
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فتات��� الغالية ����ي
املو�سوع  ــذا  ه يــديــك  بــني  �ساأ�سع 
الذي تلخ�ص عنوانه يف حديث ر�سول 
اأنه  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
مل  النار  اأه��ل  من  ))�سنفان  قــال: 
كاأذناب  �سياط  معهم  قوم  اأرهما. 
ون�ساء  النا�س  بها  ي�سربون  البقر 
مائالت  مميالت  عاريات  كا�سيات 
روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت املائلة،ل 
ريحها.  يجدن  ول  اجلنة  يدخلن 
لتوجد من م�سرة كذا  واإن ريحها 
حممد   - احلكمة  )ميزان  وك��ذا((. 

الري�سهري - ج١:�ص3٥٠(

ــاأن دكــتــورًا جــاء من اأوروبــا  يقال ب
اإحدى اجلامعات  ليلقي حما�سره يف 
الــعــربــيــة. وحـــني دخـــل الــقــاعــة لفت 
نظره �سكل البنات العربيات امل�سلمات 

بروؤو�سهن الأكرب من الطبيعي.
ف�ساأل  ــي  ــ الأوربـ املــحــا�ــســر  فــخــرج 
ــاذًا يف اجلــامــعــة : مــا بـــال كل  ــت ــس اأ�
فهل  ال�سكل  بهذا  روؤو�سهَنّ  الطالبات 
اأو عــاهــة يف روؤو�ــســهــن  اإعــاقــة  بــهــَنّ 

؟؟؟؟!!!!
ول  �سعرهن  اأنه  له  الأ�ستاذ  فو�سح 

يقتنع  مل  الأوروبــي  لكن  فيه،  اعاقته 
واأكد اأن بهَنّ اإعاقة.

اأنــهــَنّ  لــه  العربي  الأ�ــســتــاذ  ف�سرح 
ت�ستخدم  �سعر  ما�سكات  ي�ستخدمَن 
�سعرهَنّ  فــريتــفــع  املــو�ــســة  مبــفــهــوم 
فانده�ص  الــ�ــســكــل.  ــهــذا  ب ويــ�ــســبــح 
الأوربي اأكرث وقال وهو م�سمئز: ملاذا 

يغريَن روؤو�سهَنّ ملنظر اأقبح!!!!
اأوربــي كافر،   هذا قوله: وهو رجل 
ــرف ما  ــان مــ�ــســلــمــًا وعــ فــكــيــف لــو كـ
الر�سول  وحديث  اهلل  عند  عقوبتهَنّ 
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�سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ))روؤو�سهن 
يدخلن  ل  املائلة  البخت  كاأ�سنمة 

اجلنة و ل يجدن ريحها((.
باهلل  والعياذ  النار  اأهــل  من  اإنــهــَنّ 
وهذا ما يوؤ�سف له انه مما ابتليت به 
جمتمعاتنا املتمدنة حديثا حيث اأغلب 
ورفع  المور  هذه  ي�ستخدمن  الفتيات 
�سعرهَنّ اكرث من املعتاد بحيث يلفت 

. النظر لكل من راآهَنّ
رؤوسهن كأسنمة البخت

في�سف ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( ن�ساًء كا�سيات مل يتجردن 
ذلـــك مل  مــع  لكنهن  و  املــالبــ�ــص  مــن 
فتنة  يكن  اأن  عن  مالب�سهن  متنعهن 
ينتفعن  فلم  عاريات  كاأنهن  للرجال 
اأن  البديهي  من  و  ب�سيء.  بلبا�سهن 
و  ــه  ــ واآل عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�ــســول 
�سلم مل يكن يتحدث عن ن�ساء ك�سفن 
ل  اأولء  لأن  روؤو�سهن،  و  اأج�سادهن 
اإمنا كان حديثه عن  ينتمني لأمته بل 
ن�ساء يعتقدن اأنهن ملتزمات مبا جاء 

به، فهن كا�سيات و لكْن كالعاريات.
اإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( مل ير بعينيِه الكرميتني ما نراه 
مكان  كــِل  يف  اأعيننا  بــاأم  اليوم  نحن 

على راأ�ِص كل امراأة تدعي الإ�سالم.
عنِد  من  الوحي  يتلقى  الــذي  ولكن 
اهلل �سبحانه تنباأ بهذه الظاهرة منذ 
كاأنه  و  اأربعمئة عام  و  األــٍف  اأكــرث من 
يراها باأِم عينيه كما يراها كل الب�سر 

يف هذا اليوم.
اأجل.. اإن كل من ينظر اإىل حجاِب 
يرى  الإ�سالم  يدعني  اللواتي  الن�ساء 
ال�سادق  و�سف  كما  متامًا  روؤو�سهن 

بال  املائلة،  البخت  كاأ�سنمة  الأمــني، 
مييز  ما  اأول  واإن  ريــب  اأو  �سك  اأدنــى 
وال�سيء  مالب�سهن  من  الن�ساء  هوؤلء 
الكرمي  الر�سول  ذكــره  الــذي  الوحيد 
وعــده  و�ــســلــم  ــه  ــ واآل عليه  اهلل  �سلى 
هو  وف�سحهن؛  عليهن  للدللة  كافيًا 
تبدو  بحيث  روؤو�سهن  على  ي�سعنه  ما 

روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت املائلة.
ومن منا ل يعرف كيف يبدو �سنام 
يعلم كيف يكون  اجلمل، و من منا ل 
ال�سنام املائل، واإذا نظرنا اإىل روؤو�ص 
ظنًا  �سعورهن  يغطني  اللواتي  الن�ساء 
بــاأِم  راأيــنــا  متحجبات؛  باأنهن  منهن 
اأعيننا حتقق نبوءة ر�سول اهلل )�سلى 
يقينًا  وعلمنا  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل 
َمْن هن الن�ساء اللواتي ُحرمن اجلنِة 
واآله  اأمِة حممد )�سلى اهلل عليه  من 

و�سلم( فال يدخلنها و ل يجدن ريحها  
بتغطية  و�ــســف  احلــديــث  يف  ــاء  وجــ
اأما  الوجِه،  على  الإ�سدال  اأو  الوجه 
اإل  يوؤهلك  فال  هذا  ال�سعر  غطاء 
لن  بل  اخللد،  جنة  من  للحرمان 

العياذ باهلل. و  جتدي ريحها 

اإعداد
اأمني اخلفاجي الدكتورة كرمية 
اجللدية   الأمرا�ص  اخت�سا�سية 
ف��رع  يف  امل�����س��اع��د  الأ����س���ت���اذ   
املجهرية  الأحياء 
بابل /جامعة  الطب  كلية 

تنباأ بهذه الظاهرة
ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم

منذ اأكرث من األف واأربعمائة عام وكاأنه يراها
باأم عينيه كما يراها كل الب�سر يف هذا اليوم

فتنبهي يا هداِك اهلل
ول حترمي نف�سِك من جنة اخللد وريحها
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من اقوال الغربيين عن الرسول وشريعته
الكاتب الروسي )بوش كين(
)ابو األدب الروسي الحديث(

)1837 -1799(
بالرو�سية  ال�ساعر  هذا  �سجل   لقد 
�سرية  بــال�ــســالم  لتــديــن  بـــالد  ويف 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  للر�سول 
والر�سول  الكرمي،  القراآن  كان  و�سلم 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم هما 
ق�سيدتاه:»  وكانت  ال�ساعر،  ملهمي 
قب�سات من القراآن  و)الر�سول( من 
امل�ستوحاة  الرو�سية  الدبية  املوؤلفات 
من ال�سرية النبوية، تناول يف ق�سيدته 
» الر�سول » املرحلة املبكرة من النبوة 
�سلى  الر�سول  بحياة  ي�ستهلها  حيث 

اهلل عليه واآله و�سلم.
السير وليم موير

ولد  بريطاين  وموؤرخ  م�ست�سرق  هو 
�سنة ) ١8١9(ومــات �سنة )١9٠٥(، 
الهند  يف  هامة  منا�سب  تــوىل  وقــد 
وعمل مدر�سا يف جامعة ادنربة، وقد 
امتاز بدرا�ساته يف التاريخ ال�سالمي 
فيه  حمــمــد(قــال  )حــيــاة  كتابه  ويف 
:كان حممد اذا لقي من يفرح بنجاح 
�سروره  و�ساركه  يــده  ام�سك  ا�سابه 
�سريكا  احلــزيــن  امل�ساب  مــع  وكـــان 

وكان  املوا�ساة،  ح�سن  العطف  �سديد 
مع  قــوتــه  يق�سم  الع�سر  ــات  ــ اوق يف 
النا�ص وكان دائم ال�ستغال والتفكري 
حياة  وهناءتهم،  حوله  من  راحة  يف 
و�سلم  ــه  واآلـ عليه  اهلل  �سلى  حممد 
وكان الذوق والدب من اظهر �سفاته 
وال�سرب  والعطف  التوا�سع  ان  كما 
واليثار واجلود من اخالقه احل�سنة.

كالمه  بو�سوح  حممد  امــتــاز  لقد 
ما  العــمــال  من  امت  وقــد  وي�سردينه 
التاريخ  يعهد  ومل  الــعــقــول  يده�ص 
ــا  ــفــو�ــص واحــي ــن مــ�ــســلــحــا ايـــقـــظ ال
الخالق ورفع �ساأن الف�سيلة يف زمن 
كان  ال�ــســالم،  نبي  حممد  فعل  كما 
وكــان  ــرثاء،  ــال ب قــط  ليطمع  حممد 
لطيف  وبـــذوق  ناعمة  بـــروح  ملهما 
والرقة  الجــالل  النبي  �سفات  ومــن 
بهما  يعامل  كــان  اللتان  والحـــرتام 
فالتوا�سع  �ساأنا  اقلهم  حتى  اتباعه 
الــذات  وانــكــار  والإن�سانية  ــراأفــة  وال

وال�سماحة والخاء.
حممدًا  الــر�ــســول  ن�سف  وحينما 
بهذه  و�ــســلــم  ــه  ــ واآل عليه  اهلل  �سلى 
ال�سفات العظيمة فاإننا بذلك ن�سف 
ال�ــســالم ونــقــدره ونــوقــره ونحرتمه، 

ولــقــد امــتــازحمــمــد بــو�ــســوح كالمه 
و�سهولة دينه ولقد امت من العمال ما 

مل ولن ي�ستطيعه م�سلح اجتماعي.
ولــقــد �سنع حمــمــد امـــة مــن قــوم 
كانوا من ق�سوة القلب والبداوة بحيث 
كما  فاأ�سبحوا  فيهم  التاأثري  ي�سعب 
ميــالأون  ــوا  وراحـ ال�ــســالم  نبي  اأراد 
بعد  ــورا  ــ ون علما  ذلـــك  بــعــد  ــامل  ــع ال
واجلاهلية،  اجلهالة  مــن  كــانــوا  ان 
قــوة  وال�ـــســـالم  مبحمد  فــاأ�ــســبــحــوا 
الوافر  امل�ستقبل  لها  �سيكون  را�سخة 
لو ت�سافرت وعملت بكتاب اهلل الذي 
اأنزله اهلل على حممد ليبعث به قوما 
ولو  يوم  ب�سريعته ذات  العامل  يديرون 

مت�سكوا به وعرفوا قيمته.
قال الشاعر الفرنسي المرتين:

اىل  ــا  داعــي م�سرعا  حمــمــد  كـــان   «
الهدى و و�سع عقائد معقولة، وعبادة 
انه  ف�سال عن  وهو  ال�سور  من  خالية 
كان م�سدر قيام ع�سرين دولة دنيوية 

فقد اأن�ساأا ملة واحدة »
ليبرتيني  ــيــل  الــكــولــون قـــال 

االيطالي في كتابه ) االسالم (
كثب  عــن  حمــمــدا  عــرفــت  ليتني   «
التي  العربية  الذات  هذه  اىل  لأتعرف 
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بّزت �سخ�سيتها كل نبي اآخر، وكل عظيم »
قال هـ.ج ويلز االنكليزي في كتاب ) معالم تاريخ االنسانية( 
قلوب  �سويداء  اىل  اجلذابة  ال�سالم  مبادئ  او�سل  حممدا  ان   «
ودون  الهياكل  وتبعتهم  املبهمة،  بالرموز  ال�ستعانة  دون  الب�سرية 

ما حاجة لرتاتيل الق�ص »  
قال برناردشو :

» لو ان حممدا بعث يف هذا القرن، وكان له المر املطاع لوفق كل 
التوفيق يف حل جميع امل�ساكل العاملية، ول�ستطاع ان يقود النا�ص 

اىل ال�سعادة وال�سالم »
قال غود فورا دمبومبين بالتونوف في كتابه ) تاريخ 

العالم (
» كان حممد رجال ذا مواهب الهية عليا، �ساد بها اأبناء ع�سره، 
ونفوذ  ال�سمائل،  وجاذبية  القلب  وطهارة  اجلاأ�ص  رباطة  وهــي 
الكلمة، وانه كان عابدا عظيما، وانه نظري جميع العباد العظام، 
بها من  ماأمور  التي هو  بالر�سالة  العتقاد  كان يجمع بني حرارة 
جانب احلق تعاىل، وبني ملكة العمال الدنيوية ومعرفة ا�ستخدام 

الو�سائل الالزمة لنجاح تلك الر�سالة»
قال اميل درمنغهم في كتابه ) حياة محمد(

باطلة،  ثقافة  بقلب خال من كل كذب، ومن كل  » جاء حممد   
ومن كل فخفخة فارغة وام�سك بكلتا يديه بالعروة الوثقى ولمينع 
هذا من انه كان عارفا تام املعرفة باحوال العامل املادي، بل كان 
ذلك التجرد الروحي اعون له على ادارة امور الدنيا، وهكذا كان 
كبار الروحيني يف العامل يتغلبون على العامل امل�سهود بالعامل غري 

امل�سهود »
قال درابر:

كان حممد متخلقا بتلك الخالق التي اذا اجتمعت برجل واحد 
اهلته لن يكون ذلك ال�سخ�ص الذي تتوقف عليه مقدرات العامل 
لقد كان يف وقت واحد نبيا وجنديا، وكان بليغا على املنرب كما كان 

با�سال يف ميدان القتال»
من اقوال الغربيين الذين اليؤمنون بالرسول

قال وليم موير في كتابه » سيرة محمد »
العمال  من  امت  وقد  دينه،  وي�سر  كالمه  بو�سوح  حممد  امتاز 
ما يده�ص العقول ومل يعهد التاريخ م�سلحا ايقظ النفو�ص واحيا 

الخالق ورفع �ساأن الف�سيلة، يف زمن ق�سري كما فعل حممد.
 قال جان جاك روسو في القرن الثامن عشر

القراآن  يقراأ  ثم  العربية  من  قليال  يتعلم  من   النا�ص  ومن   «
وي�سحك منه، ولو انه �سمع حممدا ميليه على النا�ص بتلك اللغة 
الف�سحى الرقيقة، وذاك ال�سوت املقنع املطرب املوؤثر يف �سغاف 
القلوب وراآه يوؤكد احكامه بقوة البيان، خلر �ساجدا على الر�ص 
او  والفخار  ال�سرف  مواقف  اىل  باأيدينا  خذ  النبي  ايها  ونــاداه 

مواقع التهلكة والخطار فنحن من نود املوت والنت�سار.

�ص١/ متى يكون اإبلي�ص قادرًا على بني اآدم؟ 
�ــص٢/ �سورة واحــدة فقط ذكر اهلل فيها ذا 

القرنني يف القراآن الكرمي ما هي؟ 
بني  اأخـــرب  الـــذي  ال�سخ�ص  هــو  مــن  �ـــص3/ 

اإ�سرائيل بخروج مو�سى )عليه ال�سالم(. 
�ــص4/ مــا هــو المــر الــذي اأمــر اهلل بــه بني 
من  العمل  بتعب  يح�سوا  ل  لكي  بفعله  اإ�سرائيل 

بناء الهرامات؟ 
عندما  هامان  من  فرعون  طلب  �ــص٥/مــاذا 

�ساهد معجزات مو�سى)عليه ال�سالم(؟ 
الأجوبة: 

 - ١
 - ٢
 - 3
 - 4
 - ٥

ال�سم الثالثي واللقب: 

املحافظة: 

موبايل: 

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

عليه ال�سالم. 
اجوبة العدد ٢3

ج �ص١/ األف واأربعمئة وخم�سون �سنة. 
ج �ص٢/ �سبعمئة �ساحر. 

ج �ص3/ ١- يظله اهلل يوم القيامة بظل عر�سه. 
٢- يجعله يف كنفه. 

ج �ص4/ ١- يوجب له النور الدائم يوم القيامة. 
٢- يعطيه احل�سنات بعدد كل �سيء مر عليه من 

�سواد الليل و�سوء القمر ونور الكواكب. 
ج �ص٥/ ال�سراح: و�سعه يف ال�سماء الدنيا يطوف 
الدنيا  ال�سماء  حوله املالئكة، املعمور: و�سعه يف 
يطوف حوله املالئكة، الكعبة امل�سرفة: و�سعها يف 

الأر�ص ليطوف حولها اجلن والإن�ص. 

أسئلة العدد 24
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المشبك
املقادير:

الكيلو طحني اأرباع  ثالث 
�سميد غرامًا   ٥٠

قــطــعــة خـــمـــرية بــحــجــم عــلــبــة 
الكربيت

باودر بيكن  باكيت 

نباتي زيت  واحد  ليرت 
ليمون ع�سري  كبريتان  ملعقتان 

القطر:  مقادير 
�سكر  ١كغم 

ماء كغم  ن�سف 

التح�سر:  طريقة 
حفرة  نفتح  ثم  اإنــاء  يف  بــاودر  والبيكن  وال�سميد  الطحني  منــزج 
املاء  باإ�سافة  املقادير  نعجن  ثم  اخلمرية  فيها  ون�سع  املنت�سف  يف 

يختمر.  حتى  �ساعتني  اأو  �ساعة  بفوطة  العجينة  نغطي  ثم  الفاتر 
�سكل  على  الزيت  يف  ونقليه  قالب  يف  العجينة  ن�سع  يختمر  اأن  بعد 

القطر ون�سعه يف  النار  امل�سبك عن  نرفع  ثم  حلقات، 
للتقدمي. يو�سع يف طبق  بعد ذلك 
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البيتزا  مافينز 
املقادير: 

بي�سة بيا�ص   ٢
باودر بيكنك  �سغرية  ملعقة   ٢
فورية �سغرية خمرية  ملعقة   ١

ال�سم�ص عباد  زيت  فنجان  ربع  اىل  ن�سف 
الد�سم  فنجان حليب خايل  ون�سف   ١

فنجان طحني  ٢
�سغرية مقطعة  �سفراء  فليفلة   ١ حمراء،  فليفلة   ١

١ وربع جبنة بي�ساء قليلة الد�سم مربو�سة او مفرومة 
عمة نا

١ فنجان زعرت طازج او نا�سف)ورق(
ا�سود او  زيتون مقطع اخ�سر  ١ فنجان 

الكتان بذر  ملعقة   ٢
العمل:  طريقة 

مع  النا�سفة  املواد  ن�سيف  جيدًا،  ونحركهم  واخلمرية  باودر  البيكنك  ثم  ال�سائلة  املقادير  ون�سع  وعاء  نح�سر 
بالزيت  وندهنها  املافنز  �سينية  نح�سر  جاهزًا،  اخلليط  وي�سبح  املقادير  جميع  تختلط  حتى  جيدًا  التحريك 
بالرف  و�سعها  ثم  من  تن�سج  حتى  ملدة)١٠-١4(دقيقة  الفرن  يف  املافينز  قالب  يف  اخلليط  ون�سع  والطحني، 

ال�سغري.  احلجم  من  مافينز  حبة   3٠ التح�سري  الكمية  هذه  تكفي  الوجه،  يتحمر  حتى  للفرن  العلوي 
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هل تغلم

هل تعلم
البعو�سة . . لها اأ�سنان، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب . . ٢8 �سنًا يف فمه، وللفيل 3٢، وللجمل 34 وللكلب4٢

هل تعلم 

ويبلغ  با�ستمرار،  الن�سان  عــني  رمــو�ــص  •تتجدد 
متو�سط عمر الرم�ص الواحد حوايل ١٥٠ يوما

هل تعلم 

•ان كل الكائنات حترك فكها ال�سفلي عند الأكل، 
عدا التم�ساح، الذي يحرك فكه العلوي
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هل تعلم
هل تعلم 

اأن قلب الذبابة يخفق ١٠٠٠ مرة يف الدقيقة الواحدة  •
هل تعلم 

اأن اأكرب �سحراء يف العامل هي ال�سحراء الكربى يف   •
�سمال اأفريقيا

هل تعلم 

وي�سل  الربازيل،  تعي�ص يف  العناكب  اأنواع  اأ�سخم  اأن   •
وزنها اإىل 8٥ جرامًا

هل تعلم 

اأغلب الأ�سماك التي يف اأعماق عميقة جدًا . . عمياء  •

هل تعلم 

اأن حا�سة الذوق لدى الفرا�ص توجد يف اأرجلها اخللفية.  •

هل تعلم 

اأن اأثقل حيوان يف العامل هو احلوت الأزرق
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هل تعلم

هل تعلم 

الفر�ص ي�ستطيع اأن يظل �سهرًا كاماًل واقفًا على اأقدامه  •

هل تعلم 

اللحوم،  ختم  يف  امل�ستخدم  احلــرب  اأن    •
ي�سنع من ق�سور العنب الأ�سود

هل تعلم 

بي�سة  هــي  الآن  الــعــامل  يف  بي�سة  اأكـــرب  اأن    •
النعامة، وزنها ٢ كيلوجرام تقريبًا، اأّم �سمك ق�سرتها 

وزنه ل�سخ�ص  فيبلغ ١،٥ ميليمرت تقريبا، وميكن 
 98، ١٢6 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم

هل تعلم 

اأن اأكرث احليوانات حدة يف ال�سمع هي الذئاب واحلمري  •

هل تعلم 

ــه  ــوط اإحــــدى اأذرعــ ــب ــط عــنــدمــا يــفــقــد الأخ  •
الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجيًا فيما بعد.

هل تعلم 

فرائ�سه  املرقط ي�سطاد  الأمريكي  النمر  اأن   •
من الأ�سماك بكفه ذي الرباثن.
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استمتعي بحياتك

حددي بال�سبط اجلوانب التي ت�سبب لك الإزعاج والتوتر، 
تدوين هذه  اأمينة وحــاويل  نف�سك يف مواجهة  اإجل�سي مع 

اجلوانب... ثم حاويل البحث عن اأ�سباب كل م�سكلة. 
ملعرفة مدى  الرئي�سية  امل�سكالت  اأ�سباب  بتقييم  اأبدئي 
اأنــِك  وتــاأكــدي  لإزعــاجــك  م�سدرًا  تظل  اأن  ا�ستحقاقها، 
ا�ستطاعتِك جتنب  اأنه يف  الأحيان �ستجدين  يف كثري من 
ب�سيطة يف روتني  املعاناة عن طريق تعديالت  الكثري من 
حياتِك، اأما اإذا كانت اأ�سباب التوتر خارجة عن اإرادتِك 
ول �سبيل لتجنبها فاإن اأف�سل اأ�سلوب هو حماولة تربيرها 
قد  باأنِك  نف�سك  اإقناع  مع  رحب  ب�سدر  لتقبلها  لنف�سِك 

تعودِت عليها اأو �سوف تتعودين عليها حماية لأع�سابِك. 
ُي�سَتَجّد  اأن  ع�ساه  فيما  بالتفكري  نف�سِك  اإزعاج  جتنبي 
الحتياطات  اإتخاذ  ويكفي  امل�ستقبل،  يف  م�سكالت  من 
ملواجهة  والع�سبي  الذهني  جهدك  وتــوفــري  الــعــاديــة، 

احلالية.  امل�سكالت 
اأحر�سي على اأن يكون اأحد جوانب حياتك على ما يرام 
داخلك.. يف  النف�ص  عن  والر�سي  للثقة  مبعثًا  يعد  واأنــه 

هو  وم�ساعفاتها  التوتر  حــالت  ي�سبب  ما  اأكــرث  من  اإن 
حما�سرة ال�سخ�ص بامل�سكالت يف حياته الأ�سرية واملهنية 

يف نف�ص الوقت. 

اأن  تــذكــري  اأهــدافــك،  حتديد  عند  الإ�ــســراف  جتنبي 
ال�سعور  وراء  الأول  ال�سبب  هي  امل�ستحيل  حتقيق  حماولة 
�سلبيًا  موقفًا  تتخذي  ل  الوقت  نف�ص  ويف  والتوتر،  بالقلق 
من احلياة لأن ذلك من �ساأنه اأن يولد يف داخلك اأح�سا�سًا 
بالتمرد والتوتر، عليك اأن تكوين واقعية قدر الإمكان عند 
الأهــداف من  تعديل هذه  باأ�ص من  ول  اأهدافك،  حتديد 

وقت لآخر. 
اأو  املادي  العون  لهم  املحيطني بك وقدمي  تعاطفي مع 
النف�سي واأقبلي بدورك تعاطفهم معك ول تعتربينه ف�سوًل 
منهم، اإن ذلك ي�ساعدك على تخطي م�سكالتك حتى واإن 
وملجرد  فعلية  م�ساعدات  على  ينطوي  تعاطفهم  يكن  مل 
بهذا  الإح�سا�ص  ي�ساركونك  من  هناك  بــاأن  اإح�سا�سات 

املوقف الع�سيب. 
الــراحــة،   مــن  ب�سيط  ــو  ول ق�سط  اأخــذ  على  اأحــر�ــســي 
التوتر  ي�سببا  اأن  ميكن  والإرهـــاق  التعب  اأن  وتــذكــري 
ذلك  تعتربي  ول  نف�سك  عن  بالرتفيه  اأهتمي  الع�سبي، 
من الكماليات، واحر�سي على القيام بالنزهات اخللوية 

من وقت لآخر. 

من اأجل حياة اأف�سل
واأوقات �سعيدة

عملية ن�سائح 
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المناسبات

الأوىل جمادى  �سهر  منا�سبات 
ال�سالم(٥هـ.  الكربى)عليها  زينب  ال�سيدة  ولدة  الأوىل:  ٥ جمادى 

ال�سالم(8هـ.  طالب)عليه  اأبي  بن  جعفر  وا�ست�سهاد  موؤته  حرب  6منه: 
الوائلي)١434هـ(.  اأحمد  ال�سيخ  وفاة  رواية،  على  ال�سالم(  الزهراء)عليها  فاطمة  �سهادة  منه:   ١3

١9 منه: �سهادة زيد بن �سوحان يف حرب اجلمل36هـ. 
ال�سالم(١9٢هـ.  جعفر)عليه  بن  مو�سى  بن  القا�سم  وفاة  ٢٢منه: 

ال�سريفني)١4٢8هـ(.  املاأذنتني  بتفجري  الع�سكريني  الإمامني  مرقد  على  العتداء  جتديد  ٢7منه: 
تعاىل  اهلل  املــهــدي)عــجــل  لــالإمــام  الــثــاين  ال�سفري  اخلــالين  �سعيد  بــن  عثمان  بــن  حممد  وفــاة  مــنــه:   ٢9

فرجه(3٠4هـ. 
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انوار

اإعداد املراأة القدوة
وتتدفق  الرباءة  ا�سراقات  عليه  تطفو  مالئكي  وجه 
م�ستقباًل  ت�سرق  براقة  وعيون  الطفولة  حيوية  منه 
باهرًا ما اأجملها هذه الطفلة يف ربيع الع�سر ال�سنوات 
فهي جملببة بالميان قبل الرداء، حيث تقول لمها مِلَ 
الإ�سالمية  العباءة  فوق  اأرتديها  ت�سرتين يل عباءة  ل 

اأنها اأكرث �سرتًا وح�سمة اأرجوك. 
حبيبتي  وقالت:  بابنتها  فخر  وكلها  الأم  فابت�سمت 
بارك اهلل فيك، ف�سناأخذها حاًل وترتدينها مادام نحن 
على باب الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( لتكون خطوة 
اأنــواِر الإميــان ي�سيء القلب  يف بناء النف�ص ونــورًا من 
والروح ويتدفق اأنوارًا يف امل�ستقبِل، لت�سبحي فتاة �سوية 

متبعة نهج الإ�سالم ال�سحيح �سكاًل وم�سمونًا. 
الأبنة والأم  اأ�سعدين بهذا احلوار الذي دار بني  ما 
ب�سكل عفوي  والإ�سراقات الإميانية تفوح منه وتر�سم 
ونحن  فا�سلة،  ناجحة  واعية  مباركة  فتاة   للم�ستقبِل 
تقود  القيادية،  املـــراأِة  اىل  ما�سٍة  بحاجٍة  زمــٍن  يف 
ال�سحيحة  واملثل  الأمــان  بــرِّ  اىل  الن�ساء  مركب 

وتقتن�ص  ب�سرا�سٍة  الدخيلة  الأفــكــاٍر  تهاجمنا  حيث 
بالع�سِل  ال�سم  تد�ص  حيث  م�سوهة  باأفكار  فتياتنا  مّنا 

ب�ستى الذرائع عن حقوِق وم�ساواة املراأة. 
على  القيادية  الــكــوادر  اإعـــداد  باأهمية  الــوعــي  اإن 
ما جاء  وهذا  ال�سغِر،  من  يبتدئ  ال�سحيحة  الأ�س�ص 
احلجِر(  على  كالنق�ص  ال�سغِر  يف  )التعلم  مقولِة  يف 
يف  والربامج  واملحا�سراٍت  املناهج  تكثيِف  من  بد  ول 
ِلت�سلِح  والعامة  الدينية  الثقافات  ون�سر  املجال  هذا 
و�سعفًا يف هذا  باملعلومِة حيث نالحظ ق�سورًا  املراأة 
اجلانب، فيجب اأن نركز على الدوِر املهم الذي يلعبه 
وتو�سيع  ومتكينهّن  الن�ساء  بو�سِع  الرتقاِء  يف  التعليم 
الإبــداِع  على  الــذات  لتحفيز  التنمية  يف  م�ساركتهّن 
يتنا�سب  دورًا جديدًا  املراأة  لتاأخذ  الهمم  وا�ستنها�ص 

مع الع�سِر اجلديد املليء بالأحداِث والتحديات. 

مو�سى عبيد  وداد 
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قال أمري املؤمنني)عليه السلم(:
كر 

ن املن
ف والنهي ع

كوا األمر باملعرو
»ل ترت

كم« 
ن فل يستجاب ل

كم ثم تدعو
كم شرار

َفيُوَلَّ علي


