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ورد عن النيب األكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال جلابر)رضي اهلل عنه(:)أول 
ما خلق اهلل نوري( وهناك رواية أخرى أن اهلل تعاىل اشتق من هذا النور كل خري، 
وعند التأمل يف عامل النور جند أن نور النيب والوصي والبضعة وآل حممد نور واحد متصل من 
أول الوجود اىل والدة اإلمام املنتظر، فنورهم جتسد يف إخراج الناس من الظلمات اليت أحاطت 
والدة  على  وقفنا  فإذا  العقول،  وظلمة  النفوس  وظلمة  اجلهل  وظلمة  الكفر  كظلمة  هبم 
سيد الكائنات الرسول األكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(وسريته وجهاده وأقواله وأفعاله 
نلمس جليًا ما قام به النيب)صلى اهلل عليه وآله وسلم(من إخراج األمة من غياهب الشرك 

واجلهل والرجس وحد البهيمة اىل حد اإلنسانية، فشع بنوره على أرجاء املعمورة. 
وعند تأمل دور اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( نرى نورًا واضحًا يف حفظ الدين والدفاع 

عن احلق وردع الباطل ومقاتلة الظالميني من القاسطني والناكثني واملارقني. 
وعند تأمل دور اإلمام احلسن)عليه السالم( الذي سار على هنج أبيه ليكمل املسرية ويصون 

املنجزات اليت أجنزها أبوه اإلمام علي)عليه السالم(جند نوره أجلى من أن تطفئه اإلفرتاءات والتهم، 
وأوضحها ما قام به من الصلح الذي اضطر إليه للحفاظ على الثلة املؤمنة الباقية من اهللكة 

وحقن دمائهم. 
أما ثورة اإلمام احلسني)عليه السالم(فال حاجة للوقوف على آثارها، وال حاجة للحديث عن نور 

اإلمام )عليه السالم( الذي مل تطفئه السيوف والرماح بل بقي ذلك النور وهاجًا هاديًا اىل يومنا هذا 
واىل أن ميلكها املهدي املنتظر)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( لينشر العدل وميألها قسطًا وإشراقًا 

بنوره. 
الدفاع عن حياض الدين وحوزة اإلسالم بعضهم بعلمه  وهكذا استمر األئمة)عليهم السالم( يف 

وبعضهم مبجاهبة الطغاة والصرب على ظلمهم وسجوهنم، فكل واحد من هؤالء األطهار امليامني استخدم 
نوره حسب الدور املرسوم له، وحسب األمر اإلهلي حتى أوصلوها اىل اإلمام الثاني عشر الذي توج بعد 

شهادة أبيه اإلمام العسكري)عليه السالم( 

املشرف العام

النور المتصل 
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للمرأة احملجبة  ســؤال/ هل جيوز 
كشف ذقنها وما حتته وكشف أذنيها؟ 
جــــواب/ املـــقـــدار الــــذي ُيــــرى من 
على  اإلختمار  عند  حتته  ومــا  الذقن 
الوجه،  حكم  فيلحقه  املتعارف  الوجه 
أمــــا األذنـــــــان فــيــجــب ســرتهــمــا وال 

يلحقهما حكم الوجه. 
سؤال/ هل جيوز مصافحة النساء 

العجائز األجنبيات؟ 
جواب/ ال جيوز ملس بدن األجنبية 

مطلقًا إال مع الضرورة. 
سؤال/ هل جيوز للمرأة تعلم قيادة 
السيارة، إذا كان معلمها أجنبيًا ينفرد 
يستلزم  أن  دون  من  التعلم  أثناء  بها 

ذلك الوقوع يف احلرام؟ 
جـــــــواب/ جيـــــوز مــــع األمــــــن من 

الفساد. 
املؤمنة  للمرأة  هــل جيــوز  ســـؤال/ 
أن  التجميل  صالونات  يف  تعمل  اليت 
جتمل النساء اليت ال يلتزمن بسرت ما 

جيب سرته عن الرجال األجانب؟ 
جواب/ جيوز هلا ذلك إال إذا ُعّد 
ذلك إسهامًا يف ترويج املنكر وإشاعته 
فليس هلا، ولكن حصول هذا العنوان 

بعيٌد جدًا. 
ــمــرأة اليت  ــل ســـــؤال/ هـــل جيـــوز ل
حواجبها  تصفيف  وجهها،  تسرت  ال 

ووضع املساحيق الطبيعية اخلفيفة؟ 
جواب/ إزالة شعر الوجه وتصفيف 
احلواجب ال مينعها من كشف وجهها 
احلرام،  الوقوع يف  من  األمــن  بشرط 
وعدم كون اإلبداء بداعي وقوع النظر 
إستخدام  مــع  وأمــــا  عــلــيــهــا،  احملــــرم 
سرت  مــن  بــد  فــال  التجميل  مساحيق 

الوجه.
ســــؤال/ هــل جيـــوز لــلــمــرأة صبغ 
ــب اإلنـــتـــبـــاه يف  ــرهــا بــقــصــد جــل شــع
لغرض  اخلــاصــة  النسائية  اجملــالــس 

الزواج؟ 
جــواب/ إن كــان جملــرد الزينة من 
أو إخفاء  العيب  دون تدليس، كإخفاء 

الشيب وكرب السن فال بأس به. 
سؤال/ هل جيوز للمرأة إستخدام 

الشعر اإلصطناعي )الباروكة(؟ 
جواب/ جيوز هلا ذلك ولكنه زينة 
عرفًا فيجب عليها سرته عن الرجال 

األجانب. 
ــمــرأة لبس  ــل ســـــؤال/ هـــل جيـــوز ل

اجلورب الذي يكون بلون البشرة؟ 
إذا  جواب/ جيوز هلا ذلك، ولكنه 
الزينة عرفًا وجب سرته عن  ُعــّد من 

األجانب. 
اليت  للممرضة  ســؤال/ هل جيوز 
أجساد  ملس  الطيب  السلك  يف  تعمل 

الرجال؟ 
تلمس  أن  هلـــا  جيـــوز  ال  جـــــواب/ 
جسد الرجل األجنيب إال مع الضرورة 

الرافعة للحرمة. 
ــمــرأة لبس  ــل ســـــؤال/ هـــل جيـــوز ل
كان  إذا  العالي  الكعب  ذات  احلـــذاء 

ينقر األرض نقرات مثرية لإلنتباه؟ 
جواب/ ال جيوز أن تلبسه إذا كان 
األجانب  الرجال  نظر  إلفات  بداعي 
إليها أو كان موجبًا للفتنة النوعية) أي 
يف  ووقوعهم  الناس  إفتتان  يوجب  ما 

احلرام(. 
ــمــرأة لبس  ــل ســـــؤال/ هـــل جيـــوز ل
اخلــامت أو الــســوار أو الــقــالدة بقصد 

التجميل؟ 
ولكن  القالدة  لبس  جــواب/ جيوز 
جيب سرتها عن األجانب، أما اخلامت 
جيب  وال  لبسهما  فــيــجــوز  والـــســـوار 
ســرتهــمــا عــن الــرجــال األجــانــب إذا 
كانت تأمن على نفسها من الوقوع يف 
بداعي  أبدائهما  كــون  وعــدم  احلـــرام 

إيقاع النظر احملرم عليها. 

برتبية طفلة  تــربع  رجــل  ســـؤال/ 
جيب  فهل  التكليف  ســن  بلغت  حتى 
له  مــنــه؟ وهـــل جيـــوز  الــتــســرت  عليها 

النظر اىل جسدها وملسه؟ 
التسرت  ــيــهــا  عــل جيــــب  جـــــــواب/ 
عدا  ما  اىل  النظر  له  وال جيــوز  منه 
الوجه والكفني منها، وال جيوز له ملس 

جسدها. 
ــمــرأة لبس  ــل ســـــؤال/ هـــل جيـــوز ل
الرجال  أمــام  بــه  واخلـــروج  البنطلون 

األجانب؟ 
إذا كان جمسمًا  جــواب/ ال جيوز 
الفتنة  إلثــارة  موجبًا  أو  بدنها،  ملفاتن 

غالبًا. 
ســــؤال/ هــل جيـــوز لــلــمــرأة وضع 
العني  الالصقة على حدقة  العدسات 

لغرض التجميل؟ 
ُعدت  إذا  ــكــن  ول جيـــوز  جـــــواب/ 
زيــنــة هلــا وجــب ســرتهــا عــن الرجال 

األجانب. 
ســــؤال/ هــل جيـــوز لــلــمــرأة تقبيل 

أخيها أو عمها أو خاهلا؟ 
جــــواب/ جيـــوز إذا كـــان مــن باب 
ــة والــــود وال جيـــوز هلا  ــفــة واحملــب األل
تقبيلهم إذا كان التقبيل يثري الشهوة. 

ســــؤال/ هــل جيـــوز عــنــاق النساء 
لــلــنــســاء وتــقــبــيــل بــعــضــهــّن لــبــعــض يف 

املطارات والشوارع وحنوها. 
يتم من  أن  جــواب/ جيــوز بشرط 

دون حصول فعل حمرم. 
سؤال/ ما حكم لبس النساء للسواد 
وقيامهّن بضرب وجوههن وصدورهّن 
وحنوها عند فقد عزيز كالزوج واألب 

واألبن واألخ وغريها؟ 
جواب/ نعم جيوز. 

السيد خضري املدني

ď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه األسرة



 لقد جعل اهلل تعاىل يف لنب األم ما 
يقوى به الطفل جسديًا وروحيًا، ففي 
أّن حّق  اآليــة نالحظ  املقطع من  هذا 
يعود  الرضاعة  اإلرضــاع خالل سنيت 
لأُلم، فهي اليت هلا أن ترضع مولودها 
خالل هذه املّدة وأن تعتين به، بالرغم 
أّن)الوالية( على األطفال الصغار  من 
قد ُأعطيت لألب، ولكن مّلا كانت تغذية 
الوليد اجلسمية والروحية خالل هذه 
بلنب  ينفصل  ال  إرتباطًا  ترتبط  ــّدة  امل
ُأعــطــيــت حق  فــقــد  اأُلم وعــواطــفــهــا، 
ختصيصها  فــإّن  وعليه  به،  اإلحتفاظ 
والرضاعة  والــرعــايــة  احلضانة  حبــّق 
حال  يرعى  فهو  جانبني،  ذا  حقًا  يعد 
ولذا  اأُلم،  حـــال  يــرعــى  كــمــا  الــطــفــل 
إرضاع  على  األم  الروايات حتث  نرى 
طفلها، وأن ال توكل الرضاعة اىل غري 

األم قدر اإلمكان. 
ل أهل  وألهمية عملية اإلرضاع فصَّ
البيت)عليهم السالم(الكالم فيه، وكيف 
يتم اإلرضاع الصحيح، فالروايات تقول 
إّن دورة رضاعة الطفل الكاملة سنتان 
واحد  الكاملة  غري  ودورتها  كاملتان، 
وعــشــرون شــهــرًا)2(، ولــعــّل هــذا يأخذ 
اآلية  هذه  مفاد  االعتبار  بنظِر  أيضًا 
} وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ َأوْاَلدَهُنَّ حَوَْليِْن 
َكامَِليِْن{ مع اآلية)15( من سورة 
االحقاف اليت تقول:} وَحَمُْلهُ وَفِصَاُلهُ 
ثاَلَُثونَ شَهْرًا{،ومّلا كانت فرتة احلمل 

الرضاعة  فــرتة  فتكون  أشــهــر،  تسعة 
اإلعتيادية واحدا وعشرين شهرًا، وإّن 
للوالدات احلّق يف ختفيض فرتة واحد 
وعشرين شهرًا مبا يّتفق وصّحة الوليد 

وسالمته.
واللباس،  الطعام  يف  األم  نفقة  إّن 
ــى عند  تــكــون عــلــى والــــد الــطــفــل حــّت
ــاء فـــرتة الــرضــاعــة لكي  ــن الــطــالق أث
العناية  تتمكن األم من االنصراف من 
بطفلها وإرضاعه مرتاحة البال وبدون 
قــلــق، وهـــذا مــا جــاء يف قــولــه تعاىل: 
}وَعََلى الْمَوُْلودِ َلهُ ِرْزُقهُنَّ وَكِسْوَُتهُنَّ 

بِالْمَعْرُوفِ{)3(. 
النساء  حـــقـــوق  حــــول  جــــاء  ــــا  وم
املرضعات يف حمكم كتابه قال تعاىل: 
} َف�����ِإنْ َأرَْض����عْ����نَ َل���ُك���مْ َف���َآُت���وهُ���نَّ 
ُأجُ�����ورَهُ�����نَّ{)4( وهـــذا دلــيــل على أن 
هناك أجرة  تتناسب مع مقدار وزمان 
اإلرضاع،وطبقًا ملا هو معروف وشائع 

عرفًا.
الولد،  ااُلّم إرضــاع  فال جيب على 
وال جيوز إجبارها على ذلك إذا كانت 
حّرة مع وجود األب وقدرته على دفع 
ااُلجرة إىل مرضعة سواها مع وجودها 
به  له ميكن  مــال  أو وجــود  ترّبعها  أو 
إرضاعه ، أو وجود مترّبع ، وإاّل وجب 

على ااُلّم كسائر النفقات .. )5(.
أن  العلمية  الــدراســات  أثبتت  وقد 
الطفل الذي يرضع من ثدي أمه يكون 

وأكثر  النفسية،  للمشاكل  عرضة  أقل 
األم  إلرضـــاع  وإّن  حياته،  يف  توفيقًا 
ولدها فوائد مجة أخرى تعود على االم 
نفسها،هذا من حيث الفوائد اجلسدية 
والنفسية، وأما الفوائد األخروية، فهو 

االجر والثواب االهلي. 
حياة  أّن  املسلمة  أخــيت  فاعلمي 
طفلِك بعد خروجه من بطنِك مسؤوليتك 
فباللنب الذي يرضعه منِك ينمو جسمه، 
وتكتمل بنيته ألن هذا اللنب هو غذاؤه 
االساسي الذي، به ينبت اللحم، ويشتد 
ذلك  فسيكون  أرضعتِه  فــاذا  العظم، 
أمتدادًا لدورِك يف نشأته وتكوينه، أما 
اذا ارضعته امرأة اخرى غريِك ، فقد 
حيرم بركة حليب امِه اليت أشار اليها 
أمري املؤمنني)عليه السالم( بقوله:)ما 
بركة  أعظم  الصيب  به  رضــع  لنب  من 
عليه من لنب أمه()6(، فلذا صارت االم 

أفضل مرضعه لولدها.

اهلوامش:
1-)البقرة:233(.

2-)وسائل الشيعة/21: 452(.
3-)البقرة:233(.
4- )الطالق/6(

5- )كفاية االحكام/السبزواري(.

6-)وسائل الشيعة/العاملي:21(.

الرضاع
حَوَْليِْن  َأوْاَلدَهُ���نَّ  يُرْضِعْنَ  وَالْ��وَالِ��دَاتُ   {

َكامَِليِْن لِمَنْ َأرَادَ َأنْ يُتِمَّ الرََّضاعََة{)1(
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ــأريــخ دورًا  ــت ــــرأة عــرب ال لــعــبــت امل
فّعااًل  يف صناعة اجملتمع، لكنها ظلت 
تنصفها،  اليت  الــدراســاِت  عن  مغّيبة 

وأتى اإلسالم ووضعها يف مكانتها، 
فخرجت اىل احلياة العملية. 

أتــى العصر احلــديــث حيمل  ثــم 
نهضة املرأة، وباتت حمورًا لدراساٍت 
احلقوِل  يف  دورهـــا  تكشف  عــديــدٍة 

الثقافية واالجتماعية. 
ومن أجل معرفة هذه الدراسات 
حول املرأة وجه املنتدى الثقايف ألجِل 
الفكرية  الشؤون  قسِم  يف  نشاطاته 
دعوة  املــقــدســة  احلسينية  للعتبِة 
ضياء(  الست)مسية  ــِة  املــدّرب اىل 
وهــي أحــد أعــضــاء مــشــروع سفراء 
لتلقي على أمساِع  البشرية  التنمية 

احلاضرات يف قاعِة املكتبة حماضرًة 

بعنوان)إمرأة من طراٍز خاص(وأشارت 
يف حماضرتها اىل عدة نقاط منها:

هــــذا وقــــد أكـــــدت الـــســـت مسية 
تغري  أن  يف  املـــرأِة  على  يتوجب  فيما 
زاوية النظر اىل اجلوانب السلبية يف 
حياتها لتتمكن أخريًا من إمتالِك 
يف  مــؤثــرٍة  مغناطيسيٍة  شخصيٍة 

اجملتمع. 
املرأة أن تكتسب  وأكدت على 
للتواصِل  املــهــاراِت  من  جمموعة 

مع اآلخرين بصورة عامة. 
بيّنت يف حماضرٍة أخرى  كما 
وهو  املألوف  عن  اخلــروج  كيفية 

بداية اإلبداع. 
وكــيــف جتعل املـــرأة مــن شهر 
بـــدايـــة نقطة  الــكــريــم  رمـــضـــان 
الروتني  تــغــيــري  حنـــو  ـــطـــالق  اإلن
الروحية  واجلـــوانـــب  الــعــبــادة  يف 
الشهِر  من  وجنعل  بالوقت  وااللــتــزام 

إمرأة من طراٍز خاص

- كيف تكون المرأة من 
طراٍز خاص بإضفاِء جوانب 

مشرقة عليها. 
- كيفية أكتساب الثقة 

بالنفس. 
فن  ت��ت��ق��ن  ك���ي���ف   -
وتحديد  اإليجابية،  المبادرة 
الهدف لهذا الفن المهاري. 
- كيف تختار المرأة قدوًة 

صالحًة لها.
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دواخلنا  يف  أهمية  ذا  الفضيل 
كوننا مسلمني. 

ولــكــي نــربمــج أنــفــســنــا حنو 
النقاط  بــعــض  نــضــع  الــتــغــيــري 

األساسية للمرأِة املؤمنة وهي: 

في  ال���ذات  م��ع  وقفة   -
صفاتنا  م��راج��ع��ة  سبيِل 
نحن  وه��ل  وسلوكياتنا 

راضون عن واقعنا. 
أن  ي���م���ك���ن  ك���ي���ف   -
ومهارات  صفات  نكتسب 

جديدة. 
- كيف يمكن أن نقولب 
أن��ف��س��ن��ا ع��ل��ى أن��ظ��م��ٍة 

معينة. 
النفسية  ال��ب��رم��ج��ة   -
علماء  رم��ض��ان)ي��رى  ف��ي 
تغيير  أي  أن  ال��ن��ف��س 
يحدث  م��ن)6-21(م��رة  يكرر 
اإلنسان  صفات  في  تغييرًا 

الخجل(  م��ث��ل)م��واج��ه��ة 
ذلك  على  بالتدريب  فنبدأ 
مدة، ثم نقوم بالتغيير في 
نقف  وهنا  الحياة(،  مجال 

لنبدأ من رمضان...
ال�����ق�����رار  ات������خ������اذ   -
وم��راح��ل��ه)ال��ن��ي��ة، اإلق��ن��اع، 

التنفيذ(. 
- اإلنجاز في رمضان. 

إذ  ال���وق���ت:  تنظيم   -
رمضاِن  في  اإلنسان  يكون 
حيِث  من  بالوقِت  ملتزمًا 
وق���ت اإلف���ط���ار واألس���ح���ار 
التدريب  وه���ذا  وال��ص��الة 
على  ل��ل��ت��ع��وِد  النفسي 

النظاِم وااللتزام به. 
رمضان  ف��ي  أح����اول   -
ال��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ص��ف��اِت 
الى  وتغييرها  السيئة 

الصفاِت الحسنة. 

املتنوعة  األســالــيــب  هــذه  إن 
آثار  من النشاطاِت نتجت عنها 
قيمة ما زالت تُعد سراجًا ينري 

طريق املؤمنات من النساِء. 
وأخريًا أقول: ليس من الوفاِء 
اخلدمِة  مــن  وال  بــل  شـــيٍء،  يف 
التقديِر حلملتِه،  من  وال  للعلِم، 
أن ال ُأشيد باجلهوِد اليت بذلتها 
الست مسية لتدريِب النساء حنو 
التغيري وبرجمِة النفس لتحقيِق 

األهداف السامية يف احلياِة. 
سائلني اهلل تعاىل أن جيزيها 
عن ذلك خري ما جيزي املخلصني 

من عبادِه إنه تعاىل ولي ذلك. 
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اجلليلة  الـــســـّيـــدة  عــطــفــت  ثــــم 
الدهِر  نوائِب  إىل  بكالِمها  واملخّدرة 
جرت  )ولئن  قالت:  حينما  وتقّلباته، 
ألستصغر  إني  خماطبتك،  الدواهي  عليّ 

قدرك، وأستعظم تقريعك(. 
أنين  الكالم  بهذا  والسّيدة تقصد 
يــا يــزيــد مــن الــصــعــِب عــلــّي جـــدًا أن 
أخاطبك، ألني يف منتهى العفة واخلدر، 
وأنــت يف غــايــِة الــلــؤم واحلــقــد،إال أن 
الظروف املؤسفة ، وتقّلبات الدهرهي 
اليت جعلتين طرفًا لك يف 

اخلطاِب. 
وهـــــنـــــا يــــرى 
علماء البالغة 
بعدما  أنها 
عـــطـــفـــت 
بكالِمها 
بـــــــأداة 

ـــن..( ـــئ ـــوهلـــا:)ول الــــعــــطــــف)واو(يف ق
استعملت أسلوب الطباق أيضًا واملتمثل 

يف قوهلا:)ألستصغر...أستعظم...(. 
السّيدة)عليها  بـــرحـــت  ـــا  م ـــم  ث
السالم( ختاطبه حتى عادت لتوّضح 
سبب عدم احتمال تأثري خطابها يف 
نفسيِة يزيد وحاشيته وأعوانه، وذلك 
قاسية  ق��ل��وب  له:)فتلك  قالت  عندما 
ونفوس طاغية، وأجسام حمشوة بسخطِ اهلل 

ولعنة الرسول(. 
أي قلوبكم-أنت يا يزيد وأعوانك- 
قاسية ونفوسكم قد عالها الطغيان، 
أو  نــصــيــحــة  أي  تــتــّقــبــل  فـــصـــارت ال 
موعظة والسبب يف ذلك أّن الشيطان 
قد عشش فيها وفّرخ ؛ ألن الشيطان 
عندما جيد تفاعاًل من قبِل شخص، 
فسوف يرتبع يف فكرِه وذهنِه، ويتخذ 
فيه،  لإلقامِة  ومسكنًا  عشًا  لنفسِه 
فيكون مبثابِة جهاز التحكم يف األشياِء، 
فيتحكم يف ميولِه وإجتاهاتِه، كما أنه 
يريد،  حيثما  الشخص  ذلــك  ــه  ــّوِج ي
ومتى ما أراَد الشيطان أن يغادر فكر 
فيه  فإنه سوف يضع  الشخص،  ذلك 
أحد جنوده وهو قوهلا:)وفّرخ(، حيث 
يقوم مقامه ويّؤدي دوره يف التشجيِع 

على اجلرميِة. 
الـــواضـــح مـــن خطاِب  وهــــذا هـــو 
الذي  السالم(البليغ  السّيدة)عليها 
من  واالقتباس  تارة  باالستعارِة  اتسم 
أخرى  الــســالم(تــارًة  أبيها)عليه  قــوِل 
،وهو قد عشش الشيطان فيها وفّرخ. 
 أمـــا االســـتـــعـــارة فــقــد وقــعــت يف 
دمائِنا،  م��ن  أك��ف��ه��م  قــوهلــا:)ت��ن��ظ��ف 
حلومِنا(،فريى  م��ن  أف��واه��ه��م  وتتحلب 
علماء البالغة يف هذا املقطِع اخلطابي 
من كالِم السّيدة زينب)عليها السالم(
أنه إستعارة بالغية، ومعنى القول:أنك 
يا يزيد أنت وأعوانك، أكفكم وأياديكم 
ورماحها  بــســيــوِفــهــا  ضـــربـــت  الــــيت 
عليهم  اهلل  حممد)صلى  آل  أجــســام 
الطيبة  دمــاِئــهــم  مــن  وسلم(تتقاطر 
أفواههم  قوهلا:)وتتحلب  أّمــا  الزكية، 
عن  وكناية  أستعارة  وهي  حلومِنا(  من 
شدِة حقد األعداء وبغضهم آلِل بيت 
الرسول)صلى اهلل عليه وآله(، عالوًة 
فعلته)هند( ما  اىل  إشــارة  أنها  على 
 ِ أحد-باحلمزة  غـــزوِة  يف  يزيد  جــدة 
)رضي اهلل عنه( عم النيب صلى اهلل 
عليه وآله سلم حينما شربت من دمِه، 
كذلك األعداء فقد امتصوا بأفواههم 

الجانب البالغي في خطبة 
السيدة زينب )عليها السالم( 

في مجلس يزيد في الشام

احللقة الرابعة
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النيب)صلى  بيت  آل  من حلــوِم ودمــاِء 
اهلل عليه وآله(مصًا قويًا بدافِع احلقد 

والبغضاء. 
السّيدة  ذكـــرتـــه  ــــذي  ال كـــل  ــعــد  وب
على  جــرى  الــســالم(مــا  زينب)عليها 
وآله(من  عليه  اهلل  الرسول)صلى  آِل 
تقول:)فإىل  نــراهــا  واحملـــن،  املــصــائــِب 
امللجأ  وإل���ي���ه  وامل����ع����ول،  امل��ش��ت��ك��ى  اهلل 
واملؤمل(، ويرى علماء البالغة يف هذا 
الــقــول أن هــنــاك)تــقــدميــًا وتــأخــريًا(

خرج  السالم(  السيدة)عليها  قوِل  يف 
للتخصيِص، وكأنها تقول: يا يزيد إّن 
كل ما فعلته أنت وأعوانك بنا من قتٍل 
وسلٍب وسيٍب، إاّل أننا أوكلنا أمرنا اىل 
اهلل واعتمدنا عليه، وهو الشاهد على 
من  لنا  املنتقم  وهــو سيكون  جــرى  ما 
األعــداِء، واملقتدر على عقوبِتهم، كما 
وهو  أصــابــنــا،  مــا  على  لنا  املعني  هــو 
الذي مينحنا األجر أزاء كل ما القيناه 

من املصائِب والنوائب. 
السالم(  السيدة)عليها  خُتــربِ  ثم 
يزيد بأموٍر مستقبلية، وهذه األمور ال 
يدركها إال من كان على اتصال مباشر 
فــقــد خصهم   ، كــذلــك  مــع اهلل وهـــم 
إفعل   : مامعناه  فقالت  بالوحي،  اهلل 
ــدا لــك، مــن مــكــٍر وقتٍل،  يــايــزيــد مــا ب
وإبادٍة وسيب...، وابذل ما بوسعك من 
جهٍد فإنك ال تصل اىل هدِفك الذي 
وهو  وآبــــاؤك،  أنــت  بــه  َحُلمت  لطاملا 
جذوِرها  من  النبوة  شجرة  استئصال 
وقطع أغصانها وفروعها، ويرى علماء 
من  الــذي صدر  الكالم  هذا  أّن  اللغة 
الثقة  واثقة كل  أّنها  إاّل  سيدٍة أســريٍة 
بنفسها كما يرون قد غلب عليه طابع 

اجلناس  جانِب  اىل  الشديد  التهديد 
وهو قوهلا : )كد كيدك-وأجهد 

جهدك..(. 
قسم  وهــو  ُتقسم  السّيدة  نــرى  ثم 
النفس  علماء  ويـــرى  للتأكيد،  خــرج 
أن هـــذا الــكــالم وهـــذا الــقــســم الذي 
السالم(إمنا  السّيدة)عليها  من  خرج 
الثقة  درجة  لعلو مستوى  انعكاس  هو 
تعاىل  اهلل  عــلــى  ِواإلتـــكـــال  بــالــنــفــس 
اليقنِي،  على  عـــالوًة  األمــــوِر،  كــلِّ  يف 
لفظ  بذكِر  تقسم  السّيدة  جند  لذلك 
ال���ذي شرفنا  ــة:)اهلل ق��وهل��ا:ف��واهلل  اجلــالل
أمدنا،  ت��درك  وال��ك��ت��اب....ال  بالوحي 

وال تبلغ غايتنا، وال متحو ذكرنا...(. 
القول  هــذا  يف  اللغة  علماء  ويــرى 
أّن السّيدة قد نطقت مبا ستؤول إليه 
حوادث،؛ألن  من  املستقبِل  يف  األمــور 
واضحة  كـــانـــت  املــســتــقــبــل  حــــــوادث 
العاملة  فــهــي  عــيــنــهــا،  أمـــــام  ــيــة  وجــل
السالم(  فخطابها)عليها  ؛  واحملدثة 
والنفي يف  الوصل  بأساليِب  قد شغل 
إال  ي��رخ��ص،الت��درك،  ال  قوهلا:)المتحو، 
كلها  األســالــيــب  ع���دد...(وهـــذه  إاّل  فند 
وما  ستذكره  ما  على  للتأكيِد  خرجت 

ستؤول إليه األمور.
 لذلك جندها قد صّرحت ليزيد أّن 
اخلزي والعار سوف يالزمك اىل األبد، 
العار، وهذا  تتمكن من حمِو هذا  وال 
انقلب  رأينا كيف  الصحيح، حيث  هو 
انقلبت  حينما  الساحِر،  على  السحر 
األمور على يزيد، فقد ذكر التأريخ أن 
جمالس تعليم القرآن الكريم يف الشام 
أخذت تتحدث عن يزيِد وقتلِه لإلمام 
احلسني)عليه السالم(وسبيِه نساء آل 

رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله(وعادت 
هـــذه الــواقــعــة واجلـــرميـــة عــلــى يزيد 
أنها أخربته  كما  والفضيحِة،  بالفشِل 
إاّل  قوهلا:)وأيامك  القصري يف  بعمرِه 
فاجعِة  بعد  يعش  مل  فيزيد  ع����دد..(، 
كربالء إال سنتني وشهرين وأربعة أيام، 

كما ذكرها الطربي يف تأرخيِه. 
زينب-عليها  السّيدة  اوضحت  لقد 
الذي  األمــوي  الفكر  السالم-أخطار 
ارتدى قميص اإلسالم ليخدع به االمة 
ويستقطب رجاالتها ليسخرها لدعمه 
ــرّن على  ؛لــذلــك كــان صــوت العقيلة ي

مسامِع اجلالسني .
زينب  السّيدة  خطبة  يقرأ  من  إّن 
– عليها السالم – ويستمع لكلماتها ، 
اليقول عنها أنها امرأة ثكلى حزينة قد 
عليها  او سيطرت  بيتها  بأهل  ُفجعت 
أنها قد واجهت مصائب  العاطفة مع 
ِجسامًا، بل يالحظ أنها وقفت موقفًا 
الطاغية،  بوجه  وشجاعًا  قويًا  صلبًا 
وهــــذه الـــقـــوة الــــيت قــدمــتــهــا حتتاج 
اىل طـــاقـــات وإمــكــانــيــات وخــــربات 
وجــدنــاه يف خطبِتها،  وهـــذا  وصـــرب، 
توّضح قضية  أن  أستطاعت  أنها  كما 
احلسني)عليه السالم(وأسباب الثورة، 
وإمنا  للسلطِة  طــلــبــًا  خيـــرج  مل  بــأنــه 
خرج لإلصالِح يف ديِن اهلل ويف رسالِة 
وآله،  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  جده 
عندما أطلقها احلسني)عليه السالم(
بطرًا  وال  أشــرًا  أخــرج  بقوله:إنين مل 
وإمنا خرجت لإلصالح يف أمة جدي، 

أأمر باملعروف وأنهى عن املنكر. 

د.جعفر علي عاشور
فرقان علي مراد
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عـــنـــه(،  اهلل  ذر)رضـــــــــي  أبـــــي  عــــن 
عليه  اهلل  اهلل)صــلــى  رســول  قال:مسعت 
وآلــــه(يــــقــــول: أفــتــخــر إســـرافـــيـــل على 
أنا  الــســالم(،فــقــال:  جربائيل)عليهما 

خري منك. 
فقال: ومل أنت خري مين؟ 

محلة  الثمانية  صاحب  ألنــي  فقال: 
العرش، وأنا صاحب النفخة يف الصور، 

وأنا أقرب املالئكة اىل اهلل عّز وجل!
فقال له جربائيل)عليه السالم(: أنا 
خري منك، فقال إسرافيل)عليه السالم(: 

ومباذا أنت خري مين؟
فــقــال: ألنـــي أمـــني اهلل عــلــى وحيه، 
ورســولــه اىل األنــبــيــاء واملــرســلــني، وأنا 
أهلك  ومــا  والــقــرون،  صاحب اخلسوف 

اهلل أمة من األمم إال على يدي. 
قال: فاختصما اىل اهلل تبارك وتعاىل 
فوعزتي  أســكــتــا،  إليهما:  اهلل  فــأوحــى 
وجاللي، لقد خلقت من هو خري منكما!

قاال: يارب أو ختلق من هو خري منا 
وحنن خلقتنا من نور؟ 

فقال اهلل: نعم،فأوحى اهلل اىل حجب 

على  فإذا  فأنكشفت،  أنكشفي،  القدرة: 
ساق العرش مكتوب:ال إله إال اهلل، حممد 
واحلسن  وفــاطــمــة  وعــلــي  اهلل،  رســــول 

واحلسني خري خلق اهلل. 
السالم(:يارب  جربائيل)عليه  فقال 
جتعلين  أن  عــلــيــك  حبــقــهــم  فــأســألــك 

خادمهم. 
فقال اهلل تعاىل: قد فعلت فجربائيل 
خادمنا)تأويل  ــــه  وإن الــبــيــت  أهـــل  مـــن 

اآليات:ج2/ص824(. 

نقل  احلــاج حممد يــزدي أنه رزق 
اصبحت  ومّلــا  العلوية  زوجته  من  بنتًا 
السنة اخلامسة من عمرها  البنت يف 
ظهر يف عينها)مرض( على أثر لسعة 
حشرة، وشيئًا فشيئًا أخذ يكرب حتى 

ورمت عينها، وخفنا كثريًا من تلفها. 
غــري أن أم الــزوجــة أخــذت البنت 
البنت  والصقت  اىل احلرم احلسيين 

بالضريح وقالت هلا ضعي يديك على 
يديك  ضعي  ثم  وأمسحيهما  الضريح 

على عينيك حتى تشفي. 
فــطــرتــهــا وصفاء  الــطــفــلــة حــســب 
أمر جدتها  امتثلت  نفسها واخالصها 
فــمــســحــت عــيــنــهــا بــكــلــتــا يــديــهــا اليت 
تربكت بهما من الضريح الشريف، واذا 
قائلة:  أمها  رأسها اىل  رفعت  الطفلة 

انظري اىل عيين أصبحت جيدة. 
واالم لغرض تسلية خاطر البنت قالت 
هلا: إن شاء اهلل أن تكون جيدة ومّلا رجعوا 
اىل البيت وذهبوا للنوم فناموا حتى الصباح 
فلّما اصبحوا فلم يروا أي أثر للمرض وال 
يف العني ورم، بل هي يف حالة طبيعية جدًا 
وكأمنا مل يكن فيها أي عارض أو مرض، 

فشكروا اهلل على هذه النعم. 

جبرئيل يسأل اهلل أن يكون خادمًا للحسين عليه السالم

شفاء العين 
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الكرمية  االحـــــجـــــار  أمجـــــل  مــــن 
املسلمني،  عند  االشهر  يعد  وأروعها، 
غالبًا  الذي مييل  االمحر  بلونه  يتميز 
ــعــديــد من  ـــون الـــــدم، أكــــدت ال اىل ل
الروايات على استحباب التختم به، ملا 
له من تأثري اجيابي يف حياة االنسان 
الدنيوية واألخروية، فقد ورد عن رسول 
وسلم(:)من  وآلــه  عليه  اهلل  اهلل)صلى 

ختتم بالعقيق قضيت حوائجه(.
السالم( اهلل)عليه  عبد  ابــي  وعــن 
عقيق  بفص  ركعتني  قــال:)صــالة  أنــه 
تعدل ألف ركعة بغريه(،)ما رفعت كّف 
اىل اهلل تعاىل احب اليه من كّف فيها 

عقيق(. 

الوان العقيق وانواعه
الــعــقــيــق مــعــدن مــعــتــم وغـــري نقي 
وغري متبلور، ينتمي اىل عائلة املرو- 
واحيانًا  عــادًة،  امحر  لونه  الكوارتز0 

يكون لونه اصفر او اخضر او ازرق او 
رمادي، ويف احلقيقة ان الوان العقيق 
كثرية، يصعب احصاؤها ألن معظمها 

يتداخل يف تركيبته اكثر من لون. 
ومن املالحظ يف السنوات االخرية 
ربيعية  ــألــوان  ب العقيق  احــجــار  بـــروز 
زاهية، كالوردي، والرماني، والليلكي، 
السماوي،  واالزرق  الفاتح،  واالخضر 

او النيلي وكذلك االصفر الليموني. 
والعقيق من اشهر االحجار الكرمية 
املتداولة اليت يعرفها الكثري من الناس، 
االجات،  منها:  متعددة  تسميات  لــه 
اليماني،  اجلـــزع  يــشــب،  الــكــارنــيــول، 

احلبشي، عقيق النار....وغريها.  
اشهر انواع العقيق:

اىل  ينقسم  االمحــر:  العقيق   -1
عقيق رماني)يشبه لون الرمان(، وعقيق 
ان  ويالحظ  الكبد(،  لون  كبدي)يشبه 
العقيق  عن  تتحدث  الــروايــات  معظم 

االمحر وتأثريه االجيابي على حامله، 
فقد ورد عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
عقيق  بفص  وســلــم(:)مــن ختتم  وآلــه 
باحلسنى( له  تعاىل  اهلل  ختم  امحــر 

)مستدرك الوسائل/ج3(. 
الــعــقــيــق املـــصـــور: يــكــون فيه   -2
متازج لوني طبيعي من اصل احلجر. 

الــعــقــيــق املـــزهـــر: وهـــو الذي   -3
يكون فيه الوان خمتلفة ولكنها ال متثل 
العقيق  ومنه  وواضــحــًا،  معينًا  شكاًل 

السليماني. 
االصفر  ـــر:  االصـــف الــعــقــيــق   -4
واالخري  اخلــالــص،  واالصــفــر  الفاتح 

يسمونه شرف الشمس. 
العقيق  وهو  االبيض:  العقيق   -5
اللون، تنسبه املصادر احلديثة  اللبين 
التسمية  وهي  الكالسيدوني  جملموعة 
بنسخته  االجنيل  يف  ذكرها  ورد  اليت 

السريانية. 

احجار اغلى من الذهب 

العقيق
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أناٍس  لوجود  املوضوع  هذا  كتبت 
يائسني من امور حياتهم بشكل عام، 
لديهم  وليست  واقعهم  مــن  يائسني 
من  الــقــادمــة  لــأليــام  متفائلة  نــظــرة 

حياتهم. 
ويف املقابل وجدت اناسًا يتطلعون 
أفضل،  بــواقــع  غــدهــم  يــوم  ليعيشوا 
بعمل  ــقــومــوا  ي أن  اىل  ويــتــطــلــعــون 
افضل  حياتهم  جيعل  لغدهم  شــيء 
كال  بـــأن  عــلــمــًا  افــضــل،  ومعيشتهم 
واحدة  بيئة  يف  يعيشان  الصنفني 

وضمن واقع وصعوبات واحدة! 
تعال معي عزيزي القارئ ولنتأمل 
تنظر  احـــداهـــمـــا  الــفــئــتــني،  وضــــع 
بــأمــل لــيــوم غــد متــلــك الــقــدرة على 
حتفيز نفسها للبحث عن كل فرصة 
من  بــد  ال  فــرصــة  ألنــهــا  القتناصها 
يف  عقبة  توجد  ال  وأنــه  استثمارها، 
طريقها حتول بينها وبني هدفها، ويف 
الوقت ذاته وهي مقتنعة بأنها قادرة 
عــلــى ختــطــي كــافــة الــعــقــبــات مهما 

عظمت للوصول ألهدافها. 
يف حني أن الفئة األخرى قد يئست 
من حاضرها وتنظر لغدها على أنه 
الــيــوم، بل رمبا  أســوأ مما هي عليه 
تلمع أمام أعينها فكرة وتطري فرحا 
بــهــا، وتــعــد الــعــدة هلــا، ولــكــن مــا أن 
تلوح أمامها العقبات والصعاب ختور 
وتستسلم  عزميتها  وتــذهــب  قــواهــا 
للعقبات قبل أن تشرع بتنفيذ خطوات 

الوصول لتحقيق هدفها. 
الذين  ــك  ــئ اول هــم  املــتــفــائــلــون   -
ــصــرفــون اوقـــاتـــهـــم يف كـــل مـــا هو  ي
مفيد هلم ولدينهم، هم اولئك الذين 
هو  مــا  كــل  على  اهتمامهم  يــركــزون 
اساسي ومهم، وجيمعون جهدهم يف 
االمام  قول  مطبقني  حتقيقه،  سبيل 
لدنياك  السالم(:)اعمل  علي)عليه 
آلخرتك  واعــمــل  أبـــدًا،  تعيش  كأنك 

كأنك متوت غدًا(. 

االمل ترياق
 اليأس
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الذين  اولئك  فهم  اليائسون  أما   -
يــصــرفــون جــل اهــتــمــامــهــم حنــو ذلك 
الــبــاب املــغــلــق، ويــنــســون وراءهــــم تلك 
يلج  تنتظر من  اليت  املشرعة  االبــواب 
من  يـــرون  وال  هلــدفــه،  ليصل  داخلها 
كــأس املــاء إال اجلــزء الــفــارغ، يف حني 
الذين  اولئك  هم  املتفائلني  أولئك  أن 
للوصول  ممتعًا  حتديًا  العقبات  يــرون 

لرغباتهم. 
القصة  هــذه  اليك  القارئ  عزيزي 
هناك شابان كانا يعمالن وهما امحد 
ــًا نشيطًا  كــان )أمحــد(شــاب وحمــمــد، 
املدة  نصف  يف  املطلوب  عمله  ينجز 
وقته  باقي  ويستغل  إلجنـــازه  احملـــددة 
بعد االنتهاء من عمله لتنمية ذاته عن 
ليطور  العليا  دراســاتــه  اكــمــال  طريق 
كـــان خيــطــط للحصول  ـــه  نــفــســه، ألن
عــلــى عــمــل افــضــل ومبــمــيــزات أكرب، 
العمل  من  يتململ  فكان  أما)حممد( 
العمل  ينجز  ال  االحيان  من  كثري  ويف 
ينجزه  كان  اجنــزه  وإن  املطلوب، حتى 
بعد انتهاء املدة احملددة له وأن سألته 
اعلم(  بــــ)ال  عــن شــيء جتــده جييبك 
أن  يريد  ال  أنــه  والسبب  ادري(  او)ال 
أنه  نظره  وجهة  مــن  ألنــه  ذاتــه  يطور 
سيرتقى يف وظيفته من خالل عالقاته 

مع االدارة العليا. 
بعد مضي مخس سنوات عليهما...
حصل امحد على درجة املاجستري يف 
ختصصه وانتقل للعمل يف جهة اخرى 
الذي  الراتب  بضعف  له عمال  وفــرت 
االخرى،  للحوافز  اضافة  يأخذه  كان 
بل  بقي يف مكانه  يف حني أن حممدًا 
نتيجة  مت اعطاؤه درجة وظيفية أقل، 

عدم بذل جهده بعمله. 
أمحد  يقف  أن  املمكن  مــن  ألــيــس 
ما  يكمل  أن  دون  طريقه  منتصف  يف 
قــد واجهته  وأنـــه  لــه؟ خــاصــة  خطط 
صعوبات كثرية سواء املادية او املعنوية 
او النفسية؟ بلى، ولكن االمل الذي كان 
يراه يف كل صعوبة كان يرى معه حتديًا 

جديدًا لقدراته، وكان كفياًل ألن جيعله 
الوصول  سبيل  يف  العقبات  يتحدى 

هلدفه. 
عندما تنظر لتلك الفئتني وأمثاهلما 

يف جمتمعاتنا، بالتأكيد ستسألين:
ما الذي يدفع فئة املتفائلني للمضي 
قدما حنو حتدي الصعاب؟ على الرغم 

من معرفتهم حبجمها مسبقًا؟؟
القارئ... عزيزي  لك  سأقول  وأنــا 

إنه األمل!
أجل انه األمل الذي حيدو باإلنسان 
حنو النجاح، إنه الدافع وراء حتريض 

اإلنسان للوصول هلدفه. 
فــهــل هــنــاك امســـى مــن أن يكون 
اإلنسان متفائاًل مبستقبله، ليصل لرب 
األمــان حنو هدفه؟ هل هناك امسى 

من األمل ترياقًا لليأس؟؟؟
بالطبع ال...

كثريون يعدون األمل وهما من نسج 
خيالنا، ولكنين أوكد لك عزيزي القارئ 
بأن األمل واقع نزرعه حنن بأنفسنا إن 
اردنا، وهو الذي يدفعنا للنظر لألمور 
املــوجــودة مــن حولنا اجيــابــيــًا مــع كل 
احمليطني حولنا، بل إن االمل هو أحد 

طرق التفكري االجيابي يف احلياة. 
ال بد من أن نغري طريقة تفكرينا 
وتفاؤل،  أمل  نظرة  للمستقبل  وننظر 
طريقة  نغري  مل  ما  حياتنا  تتغري  ولــن 
االفضل، فاهلل عّز وجل  تفكرينا حنو 
اَل  ��هَ  ال��لَّ }إِنَّ  الكريم:  كتابه  يف  قــال 
بَِأنُْفسِِهمْ{ مَا  يَُغيِّرُوا  حَتَّى  بَِقوْمٍ  مَا  يَُغيِّرُ 

)الرعد:11(. 

من هم االيجابيون
االجيابي هو شخص متفتح الذهن 
لكنها  بــوضــوح  احلــيــاة  يــرى صعوبات 
أنه  يـــرى  ألنـــه  تــهــزمــه  وال  ال حتبطه 
أي  مــواجــهــة  مــن  سيتمكن  اهلل  بــعــون 
االنسان  احلــيــاة،  يــصــادفــه يف  شـــيء 
مفكر اجيابي بطبيعته فاذا توفرت له 
اجيابية ستجده يتصرف بإجيابية، أما 

اذا كانت البيئة اليت ينمو فيها سلبية 
فإنها ستؤثر على طريقة تفكريه لكن 
من املؤكد أن أي عادة سلبية يستطيع 
االنسان أن يتخلص منها ويكتسب بداًل 

منها عادة اجيابية...اذا اراد ذلك. 
ــــي يـــــرى االمـــــور  املـــفـــكـــر االجيــــاب
السلبية ولكنه ال ينصاع اليها ويرفض 
التسليم...أنه يفعل أفضل ما ميكن أن 
يفعله ليتجنب اخلسارة...إنه يضع أمام 
متامًا  يعي  فقط...ألنه  النجاح  عينيه 
على  يتغلب  أن  يستطيع  اهلل  بعون  أنه 

الصعاب.. 
فاذا توّكل على اهلل وبدأ يف البحث 
فـــإن اهلل سيوفقه  احلـــل  عــن  جبــديــة 
للحل الصحيح، فالتفكري االجيابي هو 

جوهر النجاح، واالمل وقود النجاح. 
تفاءل يف زمن اليأس

إن ثقافة التفاؤل هلا تأثري اجيابي 
جمتمعه  وعــلــى  نفسه  ــســان  االن على 
يــدرس يف  علما  اعتربته  ولقد  ايضًا، 

بعض اجلامعات، فما هو التفاؤل؟
الشعور  هـــو  الـــتـــفـــاؤل  أن  يـــقـــال 
بالرضا والثقة بالنفس والسيطرة على 
االجيابية  والنظرة  املختلفة،  املشاعر 
االنسان  أمــا  احلــيــاة،  مناحي  جلميع 
سبحانه  اهلل  على  متوكل  فهو  املتفائل 
وتعاىل، طموح، حمب، ودود، ويتحمل 

املسؤوليات بكل شجاعة ومحاسة. 
نعمة  هي  التفاؤل  حالة  أن  اعتقد 
أنــزهلــا لإلنسانية،  عــّز وجــل  مــن اهلل 
وهي هديته الغالية لنا لتضيء نفوسنا 
وتنري دروبنا مهما تعقدت احلياة، من 
نبوية، فقد كان  حولنا، والتفاؤل سنة 
رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم(
حيب الفأل احلسن وينهى عن التشاؤم 
والــتــطــري، ألن الــتــفــاؤل والــشــعــور به 
التفكري  يــولــد  واالحـــســـاس حبــركــتــه 
السلمي االجيابي، كما مينحنا القدرة 
واالحسن،  بــاألفــضــل  حنــلــم  ان  عــلــى 
ــاة اخـــرى،  واالحـــــالم دائـــمـــًا هـــي حــي

مجيلة تسعدنا. 
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التفاؤل يطيل العمر!!!
يــــقــــول الـــفـــيـــلـــســـوف االمـــريـــكـــي 
عصفور  الــنــجــاح  )أن  )اميــــرســــون(: 
بــعــيــد مرتفع  عـــش  يــقــبــع يف  صــغــري 
وحمـــاط بـــاألســـوار وكــلــنــا يــريــد هذا 
اليه؟!  الذي يصل  من  لكن  العصفور، 
البعض يقف أمام األســوار يف انتظار 
يديه،  بــني  فيقع  العصفور  يطري  أن 
االنـــتـــظـــار فيصاب  ـــه  ب يـــطـــول  وقــــد 
باليأس وينصرف والبعض يدور حول 
األسوار باحثًا عن منفذ او طريق اىل 
الــعــصــفــور، ومـــن هـــذا الــبــعــض يصل 

الناجون الناجحون املتفائلون(. 
الـــتـــفـــاؤل ميــنــحــنــا الــــقــــدرة على 
كل شيء  وتــذوق اجلمال يف  التجديد 
أبواب  ويــفــتــح  يــصــادفــنــا يف احلــيــاة، 
بالقناعة  ــــا  ويــــزودن أمـــامـــنـــا  األمـــــل 
والرضا، واألهم يشحننا بطاقة عالية 
مواجهة  على  وتساعدنا  حتفز هممنا 
احلاضر، وحتديد اهدافنا املستقبلية 
جبدية ألنه يسلحنا باإلصرار والعناد 

واجلرأة والشجاعة. 
املتفائل  اإلنــســان  إن  دائــمــًا  يــقــال 
سعادة  وأكثر  باحلياة  استمتاعًا  أكثر 
حتى  نتفاءل  ال  فلماذا  اآلخــريــن،  بني 
من مجال  حولنا  هو  ما  بكل  نستمتع 

وحب ووجود اهلي رائع؟! 
التفاؤل  أن  ايــضــًا  املـــعـــروف  مــن 
يطيل العمر، واكثر مقاومة لألمراض 
البدنية والنفسية، ألن النظرة االجيابية 
والنظرة  العمر،  تطيل  للذات  املتفائلة 
من  تقلل  لــلــذات  التشاؤمية  السلبية 
يريد  ال  منا  فمن  احلــيــاة!  احتماالت 
العمر  يرغب يف  ال  منا  الصحة...ومن 

املديد؟!
علماء  مــــن  ـــق  فـــري ـــوصـــل  ت لـــقـــد 
العديد  اجراء  بعد  االمريكيني  النفس 
االشخاص  أن  اىل  الـــدراســـات  مــن 
ـــال واملــتــفــائــلــني يف  ـــب املــنــشــرحــني ال
نظرتهم اىل التقدم يف السن، يعيشون 
يستبد  الذين  اقرانهم  من  أطــول  ملدة 

بهم القلق. 
إن احلياة عبارة عن رحلة قصرية 
نستغلها  ال  ملاذا  جدًا وجتربة ممتعة، 

ونستمتع بكل حلظاتها؟ 
ملاذا ال نقضيها يف تفاؤل وحب وود 
وحلم مجيل قدر استطاعتنا؟ ملاذا ال 
ندرب انفسنا على أن نرى كل االشياء 
وملاذا  وحلوة؟  رائعة مجيلة  من حولنا 
ونغرسه  داخلنا،  يف  التفاؤل  نــزرع  ال 
ينور  ـــذي  ال ــاإلميــان  ك ورغــبــة  بشغف 

نفوسنا؟؟
انسان  لكل  هندية)ان  تقول حكمة 
وواحدة  السماء  يف  واحـــدة  مشسني 
بداخله، وأنه حني تغيب مشس السماء 
ويظلم الكون فال يضيء لإلنسان سوى 
مشسه الداخلية، وأنه هلذا السبب ال 
دائمًا يف  متوهجة  بها  أن حيتفظ  بد 

داخله(. 
فيقول:  املتفائل  الياباني  املثل  أما 

)بعد املطر يصبح اجلو مجياًل(. 
والتشاؤم  االميــان  من  التفاؤل  إن 
من الشيطان، فإن كلمة واحدة متفائلة 

للروح  دواء  احيانًا  تكون  رمبا  شفافة 
والنفس والقلب، واحيانًا كلمة واحدة 
متشائمة ثقيلة تكون داء للروح والنفس 

والقلب. 
الدعابة  بروح  االنسان  فاذا حتلى 
االبــتــســامــة على  وزرع  الــظــل،  وخــفــة 
وجهه دائمًا، حتى يف احلك الظروف، 
االفكار  احـــــالل  ــى  عــل تــعــمــل  ــهــا  فــإن
السلبية  االفــــكــــار  حمـــل  االجيـــابـــيـــة 
وبالتالي يرتفع معدل الشعور بالتفاؤل 
مواجهة  على  يــســاعــده  وهـــذا  عــنــده، 
ضغوط احلياة وحتدياتها، وما أكثرها 
مع  والتعامل  قلوبنا،  على  االيــام  هذه 
مشكالتها وتعقيداتها اليومية بطريقة 
أكثر فاعلية وسهولة، اذا لندع التفاؤل 
جيري يف عروقنا ويزين قلوبنا، ولنطرد 

التشاؤم من دمائنا. 
لو نظرنا لألحباث العلمية احلالية، 
لنكون  ــا  ــدعــون ت ــاهــا مجــيــعــًا  ــوجــدن ل
متفائلني كي نعيش بصورة افضل وملدة 

اطول. 
بأننا  القارئ  عزيزي  معًا  لنتخيل 
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نركب سفينة متخر عباب البحر، واذ 
برياح عاتية تهب بشكل خميف جدًا، 
أنــه ال خالص  يــرتاءى لبعضنا  حبيث 
من هذا الوضع العصيب اال باملوت.....

ماذا ستفعل عندها يا ترى؟؟
هــــل ســتــســتــســلــم لـــألمـــر الـــواقـــع 
املوت  ملك  وتنتظر  عينيك  وتغمض 

ليقبض روحك؟؟بالطبع ال...
بل ستنتحي جبسدك جانبًا وتغمض 
تدعوه  وبصدق  لربك،  وتبتهل  عينيك 
أن ينجيك من الكرب العظيم احمليط 

بك...
جعلت  املـــوقـــف،  جتـــاه  فعلك  ردة 
إن دعــوت اهلل  بأنك  تفاؤاًل  يف نفسك 
فسوف  بصدق  اليه  وتضرعت  تعاىل 

ينجيك، وقد اجناك بالفعل...
كذلك احلال لو انك نظرت حلالك 
أن  على  وتؤنبها  نفسك  تلوم  وبقيت 
وضعك املادي ليس جيدًا وانك مفلس، 
إيـــاك،  إال  اجلــمــيــع حمــظــوظــون  وان 
الفكرة،  تلك  بذهنك  ترتسخ  فسوف 
والقنوط  الــيــأس  حنــو  سيدفعك  ممــا 

ولــــن يـــكـــون لـــديـــك أي 
دافع لتنظر حنو االمام 
ــى حتسني  عــل ولـــتـــقـــوم 

وضعك لألفضل. 
لقد أثبتت التجارب 
العلمية  واالحبــــــــــاث 
ـــــة وكـــــذلـــــك  ـــــث احلـــــدي
الدراسات اليت اجريت 
على اناس خمتلفني بأن 
حياتنا  تصنع  أفــكــارنــا 
ألنـــهـــا بــاخــتــصــار هي 
سلوكنا،  عــن  املــســؤولــة 
العلماء،  وجــــد  فــلــقــد 
تطرأ  فـــكـــرة  كـــل  بــــأن 
وترتسخ  تفكرينا  على 
تلقائيًا  تتحول  داخــلــه، 
الالوعي  خــــالل  ومــــن 
الــتــنــفــيــذ يف  اىل حــيــز 
ينطبق  وذلـــك  حياتنا، 
ــى كـــل فـــكـــرة ســـواء  عــل

أكانت اجيابية أم سلبية. 
السفينة...ولنفرتض  ملــثــال  لنعد 
خائفًا  متنها  عــلــى  احــدهــم  كـــان  أنـــه 
لدرجة أنه ليست لديه أدنى فكرة عن 
العاصفة،  تلك  مــن  النجاة  احتمالية 
عندها ستجده ومن شدة يقينه بأنه لن 
ينجو ستأتيه سكتة قلبية تؤدي حبياته 
العاصفة  تــضــرب  أن  قــبــل  مــبــاشــرة 

السفينة....
خمتلفان  ســلــوكــان  لدينا  هنا  اذا 
نــراه يف حياتنا ومن  للبشر، وهــذا ما 
حــولــنــا، بــعــض الــنــاس دومــــًا يائسون 
وليست لديهم ذرة تفاؤل، دوما يلومون 
غري  بأنها  الظروف  ويلومون  أنفسهم 

مواتية هلم وبأنهم غري حمظوظني...
الناس، قد رسخت  الفئة من  هذه 
بعقلها الباطن فكرة اليأس، وأنه ال أمل 
يف احلياة، النهم وحسب اعتقاداتهم، 

هم موقنون بأنه ال تفاؤل يف احلياة. 
ـــا عــلــى يــقــني بأن  وهــــذه الــفــئــة أن
واقعها لن يتغري طاملا فكرتها راسخة 
السبب  وهلـــذا  ــدهــر،  ال أمـــد  بذهنها 

يعيشون دون رغبة منهم  جتد كثريين 
بتحسن اوضاعهم يف احلياة. 

اخــــرى  فـــئـــة  هـــنـــاك  أن  حــــني  يف 
املصائب  تأتيها  جنــدهــا،  احلــيــاة  يف 
لكنها  بشر،  ألنها  تتأمل  واملــصــاعــب، 
وتفكر  ذاتــهــا  مــع  أن جتلس  تلبث  مــا 
بكل روية يف اجياد حل للمشكلة اليت 
تواجهها، بل قد تضع أكثر من حل يف 

حال مل يفلح أحد احللول. 
إن هذه الفئة واليت تنظر للمشاكل 
من زاوية التفاؤل، جتد التفاؤل يعطيها 
عــن سبل  للبحث  احلــافــز  مــن  ــوعــًا  ن
وحياتها،  وضعها  بها  تــطــور  جــديــدة 
العقبات،  ختطي  على  قــادرة  جتدها 
واجياد احللول بروح إجيابية متفائلة. 

جيدا  نعي  أن  علينا  كــان  هنا  مــن 
وندرك متامًا بأن حياتنا اليت نعيشها 
ومستقبلنا ما هو إال نتاج افكارنا، وكلما 
كنا قادرين على السيطرة على افكارنا 
كنا  كلما  االجيــابــي،  بــاالجتــاه  ودفعها 
قادرين على تطوير حياتنا ضمن اطار 
مــن الــتــفــاؤل واألمــــل، وعــنــدهــا جيب 
سلوكنا  تطويع  على  انفسنا  نــدرب  أن 
لنا  حافزًا  ليكون  االجيــابــي،  باالجتاه 
لالستمرار يف هذه احلياة حنو االمام 
الباطن حنو  دومــًا، ولكي نطوع عقلنا 

االجيابية يف تنفيذ افكارنا. 
كي  بأنك  القارئ  عزيزي  تنس  وال 
افكارك  على  السيطرة  ملرحلة  تصل 
وتدفعها حنو االجيابية ومن ثم تطويع 
العقل الباطن ليفكر بتلك الطريقة اليت 
ال تتأتى بني ليلة وضحاها، إمنا حتتاج 
منك مداومة على احملاولة تلك، حبيث 
كلما فشلت يف جعل افكارك اجيابية، 
كان ذلك دافعًا لك وبشكل اكرب لتحدي 
الفشل وحتويله اىل النجاح عن طريق 
يف  والنجاح  التطور  بإمكانية  اميانك 
ننهض.... لكي  نسقط  فنحن  احلياة، 
قوة  أكثر  نصحو  كــي  ننام  كما  متــامــًا 

ونشاطًا من قبل. 

ربيع الثاين 1436 هـ  - فرباير 2015م

ČĐ

دراسة



صباحات ندية ونسمات ربيعية يف 
اروقة احلرم اجلامعي، خطوات تنطلق 
حنو املستقبل يدفعها عنفوان الشباب 
للتعلم والتبوء مقعدًا مميزًا يف احلياة، 
واملعرفة  العلم  معني  العقل يف  يزدهر 
وتروى هذه الزهور من ينابيع الكلمات 
واملناظر  االزيــاء  من  وليس  واالسطر 
قالبًا  العصر  قشور  تعد  اليت  الزائلة 

كامنًا يف العقول الراجحة. 
الـــطـــلـــبـــة اليت  وســـــط جمـــامـــيـــع 
تواجدت  وكلماتهم  آراؤهــم  احتشدت 
جملة)القوارير( لتعيش يومًا جامعيًا. 

حتدثت: ان الزي اجلامعي، معناه 
االلتزام بالنظام واالبتعاد عن احلضارة 

ــة والــتــغــيــري بــالــزي لــه بصمات  ــادي امل
والشابات  الشباب  بعض  لدى  مدمرة 
من الناحية النفسية واالقتصادية ،وان 
احلرم  قداسته يف  له  اجلامعي  الــزي 
الروحية  القيم  عــن  ويــعــرب  اجلامعي 
واالخالقية  ــدراســة  وال للعلم  وحبهم 
السمو  درجــات  اىل  بالطالب  ويرتقي 

والرفعة. 
الدكتور:  مــع  األول  سؤالنا  وكـــان 
امحــــد ســامــي املـــعـــمـــوري عـــن الزي 

املوحد وأهميته؟
ـــزي املــوحــد يــعــد مــظــهــرًا مهمًا  ال
انه  اذ  اجلامعية  البيئة  يف  واساسيًا 
الفوارق  تقليل  يف  مهمة  فائدة  حيقق 

الطلبة  بــني  واالقــتــصــاديــة  الطبقية 
اضــافــة اىل احلــد مــن الــتــربج وعدم 

احلشمة داخل احلرم اجلامعي...
مــع ضــــرورة الــســعــي احلــثــيــث من 
اإلدارية  الكوادر  من  التدريسيني  قبل 
االهتمام  تــفــعــيــل  ــى  عــل لــلــجــامــعــات 
والــعــلــمــي واخللقي  الــثــقــايف  بــالــوعــي 
مهيأة  مناسبة  اجتماعية  بيئة  خللق 

اللتزام الطالب بالزي املوحد...
واعيًا  الطالب  يــكــون  ان  جيــب  اذ 

ألهمية الزي املوحد ال فرضًا عليه...
رئيس قسم القانون

كلية القانون/جامعة الكوفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمال الحقيقي 

في الزي الجامعي

كيفية قبول الزي الجامعي

Čđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



عبيد  وداد  االعـــالمـــيـــة  ـــت  ـــال وق
موسى: وخري صورة للجمال عن االمام 

علي)عليه السالم(:
ليس اجلمال باثواب تزيننا 

ان اجلمال مجال العلم واالدب
وحتدثت: ان للمالبس اهمية كربى 
للفرد واجملتمع ومبقدورنا ان نصل اىل 
تفهم احسن النفسنا ولآلخرين وللحياة 
من خالل من خنتاره من ملبس، فهي 
وما  االنسان  بوضوح شخصية  تعكس 
املرأة تستطيع  وان  يريده من حاجات 
تذهب  أي مكان  تغيريًا يف  ان حتدث 
اليه حبسب ما تظهر به من ملبس الئق 

وغري الئق.
الرتبوي  النفس  علم  ان  واضافت 

يقول:-
حياة  يف  مهمًا  دورًا  للمالبس  إن 
ــــــراد وتـــؤثـــر عــلــيــهــم تـــأثـــريًا قد  االف
واعماهلم،  شخصياتهم  على  ينعكس 
ويشري  بـــاآلخـــريـــن،  عــالقــاتــهــم  ويف 
)هارت مان( اىل ان االختيار الدقيق 
للوظائف  تقييم  مبثابة  هو  للمالبس 
ان  اذ  للفرد  امللبسية  القيم  وتنظيم 
ومباشرًا  واضحًا  دلياًل  تقيم  املالبس 
للقوى االجتماعية، وهذا يعطي تعزيزًا 
امليادين  يف  بــالــتــقــدم  ــده  ــؤي وي نفسيًا 

االخرى من االنشطة البشرية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. سحر جاسم الطرحيي
جامعة الكوفة/ كلية القانون

النجف االشرف
الرأي حول الزي املوحد من الناحية 

االجيابية والسلبية؟ 
يف احلرم اجلامعي لطلبتنا االعزاء 
كله اجيابيات، وال توجد فيه أي سلبية، 
الزي  ارتــداء  العكس علينا تشجيع  بل 
والــتــأكــيــد على  املــوحــد واحلـــث عليه 

االلتزام به. 
ومن اجلدير بالذكر ان الزي املوحد 
مل يكن جديدًا على الساحة االكادميية 
ــان لسنوات  والــوســط اجلــامــعــي بــل ك
واحلفاظ  احلشمة  وكانت  خلت  كثرية 
االجتماعية  والــعــادات  االعــراف  على 

والعفة وعدم التربج اخلارج عن احلد 
ــزام الديين  ــت املــعــقــول فــضــاًل عــن االل

واخللقي مهيمنًا على اجلامعات؟ 
فكيف بنا اآلن وحنن نعيش حاالت 
من  ما هو جديد  نشر  التعمد يف  من 
بلدنا  يف  لتقليدها  االجنبية  املوضات 
االمتثال  عــلــى  اشــــدد  انـــا  اجلـــريـــح، 
املوحد  بالزي  اجلاد  وااللتزام  االكمل 

واحملاسبة عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتوجهنا بسؤالنا اىل د.صفا لطفي 
اجلميلة  الفنون  كلية  بــابــل/  جامعة 
ـــزي املوحد  وســألــنــاهــا عــن أهــمــيــة ال

للطالب؟
فأجابتنا متفضلة:

شغلت مسألة الزي املوحد اهتمام 
العديد من املختصني يف جمال الرتبية 
والتعليم، ودارت حوهلا مواضيع شتى، 
ففريق نأى بنفسه عن الزي املوحد واراد 
حنن  عليه،  اكــد  وفريق  منه  التخلص 
اآلن ازاء حالة قد حتقق مبدأ التكافل 
االجتماعي بني بنات و ابناء جمتمعنا 
العراقي، فديننا يوصي بإلغاء الفوارق 
الطبقية ويوجه إىل املساواة وهي من 
اكــد عليها نيب الرمحة  الــيت  املــبــادئ 
وسلم(،  ــه  وآل عليه  اهلل  حممد)صلى 
منذ بدء الرسالة احملمدية السمحاء، 
لذا نرى انه وجود الوان حمددة للزي 
نوعًا  والطالب  الطالبة  على  تضفي 
بعيدًا  وااللــفــة،  والتآخي  املــســاواة  من 
وهي  والتبذير  االستهالك  نزعة  عن 
احلنيف،  ديننا  بها  يوصي  مــا  ايــضــًا 
لذا فإنين ارى أنه تطبيق الزي املوحد 
هو ظاهرة صحية تسهم يف نشئ جيل 

ملتزم منظم. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأضــافــت الــدكــتــورة ايــنــاس حممد 
سلمان:

مبتدأة بقوله تعاىل: }يَا بَنِي َآدَمَ َقدْ 
سَوَْآتُِكمْ  يُ��وَاِري  لِبَاسًا  عََليُْكمْ  َأنْزَلْنَا 
َذلِكَ  خَيْرٌ  َذلِكَ  ْقوَى  التَّ وَلِبَاسُ  وَِريشًا 
���رُونَ{ كَّ ��هُ��مْ يَ���ذَّ ��هِ َل��عَ��لَّ مِ��نْ َآيَ����اتِ ال��لَّ
اهمية يف  للمالبس  )االعـــراف/26(، 

لالنسان،  االســاســيــة  احلــاجــات  ســد 
واصبحت تنال مكانة رئيسية يف جمال 
العلوم االجتماعية، كما شغلت عالقة 
اهتمام  االجتماعية  النواحي  املالبس 

الباحثني يف علم النفس االجتماعي.
باملظهر  العناية  احلــيــاة  وتتطلب 
الذي  الـــذوق  يــدل على سالمة  الــذي 
يتفق مع املستوى الالئق، ويرعى دائمًا 
مبالغ  غــري  طبيعية  االنــاقــة  تكون  ان 
فيها اىل حد التطرف، فقيمة املالبس 
بطريقة ارتدائها، واملظهر ليس وحده 
كل شيء، فاخللق الكريم والتصرفات 

الالئقة هلا النصيب االوفر.
للحد  كانت حماولة  الــزي  بتوحيد 
من ظاهرة الفروق الفردية بني الطلبة 
الذين هم بعمر واحد ومستوى علمي 
واحد تقريبًا، فلم ال يكون الزي موحدًا 
املوحد  الــزي  ان  نقول  ال  ايضًا، حنن 
عاجل هذه املسألة بشكل كامل، والدخل 
احملدود من الطلبة يرتدي زيًا موحدًا 
وبأسعار  بكثرة  االســـواق  يف  مــتــداواًل 
للحد  لكنها حماولة  ما،  نوعًا  مناسبة 
منها، وبتوحيد الزي بني الطلبة تسقط 
تقريبًا الفروق بني الطلبة داخل احلرم 
سواسية.  اجلــمــيــع  فــيــكــون  اجلــامــعــي 
العالي،  الدخل  اصحاب  الطلبة  بينما 
بارتداء  الــتــمــيــيــز،  حيـــاولـــون  فــانــهــم 
الزي  كــان  وان  الثمن،  غالية  املالبس 
موحدًا فال عالقة للعلم باألهل ودرجة 
وتصبح  ــان،  ك ــًا  أي املعاشي  مستواهم 
الفروق بالتميز العلمي فقط، وهو ما 

تبحث عنه املؤسسات العلمية.
لذا فان التطبيق على الواقع دائمًا 
يكون اصعب من طرح االفكار، والكالم 
سهل وحياول ان خيالف وال يطبق الزي 
حماولة منه للفت النظر اليه بأي شكل 
مــن االشـــكـــال، فــكــأنــه خمــالــفــة الزي 
واالنتباه احد هذه الطرق بغض النظر 

عن كون الطالب فقريًا ام غنيًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتورة  مــع  آخــر  لــقــاء  لنا  وكـــان 
ــــدراســــات  عــــدويــــة رئـــيـــســـة قـــســـم ال

القرآنية.
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فأجابت: أن الزي املوحد من القيم 
الدين  مجالية  تعكس  الــيت  املعنوية 
االسالم  أن  وتثبت  ورقّيه،  االسالمي 
مل  فهو  ورمحـــة،  وعاطفة  ديــن حمبة 
يرتك صغرية وال كبرية إال ودخل يف 
حيثياتها وتكوينها ليقوم املعوج ويكمل 

الناقص. 
الزي  عالقة  ما  يسأل  سائل  ورب 
املوحد الذي هو شكلي بالقيم اجلمالية 
املعنوية االسالمية؟ وما عالقة االسالم 
بالزي املوحد؟ نعم، هناك عالقة وثيقة 
جدًا بينهما، فالزي املوحد يعكس عادة 
كان  اذا  وعائلته،  للفرد  املادي  الرتف 
مرتفًا او العوز والفقر ودرجته اذا كان 

معوزًا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما اراء الطالبات حول الزي 
الموحد 

من  جمــــمــــوعــــة  آراء  اخـــــــذ  مت 
واهميته  املوحد  الزي  حول  الطالبات 
ـــزي املوحد  ال فــقــد امجــعــوا عــلــى ان 
من اجلانب االسالمي يعد جيدًا ألنه 
الفقرية  الطبقات  بني  الــفــوارق  يقلل 
واملتيسرة أي يقلل الفرق بني الطالبات 
الفقرية والطالبات ذات الدخل العالي 
يطبق  ما  وهــذا  يعد حمتشمًا  وكذلك 
الشريعة االسالمية اليت حتافظ على 
وانها نصف  والزوجة  االم  املرأة ألنها 

اجملتمع.
جامعة بابل/ كلية العلوم للبنات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـــد وقــعــت أنــظــارنــا عــلــى لوحٍة 
مجيلة موشحة باألبيِض املتمثلة بالزي 

اجلامعي وهي الطالبة )م.ن( قائلًة:
املفتاح  يــعــد  املـــوحـــد  الـــــزي  ان 
وثقافته  وذوقــــه  الــطــالــب  لشخصية 
العناية  تتطلب  اجلامعية  احلياة  ألن 
باملظهر الذي يدل على سالمة الذوق 

الذي ينفق مع املستوى الالئق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحبماس شديد قال الطالب)حمسن 

عدنان كاظم(: ان الزي اجلامعي يلعب 
دورًا هامًا يف احلياة العملية والعلمية 
اهتمام  يكون جل  اذ  للشباب  بالنسبة 
اهتمامه  اكرب  بالعلم واليكون  الطالب 
الدراسة  عــن  تشغله  فــال  بــاملــالبــس 
الفوارق  يزيل  املوحد  والــزي  والعلم، 
االجتماعية واعرتضته الطالبة)مساح 
الذين  الطالب  بعض  هناك  هاشم(: 
يتمتعون بارتفاع الدخل املعاشي لديهم 
باالستقرار  ممــتــازة  حــيــاة  فيعيشون 
ليسوا  فهم  واالقتصادي  االجتماعي 
يف  للمبالغة  الــلــجــوء  اىل  حــاجــة  يف 
املالبس ونوعيتها، فجاء الزي املوحد 
الطالب  بني  الفوارق  هذه  كل  ليكسر 

اجتماعيًا ونفسيًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزي  اشجع  أنــا  الــطــالــبــة)ت-م(: 
يرتدي  عــنــدمــا  الــطــالــب  املــوحــد ألن 

االبيض  الــقــمــيــص 
وذا  امجــــــل  تـــــــراه 
وهذا  ـــع،  رائ منظر 
على  ميـــــيـــــزه  مــــــا 
الشخصيات  سائر 
االخــرى من كاسب 
غري  او  مــوظــف  او 

ذلك. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة)ك-ز(: 
ــــــزي  انــــــــا ضــــــد ال
االلتزام  ألن  املوحد 
ــون واحــــد جيعل  ــل ب
كئيبًا  ــــب  ــــطــــال ال
مجيلة  ـــــوان  فـــــاألل
وبراقة فلماذا نبقى 
االبيض  اللون  على 
فيا  والـــرصـــاصـــي، 
يلتفتوه  ـــو  ل حـــبـــذا 
ـــــب  ـــــطـــــال ال اىل 
ويـــنـــظـــرون كـــم هو 
التمتع  اىل  حباجة 
ـــع االلـــــــــوان  جبـــمـــي
ان  فأمتنى  الزاهية 

الوان  ذا  قميصًا  ارتدينا  لو  نعاقب  ال 
براقة ومتألقة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبة )أ-ع(: الزي املوحد برأيي 
مــن االجيــابــيــات فمن هذه  الكثري  لــه 
االجيابيات أنه يوحد الطلبة بلون قمة 
الروعة وهو اللون االبيض وكذلك فهو 
الفقري  اجملتمع  طبقات  بــني  يــســاوي 
منهم والغين، وكذلك ارى ان الطالب 
الزي  الــوان  الوانًا غري  يرتدي  عندما 
وغريهما  ــــــــوردي  وال االمحـــــر  مــثــل 
يكون شكله وكأنه يقوم بدور يف فيلم 
سينمائي كوميدي وهذا خيالف قوانني 

اجلامعة. 
وقالت طالبة أخرى:

فيجب  الــفــقــه،  كلية  يف  هنا  حنــن 
تتمثل  كلية  يف  كطالبات  حنــن  علينا 
ان نكون  القرآن  الفقه وعلوم  بدراسة 

Čē
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قدوة لغرينا من الطالبات يف احلجاب 
فاطمة  الــنــســاء  لسيدة  اســـوة  والـــزي 
فاملخالفة  الــســالم(،  الزهراء)عليها 
للزي ال يعد تطورًا ألن الزي يوحد بني 
طبقات اجملتمع وميثل احرتامًا للمكان 
ـــذي يــتــواجــد فــيــه الــطــالــب وكذلك  ال

احرتامًا للنظام اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفاء كاظم عبيد 
قسم الفقه واصوله

كلية الفقه
ان الزي املوحد ظاهرة اجيابية يف 
ويعطي  وعامل اجلامعة  الكلية  جمتمع 
عن  اجلامعي  للطالب  خــاصــًا  متــيــزًا 
باقي افراد اجملتمع فمثاًل بقية االفراد 
لون  لديهم  ذلــك  او غري  موظفني  من 
ان  كما  عــن غــريهــم،  خــاص مييزهم 
الزي املوحد يرتك أثرًا رائعًا يف نفس 

الطالب  ــة  فــهــو حيــمــل هــوي الــطــالــب 
ان  ميكن  االلــــوان  فباقي  الــدراســيــة، 
وهو  اجلامعي  احلــرم  خــارج  يرتديها 

حر التصرف. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا نصر الدين املوسوي
قسم علوم القرآن

بسم اهلل الرمحن الرحيم
االبعاد الرتبوية للزي املوحد

علميًا  قــدســيــتــهــا،  هلـــا  اجلــامــعــة 
ونــعــد حــرمــًا هلــا اسوارها  ــــــًا،  واداري
اصبحت  وبذلك  االعتبارية  وحدودها 
من  عراقتها  تستمد  هرمية  منظومة 
لذلك  علماء،  مــن  ختــرج  ومــا  قدمها 
وانظمة  تــعــلــيــمــات  اجلــامــعــات  تــضــع 
من  بشكل  جتاوزها  ميكن  وال  قوانني 
اجلامعي  الــزي  نظام  ومنها  االشكال 
اعتبارات  لــه  واملـــوضـــوع  املــــوحــــد.... 
واجتماعية  اخــالقــيــة 

ودينية. 
به  وااللــــــــــتــــــــــزام 
جيـــنـــب الـــطـــالـــب او 
من  االنــتــقــاد  الطالبة 
يكون  فــهــو  ـــن  اآلخـــري
مقومًا لألخالق، واما 
االجتماعي  اجلــانــب 
ـــوارق  ـــف ــلــعــن ال فــهــو ي
بني  االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الطلبة، بيد أن الناظر 
للطلبة ال يفرق بني ابن 
التاجر او ابن االنسان 
حّصن  وبذلك  الفقري 
الــطــالــب الــفــقــري من 
وابعده  اجملتمع  نظرة 
املالبس  ارتـــــداء  عـــن 
خيصة  لر ا ( مية لقد ا
ــــســــرًا،  الـــــثـــــمـــــن(، ق
موضع  يــكــون  ال  حتى 
انتقاد او استهزاء من 
اآلخــــريــــن، وهـــــذا ما 
يريده ديننا االسالمي 
احلنيف وقــد هــّب آل 
األطهار)عليهم  البيت 

املوحد  الزي  ثم صان  ومن  السالم(، 
الطالب والطالبة من صرعات احلداثة 
تسرت  ال  الــيت  الفاضحة  واملــوديــالت 
من  آخــر  هدفًا  وبذلك حتقق  اجلسد 
الطلبة  جيرب  اذ  الراقي،  النظام  هذا 
على عدم مضيعة الوقت باختيار هذه 
البدلة او تلك او هذا القميص او ذاك، 
واالمر نفسه للطالبات حيث يقلل من 

االسراف بالوقت واملال.
علبتها  يف  كانت  كلما  )فاجلوهرة 
وبعيدة املنال عن الناظرين تكون نادرة 

ومثينة(.
وأخريًا:

اجلامعة  اروقـــــة  ــــودع  ن ان  وقــبــل 
وهي تنبض باحليوية والعلوم النظرية 
والكلمة  الــــصــــورة  نــضــع  ــيــة  والــعــمــل
الصادقة امام األنظار اليت تتوق اىل 
والعقل  الـــروح  هــو  احلقيقي  اجلــمــال 
الطلبة  لوحة  امجلها  ومــا  اجلسد  ثم 
او  واالســود  باألبيض  املتومسة  النقية 
أي لون حمدد..ونكسب بذلك اجلمال 
واملــادة شغلت مسألة  والوقت واجلهد 
الـــــزي املـــوحـــد اهــتــمــام الــعــديــد من 
والتعليم،  الرتبية  املختصني يف جمال 
ففريق  شتى،  مواضيع  حوهلا  ودارت 
واراد  املــوحــد  الـــزي  عــن  بنفسه  نــأى 
حنن  عليه،  اكــد  وفريق  منه  التخلص 
اآلن ازاء حالة قد حتقق مبدأ التكافل 
االجتماعي بني بنات و ابناء جمتمعنا 
العراقي، فديننا يوصي بإلغاء الفوارق 
من  وهـــي  املـــســـاواة  ــوجــه  وي الطبقية 
اكــد عليها نيب الرمحة  الــيت  املــبــادئ 
وسلم(،  ــه  وآل عليه  اهلل  حممد)صلى 
منذ بدء الرسالة احملمدية السمحاء، 
لذا نرى انه وجود الوان حمددة للزي 
نوعًا  والطالب  الطالبة  على  تضفي 
بعيدًا  وااللــفــة،  والتآخي  املــســاواة  من 
وهي  والتبذير  االستهالك  نزعة  عن 
احلنيف،  ديننا  بها  يوصي  مــا  ايــضــًا 
لذا فإنين ارى أنه تطبيق الزي املوحد 
هو ظاهرة صحية تسهم يف نشئ جيل 

ملتزم منظم.
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قــال تــعــاىل: }ُق����ْل اَل َأسْ���َأُل���ُك���مْ 
عَ��َل��يْ��هِ َأجْ�����رًا إاِلَّ الْ����مَ����وَدَّةَ فِ���ي الْ��ُق��رْبَ��ى{
ابن عباس قال:  )الــشــورى:23(، عن 
مّلا نزلت اآلية قالوا: يا رسول اهلل من 

هؤالِء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
قال: )علي وفاطمة وابناهما-ثالث 
عليكم  تعاىل جعل  اهلل  وإن   - مــرات 
املودة يف أهل بييت، وإني سائلكم غدًا 
عنهم )تفسري الكاشف:ج3/ص467، 
ينابيع  ص228،  احملــرقــة:  الصواعق 

املودة: ص331-ص229-ص123(.
النيب)صلى اهلل عليه  وال شك أن 
ــيــة كـــان حيب  ــــه(رســــول اإلنــســان وآل
وقال)صلى  الــســالم(  فاطمة)عليها 
مين،  بضعة  وآله(:)فاطمة  عليه  اهلل 

الزهراء  يؤذيها(،ففاطمة  ما  يؤذيين 
فضاًل  برّمتها،  اإلنسانية  متّثل  كانت 
ــهــا كـــانـــت جتـــّســـد اإلســــالم  عـــن كــون

نفسه. 
أنها  فاطمة جتّلت يف  وإن عظمة 
حموِر النبوة واإلمامة والنسيج املمتد 
بينهما، بل هي قطب رحا الكون، كما 
اإلمــــاِم جعفر  عــن  ــِث  احلــدي ورد يف 
الصادق)عليه السالم(:)هي الصديقة 
القرون  دارت  معرفِتها  وعلى  الكربى 
الزهراء)عليها  فــقــه  األوىل()مـــــــن 

السالم(:ج1/ص10(.
عليه  اهلل  النيب)صلى  بضعة  فهي 
وآله( وال ريب، وزوجة الوصي علي بن 
أبي طالب)عليه السالم(وأم السبطني 

واحلسني)عليهما  احلسن  الطاهرين 
الـــســـالم( وهــمــا ســيــدا شــبــاب أهل 

اجلنة. 
فلم يكن وجٌه أبهى ضياًء وال أزهر 
تألقًا من حمّيا الزهراء، فاألمل يفيض 
الثغر،  على  يلمع  والرضا  القلب،  يف 
واهلدوء والطمأنينة يغمر كيانها كأمنا 
كانت حتتمي يف نوٍر...بل إنها لنوٌر يف 

نوٍر. 
وكانت الزهراء اليت ترسم القدوة 
أذنـــاهـــا ممتلئتني  زالــــت  ــنــاِس،مــا  ــل ل
)يا  )الــبــالغ(:  يــوم  هلا  أبيها  بكلماِت 
فاطمة بنت حممد، ال ُأغين عنك من 
اهلل شيئًا( )أخرجه ابن حجر يف فتح 

الباري، وابن سعد، ورواه مسلم(.

بني النبوة واإلمامة
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املَضجعا هجرتُ  الزّهرا  لِمَصائِِب 
أفكانَ من حُكِم النيبّ وشرعِهِ
أوص����ى اإلل�����هُ ب���وص���ِل عِ�����رتةِ أمح���دٍ
ن���ب���ي���ه���م ب�����������آِل  ف�����ع�����ل�����وا  م�������ا  اهلُل 
ق�����������ادوا ع����ل����يّ����ًا ب������ع������دهُ ب����ن����ج����ادِهِ
أب�����دَوا عَ���داوتَ���ه���م هل���ا وَعَ������دوا على
وضعَت وراءَ الباِب محالً مل يكن
َطيِّعًا يُ���ه���رِوُل  بكافلها  وم���َض���وا 
تدعوهُمُ خ��ل��َف��هُ��م  ت��ع��ّث��رُ  خ���رجَ���ت 
رجَ���ع���وا إل��ي��ه��ا ب���ال���سّ���ي���اطِ ف���س���وَّدوا
وجترّعت عّلةٍ  من  أضمرت  كم 

أدمُعا م��ن ج��ف��ون��ي  ق��ل��يبَ  وأذل�����تُ 
مُوِجعا ضربًا  ال��زه��راءُ  ُت��ض��رَبَ  أن 
ُتقطعا أن  هب��ا  أوص����ى  ف��ك��أّن��م��ا 
تََضعَضعا اإلل�����ه  ع�����رشُ  ل���ه  فِ���ع���الً 
األضُلعا ��وا  رَضُّ الّطهِر  البتوِل  ومن 
م�����رياثِ�����ه�����ا ف�����أب�����ُت�����زَّ م���ن���ه���ا أمجَ����ع����ا
يُوَضعا أن  ع��ص��رُه��ا  ل��وال  آنَ  ق��د 
طيّعا يُ�����ه�����رِول  مل  ال����وص����يّ����ُة  ل�����وال 
خّلوا أبنَ عمّي أو ألكشفَ للدّعا
تَرِجعا كي  مَتنَها  منها  بالّضرِب 
ُتجرَعا ل��ن  ُغ��صَّ��ةٍ  م��ن  ياَللهُدى 

البكاؤون خمسة

سيد صاحل احللي

بني النبوة واإلمامة
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يف مدينة احللة الفيحاء حيث تقع 
جامعة بابل- كلية العلوم للبنات- ويف 
يــوم االحــــد)10- ربـــيـــع-1435( حيث 
هـــذه اجلامعة  عــلــى  حــلــلــنــا ضــيــوفــًا 
ــا بـــني اروقــتــهــا لــنــطــلــع على  ــن وجتــول
فكان  العلمي،  الصرح  هــذا  تفاصيل 
حممد  الدكتورة)ايناس  مع  وقفة  لنا 
فيزياء  الــربــيــعــي( ختــصــص  ســلــمــان 
ليزرية واستاذة يف جامعة بابل وعميد 
لتخربنا  ايــضــًا  للبنات  الــعــلــوم  كلية 
من  متتلك  ومــا  عملها  تفاصيل  عــن 
خربات ولتبني لنا نشاطها داخل هذه 

اجلامعة. 

منصب  تسلمتم  مــتــى  الــقــواريــر: 
العمادة؟ وهل هناك من استلم العمادة 

قبل حضرتكم؟ 
استلمت عملي كعميد بتأريخ)16-
4-2013 (يف جامعة بابل وكان عملي 
عــمــيــد، وخبصوص  مـــعـــاون  ــًا  ــق ســاب
العمادة  منصب  استالم  عن  سؤالكم 
قبلي فلم تستلم أي تدريسية منذ عام 
1990 وحلد اآلن يف جامعة بابل حصرًا 
سوى أنا والدكتورة)أمل علي سلومي( 

وحنن حاليًا نعمل كيٍد واحدة. 
واجـــهـــِت مشاكل  هـــل  الـــقـــواريـــر: 

إدارية؟ 

احلمد هلل فأنا مل أواجه أية مشكلة 
حلد اآلن فهناك دعم جيد وال توجد 
املعوقات  بــعــض  مــعــوقــات ســـوى  أيـــة 

العملية البسيطة. 
الطالبات  القوارير: كم هي أعداد 
املوجودات يف الكلية حاليًا؟ وهل هناك 

طالبات من حمافظات اخرى؟ 
اعــــداد  إن  امجــــــااًل  فــأجــابــتــنــا: 
الطالبات ختتلف سنة عن سنة اخرى 
االستيعابية  الــطــاقــة  حــســب  وذلــــك 
مجيع  من  الطالبات  كليتنا  وتستقبل 
حمافظات العراق حسب خطة القبول 
طــالــبــات احملافظات  وعـــدد  املــركــزي 

المرأة واالدارة 
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بــني)60- يــرتاوح  كليتنا  املقبوالت يف 
70%( من جمموع الطالبات. 

هل  االقسام  خبصوص  القوارير: 
وأين  الطالبات؟  لسكن  مناسبة  هي 

تقع هذه االقسام؟ 
الداخلية  االقــســام  يف  السكن  إّن 
سكن عام لكل اجلامعة، وحنن حناول 
من  قطعة  على  حنصل  أن  جاهدين 
ادارة اجلامعة لبناء سكن خاص لبنات 
بقية  مــع  بناتنا  ختتلط  ال  كــي  كليتنا 
االقسام ونوفر كافة املستلزمات اليت 

حتتاجها طالباتنا يف القسم. 
القوارير: هل قمتم بعقد ندوات أو 
حماضرات توجيهية تربوية من خالل 
استضافة املبلغات الداعيات  لتستفيد 

منها الطالبات؟ 
جدًا  مهمة  واحملاضرات  الندوات 
والدينية  الرتبوية  وخاصة  للطالبات 
بأمس  احلاضر  الوقت  يف  بناتنا  ألن 
ــنــدوات واحلمد  ال احلــاجــة ملثل هــذه 
هلل قد اقمنا مثل هذه الندوات إلفادة 
االخالقي  الوعي  زيــادة  يف  الطالبات 
هذه  من ضمن  وكــان  لديهّن  والديين 
القاها  هــي حمــاضــرة  احملـــاضـــرات 
مدينة  يف  معاش  الرضا  عبد  الشيخ 
كــــربــــالء املـــقـــدســـة يف)مـــؤســـســـة14 
املــعــصــومــني( وكـــان هلــا أثـــر بــالــغ يف 
أن  ونتمنى  العزيزات  طالباتنا  توعية 
يكون هناك املزيد ملثل هذه الندوات. 

أن  تعلمني  انــت  دكــتــورة  القوارير: 
الــطــالــبــة عــنــدمــا جـــاءت مــن مرحلة 
االعدادية كانت يف مكان اكثر انغالقًا 
مما هو عليه يف الكلية، فكيف تتعاملون 
معهّن من حيث املعاملة واملكان ايضًا؟ 
هي  الكلية  هــذه  أّن  تعلمون  أنتم 
عندما  األهــل  أّن  وأكيد  فقط  للبنات 
قد  يكونون  هنا  اىل  بناتهم  يرسلون 

الكادر  كان  وإن  حتى  عليها  أطمأنوا 
التدريسي هو من التدريسيني الرجال 
فــهــذا ال يــؤثــر ألن املــعــامــلــة هــنــا مع 
وتقدير،  احرتام  بكل  تكون  الطالبات 
تنتقل  عندما  الطالبة  أن  أعتقد  وأنــا 
أصبحت  قد  تكون  املرحلة  هــذه  اىل 
بعمر مناسب وشخصية كاملة تقريبًا، 
تبقى االخالق فهذا يعتمد على تربية 
ايضًا  وحنــن  هــي  وسلوكها  الطالبة 
على  طالباتنا  تربية  يف  دور  لنا  كــان 
االخـــالق احلــمــيــدة والــفــاضــلــة وذلك 
بتقديم ما جيب اعطاؤها من تعليمات 
اجهزة  حيث  فمن  الــطــالــبــات  حتــض 
عليها  نسيطر  حنن  مثاًل  املوبايالت 
أن اجزم  اقــدر  سيطرة شبه كاملة ال 
واقول بشكل تام، وكذلك الزي املوحد 
بارتدائه  مــلــتــزمــات  الــطــالــبــات  فـــإن 
يف  خلل  أي  يوجد  وال  كاماًل  التزامًا 
ذلك، ومحاية اجلامعة وال من حييط 
باحلرم اجلامعي وكذلك لدينا ضوابط 
وامور ختدم الطالبات مجيعًا وجتعل 
بالطمأنينة  تشعر  منهن  واحـــدة  كــل 

عندما تأتي اىل اجلامعة. 
علمية  جملة  لديكم  هل  القوارير: 
منها  وتستفيد  الــكــلــيــة؟  مــن  تــصــدر 

الطالبات؟ 
فنحن ال منلك  اجملــلــة  خبــصــوص 
جمــلــة خــاصــة بــالــكــلــيــة ولــكــن توجد 
جملة كلية العلوم، جملة الرتبية وهي 
ترجع للجامعة بشكل عام والكل يكتب 
فــهــي جمالت  مــهــاراتــه  ــقــدم  وي فيها 
علمية تفيد الطالبات وتنمي قدراتهن 
بأن  نطمح  وحنــن  والعلمية،  العقلية 
تكون لكليتنا جملة خاصة بها إن شاء 

اهلل فهذا مشروع جدًا رائع. 
امــــرأة تسلمت  ــِك  ــواريــر: كــون ــق ال
صعوبة  تواجهني  هل  العمادة  منصب 

يف جملس اجلامعة؟ 
كوني امرأة فهذا ال يعيق عملي يف 
جملس اجلامعة، ألن املرأة اذا عملت 
قدمت ما هو رائع فأنا أعد خروجي 
ودخــولــي احلرم  منزلي  مــن  صــبــاحــًا 
أمجل  مكتيب  اىل  وتوجهي  اجلامعي 
أريد  شيء، ألن طموحاتي كثرية وما 
يف  العمل  ألن  أكثر،  للبلد  اقدمه  أن 
أي مؤسسة من مؤسسات الدولة هو 
خدمة للبلد، فأنا خلقت امرأة فلماذا 
أعد هذا الشيء مشكلة بالعكس فأنا 
هنا مع زمالئي نتبادل اآلراء ونتناقش 
الرتبوية  العملية  سبيل جناح  معًا يف 
نتيجة  واىل  اهلــدف  اىل  نصل  حتى 

واحدة. 
توجهينها  اخــرية  كلمة  الــقــواريــر: 

اىل جملة القوارير؟ 
أحب أن اقدم شكري وأمتناني لكم، 
وأقول كلمة أخرية لكل امرأة يف العامل 
مهما كانت بنتًا، أمًا، ربة بيت، أيًا كان 
تنسي  االجتماعية ال  ومكانتها  عملها 
أن تكوني مثقفة ومربية ناجحة وأختًا 
واعــيــة، فــاملــرأة هــي اســاس اجملتمع، 
امرأة  أية  ودور  االجيال،  مربية  ألنها 
الــرجــل حيث  عــن  تقل  ال  يف اجملتمع 
أن املرأة تسند الرجل يف كل حمطات 
تتعامل  أن  امرأة  أي  وتستطيع  حياته 
مع االشياء وتكون قدوة يف جمتمعها 
ولكن حبدود االخالق والتسامح فهذا 

يزيدها شرفًا وكمااًل. 
عميد  مع  حــوارنــا  انتهى  أن  وبعد 
يف  للبنات-  العلوم  الكلية-كلية  هــذه 
جامعة بابل الدكتورة)ايناس الربيعي( 
تأكد لدينا بأن املرأة تستطيع أن تتبوأ 
أي منصب اداري أو علمي اذا سنحت 
هلـــا الــفــرصــة كــأخــيــهــا الـــرجـــل فهي 

شريكته يف الدين والعمل. 
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بالرغم من ان املدرسة تلعب دورًا 
لدى  الـــقـــراءة  حــب  تنمية  يف  هــامــًا 
االطــفــال، إال أن الــوالــديــن جيــب أن 
يكونا قدوة ألبنائها، فاذا مل يكن البيت 
غنيًا ومفعمًا بالقراءة مملوءًا بالكتب، 
فان ارتباط االطفال بالقراءة سيكون 
االطفال  تعويد  وان  ضعيفًا،  احتمااًل 
وقبل  مبكرًا،  يبدأ  أن  جيــب  الــقــراءة 
باملدارس،  التحاقهم  من  طويل  وقت 
الــدراســات واالحبــاث أن  فقد أثبتت 
اكتسابها  الــيت مت  ــقــراءة  ال مــهــارات 
اطفال  لــدى  وثبت وجــودهــا  مــبــكــرًا، 
نفسها  هــي  ابــتــدائــي،  االول  الــصــف 
اليت يعود اليها ارتفاع درجات القراءة 

لدى طالب الصف الثالث الثانوي. 

كيف نصنع طفاًل قارئًا؟ 
أن  مـــؤداه  هــنــاك مفهوم خــاطــئ، 
االطفال  عــنــد  ـــقـــراءة  ال حــب  تنمية 
املدرسة  مهمة  بالكتاب، هي  وربطهم 
وحــدهــا، وجيــب االنــتــظــار اىل حني 
ودخوله  السادسة،  سن  الطفل  بلوغ 
ومن  لــلــحــروف،  ومعرفته  املــدرســة، 
بالكتاب،  يرتبط  ثم  القراءة  يتعلم  ثم 

وهذا املفهوم السائد ال يقتصر االميان 
بل  واملتعلمني،  املثقفني  غري  على  به 
الرتبية  يف  املتخصصني  بعض  عند 
ـــضـــاف اىل هــــؤالء  ي وقـــــد  ــــضــــًا،  اي
القراءة  علوم  يف  املتخصصني  بعض 

والكتابة. 
يبدأ  ــقــراءة  ال االطــفــال  تعليم  إن 
من  اشــهــر...وذلــك  ستة  بلوغهم  منذ 
الــقــصــصــي، فأسلوب  الــســرد  خـــالل 
لألطفال  والــقــراءة  القصصي  السرد 
اثر  له  مبكرة  منذ سن  االطفال  ومع 
الذهين  منــوهــم  على  الفعالية  بــالــغ 

والوجداني. 

اساليب عملية تجعل اوالدك 
يحبون القراءة:

الطريقة  ان  القراءة:  اواًل: طريقة 
اليت تقرأ بها ألطفالك هي اهم عامل 
مؤثر على ربطهم بالكتاب، فمن املهم 
اثناء  املــشــاركــة  على  طفلك  تشجيع 
القراءة، واال فإن استفادته من القراءة 
اذا  معدومة  وشبه  حمـــدودة  ستكون 
بــني بعض  قــد  كــان مستمعًا ســاكــنــًا، 
ثالثًا  املتخصصني خطوات  الباحثني 

فيما  االطـــفـــال  انـــدمـــاج  اىل  تــــؤدي 
يقرأ هلم، ضمن ما يسمى االستفادة 
تتمثل يف  الــيت  بــالــقــراءة)الــنــاشــطــة( 
ــاء واالمــهــات ابناءهم يف  إشــراك اآلب
احلوار، الذي يقرؤونه يف قصة، وقد 
حقق االطفال الذين يندجمون يف تلك 
احلوارات مستويات متقدمة يف تنمية 
الثروة اللغوية، ومشاركة األبناء تتمثل 
يف دفعهم وتشجيعهم على االندماج يف 
احداث  بعض  على  والتعليق  احلــوار، 
القصة او املادة اليت يقرؤونها، وتعليق 
عن  األطفال  يقوله  ما  على  الوالدين 
القصة، ومن ثم الثناء على تعليقاتهم 
وحماوالتهم، ويف احلقيقة، ان القراءة 
لألطفال دون اندماجهم قد يؤدي اىل 

امللل. 
إن القراءة لألطفال، او القراءة مع 
قوية  رابطة  تنمي  االطفال،  مشاركة 
تأثريهم  وتعزز  الوالدين،  وبني  بينهم 
على ابنائهم، الذي سيؤدي يف النهاية 
اىل تنمية حس عميق ومستمر للتعليم 
الدراسات  واوضحت بعض  وللقراءة، 
أنه كلما كان هناك تبكري يف الثقافة، 
واثراء خرباتهم بالكتب والقصص قبل 

خلف كل قارئ....بيت
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استعدادهم  كــان  االبتدائية،  املرحلة 
للتعلم والقراءة والكتابة افضل. 

ثانيًا: التحدث مع االبناء: جيب ان 
حتى  ابنائهم،  اىل  الــوالــدان  يتحدث 
استخدام  وميكن  منهم،  السن  صغار 
مــع االطفال،  االحلـــان عند احلــديــث 
استمتاعهم  وضمان  انتباههم  جلذب 
االنتقال  يــتــم  ــم  ث والـــصـــوت،  بــالــلــغــة 
من  بد  وال  حمادثتهم،  اىل  تدرجييًا 
الراديو  عــن  بــعــيــدًا  وقـــت  ختصيص 
ــــراءة قــصــة او  والــتــلــفــزيــون، وتــعــد ق
مسرحية درامية من الطرائق املمتازة، 
اجعل  لديهم،  الــقــراءة  حب  تنمية  يف 
طفلك يقرأ معك ويقرأ لك، حتى وان 
القراءة، ثم  اجــادة  بعد من  يتمكن  مل 
اطلب منه ان يعيد عليك القصة بلغته 
اخلاصة، هذه الطريقة جتعله مرتبطًا 
بالقراءة، وتنمي ثروته اللغوية وقدرته 

على االستيعاب. 
االساليب  اســــتــــخــــدام  ثــــالــــثــــًا: 
والطرائق اليت تشكل جزءًا من حياة 
يكتب  ما  قراءة  منهم  اطلب  االطفال: 
دعهم  الطرق،  ولوحات  املعلبات  على 
يــشــاركــونــك يف قــــراءة املـــقـــاالت من 
التفكري  واجملـــــالت، جيــب  اجلـــرائـــد 
للقراء مع  يف كل شيء يفسح اجملــال 
للقراءة  هلــم  اجملـــال  ويفسح  ــاء،  ــن االب

بأنفسهم. 
مكان:  كــل  يف  الكتب  نشر  رابــعــًا: 
جيب ان ال تكون الكتب على الرفوف 
الغبار  بــرتاكــم  تسمح  الــيت  املرتفعة 
عليها، بل جيب أن تكون يف كل مكان 
يوجد فيه الطفل يف املنزل، يف املطبخ 
السيارة...  يف  االطــفــال،  نــوم  وغــرف 
االماكن  اىل  الــكــتــب  بــعــض  وامحــــل 
اليت ميكن أن تقضي وقتًا طوياًل مع 
ابنك فيها، كاالنتظار يف املطارات، او 
الوقوف يف صف طويل، او يف عيادة 

الطبيب. 
ملساعدة  املكتبات:  زيــارة  خامسًا: 
االبناء على أن يكونوا)قارئني شاملني 
اىل  مرافقتهم  مــن  بــد  ال  الــثــقــافــة( 
املكتبة، حدد يومًا ما يف االسبوع لزيارة 
العائلة اىل املكتبة، واذا تعود االطفال 
فسينتظرونها  ـــارات  ـــزي ال هـــذه  مــثــل 
وقتًا  حــدد  اســبــوع،  كل  الصرب  بفارغ 

ومسه)وقت القراءة العائلية(. 
ابنائك  من املهم أن تعرف قدرات 
الــذي جيب  ومــا  منهم،  تتوقع  ومـــاذا 
تقرأ هلم،  مــرة  كل  تقدمه هلم يف  ان 
وجيب ان تتيح هلم الفرصة لالمساك 
الطفل  متكن  اخلطوة  فهذه  بالكتاب، 
عند بلوغه السنة االوىل من اكتشاف 
الكتاب كمادة حمسوسة، وعندما يكمل 
السنة الثانية، يطلب منه االشارة اىل 
ببلوغه  وامســـائـــهـــا،  االشـــيـــاء  صـــور 
للمشاركة  دفــعــه  ميكن  فــإنــه  الثالثة 
تقرأ عليه، ووصــف احداث  يف قصة 
بعد  لــه،  قراءتها  بعد  واحــدة  صفحة 
تعلم  األطفال  يستطيع  الرابعة  السنة 
واملــشــاركــة يف  قــصــة مبسطة،  ســـرد 
القراءة والكتابة، وذلك ضمن برنامج 
فوق  ومــا  اخلامسة  ســن  ويف  لعبهم، 
احلروف  يعرفون  الذين  االطفال  فان 
منهم  يــطــلــب  أن  ميــكــن  واالصـــــــوات 
وميكن  الصفحة،  يف  عليها  التعرف 
عليها  وبـــطـــاقـــات  صــــور  اســـتـــخـــدام 
حروف، لتدريب األطفال على مهارات 

الكتابة. 
وراء كل طفل قارئ دعم من والد: 
اليت  اخلــطــوات  بعض  يلي  فيما 
مادة  الـــقـــراءة  مـــن  أن جتــعــل  ميــكــن 
تعليمية، تثري خربات األطفال يف أي 

عمر كان: 
ـــل يف  ـــطـــف يـــفـــضـــل محـــــل ال  -1
احلضن أثناء القراءة، واتاحة الفرصة 
له للمس الصفحات وتقليبها، كأسلوب 

من اساليب املشاركة. 
له،  يقرأ  مبا  وربطه  اشراكه   -2
عن طريق طرح االسئلة ذات االجابات 
ما  اآلن؟  ماذا حيدث  مثاًل  املفتوحة، 

الذي سيحدث بعد ذلك يف رأيك؟ 
كتاب  قراءة  التخطيط جلعل   -3
او قصة حدثًا مميزًا يف اليوم، حيب 
الصرب،  بفارغ  وينتظره  اليه  التطلع 
وهلذا يفضل ختصيص ركن خاص يف 
املنزل للقراءة، حيث حتضن االبن او 

االبنة فيه ليبدأ احلدث املميز. 
متثيل  عــلــى  الــطــفــل  تشجيع   -4
بعض االدوار يف قصص متت قراءتها 
ويستخدم  لديه،  مألوفة  وتكون  معه، 
أغراض  وبــعــض  ألــعــابــه  بــعــض  فيها 

املنزل، إلكسابه سعة اخليال والقدرة 
على التفكري. 

الـــيت  لــــألخــــطــــاء  تـــقـــلـــق  ال   -5
يرتكبها، بقدر حرصك على تشجيعه 
على بذل اجلهد واحلصول على افكار 
جديدة، إلكسابه القدرة على التفكري 
ــــداع، وتــذكــر دائــمــًا أن وراء كل  واالب
قارئ جيد دعمًا من والد او عطاء من 

مهتم. 
قراءتها  قبل  القصة  ـــراءة  ق  -6
للطفل للتعرف على ماهيتها، حتى ال 
اثناء تقدميها للطفل  تقابل األهل يف 
كلمات صعبة، ال يستطيعون أن يعربوا 
عن معناها له، ولذلك يفضل تعاونهما 
قبل  ومناقشتها  القصة  حتضري  يف 
أفضلهما  يقدمها  أن  على  تقدميها، 

اسلوبًا. 
اشياء  او  ادوات  أية  حتضري   -7
من املنزل ذكرت يف القصة، من اجل 

ربط القصة بالواقع. 
ابدأ القصة حبوار مع طفلك،   -8
املختلفة  املعلومات  يستنبط  واجعله 

بنفسه. 
القصة،  حبـــــــوادث  انـــفـــعـــل   -9
االلقاء  عــنــد  شخصياتها  وتــقــمــص 
مثاًل: تغريات الوجه ونربات الصوت، 
او  الــفــرح  مــواقــف  عــن  تعرب  اجعلها 

احلزن، وغريها. 
القصة  تقديم  عند  أستخدم   -10
بالعربية  هي  ال  مناسبة،  لغة  لطفلك 
فهمها،  يستطيع  ال  الــيت  الفصحى 
فلغتنا  الـــدارجـــة،  باملبتذلة  هــي  وال 
البسيطة،  األلــفــاظ  مــن  الكثري  فيها 
واليت ميكن أن نعرب بها عن أي شيء 

بسهولة. 
بعض  ـــكـــرار  ت مـــن  تــكــثــر  ال   -11

الكلمات أمام طفلك. 
أطلب من طفلك إعادة رواية   -12
بتقديم  ذلك  على  وتشجيعه  القصة، 

اهلدايا اليت حيبها.
وأخـــــــريًا جيـــب احلـــــذر من   -13
السليب  املـــضـــمـــون  ذات  ــقــصــص  ال
والقراصنة  العفاريت  قصص  مــثــل: 
وغريها اليت تؤثر على وجدان الطفل 

وختيفه. 
زينب الطحان - لبنان
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تمّثل الشيطان
وحكاياته

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل والصالة والسالم على 
بأعلى  الساكنني  وآله  الرمحن  وسيلة 
اهلل  حممد)صلى  وآل  حممد  اجلنان 

عليه وآله وسلم(. 
أن االستعانة باالحياء واالستغاثة 
العقالء  ســرية  عليه  جــرت  أمــر  بهم 
وهذا نيب اهلل موسى)عليه السالم(. 

فأجابه  شيعته  بعض  به  استغاث 
عََلى  الْ��مَ��دِي��نَ��َة  ــه:}وَدَخَ���َل  قــول كما يف 
حِنيِ َغْفَلةٍ مِنْ َأهْلِهَا َفوَجَدَ فِيهَا رَجَُليِْن 
يَْقَتتِالَِن هََذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهََذا مِنْ عَدُوِّهِ 
الَّذِي  عََلى  شِيعَتِهِ  مِنْ  الَّذِي  َفاسَْتَغاثَهُ 
مِنْ عَدُوِّهِ َفوََكزَهُ مُوسَى َفَقَضى عََليْهِ{

)القصص/15(. 
وشيعته  موسى  ألن  إال  هــذا  ومــا 
تعتقد بأن املغيث امنا يغيث بقوة وإذن 
من اهلل سبحانه وتعاىل فال مانع من 
واالستغاثة  واالستعانة  النجدة  طلب 
املذكور،  القيد  شريطة  األحــيــاِء  مــن 
تعاىل:}وما  قوله  يف  اليه  اشري  وقد 
العزيز  اهلل  عــنــد  مـــن  إال  الــنــصــر 
حتى  بل  عــمــران/12(،  احلكيم{)آل 
بعد ممات االولياء والصاحلني وهلذا 
استقرت  املــســلــمــني  ســـرية  ان  جنـــد 

اهلل  بأولياء  يتوسلون  كانوا  انهم  على 
يدور  ان  دون  عباده  من  والصاحلني 
يف خلد احد منهم بأنه امر حرام او 
شرك او بدعة بل كانوا يرون التوسل 
بدعاء الصاحلني طريقًا اىل التوسل 
كان  لــو  فإنه  وشخصيتهم  مبنزلتهم 
لدعاء الرجل الصاحل فإمنا هو ألجل 
ملا  ولوالهما  وطهارتها  نفسه  قداسة 
استجيبت دعوته فما معنى الفرق بني 
يكون  حتى   وبذاته  بشخصه  التوسل 
التوحيد واآلخــر هو عني  االول نفس 
التوسل  ان  الــيــه؟  ذريــعــة  او  الــشــرك 
من  واملعصومني  الصاحلني  بقدسية 
يكن  اهلل مل  وعباد  واملخلصني  الذنب 
بــني الصحابة بل  أمـــرًا جــديــدًا  قــط 
املوجودة  للسرية  ــدادًا  امــت ذلــك  كــان 
قبل االسالم فقد تضافرت الروايات 

التأرخيية على ذلك. 
استسقاء أبي طالب بالنيب،   -1
والنيب طفل رضيع حتى انشد شعرًا 
مجياًل رائعًا وابيض يستسقي الغمام 
اليتامى عصمة لالرامل  بوجهه مثال 
ويظهر من الروايات ان استسقاء ابي 
طــالــب بالنيب كــان مــوضــع رضــا من 
رسول اهلل فانه بعد ما بعث للرسالة 

استسقى للناس فجاء املطر واخصب 
الوادي فقال النيب:)لو كان ابو طالب 

حيا لقرت عيناه....(. 
توسل عمر بن اخلطاب بعم   -2
النيب: اخرج البخاري عن انس ان عمر 
ابن اخلطاب كان اذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد املطلب فقال عمر بن 
اليك  نتوسل  كنا  انا  )اللهم  اخلطاب 
بنبينا فتسقينا، وانا اتوسل اليك بعم 

نبينا فاسقنا قال: فيسقون(. 
كان رسول اهلل قد علم رجاًل   -3
ان يدعو فيسأل اهلل ثم خياطب النيب 
شفاعته،  لقبول  اهلل  إىل  به  فيتوسل 
فيقول)اللهم اني اسالك واتوسل اليك 
يارسول  ياحممد  الرمحة  نيب  بنبيك 
اهلل اني اتوسل بك اىل ربي يف حاجيت 
وهذا  يف(  فشفعه  اللهم  لي  لتقضي 
ليدعو  لرجل  النيب  علمه  قد  الدعاء 
امام  الشافعي:)  قال  فقد  وهلــذا  به، 
من  ببيتني  االسالمية(  املذاهب  احد 
الشعر متوسال بآل الرسول آل النيب 
دريعيت وهمو إليه وسيليت ارجو بهم 

اعطى غدًا بيدي اليمني صحيفيت. 

جنة الفردوس

حقائق تحت
الضوء

التوسل
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وإنــه من  النار،  الشيطان من  خلق 
نــاري ليس  طائفة اجلــن، فهو عنصر 
فيه كثافة مادية ملموسة وحمسوسة، 
باألجسام  يتمثل  أن  بإمكانه  أنــه  إاّل 

وباإلنسان، إاّل األنبياء واألوصياء. 
العالمة اجمللسي يف حباره:ال  قال 
املسلمني  بني  بل  اإلمامية  بني  خالف 
يف أّن اجلن والشياطني أجسام لطيفة 
يــرون يف بعض األحــيــان وال يــرون يف 
وقدرة  سريعة  حركات  وهلــم  بعضها، 
على أعمال قوية، وجيرون يف اجساد 
بين آدم جمرى الدم، وقد يشكّلهم اهلل 
حبسب املصاحل بأشكال خمتلفة وصور 
متنوعة كما ذهب إليه السيد املرتضى 
أو جعل اهلل هلم القدرة على ذلك كما 

هو األظهر من األخبار واآلثار. 
املـــقـــاصـــد: ظاهر  قــــال صـــاحـــب 
الكتاب والسنة وهو قول أكثر األمة أّن 
قادرة  نورانية  لطيفة  أجسام  املالئكة 
على التشكالت بأشكال خمتلفة كاملة 

يف العلم والقدرة على األفعال الشاقة: 
واجلن أجسام لطيفة هوائية متشكلة 
أفعال  منها  ويظهر  خمتلفة  بأشكال 
واملطيع  والكافر  املؤمن  منهم  عجيبة، 
نارية  أجسام  والشياطني  والعاصي، 
شأنها إلقاء النفس يف الفساد والغواية 
واللذات،  املــعــاصــي  أســبــاب  بــتــذكــري 
ــســاء مــنــافــع الــطــاعــات ومـــا أشبه  وإن
تعاىل حكايًة عن  قــال  ما  ذلــك، على 
عََليُْكمْ  لِي  َك��انَ  الشيطان:}وَمَا 
مِنْ سُْلَطاٍن إاِلَّ َأنْ دَعَوُْتُكمْ َفاسَْتجَبُْتمْ 
لِ��ي َف���الَ تَ��ُل��ومُ��ونِ��ي وَُل���ومُ���وا َأنْ��ُف��سَ��ُك��مْ{
األنواع  تركيب  وقيل:  )ابراهيم:22(، 
الثالثة من أمتزاج العناصر األربعة إاّل 
أن الغالب على الشيطان عنصر النار، 

وعلى اآلخرين عنصر اهلواء...
ذلك  احلكماء يف  مذاهب  ذكــر  ثم 
الفالسفة باجلن  والقائلون من  فقال: 
والــشــيــطــان زعــمــوا أن اجلـــّن جواهر 
جمردة هلا تصرف وتأثري يف األجسام 

تعلق  بــهــا  تعلق  غــري  مــن  الــعــنــصــريــة 
والشياطني  بأبدانها  البشرية  النفوس 
اإلنسان  أفراد  املتخيلة يف  القوى  هي 
من حيث أستيالئها على القوى العقلية 
القدس وأكتساب  وصرفها عن جانب 
الشهوات  أتباع  اىل  العقلية  الكماالت 

واللذات احلسية والوهمية. 
ومنهم من زعم أن النفوس البشرية 
بــعــد مــفــارقــتــهــا عـــن األبـــــدان وقطع 
مطيعة  ة  خــريّ كانت  إن  عنها  العالقة 
للدواعي العقلية فهم اجلن، وإن كانت 
والقبائح  الــشــرور  على  باعثة  شريرة 
ــهــمــاك يف  الــضــالل واالن معينة عــلــى 
الشياطني)البحار:ج60/ فهم  الغواية 

ص285(. 
وعند ذكر األكثر أن الشيطان ليس 
من املالئكة بل هو من اجلن كما جاء 
ذلك يف األخبار وهو مذهب اإلمامية 
وكثري من املعتزلة وأصحاب احلديث. 

تمّثل الشيطان
وحكاياته
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الزخرفية  التجريدات  تأملنا  إذا 
بينها  مــن  والــيت  اإلسالمية  النباتية 
الزخارف املستمدة من    أوراق ومثار 
التني والزيتون  تقودنا مثل هذه القراءة 
بأن  اليقني  يشبه  مــا  إىل  البصرية 
اجلمالية  وصياغتها  حتليلها  أسلوب 
وإمنا  ساعته  وليد  يكون  أن  ال ميكن 
،فهو  الــســنــني  آالف  تقاليد  يكشف 
كانت   الــيت  اجلمالية  الصيغ  سليل 
األلواح  على  الــتــجــريــدات  بها  حتفر 

الرافدينية احلجرية والفخارية .
وإذا كانت تلك النباتات  قد بدأت 
متتلك متثيلها الرمزي يف تلك الفنون 
تنزيهية  صيغة  إىل  حتــولــت  فقد    ،
والزخرفة  اإلســالمــي  الفن  مع  حبتة 
التحول  تعكس  هنا  فهي  اإلسالمية 
التنزيه  إىل  التشبيه  مــن  التدرجيي 
ســواء كــان ذلــك من خــالل رمسها أو 
أشكال  حتريفات  متابعة  خــالل  مــن 
صيغة  أخــــذت  الـــيت  االقــنــثــا  أوراق 

هندسية زخرفية هلا عالقة باحللزون 
والتوشيح العربي.

النباتية  للمفردة  أن  نرى  هنا  من 
يف الزخرفة اإلسالمية أهمية واضحة 
اليت  الذهنية  دقــيــق  بشكل  عكست 
سريت حضارة هذه األمة .فقد وردت 
اجمليد  كتابنا  يف  النباتية  املــفــردات 
للتجريدات  لتعطي  الكريم(  )القرآن 
ولتذكرنا  وأهــمــيــة  قــدســيــة  النباتية 
بنعم الــبــاري عــز وجــل على بــين آدم 

التين والزيتون 
في التصميم الزخرفي اإلسالمي  

بقلم: د. صفا لطفي 
املقال التاسع عشر
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هذا من جهة ومن جهة أخرى لتذكرنا 
كل  أمــل  هو  الــذي  اخلالد  بالفردوس 
مؤمن ويف ذلك يقول اهلل عز وجل )) 

فيها فاكهة وخنل ورمان (( )الرمحن، 
68( وقوله سبحانه وتعاىل :)) فأنشأنا 
لكم  وأعناب  خنيل  من  جنات  به  لكم 
 )) تأكلون  ومنها  كثرية  فاكهة  فيها 
تكريم اخلــالــق عز  )املــؤمــن،19(ومــن 
العلية  لــذاتــه  ورد يف وصفه  مــا  وجــل 
بقوله تعاىل ))يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة(( )النور،35( وهذا ما يوجهنا 
الزيتون  شجرة  أهمية  نــدرك  أن  إىل 
يظهر  الــذي  والعنب،  والــرمــان  والتني 
بنزعة ملحة يف األغلب إن مل نقل كل 
التجريديات الزخرفية وهذا ما يقودنا 
إىل االستنتاج من أن تلك التجريدات 
مل يعد ينفذها الفنان املسلم عفويُا أو 
اعتباطيا وإمنا جاء ذلك انعكاسا لفكر 
وعلى  وانتشاره  حضوره  أكد  مشولي 

خمتلف األمكنة واألزمنة .
لشجرتي  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 

التني والزيتون  يف الزخرفة اإلسالمية 
يــتــأتــى مــن كونهما  حــضــورًا مجــالــيــًا 
حيققان الوحدة مع التنوع يف أجزائهما 

ــار من  ــث فــهــو يــنــطــوي عــلــى معنى اإلك
أصناف العناصر املرئية دون أن يؤثر 

على وحدة الشكل .
هـــذا مــن جــهــة ومـــن جــهــة أخرى 
فلزخرف التني والزيتون  مسة متميزة 

وهي التنوع يف امللمس واالجتــاه ،مما 
للمنظومة  ــة  ــي مجــال مســــات  حيــقــق 
من  بالتنوع  تتسم  كذلك   ، الزخرفية 
مسك اخلطوط وجيمع بني اخلطوط 
التنوع  مع  واملقوسة  واألفقية  الرأسية 

يف أطوال اخلطوط  .
اخلطاب  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
بسمات  لنا  أوحـــى  العظيم  الــقــرآنــي 
ــة كــــان هلـــا بـــالـــغ األثـــــر على  ــي مجــال
ســلــوك املــزخــرف املسلم ،ويــظــهــر يف 
السورة  يف  يــطــالــعــنــا  ــــذي  ال الــقــســم 
الكرمية))والتني والزيتون وطور سنني 

وهذا البلد األمني ((.
ــا مســــات هاتني  ــن وهـــنـــا تــظــهــر ل
الــشــجــرتــني  اجلــمــالــيــة وكــذلــك بقية 
الــوثــيــق باجلنة  لــالرتــبــاط  الــنــبــاتــات 
مهما  عنصرُا  هنا  شكلتا  إذ  والثواب، 
من  املهمة  أألشكال  أحد  باعتبارهما 

الشجر يف اجلنة . 
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اسمها
بنت  املصفاة  محيدة  السيدة  هي 
ـــقـــال: إنها  ــســيــة، وي صـــاعـــدة االنــدل
واالرجح  رومية،  إنها  وقيل:  بربرية، 
النساء  مـــن  وهــــي  انــدلــســيــة،  أنـــهـــا 
تعّد  وكــانــت  العظميات،  الــشــرفــيــات 
وقد  والثقات،  والورعات  التقّيات  من 
السالم(  الصادق)عليه  االمــام  اعتنى 
حتى  وتثقيفها  وتعليمها  برتبيتها 
عهد  ومربية،  وفقيهة  عاملة،  صــارت 
اىل  وارشـــادهـــّن  النساء  تعليم  اليها 
ومفاهيمه  وعقائده  االســـالم  احــكــام 

واخالقه. 
لقبها: لؤلؤة. 

زواجها من االمام 
الصادق)عليه السالم(

ام االمام  أما كيف وصلت محيدة 
االمام  اىل  ــســالم(  ال الــكــاظــم)عــلــيــه 

الكليين  روى  السالم(  الصادق)عليه 
ــن عكاشة بن  بــاســنــاده قـــال: دخــل اب
حمصن األسدي على أبي جعفر وكان 
اليه  فقّدم  عنده  قائمًا  اهلل  عبد  أبــو 
الشيخ  يأكله  حبة  حبة  فقال:  عنبًا، 
وثالثة  الــصــغــري،  والـــصـــيب  الــكــبــري 
يشبع،  أنــه ال  يظن  مــن  يأكله  واربــعــة 

وكله حبتني حبتني فانه يستحب. 
يف  كبريًا  دورًا  الوراثي  للعامل  إن 
بناء شخصية الطفل، فلذا كان انتقاء 
األم من أجل االمــور اليت حّث عليها 
ـــام  ــســان االم االســـــالم، قـــائـــاًل عـــن ل
الــســالم(عــن رسول  الــصــادق)عــلــيــه 
ــم( اهلل)صـــلـــى اهلل عــلــيــه وآلـــــه وســل
أحد  اخلـــال  فــإن  لنطفكم  )اخـــتـــاروا 
فلذا  الشيعة(،  الضجيعني()وسائل 
السالم(ال  )عليهم  البيت  أهــل  نــرى 
املــرأة اليت يريدون  ينظرون اىل كون 

االقرتان بها ذات نسب معروف، بل ان 
اكثر امهات األئمة)عليهم السالم( كن 

جواري، الن العربة بدينها وخلقها. 
السالم(:  جعفر)عليه  ألبي  فقال 
ألي شــيء ال تــزوج أبــا عبد اهلل فقد 
يديه صّرة  وبني  قال:  التزويج؟  أدرك 
انـــه سيجيء  ــومــة، فـــقـــال: أمـــا  خمــت
خّناس من أهِل بربر فينزل دار ميمون، 
فنشرتي له بهذِه الصرة جارية، قال: 
يومًا  فدخلنا  ـــى،  ات مــا  لــذلــك  فــأتــى 
فقال:  السالم(  أبي جعفر)عليه  على 
ذكرته  الذي  النّخاِس  أال أخربكم عن 
بهذِه  لكم قد قدم، فاذهبوا فاشرتوا 

الصرِة جارية.
قد  فــقــال:  الــنــخــاس  فأتينا  قـــال: 
جاريتني  إال  عـــنـــدي  كــــان  مـــا  ــعــت  ب
مريضتني إحداهما أمثل من االخرى، 
إليهما  ننظر  حتى  فاخرجهما  قلنا: 

السيدة حميدة المغربية 
والدة االمام موسى الكاظم )عليه السالم(
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هذه  تبيعنا  بكم  فقلنا:  فأخرجهما، 
قلنا:  ديــنــارًا،  بسبعني  قــال:  املتماثلة 
أحــســن، قـــال: ال أنــقــص مــن سبعني 
بهذه  منك  نشرتيها  لــه  قلنا  ــارًا،  ــن دي
مــا فيها  نـــدري  بلغت وال  مــا  الــصــّرة 
وكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية 

قال: فّكوا وزنوا. 
فإنها  تــفــكــوا  الــنــخــاس: ال  فــقــال 
مل  دينارًا  من سبعني  حبة  نقصت  إن 
فدنونا  ادنــوا،  الشيخ:  فقال  أبايعكم، 
فاذا  الدنانري  ووزنـــا  اخلــامت  وفككنا 
هي سبعون دينارًا ال تزيد وال تنقص، 
أبي  فأدخلناها على  فأخذنا اجلارية 
قائم  الــســالم(وجــعــفــر  جــعــفــر)عــلــيــه 
كان،  مبــا  أبــا جعفر  فأخربنا  عــنــده، 
هلا:  قــال  ثم  عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد 
مــا امســــِك؟ قــالــت: محــيــدة، فقال: 
محيدٌة يف الدنيا حممودة يف اآلخرة، 

أخربيين عنك أبكر أنِت أم ثّيب؟ 

يقع  وال  وكيف  قــال:  بكر،  قــالــت: 
أفسدوه؟  شــيء  النّخاسني  أيــدي  يف 
مين  فيقعد  كان جييئين  قد  فقالت: 
اهلل  فيسلط  املــرأة،  من  الرجل  مقعد 
عليه رجاًل أبيض الرأس واللحية، فال 
يزال يلطمه حتى يقوم عين، ففعل بي 
مرارًا، فعل الشيخ به مرارًا، فقال: يا 
جعفر خذها إليك، فولدت خري أهل 
االرض موسى بن جعفر)عليه السالم(

)الكايف:ج1/ص476(. 
فــاإلمــام الــصــادق)عــلــيــه الــســالم(
يصاهرهم  أن  األشـــراف  يتمنى  كــان 
رسوِل  مــن  ومــكــانــتــِه  وفــضــلــِه  لعلمِه 
اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم( ولكنه 
وأبــاه)عــلــيــهــمــا الـــســـالم( أبــيــا ذلك، 
ليظهرا فضل وشرف األم اليت حتمل 
بني أحشائها اإلمام، وبني طياتها حب 
أحاطهم  تعاىل  اهلل  إن  بــل  االســـالم، 
ــة- بــغــيــبــِه، بـــأن محــيــدة تــلــك اجلــاري
أو  الرومية  أو  األندلسية  أو  بربرية- 
الروايات  إخــتــالف  حــســب  املــغــربــيــة 
أم  تكون  أن  تستحق  عنها،  بالتعبري 
اإلمام، وأن اإلمام وإن أدرك التزويج، 
ليظهر  مــديــدة  ولــومــدة  ينتظر  ولكنه 
الباقر)عليه  اإلمــام  إن  ثم  أمــره،  اهلل 
السالم( مل يرتك االمر سرًا بوصوِل 
بذلك،  أصحابه  أخرب  إنه  بل  محيدة 
املطلوب  باملبلِغ  الــصــّرة  أعطاهم  ثــم 
ثم  مع صاحبها،  اإلتفاق مسبقًا  دون 
معها  كان  وأنــه  نفسها،  معها  املعجزة 
مـــن حيــرســهــا كـــل هــــذا مـــع حضور 
األصحاب يسمعون ويعون تلك املعاجز 

الغيبية اليت أحاطت حبميدة. 
بل قوله)عليه السالم( هلا: محيدٌة 
يف الــدنــيــا، حمــمــودة يف اآلخـــرة، من 
نظرتِه االوىل له، تشعر بالعلم الغييب 
اإلمام)عليه  بـــه  حيــيــط  كـــان  ــــذي  ال
الـــســـالم( عـــن شــأنــهــا، وكـــــأن هذه 
إلمامته)عليه  متهيٌد  كلها  اإلشـــارات 

السالم(. 

ويف الكايف عن أبي عبد اهلل)عليه 
من  قــال:)محــيــدة مصفاة  الــســالم(: 
مازالت  الــذهــب،  كسبيكِة  األدنــــاس 
ُأديـــت اليَّ  األمــــالِك حتــرســهــا، حتى 
كــرامــة مــن اهلل واحلــجــة مــن بعدي(

)الكايف:ج1:ص477(. 
ـــة يــشــري اإلمـــام  ـــرواي ويف هـــذه ال
بأنه  بعده،  من  الوصي  اىل  الصادق 
ليس هو إمساعيل الذي دعوا إمامته، 
السالم(  الصادق)عليه  االمام  أّن  مع 
أكد هلم موته بقوله)عليه السالم(املّيت 
املكّفن احملنط املدفون يف هذا اللحد 

من هو؟ قالوا: إمساعيل ولدك. 
فقال)عليه السالم(: اللهم اشهد. 

الذي  األبطح  اهلل  عبد  هو  وليس 
ادعى االمامة، )وقد كان الصادق قال 
بين  السالم(:)يا  الكاظم)عليه  لولده 
ويدعي  جملسي  سيجلس  اخــاك  إن 
ــعــدي، فــال تــنــازعــه بكلمة  اإلمــامــة ب
بعد  وتــويف  بي  أهلي حلوقًا  أول  فإنه 
ــه بــســبــعــني يــومــًا()مــعــجــم رجال  ــي أب

احلديث:ج10/ص144(. 
أخــواة ألبيه  وإمساعيل وعبد اهلل 
ال من أمه، واالمام أكّد بأن احلجة من 

بعده من ولد محيدة. 
السالم(يؤكد  ــيــه  كــان)عــل ــقــد  ول
اهلل  وبني  بينه  ليس  مولودًا  تلد  بأنها 

حجاب)أعالم الورى:ص298(. 
ووثاقتها،  لــورعــهــا  بالنسبة  امـــا 
فقد روي يف عيون اخبار الرضا)عليه 
وكلما  املصفاة،  محيدة  السالم()أنها 
السالم(  الصادق)عليه  اإلمـــام  أراد 
أعطاها  املدينة،  أهــل  حقوق  تقسيم 
ألمه أم فروة وزوجته محيدة املصفاة(
املؤمنات/ص311(  الــنــســاء  )أعـــالم 

،وكانت تلقب بلؤلؤة. 

والدتها لالمام 
الكاظم)عليه السالم(

السالم(  األئــمــة)عــلــيــهــم  جلــمــيــع 

السيدة حميدة المغربية 
والدة االمام موسى الكاظم )عليه السالم(

ربيع الثاين 1436 هـ  - فرباير 2015م

ĎČ

أعالم النساء



والدة مميزة، يتنبأ من خالهلا على أنُه 
احلجة بعد أبيه، وان كان األئمة)عليهم 
والدة  قبِل  من  ذلك  يعرفون  السالم( 

اإلمام. 
خيرج  أن  تـــعـــاىل  اهلل  أراد  وملــــا 
الــوجــود، وكان  الـــدرة اىل عــامِل  تلك 
يشأ  فلم  احلــج،  مبــوســِم  عهٍد  قريب 
عن  اإلعـــراض  الــســالم(  اإلمام)عليه 
تلِك السّنة املباركة، وهي احلج مراٍت 
ذلك  مع  ولكن  الفريضة،  بعد  عديدة 
محيدة قريبة الوالدة وميكنه أن يوكل 
يـــرتك عدة  نــســائــه أو ان  بــعــض  بــهــا 
جوار يتفقَّدن حاهلا دوما، ولكن اإلمام 
الصادق)عليه السالم( إصطحبها ألنه 
أراد أن يكون حاضرًا، عند بزوغ فْجِر 

اإلمامة وفخر الشهامة. 
السالم(  له)عليه  جيــري  أن  أراد 
يبني  أن  أراد  يديه،  على  املولود  سنن 
ــه، وخـــاصـــة يف  إمــامــتــه بـــني اصــحــاب
السفر، فإن اخلرب سرعان ما  طريق 
السالم( أخربهم)عليه  وقــد  ينتشر، 

أنه هو الوصي من بعده. 
وروي عن أبي بصري قال:)حججنا 
ــي عبد اهلل)عــلــيــه الــســالم( يف  مــع أب
السنِة اليت ولد فيها ولده موسى)عليه 
الـــســـالم( فــلــمــا نــزلــنــا األبـــــواء وضع 
الطعام  وضــع  إذا  وكـــان  الــغــداء،  لنا 
فبينما  قال:  وأطابه،  أكثره  ألصحابه 
رســــول محيدة،  أتــــاه  إذ  ــأكــل  ن حنـــُن 
فقال: إن محيدة تقول: إني قد أنكرت 
نفسي وقــد وجــدت ما كنت أجــد إذا 
أمــرتــين أن  حضرتين والدتــــي، وقــد 
ال أسبقك بابين هذا، قال: فقام أبو 
مع  فانطلق  الــســالم(  اهلل)عليه  عبد 
الرسول، فلما رجع)عليه السالم( قال 
له أصحابه: سّرك اهلل وجعلنا فداك 
مــا صنعت محــيــدة؟ قــال: قــد سلمها 
اهلل، وقــد وهــب لي غالمًا وهــو خري 
من برأ اهلل يف خلقه، ولقد أخربتين 
محيدة! ظنت أني ال أعرفه، ولقد كنت 
أعلم به منها، فقلت: وما أخربتك به 

محيدة عنه؟ 
فقال: ذكرت أنُه مّلا سقَط من بطنها 
سقط واضعًا يدُه على األرض، رافعًا 
رأسه اىل السماء، فأخربتها أن تلك 
وآله  أمــارة رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
وسلم( وأمارة الوصي من بعده، فقلت: 
رســول اهلل)صلى  وما هذا من عالمِة 
اهلل عليه وآله وسلم( وعالمة الوصي 
من بعده؟ فقال: يا أبا حممد! إنه ملا 
كانت الليلة اليت علَقْت فيها بابين هذا 
املولود أتاني آٍت فسقاني كما سقاهم، 

وأمرني مبثل الذي أمرهم به. 
فقمُت بعلم اهلل مسرورًا مبعرفيت 
فــجــامــعــت، فعلقت  ــي  ل يــهــب اهلل  مــا 
واهلل  فهو  فدونكم  املولود،  بابين هذا 
اإلمام  نطفة  إن  بعدي،  من  صاحبكم 
مما اخربتك، فإنه إذا سكنت النطفة 
الـــرحـــم أربـــعـــة أشـــهـــر، وأنـــشـــئ فيه 
اليه  وتعاىل  تبارك  اهلل  بعث  الـــروح، 
ملكًا يقال له حيوان، يكتب يف عضده 
األمين)ومتت كلمة ربك صدقًا وعداًل 
فــاذا وقــع يف بطن  لكلماته(  ال مبدل 
يــديــِه على االرِض  امــه وقــع واضــعــًا 
فــاذا وضَع  السماِء،  اىل  رأســُه  رافعًا 
يناديه  مناديًا  فــإّن  األرِض،  على  يــدُه 
العزِة  ربِّ  قبِل  من  العرش  بطناِن  من 
من األفــِق األعلى بامسه واســم أبيه، 
لعظيم  مليًا  أثــبــت  فــالن  بــن  يــافــالن 
خــلــقــتــك، أنـــت صــفــوتــي مــن خلقي، 
وموضع سري، وعيبة علمي، وأميين 
عــلــى وحــيــي، وخــلــيــفــيت يف أرضـــي، 
تــوالك أوجبت رمحــيت، ومنحت  وملن 
ألصلنّي  ثم  جــواري،  وأحللت  حناني، 

من عاداك أشّد عذابي(.
اإلمام)عليه  ألمر  امتثلت  فحميدة 
لــه أي حدث  الــســالم( أن ال حتــدث 
أن  قبل  اإلرضـــاع  أو  املستحبات  مــن 
بابين  قوهلا  وأكـــدت  ـــام،  اإلم حيضر 
يعهد هلا من  أنُه مل  هذا إشعارًا إىل 
قبل الوالده األكرب منه هذا الفعل، فال 

بّد من سٍر إذن. 

وأُسئل  اإلمــام مستبشرًا  عــاد  وملــا 
ماذا صنعت محيدة؟ فكان أول جوابه 
قد سّلمها اهلل، قبل إخبارهم مبولوده 

احلجة. 
عند  منزلة  ذات  إذن  كــانــت  فكم 
ــســالم( ألن  اإلمــــام الــصــادق)عــلــيــه ال
من  لطٌف  والدتها  عند  املــرأة  سالمة 

اهلل سبحانه وتعاىل. 
السالم(  ــه  ــي اإلمــام)عــل ولــتــأكــيــِد 
والتشديد  الوصي  وعالمة  بكراماتِه 
ألعدائه،  بالعذاِب  والوعيد  ذلــك  يف 
دليل  ألكــربِ  ألوليائه،  باجلنِة  والوعد 
على  السالم(  اإلمام)عليه  تنبؤ  على 
وتــنــحــاد عن  فــرقــًا ستميل  هــنــاك  أن 
بإمامتِه،  تعرتف  ولن  الصواب،  جادِة 
والكيسانية  والفطحية  كاالمساعيلية 

وغريها. 
السالم(  والدتـــه)عـــلـــيـــه  وكـــانـــت 
الــــروايــــات يف 7 صفر  أشـــهـــِر  عــلــى 
ســـنـــة128هــــ)أعـــيـــان الــشــيــعــة:ج2/

الغمام  129هـــ)مــســنــد  وقــيــل  ص5(، 
الكاظم:ج1/ص3(، ويف دالئل االمامة 

أنه ولد يف ذي احلجة سنة127هـ. 
أكمل  السالم(  االمام)عليه  أن  ثم 
مسريه اىل املدينِة مسرعًا، ولعل ذلك 
اليوِم  العقيقة يف  السنِة وهي  إلجــراِء 
السابع، فأحب)عليه السالم( أن تكون 
السالم(  فوصل)عليه  للناس،  عامة 

اىل املدينِة وأطعم الناس ثالثًا. 
فعن منهال القّصاب قال:)خرجت 
من مكِة وأريد املدينة فمررت باألبواِء 
اهلل موسى)عليه  ألبــي عبد  ولــد  وقــد 
ودخل  املدينِة  اىل  فسبقته  السالم( 
بعدي بيوِم فأطعم الناس ثالثًا، فكنت 
اىل  شيئًا  آكــل  فما  يأكل،  فيمن  آكــل 
بذلك  فمكثت  فآكل،  أعود  الغِد حتى 
ثالثًا، أطعم حتى إرتفق، ثم ال أطعم 

شيئًا اىل الغِد(. 
كانت من  الطعاِم  الربكة يف  وهذه 
بركاِت اإلمام الكاظم)عليه السالم(. 

وسنة اإلطعام عند والدة املولود مما 
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أقرها أهل البيت)عليهم السالم(. 
مؤكدة  سنة  العقيقة  جعلوا  فقد 
الصادق)عليه  اإلمـــــــام  قـــــال  فـــقـــد 
السالم(:)كل إمرئ يوم القيامة مرتهن 
بعقيقته(،)وكل مولود مرتهن بعقيقته(

)مكارم االخالق:ص226(. 
أما من ناحيِة الوليمة فقد روي أنه 
وسلم(:)ال  وآلــه  عليه  اهلل  قال)صلى 
او  عــــرِس  إال يف مخــــِس: يف  ولــيــمــة 
خــرس، او عـــذار، أو وكـــار، أو ركاز، 
النفاس  واخلــرس  التزويج،  فالعرِس 
والوكار  اخلـــتـــان،  والـــعـــذار  ــِد،  ــول ــال ب
الرجل  والركاز  الدار،  يشرتي  الرجل 

يقدم من مكِة()وسائل الشيعة(.
يورث احملبة  الطعام  إطعام  إن  بل 
ويوجد  اجملتمع،  أفــراد  بني  والرابطة 
األلفة، ويفكك العداء واملشاحنة، ولعل 
أيضًا،  قوتًا  ميلك  ال  احلضور  بعض 
فعن اإلمام الصادق)عليه السالم(:)من 
أطعم مؤمنًا حتى يشبعه مل يدر أحد من 
خلِق اهلل، ما له من األجِر يف اآلخرِة، 
ال ملك مقرب وال نيب مرسل إال رب 
العاملني...ثم تال قوله تعاىل)أو اطعام 
احلكمة/ مسغبة()ميزان  ذي  يوِم  يف 

ج5:ص539(. 

كرامتها
إن للسيدِة محيدة املصفاة كرامات 

كثرية نذكر منها: 
ـــــــال اإلمـــــــــــام الـــبـــاقـــر)عـــلـــيـــه  ق
السالم(:)محيدة يف الدنيا، وحممودة 

يف اآلخرِة()حبار االنوار48: 5/5(. 
وقـــــــال اإلمــــــــام الـــصـــادق)عـــلـــيـــه 
السالم(:)محيدة مصفاة من األدناِس 
األمالك  زالـــت  مــا  الــذهــب،  كسبيكة 
من  كــرامــة  اىل  أديـــت  حتى  حترسها 
بعدي()الكايف1:  من  واحلجة  لي  اهلِل 

 .)2/477
وهـــذه شــهــادة مــن املــعــصــوِم على 
اهلل  املنيفة)رضي  السيدة  عظمِة هذه 

عنها(.

املرأة  هـــذه  أّن  ــِر،  ــذك ــال ب ــر  وجــدي
اجلليلة كانت)رضي اهلل عنها(من مجلِة 
أوصياء اإلمام الصادق)عليه السالم(، 
الصادق)عليه  إمــامــنــا  أوصـــى  حــيــث 
الـــســـالم( يف ســاعــاتــِه األخــــرية اىل 
كانت محيدة رضي اهلل عنها  مجاعٍة 
من مجلتهم، وال خيص)عليه السالم( 
بوصيتِه إمامنا الكاظم)عليه السالم(، 
إمامته  عــلــى  دّل  ان  بــعــد  جــعــلــه-  بــل 
من  الشريفة-  حياته  طيلة  وأكــدهــا 
مجلِة األوصياء، حفاظًا على سالمتِه 

من بطِش املنصور العباسي. 
اإلمام)عليه  نـــبـــوءة  حتــقــق  وقــــد 
أيوب  أبــا  املنصور  أمــر  اذ  الــســالم(: 
النحوي أن يكتب اىل عاملِه يف املدينِة 
الصادق)عليه  اإلمــــام  وصــيــِة  بــشــأِن 
ـــســـالم( مـــا هــــذا لـــفـــظـــه:)إن كان  ال
فقّدمه  بعينِه  واحــٍد  رجٍل  إىل  أوصى 
اجلواب:  فرجع  قال:  عنقه،  وأضــرب 
أنــه أوصــى اىل مخسة واحــدهــم ابو 
سليمان،  بن  وحممد  املنصور،  جعفر 
موسى، ومحيدة()أصول   ، اهلل  وعبد 

الكايف1: 13/310(. 
ويف خرب آخر أّن املنصور قال بعد 
قتل هؤالء  ليس اىل  اجلــواب:)  ورود 

سبيل()أصول الكايف1: 14/310(.
وفاتها)عليها السالم(:

املوجع  الــيــوم  ذلــك  إلينا  يصل  مل 
الطهر  محيدة  اخلــري،  محيدة  بفقِد 
والعفاف، محيدة اآلل)عليها السالم(
ما  خالل  من  ولكن  السماء،  حممودة 
مـــّر يف كــرامــاتــهــا وفــضــائــلــهــا، ميكن 
القول بأنها كانت من النسوة املعمرات، 
يــتــزوجــهــا االمــــام  إمـــــرأة  ألنــهــا أول 
الصادق)عليها السالم( ويف سٍن مبكرة 
من عمرِه الشريف، وال يبعد أن يكون 
عمرِه  من  عشرة  اخلامسة  السنِة  يف 
من  يفهم  كما  ذلــك  حنــو  أو  الشريف 
زواجــهِ من  املتقدمة يف  الرواية  لساِن 
يعين  وهذا  السالم(،  محيدة)عليهما 
الصادق)عليه  بــاإلمــام  اقــرتنــت  أنــهــا 
السالم( يف حدود سنة98 من اهلجرِة 
اىل  بيتِه  يف  معه  وبقيت  الــشــريــفــة، 
جواِر  اىل  السالم(  رحيلِه)عليه  حنِي 
تكون  وبهذا  ســنــة148هـــ،  العزيز  ربــه 
الصادق)عليه  اإلمـــاِم  مع  عاشت  قد 
الـــــســـــالم( زهــــــاء مخـــســـني عـــامـــًا، 
ولدها  إمامة  أدركــت  قد  تكون  وبهذا 
ــســالم( وتــوفــيــت يف  الــكــاظــم)عــلــيــه ال

زماِن امامتِه)رضي اهلل عنها(.
لــِك يا زوِج  إكــبــاٍر وإجـــالٍل  فتحية 
الغيظ  الكاظم  وأم  العظيم  الــصــادِق 
الصابر املبتلى، سالٌم عليِك يف امسِك 

ويومِك وغدِك. 

ربيع الثاين 1436 هـ  - فرباير 2015م

ĎĎ

أعالم النساء



تعّرف البيئة على انها كل ما حييط 
باإلنسان من عوامل سواء اكانت عوامل 

طبيعية ام بيولوجية ام اجتماعية. 
اهلواء  الطبيعية:  العوامل  تشمل 
والصوت  والفضالت  واملــاء  واملسكن 
والرطوبة  واحلــــــــرارة  ـــضـــوضـــاء  وال

واالشعاعات. 
البيولوجية:  الـــعـــوامـــل  وتــشــمــل 
والنباتية  احليوانية  احلية  الكائنات 
كالبكترييا،  الدقيقة  احلية  والكائنات 

والفطريات، والطفيليات. 
وتشمل العوامل االجتماعية: عالقة 
االنسان بباقي افراد اجملتمع وما يتعلق 
بالنواحي التعليمية والثقافية والطبية 

وغريها. 

صحة البيئة
يعد برنامج صحة البيئة اهم عامل 
يف خــفــض نــســبــة انــتــشــار االمــــراض 
مت  ولقد  الكثرية،  الصحية  واملشاكل 
التحكم يف انتشار الكثري من االمراض 
العدوى  انــتــقــال  طــرق  اكــتــشــاف  قبل 
فيها وذلك عن طريق االهتمام بصحة 

البيئة وحدها. 

برنامج الصحة البيئية
العاملية  الــصــحــة  منظمة  حـــددت 
الــعــوامــل الـــيت جيـــب االهــتــمــام بها 
فيها  والتحكم  الصحية  البيئة  لتوفري 
او يضر  يــؤثــر  مــا  كــل  حتى ختلو مــن 
وحياته،  وصــحــتــه  االنــســان  بتطوير 

وهذه العوامل هي: 
املياه  العيوب يف موارد  - تصحيح 
حتى يصبح املاء نقيًا مستساغًا وذلك 
عن طريق توفري مياه صحية وصافية 
ونظيفة مطابقة للمواصفات القياسية 

ملياه الشرب. 
- اجياد الوسائل املناسبة للتخلص 
والصلبة(  )الــســائــلــة  الــفــضــالت  مــن 
بالصحة  ينجم عنها ضرر  ال  بطريقة 

العامة. 
مأوى  املسكن مما جيعله  تهيئة   -
انتشار  فرص  ومنع  لآلدميني  صاحلًا 

االمراض املعدية بني السكان. 
املواطنني  ــني  ب ــوعــي  ال اشــاعــة   -
باألمور  يتعلق  مبا  الصحي  والتثقيف 

البيئية. 
والقوارض  احلــشــرات  مكافحة   -
والقواقع واآلفات من ناقالت العدوى. 
- ضبط احوال اجلو لتخليصه من 

العوامل الضارة. 
- توفري وسط صحي يف املدارس 
لتأكيد توفري مياه صافية ومراحيض 
والتهوية  القمامة  وتصريف  مناسبة 

واالضاءة وغريها. 
البيئة  يف  اهلـــواء  تلوث  مراقبة   -
بشكل عام ويف البيئة احمليطة باملصانع 

بشكل خاص. 
خاصة  صناعية  مناطق  انــشــاء   -
وابعاد  اهلــوائــي  الــتــلــوث  منع  تضمن 
املناطق  عــــن  ـــضـــوضـــاء  ال مــــصــــادر 

السكنية. 

االسرة والبيئة
على  القدم  منذ  االســرة  اعتمدت 
ماء  من  احتياجاتها  تأمني  يف  البيئة 
وغــــذاء ومـــــأوى، اضــافــة اىل املـــواد 
والسائل اليت تساعدها يف معيشتها، 
وجتعل منط حياتها افضل، ومع تطور 
وارتفاع  النسل  وزيادة  معرفة االسرة، 
على  االعتماد  ازداد  املعيشة،  مستوى 
حبيث  ملــواردهــا،  واستهالكها  البيئة، 

مبدى  وثيقًا  ارتباطًا  حياتها  ارتبطت 
وبنوعية  بكمية  البيئة  مـــوارد  تــوافــر 

مناسبة. 

العوامل المحددة لصحة 
االسرة

احلـــالـــة الــصــحــيــة لــكــل فرد   -1
من افــراد االســرة: مثل معدل حدوث 
افراد االسرة  الوفيات واالمراض بني 
نــتــيــجــة ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، والــــعــــدوى، 

واالمراض الوراثية وغريها. 
حجم االسرة: كلما زاد حجم   -2
االسرة كلما زادت مشاكل سوء التغذية 
واالمـــــراض املــعــديــة ومــعــدالت النمو 

وغريها. 
تــوزيــع الــفــئــات الــعــمــريــة بني   -3
افــراد االســرة: ان وجــود الفوارق بني 
افــراد االســرة حيد من درجــة انتشار 

االمراض بني افراد االسرة. 
التعليمية  االمــــكــــانــــيــــات   -4
واالقتصادية لألسرة: ان تعلم االسرة 
له تأثري اجيابي على احلالة الصحية 
العالي  الدخل  كذلك  اسرتها،  ألفــراد 
ومنوذج االستهالك يؤثران على صحة 

افراد االسرة. 
السلوك االجتماعي والتقاليد   -5
االهتمام  عــلــى  يــؤثــر  ذلـــك  لـــألســـرة: 
بهم  االعتناء  طريقة  وعلى  باألطفال، 

وتغذيتهم. 
املهنة او العمل الذي يقوم به   -6
كــل فــرد مــن افـــراد االســـرة: حيث إن 
وتكامل  ترابط  مــدى  على  يؤثر  ذلــك 
افراد االسرة مما يساعد على التأثري 
وقدرتها  االســرة  استقرار  مــدى  على 

على حتمل أية مؤثرات خارجية. 

الصحة البيئية 
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املختلفة  الصبغات  أن  تعلمني  هل 
اليت تلون الفاكهة واخلضار، كالصبغة 
احلمراء يف الطماطم، والربتقالية يف 
اجلزر، واخلضراء يف السبانغ، وحتى 
السوداء او البنية يف الشاي هي عبارة 
عن مركبات كيميائية طبيعية هلا فوائد 

مهمة للجسم؟ 
عن  عــبــارة  احلـــمـــراء:  الصبغة   -
مادة الاليكوبني تساعد يف الوقاية من 
الربوستات  وسرطان  القلب،  امراض 
عند الرجال، كلما ازدادت كثافة اللون، 
اليت  البيتاكاروتني  ازدادت كمية مادة 
يفيد  فيتامني)A(الذي  اىل  تتحول 

البشرة، ويزيد من مناعة اجلسم. 
- الصبغة اخلضراء )الكلوروفيل(: 
بـــعـــض اخلــــضــــروات  ـــــوجـــــودة يف  امل
مقاومة  تعزيز  يف  تساعد  والفاكهة، 
الناحية  ومن  البكترييا،  ضد  اجلسم 

على  االخضر  اللون  يساعد  النفسية 
والسالم،  بــالــطــمــأنــيــنــة،  االحـــســـاس 
والتوازن، والتفاؤل، واخلري، والعطاء. 
- الصبغة الربتقالية: اليت تعطي 
ــونــه احملــبــب، حتــتــوي مادة  لــلــجــزر ل
الكاروتني اليت تساعد يف الوقاية من 
مضادة  لكونها  السرطانية،  االورام 
فان  النفسية  الناحية  ومن  لألكسدة، 
والبهجة  االنــطــالق  الــلــون طابع  هلــذا 

واالنفتاح. 
يف  املوجودة  الصفراء:  الصبغة   -
الفلفل االصفر، املوز، الذرة، الليمون، 
الشمام،  االنــانــاس،  فــروت،  اجلريب 
اهلضمي  اجلهاز  عمل  الكركم...حتفز 
وال سيما الكبد واالمعاء، ويقول بعض 
علماء النبات أن تناول الثمار الصفراء 

يرفع من روح الدعابة عند االنسان. 
للسواد:  املائلة  الزرقاء  الصبغة   -

التني،  االســـــــود،  ــب  ــن ــع ال يف  تـــوجـــد 
فصيلة  من  والباذجنان...وهي  التوت، 
ــانــني، الــــيت تــســاعــد على  ــوســي ــث األن
جتديد الكوالجني يف البشرة، وبالتالي 
ومرونتها،  نــضــارتــهــا  عــلــى  احلــفــاظ 
بالتفكري  املرتبطة  ـــوان  االل مــن  وهــي 

واخليال. 
- الــصــبــغــة الــبــنــيــة: املـــوجـــودة يف 
فصيلة  اىل  تنتمي  والــقــهــوة  الــشــاي 
منقيًا  عــامــاًل  تعد  الــيت  البوليفينول 
للجسم، ومساعدًا للوقاية من االورام، 
املادة  وهذه  لألكسدة،  مضادًا  لكونها 
وتعد  الشوكوالته،  يف  ايضًا  مــوجــودة 
مفيدة اذا مت تناوهلا باعتدال، وكانت 
حتتوي  ألنها  والسكر،  الــدســم  قليلة 

على احلديد. 
ناهد الكوراني - لبنان

ألوان جميلة ومفيدة
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حضر أبو عبد اهلل)عليه 
املنصور  الـــســـالم(جمـــلـــس 
اهلند  من  رجل  وعنده  يومًا 
الـــطـــب، فجعل  كــتــب  يــقــرأ 
السالم(  اهلل)عليه  عبد  أبو 
فرغ  فلما  لــقــراءتــه،  ينصت 
اهلندي، قال له: يا أبا عبد 

اهلل أتريد مما معي شيئًا؟ 
قال: ال، فإن معي ما هو 

خري مما معك. 
قال: ما هو؟ 

احلـــــار  أداوي  قــــــــال: 
باحلار،  والـــبـــارد  ــارد،  ــب ــال ب
واليابس  باليابس،  والرطب 
كله  االمــــر  وارد  ــالــرطــب،  ب
قاله  ما  واستعمل  اهلل،  اىل 
رســـول اهلل)صــلــى اهلل عليه 
وآله وسلم(، واعلم أن املعدة 
بيت الداء، وأن احلمية هي 
الــــــدواء، واعـــــود الـــبـــدن ما 

اعتاد. 
فقال اهلندي: وهل للطب 

إال هذا. 
الصادق)عليه  فـــقـــال 
كتب  من  افرتاني  السالم(: 

الطب اخذت؟ 
قال: نعم. 

قــال: ال، واهلل ما اخذت 
 ، ســـبـــحـــانـــه  اهلل  عــــن  إال 
بالطب  اعلم  أنــا  فاخربني 

ام انت؟ 
قال اهلندي: ال، بل أنا. 

ـــه  ـــي ـــصـــادق)عـــل قــــــال ال
السالم(: فأسألك شيئًا؟ 

قال: سل. 
قــال: اخــربنــي يــا هندي 

مل كان يف الرأس شؤون؟ 
قال: ال اعلم. 

الّشعر  جــعــل  فــلــم  ـــال:  ق
عليه من فوق؟ 

قال: ال اعلم. 
اجلبهة  خلت  فلم  قـــال: 

من الشعر. 
قال: ال اعلم. 

قال: فلم كان هلا ختطيط 
واسارير؟ 

قال: ال اعلم. 
احلاجبان  كان  فلم  قال: 

من فوق العينني؟ 
قال: ال اعلم. 

العينان  جعلت  فلم  قــال 
كاللوزتني؟ 

قال: ال اعلم. 
قــــال: فــلــم جــعــل االنف 

فيما بينهما؟ 
قال: ال اعلم. 

قال: فلم كان ثقب االنف 
يف اسفله؟ 

قال: ال اعلم. 
الشفة  جعلت  فلم  قــال: 

والشارب فوق الفم؟ 
قال: ال اعلم. 

السن،  احــتــد  فلم  قـــال: 
وعـــــرض الــــضــــرس، وطـــال 

الناب؟ 
قال: ال اعلم. 

اللحية  جعلت  فلم  قــال: 
للرجال؟ 

قال: ال اعلم. 
الكفان  خلت  فلم  قـــال: 

من الشعر؟ 
قال: ال اعلم. 

الظفر  خـــال  فــلــم  ــــال:  ق
والشعر من احلياة؟ 

قال: ال اعلم. 
القلب  كــــان  ــم  فــل قـــــال: 

كحب الصنوبر؟ 
قال: ال اعلم. 

الرئة  كــانــت  فــلــم  قــــال: 
يف  حركتها  وجعل  قطعتني، 

موضعها؟ 

قال: ال اعلم. 
الكبد  كــانــت  فــلــم  قــــال: 

حدباء؟ 
قال: ال اعلم. 

الكلية  كــانــت  فــلــم  قـــال: 
كحب اللوبيا؟ 

قال: ال اعلم. 
قال: فلم جعل طي الركبة 

من اخللف؟ 
قال :ال اعلم. 

ختصرت  فـــلـــم   : ـــــال  ق
القدم؟ 

قال: ال اعلم. 
ـــه  ـــي ـــصـــادق)عـــل قــــــال ال

السالم(: لكين اعلم!
قال: فأجب. 

الصادق)عليه  فـــقـــال 
الـــســـالم(: كـــان يف الـــرأس 
شــؤون ألن اجملــوف اذا كان 
بـــال فــصــل اســـــرع الـــيـــه يف 
الصداع، فاذا جعل ذا فصول 

كان الصداع منه ابعد. 
فوقه،  من  الشعر  وجعل 
ليوصل بوصله االدهان اىل 
بأطرافه  وخيـــرج  الـــدمـــاغ، 
البخار منه، ويرد عنه احلر 

والربد الواردين عليه. 

معرفة األئمة بعلم الطب
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س1/ كم كان عمر النيب نوح)عليه السالم(؟ 
نبيي  ملواجهة  اختار فرعون  س2/كــم ساحرًا 

اهلل موسى وهارون)عليهما السالم(؟ 
س3/ شيئان يعطيهما اهلل للعبد إذا ذكر اهلل 

بلسانه وقلبه، فما هما؟ 
س4/ شيئان يعطيهما اهلل للعبد إذا مشى يف 

ظلمة الليل اىل طاعة اهلل، فما هما؟ 
خللقه  اهلل  وضعها  البيوت  مــن  ثالثة  س5/ 

ليطوفوا حوهلم، فما هي؟ 
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 22
ج س1/ اليفن من اليمن. 

ج س2/ ذو القرنني، نيب اهلل يوسف، نيب اهلل 
داود، نيب اهلل سليمان)عليهم السالم(. 

ج س3/ وضع يده على رأسه من شدة األسف، 
بكى على خطيئته. 

ج س4/ عند الغضب. 
بني  غفلة  الــنــاس يف  يكون  ال  حتى  ج س5/ 

صالة املغرب والعشاء. 

أسئلة العدد 23
الشعر،  من  اجلبهة  وخلت 
ألنـــــهـــــا مــــصــــب الـــــنـــــور اىل 
العينني، وجعل فيها التخطيط 
العرق  لــيــحــبــس  ــــر،  واالســــاري
الــــوارد مــن الـــرأس عــن العني 
االنــســان عن  مــا مييطه  قـــدر 
نفسه، كاألنهار يف االرض اليت 

حتبس املياه. 
مــن فوق  وجعل احلــاجــبــان 
من  عليهما  لــيــوردا  الــعــيــنــني، 
يا  ترى  أال  الكفاية،  قدر  النور 
النور جعل  أن من غلبه  هندي 
عليهما  لــريد  عينيه  على  يــده 

قدر كفايتهما منه. 
بينهما:  فيما  االنــف  وجعل 
اىل  قسمني  اىل  النور  ليقسم 

كل عني سواء. 
ـــعـــني كـــالـــلـــوزة،  وكــــانــــت ال
بالدواء  املــيــل  فــيــهــا  لــيــجــري 
ــداء، ولــو كانت  وخيــرج منها ال
مربعة او مدورة ما جرى فيها 
الدواء  اليها  وصــل  ومــا  امليل، 

وال خرج منها الداء. 
ـــــــف يف  ـــقـــب االن وجــــعــــل ث
االدواء  مــنــه  لــيــنــزل  االســـفـــل، 
وتصعد  الــدمــاغ،  من  املنحدرة 
املــشــام، ولو  الــروائــح اىل  فيه 
كان يف اعــاله، ملا نزل داء وال 

وجد رائحة. 
والشفة  الـــشـــارب  وجـــعـــل 
فوق الفم، ليحبس ما ينزل من 
يتنغص  لئال  الفم،  عن  الدماغ 
على االنسان طعامه او شرابه 

فيميطه عن نفسه. 
للرجال،  الــلــحــيــة  وجــعــلــت 
يف  الكشف  عــن  بها  ليستغين 
من  الــذكــر  بها  ويعلم  املنظر، 

االنثى. 
به  حــادًا، ألن  السن  وجعل 
ــعــض، وجــعــل الضرس  ال يــقــع 
الطحن  يقع  بــه  ألن  عــريــضــًا، 
واملــضــغ، وكــان الــنــاب طوياًل، 
واالسنان  االضـــــراس  ليشتد 

كاألسطوانة يف البناء. 
وخال الكفان من الشعر، أن 
بهما يقع اللمس، فلو كان بهما 
شعر ما درى االنسان ما يقابله 

ويلمسه. 
وخــــال الــشــعــر واالظـــافـــر 

وسخ  طوهلما  ألن  احلياة،  من 
فلو  حــســن،  وقصهما  ويــقــبــح، 
كان فيهما حياة، ألمل االنسان 

لقصهما. 
وكان القلب كحب الصنوبر، 
ألنــــه مــنــكــس، فــجــعــل رأســـه 
دقيقًا، ليدخل يف الرئة فرتوح 
عنه بربدها، لئال يشيط الدماغ 

حبره. 
قطعتني،  الـــرئـــة  وجــعــلــت 
فرتوح  مضاغطها  يف  ليدخل 

عنه حبركتها. 
وكانت الكبد حدباء، لتثقل 
عليها،  مجيعها  وتــقــع  املــعــدة 
من  فيه  ما  فيخرج  فتعصرها 

البخار. 
كحب  ـــيـــة  الـــكـــل وجـــعـــلـــت 
اللوبيا، ألن عليها مصب املين 
كانت  فــلــو  نــقــطــة،  بــعــد  نقطة 
الحتبست  مــــدورة،  او  مــربــعــة 
النقطة االوىل الثانية فال يلتذ 
خبروجها احلي، اذا املين ينزل 
الكلية،  اىل  الظهر  فــقــار  مــن 
فهي كالدودة تنقبض وتنبسط، 
املثانة  اىل  فـــاواًل  اواًل  ترميه 

كالبندقة من القوس. 
وجـــعـــل طـــي الـــركـــبـــة اىل 
اخللف، ألن االنسان ميشي اىل 
ما بني يديه فتعتدل احلركات، 

ولوال ذلك لسقط يف املشي. 
متخصرة،  الــقــدم  وجعلت 
ألن الشيء اذا وقع على االرض 
الرحا،  ِثَقَل حجر  َثُقَل  مجيعه 
دفعة  طــرفــه  عــلــى  كـــان  واذا 
وجهه  على  وقــع  واذا  الصيب، 

صعب نقله على رجله. 
لك  أيــن  من  اهلندي:  فقال 

هذا العلم؟ 
فقال)عليه السالم(: أخذته 
السالم(  آبــائــي)عــلــيــهــم  عـــن 
عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  عن 
وسلم(، عن جربيل)عليه  وآله 
السالم(، عن رب العاملني الذي 

خلق االجساد واالرواح. 
صدقت،  ـــدي:  اهلـــن فــقــال 
اهلل،  اال  الــه  ال  أن  اشهد  وأنــا 
وأن حممدًا رسول اهلل، وعبده، 

وأنك أعلم أهل زمانك. 

ربيع الثاين 1436 هـ  - فرباير 2015م
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قصة وموعظة

وسوسة الشيطان لربصيصا العابد

اهلل  عبد  برصيصا  امســه  عابد  اسرائيل  بين  كــان يف 
زمانًا من الدهر، حتى كان يؤتى باجملانني يداويهم ويعوذهم، 

فيربؤون على يده.
وأنه اتي بامرأة قد جنت، وكان هلا اخوة فأتوه بها وبقيت 
استبان  فلما  فحملت،  له  يزين  الشيطان  يــزل  فلم  عنده 

محلها قتلها ودفنها. 
لــقــي اخوتها  الــشــيــطــان حــتــى  ـــك، ذهـــب  فلما فــعــل ذل
فأخربهم بالذي فعل الراهب وأنه دفنها يف مكان كذا، ثم 

أتى ببقية اخوتها رجاًل رجاًل فذكر له. 
فجعل الرجل يلقى اخاه فيقول: واهلل لقد اتاني آت ذكر 
بلغ  حتى  لبعض  بعضهم  فذكره  ذكــره  علي  يكرب  شيئًا  لي 

ملكهم. 
بالذي فعل،  والناس، فاستزلوه؟ فأقر هلم  امللك  فسار 

فأمر به فصلب. 
فلما رفع على خشبة، متثل له الشيطان فقال: انا الذي 
القيتك يف هذا، فهل انت مطيعي فيما اقول لك أخلصك 
واحدة،  لي سجدة  اسجد  قــال  نعم،  قــال:  فيه؟  انــت  مما 
فقال: كيف اسجد وانا على هذه احلالة؟ قال: اكتفي منك 
باالمياء ، فاومى له بالسجود فكفر باهلل، فاشار اهلل تعاىل 

اىل قصته يف قوله:
َفَلمَّا  اْك��ُف��رْ  نْ��سَ��اِن  لِ���ِْ َق���اَل  إِْذ  ال��شَّ��يْ��َط��اِن  } َك��مَ��َث��ِل 
الْعَاَلمِنيَ{ رَبَّ  هَ  اللَّ َأخَ��افُ  إِنِّي  مِنْكَ  بَ��ِريءٌ  إِنِّي  َقاَل  َكَفرَ 

)احلشر/16(. 

املوعظة
قال تعاىل:

} ُقْل َأعُوُذ بِرَبِّ النَّاِس )1( مَلِكِ النَّاِس )2( إَِلهِ النَّاِس )3( مِنْ 
شَرِّ الْوَسْوَاِس الَْخنَّاِس )4( الَّذِي يُوَسِْوسُ فِي صُدُوِر النَّاِس )5( مِنَ 

الِْجنَّةِ وَالنَّاِس )6({)سورة الناس(. 
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االستئار  يف  شــخــص  كـــل  ــرغــب  ي
على  واالستحواذ  اآلخــريــن،  بإعجاب 
إال  املــشــاعــر  بتلك  ثــنــائــهــم، والتــفــوز 
لآلخرين،  احملبة  ـــودود  ال الشخصية 
اليت تتسم بالتضحية واإليثار، وحتمل 
بداخلها فيضًا من األحاسيس املشبعة 
باخلري والعطاء، ال بالكراهية واحلقد 
اليت تفقد الشخص باخلري والعطاء، 
تفقد  الـــيت  واحلـــقـــد  بــالــكــراهــيــة  ال 
الشخص إنسانيته، وجتعله خيسر كل 

ما حوله دون أن يشعر. 
بـ)ب( على األسئلة  بـ)أ(أو  أجييب 

التالية: 
اىل  شـــخـــص  أحـــــتـــــاج  إذا   -1

مساعدتِك: 
وإن  حتى  تـــردد،  بــدون  أقبل  أ - 

كنُت مشغواًل. 
أعتذر بدون إبداء األسباب.  ب - 

يقولون عنِك:   -2
شخص مــرح جمــامــل، حتب  أ - 

اخلري للجميع. 
يساعد  ال  مـــزعـــج،  شــخــص  ب - 

أحدًا. 
الـــــــرحـــــــالت...حيـــــــرص  يف   -3

األصدقاء على: 
فاكهة  فأنت  معهم،  وجــودك  أ - 

الرحلة. 
ليتحاشوا  إبــــالغــــك  عـــــدم  ب - 

وجودك. 
أحـــد  مبــــــرض  ـــمـــِت  عـــل إذا   -4

أقاربِك: 
أحرص على زيارته وبصحبيت  أ - 

هدية له. 
أكتفي باالتصال به.  ب - 

زمالء الدراسة القدامى:   -5
ما زالوا على اتصال ونتقابل  أ - 

من وقت آلخر. 
ال أعرف عنهم شيئًا.  ب - 

إذا يف العادة:   -6
االجتماعية  أميل اىل احلياة  أ - 

وتبادل الزيارات. 
أحـــب الــعــزلــة والـــوحـــدة، وال  ب - 

أفضل أي نوع من الزيارات. 
وأختلفت  مــا،  نقاش  دار  إذا   -7

نظر شخص  وجهة  عن  نظرك  وجهة 
آخر: 

أمسع وجهة نظره جيدًا، لعله  أ - 
يكون على حق. 

أجادله حتى أثبت صحة رأيي  ب - 
مهما كانت حجته. 

سجل االعرتاف: 
جمموع اعرتافات)أ(: 

جمموع أعرتافات)ب(: 
احلكم بعد االعرتاف: 

بـ)أ(:  إجاباتِك  معظم  كانت  إذا   -
أنِت شخص حمبوب، جمامل، معطاء، 
تتمنني  يعرفك،  من  كل  حبب  تنعمني 

اخلري لآلخرين كما تتمنينه لنفسِك. 
- إذا كانت معظم إجاباتِك بـ)ب(: 
تعيسة،  حياتِك  مكروه،  شخص  أنــِت 
تفشلني يف تكوين الصداقات الناجحة، 
تعيشني يف عزلة ووحدة قاتلة، تعرفني 
عيوبِك ولكنِك ال تستطيعني أن تصلحي 

من شأنِك.

أمحبوبة أنت أم مكروهة؟
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ني  لكي تتمكَّ
من جلب السعادة

صفحة  كل  ضخم،  كتاب  احلياة 
االسباب  عــشــرات  على  حتتوي  فيه 
اىل  او  الــســعــادة  اىل  ــــؤدي  ت الـــيت 
فان  مهيئًا،  قلبِك  كان  فاذا  عكسها، 
لسعادتِك،  سببًا  سيكون  شــيء  كــل 
كئيبِة، فال شيء ميكنه  كنِت  اذا  اما 

منحِك السعادة. 
السعادة  ان  يــظــن  مـــن  خيــطــئ 
ــى احلــــظ الـــرفـــيـــع، او  تــقــتــصــر عــل
القاهرة،  القوة  او  الــنــادرة،  املواهب 
فهنالك عشرات من االشياء العادية 
اغنى  حياتنا  ان جتعل  ميكنها  الــيت 

واسعد. 
السعادة  اىل  الــطــريــق  حـــــواء: 
اىل  الــطــريــق  أن  كما  واحــــدًا،  ليس 
التعاسة ليس واحدًا، املهم ان تعريف 
الطرق والقواعد اليت جتعلِك  بعض 
سعادة...وعمر  اكثر  حبياة  تتمتعني 

اكثر حبورًا. 
حواسِك،  أيقظي  حواء:  عزيزتي 
وسوف ترين السعادة، حتى يف االمور 
العادية مثل شروق الشمس وغروبها، 
اخلريف،  والـــــوان  ــيــع،  ــرب ال ونــســيــم 
وامواج البحر، وجنوم السماء.... ويف 

كل شيء ويف كل مكان. 
ترى كم مرة المست شيئًا دون ان 

تلمسيه فعاًل؟ 
وكم مرة اكلت من غري ان تتذوقي 
ان  غــري  مــن  تنفست  او  اكـــلـــِت،  مــا 

تشمي رائحة اهلواء؟ 
تبصري،  فلم  نظرت  نظرة  وكــم 

وانصت فلم تسمعي؟ 
معظم  يف  ــمــة  ــائ ن حـــواســـِك  ان 
االحيان، النِك سددت مسالكها اىل 
تفعلينه،  عما  تلهيِك  ال  كي  ادراكـــِك 
وهلذا يتوجب عليِك اآلن ان تباشري 
للملذات  وتنبهيه  جــســمــِك  ايــقــاظ 

الكامنة فيه. 
ــقــطــعــي حـــبـــة من  ت ـــمـــاذا ال  فـــل
الفواكه او اخلضر الطازجة رقاقات 
لتعريف  واحدة  بعد  واحدة  لتتذوقيها 

ما هو طعمها. 
سطح  أي  اىل  حـــولـــِك  انـــظـــري 
مـــألـــوف، ســـواء كـــان ســطــح الباب، 
او ظاهر  اوراق الشجر  او ورقــة من 
يديِك، ومتعين فيه عن كثب كم شيئًا 
على ذلك السطح مل تشعري بوجوده 

من قبل؟ 
اغمضي عينيِك وعّدي االصوات 
مسمعِك  اىل  تنساب  الــيت  املختلفة 
اوعية  تناولي  دقائق  ثــالث  حبر  يف 
ثم  مطبخِك  رف  على  مــن  الــتــوابــل 
منها  كـــاًل  ـــي  ومشِّ عينيِك  اغــمــضــي 
على حدة، كم من الوقت ستستغرقني 
دون  من  على حمتوياتها  التعرف  يف 
الــنــظــر اىل املــلــصــقــات الـــيت حتمل 

امساءها. 
دلِك صدغيِك برفق، ما هي البقعة 

اليت يوفر لِك تدليكها االسرتخاء؟
فرصًا  ــيــســت  ل ــا  ــه ــل ك هـــــذه  ان 
انِت  اذا  حــواســِك  تنشيط  تنتظرين 

فقط مسحِت هلا بذلك. 
حواء: افعلي ما ترغبني فيه، مبا 

ليس حرامًا
اقتين ما ترغبني يف اقتنائه، وكلن 
ما تشتهيه، والبسي ما ترتاحي فيه، 
فاذا كنِت ترغبني يف السفر، وتهيأت 
لِك اسبابه فال تؤجليه، فكم من مرة 

متنيته، واآلن ملاذا تؤجلينه؟ 
حتى  رغباتِك  تشبعي  ان  حاولي 

الصغرية منها. 
كتابًا  تقرأي  ان  مرة  احببيت  هل 
الليل،  ســاعــات  طـــوال  فــراشــِك  يف 
النور  تطفئني  نفسِك  وجدت  ولكنِك 

يف الساعة املعتادة؟ 
أن  ــاح  ذات صــب اشــتــهــيــت  وهـــل 
تأكلي شرحية اللحم احملمر، وانتهى 
بِك االمر اىل اكل البيض بداًل منها؟

مليئة  حــيــاة  نعيش  مجــيــعــًا  انــنــا 
مالئمة  كانت  رمبا  اليت  بالتقييدات 
تنطبق  ال  انــهــا  اال  الــطــفــولــة،  ايــــام 
ادركنا سن  بعدما  اآلن  على ظروفنا 

الرشد. 
ويف امــكــانــِك االنــعــتــاق مــن قيود 
باالمور  قائمة  دونت  ما  اذا  عاداتِك 
الــــيت مل تــفــعــلــيــهــا قـــط وتـــــودي ان 
كاليت  طفيفة  امور  ولعلها  جتربيها، 
اهمية  اعظم  امــور  او  ذكــرهــا  سبق 
ــة شــخــص ال  كــالــتــجــرؤ عــلــى حمــادث
حتاشيته  بعمل  القيام  او  تعرفينه، 
يف املاضي ال لسبب سوى أن النساء 

امثالِك ال يقدمَن على فعله عادة. 
او غدًا  اليوم  هــذا  لــِك يف  ينبغي 
احلظر  هذا  انتهاك  اىل  تعمدي  ان 
غري الصحيح على نفسِك، فكلي ما 
الذي  املــكــان  اىل  واذهـــِب  تشتهينه، 
احلال  حبسن  ومتتعي  فيه،  ترغبني 
تظلمي  ال  ان  بشرط  لــِك  حيلو  كما 
ــيــِك من  احــــــدًا، وال تــرتكــي مـــا عــل

احلقوق، وال ترتكيب حرامًا. 
فهذه احلياة حياتِك وانِت املسؤولة 

عنها، ولِك التمتع بها. 
حواء: اطلقي عواطفِك:

يف احلياة حلظات سعيدة البد ان 
نطلق فيها عواطفنا اجلياشة بالفرح 

اذا بلغت ارتفاعًا حادًا. 
البد  كئيبة،  ايضًا حلظات  وفيها 
بالبكاء  عواطفنا  فيها  نطلق  ان  من 
عواطفِك  خنق  ان  وكذلك  واحلــزن، 
امر غري مطلوب، فكوني مثل الطفل 
يضحك يف مناسبات الضحك، ويبكي 

يف مناسبة البكاء. 
افــســحــي اجملـــــال لــلــتــعــبــري عن 
تشعرين  كما  انــِت  كوني  عاطفتِك، 
االنسجام  ان  واعــلــمــي  داخـــلـــِك  يف 
السعادة،  اسباب  اهم  الذات من  مع 
ما  نفسه على خالف  يقسر  اما من 
يف  االبتسام  على  فيجربها  يشعر، 
يف  فرحته  يكتب  او  وفـــاة،  مناسبة 
غري  جيــين  ال  فــإنــه  والدة،  مناسبة 

التعاسة لنفسه. 
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المكونات:
مسك

ملح
بهارات مسك

رز
كشمش، لوز
بصل مفروم

دارسني
مسن

نومي بصرة 

طريقة العمل: 
ينظف السمك ويقطع ويرش عليه امللح بعد قطع 
رأس السمكة، ثم يوضع على السمك البهارات ثم 
تقلى بالسمن يف املقالة ثم يضاف اليها الكشمش 
اليها  ويضاف  املــفــروم  البصل  مع  ويقليان  والــلــوز 
نومي بصرة وهيل ودارسني، ثم يوضع كل ذلك يف 
نار هادئة حتى  القدر على  يوضع  ثم  الــرز،  باطن 

ينضج الرز، وتزين وتقدم. 

السمك المطبق
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المقادير: 
ثالثة أرباع كوب لوز مقطع شرائح

2 ملعقة طعام عسل
2ملعقة طعام ماء زهر

2ملعقة طعام زيت
فستق للتزيني

ملعقيت  مــع  شــاي صبغ خمــلــوط  ملعقة  ــع  رب
طعام من املاء

الطريقة: 
خيلط العسل مع ماء الزهر والزيت والسكر ثم 
يوضع يف وعاء متني جدًا ويوضع على نار هادئة 
وحيرك بامللعقة حتى ال يلتصق اخلليط بالوعاء. 

يضاف اللوز حتى يتحمر. 
املخلوط  الصبغ  يــضــاف  الــلــوز  إضــافــة  بعد 

باملاء. 
ــفــرن ويــســكــب اخلــلــيــط يف  ال تــدهــن صينية 
ـــــر بــاملــلــعــقــة ويرش  الــصــيــنــيــة عــلــى شــكــل دوائ

بالفستق. 
وتـــصـــف يف صينية  لـــتـــربد  احلـــلـــوى  تــــرتك 

قدمية. 

سوهان
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هل تعلم 

إذا شعرت بالتعب؟  	•
أشرب كوبا من عصري الربتقال

هل تعلم 
إذا كنت مصابًا بالفطريات؟  	•

أكثر من تناول الثوم

هل تعلم 
هل ينتابك أمل يف رأسك؟ 	•

تناول البطاطا املسلوقه

هل تعلم 
هل تعاني من إرتفاع مستويات  	•

الكوليسرتول؟
 أقضم كمثرى

هل تعلم 
عــــــوارض  تـــضـــايـــقـــك  كــــانــــت  إذا  	•

احلساسية ؟ 
عليك باالناناس

هل تعلم 
هل مفاصلك تؤملك؟  	•

احرص على تناول السمسم

هل تعلم 
•	هل أنت منزعج من حرقة املعدة؟

أشرب نقيع البابونج
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هل تعلم 
إن كثريًا من الناس يشعرون بالراحة  	•
بــعــد الــبــكــاء وهـــو بسبب طـــرد الــســمــوم من 

اجلسم من خالل الدموع !

هل تعلم 
هل تعلم عندما تذهب اىل كندا فإن  	•
وزنك سيصبح أخف ، ألن اجلاذبية األرضية 
هناك اخف من أي مكان على سطح األرض!

هل تعلم 
إن حصر البول لفرتة طويلة جدًا  	•
الصوديوم  نقص  بسبب  املوت  يؤدي اىل 

يف الدم ، ويدعى »بالتسمم املائي« !

هل تعلم 
احليوية  العمليات  مســاع  أردت  إذا  	•

اليت حتدث بداخلِك ، قم بإغالق اذنيك !

هل تعلم 
•	إن خوف األنثى من احلشرات 
ليس خوفًا مصطنعًا، بل هو خوف 

حقيقي مزروع يف جيناتها

هل تعلم 
العضوان الوحيدان يف جسم  	•
النمو  يتوقفان عن  ال  اللذان  اإلنسان 

طوال احلياة هما األنف واألذنان!

معلومات قد تخيفك!!!

هل تعلم 
ــر األحـــــالم شــيــوعــًا بـــني اغلب  ــث أك 	•
بريطانية  احصائية  حسب  العامل  يف  الناس 

هي »السقوط من مكان عاٍل« !
هل تعلم 

هل تعلم إن القمل يستطيع القفز مساحة  	•
تقدر بأكرب من قفزه اإلنسان البالغ !

هل تعلم 
عندما تشرب مشروبًا ساخنًا ويلذعك يف  	•

لسانك ، فإنه ميوت ما يقارب 3 مليون خلية !
رقية حممد -  بغداد
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الــوادي، وقد امتألت حناياي  عربت 
استوقفين  العابق،  الليمون  زهــر  بأريج 
صوت من خلفي عاد بي اىل ذلك اليوم 
كلما  عليًا:)ما سر متتماتك  حني سألت 

انهمر املطر!؟(
سأعرفك  صادق،  يا  فأجاب:)امسع 
على عابرة سبل، سرتافقك كلما مررت 
من هذا الطريق ورمبا اصبحت انيستك 

بعد رحيلي(.
امسك يدي ودلين عليها، نظرت اليها 
بــراقــة... تتساقط  وهــي  ودهــشــة  بتمعن 

قلت.... قطرات املطر؟!. 
كــل صباح  يف  تنشد  انــهــا  )صــــادق، 
التسبيح  احلــــان  اعــــذب  مــغــيــب  ــد  وعــن
والتسليم هلل عّز وجل، اما تنظر اىل هذه 
فالنت  عليها،  اعــتــادت  كيف  الصخرة 
وجوفت، فاصبحت مرتعًا هلذه القطرات 

ومرتاسًا.
كذب من قال يا صادق ان الصخر ال 
يلني، فاينما حل ذكر اهلل، حلت الرمحة 
مهما  قلوبنا  كــذلــك  والسكينة،  والــلــني 

اهلل  صـــدق  ملينها،  اهلل  فــذكــر  صــلــبــت، 
تطمئن  اهلل  بذكر  وتعاىل:}اال  سبحانه 
صادق  يا  واستغفر  وكرب  القلوب{فسبح 

كلما جتلت آيات اهلل امام ناظريك(. 
تابعت املسري، وانا اتذكر كلمات علي 
موقع)بئر كالب(،  متجهًا حنو  وعمقها، 
رحـــل عــلــي لكنه مل يــرتكــين وحـــدي يف 
غربة هذه الدنيا، بل ترك لي أصدقاء ال 

يربحون قربي، ألني وصيته فيهم. 
نظرت اىل االزهــار اليت نثرت على 
جانيب الطريق، فعادت بي الذاكرة اىل 
الطريق  يوم قال لي:)ياصادق، ال ختش 
ستكتشف  ومتعن،  فدقق  سالكيها،  لقلة 

انك لست وحدك(.
ــتــالت االزهــــار  ثـــم مـــرر يـــده فـــوق ب
ربي(،  مالئكة  يا  عليكم  قائاًل:)السالم 

قلت له:)اين هم املالئكة يا علي؟!(. 
قال: ها هم، واشار بيده حنو االزهار، 
وهو يقول:)انهم يستقبلوننا، هذه صورهم 
اليت تتجلى لكل عابر خملص حنو اهلل، 
ــقــول:)اهلــي تركت  مــشــى امــامــي وهـــو ي

اخلــلــق طـــرًا يف هــــواك( وســـرت خلفه 
اتأمل االزهار اليت يالعبها بأنامله. 

وبعد ساعة من املسري، وضع يده على 
كتفي، واوقفين قائاًل:)ما هي اال حلظات 
يا صادق، وتفتح لي ابواب اجلنة، ألعرب 
اىل جوار اهلل، هذه بشرى ابي عبد اهلل 
احلسني)عليه السالم( بشرني بها امس، 
على  اجــهــزت  او  مــوقــعــًا  اقتحمت  كلما 
عدو، انتبه يا علي، ان اهلل قد اختصك 
اقتحام  اقتحامك  فاجعل  الشرف،  بهذا 
زخــارف الدنيا، وارفــع راية النصر على 
قضاء  جهازك  وليكن  وروحــك،  موقعك 
حينها  فتبصر  االمـــــارة،  الــنــفــس  عــلــى 
الدنيا(،  االعــداء)حــب  اكــرب  تقارع  انــك 
فتنال احدى احلسنيني، اما النصر واما 

الشهادة(. 
فــكــانــت شــهــادة عــلــي مــن بــوابــة بئر 
كالب اىل مداخل الفردوس االعلى، حنو 

ساحات العشق االهلي. 
نسرين عباس

مذكرات صادق

ďđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

انوار



شهادة الصديقة الكربى فاطمة 
الزهراء)عليها السالم( على رواية. 

والدة أبي حممد احلسن 
العسكري )عليه السالم(. 

ثورة املختار الثقفي طالبًا بثأر
 اإلمام احلسني)عليه السالم(. 

فتح البصرة على يد أمري املؤمنني 
علي بن أبي طالب)عليه السالم(. 

8

10

14

15
ربيع الثاين 1436 هـ  - فرباير 2015م

ďĒ

مناسبات الشهر




