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ثبت يف التاريخ، و�سهد االأعداء قبل االأ�سدقاء مبوقف ال�سيدة خديجة عليها ال�سالم الذي وقفته مع ر�سول 
املوؤمنني علي بن  اأمري  االإمام  اأي�سًا ملوقف  االأعداء  التاريخ و�سهد  واآله و�سلم، كما �سهد  اهلل �سلى اهلل عليه 
اأبي طالب عليه ال�سالم، فكانت ال�سيدة خديجة عليها ال�سالم املراأة املوا�سية لزوجها ولنبيها امل�سطفى مبا 
لها ونف�سها، وكانت املراأة العظيمة التي �سندت الرجل العظيم وانطبقت عليها املقولة الرائعة )وراء كل رجل 
عظيم امراأة(، فكانت الظهري القوي الذي ا�ستند اإليه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف فرتة دعوته 
ور�سالته، حتى قال يف حقها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم درًا على قول عائ�سة التي �ساألته مال تكرث ذكر 
خديجة وت�سر با�سمها وهي عجوز... واأن اهلل قد اأعطاك ورزقك اأح�سن منها، فقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 
»ال واهلل ما رزقت اأح�سن منها ولقد اآمنت حني كذبوين وانفقت ما لها حني يخلوا عني، وهناك الكثري من 
الثناء واملدح الذي جرى على ل�سانه ال�سريف �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خلديجة تلك ال�سيدة اجلليلة الطاهرة.

واأما موقف االإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم فال يخفى على اأحد ما له من ت�سحية، اإذ اأنه الزم النبي �سلى 
االأهوال وال�سعاب، فلقد  واآمن بها منذ كان �سبيا، وخا�ص معه كل  الدعوة  واآله و�سلمن منذ بدء  اهلل عليه 
ذكرت ال�سرية اإنه هو اأول فدائي يف االإ�سالم عندما بات يف فرا�ص النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ثم تتالت 
الت�سحيات فكان يلقي به النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف لهوات احلروب وامل�ساعب ويخرج منها منت�سرًا 
�ساملا كما يف معركة اخلندق عندما قاتل االإمام عليه ال�سالم عمرو بن ود العامري، ويف معركة خيرب عندما 
وبدر  اأحد  كمعركة  االأخرى  املعارك  ف�سال عن  منت�سرا  وخرج  فقتله  و�سنديدهم مرحب  اليهود  قائد  قاتل 
وحنني وغريها، فكان االإمام علي عليه ال�سالم اجلناح الثاين الذي كان يطري به االإ�سالم ويعلو عن ال�سرك 
واالأ�سنام، فهذين اجلناحني فقدا يف �سهر رم�سان، ففي اليوم العا�سر من هذا ال�سهر ال�سريف كانت وفاة 
ال�سيدة خديجة اأم املوؤمنني عليها ال�سالم، ويف اليوم احلادي والع�سرين كانت �سهادة االإمام اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم ففي هذا ال�سهر فقدا نا�سرا الدين اللذان قال يف حقهما ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما قام 

االإ�سالم اإال مبال خديجة و�سيف علي...«.

فقدان اجلناحني

امل�سرف العام
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النية يف �سوم �سهر  �ص/ ما هو وقت 
رم�سان؟ 

ج/ وقت النية يف الواجب املعني ومنه 
الفجر  طلوع  عند  رم�سان  �سهر  �سوم 
ال�سادق على االحوط لزومًا ويجوز قبل 
هذا الوقت كاأن ينوي ال�سوم يف الليل. 

رم�سان  �سهر  �سوم  يجزي  هل  �ــص/ 
كله بنية واحدة؟

بنية  كله  �سهر رم�سان  ج/ يجزي يف 
اأن ينوي  واحدة قبل ال�سهر وال ي�سرتط 
�سهر  لــيــايل  مــن  ليلة  كــل  يف  الــ�ــســوم 
رم�سان او عند طلوع الفجر من كل يوم 

يف ال�سهر. 
ياأخذها  التي  االدويـــة  حكم  ما  �ــص/ 

املري�ص يف اأثناء النهار؟
ج/ االأدوية لي�ص لها حكم واحد بل هي 
تختلف فبع�سها ال ي�سر ب�سحة ال�سوم 
اأو  العني  يف  تو�سع  التي  القطرة  مثل 
ي�سب يف اجلرح  الذي  والــدواء  االذن، 
داخله،  اىل  في�سل  اجل�سم  يف  املفتوح 
الذي  ــدواء  ال ال�سوم  يف�سد  ال  وكذلك 
الع�سلة، وال  اأو  الوريد  باالإبرة يف  يزرق 
عن  يعطى  الــذي  املغذي  ال�سوم  يبطل 

طريق الوريد.
ــة الــتــي تــوؤخــذ عــن طريق  ــ اأمـــا االأدوي
او  حبوب  �سكل  على  اأكانت  �سواء  الفم 
كب�سوالت اأو �سراب فاإنها تبطل ال�سوم 
تو�سع  التي  للم�سغوطة  بالن�سبة  حتى 
حتت الل�سان وتذوب تدريجيًا وتنزل اىل 

اجلوف. 
اأما الدواء الذي ي�سل اىل احللق عن 
يبطل  فهو  االنــف  كقطرة  االنــف  طريق 

ال�سوم. 
مر�سى  ي�ستخدمه  الــذي  البخاخ  اما 
كانت  اذا  بال�سوم  ي�سر  ال  فهو  الربو 
املجرى  اىل  تــدخــل  يبثها  الــتــي  ــادة  املـ

او  الـــطـــعـــام  ــرى  ــ جم دون  الــتــنــفــ�ــســي 
ال�سراب. 

�ص/ هل يجوز لل�سائم تنظيف اأ�سنانه 
بالفر�ساة واملعجون. 

تنظيف  ب�سرط  ذلــك  يجوز  نعم  ج/ 
ينزل  ال  بحيث  املعجون  بقايا  من  فمه 

منه �سيء اىل جوفه. 
�ص/ هل يجوز للمراأة ال�سائمة م�سغ 

الطعام لل�سبي وذوق املرق ونحوها؟ 
ج/ ال باأ�ص بذلك ب�سرط اأن ال يتعدى 
اىل احللق عمدًا ، واذا تعدى الطعام او 
فال  ن�سيانًا  او  ق�سد  غري  من  ال�سراب 

ي�سر ب�سحة ال�سوم. 
�ص/ هل يجوز لل�سائم امل�سم�سة؟ 

بق�سد  امل�سم�سة  لل�سائم  يجوز  ج/ 
من  �سيئًا  يبتلع  مل  ما  لغريه  او  الو�سوء 
املاء متعمدا وينبغي له بعد امل�سم�سة اأن 

يب�سق ريقه ثالثًا.
�سهر  افطار  يف  الرخ�سة  وردت  �ص/ 
رمــ�ــســان الأ�ــســخــا�ــص فــمــن هــم هـــوؤالء 

اال�سخا�ص؟
ــار  ــط االف يف  الــرخــ�ــســة  وردت  ج/ 
اذا  وال�سيخة  ال�سيخ  منهم  الأ�سخا�ص 
�سق عليهما ال�سوم فيجوز لهما االفطار 
ويكفران عن كل يوم مُبد من الطعام وال 
يجب عليهما الق�ساء واذا تعذر عليهما 
�سقوط  يبعد  وال  عنهما  ي�سقط  ال�سوم 
هذا  ويــجــري  ايــ�ــســًا،  حينئٍذ  الــكــفــارة 
داء  به  العطا�ص، )من  احلكم على ذي 
ال�سوم  عليه  �سق  فاإذا  اي�سًا  العط�ص( 
عليه  تعذر  واذا  مبد  يــوم  كل  عن  كّفر 

ال�سوم �سقطت عنه الكفارة اأي�سًا. 
للحامل  ــًا  ــ�ــس اأي الــرخــ�ــســة  ووردت 
نف�سها  على  ال�سرر  خافت  اذا  املقرب 
االفطار  يجب  قد  بل  جنينها،  على  اأو 
كما اذا كان ال�سوم م�ستلزمًا باالإ�سرار 

باالأم اأو اجلنني وتكّفر عن كل يوم مبد 
ويجب  الطعام  الطعام)4/3(من  من 

عليها الق�ساء اي�سًا. 
للمر�سعة  اي�سًا  الرخ�سة  وردت  كما 
على  ال�سرر  خافت  اذا  اللنب  القليلة 
جاز  الر�سيع  الطفل  على  اأو  نف�سها 
املراأة  يف  مّر  كما  يجب  بل  االفطار  لها 
احلامل املقرب وعليه الق�ساء والتكفري 

عن كل يوم مبد. 
ذلك  يف  االقت�سار  لــزومــًا  واالحـــوط 
مل  بــاأن  بها،  االر�ساع  انح�سر  ما  على 
الطفل  الإر�ساع  اآخر  طريق  هناك  يكن 
ولو بالتبعي�ص من دون مانع واال مل يجز 

لها االفطار. 
�ص/ هل يجوز لل�سائم قراءة القراآن 
ــاء يف  ــطـ اذا كــانــت عــنــده بــعــ�ــص االأخـ

القراءة. 
لكن  القراآن  قــراءة  له  جتوز  نعم  ج/ 
من دون ق�سد احلكاية اأي االخبار عن 

القراآن املنزل وال يبطل بذلك �سومه. 
�ص/ متى تف�سد املفطرات ال�سوم؟ 

اإمنا تف�سد املفطرات ال�سوم اذا  ج/ 
واأما  واالختيار،  العمد  وجه  على  وقعت 
تف�سده،  فال  الق�سد  وعــدم  ال�سهو  مع 
�سواء اأكان يف �سهر رم�سان اأم غريه من 

اق�سام ال�سوم الواجب وامل�ستحب.
املفطرات  من  �سيئًا  ارتكب  من  �ص/ 
يف نهار �سهر رم�سان فبطل �سومه فهل 

يجب عليه االم�ساك بقية النهار؟ 
بقية  االمــ�ــســاك  عليه  يجب  نعم  ج/ 
واأن  وجوبًا،  االحــوط  على  النهار  ذلك 
املطلوبية  برجاء  االإم�ساك  هــذا  يكون 
على االأحوط لزومًا من االفطار باإدخال 
الدخان اأو الغبار الغليظني يف احللق، اأو 

الكذب على اهلل ور�سوله.
ال�سيد خ�سري املدين
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه  األسرة



نفقات احل�سانة
طعامًا  يعونه  من  كفاية  هي  النفقات: 

وك�سوة و�ُسكنا وما يتبع ذلك. 
وا�سباب وجوب النفقة ثالثة:

الزوجية- القرابة- املُلك:)َأسْكِنُوهُنَّ 
ــُتــمْ مِـــنْ وُجْـــدُِكـــمْ  ــثُ سَــَكــنْ ــيْ مِـــنْ حَ
وَإِنْ  عََليِْهنَّ  لُِتَضيُِّقوا  ــَضــارُّوهُــنَّ  ُت وََل 
عََليِْهنَّ حَتَّى  َفَأنْفُِقوا  ُأوَلتِ حَمٍْل  ُكنَّ 
َلُكمْ  َأرَْضــعْــنَ  ــِإنْ  َف حَمَْلهُنَّ  يََضعْنَ 
ــمِـــرُوا بَــيْــنَــُكــمْ  ــنَّ ُأجُـــورَهُـــنَّ وَأْتـَ ــوهُ ــَآُت َف
َلــهُ  ــُتــرْضِــعُ  َفــسَ ــرُْتــمْ  تَــعَــاسَ وَإِنْ  ــرُوفٍ  ــعْ بِــمَ

ُأخْرَى()الطالق:6(.
العالقة  انهاِء  على  الــزوجــان  يتفق  قد 
املعا�سرة  تتعذر  عندما  بينهما  الزوجية 
باملعروِف، ولكن لال�سف ال ميكن االتفاق 
م�ستقباًل،  بينهما  اخلــالف  ق�سايا  على 
ين�ساأ من االدعــاِء  وذلــك الن االخــتــالف 

وتارة من اختالِف الراأي. 
وقد ت�ستدعي احل�سانة بذل بع�ص املال، 
من  �سرف  مــال  للولِد  كــان  ان  وحينئذ 
عملها  الن  به،  االم  طالبت  لو  حتى  مالهِ 
حمرتم فت�ستحق االجرة، وكون احل�سانة 
اخِذ  ولدها عليها ال مينع من  من حقوِق 
نظاميًا  الــوجــوب  هـــذا  لــكــون  الــعــو�ــص، 
مع  يتنافى  حتى  عــبــاديــًا  ال  اجتماعيًا 
االأجــِر، وان مل يكن للولد مال وجب على 
الوالِد، لكونه من موارِد االإنفاق الواجب، 

وال يجب على االم �سوى بذل العمل. 
م�ستلزمات  تــوفــري  االأب  على  فيجب 
احل�سانة، الن ذلك من النفقاِت الواجبة، 
فنفقة املح�سون على اأبيه، فان كان االأب 
مع�سورًا انفق على املح�سون من مالِه ، فان 
مل يكن له مال فعلى اأبيه نفقته، وال ت�سقط 
او ابراء)فقه االأ�سرة/�سيخ  باأداِء  عنه اال 

فا�سل ال�سفار(.
مدة الحضانة

الذكر  املولودِ  يف  االأم  ح�سانة  تنتهي 
مادام  �سنني  ب�سبِع  االنثى  ويف  ب�سنتنِي، 
اإىل  لــلــحــ�ــســانــة)ذهــب  مـــوؤهـــاًل  االأب 
هـــذا املــ�ــســهــور مـــن الــفــقــهــاء)جــواهــر 

الكالم:ج3١/�ص٢9٠(.
ــى  ــَل وَعَ العزيز:)  كتابه  حمكِم  يف  جــاء 
ــوَُتـــهُـــنَّ  ــودِ َلــــهُ ِرْزُقــــهُــــنَّ وَكِـــسْـ ــ ــوُْل ــ ــمَ ــ الْ

بِالْمَعْرُوفِ()البقرة:٢33(.
حيث جاء التعبري يف هذه االآية املباركة 
ــه( بـــداًل مــــن)االأب( ليلفت  بـــ)املــولــود ل
االأُبوة  الإثــارِة عواطف  ولعّله جاء  االنتباِه، 
اي  واجــبــِه،  اداِء  على  حّثه  �سبيِل  يف  فيه 
اإّنــه اذا كان قد و�سع على عاتقِه االنفاق 
على الوليِد واأُمِه خالل هذه الفرتة فذلك 
الّن الطفل ابنُه وثمرة فوؤادِه، ولي�ص غريبًا 

عنه)االأمثل:ج٢(.

االمتناع عن الحضانة
الولد  ح�سانة  عــن  االأم  امتنعت  اذا 
اجرب  معًا  امتنعا  ولــو  بـــاالأب،  انح�سرت 
كان  اإن  عليها  االأب  ال�سرعي  احلــاكــم 
�سائر  وتوفر  امل�سلحة  توفِر  مع  مــوجــودًا 
معدمًا  كــان  او  يكن  مل  فــان  الــ�ــســرائــط، 
بنحٍو  تكون  ان  وينبغي  االأم،  على  وجبت 
يحقق للولِد ال�سالمة اجل�سدية والنف�سية 
من حيث الغذاء واللبا�ص وال�سكن والدواء 
اخل  فلو  عــرفــًا،  قدرته  بح�سِب  ونحوها 
اقل من  ما هو  اعطى  بــاأن  باالنفاِق  االأب 
اخلت  او  الــقــدرِة  مع  ال�سرورية  احلاجِة 
االأم مب�ستلزماتِه ب�سبِب �سح نف�سها او عدم 
ال�سيف  مالب�ص  الب�سته  لو  كما  مباالتها 
الباردة  الغرفِة  يف  ا�سكنته  او  ال�ستاِء،  يف 
عن  يخرج  بنحٍو  �سيفًا  ــارة  واحلـ �ستاء، 
وحينئذ  باحل�سانِة،  اخالاًل  كان  املعروِف 
جاز للحاكِم اجبارهما على االعتداِل فيها. 
ومبا ان القرار النهائي بيد الزوج فيجب 
ــفــاق مــع الــزوجــِة،  ان يــكــون بــرتا�ــصٍ وات

خ�سو�سًا  بينهما،  للع�سرِة  احــرتامــًا 
عندما يكون هناك ابناء فهم �سحية 
فاالنفاق على  فيه،  لهم  قرار ال دخل 

جميِع  يف  والرتا�سي  والنفقة  احل�سانِة 
االأمور اأمر مهم.
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لبناِء   اال�سا�ص   هي   االأخــالق  
االإ�سالمية   االن�سانية   املجتمعات  
ااّل  ان  التكامل  االأخالقي  للفرِد  
ــداف  التي   ــ ــِم  االهـ هـــو  مـــن  اهــ
ال�سماوية،   االديــان   عليه   تعتمد  
فقد  عني  اال�سالم  باالخالِق  منذ  
�سم�سِه   وا�ــســراقــة   فــجــره   بـــزوغ  
االآخـــرِة   يف   �سببًا   لي�ست   وهــي  
فقط  وامنا  هي  �سالح يف  الدنيا  
اكرِث   من   اخللِق   وح�سن   اي�سًاـ  
الو�سائل  واف�سلها  اي�سااًل  للمرِء  

اهلل)�سلى   ر�سول   مبحبِة   للفوِز  
و�سلم(والظفر   ــه   واآل عليه   اهلل  
ــد   ــوم  الـــقـــيـــامـــة،  وق ــ ــِه  يـ ــقـــربـ بـ
االإ�سالمية   االحـــاديـــِث   يف   ورد  
جــدًا   ودقــيــقــة   لطيفة   تــعــبــريات  
ــاِل:)اإن  اأحــبــكــم   ــ ــج ــ يف  هـــذا  امل
القيامة   يوم   واأقربكم  مني   اإىل  
اأخالقًا()بحار   اأح�سنكم   جمل�سًا  

االأنوار:ج6٨/�ص3٨٥(.
ما   غالبًا   الفا�سلة   فاالخالق  
متميزين   افرادًا   للمجتمِع   تقدم  

احل�سنة،   االأخالق   م�ستوى   على  
وحر�ص  عناية   لال�سالِم   وكــان  
ــِق  هــذه   ــي ــق �ـــســـديـــدان  عــلــى  حت

النبيلة.   اخللقية   الغاية  
ــا  وجـــهـــت  وحـــدة   ــنـ ومـــــن  هـ
الــعــتــبــِة   ــوي  يف   ــس ــ� ــن ال الــتــبــلــيــغ  
اىل   دعــوة   املقد�سة   احل�سينية  
�سماحِة  ال�سيخ  )علي  الفتالوي(  
احل�سيني   احلائِر   اىل   للح�سوِر  
الــ�ــســريــف  لــيــلــقــي  �ــســلــ�ــســلــة  من  
االوىل   ــت   ــ ــان ــ ك املـــحـــا�ـــســـرات  

قال  امري  امل�ؤمنني  علي)عليه  ال�سالم(:
)ُح�سن  الأخالق  برهان  كرم  الأعراق..(
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اضواء  على  نشاطات



االخــالق   بعنوان)مفهوم   منها  
وفل�سفتها(.

ــرق  �ــســمــاحــتــه  اىل   ــط فــقــد  ت
ــال:  هو   ــقـ تــعــريــِف  االخـــــالق  فـ
الــنــا�ــســىء  مــن  باطِن   الــ�ــســلــوك  
ــدورهــا   ــســـان،  واالخـــــالق  ب ــ�ـ االإنـ
االخــالق   ق�سمني:   اىل   تنق�سم  
ال�سيئة،   واالخـــــالق   احلــ�ــســنــة،  
ــل  الــ�ــســيــخ  الــفــتــالوي   وقـــد  وا�ــس
حديثه:  ان  ح�سن  اخللق  وقبحه  
اأ�ــســا�ــص ح�سن   عــلــى   يــتــبــيــنــان  
ــاِن  االربــعــة  هي:   ــ او  قــبــح  االرك
قوة   ال�سهوة،   قــوة   العلم،   قــوة  
ــعــدل،  وعــّرف   الــغــ�ــســب،  قـــوة  ال
كــاًل  مــن  هــذِه  االركـــان  االربعة  
تــابــع  الفتالوي   لــالخــالِق،  وقــد  
يريد   الـــذي   املـــرء   بـــاأن   حديثه  
يجب   باالخالِق  احل�سنة   التحلي  
الــرذائــِل   عــن   يتخلى   ان   عليه  
ذكر   وقــد   بالف�سائِل   ويت�سف  
ــنْ   ــمَ ــيــاًل  مــن  قــولــه  تــعــاىل:)َف دل
هِ   بِاللَّ ــنْ   ــؤْمِ وَيُ اُغوتِ   بِالطَّ يَْكُفرْ  
الْوُثَْقى( ــرْوَةِ   ــعُ ــالْ بِ اسَْتمْسَكَ   َفــَقــدِ  

)البقرة:256(.  
ان  اف�سل   الفتالوي   وا�ساف  
الزهد  يف   هــو   التخلي   درجــات  
ــا  الن  حــبــهــا  راأ�ـــــص  كــّل   ــي ــدن ال

  . خطيئة
التعلق   الدنيا   من   فاملق�سود  
ــا،  واقـــوى   ــ ــه ــ بـــذواتـــهـــا  ال  ذوات
ــاه(،  واّن   ــ اركــانــهــا)املــال،  اجلـ
اجلاه  اقوى  من  املاِل  يف  النف�ِص  

ال�سباب  هي:  
للتلِف   معر�ص   املــال   ان     -١

والزواِل.  

٢-  ان  التو�سل  باجلاه  للماِل  
اىل   بــاملــاِل   التو�سِل   مــن   اي�سر  

اجلاِه.  
ي�سري   القلوب   �سلك   ان     -3
وينمو  من  غرِي  حاجة  اىل  تعِب  

وم�سقة.  
تطرق   املحا�سرة   ختام   ويف  
اأ�سئلة   �سماحة  ال�سيخ  اىل  طرِح  
ــول  مــو�ــســوع   ــارات  حــ ــس ــفــ� ــت ــس وا�
جهود   ثمنا   وبدورنا   املحا�سرة،  
للعتبِة   العامة   واالمانة   �سماحته  
زيــادِة   يف   املقد�سة   احل�سينية  
لدى   والفكري،   الثقايف   الوعي  
وبخا�سة   ــات،   ــن ــوؤم امل االخــــوات  
ــى  امـــِل   مــنــتــ�ــســبــات  الــعــتــبــة  عــل
هذه   مثل   اقامة   يف   اال�ستمرار  
ــدار   ــى  م ــمــة  عــل الــفــعــالــيــة  الــقــّي
احل�سور   جميع   وكـــان   ال�سنة،  
ــع  املــحــا�ــســرة  التي   مــتــفــاعــاًل  م
�سكرَن  وقــد   �سماحته،   األــقــاهــا  
هـــذا  اجلــهــد  والــ�ــســعــي  املــبــارك  
الذي  تقوم  به  العتبة  احل�سينية  
ــذه  املــحــا�ــســرات،   يف  اقــامــة  هـ
يوفق   ان   ــعــاىل   ت اهلل   ــاأل   ــس ــ� ون

اجلميع.  
ــة   ــي ــان ــث ــرة  ال ــسـ ــا�ـ ــحـ ــا  املـ ــ ــ ام
رذائــل   مــن   بعنواِن   كانت   فقد  

والتكرب(.   االخالق)الطغيان  
التعاليم   ان   مما  ال�سك  فيه  
البعاِد   و�سيلة   خري   هي   الدينية  
ــِل  ومــا   ــ ــرذائ ــ الــبــ�ــســريــة  عـــن  ال
والعبودية   الطغيان   من   يتبعها  
وانها  من  االمرا�ص  االجتماعية  
الــقــراآن   بينها   كــمــا   الــروحــيــة،  

ُطْغيَانِِهمْ   ــي   فِ وَيَــمُــدُّهُــمْ   الــكــرمي:)  
و�سح   وقد   يَعْمَهُونَ()البقرة:15(،  
ــلـــي  الـــفـــتـــالوي  ان   الــ�ــســيــخ  عـ
ــان  يــجــب  ان  ميــيــز  بني   ــس ــ� االن
اخلـــوف   وان   والـــ�ـــســـر،   ــري   ــ اخل
ــاء   ــي الــــذي  يــ�ــســل  الـــيـــه  االو�ــس
وقد   ي�سمى)اخل�سية(،   واالنبياء  
عّرف  اخل�سية:  انها  اخلوف  من  

اهلل  تعاىل.  
تكون   باأن   اكّد  �سماحته   كما  
�سبحانه   اهلل   مع   عالقة   هناك  
ويتخللها   خوٌف   يتخللها   وتعاىل  
ــور  بـــاحلـــيـــاِء  مـــن  املــنــعــم،   ــع ــس �
ــًا  تــعــر�ــص  �ــســمــاحــتــه  اىل   وايــ�ــس
ــان:  هـــو  حــالــة   ــي ــطــغ ــعــريــف  ال ت
و�ساأل   املــوىل،   على   التمرد   من  
�ــســمــاحــتــه  االخـــــوات  املــبــلــغــات،  
ــا  اهـــم  الــعــوامــل  الــتــي  حتــول   م
االن�سان  من  متوا�سع  موؤدب  اىل  

ان�سان  طاٍغ؟  
ــدى  املــبــلــغــات   ــ ــه  احـ ــت ــاب ــاأج ف

قائلة:   احلا�سرات  
١-  كرثة  املال.  

٢-  حب  الذات.  
3-  حب  الدنيا

ــاف  الـــفـــتـــالوي  ايــ�ــســًا   ــسـ وا�ـ
هــو  ان  عــدم  احلــيــاء  مــن  اهلل  
وعدم  ال�سعور  باملقهورية،  وعدم  
تــوؤدي   هــذه   بالعبودية   ال�سعور  
بالنف�ص  اىل  حالة  من  الطغيان،  

اعاذنا  اهلل  واياكم.  
فــاملــتــوا�ــســع  قــريــب  مــن  اهلل  
ــاء   ــي ــب ــن  االن ــريـــب  مــ تـــعـــاىل،  قـ

واالو�سياء،  مكانه  اجلنة.  
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ا�سراقات فكرية من ان�ار خطبة الزهراء)عليها ال�سالم(
ن�ص  اخلطبة:-

نريانه���ا،   عل���ى   )عكف���ًا  
عاب���دًة  لوثانها،  منكرة  هلل  
مع  عرفانها،  فانار  اهلل  باأبي  
حمم���د  ظلمه���ا،  وك�س���ف  عن  

بهمها(.   القل����ب  
مع  فقرات  اخلطبة:-

*  )عكفًا  على  نيرانها(
وهنا  ا�ســـارت  الزهراء)عليها  
ال�ســـالم(  اىل  بع�ص  النماذج  من  
االمم  واالديان  ال�سائدة-اآنذاك-  
والطقو�ـــص  العباديـــة  البـــارزة  يف  
حيـــاة  تلـــك  االمم  وهذه  ا�ســـارة  

اىل  حياة  الفر�ـــص  وديانتها  حيث  
فيهـــا   ال�ســـائدة   العبـــادة   كانـــت  
هـــي  عبادة  النـــار  وكانوا  يعكفون  
عليهـــا  للعبـــادة  ويتحلقـــون  حولها  
ويقيمـــون  علـــى  عبادتها  من  دون  
اهلل  تعـــاىل  وهـــذا  هو  املجو�ـــص-
كان   وقـــد     ( الزراد�ســـتي-   او  
رجـــال   ي�ســـتغلون   ال�سا�ســـانيون  
الديـــن  املجو�ـــص  اكرب  ا�ســـتغالل  
لتثبيـــت  قواعـــد  حكمهـــم  وتقويـــة  
مواقفهـــم  يف  ال�ســـلطان  ولذلـــك  
اقامـــوا  خمتلـــف  مناطـــق  القطر  
الفار�ســـي  العري�ـــص  بيوت  النار-

وهـــي  معابـــد  املجو�ـــص-  جاعلني  
يف  كل  واحد  من  هذه  املعابد  ثلة  
كبـــرية  من  املوابذة  ك�ســـدنة...(.  

*  )عابدة  الوثانها(
وامـــا  يف  هـــذه  الفقـــرة  فقـــد  
اىل   ال�ســـالم(   ا�ســـارت)عليها  
بع�ـــص  الديانـــات  ال�ســـائدة  قبـــل  
اجلزيـــرة   �ســـبه   يف   اال�ســـالم  
العربيـــة  فقد  �ســـادت  فيها  عبادة  

  . م �سنـــا ال ا - ن ثا و ال ا
انح�ســـار   يعنـــي   ال   وهـــذا  
�ســـبه   يف   املوجـــودة   الديانـــات  
الديانـــة   يف   العربيـــة   اجلزيـــرة  

احللقة الثامنة
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الوثنية  فهناك  اىل  جانبها  ديانات  
اخـــرى  كاليهوديـــة  والن�سرانيـــة.  

*  )منكرة  هلل  مع  عرفانها(  
واالنـــكار  منهـــم  لي�ـــص  انـــكارًا  
كخالـــق   تعـــاىل   اهلل   لوجـــود  
للكـــون  فهـــم  يعرتفـــون  بخالقيتـــه  
للموجـــودات  كمـــا  ي�ســـري  القـــراآن  
الكـــرمي  اىل  ذلـــك  يف  عـــدد  مـــن  

االآيـــات  كقولـــه  تعاىل:)وََلئِنْ  
خََلـــقَ   مَـــنْ   سَـــَألَْتهُمْ  
َليَُقوُلـــنَّ   رْضَ   وَاْلَ السَّـــمَاوَاتِ  
وقولـــه   هُ()الزمـــر:3٨(   اللَّ
مَـــنْ   سَـــَألَْتهُمْ   تعاىل:)وََلئِـــنْ  
ــزََّل  مِنَ  السَّـــمَاءِ  مَـــاءً  َفَأحْيَا  بِهِ   نـَ
رْضَ  مِـــنْ  بَعْدِ  مَوْتِهَا  َليَُقوُلنَّ   اْلَ

  . )6 3 : ت لعنكبـــو ا ( هُ( للَّ ا
االآيـــات   مـــن   فوا�ســـح  
ينكـــرون   ال   انهـــم   ال�ســـابقة  
خالقيـــة  اهلل  للكـــون  وتدبريه  
للوجـــود  وامنـــا  انكارهـــم  هلل  

يف   توحيـــده   جهـــة   مـــن   تعـــاىل  
العبـــادة  فعبدوا  غـــريه  كاال�سنام  
لـــه   وغريهـــا  فكانـــوا  كاملنكريـــن  
ا�سا�ســـًا  يف  وجوده  و�سائر  �سفاته  
حيـــث  جعلـــوا  حق  العبـــادة  لغريه  
جهاًل  منهم  به  مع  ان  اهلل  تعاىل  
قـــد  اقـــام  لهم  االآيـــات  والدالالت  
علـــى  معرفته  وفطرهم  على  ذلك  
فعطلـــوا  العقول  وم�ســـخوا  الفطرة  

التـــي  فطـــر  اهلل  النا�ـــص  عليها.  

*  )  فأنار  اهلل  بأبي  محمد  
ظلمها(  

�ســـبهت   الفقـــرة   هـــذه   ويف  
بعثـــة   ال�ســـالم(   الزهراء)عليهـــا  

االعظم)�سلـــى   الر�ســـول   ابيهـــا  
اهلل  عليـــه  واآلـــه  و�ســـلم(  بالنـــور  
امل�ســـرق  الـــذي  اطـــل  علـــى  حياة  
الب�ســـرية  املظلمـــة  فازال  ما  خيم  
علـــى  احلياة  من  الظالم  املرتاكم  
الزهراء)عليهـــا   اقتب�ســـت   وقـــد  
ال�ســـالم(  هـــذا  اال�سطـــالح  مـــن  
تلميـــذة   فهـــي   الكـــرمي   القـــراآن  

القـــراآن  فقـــد  عـــرب  القـــراآن  عما  
جـــاء  بـــه  الر�ســـول  االعظم)�سلى  
اهلل  عليـــه  واآلـــه  و�ســـلم(  بالنـــور  
يف  اكـــرث  مـــن  اآيـــة  كمـــا  يف  قوله  
تعاىل:)وََأنْزَلْنَـــا  إَِليُْكـــمْ  ُنـــورًا  مُِبينًا(

)الن�ســـاء:١74(.  
واملـــراد  بالنـــور  يف  االآيـــة  هـــو  
القراآن  نف�ســـه  ومـــا  ذلك  اال  الأنه  

ينري  العقـــول  والقلوب.  
النـــور:   الراغـــب:   )قـــال  
ال�سوء  املنت�ســـر  الـــذي  يعني  على  
االب�ســـار  وهو  �سربـــان...  دنيوي  
�سربـــان   فالدنيـــوي   واخـــروي...  

معقـــول  بعـــني  الب�ســـرية  وهـــو  ما  
انت�ســـر  مـــن  االنـــوار  االلهية  كنور  
العقـــل  ونـــور  القـــراآن  ومنـــه  قوله  
ـــهِ   اللَّ مِـــنَ   جَاءَُكـــمْ   تعاىل:)َقـــدْ  
وحم�سو�ـــص   ُنورٌ()املائـــدة:١٥(،  
بعـــني  الب�ســـر  وهـــو  مـــا  انت�ســـر  
كالقمـــر   النـــرية   االج�ســـام   مـــن  
ومنـــه   والنـــريات   النجـــوم   بـــني  
ـــذِي  جَعََل   قولـــه  تعاىل:)هُـــوَ  الَّ
ُنـــورًا( وَالَْقمَـــرَ   ضِيَـــاءً   الشَّـــمْسَ  

.)٥ )يون�ـــص:
االخـــروي   النـــور   ومـــن  
ُنورُهُـــمْ   تعاىل:)يَسْـــعَى   قولـــه  
َأيْدِيِهمْ()احلديـــد:١٢(.   بَيْـــنَ  
فبعثـــة  الر�ســـول  هي  النور  
االلهـــي  الذي  ا�ســـاء  الطريق  
للب�ســـرية  لت�ســـري  علـــى  جادة  
ال�ســـماوي)ريا�ص   الهـــدي  

  .)4٠7 ٥:�ص ال�ســـالكني/ج

*  )وكشف  عن  القلوب  
بهمها(  

ا�ســـتطاع   الر�ســـول   ان   اي  
بذلـــك  النور  الذي  بعث  ان  يزيح  
تلـــك  الظلمات  عن  القلوب،  ظلمة  
ال�ســـالل  واجلهـــل  والغـــي  والتـــي  
كانت  �ســـببًا  الن  يعي�ـــص  ا�سحابها  
حالة  مـــن  ال�سياع  حيث  ا�سبحت  
لديهـــم...اي   مبهمـــة   احلقيقـــة  
جمهولة...ك�سف  كل  ذلك  بدعوته  
بارجـــاع   التفكـــر   اىل   لالن�ســـان  
بازاحـــة   فطرتـــه   اىل   االن�ســـان  
تلـــك  الرتاكمـــات  التـــي  اغرقـــت  
الفطـــرة  يف  بحـــر  مـــن  الظلمات.

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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عتيق احل�سني)عليه ال�سالم(دردائيل
كتـــاب  يف  بابويـــه  ابـــن  روى 
االثنـــي  االئمـــة  علـــى  الن�سو�ـــص 
ال�ســـالم(قال: حدثنـــا  ع�ســـر)عليهم 
حممد بن علي ماجيلويه، قال: حدثني 
عمي)حممـــد ابن اأبي(القا�ســـم، عن 
جماهد قال: قال ابن عبا�ـــص: �سمعت 
ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
يقـــول:))ان هلل تبـــارك وتعـــاىل ملكًا 
يقال له دردائيل كان له �ستة ع�سر الف 
جنـــاح ما بـــني اجلناح واجلنـــاح هواء 
واآلهـــواء كما بني ال�ســـماء اىل االر�ص، 
فجعل يومًا يقول يف نف�ســـه: اأفوق ربنا 
جـــل جالآله �ســـيء؟! فعلـــم اهلل تبارك 
وتعاىل مـــا قاآله فـــزاده اجنحة مثلها، 
ف�سار لـــه اثنان وثالثـــون الف جناح، 
ثم اوحـــى اهلل عز وجل اليـــه: ان طر، 
فطـــار مقدار خم�ســـني عامـــًا فلم ينل 

راأ�ســـه قائمة من قوائم العر�ـــص(.
فلمـــا علـــم اهلل عـــز وجـــل، اوحى 
اليـــه: اأيهـــا امللك عـــد اىل مكانك فانا 
عظيـــم فـــوق كل عظيم، ولي�ـــص فوقي 
�ســـيء وال او�سف مبـــكان ف�ســـلبه اهلل 
اجنحته ومقامه من �سفوف املالئكة.
فلمـــا ولد احل�ســـني بـــن علي)عليه 
ال�ســـالم(وكان مولده ع�سية اخلمي�ص، 
ليلة اجلمعة، اوحى اهلل جل جالآله اىل 
مالك خازن النريان: ان اخمد النريان 
علـــى اهلها واوحـــى اىل ر�سوان خازن 

اجلنـــان ان زخـــرف اجلنـــان وطيبها 
لكرامـــة مولود ولـــد ملحمد)�سلى اهلل 

عليه واآله و�ســـلم(يف دار الدنيا. 
وتعـــاىل  تبـــارك  اهلل  واوحـــى 
اىل احلـــور العـــني ان تزّيـــّن وتزاورن، 
واوحـــى اهلل عز وجـــل اىل املالئكة ان 
قومـــوا �سفوفـــًا بالت�ســـبيح والتحميـــد 
والتمجيد والتكبـــري لكرامة مولود ولد 
ملحمد)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(يف 

دار الدنيـــا. 
اىل  وتعـــاىل  تبـــارك  اهلل  واوحـــى 
اهبـــط  ال�ســـالم(ان  جربائيل)عليـــه 
اىل النبـــي حممد)�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم(يف الف قبيل، والقبيل الف الف 
من املالئكـــة على خيول بلٍق م�ســـرجة 
ملجمـــة، عليهـــا قباب الـــدر والياقوت 
وعليهم مالئكة يقال لهم: الروحانيون 
باأيديهـــم اطبـــاق مـــن نـــور ان هنئـــوا 
حممـــدًا مبولـــود، واخربه يـــا جربائيل 
باأين قد �ســـميته احل�سني وهنئه وعّزه،

جربائيل)عليـــه  فبينمـــا  قـــال: 
ال�سالم(ينزل من ال�ســـماء اىل الدنيا 
اذ مـــّر بدردائيل فقال لـــه دردائيل: يا 
جربائيل ما هذه الليلة يف ال�ســـماء هل 

قامـــت القيامة على اهـــل الدنيا؟ 
قـــال: ال ولكـــن ولـــد ملحمد)�سلـــى 
اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم(مولود يف دار 
الدنيـــا وقـــد بعثني اهلل عـــز وجل اليه 

به. الهنئه 
فقـــال امللـــك: يـــا جربائيـــل بالذي 
خلقنـــي وخلقك اذا هبطت اىل حممد 
فاأقرئه مني ال�سالم، وقل له بحق هذا 
املولـــود عليك اال مـــا �ســـاألت ربك عز 
وجل ان ير�سى عنـــي، ويرد اجنحتي، 
املالئكـــة،  �سفـــوف  مـــن  ومقامـــي 
ال�ســـالم(على  فهبـــط جربائيل)عليه 
النبي)�سلـــى اهلل عليـــه واآله و�ســـلم(

اأمره اهلل. فهناأه كمـــا 
قـــال ابـــن عبا�ـــص: فاأخـــذ النبـــي 
حممد )�سلـــى اهلل عليه واآله و�ســـلم(
احل�ســـني)عليه ال�ســـالم(وهو ملفوف 
يف خرقـــة مـــن �ســـوف فاأ�ســـار به اىل 
ال�ســـماء ثـــم قال:))اللهـــم بحق هذا 
عليـــه  بحقـــك  بـــل  ال  عليـــك  املولـــود 
وعلـــى حممـــد وابراهيـــم وا�ســـماعيل 
وا�ســـحاق ويعقـــوب، ان كان للح�ســـني 
ابن علي ابن فاطمة)عليهم ال�ســـالم(
عندك قدر، فار�ص عـــن دردائيل ورد 
اجنحته ومقامه من �سفوف املالئكة، 
فا�ســـتجاب اهلل دعـــاءه وغفـــر للملك 
ورد عليـــه اجنحتـــه ورده اىل �سفـــوف 
املالئكة وامللك ال يعرف باجلنة اال بان 
يقال هذا موىل احل�ســـني بن علي وابن 
فاطمة بنت ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه 

واآله و�ســـلم((.
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اخرتاعات
*  المزلجة  ذات  العجالت

الثـــاين   يناير/كانـــون   يف  
ل�سنة١٨63م،)�ســـجل  جيم�ص  ليونارد  
بليمبتـــون(  مزجلـــة  رباعية  العجالت  
قادرة  على  االلتفاف،  بنى)بليمبتون(
ار�سيـــة  للتزلـــج  علـــى  العجـــالت  يف  
مكتبـــة  لتجـــارة  االثـــاث  يف  مدينـــة  

نيويورك.
)LEGO(مكعبات  الليغو  *

�ســـركة   اطلقـــت   �ســـنة١9٥٥  
كـــريك   بقيادة)غودفريـــد   ليغـــو  
ليغـــو   العـــاب   كري�ستيان�ســـن(نظام  
الذاتية  التما�سك،  وكان)اول  كريك(
والد)غودفريد(قـــد  بـــداأ  جتارتـــه  يف  
�سناعـــة  العلـــب  �ســـنة١93٢،  ويقـــدر  
اأن  هنـــاك  �ســـبعة  اطقم  من  مكعبات  

الليغـــو  تبـــاع  كل  ثانيـــة  تقريبـــًا.  
*  اختراع  كرة  السلة

كـــرة   اخـــرتع   �ســـنة١٨9١،  
ال�سلة)جامي�ص  ناي�سميث(  وهو  مدرب  
الرتبية  البدنية  يف  مدر�ســـة  التدريب  
الدوليـــة  جلمعية  ال�ســـبان  امل�ســـيحية  
�سربينغفيلد،ما�سات�سو�ست�ـــص،   يف  
و�ســـميت  اللعبـــة  بكرة  ال�ســـلة  ن�ســـبة  

اىل  �ســـالل  املكيال)امل�ســـتخدمة  يف  
جمع  اخلوخ(  التي  ا�ســـتعملها  املدرب  

للهدف.   كمرمـــى  
الــــمــــؤثــــرات   اخـــــــتـــــــراع     *

السينمائية  الخاصة
اخرتع)جورج  لوكا�ص( نوعًا  جديدًا  
كامريا   ي�سمى   الت�سوير   اآالت   مــن  
التحكم  باحلركة  لت�سوير  اول  فيلم  
من  افالم  حرب  النجوم  �سنة١977.

باحلركة  هي   التحكم   كامريا   اإن  
بوا�سطة  احلا�سوب،   كامريا  تتحرك  
يكون  احلا�سوب  مربجمًا  مع  حركات  
الكامريا،  بحيث  ميكن  للكامريا  ان  
تعيد  نف�ص  احلــركــات  متــامــًا  املــرة  
تلو  االخرى.  ت�سور  الكامريا  مناذَج  
الواحدة   وكواكب،   ف�سائية   ملركبات  
تلو  االخــرى،  ثم  متتزج  كل  ال�سور  

املنف�سلة  لت�سكل  م�سهدًا  واحدًا.  
*  اختراع  الشطيرة

ابتكر  االنكليزي)جـــون  مونتاغو(  
االيـــرك  الرابـــع  ملدينة  �ساندويت�ـــص،  
والوجبـــة  اخلفيفة  الرائجة  يف  القرن  
الثامن  ع�ســـر،  وتروي  الق�سة  انه  يف  
احدى  املنا�ســـبات  �ســـنة  ١76٢،  كان  
مونتاغـــو  يلعب  الورق  ملدة  ٢4�ســـاعة  
بـــال  انقطـــاع،  وتنـــاول  حلمـــًا  بقريـــًا  
بني  �ســـطريتي  خبـــز  بحيث  تظل  يده  
االخـــرى  طليقـــة  للعـــب  الـــورق  طوال  
الوقـــت  ،  و�ســـميت  وجبـــة  مونتاغـــو  
اخلفيفـــة  املريحة)�ساندويت�ـــص(  على  

اال�ســـم  االيرل  املبدع.  
*  اختراع  الكوكا  كوال

اخـــرتع  ال�سيديل)د.جون  �ســـتيث  
مبربتون(  من  مدينة  اتالنتا  يف  والية  
جورجيـــا  االمريكيـــة  امل�ســـروب  الذي  
يو�ســـف  علـــى  انه  ذو  مـــذاق  االطيب  
اليـــوم   نعرفـــه   والـــذي   العـــامل   يف  

با�سم)كوكا-كوال(.  
و�سع  اإبريقًا  من  �ســـراب  الدكتور  
يوم٨/مايو،ايـــار/١٨٨9   مبربتـــون  
كعينـــة  مـــن  �سيدليـــة  )جاكوبنـــز(
وو�سفهـــا  للزبائن  املحظوظون  الذين  
جتمعوا  هناك  بانها  ممتازة،  ا�سيف  
املـــاء  املكربـــن  اىل  ال�ســـراب  النتـــاج  
م�ســـروب  لذيذ  ومنع�ص  يف  اآن  واحد،  
وطـــرح  املنتـــج  اجلديـــد  للبيـــع  فـــورًا  

للكاأ�ص. بقيمة٥�ســـنتات  
اقرتح  �ســـريك  املخرتع)فوانك  ام  
روبرت�سون(  ا�سم)كوكا  كوال(وا�ساب  
  )C(يف  ظنـــه  بـــان  حـــريف  الـــكاف
�سيكون  لهما  مظهر  جيد  يف  االعالن،  
وو�سعـــت  العالمة  التجارية  ال�ســـهرية  
للكوكا  كوال  بقلم)روبرت�ســـون(بخطه  

الفريد.
*  الحاسوب  القديم  العهد

يف   القدمـــاء   البابليـــون   اخـــرتع  
العراق  املعداد  يف  الفرتة  من)3٠٠٠-
١٠٠٠(قبـــل  امليالد،  ان  هـــذه  االداة  
احلا�ســـبة  املبكرة  املكونة  من  خرزات  
على  عيـــدان  ميكن  و�سفها  على  انها  
اخلطوة  االوىل  يف  تطور  احلا�ســـوب.  

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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 اكت�ساب احلكمة
مقدمة:

التـــي  الغايـــات  مـــن  احلكمـــة  تعـــّد 
وقـــد  اإليهـــا  للو�ســـول  االإن�ســـان  ي�ســـعى 
اهلل  بقـــول  الكـــرمي  القـــراآن  اأمتدحهـــا 
تعـــاىل }يُؤْتِـــي الْحِْكمَـــَة مَنْ يَشَـــاءُ 
ُأوتِـــيَ  َفَقـــدْ  الْحِْكمَـــَة  يُـــؤْتَ  وَمَـــنْ 
ُأوُلـــو  إِلَّ  ـــرُ  كَّ يَذَّ وَمَـــا  خَيْـــرًا َكثِـــرًا 

 ٢69 {البقـــرة/ ِب لْبَا ْلَ ا
الو�ســـول  يف  الرغبـــة  هـــذه  والأجـــل 
حلالـــة التكامـــل وال�سعـــود اىل تكويـــن 
�ســـخ�سية قويـــة متوازنة عليـــه ان يكون 
حكيمًا يف �سلوكه ويف تفكريه وا�ستنتاجاته 
وان اأف�ســـل تعبـــري نطلقه على االن�ســـان 

املتكامـــل هو ان�ســـان حكيم. 
وقـــال الراغـــب اال�سفهـــاين احلكمة 
اإ�سابـــة احلـــّق بالعلم والعقـــل، فاحلكمة 
تعـــاىل معرفـــة اال�ســـياء وايجادهـــا  هلل 
على غاية االحكام ومن االن�ســـان معرفة 
املوجودات وفعل اخلريات وهذا هو الذي 

و�سف به لقمـــان يف قوله تعاىل: }وََلَقدْ 
الْحِْكمَـــَة{. ُلْقمَـــانَ  َآتَيْنَـــا 

يف  الطباطبائـــي  العالمـــة  وقـــال 
تف�ســـريه )احلكمـــة هـــي الق�سايا احلقة 
املطابقة للواقع من حيث ا�ستمالها بنحو 
على �ســـعادة االإن�ســـان كاملعـــارف احلقة 
االإلهيـــة يف املبداأ واملعـــاد، واملعارف التي 
ت�ســـرح دقائق العامل الطبيعـــي من جهة 
م�سا�ســـها ب�ســـعادة االإن�ســـان كاحلقائـــق 
الفطريـــة التي هي ا�سا�ـــص الت�ســـريعات 

الدينية(.
وقال ال�ســـيد عبد االعلى ال�سبزواري 
يف كتابه مواهـــب الرحمن )احلكمة هي 
املطالب احلقة التي ترت�ســـم يف النف�ـــص 
وتوجـــب التوفيـــق بـــني االعتقـــاد والعمل 
وال�ســـوق اإىل الكمال املن�ســـود لالإن�سان( 

أقسام الحكمة 
امل�سائل  من  وهي  النظرية:-  احلكمة 
التي ال تاأثري لقدرة االإن�سان يف وجودها 

وت�سمل االإلهيات والطبيعيات. 
امل�سائل  يف  وهــي  العملية:-  احلكمة 
وت�سمل  وجــوده  يف  تاأثري  لالإن�سان  التي 

االأخالق وتدبري املنزل وال�سيا�سة.
وقـــد داأب علمـــاء االخالق يف �ســـرح 
احلكمـــة العملية من الوجهـــة االأخالقية 
حيث ذكـــروا ان ا�سا�ـــص الف�سائل اربعة 
والعدالـــة  وال�ســـجاعة  والعفـــة  احلكمـــة 
مـــن  احلكمـــة  دائـــرة  حتـــت  ويدخـــل 
الف�سائل: �سفاء الذهن والفهم والذكاء 

والذكـــر والتعقـــل و�ســـهولة التعلم.
ان  باالأخـــالق  احلكمـــة  وعالقـــة 
احلكمة ت�سعى بها اإىل كل خري واالخالق 
تعـــّد من الكمال يف ال�ســـلوك ولـــذا ال بد 
للحكيـــم ان يت�ســـف بهـــا وعمومـــًا كلمة 

احلكمـــة تطلق علـــى االأ�ســـل والفرع.
ــي نـــظـــر أهـــل  ــ الـــحـــكـــمـــة فـ

البيت)عليهم السالم( 
حتدث اهـــل البيـــت عليهم ال�ســـالم 
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وردت  التـــي  احلكمـــة  معنـــى  يف  كثـــريًا 
}يُؤْتِـــي  ال�ســـريفة:  االآيـــة  تف�ســـري  يف 
يُـــؤْتَ  وَمَـــنْ  يَشَـــاءُ  مَـــنْ  الْحِْكمَـــَة 
ُأوتِـــيَ خَيْـــرًا َكثِرًا{  َفَقدْ  الْحِْكمَـــَة 

٢ 6 9 / ة لبقـــر ا
يف تف�ســـري الربهـــان للبحـــراين ذكر 
عن االإمام اأبي جعفر عليه ال�سالم عندما 

�سئل قال: )املعرفة(.
املعرفـــة  اأي�ســـًا )؛ن احلكمـــة  وقـــال 
والتفقـــه يف الديـــن فمن تفقـــه منكم فهو 

 . ) حكيم
وقـــال االمـــام الباقـــر عليه ال�ســـالم: 

)طاعـــة اهلل ومعرفـــة االمام(.
مـــدح  يف  كثـــرية  اأحاديـــث  وردت 
احلكمة ومـــن يت�سف بها الأنهـــا من انبل 
ال�سفـــات التي يحثنـــا عليها اأهـــل البيت 

ال�ســـالم.  عليهم 
يقـــول الر�ســـول االعظـــم �سلـــى اهلل 
عليـــه واآله و�ســـلم: )كاد احلكيم ان يكون 

نبيًا(.
ويقـــول االمـــام علـــي عليـــه ال�ســـالم: 
)احلكمة رو�سة العقالء ونزهة النبالء(. 
ويقـــول االمام ال�ساق عليه ال�ســـالم: 
)احلكمـــة �سياء املعرفـــة ومرياث التقوى 
وثمرة ال�سدق وما انعم اهلل على عبد من 
عبـــاده نعمـــة انعم واعظـــم وارفع واجزل 
وابهـــى من احلكمـــة قال تعـــاىل: }يُؤْتِي 
يُـــؤْتَ  وَمَـــنْ  يَشَـــاءُ  مَـــنْ  الْحِْكمَـــَة 
الْحِْكمَـــَة َفَقدْ ُأوتِيَ خَيْـــرًا َكثِرًا{.
وقـــال االمـــام علـــي عليـــه ال�ســـالم: 
)احلكماء ا�سرف النا�ص انف�سًا واأكرثهم 
�سربًا واأ�سرعهم عفوًا واأو�سعهم اأخالقًا(.

كيف نرث الحكمة
هنـــاك عـــدة خ�ســـال على االن�ســـان 
ان يت�ســـف بهـــا لكي ي�سبـــح حكيمًا فهي 
اكت�ســـابيه وكل ان�ســـان لديـــه القدرة على 
ذلك وهنا �ســـنذكر بع�ـــص اخل�سال التي 
يجـــب ان نتحلـــى بهـــا حتـــى ن�ســـتطيع ان 

نتو�ســـل اإليهـــا وكما قـــال امـــري املوؤمنني 
عليـــه ال�ســـالم: )ما رام امـــروؤ �ســـيئًا اإال 
بلغه اأو دونـــه( ولهذا نحاول ان ن�سل اإىل 
درجة احلكماء او قريب منهم، ومن هذه 

اخل�سال: 
اهلل  معرفـــة  ان  اهلل:-  معرفـــة   .١
تعـــد اهم الغايـــات للو�ســـول اىل احلكمة 
من عالمات احلكمـــة، يقول   االمام علي 
عليه ال�سالم: )معرفة اهلل �سبحانه اأعلى 

املعارف(.
وهـــذا مـــن ثمـــار العلـــم ومعرفة اهلل 
يكـــون بتعلم العقائـــد ال�سحيحة ومعرفة 
�ســـن اهلل يف الكون ون�ســـتطيع القول اإنها 

احلكمـــة النظرية التي ا�ســـرنا اليها. 
الدعامـــة  وهـــي  اهلل:-  خ�ســـية   .٢
الكربى يف م�ســـرية االن�ســـان نحو احلكمة 
باأن يكـــون حتت وازع اخلوف والتقوى من 
اهلل لذلـــك يقول االمام علي بن احل�ســـني 
عليهما ال�ســـالم: )راأ�ـــص احلكمة خمافة 

اهلل(.
االن�ســـان  عمـــل  اإن  االخال�ـــص:-   .3
اعمالـــه  علـــى  يق�ســـي  اخال�ـــص  بـــدون 
ولذلـــك عليـــه ان ي�سفـــي �ســـريرته مـــن 
الرياء والنفـــاق وان يجعلها خال�سة نقية 
لوجـــه اهلل تعـــاىل ولذلك يقول الر�ســـول 
االكرم �سلى اهلل عليـــه واآله: )ما اخل�ص 
عبـــد هلل اربعني �سباحـــًا اإال جرت ينابيع 
احلكمـــة مـــن قلبـــه علـــى ل�ســـانه(، وهي 
تنري قلب االإن�ســـان يقول االمام علي عليه 
ال�ســـالم: )عند حتقق االإخال�ص ت�ستنري 

الب�سائر(. 
4. الزهـــد:- علـــى االن�ســـان احلكيم 
وال  الدنيويـــة  العوار�ـــص  عـــن  يبتعـــد  ان 

يرتبـــط وال يجعلهـــا اكـــرب همه.
وعندمـــا يزهـــد عنهـــا ويبتعـــد عـــن 
بحقائـــق  تب�ســـره  اأمورهـــا  يف  التفكـــري 
االمـــور وعواقبهـــا، والطريـــق الكت�ســـاب 
الزهـــد هي ذكر املوت يقول االمام الباقر 

عليه ال�ســـالم: )اكرث من ذكر املوت فاإنه 
مل يكـــرث االإن�ســـان ذكر املـــوت اال زهد يف 

الدنيا(. 
٥. التغلـــب على ال�ســـهوة:- االإن�ســـان 
يف تركيبته النف�سية قد جعل اهلل له �سهوة 
وعلى االن�سان ان ي�سارعها حتى ي�ستطيع 
ان يبعد نف�ســـه عن القيود النف�ســـية يقول 
االمام علي عليه ال�سالم: )اغلب ال�سهوة 

تكمل لك احلكمة(. 
كثـــريًا  اإن  ال�ســـيطان:-  مقاومـــة   .6
من االنحرافـــات التي يقع فيها االن�ســـان 
ترجع اىل �ســـيطرة القوة ال�سيطانية على 
عقل االن�سان الأن ال�سيطان يزين لالإن�سان 
االإمـــام  يقـــول  لـــه  ويو�سو�ـــص  املع�سيـــة 
علـــي عليـــه ال�ســـالم: )�سافوا ال�ســـيطان 
تزكـــوا  باملخالفـــة  واغلبـــوه  باملجاهـــدة 

انف�ســـكم وتعلـــوا عنـــد اهلل درجاتكم(. 
مـــن  اجلـــوع  يعـــد  7٪اجلـــوع:- 
الدعامـــات الرئي�ســـية للحكيـــم فهو يفتح 
اخلـــريات حيـــث يكـــون يف حالـــة اجلـــوع 
اكـــرث قـــدرة علـــى اال�ســـتيعاب وحتريـــك 
العقل بينما يف حالة ال�سبع يكون يف حالة 
ك�ســـل وخمول لذلك يقول الر�ســـول �سلى 
اهلل عليـــه واآله: )التخمة تف�ســـد احلكمة 

الفطنة(. حتجـــب  والبطنـــة 
ويقـــول اي�ســـًا: )ال ت�ســـبعوا فيطفـــئ 

نـــور املعرفة مـــن قلوبكم(.
مـــن  ال�سمـــت  يعـــّد  ال�سمـــت:-   .٨
مواطـــن تلقـــي احلكمـــة الأن فكـــره يكون 
م�ســـغواًل يقـــول الر�ســـول �سلـــى اهلل عليه 
واآلـــه: )اإذا راأيتـــم العبـــد �سموتـــًا وقورًا 

فادنـــوا منـــه فانـــه يلقـــن احلكمة(. 
فيجـــب ان يظهـــر عليـــه اثـــر احلكمة 
يف كالمـــه ويزن ما يقولـــه ويفكر بها قبل 
ان يتلفـــظ بكلمـــة يقول االمـــام علي عليه 
ال�ســـالم: ) قلـــب االحمـــق يف فمـــه وفـــم 

قلبـــه(.  يف  احلكيـــم 
وهنـــاك عدة توجيهـــات الأجل الكالم 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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منها:- 
١. العلـــم:- يعـــد العلـــم هـــو امل�سدر 
الرئي�ســـي الـــذي يعتمـــد عليـــه االإن�ســـان 
يف �ســـلوكه وت�سرفاتـــه وي�ســـتدل بـــه على 
حكمـــة االن�ســـان كمـــا يقـــول االمـــام علي 
عليه ال�ســـالم: )بالعلـــم تعرف احلكمة(. 
فهو الذي يقـــوده اىل اخلريات، وي�ســـوقه 
الت�سرف احلكيـــم يقول االأمام علي عليه 
ال�ســـالم: )العلـــم م�سباح العقـــل، العلم 

املعرفة(. لقـــاح 
٢. جمال�ســـة احلكماء:- مـــن العوامل 

اكت�ســـاب  يف  ت�ســـاعد  التـــي 
احلكمـــة جمال�ســـة احلكمـــاء 
هـــذه  منهـــم  نكت�ســـب  حتـــى 
ال�سفة يقول االأمام علي عليه 
العلمـــاء  )�ســـائلوا  ال�ســـالم: 

وخاطبـــوا احلكمـــاء(.
3. احللـــم:- يقول االأمام 
علي عليـــه ال�ســـالم: )احللم  
متـــام العقـــل( الأن االأن�ســـان 
ال  واالنفعـــال  الغ�ســـب  عنـــد 
ميلك نف�ســـه وال ي�سيطر على 
زمـــام  فتذهـــب  اع�سابـــه، 
االمور من يديه وهذا ي�ستتبع 
الندامـــة واخل�ســـران. يقـــول 
االأمـــام علـــي عليه ال�ســـالم: 
لقلـــب  ممحقـــة  )الغ�ســـب 

احلكيـــم ومـــن مل ميلك غ�سبـــه مل ميلك 
عقله(.فهـــي مرتبطة ببع�سها واإال اف�ســـد 
نف�سه يقول الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله و�ســـلم: )من عمل على غري علم كان 

ما يف�ســـده اكرث ممـــا ي�سلح(.
مفتـــاح  هـــو  وهـــذا  التفكـــر:-   .4
احل�ســـول علـــى احلكمـــة الأنـــه بالتفكري 
يح�ســـل علـــى االلهـــام حيث ان االن�ســـان 
عندمـــا يف عجيب خملوقـــات اهلل ويتعلم 
�ســـن الكـــون وياأخـــذ العـــربة مـــن الغري، 
الكونيـــة  اال�ســـرار  اكت�ســـاف  ي�ســـتطيع 
والت�ســـريعية وبذلك يكون قلبه م�ســـتنريًا. 

يقـــول االمـــام احل�ســـن)عليه ال�ســـالم(: 
))التفكـــر حيـــاة قلـــب الب�ســـري((. 

اثار الحكمة
ان للحكمـــة اآثـــارًا ومل�ســـات تظهر على 
�سخ�سية االن�سان املت�سف بها نذكر منها:- 
١. تلقيـــح العقـــل: مـــن اول امـــارات 
احلكمة على االن�ســـان احلكيم عقله الذي 
يت�سف بالذكاء و�ســـعة االطالع والن�سوج 
واالفـــكار  الراجحـــة  واالآراء  العقلـــي 
امل�ســـتنرية والنظـــرة البعيـــدة يف االمور.
االن�ســـان  جتعـــل  العـــرب:  معرفـــة   .٢

قـــادرًا علـــى انتـــزاع املواعـــظ والدرو�ـــص 
والتجـــارب مـــن االأحـــداث املا�سيـــة على 
اختالفها وتعددها يقول االمام علي )عليه 
ال�ســـالم(: ))التجربة تثمـــر االعتبار(( 
ويقول)عليه ال�ســـالم(: ))االعتبار يثمر 
احلكمـــة(( ويقـــول اي�سًا))مـــن بينت له 
احلكمـــة عرف العربة ومـــن عرف العربة 

االأولني((. مـــن  فكاأمنا كان 
وقد قيـــل للقمان احلكيم ممن تعلمت 
االدب؟ قال: )من قليلي االأدب وذلك اأين 
كلما راأيت احدهم اأ�ساء الت�سرف يف اأمر 
من االأمور اجتنبـــت فعله حتى ال اأبدوا يف 

نظر االخرين مثلهم(( 
3. �سعـــف ال�ســـهوة: فـــاذا كانت غلبة 
ال�ســـهوة مـــن عوامـــل حـــدوث احلكمة يف 
االن�ســـان فاإن �سعف ال�سهوة وموتها يكون 
نتيجـــة وثمـــرة لتلـــك الغلبة يقـــول االمام 
قويـــت  ال�ســـالم(:))كلما  علي)عليـــه  
احلكمـــة �سعفـــت ال�ســـهوة(( واملق�ســـود 
ب�سعف ال�ســـهوة هـــو و�سعهـــا يف اطارها 

ال�سحيـــح املحـــدد من قبل ال�ســـرع. 
4. الوقـــار والهيبـــة: فاحلكمة تلب�ـــص 
االن�ســـان لبا�ـــص الهيبـــة يف عيون النا�ـــص 
حيث جتعله كبريًا يف نظرهم 
لديهـــم  مكرمـــًا  وحمرتمـــًا 
علي)عليـــه  االأمـــام  يقـــول 
عـــرف  مـــن  ال�ســـالم(:)) 
بالوقـــار  حلظتـــه  باحلكمـــة 

والهيبـــة((. 
مـــن  املعرفـــة:-   .٥
دائـــم  يكـــون  حكيمـــًا  يكـــون 
الفكر ويكـــون ذلك من العمل 
احلديـــث  يقـــول  اخلال�ـــص 
ال�سريف:))من عمل مبا علم 
عَلمـــه اهلل علم ما مل يعلم(( 
لي�ـــص  اخـــر:))  حديـــث  ويف 
العلم يف ال�سماء فينزل اليكم 
وال يف االر�ـــص في�سعـــد لكم 
انه مدفون يف قلوبكم تخلقوا 

الروحانيـــني يظهـــر لكم((.  باأخـــالق 
فهـــي نتيجـــة تو�ســـل اليها مـــن خالل 
تفكريه كما قال االأمام علي عليه ال�سالم: 

)العلم اول دليـــل واملعرفة اخر نهاية(. 
ار�ســـدنا  التـــي  احلكمـــة  هـــي  هـــذه 
اليها اأهل البيت)عليهم ال�سالم( وحثونا 
عليهـــا، فعلـــى كل مـــن يريـــد ان يكت�ســـب  
احلكمة، عليه ان ي�ســـلك �ســـرية اهل بيت 

احلكمـــة والعلم)عليهـــم ال�ســـالم(. 

املنت�سبة زينب نبيل عبا�س/
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املحدثـــني   خـــامت   يقـــول  
�ســـيخنا  الُقّمـــي  يف  ف�ســـل  ابناء  
ال�ســـالم(هم   االئمة)عليهـــم  
ابنـــاء  امللـــوك  باحلـــق،  وقبورهم  
منابـــع  الفي�ـــص  والربكة  ومهابط  
االلهيـــة،   والعنايـــة   الرحمـــة  
والعلماء  قد  �سّرحوا  با�ســـتحباب  
زيارة  قبورهم،  وهي  واحلمد  هلل  
منت�ســـرة  يف  غالب  بالد  ال�سيعة،  
بل  يف  القرى  والرباري  واطراف  
اجلبـــال  واالوديـــة،  وهـــي  دائمـــًا  
مالذ  امل�سطرين  وملجاأ  البائ�سني  
وغياث  املظلومني  وت�سلية  للقلوب  
اىل   كذلـــك   و�ســـتظّل   الذابلـــة،  
يـــوم  القيامـــة،  وقـــد  بـــرز  لكثري  
مـــن  هـــذه  املراقد  ومنهـــا  مرقد  
العلويات)زهوة  وح�ســـنة(  الكثري  
من  الكرامـــات  والربكات  فذهب  
بالقواريـــر(   جملة)رفقـــًا   كادر  
ال�ســـريفة   املراقـــد   هـــذه   اىل  
الجـــراء  حـــوار  مـــع  االخت)لقاء  

فلّيـــح  عبـــد  االمري(.  
وهي  مـــن  كـــّوام  العلوية)زهوة  
بنـــت  احل�ســـن(  والقائمـــة  علـــى  

  . متها خد
االخـــت   ن�ســـاأل   بدايـــة   س/  
لقـــاء  عن)زهـــوة  بنت  احل�ســـن(

مـــن  هي؟  
العلويـــات   مـــن   هـــي   ج/  
ن�ســـبها   يعـــود   التـــي   اجلليـــالت  
اىل  العبا�ـــص  بـــن  علـــي  بـــن  اأبي  

ال�ســـالم(.   طالب)عليـــه  
الناحيـــة   ا�ســـم   مـــا   س/  
التـــي  فيهـــا  �سريح)زهـــوة  بنـــت  

؟   ) حل�ســـن ا
الناحيـــة   هـــذه   ت�ســـمى   ج/  
بـ)الفنهـــرة(  وهـــي  يف  حمافظة  

ال�ســـياحي(. بابل)احللـــة  
س/  مـــا  الدليـــل  علـــى  �سحـــة  
ا�ســـم  هـــذه  العلويـــة؟  وكيـــف  مت  
هـــذا   يف   �سريحهـــا   اكت�ســـاف  

؟   ن ملكا ا
املا�ســـني   االجـــداد   مـــن   ج/ 
حيـــث  كانـــوا  يجـــدون  يف  هـــذه  
البقعـــة  املباركـــة  مـــن  االر�ـــص-
�سريـــح  زهوة  حاليًا-  الكثري  من  
الـــربكات  واملعاجـــز،  ممـــا  ادى  
والتنقيـــب   البحـــث   اىل   االمـــر  

فوجـــدوا   البقعـــة   هـــذه   وحفـــر  
�سخـــرة  كبـــرية  مكتوبـــًا  عليهـــا  
بع�ـــص  الكلمـــات  اال  اّن  اجلد  مل  
فاأتـــى   القـــراءة،   يعـــرف   يكـــن  
ب�ســـخ�ص  من  الن�ّســـابة  ليقراأ  ما  
مكتـــوب  علـــى  ال�سخـــرة،  فوجد  
مكتوبـــًا  عليها)هـــذا  قـــرب  زهـــوة  
بنـــت  احل�ســـن....(،  فقام  اجلد  
بتحديـــد  هـــذه  ال�سخـــرة  وقـــرر  
بناء  �سريـــح  لها،  فجمع  االموال  
مـــن  اهـــايل  القريـــة  وبنـــى  فوق  
ال�سريـــح  قبـــة  �سغـــرية  فاأ�سبـــح  
لهـــذه  العلويـــة  منـــذ  ذلك  احلني  

كبـــري.   مـــزار  
س/  نحـــن  نـــرى  بنـــاء  هـــذا  
املرقـــد  حديثـــًا،  فمنـــُذ  متـــى  مت  

؟   ه وؤ بنا
�ســـنتني   حـــوايل   منـــذ   ج/  
ال�ســـابق   فقـــد  كان  يف   تقريبـــًا  
جمـــرد  قبة  �سغـــرية  ويف  داخلها  

املقد�ـــص.   ال�سريـــح  
س/  كـــم  تبلـــغ  م�ســـاحة  هـــذا  
املرقـــد  ال�ســـريف؟  ومـــن  القائم  

علـــى  خدمتـــِه  وخدمـــة  زائريه؟

بهج���ة  امل�ؤمنني  يف  زيارة  بنات  الطيبني
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حـــوايل   م�ســـاحتِه   تبلـــغ   ج/  
�ســـتمائة  مـــرت  مربع  تقريبـــًا،  وانا  
وعائلتـــي  نت�ســـرف  بخدمـــِة  هـــذه  
ال�ســـريفة  مـــن  تنظيـــف   العلويـــة  
وفر�ـــص  وحتـــى  خدمـــة  الزائريـــن  

  . م ا لكر ا
س/  هـــل  يوجـــد  لديكـــم  كادر  
ن�سوي  يعمل  على  توجيه  الزائرات؟  
ج/  كال،  ولكـــن  انـــا  اعمـــل  على  
توجيـــه  الزائـــرات  وتقدمي  الُن�سح  
واالر�ساد  كااللتزام  باآداب  الزيارة  

واحلجاب  وغريها.  
زيـــارة   توجـــد   هـــل   س/  

خم�سو�ســـة  لهـــذه  العلويـــة؟  وهل  
لزيارتهـــا؟   خا�ـــص   يـــوم   يوجـــد  
ج/  ال  توجـــد  زيـــارة  خم�سو�سة  
وامنـــا  هـــي  زيـــارة  لعامـــِة  اهـــل  
وتـــزار   ال�ســـالم(   البيت)عليهـــم  
يف  كلِّ  االيـــام  ولكـــن  ُيكـــرث  توافد  

الـــزوار  يف  يـــوم  الثالثـــاء.  
س/  مـــاذا  تعنـــي  لـــِك  خدمـــة  
بنـــت   الطاهرة)زهـــوة   العلويـــة  

احل�ســـن(؟  
ج/  عنـــد  تنظيفـــي  لهـــذا  املـــكان  
براحـــٍة   ا�ســـعر   الـــزوار   وخدمـــة  
نف�ســـية  وفـــرح  كبـــري  ال  مثيل  له،  

الن  خدمة  املراقد  توفيٌق  من  اهلِل  
وتعاىل. �ســـبحانُه  

س/  مـــا  هـــي  الكرامـــات  التـــي  
حدثت  عند  قرب  العلوية  ال�ســـريفة؟  
ج/  للعلويـــة  زهـــوة  الكثـــري  مـــن  
الكرامـــات  ومنهـــا  �ســـفاء  النا�ـــص  
مـــن  االمرا�ص  التي  عجز  االطباء  
عنهـــا،  وكذلـــك  جمـــيء  رجـــل  ال  
مرقـــد   فـــزار   امل�ســـي،   ي�ســـتطيع  
العلويـــة  زهـــوة  وتو�ســـل  بهـــا  اىل  
اهلِل  تعـــاىل  وقطـــع  عهـــدًا  معهـــا  
وقـــال:)اذا  �ُســـفيُت  مـــن  مر�ســـي  
فاأنـــا  اأتكفـــل  باإعمـــار  �سريحـــِك(  
ف�ســـفَي  الرجل  من  مر�سِه  وا�سبح  
مي�ســـي  علـــى  قدميـــِه  وعمـــل  على  

اإيفـــاِء  عهـــده  واحلمـــد  هلل.  
واي�ســـًا  مـــن  كراماِتهـــا  �ســـفاء  
ال�ســـداع   مر�ـــصِ   مـــن   امـــراأة  
بعـــد  عجـــِز   الن�سفي)ال�ســـقيقة(  

االطبـــاء  عنهـــا.  
وهنـــاك  كرامـــة  ح�سلـــت  معـــي  

�ســـخ�سيًا  وهي:  
لديهـــم   واخوتـــه   زوجـــي   اّن  
وظائـــف  يف  الدولـــِة  لكـــن  زوجـــي  
ُطِرد  مـــن  وظيفتِه  فا�ســـتكيُت  من  
هـــذا  االأمر  عنـــد  �سريـــح  العلوية  
زهـــوة  وتو�ســـلُت  بهـــا  تقربـــًا  اىل  
اهلِل  تعاىل  وبعد  التو�ســـِل  والدعاِء  
جاءين  اخلـــرب  برجوع  زوجي  اىل  
وظيفتِه  وهلِل  احلمد،  ولزهوِة  بنت  
احل�سن  الكثري  من  الكرامات  مما  

ال  ي�ســـع  املجـــال  اىل  ذكرها.  
وبعـــد  االنتهـــاِء  مـــن  التحقيـــِق  
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عـــن  �سريـــِح  العلوية)زهـــوة  بنت  
احل�سن(  ذهب  كادر  جملة)رفقًا  
بالقواريـــر(  للتحقيِق  عن  �سريٍح  
اآخر  وهو  على  َمقُرَبٍة  من  �سريِح  
احل�ســـن(   بنـــت   العلوية)زهـــوة  
وهنـــا  التقينا  بال�سّيد)م�ســـلم  اأبو  
�ســـعود  عبـــود(  وهـــو  مـــن  خّدام  
العلوية)ح�ســـنة(  وطرحنـــا  عليـــه  

بع�ـــص  اال�ســـئلة  منها:  
س/  مـــا  ن�ســـب  العلوية  ح�ســـنة  

اجلليلة؟  
احل�ســـن   واأخوهـــا   ح�ســـنة   ج/  
ابـــن   االخي�ســـر   حممـــد   اوالد  
يو�ســـف  االخي�ســـر  ابـــن  اإبراهيم  
بن  مو�ســـى  اجلون  ابن  عبد  اهلل  
املح�ـــص  ابن  احل�ســـن  املثنى  ابن  
املجتبى)عليـــه   احل�ســـن   االمـــام  

  . ) م ل�سال ا
س/  كـــم  مـــرة  ُقمتـــم  ببنـــاء  
�سريح  العلوية  ح�سنة  بنت  حممد  

االخي�سر؟  
ج/  مـــرة  واحـــدة  بعد  �ســـقوط  
النظـــام  البائد،  فقد  ُهّدم  البناء  
القـــدمي  وُقمنا  بجمع  االموال  من  
اال�سخا�ص  الذين  يتربعون  كرامًة  
لهـــذه  العلوية  اجلليلة  وكذلك  من  
اهايل  القرية  وبتعاونهم  معنا  مّت  
ُبنيانه  ونحُن  اي�سًا  نقوم  ب�ســـراء  
اآثاث  ومفرو�سات  وكل  امل�ستلزمات  

الواجبة  للح�سرة  ال�سريفة.  
س/  كـــم  تبلـــغ  م�ســـاحة  هـــذا  

ال�ســـريف؟   املرقد  
مـــرت  مربـــع   مئـــة   ج/  حـــوايل  

تقريبـــًا.  

س/  مـــن  الـــذي  يقـــوم  بخدمة  
�سريح  العلوية  ح�ســـنة  وزوارها؟  

ج/  جميع  ن�ســـاء  اهـــايل  القرية  
تتعاون  على  خدمِة  �سريح  العلوية  

ح�سنة  وزوارها.  
َيكـــرُث  فيـــه   يـــوم   س/  يف  اي  

زوار  العلويـــة  ح�ســـنة  ؟  
ج/  يف  يـــوم  اخلمي�ـــص،  وكذلـــك  
ايام  العطل  واملنا�ســـبات  واالعياد.  
الن�ســـاطات   هـــي   مـــا   س/  
الدينيـــة  والثقافية  التـــي  تقومون  

؟   بها
ج/  نحـــن  نقـــوم  بتوجيـــه  دعوة  
اىل  اخلطبـــاِء  واملبّلغـــني  اللقـــاِء  
لغر�ـــصِ   واملحا�ســـرات   اخلطـــب  
التوعية  الدينية  يف  اياِم  عا�سوراء  
واملنا�ســـبات   الزيـــارات   وكافـــة  
وكذلـــك  نقـــوم  بتقـــدمِي  الطعـــام  

الكرام.   للزائريـــِن  
كرامـــات   ح�سلـــت   هـــل   س/  
لهـــذه  ال�ســـيدة  اجلليلة)ح�ســـنة(؟  
ج/  للعلويـــة  ح�ســـنة  الكثـــري  من  

الكرامات  منها:-
جمـــيء  رجـــل  عقيـــم  متـــزوج  
منـــذ  حـــوايل)١٥(  �ســـنة  ولي�ـــص  
لـــه  اوالد  وا�سمه)ال�ســـّيد  حازم(  
فتو�ســـل  اىل  اهلِل  تعاىل  عند  قرِب  
يرزقـــه   بـــان   العلوية)ح�ســـنة(،  
الذريـــة  ال�ساحلـــة  ومـــن  ذلـــك  
اليـــوم  حملـــت  امراأتـــه  وا�سبـــح  
لديـــه  طفـــل  بربكِة  هـــذه  العلوية  
ال�ســـريفة  وتربع  مببلـــغ  من  املال  

ل�سريحهـــا  املبـــارك.  
ومـــن  كراماتهـــا  اي�سًا:  �ســـفاء  
االمرا�ـــص،  فقـــد  جـــاءت  امـــراأة  
جمنونـــة  قـــد  عجـــز  االطباء  عن  
املـــراأة   هـــذه   فـــالذت   عالِجهـــا  
)ح�ســـنة(   العلويـــة   ب�سريـــِح  
وتو�ســـلت  عند  قرِبها  وقد  �ُسِفَيت  
ها  بربكِتها)عليها  وعلى   من  مر�سِ
اآباِئها  اف�سِل  ال�سالة  وال�ســـالم(.  
مـــن   وللعلويِة)ح�ســـنة(العديد  
الكرامـــاِت،  وال  غـــرو  يف  ذلـــك  
فـ)ح�ســـنة  وزهوة  ابنتا  احل�ســـن(

)�سلـــوات  اهلِل  عليهما(مـــن  تلك  
ال�ســـجرِة  املباركِة  الطيبة،  و�سعاع  
مـــن  تلـــك  االنـــواِر  الالمعـــة  يف  
فرائـــد   فهـــم   االن�ســـانية،   دنيـــا  
الوجـــود  االن�ســـاين،  ومـــن  اهـــِل  
ال�ســـالم(   النبوة)عليهـــم   بيـــت  
الذين  اذهب  اهلل  عنهم  الرج�ـــص  
وطهرهـــم  تطهـــريا،  فـــال  جنـــد  
نظـــرياً  لهـــم  يف  تاأريـــخ  الب�ســـرية.  

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م

17

تحقيق



فضل ليلة القدر
اجمعت االمة اال�ســـالمية قاطبة على 
قد�ســـية ليلة القدر و�ســـرفها وعظمتها، 
وانهـــا اف�ســـل ليلـــة-يف ال�ســـنة- علـــى 
االطـــالق، ويكفي يف ف�سلهـــا وتف�سيلها  
ان اهلل تعاىل انزل يف حقها �سورة كاملة 
تتلى اآناء الليل واطراف النهار و�سماها 
با�سمها-�سورة القدر-، وهي من ال�سور 

املف�سلة. 
وتف�سيلهـــا  ف�سلهـــا  يف  والروايـــات 
كثـــرية جـــدًا، كذكر ف�سلها يف تفا�ســـري 
املف�ســـرين وذكـــر الفقهـــاء يف كتبهـــم، 
فيهـــا  للطاعـــات  الأن  بذلـــك  و�ســـميت 
قـــدرًا عظيمـــًا وثوابـــًا ج�ســـيمًا، واملراد 
بالقدر هو ال�ســـرف والعظمة وهي مليئة 
بالربكة- ال�ســـعادة والنمو- وهي الليلة 
التي يقدر فيها م�سري الب�سر وتعني بها 

مقدراتهم. 
فاطمة هي الليلة 

والربهـــان  الثقلـــني  نـــور  تف�ســـري  يف 
وكتاب بحـــار االأنوار عن تف�ســـري فرات 
الكويف م�ســـندًا عن االمام الباقر)عليه 
ال�سالم( يف تف�سريه �سورة القدر قال:" 
ان فاطمـــة هـــي ليلة القـــدر، من عرف 
فاطمـــة حـــق معرفتهـــا فقـــد ادرك ليلة 
القدر، وامنا �ســـميت فاطمة الن اخللق 
فطموا عـــن معرفتها، ما تكاملت النبوة 
لنبي حتـــى اأقر بف�سلهـــا وحمبتها وهي 
ال�سديقة الكربى، وعلى معرفتها دارت 

االأوىل".  القرون 
وهنـــاك اوجـــه ت�ســـابه بـــني فاطمـــة 
الزهـــراء �ســـيدة ن�ســـاء العاملني)عليها 

ال�ســـالم( وبـــني ليلة القـــدر منها: 

زمـــاين  وعـــاء  القـــدر  ليلـــة   -١
للقراآن الكـــرمي، وفاطمة الزهراء وعاء 

مـــكاين. 
ليلة القدر يفـــرق فيها كل امر   -٢
حكيم، كذلك الزهراء)عليها ال�سالم( 

فهي الفارق بـــني احلق والباطل. 
مـــن  خـــري  هـــي  القـــدر  ليلـــة   -3
فاطمـــة  ت�ســـبيح  كذلـــك  �ســـهر،  الـــف 
كل  جتعـــل  ال�ســـالم(  الزهراء)عليهـــا 
�سالة باألف �ســـالة ومبحبتها ت�ساعف 

االعمـــال كليلـــة القـــدر. 
ليلـــة القدر ليلـــة مباركة، ومن   -4
ا�سماء فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم(

)املباركة(. 
القـــدر  ليلـــة  يف  العبـــادات   -٥
حـــب  كذلـــك  لهـــا،  كرامـــة  ت�ساعـــف 
يوجـــب  ال�ســـالم(  الزهراء)عليهـــا 
ليلـــة  كانـــت  واذا  االعمـــال،  ت�ساعـــف 
القدر من�ساأ الفيو�سات االلهية، فكذلك 

بهـــا.  والتو�ســـل  الزهـــراء 
القـــراآن هـــو النـــور ونـــزل يف   -6
ليلـــة القـــدر ليلـــة النـــور، وفاطمـــة هي 
النـــور فهـــي ليلة القـــدر كما يف تف�ســـري 
السَّـــمَاوَاتِ  ُنـــورُ  ـــهُ  اللَّ النـــور:"  اآيـــة 

 . )3 ٥ : ر لنـــو ا ( " رِْض ْلَ وَا
ليلـــة القدر ليلـــة اخلال�ص من   -7
النـــار والعتق من جهنـــم، كذلك فاطمة 
تفطم �ســـيعتها من النـــار وتلتقطهم من 
املح�سر كما يلتقط الطري حبات القمح. 
ليلـــة القـــدر �ســـر من ا�ســـرار   -٨
اهلل، وكذلك الزهراء)عليها ال�ســـالم( 

فهي من �ســـّر اال�ســـرار.
ال�ســـالم(  الزهراء)عليهـــا  فمـــودة 

هـــي االك�ســـري االأعظم، يجعـــل من كان 
معدنه احلديد ذهبًا، وان اهلل ي�ساعف 
االعمـــال بحبها كمـــا ت�ساعـــف يف ليلة 
القدر، اذن ليلة القدر ليلة مباركة الأنها 
مفعمة بال�ســـالمة مـــن اأولها حتى مطلع 
فجرهـــا، فقد جـــاء ان ال�ســـيطان ُيكَبل 
بال�سال�ســـل هذه الليلة فهي ليلة �ســـاملة 
مقرونة بال�سالمِة، وقد اخفي وقتها بني 

ثالث.  اأو  ليلتني 
ولعـــل احلكمـــة يف عـــدم تعيـــني ليلـــة 
وذلـــك  القـــدر  لليلـــة  معلومـــة  واحـــدة 
لي�ستزيد النا�ص من اخلريات باإحيائهم 
هذه الليايل الثـــالث برجاء نيل الربكة 
يف ليلـــة القـــدر العظيمـــة، ول�ســـبب ان 
العبـــادة فيهـــا اكـــرث ثوابًا، وال �ســـك اأن 
االإن�سانية تنمو وت�سعد لو �سارت على نهج 
القراآن الذي نـــزل يف ليلة القدر والذي 
يهدي للتي هي اقوم ويخرج النا�ـــص من 
الظلمـــات اىل النور، هذه الليلة التي قد 
�ست اأ�سا�ســـًا كي ين�ســـغل االإن�سان  خ�سّ
فيهـــا بالعبادة والتهجـــد والدعاء وذكر 
اهلل هي ليلة مباركة وفيها يتقرر م�سري 
االإن�ســـان، ففـــي اللحظـــات التـــي يتقرر 
فيهـــا م�سرينا ينبغي ان ال نكون غافلني 
بـــل م�ســـتيقظني ويف حالـــة التقرب اىل 
اهلل تعـــاىل عـــن طريق ت�سحيح م�ســـار 
النف�ـــص وبناء ال�ســـخ�سية االإ�ســـالمية، 

واال ف�ســـيواجهنا امل�ســـري املوؤمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل�سدر: 
ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي: االمثل:ج٢٠

جواد مغنية: كا�سف الغطاء:ج7
ال�ســـيخ علـــي الفتـــالوي : النـــوران الزهـــراء 
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مــــــنعطف الـــروح  وكل  اليـــك  اأ�ســـعى 
لقبتـــــــه تدنـــو  اإن  �سمـــــوخك  واخلـــع 
بهيبتـــه الــــــعليا  حمــــــــل  الـــذي  ابـــن 
منبُعهـــــا ولالخــــــالق  املعـــني  مـــاُء 
م�ســـرقة الديـــن  �سيـــاء  مــــن  طلعـــة  هـــو 
يــــــــــــْرجتف يِفَّ  ذبيـــُح  فـــوؤادي  هـــــــذا 
يــــــــعتكُف مثـــواه  علـــــــى  ال�ســـموخ  كل 
ال�ســـلُف اأذْعـــَن  حتـــــــى  �ســـجاياه  فا�ســــت 
وال�ســــرُف العـــدل  فيـــه  تزاحـــــــم  جمـــرى 
والقـــــــــرُف اللـــيـــــل  �ســـتاُت  عنهـــا  يفـــُر 

حيلـــــي مـــا  ال�ســـبطني  ابـــا  امامـــي  عطفـــًا 
تنه�سنــــــــــــــي االحـــزان  مـــن  بـــالد  ذاتـــي 
�سجنـــــــــــــًا القـــذى  ريـــح  عا�سفـــة  فاليـــوم 
اأكمتهــــــا فـــــــــــــي  واآخـــرى  ليـــال  مـــرت 
غا�سبـــة احلقـــد  جنـــــــــــــون  عليـــه  تـــذوي 
اال�ســـف اأظفـــاره  وجــــــــــــع  يجتاحنـــي 
ال�سلــــــف نابـــــــه  بع�ســـي،  الت�ســـرد  ع�ـــص 
نزفـــوا الـــذي  فا�ســـــــــــود  احلقـــد  وغي�ـــص 
ال�ســـرف ي�سطـــاده  وجـــــــــــــــــع  منقارهـــا 
يعتكـــف العـــز  ببـــــــــــرج  االبـــاء  وهــــــــــو 
ترجتـــُف بلـــواك  مــــــــــــــــا  فـــوؤادي  اثبـــت 
�سلفـــــــــًا امياننـــــــا  يف  الكفـــر  اأوغـــل  ان 
�ســـجرًا دمـــي  يف  هواكـــم  تنامـــى  حتـــى 
النجـــــــُف دفقـــه  ونب�ســــــي  الثبـــوت  كيـــف 
يرت�ســـُف العهـــــــــــد  بفي�ـــص  الـــوالء  يبقـــى 
ال�ســـعُف لـــه  كـــرٌب  احل�ســـــــــا،  يف  جـــذوره 

األويــــــــــــــــــة االيثـــار  �ســـجر  زارعـــًا  يـــا 
خمتنقـــًا باملحـــــــراب  �سوتـــي  طـــاف  مـــذ 
نه�ســـت قـــد  منـــه  خ�ســـوعًا  وجـــدي  وفا�ـــص 
والـــرتُف الــــــــمــــاُل  دنـــاه  مـــا  و�ســـاطئا 
تنـــــخطُف ال�سديـــان  اخلافـــق  واأدمـــــــع 
النجـــُف ا�ســـمه  ع�ســـقًا  الــــــــحب  منـــارة ٌ 

�ســـمم �ســـما  يف  وا�ســـبح  القلـــب  فْراأّيهـــا 
بعلـــي الئـــذًا  جرحـــي  رمـــادك  وانف�ـــص 
لهـــا اجلـــداُر  �ُســـّق  ُكرمـــت،  التـــي  ابـــن 
متوجـــــــــه فـــــــي  ومـــد  النقـــاء  بحـــُر 
َقب�ـــٌص اأنــــــها  ويكفـــي  البتـــول  زوُج 
تنـــذرُف عليـــاه  مـــــــــن  الكـــرب  مــــوجة  اإذ 
ينك�ســـُف الـــهــــــم  ليـــُل  روابيـــه  يف  مــَــــْن 
ملتــــــحُف القد�ـــص  ونـــور  املــــخا�ص  عنـــد 
�ســـــدُف بـــا  واالأِ ُدر   ، الـــــــجزُر  مــــاناله 
تقـــف؟!! ُم�ْست�ســـرٍف  اأميـــا  علـــى  فانظـــر 

يحملنـــــــــــــــي                    كان  همـــًا  اطـــارح  مـــايل 
بيـــٍد                  فـــــــــــــي  العمـــر  وحلـــم  االأمـــاين  ر�ـــص 
هاج�سهــــــــم                   فــــــــزَّ  اإْذ  خيربهـــم  ين�ســـوا  مل 
انطفـــاأت                   مـــا  والنـــــــــــــار  عا�سفـــة  الريـــح 
ق�ســـــــــــــروا                   بينهـــا  علـــوًا  ا�ســـتطال  حيـــث 
اأعـــرتف امل�ســـكني  �سعفــــــــي  علـــى  اين 
تغـــرتف النـــار  وكاأ�ـــص  تـــوىل  حتـــــــــــــى 
يلتحـــــف باالم�ـــص  غـــــد  وكــــــــــل  عـــادوا 
يقــــــف هاماتنـــــــــا  علـــــــــى  العـــراق  وذا 
ينت�ســـف اهلل  اأمــــــــــــــــان  يف  بكـــم  جنـــٌم 
لكـــــــــم                     الـــوالء  حـــــــــــج  كلمـــا  �ســـيدي  يـــا 
الأزمنـــٍة                       ج�ســـــــــــــــــــرًا  حبكـــم  يخ�ســـر 
منعطـــــــف الـــروح  وكل  اليـــك  ا�ســـعى 
ال�ســـرُف مـــاوؤه  نهــــــــــرًا  ال�ســـعادة  جتـــري 
واخللـــُف احلـــق  دروب  عليـــه  ت�سعــــــــــــى 
يرجتـــُف يِفَّ  ذبيـــــح  فـــوؤادي  هـــــــــــذا 

منـــــــاقُبه                        ــــــــْت  َـّ �َسعـ جبـــٍل  مـــن  ُبوركـــَت 
خجلـــي حا�سنـــًا  �سحـــوًا  ال�ســـدُق  كبـّـــر  قـــد 

اأمنيتـــي                 ال�سمـــت  دمـــاء  يف  واع�سو�ســـبت 
تغـــرتُف واالنظــــاُر  الفجـــُر  كاأنــــــــــــه 
الطـــرُف وانحنـــى  راأ�ســـًا  القلـــب  وطاأطـــاأ 
ين�ســـرُف  اخلـــوف  �ســـواُد  عنــــي  وراح 

مناجاة قد�سية
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الفتاة �ســـريحةُ اجتماعية مهمة اإذا 
ما قلنا هي االأهم وذلك ب�سبب اعتبار 
ما �ســـتكون عليـــه ،فالفتاُة هي �ســـيدة 
املجتمـــع يف امل�ســـتقبِل نق�سُد هي االم 
واالخت والزوجة، وبها تتقوم اال�ســـرة 
ب�ســـكلها العـــام واال�ســـرة اال�ســـالمية 
ب�سكٍل خا�ص ، فال ت�ستطيع املجتمعات 
ان تنه�ـــص فكريـــًا وح�ساريـــًا اال عرب 
االهتمـــام  اي   ، بالفتـــاِة  االهتمـــام 
برتبيتها وتن�ســـئتها تن�ســـئة ا�ســـالمية 
االبويـــن  ُيحمـــُل  فاالإ�ســـالم  �ساحلـــة 
م�ســـوؤولية كربى يف تربية الفتاة ملزمًا 

لهما بـــاأن يربياهـــا وفق اأُ�س�ـــص التقوى 
ومفاهيـــم االمياِن.

 وتاأ�سي�ســـًا علـــى مـــا تقـــدم فالفتـــاُة 
ذروة احلياة واالهتمام بها من اأولويات 
العائلـــة امل�ســـلمة ناهيـــك عـــن املجتمع 
امل�ســـلم، ويف احلقيقـــة مـــا قامـــت بـــه 

مدر�ســـة الـــوارث للبنـــاِت مـــن اقامـــٍة 
الـــوالدة  مبنا�ســـبة  بهيجـــة  احتفاليـــة 
العطرة ل�ســـيدة ن�ساء العاملني ال�سديقة 
الزهراء)عليهـــا  فاطمـــة  الطاهـــرة 
ال�ســـالم( وما اقامته على هام�ـــص هذا 
املهرجـــان االحتفـــال بالفتيـــاِت اللواتي 
بلغن للتو �ســـن التكليـــف ما هو اإال تعبرٌي 

�ســـادٌق يف حتمـــِل امل�ســـوؤولية الدينيـــة 
بع�ـــص  واي�ســـاح  ولبيـــاِن  وال�ســـرعية 
معطيـــات �ســـن التكليف عنـــد الفتيات، 
فقد قامـــت اإدارة هذه املدر�ســـة بدعوة 
حل�ســـور  بالقواريـــر((  ))رفقـــًا  كادر 
يف  الدعـــوة  فلبينـــا  االحتفاليـــة  تلـــك 
احل�سور لتلك االحتفالية ، والتقينا هنا 

رب���ي فكلفني ...  �س���رفني 
الفتيـــات املكلفات  تتويـــج  حفل 
ل�ســــــن التكليــــــــف  ال�ســـــــرعي. 
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باملر�ســـدة الدينية يف املدر�ســـة ال�ســـت 
اأنعام )اأم زيد( و�ســـاألناها عن الهدِف 
مـــن اإقامـــِة احتفاليـــة �ســـن التكليـــف 

للبنات؟  ال�ســـرعي 
فاأجابـــت قائلـــة : اأقمنـــا االحتفالية 
املكلفـــات وحثهـــَن  الفتيـــات  لت�ســـجيع 
على االلتزاِم بالواجباِت ال�سرعية وقد 
و�سحنا للفتيات املكلفات اللواتي بلغَن 
ت�سع �سنوات هاللية اي )َثماين �سَنوات 
وثمانية ا�سهر وع�سرون يومًا تقريبا(، 
وهو �ســـن التكليـــف ال�ســـرعي للفتيات 
وبّينـــا لهـــَن معناه ال�ســـرعي بـــان اهلل 
تعاىل اأوجب عليهَن احلجاب وال�سالة 
وال�سيـــام واخلم�ـــص واحلـــج وغريهـــا 
مـــن االحـــكاِم ال�ســـرعية مـــن واجبات 
ومكروهـــات  وم�ســـتحبات  وحمرمـــات 
ومباحـــات ،كما ّبينـــا لهَن ان م�ســـجل 
االعمـــال بـــداأ ي�ســـجل فاملالئكـــة االن 
ت�ســـجل االعمال احل�ســـَنة وال�سيئة وان 
اهلل �ســـبحانه وتعاىل �سيحا�سبهَن على 

اعمالهـــَن بدءًا من يـــوم التكليف. 
القوارير: املدر�سة حديثة العهد ،فهل 

هذه االحتفالية االوىل ل�سن التكليف؟ 
االحتفاليـــة  هـــذه  تعـــد   ، نعـــم  ج/ 
االوىل للمدر�سة ؛ الأنها مدر�سة جديدة 
افتتحـــت يف هذا العام . وان �ســـاء اهلل 
تعاىل �ســـتقام يف كلَّ عام احتفالية �سن 
التكليف الآن املدر�ســـة ت�سعى بخطواٍت 
حثيثـــة مـــن اجـــل َتن�ســـئة جيـــل يحمل 
تعاليم الدين اال�ســـالمي احلنيف ،وله 
معرفـــة باالأحـــكام ال�ســـرعية وا�ســـول 

الديـــن احلنيف . 
يف  املقدمة  الفّعاليات  ما  القوارير: 

هذه االحتفالية املباركة؟ 
ج/ لقـــد ت�سمـــن احلفـــل العديد من 

بداأت:-  الفّعاليات 
- بافتتـــاح احلفل الكـــرمي باآيات من 

الذكر احلكيم.
-   حما�ســـرة عـــن اهميـــة احلجاب 
وعن ال�ّسيدة الزهراء القتها العلوية ام 

نور.
-   ترديـــد الَق�َســـم وتعهـــد املكلفـــات 
يف  وال�ســـالة  باحلجـــاب  باالإلتـــزام 
اوقاتهـــا وال�ســـوم ومـــا اىل ذلـــك من 

االحـــكام الواجبـــة وتـــرك املحرمات. 
-   م�ســـرحية عـــن اأهميـــِة احلجـــاب 

االإ�سالمي. 
-    القـــاء ان�ســـودة عـــن االمـــام علي 
)عليه ال�سالم( من قبل فتيات منتدى 

النور. 
قبـــل  مـــن  االنا�ســـيد  وقـــراءة     -
طالبات ال�سف الثالث االبتدائي، كما 
�سهد احلفل اأي�سا القاء انا�سيد تخ�ص 
�ســـن التكليف منها ن�ســـيد )) �سرفني 
اأُجريـــت  ،واأي�ســـا   )) فكلفنـــي  ربـــي 
حواريـــة بني فتاة حمجبة واأٌخرى مثلت 
دور ال�ســـافرة وفـــازت بتلـــك احلوارية 
املحجبـــة مـــن خـــالل عر�سهـــا االدلة 
الب�ســـيطة منها انها حلوى وقفت عليها 
الذباب، وم�ســـرحية  اأخرى عن �سالة 

الفجـــر وال�سراع مع ال�ســـيطان. 
بع�ص  مع  وقفة  لنا  كانت   : القوارير 
اآرائهَن  ملعرفة  احلا�سرات  االخوات 
-فالتقينا  االحتفالية  هذه  حول 
بال�ّسيدة ام زهراء و�ساألناها عن راأيها 

يف ذلك؟  
هـــذه  زهـــراء:  ام  فاأجابـــت  ج/ 
املكلفـــات  قلـــوب  تفـــرح  االحتفاليـــة 
وامهاتهـــَن وت�ســـجعهَن علـــى االلتـــزام 
باحلجـــاب والواجبات ال�ســـرعية ،واأنا 
اأن�ســـح االأُمهات يف متابعـــة بناتهَن يف 
وااللتـــزام  و�ســـكناتهَن  حركاتهـــَن  كّل 
بـــاالآدب والرتبية واحلجـــاب وال�سالة 

وغريهـــا من االحـــكام . 
كما التقـــت القوارير مع ال�ســـّيدة ام 
حممـــد وكانت ابنتها زينـــب من �سمن 
امل�ســـموالت ب�ســـِن التكليف و�ســـاألناها 
حـــول هذا الن�ســـاط الدينـــي؟ فقالت : 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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ان هذه االحتفالية رائعة ومفيدة بنف�ص 
الوقـــت ،وذلـــك جلـــذِب الفتيـــات نحو 
احلجاب اال�ســـالمي باأ�سلوب ترغيبي ال 
اإجباري بحيـــث تدخل الفرحة يف قلوب 
البنات ويجعلهَن يتباريَن بلب�ســـِه وعدم 
تركِه خ�سو�سًا اإذا ا�سرتكت عّدة فتيات 
من طرٍف اأو حملٍة واحدة ف�سيكون االأمر 
اأجمـــل الن هـــذا العمر يجعـــل الفتيات 
يقلـــدَن بع�سهَن البع�ـــص، ونحُن نتمنى 
ان يقلدَن ال�ســـيء املفيـــد لهَن وللجميع. 
كما التقـــت القوارير بال�ســـّيدة ام ر�سا 
والتي توجت ابنُتها وكان راأيها كراأي ام 
حممد و�ســـكرت اإدارة مدر�ســـة الوارث 
على هـــذه املبـــادرة الطيبـــة واأ�سافت: 
نحُن نتمنى ان تتكرر بني احلني واالآخر 
مثـــل هـــذه االأن�ســـطة الدينيـــة لتحفيـــز 
الفتيـــات على لب�ـــصِ احلجـــاب الأن هذا 

اال�سلوب �ســـيكون مبثابة تنبيه لالأهايل 
اي�سا ولي�ـــص للفتيات فقـــط ، الأن اأغلب 
ان  يت�ســـورون  ال  واالآبـــاء  االمهـــات 
عمر ت�ســـع �ســـنوات كاٍف جلعـــِل بناتهَن 
يتحجـــنَب وي�سلـــني واأن ال�سيام ا�سبح 
واجبًا �ســـرعيا على الفتـــاٍة التي ت�سبح 
بهذا العمر ولذلك �ســـمي ب�سِن التكليف 

 . ال�سرعي 
واأي�سا التقـــت القوارير بال�ّســـيدة اأم 
نداء احل�ســـني وقالت : التكليف يف فكِر 
الفتاة هو اخلـــوف من جميع املحرمات 
لك�سب ر�سا الرب وطاعته ، واأن �سعورها 
انها ُكِلفت يعطيها الثقة يف النف�ص بانها 
ا�سبحت نا�سجة وذات فكر وا�سع مييز 
مـــا بني اخلطاأ وال�سواب وهو بحد ذاته 

اإعالء ل�ساأِن الفتاة .
 وتابعـــت اأم نـــداء حديثهـــا وقالـــت : 

كان اعتقادي �ســـابقًا باأن �ســـن التكليف 
هـــو بلـــوغ الفتـــاة ت�ســـع �ســـنوات والفتى 
خم�ســـة ع�ســـر عام ، ولكن عند قراءتي 
اهلل  ر�ســـول  عـــن  املرويـــة  لالأحاديـــث 
)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم( وعـــن 
االمـــام ال�ســـادق )عليه ال�ســـالم( قال 
)مـــروا اوالدكـــم بال�سالة وهـــم اأبناء 
�ســـبع، وا�سربوهـــم عليهـــا وهـــم ابناء 

احللـــي/ج4  العالمـــة  ع�ســـر....( 
اعـــدت النظـــر يف اعتقـــادي، فـــكان 
هناك ترغيب لل�ســـالِة وال�سوم وترك 
املحرمـــات قبل هذا ال�ســـن الذي يو�سع 
فيه قلم التكليف وامل�ســـوؤولية على الفتاة 

 . والفتى 
-   وتابعـــت القواريـــر يف اخـــذ االآراء 
والتقـــت مـــع االخـــت ام جمتبـــى وهـــي 
معجبـــة باملبـــادرة حيـــث قالـــت: كنـــت 
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امتنـــى ان تقـــوم ُكل املوؤ�س�ســـات بهـــذا 
العمـــل اخلـــريي واملفيد ليكـــون مبثابِة 
م�سدٍر لالأفكاِر التي ت�سخ بجنون عرب 
الف�سائيات ومنها االأفـــكار التي ُزّينت 
فكرة ال�ســـفور وحببتها لقلوِب  الفتيات 
بعدهـــا،  املحرمـــات  باقـــي  لتب�ســـيِط 
فيجـــب علينا وعلـــى جميع املوؤ�س�ســـات 
ِلهـــذه  الت�ســـدي  ومنظمـــات املجتمـــع 
ُلـــَح منبتهـــا  االفـــكار الأن الفتـــاة اإذا �سَ
لحـــت وبذلـــك ن�سمن جيـــاًل جديدًا  �سَ
يتمتع بثوابِت االإ�سالم وقيمِه الن هوؤالء 
الفتيـــات �ســـيكّن اأُمهات الغد واأ�سا�ـــص 
االأُ�ســـرة كما هو متفق عليه بني اجلميع 

هـــي )االم( . 
الفتيات  احد  مع  تلتقي  القوارير/ 
ا�سمها  التتويج  بحفل  امل�ساركات 
هذه  يف  �سعورها  عن  و�ساألناها  ُذرى 

االحتفالية ؟ 
جـــدًا  فرحـــة  اأنـــا  ُذرى:  فاأجابـــت 
يف هـــذا اليـــوم الأين اأ�سبحـــت مكلفة ، 
و�سوف اأقوم بكافة الواجبات ال�سرعية 
بااللتـــزاِم  تعـــاىل  اهلل  اأمـــرين  التـــي 
بهـــا وان �ســـاء اهلل تعاىل �ســـوف اأعمل 

احل�ســـنات حتـــى اأدخـــل اجلنة. 
-   كمـــا التقـــت القواريـــر باملكلفـــة 
زينب عماد ملعرفـــة مدى فرحتها بهذه 

 . االحتفالية 
بهـــذه  جـــدًا  �ســـعيدة  اأنـــا  فاأجابـــت 

 . االحتفاليـــة 
قبل  حمجبة  كنت  هل  القوارير: 

ذلك؟ 
ج/ نعـــم ،كنـــت حمجبـــة لكنـــي غري 
مواظبـــة عليه ، فبع�ـــص االحيان اخرج 

للباب بـــدون احلجاب.

: هل كنِت ت�سلني من قبل  القوارير 
�سن التكليف ؟ 

ج/ نعـــم ، لكنـــي ال ا�ســـتيقظ ل�سالة 
الفجر عندمـــا يوقظوين اهلي . 

القوارير: واالآن ما الذي �ستفعلينه؟ 
ج/ �ســـاأواظب على ال�سالة و�ساأ�سوم 
�سهر رم�سان كله ان �ساء اهلل و�ساألتزم 

بحجابي.
م�سطفى  نرج�ص  وكانت  القوارير: 
بجانب زينب وهما اأقارب ومن اللواتي 
نرج�ص  وقالت  التكليف  �سن  �سملهَن 
معها  اأت�سابه  زينب  مثل  اأي�سًا  اأنا   :

�سمعت  وعندما   ، االعمال  اغلب  يف 
اتغري  ان  قررُت  واملواعظ  املحا�سرات 
و�ساألتزم بكلًّ الواجبات ال�سرعية التي 

حقت عليَّ . 
وبهـــذه اللقاءات متكنا مـــن ان ُنكّون 
فكـــرة عن اأهمية مثل هـــذه االحتفالية 
خ�سو�ســـًا يف الوقـــت الراهـــن الـــذي 
نواجه فيه غزوًا اعالميًا كا�ســـحًا يلغي 
جميع ال�سوابط االإ�سالمية والعقائدية 
واملجتمعيـــة االأ�سلية حماواًل زرع ثقافة 
الغرب يف جمتمعنا ال�ســـرقي املحافظ 
الـــذي متتد جـــذوره يف اأعماق الزمن . 
نـــود  االعالمـــي  املنـــرب  هـــذا  ومـــن 

ان ن�ســـري اىل �ســـرورة االعـــالم ودوره 
يف ن�ســـر املبادرات التي تعيـــد املجتمع 
العربـــي لطريقـــه ال�سحيـــح، نن�ســـح 
جميـــع االمهات اتبـــاع الطرق املثلى يف 
الرتبيـــة لكي نخلـــق من البنـــت مالكًا 
مي�سي على االر�ص، نبني فيه اجلوانب 
تكـــون  بحيـــث   ، والروحيـــة  الفكريـــة 
فـــردًا ال نظـــري لـــه يف عـــامل الرجال ، 
فالبنـــات يجب ان يتمتعن بق�ســـٍط عاٍل 
مـــن ال�ســـخ�سية والعفـــاف ، واأن تكون 
درجـــة عفافها اعلى مـــن الرجل ،الأنها 
يف احلقيقـــة هي االأم والزوجة واالخت 
والبنت وهي مربيـــة االجيال القادمة. 
وقـــد اختتـــم احلفل بتقـــدمي الهدايا 
للفتيـــات املكلفـــات والتي كانـــت عبارة 
عـــن )عبـــاءة، وجـــورب، وم�سحف ( 
وهي مقدمة من قبل العتبة احل�ســـينية 

املقد�سة. 
عـــن  القواريـــر  كادر  اعـــرب  كمـــا 
�ســـكره وامتنانـــه اإىل الـــكادر االداري 
ملدر�ســـة الوارث للبنـــات وكل العاملني 
علـــى هـــذه املبـــادرة الطّيبـــة واجلهود 
املبذولة يف اقامِة هذا احلفل املبارك، 
وقد هناأ الكادر الفتيات للهبِة العظيمة 
التـــي اعطاها اهلل جل وعـــال  لهّن من 
خالل بدء التكلف باأداء فرائ�ص الدين 

اال�ســـالمي عليهن ّ. 
اأهميـــِة  واكـــد كادر القواريـــر علـــى 
دور اال�ســـرة يف تنمية الفتاة ون�ســـاأتها 
واإعدادهـــا لتمثيل تعاليم الدين احلّقة 
، ويجـــب تعليـــم الفتاة كيفّيـــة االقتداء 
بال�ّســـيدة الزهراء )�سالم اهلل عليها( 

وجعلها اأمنوذجـــًا يقتدي به.
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ي�ســـعر  ان  منـــا  كل  يحتـــاج 
يعنـــون  الذيـــن  اال�ســـخا�ص  بـــان 
لـــه ويحبونـــه ويتقبلونـــه كمـــا هو، 
الـــذي ال تتوقـــف حاجـــة  فاحلـــب 
االن�ســـان اليه عنـــد عمر معني، بل 
تختلـــف جرعاته وا�ســـكاله ح�ســـب 
اليـــوم  وهـــو  كل مرحلـــة عمريـــة، 
مـــن ا�ســـاليب الرتبيـــة التـــي يوؤكد 
علـــم  يف  واخلـــرباء  املخت�ســـون 
النف�ـــص واالر�ســـاد الرتبـــوي علـــى 

. عليتهـــا فا
ان الرتبيـــة باحلـــب لهـــا الكثري 
كيـــف  هـــو  واملهـــم  املعـــاين،  مـــن 
تكـــون هـــذه الرتبية، فحـــب االهل 
بـــه  ي�ســـعرون  فطـــري  الوالدهـــم 

منـــذ اللحظـــة االوىل لتلقيهم خرب 
احلمـــل، لكنـــه ينبغـــي ان يتزامن 
جتـــاه  مل�ســـوؤوليتهم  فهمهـــم  مـــع 
اوالدهم، وهنا فقط تكون الرتبية 
باحلـــب، لذا عليهـــم ان يفهموا ما 
هـــي الرتبيـــة باحلـــب، واالهم ان 

يطبقونها.  كيـــف  يعرفـــوا 
التعبير عن الحب ضرورة

ي�ســـتطيعون  ال  اهـــل  هنـــاك 
التعبـــري عن حبهـــم الطفالهم من 
دون ان يرتكـــوا االثر الكبري الذي 
يرتكـــه هذا التعبري على اطفالهم، 
تقت�ســـر  ال  باحلـــب  فالرتبيـــة 
الطفـــل  احتياجـــات  تاأمـــني  علـــى 
واالهتمام به بـــل تتعدى ذلك اىل 

التعبـــري عـــن هـــذا احلـــب ان كان 
بالكلمـــة او باالحت�ســـان والتقبيـــل. 
الطفـــل يحتاج ان تعـــرب اأمه عن 
حبها له، لكن دون ان يتحول ذلك 
يحتاج  كما  قهري،  و�سوا�ـــص  اىل 
اي�ســـًا اىل ان يح�ســـن مـــن حني 
يعنـــي ذلك  ان  لكـــن دون  خـــر  الآ
كيفمـــا  باحت�سانـــه  اال�ســـتمرار 
بـــل ينبغي لهـــا ان تعرف  اتفـــق، 
االوقـــات التـــي يحتـــاج فيها اىل 

احلنان.  هذا 
يحبـــون  االهـــل  مـــن  الكثـــري 
اي  ابنائهـــم  لـــدى  يكـــون  ال  ان 
�ســـلوكية،  او  درا�ســـية  م�ســـكلة 
هـــم  ابناوؤ يكـــون  ان  ويتمنـــون 

اأمي...اأبي اأحّباين، ولكن
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لكـــن  اقرانهـــم،  بـــني  االف�ســـل 
الرتبيـــة باحلـــب تعنـــي ان نتقبل 
منـــا  فلـــكل  هـــم،  كمـــا  اوالدنـــا 
يعني  وهـــذا  وقدراتـــه،  م�ســـاكله 
اننـــا  ن�ســـعر  وال  ن�ســـجعه  ان 

به.  نخجـــل 
الحب نوعية وتوقيت

ان  االهـــل  مـــن  الكثـــري  يظـــن 
لفـــرتات  اوالدهـــم  مـــع  بقاءهـــم 
طويلـــة دليـــل علـــى انهـــم يقدمون 
ان  اال  احلـــب،  مـــن  الكثـــري  لهـــم 
�ســـاعة واحـــدة مت�سيهـــا االأم مـــع 
ولدهـــا تالعبـــه وحتادثـــه، اف�سل 
بكثـــري من بقائها اىل جانبه طوال 
النهـــار دون ان تقـــوم بـــاأي عمـــل 
ي�ســـعره باأنهـــا حتبـــه وتهتـــم بـــه، 
فالعـــربة اذا كمـــا يوؤكـــد اخلرباء 
واملخت�ســـون بعلـــم نف�ـــص الطفـــل 
الـــذي  الوقـــت  نوعيـــة  يف  تكمـــن 
من�سيـــه برفقـــة اوالدنا ولي�ـــص يف 
كميتـــه، فمن املهـــم ان ندرك متى 
يحتـــاج الولد اىل التعبري عن حبنا 
لـــه، وال بد لالهـــل ان يعرفوا متى 
للتعبري  املنا�ســـب  التوقيـــت  يكـــون 
عـــن حبهـــم لولدهـــم، الن اإختيار 
�ســـاأنه  مـــن  ال�سحيـــح  التوقيـــت 
ان يحفـــز الطفـــل وي�ســـجعه علـــى 

التقـــدم ملواجهـــة امل�ســـاكل. 
ابنهـــا  ان  تعـــرف  التـــي  فـــاالأم 
اليها،  وبحاجة  ومت�سايـــق  مري�ص 
مـــن االف�ســـل ان ترتك كل �ســـيء 
وتبقـــى اىل جانبـــه، حتـــى لو كان 
هنـــاك امكانية الن يبقى �ســـخ�ص 

اآخـــر بجانبه، النـــه يف هذا الوقت 
يحتـــاج اىل اأمـــه وال يحتاج غريها. 
الحب وليس الحرية المطلقة

احلـــب لي�ـــص ان اقـــوم بـــكل مـــا 
يريده الطفل وان اترك له احلرية 
املطلقـــة، بل مـــن املهم ان ي�ســـمع 
الطفـــل  الن  كلمـــة)كال(  الطفـــل 
الرف�ـــص  بـــني  ان مييـــز  ي�ســـتطيع 
والرف�ـــص  احلر�ـــص  عـــن  النابـــع 
الذي ال �ســـبب له �ســـوى الت�ســـلط، 
وان هناك اآدابًا ا�ســـالمية وا�س�سًا 
تاأديـــب  كيفيـــة  يف  مهمـــة  علميـــة 
الطفـــل ال تتعار�ـــص مـــع احلب وال 

تت�ســـم بالق�ســـوة. 
التهديد بالحرمان من الحب

مـــن  نف�ســـه  يـــرى  الطفـــل  اّن 
خـــالِل نظـــرات اهلـــه ويعنـــي لـــه 
الكثـــري ان يحبـــوه، وبالتـــايل فاّن 
احلـــب  مـــن  باحلرمـــان  التهديـــد 
كعقاب من قبل االهل يعد مدمرًا، 
النه تهديد بحرمانه من احد اهم 
حاجاتـــه النف�ســـية، اي ان ي�ســـعر 

يكـــون حمبوبًا.  وان  باحلـــب 
نحتاج  الطفـــل  يخطـــئ  عندمـــا 
اىل تاأنيبـــه حتى يلتفت اىل خطئه 
وال يكـــرره مرة اخـــرى، لكن بدل 
ان نقول له)مل نعد نحبك(او)لن 
نحبـــك بعد االآن( نقـــول له)نحن 
مت�سايقـــون مـــن الت�ســـرف الذي 
العمل  اقدمت عليـــه(اأو) ال نحب 
الـــذي قمت به(، فالطفـــل يحتاج 
يف كل مراحل عمره ان يعرف انه 
مهما ح�سل، �سي�ســـتمر والداه يف 

حمبتـــه، وهذا �سي�ســـعره باالمان، 
والتوجيهـــي  التاأديبـــي  والـــدور 
الذي ميار�ســـه االهل، ال يتعار�ص 
مع احلـــب الذي ينبغي ان يقدموه 

 . لطفلهم
الحب كما يفهمه األطفال 

اّن اال�ســـياء التـــي يطلبهـــا الولد 
لكي يح�ـــص باحلب ال تقت�سر على 
احلاجات املاديـــة، بل هناك اأمور 
دليـــاًل  االطفـــال  يعّدهـــا  ب�ســـيطة 
كاأن  لهـــم،  اهلهـــم  حمبـــة  علـــى 
يقـــراأوا لهـــم ق�ســـة قبـــل النـــوم، 
علـــى  بالقفـــز  لهـــم  ي�ســـمحوا  او 

ال�ســـرير. 
هـــذا  االهـــل  يو�ســـل  ولكـــي 
احلـــب للطفـــل بت�سرفـــات �ســـهلة 
وب�ســـيطة البـــد لهـــم مـــن معرفـــة 
كيـــف يفكـــر هذا الطفـــل، وما هي 
االمـــور التـــي تعني له، فقـــد يعني 
لطفلة �سغـــرية ان تذهب مع اأمها 
للت�ســـوق، ولطفـــل �سغري ان يذهب 
مـــع اأبيه يف رحلة �سيد او يف زيارة 
للم�ســـبح، اذ املهـــم هـــو ان نعرف 
مـــا هي االأمور التـــي تعني الوالدنا 
وجتعلهـــم ي�ســـعرون مبحبتنا لهم، 
نظـــر  وجهـــة  فمـــن  بهـــا،  فنقـــوم 
الطفـــل، عندما يلبـــي االهل طلبه 
مهمـــا كان ب�ســـيطًا، فهـــم يحبونه. 

الحب وتعويض التقصير
يف ظـــل الظـــروف االقت�ساديـــة 
ال�سعبـــة يبتعد االهل عن اوالدهم 
العمـــل،  ب�ســـبب  طويلـــة  ل�ســـاعات 
ويظنون ان التعوي�ص يكون ب�ســـراء 
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وتنفيـــذ كل ما يطلبـــه ابنهم، دون 
ان يلتفتـــوا انهـــم بذلـــك يخربـــون 
ويعودونـــه  الطفـــل،  �ســـخ�سية 
ان يكـــون ماديـــًا ومتطلبـــًا، بهـــذه 
غـــري  �ســـخ�سية  نربـــي  الطريقـــة 
متوازنـــة، فالطفـــل لي�ـــص ماديًا بل 
نحن جنعلـــه ماديًا، فعلى االهل ان 
يعـــودوا ابنهم ان �ســـاعة مي�سونها 
يف اللعـــب معـــه واملحادثـــة اف�ســـل 
بكثري مـــن اآالف االغرا�ص التي قد 

له.  يح�سرونهـــا 
نشر جو من الحب

باحلـــب  االطفـــال  ي�ســـعر  لكـــي 
ينبغـــي ان ي�ســـود جـــو مـــن احلـــب 
بـــد  ال  وهنـــا  املنـــزل،  والوئـــام يف 
لالأم ولـــالأب ان يتفادوا اخلالفات 
والنزاعـــات امام اوالدهـــم، فهذه 
اخلالفـــات قد تدفـــع الطفل لتخيل 
الكثـــري من االأمـــور ال�ســـلبية، منها 
هـــذا  في�ســـلبه  اهلـــه،  انف�ســـال 

التفكـــري ال�ســـعور باالمـــان، وبع�ص 
االطفال يذهـــب بهم االأمر العتبار 
انهم �ســـبب اخلالف بني والديهم، 

ممـــا يدفعهـــم لعـــدم حمبتهم. 
منوذجـــًا  االأم  تكـــون  وعندمـــا 
زوجهـــا  مـــع  تعاملهـــا  يف  للحـــب 
واملحيطـــني بها من اهـــل واقارب، 
يـــرى االطفـــال هـــذه الت�سرفات، 
ويدركـــون ان اأمهم تعطـــي الكثري، 
وي�ســـعون لتقليدهـــا، فكمـــا ت�ســـل 
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ر�ســـالة احلـــب اىل الطفـــل عندما 
تقـــوم باحت�سانـــه وتقبيلـــه دون ان 
نقول كلمة واحدة، فـــان ت�سرفات 
االأم او االأب التـــي تخلـــق جـــوًا من 
احلـــب ت�ســـل اىل الطفل وت�ســـعره 
باحلـــب دون ان يقـــوال اي كلمـــة. 

الحب ثقة، أمان، إيجابية...
االيتـــام  االطفـــال  حرمـــان  اّن 
مـــن عاطفـــة االبوين انعك�ـــص على 
واجل�ســـدي  العقلـــي  م�ســـتواهم 
والنف�ســـي، فقـــد ظهـــر لديهم تدن 
يف معـــدالت الذكاء، وا�سابتهم مبا 
يعرف بقلق االنف�ســـال، باال�سافة 
ال�ســـخ�سية.  يف  اال�سطرابـــات  اىل 
الطفـــل  تربـــى  مـــا  اذا  ولكـــن 
باحلـــب، فان لهـــذه الرتبية العديد 

التي  مـــن االنعكا�ســـات االيجابيـــة 
تتجلى يف االأمان والثقة، فاح�سا�ص 
الطفـــل بانـــه حمبـــوب يف اأ�ســـرته 
�سي�ســـعره باالأمان، �سينعك�ـــص على 
والنف�ســـي،  العاطفـــي  ا�ســـتقراره 
كمـــا �سينعك�ـــص على ثقته بنف�ســـه، 
اي  الطفـــل  هـــذا  واجـــه  مـــا  واذا 
�سعوبـــة تعليمية كانت ام �ســـلوكية، 
فـــان �ســـعوره باحلب �ســـوف يدفعه 
لبـــذل اجلهـــد مـــن اجـــل تخطـــي 
مـــن  �ســـيزيد  ال�سعوبـــات،  هـــذه 
ثقتـــه بقدرته علـــى تخطيهـــا، كما 
�سينعك�ـــص تقدمي احلب له عالقته 
مع والديه ومع رفاقه وحميطه، اّن 
الطفـــل الذي يعي�ـــص جتربـــة مليئة 
بامل�ســـاعر االيجابية مع اهله، فانه 

�ســـيتعامل بايجابيـــة مـــع االآخرين 
مـــن حوله. 

باحلـــب  الرتبيـــة  انعكا�ـــص  اّن 
لي�ـــص اآنيًا فح�ســـب، بل لها انعكا�ص 
كبري على م�ستقبل الطفل، فعندما 
يرتبـــى الطفـــل يف جـــو مـــن احلب 
واالأمـــان  والثقـــة  الالم�ســـروط 
وااليجابية بدل النزاعات وال�ســـك 
�ســـوف يكرب  وامل�سلحة،  واالنانيـــة 
ليكـــون ايجابيًا يف تربيته ال�ســـرته 

ومـــع زمالئـــه يف العمل. 
باحلـــب  الرتبيـــة  ت�ســـاهم  كمـــا 
يف خلق �ســـخ�سية �ســـوية ومتوازنة 
وايجابية يف املجتمع، فانها �ستخلق 
�سخ�سية ايجابية مع اهلل، ال �سيما 
اذا تربـــى الطفل علـــى حب التدين 
وحب العبـــادات، كال�ســـالة مثاًل، 
فاحلب على مـــا يبدو يقرب االأمور 

اىل نف�ســـية الطفل وعقله. 
وهنا البـــد من االلتفـــات اىل ان 
تقبـــل الطفل يف النهاية هـــو تاأكيد 

على احلب الـــذي نكنه لهم.
االهـــل يف  يغـــرق  ختامـــًا، رمبـــا 
تفا�سيل احليـــاة اليومية البنائهم، 
كتاأمـــني املـــاأكل وامللب�ـــص وين�ســـون 
وكيـــف  ملـــاذا  اال�سا�ـــص،  الهـــدف 
اربـــي؟ �سحيح ان هـــذا االأمر غري 
ملمو�ص، لكنه كما يوؤكد املخت�سون 
يف علم النف�ـــص منو الطفل، �سديد 
االهمية، وتاأثـــريه على الطفل يكاد 
يكون اهم بكثري من اي �ســـيء اآخر. 
الدين ن�ر  فاطمة 
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التجريد ، خطاب الت�سميم الزخريف الإ�سالمي : 
د. �سفا لطفي   : بقلم 

ــارة  ــمــة �ــســمــة مــيــزت احلــ�ــس ث
التجريد   �سمة  وهــي  االإ�ــســالمــيــة 
الزخريف  الت�سميم  و�سمت  التي 
ــداد  ــ ــت ــ ــمــة االم ــس ــ� ــي ب ــالمــ ــ ــس ــ االإ�
نابع من طبيعة  ، وهذا  الالنهائي 
 ، الالمتناهي  االإ�ــســالمــي  الفكر 
الزخريف  الت�سميم  يتاأمل  فمن 
اأن  يبدو  قد  وهلة  الأول  االإ�سالمي 
الذي  الفكر  وبني  بينهما  العالقة 
الذي  الــدور  لكن   ، رحابه  يف  منا 
الزخرفية  التجريدات  تلك  تلعبه 
دور  يحتل  يكاد   ، امل�سلم  حياة  يف 

اأي  حياة  يف  املنا�سك  اأو  الطقو�ص 
 . متعبد يف حمرابه 

فنحن ن�ستطيع اأن نت�سور العمل 
اأو  زيــنــة  جمــرد  الــزخــريف  الفني 
الن  البداية  منذ  مهياأ  فهو  حتلية 
واقع  لكن  للناظرين،  متعة  يكون 
احلال هو لي�ص كذلك ، فالتجريد 
االأمنــــــــوذج (   هـــو )  ــريف  ــزخــ ــ ال
اجلــمــايل ملــعــنــى الـــوجـــود ، وهــو 
يبقى معربا عن عالقة جدلية بني 
وعــامل   ، والــعــامل  واملطلق  ــذات  ال
املــلــكــوت وعـــامل الــنــا�ــســوت  )اأي 
فاإن  .وهــكــذا  واجلــزء(  الكل  بني 

االإ�ــســالمــي  الــزخــريف  الت�سميم 
للثقافة  حم�سلة  عام  ب�سكل  يعد 
ــة ، والــتــجــريــد  ــروحــي املــاديــة وال
من  انطالقا  االإ�سالمي  الزخريف 
ب�سكل  عك�ست  مراآة   ، املبداأ  هذا 
ح�سارة  �سري  الــذي  الفكر  دقيق 
ذلك  على  وتاأ�سي�سا  االأمــة.  هــذه 
االإ�سالمية  احل�سارة  مالمح  فاإن 
االأ�سا�سية  العنا�سر  على  اأكــدت 
واالإخـــاء  الربانية   : وهــي  ــع  االأربـ
واملنهجية   ، وال�سمول   ، االإن�ساين 
الــعــلــمــيــة مبــفــهــومــهــا االإ�ــســالمــي 
والعقل  الــوحــي  بــني  يجمع  الــذي 
االإ�سالمية  القرون  اإىل  ولوعدنا 
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وازدهارها ، لوجدنا هذه العنا�سر 
ــيــة  ــا�ــس ــة االأ�ــس ــ ــع ــ ــز االأرب ــائـ ــركـ والـ
وعليها  وبــهــا   ، ايــجــابــيــا  مــتــعــاونــة 
فالربانية  االإ�سالم  ح�سارة  قامت 
واالإخـــاء  وربــه  االإنــ�ــســان  بــني  �سلة 
والكون  االإن�سان  بني  �سلة  وال�سمول 
العلمية  واملنهجية  البيئة  ومكونات 
الوحي  من  بنورين  للتعامل  طريق 

واالإن�سان  الكون  ، مع  والعقل 

امل�سلم هادفا  وبهذا كان امل�سمم 
اإىل حتقيق مبداأ اأن يكون فنا روحيا 
اإىل  بالنف�ص  االرتــقــاء  اإىل  يهدف 
للتفكري  االإن�سان  دفع  واىل   ، عليني 
احلق  املبدع  ومقدرة  بعظمة  دائما 
لروؤية  تواقا  جعله  واىل   ، الكامل 

 . املطلق  اجلمال 

كان  امل�سلم  الفنان  فاإن  هنا  ومن 
جتــاوز  اإىل  يــهــدف  هــذا  �سعيه  يف 
 ، الكوين  االأفــق  نحو  الذاتي  عامله 
الزخرفية  املنظومة  �ست�سبح  وهنا 
الن  ت�سكيلية  حمــاولــة  مــن  اأكــــرث 
لي�ص  امل�سلم  الــفــنــان  بــه  يفكر  مــا 
املكاين  وال  االإنــ�ــســاين  الــوجــود  هــو 
، عامل  املطلق  الوجود  بل   ، فح�سب 

 . ال�سرمدية 

االإ�سالمية  الفنون  اعتمدت  وقد 
ــراغ املــــوجــــودات مــن  ــ ــ قــ�ــســيــة اإفـ
اإىل  وحتــويــلــهــا  اجلــزئــيــة  �سماتها 
تنتفي   ، جمــردة  مت�سابهة  كيانات 
التي  ــســـارات  واالإ�ـ ال�سفات  فيها 
لبلوغ  مـــادي  عــنــ�ــســر  بــكــل  تــتــعــلــق 
حالة التوحيد لها ، وهي حني تتجه 

والــتــداخــل  الت�سابك  ــراء  اإجــ اإىل 
من  �ساعية  العنا�سر  هذه  بني  فيما 
خالل ذلك اإىل ن�سج وحدة الوجود 
والوحدات  العنا�سر  تلك  فتكرار   ،
ــفــردة ،  يــلــغــي كــونــهــا جـــواهـــر مــن
واحــد  جــوهــر  حقيقتها  يف  هــي  بــل 
احلقيقة  اإىل  هذا  اأ�سلها  يف  ترجع 
كل  اأ�سا�ص   ، التتجزاأ  التي  الواحدة 

موجود و مبعث كل حي .

الــوحــدة  داخــل  التنوع  عــن  واأمـــا 
الــفــن  يــعــرب يف  فــهــو   ، الــزخــرفــيــة 
الوجود  وجوه  تعدد  عن  االإ�سالمي 
االأ�ــســرار  تــنــطــوي عــلــى ذات  الــتــي 
ت�ستمل  بــدورهــا  وهــي   . واحلقائق 
من   ، الكرثة  يف  الوحدة  مبداأ  على 

 . املبداأ  حيث 
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ال�سيدة عمرة بنت النعمان الن�سارية
هـــذه ال�ســـيدة الكرميـــة زوجـــة ال�ســـهيد املختـــار بن ابي 
عبيـــدة الثقفـــي الـــذي تتبـــع قتلـــة االمـــام احل�ســـني)عليه 

ال�ســـالم( ومتكـــن من قتـــل املئـــات منهم. 
جـــاء يف االخبـــار املوثوقـــة انـــه متكـــن مـــن قتـــل اكـــرث 
من)4٢٠( جمرمًا خالل ا�ســـبوع ممن �ســـاركوا يف حماربة 
االمام احل�سني)عليه ال�ســـالم( يف معركة الطف اخلالدة. 
هـــذا ويذكـــر العالمـــة املجل�ســـي يف كتابـــه الرائع)بحار 
االنـــوار( ان عـــدد الذيـــن مت اجتثاثهـــم ممن �ســـاهموا يف 
حماربة االمام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( علـــى ايدي اتباع 
املختـــار وخالل فرتة حكمه ثمانية ع�ســـر األف من املجرمني 
احل�ســـني)عليه  االمـــام  بدمـــاء  ايديهـــم  لطخـــت  الذيـــن 

ال�ســـالم( واهـــل بيته وان�ســـاره �ســـالم اهلل عليهم. 
ا�ســـتمر املختـــار الثقفـــي رافعـــًا رايـــة الثـــورة حتـــى جاء 
م�سعـــب بن الزبري اىل الكوفة على راأ�ـــص جي�ـــص جرار من 
اتباعـــه الذيـــن كان منهم عدد من ا�ســـرتك يف قتال االمام 

احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( وقـــد ت�ســـدى املختـــار الثقفـــي 
واتباعه وقاتلهم ب�ســـدة اىل ان نال ال�ســـهادة مع االآالف من 

اعوانه)ر�ســـوان اهلل عليهـــم(. 
بعـــد متكـــن م�سعـــب بـــن الزبـــري من قتـــل املختـــار قام 
باعتقـــال جميع افـــراد ا�ســـرته وكان ممن اعتقلـــوا اثنان 
من زوجاته وهما ال�ســـيدة ام ثابت بنت �ســـمرة بن جندي 
الفـــزاري وال�ســـيدة �ساحبـــة الرتجمـــة املجاهـــدة عمـــرة 
بنـــت النعمـــان بن ب�ســـري االن�ســـاري بعـــد اعتقالهّن جيء 
بهـــّن اىل مقر اقامة م�سعب بن الزبري وما ان دخلتا عليه 
حتـــى بـــداأ بالتهجم عليهّن واال�ســـاءة لهّن ثـــم طلب منهّن 

ولعنه.  املختـــار  الرباءة من 
رف�ست هاتان ال�ســـيدتان طلب م�سعـــب وقالتا له:)كيف 
نتـــرباأ من رجل يقول ربـــي اهلل، وكان �سائمًا نهـــاره، قائمًا 
ليله، قد بذل دمه هلل ولر�سوله يف طلب قتلة ابن بنت ر�سول 
اهلل )�سلـــى اهلل عليـــه واآله و�ســـلم( االمام احل�ســـني)عليه 
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ال�ســـالم(واأهله و�ســـيعته فاأمكنـــه اهلل منهـــم حتـــى �ســـفى 
النفو�ص(. 

انزعـــج م�سعـــب من هـــذا الـــكالم وقام ب�ســـحب �ســـيفه 
واأوماأ به اليهّن ثم قال لهّن: )اذا مل تتربءا من املختار فاإّن 

هذا ال�سيف �ســـيقطع رقبتكّن(. 
نقـــول هنـــا قائـــد ع�ســـكري ي�سفـــه املوؤرخـــون باأنـــه كان 
فار�ســـًا ي�ســـار له بالبنان يرفع �ســـيفه على امراأتني جليلتني 
ويهددهمـــا بالقتـــل ان مل يتـــربءا مـــن زوجهمـــا فهـــذه هي 
ال�ســـجاعة اجلـــواب لـــالخ القـــارئ الكرمي نعـــود اىل �سلب 
مو�سوعنـــا، على اإثـــر كالم م�سعب هـــذا دخل اخلوف اىل 
قلب ال�ســـيدة ام ثابت الفزارية فاأعلنت الرباءة من املختار 

ومـــا قالـــت قولها هذا قـــام م�سعب باأطالق �ســـراحها. 
اأما �ساحبـــة الرتجمة فرف�ست الرباءة مـــن املختار بقوة 
وجلـــد وقالـــت مل�سعب:)رجل �ســـجاع انتقم من قتلة �ســـبط 
ر�ســـول اهلل �ســـيدي احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( اأترباأ منه ال 

واهلل ال يكـــون هـــذا االمـــر ابدًا(. 
بعـــد �ســـماع م�سعـــب قولهـــا هـــذا اأمـــر باإرجاعهـــا اىل 
ال�ســـجن وبعد اعادتها اىل ال�سجن كتب كتابًا اىل اأخيه عبد 
اهلل بـــن الزبري الذي كان قد �ســـيطر علـــى احلجاز واليمن 

والعـــراق بعد ان اعلـــن ثورته �سد ال�ســـلطة االموية. 
�ســـرح م�سعب يف كتابه موقف ال�ســـيدة عمرة االن�سارية 
مدعيًا اأنها تعتقد باأن املختار كان نبيًا وهذه احدى املزاعم 
التي زعمها اعداء املختار والتي عمل على ترويجها خ�سوم 
ال�ســـيعة حتى يخدعوا الـــراأي العام وتاأليبهم على ال�ســـهيد 
خمتـــار الثقفـــي الذي ترحـــم عليه االأئمة االطهـــار )عليهم 
ال�ســـالم( ومنهـــم االمـــام الباقر)عليـــه ال�ســـالم( الـــذي 
قال:)اإنه قتـــل قاتلينا وطلب بثاأرنا(، ار�ســـل م�سعب كتابه 
مـــع احد اعوانه اىل اخيه عبد اهلل وما اأن و�سل مبعوثه اىل 
عبـــد اهلل حتى اطلع علـــى الكتاب وبعد قـــراءة م�سمونه رّد 
عليـــه بكتاب يطلب منه اأن يعر�ص مرة اخرى على ال�ســـيدة 

عمـــرة الرباءة من املختار واإن اأبت فيتم قطع راأ�ســـها. 
عـــاد املبعـــوث وهو يحمـــل كتاب عبـــد اهلل ومـــا اأن و�سل 
الكوفة حتى اعطى الكتاب اىل �ســـيده م�سعب، بعد اطالعه 
علـــى ما جـــاء يف الكتاب ار�ســـل زبانيته اىل ال�ســـجن الذي 
كانـــت ترقـــد فيـــه ال�ســـيدة عمـــرة فجـــيء بها وهـــي مكبلة 

باحلديـــد ويف حالـــة يرثى لها ب�ســـبب املعاملة الالان�ســـانية 
التـــي كانت تتعر�ص لها من قبل حرا�ـــص ال�ســـجن. 

بعد دخولها الق�سر قـــراأ عليها م�سعب كتاب اخيه الذي 
طلـــب منها الرباءة مـــن املختار، ما ان انتهـــى م�سعب من 
قـــراءة كتاب اخيـــه حتى ردت عليه ال�ســـيدة عمرة وب�سوت 
عـــاٍل رف�سها الرباءة من املختار بل انهـــا ترحمت عليه فما 

كان مـــن م�سعب اإاّل ان اأمر جالوزتـــه بقتلها على الفور. 
بعـــد ا�سدار م�سعب اأمـــره اجلائر هذا قام اعوانه الذين 
كانـــوا ال ميلكون الرحمة يف قتل هذه املراأة املنا�سلة فق�ست 
نحبها �ســـهيدة حمت�سبة وهي حتمل احلب اخلال�ص والوالء 

احلقيقي الآل بيت الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. 
جـــاء يف العديـــد من كتـــب التاأريـــخ املعتمدة ان ال�ســـيدة 
عمرة خاطبت م�سعب بن الزبري وجنوده اثناء �سحبها اىل 
املكان الذي قتلت فيه، وباالأحرى اىل املكان الذي نالت فيه 
ال�ســـهادة بهذه الكلمات الرائعة اخلالدة مبا ن�سه:)�سهادة 
ارزقهـــا فاأتركها( ثم قالت:)انها موتـــة ثم اجلنة والقدوم 
علـــى الر�ســـول)�سلى اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم( واهـــل بيته 
االطهـــار واهلل ال اكـــون مع ابن هند فاأتبعـــه واترك ابن اأبي 
طالب، اللهم ا�ســـهد اين متبعة لنبيك وابن بنت نبيك واهل 

بيته(، ثم قدمـــت فقتلت �سربًا. 
مـــا ان انت�ســـر خرب ا�ست�ســـهادها على ايدي هـــوؤالء البغاة 
القتلة حتى ت�ســـابق فطاحل ال�ســـعراء على رثائها واال�سادة 

مبواقفهـــا وت�سحياتها و�سربها. 
كان مـــن هـــوؤالء ال�ســـعراء الكبـــار الذين رثوها ال�ســـاعر 
عمر بن ابـــي ربيعة املخزومي يف ق�سيـــدة طويلة منها هذه 

االبيات: 
عنـــدي العجائـــب  اعجـــب  مـــن  اّن 

عــطــــبول حـــــرة  بي�ســــاء  قتـــل 
جـــرم غـــري  علـــى  ظــــلمًا  قـتـلوهــــا 

قـــتــيــــل مــــــن  دّرهــــــا  هلل  اّن 
عـلـيــــنا والـقتــــال  الـقـتــــل  كـتــــب 

الذيـــول  جـــر  املح�سنـــات  وعلـــى 
كمـــا رثاها �ســـعراء اآخـــرون يف ق�سائـــد موؤثـــرة، وهكذا 
عرجـــت روحها اىل ربها وهي م�سرجـــة بدمائها الطاهرة، 
دمـــاء ال�ســـهادة الزكيـــة بعـــد ان رف�ســـت وبقـــوة الـــرباءة 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م
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مـــن زوجها ال�ســـهيد الذي قـــام باعمال جليلـــة افرحت بها 
قلـــوب حمبـــي اآل البيت)عليهم ال�ســـالم( بعملـــه الرائع اال 
وهـــو مالحقـــة قتلة االمام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( وقطع 
الروؤو�ـــص العفنة الولئك االوغاد املارقني الذين حاربوا �سيد 

ال�ســـهداء االمام احل�ســـني)عليه ال�سالم(.
فذهبـــوا اىل مزبلـــة التاأريخ غري ماأ�ســـوف عليهم وبذلك 
ا�ســـتحقوا لعنة الباري عز وجل ور�ســـوله الكرمي)�سلى اهلل 

و�ســـلم(  واآلـــه  عليـــه 
واملوؤمنني ال�سادقني. 
لهـــذه  فهنيئـــًا 
املـــراأة البا�ســـلة التي 
تلـــك الوقفـــة  وقفـــت 
امل�ســـرفة والتي زينت 
�سفحـــات  مبواقفهـــا 
بالقيـــم  التاأريـــخ 
ال�سلبـــة  واملبـــادئ 
�ســـد اعـــداء اآل بيت 
اهلل  حممد)�سلـــى 
و�ســـلم( واآلـــه  عليـــه 
منهـــا  ارادوا  الذيـــن 
وا�ســـكات  ال�ســـكوت 
الـــذي  �ســـوت احلـــق 
مدويـــًا  �سوتـــًا  كان 
املباركة  النخبة  لتلك 
الغايل  قدمـــت  التـــي 
العـــالء  والنفي�ـــص 

كلمـــة اهلل وجعلهـــا العليـــا، وعليه متكنوا مـــن دحر خ�سوم 
واعـــداء ائمـــة الهدى)�ســـالم اهلل عليهـــم( وها هـــم اليوم 
رافعو الروؤو�ـــص بعـــد ان �سمدوا �سمودًا رائعـــًا ومتكنوا من 
الوقـــوف بوجـــه اعتـــى الطواغيـــت الذيـــن ارادوا النيل من 
رجال ون�ســـاء حمبي العرتة الطاهرة)�ســـالم اهلل عليهم(. 
ومـــا كتبنـــاه هنـــا عن ال�ســـرية اجلهاديـــة لل�ســـيدة عمرة 
االن�ساريـــة لهو خري دليل على االميان الرا�ســـخ الذي كانت 
حتمله هذه ال�ســـيدة اجلليلـــة بالدفاع عن املثـــل العليا التي 

نادى بهـــا رموز اآل البيت)عليهم ال�ســـالم(. 
فاألـــف حتيـــة لهـــذه الثائـــرة اخلالـــدة التـــي حتملت هول 
ال�سيف من اجل الثبات على املبداأ والبقاء على احلي العميق 
لل�ســـهيد اخلالـــد االمـــام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم(، وبهذا 
ا�سبحت هذه ال�ســـيدة الكرمية ممن نال ال�ســـهادة من اجل 
املطالبة بدم االمام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( وبهذا ميكن 
القـــول بانها كانت من الن�ســـاء الفا�ســـالت اللواتي انتقمن 
االرذال  اولئـــك  مـــن 
الذيـــن حاربوا االمام 
عليه  ( حل�ســـني ا
ال�ســـالم( مـــن خالل 
ووقوفهـــا  دعمهـــا 
جنب زوجها ال�ســـهيد 
الثقفـــي  املختـــار 
مـــن  لالقت�سا�ـــص 
الذين  القتلـــة  هـــوؤالء 
للجي�ـــص  ان�سمـــوا 
الذي  الغـــادر  االموي 
النكراء  بفعلتـــه  قـــام 
العدد  اعداد  وهي  اال 
اجليو�ـــص  وجتيي�ـــص 
االمـــام  ملحاربـــة 
بيتـــه  واآل  احل�ســـني 
وا�سحابـــه  االطهـــار 

االبـــرار. 
والعـــرب   الدرو�ـــص  
مـــن  تلـــك  االعمـــال  واملواقـــف  البطوليـــة  لهكـــذا  ن�ســـاء  
�سحـــني  بالغايل  والنفي�ـــص  من  اجـــل  احقاق  احلق  ورفع  
كلمـــة  اهلل  تعـــاىل  ون�ســـرة  اآل  بيـــت  حممد)�سلـــى  اهلل  

عليه  واآله  و�ســـلم(.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-  �سفري  احل�سني/  �ص97-93.  
٢-  ن�ساء  ال�سيعة/�ص٢٢٥٢3٠.  

3-  مقتل  احل�سني/  ج١:�ص٢٠7.  
4-  تاأريخ  الطربي/ج3:�ص٢٠9.  
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اأحازمٌة اأنِت اأم مرتّددة؟
وفـــن،  حرفيـــة  القـــرار  �سناعـــة 
املقومـــات  مـــن  كثـــري  اىل  حتتـــاج 
وال�سفـــات اهمهـــا احلزم و�ســـرعة 
احيانـــًا  فالـــرتدد  القـــرار،  اتخـــاذ 
ي�سيع الوقت، ويجعل االدالء براأيك 
متاأخـــرًا دائمًا ممـــا يفقـــده قيمته، 
ولكـــن يجب التفرقـــة بني احلزم يف 
فهنـــاك  والت�ســـرع،  القـــرار  اتخـــاذ 
قـــرارات حتتـــاج اىل رويـــة وتفكـــري 
الـــزواج، فالت�ســـرع هنا  عميـــق مثل 
�سحـــة  علـــى  �ســـلبي  ب�ســـكل  يوؤثـــر 

اختيـــارك. 
علـــى  بــــ)ب(  بــــ)اأ(او  اجيبـــي 

التاليـــة:  اال�ســـئلة 
مالب�ـــص  حمـــل  دخلـــِت   -١

بقمي�ـــص:  واعجبـــِت 
الفور.  على  ا�سرتيه  اأ - 

ارجـــع  ان  علـــى  ان�ســـرف  ب - 
يف اليـــوم التـــايل وب�سحبتـــي احدى 

الـــراأي.  لت�ســـاركني  �سديقاتـــي 
تتخذيـــن  انـــِت  الغالـــب  يف   -٢

قراراتـــِك:  معظـــم 
املنا�سب.  الوقت  يف  اأ - 

يف وقت متاأخر جدًا.  ب - 

طارئـــًا  ظرفـــًا  واجهـــِت   -3
املبا�ســـر غـــري  العمـــل ورئي�ســـك  يف 

 : د جـــو مو
ات�ســـرف ب�ســـرعة حر�ســـًا  اأ - 
علـــى م�سلحـــة العمـــل واخـــربه مبا 

رجوعه.  حـــال  حـــدث 
ت�ســـرف  بـــاأي  اقـــوم  ال  ب - 

عودتـــه.  انتظـــار  حلـــني 
ذاهبـــة  تكونـــني  عندمـــا   -4

مهمـــة:  منا�ســـبة  اىل 
بعنايـــة  مالب�ســـي  اختـــار  اأ - 
وبـــدون بطء كـــي اذهـــب يف املوعد 

املحـــدد. 
ب�ســـبب  اأتاأخـــر  دائمـــًا  ب - 

ارتـــدي؟  حريتي...مـــاذا 
اليد:  �ساعة   -٥

دائمًا.  بارتدائها  اهتم  اأ - 
يف  اتركهـــا  مـــا  كثـــريًا  ب - 

 . لبيـــت ا
علـــى  تقدمـــني  عندمـــا   -6
علـــى:  تعتمديـــن  قـــرار  اتخـــاذ 
وتراعـــني  والعقـــل  املنطـــق  اأ - 

الوقـــت.  اهميـــة 
واح�سا�ســـي،  االآخريـــن،  ب - 

لـــو تاأخـــر القـــرار.  حتـــى 
مـــع  اكـــون  عندمـــا   -7

 : تـــي يقا �سد
الذهـــاب  باقـــرتاح  ابـــادر  اأ - 

فيـــه.  جنل�ـــص  مـــكان  اىل 
اآراء  �ســـماع  انتظـــر  ب - 
االآخريـــن واكـــون اآخـــر مـــن يبـــدي 
ابـــداءه. ا�ســـتطعت  ان  القـــرار، 

االعرتاف:  �سجل 
اعرتافات)اأ(:  جمموعة 

اعرتافات)ب(:  جمموعة 
االعرتاف:  بعد  احلكم 

اجاباتـــِك  معظـــم  كانـــت  اذا   *
بــــ)اأ(: انِت �ســـخ�ص حـــازم، لديِك 
القـــرارات يف  اتخـــاذ  القـــدرة على 
الوقـــت املنا�ســـب، حترتمـــني الوقت 
متهـــورة  غـــري  قيمتـــه،  وتعرفـــني 
وجتيديـــن التفكـــري ب�ســـكل منطقي. 
اجاباتـــِك  معظـــم  كانـــت  اذا   *
بـ)ب(: انِت �ســـخ�ص مرتدد، دائمًا 
متاأخـــر،  وقـــت  تاأتـــي يف  قراراتـــِك 
خ�سرِت كثريًا يف حياتِك وال تراعني 

قيمـــة الوقت. 
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�سغرية ف�ائدها كبرية )التمر(
قد ال ت�سدقني عندما تقرئني فوائد 
ــة الــعــظــيــمــة، فــهــي تــعــادل  هـــذه احلــب
بقيمتها الغذائية القيمة نف�سها املوجودة 
يعطيه  مــا  ا�سعاف  وثــالثــة  اللحم  يف 
تناول  ان  كما  ال�سمك،  من  واحــد  كيلو 
ب�سع حبات من التمر، اف�سل من تناول 
زجاجة كاملة من �سراب احلديد او اخذ 
حقنة من الكال�سيوم، ويحتوي التمر على 

املواد الغذائية الرئي�سة لالن�سان: 
الكلوكوز  �سكر  الــ�ــســكــريــات:   -١
يحتوي على  فهو  وال�سكروز،  والفركتوز 
تعطي  وهــي  اىل)٪7٥(،  ت�سل  ن�سبة 

�سعرات حرارية عالية. 
الــفــيــتــامــيــنــات: فــيــتــامــني)اأ(   -٢
ن�سبته يف  التمر  ن�سبته يف  تعادل  الــذي 
يحتوي  اأنه  كما  والزبدة،  ال�سمك  زيت 

على فيتامني)ب١(و)ب٢(. 
املعادن: يحتوي على البوتا�سيوم   -3
والف�سفور واحلديد والكال�سيوم والزنك 

واملغن�سيوم باال�سافة اىل البورون. 
على  التمر  يحتوي  ــاف:  ــي االل  -4

االلياف، التي تك�سبه ال�سكل اخلا�ص به. 
يحتوي  االمينية:  االحــمــا�ــص   -٥
حم�ص  اهمها  اميني،  حم�ص   ١6 على 

النيكوتينيك وحم�ص االرجنني. 
ن�سبة  على  يحتوي  ــون:  ــده ال  -6

قليلة من الدهون. 
الربوتينات: يحتوي على ن�سبة   -7

متو�سطة من الربوتينات. 
ــوي على  ــحــت ي الـــهـــرمـــونـــات:   -٨

هرمون اال�سرتوجني والبيتو�سني. 
فوائده الطبية: 

 * ي�ستخدم لعالج االنيميا وامرا�ص 
احلديد،  معدن  من  يحتويه  ملا  القلب، 
كما يعطي مناعة �سد مر�ص ال�سرطان. 
بفعل  للبول،  مــدر  البلح  منقوع   *  

ال�سكريات املوجودة به. 
 * مقوي للعظام واال�سنان، الحتوائه 

على معدن الف�سفور والكال�سيوم.
رطــوبــة  ويــحــفــظ  الب�سر  يــقــوي   *  
وهو  فيتامني)اأ(،  العني، الحتوائه على 

يكافح مر�ص الع�سو الليلي. 

 * مــهــدئ لــالعــ�ــســاب، الحــتــوائــه 
املقوي  وفيتامني)ب(  فيتامني)اأ(  على 

لالع�ساب.
* ينظم الطلق عند الن�ساء، ومينع   
النزيف اثناء الوالدة وعقبها، الحتوائه 

على هرمون البيتو�سني. 
امـــرا�ـــص  ــالج  عــ يــ�ــســتــخــدم يف   *  
على  الحتوائه  واالمعاء،  واملعدة  املثانة 
فيتامني)ب١(،)ب٢(، والنيا�سني الذي 
ال�سعف  من  ويحفظها  االمعاء،  يرطب 

وااللتهابات. 
على  الحتوائه  لالم�ساك،  ملني   *  
على  االمعاء  ت�ساعد  �سليلوزية،  الياف 
امللينة  العقاقري  ان  حني  يف  حركتها، 
حتطم الغ�ساء املخاطي املبطن لالمعاء، 
والتي قد  ب�سبب احلركة اال�سطناعية، 

ت�سبب التهاب القولون. 
الأنه غني  املعدة،  يعادل حمو�سة   *  
الكال�سيوم  كــاأمــالح  القلوية  بــاالمــالح 

والبوتا�سيوم. 
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�سيامًا مقب�ًل وافطارًا �سحيًا
ل�سمان اف�سل �سحة عند �سوم �سهر 

رم�سان...
ولــلــمــحــافــظــة عــلــى حــيــويــة وظــائــف 

اجل�سم مقارنة بااليام العادية... 
ولتجنب االفراط يف الطعام .... 

اليكم بع�ص الن�سائح الغذائية ل�سوم 
مفيد و�سحي: 

غذائي  م�سدر  يوجد  ال  التمر:   *
فهو  ال�سيام،  لك�سر  التمر  من  اف�سل 
تعطي  التي  لل�سكريات  �سريع  م�سدر 
خالل  بالن�ساط  االح�سا�ص  ال�سائم 
فرتة ق�سرية من تناوله، فيمنح االن�سان 
�سعورًا باحليوية واالمتالء، ولكن لنتذكر 
احلــراريــة،  بال�سعرات  غني  التمر  اأن 
لذلك علينا ان نكتفي بثالث مترات يف 

اليوم فقط. 
* الفتو�ص: وهو من �سلطات اخل�سار 
املتنوعة، والغنية باالألياف الغذائية التي 
بال�سبع، الأن اخل�سار  تعطي االح�سا�ص 
الفيتامينات  من  كميات  على  يحتوي 
الن�ساط،  فيمنح  املعدنية،  واالمـــالح 
االمــرا�ــص  مــن  الــوقــايــة  على  وي�ساعد 
زيــت  مــع  الــفــتــو�ــص  فلنجعل  املــزمــنــة، 
مائدة  كــل  افتتاحية  ا�سا�ص  الــزيــتــون 
االأ�سمر  اخلبز  نن�سى  وال  رم�سانية، 

املحم�ص بدل املقلي. 

* الطبق الرئي�سي: لتاأمني ما يحتاجه 
اجل�سم من الغذاء، علينا اختيار طبق 
كاللحوم،  ــني،  ــربوت ــال ب غــنــي  رئي�سي 
الدجاج، ال�سمك او البقوليات، وين�سح 
الدهن  انواع  وخمتلف  املقايل،  بتجنب 
عملية  تع�سر  النها  والد�سم،  احليواين 
ــار مــنــهــا يــــوؤدي اىل  ــثـ الــهــ�ــســم، واالكـ
وامــرا�ــص  كالبدانة  �سحية،  خمــاطــر 
من  واحــد  نــوع  تــنــاول  ويف�سل  القلب، 
االرز،  اال�ــســمــر،  كاخلبز  الن�سويات، 
الربغل، املعكرونة او البطاطا امل�سوية. 

* الفواكه واحللويات: تعترب الفواكه 
على انواعها اف�سل حتلية بعد االفطار، 
فهي اي�سًا غنية بالفيتامينات واالمالح 
م�سدر  انها  كما  ــاف،  ــي واالل املعدنية 
طبيعي لل�سكر، الذي ي�ساعد على زيادة 
الن�ساط، وابعاد التعب، فلنخرت الفواكه 
العالية  الرم�سانية  احللويات  من  بداًل 
ال�سعرات احلرارية، والتي ت�سنع بكمية 

كبرية من الدهون امل�سرة بال�سحة. 
* حماربة العط�ص: مع اطاللة �سهر 
ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سنة  هذه  رم�سان 
احلار، وطول يوم ال�سيام، علينا جتنب 
االكــثــار مــن تــنــاول املــاأكــوالت املاحلة، 
املدخنة،  اللحوم  البهارات،  كالتوابل، 

الكبي�ص،  املجففة،  ال�سوربات  املعلبات، 
الزيتون، املك�سرات، البطاطا ال�سيب�ص، 
وغريها، وخ�سو�سًا عند وجبة ال�سحور، 
يف  بالعط�ص  االح�سا�ص  من  للتخفيف 

اليوم التايل. 
ــحــور: تــلــعــب وجــبــة  ــس ــ� * وجـــبـــة ال
�سهر  ــذاء  غـ يف  مــهــمــًا  دورًا  الــ�ــســحــور 
رم�سان، النها تقوي ال�سائم وتن�سطه، 
وال�سداع،  اخلمول،  منع  على  وت�ساعد 
اثــنــاء  ــوع  اجلــ ن�سبة  مــن  وللتخفيف 
الــطــويــلــة، فلنخرت  الــ�ــســوم  �ــســاعــات 
بااللياف،  والغنية  البطيئة،  الن�سويات 
اخل�سار،  اال�سمر،  والتو�ست  كاخلبز 
تناول  ويف�سل  البقوليات،  او  الفواكه، 
عادة  جندها  التي  اخلفيفة،  االطعمة 
واجلبنة،  كاللبنة  الفطور  مائدة  على 
التي  الثقيلة،  ال�سحور  بداًل من وجبات 
ترتكز على املعجنات، املناقي�ص، املقايل 

والوجبات ال�سريعة. 
احلركة  نن�سى  ال  ان  علينا  واخـــريًا، 
خا�سة  رم�سان،  �سهر  خــالل  البدنية 
ريا�سة امل�سي، فهي ت�ساعد على ت�سهيل 
وتخفف  التوتر،  وتزيل  اله�سم،  عملية 
االح�سا�ص  لنا  تعيد  كما  التعب،  مــن 

بالن�ساط. 
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الــعــالج(،  مــن  خــري  تــقــول:)الــوقــايــة  الطبية  احلكمة  ان 
حيث  الطبيعي(بال�سوم،  الوقائي  مدار�ص)الطب  وتو�سي 

الوقاية تعني لديهم: 
الهدوء  ال�سم�ص،  ا�سعة  النظيف،  املــاء  النقي،  الــهــواء 
النف�سي، والراحة الفيزيولوجية اي راحة االع�ساء من عملها 

الدائم)وذلك بال�سوم على فرتات(.
هناك حاالت يرف�ص خاللها اجل�سم الطعام، ومن ثم يكون 
وجود  حال  يف  خا�سة  تلك،  االع�ساء  لراحة  دعمًا  ال�سوم 
اجل�سم)باحلمى،  ا�سابة  او  اله�سمي،  اجلهاز  يف  مر�ص 
املفا�سل،  التهاب  الــقــولــون،  التهاب  الــكــولــريا،  اال�ــســهــال، 
ال�سكري  مثل  املــزمــنــة  االمــرا�ــص  الــ�ــســدريــة،  االمــرا�ــص 

وامرا�ص القلب وامرا�ص رئوية مزمنة(. 
من امرا�ص اجل�سد اىل امرا�ص النف�ص، حيث اكد االطباء 
اّن  العاملون يف هذا املجال، وبعد جتارب واختبارات اكّدوا 
ال�سوم يعمل بنجاح كمنبه قوي للتحكم يف اعرا�ص العديد 
والهو�ص،  والو�سوا�ص  كالف�سام،  النف�سية  االمــرا�ــص  من 
واأفــ�ــســل مــا يــجــب تــنــاولــه بــعــد انــتــهــاء حــالــة الــ�ــســوم هي 
قبل  كبرية  وجبة  تناول  عدم  ويجب  والفواكه،  اخل�سراوات 
مرور ب�سعة ايام من قطع ال�سوم الطبي، اّن ذلك يبقى اقل 

�سعوبة واآالم املر�ص. 
ولد  منذ  مفيدة  عالجية  طريقة  وبــقــي  الــ�ــســوم  كــان 
الطب مع احلكمة، ويف هذا املجال كان ابقراط ابو الطب 
مراحل  احــرج  يف  وهــو  ال�سوم  للمري�ص  ي�سف  اليوناين 
املر�ص، وكان يقول:)يف داخل كل منا طبيب، وما علينا ااّل 

ان ن�ساعده حتى يوؤدي عمله(. 
بال�سوم  ال�سهري جالينو�ص  الروماين  الطبيب  او�سى  وقد 
وكان  التوتر،  وفرط  وفقد احلب  لكل حاالت احلزن  كعالج 
قال:)انه  ذلــك  ويف  ــدواء  ال على  ال�سوم  يف�سل  �سينا  ابــن 

الدواء االرخ�ص(وو�سفه للغني والفقري. 
اإن ال�سكل االقرب اىل ال�سوم لدى امل�سلمني، انه االمتناع 

التام عن كل طعام و�سراب ما عدا املاء. 
اإن االمتناع عن بع�ص االطعمة هو ما يعرف باحلمية، وهي 
لي�ست من ال�سوم الطبي الذي نعنيه هنا، حيث يوؤكد علماء 
وظائف االع�ساء، بان ال�سوم التام عن كل طعام و�سراب ما 

عدا املاء امر ممكن. 
اآخر،  اىل  مري�ص  من  تختلف  العالجي  ال�سوم  فرتة  ان 
ن�ساط  زيــادة  اىل  اجل�سم  يلجاأ  الطبي  ال�سوم  عملية  ففي 
عملية طرح وتخلي�ص اجل�سم من الف�سالت وال�سموم خا�سة 
من االن�سجة املري�سة، ويعتمد اجل�سم يف تغذية نف�سه مما 
يخزنه من �سكريات ودهنيات، ويقال طبيًا اّن القلب يرتاح 

يف حالة ال�سوم وتنخف�ص �سرباته. 
اجل�سم من  تخل�ص  هو  الطبي  ال�سوم  عملية يف  اأهم  اّن 
متامًا  اله�سمية  القناة  تنظف  حيث  وال�سموم،  الف�سالت 
من جراثيمها خا�سًة االمعاء الغليظة، وبذلك متنح اجلهاز 
ا�سفى  والعيون  انقى،  ب�سرة اجللد  وت�سري  راحة،  اله�سمي 
واكرث بريقًا، وي�ستعيد اجل�سم �سبابه وتبعد ال�سيخوخة، هذا 

ما اكده الطب والعلماء. 

بال�س�م العالج 
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من و�سايا الإمام علي)عليه ال�سالم( لكميل بن زياد
العلم  املال،  العلم خري من  يا كميل: 
العلم  املـــال،  حتــر�ــص  وانـــت  يحر�سك 

حاكم واملال حمكوم عليه. 
ــت  ــا مــن حــركــة اال وان ــا كــمــيــل: م ي

حمتاج فيها اىل معرفة. 
يا كميل: اح�سن حلية املوؤمن التوا�سع 
وعزه  التفقه  و�سرفه  التعفف  وجماله 

ترك القال والقيل. 
اآتــى  مــال مــن  الــربكــة يف  يــا كميل: 
الزكاة ووا�سى املوؤمنني وو�سل االقربني. 
يا كميل: ال ترد �سائاًل ولو من �سطر 
ال�سدقة  فــان  متــرة  �سق  او  عنب  حبة 

تنمو عند اهلل. 
طعامك   معدتك  توقرن  ال  كميل:  يا 
جمااًل  وللريح  مو�سعًا  للماء  فيها  ودع 
وانــت  اال  الطعام  مــن  ــدك  ي تــرفــع  وال 
ت�ستهيه فان فعلت ذلك فانت ت�ستمرئه 
فان �سحة اجل�سم من قلة الطعام وقلة 

املاء. 

الظاملني  ابـــواب  تطرق  ال  كميل:  يــا 
ــاب معهم  ــس ــ� بــهــم واالكــت لــالخــتــالط 
يف  تــ�ــســهــد  وان  تعظمهم  ان  ــاك  ــ وايـ
وان  عليك  اهلل  ي�سخط  مبا  جمال�سهم 
ذكر  فــداوم  ح�سورهم  اىل  ا�سطررت 
من  بــاهلل  وا�ستعذ  عليه  والتوكل  اهلل 
بقلبك  وانكر  عنهم  واطــرق  �سرورهم 
ت�سمعهم  اهلل  بتعظيم  واجــهــر  فعلهم 

فانك بها توؤيد وتكفى �سرهم. 
حول  ال  �سدة  كــل  عند  قــل  كميل:  يــا 
كل  عند  وقــل  تكفها  بــاهلل  اال  قــوة  وال 
نعمة احلمد هلل تزدد فيها واإذا ابطاأت 
يو�سع  اهلل  فا�ستغفر  عليك  االرزاق 

عليك فيها. 
يا كميل: ان ذنوبك اكرث من ح�سناتك 
اهلل  ونــعــم  ذكـــرك  مــن  اكــرث  وغفلتك 

عليك اكرث من عملك. 
ت�سلي  ان  الــ�ــســاأن  لي�ص  كــمــيــل:  ــا  ي
تكون  ان  الــ�ــســاأن  وتت�سدق،  وت�سوم 

اهلل  عند  وعــمــل  نقي  بقلب  الــ�ــســالة 
ــظــر فيما  مــر�ــســي وخــ�ــســوع �ــســوي وان
يكن من  ان مل  ما ت�سلي  ت�سلي وعلى 

جهه وحله فال قبول. 
يـــا كميـــل: يف كل �سنف قـــوم ارفع 
من قـــوم، فايـــاك ومناظرة اخل�سي�ـــص 
وكـــن  واحتمـــل  ا�ســـمعوك  وان  منهـــم 
مـــن الذيـــن و�سفهـــم اهلل تعـــاىل)وَإَِذا 
سَـــاَمًا( َقاُلـــوا  الْجَاهُِلـــونَ  خَاَطبَهُـــمُ 

)الفرقـــان:63(. 
ــا كــمــيــل: قــل احلـــق عــلــى كــل حــال  ي
ووادد املتقني واهجر الفا�سقني وجانب 

املنافقني وال ت�ساحب اخلائنني. 
يــا كميل: املــوؤمــن مـــراآة املــوؤمــن النه 

يتاأمله في�سد فاقته ويجمل حالته. 
ــا كــمــيــل: ان هـــذه الــقــلــوب اوعــيــة  ي

فخريها اوعاها. 
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حقيقة الميان
حدث ابو ال�سلت الهروي، قال: كنت مع علي بن مو�سى وقد دخل ني�سابور، وهو 
راكب بغلًة �سهباء، فغدا يف طلبه علماء البلد: احمد بن حنبل، ويا�سني بن الن�سر، 
له:  فقالوا  املربعة،  يف  بلجامه  فتعلقوا  العلم،  اهل  من  وعــدة  يحيى،  بن  ويحيى 
بحق اآبائك الطاهرين، حدثنا بحديث �سمعته من اأبيك، فقال: حدثني ابي العدل 
ال�سالح مو�سى بن جعفر، قال: حدثني اأبي ال�سادق جعفر بن حممد، قال: حدثني 
ابن  علي  العابدين  �سّيد  اأبي  قال: حدثني  علي،  بن  االنبياء حممد  علم  باقر  اأبي 
احل�سني، قال: حدثني اأبي �سّيد �سباب اهل اجلنة احل�سني بن علي، قال: �سمعت 
اأبي �سّيد العرب علي بن ابي طالب، قال: �سمعت ر�سول اهلل يقول: )االميان معرفة 

بالقلب، واقرار بالل�سان وعمل باالأركان(.
قال: فقال احمد بن حنبل: لو قراأت هذا اال�سناد على جمنون لربىء من جنونه.

بحار االنوار_ للعالمة املجل�سي/ج66 
وحكى االأ�سمعي قال �سلت يل اإبل فخرجت يف طلبها وكان الربد �سديدا فالتجاأت 
بك�ساء وهو  �سيخ ملتف  وبقربهم  واإذا بجماعة ي�سلون  العرب  اأحياء  اإىل حي من 

يرتعد من الربد وين�سد
 ) اأيا رب اإن الربد اأ�سبح كاحلًا; واأنت بحايل يا اإلهي اأعلم (

 ) فاإن كنت يوما يف جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم (
امل�ستطرف

ال�سالة  تقطع  ت�ستحي  اأما  �سيخ  يا  وقلت  ف�ساحته  من  فتعجبت  االأ�سمعي  قال 
واأنت �سيخ كبري فاأن�سد يقول

 ) اأيطمع ربي يف اأن اأ�سلي عاريا; ويك�سو غريي ك�سوة الربد واحلر(
 ) فو اهلل ال �سليت ما ع�ست عاريا; ع�ساء وال وقت املغيب وال الوتر (
 ) وال ال�سبح اإال يوم �سم�ص دفيئة واإن غممت فالويل للظهر والع�سر (

 ) واإن يك�سني ربي قمي�سا وجبة; اأ�سلي له مهما اأعي�ص من العمر( قال فاأعجبني 
اإليه وقلت له الب�سهما  �سعره وف�ساحته فنزعت قمي�سا وجبة كانا علي ودفعتهما 

وقم فا�ستقبل القبلة و�سلِّ جال�سا وجعل يقول
 ) اإليك اعتذاري من �سالتي جال�سا; على غري ظهر موميا نحو قبلتي (

 ) فمايل بربد املاء يا رب طاقة ورجالي ال تقوى على ثني ركبتي(
 ) ولكنني ا�ستغفر اهلل �ساتيا واأق�سيكها يا رب يف وجه �سيفتي (

 ) واإن اأنا مل اأفعل فاأنت (
كفاح احلداد

خ�اطر اميانية 
 قدمت اإحداهن �سكوى تقول فيها: 

اأكرثهن  انا  �سقيقات..  خم�ص  نحن 
اقاربي  ياأتي  ملاذا  اأدري  ال  لكن  غنى.. 
ياأتي  وحينما  بــكــرثة  اخــواتــي  لــزيــارة 
القليل...  �سوى  ياأتي  ال  زيارتي  موعد 
يـــزورون اخــواتــي االربـــع كــل يوم  فهم 
القلة...  اال  ارى  اكــاد  فال  انا  اما   ...
بل  زياراتي...  يف  جدًا  مق�سرون  فهم 

ايامًا عدة.  ويقطعونني 
مطلقًا  اراه  اأكاد  ال  بع�سهم  ان  حتى 
 ... قامو�سهم  مــن  �سقطُت  وكــاأنــنــي 
والبع�ص منهم ياأتي وبه ك�سل وغمو�ص 
قريب ولهم اأعذار غري مقبولة مطلقًا؟ 

.... ماذا افعل . 
ياأتيني  ملن  عطاًء  اأخــواتــي  اأكــرث  انــا 
ابــدًا  بالتق�سري  اخــواتــي  اأتــهــم  ال   ...
اأكــرثهــن  اين  يــعــرف  الــكــل  ولــكــن   ...
اقاربي  ين�سحون  كثريون  عــطــاًء.... 
ياأتوين... فلدي خرٌي كثري واأعطي  باأن 
يبتعدون  ذلــك  ومــع  ياأتيني  من  بكرم 
ما  تــنــادي.....  ملن  حياة  فال   ... عني 
األ�ست  الهجران؟  هذا  ملــاذا  امل�سكلة؟ 
ــاذا  ــوات ؟! مل ــ ــدة مــن خــمــ�ــص اأخـ ــ واح

يحرموين اأن�سهم؟! ملاذا ين�سونني !! 
اأنـــــــــــــــــا الـــــــغـــــــالـــــــيـــــــة �ـــــســـــالة 

الفجر............... 
رباب �سخي احلداد

38

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

استراحة



خ�اطر اإميانية 
عني اهلل

لو جن عليك الليل
وتاهت بك ال�سبل 

وكنت �سائعًا تائهًا....
ولي�ص لك يف االأر�ص حمل
واأ�سرفت يف ايذاء نف�سك 

للياأ�ص...  وا�ست�سلمت 
و�ساقت بك احلياة

وتخلى عنك اخّلالن واالهل 
والبعيد..  القريب  وظلمك 

وال�سعيد.. وال�سقي 
وابتهل..  ا�سرب 

وتذكر هنالك عني ال تغفل!! 
هي عني اهلل.... الذي خلقك، ف�سواك، فعدلك... 

مرمي لطفي: امريكا

بعد  اجلــنــة  اآدم يف  ركــعــهــا  ركــعــات  ثـــالث  ــص١/  �ـ
اخلطيئة، فما هي؟ 

�ص٢/ ثالثة من اأولياء اهلل مل ياأذن لهم اهلل بالزواج 
على زوجاتهم يف حياة زوجاتهم، فمن هم؟ 

�ص3/ ما هو ثاين زواج يف تاأريخ الب�سرية؟ 
�ص4/ ثالثة من االنبياء رفع بهم اىل ال�سماء، فما هم؟ 
اآدم)عليه  على  تعاىل  اهلل  اأنزلهما  حوريتان  �ــص٥/ 
ال�سالم(  �سيث)عليه  ولــديــه  مــن  ليزوجهما  ال�سالم( 

ويافث)عليه ال�سالم(؟ 
االأجوبة:  

  -  ١
  -  ٢
  -  3
  -  4
  -  ٥

ال�سم  الثالثي  واللقب:  

املحافظة:  

م�بايل:  

الــقــواريــر  يف  ق�سم   ــات  اىل  جمــلــة   ــاب ت�سلم  االج
ال�سوؤون  الفكرية  والثقافية  يف  العتبة  احل�سينية  املقد�سة  
وللفائزين  اخلم�سة  االأوائــل  التربك  بوجبة  طعام  يف  

م�سيف  اأبي  عبد  اهلل  احل�سني  عليه  ال�سالم.  
اجوبة  العدد  27

ج �ص١/ ١- يوؤمن وجهه من حر النار. 
٢- يوؤمنه يوم الفزع االأكرب.

ج �ص١/٢- يعطيه �سوؤله. 
٢- يبيح له جنته.

ج �ص١/3- اإذا رد العبد االآبق)العا�سي املتمرد(اىل 
باب اهلل. 

٢- اإذا رد ال�سال)اجلاهل باإمام زمانه و�سريعة 
دينه(اىل فناء اهلل ومر�ساته.

املحارم،  والــورع عن  الدنيا،  الزهد يف  �ص4/  ج 
والبكاء من خ�سية اهلل.

اأعجبته نف�سه، واإذا ا�ستكرث عمله، واإذا  اإذا  ج �ص٥/ 
�سغر يف نف�سه ذنبه.

منا�سبات  �سهر  رم�سان املبارك  
 ١ رم�سان: وفاة عثمان بن �سعيد النائب االأول لالإمام املهدي)عجل 

اهلل تعاىل فرجه(٢97هـ. 
 ٢ منه: تويل االإمام الر�سا)عليه ال�سالم(والية العهد٢٠١هـ. 

 3منه: غزوة تبوك9هـ. 
بدر  و�سلم(لغزوة  واآلــه  عليه  اهلل  النبي)�سلى  خــروج  منه:   ٨

الكربى٨هـ. 
 ١٠ منه: وفاة ال�سيدة خديجة الكربى)عليها ال�سالم(3 ق.هـ. 

 ١4 منه: مقتل املختار الثقفي 67هـ. 
 ١٥منه: والدة االإمام احل�سن)عليه ال�سالم(3هـ. 

 ١7 منه: عروج الر�سول االأكرم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(اىل 
ال�سماء. 

 ١9 منه: جرح االإمام علي)عليه ال�سالم(4٠هـ. 
 ٢١ منه: ا�ست�سهاد االإمام علي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم( 4٠هـ. 

أسئلة  العدد  28
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المقادير:  
بطاطا  كيلو   ١
واحدة   بي�سة 

ن�سا
�سمن 

كركم ملح، 
ب�سل 

حلم
بقدون�ص

طريقة  العمل:  
ثم  هادئة،  نار  على  القدر  يف  وتو�سع  املق�سورة  البطاطا  تغ�سل 
ذلك  وبعد  تربد  حتى  القدر  من  نخرجها  ثم  تن�سج،  حتى  ت�سلق 
من  ملعقتني  مــع  املــلــح  الــيــهــا  يــ�ــســاف  بــاملــرب�ــســة،  وتــرب�ــص  تق�سر 
والب�سل  اللحم  من  املكونة  احل�سوة  حت�سر  كما  وتعجن،  الن�سا 
والبقدون�ص وامللح والكركم، حيث حتم�ص جيدًا يف املقالة، وبعدها 
وتقلى  اقــرا�ــص  �سكل  على  وذلــك  احل�سوة  بهذه  العجينة  حت�سى 

�سمن.  او  زيت  بوا�سطة  باملقالة 
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لك  سيدتي



المقادير:  
جممدة فاكهة 
بي�ص بيا�ص   4

الربتقال  بطعم  جيلو  باكيت   ١
الليمون بطعم  جيلو  باكيت   ١

باكيت كرمية   ٢
حليب  فنجان  ١و٢/١ 

ليمونة  ٢ ع�سري 

طريقة  العمل:  
*  نح�سر وعاء ونخفق به بيا�ص البي�ص جيدًا حتى ي�سبح جامدًا. 

ي�سبح  حتى  امل�ستمر  اخلفق  مع  بالتدريج  احلليب  ون�سكب  احلليب  مع  نخفقها  الكرمية  جنهز  اآخر  وعاء  يف    *
ون�سف.  كاأ�ص  اىل  كاأ�ص  كمية احلليب  جامدًا، 

جيدًا.  ونخفقهم  الليمون  وع�سري  والليمون  الربتقال  جيلو  وباكيت  الفراولة  ع�سري  الكرمية  فوق  ن�سيف    *
يف  ون�سعها  وعــاء  يف  البوظة  ن�سكب  كبرية،  مبلعقة  بالتحريك  بل  خفق  دون  املزيج  مع  البي�ص  بيا�ص  نخلط    *

جتمد.  حتى  الثالجة 
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هل  تعلم

اهلل  نــبــي  هــو  اخلــيــل  ركـــب  مــن  اول  ان  تعلم  هــل   *  
ا�سماعيل)ع(.

 * هل تعلم بان حمل الفيلة ت�ستغرق 36٠ يوم و7 ا�سهر.

 * هل تعلم ان �سورة املجادلة حتتوى لفظ اجلاللة يف 
جميع اآياتها .

 * اأن القدماء كانوا يعتقدون اأن هنالك ع�سبا �سغريا 
ي�سل بني االإ�سبع امل�سماة بالبن�سر يف اليد الي�سرى وبني 
 ، ال�سعورية  احلالة  عن  م�سوؤول  الع�سب  وهــذا   ، القلب 
االإ�سبع  هذه  يو�سع يف  الــزواج  زال خامت  وما  كان  لذلك 

لل�سبب املذكور.

 * هل تعلم بان اول نبي متنى املوت هو نبي اهلل يو�سف.

 * هل تعلم بان اكرب حيوان يف العامل هو احلوت االزرق.

 * هل تعلم بان زهرة القراآن هي اآل عمران.

 * هل تعلم بان الكالب والقطط ترى اللون االبي�ص ا�سود.

هل تعلم
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هل  تعلم

 * هل تعلم بان للبعو�ص 47 �سنا .

ال�سلحفاة والذبابة واالفعى متتلك حا�سة  * هل تعلم ان   
�سمع �سعيفة .

 

* اأن �سجرة الفلني حتتاج اإىل ع�سر �سنوات من اأجل تكوين 
طبقة فلني واحدة

البي�ساء  الب�سرة  ذوي  النا�ص  لدغ  يف�سل  البعو�ص  اأن   *  
وال�سعر االأ�سقر

 * اأن النمل العامل والن�سيط هو من االإناث

 * اأن البومة الترى يف الظالم الدام�ص

قيادة  اأجــل  مــن  فقط  اخللية  تــغــادر  النحل  ملكة  اأن   *  
جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف

ي�سرق  املريخ  تــدور حــول  التي  االأقــمــار  اأن واحــدا من   *  
مرتني ويغرب مرتني يف اليوم

ي�ستطيع  جــدا  ح�سا�ص  )الــكــيــوي(  طــائــر  منقار  اأن   *  
بوا�سطته اكت�ساف وجود الديدان حتى حتت الرتبة

 * اأن الذباب املعروف با�سم الذباب االأزرق اأو ذباب النار 
ي�سطع حتى من خالل معدة ال�سفدع

 * اأن عني الذبابة هي عني موؤلفة من 4٠٠٠ �سطحا �سغريا 
من روؤية حميطية يف كل االإجتاهات ، وهي واقفة ثابتة

 * اأن البواخر ت�سري يف املياه الباردة ب�سكل اأ�سرع من املياه 
الدافئة

 * اأن االأح�سنة المتتلك عظاما يف رقبتها
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استمتعي  بحياتك

الميان احد منابع ال�سعادة
ل �سعادة بال اطمئنان، ول اطمئنان بال اإميان

ال�سعادة من جهتني:  ان االميان مينحك 
االوىل: من جهة انه مينعك من االنزالق يف م�ستنقعات 
التعا�سة  ا�سباب  اخطر  من  وهــي  واجلــرميــة،  الفجور 
�سهواته  جتره  ال  ان  للمرء  ا�سمن  �سيء  فال  وال�سقاء، 
االميان  من  فارغًا  قلبه  كان  اذا  املوبقات  اىل  ورغباته 

بربه. 
�سروط  من  �سرط  اهم  يعطيك  انه  جهة  من  الثانية: 
واالزمات  امل�ساكل  بحر  ففي  االطمئنان،  وهو  ال�سعادة، 
ال مر�ساة للنجاة �سوى االميان، فمن دون االميان تزداد 
عوامل اخلوف والقلق، اما مع االميان فال �سيء ي�ستحق 

اخلوف �سوى مقام اهلل تعاىل. 
يتوكل على  ال�سعاب، النه  بكل  ي�ستهني  املوؤمن  فالقلب 

اهلل. 
ــة مــقــطــوعــة من  ــان كــورق والــقــلــب الــفــارغ مــن االميــ
�سيء  اي  ترى  الهوجاء،  الرياح  بها  تتالعب  غ�سنها، 
املوؤمن  عند  انــه  املــوت،  ذكــر  من  اكــرث  االإن�سان  يخيف 
لي�ص عامل خوف، بل عامل اطمئنان اي�سًا، فمع االميان 

ال�سعادة.  اال عاماًل من عوامل  املوت  فلي�ص 
هــددوه  الــ�ــســالم(وقــد  احل�سني)عليه  ــام  االمـ يــقــول 

مع  واحلياة  �سعادة  اال  املــوت  ارى  ال  واين  بــاملــوت:)اال 
عبد  احل�سني)ع(:لل�سيخ  برما()مقتل  اال  الــظــاملــني 

الكعبي(.  الزهراء 
والعمل  دينه  احــراز  يف  الرجل  فاإن:)�سعادة  وهكذا 

احلكم(.  الآخرته()غرر 
من  التخل�ص  يف  هي  ال�سعادة  ان  يظن  من  ويخطىء 
فما  العابرة،  امللذات  وراء  ذلك  بدل  والبحث  االميان، 

املعاناة؟  من  �ساعات  تعقبها  لذة،  قيمة 
وال  بامل�سوؤولية،  االلتزام  دون  اللذة  عن  يبحث  من  ان 
لفرتة  بالتعا�سة  ال�سعور  من  يعاين  قد  للحدود،  مراعاة 
احللويات،  من  كبرية  كمية  ياأكل  الذي  فالطفل  طويلة، 

ا�سنانه.  بتاآكل  ي�ساب  عندما  احلرمان  من  �سيعاين 
والــيــقــني،  ــل،  ــ واالم ــب،  احلـ يعطيك  ــان  االميــ ان  ثــم 
اهتزازات  وهذه  بالقيمة،  وال�سعور  النف�سية،  والراحة 
علي)عليه  ــام  االمـ مــثــيــالتــهــا...يــقــول  جتــذب  عظيمة 
�سعادة  من  واحل�سد،  الغل  من  ال�سدر  ال�سالم(:)خلو 

الو�سائل:ج١١(.  املتعبد()م�ستدرك 
واالعــجــاب،  انــانــيــة،  كــل  مــن  املنعتق  احلــب  وكــذلــك 
�سريعة،  �ــســامــيــة،  اهـــتـــزازات  فينا  تخلق  والــ�ــســمــاح، 
ظاهرة  معها  وت�سكل  املماثلة  االهــتــزازات  اىل  تن�سم 

44

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة



استمتعي  بحياتك

بانحطاط  ن�سعر  وحني  قوية، 
تنخف�ص،  ــا  ــن ــزازات اهــت فـــان 
�ــســيء  يــبــقــى  وال  وتـــبـــطـــىء، 
يف  ومن�سجم  �سعيد  هــو  ممــا 
حــقــل اجلــاذبــيــة عــنــدنــا، من 
اعظم  نفقد  كيف  نعلم  هنا 
االآمال، ويلزمنا جهد واٍع لكي 
جديد  من  اهتزازاتنا  نحرك 

اآمالنا.  حتقيق  �سبيل  يف 
يف  قوية  طريقة  وللموؤمنني 
الواهنة،  االهتزازات  حتريك 
هــي الــ�ــســالة، والـــدعـــاء اىل 
مل�سيئته،  واال�ست�سالم  اهلل، 
يــتــلــوهــا  الـــتـــي  الـــ�ـــســـالة  اإن 
ــرات بــالــيــوم  ــدة مــ املـــوؤمـــن عـ
ما  الروحي  التاألق  من  متنحه 
حلاجاته  اليومي  خبزه  مينحه 
االميان  اما عدميو  اجل�سدية، 

�ــســيء يف هــذه  يــنــفــعــهــم  فـــال 
ــه، ان اخلـــور يف  ــدون احلــيــاة ب
يف  بــبــطء  اال  يف�سر  ال  ــواك  قـ
�سوى  امامك  ولي�ص  حيزيتك، 
يــنــتــ�ــســلــك مما  االميـــــان فــهــو 
قوتك،  مــن  ويــزيــد  فــيــه،  ــت  ان
بــارتــفــاع  و�ست�سعر  بــه  فتعلق 
جتتذب  بذلك  انك  معنوياتك، 

احلديد.  املغناطي�ص  يجتذب  كما  ال�سعادة 
باالميان،  ال�سعداء  ال�سريف:)عظم  احلديث  يقول 
بالع�سيان من بعد امتام احلجة عليهم  وخذل اال�سقياء 
الهدى()كنز  و�سبيل  احلق  منار  لهم  و�سح  اذ  بالبيان، 

العمال(. 
ــهــا جتــربــتــي  ــريــف:)ان ــس ــ� ــول الــدكــتــور عـــدنـــان ال ــق ي
وتخ�س�ست  الطب  در�ست  لقد  االميان،  مع  ال�سخ�سية 
ودر�ست  والنف�سية،  والعقلية  الع�سبية  االمــرا�ــص  يف 

ــت  ــاولـ ــنـ ــت وتـ ــ ــس ــ ــار� ــ وم
ــل  ــ ــائ ــ ــس ــ ــو� ــ ــــف ال ــل ــ ــت خمــ
ا�سرتخاء  من  العالجية، 
وعقاقري  ذاتــي،  وتــنــومي 
ــة لـــالعـــ�ـــســـاب،  ــدئـ ــهـ مـ
ــك  ذلـ يف  اجـــــد  عـــلـــنـــي 
النف�سي  لقلقي  �ــســفــاء 
فلم  املــــوت،  عــقــدة  مــن 
وقتية،  فــائــدة  اال  اجـــد 
�سلوك  ان  يل  تبني  وقــد 
الــ�ــســحــيــح هو  االميــــان 
الـــذي يــعــطــي الــ�ــســعــادة 
ــة،  ــمـ ــدائـ ــة الـ ــي ــق ــي احلــق
ــرق  ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ واالمـــــــــــــــل املـ
اخرى  بحياة  واملطمئن 
احلياة  هــذه  مــن  اف�سل 
ــان  ــ ــاالمي ــ ــة، ف ــ ــلـ ــ ــزائـ ــ الـ
اليقيني  املنهجي  العلمي 
ــزام تــعــالــيــم  ــ ــت ــ ــاهلل وال ــ ب
هو  ر�ــســولــه  و�سنة  كتابه 
عقدي  مــن  حللني  ــذي  ال
واولها  الدفينة  النف�سية 
ــوف  ــ ــوت واخل ــ عـــقـــدة املـ
ــقـــدة الــنــقــ�ــص  مـــنـــه، وعـ
ــاه  ــب اجلـ ــتـــعـــايل وحــ والـ
ــرزق  ــ ــم ال ــز، وهــ ــ ــرك ــ وامل

وعبادته(.  املال  وحب  امل�ستقبل،  من  واخلوف 
ال�سعادة هبة  واخريًا فان هناك حقيقة هامة وهي ان 
اهلل  من  تقدير  بــدون  الحد  �سعادة  وال  تعاىل،  اهلل  من 
تعاىل، ودور االميان هنا هو يف ان نطلب من رب العزة 
اخلري  �سبل  اىل  وير�سدنا  �سعداء،  يجعلنا  ان  واجلالل 
ما يف  كل  ينفع  لن  ارادته  دون  واالآخرة...فمن  الدنيا  يف 

احلياة يف توفري ذرة من ال�سعادة.
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المكائد

خط�ات ال�سيطان
مـــن خطواتـــه: انـــه يعدكـــم الفقـــر، 
فابلي�ـــص و�ســـائر ال�ســـياطني مـــن اجلـــن 
واالن�ـــص، بل وحتى النف�ص االمارة بال�سوء 
فلل�ســـيطان  بالفقـــر،  االن�ســـان  تخـــوف 
ملـــة وهـــي االيعـــاد بال�ســـر والفقـــر، كمـــا 
للملـــك ملـــة وهي الوعـــد باخلـــري والغنى، 
فمـــن وجـــد ذلـــك مـــن نف�ســـه فانـــه من 
اهلل ولي�ســـكر اهلل علـــى ذلـــك، ومن وجد 
االول فانـــه من ال�ســـيطان وليتعـــوذ باهلل 
يَُخـــوِّفُ  الشَّـــيَْطانُ  َذلُِكـــمُ  منه)إِنَّمَـــا 
عمران:١7٥(،بالو�سو�ســـة،  َأوْلِيَـــاءَهُ()اآل 
ولكـــن ليعلـــم كل واحد مـــن املوؤمنني)إِنَّ 
َضعِيًفـــا( َكانَ  الشَّـــيَْطاِن  َكيْـــدَ 
)الن�ســـاء:76(، الن اهلل ين�ســـر اأوليـــاءه 
وال�ســـيطان ين�ســـر اوليـــاءه، وال �ســـك ان 
ن�ســـرة ال�ســـيطان الوليائـــه ا�سعـــف من 
ن�ســـرة اهلل الوليائـــه، اال تـــرى اّن اهـــل 
اخلـــري والدين يبقى ذكرهم احلميد على 
مـــر الدهـــور واالحقـــاب، وان كانـــوا حال 
حياتهم يعاديهم النا�ص،ويعي�ســـون الفقر 
واالنعزال،وامـــا امللـــوك واجلبابرة فانهم 
اذا ماتوا انقر�ســـوا وال يبقى لهم ذكر اإال 

واللعنة. بال�ســـوء 
عََليُْكـــمْ  ـــهِ  اللَّ َفْضـــُل  )وََلـــوَْل 
وَرَحْمَُتهُ()النـــور:١٠( بانـــزال الكتب 
الر�ســـل)َلتَّبَعُْتمُ  وار�ســـال  ال�ســـماوية 
خطواتِه  يف  الشَّيَْطانَ()الن�ساء:3٨( 
بالكفر وال�سالل )إِلَّ َقلِياً()الن�ساء:3٨( 
منكـــم تف�سل اهلل عليـــِه بعقل راجح وقلب 
�سليم وفطرة طاهرة اهتدى بها اىل احلق 

امل�ســـتقيم وع�سمة  وال�سواب وال�سراط 
اهلل عن متابعة ال�ســـيطان.

يف  االن�ســـان  يف  ينتهـــي  فال�ســـيطان 
مقـــام العداء والبغ�ـــص اىل الكفر وعبادة 
اال�سنـــام )إِنْ يَدْعُـــونَ مِـــْن دُونِـــهِ إِلَّ 
إِنَاًثا()الن�ســـاء:١١7( يعني الالت والعزى 
ومنـــاة ونحوها،فانـــُه كاَن لـــكل حي �سنم 
يعبدونُه وي�ســـمونُه انثـــى بني فالن،وذلك 
كانـــت  النهـــا  ا�ســـمائها،او  لتاأنيـــث  امـــا 
ل�ســـباهتها  توؤنـــث  جمادات،واجلمـــادات 
�ســـبحانه وتعاىل  باالناث النفعالها،ولعله 
ذكـــر اال�سنـــام بهذا اال�ســـم تنبيهـــًا على 
انهم يعبدون ما ي�ســـمونه اناثًا النه ينفعل 
وال يفعل، واحلال من حق املعبود ان يكون 
فاعاًل غري منفعل، وقيل: املراد)املالئكة( 
يَدْعُـــونَ( اهلل)وَإِنْ  بنـــات  لقولهـــم 
)الن�ســـاء:١١7(، ويعبـــدون بعبادهتـــا)إِلَّ 
شَـــيَْطاًنا مَِريدًا()الن�ساء:١١7(، النه الذي 
امرهـــم بعبادتها واغراهـــم عليها، فكان 
طاعته يف ذلك عبادة له، واملارد واملريد: 
الـــذي ال يعلـــق باخلـــري وا�ســـل الرتكيـــب 
للمالب�ص، ومنه �سرح ممرد وغالم امرد. 
واهلل يلعن ال�ســـيطان)لعنه اهلل( فان 
تَّخَِذنَّ  من فرط عدواته لالن�سان قال:)َلَ
مَْفرُوًضـــا  نَصِيبًـــا  عِبَـــادَِك  مِـــنْ 
عـــن  نَّهُمْ()الن�ســـاء:١١7-١١٨(،  ضِلَّ وََلُ
مَنِّيَنَّهُمْ(االمـــاين الباطلة، لطول  احلق)وََلُ
البقـــاء يف احليـــاة الدنيويـــة، وانه ال بعث 
مُرَنَّهُـــمْ َفَليُبَتُِّكـــنَّ َآَذانَ  وال عقاب)وََلَ
نْعَـــاِم(، وي�ســـقونها لتحـــرمي مـــا احلـــه  اْلَ

اهلل وهذا ا�ســـارة اىل حتـــرمي كل ما احل 
اهلل، ونق�ص كل مـــا خلق كاماًل بالفعل او 
هِ( مُرَنَّهُـــمْ َفَليَُغيِّـــرُنَّ خَْلقَ اللَّ بالقوة)وََلَ

عـــن وجهـــه و�سورتـــه وو�سفـــه، وينـــدرج 
فيـــه مـــا قيـــل: مـــن فـــقء عـــني احلامـــي 
وخ�ساء العبيد والو�ســـر والو�سم واللواط 
وال�ســـحق وغـــري ذلـــك، وعبادة ال�سم�ـــص 
والقمـــر، وتغيـــري فطـــرة اهلل التـــي هـــي 
اال�سالم، وا�ســـتعمال اجلوارح والقوى يف 
ما ال يعود على النف�ـــص كمـــااًل، وال يوجب 
لهـــا مـــن اهلل زلفـــى وقربًا)وَمَـــنْ يَتَّخِـــذِ 
ـــهِ( بتقدمي  الشَّـــيَْطانَ وَلِيًّـــا مِنْ دُوِن اللَّ
قولـــه على قـــول اهلل فيتجـــاوز طاعة اهلل 
خَسِـــرَ  فاإنه)َفَقـــدْ  ال�ســـيطان  طاعـــة  اىل 
مُِبينًا()الن�ساء:١١9(،فانه �سيع  خُسْـــرَاًنا 
راأ�ـــص مالـــه وعمره الغايل ب�ســـيء بخ�ـــص 
ورذيـــل، وبدل مكانه من اجلنة مبكان من 
النار، وما ذلك من ال�ســـيطان يف خطواته 
ااّل)يعدهم(مـــا ال ينجـــز لهم)ومينيهم(
مـــا ال ينالون وي�سلـــون اليه،)وَمَـــا يَعِدُهُمُ 
ُغرُورًا()الن�ســـاء:١٢٠( إِلَّ  الشَّـــيَْطانُ 
باظهـــار النفع فيمـــا فيه ال�ســـرر، وابراز 
الباطل بلبا�ـــص احلق، وتلوين الكفر بلون 
الدين، وتزيني اجلهـــل بتيجان العلم، كل 
ذلك بالو�ساو�ـــص واخلواطـــر، ومن خالل 
ل�ســـان اوليائه املردة من �ســـياطني اجلن 
مَحِيصًـــا( عَنْهَـــا  يَِجـــدُونَ  واالن�ـــص)وََل 

ومهربًا)بحـــار  )الن�ســـاء:١٢١(ومعداًل 
االأنوار:ج6٠/�ـــص١47(.
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أنوار

تزاور الخ�ان وتراحمهم واأثره
قـــال االمام ال�سادق)عليه ال�ســـالم(:)من زار اخاه يف اهلل قال اهلل 

عّز وجل: اياي زرت وثوابك علّي ول�ست ار�سى لك ثوابًا دون اجلنة(.
مـــا اعظم احاديث اهل البيت)عليهم ال�ســـالم( وما ا�ســـد وقعتها يف 
النفو�ص: فانها تعطف االخ على اخيه، وتعلمه االآداب التي ال بّد ان يتحلى 
بها، فزيارة االخ هي زيارة اهلل تعاىل ومن ال يحب زيارة الباري عّز وجل. 
زيـــارة االخـــوان تزيل العداوة و�ســـوء الظـــن وتلغي الفـــن، تقرب 

ال�سديـــق من �سديقـــه وحتببه به. 
وينبغي زيارة االخوان على كل حال، عند ال�سفر ويف االفراح واالعياد، 
وعنـــد املر�ص، وعنـــد التعزية، ليح�ـــص ال�سديـــق بعطف ومـــوّدة �سديقه 
واهتمامـــه بـــه، وليبقى علـــى توا�سل دائم معـــه فيعرف احوالـــه واطواره، 

ال�ســـراء منها وال�سراء. 
وال نن�ســـى التاأمـــل باأثـــر التـــزاور، فمن ال يحلـــم بنور مي�ســـي به يوم 
القيامة وي�ســـفع للنا�ـــص يوم ال ينفع مال وال بنـــون، اال من اتى اهلل بقلب 

�ســـليم، وزيارة الخ موؤمـــن يف اهلل وهلل. 
وقال ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(:)ما ا�سطحب اثنان 
اال كان اعظمهمـــا اجرًا واحبهما اىل اهلل عّز وجل ارفقهما ب�ساحبه(. 
فينبغـــي لال�سدقـــاء التلطف فيما بينهـــم يف الـــكالم والفعل، وعدم 
ا�ستعمال اال�ساليب القا�ســـية واملنفرة اثناء التعامل مع بع�سهم البع�ص، 
هِ  وزرع الرحمة يف القلوب كما اخرب �ســـبحانه وتعاىل:}مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللَّ

ـــاِر رُحَمَـــاءُ بَيْنَهُمْ{)الفتح/٢9(.  وَالَّذِيـــنَ مَعَهُ َأشِـــدَّاءُ عََلى الُْكفَّ
مـــن امل�ســـقة على االخوان ارهاقهم يف العمـــل حتى لو كان باأجرة، 

وكذا احراجه يف دفع بع�ص االأموال التي ال يطيق حتمّلها. 
وقـــال ر�ســـول اهلل)�سلـــى اهلل عليه واآلـــه و�ســـلم(:)املوؤمن عّز كرمي 
واملنافق خّب لئيم، وخري املوؤمنني من كان ماألفة للموؤمنني، وال خري فيمن 

ال ياألف وال يوؤلف(. 
والتاآلـــف يكـــون بح�ســـن اللقـــاء والـــكالم احل�ســـن وطالقـــة الوجه، 
وحّب التزاور بني االخوان وادخال ال�ســـرور على قلوبهم وال�ســـعي لق�ساء 
حوائجهم، وحمل اقوالهم على ال�سدق واعمالهم على ال�سحة ونواياهم 

اخلري.  على 

رجب ١436 هـ  - نيسان-آيار ٢٠١٥م

47



هلل عليه واآله و�سلم(:)) من اعطي قلبًا �ساكرًا 
هلل)�سلى ا

قال ر�س�ل ا
حلة، فقد اعطي الدنيا والآخرة((

ول�سانًا ذاكرًا وبدنًا �سابرًا وزوجة �سا


