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واملنافقني، فكانت  بإميانهم  الصادقني  اهلُل  وليعلم  وليفتنوا  املؤمنني  بها  لُيبتلى  وآيًة  إهليًا  ليكون سرًا  ولد احلسني 
والوقائع  باألحداِث  حافلًة  نوِعها  من  فريدة  متميزة  حياًة  وإستشهاده  مقتلِه  وحتى  والدتِه  من  السالم(  حياتُه)عليه 

البارزة، أراد اهلل سبحانه وتعاىل للحسني )عليه السالم( تأرخيًا إعجازيًا قدسيًا ترعاه السماء. 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ ولن اهلل عّز وجل قد عّظم األشهر احلرم لشأنها وأوجب إحرتامها، كما جاء يف قولِه تعاىل: ) ِإنَّ ِعدَّ

يُن اْلَقيُِّم( )التوبة:36(. َماَواِت َواألَْْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ اهلِل اْثَنا َعَشَر َشْهًرا يِف ِكَتاِب اهللَِّ َيْوَم َخَلَق السَّ
نافذ حتى يف  إبراهيم اخلليل )عليه السالم( وكان  نبينا  القتال يف هذِه األشهر األربعة كان من عهِد  فإّن حتريم 
تبعًا مليوهلم وأهوائهم،  كانوا يغريون هذه األشهر أحيانًا  إاّل أن عرب اجلاهلية  مّتبعة  ُسنة  أّنه  زماِن اجلاهلية على 
وقد إختذوا من هذه األشهر ذريعًة من ِقَبِل العدو ملهامجِة املسلمني فيها، وتالعبوا حبكِم اهلل حبسِب ما متيلُه عليهم 
أهواؤهم، والعجيب أّنهم يرضون عن عملهم، وأستغلوا القانون اإلسالمي، وهتكوا حرمة هذه األشهر احلرم، فأنتهكوا 
ُحرمِة إبن بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ورحيانته وأراقوا دمائِه الزكية يف أرض كربالء مع أهِل بيتِه وأصحابِه 

األطهار. 
فحريٌّ بنا كمسلمني مؤمنني أن حنيي ذكرى أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( ألنها إحياًء لتلك القيم النرية 

اليت رسخها يف ثورتِه ضد الظلم والطغيان والكفر. 
فيوم العشرين من صفر يوم أربعينية اإلمام أبي األحرار وسيد الشهداء واليت إعتربها أئمة أهل البيت )عليهم 
حتى  بيتِه،  وأهــل  وآلــه(  عليه  اهلل  )صلى  وخامِتهم حممٍد  ورســلــِه  بــاهلِل  املــؤمــِن  عالمات  من  واحــدة  الــســالم( 
)عليه  العسكري  احلسن  حممد  أبي  اإلمــام  قال  كما  غــريِه  عن  املؤمن  بها  يتميز  مما  الزيارة  هذه  أصبحت 
اجلبينن  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني،  وزيارة  ومخسني،  اإلحدى  املؤمن مخس،صالة  السالم(:عالمات 

واجلهر، بـ)بسم اهلل الرمحن الرحيم(. 
األطهار  األئمة  أضرحة  فوق  والقباب  املــآذن  وترفع  واخلونة،  واجلائرين  الظاملني  مصري  تقرر  األربعني  فزيارة 

والشهداء األنصار)صرخٍة أو آذان( احلسني صرخة الضمري. 

كلمة املشرف العام

الحسين صرخة الضمير
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مبجرد  ال���ن���ذر  ي��ن��ع��ق��د  ه���ل  س1/ 
النيه؟ 

من  فيه  البــد  بل  الينعقد  كال  ج/ 
الصيغة كأن يقول الناذر )هلل عليَّ أن 
قوله  أقتصر على  ولو  أصوم غدًا(، 

)عليَّ كذا( مل ينعقد النذر. 
للمشهد  مبلغًا  نذر  شخص  س2/ 
)عليه  احل���س���ن  ل����إم����ام  امل����ق����دس 
السالم( فهل جيوز صرف هذا املبلغ 

للعوائل النازحة أو الفقرية؟ 
صحيحًا  الــــنــــذر  كـــــان  إذا  ج/ 
اسم  ذكــر  مع  الصحيحة  وبالصيغة 
الــعــمــل مبوجبه  فــيــجــب  تــعــاىل  اهلل 
وإاّل فال جيب وجيوز صرفه على ما 

ُذكر. 
للعباس)عليه  ن��ذر  شخص  س3/ 
السالم(وبعد مدة من الزمن نسيَّ هل 

أوفى نذره أم ال فما هو احلكم؟ 
ج/ جيب عليه الوفاء بنذره. 

لزوار  يطبخ  أن  نذر  شخص  س4/ 
اإلم����ام يف ك��ل زي����ارة أرب��ع��ن فهل 
بعد  ورث��ت��ه  اىل  ال��ن��ذر  ه���ذا  ينتقل 

وفاته. 
ج/ كال ال ينتقل النذر اىل ورثته. 
يتصدق  أن  ن����ذر  ش��خ��ص  س5/ 
مستحقة  دي������ون  وع���ل���ي���ه  ب����أم����وال 

لدائنيه فأيهما يقدم؟ 
ألداء  مــفــوتــًا  ــنــذر  ال كـــان  إذا  ج/ 

الدين فال ينعقد النذر. 
س6/ إذا قالت املرأة هلل عليَّ أن أزوَر 
إن  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ن  اإلم���ام 
شفيت من مرضي ولكنها مل تشَف 

فهل جيب عليها الوفاء بالنذر؟ 
الوفاء بهذا  ج/ كال الجيب عليها 

النذر. 
س7/ شخص نذرت أمه إذا توظف 
يتصدق جبزء من راتبه على الفقراء 
فهل جيب عليه الوفاء بهذا النذر؟ 

ج/ ال جيب الوفاء بهذا النذر. 
س8/ شخص نذر أن يدفع جزء من 
راتبه لإمام احلسن )عليه السالم(

فهل ينعقد هذا النذر؟ وعلى فرض 
اإلنعقاد هل يتعلق اخلمس به. 

به  يتعلق  وال  نــذره  ينعقد  نعم  ج/ 
سنته  رأس  قيل  دفــعــه  إذا  اخلــمــس 

اخلمسية. 
زيارة  يف  املشي  ن��ذر  شخص  س9/ 
األرب���ع���ن وط����رأ ع��ل��ي��ه ال��ع��ج��ز عن 
الطريق  ب��ع��ض  م��ن  امل��ش��ي  إك��م��ال 

فماذا يفعل؟ 
يف  املشي  عن  العجز  طــرأ  لو  ج/ 
بعض الطريق دون البعض فاألحوط 
يستطيع  ما  أن ميشي مقدار  وجوبًا 
وال شيء  اآلخــر  البعض  ويــركــب يف 

عليه. 
التصدق  ن�����ذر  ش���خ���ص  س10/ 
وم���ات قبل  م��ال��ه  م��ن  دي��ن��ار  مبليون 
ال����وف����اء ب���ه ف��ه��ل خي����رج م���ن أصل 

الرتكه كالديون اليت يف ذمته؟ 
ج/ كال ال خيرج من أصل الرتكه 
نعم خيرج من ثلث تركته أن أوصى 

به. 
س11/ شخص نذر أن يصوَم يومًا 
عمدًا  فأفطر  صفر  شهر  من  معينًا 

ماذا جيب عليه؟ 
اليوم  هــذا  قضاء  عليه  جيب  ج/ 
مع الكفارة أيضًا وهي عتق رقبة أو 
كسوتهم،  أو  مساكني  عشرة  إطعام 
فإن عجز صام ثالثة أيام متواليات. 
بنذر  اآلب����اء  ب��ع��ض  ي��ق��دم  س12/ 
ينعقد  فهل  سّيٍد  من  أبنتهم  تزويج 

هذا النذر؟ 
ج/ كال ال ينعقد هذا النذر وليس 

له أثر بالنسبة لتلك البنت. 
من  الزوجة  نذر  يصح  هل  س13/ 

دون أذن الزوج؟ 

ج/ كــال اليــصــح نــذر الــزوجــة من 
فيما  إجــازتــه  أو  زوجــهــا  أذن  دون 
ويف  منها،  اإلستمتاع  يف  حقه  ينايف 
صحة نذرها يف ماهلا من دون أذنه 
والزكاة  احلــــج  غـــري  ــــه-يف  وإجــــازت
والصدقة وبرِّ والديها وصلة رمحها-

إشكال
ال��ول��د من  ن���ذر  س14/ ه��ل ي��ص��ح 

دون أذن أبيه؟ 
له  أذن  الولد ســوٌء  نــذر  ج/ يصح 
الوالد فيه أم ال، ولكن إذا نهاه أحد 
يعد  فلم  الــنــذر  بــه  تعلق  عما  أبــويــه 
نذره  أحنــل  حقه  يف  راجــحــًا  بسببه 

ومل يلزمه الوفاء به. 
اإلمام  زي���ارة  ن��ذر  ش��خ��ص  س15/ 
احلسن )عليه السالم( فماذا يصنع 

حتى يعد قد أوفى بنذره؟ 
اإلمام  عــنــد  احلــضــور  يكفي  ج/ 
احلسني)عليه السالم(والسالم عليه 
الزيارة وصالة  وال جيب عليه غسل 
الزيارة إال يف حالة ذكرها يف النذر. 
للعباس  م��ااًل  ن��ذر  شخص  س16/ 

)عليه السالم( فكيف يصرفه؟ 
ج/ جيـــب صـــرفـــه يف مجــلــة يف 
السالم( )عليه  للعباس  راجعة  جهة 
كتأمني نفقه احملتاجني من زواره أو 
على مشهده الشريف أو على ما فيه 
شأنه  وإعالء  الشريف  لذكره  إحياء 
علومه  لنشر  املعدة  اجملالس  كإقامة 
فضائله  وذكــــر  وكــالمــه  ومــواعــظــه 

وسريته. 
الناذر  قصد  من  يكن  مل  إذا  هــذا 
جــهــة خــاصــة ومــصــرف مــعــني وإال 

أقتصر عليها. 

ǼǱƴǮǩƗ ƸǾǊƱ ƴǾƽ
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه األسرة



َأبْصَاِرهِمْ  مِ��نْ  وا  يَُغضُّ لِْلمُؤْمِنِنيَ  }ُق��ْل 
َلهُمْ  َأْزَك��ى  َذلِ��كَ  ُفرُوجَهُمْ  وَيَحَْفُظوا 
وَُقْل   )30( يَ��صْ��نَ��عُ��ونَ  بِ��مَ��ا  خَ��ِب��ريٌ  ��هَ  ال��لَّ إِنَّ 
َأبْصَاِرهِنَّ  مِ��نْ  يَ��ْغ��ُض��ْض��نَ  لِ��ْل��مُ��ؤْمِ��نَ��اتِ 
وَيَحَْفْظنَ ُفرُوجَهُنَّ وََل يُبْدِينَ ِزينََتهُنَّ 
بُِخمُِرهِنَّ  وَلْيَْضِربْنَ  مِنْهَا  َظهَرَ  مَا  إِلَّ 
إِلَّ  ِزينََتهُنَّ  يُبْدِينَ  وََل  جُيُوبِِهنَّ  عََلى 

لِبُعُوَلتِِهنَّ{)النور:31-30(. 
خيتلف القرآن الكريم عن النظريات 
البشرية يف العفاِف واإلختالط، فقد 
كعادتها  اإلســالمــيــة  الشريعة  أولـــت 
يعلن  الــيت  االوىل  اخلطوات  منع  يف 
احملرماِت  يف  الــدخــوِل  اىل  تفاقمها 
ـــام الــشــرعــيــة األمــــرة  وأكـــثـــر األحـــك
والزينة  الــتــبــذل  ومـــنـــع  بـــاحلـــجـــاِب 
واإلختالط واخللوة ما هي إال صّماِم 
العواقب  مــن حــصــوِل  ـــاٍن حتــســبــًا  أم
مـــا روي عن  نــقــرأ  ــــذا  ول الــوخــيــمــة 
رسول اهلل :)رب نظرة أوحيت حسرة 
الوثقى:حسن  القيامة()العروة  يــوم 

احلكيم/ج14(. 
رجٍل  بــســالمــِة  تتعلق  ال  فــاملــســألــة 
مجـــاعـــة... أو  ُأســـــرٍة  أو  إمــــــرأٍة،  أو 

وإمنا تتعلق بسالمِة الكيان اإلنساني 

ــبــشــري عـــامـــة، وإختـــاذ  واجملــتــمــع ال
الكيان  هذا  لصيانِة  كافية  ضمانات 

من االنهياِر والتحلل. 
فال يكفي أن يصوَن اإلنساُن نفسُه 
عن حلظاِت السقوط ما مل تسبق ذلك 
صيانة العني واليد واحلواس- مداخل 
فال  إليها،  الشهوة  ومــســارب  النفس 
نفسها...وال  عــرِض  يف  املـــرأة  تبتذل 
واللحظة،  النظرِة  يف  الــرجــل  يبتذل 
والعالج احلكيم الذي يعرضه القرآن 
العالج  منارس  أن  هو  علينا،  الكريم 
يف داخِل النفس ويف ظواهِر احلواس، 

من بداياِت اخلِط اىل نهايته...
ــــى  }ذل������ك ازك������ى هل�����م{ وازك
اجلنسني،  بــني  الــقــائــمــة  لــلــعــالقــاِت 
وأنقى لالخالِق، وأطهر للسلوِك وهذا 

هو الضمان الذي يقدمُه القرآن. 
وتأكيدًا  ـــاملـــوضـــوِع،  ب وإهــتــمــامــًا 
بأعطاِء  الــكــريــم  الــقــرآن  لــه...ُيــركــز 
بُِخمُِرهِنَّ  وَلْ��يَ��ْض��ِربْ��نَ  التفصيالت} 
إِلَّ  ِزينََتهُنَّ  يُبْدِينَ  وََل  جُيُوبِِهنَّ  عََلى 
القناع  هــو  لِ��بُ��عُ��وَل��تِ��ِه��نَّ{...واخلــمــار: 
حتى  نفسها،  املـــرأة  بــه  تغطي  ــذي  ال
جسِدها  مــفــاتــِن  مــن  شــيء  يظهر  ال 

للناظِر. 
سٌر  اإلنــســانــيــة  الــنــفــِس  يف  فهناك 
يصارح به اهلل تعاىل ومياري اإلنسان 

فيه...وال يفيد املرائي.
فاالسالم وضع قاعدة عامة للعالقِة 
بني الرجِل واملــرأة يف اخلــارِج فوضع 
الغري  اإلخـــتـــالط  قــاعــدة يف حــرمــِة 
احملتشم، وجواز اإلختالط احملتشم، 
والتصرف  الـــكـــالِم  اىل  بــاإلضــافــِة 

املهذب البعيد عن الفاحشة.
ــادل النظر  ــب ت ــــرأِة  امل م عــلــى  وحيــــرَّ
حميٍط  يف  واإلختالط  اللذِة،  بقصِد 
والسرت  رعاية احلجاب  وعدم  مغلق، 

الكامل أمام اآلخر.
ــل أحــد الــفــقــهــاء: مــا هي  وقــد ُســِئ
شرعًا  بها  املسموح  اإلختالط  حدود 
بني املرأِة والرجل؟ وهل يفرُق احلكم 
الشرعي فيما لو كان اإلختالط ألجِل 
احملادثة  ألجــل  أو  واملباحثة  ــدرس  ال

الربيئة؟ 
ج/ كل كالم أو أجتماع أو حماورة 
حراٌم  والّريبة  اإلثـــارِة  من  شــيء  فيه 

شرعًا. 

اإلختالط
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ألتقى اجلمُع  الــعــنــوان  هــذا  حتــت 
الغفري على حِب القرآِن الكريم الذي 
نــــورًا لألكواِن  ــان  ــن امل ــان  أنــزلــُه احلــن
ومكان،  زمــاٍن  كلِّ  يف  بهديِه  ُيستضاء 
فــقــد قــامــت ُشــعــبــة الــتــبــلــيــغ الديين 
القرآني  الــتــعــلــيــم  ـــوحـــدِة  ل ــنــســوي  ال
القرآن  كــل  حــافــظــاِت  لتكريِم  حــفــاًل 
الكريم، يف قاعِة خامِت األنبياء للعتبِة 
عودتكم  املــقــدســةوكــمــا  احلــســيــنــيــِة 
بالقوارير(بإستعراض  جمــلــة)رفــقــًا 
العتبة  بعض النشاطات اليت تقام يف 
ُأفتتح احلفل  املقدسة فقد  احلسينية 
الـــذكـــِر احلكيم  بـــآيـــاٍت مـــن  الــكــريــم 
إنتصار(مسؤولة  ألقت)الست  وبعدها 
الوحدة كلمتها وأشارت فيها إىل أهِم 
وهي  الــبــلــد  الـــيت حيتاجها  الــركــائــز 
بناء الشخصية املتكاملة وفق اأُلسس 
الصحيحة، وهذا يستند على ركيزتني 
والبناء  العلمي  هما:البناء  أساسيتني 
احلياة.  جــوانــب  الــفــكــري يف مجــيــِع 

بإختاِذ  إال  تكتمل  وهذه الشخصية ال 
عن  للحياِة  ودســتــورًا  منهجًا  الــقــرآِن 
طريِق التعايِش معُه واإلهتمام بتالوتِه 
وحفظه وفهم معانيه والعمل مبقتضاه، 
وأن  أوىل الشرائح وأكثرها أهمية يف 
بناِء هذه الشخصية املتكاملة هم فئة 
سيتولنَي  ألنــهــنَّ  والــشــابــات  الفتيات 
مربية،  كأٍم  مهمة  مواقع  املستقبِل  يف 
وغريها  وطبيبة  ومعّلمة،  ومــدّرســة، 
املانع  ومــا  املتنوعة،  احلياة  علوِم  من 
الشابة مرتبطة مع  تكون هذه  أن  من 
عارفة  لــه  حافظة  تكون  وأن  الــقــرآِن 
بثقافتِه وإن حديث الرسول)صلى اهلل 
أفضلية  على  دليل  خــري  وآلـــه(  عليه 
عيش  أردمت  قــــــــال:)إذا  إذ  ـــقـــرآن  ال
يوم  والنجاة  الشهداء  وموت  السعداء 
واهلدي  احلــرور  يــوم  والظل  احلسرة 
يوم الظاللة فأدرسوا القرآن فأنه كالم 
الرمحن وحرز من الشيطاِن ورجحان 
لذا  األنـــوار:ج89(،  امليزاِن()حبار  يف 

الــقــرآنــي يف  التعليم  وحـــدة  أختـــذت 
العتبِة احلسينيِة املقدسة على عاتقها 
يف  األمــل  فهنَّ  املؤمنة،  الشابة  الفئة 
نشِر ثقافِة القرآِن وأخالقِه من خالِل 
وتالوِة  وتــفــســرِي  مــراكــز حلــفــِظ  فتح 

القرآِن الكريم. 
هـــذا وقـــد حــضــر احلــفــل مسؤول 
الشيخ)علي  الــنــســوي  التبليغ  شعبة 
أثنى  بعدما  كلمته  املــطــريي(وألــقــى 
وقد شكر  القرآن،  كلِّ  على حافظاِت 
وقال:أعلموا  هلــنَّ  وبــارك  احلافظات 
قال  خــرياألعــمــال،كــمــا  أعمالكم  أن 
وآله(:)أفضل  عليه  اهلل  النيب)صلى 
الكريم()جامع  القرآن  قــراءة  العبادة 

أحاديث الشيعة:ج15(.
اهلل  النيب)صلى  عــن  روى  وأيــضــًا 
عليه وآلـــه(:)إّن الــذي ليس يف جوفه 
شـــيء مــن الـــقـــرآِن كــالــبــيــِت اخلـــرب(

)مــيــزان احلــكــمــة:ج3(، وقــال الشيخ 

السالم(: الصادق)عليه  اإلمام  قال 
الربّرة( السفرةِ الكرام  مع  به  العامل  للقرآِن  )احلافظ 
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القرآن  أن قلوب حافظاِت   : املطريي 
عامرة وأن البيت الذي ُيكثر فيه تالوة 
القرآن َتكُثر َبركتُه وَتنزُل املالئكة فيه 

والرمحة َوُيطرد الشياطني منه. 
وحـــــــّث الـــشـــيـــخ عـــلـــي املـــطـــريي 
احلافظات بأن تكون قراءتُهّن للقرآِن 
عن وعٍي وتدُبر، وحثهّن أيضًا باحلفاِظ 
العبادات  وباقي  الصالة  أوقــاِت  على 
كلمتِه  وأشــار يف  باحلجاِب  واإللــتــزاِم 

اىل عدِة أموٍر منها: 
القرآن  ــاِت  ــقــارئ ب األفــتــخــار   *
وحثهم على تعلِم الفقه وتعلم املسائل 
اإلبتالئية الضرورية للمرأِة وجيب أن 
يكون الفقه رديفًا لعلوِم أحكام القرآن 

وتالوته. 
باملعروِف  األمـــــر  ممـــارســـة   *
والــنــهــي عــن املــنــكــِر مــن خـــالِل تعليم 

القرآِن والفقه. 
ــــظــــاِت  جيـــــب عــــلــــى احلــــاف  *

القرآن  علوم  معرفة  القرآن  ومعّلمات 
الدورات،  بعض  خــالِل  من  وتفسريه 
وعلوم  العلمني)الفقه  هذين  وبإنظماِم 
ــكــون قــد خــّرجــنــا شخصًا  ــقــرآن(ن ال

متكاماًل يف الديِن والتقوى. 
وأختتم الشيخ املطريي كلمته بأن 
التتويج احلقيقي حلافظاِت كلِّ القرآن 
اإلمام  الشهداء  سّيِد  جــواِر  من  يكون 
يف  كان  الذي  السالم(  احلسني)عليه 
ليلِة عاشوراء ُيرتل القرآن إذ كان هلم 
وقاعٍد  قائٍم  بني  النحل  كــدوي  دوي 

وتاٍل للقرآِن. 
جملة)رفقًا  كــادر  ألتقى  وقد  هذا 
لكلِّ  بــــاحلــــافــــظــــِة  بـــــالـــــقـــــواريـــــر( 
القرآن)آرانا صباح( وقالت: أن حيب 
حفظِه  على  َحفّزني  الكريم  للقرآِن 
وقد  حفظِه  أي صعوبة يف  أجــد  ومل 
حــفــظــتــُه خـــالل ثــــالِث ســنــوات وقد 
َشــّجــعــين عــلــى ذلـــك ُمـــّدرســـيت وأن 
واحلصول  القرآن  حفظ  بني  اجَلْمْع 

رائع  شــيٌء  األكادميية  الشهادِة  على 
ومجيل. 

حسني( احلافظة)علياء  رأي  أّما 
فتقول:  حاسبات  علوم  خرجية  وهي 
الــكــريــم خالل  ــقــرآن  ال لــقــد حفظت 
سنة واحدة ومل أجد أي صعوبة ألني 
والعتبِة  األهــِل  من  دعٍم  على  حصلت 
احلسينيِة املقدسِة وأنا مستمرة على 
مراجعِة حفظي للقرآن كي ال أنساه، 
ــه تــوفــيــق مــن ربِّ  ــرب حــفــظــي ل وأعــت

العاملني واحلمد هلل. 
وأخـــــــــــريًا كــــــــادر جمــــلــــة)رفــــقــــًا 
لــلــحــافــظــاِت كّل  ــبــارك  ــقــواريــر(ي ــال ب
الـــقـــرآن الــكــريــم ونــتــمــنــى مــن هؤالء 
الديِن ألنه  يتفقهنَّ يف  أن  احلافظات 
النيب)صلى  قال  كما  املعرفة  أســاس 
شيء  لـــكـــِل  وآلــــــــــه(:)أن  ــيــه  عــل اهلل 
الفقه()ميزان  الــديــن  وعــمــاد  عــمــاد 
احلكمة:ج2(، فهنيئًا هلّن، ونسأل اهلل 

تعاىل القبول. 
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ثم تسرتسل السيدة زينب)عليها 
العالي  البالغي  السالم(بأسلوبها 
مظلومية  وبياِن  توضيِح  والرفيع يف 
السالم(حينما  البيت)عليهم  أهــل 
ـــيـــا لك  ـــدن ال قــــالــــت:)حــــني رأيــــــت 

متسقة....( واألمور  مستوسقة، 
هذا  أن  الــعــلــمــاء  حــيــث حيــكــي 
ــــام(وهــــو من  ت ـــاس  ـــوب)جـــن األســـل
علِم  مــــن  الـــلـــفـــظـــيـــة  احملــــســــنــــاِت 
السّيدة)عليها  ختربُه  حيث  البديع، 
الــســالم(:)حــيــث رأيـــت الــدنــيــا لك 

األمـــور  وأن  ومــنــتــظــمــة،  جمــتــمــعــة 
وكل  وتــرضــى  حتــب  كما  لــك  تسري 
تريد،)وحني صفا  كما  شيء جيري 
من  رأيـــت  وحينما  مــلــكــنــا...(،  لــك 
جنحت  قــد  وسلطانًا  ملكًا  نفسك 
إبادٍة  يف  رمستها  الــيت  خطتك  يف 
ويرى  نـــســـائـــُه،  وُأســــــَر  ــافــســة،  مــن
الــلــغــويــون يف قــوهلــا:)لــك مــلــكــنــا...
لــك ســلــطــانــنــا...(فــالــكــاف يف)لــك-
سلطاننا(هو  ملكنا-  وضمري)نا(يف 
السيدة)عليها  أبقت  حيث  سجع، 

احملسنات  على  الــســالم(حمــافــظــة 
أختارتها  الـــيت  الــعــالــيــة  الــلــفــظــيــة 
وأنى  بليغة  هــي  كــم  لتوضح  بــدقــة 
وسيد  البلغاء  أمــري  بنت  وهــي  هلــا 
طالب)عليها  أبي  بن  علي  املتكلمني 

السالم(. 
ومهدت  قدمته  الــذي  كــل  وبعد 

قوهلا: لتصل يف  إليه 
مهاًل ال تطش جهاًل... فمهاًل 

لــلــمــتــســرِع يف مــشــيــِه، أو  يــقــال 
على  أو  ــاًل-،  مــه  - بــرأيــه  املــتــفــرد 

احللقة الثانية

الجانب البالغي
    في خطبة السيدة

في مجلس يزيد
           في الشام

ǫȆƾǩƗ ƘǶǾǪǕ
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مهلك...، وهو ليس األمر كما تعتقد، 
ليس هذا اإلسراع يف العمل صحيحًا 
منك فال تعجل حتى نبني لك حقيقة 
أن)مهاًل  اللغويون  يــرى  كما  األمــر، 
طلب  وهو  أمر  فعل  أسم  هو  مهاًل( 
نبنّي  أن  أرادت  فقد  لفظي،  وتوكيد 
رسوِل  اىل  أساء  من  عاقبة  هي  ما 
 ، الــســالم(  بيته)عليهم  وأهـــل  اهلل 
مطلقًا  حاكمًا  صــرت  عندما  وذلــك 
كرمك احلدود...فأعلم  دون  تقف  ال 
لك  اهلل  وأن  مــغــرور خمـــدوع،  إنــك 
بــاملــرصــاد وإمنـــا هــو اإلمــهــال، ألن 
أكثر  ملكوا  قد  السابقون  الظاملني 
منك،  أكثر  الفساد  يف  وعثوا  منك 
إال أن اجلبار قد أمهلهم ثم أخذهم 
أعقبتها  ألنــهــا  مقتدر،  عــزيــٍز  أخــذ 

احلكيم.  الذكِر  من  بآية 
السيِّدة)عليها  خــاطــبــتــه  ثــــم 
ونسبه  بــأصــلــه  ــذكــره  ــت ل الـــســـالم( 
أبن  با  العدل  فقالت:أمن  املخزي، 

الطلقاء...
كونها  إىل  مقيسًا  )أمــن(  وكلمة 
أنها  ،إال  ــًا  ــكــاري ــن أســت ــفــهــامــًا  أســت
ذاتـــه هــي إشــــارة اىل ما  ــوقــِت  ــال ب
الرسول  وكان  مكة،  فتح  يوم  حدث 
من  منهم  عانى  ما  عانى  قد  )ص( 
متتالية  وحــــروب  عــدائــيــة  مــواقــٍف 
وتهجري وقسر، إال أنه رغم كل هذا 
هلم...)إذهبوا  وقـــال  إلــيــهــم  إلــتــفــت 

الطلقاء(.  فأنتم 
توضح  أن  الــســيِّــدة  أرادت  وهنا 
ليسوا  بأنهم  معه  وللجالسني  ليزيِد 
خـــوارج كــمــا بـــني هلــم يــزيــد، وإمنا 
هو  جدهم  وأن  النبوة  بيت  أهل  هم 

رســـول اهلل)صــلــى اهلل عــلــيــه وآلـــه(
الرسالة. وهو صاحب 

أرادت  ـــــد  ـــــق ف والـــــــظـــــــاهـــــــر 
تبني  ان  الـــســـالم(  الــســيِّــدة)عــلــيــهــا 
الطلقاء( ــن  أب كــلــمــة)يــا  مــن  لــيــزيــد 

اللذين  الطليقني  أبــن  بأنه  تــذكــريه 
عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  أطلقهما 
عبيد،  وكأنهم  مكة،  أهــل  وآلــه(مــع 
فــكــانــت هــنــا اجلــمــلــة تــــذكــــريًا له 
أرادت  كما  املخزية،  سوابقه  بسوِء 
قدمه  الـــذي  بــاإلحــســاِن  تــذكــره  أن 
رســـول اهلل)صــلــى اهلل عــلــيــه وآلـــه(
لذلك  أطلقهم،  حيث  يزيد  ألسالِف 
بإستفهام  اجلملة  بدأت  قد  جندها 
إستنكاري، اىل جانب التوبيخ، وهو 
توبيخ يزيد على سلوكِه القبيح الذي 
الــســالم( احلــســنِي)عــلــيــه  مــع  سلكه 

تعامله  تنكرعليه  كما  بيتِه،  وأهــِل 
البعد  كــل  بــعــيــد  هــو  ـــذي  ال ــســيء  ال
واملتمثلة  اإلنسانية،  السلوكيات  عن 
اإْلِحْسَاِن  جَ��زَاءُ  تعاىل:)هَْل  قوله  يف 
ثم  حْ�����سَ�����انُ()ال�����رمح�����ن:60(،  اإْلِ إِلَّ 
أساليب  مــن  آخـــر  أســلــوب  يــلــقــانــا 
عليها  أبقت  واليت  العربية  البالغة 
وهو  ــــســــالم(،  ال الــســيــدة)عــلــيــهــا 
يف  أستعملته  أسلوب)السجع(الذي 
وإمائك... حراِئرَك  قوهلا:)ختديرَك 
قــــد هـــتـــكـــت ســــتــــورهــــن، وأبـــديـــت 
حتدوبهن....ويستشرفهّن  وجوههّن 
أهل املناقل، ويتربزَن ألهل املناهل، 
وجوههّن...(فالكلمات  ويــتــصــفــح 
السيِّدة)عليها  أطــلــقــتــهــا  الـــــيت 
على  كانت  املقطع  هذا  يف  السالم( 

واحد.  سجٍع 

أسلوٍب  اىل  تــنــتــقــل  نـــراهـــا  ثـــم 
آخـــــر وهـــــو أســـلـــوب)الـــطـــبـــاق(يف 
والغائب  والبعيد،  قــوهلــا:)الــقــريــب 
والوضيع،...( والشريف  والشهيد، 

الوصل  أسلوب  من  خيلو  مل  والــذي 
وهــــو)الــــواو(، كــمــا أســتــعــمــلــت اىل 
جـــانـــب ذلـــــك أســــلــــوب الـــنـــفـــي يف 
قوهلا:)ليس معهّن....وال من محاتهّن 

مَحَي(. 
إن الناظر يف هذه الكلمات وهذه 
زينب)عليها  السيِّدة  جيد  األساليب 
الــــســــالم( عـــلـــى قـــمـــٍة عـــالـــيـــٍة من 
ــني فنون  ب ــالغــِة، حــيــث مجــعــت  ــب ال
الفصاحة،  وأســـالـــيـــب  الـــبـــالغـــة، 
تنتقل  فــنــجــدهــا  الــبــيــان،  وبـــراعـــة 
بكلِّ  الــعــربــيــة  الــبــالغــة  أروقــــة  ــني  ب
احلماسة،  معاني  مستخدمة  حريٍة، 
املعارضة،  وحجة  اإلحتجاج،  وقــوة 
عليه  ومــألت  الطاغية  ذلــلــت  حيث 
أنتقلت  ثــم  مــنــه،  ــي  أت الـــذي  أصــلــه 
تــوبــيــخــه عــلــى مــا أقــرتفــه من  اىل 
الساكنات  ونسائه  جــواريــه  ختدير 
الرسالة  بــنــات  وســوقــه  قــصــره،  يف 
إن  بعد  الوحي....سبايا،  وخمدرات 
كّن خمدرات ومستورات ال يرى أحد 
أنفسهّن  يرين  بهّن  ...،وإذا  ظــالً هلّن 
ـــب،  ـــظـــار الــــرجــــال األجـــان أمـــــام أن
والبعيد  الــقــريــب  وجــوهــهــّن  يــتــأمــل 
من  معهّن  والداني....ليس  والقاصي 
رجاهلّن من حيميهّن من األشرار أو 
يــرعــى شــوؤنــهــّن، ســوى اإلمـــام زين 
كان  الــســالم(الــذي  العابدين)عليه 

بالسالسل. مكباًل 
ƷǸǁƘǕ  ǼǪǕ  ƸǞǖƩ.Ƴ
ƳƗƸǭ  ǼǪǕ  ǯƘǡƸǝ
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قــال املــرحــوم احلـــاج مــؤمــن: إن 
امـــــرأة حمـــرتمـــة خمـــــّدرة الــــيت ما 
بإمامة  اجلماعة  صــالة  يومًا  تركت 
سردزك،  مسجد  يف  هاشم  السيِّد 
قلياًل  لديها  أن  فقالت:  يومًا  جاءته 
احلسني)عليه  االمــــــام  تـــربـــة  مــــن 
أو  ــهــا  ــا يف حــربت ــه ــت ــســالم(وضــع ال
كفنها احملفوظ لديها وهي تراها كل 
عــام يف يــوم عــاشــوراء بــالــذات وقد 
بدرجة  احلــار  بالدم  وبلت  تضرجت 
ثم  الكفن  مــن  ينضح  الــدم  هــذا  أن 

جيف تدرجييًا مبرور األيام. 
ثــم قــال املــرحــوم احلـــاج مؤمن: 
بعد  احملرتمة  املــرأة  من  طلبت  لقد 
لي  تسمح  أن  احلكاية  لي  ذكرت  أن 
اىل  عــاشــوراء  ــوم  ي معها  بــالــذهــاب 
القضية،  هــذه  بنفسي  ألرى  بيتها 

بذلك.  فرضيت 
عاشوراء  يـــوِم  يف  فــعــاًل  فذهبت 
املـــــرأة  واســـتـــقـــبـــلـــتـــين  ــهــا  ــيــت ب اىل 
بالرتحاب وجلست يف احدى الغرف 
َكفِنها  صــرة  يدها  ويف  جــاءت  حتى 
وَفتحتها أمامي فاذا بي ُأشاهد تلك 
تنضح  وهي  مبلولة  الطاهرة  الرتبة 

بها  احسست  مسكتها  وعندما  دمــًا 
فأصبُت  يــــدي  بـــني  تـــرجتـــف  وهــــي 
مصيبة  عظيم  وتــصــورت  بــالــذهــوِل 
من  موجة  وأخــذتــين  الشهداء  سيد 

 . البكاِء الشديد ثم ُأغميَّ عليَّ
ينقلها  احلــــادثــــة  هــــذه  ونـــظـــري 
الــنــوري يف كــتــاب)دار الــســالم( عن 
عــبــد احلسني  مـــال  ـــادل  ـــع ال ــقــة  ــث ال

خونساري، حيث قال: 
عــنــدمــا كـــان الــســّيــد مــهــدي ابن 
كتاب)الشرح  صــاحــِب  على  السيد 
الشيخ حممد  بعث  مريضًا،  الكبري( 
كتاب)الفصول(  صـــاحـــب  حــســني 
واحلـــــاج مـــال جــعــفــر أســــرت آبــــادي 
العلماء  فـــحـــول  مـــن  كـــانـــا  الـــلـــذان 
ليغتسال  الــعــصــر،  ــك  ذل يف  الــعــدول 
يدخالن  ثم  املطهر  االحــرام  ويلبسا 
الــشــريــف لإلمام  الــقــرب  يف ســـرداب 
حيمالن  ـــســـالم(  ال ــيــه  احلــســني)عــل
للمرقِد  الطاهرة  الــرتبــة  مــن  قلياًل 
السّيد  إســتــشــفــاء  بــهــدِف  الــشــريــف 

مهدي. 
وذهـــب الــعــاملــان الــفــاضــالن اىل 
أغتسال  أن  ــعــد  ب الــشــريــف  الـــقـــرِب 

مقدارًا  منه  وأخـــذا  اإلحـــرام  َوَلــِبــســا 
واعطياه  الطاهرة  الرتبة  من  قلياًل 
أحِد  اىل  منها  جدًا  وقلياًل  للمريض 
عطاٌر  وهــو  األخــيــاِر  مــن  احلاضرين 

معروٌف يف املدينة. 
املــال خــونــســاري فقال:  وأضـــاف 
أن مرض  بعد  العطار  ذلك  ثم عدت 
من  بقي  ما  وأعطاني  شديدًا  مرضًا 
تربة احلسني)عليه السالم( الطاهرة 
أشخاص  أيدي  تقع يف  أن  من  خوفًا 
كفن  ثـــم وضــعــتــهــا يف  يــقــدرونــهــا  ال 

والدتي. 
نظري  ـــع  وق عـــاشـــوراء  ـــوم  ي ويف 
وجود  فالحظت  ــوالــدة  ال كفن  على 
بالكيس  واذا  ففتحته  فيه  الرطوبة 
احلسينية  الرتبة  فيه  وضعت  الــذي 
تــرطــب وكـــأّن بداخله  الــطــاهــرة قــد 
قطعة من السكر وكان لونه لون الدم 
الكفن  اىل  فأعدته  احلديث  القاني 
الــيــوم احلـــادي عشر من  وعـــدت يف 
بالكفن جاف وال  فاذا  حمرم احلرام 
وشاهدت  ففتحته  فيه  للرطوبة  أثر 
اىل  الشريف جافة متيل  القرب  تربة 
الــلــون االصــفــر الــعــادي وهــكــذا بقية 

االيام. 

الرتبة املضرجة بالدماءِ يف يوِم عاشوراء

Čċ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

كرامـــــات



 ǴƢƩǷƹ ƚƮǽ ǯƘǥ ăȆƩƷ ǯƑ ǧƘǢǽ
 Ǵǭƍ  ƘǮǶǖǭ  ǰǦƾǽ  ǯƘøøøøǥǷ  ŸƸøøǾøøƦøøǥ
 ÛƘǮǵƸǆƛ ƚǵƵǷ ƗƺƪǕ ƴǡǷ ƘǶǭƍǷ
 ƘǶƢǲƛƍ  ǇƸƮơ ƞƩǷƺǩƗ  ǫƍ  ƠǱƘǥǷ
 ƞƩǷƺǩƗ  ǧƺøøøøøơ  ǬøøøǪøøøǝ  ÛǴøøøøøøǭƍ  ǺøøøǪøøøǕ
 ƘǶƩƸƱƍ ǺƢƭ Ǵǭƍ  ǺǪǕ ǴǉƸƮơ
 ƴǾǖƛ ąƳƗǷ Ǽǝ ƘǶǖǉǷǷ ĈƠǾƜǩƗ  ǰǭ
 ǓƘƜƾǩƗ  ƘǶơƊƘƪǝ  Û ĈƊƗƸøøƮøøǆøøǩƗ  Ǽǝ
 Ƙǭ  ƘǶǩƎƾǽ  ǜơƘǶƛ  ƗƵƗǷ  ƘǶǪǥƎƢǩ

 :ƟƗǸǅȅƗ ǳƶǵ
 ǨƛƑ ƟƗǸøøǅƍ Ǽǵ ŸƸǾƱ :ƠǩƘǢǝ

 .ǬǲǙǷ ƸǢƛǷ
 ǯƑ  Ǥǩƶǥ ǰǦƢǪǝ  ŸƸǾƱ :ǧƘǢǝ
 ƹǸƪǖǩƗ  ƠƮƜǅƗ  ƘǮǪǝ  ÛŻƗ  ƊƘøøǁ
 ŸƸǢƛǷ ăȆƛƑ ŷƖǪƢǮǭ ǻƳƗǸøøǩƗ ƬƜǅƍ
 ƘǶǲƛƗ  ƊƘøøøƩ  ƝƸøøƢøøǝ  ƴǖƜǝ  ÛŷøøǮøøǲøøǙǷ
 ǼǲƢǢǢǕ :ƠǩƘǢǝ ǤǩƵ ǰǕ ƘǶǩƎƽǷ

 .ǤơƍƸǭƗ ƠǖǍƍǷ
 Ƙǭ ǔøøǭ ƠøøǾøøƜøøǩƗ ǺøøøǩƗ ƘøøǶøøǖøøƩƷƎøøǝ
 :ǴƢƩǷƹ  ƠǩƘǢǝ  ÛǺǩƘǖơ  ŻƗ  ƘǶǡƹƷ
 Ǽǭƍ ƶøøƱƎøøơ  ǺƢƭ ǺøøøǉƷƍ  ȅ ŻƗǷ
 .Ǥǭƍ ƠǖǉǷ ƤǾƭ ƘǶǖǊƢǝ

 ƘǵƊƘƪǝ ǻƳƗǸǩƗ ǺǩƗ ƘǶƛ ƚǵƶǝ
 .ƟƗǸǅȅƗ ǰǕ ƘǶǩƎƾǝ ǜơƘǶǩƗ

 ǓƘƜƾǩƗ  ƟƗǸøøøǅƍ  ŸƸøøǁ  :ƠǩƘǢǝ
 .ǼǲǪǥƎƢǩ ƟƊƘƩ

 ÛǤǩƶǥ ǰøøǦøøǾøøǪøøǝ  ŸƸøøøøǁ :ǧƘøøøǢøøøǝ
 ǓƘƜƾǩƗ  ƗƵƗǷ  ƹǸøøƪøøǖøøǩƗ  ƠƮƜǅƎǝ

 .ƘǶƢǪǥƎǝ ƘǶǩǸƭ
 ƚǵƵƗ :ƘǶƩǷƺǩ ƞƩǷƺǩƗ ƠǩƘǢǝ
 ƳƘǕǷ ƚøøǵƶøøǝ ÛǼøøøǭƍ ǧƘøøøƭ ƸøøǒøøǱƗǷ
 ƠơƘǮǝ ÛǴøøøƢøøøƩǷƹ ǺøøøǩƗ ƘøøǶøøǭƘøøǒøøǖøøƛ

 .ŸƴǮǥ
 ǻƴǕ ǰøøøƛ  Ƹøøƪøøƭ  ǯƍ  ǹǷƸøøøøøøǽǷ
 Ǵǭƍ ƿƗƸøøøǝ ƼǮǪǽ ǯƘøøøǥ ǻƴøøǲøøǦøøǩƗ
 ǰƖǮǎǽ ǺƢƭ ǴǾǪǕ ƚǪǢƢǽǷ ǳƴǾƛ
 ǫǸǲǩƘƛ ƘǶǩ ǯƵƎǾǝ ǴǾǪǕ ƊǼǁ ȅ ǯƍ

 .ǴǾǪǕ
أهمية طاعة الوالدين 

وأثرهما
 ǴǱƍ ƳƘ ĉǵƺǩƗ ƊƘǮǪǖǩƗ ƴƭƍ ǹǷƸǽ
 ƝƷƘǽƺǩ ǫƴǢƢǽ ŷƛƘǁ ǴǭƘǲǭ Ǽǝ ǹƍƷ
 Û(ǫȆƾǩƗ  ǴǾǪǕ)  ǰǾƾƮǩƗ  ǫƘøøǭȅƗ
 ÛŷǊǽƗ Ǵǩ ǬƾƢƜǽ ǫƘǭȃƗǷ ǬƾƢƜǾǝ

 .ǐǢǾƢƽƘǝ
 ƞǖǮƪǩƗ  ǼǩƘǾǩ  ǹƴøøƭƍ  Ǽǝ Ǭƥ
 ǫƘøøøøǭȅƗ ƷǷƺøøøøǽ ƙƘøøøǂøøøǩƗ ǤøøøøǩƵ ǹƍƷ
 ǬƾƢƜǽǷ  (ǫȆøøƾøøǩƗ  ǴǾǪǕ)ǰǾƾƮǩƗ
 ƠǮǪƾǝ ÛǫƘøøøǭȅƗ  ƞøøǽƏƷ  ǯǷƳ ŷǊǽƗ
 ǫƘǲǮǩƗ Ǵǩ ƠǪǡǷ ÛƝƷƘǽƺǩƗ ƴǖƛ ǴǾǪǕ

 .ƚƜƾǩƗ ǰǕ ǴƢǩƎƽǷ
 Ǽǝ ǰǽƹǸƪǕ ǰǽǸƛƗ  Ǽǩ :ǧƘǢǝ
 ǺǪǕ ƘǮǵƴƭƍ ƚǥƷƍ ƞǖǮƩ ƞǪǾǩ Ǩǥ
 ƝƷƘǽƺǩ ƊȆƛƸǥ ǺǩƗ Ǵƛ ǼơƋǷ ƷƘǮƮǩƗ
 .(ǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ)ǰǾƾƮǩƗ ǫƘǭȅƗ
 ƝƸǎǮǮǩƗ  ǼǩƘǾǪǩƗ  ǹƴøøƭƗ  ǼǝǷ
 ǺǪǕ Ǽøøøøǭƍ Ɵ ĉƸøøøǆøøøǝ Ǽøøøøƛƍ ƟƶøøøøøƱƍ
 ǨƜǡ ĈƟǸøøǮøøǩƗ ǰøøǭ ŷøøǝǸøøƱ ĈƙƘøøǵƶøøǩƗ
 ȅ ƷƘǮƮǩƗ :ƘǶǩ ƠǪǢǝ ÛƝƷƘǽƺǩƗ

 ǰǦǩǷ ƞǪƭǸǭ ǇƷȅƗǷ ǨǮƮƢǽ
 ǻƸǶǑ ǺøøǪøøǕ ƘøøǶøøƢøøǪøøǮøøƭǷ ƠøøǪøøƜøøǡ
 ƘǲƖƩǷ ÛƷƘøøøǮøøøƮøøøǩƗ  ǺøøǪøøǕ ǻƴøøøøøøǩƗǷǷ
 ǴǾǪǕ)ǴǾǪǕ ƘǲǮǪƽ Ƙǭƴǲǖǝ ƝƷƘǽƺǪǩ
 ǫȆƾǩƗ ƳƸǽǷ ǬƾƢƜǽ ǴƢǽƍƷ (ǫȆƾǩƗ

  .ƞǖǮƩ ƞǪǾǩ Ǩǥ ƗƶǦǵǷ
اآلداب مع الزوجة

 ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ)ŻƗ ǧǸƽƷ ǧƘǡ
 ǔǝƷ Ǽǝ ƸƩƐǾǩ ǨƩƸǩƗ ǯƑ):(ǴøøøǩƋǷ
 ƞƪƮǮǩƗ)(ǴơƍƸǭƗ ĉǼǝ ǺǩƗ ƞǮǢǪǩƗ

 .(Ēċǃ/ĎƧ:ƊƘǊǾƜǩƗ
 ǰǾƛ ƚƜƮƢǩƗ ƚǾǩƘƽƍ ǰǭ ǳƶǵǷ
 ǫȆƽȃƗ ƘǶƛ ǬƢǵƍ ǼƢǩƗǷ ǰǾƩǷƺǩƗ
 ŻƗ ǺøøǪøøǅ)ǧǸøøƽƸøøǩƗ  ƘǶǾǪǕ ĉƤøøøƭǷ
 ǫȆǦǩƘƛ ǠǪǖƢǽ Ƙǭ ăƊƗǸƽ Û(ǴǩƋǷ ǴǾǪǕ
 ǰƾƮǩƗ  ǧǸǢǩƘƛ  ƘǶǾǩƑ  ƚƜƮƢǩƘǥ
 ƘǶǩƘǮƪƛ  ƘøøøǵƷƘøøøƜøøøƱƑǷ  ƫƴøøøøǮøøøøǩƗǷ

 .ƘǶǲơƘǞǭǷ
 ŻƗ ǺǪǅ)ŻƗ ǧǸøøƽƷ ǧƘǡ ƘǮǥ
 ƝƗƸǮǪǩ  ǨƩƸǩƗ  ǧǸøøǡ):(ǴøøǩƋǷ  ǴǾǪǕ
 ƘǶƜǪǡ ǰøøǭ ƚøøǵƶøøǽ ȅ ǤøøƜøøƭƍ ǼøøǱƑ

 .(ĐƧ:ǼǝƘǦǩƗ)(Ÿƴƛƍ
 ǔǭ  ƻǸǪƪǩƗ  ǨƩƸǪǩ  ǼǚƜǲǽǷ
 ǫƘǖǎǩƗ ƝƴƕƘǭ ǺǪǕ ǴƢƩǷƹǷ ǳƳȅǷƍ
 ǌƛƗƸƢǩƗǷ ƞƜƮǮǩƗ ǓƷƹ ǰǭ ǴǾǝ ƘǮǩ
 ǟȆƱƍ ƚǡƗƸǽ ǴǩȆƱ ǰǭǷ ÛǼǪƕƘǖǩƗ

 .ǳƳȅǷƍǷ ǴƢƩǷƹ
 ǤǩƵ ǺøøǪøøǕ ǼøøƜøøǲøøǩƗ Ƙøøǲøø ĉƦøøƭ ƴøøøǡǷ
 ƴǲǕ ƊƸøøøøǮøøøøǩƗ  ƻǸøøøǪøøøƩ):ǴøøøǩǸøøøǢøøøƛ
 ǰǭ  ǺǩƘǖơ  ŻƗ  ǺøøǩƗ  ƚøøƭƍ  ǴǩƘǾǕ
 ǴǾƜǲơ)(Ɨƶǵ ǻƴƪƾǭ Ǽǝ ǛƘǦƢǕƍ

.(čƧ:ƸǍƗǸƲǩƗ
 ǼǢǪǽ  ǯƍ  ǨøøƩƸøøǪøøǩ  ƚøøƮøøƢøøƾøøǽǷ
 ƴǲǕ  ǴǩƘǾǕǷ  ǴƢƩǷƹ  ǺǪǕ  ǫȆƾǩƗ
 ǔǝƷ ƚƮƢƾǽǷ ÛǧƺǲǮǩƗ ǺǩƗ ǴǩǸƱƳ
 Ǩǥ  ƞǽƴǶƛ  ƘǶǪǅǷǷ  ƘǶǲǕ  ǹƵȁƗ

 .ƝƸƢǝǷ ƝƸƢǝ ǰǾƛ ƞƜƽƘǲǭ

ويٌل لمـــن يقـدم
زوجتُه على والديه!!

صفر الخیر 1436 هـ  - کانون األول 2014م
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تعريف اإلخالص:
َخــَلــَص-خــلــوصــًا، وَخــالصــًا: صفا 
وزال عن شوبِه، وَخَلَص بنفسِه ووصل 
أصفاه  الــشــيء:  الشيء،وأخلص  اىل 
اه من شوبه، وأخلص هلل دينه:ترك  ونقَّ

الرياء فيه.
القصد  جتريد  يعين  فــاإلخــالص 
كلها،  واآلفـــات  الــشــوائــب  عــن  والنيه 
فــمــن عــمــل أو قـــال ريــــاًء فــهــو مـــراٍء 
أو  القولية  الطاعة  ومن عمل  مطلقًا، 
الفعلية إاّل أنه إنضّم اىل قصد القربة 
اىل اهلل سبحانه قصد غرض دنيوي، 
خملصًا  خالصًا  العمل  يكن  مل  بنحو 
خالص،  وغري  مشوب  عمله  فأن  هلل، 
فـــاإلخـــالص ختــلــيــص الــعــمــل مــن كل 
الشوائب كثريها وقليلها، حتى لو كان 

مبقداِر الذرة، وبسمك الشعرة. 
وأعماله  أفـــكـــاره  تــطــابــقــت  فــمــن 
الكريم  القرآن  وأقواله مع ما جاء يف 
وتعاىل  ســبــحــانــه  هلل  خمــلــص  ــهــو  ف
وسيكون الباري دائمًا يف عونِه ونصرِه 
ليصل بعد ذلك اىل أهدافه السامية.

ثــم أعــلــى مــراتــب اإلخــــالص، هو 
املقربني  وإخـــالص  املطلق  اإلخـــالص 
الـــصـــديـــقـــني، وهــــــــــوإرادة وجـــــه اهلل 
فهو  اإلخــــالص  هـــذا  ودون  خــالــصــًا، 

مــن اإلخـــالص اإلضـــايف، كــأن يقصد 
وهو  العقاب،  من  يتخلص  أو  الثواب 

أدنى درجات ومراتب اإلخالص. 
ــــاء  ــــي ــــب وقــــــــد أشـــــــــار ســــيــــد األن
اىل  وآلــه(  عليه  اهلل  واملرسلني)صلى 
تقول  أن  بقوله:)هو  حقيقِة اإلخالص 
ربي اهلل ثم تستقيم كما أمرت(، فتعمل 
عــلــيــه! أي ال  هلل، ال حتــب أن حتــمــد 
تعبد هواك ونفسك، وال تعبد إاّل ربك، 
وتستقيم يف عبادتك كما أمرت)جامع 

السعادات:ج2/ص414(. 
فمن رام اهلداية والنجاة رجع اىل 
تــعــاىل ومتعّن  مــا جــاء يف كــتــاِب اهلل 
يف آياته العظام ليفهم منها أن امللجأ 
هــو اهلل ال غــري، ومــا دونـــه زائـــل اىل 
اىل  البشر  يلتجأ  فكيف  رجعة  غــري 
من هم مثله ممن ال يستطيعون نصر 

أنفسهم. 
فمن عمل عماًل هلل خالصًا، متّكن 
نفسه  يف  الرذيلة  الصفات  سحق  من 
الصفاِت  من  الكثري  كسب  وأستطاع 
األعصاب  ضــعــف  ــــا  وم احلـــمـــيـــدة، 
والضغينة  واحلـــقـــد  واإلضـــــطـــــراب 
األطمئنان  عــــدم  نــتــيــجــة  مــــاهــــوإاّل 
ذلك  من  واألهــم  بالتقصري  والشعور 
له- األعماِل  اإلخــالص، يف  هم عدم 

تباركت أمساءه-. 
فاملرأة العاملة يف بيتها جبٍد ونشاط 
أبناءها  وتربي  وتطيعه  زوجها  ختــدم 
وتقول:)ما  السليمة  تربيتهم  وتلتزم 
بذلك(،وال  أمــر  تعاىل  ألنــه  أفعله هلل 
تتوقع من أحــٍد غري اهلل أجــرًا وثوابًا 
أجٍر  من  اجملاهد  للشهيِد  مثلما  هلا، 

وثواٍب وحسنات. 
عليه  اهلل  اهلل)صـــلـــى  رســــول  قـــال 
وآلـــــه(:)أيُّ مــا أمـــرأة خــدمــت زوجها 
عــنــهــا سبعة  اهلل  أغــلــق  ــــام  أي ســبــعــة 
أبواب  هلا مثانية  وفتح  الــنــار،  ــواب  أب
شاءت()وسائل  أيَّها  من  تدخل  اجلنة 

الشيعة:ج14/ص123(. 
فمن محلت تريد بذلك تربية جيٍل 
ب، ُعدَّ ذلك مَحاًل يف  ونشٍأ صاحٍل مهذَّ
سبيِل اهلل، وما إن تضع وليدها حتى 
حيتسب هلا أجر العامل يف سبيل اهلل 
تعاىل خللوٍص يف نيَّتها غري املشوبة(

)وسائل الشيعة(.
الذي  للرجِل  بالنسبة  األمــر  وكــذا 
يكدُّ على عياله قربًة اىل اهلل تعاىل، 
قال اإلمام الصادق)عليه السالم(:)من 
عمره( اهلل يف  زاد  بأهلِه  ــرُّه  ب حــُســَن 

)حبار األنوار:ج103/ص225(.
بيتِه  ــــذي خيــــرج مـــن  ال ــرجــل  فــال

اإلخالص

Čč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

دراسة



صباحًا، ونيتُه أن حيصل على رغيِف 
يعدُّ  وأبنُه  زوجتُه  حياة  ليديم  العيش 
جماهدًا يف سبيل اهلل شريطة أن يكون 
أي  تعاىل،  اهلل  هو  األساسي  حمركه 
على  يثيبه  سوف  الباري  بأن  معرفته 
يفكر  لكونِه  غــريه،  وليس  ذاك  عملِه 
بأن الذي بني يديه هو أمانة، فإذا رّباه 
تربية صاحلة إسالمية يكون قد نهض 
باجملتمعِ اىل حيِث يريد الباري تعاىل 
ـــذي أحيا  وبــذلــك يــكــون مــثــل ذلـــك ال

الناس مجيعًا. 
نية  ــغــرِي  ب يــعــمــل  الــــذي  أمـــا ذاك 
احلصول على األجِر والثواب أو كسب 
صباحًا  فيخرج  تعاىل،  الباري  رضــا 
للعمِل ويرجع عصرًا متعبًا ويتوقع أن 
جيد الراحة واهلدوء يف بيتِه، وال جيد 
ينفعل  فــرتاه  بعِض األحــيــان  ذلــك يف 
جاء  الــذي  هــو  ويتكربلكونِه  ويغضب 
باملاِل بدون أن ميعن التفكري بأن الذي 
عمله وكسب به األموال من أجِل عياله 

ما هو إال قانون أمر به اهلل تعاىل.
كــــمــــا حــــكــــى مـــــن بـــعـــضـــهـــم أنــــه 
كنُت  سنة  ثالثني  صالة  قال:)قضيُت 
صليتها يف املسجِد مجاعة يف الصِف 
األوِل، ألني تأخرت يوما لعذر، وصليت 
يف الصف الثاني، فأعرتتين خجلة من 
الثاني،  الناس حيث رأوني يف الصف 
فعرفت أن نظر الناس الي يف الصِف 
األول كان يسرني وكان سبب أسرتاحة 

قليب من ذلك من حيث ال أشعر؟
األعمال  تسلم  وقلما  دقيق  وهــذا 
من أمثالِه، وقل من ينتبه له، والغافلون 
كلها  اآلخـــرة  يف  حسناتهم  ــرون  ي عنه 
أعماله  كانت  مبن  بالك  سيئات-فما 
املقصودون  وهـــم  ســيــئــات-  وأقـــوالـــه 
بقوله تعاىل:) وَبَدَا َلهُمْ سَيَِّئاتُ مَا عَمُِلوا(

)اجلاثية:33(.
احلديِث  يف  ورد  تقدم  ملا  وتأييدًا 
الشريف:)الناس كلهم هلكى إاّل العلماء، 

العاملون،  إاّل  هلكى  كلهم  والــعــلــمــاء 
املخلصون،  إاّل  هلكى  كلهم  والعاملون 

واملخلصون على خطٍرعظيم(. 
اإلخالص  يقابل  الــذي  الــريــاء  ألن 
إمنــا هــو يف األعــمــال واألقـــــوال، ويف 
ــاء ميشي  ــري ــا واملــقــاصــد، فــال ــواي ــن ال
ويـــســـري كــدبــيــبِ منــلــة ســـــوداء على 
فمن  ظلماء،  ليلٍة  يف  ٍصــلــداء  صخرة 

حيس بدبيبها؟
قبس من نوِر اإلخالص

إن نور اإلخــالص يراه كل من كان 
بصريًا، ومن كان يف هذه الدنيا أعمى 
الــقــلــب، فــأنــه ال يـــرى نـــور اإلخالص 
جسدِه  يف  كما  ــســان  واإلن وحقيقته، 
األشياء  لرؤيِة  البصر  الظاهرى ميلك 
ومجاهلا، فكذلك ميلك بروحِه وقلبه: 
ولــــرؤيــــِة حقائق  لــلــتــبــصــر  ــبــصــرية  ال
ومعرفة  الــغــيــيب،  األشـــيـــاء ومجــاهلــا 
أسرارها وحكمتها، ومبا أن نور البصر 
يف علِم الطب ذو درجات ستة، فكذلك 
يف بصريتِه، فلو كان حاد الرؤية ونافذ 
ــرى بــطــون األشياء  الــبــصــرية، لــكــان ي
حقًا  البصري  فأن  املتعالية،  ومراتبها 
وأما  السبع،  األخـــالص  مــراتــب  يــرى 
من ضعفت بصريته فريى بعضها دون 

بعض. 
فمن كان بصريًا يف قلبه فبمقداِر 
اإلخالص،  نور  يرى  بصريته  درجــات 
فمن يرى بعنِي بصريته إن كانت حادة 
الفضل  أبي  موالنا  كان يف  كما  نافذة 
العباس قمر بين هاشم)عليه السالم(
فقال اإلمام السجاد زين العابدين)عليه 
نافذ  كــان  العباس  عمي  الــســالم(إن 
من  البصرية  نفوذ  أن  كما  البصرية، 
يرى  فأنه  الكاملني،  املؤمنني  عالمات 
درجات اإلخالص ومراتبها السبع، كما 
يعرف آفاته من الرياء وما يلحق به يف 
حب الدنيا وحب اآلخرة والسمعة وغري 
والعجب  الـــزور  وقــول  كالكذب  ذلــك، 

األفعال،  ــــذام  وم الـــذنـــوب  وإرتـــكـــاب 
الشيطان  وأتـــبـــاع  الــصــفــات  وقــبــائــح 
نافذ  فــأن  والــنــاس،  وجنده من اجلنة 
البصرية يطوي املراحل السبع وخيرق 
والظلمانية، كما يف  النورانية  احلجب 

علمي األخالق والعرفان. 
حقيقة اإلخالص: 

إعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه 
غريه، فيختلط األصيل بالبديِل، فإذا 
صــفــا عــن شــوبــه، ورجـــع اىل أصله، 
وخلص عنه ما ليس منه، مسى ذلك 
خالصًا، ومسى الفعل املصفى املخلص 
إخــالصــًا، ومــنــه قــولــه تــعــاىل:) وَإِنَّ 
نْعَاِم َلعِبْرَةً ُنسْقِيُكمْ مِمَّا فِي  َلُكمْ فِي اْلَ
بُُطونِهِ مِنْ بَيِْن َفرْثٍ وَدَمٍ َلبَنًا خَالِصًا سَائًِغا 
اخلالص  فاللنِب  لِلشَّاِربنِيَ()النحل:66(، 
أن ال يكون فيه شوب من الدم والفرث، 

ومن كِل ما ميكن أن ميتزج به كاملاء. 
يضاده  العباداِت  يف  األخــالص  ثم 
ــاِء والــســمــعــة وحب  ــري اإلشـــــراك، كــال
اإلطـــــــراء والـــعـــجـــب وغــــري ذلــــك من 
ــِب الــدنــيــويــة، فــكــل ذلـــك من  ــشــوائ ال
الـــشـــرِك اخلــفــي، فــمــن تــصــدق على 
الرياء  حمض  ونيته  وغرضه  الفقراِء 
فــهــو خمــلــص يف الــــريــــاِء، ومــــن كان 
فهو  اهلل  اىل  التقرب  حمــض  غرضه 

خملص يف التقرِب. 
املهلكات،  مــن  الــريــاء  أن  وال شــك 
وأمــا اإلخــالص، فأنه سر من اسرار 
اهلل ال يستودع يف قلب إاّل إذا أحبه اهلل 
سبحانه، وإنه من أفضل الفضائِل، بل 
يتسلط  أن  مــن  اإلنــســان  ممــا حيصن 
حصينة،  قلعة  فأنه  الشيطان،  عليه 
من دخلها كان آمنًا يف الدنيا واآلخرة، 
وما أكثر النصوص من اآلياِت القرآنية 
واألحاديث النبوية الدالة على فضيلة 
ِاإلخالص وعلو درجته ورفعة منزلته. 

مراتب اإلخالص السبع: 
إن نــّيــات الــنــاس يف الــطــاعــِة على 
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أقساٍم، وقد مجعت أمهاتها يف مراتٍب 
سبع: 

األولى: مرتبة الخائفين 
الطامعين)الراغبين(:

وهي أدنى مراتب اإلخالص، وهو 
اخلوف  لباعِث  إجابة  عمله  كــان  من 
بعبادة  ــاره، ويسمى  ون من عــذاِب اهلل 
ِالرجاء  لــبــاعــث  إجـــابـــٍة  أو  ِالــعــبــيــد، 
ودخول اجلنة، فيعبد اهلل طمعًا وهي 

عبادة التجار. 
الثانية: مرتبة المتنعمين:

 الذين يعبدون اهلل متلذذين بعبادته 
ِتوفيِق  نعمة  مــن  نــالــوا  ملــا  ــإخــالٍص  ب
الصادق)عليه  اإلمــــام  قـــال  الــعــبــادة، 
يا  وتــعــاىل:  تبارك  الــســالم(:قــال اهلل 
يف  بعبادتي  تنعموا  الصديقني  عبادي 
الدنيا، فأنكم تتنعمون بها يف اآلخرة(

)الكايف:ج2/ص83(. 
الثالثة: مرتبة الشاكرين:

ال  الــيت  األهلية  النعم  رأوا  الذين   
املنعم شكرًا،  فعبدوا  وال حتصى  تعد 

فأنه أحق بالعبادِة. 
علي)عليه  املــؤمــنــني  أمــــري  قــــال 
رغبة،  اهلل  عبدوا  قومًا  الــســالم(:)إن 
إمنا  التجار  عبادةالتجار-فأن  فتلك 
يقدم على بيع وشراء معاملة إذا عرف 
اهلل  قومًا عبدوا  وإن  فيها رحبــًا-  أنه 
العبد  العبيد-فأن  عبادة  فتلك  رهبة، 
فيطيعه-وإن  مـــواله  أدب  مــن  خيــاف 
عبادة  فتلك  شكرًا،  اهلل  عبدوا  قومًا 
اإلنسان  حـــريـــة  مـــن  األحـــــرار-فـــــأن 
باجلميل( اجلميل  يــرد  أن  وكــرامــتــه 

)الوسائل:ج1/ص46(. 
الرابعة: مرتبة المستحيين: 

يــعــبــدون اهلل وال  الـــذيـــن  أولـــئـــك 
اهلل  بــأن  لعلمهم  منه،  حــيــاًء  يعصونه 
سبحانه وتعاىل يراهم ويسمعهم، وأنه 
يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة األعني 

وما ختفي الصدور. 

على  يقدم  ال  طفل  معه  كــان  فمن 
أمٍر قبيح خوفًا من الفضيحِة أو حياًء 
منه، فكيف برِب األربــاب، الذي بيده 

ملكوت كل شيء، فهل يستهان به؟!
عليه  اهلل  اهلل)صـــلـــى  رســــول  قـــال 
وآلــه(:)أعــبــد اهلل كأنك تــراه، فــأن مل 
تكن تراه فأنه يراك()الدر املنثور:ج1/

ص299(. 
وقال لقمان احلكيم لولده:)يا بين 
إذا أردت أن تعصي ربك، فأعمد مكان 

ال يراك اهلل فيه()األخالق:ص15(.
 الخامسة: مرتبة المحبين: 

حبًا  اهلل  عـــبـــدوا  الـــذيـــن  أولـــئـــك 
وشوقًا)يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ()املائدة:54(. 

لسيِد  احملــــبــــني  مـــــنـــــاجـــــاِة  يف 
ـــســـالم()إهلـــي  ــه ال ــي ــســاجــديــن)عــل ال
أشجار  ترسخت  الــذيــن  مــن  فأجعلنا 
حــدائــق صدورهم  إلــيــك يف  ــشــوق  ال
مبجامع  حمــبــتــك  لـــوعـــة  وأخــــــــذت 

قلوبهم(. 
فــهــذا حـــال احملــبــني وعـــبـــدوا اهلل 
وعشقه،  حــبــِه  مــن  إنــطــالقــًا  خملصًا 

وأحبوا خلوة حبيبهم. 
السادسة: مرتبة المقربين:

أولــئــك الــذيــن حــــازوا الــســبــق يف 
خـــــالص أنـــفـــســـهـــم ووجـــــودهـــــم من 
النواقص والشوائب والتشويش بقربهم 
من العلي األعلى، ليكون املثل األعلى، 
بــصــبــغــِة اهلل، ودنــــو من  فــأصــطــبــغــوا 

إرادتِه دنوًا ففنوا فيها، وبقوا بها. 
القدسي:)عبدي  احلـــديـــث  ويف 
أطــعــين حــتــى إجــعــلــك مــثــلــي، أقول 
كن  للشيء  وتقول  فيكون،  كن  للشيء 
وقصدهم  فــيــكــون()الــبــحــار:ج102(، 
ينالوا  حتى  منه  القرب  اهلل  طاعة  يف 
بعبادتهم اخلالصة  العظمى  والية اهلل 
بطاعته  للعبِد  فينبغي  واملــخــلــصــة، 
ِاملخلصة أن يتقرب منه ليتواله معرفة 

وقربًا حتى يكون بصره ومسعه. 

السابعة: مرتبة العارفين: 
سبحانه  اهلل  عرفوا  الذين  أولئك 
املعبود  وأنه  ِوجاللِه،  جبماله  وتعاىل 
الذي يستحق العبادة والتذلل له، وحبه 

مطلقًا. 
ال  الــذي  العظيم  املقام  هــذا  واىل 
أشار  الــعــبــاِد  مــن  األوحـــدي  إاّل  يناله 
علي)عليه  املـــؤمـــنـــني  أمــــري  ـــا  مـــوالن
عبدتك  مـــا  إهلــــي  ـــال:  ـــق ـــســـالم(ف ال
وال طمعًا يف جنتك،  نــارك  من  خوفًا 
فعبدتك( للعبادة  أهاًل  وجدتك  ولكن 

)البحار:67:186(.
صعود العمل الخالص الى 

اهلل تعالى: 
وَالْعَمَُل  يِّبُ  الطَّ الَْكلِمُ  يَصْعَدُ  )إَِل��يْ��هِ 

الصَّالِحُ يَرَْفعُهُ()فاطر:10(.
إن العمل الصاحل يقرب العبد من 
والعمل  الطيب  الكلم  كــان  وإذا  ربـــِه، 
منه  ويــقــرب  اهلل  الــصــاحل يصعد اىل 
وتــعــاىل يف  اهلل سبحانه  فــأن  ــوًا،  عــل
كلِ مكان، وال حيد حبد، فأينما تولوا 
العمل  إليه  فثم وجه اهلل، وإذا يصعد 
معه،  فــاعــلــه  يصعد  فــأنــه  الـــصـــاحل، 
الــفــاعــِل، فالعمِل  الــفــعــل مــع  إلحتـــاد 
الصاحل يصعد بصعوِد فاعله وعامله، 

وهذا هو بيت القصيد فال تغفل. 
فالعمِل الصاحل يرفع الكلم الطّيب، 
وهو العمل احلري بالقبوِل الذي عليه 
اهلل  لوجِه  واألخــالص  العبودية  طابع 
الكريم)إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد 
هذا  شكورًا(فمثل  وال  جـــزاءًا  منكم 
العمل الصاحل اخلالص يعني األعتقاد 
واإلميــان احلــق، يف ترتِب أثــره عليه، 
وهو الصعود إليه تعاىل، وهو املقصود 

إليه بالرفِع. 
يرفع  املخلص  أي  الصاحل  فالعمِل 
رفيع  األعلى  العلي  اىل  الطيب  الكلم 

الدرجات جل جالله. 
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اآلفات المشوشة لإلخالص: 
أدنـــى  وهــــي  األوىل:  اآلفـــــة   -1
عندما  مثال  وهــي  وأضعفها  اآلفـــات 
يقف املؤمن لصالتِه وال سيما يف مجٍع 
كاجلماعة أو حضور شخص، فيدخل 
فيقول  املصلي  على  اآلفــة  الشيطان 
ـــك وذكر  ـــراءت ـــه: حــّســن صــوتــك وق ل
الركوع والسجود حتى ينظر إليك هذا 
احلــاضــر بعني الــوقــار والــصــالح، وال 
يزدريك وال يغتابك، فتخشع جوارحه، 
وتــســكــن أطـــرافـــه، وحتــســن صالته، 

وهذا هو الرياء الظاهر الضعيف. 
اآلفـــة والــدرجــة الــثــانــيــة: أن   -2
يــكــون املـــريـــد قـــد فــهــم هــــذه اآلفــــة، 
يطيع  ال  فــصــار  حــــذره،  منها  فــأخــذ 
ويستمر  إلــيــه،  يلتفت  وال  الشيطان 
يف صالتِه كما كان، فحيئذ يأتيه من 
طريِق اخلري واملعروف ويقول له: أيها 
املــؤمــن املــصــلــى أتــــدري قــد أختارك 
وقدوة  أســـوة  لــآخــريــن  وجــعــلــك  اهلل 
إمامًا(فأنت  للمتقني  وإمامًا)وجعلنا 
مــتــبــوع ومــقــتــدى بــك ومــنــظــور إليك، 
بك  لتقتدي  إليك  لتتوجه  الناس  وأن 
تفعله  فــمــا  صـــالتـــك،  يف  ســيــمــا  وال 
وينقل  غريك  بك  ويتأسى  عنك  يؤثر 
لآخرين، فيكون لك ثواب أعماهلم إن 
أحسنت، وعليك الوزر إن أساءت، فال 
صالتك،فأحسن  حتسن  أن  لــك،  بــّد 
عملك بني يديه فعساه أن يقتدى بك 
وهذا  العبادة  وحتسني  اخلــشــوِع،  يف 
الرياء أخفى من األول، وهوعني الرياء 
إن  فأنه  املطلوب،  لإلخالِص  ومبطل 
كان يرى اخلشوع وحسن العبادة خريًا 
يرتكه  فلماذا  تركه،  لغريِه  يرتضي  ال 
لنفسِه  يرتِض  مل  ملَ  خلواتِه،  يف  هو 
له  فيكون  وحـــده،  يــكــون  عندما  ذلــك 
الثواب،ومن هذا الباب أيضًا الذي مل 
يعمل بعلمه، والناس عملوا بعلمه، فأن 
الناس يدخلون اجلنة وهو يدخل النار، 

مبثل  القيامة  يوم  الكربى  والفضيحة 
هذا العامل.

ـــدرجـــة الــثــالــثــة يف  اآلفــــة وال  -3
الرياء: وهي أدق مما قبلها، على املؤمِن 
الذكي أن جيرب نفسه يف ذلك، ويتنبه 
غاية األنتباه ملكائِد الشيطان وخطواته، 
إعلم  له:  ويقول  الشيطان  يأتيه  فهنا 
واجللوة،  ــوة  اخلــل بــني  خمالفتك  أّن 
أمام  وصالته  منفردًا  صالته  بني  أي 
اآلخــريــن إمنــا هو من حمــِض الرياء، 
وإعــلــم أن الــبــالء هــواألخــالص يف أن 
تكون صالتك يف اخللوِة مثل صالتك 
يف املأِل، وأن تستحي من نفسك ومن 
تكون صالته بني  أن  أجل  ومن  ربــك، 
الناس حسنة ومجيلة، فأنه يف خلوته 
ِيفعل ذلك أيضًا، وهو ال يدري أن حسن 
الصالة يف اخللوةِ مل يكن لنفسه، بل 
من أجل أن يصليها أمام الناس كذلك، 
القوي  ِاخلفي  الرياء  من  أيضًا  فهذا 
الغامض، ألنه حسن صالته يف اخللوة 
ليحسنها يف املأل، فال يكون قد فرق 

بينهما. 
اآلفة والدرجة الرابعة للرياء:   -4
وهي أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس 
الشيطان  فــيــأتــيــه  صــالتــه،  يف  وهـــو 
فيعجز عن أن يقول له: أخشع ألجلهم، 
فأنه قد عرف أنه تفطن لذلك، فيقول 
له بلغة عرفانية ومنطق سلوكي كقوله: 
معراجك  وأنــت يف  اهلل  عبد  يــا  تفكر 
وقربانك اىل اهلل، فتفكر يف عظمِة اهلل 

وأنت  واقــــــــف وجالله، 
ـــــني يــــديــــه،  ب
فــــيــــحــــضــــر 

قلبه  ـــــك  ـــــذل ب
جوارحه  وختـــشـــع 

وجتـــري دمــوعــه ويظن 
أن ذلك عني اإلخالص 
هـــذا  أن  يـــــــدري  وال 

فأن  واخلـــداع،  املكر  عني 

وعظمته  جالله  اىل  كــان  لو  خشوعه 
ولبكى يف  خــالوتــِه  تــالزمــه يف  لكانت 
حضورها  خيتص  وال  أيــضــًا،  اخلــال 

حبالة حضور غريه. 
إال  الشيطان  إغــواء  من  يسلم  فال 
مــن دّق نــظــره، وســعــد بــعــصــمــِة اهلل 
وتوفيقه وهدايته، وإاّل فالشيطان قرين 
وباإلخالص  الــلــدود،  وعــدوه  اإلنسان 
ِوحزبه  الشيطان  من  اخلــالص  يكون 
ووساوسه، وباإلخالصِ تنال الدرجات 
ــة، وإّن  ــي ــعــال ال الــرفــيــعــة واملـــقـــامـــات 
لإلخالِص مثرات وعوائد وفوائد مجة 

ال تعد وال حتصى يف الدنيا واآلخرة.
بال  هانئًةسعيدًة  حياة  أراد  فمن 
إىل  يلتجئ  ان  لــه  ينبغي  أضــطــراب 
املوىل تعاىل يف كل أموره،النه الوحيد 
اىل  بــاالنــســاِن  يصل  أن  الـــذي ميكن 
شــاطــيء االمـــانِ والــنــجــاة مــن املهالِك 

الدنيوية واألخروية.

(ǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ)ǰǾƾƮǩƗ ǫƘǭȃƗ ƞǭƳƘƱ :ǛƸǆƢƛ
 ƞǮǍƘǝ ƞƽƷƴǭ Ǽǝ ƊƘǽƸǩƗǷ ǃȆƱȃƗ ƞǝƸǖǭ
(ǫȆƾǩƗ ƘǶǾǪǕ)ƊƗƸǵƺǩƗ
ǻǸǪǖǩƗ ǧƳƘǕ
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الكوفة....وما أجّل ما سّطرته هذه  تأريخ  ما أعظم 
املدينة العربية  من صفحاٍت، وما أبقته من آثار روحية 

وأدبية وعلمية ال تنسى. 
وَلِمَنْ  وَلِ��وَالِ��دَيَّ  لِي  اْغفِرْ  تعاىل:)رَبِّ  قوله  فجاء يف 
هو  هنا  البيت  معنى  قيل يف  مُؤْمِنًا()نوح:28(،  بَيْتِيَ  دَخَ��َل 

بيته اخلاص، وقيل املسجد، وقيل سفينة نوح.
ــي قــلــت: ألبـــي احلسن  فــعــن أبـــي ســعــد اخلــراســان
الرضا)عليه السالم(:)قال: فأن مسجد الكوفة بيت نوح 
لو دخله الرجل مائة مرة لكتب اهلل له مائة مغفرة ألن فيه 
دعوة نوح حيث قال:)رب اغفر لي ولوالدي...(،قال: قلت 
من عين بوالديه؟ قال: آدم وحواء)حبار األنوار:ج97(. 

ويف العلل: عــن أبــي سعيد اخلـــدري قــال: قــال لي 
تبارك  اهلل  ورمــح  العرب  اهلل:)الــكــوفــة مججمة  رســول 

وتعاىل وكنز اإلميان(.
ففي اجلانب الغييب مثاًل فهناك العديد من الروايات 
الشريفة اليت تشري وتؤكد على أنها من البلداِن الطيبة 
الشيعة)ج14- وســائــل  ففي  اجلنة  أراضـــي  مــن  وهــي 
ص387(عن حممد أبن سها عن أبيه عن جده عن أبي 
عبد اهلل)عليه السالم( قال:)إذا فقد اآلمن من البالد 
والطيب،  النساء  وأعتزلوا  اخليوِل  على  الناس  وركــب 
فاهلرب اهلرب، فقلت: جعلت فداك اىل أين؟ قال: اىل 
الكوفة ونواحيها أو اىل قم وحواليها فإن البالء مدفوع 

عنهما.
 فاملعنى: أن اهلل يدفع بها الباليا عن أهلها، كونها 

وأنتشار  الكاملني  املؤمنني  نشوء  ولكثرِة  اإلميــان،  كنز 
شرائع اإلميان فيها.

بسبِب  إال  منزلتها  وعظيم  كان شرفها  ما  فالكوفة 
إنه  الرواياِت  بعِض  ُعدَّ يف  الذي  العظيم  املسجد  هذا 
ومنزلته يف  ــرحــال،  ال إليها  يــّشــد  الــيت  املــســاجــد  مــن 
الشرف والِقدم مقرونة بالبيِت احلرام وباملسجِد النبوي 
الشريف، فورد يف كتب السرّي والتواريخ أنه كان معبد 
املالئكة من قبِل خلِق آدم، وأنه البقعة املباركة اليت بارك 
األنبياِء  من  بعده  ومن  آدم  أبينا  معبد  وأنــه  فيها،  اهلل 
واملرسلني)عليهم السالم( ومعبِد األولياء والصديقني. 

أهل  أئمة  أنظار  الكوفة حمط  مسجد  ُيعد  فلذلك 
البيت)عليهم السالم(، بل كانت ترنوا إليه عيون أمري 
املنورة  املدينِة  من  فما حترك  السالم(،  املؤمنني)عليه 
مسجدها  من  بالقرِب  الكوفِة  يف  رحاله  وقد حط  إال 
على بعد مائة مرت تقريبًا، فكانت العاصمة اإلسالمية 
أمري  الوصيني  سّيد  عاصمة  وهي  املدينة  بعد  الثانية 
إمامنا  عاصمة  أيــضــًا  وهــي  الــســالم(  املؤمنني)عليه 
منزلة  فأي  الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  املنتظر)عجل 
كان وسيكون  الذي  املسجد  عظيمة وشرف كبري هلذا 
مقر دولة املعصوم)روحي فداه(، فمن هذا وذاك أنطلقت 
جملتنا من كربالء احلسني الشهيد)عليه السالم( لتشد 
البيت)عليهم  آل  كوفة  املقدسة،  الكوفِة  اىل  الرحال 
عقيل)عليه  بن  مسلم  احلسني  سفري  كوفة  الــســالم( 
السالم( كوفة صاحب أمري املؤمنني الصحابي اجلليل 

ǟƳƘǅ ǰǾƾƭ ƧƘƮǩƗ

مسجد الكوفة قصر من قصور اجلنة!!!
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



ميثم التمار. 
الكوفة  ملسجِد  اخلاصة  األمانِة  اىل  دخلنا  أن  فما 
مسؤولة  وهــي  حــســني(  األخــت)ملــيــاء  أستقبلتنا  حتى 
قسم الشؤون النسوية  فسألناها بعض األسئلة ألجراء 

التحقيق حول هذا املسجد العظيم. 
 ǨǊǝƍ  ǰǭ  ƞǝǸǦǩƗ  ƴƪƾǭ  ƸƜƢǖǽ  ƗƵƘǮǩ  :ƸøøǽƷƗǸøøǢøøǩƗ

 ÝƞǲƪǩƗ ƷǸǆǡ ǰǭ Ƹǆǡ ǺǮƾǽǷ ǓƘǢƜǩƗ
ج/ ألن فيها قبور النبيني واملرسلني وغري املرسلني 
الــذي مل  وفيها مسجد سهيل  الــصــادقــني  ــاء  واألوصــي
عدل  يظهر  ومنها  فيه،  صلى  وقــد  إال  نبيًا  اهلل  يبعث 
منازل  بعده وهي  والقوام من  قائمه،  يكون  وفيها  اهلل، 

النبيني واألوصياء والصاحلني. 
السالم(  اهلل)عليه  عبد  أبــي  عــن  البحار  يف  وجــاء 

اجلنة  ــاض  ري مــن  روضــة  يقول:)الكوفة  مسعته  قــال: 
فيها قرب نوح وأبراهيم وقبور ثالمثأة نيب وسبعني نبيًا 
وستمأة وصي وقرب سّيد األوصياء أمري املؤمنني)عليه 

السالم((. 
ومسي مسجد الكوفة قصر من قصور اجلنة ملا روي 
السالم( املؤمنني)عليه  والبحار: عن أمري  الوسائل  يف 
قال:)أربعة من قصوِر اجلنة يف الدنيا:)املسجد احلرام، 
ومسجد  املــقــدس،  بيت  ومسجد  الــرســول،  ومسجد 

الكوفة(. 
 ǨƜǡ ƞǝǸǦǩƗ Ĉƴƪƾǭ ǰǭ ƧǷƸƲǩƗ ǳƸǦǽ ƗƵƘǮǩ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ

 ÝƞǖǮƪǩƗ ĈǫǸǽ ǰǭ ƸǶǒǩƗ
ج/ ألن روى اجمللسي يف البحار واحلر يف الوسائل، 
ــاب كــراهــيــة اخلـــروج مــن مــكــِة والــكــوفــِة واحلائر  يف ب
أبي عبد اهلل)عليه  أنتظار اجلمعة: عن  احلسيين قبل 
مسجد  أو  املدينة  أو  مكِة  من  خرج  السالم(قال:)َمن 
الكوفة أو احلائر احلسيين قبل أن يتنظر اجلمعة نادته 

املالئكة أين تذهب؟ال ردك اهلل(. 
 ÝƞǝǸǦǩƗ ƴƪƾǭ Ƽƽƍ ǰǭ ĆǧǷƍ ǰ Ćǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

هو  ــنــاه  وب الــكــوفــة  أســـس مسجد  مــن  أول  إن  ج/ 
قد  وأنــه  واملــأثــور،  املشهور  هو  السالم(كما  آدم)عليه 
نقص منه أثنا عشر ألف ذراع أو أقل بيسري أو أكثر كما 
روي يف األخبار عن السيد الطباطبائي فقال: وكان هو 

أعظم مّما هو األن بكثري .
الفقيه  كتاب من ال حيضره  الصدوق يف  ذكــر  وقــد 
الصادق)عليه  عــن  بــاإلســنــاد  الــبــحــار  يف  واجملــلــســي 
السالم( أنه قال: »حّد مسجد الكوفة آخر السراجني 

خطه آدم)عليه السالم( وأنا أكره أن أدخله راكبًا«. 
فقيل له: فمن غرّيه عن خطته، قال: أّما أول ذلك 
ثّم غرّيه بعد أصحاِب كسرى  نوح،  فالطوفاِن يف زمِن 
والنعمان ابن منذر، ثّم غرّيه زياد أبن أبي سفيان«)من 
احلر  الشيعة/  وسائل  الــفــقــيــه:ج255/4،  حيضره  ال 

العاملي:ج5(.
وهذه الرقعة املشرفة صارت فيما بعد مسجدًا 
لصالِة املسلمني خطه...أي الذي أمر ببناءِه كمسجٍد 
وقاص عندما  ابي  بن  للصالِة اجلامعة هو سعد 

كان قائدًا جليوش الفتح اإلسالمي سنة)17هـ(.
 ǴǾǪǕ)ǻƴǶǮǩƗ  ǫƘǭȃƗ  ǯƑ  ƬǾƮǅ Ǩǵ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ƴƪƾǭ Ǽøøøǝ  ǴøøǮøøǦøøƭ  ǯǸøøøǦøøøǽ  ƸøøǶøøǑ  ƗƵƑ  (ǫȆøøøøƾøøøøǩƗ

 ÝƞǝǸǦǩƗ
ج/ روي عــن أبـــي عــبــد اهلل)عــلــيــه الــســالم(

قــال:)إن قائمنا إذا قام يبين له يف ظهر مسجد 
الكوفة مسجدًا له ألف باب، وتتصل ببيوت الكوفة 
بنهِر كربالء حتى خيرج الرجل يوم اجلمعة على 

بغلٍة يريد اجلمعة فال يدركها(. 
 ÝƞǾǪǦǩƗ ƞǝǸǦǩƗ ƴƪƾǭ ƞƭƘƾǭ Ƙǭ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ

الكلية  الــــكــــوفــــة  مـــســـجـــد  مـــســـاحـــة  تـــبـــلـــغ  ج/ 
حوالي)11187,4م2(. 

 ƴƪƾǭ ǰǭ ƞǝǸǂǦǮǩƗ ƞǢǎǲǮǩƗ ƞƭƘƾǭ Ƙǭ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ÝƞǝǸǦǩƗ

املسجد  مــن  املــكــشــوفــة  املــنــطــقــة  مــســاحــة  أن  ج/ 
تساوي)5335,4م2(. 

 Ǽǝ ƞǾǪǦǩƗ ƻƗǸǡȁƗǷ ƝƴǮǕȁƗ ƳƴǕ ǘǪƜǽ Ǭǥ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ÝǴǾǝ ƟƗƷƘǲǮǩƗ ƳƴǕ ƘǭǷ ÛƴƪƾǮǩƗ

الكوفة هي)183( ج/ إن عدد األعمدة يف مسجد 
الكلية يف املسجد هي)56( عمود، وأن عدد األقــواس 

ـــفـــاع أعــلــى منارة  قــــوس، أربــــع مــــنــــارات، ويــبــلــغ أرت
فيه)30,85م(. 

 ÝƴƪƾǮǩƗ Ǽǝ ƟƘǭƘǢǮǩƗ ƳƴǕ Ƙǭ:ƸǽƷƗǸǢǩƗ
ج/ يبلغ عدد املقامات يف املسجد أثنا عشر مقامًا، 

هي: 
مقام النيب أبراهيم)عليه السالم(.   -1
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مقام اخلضر)عليه السالم(.   -2
دكة القضاء.  -3

بيت الطشت.   -4
مقام النيب حممد)صلى اهلل عليه وآله وسلم(.   -5

مقام النيب آدم)عليه السالم(.   -6
مقام جربائيل)عليه السالم(.   -7

مقام األمام زين العابدين)عليه السالم(.   -8
مقام النيب نوح)عليه السالم(.   -9

وموضع  الــســالم(،  املؤمنني)عليه  أمــري  مقام   -10
إستشهاده. 

مقام النافلة.   -11
مقام اإلمام جعفر الصادق)عليه السالم(.   -12

القوارير:ما عدد أبواب املسجد املعظم؟ 
ج/ للمسجِد املعظم سبعة أبواب، هي: 

باب احلجة، باب الثعبان، باب الرمحة، باب هانئ 
بــن عــروة)رضــي اهلل عــنــه(، بــاب عبد اهلل بــن عفيف 
األسدي)رضي اهلل عنه(، باب مالك األشرت)رضي اهلل 

عنه(، باب املختار الثقفي)رضي اهلل عنه(. 
 ÝƊƘǊǢǩƗ ƞǥƴƛ ƳǸǆǢǮǩƗ Ƙǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

الكوفة  جــامــع  ــنــاء يف  ب هــي  ــقــضــاء(  ال )دكــــة  ج/ 
بن  علي  املؤمنني  أمــري  عليها  جيلس  احلــانــوت  يشبه 
فيحكم  الناس  حوله  السالم(فيجتمع  طالب)عليه  أبي 
بينهم بكتاب اهلل وسنة نبيه، وينظر يف قضايا األحوال 

الشخصية ويقيم احلدود ويدحض الشبهات، ويرشدهم 
الكوفة  كــان جامع  فقد  وبهذا  الــســوي،  الــصــراط  اىل 
واألرشــــاِد  للتوجيِه  وحمـــاًل  اخلــالفــات  لفض  حمكمة 

اإلسالمي يف زمنه)عليه السالم(. 
 ƝƷǸǶǂǮǩƗ ƠƾǎǩƗ Ƿƍ ƠǂǎǩƗ ƠǾƛ ƞǆǡ Ƙǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

 ÝƞǝǸǦǩƗ Ĉƴƪƾǭ Ǽǝ
ج/ يف هذا املكان ظهرت كرامة ألمري املؤمنني)عليه 
السالم(يف بنت عزباء كانت قد غاصت يف ماٍء فيه العلق 
فوجلت يف جوفها علقة فنمت وكربت مما أمتصته من 
إخوتها حبلى،  البنت فحسبها  بطن  بذلك  فعال  الــدم، 
فراموا قتلها فأتوا أمري املؤمنني)عليه السالم( ليحكم 
وجعلت  املسجد  بستاٍر فضرب يف جانِب  فأمر  بينهم، 
وأعلنت  ففحصتها  الكوفة  بقابلة  وأمــر  خلفه  البنت 
رأيها، فقالت: يا أمري املؤمنني أنها حبلى حتمل جنينًا 
احلمأة  مــن  بطست  الــســالم(  فأمر)عليه  جوفها،  يف 
احلمأة  بذفر  العلقة  فأحّست  عليه  البنت  فأجلست 

فأنسلت من جوفها حنو الطشت. 
 Ǽǝ ǯƘǥ ƫǸǱ ƠĉǾƛ ǯƒƛ ƝƳƷƗǸǩƗ ƟƘǽƗǷƸǩƗ Ǩǵ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

 ÝƞƮǾƮǅ ƞǝǸǦǩƗ ƴƪƾǭ
ج/ نعم، الروايات الواردة عن أهِل البيت األطهار)عليهم 
السالم( تشري اىل أن بيت نوح)عليه السالم( كان يف 
مسجد الكوفة ويف رواية عن اإلمام علي)عليه السالم( 
أشار بيده اىل وسِط املسجد وقال:هاهنا جنرت سفينة 
نوح، عن اإلمام الصادق)عليه السالم(،قال:من هنا فار 
التنور، والشكل احلالي املنشأ على املكاِن القديم يشري 
اىل املكان الذي جنرت فيه سفينة نوح)عليه السالم(. 
 ǼƜǲǪǩ ǫƘǢǭ ƞǝǸǦǩƗ Ĉƴƪƾǭ Ǽǝ ƴƩǸǽ Ǩǵ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

 Ý(ǬǪƽǷ ǴǩƋǷ ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ)ƴǮƮǭ
ج/ نعم، ولعل الكثري منا يستغرب كيف ومتى قدم 
رسول اهلل إىل العراِق أصاًل حتى يكون له مقام هنا يف 
اهلل  اهلل)صلى  رســول  إن  الكوفة!!؟؟واحلقيقة  مسجد 
املكان  عليه وآله(أتى اىل هنا وصلى ركعتني يف هذا 
السماِء قال له جربئيل:  به اىل  ُأســري  وذلــك عندما 
أتدري أين أنت يا حممد الساعة؟ أنت مقابل مسجد 
كوفان، منزل آدم ومصلى األنبياء، فقال له رسول اهلل: 

فأستأذن لي أصلي فيه ركعتني. 
 ÝǬƽȁƗ ƗƶǶƛ ǯƘƜǖƦǩƗ ƙƘƛ ǼǮƽ ƗƵƘǮǩ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

ج/ األسم األصلي هلا هو: باب الثعبان وليس باب 
الناس، ملا روي يف  الفيل كما هو متداول على ألسنِة 
قالوا:  باإلسناد  املناقب  وغرر  املعاجز  ومدينة  البحار 
منرِب  على  خيطب  السالم(  املؤمنني)عليه  بينماأمري 
الكوفة إذ ظهر ثعبان من جانِب املنرب وجعل جير ويرقى، 
حتى دنا من أمرِي املؤمنني)عليه السالم(، فأرتاع الناس 
من ذلك وهموا أن يدفعوه عن األمام)عليه السالم(، 
فأومئ بالكِف عنه، فلما صار الثعبان على املنرِب رقى 

Čē
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إىل املرفأة اليت عليها اإلمام، ثم قام الثعبان ثم أحننى اإلمام على 
الثعبان فتطاول الثعبان إليه حتى ألتقم ُأُذنه، فتحري الناس من ذلك 
زال عن مكانِه،  ثم  الثعبان  قريبًا كالم  كان  وهو حيدثُه، فسمع من 
كاملصغي  والثعبان  شفتيه  السالم(جعل حيرك  املؤمنني)عليه  وأمري 
إليه، ثم سار الثعبان وعاد أمري املؤمنني)عليه السالم( اىل خطبته 
ومتمها، فلما فرغ نزل من املنرِب فأجتمع إليه الناس يسألونه عن حاِل 
ظننتم،  كما  ذلك  السالم(:ليس  فقال)عليه  فيه،  واألعجوبة  الثعبان 
وإمنا كان هذا حاكما على اجلِن فالتبست عليه قضية وصعبت عليه 
إياها، فدعا لي باخلري وأنصرف ودخل  فجاء ليستفهمها فأفهمته 
وهو جبهة  اليوم  الناس  منه  يدخل  الــذي  الكبري  الباِب  من  الثعبان 
عكس القبلة، فسمي باب الثعبان وأشتهر بذلك، فكره بنو أمية ظهور 
هذه الفضيلة ألمري املؤمنني)عليه السالم(فربطوا يف ذلك الباب فياًل 
مع  اليوم  الفيل حتى  بباب  فعرفت  الفضيلة،  تلك  تنسى  أن  ورامــوا 
املؤمنني)عليه  ألمري  الفضيلة  هذه  إظهار  أجل  ومن  لذلك  األســف، 
البيت  أهــل  كرامات  حتــارب  الــيت  املخططات  كل  السالم(وحماربة 

جيب علينا أن نرجع اىل تسميِة الباب األصلية وهي باب الثعبان. 
 ÝƞǝǸǦǩƗ ƘǶơƴǶǁ ǼƢǩƗ ƞǾƲǽƷƎƢǩƗ ƣƗƴƭȁƗ ƹƸƛƍ Ƙǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

ج/ األحداث التأرخيية كثرية ولكن أبرزها أستشهاد أمري املؤمنني 
عروة  بــن  وهــانــئ  عقيل  بــن  مسلم  وأستشهاد  الــســالم(،  علي)عليه 
واملختار الثقفي وأستشهاد الكثري من األولياء والصحابة املوالني آلل 

البيت)عليهم السالم(. 
 ƞǕǸǍ Ɲƴ ĉǾƾǩƗ ǬƽƎƛ ąƙƘƛ ƣƗƴƢƽƑ ǬƢǽǸǱ ǬǦǱƎƛ ƘǲǖǮƽ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

 ÝƗƶǶƛ ǬƢǪǮǕ ǨǶǝ
ج/ يف احلقيقة أردنا أن نستحدث بابًا بأسِم السّيدة طوعة كرامة 
هلا وملوقفها املشرف مع مسلم بن عقيل وهي باب جانبية من اجلهة 
الباب- وهــذه  الثقفي  املختار  ضريح  اىل  النساء  لدخول  اليسرى 
اهلل  البنني)سالم  أم  اىل  تنسب  اليت  باألبواب  شبيهة  طوعة-  باب 

عليها(. 
 ÝǬǾǒǖǩƗ ƞǝǸǦǩƗ ƴƪƾǮǩ ǔƽǸƢǩƗǷ ƷƘǮǕȁƗ ƍƴƛ ǺƢǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

ج/ بدأ البناء والتوسع قبل سقوط النظام البائد)من سنة2001م(
وأستمر العمران اىل ما بعد السقوط ولكن توقف أيام احلرب وال زال 

العمران مستمرًا إىل يومنا هذا. 
وأخريًا مل يبقى لنا شيء سوى أن نشكر اأُلخت)ملياء حسني(على 
اجلهوِد املبذولة من قبلها ومن الكادر النسوي، وجهود كل اخلريين يف 
األمانِة اخلاصة ملسجِد الكوفة. ويف مسِك اخلتام نقول لألخت ملياء: 
 Ý(ƸǽƷƗǸǢǩƘƛ ŷǢǝƷ)ƞǪƪǮǩ ƝƸǾƱȁƗ ǬǦƢǮǪǥ Ǽǵ Ƙǭ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ

ج/ أنا وكل الكادر النسوي نشكركم على هذا التواصل ونتمنى لكم 
التقدم والتوفيق وأن تسمو جملتكم اىل الرقي ألنها حبٍق ذات منهج 

واضح وهدف سامي أال وهو نشر ثقافة اإلسالم بصورٍة صحيحة. 
 ƴƪƾǭ ƷƳƘǚǱ  ǯƍ  ƘøøǱƳƷƍ  ĈǠǾǢƮƢǩƗ  ǰǭ ƘǲǾǶƢǱƍ  ǯƍ  ƴǖƛǷ  :ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 Ǽǝ ǳƷƘƥƋ Ĉǈǖƛ ǺǪǕ ĈƷǷƸǮǩƘƛ ƞƜǾƪǕ ƞƜǙƷ ƘǲơƳǷƗƸǝ ǬǒǖǮǩƗ ƞǝǸǦǩƗ
 ƸǞǖƩǷ ǰǽƴƛƘǖǩƗ ǰǽƹ ǫƘǭȁƗ ǫƘǢǭ ƘǲǾǲǾǕ ǰǾƛ ǯƘǦǝ ÛƞǖƽƗǸǩƗ ĈǴƢƭƘƽ
 ǰǾǪƕƘƽ Û ƞǾƭǷƷ ąƟƘǒƮǩ ƘǮǶƕƗǸƩƎƛ Ƙǲǂǖǝ Û(ǫȆƾǩƗ ƘǮǶǾǪǕ)ǟƳƘǆǩƗ
 ǳƶǵ ƝƷƘǽƹ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƘǲǱƗǸƱƍǷ ƘǲǭƸƮǽ ȅ ǯƍ ǤǩƵ Ǽǝ ȆǕǷ ǨƩ ŻƗ

.ƞƽƴǢǮǩƗ ǰǥƘǭȁƗ

صفر الخیر 1436 هـ  - کانون األول 2014م

ČĔ

تحقيق



واحلضور  ــعــمــل  وال الـــدراســـة  يف 
االجتماعي 

تعترب املرأة حاضنة االسرة واملعني 
اجملتمِع  لتكويِن  وأســاســا   , ــوي  الــرتب
الصاحل , فاملرأة هي حلقة الوصل ما 
القاعدة  وهــي  واجملتمع،  األســـرة  بــني 
الرصينة لتنشئة اعضاء اجملتمع تنشئة 
ان هلــا دور يف  , كما  إميانية وروحــيــة 
تنظيم عالقاتها بني الزوج واألب واألبن 
وكذلك األبناء بعضهم ببعض , ومن جهة 
باجلار  عالقاتها  بتنظيم  تقوم  ُأخــرى 
واالقرباء واجملتمع بكِل أطيافه , وللمرأِة 
أيضًا دور اىل جانِب دورها الرتبوي يف 
بناء االسرة واجملتمع هو دورها يف توفري 
اجلسدية  والرعاية  النفسية  السالمة 

واألجتماعية .
من الحقوق والواجبات 

المهمة هي:- 
*حق المرأة في الدراسِة والعمل:

 إن من حق املــرأة الدراسة والعمل 
ولكن بشروط وضعها اإلســالم فمثاًل 
خــروج املــرأة من البيت للحصوِل على 
بإهماهلا  وذلــك  املــال  ولتوفرِي  العمِل 
ــشــؤون املنزلية  ألوالدهــــا وأهــمــاهلــا ال
املرتتبة عليها مما جيعل الرجل يستنكر 
ذلك , فذلك أمٌر غري مسموٍح به لكن 
تكون هلا  املـــرأة  تعيشها  أجـــواء  هناك 
والدراسِة  بالعمِل  متتعها  يف  األحقية 
مرتبطة  وغــري  أنسة  كانت  إذا  وذلـــك 
إمـــــرأة مل  تــكــون  أو  بــشــخــٍص مينعها 

يكن هلا أوالد بعد، أو كان الــزوج غري 
موجود معها أصاًل أو رمبا هناك إتفاٌق 
مشرتك بني الطرفني فبهذه احلاالت 
تستطيع املرأة ممارسة حياتها الطبيعية 
وهلا احلق يف ممارسة أي عمل وكذلك 
ميكنها ان تواصل مسريتها يف الدراسة 

متى شاءت .
*المرأة والحضور االجتماعي : 

إن أساس اإلسالم هو ممارسة 
احلياة ولكن يف حدود التقوى، والتقوى 

هنا ال تعين عدم ممارسة شيء من 
أمور احلياة وأعتزاهلا , وإمنا تعين 

ممارسة شؤون احلياة يف حدود الشرع 
املقدس .

إقامة  فاملرأة تستطيع املشاركة يف 
الشعائر واملراسم الدينية كصالة اجلمعة 
ــــارة املــراقــد املــشــرفــة , وحضور  , وزي
,وكذلك املساهمة  الدينية  احملاضرات 
العملية يف األنشطِة االجتماعية .... فلم 
تكن هذه االمور مقتصرة على الرجال 
حبدوِد  ولكن  أيــضــًا  النساء  بــل  فقط 
الــشــرع املــقــدس وجيــب عليها مراعاة 
حجابها-مثال- صوتها , نظرتها،مشيتها 
, ولذلك فإن حقها مل يغنب يف  ....اخل 

هذا املضمار . 
ــكــون املـــــرأة قد  وبـــهـــذه احلـــقـــوق ت
حصلت على إستقالليٍة تامٍة , ومثلما 
الرجل لديه حقوق فاملرأة كذلك الن اهلل 
سبحانه وتعاىل مل يفضل شخصًا على 
متساوون  فاجلميع  بالعكس  شخص، 

املرأة  ومثلما  وحقوق  واجبات  ولديهم 
األشياء  بعض  عليها  وتعاىل  اهلل  حرم 
,كذلك الرجل فبالعقيدة الدينية وعرب 
زرع األفكار اإلجيابية تستطيع املرأة ان 
العقيدة  وبهذه  متــارس مجيع حقوقها 
جعلت املرأة هدفًا تسعى إليه هو هدف 
الرجل نفسه وجعل هلا ثوابًا هو ثواب 
الــرجــل نفسه وبــذلــك أشــرقــت صور 

النساء الناجحات .
كيف ننظر اىل حقوِق املرأة ودورها 

البنائي؟ 
إن طبيعة النظام اإلسالمي االهلي 
تشكلت نظرته للمرأة , وحتددت حقوقها 
وواجباتها الشرعية , فهو ينظر للمرأِة 
يتصف  إنساني  كفرد  مستقلة  بصورٍة 
الرجل,  عـــن  متــيــزهــا  خبــصــوصــيــات 
واىل جانب هذه النظرة املستقلة يراها 
كجزء من اجملتمع الصغري ) األسرة( 
اإلنساني  بــاجملــتــمــع  مــرتــبــط  وكــجــزء 
الــدور اإلجتماعي  ان  , وكذلك  الكبري 
البنائي للمرأِة ذو بعدين , البعد االول 
والثاني  املؤسسة)اأُلسرية(,  من خالل 
من خالل املؤسسة االجتماعية الكبرية 
)اجملتمع ( , كذلك يبني القرآن الكريم 
مسؤولية  إن  املــبــاركــة  العصِر  بــســورِة 
واقعة على  البنائي يف اجملتمع  التغري 
عاتِق مجيع الناس برجالِه ونسائِه, وإن 
مجيع الناس لديهم وظائف مهمة ازاء 
بعضهم البعض يقول عز وجل:)وَالْعَصِْر 
َآمَنُوا  الَّذِينَ  إِلَّ  َلفِي خُسٍْر  اإْلِنْسَانَ  إِنَّ 
وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا 
املباركة من  بتقرير السورة  بِالصَّبِْر(أذن 
يتخلى من الرجاِل أو النساِء عن دورِه 
البنائي املتفاعل يف اجملتمع اإلسالمي 
فــإنــُه خيـــرج حينئذ مــن إســتــثــنــاِء من 
يكوِن خاسرًا حيث قال عز وجل :)إِنَّ 
اإْلِنْسَانَ َلفِي خُسٍْر(أي املتخلي عن دورِه 
البنائي سيكون من اخلاسرين حقًا وكما 
تشمل  القرآنية  السورة  إن  واضــح  هو 

االنسانية بذكورها واناثها.

حقوق املرأة الشرعية 
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لزوجها سكنًا  الصاحلة  الزوجة 
اليت  العابدة،  املؤمنة  املــرأة  هي 
يف  زوجــهــا  وحتــفــظ  نفسها،  حتــفــظ 
مالِه  يف  وحتــفــظــُه  وعــرضــه،  نفسه 
معاملة  الـــيت حتــســن  وهـــي  وولــــده، 
واهــلــهــا وجــريانــهــا وحتسن  ــا  زوجــه
ادارة بيتها الذي هو مملكتها اخلاصة 
اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل ملكة 
متوجهة عليه، فالزوج قد يقضي يف 
لكن  الــيــوم  يف  قليلة  ســاعــات  منزله 
بيتها،  يف  وقتها  معظم  تقضي  املرأة 
كله  البيت  صلح  صاحلة  كانت  فــأن 
كله،  البيت  فسد  فاسدة  كانت  وان 
لالنسان،  القلب  مبثابة  وهي  ال  ومل 
فان حلم القلب صلح اجلسد كله وان 
كله وضاع  القلب فسد اجلسد  فسد 

صاحبه! 
عمل  هلـــا  الـــصـــاحلـــة  املــــــرأة  ان 
عظيم يف حياتها وبيتها ال يقل ان مل 
يزد عن عمل الرجل وكدُه يف احلياة 
لزوجها  سكنًا  فاملرأة  املــال،  لتوفري 
اقتصاد  ووزيـــرة  ألطفاهلا  وحاضنة 
كما  زوجــهــا-  تعامل  بيتها،  لــشــؤون 
باملودة  وتــعــاىل-  سبحانه  ربها  امــر 
والــرمحــة والــطــاعــة الــتــامــة يف غري 

معصية، تربى اوالدها تربية إسالمية 
فهم  فـــتـــغـــرس  رشــــيــــدة،  صــحــيــحــة 
الصغر  منذ  العظيم  االســالم  مبادئ 
اجملتمع،  يف  صــاحلــني  ــنــشــأوون  فــي
زوجها  تــعــني  الــصــاحلــة  فـــالـــزوجـــة 
والــضــراء، وحتفظه يف  الــبــأســاء  يف 
حــضــوره وغــيــابــه، وختــفــف عــنــه وال 
سرته،  اليها  نظر  واذا  عليه  تثقل 
عنها  غاب  واذا  اجابته،  دعاها  وان 

 . حفظته
ــى املــســلــِم عند  لـــذلـــك جيـــب عــل
الصاحلة  الــزوجــة  خيتار  أن  الــزواج 
املتدينة، ألن أختيار الزوجة الصاحلة 
األسرة  بناء  أهم األسس يف  هي من 
سوِء  عن  ناجتًة  املشاكل  أغلب  وألن 
العائلة  عند  يقف  ال  وهــذا  األختيار 
كان  وهلــذا  اجملتمِع  اىل  يتعداها  بل 
حسن األختيار قطب الرحى للسكينِة 
وهلذا  العائلي،  والسالِم  واألطمئناِن 
العناية  يستحق  األخــتــيــار  فــأن  كــلــه 
ــمــا جــــاء يف  ـــمـــام الـــكـــبـــري: ك واألهـــت
الــنــيب)صــلــى اهلل عــلــيــه والـــه  قــــول 
الــديــن تربت  بـــذات  وســلــم(:)عــلــيــك 
ـــداك()حبـــار األنــــــــوار:204/18(،  ي

وقلبك  بــاخلــري  يــــداك  امــتــألت  أي 
ووليها  املرأة  على  وكذلك  بالسعادة، 
كان  وان  الــصــاحل  الـــزوج  ان خيــتــار 
عليه  اهلل  النيب)صلى  لقول  فــقــريًا: 
إلــيــك رجل  ــم(:)إن خطب  ــه وســل وال
فزوجوه()ميزان  وخلقه  دينه  رضيت 

احلكمة:ج2(. 
العامل  صلح  صلحت  إن  فــاملــرأة 
واجملتمع  والـــزوج  البيت  عــن  فضاًل 
الزوج وتسعده  فهي اليت تطيل عمر 
وهي اليت تشقيه وتقصر عمره وهذا 
مــا دفــع رســـول اهلل)صــلــى اهلل عليه 
يتعوذ يف دعائه من  وآله وسلم( ألن 
من  بك  الزوجة:)أعوذ  هذه  مثل  شر 
مشييب()وسائل  قبل  تشيبين  أمرأة 

الشيعة:34/20ح24960(.
صاحبة  هــي  الصاحلة  فالزوجة 
هي  العظيم  اخلــلــق  صــاحــبــة  الــديــن 
احملافظة على بيتها وتربية أطفاهلا، 
البيت  واصــــل  واملـــربـــيـــة  األم  فــهــي 

املؤمن...

ǻƴƽȅƗ ƷǸǱ

صفر الخیر 1436 هـ  - کانون األول 2014م
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ـــاضـــي  امل الـــــقـــــرن  مـــنـــتـــصـــِف  يف 
فكرته  ان  عــلــمــًا  احلـــاســـوب،  ظــهــر 
اإلنسان  قـــدم حــاجــة  قــدميــة  كــانــت 
إجـــراء  يف  ســيــمــا  وال  مــســاعــد  اىل 
الــعــمــلــيــات احلــســابــيــة املــعــقــدة فهو 
جيدًا  تأملناه  ولــو  افــرتاضــي،  عــامل 
وفائدًة  كـــبـــريًا  نــفــعــًا  فــيــه  ــا  لــوجــدن
له  كــان  وان  هــذا  عاملنا  يف  عظيمة، 
ناحية  من  االنسان  حياة  على  ضرر 
يف  رئيسي  سبب  فهو  عليه،  االدمان 
القّيمة  املعلوماِت  من  الكثري  إيصاِل 

جدًا إىل أذهاِننا.
ومن هذا وذاك كان لنا الوقفة مع 
ــِة الــســت)ســراب شــاكــر( فهي  املــدرّب
مدّربة حاسوب منذ عشر سنوات أو 
عليا  فهي حاصلة على شهادة  أكثر، 
وخباصة  لبنان  مــن  الكومبيوتر  يف 
الـــبـــحـــوث والــــدراســــات  يف إعــــــداِد 

االسرتاتيجية. 
من  الـــعـــديـــد  يف  شــــاركــــت  ـــــد  وق

الدورات اليت تقيمها بعض منظمات 
على  الناس  لتدريِب  املدني  اجملتمع 
احلــــاســــوِب وانــظــمــتــه، وهــــي اآلن 
إحدى  احلـــاســـوب يف  مـــادة  تــــدُرس 
يف  حمافظتنا  يف  البنات  إعــداديــات 

املقدسة. كربالء 
سراب  للست  االول  ســؤالــنــا  ويف 
مهتمة  أنــِت  ملــاذا  قــائــلــني:  سألناها 

جدًا بعامِل احلاسوب؟ 
للحاسباِت  حـــيب  إَن  فـــأجـــابـــت: 
كنُت  فـــقـــد  يــــوصــــف،  ال  حــــب  هــــو 
بــه يف  ان ختصصت  اىل  بــه  مــولــعــًة 
دراســــيت اجلــامــعــيــة، واضـــافـــت إن 
ســبــب الــتــفــاعــل الــكــبــري بــيــين وبني 
التعامِل  على  قـــدرٍة  مــن  أملكُه  ومــا 
ملواكبة  هــو  وتعليمه  احلــاســوِب  مــع 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي احلــاصــل يف 
الـــدول املــتــقــدمــة، فــاحلــاســوب عامل 
متطور جدًا ففي كل يوم تظهر أشياء 
جديدة فيه، وُأريد أن أقول هنا: أن 

العراقي عامة  والعقل  طلبتنا خاصة 
والدقة  الذكاء  على مستوى عاٍل من 
فلذلك انا احب ان اضيف معلومات 

دائمًا جديدة لطالبي. 
كثرية  فوائد  له  األنرتنيت  فمثاًل 
جدًا مثل االتصال واحملادثة بالصورِة 
الطويلة  الرسائل  وأرســال  والصوت 
أرســال كتب  االمــر اىل  جــدًا، يصل 
احتوائه  عن  ناهيك  كاملة  ومؤلفات 

على معلومات مفيدة جدًا. 
 ƟƘǞǅ ǬøøøøǵƗ  Ǽøøøǵ  Ƙøøøǭ  :ƸøøøǽƷƗǸøøøǢøøøǩƗ

 ÝƬƩƘǲǩƗ  ƙƷƴǮǩƗ
أجابت: هناك ثالثة أشياء جيب ان 
واحداها  الناجح  املــدرب  فيها  يربع 
الصوت،  لــآخــرى)الــنــظــرة،  مكملة 
اىل  نظره  يوزع  ان  واقصد  الكالم( 
يهمل  وال  بالتساوي  املتدربني  مجيِع 
نربة  ذا  ــه  صــوت ــكــون  ي وان  احـــــدًا، 
يــكــون كالمه  وان  وهــادئــة،  واضــحــة 

العبارات واجلمل.  مرتابطًا متسق 

مبدعٌة كربالئية بين الحاسوب والتدريب

čč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

لقاء العدد



 ƠǾǱƸƢǱȅƗ ƬƜǅƍ ǯƗ ƴǖƛ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ƞǾǭǸǾǩƗ ƘǲơƘǾƭ ǷƗ ƘǲǮǩƘǕ ǰǭ ŸƊƺƩ
 ǰǦǮǽ  ǜǾǥ  ƝƸøøøƽ ćƍǷ  ƠǾƛ  Ǩøøǥ  ǨøøøƱƳǷ
 Ǽǝ  ĈƊƘǲƛȁƗ  ǺǪǕ  ƝƸǎǾƾǩƗ  ǰǽǸƛȂǩ
 ĈƊƘǲƛȅƗ  ǔǢǽ  ȅ  Ǽǥ  (ƠǲǩƗ) ĈǧƘǮǖƢƽƗ

 ÝǼǕƸǂǩƗ  ƷǷƶƮǮǩƗ  Ǽǝ
فأجابت الست سراب: صحيح أن 
مشكالتنا  حِل  يف  يساهم  االنرتنيت 
املعاصرة وصحيح ان فوائده العلمية 
على  تــأثــريه  مــن  وال حتصى  تعد  ال 
شرحية الشباب من خالل زرع الثقة 
ـــنـــاء وذلــــك من  بــني الــوالــديــن واالب
االبناء  مع  قوية  عالقة  اقامة  خالِل 
حبدود  ولكن  العالقة  تلك  وتوطيد 
معينة ، وثانيًا: بوجود رقابة صارمة، 
من  الكثري  توجد  أقول  كمدّربة  وانا 
ميكن  للمراقبِة  احلاسوبية  الربامِج 
دوِن  واألمهات من  اآلباء  يتعلمها  ان 

االبناء.  علم 
 ƞƛǸǖǅ ƴƪǽ  ǰǭ  ĆǣƘǲǵ  :ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ǰǾǮ ĉǾǢơ  ǜǾǦǝ  ƙǸƽƘƮǩƗ  ĈǬǪǖơ  Ǽǝ

 ÝǤǩƵ
السبب  ســـــــراب:  ـــســـت  ال ـــت  قـــال
احلاسوب  تعلم  الرئيسي يف صعوبة 
امُلّدرب  بــني  كــبــرية  فــجــوة  ان هــنــاك 
وعدم  واملُتدّربة  اوامُلدّربة  واملُــَتــَدّرب 
ــأقــول: جيب  املــواصــلــة يف الــتــعــلــم ف
على  واإلصــرار  واملتابعة  االستمرار 
احلـــاســـوب صار  تــعــلــم  ألن  الــتــعــلــِم 
املاسة  للحاجِة  فــرد  لكل  ــًا  ضــروري
املعاصرة  الــيــومــيــة  حياتنا  يف  إلــيــه 
يقاس  االن  االمــــم  أصــبــحــت  فــقــد 
خالِل  من  العلمي  وتقدمها  تطورها 
واالنظمة  لــلــحــاســوب  أســتــعــمــاهلــا 
العلوم  مستوى  على  حتى  اجلــبــارة 
وكيمياٍء  وهندسٍة  طٍب  من  الطبيعية 

وغريها.  وصناعات 
 ƬƕƘǆǲǩƗ  ǬøøǵƗ  Ǽøøǵ  Ƙøøǭ  :ƸøøǽƷƗǸøøǢøøǩƗ

 ǬǪǖơ  ǼøøƕƴøøƢøøƜøøǮøøǩ  ƘøøǶøøǾøøǭƴøøǢøøơ  ǼøøøƢøøøǩƗ
 ÝƙǸƽƘƮǩƗ

اجــــابــــت الـــســـت ســـــــراب: اقــــدم 
ثالثة  احلاسوب  تعلم  يف  للمبتدئني 

وهي: نصائح 
مهمة  فــــاإلرادة  اإلرادة:  االوىل: 
وتزيده  املــتــعــلــم  ــقــوي  ت ــا  ــه ألن جــــدًا 

صربًا. 
وعدم  واإلصــرار:  العزم  والثانية: 
الـــوقـــوف عــنــد حـــٍد مــعــني ألن ذلك 
والفشل  اإلحــــبــــاط  إىل  ســـيـــؤدي 

الصعاب.  تهون  فبالعزِم واالصراِر 
الثالثة: عدم الغرور: واإلكتفاء مبا 
احلاسوِب  عــن  معلوماٍت  مــن  ميلك 
ِلتصوره انه يعلم كل شيء فهذا يؤثر 
سلبًا على املتعلِم وجيب ترك األنانية 
وحب الذات ألنهما من الصفاِت اليت 
خيسر  وقــد  املتعلم  فشِل  اىل  تــؤدي 
احلاسوِب  مــع  الــتــعــلــيــمــي  مـــشـــواره 
احلاسوب  خــرباء  ان  فها حنن جند 
يبخلون  ال  فيه  العلماء  بل  ومدربيه 
مبعلوماتهم على احٍد ابدًا، ألن عامل 
احلاسوب عامل متطور وسريع جدًا. 
 ǼǩƘƮǩƗ ƘǲƢǡǷ Ǽǝ ƸǂƢǱƍ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ƘǮǝ  (ǸøøǱƘøøǲøøǩƗ)ǸøøǵǷ  ƴøøǽƴøøƩ  ƬǪǎǆǭ

 ÝǳƘǲǖǭ
قالت الست سراب: هذا املصطلح 
التكنولوجي  النانو  علم  بــه  يقصد 
وأتصاالت  املــــــواد،  عــلــوم  ومــعــنــاه 
واهلندسة  الفيزياء  مع  العلوم  هــذه 
احليوية  واهلـــنـــدســـة  املــيــكــانــيــكــيــة 
وربطها مجيعًا  الكيميائية  واهلندسة 
يطلق  ما  وهو  موحد،  نانوي  بنظام 
القادر  احلـــاســـوب،  بــعــمــالق  عــلــيــه 
او  اكثر بأالِف  على حفظ املعلومات 
احلواسيِب  ذاكرِة  من  املرات  ماليني 

املوجودة اآلن. 

 ƞǲƾƭ ƝǷƴǡ ǄƲǁ ǨǦǩ :ƸǽƷƗǸǢǩƗ
 ǹƸơƘǽ  ǰǮǝ Û  ǴơƘǾƭ Ǽǝ ƘǶƛ  ǻƴƢǢǽ

 Ý ĈǤơǷƴǡ Ǹǵ
قدوتي  ســــراب:  املـــدّربـــة  ــت  أجــاب
املعاشة  اليومية  على مستوى حياتي 
اكثر  القدوة لي وهو  والدي فهو  هو 
نفسي  يف  الثقة  زرع  صــديــق  وأعـــز 
وأوالني إهتمامًا خاصًا فكان نتيجة 
املرحلة  هــذه  اىل  وصولي  هو  ذلــك 
أّما  واحلمد هلل،  حياتي  من  املتميزة 
على املستوى الديين واالنساني فال 
شك وال ريب ان قدوتي وقدوة مجيع 
أبيها  أم  ومــوالتــي  سيدتي  الــعــاملــني 
فاطمة الزهراء)عليها السالم( فهي 
وجرأتها  وشجاعتها  بصربها  قدوة 
شيء  وكل  وعفتها  وحشمتها  ودينها 

حياتها.  يف 
نهايِة  على  املــوعــد  أزف  ان  وبعد 
لقاِءنا مع املدّربة الست سراب شاكر 
تقدمنا هلا بالشكر اجلزيل واالمتنان 
مشكورة  عـــرضـــت  ـــهـــا  ألن الـــكـــبـــري 
خدماتها يف ان تقيم دورات تدريبية 
يف  الفكرية  الشؤون  قسم  ملنتسبات 
العتبة احلسينية املقدسة فشكرناها 
عــلــى هـــذا االقـــــرتاح وقـــد عرضت 
علينا بعض أنظمة احلاسوب وكيفية 
وبرامج  أنظمة  إنشاء  بكيفية  تفننها 
ــدة فــنــســأل الــبــاري تــعــاىل أن  جــدي
يوفقها لكل خري وان يلهمها السداد 

والصواب. 
احلاسوب  اصـــبـــح  فــقــد  وهـــكـــذا 
يــتــجــزأ مــن حياة  وتــعــلــمــه جــــزءًا ال 
من  جــزًأ  واصــبــح  املعاصر  االنــســان 
احلياتية  واألنشطة  اليومية  احلياة 
لقاُءنا  كان  وغريها  األسباب  وهلذه 
فوقفنا  ســـراب  الــســت  املـــدّربـــِة  مــع 
تعلم  مــتــطــلــبــات  ــعــِض  ب مــعــهــا عــلــى 

وتعليمه. احلاسوب 
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لقاء العدد



لوجٍه  إطــاللــة  املـــقـــال   هـــذا  يف 
النباتي  العنصر  فيه  يشرتك  تأويلي 
من الزخرفة النباتية والنص القرآني 
أنواع  تناولت  الــيت  اآليــات  وخاصة 
النبات وكذلك الفكر اإلسالمي وبني 
والنص  النباتية  الــزخــرفــة  أحـــاالت 
أوجه  من  وجــه  لنا  يتحدد  القرآني 
ترسلها  مكانية  حدود  الباطن ضمن 
لنا جوهر الزخرفة النباتية وهذا ما 
إال  هو  ما  املقال  هــذا  ان  لنا  يؤشر 
نوافذ  من  نافذة  إىل  يوصلنا  طريق 
مطلق  على  خالهلا  من  نطل  عديدة 

الزخرفة اإلسالمية .
أن لب الزخرفة اإلسالمية كامن 
املزخرف  عليه  يطلق  مــا  طيات  يف 
النباتية(. الزخرفية  )التجريديات 
الــنــبــات والسيما  تــأويــل  فــمــن جــهــة 
الورقة والساق ،تأويال كله هزة ومن 

استغالال  اخلــطــوط  اســتــغــالل  جهة 
. التصور  يصنعه 

اليت  ـــة  ـــزخـــرفـــي ال ـــظـــومـــة  واملـــن
نباتية  ــة  ــي زخــرف مـــفـــردة  ــا  أســاســه
الــوئــيــد حتيل  تــكــرارهــا  واحــــدة يف 
»على  التالية  اإلحــالــة  إىل  املتلقي 
بــكــيــانــه إىل اهلل  يــتــوجــه  أن  املــؤمــن 
وغاية سعيه يف  ،فاهلل مصدر جذبه 

آن واحد .
الزخرفية  املـــنـــظـــومـــة  فــــكــــأن 
الصورة  بهذه  ظهورها  يف  النباتية 
تريد أن توصل املتلقي إىل أن اصل 
عنه  يعرب  ما  وهو  واحد  هو  الوجود 
الوجود(  )وحدة  بـ  اإلسالمي  الفكر 
. ويف ذلك يقول اهلل سبحانه وتعاىل 
فثم  تولوا  فأينما  ))وهلل املشرق واملغرب 
أن  يعين  هــذا  )ال��ب��ق��رة،115(  وج��ه اهلل(( 
أال وجود إال وجود اهلل فهو املوجود 

يف كل الوجود.
الزخرفية  ـــوحـــدة  فـــال وبـــذلـــك 
يف  وعــي  غــري  عــلــى  تنتقل  النباتية 
املتناهي  ــشــري  ــب ال الــعــجــز  حــــدود 
اإلهلية  القوة   ( املتناهية  القوة  أمام 
الوحدة  فـــكـــأن  وهـــكـــذا  ــقــة(  املــطــل
الــزخــرفــيــة الـــيت ال مــبــتــدأ هلــا وال 
وهي   إســالمــيــة  فــكــرة  تــؤكــد  منتهى 
هو  الـــذي  اهلل   ، اهلل  وراء  الــســعــي  
األسباب  تــبــدأ  منه  واألخـــر،  األول 
تأملنا  وإذا   , املسببات  تنتهي  وأليه 
التجريدات الزخرفية النباتية واليت 
النخلية  املــروحــة  زخــرف  بينها  مــن 
البصرية  الــقــراءة  هــذه  مثل  تقودنا 
أسلوب  بـــأن  الــيــقــني  يشبه  مــا  إىل 
حتليلها وصياغتها اجلمالية ال ميكن 
يكشف  وإمنا  ساعته  وليد  يكون  أن 
سليل  ،فــهــو  الــســنــني  آالف  تــقــالــيــد 

النبات  مملكة 
في التصميم الزخرفي  اإلسالمي وجماليتها
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ابداعات نسوية



الــصــيــغ اجلــمــالــيــة الـــيت حتــفــر بها 
الرافدينية  األلواح  على  التجريدات 

. والفخارية  احلجرية 
وإذا كانت النخلة قد بدأت متتلك 
الرسوم  تــلــك  يف  الـــرمـــزي  متثيلها 
صيغة  إىل  حتولت  فقد  التوحيدية 
اإلسالمي  الــفــن  مــع  حبــتــة  تنزيهية 
التحول  تعكس  اإلسالمية  والزخرفة 
التنزيه  إىل  التشبيه  من  التدرجيي 
ســـــواء كــــان ذلــــك مـــن خــــالل رسم 
النخلة أو من خالل متابعة حتريفات 
أخذت  الــيت  االقــنــثــا  أوراق  أشــكــال 
عالقة  هلا  زخرفية  هندسية  صيغة 

باحللزون والتو شيح العربي .
النباتية  للمفردة  أن  نرى  من هنا 
أهمية  اإلســـالمـــيـــة  الـــزخـــرفـــة  يف 
واضحة عكست بشكٍل دقيق الذهنية 
اليت سريت حضارة هذه األمة .فقد 
كتابنا  يف  النباتية  املــفــردات  وردت 
لتعطي  ــم(  ــكــري ال )الـــقـــرآن  اجملــيــد 
وأهمية  قدسية  النباتية  للتجريدات 
على  الباري عز وجل  بنعم  ولتذكرنا 
بــين آدم هـــذا مــن جــهــة ومـــن جهة 
اخلالد  بــالــفــردوس  لتذكرنا  أخــرى 
الـــذي هــو أمــل كــل مــؤمــن ويف ذلك 
َفاكِهٌَة  ))فِيِهمَا  وجل  عز  اهلل  يقول 
وَنَْخٌل وَرُمَّانٌ(( )الرمحن , 68( وقوله 
بِهِ  َلُكمْ  َفَأنْشَْأنَا   ((: وتعاىل  سبحانه 
فِيهَا  َلُكمْ  وََأعْ��نَ��اٍب  نَخِيٍل  مِ��نْ  جَنَّاتٍ 
تَْأُكُلونَ((  وَمِ��نْ��هَ��ا  َك��ثِ��ريَةٌ  َف��وَاكِ��هُ 
عز  اخلالق  تكريم  ،19(ومـــن  )امل��ؤم��ن 
العليا  لذاته  وصفه  ورد يف  ما  وجل 
ــعــاىل ))يُ����وَق����دُ مِ����نْ شَ���جَ���رَةٍ  بــقــولــه ت
ما  وهذا  )النور،35(  َزيُْتونَةٍ((  مُبَارََكةٍ 
أهمية شجرة  ندرك  أن  يوجهنا إىل 
والعنب،  والــرمــان  والنخلة  الزيتون 
األغلب  ملحة يف  بنزعة  يظهر  الذي 

أن مل نقل كل التجريديات الزخرفية 
من  االستنتاج  إىل  يقودنا  ما  وهــذا 
ينفذها  يعد  مل  التجريدات  تلك  أن 
اعتباطيا  أو  عفويُا  املسلم  الفنان 
لفكر  ــكــاســا  ــع ان ذلــــك  جــــاء  وإمنـــــا 
مشولي أكد حضوره وانتشاره وعلى 

خمتلف األمكنة واألزمنة .
يــنــظــر املــفــكــرون املــســلــمــون إىل 
أساس  على  الطبيعة  يف  املوجودات 
)املعادن  أجــنــاس  أربــعــة  تشكل  أنها 
والــنــبــات واإلنــســان واحلــيــوان( وان 
كثرية  أنــــواع  حتــتــه  منها  جــنــس  كــل 
املراتب  ـــى  أدن مــن  هــو  مــا  فمنها   ،
،ومنها ما هو من أشرفها وأعالها ، 
ويف هذا يرون أن النخلة هي أشرف 

مراتب النبات .
لعنصر  أن  بالذكر  اجلدير  ومن   
الزخرفة  يف  ــة  ــي ــخــل ــن ال ــــروحــــة  امل
من  يتأتى  اإلسالمية حضور مجالي 

الوحدة  حيقق  العنصر  هذا  كون 
أجـــــزاءه فهو  الــتــنــوع يف  مــع 
اإلكثار  معنى  على  ينطوي 
العناصر  ــــاف  أصــــن ــــن  م
على  يؤثر  أن  دون  املرئية 

وحدة الشكل .
هــــــــــــذا مـــــــــن جـــهـــة 

ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
النخلة  فلزخرفة 
متميزة  مســـــة 
وهــي الــتــنــوع يف 
امللمس واالجتاه 
حيقق  ،ممـــــــــا 
مسات مجالية 
ـــظـــومـــة  ـــمـــن ـــل ل
ـــة ،  ـــي ـــزخـــرف ال
تتسم  ــــك  كــــذل
من  ــــتــــنــــوع  بــــال

مسك اخلطوط وجيمع بني اخلطوط 
الـــرأســـيـــة واألفـــقـــيـــة واملـــقـــوســـة مع 
ومن  اخلـــطـــوط  أطـــــوال  ــوع يف  ــن ــت ال
اجلدير بالذكر أن اخلطاب القرآني 
هلا  كــان  مجالية  بسمات  لنا  أوحــى 
املزخرف  ــوك  ســل عــلــى  األثــــر  ــغ  ــال ب
))جَنََّتيِْن  وجل  عز  يقول  ،إذ  املسلم 
وَجَعَْلنَا  بِنَْخٍل  وَحََفْفنَاهُمَا  َأعْنَاٍب  مِ��نْ 

)الكهف،32(. َزرْعًا((  بَيْنَهُمَا 
النخلة  مســـات  لــنــا  تظهر  وهــنــا 
النباتات  بــقــيــة  وكــذلــك  اجلــمــالــيــة 
والثواب،  باجلنة  الوثيق  لالرتباط 
مهمًا  ُعنصرًا  هنا  النخلة  شكلت  إذ 
من  املهمة  األشكال  أحد  باعتبارها 
النخلة  وأن  ،كما  اجلنِة  يف  الشجِر 
ذلــــك ألن اهلل  ــا  تـــفـــردت مبـــيـــزة هــن
سبحانه وتعاىل أشار أليها ككل ومل 

ليميزها. يشري إىل مثرها 
د. صفا/ املقال السابع عشر
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هي 
الـــــســـــيـــــدة 
رباب  الــفــاضــلــة 
بن  القيس  أمــرؤ  بنت 
عدي بن أوس بن جابر بن 

كعب بن عليم الكالبية. 
وأفضلهّن  النساء  خيار  مــن  كانت 
ُأسرتها  عرفت  والشعر،  واألدب  العبادِة  يف 
كان  الشعر،  ونظم  واحلكمة  اللسان  بفصاحِة 
العربية  اجلزيرة  وجــوه  من  وأعمامها  والدها 
العرب  انــســاِب  وكـــان هلــم معرفة خــاصــة يف 
القبائل  وحسم اخلالفات اليت كانت تقع بني 
عرف  ما  بسبب  العربية  اجلزيرة  يف  العربية 
ورزانة  البالغة  وحسن  العقِل  برجاحِة  عنهم 

الشخصية. 

ـــر الــســمــعــة الــطــيــبــة اليت  عــلــى إث
كانت تتصف بها ُأسرتها َتقدَم اإلمام 
احلسني)عليه السالم(خلطبتها وما 
إن طلب اإلمام)عليه السالم( يدها 
حتى وافقت ُأسرتها على ذلك بل أنها 
تشرفت بأن يقرتن اإلمام)عليه لسالم( 

بابنتهم. 
إلمتام  املطلوبة  املراسيم  اجراء  بعد 
ـــزواج دخلت هــذه الــســّيــدة ذات  ال
اإلمام  بيت  الكرمية  اأُلصـــول 
السالم(  ــه  ــي احلــســني)عــل
النعمة  بهذه  َفــِرحــة  وهــي 
عّز  الباري  بها  أنعم  اليت 

وجل عليها.
اإلمام  مــن  زواجــهــا  وبعد 
له  الــســالم(ولــدت  احلسني)عليه 
السالم(وعبد  سكينة)عليها  السّيدة 
اهلل الذي ُأستشهد يف اليوم العاشر من حمرم 

احلرام. 
السالم( احلسني)عليه  اإلمــام  قــرار  وبعد 

بالتوجِه اىل العراِق رافقته السّيدة رباب وكانت 
قريبًة منه طيلة مكوث اإلمام)عليه السالم( يف 

ارِض كربالء. 
عــاشــت مــعــه مــآســي مــعــركــة الــطــف وما 
تبعها من مآسي وحمن وآالم إاّل أنها كانت ذو 
عزمية ثابتة وإمياٍن أصيل، كيف ال تكون هكذا 
الــذي حتدى  العظيم  الرجل  ذلك  زوجــة  وهي 
اليت  الشجاعة  الوقفة  بتلك  عصره  طواغيت 

أذهلت خصوم آل البيت)عليهم السالم(. 
السّيدة  ُأخــذت  الطف  معركة  إنتهاء  وبعد 
اإلمــام احلسني)عليه  مع سبايا  أســرية  ربــاب 

السالم( وأصحابه الكرام اىل الكوفة. 
الــســبــايــا يف مــديــنــة الكوفة  وعــنــد مــكــوث 
ـــاب اىل مــعــامــلــٍة سيئٍة  رب الــســّيــدة  تــعــرضــت 

رباب بنت امرؤ القيس الكالبية

čđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

اعالم النساء



كزميالتها النساء اللواتي رافقتهن يف 
ذلك الركب احلسيين العابر. 

أيــــام قضتها  وبــعــد مــضــي عــــدة 
الــكــوفــة غادرت  مــديــنــِة  الــســبــايــا يف 
اىل  متوجهًة  املــديــنــة  ربـــاب  الــســّيــدة 
الشاِم حتت إمرة جمموعة من أوباش 
لنساِء  كثريًا  أســاؤوا  الذين  ُأمية  بين 
وأطفاِل آل حممد)صلى اهلل عليه وآله 

وسلم(وأتباعهم. 
ويف دمشق تعرض الركب احلسيين 
قبِل  مــن  والــســِب  الشتِم  اخلــالــد اىل 
أعوان الطاغية يزيد بن معاوية بل أّن 
يعتدون  كانوا  القتلة  هــؤالء  من  بعض 
الــنــســاِء وكان  املـــربح على  بــالــضــرب 
نصيب السّيدة الرباب)عليها السالم( 
من هذه االعتداءات كثريًا ألنها كانت 
ترد على هؤالء القتلة األمر الذي كان 

يؤدي بهم اىل ضربها بالسياط. 
املنورة  املدينة  اىل  رجوعها  وبعد 
فأمتنعت  واألثرياء  األشــراف  خطبها 
بل  األمـــر  يــرتكــوا  هـــؤالء مل  أّن  علمًا 
استمروا بالضغط عليها وعلى ُأسرتها، 
فردت عليهم ذلك اجلواب الرائع الذي 
لإلمام  ووفــائــهــا  حبها  مــدى  عــن  ينم 
كالمها  الــســالم(وكــان  احلسني)عليه 
كالتالي:)ال يكون لي محوًا بعد رسول 

اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم((. 
مل تبقى السّيدة الرباب يف املدينِة 
عادت  حتى  شهور  بضع  سوى  املنورة 
اإلمام  قــربِ  اىل  متوجهة  العراق  اىل 
أقامت  السالم(حيث  احلسني)عليه 
عليه سنة كاملة تبكيه وترثيه كما ذكر 
ذلك العديد من الُكتاب واملؤرخني يف 

كتبهم املعتربة. 
وبعد مضي سنة على مكوثها جنب 
احلسني)عليه  لإلمام  الشريف  القرب 
رجاِل  من  بعض  منها  طلب  السالم( 
املنورة  املدينة  اىل  العودة  هاشم  بين 
كثريًا،  قسطًا  منها  أخــذ  املــرض  ألّن 
العودة  قــررت  الضغوطات  هــذه  بعد 
ترتك  مل  أنها  إاّل  املنورة  املدينة  اىل 

السالم(  احلسني)عليه  اإلمـــام  رثــاء 
والنوح عليه بالرغم من إنزعاج أزالم 
بين ُأمية الذين حاولوا منعها وردعها 
لإلمام  رثــاءهــا  اإلســتــمــرار على  مــن 
السالم(وفضحها  ــيــه  احلــســني)عــل
ــة الـــيت قـــام بها  لــألعــمــال اإلجــرامــي
اإلمام  ضــد  اجلــائــرة  السلطة  زبانية 
وأصحابه  بيته  وأهــل  السالم(  )عليه 
الكرام يف معركة الشرف واإلباء)معركة 

كربالء(. 
التأريخ  كــتــب  مــن  الــعــديــد  تــذكــر 
الشعرية  ــــاِت  ــــي األب مـــن  الـــعـــشـــرات 
الــيت رثــت بها الــســّيــدة ربــاب اإلمام 
احلــســني)عــلــيــه الـــســـالم( ومـــن هذِه 

االبيات: 
إّن الذي كان نورًا يستضاء بـه        

مـدفــوِن غيـر  قتيـل  بكربـالء 
قد كنت لي جباًل صلدًا ألوذ بـه        

وكنت تصحبنا بالرحم والديِن
فمن جييب نداء املستغيث ومن       

إليه كل مسكنِي يغنـي ويـؤوي 
تاهلل ال أبتغي صهرًا بصــهركم        

حتـى أوسد بني اللحد والطنِي
السّيدة  قالته  قليٌل مما  نــزٌر  هــذا 
رباب)عليها السالم( وهي ترثي سّيد 
من  له  فيا  الــســالم(،  الشهداء)عليه 
اخالٍص وموقٍف ثابٍت ورصني أذهلت 
السالم(  البيت)عليهم  آل  أعــداء  فيه 
إذ حاولوا الطعن واإلساءة هلذا البيت 
العلوي الطاهر الذي أعزه اهلل تعاىل 

وأكرمه يف الدنيا واآلخرة. 
ماذا نقول يف هكذا نساء فاضالت 
واوالدهّن  أزواجهّن  قدمّن  مضحيات 
العقيدة  مذبِح  على  قرابني  واخوتهّن 
ألولئك  الـــطـــريـــق  لــتــعــبــد  واحلــــريــــة 
الثابت  ــدأ  ــب امل أصــحــاب  الــرســالــيــني 
للثورة على الطغاة البغاة وجعل احلبال 
يف رقابهم لرميهم يف مستنقع الرذيلة 

وهو املكان الذي يستحقونه. 
بقيت السّيدة رباب)عليها السالم( 
وعنٍي  جريح  بقلٍب  املتقني  إمــام  تنعى 

تشكو  وهي  األجــل  وافها  دامعة حتى 
الرب اجلليل مظامل زمرة القتل والقهر 

أبناء ُأمية املارقني. 
وقفن  الــلــواتــي  النساء  هــّن  هــؤالء 
السالم(  احلــســني)عــلــيــه  األمــــام  مــع 
النسوة  بأّن هؤالء  القول  وهنا ميكننا 
الــفــاضــالت كــان هلــّن مــواقــف صلبة 
وصـــامـــدة يــشــهــد بــهــا االعــــــداء قبل 
الذي  الكبري  الصرب  وما  األصــدقــاء، 
محلته هذه السّيدة اجملاهدة اجلليلة 
والوفاء  اإلخـــالِص  لــذلــك  عــنــوان  إاّل 
الذي حيملُه كل موالي العرتة الطاهرة 
وفاءًا منهم لرموزنا وزعمائنا وقادتنا 
اهلل  وبـــأذن  سيكونون  الــذيــن  العظام 
يوم اجلزاء  تعاىل شفعاء حملبيهم يف 
ينفع فيه ماٌل وال  اليوم الذي ال  ذلك 
اهلَل بقلٍب سليم، إال  أتى  إاّل من  بنون 
أن الصورة العمالقة اليت قادها اإلمام 
احلسني)عليه السالم( صححت ذلك 
املسار األعــوج واألهـــوج الــذي حاول 
أزالم السلطة األموية السري عليه إاّل 
إّن الباري عّز وجّل كان هلم باملرصاِد 
من خالِل ما قام به أوليائه الصاحلني 
احلسني)عليه  اإلمـــام  مقدمتهم  ويف 
السالم( الذي قاد أعظم ثورة جهادية 
أدت إىل إنتكاس الراية اهلزيلة اليت 
فذهبت  الظلمة  احلكام  يرفعها  كــان 
بــهــم وبــرايــتــهــم اىل مــهــِب الــريــح من 
خالِل الوقفة املشرفة للرجاِل والنساِء 
بيت  آل  حــبّ  قلوبهم  يف  ممن محلوا 
النبوة سالم اهلل عليهم ومنهم سّيدتنا 
ــة الـــرتمجـــة اليت  ــة صــاحــب ــفــاضــل ال
املشرفة  الــصــفــحــات  أروع  ســّطــرت 
أعطتنا  الــيت  الوهاجة  مسريتها  من 
فكل  عليها  للسرِي  والــعــرب  الــــدروس 
الثناء واألحرتام والتقدير لتلك السّيدة 
هاماتنا  حنين  جعلتنا  اليت  الفاضلة 
استذكارًا ملواقفها النبيلة اليت وقفتها 
اإلمام  العظيم  وقائدنا  سّيدنا  جتــاه 

احلسني)عليه السالم(. 
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على  املقدسة  الشريعة  حثت  لقد 
واألولياء  األنبياء  قبور  زيــارة  تعاهد 
)عليهم  ــعــصــومــني  امل واألوصـــــيـــــاء 
الــســالم( ،وقـــد صـــرح أهـــل البيت 
بفضِل  لشيعتهِم  الــســالم(  )عليهم 
زيارة القبور وخاصًة قبور املعصومني 
أموااًل  بذلوا  السالم(لذلك  )عليهم 
مواليهم  نهجهم  على  وســار  جزيلة 
األعمال  هـــذه  وتــعــتــرب  وشــيــعــتــهــم، 
تواترت  وقــد  تعاىل  اهلل  شعائِر  من 
الروايات عن النيب )صلى اهلل عليه 
وآله( يف فضِل زيارة قبورهم، فزيارة 
ــِح اليت  ــن ِالــعــتــبــات املــقــدســة مــن امل

أعطاها اهلل تعاىل هلذهِ األمة.
وإّن لزيارِة قبور املعصومني)صلوات 
وغاية  باطنية  غــايــة  عليهم(،  اهلل 

ظاهرية ينتفع بها الزائر. 
اىل  التوجه  هو  الباطنية:  الغاية 
األئمِة املعصومني واألستفاضة منهم 

لتكميِل النفس. 
من  الــرباءة  هو  الظاهرية:  الغاية 
أعدائهم وإظهار املوالة للمعصومني.

التوسل  وهي  أخــرى  غاية  وهناك 
مطالب  لــنــيــِل  بــهــم  تــعــاىل  اهلل  اىل 

الدنيا واآلخرة. 
ومن أعظِم الفرص لنيِل النفحات 
الــعــبــد أن يعرج  بــهــا  يــتــمــكــن  ـــيت  ال
ــعــروجــه هي  ــذذ ب ــل ــت ـــًا وي بــهــا روحـــي
زيــــارِة مراقد  الــذهــاب اىل  فــرصــة 
املعصومني وخباصٍة إذا كانت زيارته 
الرضا)عليه  اإلمــام  كقوِل  عرفانية 
السالم(:)ما زارني أحد من أوليائي 

يوم  فيه  تشفعت  إال  حبقي  عــارفــًا 
القيامة()حبار األنوار:ج99(. 

الزيارِة  مع  أقرتنت  إذا  فاملعرفة 
فــتــحــت أبـــــواب الـــقـــرب وتـــكـــون بها 
اهلل  بــهــم)صــلــوات  األتــصــال  حقيقة 
عليهم أمجعني( وعليه جند يف كثرٍي 
األفضلية  أن  الشريفة  الرواياِت  من 
املعرفِة حيث  فيما بني املؤمنني هي 
أفضلكم  أميــانــًا  أن)أفــضــلــكــم  ورد 

معرفة()حبار األنوار:3(. 
ـــِر الــتــفــكــر يف  ـــزائ فــيــجــب عــلــى ال
امللكوتية  واألســـرار  الغيبية  األمـــوِر 
لقبوِر  زيارته  يتعرض هلا حني  اليت 
السالم(،  املعصومني)عليهم  األئمة 
أرٍض تشرفت بدفِن  ألنه وصل اىل 
أحـــــد املـــعـــصـــومـــني فــــصــــارت حماًل 
املعصومني  وتـــــردد  ــكــة  املــالئ ــــرتدد  ل
األعمال  أفضِل  من  صــارت  لزيارتها، 
األئمة  زيـــــــارِة  هـــي  الـــفـــرائـــض  ــعــد  ب
وإظهار  الـــســـالم(  وأبــنــاءهــم)عــلــيــهــم 

املودة هلم. 
وزيارة األئمة املعصومني تفتح أبواب 
وتــكــون مبثابة كنز  الــواســعــة  الــرمحــة 
كــنــوِز األجـــر والــثــواب، وزيارتهم  مــن 
جبناِت  التمتع  مبثابِة  الدنيا  داِر  يف 
الثواب  نيل  توخي  اىل  اخللد،إضافًة 
من أداء الزيارة، فإّنه ُيرجى من خالهلا 
اإلعتبار واألّتعاظ، وذكر املوت واآلخرة 
وطلب  اهلــوى  إّتــبــاِع  عن  النفس  وكبح 

األستغفار والرمحة اإلهلية للزائر.
عليهم-  اهلل  نقصدهم-سالم  فــإّنــا 
رّبنا ورّبهم  زائرين ومتوسلني اىل اهلل 

ومتوسلني  ورضـــوانـــه،  ملغفرتِه  طلبًا 
وُمستشفعني بهم إليه تعاىل يف قضاِء 
املقام  اهلل  عــنــد  هلـــم  فــــإنَّ  حــاجــاتــنــا 
احملمود واجلاه الوجيه واملنزلة الرفيعة 

والوسيلة. 
الصادق)عليه  اإلمــام  ُسئل  وعندما 
الــــســــالم(: مـــا ملـــن زار قـــرب رســـول 
قال)عليه  وآلــه(؟  عليه  اهلل  اهلل)صلى 
عرشه( يف  اهلل  زار  الــســالم(:)كــمــن 

)كامل الزيارات:ص14(.
الكامِل  عن  نقاًل  أيضًا  العمدِة  ويف 
عن  معتربة  بأسانيٍد  والعيون  والعلل 
زيــــِد الــشــحــام قــــال: قــلــت ألبـــي عبد 
أحدًا  زار  ملن  ما  الــســالم(:  اهلل)عليه 
منكم؟ قال: كمن زار رسول اهلل)صلى 

اهلل عليه وآله(.
ويف كامل الزيارات وحبار األنوار: عن 
اهلل)عليه  عبد  أبي  عن  الدهان  بشرِي 
السالم( قال: يا بشري إن من زاَر قرب 
عــارفــًا حبقه  الــســالم(  احلسني)عليه 

كان كمن زار اهلل يف عرشه. 
كنِف  يف  بتواضٍع  وقــوف  فــالــزيــارة: 
الروح  ــه  ب لــرتتــبــط  خـــرية اهلل وولــّيــه 
الزائر  فيقتبس  القلب  معه  ويتعانق 
أّشــعــة وقــبــٍس مــن فــيــِض نـــوره، وهي 
على  تأثريًا  وأشّدها  القرب  أجّل  من 
اهلل  يعبدون  الــذيــن  املخلصني  نــفــوِس 
وحده ويأمترون مبا أمرهم به رسولِه 

الكريم. 
:ǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ ǰǾƾƮǩƗ ƞǭƳƘƱ

(ƘǉƷ ǫƍ)

ما الغاية من زيارة المعصومين)عليهم السالم(؟ 
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سن اليأس...سن األمان
يطرق  األربعني  سن  هو  ها  سيدتي 
وجيعلِك  بــالــقــلــِق  لــيــشــعــرِك  ـــِك،  ـــاب ب

تتسائلني، ماذا بعد االربعني؟ 
والـــــزواِج  ــوِغ  ــبــل ال ملــرحــلــِة  إَن  فكما 
كذلك  خصائصها،  ـــوالدة  وال واحلــمــل 
األربعني خصائص  بعد  ما  لفرتِة  فإن 
الصعيدين  ــى  عــل حــيــاتــِك  يف  تـــؤثـــر 

الشخصي واإلجتماعي. 
يــديــِك جمموعة  بــني  نضع  هنا  مــن 
الصحية،  والــنــصــائــح  املــعــلــومــاِت  مــن 
ــِف مع  ــكــي ــت ــى ال الــــيت تـــســـاعـــدِك عــل
التغرياِت اليت ترافقِك يف هذه املرحلة 

اجلديدة. 
اواًل: أنقطاع الطمث)توقف 

العادة الشهرية(:
على  تطرأ  الــيت  التغريات  أبــرِز  من 
ــني ســـن)45-50ســـنـــة( جــســم املــــرأة ب

هرمونات  مــســتــوى  إخنــفــاض  بــســبــِب 
األســــرتوجــــني، والـــربوجـــســـرتون يف 

جسمها، ومن أعراضه: 
نوبات سخونة مفاجئة وتعرق.  -1
والــــصــــدر  الـــظـــهـــر  يف  آالم   -2

واملفاصل. 
أنــتــفــاخ يف الــبــطــِن وزيــــادة يف   -3

الوزن. 
نعاس وكسل.   -4

توتر عصيب وارق.   -5
شعور باالكتئاب.   -6

لتفادي أو تخفيف هذه 
االعراض:

الساخنة  املـــأكـــوالت  جتــنــيب   -1
واليت حتتوى على البهارات، ألنها تزيد 

من النوبات الساخنة والتعرق. 
رياضية  متــــاريــــن  مــــارســــي   -2
بــاســتــمــرار، لــتــحــافــظــي عــلــى وزنـــك، 

وللتخفيف من آالم الظهر واملفاصل. 
القهوة  شــــرب  عـــن  ابــتــعــدي   -3
والشاي، النها حتتوي على مواد مسببة 

للتوتر العصيب واالرق. 
تــنــاولــي أغـــذيـــة صــحــيــة من   -4

اخلضاِر والفاكهِة واحلليب. 
املعاجلة باهلرمونات.   -5

ثانيًا: ترقق العظام: 
حدوثه  أحتماالت  تزيد  مــرض  وهــو 
لدى النساء خصوصًا بعد سن األمان، 
العظام،  وينتج عن إخنفاض يف كثافة 
أكثر  العظمي  اهلــيــكــل  يصبح  حبــيــث 
رقـــًة وهــشــاشــة، وبــالــتــالــي غــري قادر 
على حتمِل أي عبئ مهما كان بسيطًا، 
ــــواءات  ــــت فــــتــــزداد نــســبــة حـــــدوث األل
املرض،  بهذا  املصابني  لدى  والكسور 
ومن العوامل املؤدية اىل ترقِق العظام: 
الـــوراثـــي، والــتــعــرض لكسور  الــعــامــل 
والتواءات يف الفرتة السابقة من حياة 
الكالسيوم  نسبة  وإخنــفــاض  ــفــرد،  ال
إخنفاض  اجلــســم،  وفيتامني)D(يف 
مستوى هرمون اإلسرتوجني، التدخني 

وتناول املواد اليت حتتوي على الكافيني، 
قلة احلركة والتمارين الرياضية، مرض 

الغدة الدرقية، بعض انواع األدوية. 
كيفية الوقاية من ترقق العظام: 

ـــغـــين  تــــنــــاولــــي الــــــغــــــذاء ال  -1
ومشتقاته،  كــاحلــلــيــب  بــالــكــالــســيــوم، 

واخلضار الورقية اخلضراء القامتة. 
حاولي احلصول على الكميات   -2
خالل  فيتامني)D(من  مــن  الــالزمــة 
التعرض للشمس لفرتٍة قصريٍة يوميًا، 
الفيتامني،  بهذا  مقوي  حليب  وتناولي 
امتصاِص  على  اجلــســم  يساعد  ممــا 

الكالسيوم بشكٍل أفضل. 
امتنعي عن التدخني، وخففي   -3
بالكافيني،  الغنية  املــــواد  تــنــاوِل  مــن 

كالشاي والقهوة. 
مارسي الرياضة اليت حتبينها   -4

بإستمرار. 
دواء  أي  تــنــاول  مــن  إنــتــبــهــي   -5

وجيب إستشارة الطبيب. 
أن وصــولــِك اىل  ســّيــدتــي ال تظين 
ال  دورِك،  إنــتــهــاء  يعين  املــرحــلــة  هــذه 
بد ان تستثمري قدراتِك وخرباتِك يف 
بــدورِك، ولتكن هذه  اجملتمع، وتقومي 
املرحلة من املراحل الذهبية يف حياتِك، 
وحتولي هذه املرحلة من سن اليأس- 

كما يطلق عليها- اىل سن االمان. 
ǰǾǵƘǁ ǧǸƢƛ

ماذا بعد االربعين؟
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بعِض  اىل  ـــؤدي  ي الــقــولــون  تــشــنــج  أَن  املـــعـــروِف  مــن 
الغازات،  خروج  وكثرة  االنتفاخ  مثل:  املرضية  احلاالِت 
أثــنــاء عملية خروج  أحــيــانــًا  بــأمل  املــريــض  احــســاس  او 

الرباز.
األعراض  هلــذه  متعددة  أسبابًا  هناك  أن  واحلقيقة 
املــرضــيــة، لــكــن مــا هــي طـــرق الــوقــايــة والــعــالج هلذه 
األلتزام  خالل  من  سنعرفه  ما  ذلك  املذكورة؟  احلاالت 

التالية:  والنصائِح  بالتوجيهاِت 
النفسي:  التوتر  حاالِت  من  التقليِل  على  العمل   -1
أسباِب  عــلــى  يــتــعــرف  ان  املــريــض  مــن  يــتــطــلــب  وهــــذا 
اإلستعانة  ذلك  استدعى  ولو  النفسية،  وتوتراته  قلقِه 
الطِب  األخــتــصــاصــيــني يف  األطـــبـــاء  أحـــِد  بــإســتــشــارِة 
على  للسيطرِة  املناسبة  الطرق  على  ليتعرف  النفسي، 
الرياضة  وممارسة  الذهين،  اإلسرتخاء  كعملية  قلقِه 

النافعة.  باهلوايات  الفراغ  أوقات  البدنية، وشغل 
ــراعــي فيه  االلـــتـــزام بــنــظــام غــذائــي صــحــي: ي  -2
املأكوالت  وجتنب  املناسبة،  واألشربة  األطعمة  إختيار 
وأضطرابات هضمية،  مشاكل  تسبب  اليت  واملشروبات 

مثل:
البقوليات: كاحلمص والفول والعدس والفالفل  	•
واملاش وبعض اخلضروات اليت جتهد اجلهاز اهلضمي 

النامجة عنها.  الغازات  بسبب 
وكثرة  يؤدي اىل سوء اهلضم  كان  اذا  احلليب:  	•

الغازات. 
مضغها  عملية  تؤدي  اليت  العلكة:  على  التعود  	•

اىل ابتالع كمية كبرية من الغازات. 
حتتوي  ألنها  الغازية:  املشروبات  انــواع  مجيع  	•
املسبب  الكاربون  أوكسيد  ثاني  غــاز  من  كميات  على 

البطن وأضطرابات اجلهاز اهلضمي.  إلنتفاخ 
النصائح  هو  الغذائي  النظام  هــذا  يف  كذلك  واملهم 
اهلضمي  اجلهاز  أخصائيوا  يقدمها  اليت  والتوجيهات 

العناصر اآلتية: والتغذية، واليت خنتصرها يف 
األكـــل واحلـــرص على  عــدم االســـرع يف عملية   o

الطعام جيدًا.  مضِغ 
الطبيعية  األلــيــاف  مــن  وفـــرية  كــمــيــات  ــاول  ــن ت  o
ثبت  وقد  واخلــضــروات،  الفواكِه  من  كثرِي  يف  املتوفرة 
من خالل الدراسات الطبية ان لاللياِف الطبيعية دورًا 
إنتظام  ويف  والقولون  األمعاء  حركة  تنشيط  يف  هامًا 

والتربز.  اهلضم  عملية 
عن  كالبعِد  األكــل  لعمليِة  املــالئــم  اجلــو  توفري   o
القلِق  من  يزيد  ما  كل  عن  واإلبتعاد  الضجيج،  أماكِن 

الوجبات.  أثناء  النفسي  والتوتِر 
عدم االفراط يف تناوِل الطعام بعد الصيام، او   o
األطعمِة  من  كبريٍة  كمياٍت  على  مباشرة  بعده  الفطور 
وتناوهلا بكيفيٍة سريعة، ملا يف ذلك من مضاعفاِت على 

باخلصوص.  املعدِة 

القولون تشنج 
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من اخليال أن نظن أن احلياة هادئة ليس بها مشاكسات 
على  وجوده  الفاضلة صعب  املدينة  أو مضايقات، فشعار 
الناس  من  احلياة جند  مشاكل  ويف خضم  الــواقــع،  أرِض 
من هو مسامل متسامح يبتعد عن املشاكِل وال يدخل نفسه 
يف صراعاٍت ال جيين منها إال أسوء النتائج، فهو حيافظ 
بسيطة،  هــادئــة  حياته  تكون  أن  على  يستطيع  مــا  بــقــدِر 
املــؤذي والــذي حيمل بداخله  النقيض جند اإلنسان  وعلى 
جينات األنتقام والشر، يتلذذ بذلك وحيسبه مصدر قوته 

الرئيسية. 
أجيبي بـ)أ( أو بـ)ب( على األسئلة التالية: 
 :ǰƾǩƗ Ǽǝ ƝƸǾƜǥ ƝƍƸǭƑ ǧǸǢǩƘƛ ĈǤǾǪǕ Ɵƴǖơ  -Č

أتصرف وكأني مل أمسع شيئًا.  أ - 
أقف وأعنفها، فهي مل حترتم سنها، كيف أحرتمها  ب - 

أنا؟!
 : ĈǤƢǾƛ ǫƘǭƍ ǴơƷƘǾƽ ǔǉǷ Ƙǭ Ÿƴƭƍ ǼơƴƩǷ  -č

أمٌر مهم ستقضيه  ورائها  لعل  العذر،  ألتمس هلا  أ - 
وتنصرف. 

أترك هلا رسالة من خالِل تهوية عجالت السيارة.  ب - 
:Ǵǩ ƝƸǾƜǥ ƝƍƸǭƑ ĈƙƸǉ ǰǭ ǼǦƢǂǽ ĈǤǪǞǍ ƊƘƩ  -Ď

أذهب للمرأة وأستفسر منها، ملاذا فعليت ذلك.  أ - 
ُأسارع بضرِب املرأة...العني بالعني.  ب - 

 :ƘǶǲǭ ǫƴǡƍ ĈǤǱƍ ǬǙƷ ƞǾǡƸƢǩƘƛ ƟƹƘǝ ĈǤƢǪǾǭƹ  -ď
أمتنى هلا النجاح وأهنئها.  أ - 

أحقد عليها وأخطط لإلطاحة بها.  ب - 
 :ƘǶơƘǝƸǆƢƛ ǤǽƵƐơ ƝƴǽƴƪǩƗ ĈǤơƷƘƩ  -Đ

أحتدث معها بلطف لعلها ترجع.  أ - 
ُأبادهلا اإليذاء حتى ترتك السكن.  ب - 

 ĈǤǲǭ  ƠǉƸƢǡƎǝ  ÛƓƷƘøøǍ  ąǛƸǒƛ  ĈǤƢǢǽƴǅ  ƟƸøøǭ  -đ
 :ǳƳƸơ ǬǩǷ ŷǚǪƜǭ

ُأقدر ظروفها وأصرب عليها، لعل لديها عذرًا.  أ - 
أهــددهــا بــأنــي ســوف ُأبــلــغ الــشــرطــة، إن مل ترد  ب - 

املبلغ. 
سجلي األعتراف:

جمموعة أعرتافات)أ(: 
جمموعة أعرتافات)ب(: 

الحكم بعد األعتراف: 
أنِت  ـــــ)أ(:  ب إجــابــاتــك  معظم  كــانــت  إذا   *
تتمنني  إزعاجًا لآخرين،  تسببني  شخص مسامل، ال 

اخلري لكل من تعرفينهم، وحتبني العيش يف هدوء. 
أنِت  ــــ)ب(:  ب إجــابــاتــِك  كــانــت معظم  إذا   *
وحتبني  شــريــرة،  بشخصيٍة  تتمتعني  مــؤذي،  شخص 

صنع املشاكل، ردود أفعالِك عنيفة وغري مقبولة. 

ƻƘǮƱ ǼǪǕƴƜǕ ƘƜǅ

هل أنِت مسالمة أم مؤذية؟ 

صفر الخیر 1436 هـ  - کانون األول 2014م
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اكتشاف الذات



ǛǸǞǎǩƗ ĈƊƘǊǭƷ Ǽǝ ƴƲǩƗ ƚǽƸơ Ƙǽ
ƸǾøǆøǲǩƗ  ĉƺøǕ  ƵƑ  ǰøǽƴøǩƗ  ƸøǾǆøǱ  Ƙøǽ
ƘøƾǦǩƗ  ƙƘøƮǅƍ  ƼøǭƘøƱ  Ƙøǽ  ǜøǾøǥ
ƘǮǒǩƗ ǫǸǽ Ǽǝ ǇǸƮǩƗ ǼǡƘƽ ǰƛƑǷ
ƴøǾøǖøǆøǩƗ  ǟǸøǝ  ŷøǽǷƘøƥ  ŷøǖǽƸøǅ  Ƙøøǽ
ƟƗƸǞøøøøǩƗ  ǧǸøøƭ  ŷǾǭƘǑ  ǼǊǢơ  ǜǾǥ
ƟƘøǲǝƘøøǆǩƗ  ǻƸøøƪơ  ǤǮƾƩ  ǺǪǕǷ
ƚǾǊøƲøǩƗ  ƚøǾøǂǪǩ  ǤøǾøǦøƛƍ  ǻƴøǾƽ
ƚøǾøǪøƾǩƗ  ǬøøƾøƪøǪǩ  ǤøǾøǦøƛƍ  ǻƴøǾƽ
ƟƗƸøǞøǩƗ  ǤøøǲǕ  ƗǸøǖøǲøǭ  ǯƑ  ǻƴøǾøƽ
ƟƗƸøøøøøƜøøǖøǩƘøƛ  ȆøøƛƸøǥ  ǼøǢƾøǲƾøǝ
ǧƘøƭƸøǩƗ  ƙǸøǶøǲǭ  ǤøøǾøǦøƛƍ  ǻƴøǾƽ
ǣƘǦƛ  Ǽǝ  ŸƸøǵƳ  ǼøǊøǢøǱ  ǯƑ  ǻƴǾƽ
ƟȅǸøøǖǮøǩƗ  ǣƘøƾøǲǩ  ǼøƾøǞøǱ  ǜǶøøǩ
ƟƘøøøøƱƷƘøǅ  ƟƘøøøøøøøøǾøøøøøǥƘøøøøøǁ  ƟƘøøøøøøøøøøøǾøøøøøǥƘøøƛ
ƷƘøøǚøǅ  ǫƘøøƢøøǽȁ  ǰøøøøøǭ  ƘøøǱƘøøǮøƭ  Ƙøøøøøǽ
ƴøǾøƜøǖøǩƗ  ǼøƜøƽ  Ǭøǥƴøǖƛ  ǺøøƜøƾøǲøǝƍ

ǛǸøǾƾøøǪǩ  ŷøƜøǶøǱ  ǤøøøøøǱǷƳ  ǼøǲøƢøǾøǩ
ƸøǾƪøǮøǩƗ  ƺøøøøøǕ  ƗƵƑ  ƷƘøøøøøƪøøøøøǩƗ  ǺøǮøƭǷ
ǺǞǎǆǮǩƗ  ǰøǾǪƽƸǮǩƗ  ƸøǾƱ  ǰøøøøøƛƍǷ
ǛǸƲǮǩƗ  ǫǸǾǩƗ  Ǽǝ  ǠǪƲǩƗ  ǔøǾøǞøǁǷ
ƴøǽƷǸǩƗ  ǈǾǝ  ǰǭ  ƚǾǂǩƗ  ƚǾǊƱǷ
ƟƘøøøǾøǉƘøǮǩƗ  Ǥøǲøǭ  ǨøǶøǲøơ  ŷøǾøǭƗƳ
ǛǸøǞǎǩƗ  ǰøǾƛ  ǺøǢøǩ  ǬøƾƪǩƗ  ƸøǝƘøǕ
ƚøøǽƸøƢǩƗ  ǴøƩǸøǪøǩ  ǤøǾøǦøƛƍ  ǻƴøǾøƽ
ǛǷƷƶǩƗ  ǔǭƴǩƘøƛ  ǯƗƸøƭ  Ƙøǂøƭ  ǰøǭ
ƟƘøǞǵƸøǮøǩƗ  ƊƘøǮøǑ  Ǥøǲøǭ  ƗǸøǢøƽǷ
ǛǸøƽȁƗ  ƚǪǢǩƗ  ǠøǪøǕ  ǰøǭ  ŷøøǞøøǥǷ
ǧƘøǾøǖǩƗ  ǼøøƜøƾøǭ  ǤøøǾøøǦøƛƍ  ǻƴøǾøƽ
ǣȅǷ ǇƸǝ ǰǭ ǈǖƜǩƗ  ƘǲǾǊǡ Ƙǭ
ƝƘøǚǎǩƗ  ǰøǾøƛ  ƟƴøǕ  ƵƑ  ǺøøǭƘøƢøǾøǩƗǷ
ǛǸøøøøǎøøơǷ  Ǻøøøøøǖøøƾøøơ  ǤøøøøøøøøǩǸøøøøøøøøƭ
ƷƗƸøøǞøǩƘøƛ  ǼøøøøøøøøøøøǕƗƴøøøøøøøøơ  ƸøøøøøøøøǾøøøøøøøøǕƗƶøøøøøøøøøøøǭǷ
ƴøøøǾøǲøǖøǩ  ƴøǾøǲøøǕ  ǰøǭ  ǹƴøøǶøøǱ  Ǭøƥ

سيدي أبكيك للشيب اخلضيب

ǼǙȆƜǩƗ ƳƗǸƩ ƴǮƮǭ ưǾǂǩƗ
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ساحة ادبية



Ǽøøǩ  ŲƶøøǪøǽ  Ǭƥ  ĈƊƘøøǮǩƗ  ĆƸøǾǮǱ  ǺøøǢøƽƍƍ
ĄǓƷƘøǥǷ ĈƟƗƸøøøøøǞøøǩƗ  ĈƊƘøøøøøǭ ǰøøøøøǕ ĆǯƳǷƗƶøøøøøơ
ƗƸƩƘƮǭ  ǺøøǭƳƍ  ųǜøøǎǩƗ  ĆǫǸøøǽ  ĉǯƑ  ȅƍ
ĄƝƸøøøǾøøƦǥ  ĈǯƘøøøøøøøøǭƺøøǩƗ  ĈƟƘøøøøøƜøøøøøǾøøǆøøǭ  űǯƑǷ
ŸƴøǲøǞøǭ  Ƿƍ  ǼƢøǖøǭƳ  Ǽǝ  ŷøøǮƕȅ  ƘøǾøǝ
ĄǜøǶøǪøơ  ĉȅƑ  ĆǫǸøøǾǩƗ  Ǽǲøøǭ  Ǥøøǩ  ƘøǮøøǝ
ąƴøǮøøƮǭ  ǧƋǷ  ĄǯƗǸøøøøøøøøǪøøøøøøøøƽ  Ǽøøǩ  ǨøøøøøøøøǵǷ
ąƴøǮøƮøǭ  ĈƸøøǾøǚøǩ  ĄǨøøƾǱ  ćǬøøøøǶøøǱƎøøǥ
ƘøǵƷǸøǱ  ĈŻƗ  ǺøøǩƗ  ǻƴøǶǽ  ŷøǮƪøǱƍ  ƘøǾǝ
ćǴƪøǾǶǽ  ǬǦøǾǝ  ĆǯǷƺƮǮǩƗ  ǼƜǪǡ  ƗǸǕƳ
ƘøǮøǱƍǷ  ÛǼǱǸǞƩ  ǰǭ  ǼǕǸǭƳ  ƼǾǪǝ
ĄƞøøǾøøøǲǭ  ƝƘøøǾƮǩƘǝ  ƗǸøøǱǸøøøǦơ  Ǭøøǩ  ƗƵƑ
ǬøǦǪøǾǮƩ ƗǷƹƘøøƪǽ Ǭǩ ŷǭǸǡ ŻƗ ƘƮǩ
ǬøøǦǾøøǪǕ  ĆǰøǽǸøǍ  ŷøøƥƗƴƩƍ  ŻƗ  ǺǢƽ
ćǴøøǞǪøøƱǷ  ćǫƘøøøǮǚǩƗ  ĉǰøøøǶøøǾǩƗ  ćƸøǾƾǽ
ĊƠøƭ ĉǷƸơ  ćƷƘøøøøøøøøǂøøǖøøǩƗ  ĈǴøøǽƳƗǸøøøøøøøøƛ  ǯƎøøøøøøøøøøøøøøǥ
ăƞǭƗƸǥ  ĈǯƘǲƪǩƗ  Ǽǝ  ǺǢƾǽ  ǯƘǥ  ǰǭǷ

ćƊȆøøƱ  ǧǸøøøøøøøøøøøƽ ĉƸøøøǩƗ  ǧƋ  ćǬøøøøøøøøøøøøøøǥƷǷƳǷ
ćƊƘøøøøøǁǷ  ĆǰøøøøøøøøǽƷƳƘøøøøøøøøǚøøǪøøǩ  ĄǨøøøøøøøøøøøƛƑ  Ǵøøøøøøøøƛ
ĄƊƗǷƳ  ĉǰøøøøøøøøǶøøøøøǩ  Ƙøøøøøøøøǭ  ŷøøøøøøøøƛǸøøǪøøǡ  ǹǷƳƍǷ
ćƊƗƺøøøøøǕ  ǴøøøǾøøøǝ  ĆƼøøøøøøøǾøøøǩ  ąƙƘøøøøøøøøøøøǆøøøǭ  űƙƷǷ
ćƊƘøǲǕǷ  Ǵøøǲøøǭ  ćǫǸøøøǪøøøǩƗǷ  ǼøøƢøøǕǸøøǩ  ǺøøǪøøǕ
ćƊƘøøøøøøøǦøƛǷ  ĄƝƸøøøøøøøøøøøǝƹ  ĉȅƑ  ĆǤøøøøǩ  ƘøøøøøøøøǭǷ
ćƊƗǸøøøƥ Ǵøøǲøøǭ ĆǯƘøøøøƭ Ƙøøøøøøøøǭ ćǬøøøøøøøøǵƴøøøøøøøøǽƸøøøøøøøøƽ
ćƊƗƴǖƛ  ĈǴøøƛƺøøøøøøøøƭ  Ƿƍ  ĈǴøøøøøøøøƜøøǖøøøøøøøøǁ  ǰøøøøøøøǭǷ
ćƊƘøøƜǙ  ǼøøøøøƜøøǚøøǩƘøøƛ  ƘøøøøøøøøǶøøǲøøǕ  ǧƘøøøøƭ  ǯƑǷ
ćƊƘøƾǭǷ  ǬøøøǥƗƸøøøøøøøøøøøƱƍ  ǺøøǪøøǕ  ĄƫƘøøøøøøøøøøøƜøøǅ
ćƊƘøǭƳ  ĉǰøøøøøǶøøøøøǝ  ǼƜøøǪǡ  ǰøøǭ  ĆǯƸøøǍƘøøǢøøơ
 ćƊƘǲǝ  ćƊƘøøøǢøøøƜøøøǩƗǷ  ƘøǶøǾøøǝ  ĆƸøøøøøøøøǾøøøøøøøøƱ  ȅǷ
ƗǷƏƘøøøøƽƍǷ  ćǬøøøøøƢøøøøøǲøøøøøƾøøøøøøøøƭƍ  ćǬøøøøøøøøǦøøøøøøøøǱȁ
ćƊƗǷƷ  ĉǰøøøøøøøøøøøǶøøøøøøøøƛ  ăȆøøøøøøøøǶøøøøøǲøøǭ  ǧƗƹ  ȅǷ
ćƳƗƴøøƭǷ  ǴøøøøøøøøǕƘøøøøøøøøøøøǢøøǖøøǡ  ǰøøøǭ  ćƸøøøøƩƘøøøøǭƹ
ćƊƘøøøøøǕƷǷ ĄǬøøøøøøøøøøøƕƗƳ ĄǰøøøøøøøøǾøøøøøøøøǲøøøøøøøøƭ ĉǰøøøøøøøøǶøøøøøøøøǩ
ćƊƘǭ ĈƚøøƕƘøøƮøøƾøøǩƗ ǻƵ ǰøøǭ ćǴøøƾøøǭ Ȇøøǝ

قال الشريف المرتضى 
  يذكر مصرع جده الحسين)عليه السالم(

ǼǙȆƜǩƗ ƳƗǸƩ ƴǮƮǭ ưǾǂǩƗ
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أروع ما قيل في اإلمام 
السالم( الحسين)عليه 

*عــن رســول اهلل)صــلــى اهلل عليه 
وآله وسلم( قال:)مكتوب على ساق 
اهلدى  مــصــبــاح  احلــســني  الـــعـــرش 
ــنــجــاة()احلــق املــبــني يف  وســفــيــنــة ال
علي  املــعــصــومــني/الــشــيــخ  مــعــرفــة 

الكوراني(
عليه  اهلل  اهلل)صلى  رســول  *قــال 
واحلسني  احلسن  أحب  وآلــه(:)مــن 
ــه اهلل،  أحــبــبــتــه، ومـــن أحــبــبــتــه أحــّب
أدخله  وجــــل  عـــز  اهلل  أحـــبـــه  ومــــن 
اجلنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن 
أبغضه  ومــن  اهلل،  أبغضه  أبغضته 

اهلل خلَّد يف النار(.
*احلسني سيف احلق ورايته. 

املصطفى. *رحيانة 

*احلسني خامس أهل الكساء. 
القلوب.  *احلسني مهوى 

*احلسني حبر جوٍد وعطاء.
*سيد شباب أهل اجلنة. 

مكروبًا..  قــتــل  الـــعـــربة،  *قــتــيــل 
وحقيقًا على اهلل أن ال يأتي مكروبًا 

إال رده وقلبه اىل أهله مسرورًا .
احلسني)عليه  اإلمــام  يقاس  *ال 

باألنبياء. بل  السالم(بالثوار، 

ما قيل في سيدنا 
السالم( العباس)عليه 

واحلمية  الغرية  بركان  *العباس 
والـــغـــرية هــي الـــدفـــاع الــشــديــد عن 
والدين  واملــــال  ــنــامــوس  وال الــعــرض 
السالم(  والــعــبــاس)عــلــيــه  والـــوطـــن 

يدي  بــني  الــفــداء  أنـــواع  أروع  سجل 
أخيه. 

ــعــبــاس: ومــعــنــاه األســـد الذي  *ال
تهرب منه األسود، وبه مسي الرجل 

عباسًا. 
ألخيه  األميــن  الساعد  *العباس: 
احلسني)عليه السالم( يف كل احملن 

والصعاب اليت جرت عليه. 
*قمر بين هاشم: ألنه أفاض من 
بــروحــه عندما  جـــوده وكــرمــه وجـــاد 
احلسني)عليه  أخــيــه  مــع  أســتــشــهــد 

السالم(. 
*حــامــي الــضــعــيــنــة: لــقــب لـــدوره 
البارز يف محاية عيال احلسني)عليه 
عندما  لــيــاًل  وأصــحــابــه  الـــســـالم( 

عسكر يف كربالء. 

Ďď
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البطولي  لــدوره  العلقمي:  *بطل 
نهر  اىل  لــلــوصــول  بـــه  قــــام  الـــــذي 
العلقمي الذي سدت منافذ الوصول 

اليه من قبل عسكر بين سعد. 
أطلقه  لــقــب  ــة:  ــب ــي ــت ــك ال *كـــبـــش 
اإلمـــام احلــســني)عــلــيــه الــســالم( يف 

يوم عاشوراء. 
*حــامــل الـــلـــواء: ألنـــه محــل لواء 
اإلمـــام احلــســني)عــلــيــه الــســالم( يف 

الدامية.  الطف  معركة 
*كفيل زينب: ألنه تكفل زينب)عليها 
وحراستها  حبمايتها  السالم(والتزم 

وخاصة يف كربالء. 
اللقب  هـــــذا  احلـــــوائـــــج:  *بــــــاب 
األخرى،  األلقاب  من  أنتشارًا  أكثر 

عـــّز وجـــل جعل  الـــبـــاري  وذلـــك ألن 
خاصة  السالم(كرامة  للعباس)عليه 
فــال يــأتــي اىل مــرقــده الــطــاهــر من 
السالم(  البيت)عليهم  آلل  احملبني 
ــاري عز  ــب ــال ويــطــلــبــون ويــتــوســلــون ب
مبنزلة  حــوائــجــهــم  تقضى  أن  وجــل 
وقضيت  إال  اخلــالــد،  الشهيد  هــذا 

حوائجهم بأذن اهلل جل وعال. 

 أروع ما قيل عن الحوراء 
السالم( زينب)عليها 

الذكر،  أهـــل  مــن  الــطــهــر  *زيــنــب 
الكريم  الـــقـــرآن  تــفــســر  كــانــت  فــقــد 
علي)عليه  واإلمــــام  الــنــســاء  لــعــامــة 
على  زاد  من  ويقول:  السالم(يسمع 

أنقص  ومــن  كــذب  فقد  كلمة  قوهلا 
فقد أفرتى. 

والرأي اجلسيم.  العظيم  *الصرب 
يف  أّن  املبكر...فحسبها  *الــنــبــوغ 

والسور.  اآليات  تنزيل  بيتها 
شهد  حمـــمـــد...وقـــد  آل  *عـــاملـــة 
العابدين)عليه  زيــن  اإلمـــام  بعلمها 

السالم(. 
املختار.....وفصاحة  ـــالغـــة  *ب

الكرار. 
*عقيلة بين هاشم. 

*عابدة آل علي )عليه السالم(.
*لبوة كربالء زينب احلوراء)عليها 

السالم(. 
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الرياح عليها فيسمع  املغنية( حيث متر  أفريقيا( شجرة تسمى)الشجرة  التوبة)  بالد  املوجودة يف  العجائب  من 
من  ألوفًا  الشجرة  أن يف سيقان  فوجدوا  العجيبة  الظاهرة  علة هذه  العلماء عن  وقد حبث  موسيقى،  هلا صوت 
الثقوب الصغرية اليت تصنعها حشرة خاصة، فإذا مرت الرياح من خالل هذه الثقوب أحدثت صفريًا يشبه أنغام 

املوسيقى. 

المغنية!!!  الشجرة 

يعد أنفجار بركان كاراكاتو الواقع يف اجلزيرة األندنوسية)كاراكاتو(يف1883/8/27 أقوى أنفجار مسعته البشرية، 
كما يعد أعظم حادثة يف تأريخ األنفجارات الربكانية فقد مسع صوت األنفجار على مسافات من)4500كم(مبا يشبه 
صوت املدافع البعيدة وأستمر ملدة)3-4(ساعات أثناء الليل، وأرتفع الغبار والرماد الربكاني اىل علو)80(كم حاجبًا 
الشمس كليًا يف املناطق احمليطة بالربكان، وأنتج األنفجار سلسلة من األمواج اهلائلة اليت وصلت ألرتفاع)40م(، وأدت 

األمواج يف أنفجار كاراكاتو اىل مقتل أكثر من)36الف(شخص يف املدن الساحلية يف جاوه وسو مطرة. 

كاراكاتو.... أنفجارت 
البشرية سمعته  صوت 
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لألنتحار:  أغرب طريقة 
على  النار  ليطلق  آلي  رجل  برجمة  نفسه من خالل  قتل  على  أقدم  عامًا  العمر81  من  يبلغ  أسرتاليا  من  رجل 
وقام  رصاصات  فيه4  أوتوماتيكي  شبه  مسدسًا  حيمل  الــذي  اآللــي  الرجل  أجــزاء  مجع  اىل  جلأ  وقــد  رأســه، 

بتشغيله ثم وقف أمامه مباشرة، فكانت النتيجة إصابته بعدة رصاصات يف الرأس وتويف يف احلال. 

أتعلمون إنها أكثر من سبع....تلك عجائب الدنيا؟ 
عرف العامل)عجائب الدنيا( على أنها سبع عجائب وهي: 

ليضفي  نصر  نبوخذ  بناها  املعلقة:  بــابــل  جنائن   -1
السعادة على أحدى زوجاته اليت جاءت اىل بابل.... 

اهلرم األكرب: وقد بناه)خوفو( سنة3900 قبل امليالد،   -2
ويعد من أكرب األهرامات إطالقًا أمت بناءه)100(الف عامل 
وأرتــفــاعــه)146( مساحته)12(فدانًا  تبلغ  خــالل)30(عــامــًا 

مرتًا....
معبد ديــانــا: يف أنــســوس وأســتــغــرق)22(ســنــة يبلغ   -3
يقارب  ما  على  حيتوي  وعرضه)61(مرتًا  طوله)122(مرتًا 
نريون  وقد ضرب  الــواحــد)20(مــرتًا  طول  من)127(عمودًا 

املعبد املذكور وما زالت إطالله باقية.... 
متــثــال زيــــزس: عــلــى جــبــال)أوملــب( شــيــد التمثال   -4
اليوناني فيدياس أرتفاعه فوق قاعدته)13(مرتًا صنع اجلسد 
من العاج أما العباءة فصنعت من الذهب والتمثال ال نظريا له 

وقاعدته مصنوعة من الرخام األسود باقية حتى اآلن....

ضريح)هاليكا ركاسوس(: شيدته أرتيسيا سنة)354(  -5
قبل امليالد أحياء لذكرى زوجها)ماوصولوجي(ملك كاريا يف 
مستعمرة يونانية تقع على شاطئ حبر إجيه حييط به بناء 

طوله)90(مرتًا وأرتفاعه)54(مرتًا...
متثال)رودس(: يرجع تأرخيه لسنة)300(قبل امليالد   -6
وهو أكرب التماثيل املائلة أقيم يف جزيرة)رودس(ألهلة الشمس 
نذرا ألبولوا الذي ساد األعتقاد أنه حــرر)رودس( من امللك 
زلــزال)234( يف  التمثال  األول(وحتطم  املقدوني)دميرتوس 

قبل امليالد....
)منارة األسكندرية(: يف شبه جزيرة)ناروس( بالقرب   -7
من األسكندرية شيدها)بيطليموس(سنة)280(قبل امليالد من 
الرخام األبيض أرتفاعها)85(مرتًا ومساحتها)9(مرتًا مربعًا 
ويف قمتها شعلة مضيئة لياًل ونهارًا...حتطمت املنارة ومل يبقى 

منها أال القليل...
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شيعتنا صفات 
ابن  يــا  الــســالم(:  علي)عليه  بــن  للحسني  رجــل  قــال 
أتِق  الــســالم(:  قال)عليه  شيعتكم،  من  أنــا  اهلل  رســول 
يف  وفجرت  كذبت  لــكَ  اهلل  يقول  شيئًا  تّدعني  وال  اهلل 
وغّل  قلوبهم من كل غش  إن شيعتنا من سلمت  دعواك 
حمبيكم)حبار  ومــن  مواليكم  مــن  أنــا  قــل  ولكن  ودغــل، 

األنوار:ج65(. 
رضا اهلل ال رضا الناس

قــــال الــصــادق)عــلــيــه الــــســــالم(: حـــدثـــين أبــــي عن 
أبيه)عليهم السالم( أن رجاًل من أهل الكوفة كتب اىل 
ابي احلسني بن علي)عليهما السالم( يا سيدي أخربني 

خبري الدنيا واآلخرة فكتب صلوات اهلل عليه: 
طلب  مــن  فــان  بعد،  أمــا  الرحيم،  الــرمحــن  اهلل  بسم 
ومن  الــنــاس،  أمــور  اهلل  كفاه  الناس  بسخط  اهلل  رضــى 
الناس  اىل  اهلل  وكــلــه  اهلل  بسخط  الــنــاس  رضــى  طلب 

الوسائل:ج12(.  والسالم)مستدرك 
العطاء قبول 

قال االمام احلسني)عليه السالم(: من قبل عطاءك، 
فقد اعانك الكرم)حبار األنوار:ج68(. 

اقتراح بال  تسليم 
احلسني)عليه  بن  علي  الــســالم(إن  الباقر)عليه  عن 
السالم(قال: مرضت مرضًا شديدًا فقال لي ابي)عليه 

ما تشتهي؟  السالم(: 
ربي  اهلل  على  اقرتح  ال  اكون ممن  أن  اشتهي  فقلت: 

سوى ما يدبره لي. 
اخلليل صلوات  ابراهيم  احسنت، ضاهيت  لي:  فقال 
من  هل  السالم(:  له جربئيل)عليه  قال  عليه حيث  اهلل 

حاجة . 
بــل حــســيب اهلل ونعم  ربــــي،  عــلــى  اقــــرتح  فــقــال: ال 

الشيعة:ج1(.  الوكيل)أعيان 
المؤمن ال يسيء

يعتذر  وال  يسيء  ال  املؤمن  فان  منه،  تعتذر  وما  إياك 
واملنافق كل يوم يسيء ويعتذر. 

ال تمار احدًا
عن احلسني بن علي)عليه السالم(أنه قال يومًا إلبن 
فانين  يعنيك  ال  فيما  تكلمّن  ال  عباس  ابــن  يا  عباس: 
يعنيك حتى  تكلمن فيما ال  الوزر، وال  اخاف عليك فيه 
ترى للكالم موضعا، فرب متكلم قد تكلم باحلق فعيب، 

السالم( احلسني)عليه  المام  كلمات 
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س1/ كم كان عدد جنود جيش فرعون عندما 
خرج خلف نيب اهلل موسى)عليه السالم(؟ 

القرنني)عليه  ذي  عــدد جيش  كــان  كم  س2/ 
السالم(؟ 

س3/ كم نيب أرسل اهلل تعاىل اىل البشر؟ 
نوح)عليه  النيب  سفينة  طــول  كــان  كم  س4/ 

السالم(وعرضها؟ 
ويدعي  مصر  فــرعــون  حكم  سنة  كــم  س5/ 

الربوبية؟ 

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 20
ج س1/ قابيل، هابيل، شيث، يلفت. 

بأبي  ويــعــرف  الــســالم(  آدم)عــلــيــه  ج س2/ 
حممد. 

حممد  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  س3/  ج 
وآل حممد خري من برأ اهلل. 

ج س4/ عــمــورة بنت ضــمــران بنت نــيب اهلل 
ادريس)عليه السالم(. 
ج س5/ العقرب. 

أسئلة العدد 21

والسفيه  يقليك،  احلليم  فان  سفيهُا،  وال  حليمًا  متارين  وال 
يرديك وال تقولّن يف اخيك املؤمن اذا توارى عنك إاّل مثل ما 
يعلم  رجل  عمل  واعمل  عنه،  تواريت  اذا  فيك  يقول  ان  حتب 
والسالم)موسوعة  باإلحساِن  جمــزى  بــاإلجــراِم،  مأخوذ  أنــه 

السالم(:ج12(.  البيت)عليهم  أهل  أحاديث 
للقارئ دعوة مستجابة

كتاب  من  آية  قرأ  السالم(:من  علي)عليه  بن  احلسني  عن 
مائة  حــرف  بكل  لــه  اهلل  يكتب  قائمًا  صــالتــه  يف  تــعــاىل  اهلل 
حسنة، فان قرأها يف غري صالة كتب اهلل له بكل حرف عشر 
حسنات، وإن استمع القرآن كتب اهلل له بكل حرف حسنة وان 
وان ختمُه  املالئكة حتى يصبح،  لياًل صلت عليه  القرآن  ختم 
نهارًا صّلت عليه احلفظة حتى ميسي وكانت له دعوة جمابة، 

وكان خريًا له مما بني السماء واالرض. 
قلت: هذا ملن قرأ القرآن فمن مل يقرأه؟ 

قال: يا أخا بين أسد أن اهلل جواد ماجد كريم، اذا قرأ ما 
معه اعطاه اهلل ذلك)الكايف:ج2(. 

القيامة األمن يوم 
أعظم  مــا  لــه:  قيل  أنــه  الــســالم(  زهــد احلسني)عليه  ومــن 
خوفك من ربك؟ فقال: ال يأمن يوم القيامة إاّل من خاف اهلل 

يف الدنيا)حبار األنوار:ج44(. 
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 .øǵĎĒƞǲƽ ǰǾǞǅ ƞǖǡƗǷ Ǵǲǭ ǧǷȅƗ ǫǸǾǩƗ*
 ǬǶǾǪǕ)ƠǾƜǩƗ ǧƋ ƘǽƘƜƽ ǧǸƱƳ Ǵǲǭ ǧǷȁƗ ǫǸǾǩƗ*

.øǵđČƞǲƽ ǫƘǂǩƗ  ƳȆƛ ǺǩƗ(ǫȆƾǩƗ
 ǰƛ ǼøøøǪøøøǕ ǰøøøøøƛ ƴøøøøøøǽƹ ƝƳƘøøøøøǶøøøøøǁ Ǵøøøǲøøøǭ ǼøøøøǱƘøøøøƦøøøøǩƗ*

 .øǵČčČƞǲƽ(ǫȆƾǩƗ  ǬǾǪǕ)ǰǾƾƮǩƗ
 ǴǾǪǕ)ƸǡƘƜǩƗ  ƴǮƮǭ  ǫƘǭȃƗ  ƝƳȅǷ  Ǵǲǭ  ƤǩƘƦǩƗ*

 .ƞǽƗǷƷ  ǺǪǕ  øǵĐĒƞǲƽ(ǫȆƾǩƗ
 ǫƘøøøøǭȃƗ Ơøøøǲøøøƛ ƞøøøǾøøøǡƷ ƝƳƘøøøǶøøøǁ Ǵøøøǲøøøǭ ƼøøøǭƘøøøƲøøøǩƗ*

 .øǵđČƞǲƽ(ǫȆƾǩƗ  ǴǾǪǕ)ǰǾƾƮǩƗ
 ǰƛ ǼǪǕ ǰƛ ǰƾƮǩƗ ǫƘǭȃƗ ƝƳƘǶǁ Ǵǲǭ ǔƛƘƾǩƗ*
 .ƞǽƗǷƷ  ǺǪǕ  øǵĐċƞǲƽ(ǫȆƾǩƗ  ƘǮǶǾǪǕ)ƚǩƘǍ Ǽƛƍ
 ǯƘǮǪƽ  ǨǾǪƪǩƗ  ǼƛƘƮǆǩƗ  ƝƘøøǝǷ  Ǵǲǭ  ǰǭƘƦǩƗ*

 .øǵĎĐƞǲƽ(ǇƷ)ǼƽƷƘǞǩƗ
 ǻǸƽǸǮǩƗ ǬƽƘǢǩƗ Ǹƛƍ ƴǾƾǩƗ ƝƘǝǷ Ǵǲǭ ǰǭƘƦǩƗ*

 .øǵČďČĎƞǲƽ  ǼƕǸƲǩƗ
 ƷƘǮǕ  ǨǾǪƪǩƗ  ǼƛƘƮǆǩƗ  ƝƳƘǶǁ  Ǵǲǭ  ǔƽƘƢǩƗ*

 .øǵĎĒƞǲƽ ƸƽƘǽ ǰƛ
 .øǵĎēƞǲƽ ǯƗǷƸǶǲǩƗ  ƞǖǡƗǷ  Ǵǲǭ ǔƽƘƢǩƗ*

 ǼǲǾƾƮǩƗ ǻƳƘǶǩƗ ƴƜǕ ƴǾƾǩƗ ƝƘǝǷ Ǵǲǭ ƸǁƘǖǩƗ*
 .øǵČĎēč  ƞǲƽ ǻƹƗƸǾǂǩƗ

 ǼǢơ  ƴǮƮǭ  ƴǾƾǩƗ  ƝƘøøǝǷ  Ǵǲǭ  ƸǂǕ  ƻƳƘøøƾøøǩƗ*
 .øǵČďčč  ƞǲƽ ǬǾǦƮǩƗ

 ǺƽǸǭ ǰƛ ǼǪǕ ǫƘǭȃƗ ƝƳƘǶǁ Ǵǲǭ ƸǂǕ ǔƛƘƾǩƗ*
 .ƞǽƗǷƷ  ǺǪǕ  øǵčċĎƞǲƽ(ǫȆƾǩƗ  ƘǮǶǾǪǕ)ƘǉƸǩƗ

 ƠǾƛ  ǧƋ  ǰøøøǭ  ƘøøǽƘøøƜøøƾøøǩƗ  ƳƷǷ  Ǵøøǲøøǭ  ǯǷƸøøøǂøøøǖøøøǩƗ*
 ƊȆƛƸǥ  ǇƷƍ(ǴøøøøøøøøøǩƋǷ  ǴøøǾøøǪøøǕ  ŻƗ  ǺøøøǪøøøǅ)ǧǸøøøƽƸøøøǩƗ

 .øǵđČƞǲƽ
 ƴƜǕ ƴøøǾøøƾøøǩƗ ƝƘøøøǝǷ Ǵøøǲøøǭ ǯǷƸøøǂøøǖøøǩƗǷ ƻƳƘøøøƾøøøǩƗ*

 .øǵČďČďƞǲƽ ǻƷƗǷƺƜƾǩƗ  ǻǸƽǸǮǩƗ  ǺǪǕȁƗ
 ǧǸøøøƽƸøøøǩƗ ƝƘøøøøøøǝǷ Ǵøøøǲøøøǭ ǯǷƸøøøøǂøøøøǖøøøøǩƗǷ ǰøøøøǭƘøøøøƦøøøøǩƗ*
 .ƞǽƗǷƷ ǺǪǕ øǵČČƞǲƽ(ǴǩƋǷ ǴǾǪǕ ŻƗ ǺǪǅ)ǫƸǥȁƗ

احداث صفر
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له حبكمٍة من  الشيطان أعطيَّ  إّن 
وسيعة،  صــالحــيــات  ســبــحــانــه  اهلِل 
أجِل  من  وعرضية،  طولية  وميادين 
إضالل بين آدم، فأنه يف اليوم األول، 
دخل  قــد  األرض  اىل  اهلــبــوط  وقبل 
بدنه  على  وتسلط   ، آدم  عـــروق  يف 
ذلك،  عن  منعه  اهلل  فــأّن  القلب،  إاّل 
وعرشه  حرمه  املــؤمــن  قلب  جعل  إذ 
ســبــحــانــه، فــهــو حمــل علمه وأنــــواره 
القدسية، وإّنه مرآة احلقائق ومهبط 

األلطاف االهلية اخلفية. 
فالشيطان بسط يده يف غي اإلنسان 
املستقيم،  ــصــراِط  ال عــن  واحنــرافــه 
من  األربعة:  اجلهات  من  يأتيه  فأنه 
خلفه ومن بني يديه، وعن ميينه وعن 
مشاله، يوسوس له بكل شيء، حتى 
ويقسم  الدين،  عن  ليخرجه  بالدين 
باهلل كذبًا إّنه من الصاحلني، فميدان 
عمل اإلنسان وسيع جدًا، فقال لعنه 
املخاصمة  مقام  يف  اآلبدين  أبد  اهلل 
َل���هُ���مْ  ْق������عُ������دَنَّ  مـــع رب الـــعـــاملـــني:) َلَ
تِيَنَّهُمْ مِنْ  صِرَاَطكَ الْمُسَْتقِيمَ )16( ُثمَّ َلَ
بَيِْن َأيْدِيِهمْ وَمِنْ خَْلفِِهمْ وَعَنْ َأيْمَانِِهمْ 

وَعَنْ شَمَائِلِِهمْ()العراف/17-16(. 
وقــد ورد يف اخلــرب الــشــريــف عن 
اهلل)عليه  أبــي عبد  عــن  أبــي بصري، 
ـــصـــراط الذي  الــــســــالم(، قـــــال:  ال
السالم( علي)عليه  هو  إبليس  قــال 

)البحار/ج60:ص220(. 

الشيطان  مــيــدانــيــة  مـــن  أّن  كــمــا 
كلِّ  إضــــالِل  يف  يطمع  أن  الــوســيــعــة 

اخللق حتى االنبياء واألولياء.
جاء  الــســالم(:  الصادق)عليه  قــال 
عمران)عليه  بــن  موسى  اىل  أبليس 
الــســالم( وهــو يناجي رّبــه، فقال له 
ملك من املالئكة: ما ترجو منه وهو 
يف هذه احلال يناجي ربه؟ فقال: أرجو 
آدم)البحار/ أبيه  من  رجوت  ما  منه 

ج60:ص238(.
كّل  اغـــواء  هــو  الشيطان  ومقصود 
الناس، إاّل أنه قد فرغ عن الكثري فبقي 
القليل القليل، وهم املؤمنون حقًا أتباع 
السالم(،  البيت)عليهم  أهل  مذهب 
الباقر)عليه  اإلمــام  بذلك  أخــرب  كما 
قلت ألبي  زرارة:  قال  السالم( حيث 
ْقعُدَنَّ  السالم(:قوله:)َلَ )عليه  جعفر 
تِيَنَّهُمْ  َلَ ُثمَّ   )16( الْمُسَْتقِيمَ  َلهُمْ صِرَاَطكَ 
وَعَنْ  خَْلفِِهمْ  وَمِ��نْ  َأيْدِيِهمْ  بَيِْن  مِ��نْ 
تَِجدُ  وََل  شَ��مَ��ائِ��لِ��ِه��مْ  وَعَ�����نْ  َأيْ���مَ���انِ���ِه���مْ 
شَاكِِرينَ()العراف/16- َأْكَثرَهُمْ 

السالم(:  جعفر)عليه  أبو  فقال  17(؟ 
ــــــــازرارة، إمّنـــــا صــمــد-عــمــد- لك  ي
فرغ  فقد  اآلخــريــن  فأما  ألصحابك، 

منهم)البحار/ج60:ص253(.
وإمّنا يتسلط على أبدانهم ال أديانهم 
بصري،  ــي  أب فعن  احلــقــة،  وعقائدهم 
قال:  السالم(،  أبي عبد اهلل)عليه  عن 
َفاسَْتعِْذ  الُْقرَْآنَ  َقرَأْتَ  مسعته يقول:)َفِإَذا 

َليْسَ  إِنَّهُ   )98( الرَِّجيِم  الشَّيَْطاِن  مِنَ  هِ  بِاللَّ
رَبِِّهمْ  وَعََلى  َآمَنُوا  الَّذِينَ  عََلى  سُْلَطانٌ  َلهُ 
الَّذِينَ  عََلى  سُْلَطاُنهُ  إِنَّمَا   )99( ُلونَ  يََتوَكَّ
���ذِي���نَ هُ���مْ بِ���هِ مُ��شْ��ِرُك��ونَ( ��وْنَ��هُ وَالَّ يَ��َت��وَلَّ
)ال����ن����ح����ل/68-100(، قـــال: فــقــال: يــا أبا 
على  املؤمنني  من  واهلل  يسلط  حممد، 
وقد  أديانهم،  على  يسلط  وال  أبدانهم 
سلط على أيوب فشوه خلقه، ومل يسلط 
على دينه، قلت له: قوله:)إِنَّمَا سُْلَطاُنهُ عََلى 
وْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشِْرُكونَ( الَّذِينَ يََتوَلَّ
بالله  هـــم  الـــذيـــن  )ال����ن����ح����ل/100(؟قـــال: 
وعلى  أبدانهم  على  يسلط  مشركون 

أديانهم )البحار/ج 60:ص255(
وعــن قــتــادة، قــال: مّلــا هبط إبليس 
قال آدم: آي رّب قد لعنته فما علمه؟ 
قال: السحر، قال: فما قراءته؟ قال: 
الشعر، قال: فما كتابته؟ قال: الوشم، 
قال: فما طعامه؟ قال: كل ميتة وما مل 
يذكر اسم اهلل عليه، قال: فما شرابه؟ 
قال: كل مسكر، قال: فأين مسكنه؟ 
قـــال: احلــمــام، قـــال: فــأيــن جملسه؟ 
قال: األسواق، قال: فما صوته؟ قال: 
قـــال: فما مــصــائــده؟ قال:  املــزمــار، 

النساء)البحار/ج60:ص181(. 

الشيطان ميدان عمل  سعة 

صفر الخیر 1436 هـ  - کانون األول 2014م

ďČ

المكائداألبواب المجلة



استمتعي بحياتك

مع  يكتسب  شــيء  بالنفس  الثقة 
الناس  فجميع  ــتــجــارب،  وال ــزمــِن  ال
تــريــنــهــم واثقون  ــن  ــذي ال ــِك  مــن حــول
السيطرة على  ويستطيعون  بأنفسهم 
اليت  املواقف  جتــاه  وقلقهم  توترهم 
إكتسابًا  إكتسبوها  إمنا  بها،  ميرون 
مــن خــالِل املــواقــف والــظــروف اليت 
مروا بها وأثرت عليهم، فليس هناك 

من يولد ولديه ثقة كاملة بنفسه. 
الثقة  إنـــعـــدام  ــكــون  ي كــيــف  ــكــن  ول

بالنفس؟ 
أن إنعدام الثقة بالنفِس هي سلسلة 
مرتابطة من األحاسيس اليت تراود 
ينظرون  اآلخرين  بأن  عادة  اإلنسان 
يكون  كذلك  وعــيــوبــه،  سلبياته  اىل 
اكــتــشــاف اآلخرين  لــديــه خــوف مــن 
قد  ســلــوك ســيء  مــن خــالل  لعيوبِه 
ذلك  أن  مــن  الــرغــم  على  عنه  يــبــدر 
ذلك  يف  فعليًا  موجود  غري  السلوك 
إحساسه  اىل  إضـــافـــة  اإلنــــســــان، 
باخلجل من نفسِه، مجيع تلك االمور 
بعدم  اإلحساس  حنو  اإلنسان  تقود 
اإلجتاه  ذلـــك  بفعل  بالنفس  الــثــقــة 

السليب يف التفكري. 
ما احلل إذن؟؟

ثم  فكرتي  فــقــط...إذا  احلــل  يكمن 
قررتي بداخلِك بأن تتوقِف عن جلِد 
نفسِك، ألنِك إن مل تتوقِف فأن ذلك 
نفسِك  بــتــدمــرِي  تقومني  أنـــِك  يعين 
ــطــٍئ كــلــمــا راودتــــــِك تلك  وبــشــكــٍل ب

األفكار السلبية حول شخصيتِك. 
ولكي نعمل على ذلك، البد لنا من 

أتباع اخلطوات التالية: 
أواًل: البد لِك من تحديد 

مصدر أنعدام الثقة: 
ــوس يف مكاٍن  لـــِك مــن اجلــل البـــد 
صرحيًة  تكونني  أن  وحاولي  هــادئ، 
جـــــذوِر  ــتــصــلــي اىل  ل نـــفـــســـِك  مــــع 
نفسِك... تسألي  أن  املشكلة، حاولي 

هل مشكليت بسبِب استهزاء أحدهم 
بي؟ هل بدأت معي وأنا صغرية؟ هل 
مثاًل  حلــادثــٍة  أو  لــإلحــراِج  تعرضت 
نشأت  هــل  اآلخــريــن؟  مــع  كاملقارنِة 
املدرسِة  يف  فشلي  بسبب  املشكلة 

وأنا صغرية مثاًل؟؟
جذوِر  اىل  تصلي  أن  اىل  وهكذا 
مع  وصــراحــة  وضــوح  وبكل  املشكلة 
نــفــســِك، أمــســِك ورقـــة وقــلــم ودّوني 
أجوبٍة  مــن  بــبــالــِك  خيطر  مــا  عليها 
األسباِب  على  وتعريف  املشكلة  لتلك 
للوصوِل اىل  بِك  أدت  اليت  مجيعها 

عدِم الثقِة بنفسِك. 
ثانيًا: ال بد لِك من البحِث 

عن حٍل للمشكلِة اآلن: 
حاوري نفسِك وبشكل هادئ، فبعد 
ستظهر  املشكلة  ملصدِر  توصليت  أن 
حاولي  عينيِك،  أمام  احللول  تلقائيًا 
الذي جيعلين  نفسِك...ما  تسألي  أن 
ـــري وخمـــــاويف؟  ـــوت ُأســـيـــطـــر عــلــى ت
مـــا الــــذي جيــعــلــين أســتــعــيــد ثقيت 

بنفسي؟ 
فمثاًل أذا كان أحد أقربائِك طرفًا 
بنفسِك  أنعدام ثقتِك  التسبب يف  يف 
بهذا  األحــســاس  توقفي  أن  حــاولــي 
ألن  ولكن  أجلهم،  من  ليس  الشعور 
الشعور  بــهــذا  األحــســاس  أســتــمــرار 
املشكلِة  تفاقِم  اىل  بال شك  سيؤدي 
ــِك غـــري قـــــادرة على  ــل لـــديـــِك وجيــع

املبادرِة لتعزيِز ثقتِك بنفسِك. 
ثالثًا: أقنعي نفسِك: 

ُتقنعي نفسِك  أن  اآلن جيب عليِك 
وبأستمرار وحتاوري نفسِك بأنه: 

كبريًة  ثقًة  ذا  أكــون  أن  )مــن حقي 
من  أختــلــص  أن  حقي  مــن  بنفسي، 

هذا اجلانب السليب من حياتي(. 
رابعًا: ثقتِك بنفسِك رهن 

بأعتقادِك: 
عقلِك  يف  تـــزرعـــي  أن  لــــِك  البــــد 
أفكارًا إجيابية عن نفسِك، ألن ثقتِك 
وأميانِك  بأعتقاداتِك  رهــن  بنفسِك 
ونــظــرتــِك لــنــفــســِك، لـــذا حــاولــي أن 
تــتــبــين أفـــكـــارًا إجيــابــيــة عــن ذاتـــِك 
قاموسِك  مــن  حتـــذيف  أن  وحـــاولـــي 

مجيع الكلمات والعبارات السلبية. 
شخص  أنــِك  على  لنفسِك  أنظري 
ذوهمٍة  نفسها،  مــن  واثــقــة  نــاجــح، 
هي  مــعــنــويــاتــِك  رفــــع  وأن  ــة،  ــي عــال
أنِت،  ومسؤوليتِك  وحـــدِك  مهمتِك 

وبيدِك أنِت رفعها لألفضل. 
مرَّ  مــا  كــل  أن  تــعــتــربي  أن  جيــب 

ثِق بنفسِك 
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وأنِك  رجــعــة  دون  قــد وىل  حبــيــاتــِك 
أبــتــعــدي عــن مقارنة  ــوم،  ــي ال مــولــود 
ـــه ال  نــفــســِك بـــغـــريِك مــهــمــا كـــان ألن
يــوجــد إنــســان كــامــل، فــالــكــمــال هلل 
أبداعاتِك  على  ركــزي  فقط  وحــده، 
اجليد  ومن  تنميها،  أن  حاولي  أنِت، 
أيضًا أن تقرئي عن سرية الناجحني 
إليه،  هــدفــوا  مــا  اىل  وصــلــوا  وكيف 
ولتجعلي لنفسِك قدوة، وليس هناك 
الكريم حممد)صلى  نبينا  من  أفضل 
بيته،  وأهـــل  وســلــم(  وآلـــه  عليه  اهلل 
أنــظــري كــيــف صـــربوا وصـــابـــروا يف 

سبيل أعالء كلمة احلق. 
خامسًا: عوامل ُتزيدي بها 

من ثقتِك بنفسِك: 
أعيننا  نــــصــــب  نــــضــــع  عــــنــــدمــــا 
ثقتنا  تــزداد  وننفذها  معينة  أهدافًا 
كانت  فمهما  فشيئًا،  شيئًا  بأنفسنا 
الصعيد  على  ســـواء  األهــــداف  تلك 
أو  الــعــمــلــي صــغــرية  أو  الــشــخــصــي 
كبرية، حاولي أن تتحملي مسؤوليتها 
وتقدمي بثبات وال ختايف، حاولي أن 
ترتكيه  وال  وأقهريه  اخلوف  جتابهي 
وتقدمي  نــشــيــطــًة  كــونــي  يـــقـــهـــرِك، 
ثقتِك  ــزداد  وت اهلل  بــأذن  فستنجحني 
بنفسِك، ولو قدر لِك أن تنجحي من 
املرِة األوىل، فأنهضي بعزميٍة وكرري 
النجاح  حتــقــقــي  أن  اىل  ـــري،  ـــاب وث

والتفوق ومن ثم الثقة بالنفس. 
بالنقاشاِت  تـــشـــارِك  أن  حــاولــي 
وكوني أكثر إصرارًا على ذلك وثقفي 
فكلما  اجملـــــاالِت،  ــافــِة  ك نــفــســِك يف 
بنفسِك  ثقتِك  أزدادت  أكثر  ناقشِت 

بشكٍل أكرب. 
أهــتــمــي مبــظــهــرِك ونــظــافــتــِك وال 
أعني  عــلــيــه  تــقــع  مــا  أول  أن  تــنــســي 
تنسي  وال  املــظــهــر،  هـــو  اآلخـــريـــن 
الــصــالة والــدعــاء والــتــوكــل على اهلل 

فهو حسبك. 
ƻƘǮƱ ǼǪǕ ƴƜǕ ƘƜǅ
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هل تعلم 
اجلـــوارب  أن  املــؤمــنــة  أخـــيت  تعلمني  هــل   *
القدمني  كشف  جيــوز  وال  إشــكــال  فيها  اخلفيفة 
والرأس والتربج أمام)محاِك(أو أبن عمِك أو عم 
زوجِك أو زوج أختِك ومجيع األقرباء ما عدا من 

أحل اهلل تعاىل له النظر إليِك. 

هل تعلم 
العدسات  وضع  املؤمنة  أخيت  تعلمني  هل   *
الالصقة من الزينِة اليت جيب سرتها عن األجنيب 

وكذلك املكياج وكل ما يعد زينة. 

هل تعلم 
عن  األظافر حيجب  إن صبغ  تعلمني  هل   *

الوضوء وجيب سرته عن الرجاِل األجانب. 

هل تعلم 
هل تعلمني أخيت املؤمنة أن اجلبة الضيقة   *
ليست من احلجاِب الشرعي لكونها من الزينِة اليت 

جيب سرتها. 

هل تعلم 
هل تعلمني إن العمل يف صالونات احلالقة   *
والتجميل للسافراِت حرام إذا عّد إشاعة للفساِد 

وترويٍج للمنكرات. 

هل تعلم 
هل تعلمني أخيت املؤمنة إن املرأة ال تنفصل   *
عن الزوج مبجرد غيبته ولو ملدٍة طويلة إاّل إن يطلق 

أو ميوت. 

هل تعلم

هل تعلم 
هل تعلمني إن التصرف بأمواِل الزوج بدون   *

رضاه ولو على أبنائه حُمّرمًا شرعًا. 

ďď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة



هل تعلم 
هل تعلمني أخيت املؤمنة إن اجلبة امُلطرَّزة ليست من   *

احلجاِب الشرعي لكونها من الزينِة اليت جيب سرتها. 

هل تعلم 
هل تعلم ال جيوز مصافحة املرأة ولو كانت   *

مسنة إذا مل تكن من احملارم. 

هل تعلم 
هل تعلم أخي األب، أخيت األم إن إرسال   *
البنت خارج املدينة لغرِض الدراسة وغريها دون 
حُمّرمًا  احلنيف  للشرع  املالئمة  الــظــروف  تهيئة 

شرعًا.  هل تعلم 
هل تعلمني إن اخلروج من بيت الزوج دون   *

رضاه ولو ألجل الزيارة حُمّرمًا شرعًا. 

هل تعلم

هل تعلم 
هل تعلم إن من مأل َعينُه من احلرام مأل   *
اهلل تعاىل عينه يوم القيامِة من الناِر إاّل أن يتوَب 

ويرجع. 

هل تعلم 
هل تعلم إن حمادثة النساء للرجاِل هي من   *

مصائِد الشيطان. 

هل تعلم 
هل تعلمني أخيت املؤمنة إن الزيارة مستحبة   *

واحملافظة على احلجاِب اإلسالمي واجب. 

هل تعلم 
هل تعلم إن عقد زواج الباكر ال َيُصح إال   *

مبوافقِة ولي األمر وهو)األب أو اجلد لألب(. 
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لِك سيدتي

المكونات: 
ƹƷ

ƸǢƛ ǬƮǩ
Ǩǆƛ
ƼǝƸǥ
ǬǚǪǁ
ǠǪƽ
ƣƗƸǥ

(ǻƸǞǖƩ)ƼǱǷƴǢƛ

طريقة العمل: 
 ƝǸǂƮǩƗ ƸǊƮơ Ǭƥ ÛƞǲǾƪǖǩƗ ĈǨǮǖǩ ǫƸǞǽ Ƿƍ ǟƴǽǷ ĈƣƗƸǦǩƗ ǰǭ ǨǾǪǢǩƗǷ ƸǢƜǩƗ ĈǬƮǩ ǰǭ ǨǾǪǢǩƗǷ ƹƸǩƗ Ǩƾǚǽ
 ƝƸǆƛ ǼǭǸǲǩƗǷ ƟƗƷƘǶƜǩƗǷ ƬǪǮǩƗ ǴǾǩƗ ǛƘǊǽǷ ƼǝƸǦǩƗ ǷƗ ƼǱǷƴǢƜǩƗǷ ǨǆƜǩƗǷ ǫǷƸǞǮǩƗ ĈǬƮǪǩƗ)ǰǭ ƞǱǸǦǮǩƗ

 .ƟƗƸ ćǥ ǨǦǁ ǺǪǕ ǨǮǖơǷ ƞǲǾƪǖǩƗ ǺǂƮơ Ǭƥ (ƞǱǸƮǎǮǩƗ
 ǬǚǪǂǩƗǷ ƊƘǮǩƗ ǴǾǩƗ ǛƘǊǽǷ ǨǆƜǩƗ ǔǭ ƼǮƮǽǷ ǫƸǞǽǷ ƣƗƸǦǩƗǷ ƼǱǷƴǢƜǩƗǷ ǠǪƾǩƗ ǨƾǚǾǝ ƞƛƷǸǂǩƗ Ƙǭƍ

 .ǨǥȂǩ ǫƴǢơǷ ǰǽƺơǷ ÛǯǸƮǅ Ǽǝ ƚǆơ Ǭƥ ÛƨǱƷƘǲǩƗ ƸǾǆǕǷ ǈǭƘƮǩƗǷ ƞƜǦǩƗ ƟƗƸǥǷ

حامض شلغم 
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انوار

اشراقة القوارير
لقد رفع اإلسالم مكانة املرأة، وأكرمها مبا مل يكرمها به دين سواه ، فالنساء يف اإلسالم 
شقائق الرجال، وخري الناس خريهم ألهلِه، فاملسلمِة يف طفولتها هلا حق الرضاع، والرعاية، 

وإحسان الرتبية، وهي يف ذلك الوقت قرة العني، ومثرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وإذا َكرُبت فهي املعززة املكّرمة، اليت ُيغار عليها وليها، وحيوطها برعايتِه، فال يرضى أن 

متتد إليها أيٍد بسوٍء، وال ألسٍن بأذى، وال أعنٍي خبيانٍة.
بأعِز جوار،   الزوج  بيِت  فتكون يف  الغليظ؛  وميثاقه  بكلمِة اهلل،  ذلك  كان  تزوجت  وإذا 

وواجب على زوجها إكرامها، واإلحسان إليها، وكف األذى عنها.
مقرونًا  إليها  واإلســاءة  وعقوقها  تعاىل-   - اهلل  مقرونًا حبِق  برُّها  كان  ُأمــًا  كانت  وإذا 

بالشرِك باهلل، والفساد يف األرِض.
وإذا كانت أختًا فهي اليت ُأمر املسلم بصلتها، وإكرامها، والغرية عليها.

وإذا كانت خالة كانت مبنزلة األم يف الرب والصلة.
وإذا كانت جدة، أو كبرية يف السن زادت قيمتها لدى أوالدها، وأحفادها، ومجيع أقاربها؛ 

فال يكاد يرد هلا طلب، وال ُيَسفَّه هلا رأي.
وإذا كانت بعيدة عن اإلنساِن ال يدنيها قرابة أو جوار فيجب بنظاِم وحق اإلسالم العام 

كف األذى عنها، وغض البصر وحنو ذلك.
قيمٍة  للمرأِة  جعل  مما  الرعاية،  حق  احلقوق  هذه  يرعى  اإلسالمي  اجملتمع  زال  وما 
وأعتبارا ال يوجد هلا عند اجملتمعات غري املسلمة.لذا انطلقت اشراقة  العتبات املقدسة 
بصدها الفكري و الثقايف ألغلب ما حتتاجه االسرة من وعي وأرشاد وتوجيه و تطوير من 
خالِل اإلصدارات والربوشورات وعقد الندوات الثقافية  وغريها من الوسائِل اليت ترفع 

القيم و املبادئ السامية للمرأة 

شيخ أزهر الركابي
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: ان أخبث الناس سرقة من يسرق من صالته.
فقال علي عليه السالم: فكيف ذلك يا رسول اهلل؟

قال: الذي ل يتم ركوعه ول سجوده وهو سارق صالته ممحوق عند اهلل يف دينه.
معارج اليقني يف اصول الدين: حممد السبزواري


