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تكلم القرآن الكيم عمن هاجر الى بلد غير بلده فاراً بدينه في أكثر من آية كريمة ليبّين منزلة المهاجر في سبيل 
اهلل تعالى وأجرهم العظيم، فتارة يصفهم بالراجين لرحمة اهلل تعالى كما في قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ َآمَنُوا وَالَّذِينَ 
هُ َغُفورٌ رَحِيمٌ{ )البقرة 218(، وتارة يشير الى ثوابهم وجزيل  هِ وَاللَّ هِ ُأوَلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمََة اللَّ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَِبيِل اللَّ
رَنَّ  َكفِّ العطاء اإللهي إليهم كما في قوله تعالى: }َفالَّذِينَ هَاجَرُوا وَُأخِْرجُوا مِنْ دِيَاِرهِمْ وَُأوُذوا فِي سَِبيلِي وََقاتَُلوا وَُقتُِلوا َلُ
وَاِب{ )آل عمران: 195(، وثالثة  هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّ هِ وَاللَّ نْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّ دْخَِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجِْري مِنْ تَحْتِهَا اْلَ عَنْهُمْ سَيَِّئاتِِهمْ وََلُ
هِ وَالَّذِينَ َآوَوْا وَنَصَرُوا ُأوَلئِكَ  يصفهم بالمؤمنين حقاً كما في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ َآمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَِبيِل اللَّ
في  كما  العظيمة  بالدرجات  الفائزين  يجعلهم  ورابعة   ،)74 )األنفال:  َكِريمٌ{  وَِرْزٌق  مَْغفِرَةٌ  َلهُمْ  حَقًّا  الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ 
هِ وَُأوَلئِكَ هُمُ الَْفائِزُونَ{  هِ بَِأمْوَالِِهمْ وََأنُْفسِِهمْ َأعَْظمُ دَرَجًَة عِنْدَ اللَّ قوله تعالى: }الَّذِينَ َآمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَِبيِل اللَّ
هِ مِنْ بَعْدِ  )التوبة: 20(، وخامسة يبشرهم بما سينالونه في الدنيا واآلخرة كما في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّ
يَعَْلمُونَ{)النحل: 41(، وهناك الكثير من اآليات التي  َلوْ َكاُنوا  َلنُبَوَِّئنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًَة وََلَجْرُ اْلَخِرَةِ َأْكبَرُ  مَا ُظلِمُوا 
امتدحت المهاجرين في سبيل اهلل تعالى ليحافظوا على دينهم ومبادئهم ومقدساتهم، فلهذا صارت الهجرة لون من 
ألوان العبادة، وهذا يدل على أن النازحين الذين شرفوا هذه المحافظات بوجودهم هم في عبادة مستمرة وأجر كبير فال 

تأخذهم في اهلل لومة الئم، وال تصاب نفوسهم باإلحباط ألنهم في عين اهلل تعالى ورعايته.
المشرف العام

الهجرة عبادة
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ســــؤال/ مــا هــو احلــكــم الشرعي 
للنكاح وما الدليل عليه؟

حد  يف  مستحب  النكاح  جـــواب/ 
اىل  اضافة  ذلك  على  والدليل  نفسه 
املتواترة،  الكتاب والسنة  االمجاع هو 
يَ���امَ���ى  قــال تــعــاىل: }وََأنْ���كِ���حُ���وا اْلَ
عِبَادُِكمْ  مِ���نْ  وَال��صَّ��الِ��حِ��نَ  مِ��نْ��ُك��مْ 
هُ  وَإِمَائُِكمْ إِنْ يَُكوُنوا ُفَقرَاءَ يُْغنِِهمُ اللَّ

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ )1(.  مِنْ َفْضلِهِ وَاللَّ
ويف احلــديــث الــنــبــوي املـــروي بني 
رغب  فمن  سنيت  )الــنــكــاح  الفريقني 

عن سنيت فليس مين( )2(. 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  وعــن 
دينه  نصف  احرز  تزوج  )من  وسلم(: 

فليتق اهلل يف النصف اآلخر( )3(. 
ســـــؤال/ هـــل تـــوجـــد عـــالقـــة بني 

التزويج والرزق؟
جواب/ املستفاد من اآلية السابقة 
وبعض االخبار ان التزويج موجب لسعة 
الرزق ففي خرب اسحاق ابن عمار قلت 
ألبي عبد اهلل )عليه السالم( احلديث 

أتى  إّن رجاًل  الناس حق  يرويه  الذي 
وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
بالتزويج  فأمره  احلاجة  اليه  وشكى 
حتى أمره ثالث مرات، قال أبو عبد 
اهلل )عليه السالم(: )نعم هو حق(ثم 
قال )عليه السالم(: )الرزق مع النساء 

والعيال( )4(. 
ســــؤال/ مــا هــو احلــكــم الشرعي 

للعزوبة؟
جواب/ يستفاد من بعض االخبار 
الــنــيب )صلى  الــعــزوبــة، فعن  كــراهــة 
موتاكم  )رّذال  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل 

العّزاب( )5(. 
سؤال/ هل ينقسم النكاح بانقسام 

االحكام التكليفية اخلمسة؟
جواب/ نعم ينقسم النكاح بانقسام 
حرام،  اخلمسة:  التكليفية  االحــكــام 
مثل نكاح االم والبنت واالخت والعمة 
واخلالة وبنت االخ وبنت االخت واخت 

الزوجة وهذه حمرمة مجيعًا. 
اما النكاح املكروه مثل: التزوج من 
املرأة  ونكاح  السوء  منبت  يف  النساء 
واملــرأة اليت ال تطيع زوجها  اجملنونة 

وكنكاح املرأة العقيم. 
وقد يكون النكاح واجب خلصوصيه 
الوقوع يف  اذا خاف من  تقتضيه كما 

توقف  او  الــتــزويــج  تــرك  اذا  احلـــرام 
حفظ نفسه من اهلالك على التزويج. 
وقد تكون هناك خصوصية تقتضي 
يف  استحبابه  على  زائــدًا  االستحباب 
نفسه كالنكاح من البكر، ومن املؤمنة 
حسنة االخالق، ومن املطيعة لزوجها. 
املرأه  مــواصــفــات  ســؤال/مــاهــي 

اليت ينبغي التزوج بها: 
ينبغي ان يهتم الرجل بصفات من 
امراه  اال  يتزوج  بها فال  التزوج  يريد 
عفيفه كرميه االصل، ان ال تكون من 
بكرًا  تكون  وان  شبهة-  وطء  او  زنــى 
طيبة  عيناء  مســـراء  عفيفة،  ودودًا 
صاحلة،  شعر،  ذات  مجيلة،  الــريــح، 
تــعــني زوجــهــا عــلــى الــدنــيــا واالخــــرة، 
عــزيــزة يف اهــلــهــا، ذلــيــلــة مــع بعلها، 
متربجة مع زوجها، حصانة مع غريه. 
ســؤال/ ما هي مواصفات الرجل 

الذي يراد تزوجيه؟
واولياءها  للمرأة  ينبغي  جــواب/ 
يراد  الــذي  الرجل  بصفات  االهتمام 
تــزوجيــه، فــال تــتــزوج اال رجــاًل دينيًا 
تزويج  ويــكــره  االخـــالق  حسن  عفيفًا 
ـــي  ســــيء اخلـــلـــق واملــخــنــث واالعـــراب

والفاسق وشارب اخلمر. 
السيد خضري املدني

ď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه األسرة



وََآُتوا  الصَّلَةَ  }وََأقِيمُوا  تعاىل:  قال 
مِنْ  نُْفسُِكمْ  لَِ ُتَقدِّمُوا  وَمَ��ا  ال��زََّك��اةَ 
هَ بِمَا تَعْمَُلونَ  هِ إِنَّ اللَّ خَيٍْر تَِجدُوهُ عِنْدَ اللَّ

بَصِريٌ{ )البقرة/110(. 
الــــزكــــاة واخلـــمـــس ضــــــرورة من 
ضروريات الدين، واّن منكرها مندرج 
البيت  اهــل  ورد عن  وقــد  الكفار،  يف 
قرياط  مانع  )إّن  الــســالم(:  )عليهم 
املـــؤمـــنـــني وال من  مـــن  لــيــس  ــهــا  مــن

املسلمني( )البحار/ج69/2: 11(. 
زماننا-زمن  يف  اخلــمــس  يقسم 
لألمام  نصف  نصفني:  اىل  الغيبة- 
احلــجــة )عــجــل اهلل فــرجــه( ونصف 
اىل بين هاشم: ايتامهم، ومساكينهم، 
هذه  يف  ويــشــرتط  سبيلهم،  وابـــنـــاء 
االصناف مجيعًا االميــان، كما يعترب 
ابن  ويــكــفــي يف  ـــام،  ـــت االي الــفــقــر يف 
ولو  التسليم،  بلد  يف  الفقر  السبيل 
من  يتمكن  مل  اذا  بلده  يف  غنيًا  كــان 
السفر بقرض وحنوه على ما عرفت 

اعتبار أن  الزكاة واألحوط وجوبًا  يف 
ال يكون سفره معصية، وال يعطي اكثر 

من قدر ما يوصله اىل بلده. 
وجتــب الــزكــاة واخلــمــس على كل 
البلوغ،  هي:  بشروط  ومسلمة  مسلم 
والعقل، واحلرية، وامللك، والتمكن من 

التصرف. 
فرض  يف  عديدة  روايـــات  وهناك 
اخلمس على الرجال والنساء، وتكون 

ِمسة بإحدى الصورتني:  َ املرأة مخُ
تــكــون هلــا ســنــة مخسية  ان   -1
وذلك  االهـــل  او  الـــزوج  عــن  مستقلة 
او  الــشــرعــي  احلــاكــم  مــع  باملصاحلة 
بــدايــة سن  يف  سنة مخسية  حتــديــد 
املفروض  هو  كما  )البلوغ(  التكليف 
تكون  ان  يـــفـــرتض  ـــصـــورة  ال وهـــــذه 
لدى كل امــرأة ذات حرفة او مكسب 
معني ولو كان عن طريق نفقة زوجها 

وذويها. 
الصورة  مــن  تتمكن  مل  اذا   -2

االوىل فيجب ان تكون تابعة لشخص 
الزوج  او  كــاألب  اخلمسية  سنته  يف 
مـــثـــاًل حبــيــث حتـــاســـب نــفــســهــا مع 

صاحب السنة اخلمسية. 
ومن اهم مصارفه يف هذا الزمان-
الذي قّل فيه املرشدون واملسرتشدون- 
اقــامــة دعــائــم الــديــن ورفـــع اعالمه، 
وترويج الشرع املقدس ونشر قواعده 
واحكامه، ويندرج يف ذلك تأمني مؤونة 
اهل العلم الصاحلني اللذين يصرفون 
الدينية،  العلوم  حتصيل  يف  اوقاتهم 
اجلاهلني  تعليم  يف  انفسهم  الباذلني 
املؤمنني  ونــصــح  الــضــالــني  وارشـــــاد 
بينهم، وحنو  ذات  واصــالح  ووعظهم 
ذلــك ممــا يــرجــع اىل اصـــالح دينهم 
عند  درجاتهم  وعلو  نفوسهم  وتكميل 
ربهم تعاىل شأنه وتقدست امساؤه، 
واالحوط لزومًا مراجعة املرجع االعلم 

املطلع على اجلهات العامة. 

الزكاة والخمس
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يَ��ْغ��ُض��ْض��نَ  لِ���ْل���مُ���ؤْمِ���نَ���اتِ  } وَُق�������ْل 
ُفرُوجَهُنَّ  وَيَ��حْ��َف��ْظ��نَ  َأبْ��صَ��اِرهِ��نَّ  مِ��نْ 
مِنْهَا  َظ��هَ��رَ  مَ��ا  إِلَّ  ِزي��نَ��َت��هُ��نَّ  يُ��بْ��دِي��نَ  وََل 
وََل  جُيُوبِِهنَّ  عََلى  بُِخمُِرهِنَّ  وَلْيَْضِربْنَ 
 }  .  . لِبُعُوَلتِِهنَّ.  إِلَّ  ِزينََتهُنَّ  يُبْدِينَ 

)النور/31(. 
نظر  املـــــرأة  االســـــالم اىل  يــنــظــر 
فريدة  لؤلؤة  ويعدها  واكــبــار،  اجــالل 
احلجاب  صــدف  يف  تخُسرت  ان  ينبغي 
والعفة،  ــاء  احلــي حــصــن  يف  ــفــظ  وحتخُ
لتكون يف مأمن عن غري احملارم وعمن 

يف قلوبهم مرض. 
يقلل  احلجاب  قانون  ان  شك  وال 
االجتماعية  املــفــاســد  مـــعـــدالت  مـــن 
ويضفي  ـــة  االســـري ــعــالقــة  ال ويـــقـــوي 
وحمبًة،  صفاًء  الداخلي  مناخها  على 
واجيابية، وعفًة وسدادا، حبيث  وودًا 

امورها  ومتشية  االســرة  ادارة  تتسنى 
بصورة افضل. 

عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رســول  ســأل 
شيء  )أي  املسلمني  وسلم(يومًا  وآلــه 
خــري لــلــنــســاء؟( فلم جيــب احــد خال 
بنت  الــســالم  عليها  الــزهــراء  فاطمة 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
فــقــد اخـــربت زوجــهــا امـــري املؤمنني 
سؤال  ابلغها  ان  بعد  السالم(  )عليه 
ابيها فأجابته )خرٌي للنساء ان ال يرين 
ــرجــال(، وهي  الــرجــال وال يــراهــّن ال
نفسها من فاق اهتمامها وتعدى حالة 
الدنيا  الــســرت واحلــجــاب يف احلــيــاة 
ليمتد خارج تلك احلدود فتفكر بسرت 
اجلسد بعد املوت اذا غدا جثة هامدة 
كله  ذلــك  ان  اال  طــامــع،  بها  يطمع  ال 
املرأة  متــارس حقوق  ان  عن  يثنها  مل 

بل الشك وال جدال يف انها اول امرأة 
وقفت تدافع عن احلق واحلقيقة تارة 
القرآن  املرأة اليت أقرها  وعن حقوق 
ـــارة اخــــرى، ولــكــن احلــجــاب يف كل  ت
تــلــك االحــــوال ظــل مــالزمــًا هلــا حتى 
وهي تلقي خطبتها املشهورة على مأل 
ضربت  ان  بعد  واالنــصــار  املهاجرين 

بينها وبينهم ستارًا. 
فــاحلــجــاب يــظــهــر مجــــال الــــروح 
الــداخــلــي، مجــال اجلــوهــر فهو خيرب 
عن حسن خلقِك وعن صفاء معدنِك 
الوقور،  يؤكد مظهرك احملتشم  الذي 
فمالِك واملظهر املشبوه الذي يضر وال 
ينفع، فيجب سرت مجيع بدن املرأة عن 
االجنيب ما عدا قرص الوجه والكفني 

حتى املفصل. 

اهلل  تكريم 
المرأة 
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يسلط كادر جملة )رفقًا بالقوارير( 
الضوء على النشاطات اليت اقيمت يف 
قسم الشؤون الفكرية للعتبة احلسينية 
املــقــدســة وذلــــك مــن خـــالل االمسية 
حماضرة  تضمنت  والــــيت  الــثــقــافــيــة 
تهاني(  حمــمــد  )ام  املــبــلــغــة  الــقــتــهــا 
مبناسبة والدة السيدة الزهراء )عليها 
السالم( وضمت احملاضرة يف طياتها 

احملاور التالية: - 
نبذة عن سرية الزهراء )عليها  أ - 
السالم( العطرة وتأريخ والدتها وشرف 

هذه الوالدة املباركة. 
الزهراء )عليها السالم( قدوة  ب - 

للمرأة املسلمة. 
ام  الــســالم(  )عليها  الــزهــراء  ت - 
واحلسني  احلسن  السبطني  وام  ابيها 

)عليهما السالم(. 
الزهراء  مــن  البيت  آل  نسل  ث - 

)عليها السالم(. 
احملاضرة،  حمــــاور  هـــذه  فــكــانــت 
تقدمها  اليت  االخرى  النشاطات  ومن 
اسئلة  وضـــع  هــي  الثقافية  االمــســيــة 
الزهراء  السيدة  والدة  حــول  واجــوبــة 
اجلوائز  ـــع  ـــوزي وت ـــســـالم(  ال )عــلــيــهــا 
باالجوبة  الــفــائــزات  املتسابقات  على 

الصحيحة. 
وكذلك توزيع الزهور مبناسبة هذه 

بطاقات  توزيع  وايضًا  املباركة  الــوالدة 
االمــام احلسني  حــرم  لدخول مضيف 
)عليه السالم( للتربك بوجبة عشاء. 

وتوزيع فولدرات تعريفية حول والدة 
السيدة الزهراء )عليها السالم( وكان 
الثقافية  به االمسية  اختتمت  خري ما 
الفرج لالمام احلجة  قــراءة دعــاء  هو 
بن احلسن )عجل اهلل تعاىل فرجه(، 
ــى هذه  وقــــد اثـــنـــت احلــــاضــــرات عــل
اجلهود املبذولة اليت تقدمها االمسية 
الثقافية وعلى هذا اجلمع الكبري هلذه 
للعاملني  وبــاركــوا  املــفــيــدة  احملــاضــرة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  وطلبوا  فيها 

التوفيق هلم. 
يقدمها  اليت  النشاطات  عن  وامــا 
ــثــقــايف يف قسم  ــدى ال ــت ــن املــنــتــدى )امل
ام  وفاة  ذكرى  ففي  الفكرية(  الشؤون 
البنني )عليها السالم( مت افتتاح املنتدى 
الكريم  القرآن  آيات  من  بتالوة عطرة 

واليت القتها االخت )ام مرتضى(. 
دعوة  بتوجيه  املنتدى  اعضاء  وقام 
اىل االستشارية العلوية )رفاه احلكيم( 
نبذة  احلــاضــرات  امســاع  على  لتلقي 
الفاضلة  السيدة  حياة  عن  متصرة 
الست  قــامــت  وكـــذلـــك  ــنــني(  ــب ال )ام 
)رفاه( بشرح زيارة وارث، لغرض إفادة 

احلاضرات باملنتدى. 

بتوزيع  املنتدى  اعضاء  قام  وكذلك 
باملسابقة  الــفــائــزات  عــلــى  اجلـــوائـــز 
وتوزيع البطاقات لدخول مضيف حرم 

االمام احلسني )عليه السالم(. 
ومن النشاطات ايضًا قام كادر جملة 
استمارات  بتوزيع  بالقوارير(  )رفــقــًا 
استبيان على املشاركات لالطالع على 
مفيدة  اآلراء  وكانت  اجمللة  قــّراء  آراء 
تطلب  اآلراء  بعض  وكــانــت  وهــادفــة، 
املرأة  املواضيع اليت ختص  املزيد من 

دينيًا واخالقيًا. 
بطاقات  بتوزيع  الكادر  قام  وايضًا 
االمــام احلسني  حــرم  لدخول مضيف 
مبسابقة  لــلــفــائــزات  الــســالم(  )عليه 

)اسئلة واجوبة( رفقًا بالقوارير. 
توزع  النشاطات  ختام  مسك  ويف 
)25( حوالي  بالقوارير(  )رفقًا  جملة 
نسخة على احلاضرات، اذ نسأل اهلل 
ونتمنى من  والــقــبــول  الــســداد  تــعــاىل 
مجــيــع الــقــارئــني واصــحــاب الــقــلــم ان 
اواًل  وافكارهم  مبقرتحاتهم  يرفدونا 
اهلل  ومــن  ثانيًا،  واحباثهم  وبكتاباتهم 

تعاىل التوفيق. 
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 ))جّم عن اإلحصاء عددها، ونأى عن اجلزاء امدها، 
بالشكر  الستزادتها  وندبهم  أبدها،  اإلدراك  عن  وتفاوت 
التصاهلا، وأستحمد اىل اخلالئق بأجزاهلا، وثنى بالندب 

اىل أمثاهلا((. 
•  )جم عن االحصاء عددها(: - 

وهي  كثرية  أي  تعاىل مجة  اهلل  فنعم  كثر  مبعنى  جم 
أكثر من ان حنصيها عدًا واستقصاء. كما قال اهلل تعاىل: 

هِ َل ُتحْصُوهَا{ )ابراهيم: 34(.  }وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمََة اللَّ
•  )ونأى عن اجلزاء أمدها(: -

أي إن النعم االهلية أمدها بعيد يف مشوهلا وهي أبعد 
من أن يناهلا جزاء يعادهلا أو يقابلها فمهما اجتهد االنسان 
الــذي يويف به ما  يف أداء الشكر فإنه ال يصل اىل احلد 

يقابل نعمة من تلك النعم اجلمة البعيدة. 
•  )وتفاوت عن االدراك أبدها(: - 

وهنا ترقت الصّديقة )عليها السالم( اكثر يف حديثها 
اهلل  نعم  فــإن  ذلــك  يف  أدق  معاني  فأعطت  اهلل  نعم  عــن 
من  االدراك  حدها  اىل  يصل  ان  من  وأكثر  أبعد  تعاىل 

إشراقات فكرية من أنوار 
خطبة الزهراءعليها السالم

احللقة الثانية
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او  له ان حيصيها عدا  االنسان فأنى 
إشارة  االبد  كلمة  ولعل  يوفيها شكرًا. 
اىل بعدها الزمين كما أن األمد يكون 
تعبريًا عن ابعادها األخرى من الشمول 

والكثرة. 
)وندبهم الستزادتها بالشكر    •

التصاهلا(: - 
ندبهم أي دعاهم بأن يستزيدوا من 
نعمه تعاىل عن طريق الشكر ولتبقى 
متصلة مستمرة بأن ال يكفروها فيؤدي 
وذلك  وانقطاعها  زواهلا  اىل  كفرانها 
نَ  تََأذَّ وَإِْذ   { تعاىل:  قوله  اىل  إشارة 
ِزيدَنَُّكمْ  َلَ شَ��َك��رُْت��مْ  َل��ئِ��نْ  رَبُّ��ُك��مْ 
َلشَدِيدٌ{  عَ��َذابِ��ي  إِنَّ  َكَفرُْتمْ  وََل��ئِ��نْ 

)ابراهيم: 07(. 
فأما  ووعيد.  اآلية وعد  ففي هذه 
الوعد فهو أن اهلل تعاىل وعد عباده إن 
هلم  يزيدنها  وآالءه  ونعمهخُ  شكروا  هم 
أن  فهو  الوعيد  وأمــا  عليهم.  ويدميها 
أنهم  توّعد عباده وأنذرهم  اهلل تعاىل 
من  عليهم  ما  ليغرين  نعمة  كفروا  إن 
العذاب  من  بنقيضها  ويستبدهلا  نعم 
كما  اآلخـــرة.  قبل  الدنيا  يف  الشديد 
َقرْيًَة  مََثلً  هُ  اللَّ وََض���رَبَ   { تعاىل:  قال 
رََغدًا  ِرْزُقهَا  يَْأتِيهَا  مُْطمَئِنًَّة  َآمِنًَة  َكانَتْ 

َفَكَفرَتْ  مَ��َك��اٍن  ُك��لِّ  مِ��نْ 
لِبَاسَ  هُ  اللَّ َفَأَذاَقهَا  هِ  اللَّ بَِأنْعُِم 

الْ�����جُ�����وِع وَالْ������َخ������وْفِ 
بِ�����مَ�����ا َك�����اُن�����وا 

يَصْنَعُونَ{ )النحل: 112( 
عن  عـــديـــدة  روايـــــات  وردت  كــمــا 
من  املعصومني  عــن  ـــرم  األك الــرســول 
من  حتذر  السالم(  )عليهم  بيته  أهل 
سوء عاقبة كفران النعم. كقوله )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(: )أسرع الذنوب 
عقوبة كفران النعم( )الذنوب الكبرية 

ص336، ص337(. 
اخلالئق  اىل  )واســتــحــمــد    •

بإجزاهلا(: -
على  نعمه  أجــزل  تعاىل  املنعم  إن 
خلقه أي جعلها كثرية وغزيرة وطلب 
منهم احلمد والشكر، كلما التفتوا اىل 
شكر  اىل  اندفعوا  وغــزارتــهــا  كثرتها 

املنعم والثناء عليه. 
•  )وثنى بالندب على أمثاهلا(: 
خلقه  نــــدب  تــعــاىل  اهلل  أن  كــمــا 
ايضًا  ندبهم  بالشكر  نعمه  الســتــزادة 

الثواب  اىل أمثاهلا من موجبات 
ذلك  بالسعي اىل حتصيل 

ــإن عــطــاء اهلل غري  ف
وجوده  جمــذوذ 

له  لـــيـــس 

ـــه رمحـــة كــلــه وعـــطـــاء كله  حــــدود ألن
تبارك وتعاىل. 

قدمنا لكم زادًا ثقافيًا تلونت مواد 
نعرب  ــذي  وال واملمتع  باملفيد  مائدته 
الزهراء  السيدة  لفكر  فهمنا  عن  فيه 
)عليها السالم( يف جمال العلم واالدب 
ونرجو املتابعة من القراء الكرام لبيان 
شرح املقطع الثالث من خطبة الزهراء 
الــقــادم ان  الــعــدد  )عليها الــســالم(يف 

شاء اهلل تعاىل. 
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روى السيد هادي اخلراساني عن 
منذ  قـــال:  الطبسي  اهلل  ولــي  السيد 
كربالء  اصــاب  تقريبًا  ســنــوات  عشر 
بالء وغرقت املدينة يف اواخر الدولة 
العثمانية والناس كانوا يف حمنة وابتالء 
مع احلكومة يف واقعة اغتيال )محزة 
بيك( اما انا فكنت يف غاية االفالس 
ومع كثرة العيال كانت االيام متر علي 
بــصــعــوبــة، ولــكــن يف كــل اســبــوع كنت 
السالم(  )عليه  للحسني  مأمتًا  اعقد 
ادخرت  االســابــيــع  احــد  بييت، يف  يف 
مترًا من نوع )الزهدي( لغرض انفاقه 

يف اجمللس االسبوعي. 
بــالــقــرب مــن حرم  بيتنا  كــان  وملــا 
نزل  السالم( فقد  )عليه  الفضل  ابي 
علينا مجاعة من الضيوف من منطقة 
)شفاثة(وهؤالء الضيوف خلوفهم من 
بين  قمر  اىل  الــتــجــؤوا  فقد  احلـــرب 
وعليه  السالم(  )عليه  العباس  هاشم 
نقدمه  حتى  شــيء  البيت  يف  يكن  مل 
فقدمناه  التمر  عــدا  الضيوف  هلــؤالء 

هلم. 
بــعــد مــضــي عـــدة ايــــام، حـــان يوم 
الصباح  منذ  افــكــر  واخـــذت  اجلمعة 

بالي  واصــبــح  الــعــزاء  جملس  باقامة 
اجمللس،  وســائــل  تهيئة  يف  مــشــغــواًل 
فذهبت اىل منزل احد االصدقاء كي 
اقرتض منه )قرانني( من النقود لكنه 
بــل حاله  لكونه فقري احلـــال،  اعــتــذر 

اسوأ مين. 
ويف اثناء رجوعي اىل البيت دخلت 
فرصة  فقلت  الشهداء،  سيد  صحن 
زيــارة االمام  مثينة دعين اغتنمها يف 
)عليه السالم(وملا خرجت من احلرم 
الناس  )خيمكاه(واذا  صوب  متوجهًا 
الشريف  الــصــحــن  اىل  هــرعــت  قـــد 
على  القذائف  احــدى  سقوط  بسبب 
)مسألة  بـــ  امللقب  علي  السيد  بيت 
يعتقدون  الناس  وكــان  فهدمته،  كــو( 
سقطت،  قد  اخــرى  قذيفة  هناك  ان 
وجدران  باب  اىل  التوجه  اصبح  لذا 
ساقي  اصيبت  االثــنــاء  ويف  الصحن، 
جبروح مما اضطررت ان اذهب اىل 
وانا  البيت عن طريق االزقــة والسوق 
يف حالة انكسار، فقلت: من االفضل 
ان اذهب اىل حرم ابي الفضل العباس 
جراحي  فغسلت  حالي،  اليه  واشكو 
فيه  يوجد  فلم  وتوجهت حنو احلــرم، 

احد ابدًا سوى محامتني. 
قلت: سيدي، قدمي جمروحة وانا 
اذا مل آخذ من حضرتك مصرويف فال 
اخــرج من احلــرم، الن عندي جملسًا 
ومل اهيئ لوازمه، بعد ذلك قلت اقرأ 

جملس عزاء لعله يكون فرجًا. 
ــقــراءة، ثــم يف  ــال وقــفــت واخــــذت ب
وقلت  نفسي  اىل  التفت  الوقت  نفس 
لو جاء احد وسألين ملن تقرأ؟ فماذا 
اقول. .؟ فرتكت قراءة اجمللس وشرعت 
من  فــرغــت  وملــا  املستحبة،  بــالــصــالة 
على  مصفوفة  نقودًا  وجــدت  الصالة 
جهة  اىل  طــريف  من  ومتصلة  االرض 
بيد صراف،  انتظمت  وكأنها  اجلــدار 
فاخذتها ورجعت اىل البيت ووضعت 
ومل  الصندوق  وســط  يف  النقود  هــذه 
النقود  اخــرب بها أحـــدًا، ثم من هــذه 
انــفــق عــلــى اجملــلــس االسبوعي  كــنــت 
كاملة،  سنة  اىل  اليومي  ومــصــرويف 
ــجــت اىل املـــــال اخـــذت  فــكــلــمــا احــت
وهكذا  مصرويف  لتأمني  منه  مقدارًا 
يف خصوص تأمني نفقات يوم اجلمعة 
والسجائر  واحلليب  الشاي  تهيئة  من 

واخلبز. . . 

تأمين نفقات 
المجلس الحسيني
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ويعلم  مكان  كل  موجود يف  اهلل  ان 
عْ��يُ��ِن وَمَا  كل شــيء: }يَ��عْ��َل��مُ خَ��ائِ��نَ��َة اْلَ
ال��صُّ��دُورُ{ )غــافــر/19(، ويرى  ُتْخفِي 
��هُ شَِهيدٌ  وَال��لَّ  { نفعل:  ما  على  ويشهد 
عمران/98(،  )آل  تَعْمَُلونَ{  مَا  عََلى 
وكيف فرض بغضب وهو حبيب القلوب 
وهو  عنه  تائهني  نكون  وكيف  الواهلة، 
حاضر معنا، وكيف ال نراه وهو يراقبنا 
)اعلموا  اخلميين:  السيد  أقــوال  ومن 
وكأنكم ترون انفسكم دائمًا يف حضرة 
شــيء حميط،  بكل  اهلل  أن  تعاىل  اهلل 
هذه احلقيقة ال حتتاج اىل دليل عقلي 
قلبيًا  وتصديقًا  اميانًا  تريد  بل  عليها 

عليها(. 
)أناجيك  احلــــزيــــن:  دعـــــاء  ومــــن 
لعلك تسمع  مــكــان  كــل  يــامــوجــودًا يف 
حيائي  وقــل  جرمي  عظم  فقد  ندائي 
مـــوالي يــا مـــوالي أي االهــــوال اتذكر 
وايها انسى ولو مل يكن اال املوت لكفى، 
ـــوت اعــظــم وادهى  كــيــف ومـــا بــعــد امل

مــوالي يا مــوالي حتى متى واىل متى 
اقول لك العتبى مرة بعد اخرى ثم ال 
جتد عندي صدقًا وال وفاء فيا غوثاه 

ثم واغوثاه. . . (. 

محاسبة النفس
من االمور اليت تساعد على جتنب 
ارتــكــابــهــا حماسبة  وعــــدم  املــعــصــيــة 
النفس، وذلك ان يدرك شدة احلساب 
يسعى  ان  من  بد  القيامة فال  يــوم  يف 
يسريًا  جيعله  حسابه،  من  للتخفيف 
نفسه يف  ان حياسب  يتطلب  ما  وهــو 
هل  لغده  قــدم  ما  لــريى  يوميًا  الدنيا 
كــمــا يف قوله  ام شـــــرًا؟!  قـــدم خــــريًا 
تعاىل: } وَلَْتنُْظرْ نَْفسٌ مَا َقدَّمَتْ لَِغدٍ{ 
ورد عن  وكما  )ســـورة احلــشــر/18(، 
االمــام الــصــادق )عليه الــســالم(: )أال 
حتاسبوا،  ان  قبل  انفسكم  فحاسبوا 
كل  مــوقــفــًا  مخسني  القيامة  يف  فــان 
موقف ألف سنة(، )إهلي ارحم يف هذه 

الدنيا غربيت ويف القرب وحدتي، ويف 
للحساب  نشرت  اذا  وحشيت،  اللحد 
بــني يــديــك ذل مــوقــفــي، اغــفــر لــي ما 

خفي على اآلدميني من عملي(. 
قــال رجــل يــا امــري املــؤمــنــني كيف 

حياسب االنسان نفسه؟
فقال )عليه السالم(: )اذا اصبح ثم 
امسى رجع اىل نفسه وقال يا نفس: 
ان هذا يوم مضى عليِك ال يعود اليِك 
ابدًا واهلل يسألِك عنه فيما افنيته؟ فما 
الذي عملت فيه؟ أذكرت اهلل ام محدته؟ 
أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ أنفسِت عن 
أهله  الغيب يف  كربته؟ أحفظته بظهر 
وولده؟ أحفظته بعد املوت يف ملفيه؟ 
أأعنِت  مــؤمــن؟  أخ  عــن  غيبة  أكــفــفــِت 
فيذكر  فيه؟  الذي صنعِت  ما  مسلمًا؟ 
مــا كــان منه، فــان ذكــر انــه جــرى منه 
خري محد اهلل وكربه على توفيقه، واذا 
اهلل  استغفر  تقصريًا  او  معصية  ذكــر 

وعزم على ترك معاودته(. 

االحساس 
برقابة اهلل
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حيتاج العلم احلقيقي ملادة االحالم 
اىل تعريف موثوق به، ميكن ان يؤدي 
ملــعــنــى هذه  ــتــعــرف احلــقــيــقــي  ال اىل 
احلالة، وكذلك وجود طرائق ميكن بها 
قياس كل خواصها اثناء مراحل العمل 
اثارة  اىل  ادت  والـــيت  ــدمــاغ،  ال على 
ان تكون االحــالم عبارة  االشتباه اىل 
اثناء  املخ  معينة خلاليا  نشاطات  عن 
النوم، لقد ادركنا أن اهم طريقة علمية 
ان  لتعريف وقياس حالة االحــالم هو 
نركز على املالمح االساسية لالحالم 
اكثر من تركيزنا على حمتواها، وتعين 
واالدراك  االستقبال  خصائص  بذلك 
واالنفعال يف االحالم، ومهما اختلفت 
ومهما  حـــدة،  على  حلم  كــل  تفاصيل 

كانت املشاهد متلفة. 
التأكيد  يف  اجلــــذري  التغيري  ان 
احملتوى  حتليل  يف  الــتــحــول  ان  عــلــى 
على  مثااًل  يعطي  الشكل  حتليل  اىل 
النموذج(،  )حتــول  العلماء  يسميه  ما 
طريقة  وجدنا  املنهجية  الناحية  ومن 
اي  اىل  للنظر  كليًا  ومتلفة  حديثة 
ظــاهــرة مــألــوفــة، فــفــي الــســابــق كان 
الدوام  يتساءلون على  دارسو االحالم 
)ماذا يعين هذا احللم؟( نتساءل حنن 
للحلم  العقلية  املــمــيــزات  ماهي  اآلن 
والــيت متيزه عن اي نشاط عقلي يف 
ان  نقول  اننا  يعين  وال  اليقظة،  حالة 
له  ليس  او  مهم،  غري  احللم  حمتوى 
داللة، او حتى ال ميكن تفسريه بل يف 

هو  احللم  ان  نعتقد  اننا  االمــر  واقــع 
هذه االمور الثالثة كلها جمتمعة، ولكن 
اذ  اآلن،  الوضوح  اصبح شديد  االمر 
إن الكثري من خصائص االحالم اليت 
اعتربت سابقًا أن هلا معنى، ومتميزة، 
الناحية  من  تفسريها  ميكن  حتى  بل 
السايكولوجية، ما هي يف احلقيقة اال 
للتغريات  بسيطة  صــورة  او  انعكاس 

املتعلقة بنشاط املخ اثناء النوم. 
واالطباء  الــفــالســفــة  ــم  اهــت فــقــد 
االحالم  مــوضــوع  يف  النفس  وعــلــمــاء 
ودراستها ومعرفة حقيقتها ومصدرها 
وآثارها، وذهبوا يف ذلك مذاهب شتى 

الختالف منهجهم وتوجههم. 

عالم األحالم وأسراره

حقيقة  هو  هل  الحلم 
ام وهم؟ 

الناس؟  يحلم كل  هل 
البعض  يتذكر  ولماذا 
يتذكرها  وال  احالمهم 

البعض االخر؟ 
هل يحلم االطفال؟ 

ما هي الكوابيس؟ وما 
هو الفزع الليلي؟
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حقيقة االحالم
عندما ينام االنسان وتنقطع الروح 
عــن اجلــســد انــقــطــاعــًا جــزئــيــًا فإنها 
يف  وحتّلق  املــادة  عن حمدودية  ترتفع 
فرتى  والعلوية  واملثالية  املادية  عوامل 

ما ال تراه احلواس املادية. 
العامل  اىل  الــنــفــس  ارتــفــعــت  فـــإن 
العلوي كانت الرؤيا صادقة، وقد تقع 
للمؤمن والكافر، كرؤيا ملك مصر يف 
السالم(،  )عليه  يوسف  النيب  عصر 
كانت  الــدنــيــوي  الــعــامل  يف  بقيت  وان 
اضــغــاث احـــالم، وهــي الــيت ال ميكن 

تأويلها الختالط ما يخُرى فيها. 
السالم(أنه  )عليه  االمام علي  عن 
قـــال: )ســألــت رســـول اهلل )صــلــى اهلل 
عليه وآله وسلم(عن الرجل ينام فريى 
كانت  ورمبــا  حقًا  كانت  فرمبا  الــرؤيــا 
بــاطــاًل؟ فــقــال رســـول اهلل )صــلــى اهلل 
عليه وآله وسلم(: يا علي ما من عبد 
العاملني  بروحه اىل رب  رج  اال عخُ ينام 
فما رأى عند رب العاملني فهو حق، ثم 
روحه  بــرّد  العزيز اجلبار  اهلل  أمر  اذا 
اىل جسده فصارت الروح بني السماء 
واالرض فما رأته فهو اضغاث احالم( 

)حبار االنوار/ج58(. 

االحالم والزمان
قد يقال: كيف يستطيع النائم ان 
يصل اىل العوامل العليا يف حني أنها 

بعيدة املدى؟ 
اجلــواب: خيتلف الزمن يف عامل 
االحالم عن الزمن يف عاملنا الدنيوي، 
فما حنسبه آالف السنني يف عاملنا ال 
يستغرق سوى ثواٍن يف عامل االحالم، 
ومن املعروف علميًا أّن االحالم مهما 

طالت فإنها ال تتجاوز الثوان. 
يـــقـــول الـــدكـــتـــور الــــــــوردي: )إن 
الزمان ليس مؤلفًا من تتابع حلظات 
مفاهيمنا  يف  حنن  نتوهم  كما  آنية 
املــألــوفــة، امنـــا هــو بـــاألحـــرى خط 

الــفــضــاء كــامــتــداد خطوط  ممــتــد يف 
الطول والعرض واالرتفاع، هو اذن بعد 
الثالثة  االبعاد  هذه  اىل  يخُضاف  رابــع 
املفهوم  هــذا  ضــوء  يف  لدينا  املعروفة 
اليت  الدقائق  بــأن  تقول  ان  تستطيع 
ليست سوى  الــزمــان  طــول  بها  نقيس 
عليها  اصطلحنا  اعتبارية  مقاييس 
موضوعي،  اســاس  هلــا  يكون  ان  دون 
فالزمان واقف ال يتحرك ولكننا حنن 
الذين نتحرك بالنسبة اليه فنظن خطأ 
بأنه املتحرك، ومن املمكن اذن تشبيه 
ينظر  الـــذي  القطار  بــراكــب  االنــســان 
الربق  اعمدة  اىل  النافذة  خــالل  من 
فــرياهــا جتـــري بينما هــي واقــفــة يف 

مكانها ال تتحرك. 

هل يحلم االطفال؟
ان الوليد يف اجلنس البشري يوفر 
الــفــرص ملالحظة سلوك  اهــم  إحــدى 
مباشرة،  الــســريــعــة  الــعــني  حـــركـــات 
ــــوالدة لدى  فــنــالحــظ عــنــد حــديــثــي ال
انتفاخات  تــظــهــر  ـــاس  االجـــن مجــيــع 
واجلــــذع،  لـــألطـــراف  مــثــرية  عضلية 
اىل جانب تقلصات تعبريية لعضالت 
انفعاالت  تـــدل عــلــى  ــوجــه، وكــأمنــا  ال

تدل  منها  مباشر  بشكل  تظهر  احــالم 
الدهشة  او  اخلــوف  او  الــســرور  على 

اواالمشئزاز. 
املشاعر؟  بـــهـــذه  حيـــســـون  فــهــل   
البناء  لبنات  هــي  املشاعر  هــذه  وهــل 
املكونة لألحالم؟ وباختصار هل حيلم 
االطفال؟ أن االجابة على هذه االسئلة 
نعلم- ال  أننا  تكون:  ان  املتكلفة جيب 
او ال نستطيع ان جنيب عليها- إال أن 
مل  هــو:  االجــابــة  يف  الشخصي  ميلنا 

ال!!. 
ـــداء  ــبــدأ اجلــنــني الــبــشــري يف اب ي
جدًا  مبكرًا  ومنظمة  تلقائية  حركات 
من   30 االســبــوع  ففي  االم،  رحــم  يف 
تــشــمــل احلـــركـــات يف داخل  احلــمــل، 
الرحم، حركات سريعة للعني، وحركات 
وجــهــيــة، وحــركــات يف االطــــراف، كل 
هذه املعطيات هي تضمني قوي لوجهة 

نظرنا عن العالقة بني املخ والعقل. 
لــقــد وجـــد عــلــمــاء الــنــفــس الذين 
درسوا تطور االحالم لدى االطفال أن 
االطفال يف سن الثالث سنوات يهيمن 
الغريزي احلساس  االميــن  املخ  نصف 
والعقل  احللم،  صياغة  يف  واملوسيقي 
الباطن للطفل آنذاك ما زال فارغًا من 
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فتأتي  الروحية،  واخلربات  املعلومات 
احالمهم بشكل قصص قصرية متعددة 
نشاطات  ايــة  مــن  الــواحــدة  الليلة  يف 
وألحالمهم  كالكشف،  خارقة  روحية 
صفة بهيمية جسدية مملوءة باخلوف 
الطفل  ما يصحو  كثريًا  لــذا  والــفــزع، 
من نومه فزعًا مذعورًا باكيًا لشيء ال 
يدرك كنهه يعجز عن وصفه أو التعبري 
عنه ويبقى االمر هكذا حتى يبلغ عمر 

الطفل عشر سنوات. 
وعــنــد املــتــقــدمــني يف الــســن تكون 
خالية  بــاردة  ضعيفة  قليلة  احالمهم 
من االثارة والكشف الروحي وعرضة 

للنسيان فور االستيقاظ. 
اما الطاعنون يف السن فأحالمهم 
درجة  وعــلــى  ومــثــالــيــة  شفافية  اكــثــر 
ففيها صور  الـــروحـــي،  الــكــشــف  مــن 
االخــرة وعامل  شتى متعددة من صور 

السموات العال. 

ما هي الكوابيس؟ وما هو 
الفزع الليلي؟ 

ـــذي يسبب  مــا نـــوع نــشــاط املـــخ ال
املبهجة؟  االحــالم  من  بــداًل  الكوابيس 
الــواضــحــة هــي ان مركز  ان االجــابــة 
بواسطتها  والــيت  املــخ  يف  االنفعاالت 
اليت  هي  السلبية  االنفعاالت  حتــدث 
تنشط اثناء حدوث الكوابيس، يف حني 
تنشيط مراكز االنفعال العاطفي اليت 
االجيابية  االنفعاالت  حــدوث  تتوسط 
املبهجة  الطبيعة  حتـــدد  الـــيت  وهـــي 
هذا جيب  وبقولنا  االخــرى،  لالحالم 
ان نفرق بني الذعر الليلي والكوابيس. 
انفعالية  خــربة  الليلي  الذعر  يعّد 
عاطفية صرفة، حتدث عند االستيقاظ 

من النوم. 
ــانــت غري  ان الــكــوابــيــس مــهــمــا ك
ســـــارة، هـــي احـــــداث طــبــيــعــيــة اثناء 
النوم، موحية ان احملافظة على اجهزة 

االنفعال العاطفي يف املخ- واليت تؤمن 
تكون  ان  ميكن  حياتنا-  اســتــمــراريــة 
احدى وظائف تنشيط املخ اثناء النوم 

وكم هو سّيئ ان حنلم بذلك. 

احالم الرجل واحالم المرأة
الــرجــل عــن احالم  ختتلف احــالم 
اختالفات  وجـــود  بسبب  كليًا  املـــرأة 
روحية جسدية، يف املخزون املعلوماتي، 
ونسبة مشاركة الروح القدسية يف صنع 
الرجل  احــالم  تتسم  االحـــالم، حبيث 
بطابع جسدي غريزي، وبالتالي نادرًا 
ما تكون قدسية ذات كشف روحي اال 
عند بعض االشخاص املوهوبني، هلذا 
تكون معظم احالمهم قامتة كئيبة غري 
املعامل وال حتمل رسالة ذات  واضحة 
معنى. . . ان هي اال تسلية وتنظيف مخ 
من مشاكل الدنيا واكدارها، لكنها يف 
نفس الوقت ليست سيئة بل هي اكسري 

حياته وضابط تصرفاته وعواطفه. 
ليست جسدية  املــرأة  احالم  بينما 
متامًا بل متيل للقدسية واملثالية اكثر 
ألن عقلها الباطن ال يتصرف مستقاًل 
خاضع  ألنـــه  كــلــي  بشكل  يــتــحــرر  وال 
دومًا لسيطرة ومراقبة وحراسة العقل 
اكثر  عندها  نــاٍم  وهــو  لديها،  الواعي 
عليها  سيطرة  له  وتبقى  الــرجــل،  من 
ولو ضعيفة حتى اثناء النوم مما جيعل 
روحــهــا اجلــســديــة خــاضــعــة لسيطرة 
روحها القدسية بشكل اكرب نسبيًا مما 
هي عليه احلال عند الرجل، وبالتالي 
تكون املعلومات اليت يتعامل معها عقلها 
احالمها  فتأتي  راقية،  مثالية  الباطن 
هادئة ساكنة شفافة ال صخب فيها وال 
مشاكل  تواجه  ال  مادامت  صراعات، 
اثناء نهارها، وعقلها الباطن ال خيزن 
معلومات غريزية عدا غريزة االمومة 
متامًا،  عنه  العنف  غــرائــز  ويستبعد 
ـــذي يعمل  ودمــاغــهــا الــعــاطــفــي هــو ال

اثناء نومها اكثر من عقلها  اجلسدي 
فتأتي احالمها وردية خجولة مشحونة 
والرمحة  واحلــنــان  واحلــب  بالعاطفة 
وتذوق اجلمال، فاملرأة رقيقة حساسة 
حتى يف احالمها، وتدوم آثار االحالم 
يف ذهنها فرتة اطول منها عند الرجل، 
وتكون نسبة مساهمة الروح القدسية 
يف صنع احــالمــهــا عــالــيــة، ممــا جعل 
روحانية  اكثر  ونفسيتها  اوسع  خياهلا 
وعقلها الباطن اكثر قدرة على الكشف 
اغلب  وبالتالي  الرجل،  من  الروحاني 
فيها  روحية  رسائل  تتضمن  احالمها 
والتنبؤ  والكشف  التوقعات  الكثري من 
كــون معظم من  واالحيـــاء، مما يفسر 
ميارس مهنة التنجيم هم من النساء، 
يساعدها يف ذلك رقة جسدها وخفة 
روحها ورهافة حسها ومتسكها باملبادئ 
االخالقية، مما جعل عمرها اجلسدي 

اطول وذكاءها الفطري اوسع. 

االحالم النورانية
معروفة  الــنــورانــيــة  االحـــــالم  ان 
بعيد  امد  منذ  مجيعًا  العامل  لشعوب 
ملناقشة  املوضوع مل خيضع  لكن  جدًا 
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موسعة اال خالل السنوات االخرية. 
هل تعرف ما هو احللم النوراني؟ 

حيدث احللم النوراني عندما يصبح 
بأنه  ووعــي  علم  على  احللم  صاحب 
عادة يف وسط  تبدأ  والنورانية  حيلم، 
احللم  صاحب  ــدرك  ي عندما  احلــلــم، 
أن التجربة ال حتدث يف عامل الواقع، 
اشعال  يتم  مــا  غالبًا  االدراك  وهـــذا 
شــرارتــه بــواســطــة مــالحــظــة صاحب 
او  اشياء غري حمتملة  حــدوث  احللم 
الواقع،  عــامل  يف  احلـــدوث  مستحيلة 
بعيد  مــن  آٍت  بشخص  االلــتــقــاء  مثل 
الطريان،  او  غــريــب،  مــكــان  جـــدًا يف 
. يف بعض   . اشــيــاء ذهــنــيــة.  او خــلــق 
االحيان يصبح الناس نورانيني دون أن 
بعينه حلل  مفتاح  أي  وجود  يالحظوا 
تعترب  النورانية  االحــالم  بعض  اللغز، 
حتى نتيجة للعودة اىل نوم حركة العني 
اليقظة  حــالــة  مــبــاشــرة يف  الــســريــعــة 

بوعي انعكاسي غري معكوس. 

فائدة االحالم التنويرية
التنويرية  او  الــنــورانــيــة  االحــــالم 
ميــكــن ان تــســاعــد الـــنـــاس ايـــضـــًا يف 
اليومية.  حياتهم  االهــداف يف  حتقيق 

االحالم  الناس  استخدم  السابق  يف   .
ملساعدتهم  كــثــرية  مـــرات  الــنــورانــيــة 
بعض  يف  حــدوثــه  ينتظر  ملــا  للتأهب 
تشمل  أن  حــيــاتــهــم، وميــكــن  جــوانــب 
هذه االشياء مثل بروفة مهمة حملاولة 
اختاذ سلوك جديد، حل مشكلة، اهلام 
اجتماعية،  مشاكل  على  التغلب  فين، 
الواقع  التأقلم بإجيابية مع متاعب  او 
الذي خيلقه فقد شيء ما، او شخص 

كان للمرء يهتم به كثريًا. 

االحالم وسير الليل
الشريف  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذكــر 
إن لليل وظيفة وللنهار وظيفة، فجعل 
الليل سكنًا وراحة، وجعل النهار عماًل 
يَْل  اللَّ وَجَعَْلنَا  تعاىل}  فقال  ومعاشًا، 
)النبأ:  مَعَاشًا{  النَّهَارَ  )10( وَجَعَْلنَا  لِبَاسًا 

 .)11-10
ففي الليل تهدأ االجساد وترتاح من 
االرواح  لتنطلق  اجلسدي  العمل  تعب 
اىل عامل الصفاء والطهارة، ومن هنا 
كان الليل مطية املؤمن اىل عامل الغيب 
من خالل ما يقوم به من صلوات وادعية 
يِْل َفَتهَجَّدْ  واذكار، قال تعاىل}وَمِنَ اللَّ
رَبُّكَ  يَبْعََثكَ  َأنْ  عَسَى  َلكَ  نَافَِلًة  بِهِ 

مََقامًا مَحْمُودًا { )االسراء: 790(. 
وقـــد ذكـــر عــلــمــاء الــبــاطــن إن من 

اسرار الليل: 
تنشيط القوى الباطنية، ففي   -1
النهار تنشط احلواس الظاهرية، ويف 

الليل تنشط احلواس الباطنية. 
جتديد الطاقات الروحية.   -2

ـــأمـــل  ـــت ال يف  ـــــراق  ـــــغ االســـــت  -3
مبثابة  هي  مثاًل  فاحلياة  الروحاني: 
التفاعل  ــة  حلــرك بــالــنــســبــة  ــز  الــرتكــي
الــكــيــان اثــنــاء الــنــهــار. . . يف حــني ان 
النوم هو مبثابة التأمل لطبيعة احلركة 
التوسعية اليت ميثلها من خالل متدد 
االجسام الباطنية اىل عواملها. . . لكن 
يــوّجــه حــالــة الرتكيز،  وعــي الــظــاهــر 

ووعي الباطن يوجه حالة التأمل. 

انتباه لكل من يريد ان يعرف 
ما هي االحالم

لكن  ــغــزًا حمـــريًا  ل تبقى  االحــــالم 
الدراسات والبحوث اليت اجريت على 

معرفة ما هو احللم؟ 
عرفنا انها عالقة مبستوى النشاط 
بشكل  النشاط  هــذا  ويتغري  املــخ،  يف 
ازدياد  ودورات  النوم،  اثناء  منوذجي 
هذه الوظيفة له عالقة ترابطية بشكل 
واضح مع حدوث االحالم، ولكن حتى 
يف النقاط الدنيا من نشاط املخ اثناء 
النوم تكون بعيدة كل البعد عن التثبيط 
عــن طريق  بــاحلــدس  املــعــروف  الكلي 
فحص االفكار والدوافع كذلك ان املخ 
ال يقوم فقط بالتنشيط الذاتي وعزل 
نفسه عن العامل اخلارجي ولكن ايضًا 
الكيميائي بشكل جذري،  يغري مناخه 
وبشكل خاص جمموعتان حينما يقوم 

املخ بالتنشيط الذاتي اثناء النوم. 
ولكن السر اإلهلي يبقى موجودًا. 
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بالكثري  ـــة  االرضـــي الـــكـــرة  تــزخــر 
مــن املــعــامل واملــراقــد واآلثــــار، حاكية 
عــن حــضــارات ومــدنــيــات، دالـــة على 
بادوا،  ثم  ســادوا  وأقـــوام،  شخصيات 
او  ضعافًا  ذريــة  خلِفهم  من  تركوا  أو 
اشــــــدادًا، والــبــعــض مــن هـــذه املعامل 
نبشت بها أيدي الزمن وتقلبات االجواء 
واألنــواء، وما بقي منها توسدت بطن 
والرمل  الــرتاب  أصبح  بعدما  االرض 
تــعــاىل من  قــّيــض اهلل  دثــارهــا، حتى 
فتنفتح  وطينها،  رمــاهلــا  عنها  يــرفــع 
من جديد بوابة الزمن، ليقرأ االحفاد 
عرب ألواحه ما سطره االجداد واالمة 
الــــيت تباهي  ــة هـــي  ــفــاعــل احلــيــة وال
األمـــم االخـــرى مبــا متلكه مــن معامل 
السحيق،  الــزمــن  يف  متمادية  وآثـــار 
هلا  تركت  ما  مشاهدة  اىل  فتدعوها 
بناة حضارتهم ومعامل آثارهم ومراقد 

أوليائهم الشريفة. 
اليت  االرض  عــلــى  فــالــيــوم حتــقــق 
مع  ـــار  واآلث احلــضــارة  فيها  اجتمعت 
والصاحلني  واالولــيــاء  االنبياء  مراقد 
اال وهي ارض )بابل( اليت هلا قدمها 

واحلضارة  العريقة  واآلثــار  التأرخيية 
الفرصة  أتــيــحــت  فــالــيــوم  الــســامــيــة. 
اىل  بالذهاب  الــقــواريــر  لــكــادر جملة 
مدينة بابل احلبيبة لزيارة أحد املراقد 
القوارير  عــني  وقــعــت  وقــد  الشريفة. 
هذه املرة على مرقد )عمران بن علي 

بن ابي طالب )عليه السالم((. 
ألهل  املــوالــني  قلوب  تفردت  حيث 
وهي  مبــيــزة.  الــســالم(  )عليه  البيت 
احلب واالجنذاب حنو قبورهم )عليهم 
فالتقت  التأريخ.  مــدى  على  السالم( 
القوارير بالسيد )امحد وهام سراج( 
وكذلك بالسيد )ذو الفقار علي هادي( 
هذا  يف  عملهم  طبيعة  عــن  لتسأهلم 

املرقد الشريف؟
أنا  وهـــام:  السيد امحــد  فــأجــاب 
أعمل معاون إداري يف املرقد الشريف 
وأما السيد ذو الفقار فقال: أنا عملي 
هــنــا مــراقــب وقــــارئ لــلــقــرآن ومؤذن 
وكذلك القاء احملاضرات يف املناسبات 

الدينية على الوافدين لزيارة املرقد. 
ــد أمحد  ــســي ـــر تـــســـأل ال ـــقـــواري ال
صاحب  نسب  عن  الفقار  ذو  والسيد 

هذا املرقد الشريف؟ 
فأجاب السيد امحد: نسب السيد 
عمران بن علي يرجع اىل اإلمام علي 
وأّن  الــســالم(،  أبــي طالب )عليه  ابــن 
عمر هذا املرقد منذ معركة النهروان 

اليت وقعت سنة 38 هجرية. 
ثم سألت القوارير السيد ذو الفقار 
الدخول  أنظارنا قبل  قائلة: لقد لفت 
اىل املرقد الشريف وجود قبتني فوق 

الضريح فلمن هاتان القبتان؟ 
القبة  الــفــقــار:  ذو  السيد  فــأجــاب 
بن  عــمــران  السيد  اىل  تــعــود  االوىل 
الثانية  والقبة  الــســالم(  )عليه  علي 
بالقرب  املدفونني  الشهداء  اىل  تعود 
من مرقد السيد عمران بن علي )عليه 

السالم(. 
فــســألــت الــــقــــواريــــر: مـــن هـــؤالء 

الشهداء؟ وهل تعرفون امساءهم؟ 
ــفــقــار: هؤالء  ال ذو  الــســيــد  فــقــال 
الشهداء هم من الذين لقوا حتفهم يف 
كما  هجرية.  سنة38  النهروان  معركة 
املراقد  كتاب  ويف  ــات  ــرواي ال يف  جــاء 
واملعارف أما عددهم وأمساؤهم فهي 

أرض حضارية وأثرية 
احتضنت مرقد عمران بن 

علي )عليه السالم(
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غري مذكورة. 
القوارير تسأل: منذ متى شّيد هذا 

املرقد الشريف؟ 
فأجاب السيد امحد: إن بناء هذا 
املرقد قديم منذ عام )1925-1923(
نزواًل  ســرداب  يف  يقع  والقرب  تقريبًا 
)14باية( أي حوالي ثالثة امتار حتت 

مستوى سطح االرض. 
القوارير تسأل: هل مت حتديث هذا 

البناء بعد عام )1925(؟ 
السيد امحد أجاب قائاًل: كال، ما 

عدا بعض الرتميمات البسيطة. 
ثم سألت القوارير: كم تبلغ مساحة 
الــقــدميــة؟ ومـــا هــي املساحة  املــرقــد 

احملددة لتجديد البناء احلديث؟
فأجاب السيد امحد: تبلغ مساحة 
أما  مربع(،  )50مــرت  الشريف  املرقد 
فتبلغ  البناء  لتحديث  املقررة  املساحة 

حوالي )1500مرت مربع(. 
ثم سألت القوارير: من أي جهة يتم 
التمويل لتجديد بناء املرقد الشريف؟ 
وما هي املبالغ املخصصة هلذا البناء؟ 
متويل  يتم  امحــد:  السيد  فأجاب 
حمافظة  ديـــوان  قبل  مــن  البناء  هــذا 
بابل واالشراف من قبل االمانة العامة 

للمزارات الشيعية الشريفة. 
املخصصة هلذا  املــبــالــغ  عــن  وأمـــا 

البناء فهي تبلغ حوالي )6-7(مليار. 
بعد ذلك سألت القوارير عن وجود 
قرب رمزي عند الدخول اىل الضريح 

والقرب االصلي املغلق؟ 
قائاًل:  الفقار  ذو  السيد  فــأجــاب 
هذا القرب الرمزي وضع مؤقتًا للتربك 
من قبل الزائرين، أما سبب غلق القرب 
االصلي هو حفاظًا على ارواح الناس 

ألّن البناء قديم وقابل للتهديم. 
ثم سألت القوارير هل توجد عندكم 
اقسام نسوية؟ وهل توجد عندكم آلية 

يف اختيار املنتسبات؟ 

ــفــقــار: نعم  ال الــســيــد ذو  فــأجــاب 
يوجد لدينا كادر نسائي من مهندسات 
ويبلغ  النساء  لتفتيش  وإداريــات وكادر 
عددهن حوالي سبع عشرة، أما اآللية 
يف اختيار املنتسبات، فيعتمد بالدرجة 
االوىل على اخالقهّن وثقافتهّن وحسن 

السلوك والدين والعفة. 
ــســأل: هــل يــوجــد يوم  ــر ت ــقــواري ال

خاص للزيارة؟ 
فأجاب السيد امحد: تكون الزيارة 
يف كل االيــام واالوقــات اال أنها ترتكز 
يف أيام العطلة اجلمعة والسبت ويكون 
ــارة أكــثــر من  ــزي تــوافــد الــنــســاء اىل ال
الرجال عادة بسبب كثرة اعداد النساء 
وتكون اوقات فراغهّن اكثر من الرجال 

حسب قوله. 
الــقــواريــر هــل يوجد يف  ثــم سألت 
خاصة  دينية  توجيهات  املــرقــد  هــذا 

بالنساء؟ 
فأجاب السيد ذو الفقار: نعم يوجد 
لدينا نساء متخصصات يف هذا اجملال 
للزائرات  اخلــدمــة  بتقديم  ويفتخرَن 

وتوضيح بعض املسائل الفقهية هلّن. 
وبعد االنتهاء من االسئلة مع االخوة 
املسؤولني عن خدمة الضريح الشريف 
االخوات  احدى  اىل  القوارير  التفتت 
الشريف  املــرقــد  هـــذا  يف  املنتسبات 
عن  هاشم(لتسأهلا  )سكينة  وامسها 

طبيعة العمل يف هذا املرقد؟ 

العمل  طبيعة  إن  سكينة:  فأجابت 
اىل  شخص  مــن  خيتلف  لنا  بالنسبة 
آخر فأنا-مثاًل- أعمل هنا يف تفتيش 
الزائرات واقوم بتقديم بعض النصائح 
ناحية  من  عملي  اثناء  الــزائــرات  اىل 
لزيارة  القادمات  لــألخــوات  احلجاب 

هذا املرقد الشريف. 
االخريات  املنتسبات  تــقــوم  بينما 
للقيام  املــرقــد  اىل  الــزائــرات  بتوجيه 
يقدمن  اآلخــــر  ــعــض  ــب وال بـــالـــزيـــارة، 
الدينية  التوجيهات  اخلدمة من خالل 

وشرح املسائل الفقهية. 
لديكّن  يوجد  هل  تسأل:  القوارير 

معوقات يف العمل؟ 
توجد  ال  سكينة:  السيدة  فأجابت 
نشكو  ولكن  العمل،  معوقات يف  لدينا 
من بعض الزائرات اللواتي مل يلتزمن 
النصيحة  حــتــى  تقبل  وال  بــاحلــجــاب 
وايضًا نشكو من )السفرات املدرسية( 
الضريح وهي  زيــارة  تتوافد اىل  اليت 
سفرات غالبًا ما تكون سياحية أكثر من 
السفرات  دينية، فتكثر يف هذه  كونها 
من  فنالحظ  غــالــبــًا  السلبية  ـــور  االم
الــزي احملتشم  ارتــداء  الطالبات عدم 
املطلوب واحلجاب يكون ناقصًا وايضًا 
مما  والضحك  والــكــالم  الصوت  يعلو 
الزيارة  روحــانــيــة  على  سلبًا  ينعكس 
املرقد  بــصــاحــب  يليق  ال  ممــا  وهـــذا 

الشريف. 
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ثم سألت القوارير هل يوجد لديكّن 
صعوبة اثناء جميئكّن اىل املرقد؟ 

توجد  ال  سكينة:  السيدة  فأجابت 
لدينا أية صعوبة فنحن أغلبنا نسكن يف 

القرية وقريبون من املرقد الشريف. 
لديكّن  توجد  هل  تسأل:  القوارير 
نـــشـــاطـــات اخــــــرى تــقــدمــونــهــا اىل 

الزائرات؟ 
نقوم  نعم  سكينة:  السيدة  أجابت 
قبل  من  املطبوعة  الفولدرات  بتوزيع 
وهي  الزائرات  على  املنتسبني  االخوة 
غالبًا ما حتث على االلتزام باحلجاب 

والتعريف بالزيارة. 
الــقــواريــر تــســأل: مــا هــو شعورِك 
وانت تعملني يف هذا املرقد الشريف؟ 
فأجابت السيدة سكينة: إن شعوري 
ال يوصف اذ إّن هذه اخلدمة تعّد شرفًا 
لي وهي نعمة كبرية أنعمها اهلل تعاىل 
بها علّي فيجب علينا أن حنافظ على 

هذه النعمة الكبرية. 

هلذا  هل  تسأل:  القوارير  وأخــريًا 
املرقد الشريف كرامات مميزة؟ 

هناك  سكينة:  الــســيــدة  فــأجــابــت 
كرامات كثرية وابرزها شفاء املرضى 
الكلوي  بــالــفــشــل  املــصــابــني  وخــاصــة 
فيأتون اىل هذا املرقد ويتوسلون اىل 
الباري عّز جل من هذه االرض املباركة 
من  يشفيهم  أن  الطاهر  اجلسد  بهذا 
امراضهم اليت عجز االطباء عنها. إن 
اهتمام الناس بزيارة املراقد أمنا يستمد 
الذين حتتضن  االشخاص  عظمة  من 
اجسادهم الطاهرة، ومن هذا املنطلق 
يومنا  تزل حتى  وملا  واستمرت  نشأت 
واالضرحة  املراقد  هذه  زيــارة  اهمية 
اىل  والتوسل  بها  بالراقدين  للتربك 
اهلل عز وجل حتت قبابهم ملا هلم من 
منزلة ومكانة عند اهلل عز وجل شأنه 
زيــارتــهــم على  ذاتــه تؤكد  الــوقــت  ويف 
السامية  ملبادئهم  واالنــتــمــاء  املــــواالة 
الـــيت اســتــشــهــدوا ومــاتــوا مــن اجلها 

ودفاعًا عنها، ولكسب بعض من زخم 
لالستعانة  وبسالتهم  وإبائهم  قوتهم 
على مصاعب الدهر وحوادث االزمان 
حيث  والضيم  والقهر  الظلم  ومقاومة 
أنــهــم محــلــوا رايـــة االســـالم وأرادوهـــا 

عالية خفاقة. 
باملراقد  االهــتــمــام  يكن  ومل  نــعــم، 
اهتمامًا  االيام،  يوم من  وتعظيمها يف 
بأموات أو ببناء جامد ال خري فيه وال 
نفع، بل إنهم أحياء عند ربهم يرزقون 
يستلهم منهم الفضيلة والربكة واخلري، 
وملا هلذه املراقد من دور ثقايف اهمها 
التعليم والتفقه بالدين والعقيدة والفكر 
واالدب فكل هذه االمور منضوية حتت 
تنوير  ومؤّداها  غايتها  الثقافة  سقف 
االساس  اللبنة  يشكل  الــذي  االنــســان 
للمجتمع، وال ميكن االستغناء عنها يف 

مسرية احلياة الفردية واالجتماعية. 
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الكرام  شيم  من  والتسامح  العفو 
وطبيعة البشر، وهي حتتاج من اآلخر 
ان يتمتع بقدر الليونة واملرونة للتعامل 
كل من حتتكُّ  الغري، فال حتسب  مع 
ليسوا  وايضًا  مالئكة  حياتك  يف  بهم 
وله  عيوبه  لــه  انــســان  فكل  شياطني، 
ينظر  املتسامح  والشخص  مميزاته، 
اىل مميزات الغري اكثر مما ينظر اىل 
يزعجه  شــيء  منه  ولــو صــدر  عيوبه، 
تذكر تصرفًا منه اسعده، حتى تستمر 
احلياة بشكل هادئ وتستقر عالقات 

البشر بعضهم ببعض. 
اجييب بـ )أ(او بـ )ب( على االسئلة 

التالية: 
قراراتِك  اغلب  تتخذين  انِت   -1

املهمة واملؤثرة عن طريق: 
او  )مــا حتبني  اســاســًا  قلبِك  أ - 
تكرهني( واحيانًا مع استخدام القليل 

من املنطق. 
عقلِك اساسًا، واحيانًا مع ما  ب - 

احب او اكره. 

لالمور  املــالحــظــة  شـــديـــدة   -2
التالية: 

عندما حيتاج اآلخرون للدعم  أ - 
وللتعاطف. 

اآلخـــرون غري  يــكــون  عندما  ب - 

منطقيني. 
بينِك  خــالف  حيــدث  عندما   -3
ذلك  على  ويــرتتــب  مــا  وبــني شخص 

قطع العالقة منه، فأنِت: 
العنان،  ملــشــاعــرِك  تــرتكــني  أ - 

وجتدين قطع العالقة صعبًا. 
فأنِت  ــك،  ذل تقررين  عندما  ب - 
ان  تردد، رغم  بدون  العالقة  تقطعني 

ذلك قد يضايقِك. 

يف تكوين عالقات جديدة مع   -4
زمالء العمل، فانِت اقدر: 

والقدرة  الــعــاطــفــي  الــتــوافــق  أ - 
على التعبري عن املشاعر واالحاسيس 

حباجة الطرف اآلخر. 
العقلي والقدرة على  التوافق  ب - 
بصورة  والــنــقــاش  الفطري  الــتــواصــل 

منطقية ومتزنة. 

مع  ختــــتــــلــــفــــني  ـــــدمـــــا  عـــــن  -5
صديقاتِك، فأنِت: 

تستطيعني  مــا  بكل  تقومني  أ - 
حتى ال جترحي مشاعره وقد ال تقولني 

شيئًا اذا كان ذلك سوف يؤذيه. 
تعربين عن رأيِك فيه بصراحة  ب - 

وبطريقة مباشرة الن احلق حق. 

الناس الذين يعرفونِك جيدًا،   -6
دائمًا ما يصفونِك بأنِك: 

تردين  ال  هــادئــة،  متساحمة  أ - 
الواحد بواحد. 

منطقية وصرحية يف كالمِك،  ب - 
وال تفرطني يف حقِك. 

انِت ترين أن غالبية خالفِك   -7
ونقاشِك مع اآلخرين حيدث: 

بصورة ودية.  أ - 
كان هناك سبب منطقي  اذا  ب - 

هلا. 
سجلي االعرتاف: 

جمموع االعرتاف )أ(: 
جمموع االعرتاف )ب(: 

احلكم بعد االعرتاف: 
* اذا كانت معظم اجاباتِك بـ )أ(: 
انِت انسانة متساحمة وكرمية اخللق، 

وتتحلني بالعفو عمن اساء اليِك. 
بـ  ــاتــِك  اجــاب معظم  كــانــت  اذا   *
تنسني  ال  متعنتة،  انسانة  انــِت  )ب(: 
اســـاءة اآلخــريــن، وتــرديــن عليها بكل 
قوة، ال ترتكني أي حق لِك، وال تتحلني 

بالعفو. 

اعترفي. . . 
 )أمتسامحة أنِت أم متعنتة(؟ 
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زمن  يف  االجتماعي  التكافل  كــان 
النظام املقبور خفيًا ويتم بسريٍة كاملٍة، 
وكان ذلك من خالِل جماميٍع صغرية ال 
يزيد على مخسِة افراد او عشرة على 
االكثِر، وكان التكافل االجتماعي يهتم 
وتتواصل  احملتاجني،  حوائج  بقضاء 
هذه اجملاميع فيما بينها بقضاِء صيام 
او صالة للمتوفنَي من أهل وذوي هذه 
النظام  بعد ســقــوط  وكـــان  اجملــامــيــع، 
منظمات خريية  أســســت  قــد  الــبــائــد 
كثرية جدًا يف بلِدنا العزيز تأخذ على 
النشاطاِت  من  كثريًة  انــواعــًا  عاِتقها 
وتوفري  االيتام  كفالة  مثِل  االجتماعية 
وتسهيل  احملتاجني  للمرضى  العالج 
)عليهم  البيت  ألهــل  ــارات مجاعية  زي
االموِر اخلريية  السالم( وغريها من 
الكثرية، وهذه املؤسسات او املنظمات 
تقوم اليوم بدوٍر فاعل يف اجملتمِع وكل 
ذلك تطبيقًا لقولِه تعاىل: }إَِليْهِ يَصْعَدُ 
يَرَْفعُهُ{  الصَّالِحُ  وَالْعَمَُل  يِّبُ  الطَّ الَْكلِمُ 
)القليل  مؤسسة  ومنها  )فاطر/10(، 

خري من احلرمان(. 
ازهر  الشيخ  مع  اواًل  لقاؤخُنا  فكان 
واستقبلنا  بنا  فــرحــب  الــركــابــي  علي 
برحابة صدٍر وقدم لنا خدمة التعرف 

بثلٍة طيبٍة من االخواِت املؤمناِت اللواتي 
كرسّن جهودهّن اخلرية من اجِل القيام 
واجملتمع  الدين  خدمة  فيها  بأعماٍل 
فالتقينا باالخت )زينب حممد جاسم 
حتصيلها  عــن  الشكرجي(وسألناها 
هذه  يف  االداري  ومنصبها  الــدراســي 

املؤسسة؟ 
االدارة  كلية  خرجية  انا  فأجابت: 
واعمال،  ادارة  قــســم  واالقـــتـــصـــاد/ 
اني  املؤسسة  هــذه  يف  عملي  ومــوقــع 

مساعدة نائب رئيس املؤسسة. 
اهليكلية  تتضمن  مــاذا  الــقــواريــر: 
االداريـــــة هلـــذه املــؤســســة؟ وهـــل فيها 

نظام داخلي؟ 
االدارة  هيكلية  تــتــكــون  اجلــــواب: 
ــائــب واحد  مــن رئــيــس لــلــمــؤســســِة ون
لــنــائــب الــرئــيــس وكذلك  ومــســاعــديــن 
االدارية،  الشعبة  هي  متعددة:  شعب 
والشعبة املالية، والشعبة االجتماعية، 
والشعبة الثقافية، ولكل واحدة من هذه 

الشعب مدير ينظم ويدير اعماهلا. 
امـــا الــنــظــام الــداخــلــي نــعــم يوجد 
لدينا وهو ينظم اعمال هذه املؤسسة 
ويوضح صالحيات كل فرد فيها وانتم 
تعلمون ان اهم شعبة فيها هي الشعبة 

وفق  منظمة  فهي  واحلسابات  املالية 
احدى  هي  فمؤسستنا  املالية  الرقابة 

مؤسسات اجملتمع املدني. 
القوارير: ما هي اهداف املؤسسة؟ 
تــعــرفــون ان لكل  انــتــم  فــأجــابــت: 
كذلك  الجله  تأسست  هدفًا  مؤسسة 

مؤسستنا، فاهلدف منها هو: 
احملتاجة  الــعــوائــل  مساعدة  اواًل: 
بل  فقط  مــاديــًا  العائلة  متكني  وليس 
ــقــوم مبــســاعــدتــهــم الجـــل ان  ايـــضـــًا ن
يعتمدوا على انفسهم وذلك من خالل 
مردود  ذات  بسيطة  مــشــاريــع  انــشــاء 
اقتصادي معني لتلك العوائل املتعففة، 
اجتماعيا  املـــرأة  دور  تفعيل  وكــذلــك 
هلّن  خاصًا  برناجمًا  فنضع  وثقافيًا، 
خارجية  بــالــقــاء حمـــاضـــرات  وذلــــك 

وتوجيهها اخالقيًا وارشادها دينيًا. 
القوارير: هل مؤسستكم تابعة جلهٍة 
معينة؟ وهل تتلقى الرعاية والدعم من 

جهاٍت اخرى؟
ـــســـت )زيـــــنـــــب(: ان  فـــاجـــابـــت ال
املستقلة  املــؤســســات  مــن  مؤسستنا 
ـــا، وهــــي غـــري تــابــعــة ألي  ـــه حبـــد ذات
مؤسسة كانت من املؤسسات املدنية او 

احلكومية او الدينية. 

القليل خير من الحرمان 
نبراس عمٍل لمؤسسة خيرية
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القوارير: حدثينا ست )زينب( عن 
بدايات انشاء هذه املؤسسة؟ 

قالت: ان فكرة انشاء هذه املؤسسة 
جاءت اصاًل من حديٍث ألمري املؤمنني 
)عليه السالم(: )ان اخذ القليل خرٌي 
مــن تـــرك الــكــثــري( )الـــكـــايف، الشيخ 
كان  فــقــد  ج2/ص238(  الــكــلــيــين: 
عمٍل  نــرباس  الشريف  احلديث  هــذا 
يوم  ففي  فيها  العاملني  درب  يضيء 
اشراقٍة  بــدايــة  كــان   )2010/3/9(
لتوطيد  لعمل خــرّي صــاحل، وجــديــد، 
اجملتمع  يف  والــتــكــافــل  الــتــعــاون  روح 
الــكــربــالئــي مــن خـــالل اشـــاعـــِة روح 

املساعدِة وااليثار. 
الــقــواريــر: مــا هــي املــــوارد املالية 
لدعم هذه املؤسسة وهل فيها موافقة 

شرعية؟ 
شرعي  اذن  لدينا  نعم  اجلــــواب: 
بادارة  يقوم  ازهــر هو من  الشيخ  وان 
هــــذه املـــؤســـســـة وهــــو املــــســــؤول عن 
الــيت تأتي  مجيع احلــقــوق واالمــــوال 
مــن مخــٍس وصدقاٍت  املــؤســســِة  اىل 

وغريها. 
استحصال  على  نتجرأ  كيف  واال 
االمـــــوال مــن الـــنـــاِس وصــرفــهــا على 

مستحِقيها بدون اذٍن شرعي. 
القوارير: كيف تتعاملون مع االموال 
اليت حتصلون عليها من املشرتكني يف 

املؤسسة؟ 
نقوم  بــــدء  ذي  بـــــادئ  فـــأجـــابـــت: 
بتسجل واردات االمــوال اليت حنصل 
عليها بسجٍل خاٍص أخُعّد هلذا الغرض 
وعند ختم الواردات بعد استحصاهلا 
بزيارٍة  نقوم  السجل،  غلق  خــالِل  من 
ميدانية اىل العوائل املتعففة ونتفقدها 
بتحرياتنا  نقوم  ان  بعد  عائلة  عائلًة 
اطمئنانًا  لنطمئّن  عــنــهــا،  اخلــاصــة 
كاماًل يصل اىل درجِة اليقني ان هذه 
من  عليها  الــصــرف  تستحق  الــعــوائــل 

االمواِل الشرعية. 
املشرتك  حيصل  كيف  الــقــواريــر: 

الذي  املــال  على  قليب  اطمئنان  على 
يسلم لكم؟ 

فأجابت: حنن كمؤسسِة دورنا كدور 
الوسيط او حلقة وصل بني املشرتكني 
اقصد املتربعني وبني العوائل املتعففة 
لدينا  فنحن  املــقــدســة،  مدينتنا  يف 
ســـجـــالت خـــاصـــة بـــامســـاء واعـــــداد 
وقد  املتعففة،  العوائل  تواجد  واماكن 
تلك  امليت هذه االستمارات من قبل 
امام  مسؤوليتها  تتحمل  حتى  العوائل 
اهلل، اما اذا اراد املشرتك او املتربع ان 
يطمئن اكثر فيكون دورنــا هنا هو ان 
نوصل املتربع اىل تلك العوائل ليتربع 
هلا يدًا بيد، وخباصة مثاًل يف قضية 

االيتام. 
الــقــواريــر: مــا حكم االمـــوال اليت 
اعــطــاهــا احــد املــشــرتكــني وهــو يريد 

االنسحاب؟ 

ال حيق  مــتــفــضــلــة:  فــــأجــــابــــت: 
اليت  االمــــوال  اســرتجــاع  للمشرتك 
االموال  نأخذ  عندما  ألننا  بها  تــربع 
وهو يعلم بذلك نأخذها على صدقاٍت 
والصدقات ال ترد، ونسيت ان أقول ان 
االخرة  زاد  شعبة  تسمى  شعبة  لدينا 
بالسجالت  ــفــردة  ــن م الــشــعــبــة  هــــذه 
تأتيها وهي  الــيت  لــالمــوال  اخلــاصــة 

والصالة  الــصــوم  بقضاء  متخصصة 
عن االمواِت فاذا تويف احد االشخاص 
مثاًل فان املشرتكني يف هذه املؤسسة 

تتوزع عليهم ايام القضاء عنه. 
القوارير: ما هي اهم نشاطاتكم؟ 

نشاطاٍت  للمؤسسِة  ان  فأجابت: 
االيتام  ــة  كــفــال هـــو  واهــمــهــا  كـــثـــرية 
ملــوالنــا صاحب  ألنــين اعــدهــا خدمة 
تعاىل  )عــجــل اهلل  والـــزمـــان  الــعــصــر 
فرجه الشريف( ألنه يعد ابا االيتام، 
وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صلى  ولقوله 
اجلنة(  يف  كهاتني  اليتيم  وكافل  )انــا 
اىل  ـــــــوار/ج35(واشـــــــار  )حبـــــــاراالن
املستقبلية  نشاطاتنا  امــا  سبابتيه، 
ان منكن  االمكان حنــاول  قــدر  فنحن 
الــعــائــلــة بــعــدم االعــتــمــاد الــكــلــي على 
وتهيئتها على االعتماد على  املؤسسة 
ــــك بــتــوفــري فـــرص عمل  نــفــســهــا وذل

من  النساء  وخاصة  املتعففة  للعوائل 
اخلياطة  معمل  مشروع  وضــع  خــالل 
للخياطة  الــكــبــرية  املــاكــنــات  وتــوفــري 

والتطريز. 
ـــودون ايــصــاهلــا من  كلمة اخـــرية ت

خالل جملة القوارير؟
اجلــواب: امتنى من كل عائلة من 
العوائل املسلمة ان تتأسى بقول النيب 
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)القليل  وآله وسلم(:  )صلى اهلل عليه 
بإعطاء  وتساهم  احلرمان(  من  خرٌي 
العوائل  مــن  غريها  ملساعدة  القليل 

احملتاجة. 
املمتع  انتهينا من حديثنا  ان  وبعد 
واملــفــيــد مــع الــســت )زيــنــب( توجهنا 
العلوية  الفاضلة  االخت  اىل  حبديثنا 
الشعبة  مسؤولة  املــوســوي(  )انتصار 
اجابت:  والــيت  املؤسسة  يف  الثقافية 
عندما سألناها عن النشاطات االخرى 

للمؤسسة؟ 
لدينا الكثري من النشاطات ضمن 
انها  ومبا  للمؤسسة  الثقافية  الشعبة 
القيام  فــواجــبــنــا هــو  ثــقــافــيــة  وحــــدة 
تنمية  ودورات  طــالبــيــة،  مبــخــيــمــات 
بــالــتــعــاون مــع العتبة  بــشــريــة، وهـــذا 
الــعــبــاســيــة واملــقــدســة، وكــذلــك نقوم 
لألطفال،  وثقافية  دينية  مبحاضرات 
واالمــهــات ايضًا، وكــلُّ على حــدة ويف 
الدينية نقيم جمالس عزاء  املناسبات 
ومن  الــســالم(،  )عليهم  البيت  ألهــل 
نشاطاتنا االخرى هي اقامة احتفاليات 
املتعففة  للعوائل  البنات  لبلوغ  خاصة 
آخر  نــشــاط  ــاك  وهــن التكليف  لــســن 
إلشاعة روح الدين واالميــان بني تلك 
العوائل وهو نشاط اطلقنا عليه وحدة 
املشرتكني  عدد  وصل  فقد  الصلوات 
فيها اىل اكثر من 700 مشرتك وهي 
تهتم بالصالة احملمدية، ولنا مع االيتام 

وقفة خاصة وذلك من 
اصطحابهم  خـــــالل 
االسواق  اىل  مجــاعــًا 
عشية  يف  ـــة  ـــي احملـــل
وصبيحتها  االعـــيـــاد 
كسوة  هلـــم  ــنــشــرتي  ل
يشتهي  ما  على  العيد 
اولئك االيتام و يريدون 
حنن كلنا يغمرنا فرح 
عظيم لرؤية االبتسامة 
وجوه  على  والــســعــادة 

اولئك االيتام. 
التقت  وايــــــضــــــًا 
القوارير بالسيدة )فائزة حممد عبد( 
وكـــذلـــك الــســيــد )زيــــد خــلــيــفــة جواد 
املوسوي( وهو خريج ادارة واقتصاد. 

القوارير: تسأل السيد زيد ما هو 
عملكم يف هذه املؤسسة؟ 

السيد زيد جييب: انا مدير املعمل 
والعمل  التصاميم  عن  املــســؤول  وانــا 

على الكومبيوتر. 
القوارير: يف اي سنة تأسست هذه 

املؤسسة؟ وألي غرض؟ 
م   2001 عــام  تأسست  اجلــــواب: 
وتشغيل  دعم  هو  منها  الغرض  وكــان 
اكرب عدد من العوائل املتعففة. وادخال 
اخلياطة  لتعلم  دورات  العوائل  هــذه 

والتطريز. 
تعامل  لديكم  يوجد  هل  القوارير: 

مع جهات معنية؟
العتبة  مــع  تعامل  لدينا  اجلـــواب: 
العباسية لتشغيل 25 عائلة عن طريق 
ينتجها  اليت  والسبح،  الــرتب  مشروع 
معملنا ونتمنى ان يكون لنا تعامل مع 
العتبة احلسينية املقدسة لتشغيل اكرب 

عدد من العوائل. 
الــقــواريــر: مــا هــي ابـــرز انتاجات 

املؤسسة ونشاطاتها؟ 
املؤسسة  انتاجات  ابــرز  اجلـــواب: 
الـــرباجـــم مــثــل )السالم  هــو خــيــاطــة 
عليك يا ابا عبد اهلل( وكذلك التطريز 

على الكلبدون واجللد بأحدث االجهزة 
يف  واملوجودة  الكومبيوترية  واملاكنات 
فكانت  النشاطات  اما  فقط،  معملنا 
طويريج(  )ركضة  رايات  عمل  ابرزها 
املكتوب عليها )لبيِك يا زينب( حوالي 
ـــة واجنـــز هـــذا الــعــمــل خالل  الـــف راي
تقديرية،  شهادة  على  وحصلنا  يومني 
املعمل  واردات  مجيع  فــان  وبالتالي 
واالرباح تذهب اىل املؤسسة مباشرة 
وهي اليت تقوم بتوزيعها على العوائل 
التوفيق  اهلل  مــن  ونــتــمــنــى  املــتــعــفــفــة، 

والقبول. 
}َفَأمَّا  تعاىل:  قال  فقد  القوارير: 
)الضحى/9(،  تَ���ْق���هَ���رْ{  َف����لَ  الْ��يَ��تِ��ي��مَ 
الْيََتامَى  وََآُت������وا  تــعــاىل}  قــال  وكــذلــك 
وََل  يِِّب  بِالطَّ الَْخِبيثَ  تََتبَدَُّلوا  وََل  َأمْوَاَلهُمْ 
���هُ  تَ��ْأُك��ُل��وا َأمْ��وَاَل��هُ��مْ إَِل���ى َأمْ��وَالِ��ُك��مْ إِنَّ
)النساء/2(،  َكِبريًا{  حُوبًا  َك��انَ 

تنهي  واملباركة  املضيئة  اآليــات  فبهذه 
القليل  مؤسسة  اىل  زيارتها  القوارير 
خري من احلرمان، الواقعة يف كربالء 
العامل-  حي  املركز-  املقدسة-شارع 
جماور مركز شرطة حي املعلمني هذه 
ولو  استطاعت  اليت  الرائعة  املؤسسة 
واحملتاجني  االيــتــام  مساعدة  بالقليل 
النيب )صلى  بعد ان اختذت من قول 
اهلل عليه وآله وسلم( رسالة هلا، فهنيئًا 
او  انسان  اسعاد  يف  يساهم  من  لكل 

يتيم حمتاج. 
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مــا اوصــى بــه اإلمـــام علي بــن ابي 
مسعت  فإني  الــســالم(  )عليه  طالب 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
األيــتــام فال تغرب  » اهلل اهلل يف  يقول: 
فقد  حبضرتكم  يضيعوا  وال  أفواههم 
مسعت رسول اهللهَّ صّلى اهلل عليه وآله 
وسّلم يقول من عال يتيما حتى يستغين 
أوجب اهللهَّ تعاىل له بذلك اجلنة كما 
أوجب آلكل مال اليتيم النار«. )الفيض 

الكاشاني/ج10(. 

قصة االمام علي )عليه 
السالم( والطفل اليتيم

كان اال مــام علي عليه السالم مير 
فاقرتب  يبكي  فرأى غالمًا  يف طريق 
منه وضّمه إىل صدره ومسح دموعه 

وسأله عن سبب بكائه فقال الغالم؟
جــئــت إىل هــنــا ال لــعــب مــع هؤال ء 
يتيم  ال ّنين  طردوني  ولكنهم  الصبيان 
اال ب وقالوا لي: حنن ال  نلعب مع َمْن 
عليه  علي  اال مــام  فتأثر  أب.  له  ليس 
بالدموع  عــيــنــاه  وأغـــرورقـــت  الــســالم 
وأعطاه  صــــدره  إىل  الــصــيب  وضـــم 
وإلعب  إذهب  وقال:  النقود  من  قطعة 
مع الصبيان فإْن قالوا لك: أّنك ليس 
لك أب، فقل هلم: )أن أبي هو علي ابن 

أبي طالب(. 

اليتيم
الرزق ما بني العباد مقسم      

من قبل خلق اخللق ليتك تفهمخُ
ربي وربك واحٌد هو ارحم            

من كل ملوق حين وينعمخُ
ما كان عارا ان تراني معوزًا            
الفقر يسحقين وعيشي علقمخُ
كال وال فخرًا ان أراك مرفهًا            
باملال تعبث كيف شئَت وتضرمخُ
فاذا ابتالك اهلل يف احداهما            
فاحذر من العقبى لعلك تسلمخُ
الفخر ان سخرت مالك حمسنًا            
فاملرء من حسن السجية يكرمخُ

فلصرب مكروب اقل مرارة            
من صرب أيتام تذل وحترمخُ

تطوي الضلوع على اخلوا من عسرها            
تتجرع الغصات اذ تتظلمخُ
من لليتامى حني يقسو ليلهم            
والناس يشغلهم فراش او فمخُ
ياماسحًا رأس اليتيم برأفٍة            
ان احنناءك عند مسحَك بلسمخُ
طوبى ملن ابرى اجلروح بلطفه             
وجبوده جعل االسى يتحطمخُ

يسقيه من فيض احلنان مودة             
فيصري طريا باهلنا يرتمنخُ
ذا منهٌج بدأ الرسول بغرسه             
ومثاره يف آله تتوسمخُ
طوبى ملن وهب اليتيم حنانه             

ان احلنان لدى الرسول الفعمخُ 
هو خري خلق اهلل وهو حبيبه             

وخبلقه راح العظيم يعظمخُ 
ما اختار طوعا ان يعيش ميتما             

لكن امر اهلل امر مربمخُ 
جعل اليتامى كل يثيب بفضله             

من راح يكفلهم مبا يتنعمخُ 
هي حكمة الرب اجلليل وشأنه              

فمنعم هذا وذاك مضيمخُ 
وابو اليتامى كان اكرم حمسن             

بالليل يكسو من يزور ويطعمخُ 
اعين امري املؤمنني ولّينًا             

هو فوق وصف الواصفني واكرمخُ
ما مسه يومًا رياء او هوى            

بل كان ديدنه يفيض ويكتمخُ
متسرتا ما كان يعرف شخصه             
حتى اليتيم مبا جيود ويسهمخُ
احلاج حسني صادق

اليتيم
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ان لــالســالم نــظــريــة خــاصــة يف 
هذا اجملال ال ميانع يف تربية البنت 
احلصول  كيفية  فيها  تتعلم  تربية 
حرفة  او  وعــمــل  وكــســب  شغل  على 
املرأة  ان  االصــل اليبتين على  ولكن 
جيب ان حتصل على شغل او حرفة 
كانت  اذا  البنت  ان  هــو  االمــر  امنــا 
يف بيت ابيها كان االب مسؤوال عن 
تأمني معاشها وكذلك من له الوالية 
عليها، واذا كانت يف بيت زوجها فان 
توفري سبل  املسؤول عن  هو  الــزوج 
زوجته  كانت  ولــو  حتى  هلــا،  العيش 
من اهــل الــثــراء واملـــال، فــان النظام 
بناء  اىل  يسعى  االسالمي  الرتبوي 
العاملة،  والــقــوى  االيــــدي  واعــــداد 
وذلــــك لـــزيـــادة االنـــتـــاج حــتــى يصل 
الذاتي،  االكتفاء  مرحلة  اىل  البلد 
استطاعت  اذا  اجملـــــال  هــــذا  ويف 
مفيد،  بعمل  تقوم  ان  واملــرأة  البنت 
عنصرا  فتكون  امكانها  حــدود  ويف 
للبلد  االقتصادي  التطور  يف  فاعال 
فــان هــذا االمــر من االمــور املندوبة 

ولكن هناك نقطة من  يف االســالم، 
الــضــروري ذكــرهــا وهــي ان االصل 
تكون  لكي  اعدادها  البنت  تربية  يف 
سيدة يف بيتها ال ان تكون عاملة يف 
الفالني،  املصنع  او  الفالني  املعمل 
البنت  تعلم  ــعــارض  الي االســـالم  ان 
اليعطي  ولكن  اشتغاهلا  او  للحرف 
االولــويــة هلــذا االمــر، او اليــرى هذا 
املرأة  ان عمل  الواجب  االمــر حبكم 
يف بعض املــوارد يعد عبادة يف نظر 
االسالم واالسالم يريد من املرأة ويف 
حالة رغبتها ان تكون عونا لزوجها، 
وذلك لتعينه يف حتمل اعباء العيش. 
تعمل المينعها  ان  ارادت  اذا  فاملرأة 
االسالم من ذلك واذا ارادت ان تتعلم 
بعض الفنون فال مانع يف ذلك امنا 
ميانع االســالم يف اجبار املــرأة على 
رغبة  املــرأة  لــدى  كانت  اذا   ، العمل 
فمن  اوحرفة  عمل  االشتغال يف  يف 
متناسبا  عملها  يكون  ان  الضروري 
املوارد،  بعض  يف  طبعا  فطرتها  مع 
ان  ــــوارد االخــــرى فيجب  امل امـــا يف 

تكون االولوية للعمل الذي ينسجم مع 
طبع وصفات املرأة. جيب أن نراعي 
االعمال  تتناسب  حبيث  عواطفها 
تتمتع  الــيت  والــظــرافــة  اللطافة  مــع 
تأمني  عن  مسؤولون  والــرجــال  بها، 
تتفرغ  كــي  وذلـــك  العيش  متطلبات 
املرأة للقيام مبسؤولياتها احلقيقية. 
النظام  كــثــرية يف  تــوصــيــات  هــنــاك 
االسالمي بضرورة تعلم البنت واملرأة 
الحدى احلرف والفنون، وتشجيعها 
على تعلم اخلياطة، احلياكة، النسيج 
احلدائق  يف  الــــورد  زرع  الــتــطــريــز، 
ترتيب  الطبخ،  البيت،  يف  الصغرية 
وجتميل البيت ومن هذا القبيل. وأن 
تعلم مثل هذه احلرف تعّد مساعدة 
للزوج يف احلياة االسرية، كما تساعد 
يف رفع مستوى االنتاج يف اجملتمع، 
ويف بعض االحيان تساعد املرأة على 
االستقالل يف حياتها عندما تعرض 

هلا مشكلة يف حياتها. 
وهنا يأتي دوراالسرة يف الرتبية 
الدارة  وإعدادها  للبنت  االقتصادية 

نظرة اإلسالم 
للمرأة العاملة
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اقتصادية،  أســس  على  البيت  أمـــور 
وتـــدبـــري األمـــــور وأجيــــادالــــتــــوازن يف 
املورد  تنظيم  اي  لــه،  العامة  امليزانية 
املالي واملصرف، وان نؤهلها لكي نعي 
مثل  إمجالي  بشكل  ولو  االمــور  بعض 
كيفية  وتعليمها  العائلة  شــؤون  إدارة 
والصرف،  االدخــار  وكيفية  احملاسبة 
مواردعيشها  كسب  كيفية  يف  والدقة 

وما حتتاج اليه يف حياتها. 
وكيف توازن يف حياتها الداخلية بني 
الدخل والصرف، جيب ان تفهم البنت 
الفن يف  امنــا  فنا  ليس  التبذير  بــأن 

فاللباس  الشراء،  وكيفية  االختيار 
االهم  امــا  مناسب  شــيء  الفخم 

ترتدي  الـــيت  الشخصية  مــنــه 
وسائل  ووجود  اللباس،  ذلك 

مجيل  امــر  البيت  جتميل 
ولــكــن االمجــــل مــنــه هو 

إدراة ذلك البيت. 
وتـــــــــكـــــــــون 

نــــتــــيــــجــــة 
ه  هذ

الرتبية حصول منو يف مجيع جماالت 
مرحلة  اىل  والــوصــول  للبنت،  احلياة 
الكمال االنساني، وجيب ان نسعى اىل 
منع النشاط املنحرف والالمشروع يف 
عند  الــرغــبــة  وان خنلق  اجملـــال  هــذا 

ــت يف  ــن ــب ال
االنتاج 

بــرامــج واطـــر التــؤثــر يف نظام  ضمن 
احلياة حبيث حيدث اختالل يف االفكار 

والعقائد. 
ويف اخلتام ان تعليم البيت احلرف 
الفراغ، من  اوقــات  لقتل  والفن وذلــك 
االمور املهمة اليت اوصى بها االسالم 
واجملتمع، الن الفراغ والبطالة عامل 
املفاسد  من  الكثري  يف  مساعد 
ومــــن مـــوجـــبـــات االحنـــــراف 

واالبتالءات يف اجملتمع. 
ونــــأمــــل مــــن الــــوالــــديــــن 
واملربني احملرتمني ان يوجهوا 
بـــأن قيمتها  الــبــنــت  ويــعــلــمــوا 
ادارة  على  قابليتها  يف  تكمن 
االمور املرتبطة بشؤون احلياة 
االداري،  واملنصب  بالعمل  ال 
وجيب ان تفهم البنت ان الفقر 
هو من االمور الصعبة ولكن 
اصــعــب مـــن ذلـــك هو 
عــدم الــقــدرة على 
حتمل الفقر. 

شعبان 1435 هـ  - أيار 2014م

čĐ

أسرة ومجتمع



حقائق 
تحت الضوء
احللقة الثالثة

السنة  اعالم  آراء 
ف���ي ال��ت��وس��ل
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حقائق 
تحت الضوء

قول مالك للمنصور العباسي   -1
الدوانيقي عندما سأله قائاًل: أستقبل 
استقبل رســول اهلل  أم  وأدعــوا  القبلة 

صلى اهلل عليه وآله وسلم؟
وجهك  تصرف  ومل  مــالــك:  فقال 
آدم  ابيك  ووسيلة  وسيلتك  وهــو  عنه 
يوم  تــعــاىل  اهلل  اىل  الــســالم(  )عليه 

القيامة؟
بل استقبله واستشفع به. كما جاء 
املصطفى  حقوق  بتعريف  )الشفا  يف 

للقاضي عياض ج2 ص41(. 
الدين  ــقــي  ــكــرت ب ابـــــو  قـــــال   -2
)ومن  الشافعي:  الدمشقي  احلصين 
والتشفع  به-املصطفى-  التوسل  انكر 
زالت مبوته  وأن حرمته  موته  بعد  به 
فقد أعلم الناس ونادى على نفسه أنه 
أسوأ حااًل من اليهود، الذين يتوسلون 
به قبل بروزه اىل الوجود، وأن يف قلبه 

نزعة هي أخبث النزغات(. 
املوسوم  كتابه  يف  ذلــك  جــاء  كما 
والرسالة  الــرســول  عــن  الشبه  )دفـــع 

ص137(. 
الدين  ــقــي  ت احلـــافـــظ  قــــال   -3
ينهون  العلم  اهل  يزل  )ومل  السبكي: 
كـــل شؤونهم  الـــبـــدع يف  عـــن  الـــعـــوام 
يف  النبوية  السنة  اىل  ويــرشــدونــهــم 
منهم  إذا صـــدرت  وغــريهــا  الـــزيـــارة 
يوم  يعدوهم يف  ومل  شــيء،  بدعة يف 
او  الزيارة  بسبب  االيــام مشركني  من 
من  اهلل  انقذهم  وقــد  كيف  التوسل، 

الشرك وادخل يف قلوبهم االميان
بتلك  بــاالشــراك  رماهم  من  واول 
الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من 
اراد استباحة اموال املسلمني ودمائهم 

حلاجة يف النفس(
)املوسوم  كتابه  يف  ذلــك  جــاء  كما 

السيف الصقيل ص179(. 
)فيض  املــنــاوي يف  نقله  مــا    -4
السبكي  169(عــــن  ص  ج2  الــقــديــر 

مرتضيا له، حيث قال: 
التوسل  وحيسن  السبكي:  )قــال   
ربه،  اىل  بالنيب  والتشفع  واالستعانة 
ومل ينكر ذلك احد من السلف وال من 
فأنكر  تيمية  ابــن  جــاء  حتى  اخللف، 
ذلــك وعــدل مــن الــصــراط املستقيم، 
قبله، وصار  عــامل  يقله  مــامل  وابــتــدع 

بني اهل االسالم مثله(. 

وهذه العبارة عن السبكي وسابقتها 
السنية  الطوائف  امجــاع  عن  تكشف 
ينكر  الــتــوســل، ومل  عــلــى مــشــروعــيــة 
ذلك اال ابن تيمية ومن جاء بعده من 

تالمذته. 
وفاء  الــســمــهــودي يف  قـــال    -5
الوفا نقاًل عن كتاب العلل والسؤاالت 
لــعــبــداهلل بــن امحـــد بــن حــنــبــل: )قال 
بن  امحــد  ابي-يعين  سألت  عبداهلل: 
رسول  منرب  الرجل ميس  عن  حنبل- 
اهلل ويتربك مبسه ويقبله ويفعل بالقرب 

مثل ذلك رجاء ثواب اهلل تعاىل؟؟
فقال امحد بن حنبل: الباس به. 

ــــين دحــــــالن: ومن  6-  قــــال زي
وادعيتهم  واخللف  السلف  أذكار  تتبع 
كثريا يف  فيها شيئا  وأورادهـــم وجــد 
التوسل ومل ينكر عليهم احد يف ذلك 
تتبعنا  ولــو  املنكرون  هــؤالء  حتى جــاء 
أكابر االمة يف التوسل المتألت بذلك 

الصحف. 
الدرر  )املوسوم  كتابه  كما جاء يف 

السنية ص31(. 
العسقالني  حجر  ابــن  كــالم   -7

حول التوسل
من  يكثر  ان  للزائر  )وينبغي  قــال: 
الدعاء والتضرع واالستغاثة والتشفع 
والتوسل به صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فجدير مبن استشفع به أن يشفعه اهلل 

تعاىل فيه. 
ان االســتــغــاثــة هــي طلب  واعــلــم 
الغوث، فاملستغيث يطلب من املستغاث 
به ان حيصل له الغوث منه، فال فرق 
بــني أن يــعــرّب بــلــفــظ: االســتــغــاثــة او 
النهما  التوجه،  او  التشفع  او  التوسل 
من اجلاه والوجاهه ومعناه: علو القدر 

واملنزلة. 
اىل  اجلـــاه  بصاحب  يتوسل  وقــد 
مــن هــو أعــلــى مــنــه، ثــم ان كـــاًل من 

االستعانة.
بالنيب  والتوجه  والتشفع  والتوسل 
كما ذكره يف -حتقيق النصرة ومصباح 
الــظــالم-واقــع يف كل حــال قبل خلقه 
الدنيا  يف  حياته  مــدة  يف  خلقه  وبعد 
وبعد موته يف مدة الربزخ وبعد البعث 

يف عرصات القيامة.
فحسبك  االوىل  ـــة  احلـــال فـــامـــا 
من  االول  املـــقـــصـــد  يف  مـــاقـــدمـــتـــه 

استشفاع آدم به ملا أخرج من اجلنة.
وقول اهلل تعاىل له يا آدم لو تشفعت 
السماوات  اهــــل  يف  مبــحــمــد  ــيــنــا  ال

واالرض لشفعناك 
اخلطاب  بـــن  عــمــر  حـــديـــث  ويف 
عند احلاكم والبيهقي وغريهما: وان 

سألتين حبقه فقد غفرت لك. 
وصح ان رسول اهلل قال: ملا اقرتف 
آدم اخلطيئة قال: يارب أسألك حبق 
حممد ملا غفرت لي، قال اهلل تعاىل: 
ياادم وكيف عرفت حممدا ومل اخلقه؟ 
يــا رب إنــك ملــا خلقتين بيدك  قــال : 
رأسي  فيه من روحــك رفعت  ونفخت 
فرأيت قوائم العرش مكتوبا عليها ال 
إله إال اهلل حممد رســول اهلل فعرفت 
أحب  إال  امســك  اىل  التضيف  انــك 

اخللق اليك. 
آدم  يــا  تــعــاىل: صدقت  اهلل  فقال 
وإذ سألتين  ـــي،  ال أحـــب اخلــلــق  انـــه 
حبقه فقد غفرت لك ولوال حممد ما 

خلقتك 
واما التوسل بعد خلقه يف مدة حياته 
القحط  عند  به  االستغاثة  ذلك  فمن 
به  االستغاثة  وكذلك  االمطار  وعــدم 
من اجلــوع وحنــو ذلــك مما ذكرته يف 
العبادات  ومقصد  املعجزات  مقصد 
يف االستسقاء ومن ذلك استغاثة ذوي 
العاهات به، وحسبك مارواه النسائي 
ان  بــن حنيف  والــرتمــذي عــن عثمان 

رجاًل ضريرًا اتى النيب
قال:  يعافيين،  ان  اهلل  ادع  فقال: 
فــأمــره أن يــتــوضــأ وحيــســن وضـــوءه 
ويدعو بهذا الدعاء )اللهم إني أسألك 
الرمحة  نــيب  بنبيك  ــيــك  ال واتـــوجـــه 
ربك يف  اىل  بك  اتوجه  اني  ياحممد 

حاجيت لتقضى اللهم شفعه يّف(
وصححه البيهقي وزاد )فقام وقد 

أبصر(
واما التوسل به )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( بعد موته يف الربزخ وهو اكثر 
من ان حيصى او يدرك باستقصاء ويف 
كتاب/ مصباح الظالم يف املستغيثني 
خبري االنام /للشيخ ابي عبداهلل ابن 

نعمان طرف من ذلك. 
جنة الفردوس
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تبقى الرؤية بالنسبة للفنان مبثابة 
اإليديولوجية ألية طروح فنية على أن 
كلمة )رؤيــة( تعين كل ما هو مرتبط 
الرؤيا  أما  )العني(،  البصر،  حباسة 
الكشف  أو  باالكتشاف  ترتبط  فهي 

عن جواهر األشياء ومكنوناتها. 
وهنا خيتزل معنى الرؤية البصرية 
يف الفن، إذ تصبح جمرد قناة إيصال 
معناها  إن  لكائنات مبصرة، يف حني 
معنى غــري حمدود،  وامشـــل،  أوســـع 
الذي  هو  االصطالحي  املعنى  وهــذا 
الزخريف  الفن  على  نطبقه  أن  ميكن 
بالذات، فللفن ألزخريف إذن رؤية كما 
الرؤيا  أي  الــرؤيــة  مــا سيعقب  لــه  أن 
بالبصرية  الــنــظــر  تــعــين  الـــيت  وهـــي 
)بعني القلب(، بل باألحاسيس املمكنة 
على  والــتــخــاطــر.  احلـــدس  وبضمنها 
العموم فان كال من الرؤيا والتصميم 
الزخريف ميهدان ملعنى )التعامل( بني 

الذات والكون، أو اجلزء والكل. 
الفنية جماهلا  للرؤية  فان  وهكذا 
الذي خيص الذات اإلنسانية وعالقتها 
بالقيم املاورائية، ومن هنا فان هناك 

عاملني عــامل )مرئي( وعــامل آخــر )ال 
والــــذي يشمل جــوهــر حبث  مــرئــي( 

الفنان املسلم. 
فاملرئي، هو كل ما يقع عليه البصر 
وباقي  واخلطوط  والسطوح  كاأللوان 
تراه  ومــا  اللوحة  يف  الشكلية  القيم 
إليها(.  وما  والسطوح  )األلــوان  العني 
. أي هــو مــا يقع حتــت إطـــار الشكل 

)جسد املنظومة الزخرفية(. 
ــاء كــظــواهــر مــاديــة هي  إن األشــي
حجب للحقيقة ولكن اللغة اليت تثري 
باب  هــي  عملياتها  وحتـــرك  الــذهــن 
تلك احلجب. وهنا أيضا نكتشف سر 
املسلم  الفنان  عند  البالغ  االهــتــمــام 
على  سيما  ال  الزخرفية  بالتجريدات 
فيها  يظهر  والـــيت  كــاملــعــدن،  خــامــة 
والضوء  الظل  بني  اإليقاعي  التآلف 
واضحًا، وهو ما يشري يف أشكاله إىل 
عقالنية وروحانية يف آن معا وزخرفته 

اليت مييز بها. 
ومن هنا تلتقي الزخرفة اإلسالمية 
جمال  يف  عليها  املنفذة  اخلــامــة  مــع 
االنطالق للتعبري عن اجلمال املثالي، 

ولذلك سعى املزخرف عن طريق الفن 
التعبد  طريق  عــن  احلــق  إدراك  إىل 
والتبتل، يقول ميشيل سوفور: إن الفن 

التجريدي يسعى وراء الكلي يف 
اخلاص، وإجياد اجلمال ال خيتلف 
هو  الكلي  هــذا  الكلي،  اكتشاف  عن 
اهلل. والتعرف على اإللــه يف أي عمل 
بــانــفــعــال بديعي.  الــشــعــور  فــين هــو 
اإلسالمية  الــزخــرفــة  تسعى  وهــكــذا 
إىل التعبري عن اجملهول أو عن غري 

احملدود وغري املرئي والغييب. 
إن الذهنية اإلسالمية القائمة على 
إنكار  إىل  تدعو  الوحدانية،  العقيدة 
املؤمن  الفنان  يــدفــع  مــا  وهــو  الـــذات 
والتبتل  للتعبد  املستمر  السعي  إىل 
التكرار،  يف  السعي  هــذا  بــدا  ولــقــد 
يقول  الوجد  مظاهر  من  مظهر  وهو 
املتخيلة  املكررة  الطبيعة  إن  بريابني: 
االنطالقات  أبــديــة  تثري  املــنــفــذة،  أو 
ــذلــك عالقات  ب والــــعــــودات، ممــثــلــة 
وارتــبــاط هذا  مــع اجلــوهــر،  الظاهر 

بذاك وهي بذلك تتجاوب مع اهلل. 
الفنان  دفـــع  اخلــفــي  احملــــرك  إن 

المرئي والالمرئي في الزخرفة 
العربية اإلسالمية المعدنية 

بقلم: د. صفا لطفي 
املقال الثالث عشر
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هو  املاورائية،  القيم  نقل  إىل  املسلم 
الكشف عن اجملهول الغييب السرمدي 

املتعالي. . 
وهكذا أصبحت الوحدات الزخرفية 
الكامنة  املفاهيم  عــن  تكشف  مــفــردة 
للفكر اإلسالمي. ومن هنا فان اإلطار 
يقتضي  الزخرفية  للمنظومة  الــعــام 
أساسيني  عنصرين  بني  ما  استمراره 
و)الشكل  احملــســوس(  )الــشــكــل  هــمــا 
املــتــصــور(، وهـــذان رمـــزان واضحان 
للعاملني ألدنيوي واألخروي أو للجسد 
ــات من  ــي ــرئ والــــــروح. فـــان حتــديــد امل
العناصر الزخرفية أمر حسي خيضع 
للرؤية البصرية بالفعل ال بالتخيل أما 
الزخرفية  العناصر  من  املرئيات  غري 
فأمر خيالي تصوري يكمل ما للحس 
ما هو حسي  تكملة  ملبدأ  فهو خيضع 
مبا هو حدسي واحلدس هو إحساس 
روحي ال مادي. ومن هنا فان املنظومة 
وتنتهي  املـــرئـــي  مـــن  ــدأ  ــب ت بــامجــعــهــا 
تبدأ  إنها  قلت  شئت  وإذا  بالالمرئي 

بالالمرئي وتنتهي باملرئي. 
الفنان  حبــث  جــوهــر  يكمن  وهــنــا 
تصعيد  يف  يــظــهــر  الــــــذي  املـــســـلـــم 
إىل  واملــرئــي  املتصور  إىل  املشخص 
احملــدوس. » فالالمرئي ليس فقط ال 
مرئيا »، وهو ما كان وما سيكون مرئيا 
وما مل يكنه، أو ما كان مرئيا من قبل 
أخر غري و ليس بواسطيت، ومن حيث 
غيابه حمسوب على العامل، فهو رؤية 

سامية، حضور تام. 
البحث  ــم  ــت ي الـــزخـــرفـــة  فـــن  ويف 
وهو  للوجود  املــادي  الكيان  معنى  عن 
من  ــقــاء  االرت لــه  تكفل  الــيت  بصيغته 
هو  وهــذا  الروحي  الكيان  إىل  جديد 
املعنى )التشخيصي – الال تشخيصي( 

والصراع  التوتر  يكمن  السبب  وهلــذا 
فيه. 

فانه  اإلسالمية  الزخرفة  فن  أمــا 
يعرب عن مبدأ الكرامة اإلهلية ويوصي 
ألزخريف  الــتــجــريــد  ظـــل  فــقــد  بــهــا، 
بكافة أشكاله ميثل لنا فن االستمرار 

ألالمتناهي. 
انه توافق بني سطح املرئي يف إطار 
أي  البعدين  وموضوع  الثالثة.  األبعاد 

السطح الفيزيقي الشكلي. 
لــذا فــان املــرئــي هــو مــا هــو ظاهر 
املنظور،  غري  والعامل  منظور،  مــادي، 
روحي، غري ظاهر أي باطن، فاملرئي 
والالمرئي كما اجلسد فان الالمرئي 

املشاهد  غري  الغائب  هو 
أو غري  ــمــوس  املــل وغـــري 
احملسوس الذي ميكن أن 
نضعه يف اإلطار الروحي 
والالمرئي  )اجلــوهــري(، 
هــــو مـــقـــدم مــــن األصــــل 
كما لو كان خاليا من أي 
عــرض مــادي، وهــو يقدم 
يف األصل غائبا كمسافة 

وكينونة مفارقة. 
حقيقة  إىل  نصل  أن  ميكن  وهنا 
ليس  قعرا  كــل مرئي حيــوي  إن  وهــي 
الزخرفة  على  ينطبق  ما  وهو  مرئيا، 
مرئية  زخارف  فهي حتوي  اإلسالمية 
مناطق  طياتها  بني  حتتضن  ظاهرية 
غــائــرة تعرب عــن مــا هــو بــاطــين، غري 

مرئي. 
العربي  الــفــنــان  يــكــن هـــدف  فــلــم 
على  مــادي  هو  ما  نقل  املسلم جمــرد 
أكثر  ثم ال شيء  بالذات  اآلنية  سطح 
من هذا، فمن وراء ما هو خاص يكمن 
مــا هــو عـــام. فــهــو إحــســاس باجلالل 

بعيدة.  أعماق  يف  احملكم  اخللق  أمــام 
إذ توجد حركة وروح، وهي اليت تدفع 
كل األشياء الظاهرة لكي تدور وتدور 

يف سفر حنو املطلق. 
الفن  إن  القول،  نستطيع  هنا  ومن 
الوجود، مسخر  أن  يتصور  اإلسالمي 
الفنان  )بوساطة( قوة قاهرة، وهدف 
هو أن يتوصل إىل معرفة تلك القوة، 
ثم ينقل خصائصها إىل املتلقي. وهو 
ـــده املــفــكــرون املــســلــمــون الذين  مــا أك
ترمجها  الـــيت  الثنائية  عــن  حتــدثــوا 
الفنان العربي املسلم من خالل أسلوب 
)البارز – الغائر( وهذا ما أكده السهر 
سوادا  أن  تر  )امل  قــال:  عندما  وردي 

واحد  سطح  على  كانا  وان  بياضا  أو 
يرتاءى البياض اقرب إلينا ألنه يناسب 
نقول  أن  . ( وهنا نستطيع   . الظهور. 
ما هو اقرب لنا يف الظهور )الظاهر( 
يناسب معنى املرئي وما هو بعيد عنا 
يــنــاســب معنى  ــبــاطــن(  يف ظــهــوره )ال
الالمرئي. وهكذا ميكن أن نستنتج أن 
الفنان العربي املسلم يف أوانيه املعدنية 
الغائر(   – ــارز  ــب )ال أســلــوب  استعمل 
)املرئي  ثنائية  لــيــرتجــم  ــه  زخــارف يف 

والالمرئي(. 
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بنت ابي عبد اهلل االمام احلسني بن 
علي بن ابي طالب سالم اهلل عليهم. 

أّمها الرباب بنت امرئ القيس بن 
عدي القضاعي. 

املطهرة،  الطاهرة  الشريفة  وهــي 
والزهرة البامسة الناظرة. كانت سيدة 
نساء عصرها، واحسنهن اخالقًا، ذات 
بيان وفصاحة، وهلا السرية اجلميلة، 
تتصف  التام،  والعقل  الوافر،  والكرم 
بنبل الفعال، ومجيل اخلصال، وطيب 

الشمائل وذات عبادة وزهد. 

اسمها
وقيل  أمينة،  وقيل:  آمنة،  امسها 
امها  به  لقبتها  لقب  وسكينة  اميمة، 
وان استخدام اسم السيدة )آمنة( بدل 

)سكينة( ألنه االسم الصحيح. 

حضورها في كربالء 
لقد حضرت هذه العلوية الشريفة 
مع والدها ارض كربالء، وشاهدت ما 
وعمومتها  واخوتها  ابيها  على  جــرى 
وبقية بين هاشم وانصارهم، وشاركت 

من  والسري  السيب،  مصائب  النساء 
كربالء اىل الكوفة ثم الشام فاملدينة. 
وعندما ذبح اخوها عبد اهلل الرضيع 
تستطع  مل  انها  حتى  سكينة،  اذهلت 
)عليه  احلسني  ابيها  لتوديع  تقوم  ان 
السالم(، حيث حفت به بنات الرسالة 
مكانها  يف  ظلت  وقد  الوحي،  وكرائم 
)عليه  الــشــهــداء  سيد  فلحظ  باكية، 
السالم(ابنته وهي بهذا احلال، فوقف 

عليها يكّلمها مصرّبا هلا وهو يقول: 
سيطول بعدي يا سكينة فأعلمي

منك البكاء اذا احِلمام دهاني 
ال حترقي قليب بدمعِك حسرًة

         ما دام ميّن الروح يف جثماني 
فإذا قتلتخُ فأنِت أوىل بالذي

          تأتينه يا خرية النســـــــــــــواِن 
)عليه  احلـــســـني  مـــصـــرع  ـــعـــد  وب
جــواده اىل اخليام  الــســالم( وجميئ 
خاليًا، خرجت سكينة  وسرجه  عاريًا 
فنادت: وا قتياله، وا ابتاه، وا حسيناه، 

وا غربتاه، وا بعد سفراه، وا كربتاه. 
خرجن  احلـــرم  بــاقــي  فلما مســع 

يلطمن  فــجــعــلــن  الـــفـــرس،  فــنــظــرت 
اخلدود، ويقلن وا حممداه. 

وعــنــد رحــيــل الــعــيــال بــعــد مصرع 
مـــّروا على  الــســالم(  احلــســني )عليه 
ارض املعركة، فشاهدت سكينة جسد 
بنفسها  فألقت  الصعيد،  على  أبيها 
عليه تتزّود من توديعه وتبثه ما اختلج 
يستطع  ومل  املصاب،  من  يف صدرها 
احد ان ينحيها عنه حتى اجتمع عليها 

عّدة وجّروها عنه بالقهر. 

زواجها 
مل يسلم اهل البيت )عليهم السالم( 
من الطعن، وحماولة تشويه مسعتهم، 
ســـواء كـــان الــطــعــن والــتــشــويــه بشكل 
مباشر ألهل البيت سالم اهلل عليهم، 
سبب،  او  بنسب  بــهــم  يتصل  ملــن  او 
وحتى شيعتهم وحمبيهم القوا ما القوا 
من شتى انواع التهم واالفرتاءات، كّل 
أذهب  بيٍت  ألهــل  والئهم  بسبب  ذلــك 

اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا. 
وأمـــــا مــســألــة تـــعـــدد الـــزوجـــات 
واألزواج فكأمنا أصبحت من املتسامل 

االمام  بنت  سكينة 
الحسين )عليهما السالم(

Ďċ
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)عليه  فاحلسن  املؤّرخني  عند  عليها 
ثالمثائة  مــن  بأكثر  يــتــزوج  الــســالم( 
من  زواجها  وقصة  كلثوم  وام  امــرأة، 
عمر بن اخلطاب ومن بعده، وفاطمة 
بنت احلسني )عليها السالم( وزواجها 
من حفيد عثمان بن عفان، ثم تعّرض 
وتعدد  وسكينة  هلـــا،  الــضــّحــاك  ابـــن 

ازواجها. 
بعد  الشاطئ  بنت  الدكتورة  قالت 
وختتلط  االزواج:  قــوائــم  اوردت  ان 
شاذًا،  بل  عجيبًا  اختالطًا  االمســاء 
حتى ليشّطر االسم شطرين، يؤتى بكل 
شطر منهما على حدة، فيكون منهما 
بن  اهلل  فعبد  للسيدة سكينة،  زوجــان 
عثمان بن عبد اهلل بن حكيم بن حزام 
شّطر شطرين فكان منه زوجان: عبد 
بن  حكيم  بن  وعمرو  عثمان،  بن  اهلل 
املعارف  او كما ترجم يف دائرة  حزام 

عمرو بن احلاكم. 
من  نــرى  مــا  امـــام  هنا  سبيل  وال 
حياتها  تــتــبــع  اىل  وشـــــذوذ  تــنــاقــض 
الزوجية تتبعا دقيقا يعتمد على اليقني 
التأرخيي، هذا اليقني الذي يعز علينا 
يف التأريخ النقلي بوجه عام، وهو هنا 
يف موضع زوجية سكينة، أبعد من ان 

يخُلتمس وأعز من ان يدرك او ينال. 
من  نبغي  ما  النكاد حنــاول  فنحن 
اضطراب  من  عنت  يلقانا  حتى  تتبع 
وتعدد  ــار،  االخــب وتناقض  الــروايــات 
االقوال، واشتباك السبل، و كان أمر 
واالخبار  الــروايــات  يف  التناقض  هذا 
مراجع  بني  توزع  انه  لو  ويسهل  يهون 
شتى متلفة، ينفرد كل منها بإحدى 
الروايات، فيكون سبيلنا اىل الرتجيح 
ان خنتار اقدمها او أصلها او ادعاها 
اىل الثقة على هدي القواعد املقررة 
والتعديل.  واملقابلة  والــوزن  للرتجيح 

ولكنا هنا امام روايات متناقضة جتتمع 
من  احملاولة  دون  الواحد  املصدر  يف 
مؤلفها للفصل بينها او حسم اخلالف 
بأنه حيس  تــؤذن  كلمة  دون  بل  فيها، 

ضيقا بهذا اخلالف. 

الشبهات حول ازواج السيدة 
سكينة

1-  فــفــي صــفــحــة واحــــــدة من 
ـــي مــثــال تــقــرأ اربــــع روايــــات  االغـــان
متناقضة متضاربة سردها ابو الفرج 
هذا  مــن  اكــثــر  شــيء  ال  ثــم  متتابعة، 

السرد. 
واذا بلغ اخلــالف يف املوضع   -2
الواحد ان يكون االصبغ املرواني اول 
اخرى،  ورابعهم يف  رواية  ازواجها يف 
ثم ال يشار اىل هــذا اخلــالف بكلمة 

واحدة. 
يروى  فيما  الشذوذ  بلغ  واذا   -3
ملصعب  تلد  ان  الزوجية،  حياتها  من 
بنتًا تتزوج من عمها اخي مصعب )كما 

يف دائرة املعارف االسالمية(. 
بنت  ــاب  ــرب ال ان  يــقــال:  وان   -4
احلزن  اهلكها  ــيت  ال الــقــيــس،  امـــرئ 
السالم(  )عليه  احلسني  زوجها  على 
بعثت  وقــد  واحــد،  بعام  بعده  فماتت 
من قربها لتشهد مصرع مصعب بعد 
بنتها  سنة 70 هجرية، وترفض زواج 

سكينة من قاتله )كما يف االغاني(. 
وان تزوجها )دائرة املعارف(   -5
ابن اخي مصعب  عبد اهلل بن عثمان 
وعمرو بن احلاكم بن حزام، وال خرب 
عن  العرب  وانــســاب  قريش  نسب  يف 
او  اخ ملصعب امســه عــثــمــان،  وجـــود 
حفيد حلزام امسه عمرو بن احلاكم 
)عليه السالم(  بنت احلسني  )سكينة 
اهلل  )صلى  النيب  آل  موسوعة  ضمن 

عليه وآله وسلم(: 832(. 
وقال ايضا: ونقل صاحب االغاني 
بــن صخر عــن امه  روايـــة عــن سعيد 
ان  ســـامل:  بــن  اهلل  عبد  بنت  سعيدة 
السيدة سكينة لقيتها بني مكة ومنى، 
فاستوقفتها لرتيها ابنتها من مصعب، 
واللؤلؤ،  باحللي  اثقلتها  قد  هي  واذا 
وقالت: ما البستها الدر اال لتفضحه. 
برواية اخرى  الفرج  ابو  اتبعها  ثم 
امــه سعدة  عن  بن صخر  عن شعيب 
بنتها  ارتها  سكينة  ان  اهلل:  عبد  بنت 
باحللي،  اثقلتها  وقــد  احلــزامــي،  من 
ايــــاه اال  وقـــالـــت: واهلل مـــا الــبــســتــهــا 
واخرى  فــقــرة  بــني  وهــكــذا  لتفضحه. 
صــــار ســعــيــد بـــن صــخــر شــعــيــب بن 
صخر، وصارت سعيدة بنت عبد اهلل 
كما  اهلل،  عبد  بنت  ســعــدة  ســامل  بــن 
احلزامي  بنت  مصعب  بنت  صـــارت 
)عليه السالم(  بنت احلسني  )سكينة 
اهلل  )صلى  النيب  آل  موسوعة  ضمن 

عليه وآله وسلم( ص885(. 

رد الشبهات
ــــرت الـــدكـــتـــورة عــائــشــة عبد   ذك
الرمحن زواج سكينة بعمرو بن حاكم 
ابن حزام فقالت: وعمرو هذا او عمر 
هو اخ جلد عبد اهلل بن عثمان بن عبد 
اهلل بن حكيم بن حزام، زوجها مصعب، 
وال ندري كيف ادركت سكينة اىل ان 
يصبح يف حساب هؤالء ان تتزوج من 

رجلني بينهما ثالثة اجيال. 
يرفضون  الــشــيــعــة  ان  وقــــالــــت: 
االعرتاف بهذه الزجيات املتعاقبة وال 
يقبلون منها غري ما ذكر من زواجها 
بن  ثــم مصعب  احلــســن،  بــابــن عمها 
الــزبــري، وعــذرهــم واضــح، فما كانت 
وتدافعها  تناقضها  يف  االخــبــار  هــذه 
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واختالطها باليت تدعو اىل شيء من 
زوجت  رأيناها  وقــد  وطمأنينة،  ثقة 
سكينة من عبد اهلل بن عثمان بن عبد 
اهلل بن حكيم بن حزام، ثم من عم ابيه 

عمرو بن حكيم. 
 وبعث املوتى من قبورهم بعد سنني 
ذوات عدد، فجعلت الرباب ام سكينة 
ترفض زواجها من عبد اهلل بن مروان 

بعد مقتل مصعب. 
وسبقت الزمن فجاءت على مسرح 
امهاتهم،  بطون  باألجنة يف  االحــداث 
حتى جعلت – هشام بن عبد امللك – 
كان  او  مقتل مصعب  بعد  ولــد  الــذي 
يف  يتدخل   – االول  عامه  يف  رضيعا 
ملا  الــرمحــن  عبد  بــن  ابراهيم  حكاية 
مصعب  من  ترملها  بعد  زواجها  اراد 

ابن الزبري. 
الشيعة  ترفض  ان  بالغريب  فليس 
تعارضت  وقد  الروايات مجيعا،  هذه 
بعضا،  بعضها  ـــذب  وك فــتــســاقــطــت، 
)سكينة  املـــعـــقـــول  نـــطـــاق  وجـــــــاوزت 

ضمن  الــســالم(  )عليه  احلسني  بنت 
موسوعة آل النيب ص885(. 

ــــذي عليه  ــل: وال وقــــال عــلــي دخــي
ابن عمها  تتزوج غري  انها مل  الشيعة 
ابـــن االمــــام احلــســن )عليه  عــبــد اهلل 
السالم(، ويوافق الشيعة على زواجها 
)عليه  احلــســن  االمـــام  ــن  اب اهلل  بعبد 
ــســالم( غــريهــم مــن الــســنــة، نذكر  ال
مـــن كــتــب الـــطـــرفـــني: اعــــالم الــــورى 
اسعاف  )مــطــوط(،  للمجدي   )72(
 ،51 اجلنان:  رياض   ،210 الراغبني: 
مقتل احلسني )عليه السالم( للمقرم: 
)عليه  احلــســني  بــنــت  سكينة   ،330
الطف:  ادب   ،72 للمقرم:  الــســالم( 
سكينة   ،638 الــبــحــار:  سفينة   ،162

بنت احلسني )عليه السالم(: 29. 
الكشف واملشاهدة للسيدة سكينة 
واملشاهدة  بالكشف  حــصــل  وان 
كالكشف  الــــنــــار(  )جـــــرم  كــمــعــايــنــة 
الذين  املؤمنني  من  ّلص  للخخُ احلاصل 
وتيقنوا مبعاينة  باهلل  قلوبهم  اطمأنت 

قلوبهم ان اهلل نور السموات واالرض 
مسوه )عني اليقني(. 

وقد اشار الكتاب العزيز اىل هذه 
َلوْ  }َك���لَّ  سبحانه:  فقال  املــراتــب 
الْجَحِيمَ  َل��َت��رَوُنَّ  الْ��يَ��قِ��نِ  عِ��ْل��مَ  تَ��عْ��َل��مُ��ونَ 
)التكاثر:  الْ��يَ��قِ��نِ{  عَ��يْ��نَ  ��هَ��ا  َل��َت��رَوُنَّ ُث��مَّ 
لو حصل  انه  شأنه  يريد جل   ،)6-5
االستدالل بالطرق الصحيحة والنظر 
فيما ورد من اآليات والروايات بوجود 
العلم  حلصل  للعاصني  اهلل  اعــد  مــا 
ــار الـــكـــربى، ثم  ــن ــوجــود ال الــيــقــيــين ب
ترتقي احلالة اىل الكشف عنها حتى 
كأنهم يشاهدونها بنفسها. وهو املراد 
من قوله تعاىل بعد ذلك } ثم لرتوهنا 
حازت  النبوة  ابنة  وان   } اليقن  ع��ن 
ارقــى هــذه املــراتــب الــيت اخــرب عنها 
االمام احلسني )عليه السالم( الواقف 
على سائر العباد بقوله: )غالب عليها 
االستغراق  فــان  اهلل(  مع  االستغراق 
هنا عبارة عن الفناء يف حبر العظمة 
لوازم  لفتة  تكون هلا  االهلية حبيث ال 
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احلياة وعوارض الدنيا الفانية. 
ومن اجل ذلك اخذت مبجاميع قلب 
استحقت  حتى  عليها  حنوه  وزاد  ابيها 
ملا  النساء  خبــرية  املعصوم  يصفها  ان 
منحازة  ورآهــا  الطف  يــوم  عليها  وقــف 
)عليه  فــقــال  نــادبــة  باكية  الــنــســوة  عــن 

السالم(: 
ال حترقي قليب بدمعك حسرة

          مادام مين الروح يف جثمان 
فاذا قتلت فانت اوىل بـــــالذي

           تأتينه يا خرية النســـــــــوان 
وهل من املعقول ان حجة اهلل خيرب 
من مبلغ ابنته من الدين وسلوكها مع اهلل 
وهو  النساء  خبــرية  يصفها  ثم  تعاىل، 
الشريعة،  عن صــراط  مارقة  انها  يعلم 
انها مترق  او  احلق  ومتنكبة عن سبيل 

عنه؟ كال. 
ِبعُونَ  َفيَتَّ الَْقوَْل  يَسَْتمِعُونَ  الَّذِينَ   {
هُ وَُأوَلئِكَ  َأحْسَنَهُ ُأوَلئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّ

لْبَاِب{ )الزمر: 18(.  هُمْ ُأوُلو اْلَ

وفاتها
توفيت السيدة سكينة بنت احلسني 
على  سنة   56 مضي  بعد  السالم  عليه 
فاجعة كربالء، وكانت وفاتها يف املدينة 

املنورة سنة 117هـ. 
 وقـــد حــضــرت هــي وأمــهــا الرباب 
فاجعة كربالء الدامية مع سيد الشهداء 
فكان هلا بالًء حسنًا يف ايصال مظلومية 
عليه  احلــســني  وصـــوت  النبوة  بيت  آل 
السالم إىل العامل امجع وخباصة اثناء 

السيب من الكوفة اىل الشام. 
بن  اشــرتى حممد  وفاتها  يــوم  ويف 
وعودًا  عــطــرًا  الزكّية  النفس  اهلل  عبد 
نعشها  وأحرقها حول  دينار  مائة  بأربع 
ــن عــبــد املــلــك حاكم  وقـــد رام خــالــد ب
حرارة  بسبب  ــازة  اجلــن إهــانــة  املــديــنــة 
إصربوا  وقــال:  تشييعها  بتأخري  اجلــو 
حتى آتي للصالة على اجلنازة لكنه مل 
يــأت، لــذا بقيت اجلــنــازة بال دفــن إىل 
الليل ثم صلى عليها أخوها االمام زين 
العابدين عليه السالم وعلى قول حييى 
بن  بن احلسن، وعلى قول آخر حممد 

باحرتام،  ودفنت  احلسني  بن  اهلل  عبد 
العاملة  اجلليلة  السيدة  على  خُ  فــســالم 
حّية  تبعث  ويوم  رحلت  ويوم  ولدت  يوم 

شافعة حملبيها ان شاء اهلل تعاىل. 

املصادر: 
السالم(  )عليها  الكربى  زينب  أ - 

/الشيخ جعفر النقدي 
تظلم الزهراء  ب - 

امالي الزجاج / ادب الطف  ت - 
املعارف االسالمية  ث - 
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كثرية  الــرومــاتــيــزمــيــة  ـــــراض  االم
لقب حول  النهاية  ولكنها يف  ومتعددة 
حمور واحد وهو االمل الشديد، ولكن 

بعض االطباء صنفوها كالتالي: 
الروماتيزم غري املفصلي:   -1

االلتهابي  التليف  تتضمن  وهـــي 
واللمباجو وهو ما يعرف باألمل القطين 
وسوى  النسا،  وعــرق  الصلب،  أمل  او 
هذه احلاالت املرضية اليت اعرب عنها 
يف  والتصلب  واالنتفاخ  االمل  اعــراض 
العضالت واالنسجة الضامة واملناطق 

احمليطة باملفاصل. 
العضال العظمي:   -2

وهو التهاب عظمي مفصلي يتسبب 
عن تغريات تنكسية يف املفاصل. 

تطري  املــــفــــاصــــل  الــــتــــهــــاب   -3
الرئوي: 

أي تطري الروماتيزمي وهي سلسلة 
على  تشتمل  االلتهابية  احلـــاالت  مــن 

اجلسم كله. 

النقرس:   -4
عن  عـــبـــارة  وهـــو  املـــلـــوك،  داء  او 
البوريك  حلمض  وترسبات  متخلفات 
الــربوتــيــنــات وهذا  الــنــاتــج عــن هضم 
ليقوم  املفاصل  يف  يرتسب  احلمض 
بعمل التهاب شديد ينتج عنه تآكل يف 

عظام املفصل. 
التهاب العصب:   -5

والغمد  الـــغـــالف  رومـــاتـــيـــزم  انــــه 
ويصيب االنسان بآالم حادة على طول 

العصب. 
اسبابه: 

نتيجة  والــــكــــرب:  االجــــهــــاد   -1
جزءًا  يفقد  لإلجهاد  االنسان  تعرض 
تنتج  اليت  الداخلية  طاقته  من  كبريًا 
واجلسمية  النفسية  القوى  تفاعل  من 
واإلجهاد  النفسية  للضغوط  ونــظــرًا 
بااللتهاب  لإلصابة  اجلسم  يتعرض 

املفصلي. 
تقلبات  ان  وجد  اجلــو:  حالة   -2

لإلصابة  ـــاب  االســـب اهــــم  مـــن  اجلــــو 
تـــفـــاوت نسبة  نــتــيــجــة  ــزم  ــي ــرومــات ــال ب
يف  ارتبط  ولذلك  اجلــو،  يف  الرطوبة 
اذهان الناس الروماتيزم بالشتاء، ومن 

أمثلة ذلك: 
روماتيزم الكتف.   -1
تورم يف االصابع.   -2

املـــفـــاصـــل  يف  رومـــــاتـــــيـــــزم   -3
الصغرية. 

روماتيزم يف الكف.   -4
ــاء اكتشفوا  فـــان االطــب ومـــع ذلـــك 
الصيف  بني  الوطيدة  العالقة  مؤخرًا 
اجلو  حــرارة  أن  نتيجة  والروماتيزم، 
تقلل من مناعة اجلسم وبالتالي يكون 

اكثر عرضة لإلصابة بالروماتيزم. 
مرتبطة  وهـــــي  ــــــوراثــــــة:  ال  -3
الروماتيزمي،  املــفــصــلــي  ــهــاب  ــاالت ب
بااللتهاب  املصاب  دم  يف  وجــد  حيث 
قورن  وقــد  الــرومــاتــيــزمــي،  املفصلي 
بني اسرتي مصابني بالتهاب املفاصل 

د. حممد القرعاوي

أمراض الروماتيزم
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الروماتيزمي احدهما حتتضن املورثة 
يف دمها واالخرى ال حتتضنها واسفرت 
الدراسة عن انتقال االلتهاب املفصلي 

الروماتيزمي من شخص اىل آخر. 
التغذية: وهي من اهم العوامل   -4
اليت تؤثر على االصابة بالروماتيزم، 
فان سوء التغذية تقلل مناعة اجلسم 
وجتعله عرضة لاللتهاب يف أي مكان 

من اجلسم. 
هــنــاك سؤال  املنطلق  هــذا  ومــن   
الغذاء  هــو  مــا  علينا:  نفسه  يــطــرح 

الصحيح؟ 
ولــكــي جنــيــب عــلــى هـــذا السؤال 
من  نسبيًا  متلفة  االجــابــة  ستكون 
او من جنس اىل  آخــر،  شخص اىل 
وايضًا من سن اىل آخر، ومن  آخر، 
وايضًا حسب حجم  آخر،  اىل  فصل 
اجلسم واملهنة واحلالة اجلوية ومكان 

االقامة. 
االساسية  املكونات  على  لنتعرف 
مرضى  على  منها  كل  وتأثري  للغذاء 

الروماتيزم. 
الكربوهيدرات: وهي متثل يف   -1
تكون معظم االطعمة  اليت  النشويات 
الضارة اليت تزيد من بدانة اجلسم، 
ملرضى  الــلــدود  الــعــدو  بالتالي  وهــي 

الروماتيزم ألنها تعوق احلركة. 
باالطعمة  ــســمــى  ي مــــا  وهــــنــــاك 
السكر  على  تطلق  وهــي  الالأطعمة 
او الدقيق املنزوع منهما املواد املفيدة 
اليت يتم تصنيعها من مواد كيميائية. 
تصنع  اليت  السليمة  احلبوب  اما 
مــنــهــا اخلــبــز والــكــعــك تــكــون مغذية 
والفيتامينات  والنشا  بالربوتني  مليئة 

واملعادن واالنزميات. 
الربوتني: يوجد بنسبة عالية   -2
يف اللحوم واالمساك واجلبنة واحلليب 
اقل  وبدرجة  واللوز  والبندق  والبيض 

يف البسلى واللوبيا والفاصوليا وكلها 
متثل غذاء صاحلًا. 

اكثر  الدهنية: هي من  املواد   -3
لــلــجــدل ســابــقــًا وحاليًا  اثــــارة  املــــواد 
القارئ  عــزيــزي  فانصحك  والحــقــًا، 
بالقليل  االكــتــفــاء  او  عنها  باالبتعاد 
منها او استعمال الزيوت ذات االصل 
الذي  الصناعي  السمن  اما  النباتي، 
يباع يف االسواق فهو مصنع من مواد 
وحتدث  للصحة  مــضــادة  كيميائية، 
منها السمنة واملتاعب القلبية، وميكن 
ببعض  الــــدهــــون  عـــن  االســـتـــعـــاضـــة 
االضافات وهي الفيتامينات واملعادن 
واالنـــزميـــات الـــيت تــزيــد مــن القدرة 

التفكريية. 
ــر نقص  ــؤث ي الــفــيــتــامــيــنــات:   -4
الروماتيزم  مرضى  على  الفيتامينات 

وخاصة: 
املتواجد  )د(  )أ(و  فيتامني   -1

يف زيت السمك. 
بالتهاب  املــصــابــني  مــعــظــم   -2
يــلــقــون صــعــوبــة يف هضم  املــفــاصــل 
وامتصاص السكريات والنشويات مما 

يوحي بنقص فيتامني )ب(. 
)ج(املــوجــود يف  فيتامني  اما   -3
احلمضيات والورد الربي والعنب يقل 
اىل حد كبري يف دم املصاب بالتهاب 

املفاصل. 
)د(  فــيــتــامــني  نــقــص  نتيجة   -4
ـــادن من  ـــع يــصــاب املـــريـــض بــنــزع امل

العظام. 
العظمي  التليف  مرضى  اما   -5

فقد عوجل بنجاح بفيتامني )هـ(. 
ومن هذا التصنيف ميكن االستفادة 

من: 
* زيـــت الــســمــك وجـــد انـــه يفيد 
اذا  مرضى االلتهاب املفصلي خاصة 
االفطار  قبل  فارغة  معدة  على  اخــذ 

بساعة مع عدم تناول أي ماء واالقالل 
من تناول السكريات، ثم انه يقلل نسبة 

الكوليسرتول يف الدم. 
اهم  هــمــا  )د(  )أ(و  فيتامني   *
الفيتامينات الالزمة ملرضى االلتهاب 

املفصلي الروماتيزمي. 
حيتوي  املــركــب  )ب(  فيتامني   *
على عناصر هامة تساعد على حيوية 

اجلسم ونشاطه
وهــو موجود يف  )هـــ(  فيتامني   *
بذور اجلوز واللوز واحلنطة، ويساعد 

على تنشيط الدورة الدموية. 
املــعــادن: وهــي مــوجــودة يف عسل 
النحل وعصري اخلضار ودبس السكر 

واالعشاب. 
الغذاء الذي حيتوي على الكورتيزون 
اىل  اجلــســم  داخـــل  يتحول  الـــذي  او 
الغذاء  أن  العلماء  اكتشف  كورتيزون: 
الكبد  ــى  عــل الـــــذي حيـــتـــوي  اجلـــيـــد 
واخلضروات  واحلــنــطــة  ــر  واخلــمــائ
الغدة  يــســاعــد  الـــطـــازجـــة  الـــورقـــيـــة 
مما  الكورتيزون  انتاج  على  الكظرية 

يساعد على ختفيف آالم املفاصل. 
اسباب الروماتيزم )التأين(: 

اكتشف العلماء ان اهلواء متى تشبع 
يزيد مــن اعراض  بــاأليــون االجيــابــي 
التهاب املفاصل وهذا ما حيدث قبيل 
هبوب العاصفة، وحيدث العكس متى 
جند  لذلك  السالبة،  االيونات  كثرت 
االوقـــات  بــعــض  يف  املستشفيات  أن 

يشبه هواؤها باأليون السالب. 
املرضى  راحــة  على  تساعد  لكي 
السالب  االيــون  انتاج مزيج من  جيب 
واالوزون وهو ما يعرف باهلواء النقي، 
الذي خيفف من ثقل اهلواء ويساعد 

على ازالة الروائح. 
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السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
وكثري  نــافــع  قليل  كـــالـــدواء  )الــكــالم 

قاتل(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
)الضربات القوية تهشم الزجاج لكنها 

تصقل احلديد(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
كــان صــغــريًا وقم  )اكـــرم ضيفك وان 
عن جملسك ألبيك ومعلمك وان كنَت 

امريًا(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
)الصمت يكسبك ثوب الوقار ويكفيك 

مؤونة االعتذار(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
عقلك  فحسن  العقل  صــورة  )االدب 

كيف شئت(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
التهمة  مــواضــع  )مــن وضــع نفسه يف 

فال يلوم من اساء الظن به(. 
السالم( )عليه  علي  االمــام  ِئَل  سخُ
كيف تسلم قلوبنا قال )عليه السالم(: 

)ال يسلم لك قلب حتى حتب للمؤمنني 
ما حتب لنفسك(. 

قال االمام علي )عليه السالم(: 
رأيت الدهر متلفًا يدور  

فال حزن يدوم وال سرور
وقد بنت امللوك به قصورًا  

فلم تبَق امللوك وال القصور
قال االمام علي )عليه السالم(: 

رّب بعيٍد اقرب من قريب    
وقريب ابعد من بعيد

والقريب من مل يكن له حبيب
قال االمام علي )عليه السالم(: 

ادعـــو اهلل يف حــاجــة فاذا  ـــي  )ان  
اعــطــانــي ايــاهــا فــرحــت مــرة واذا مل 
يعطين فــرحــت عــشــرات املـــرات ألن 
اهلل  اختيار  والثانية  اختياري  االوىل 

عالم الغيوب(. 
قال االمام علي )عليه السالم(: 

من اصلح ما بينه وبني اهلل اصلح 
اهلل ما بينه وبني الناس.

آخرته اصلح اهلل  أمر  ومن اصلح 

له امر دنياه 
ومن كان له من نفسه واعظ كان 

عليه من اهلل حافظ. 
السالم( )عليه  علي  االمــام  ِئَل  سخُ
ـــال: )ال ادري  كــم صــديــقــًا لــديــك؟ ق
والناس  علّي  مقبلة  الدنيا  ألن  اآلن 
كلهم اصدقائي وامنا اعرف ذلك اذا 
ادبرت عين فخري االصدقاء من اقبل 

اذا ادبر الزمان عنك(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
فإنَك  غنيًا  السفر  يف  تصاحب  )ال 
وان  بك  اضــر  االنفاق  يف  ساويته  ان 

تفضل عليك استذلك(. 
السالم(:  )عليه  علي  االمــام  قال 
ثالثة ال يرمحون: عاقل جيري عليه 
حكم اجلاهلية، والضعيف يف يد ظامل 

قوي، وكريم حيتاج اىل لئيم. 
مريم عبد اهلادي

نور علي خليل
جامعة بابل/ كلية الدراسات القرأنية

اقوال االمام علي )عليه السالم(
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س1/ماهي أول شجرة نبتت على األرض؟
س2/ما اسم املخلوقات اليت التنام والتنسى؟

س3/ماهي أعظم آية يف القرآن الكريم؟
س4/ماهي أول عني ماء ظهرت على األرض؟

س5/ما أفضل ملوق خلقه اهلل؟

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

قسم  القوارير يف  اىل جملة  االجابات  تسلم 
احلسينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
املــقــدســة ولــلــفــائــزيــن اخلــمــســة األوائــــل التربك 
احلسني  اهلل  عبد  أبــي  مضيف  يف  طعام  بوجبة 

عليه السالم. 

اجوبة العدد 14
ج1 / هن أول عشر آيات من سورة الكهف

ج2 / سورة النساء. 
ج3 / سورة الطالق. 

ج4 / هي سورة الزلزلة. 
ج5/ سورة الكافرون. 

أسئلة العدد 17
آية ومثل 

» فمن يعمل مثقال ذرة خري يره »  
 )من جّد وجد ومن زرع حصد( 

» وال تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا »  
 )ال تؤخر عمل اليوم اىل غد( 

» وما نقموا اال ان اغناهم اهلل ورسوله من فضله »  
 )اتق شر من احسنت اليه( 

اعتدى  مــا  مبثل  عليه  فاعتدوا  عليكم  اعــتــدى  فمن   «
عليكم»  )كما تدين تدان( 

» ان مع العسر يسرا »  )كل هم فرج(

» وان ليس لالنسان اال ما سعى »  )من جال نال( 

» ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم ال يستأخرون ساعة وال 
يستقدمون »  )لكل حي اجل( 

بنني حمسن عدنان 

الفرق 
ما الفرق بني الدعاء والنداء؟

الدعاء هو رفع الصوت وخفضه والنداء هو رفع الصوت 
مبا له من معنى. 

ما الفرق بني النبأ واخلرب؟
يعمله اخلرب واخلرب عكس ذلك  النبأ هو لالخبار مبا 

لذا يقال ختربني عن نفسي وال يقال نبأني. 
ما الفرق بني الكذب واالفك؟

له على  الذي ال مرب  الكذب هو اسم موضوع للخرب 
القبيح كالكذب على  الفاحش  الكذب  به واالفك هو  ماهو 

اهلل. 
ما الفرق بني الزور والبهتان؟

انــه صدق  الــذي يف الظاهرحيسب  الــكــذب  الـــزور هــو 
والبهتان هو مواجهة االنسان مبا ليس فيه وقد بهته. 

ما الفرق بني اهلمز واللمز؟
اهلمز هو ان يهمز االنسان بقول قبيح من حيث ال يسمع 

واللمز هو اجهر من اهلمز. 
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عن االمام الصادق )عليه السالم(

1- الذنوب اليت تغري النعم: البغي. 
2- الذنوب اليت تورث الندم: القتل. 
3- الذنوب اليت تنزل النقم: الظلم. 

4- الذنوب اليت تهتك السرت: شرب اخلمر. 
5- الذنوب اليت حتبس الرزق: الزنا. 

6- الذنوب اليت تعجل الفناء: قطيعة الرحم. 
7- الذنوب اليت ترد الدعاء-وتظلم اهلواء- عقوق 

الوالدين. 
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العث ال يأكل الثياب. انه يضع   •
الــبــيــض عــلــى الــثــيــاب. وهـــذا البيض 
يتحول اىل يراقانات. الرياقانات هي 
ومذ  القماش  مــن  نتفا  تــقــرض  الــيت 
يكتمل منوها تزدري هذا الطعام كليا. 
كان  الـــبـــدائـــي  ـــســـان  االن ان   •
يعاجل اجلراح بالعفن الذي ينمو على 
االشجار قبل اكتشاف البنسلني بآالف 

السنني.؟؟
ان  العلمية  الــبــحــوث  اثــبــتــت   •
اقل  االبيض  واالرز  االبيض  الرغيف 
بكثري يف القيمة الغذائية من الرغيف 

االمسر واالرز غري املضروب. 
اليوم  يف  الــشــعــر  يــتــســاقــط   •
الواحد من 25 اىل 100 شعرة ولكن 
االنسان املوفور الصحة يستعيدها يف 
اليوم نفسه، ان حياة الشعرة ال تزيد 
الشعر  ان  تسقط.  ثــم  السنتني  على 
يف  تقريبا  ميليمرتا   12 مبقدار  ينمو 
الشهر وتتوقف سرعة منوه على درجة 
حـــرارة اجلــو يف الصيف اســرع منوا 

منه يف الشتاء. 
من  املنبعثة  الــطــاقــة  مــعــدل   •

مليون  مليون   580000 هي  الشمس 
مليون حصان. 

اىل  حيتاج  البشري  الــدمــاغ   •
ليستطيع  يوميا  الــدم  من  لرت   1000

القيام بعمله. 
متــتــلــك اجلـــــرادة تــســع مائة   •
عضل مستقل تقريبا أي بزيادة مئيت 
عضل عن االنسان الذي ميلك اقل من 
سبعمائة عضل. ولبعض الديدان اكثر 

من اربعة االف عضل مستقل. 
ينثر  واحــدة  سيجارة  تدخني   •
يف اهلــــواء أربــعــة مــاليــني جـــزيء من 

الرماد. 
هذه املعادلة البسيطة: ط =   •
القنبلة  لتصنيع  اليت أدت  ك ع2 هي 
يقال  أن  الشائع  اخلطأ  ومن  النووية 
ذرية والصحيح نووية إذ ال يوجد قنبلة 

ذرية. 
مركز ثقل الكرة االرضية يقع   •
الكعبة  يف  وبــالــذات  املكرمة  مكة  يف 
ذلك عدة حبوث  أثبتت  وقد  املشرفة 

علمية. 
أن  يستطيع  املــاهــر  اجلـــراح   •

يكتب امسه على خلية واحدة من خاليا 
اجلسم البشري وذلك باستخدام شعاع 

من الليزر. 
هو  الـــــذي  االزرق  احلـــــوت   •
اكرب احليوانات يف العامل ميلك ايضا 
قلبه 450  يزن  ثقال:  االكثر  االعضاء 
كيلو غراما، ورئتاه 1000 كيلو غراما، 
ووزن فقراته سبعة اطنان أي مايساوي 
ويزن  النمو.  كاملة  بقرات  عشر  وزن 
وزن  مايعادل  أي  اطنان  ثالثة  لسانه 

مخسني رجال. 
اجلـــــــــــــــزر حيـــــمـــــيـــــك مـــن   •

الكوليسرتول والسرطان
اكدت احباث قام بها امريكيون   •
على  يساعد  يوميا  جزرتني  تناول  ان 
وختفيض  ــيــســرتول  ــكــول ال مــكــافــحــة 
االنسان.  بنسبة 20% يف جسم  كميته 
. حيث ثبت انه يوجد يف اجلزر مادة 
امسها ))بكثات الكالسيوم(( تساعد 

على مكافحة الكولسرتول. 
الرجل  كــلــمــة  ان  تــعــلــم  هـــل   •

واملرأة ذكرت 24 مرة يف القرآن. 

هل تعلم!
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هي  واملفعمة  البهيجة  احلــيــاة  ان 
بإمكانك  وانــِك  )منسجمة(،  ببساطة 
ان تشعري اليوم بالفرح وغدًا باحلزن، 

بيد أن كليهما منسجم!
تشعري  ان  ايـــضـــًا  وتــســتــطــيــعــي 
عند  عميق  حـــزن  يف  )بــاالنــســجــام( 

فقدانِك انسانًا عزيزًا عليِك!
فكيف يكون ادراك هذا االنسجام 
غري  حياتِك  تكون  ومتى  حياتِك؟  يف 

منسجمة وحتتاج اىل التغيري؟
ميــكــن وصـــف هـــذا االنــســجــام يف 
الداخلي  اليقني  بأنه  االحــوال  افضل 

والسعادة  اخلـــــاص  الـــطـــريـــق  ازاء 
القلب  حيزن  وقد  احليوية،  الداخلية 
ازاء  نفسه  الــوقــت  يف  الــــروح  وتــســر 
صــدق هــذا احلــزن، وعندما تسألني 
اآلن  افعله  ان  اريـــد  مــا  )هــل  نفسِك 
ــب وســـديـــد؟( ثـــم االفـــضـــل ان  صــائ
الصامتة،  الداخلية  سعادتِك  تسألي 
توافقي  ان  االمكان  يف  كــان  اذا  فيما 
وافقِت  واذا  املــــشــــروَع!!  هـــذا  عــلــى 
ــِك تسريين  فــإن الــداخــلــيــة  ســعــادتــِك 

بالتأكيد طريق قلبِك. 
افضل  هــي  ــِك  ســعــادت إن  حــــواء: 

بوصلة لتدركي فيما اذا كنِت تسريين 
يف طريقها وتعيشني معها بانسجام. 

ومبثل هذا املوقف ميكن ان تتغري 
رؤية  على  وحتصلي  برمتها  حياتِك 

متلفة متامًا للحياة. 
حواء: من القصة إعتربي

الــقــدميــة ملدينة  املــعــابــد  أحـــد  يف 
مرآة،  الف  فيها  صالة  توجد  شاولن 
ويف احد االيام دخل كلب الصالة ورأى 
فزجمر  كــلــب،  بــألــف  نفسه حمــاطــًا 
املزعومني،  خــصــومــه  ــى  عــل وعـــــوى 
وبالطبع أظهروا ايضًا آالف االنياب. 

اذهبي في طريق السعادة

هكذا تصبح السعادة اليت 
اجعلها تقودني اىل طريق لذاتي
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من  يسعر  الكلب  كــاد  ذلــك  وأثـــر 
الغضب  هــذا  عليه  وانقلب  الغضب، 
ميتًا  سقط  حبيث  اآلالف،  أضــعــاف 

من االعياء البالغ. 
وبعد سنوات عديدة جاء كلب من 
ورأى  نفسها  املرايا  جديد اىل صالة 
آخر،  كلب  بألف  ايضًا حماطًا  نفسه 
بذنبه  يــلــوح  وراح  بــالــســرور  فــأحــس 

وشعر فجأة بأن لديه الف صديق. 
كيف تعيشني يف سعادة داخلية؟

حيــمــل كـــل انـــســـان داخـــلـــه طاقة 
وصامتة،  مستمرة  داخــلــيــة  لــســعــادة 

التعبري  على  الــقــدرة  ايــضــًا  وميتلك 
عن هذه السعادة، ألنها طاقة القلب، 
ينبوع  هي  الداخلية  السعادة  وهــذه 

سعادة احلياة. 
السعادة الداخلية موجودة هنا وال 

بد من السماح هلا لتدخل احلياة. 
ـــري عــــدة مــعــايــشــات هلذه  ـــذك ت
)السعادة الداخلية( اذهيب اىل قلبِك 
واستشعري ان سعادة قلبِك هي اليت 
اعطتِك االحياء: )االمر على ما يرام 
تكون  وقد  جيد(،  شيء  وكل  هكذا، 
يف  املستمرة  الداخلية  السعادة  هذه 
بعض االحيان تعبريًا بصوت مرتفع، 
بيد ان هذه السعادة املرتفعة الصوت 
بينما  الــدوام جتعلنا سطحيني،  على 
متنح  الصامتة  الــداخــلــيــة  الــســعــادة 
ــا الــعــمــق، ومــن االهــمــيــة هنا  وجــودن

الشعور بالسعادة فعاًل. 
لقد اعتاد كثري من البشر االكتفاء 
مسرور  )أنــــا  بــالــســعــادة:  بالتفكري 
اآلن( بيد أن معايشة السعادة كشعور 

حيركنا وميلؤنا حقًا باملسرة. 
كــل وقت  استطيع يف  مــثــاًل  فــأنــا 
لــدي حنو احساسي  الوعي  اوجــه  ان 
واستطيع  مباشرة،  اللحظة  هــذه  يف 
ان ادرك التغيري املستمر ألحاسيسي 
بكل انتباه، وسوف اقرر اثناء ذلك أنه 
أية مناسبة وال  ليس لدى أحاسيسي 

حتتاج اىل ذلك بالضرورة. 
اذا  إال  نسعد  ال  أن  اعــتــدنــا  لقد 
يكون  عندما  لذلك،  مناسبة  كان مثة 
الطقس مجياًل خباصة او مثة موقف 
تعلمناه  ما  نسينا  لقد  ينتظرنا،  ممتع 
أالن  ببساطة  مناسبة  دون  نبتهج  بأن 
لنسعد  االســبــاب  من  يكفي  ما  لدينا 

باستمرار. 
الناس  مـــن  كـــثـــرٌي  يـــقـــرأ  فــمــثــاًل 
وبـــداًل من  الــفــطــور،  أثــنــاء  الصحيفة 
حواسهم،  جبميع  بالفطور  االستمتاع 
فان العقل مشغول بأمور اخرى متامًا، 
افعل  اذن  ســارة،  بأشياء غري  وغالبًا 
كامل  فعله، حبضور  ينبغي  شــيء  كل 

واحتفل بذلك حبياتك. 
ــفــعــل فــحــســب بل  ــيــس ال ولـــكـــن ل
كافية  مناسبة  ذاتـــه  حــد  الــوجــود يف 
على  كوني  ومستمرة،  عميقة  لسعادة 
تكوني مع روحِك  وبــأن  بــذاتــِك  وعــي 
تأتي  ان  فــالــعــوامل ميكن  االبـــد،  اىل 
فموجودة  انــِت  امــا  وتتحول،  وتذهب 
مهما حـــدث، ولــســِت يف حــاجــة اىل 
اجل  السبب من  مناسبة خاصة، ألن 

سعادة داخلية دائمة. 
فاحلياة  بدقة،  االمــر  اخذنا  فــاذا 
لــنــا يف كـــل حلظة،  الــســعــادة  ــقــدم  ت
وانِت جيب عليِك هو فقط ان تدركي 
تضعها  ــادة  ســع أيـــة  فـــإن  حقيقتها، 
احلياة لي يف هذه اللحظة؟ غالبًا ما 
تتوافر عدة مباهج ومسرات يف الوقت 
نفسه، وبذلك ميكن للسعادة ان تصبح 
دائمًا  ومرافقًا  من شخصيتك،  جزءًا 
يف حياتِك، يدعِك ان تعيشي كل شيء 
من  ومبــزيــد  اكــثــر  بتكثيف  حيــــدث، 

السرور. 
احلياة تعين العيش بطاقة وسعادة 

كاملتني وبصحة
يف كل امتالئها، ويف شراكة حياة 

مفعمة
تكلفِك  مهنة  يف  بسعادة  والعمل 

احلياة بها فعاًل. 
صبا عبد علي مخاس
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استمتعي بحياتك



المقادير
1و2/1 كيلو سبانخ. 

10 قطع حلم مسلوق. 
فنجان قهوة ارز. 

7 فص ثوم مدقوق. 
ضمة كزبرة مفرومة. 
مسن او زيت نباتي. 

ملح، بهار. 

الطريقة
حيضر السبانخ )ينظف ويغسل ويفرم(

يقلب السبانخ بالسمن حتى يذبل. 
ويضاف  بالسمن،  والكزبرة  الثوم  يقلى 

اىل السبانخ. 
ينقى االرز ويغسل ويضاف اىل السبانخ. 
ليغمر السبانخ ويوضع على  املاء  يضاف 
نار هادئة ملدة ربع ساعة يف طنجرة البخار. 

وتغلى  الشوربة  اىل  اللحم  قطع  تضاف 
ملدة ربع ساعة. 

تقدم ساخنة مع عصري احلامض

شوربة سبانخ

ďč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

لِك سيدتــــي



المقادير
3 شرائح من قمر الدين. 

7 اكواب ماء ساخنة. 
نصف كوب سكر. 

ربع كوب ماء الزهر. 

الطريقة
اىل  تقطيعه  بعد  مرتني  الساخن  باملاء  الدين  قمر  يغسل 

قطع صغرية. 
يوضع يف اناء زجاجي وينقع باملاء الساخن ليلة كاملة. 

السكر  اليه  ويضاف  ناعمة،  مبصفاة  يصفى  تذويبه  بعد 
وماء الزهر وحيرك جيدًا. 

يوضع العصري يف الثالجة ليربد، ثم يقدم. 

المقادير
كوب من مثر التمر هندي. 

سكر. 
ماء. 

قليل من ماء الورد. 

الطريقة
يــوضــع التمر اهلــنــدي يف انـــاء، ويــضــاف اليه   •
كوبان من املاء، ويوضع املزيج على النار حتى يغلي ملدة 

دقيقتني. 

ثم  يــربد،  جانبًا حتى  ويــرتك  النار  عن  يرفع   •
يعصر باليد، ويوضع يف كيس صغري من قماش الشاش، 

ويضاف اليه ست اكواب من املاء. 
حتى  عليه،  بالضغط  الــقــمــاش  كيس  يعصر   •
يرشح العصري املطلوب، وبعدها يرتك العصري مدة 10 

دقائق حتى يصفو لونه. 
يوضع لكل كوب ربع كوب سكر وحيرك جيدًا،   •

ثم يضاف اليه بضع قطرات من ماء الورد. 

شراب قمر الدين

شراب التمر الهندي
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