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إن لعاشوراِء ثقافة هلا عمق حبياِة الناس، وهي ليست ثقافة نظرية بعيدة عن واقِع حياة الناس، 
بل كل واحٍد مّنا يشعر أن عاشوراء جزٌء من كيانِه وعمقِه التأرخيي، وجزٌء من حاضرِه وواقعِه 
املعاصر الذي يعيشه يف الصراع بني حزب اهلل وحزب الشيطان الذي يربز يف ساحات املواجهة والصراع 
بصوٍر وأشكاٍل خمتلفة، ولعل ذلك بعض أسرار جاذبية عاشوراء جلماهرينا....فبقيت خالدة على مرِّ 

األزمنة والعصور. 
فملحمة عاشوراء نداء دائم وللجميع، فيجدر بنا أن جنلس دائمًا يف دروِس هذا الصف األبوي، 
والتأسي يف جماِل بناء النفس والسلوك اإلجتماعي والرتبية الدينية والكرامة اإلنسانية، لنصل 

اىل مراتِب أرفع من اإلمياِن. 
تلك امللحمة اليت أرتوت من أزكى الدماِء، فأنبتت شجرة طيبة أرتوت من زالِل كوثر عاشوراء، 
بل ُصِنعت من دماِء احلسني)عليه السالم(، اإلمام الشاهد الشهيد، ورمز التضحية والفداء يف سبيِل 

الدين واحلق، واإلسالم احملمدي األصيل.....
املشرف العام

عاشوراء خلود األنسانية 
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إمساع  ل��ل��م��رأة  ه��ل جي���وز  س1/ 
األجانب يف  للرجال  بكائها  صوت 

التعزية؟  جمالس 
ج/ جيوز يف حِد ذاته. 

س2/ هل جيوز للمرأة احلائض 
جمالس  يف  احل���ض���ور  وال��ن��ف��س��اء 
احلسني)عليه  اإلم�������ام  ت���ع���زي���ة 

السالم(؟
ج/ جيوز. 

بعض  ع���اش���وراء  ي����وِم  يف  س3/ 
فهل  شعورهن  جبرِّ  َيُقمَن  النسوة 
عليهَن  جت���ب  وه����ل  ذل����ك،  جي����وز 

الكفارة؟ 
ج/ جيوز وال كفارة عليهن. 

س4/ هل جيوز للمرأِة أن تلطم 
العزاء  ش��ع��ره��ا يف  وت��ن��ث��ر  وج��ه��ه��ا 

احلسيين؟ 
ج/ جيوز. 

املتزوجة  للمرأة  س5/ هل جيوز 
املسجد  اىل  ت��ذه��ب  أن  ال��ف��ت��اة  أو 
حل��ض��ور ص���الة اجل��م��اع��ة ومساع 
وجمالس  ال��دي��ن��ي��ة  احمل����اض����رات 
يرض  مل  إذا  احل��س��ي��ين  ال���ع���زاء 

الزوج أو األب بذلك؟ 
املــتــزوجــة فال  املـــــرأة  أمـــا  ج/ 
جيوز هلا اخلروج من بيتها ملا ذكر 
الفتاة غري  وأمــا  زوجها  بــأذن  إال 
املتزوجة فال جيوز هلا اخلروج إذا 
أبيها  لتأذي  موجبًا  خروجها  كان 
بعِض  مــن  عليها  وخـــوفـــًا  شــفــقــة 

املخاطر. 

تقرأ  أن  للمرأِة  جي��وز  هل  س6/ 
ال��ت��ع��زي��ة يف األم���اك���ِن ال���ي حترز 

مساع األجنيب لصوتها؟ 
يشتمل  كان صوتها مبا  إذا  ج/ 

عليه من الرتقيق والتحسني مهيجًا 
عادًة للسامِع فالالزم التجنب عن 
ذلـــك مــع إحــــراز مســـاع األجنيب 

لصوتها وإال فال بأس به. 
ــمــاع اىل  وجيــــوز لــلــرجــِل االســت
الشهوي  التلذذ  عــدم  مــع  صوتها 
نفسِه  عــلــى  ومل خيــف  ــة،  ــب ــري وال

الوقوع يف احلرام.  

س7/ عندما حيني وقت الصالة 
أم  ال��ع��زاء  بالتقديم  أوىل  فأيهما 

الصالة؟ 
ج/ األوىل أداء الصالة يف أوِل 
تنظيم  جــدًا  املهم  من  لكن  وقتها 
يزاحم  ال  بــنــحــو  الـــعـــزاء  مــراســم 

ذلك. 

الطبل  أستعمال  حكم  ما  س8/ 
وال��ب��وق وحن��وه��م��ا م��ن اآلالت يف 

مواكب العزاء؟ 
أستخدامها  مـــن  ــع  مــان ال  ج/ 
ــعــزاء وحنــوهــا على  يف مــواكــب ال
من  كونها  مع  املتعارفة  الطريقة 
آالت  من  وليس  املشرتكة  اآلالت 

اللهو احملرم. 

األق�����راص  ب��ع��ض  ه���ن���اك  س9/ 
فيها  احلسينية)الليزرية(يظهر 
أرت����داء  م���ن دون  ال��ش��ب��اب  ب��ع��ض 
للنساِء  جي�����وز  ف���ه���ل  ال��ق��م��ي��ص 

مشاهدة تلك األقراص؟ 
اىل  النظر  للمرأِة  ال جيــوز  ج/ 
ــه من  ــي ــعــارف الــنــظــر ال ــت مـــا ال ي
والبطن  الصدر  مثل  الرجل  بــدن 

وحنوهما على األحوِط وجوبًا. 

س10/ ما حكم القيام باألعماِل 
وصفر:  حم��رم  ش��ه��ري  يف  التالية 
جديد،  بيت  اىل  األنتقال  ال��زواج، 

ب��ي��ت، ش����راء أش��ي��اء جديده  ب��ن��اء 
ك����األث����اث وامل����الب����س، ال���ت���زي���ن يف 
أب��ت��داء مشاريع  وال��ل��ب��اس،  ال��ب��دن 

جديدة وحنو ذلك؟ 
 ج/ ال حيــرم ممــارســة مــا ذكر 
يف أيام املناسبات إال ما ُعدَّ هتكًا 
اليوِم  الــفــرح والــزيــنــة يف  كــأقــامــِة 

العاشر. 

س11/ تقوم بعض املواكب بطبخ 
كميات كبرية من األطعمة تفيض 
رميها  اىل  ي��ؤدي  مما  احلاجة  عن 
ف��م��ا حكم  ال��ن��ف��اي��ات،  أم���اك���ن  يف 

ذلك؟ 
وحمّرم  مــبــغــوض  الــتــبــذيــر  ج/ 
شرعًا فال بد من أختاذ األجراءات 
كــان ذلك  ولــو  منه  للمنع  الــالزمــة 
املواكب  أصــحــاب  بــني  بالتنسيق 
يتيسر  الطعام  من  مقدار  ألعــداد 

صرفه من دون تبذير. 

السواد يف  س12/ ما حكم لبس 
البيت)عليهم  أه��ل  مصائب  أي���ام 

السالم(؟ 
ج/ ال بأس به. 

امل����رأة  خ�����روج  ح��ك��م  م���ا  س13/ 
ملشاهدِة العزاء؟ 

ج/ ال مانع منه يف حد ذاته. 

احل���اج���ي���ات  ح���ك���م  م����ا  س14/ 
مرورهم  عند  ال��زوار  ينساها  الي 

باملواكب احلسينية؟ 
ج/ مع اليأس من الوصول اىل 
صاحبها يتصدق بها على الفقراء 

املتدينني. 

السيد خضري املدني 

ď
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يُوَاِري  لِبَاسًا  عََليُْكمْ  َأنْزَلْنَا  َق��دْ   {
سَوَْآتُِكمْ{)االعراف/26(. 

اللباس: يعين الثياب اليت تلبس، كما 
يَْلبَسُونَ مِنْ سُنْدٍُس  يف قوله تعاىل} 

وَإِسَْتبْرَقٍ مَُتَقابِلِنيَ{)الدخان/53(.  
النفِس  يف  واضحٍة  ــاٍر  آث للمالبِس 
عن  وتعرب  حتكي  قــد  فهي  اإلنسانية 
شخصيِة الفرد واجملتمع الذي يرتديها، 
وهي تعد الغطاء والساتر للعيوب واليت 
يستقبحها اإلنسان وختفي خلفها عورته 
وكثريًا ما أختذت املالبس عنوانًا لطائفٍة 
او مّلة ومن هنا كان ملظهر اللباس حيزًا 
ما  وكــثــريًا  التشريعي،  للواقِع  ومكانًا 
)أعداَء  الظاهري  الشيطان  أستعملُه 
االسالم( لرتويِج أفكارهم والعمِل على 

تذويِب القّيم لدى الشباب املسلمني. 
وكون أسم اللباس رجالي او نسائي 
والذي  اللباس  اختصاِص  يف  يؤثر  ال 
يؤثر هو االستعمال، فان أستعمل من 
قبِل الرجل فقط، فهو خمتص للرجِل 
النساء  قــبــِل  مــن  استعمل  وان  فــقــط، 
بالنساء،)واللباس  خمتص  فهو  فقط، 
ـــرجـــال(: هو  املــخــتــص بــالــنــســاِء أو ال
اللباس الذي تعرفت النساء على لبسِه 
العادة على  اللباس الذي جرت  أو هو 

لبسِه من قبل الرجال.
ومن المالبس المحرمة:

املالبس املغصوبة .  -1
اللباس  املختص)وهو  اللباس   -2
الذي جرت العادة على لبسه من قبل 

الرجال فقط او النساء فقط(.
لباس الكافرين والكافرات.   -3

لباس االثارة واالغراء.   -4
لباس الشهرة:  -5

العلماء وأتفقت  أيدي  لقد صفقت 

اللباس  هــــذا  حـــرمـــِة  ــى  عــل كــلــمــتــهــم 
واملقصود به: كل ما مل يكن مألوفًا يف 
اجملتمع حبيث يوجب دهشة ومسخرة 
اآلخرين من لبسُه، ومن أوضح أمثلتِه 
اللباس  هــذا  فمثل  املــهــّرج،  يتخذُه  ما 
حرام سواء كان السبب يف إستنكاره هو 
اللون أو نوع قماشه او طريقة فصاله او 
كيفية لبسه وهو يشمل مجيع املالبس 
والقبعة  واجلـــوراب  االحذية  فيها  مبا 

وحنو ذلك. 
لباس االثارة واالغراء: 

أسفًا ال ينقطع على مسلمات هذا 
أنفسهن  للشيطاِن  املسلِّمات  العصر 
وديـــنـــهـــن، فــكــيــف تــطــوعــن يف سرب 
الشيطان وصرن يف حزبه يعملن على 
وحماربته  اهلل  ارِض  يف  الفساد  نشِر 
جهرًا} وَإَِذا قِيَل َلهُمْ اَل ُتْفسِدُوا فِي اْلَرِْض 
َقاُلوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )11( َأاَل إِنَّهُمْ هُمُ 
يَشْعُرُونَ{ اَل  وََل��كِ��نْ  الْمُْفسِدُونَ 

)البقرة/12(. 
اليوم  املــالبــس  اكــثــر  ان  ونــالحــظ 
انتشارًا هي معدة هلذين اجلانبني)االثارة 
واالغراء( حتى اصبح جل شبابنا يركن 
مــذهــلــة وصار  بـــصـــورة  اجلــنــس  اىل 
غريزتهم،اذًا  ارواء  الــشــاغــل  شغلهم 
من  الصنف  هــذا  تلبس  الــيت  فالفتاة 
ألنها  الشيطان،  بعمل  تتمثل  املالبس 
عبودية  عــن  بعيدًا  الــشــاب  بيد  تأخذ 
وهذا  آخــر)اجلــنــس(  معبود  اىل  اهلل 
جــاء يف  كما  الشيطان،  مــن عمل  هــو 
إِْذ  ال��شَّ��يْ��َط��اِن  تعاىل:}َكمََثِل  قوله 
َقاَل  َفَلمَّا َكَفرَ  اْك��ُف��رْ  نْ��سَ��اِن  لِ���ِْ َق��اَل 
��هَ رَبَّ  إِنِّ��ي بَ���ِريءٌ مِ��نْ��كَ إِنِّ��ي َأخَ���افُ ال��لَّ

الْعَاَلمِنيَ{)احلشر/16(. 
فلتنتبه االخت املسلمة كيف جتين 

وتقضي  جمتمعها  وأمـــن  أمنها  على 
على االخالق وكيف تنتصر لعدوها من 
وغضبه  اهلل  لسخط  وتتعرض  نفسها 
وتبيع آخرتها الباقية يف ساعات الدنيا 

الزائلة.
وبناًء على ذلك فجميع هذه املالبس 
كان  يلبسها ســواء  ان  للمسلم  الجيــوز 

رجل او امرأة.
الــنــســاء احملرتمات  عــلــى  فــيــجــب 
إلجتناب  الكاملة  املــراعــاة  املسلمات 
الكريم  رســولــنــا  ألن  املـــالبـــس،  هـــذه 
وســلــم( ـــه  وآل عليه  اهلل  حمــمــد)صــلــى 
يعارضون  كانوا  العظام  االئمة  وسائر 
باأللبسة  ــفــاخــر  ــت ال ــة  مــســأل ـــشـــدٍة  ب
واألفــراط يف التجمِل بها، وحيذر اهلل 
سبحانه مجيع البشر من كيِد الشيطان 
واحلذر  مراقبتِه،  اىل  ويدعو  ومكره، 
منه، ألن الشيطان أبدى عداءه ألبيهم 
اجلنة  لباس  عنه  نــزع  أنــه  فكما  آدم، 
لباس  عنهم  ينزع  ان  ميكن  بوساوسه 
التقوى، وقد شبه اهلل التقوى باللباس 
تشبيه قــوي الــداللــة، معرب جــدًا، ألنه 
كما أن اللباس حيفظ البدن من احلر، 
ويقي اجلسم عن الكثري من االخطار، 
ــوب اجلــســمــانــيــة، وهو  ــي ــع ويــســرت ال
باالضافة اىل هذا وذاك زينة لالنسان، 
وعنصر مجال له، كذلك روح التقوى، 
فأنها مضافًا اىل سرت عيوب االنسان، 
ووقايته من الكثري من االخطار الفردية 
واالجتماعية، تعد زينة كربى له... زينة 
شخصيتِه  اىل  تضيف  للنظِر  ملفتًة 
وبهاًء،  جــالاًل  وتزيدها  رفعٍة ومســوًا، 
وَلِبَاسُ  تــعــاىل:}  قوله  يف  جــاء  وكما 
ْقوَى َذلِ��كَ خَ��يْ��رٌ{)االع��راف/26( ،  التَّ

وتعين العمل الصاحل.

اللباس يف االسالم
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للشؤوِن  الثقايف  املنتدى  زال  ما 
احلسينية  الـــعـــتـــبـــِة  يف  الـــفـــكـــريـــة 
املقدسة مهتمًا بالنشاطاِت الثقافية، 
ومتضمنًا برناجمًا إلقامِة احملاضرات 
والعقائد  الفقه  دروِس  التوجيهية يف 
املؤمنات  النساِء  من  عدد  وحبضوِر 
احملرتمة  حممد(  )أم  القارئة  بدأت 
بتالوٍة عطرة آلياٍت من الذكِر احلكيم 
وقد  احلاضرات،  أمساِع  على  تلتها 
الضوء  بالقواريِر  رفقًا  سلطت جملة 
العلوية  ألقتها  اليت  احملاضرِة  على 

السالم()زينب  احلسني)عليه  خادمة 
بعنواِن)الظلم  كــانــت  والـــيت  أمـــري( 
تضمنت  العبادات(،واليت  وعواقبه، 

أساسيني: حمورين 
احملـــــــــور األول:هـــــــــــــو اجلــــانــــب 
واألذى  الظلم  فيما خيص  األخالقي 
وعواقبهما،وماجزاء من يؤذي مؤمنًا 
ومايرتتب عليها من الذنوِب،والدعاء 

والظاملني. للمذنبنِي  اهلداية  بطلِب 
احملور الثاني:هو اجلانب الفقهي 

الوضوِء  يف  شــرٍح  مــن  بــه  ومايتعلق 
النساء  ـــه  ب تــبــتــلــى  ومــــا  ومــســائــلــه 
اليت  األشـــــكـــــاالت  عـــــادًة،وكـــــذلـــــك 
هذه  تــاليف  وكيفية  الــصــالة  يف  تقع 
األخطاء،حيث ذكرت األخت الفاضلة 
يف حماضرتها أن من دواعي التأسي 
السالم(هو  احلسني)عليه  بــاإلمــام 
وقتها،ألن  الصالةِ يف  احملافظة على 
السالم(رغم  احلسني)عليه  اإلمـــام 
حتيط  اليت  الصعبة  احلرب  ظروف 
ــوم عــاشــوراء وقف  بــه وبــأصــحــابــِه ي

ما زال المستوى الثقافي للشؤون الفكرية
في العتبة الحسينية المقدسة مهتمًا بالنشاطات الثقافية

đ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

اضواء على نشاطات



ــِه صالة  ــأصــحــاب ب لــيــصــلــي  ــا  ــن إمــام
اجلماعة. 

ودور  احلـــجـــاب  أمــــا خبـــصـــوِص 
األسرة والسيما األم يف تعليِم بناتهن 
الــعــفــة واحلــجــاب قــالــت:جيــب على 
األساسية  املبادئ  أبنتها  تعليم  األم 
يف  وحتبيبها  لــأســالِم  والصحيحة 
الصاحلة،مما  واألعــمــال  الــطــاعــاِت 
حصني  درٌع  ــِن  ــكــوي ت عــلــى  يــســاعــد 
اآلثـــام وعواقب  الــبــنــت شـــرور  يــقــي 

الذنوب ويرقى بها اىل مستوى املرأِة 
رسولنا  عــنــهــا  ـــّوه  ن الـــيت  الــصــاحلــِة 
الكريم حممد )صلى اهلل عليه وعلى 
آلِه وسلم(وآل البيت)عليهم السالم(

يف كثرٍي من أحاديِثهم الشريفة.
تطرح  كــل حمــاضــرة  نــهــايــِة  ويف 
احلضور  األخــوات  قبِل  من  األسئلة 
كما  الــفــقــهــيــة،  األحـــكـــام  كـــافـــِة  يف 
الــــــــيت ختص  األســـــئـــــلـــــة  ـــــطـــــرح  ت
احملاضرة،وبدورها كانت جتيب على 

األسئلة. هذِه 
منسجمًا  احلــضــور  مجــيــع  وكـــان 
ومـــتـــفـــاعـــاًل مـــع هــــذه احملـــاضـــرات 
الـــذي تقوم  الــقــّيــمــة وهـــذا الــســعــي 
داعني  املباركة  احلسينية  العتبة  به 
يــوفــق اجلميع  بـــأن  املـــوىل عــزوجــل 

خلدمِة املذهِب والدين.
َفسَيَرَى  اعْ��مَ��ُل��وا  تــعــاىل:)وَُق��ِل  قــال 
��هُ عَ��مَ��َل��ُك��مْ وَرَسُ���وُل���هُ وَالْ��مُ��ؤْمِ��نُ��ونَ( ال��لَّ

)التوبة:105(.
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متثل السيدة زينب)عليها السالم(
اإلمام  خــطــه  ـــذي  ال للمنهج  أمــتــداد 
احلسني)عليه السالم(لواقعة الطف، 
وسام  نالوا  الذين  العظماء  من  فهي 
مـــن خالل  اإلنـــســـانـــيـــة،  ــفــخــر يف  ال
بكل  سجلتها  اليت  البطولية  مواقفها 
أعتزاز، حيث وقفت بوجه الطاغيتني: 
بكل  معاوية  بــن  ويــزيــد  مرجانة  ابــن 
صالبة وعزم وإميــان)1(، مدافعة عن 
حق الرسالة واإلمامة والوالية بكل ما 
متلك من قوى نفسية وروحية أعدتها 
وال  الصعبة  املواجهة  لتلك  وهيأتها 
بن  يزيد  الطاغية  وبــني  بينها  سيما 

كما  عليه،  منتصرة  لتخرج  معاوية، 
أستطاعت أن تقلب األفكار واملفاهيم 
قبل  مــن  تنشر  كــانــت  الـــيت  املضللة 
وسائل احلكم األموي من أن األمويني 
وأن  الدين)2(،  اإلســالم ومحاة  أعالم 

احلسني وأصحابه من اخلوارج. 
لقد بدأت سرية السيدة زينب)عليها 
السالم(مع الفاجعة األليمة واخلالدة 
يف كربالء، فقد كانت اللسان الناطق 
بأهداف ثورة عاشوراء، كونها محلت 
يــســري من  جــــزءًا غــري  عــلــى عاتقها 
احلسني)عليه  اإلمــام  ثــورة  مسؤولية 
الـــســـالم( الــعــظــيــمــة، فــأكــمــلــت هذه 

الثورة حتى أمثرت)3(. 
السيدة  كــــالم  تـــأثـــري  كــــان  ــقــد  ل
زينب)عليها السالم(القاطع واجمللجل 
قد نشأ من قدرتها وشجاعتها الروحية 
واملعنوية، حيث فتحت خطيبة كربالء 
فمها باحلديث لتعطي ألهل الشام بل 
الصرب  عن  ينسى  ال  درســًا  للبشرية 
والتسليم ألمــر اهلل)عـــّز وجــل(، فقد 
عليه  اهلل  الرسول)صلى  حفيدة  رأت 
تقطعت  وأبنائهم...قد  وآله(أخوتها 
مــن أهل  أوصــاهلــم، ورأت األطــفــال 
كل  بوحشية  ذحبـــوا  قــد  الــعــرتة  بيت 
هـــذه املــصــائــب والــــرزايــــا قـــد حلت 

الجانب البالغي في خطبة السيدة زينب)عليها السالم( 

في مجلس يزيد في الشام
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بأهل البيت)عليهم السالم(إاّل أنها مل 
إميانًا  إزدادت  وإمنا  تهن  تستكني ومل 

ومتاسكًا وتسليمًا ألمر اهلل)4(. 
عن  سالفًا  قدمناه  الــذي  كل  وبعد 
القلم  أن  ولو  السالم(  السيدة)عليها 
ليعجز عن وصف حاهلا إاّل إننا جندها 
قد دخلت ميدان املعركة مع يزيد بكل 
ثقلها من البالغة والفصاحة فضربت 
قاضية  ضربة  والفساد  اجلــور  أمــري 
جعلته يعجز أمامها أو أن يرد عليها. 

وصلت  عليه،  وأثنت  اهلل  فحمدت 
على جدها رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
بـ)جدي(لتعرف  لفظتها  وقـــد  ـــه(  آل
اهلل  رســـول  حفيدة  بأنها  احلــاضــريــن 
ــأن هذه  وكــذلــك تــعــرف احلــاضــريــن ب
رسول  ذراري  هـــم  املــســبــيــة  الــعــائــلــة 
وآله(وليسوا  عــلــيــه  اهلل  ـــى  اهلل)صـــل

خوارج كما أدعى يزيد وأعوانه. 
ُثمَّ  الــشــريــفــة:)  اآليـــة  أقتبست  ثــم 
السُّوَأى  َأسَ���اءُوا  ��ذِي��نَ  الَّ عَاقِبََة  َك��انَ 
بِهَا  ��هِ وََك��اُن��وا  ال��لَّ بِ��َآيَ��اتِ  بُ��وا  َأنْ َك��ذَّ

يَسَْتهِْزُئونَ()الروم:10(. 
وما أروعها من آيٍة لأقتباِس ألنها 
باهلل  كفروا  الذين  هــؤالء  أن  أوضحت 
وكتبه ورسله أن عاقبتهم اىل النار)5(. 

ثم نرى أن السيدة ختاطب طاغية 
ومن  وحتقري  بأستهزاء  يزيد  العصر 
يا  أظــنــنــت  بــقــوهلــا:  تكليف  أي  دون 
الصريح  بــأمســه  نــادتــه  يــزيــد)حــيــث 
بـ)أمري  يناديه  اجلميع  كل  فن ظروف 
اخلليفة()6(....وأمثاهلا  أيها  املؤمنني( 
ـــقـــاب، وكــأنــهــا تــصــرح بعدم  مـــن األل

أعرتافها خبالفته. 
أصل  أن  البالغة  علماء  يــرى  كما 
همزة  هي  بقوهلا:أظننت  هنا  اهلمزة 
أســتــفــهــامــيــة خـــرجـــت لــلــتــحــقــري ثم 

أعقبتها بنداء. 
ومــن ثم جندها قد بــدأت بوصف 
العائلة  مــن  معها  مــن  وأحـــوال  حاهلا 
شدة  من  يعانون  كانوا  وكيف  املكرمة 

الضيق واحملاصرة حينما قالت:
)حيث أخذت علينا أقطار األرض، 

وآفاق السماء....(. 
فنجدها هنا السيدة قد أستعارت 
األرض  أفق(فقطر  لفظيت)أقطار- 
وأفق السماء ال يدرك، إاّل إنها تريد أن 
تصف حجم التضييق واحلاصرة اليت 
اهلل  الرسول)صلى  لسبط  حاصروها 
عليه وآله( وأهل بيته)عليهم السالم(، 
كــمــا جنــدهــا قـــد أســتــعــمــلــت أسلوب 
علينا  لــفــظ)  ـــررت  ك حينما  الــتــوكــيــد 
أقطار األرض-علينا أفق السماء(وقد 
أطلق علماء البالغة على هذا األسلوب 

بالفصل بني املتالزمني. 
وبعد وصفها حلالتها وحالة أخيها 
عانوه  السالم(وما  بيته)عليهم  وأهــل 
واحلبس،  واملــنــع  والــشــدة  الضيق  مــن 
جندها قد تصف حاهلا وحال األسارى 
من العائلة الشريفة فقالت:)فأصبحنا 
إليك سوقًا...(أي مثل األسارى  نساق 
الذين يأتون بهم من بالد الكفر، وقد 
بالفعل  التشبيه  أستعملت هنا أسلوب 
بعدها  ثم  وهو)نساق...سوقًا(  املطلق 
نراها تعرب من أن الغلبة ليست مقياس 

الكرامة، وذلك حينما أخربته: 
بنا على اهلل هــوانــًا، وبــك على  أن 

اهلل كرامة....
فــشــمــخــت بـــأنـــفـــك، ونـــظـــرت يف 

عطفك...
مستوسقة،  لك  الدنيا  رأيــت  حني 

واألمور متسقة...
احلاكم  وأنــت  يزيد  يا  أظننت  أي: 

أحكام  مــن  ــك  ل مّت  مــا  أن  املــنــتــصــر، 
يف  والتحكم  النفوذ،  وبسط  القبضة 
رقــاب الــعــبــاد...، وكــل ذلــك دليل على 
رفعة شأنك وجليل مقامك، فوجدتك 
لنا  ليس  وأن  لنفسك،  والظفر  الغلبة 

جاه ومنزلة عند اهلل ألننا مغلوبون؟!!
يرى  اجلــمــل  هـــذه  املـــدقـــق يف  إن 
هناك تقديم وتأخري يف اجلمل كانت 
أستعملتها السيدة زينب)عليها السالم(
بأستعمال)أن  اجلمل  أكــدت  أنها  كما 
للتأكد  بنا على اهلل هــوانــًا....(، وذلك 
وأمنا  املغلوبون،  ليسوا  أنهم  للطاغية 
رضوا بقضاِء اهلل وقــدرِه، ثم تستعمل 

أسلوب الكناية يف قوهلا: 
ــــك، ونــــظــــرت  ــــف ــــأن فـــشـــمـــخـــت ب

عطفك....
والــشــمــوخ بــاألفــق هــنــا دلــيــل على 
رفــع األنــف عــزًا وتــكــربًا، ونــظــرت يف 

عطفك. 
البدن،  العني(جانب  العطف)كسر 
اىل  ينظر  بنفسِه  املعجب  واألنــســان 
جسمِه وال بسُه بنوٍع من األنانية وحب 
البالغة  علماء  ويرى  والغرور،  الــذات 
يف هذا األسلوب اىل جانب الكناية هو 
أسلوب الوصل، حيث)وصلت( اجلمل 
قبل  مــن  اآلخــــر  الــبــعــض  مــع  بعضها 

التشخيص والتحقري لطاغية يزيد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنــب)ع( رائـــدة اجلــهــاد يف  السيدة زي  -1
القرشي- باقر  الشيخ  وحتليل:  اإلسالم-عرض 

النجف األشرف-كلمة احملقق. 
املصدر نفسه.   -2

للسيد  زيــــنــــب)ع(  الــســيــدة  رســـالـــة   -3
اخلميين)قد(. 

ـــاد يف  الـــســـيـــدة زيـــنـــب رائــــــدة اجلـــه  -4
اإلسالم-15
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نقل العامل اجلليل املال زين العابدين 
سلماسي قال: عندما رجعنا من زيارة 
مررنا  الــســالم(  الرضا)عليه  االمـــام 
جببل الوند القريب من مدينة همدان 
اإلسرتاحة  وقــررنــا  اخلــيــام  فنصبنا 
الرائعة خاصة  املنطقة  تلك  قلياًل يف 

يف موسم الربيع. 
بعيد  رأيت من  وملا نظرت حولي، 
رجاًل عجوزًا أبيض اللحية جيلس على 
سفح  عن  أمتار  أربعة  ترتفع  صخرٍة 
صغرية،  عمامٍة  رأســـِه  وعلى  اجلبل 
ومـــن حــولــه عـــدد آخـــر مــن الصخوِر 
حبيث ال يظهر من جسمِه شيء وكان 
للناظر من  الظاهر  الوحيد  رأسه هو 
اليه وسلمت  بعيد، عند ذلك توجهت 
عليه وسألت عن احواله فأطمأن إلّي 

ونزل من مكانِه واستأنس حبديثي. 
بــأنــه ليس مــن الفئة  ثــم اخــربنــي 
الــضــالــة، بــل كـــان إنــســانــًا عــاديــًا له 
عائلة وأوالد وقد خرج وأختار العزلة 
للتعبد والتقرب اىل اهلل عّز وجل، كما 
وجدت عنده الرسائل العملية لعدد من 
العلماء االفاضل يف ذلك العصر وكان 
قد قضى مثانية عشر عامًا وهو على 

هذه احلال. 
كــثــرية يف  ــه رأى عجائب  أن وقـــال 

البيداء واخلالء يف هذه املدة الطويلة 
وملا سألته عن بعضها قال:

شهر  يف  املنطقة  هــذه  اىل  جئت 
رجب املرجب وملا مضت عليَّ مخسة 
أشهر ويف أحدى الليالي وأثناء ما كنُت 
املغرب مسعت صوتًا  مشغواًل بصالِة 
العجيب  الغناء  وبعض  قــويــًا  صـــادرًا 
وفرغت  الــصــالة  اداء  يف  فــأســرعــت 
الليل  يف  حولي  ونظرت  بسرعة  منها 
البهيم والبيداء املقفرة فوجدت اعدادًا 
احلــيــوانــات متجهة حنو  مــن  غــفــرية 
فاضطربت  فيه  اجلس  ــذي  ال املــكــان 
وخفت كثريًا وعجبت من اجتماع كل 
واملتضاربة  املختلفة  احليوانات  هذه 
اجلبلي  والثور  والــغــزال  األســد  بينما 
بأصوات  تصيح  كلها  والفهد  والنمر 
مــرعــبــة غــريــبــة ثــم وصــلــت وجتمعت 
حولي ورفعت مجيعها رؤوسها حنوي 
وهـــي تــصــيــح وتـــولـــول بــصــوت واحد 
وفكرت قلياًل وقلت يف نفسي من غري 
احملتمل ان جتتمع كل هذه احليوانات 
املتعادية فيما بينها وتأتي حنوي بهدف 
قتلي ومتزيقي وأكلي! يف حني كان من 
البعض  بعضها  يــفــرتس  أن  املــمــكــن 
ــا فــكــرت جــيــدًا تــذكــرت أن  اآلخـــر ومل
الليلة هي ليلة عاشوراء احلسني)عليه 

السالم( وأن هذا االجتماع والصياح 
اإلمام  مقتل  على  حزنًا  هو  والعويل 
احلسني)عليه  اهلل  عبد  أبــي  املظلوم 
السالم( وعندما أطمأنت نفسي هلذا 
اخلاطر رفعت عماميت ووضعتها على 
اإلمام  ملصيبِة  أبــكــي  وبـــدأت  رأســـي 
احلسني وُأردد كلمات تعزية احلسني 
حسني،  شهيد  حسني،  حسني  مثاًل: 

مظلوم حسني. 
توّسع  البكماء  بــاحلــيــوانــات  واذا 
ــي يف وســطــهــا وصــنــعــت من  مــكــانــًا ل
تولول  وهــي  بــي  حتيط  حلقة  نفسها 
وبعضها  ــــا  رؤوســــه خــفــضــت  وقـــــد 
العزاء  واستمر  وتبكي،  تتمرغ  أخذت 
احلسيين بيين وبني احليوانات حتى 
االبيض،  تبني اخليط  وعندما  الفجر 

انفضت من حولي اىل سبيل حاهلا. 
ــى اليوم  الــســنــة وحــت تــلــك  ــذ  ومــن
تلك  تأتي  عامًا،  عشر  مثانية  وطيلة 
وينعقد  عــاشــوراء  ليلة  يف  احليوانات 
املأمت والعزاء احلسيين حتى الصباح. 
ــعــض االحـــيـــان كنت  ب وحـــتـــى يف 
لكن  عــاشــوراء،  يــوم  أخطأ يف ضبِط 
ظهور وأجتماع تلك احليوانات، يؤكد 

ويوضح لي التأريخ متامًا. 

انعقاد جملس احلسني )عليه السالم( يف البيداء
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الفرسان  هو أصدق خلود وأمساه، وهو حبق خلود 
بالفتح  يشعر  ك���ان  نفسه  ال��س��الم(  واحل��س��ني)ع��ل��ي��ه 
بيته  أه��ل  من  املتخلفني  اىل  كتبه  وفيما  واالن��ت��ص��ار، 
بي  حلق  فمن  بعد:  يقول)أما  اليهم  كتب  دليل،  أك��ر 
الفتح  مبلغ  يبلغ  مل  يلحق  مل  ومن  استشهد،  منكم 

والسالم(. 
)إن األمويني مل يقعوا على النجاح من الرأي العام، 
ذلك ألن دم الشهيد ال جيمد، وألن نوره ال ينطفيء يف 

مهب الريح(. 
وأن أعظم احلوادث العاملية حادث يوم عاشوراء.

ل��ي��س احل��س��ني ف��ارس��ًا ل��ه م��ا ل��ل��ف��رس��ان وع��ل��ي��ه ما 
ع��ل��ي��ه��م، ب��ل ه��و م��ص��در ال��ف��روس��ي��ة وم��ت��ب��ع��ه ال���ذي ال 
يفيض، تقرؤه فيبحث يف قلبك نشاطًا مل تكن تشعر 
به من قبل، وخيتلق يف نفسك ثقة مل تكن حتس بها 
لواله وفروسية ليس بالشيء العجيب، فللوراثة أثرها 
وللبيئة  القابليات،  وخلق  امللكات  تكوين  يف  الفعال 

البيتية عملها البليغ يف تنمية الغرائز وتغذية الطباع 
وللشخصية القوية توجيهها احلكيم يف تقوية النفس 
وكان  االول،  مظهره  امل��روءة  وكانت  الضمري،  ورياضة 
الي  الفروسية  فهو جتربة  فيه  املزايا  ابرز  من  الصر 
الفضول،  وم��ن  الفاضل  م��ن  ل��رى  ال��ف��رس��ان،  ختتر 
واحل���س���ني يف ص���ره ك��احل��س��ني يف ش��ج��اع��ت��ه ب���ل أن 

شجاعته وليدة صرِه...
ليست العبقرية إنسانًا ككل الناس...بل هو)األنسان 
الشمس  تطل  كما  جمتمعِه  على  يطل  الكامل(الذي 

من نافذِة السماء فتبعث احلياَة يف كِل شيء. 
وقد يكون العبقري أديبًا، وقد يكون عاملًا، وقد يكون 
كرميًا  يكون  وقد  ورعًا،  تقيًا  يكون  وقد  شجاعًا،  فارسًا 

ماجدًا. 
أما العبقري األعظم فهو الذي يكون كل هؤالء... 
العبقري  ال��س��الم(ه��و  احلسني)عليه  أن  يف  ري��ب  وال 

األعظم وهو أحد العباقرة العظام يف أقِل تقدير.

خلود الحسين)عليه السالم( 
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لقد غضب اهلل تعاىل لفاجعة الطف 
العظيمة زيادة على مجيع الفجائع الي 
وقعت يف الكون، حتى أظهر اهلل تعاىل 
حبمرة  العظيمة،  خملوقاته  يف  ذل��ك 
مس��ائ��ه وأس���وداده���ا وأظ��الم��ه��ا ثالثًا، 
وانكساف  أمح��ر،  وترابًا  دم��ًا  وإمطارها 
مش��س��ه��ا ح��ت��ى رؤي����ت ال��ن��ج��وم ن���ه���ارًا، 
وأمح���راره���ا وض���رب ال��ك��واك��ب بعضها 
بعضًا، وتفجر أرضه دمًا، وأنقالب ترابها 
دمًا،  حيطانها  وسيالن  دم��ًا،  وحصاها 
ونبوع الدم من شجرها، وأنقالب الورس 
رمادًا، واللحم علقمًا اىل غري ذلك مما 
بأمجعه هلذِه  الكون  أنقالب  على  يدل 

الفاجعِة العظيمة. 
وقد أشار إىل ذلك أبن نباته يف كتاب 
خطبه املشهور الذي وضعه ليقرأ على 
يزال  وال  اجلمعات،  يف  اإلس��الم  منابِر 
يقرأ على املنابر اىل اليوم حيث قال يف 

اخلطبة الثانية للمحرِم ما لفظه: 
))أيها الناس إن شهركم هذا ُأستشهد 
فيه احلسني بن علي بن أبي طالب فنال 
بذلك أعلى املفاخر واملراتب، وكان ذلك 
يف أرض ي��ق��ال هل��ا ك���رب���الء، أح���َل اهلل 
قال-:  أن  وب����الء-اىل  ك��رب  ك��ل  بقاتلِه 
وأمطرت  والسموات  األرض  ملوتِه  بكت 
الكسوِف،  م��ن  األف���الك  وأظلمت  دم���ًا، 
ثالثة  ذلك  ودام  السماء،  س��واد  وأشتد 
تتهافت،  أف��الك��ه��ا  وال��ك��واك��ب يف  أي����ام، 
وعظمت األهوال حتى ظّن أن القيامة 

قد قامت((.
قال أبن حجر يف صواعقه: روى املال 

أن عليًا مّر بقر احلسني)عليه السالم( 
ف��ق��ال:)ه��ا هنا مناخ رح��اهل��م وه��ا هنا 
م��ه��راق دم��ائ��ه��م ف��ت��ي��ة م��ن آل حممد 
عليهم  تبكي  ال��ع��رص��ة  ب��ه��ذه  يقتلون 

السماء واألرض(. 
إن بكاء السماء حبمرتها وأمطارها 
دمًا وأنكساف مشسها وحنو ذلك وبكاء 

األرض بتفجرها دمًا. 
أمطار السماء دمًا يوم قتل 

الحسين)عليه السالم(:
أيضًا جاء يف الصواعق احملرقة ألبن 
حجر ما لفظه ذكر أبو نعيم احلافظ يف 
األزدية  نصرة  ع��ن  النبوة  دالئ��ل  كتاب 
أنها قالت ملا قتل احلسني بن علي)عليه 
السالم( أمطرت السماء دمًا فأصبحنا 
وحبابنا وج��رارن��ا مملؤة دم��ًا، ق��ال أبن 
ح��ج��ر ع���ن أب���و س��ع��ي��د: ول��ق��د مطرت 
السماء دم��ًا بقي أث��ره يف الثياب حتى 

تقطعت. 
مّر  م��ا  نعيم  وأب���و  الثعليب  وأخ���رج 
م��ن أن��ه��م م��ط��روا دم���ًا وزاد أب���و نعيم 
مملؤة  وج���رارن���ا  وح��ب��اب��ن��ا  فأصبحنا 
دم���ًا، ويف رواي���ة أخ��رى أن��ه مطر كالدم 
ع��ل��ى ال���ب���ي���وت واجل��������دران خب���راس���ات 
الفصل  يف  والكوفة)الصواعق  والشام 

الثالث:ص119(. 
املناقب  آش��وب يف  أب��ن شهر  وحكى 
عن قرطة بن عبيد قال: مطرت السماء 
بيضاء  مشلة  على  النهار  نصف  يومًا 
فنظرت ف���أذا ه��و دم وذه���ب األب���ل اىل 
الوادي لتشرب فأذا هو دم وإذا هو اليوم 

الذي قتل فيه احلسني)عليه السالم(. 
اآلمالي  يف  الطوسي  الشيخ  وروى 
بسنده عن عمار بن أبي عمار، قال: وعن 
أبي عبد اهلل الصادق)عليه السالم(:)أن 
السماء بكت على احلسني)عليه السالم( 

أربعني صباحًا بالدم(. 
إمطار السماء ترابًا أحمر 
يوم قتل الحسين)عليه 

السالم(
ب��س��ن��ده عن  ال��ب��ح��ار  روى ص��اح��ب 
حممد بن مسلمة عمن حدثه قال:)ملا 
السماء  أمطرت  بن علي  قتل احلسني 

ترابا أمحر(. 
ومحرة  وظلمتها  ال��س��م��اء  أس����وداد 
وأن��ك��س��اف��ه��ا ح��ت��ى ظهرت  ال��ش��م��س 
احلسني)عليه  قتل  يوم  نهارًا  الكواكب 

السالم(. 
قال أبن حجر يف صواعقه ما لفظه 
ومما ظهر يوم قتله من اآلياِت أيضًا أن 
السماء أس��ودت إس���وادادًا عظيمًا حتى 
رؤيت النجوم نهارًا)ثم قال(وحكى أبن 
عينية عن جدتِه وذكر مجلة من اآلياِت 
ق��ت��ل احلسني)عليه  ي���وم  ال���ي ظ��ه��رت 
السالم( إىل أن قال وأنكسفت الشمس 
حتى بدت الكواكب نصف النهار وظن 
أن  ق���ام���ت)إىل  ق��د  القيامة  أن  ال��ن��اس 
قال( ونقل أبن اجلوزي عن أبن سريين 
أن الدنيا أظلمت ثالثة أيام ثم ظهرت 

احلمرة يف السماء. 
وعن األمام الصادق)عليه السالم(:أن 
احلسني)عليه  ع��ل��ى  ب��ك��ت  ال��ش��م��س 

بكاء السموات والرض لقتل احلسني)عليه السالم(وأصحابه
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بالكسوِف  ص��ب��اح��ًا  أرب���ع���ني  ال���س���الم( 
واحلمرِة وأنهم مكثوا أربعني يومًا تطلع 

الشمس حبمرٍة وتغرب حبمرة. 
أحمرار السماء يوم قتل 

الحسين)عليه السالم(: 
قال أبن حجر يف صواعقه:)أن السماء 
احلسني)عليه  ل��ق��ت��ل��ِه)ي��ع��ين  أمح����رت 
السالم((،)ثم قال يف الصواعق( وأخرج 
عثمان بن أبي شيبة أن السماء مكثت 
بعد قتله سبعة أيام ترى على احليطاِن 
كأنها مالحف معصفرة من شدة محرتها 

وضربت الكواكب بعضها بعضًا(. 
الزيارة  كامل  يف  قولويه  أب��ن  وروى 
بسنده عن علي بن مسهر القرشي عن 
جدتِه أنها أدركت احلسني بن علي)عليه 
سنة  قالت:«فمكثنا  ُقتل  حني  السالم( 
وتسعة أشهر والسماء مثل العلقة مثل 

الدم ما ترى الشمس«. 
أن الحمرة لم تر في السماء 

قبل قتل الحسين)عليه 
السالم(: 

ق��ال أب��ن حجر يف ص��واع��ق��ه أخرج 
أن  أبن سريين قال أخرنا  أن  الثعليب 
قبل  تكن  مل  الشفق  مع  ال��ي  احلمرة 

قتل احلسني)عليه السالم(. 
قال صاحب البحار:)ميكن أن يكون 
املراد كثرة احلمرة وزيادتها( وذلك ألن 
احلمرة املشرقية والشفق املغربي ناشئان 
أن  الظاهر  ولكن  الشمس  مقابلة  من 
املراد الي مع الشفق كما قيدها بذلك 
الشفق  م���ع  أي  ت��ف��س��ريه  يف  ال��ث��ع��ل��يب 
وذلك  السماء  مح��رة  مجيع  ال  املغربي 
املغربي محرة  الشفق  م��ع  ألن��ه حي��دث 
أخرى يف السماء مغايرة له تتفاوت شدًة 
وضعفًا، فهذه هي الي قيل عنها أنها مل 

تكن قبل قتل احلسني)عليه السالم(. 
تحول الورس رمادًا أو دمًا 
والزعفران نارًا واللحم علقمًا 
والذهب نحاسًا وبرص من 

تطّيب بالطيِب المنهوب يوم 
قتل الحسين)عليه السالم(: 

ق���ال أب���ن ح��ج��ر يف ص��واع��ق��ه ومما 
اآلياِت)اىل  من  قتل احلسني  يوم  ظهر 
أن قال( وأخرج أبو الشيخ أن الورس)وهو 
نبات يف اليمن( الذي كان يف عسكرهم 

حت��ول رم��ادًا وك��ان يف قافلٍة من اليمِن 
تريد العراق فوافتهم حني قتل)قال يف 
الصواعق(وحكى ابن عينة عن جدته أن 
مّجااًل ممن أنقلب ورسُه رمادًا أخرها 
بذلك فنحروا ناقة يف عسكرهم فكانوا 
يرون يف حلمها مثل الفريان فطبخوها 

فصارت مثل العلقم. 
مل  إن��ه  يقال  املقريزي  خطط  ويف 
ميس أحد من زعفرانهم شيئًا فجعله 
على وجهه إال أحرق وإنهم أصابوا إباًل 
فنحروها  ُقتل  ي��وم  احلسني  عسكر  يف 
فما  العلقم  مثل  ف��ص��ارت  وطبخوها 

استطاعوا أن يسيغوا منها شيئًا. 
ويف ال��ع��ق��د ال��ف��ري��د ع��ن أب���ن عبد 
قال  عبد احلكم  بن  يسار  ال��وه��اب عن 
أنتهب عسكر احلسني فوجد فيه طيب 

فما تطيبت به أمرأة أال برصت. 
تفجر األرض واحليطان دمًا وأنه مل 
يرفع حجر إال وجد حتته دم��اً عبيطًا 

يوم قتل احلسني)عليه السالم(: 
ق��ال اب��ن حجر يف ص��واع��ق��ه: ومما 
ظهر يوم قتله)يعين قتل احلسني)عليه 
ال��س��الم((م��ن اآلي����ات)اىل أن ق��ال( ومل 
يرفع حجر إال وجد حتته دم عبيط)ثم 
قال( وحكى أبن عينيه عن جدته)اىل أن 
قال( ومل يرفع حجر يف الشام إال وجد 
حتته دم عبيط)ثم قال( وقال أبو سعيد 
دم  إال وختته  الدنيا  رف��ع حجر من  ما 

عبيط. 
انقالب التراب والحصى دمًا 
لقتل الحسين)عليه السالم(: 

أن  روي  األث�������ري  أب������ن  ت����أري����خ  يف 
النيب)صلى اهلل عليه وآله وسلم(أعطى 
احلسني)عليه  تربة  من  ترابًا  سلمة  أم 
ال����س����الم( مح���ل���ُه إل���ي���ه ج���ري���ل فقال 
ألم  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  النيب)صلى 
ال���راب دم���ًا فقد  إذا ص��ار ه��ذا  سلمة 
قتل احلسني)عليه السالم( فحفظت أم 
سلمة ذلك الراب يف قارورة عندها فلما 
قتل احلسني)عليه السالم( صار الراب 

دمًا فأعلمت الناس بقتله. 
بكاء السماء واألرض وما 
فيها وجميع ما خلق اهلل 

لقتِل الحسين)عليه السالم(
من طريق أهل البيت)عليهم 

السالم(: 
اآلمالي  يف  ال��ط��وس��ي  الشيخ  روى 
ب��س��ن��ده ع���ن أب���ي ع��ب��د اهلل ج��ع��ف��ر بن 
حممد)عليه السالم(يف حديث أنه قال 
السالم(  احلسني)عليه  اهلل  عبد  أبا  إن 
مل��ا ق��ت��ل ب��ك��ت ع��ل��ي��ه ال��س��م��وات السبع 
واألرض��ون السبع وما فيهّن وما بينهّن 
وم��ن يتقلب يف اجلنة وال��ن��ار وم��ا يرى 

وما ال يرى إال ثالثة أشياء. 
بكاء الوحوش والحيتان 
والطير والشمس والقمر 
والنجوم والسماء واألرض 

واالنس والجن والمالئكة على 
الحسين)عليه السالم(: 

وعلل  اآلم���ال���ي  يف  ال���ص���دوق  روى 
الشرائع بسنده عن جبلة املكية عن ميثم 
التمار أن��ه ق��ال واهلل لتقتل ه��ذه األمة 
أبن بنت نبيها يف احملرِم لعشٍر ميضني 
منه وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم 
ذل��ك لكائن قد سبق يف علم  وإن  بركة 
اهلل تعاىل ذك��ره أعلم ذلك لعهد عهده 
اىل موالي أمري املؤمنني)عليه السالم( 
أنه يبكي عليه كل شيء  ولقد أخرني 
حتى الوحوش يف الفلوات واحليتان يف 
وتبكي  السماء  جو  يف  والطري  البحار 
عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء 
واألرض ومؤمنوا اجلن واإلنس ومجيع 
ورضوان  واألرض���ني  ال��س��م��وات  مالئكة 
السماء  ومتطر  العرش  ومحلة  ومالك 

دمًا ورمادًا....أخل. 
بكاء السماء واألرض 

وإنهما لم يبكيا إال لقتل 
يحيى واإلمام الحسين)عليه 

السالم(: 
روى ع��ل��ي ب��ن أب��راه��ي��م ال��ق��م��ي يف 
املؤمنني  أم����ري  ع���ن  ب��س��ن��ده  ت��ف��س��ريه 
رجل  عليه  مر  أن��ه  ال��س��الم(  علي)عليه 
عدو هلل ولرسوله فقال فما بكت عليهم 
السماء واألرض وما كانوا منظرين ثم 
مّر عليه احلسني بن علي)عليه السالم(
السماء  عليه  لتبكني  ه��ذا  لكن  ف��ق��ال 
واألرض وقال وما بكت السماء واألرض 
بن  واحلسني  زكريا  بن  حييى  على  إال 

علي)عليهما السالم(. 
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السالم(  احلــســني)عــلــيــه  اإلمــــام 
النجاة،  وســفــيــنــة  اهلـــــدى  مــصــبــاح 
وكــرامــتــه عــنــد اهلل تــعــاىل أجـــل من 
أو  تــدرك  أن  أن توصف، وأعظم من 

حتد...
كان  الذي  القرآن،  عدِل  أنُه حبٍق 
اخلالدة  اإلســــالم  مــعــجــزة  ـــــزال  والي
علومه  تنتهي  وال  معينه،  ينضب  ال 
السالم( وبإستشهادِه)عليه  ومعارفه، 
أحــيــى الـــديـــن الــــذي أمـــاتـــه أعــــداؤه 
عرف  وبــذكــراه  وضالالتهم،  ببدعهم 

اخللق اإلسالم احملمدي األصيل...
اليت  واملــعــاجــز  الـــكـــرامـــات  وإن 
إستشهاده  وبــعــد  حياته  يف  حصلت 
أكثر من أن حتصى أو تعد، ومنها تغرِي 
الكون مّدة من الزمِن، ومطر السماء 
دمًا الذي شهد به املؤآلف واملخالف، 
وموتهم  أعدائه،  وأستجابة دعائه يف 
بــذلــك، وغــريهــا فكان  كما أخــربهــو 
معجزة  حبِق  السالم(  احلسني)عليه 

اإلسالم اخلالدة. 
يقطر  ــا شــجــرة  ــن زمــان وجنـــد يف 
يف  أغصانها  ومــن  جزعها  مــن  الـــدم 
ليلِة أو يوم العاشر من احملرِم، الليلة 
احلسني  اإلمــــام  فيها  حــوصــر  الـــيت 
ـــســـالم(ومل ُيسمح  ال ــن عــلــي)عــلــيــه  ب
كان  والــيت يف صبيحتها  باحلياِة،  له 
مصرعه مع أصحابِه الشهداء...فهذه 
كرامة يف عصِرنا وزماننا، زمان ُعِبَد 
طاعِة  عن  وختّلوا  املــادة،  فيه  الناس 
خــالــقــهــم عـــّز وجـــــّل، وعـــن اإلميــــاِن 
برسلِه وأوليائه)عليهم السالم(، فهذا 
زال  ومــا  زماننا،  الــربهــان حــدث يف 

موجودًا. 
ـــد يــســتــغــرب ضــعــيــف اإلميـــان  وق
يبكي  الكوِن  يف  ما  كل  بأن  فاقدُه  أو 
احلسني)عليه السالم(وقد حزن عند 
مقتلِه مجيع املخلوقات؟! من السماِء 

واألرِض واملالئكة واحليوانات والبحار 
واملدر  واحلــصــى  والشجر  واحلــيــتــان 
السالم( احلسني)عليه  اإلمـــاِم  على 
عبيطًا،  دمــًا  السماء  أمطرت  وكيف 
وكــيــف أصــبــح يف الــكــوِن محــرة اليت 
وغريها  إستشهاده،  قبِل  من  تكن  مل 
من الرباهنِي على أن اإلمام احلسني 
وأهل بيته)عليهم السالم(هم أصحاب 
الكرامات املخصوصة واملنزلة الرفيعة 

عند اهلل. 
جمـــلـــة)رفـــقـــًا  كـــــــادر  أراد  لــــــذا 
الشجرة  تلِك  عن  بالقوارير(التحقق 
السيد)مريزا  مـــنـــزِل  اىل  فــذهــبــنــا 
اهلل( احلــكــيــم(الــشــهــرســتــانــي)رمحــه 
الطاق(قرب  منطقِة)باب  يف  والكائن 
الــذي توجد  املنزل  ثابت وهــو  ــوان  دي
دمًا  تقطُر  الــيت  الــســدرة  فيه شجرة 
أربعينة  ـــوِم  ي ويف  عـــاشـــوراء  ـــوِم  ي يف 
السالم(وكذلك  احلسني)عليه  اإلمام 
األئمة  ــاد  ــشــه أســت ـــــام  أي ذكـــــرى  يف 

املعصومني)عليهم السالم(. 
كاظم( السّيدة)أم  أستقبلتنا  وقد 
صــاحــبــة املـــنـــزل لــنــســأهلــا عـــن تلِك 

الشجرة املوجودة يف منزهلم. 
القوارير: منذ أن كنُت صغرية وأنا 
ــســّدرة اليت  أمســع بــوجــوِد شــجــرِة ال
تقطُر دمًا يف منزلكم وهي اآلن كبرية 
الشجرة  هذه  نشأة  تأريخ  فما  جــدًا، 

املباركة؟ وكم يبلغ عمرها؟ 
كانت على  السّدرة  أن شجرة  ج/ 
اإلمام احلسني)عليه  من حرِم  مقُربٍة 
السالم( وقد ُأخَذ من نواها وُزرَع يف 
نا أخَذ أيضًا من نوى  بيِت اهلنود، وَجدُّ
هذه الشجرة وزرعها يف منزلِه، ويبلغ 
عمر هذه الشجرة حوالي مائة وستة 

وثالثون عامًا. 
الشجرة  هــذه  أن  قلتم  الــقــواريــر: 
تقطر دمًا يف ليلِة العاشر من احملرِم 

ويومها فإىل متى يبقى الدم مستمرًا 
بالتساقِط من أغصانها؟ 

بالتقطرِي  الدم مستمرًا  يبقى  ج/ 
ملدِة يوٍم واحد فصبيحة اليوم احلادي 
تساقط  أثــر  يبقى  احملـــرِم  مــن  عشر 
الدم على أغصِان الشجرة ويتغري لون 

أغصانها اىل األسود. 
إن منزلكم هذا صغري،  القوارير: 
وهــــذه الــشــجــرة تــأخــذ مــســاحــة من 
من  بناءه  أستحدثتم  وأنتم  منزلكم، 
جديِد فهل حاولتم قطع هذه الشجرة 

لتكبرِي مساحة منزلكم؟ 
ج/ حنن مل نفكر أبدًا بقطِع هذه 
الكثري  وفيها  مباركة  ألنها  الشجرِة، 
من الرباهنِي والكرامات وتقطري الدم 

منها، فكيف لنا أن نقطعها.
ولكن حنن حناول بني احلني واآلخر 
تقليم هذه الشجرِة وتعديل أغصانها، 
مائيت  مــن  أقــل  منزلنا  مساحة  وأن 
مرت مربع فهو يسعنا واحلمد هلل، ومل 

تضايقنا هذه الشجرة املباركة. 
القوارير: هل شجرتكم هذه مثمرة 

أم غري مثمرة؟ 
ومثرها  مثمرة  الشجرِة  هــذه  ج/ 
بقاع  كــِل  الناس من  لذيذ، وقــد أخــذ 

كل ما يف الكون يبيك الحسني)عليه السالم(
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الــعــامل مــن كــربــالِء وكــافــة حمافظات 
ومنها  األوربية  الــدول  وكذلك  العراق 
السويد وكندا وسويسرا وقاموا بزراعِة 

نوى هذه الشجرِة املباركة. 
موالنا  عــــن  روايـــــــة  هـــنـــاك  ألن 
السالم(يقول:)كان  الــصــادق)عــلــيــه 
ـــى اهلل عــلــيــه وآلــــه( رســـــول اهلل)صـــل
أغسلوا  ويــقــول  بالسدِر  رأســـُه  يغسل 
رؤوســكــم بـــورِق الــســدر ونــّقــوا، فأنه 
قّدسه كل ملك مقرب وكل نيب مرسل، 
ومن غسَل رأسُه بورِق السدر، صرف 
الــشــيــطــان سبعني  عــنــه وســوســة  اهلل 
البحار:ج5(،  سفينة  يومًا()مستدرك 
هذه  السدرة  شجرة  كانت  إذا  فكيف 
بالقرِب من حرِم اإلمام احلسني)عليه 

السالم(. 
الــــقــــواريــــر: هــــل أخــــــذمت صـــــورًا 
فوتوغرافية هلذِه الشجرة وهي تقطر 
دمــًا يف الــيــوِم العاشر من احملــرِم كي 
الذي  املخالف  الكرامة  هــذه  يشاهد 
احلسني)عليه  اإلمـــام  كــرامــات  ينكر 
السالم(وإن كل ما يف الكوِن يبكيه)عليه 

السالم(؟ 
الصوِر  هــذه  وقــد شاهد  نعم،  ج/ 
مجٌع غفري من الناِس وقد ُأرِسَلت هذه 
الصور اىل اخلارِج عن طريِق املعارف 

واألصدقاء. 
ــم حتلياًل  ــت أجــري هـــل  ـــقـــواريـــر:  ال
هذا  طبيعِة  عــلــى  لــلــتــعــرِف  خمــتــربيــًا 
هذه  أغصاِن  من  يتساقط  الذي  الدم 

الشجرة؟ 
الناس  وتـــزاحـــِم  لــكــثــرِة  كـــال،  ج/ 
ـــذي يتساقط  ـــدم ال ال ملــشــاهــدِة هـــذا 
منها، وألن الناس يأخذون من دِم هذه 
الشجرة ويضعوُه على موضِع األمل الذي 
يف أبدانهم وبربكِة اإلمام احلسني)عليه 
وحبهم  وأعتقادهم  السالم(وعظمته 
عّز  اهلل  اىل  ــوجــهــوا  وت تــوســلــوا  ـــه،  ل
وجل، فشفوا من أمراضهم اليت عجز 
األطباء عن معاجلتها، وهذه من أحدى 
كرامات دم هذِه الشجرة وبعض النساء 
العواقر أخذت من هذا الدم ومسحت 

اإلمام  بــربكــة  وأيــضــًا  بطِنها  على  بــه 
لديهَن  السالم(أصبح  احلسني)عليه 
الكراماِت  من  الكثري  وهناك  أطفااًل، 
اليت حصلت عند هذِه الشجرة مما ال 
الناس  ولتزاحِم  لذكِرها،  اجملال  يسع 
الدم  أخــذ  يومًا  نستطع  الــدِم مل  على 

وحتليله خمتربيًا. 
الــــقــــواريــــر: لـــقـــد ُســـئـــل آيـــــة اهلل 
من  الدم  سره(فقال:  املرعشي)قدس 
كلِّ ما له نفس سائلة، إنسانًا أو غريه، 
أو  الــدم  كــان  قلياًل  أو صغريًا،  كبريًا 
كثريًا فهو جنس، وأّما دم ما ال نفس له 
فطاهر، كبريًا كان أو صغريًا كالسمك 
والــبــق والـــربغـــوث، وكـــذا مــا كــان من 
غرِي احليوان كاملوجوِد حتت األحجار 
عند قتل سّيد الشهداء أرواحنا فداه، 
وكاخلارِج من شجرِة موجودٍة يف قريِة 
قزوين)تعليقه  بــلــدة  قــرى  مــن  ـــاد  زرآب

العروة الوثقى:ج1/ص63(. 
الــقــواريــر: مــا هــو شــعــوركــم وأنتم 
تشاهدون تقطر الدم يف اليوِم العاشر 
الناس أفواجًا كبرية ملشاهدِة  وجميء 

هذه الشجرة وكراماتها؟ 
نستطيع  ال  مشاعرنا  حقيقة  ج/ 
احلزن  بني  متداخلة  ألنها  نصفها  أن 
ــفــرح، فــاحلــزِن ملــشــاهــدِة الشجرة  وال
اليت تبكي دمًا يف يوِم ُقتل فيه اإلمام 
احلسني)عليه السالم(، والفرح لكثرِة 
حبًا  بضيافِتهم  ونــقــوم  الــنــاس  جمــيء 
السالم(ونراهم  احلسني)عليه  لإلمام 

يتربكون بهذا الدم الطاهر. 
على  أشــكــركــم  أن  أود  ــر:  ــقــواري ال
إعطائكم  وعــلــى  األســتــضــافــة  حــســِن 
املعلومات عن هذِه الشجرة وليس لنا 
سوى أن نقول ما رووا عن النيب)صلى 
قاطع  ــعــن  ل وآلــــــه(:)أنــــــه  عــلــيــه  اهلل 
املتوكل  قطع  ملــا  ــه  أن وروى  الــســدرة( 
الــعــبــاســي-الــســدرة الـــيت كــانــت عند 
السالم(- احلسني)عليه  اإلمــام  قــرِب 

الناس يعرفون قربه ثم قال  وبها كان 
بعض العلماء يف ذلك الوقت: اآلن بان 
عليه  اهلل  الــنــيب)صــلــى  حــديــث  معنى 

أماليِه  الصدوق يف  الشيخ  وآله(،فعن 
حممِد  عن  املفضل  أبــي  عن  بإسنادِه 
األبلى عن احلسِن  بن هاشم  بن علي 
النعمان اجلوزجاني عن  بن أمحد بن 
حييى بن املغرية الرازي قال: كنت عند 
رجل  جــاءه  إذ  احلميد  عبد  بن  جرير 
من أهِل العراق فسأله جرير بن خري 
الناس قال: تركت الرشيد وقد خرب 
قـــرب احلــســني)عــلــيــه الـــســـالم( وأمر 
فقطعت،  فيه  اليت  السدّرة  تقطع  أن 
قــــال: فــرفــع جــريــر يــديــه وقــــال: اهلل 
ــا فــيــه حــديــث عــن رسوِل  أكـــرب جــاءن
لعن  قال  وآله(أنه  اهلل)صلى اهلل عليه 
اهلل قاطع السدّرة ثالثًا فلم نقف حتى 
اآلن ألن القصد بقطعها تغري مصرع 
يقِف  ال  حتى  السالم(  احلسني)عليه 

الناس على قربِه. 
آثاِر  مــن  هــذا جــانــب بسيط  كــان 
السالم(وكيف  احلسني)عليه  اإلمـــام 
األئمة  ــــو  أب وهــــو  ـــك،  ـــذل ك يـــكـــون  ال 
السالم(والنور  املــعــصــومــني)عــلــيــهــم 
الذي منه خرجوا، وأصلهم الذي منه 

أحندروا. 
من  تعرف  الشخصية  عظمة  وأن 
اإلنسان،  يــرتكــه  الـــذي  األثـــر  عظمِة 
اإلمام)عليه  تركه  مــا  لنا  أثـــرًا  وكفى 
السالم( من آثاٍر جليلة لثورتِه املباركة 
يــســبــق هلــا مثيل  عـــاشـــوراء-الـــيت مل 
السالم( أحيى)عليه  الــعــامِل-وقــد  يف 

بنهضتِه اجلّبارة شريعة اإلسالم ودين 
وآله(بل  عليه  اهلل  الرسول)صلى  جده 
القيامة،  ــوِم  ي كله اىل  الــعــامل  وأحــيــى 
فهو سّيد الشهداء وأفضل الناس بعد 

أخيه. 
فإىل بركِة تلك الشخصية اجلليلة، 
واىل مــعــاجــِز زيــارتــه املــبــاركــة، واىل 
عظمِة قبته الشريفة، واىل أثِر تربته 
تــعــاىل أن جيعل  نــســأل اهلل  املــنــيــفــة، 
اهلل  عــبــد  ألبـــي  مـــواســـاة  هـــذا  عملنا 

احلسني)عليه السالم( يوم الطف. 
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سعيدة استبصرت....فأصبحت 

تكلّما تألقًا  الطفوف  في  الشهادة  ألق 
محمـد  بنـت  أبــن  ظـالمـة  تــحــكـي 
بـثـأرهــا  ُخــصَّ  الـمـهـدي  الـقـائـم 
مـؤجال  الـحـسـيـِن  ثـــــأَر  تـرى  فـلـذا 
الـتـقـى عـلـَم  يـا  الـشـهـداِء  يـاسـيـد 
قلـوبـنا وسـَط  شـّع  مـنــاراً  تـبـقــى 
رســالـــًة يـــــزاُل  ومــا  كـان  الطـفُّ 
لنـشـرهـا الجليـل  الــرب  وأختصـك 
حروفـهـا كـل  أضـــاء  الــطــهــوُر  دمـــَك 
بـحـرارٍة المـدى  عـلى  يسيل  وغـــدا 
على انـســاٍن  ُكــلَّ  لـتـنـقـذ  ـَت  ُكـِتـب
ٍل مـكـبَـّ كـل  قـيــد  لتـكـسـر  كتـبـت 
خـالصهم درب  لـــأحـــرار  ورســـمـــَت 
بـصـرخـٍة الطغـاِة  قلب  مفـزعـًا  يــا 
بـوجـهـهـم عصـفـت  لّمـا  ألجمتهـم 
بمـوقـٍف الظـالميـن  كـلَّ  أخـرسـَت 
ثـأرهـا تـلـمـلـم  جيـوشهـم  فمضـت 
بصـدورهـا الــذي  الُسـمَّ  َتْنُفـَث  كـي 
ُمـرادهم فضـحَت  العظمـى  فبالئَك 
طغـا زيـِف  من  الديـَن  فيها  أنقـذَت 
الوغـى ــوح  س فــي  لــأعـــــداء  قلت  مــذ 
بـذلــــٍة نـعـيـَش  أن  مـّنـا  هـيـهـاَت 
أحمـٍد عتـرُة  ونحن  نـسـتـكـيـن  لـن 
فــداءكم بـأّن  الدنـيـــا  فـلـتــشـهـــِد 
الِحمى مع  الحسيِن  الــى  يعوُد  وهــٌب 
تـُضُمـُه كــربـالُء  عــادت  واليــوَم 
صرحـه فــي  ــرى  ت فما  الحسيـُن  ــذا  ه
فـــائـــٌز حــٍر  وكــــلُّ  فـــــاَز  فالـحـرُّ 
ملبيًا الـحـسيـُن  جــاء  مـن  والـحـرُّ 
وكنـهـه القـويـِم  الـديــن  يـاجـوهـر 
عزمنـا عزمك  فيض  مــن  ياضيغمًا 
تـرى كمـا  حسيُن  يــا  بنهجَك  صرنا 

بـالدما تقـطر  الحـمـراء  والـــــرايـــــة 
فـأجـرما فيـه  التـأريـخ  ســاوم  إذا 
مـعـلـما للحقيقـة  سينصب  من  هو 
السما ــأن  ش مــن  ــوروذاك  ــه ــظ ال حتى 
فـأنعمــا جـــــاد  بــالـــــروِح  مـن  ياخير 
ومـعـلـمـــــا قـــدوًة  جيــٍل  ولـكـل 
فـأسـمـــا األلـــــه  عـرف  لمن  ُبــِعــَثــت 
مـسـلـمـــا الـوريـِد  بـدِم  فـكـتـبـتها 
أنـُجـمـــا أستضـاءت  وبـه  فتـألقت 
بالـدمـــا ــروى  ي المجد  جعلت  يامن 
الـعـمــى تغشـاه  قـد  البسيطة  وجه 
أدهـمــا بالـمـظـالـم  لـيـاًل  وتزيــح 
مــا ُسـلَـّ للمـعـالـي  بـنـهـجـك  فغـدا 
العـلـقـمـا شـانئـوك  تـجـّرع  وبـهـا 
مـرغـمــا ُأبـايـَع  لـن  أبـايـَع  لـن  ال 
مجـرمــا ُأســــــــاوم  لــن  ــادَن  ـــ أه لـن  ال 
حّومـــا النـبـوة  سبـط  عـلـى  ــراً  زمـــ
للعمــى البصيرِة  بـعـِد  مـن  وتـعـوَد 
فـتـهدمـــا كـيـانـهـم  نـسـفـَت  وبـهـا 
قـومـــا حـتـى  مـال  قـد  مـا  وأقمـَت 
دمدمــا صــوتــك  كالرعد  ــًا  ــارخ ص يــا 
تـجـهمــا الـزمـاِن  وجـه  اذا  يـومــًا 
تكرمـــا الــوجــوِد  فـي  آدَم  أبـُن  وبـنـا 
فـأسـتـحـكـمـــا عـال  وإيـمـاٌن  عـــٌز 
الـبـلـسمــا النـازفـيـَن  فـوق  لـيـُرّش 
مـغـنـمـــا األخــوة  جعل  من  وتضُم 
مـسـلـمـــــا  يـعـانـُق  مـسـيـحـيـًا  إال 
فـأقـَدمـــا الـحسـيـِن  من  ــاَء  اإلب نهَل 
فـأحـجـمـــا النـداَء  َسِمَع  الــذي  خــاب 
األنجمـــا ويعلـو  يسمـو  التقـى  فيـَك 
يــهـزمــــا لـن  جحـفـٌل  بـدربـَك  إنـا 
وُيـلـَثـمـــــا َك  ُيــدَّ فـلـن  أشـّم  جـبـاًل 

ألق الشهادة
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ساحة ادبية



حرصت جملة ) رفقًا بالقوارير( أن يكون هلا دورًا 
خالل  من  األسالمية،  الثقافة  نشِر  جمــاِل  يف  كبريًا 
ما  وفهم  واألدعــيــة،  واألحــاديــِث  للقرآِن  املــرأة  حفظ 
يطوي كل علم من كنوٍز ال ُتفتح إال على مِن َوهبُه اهلل 

ذلك. 
وتربيتها  ــرأة  امل اإلســالم مناهج ألعـــداِد  إذ وضــَع 
أنتشلها  إذ  شخصيتها  وبناء  ُرقّيها،  ُيضمن  ،بشكٍل 
من حضيِض اهلواِن، وجعل هلا مكانتها اإلنسانية يف 
بالشعوِر  املرأة  أمّدت  األسالمية  والشريعة  اجملتمِع، 
األخـــالق  مبـــكـــارِم  ـــــزودة  امل املــســتــقــلــة،  بشخصيتها 
والطموح إىل العزِة، وأنزهلا االسالم منزلتها، ووضع 
هلا طريقًا واضحًا، وفتح هلا أبواب املثل العليا، ليصل 
بها اىل ذروة ما قدر هلا من مسٍو، ورفعٍة وجناح، إذ 
إنها تتلقى العلوم الربانية، هذا النبع الذي ال ينضب، 
عقلها  فيفيض  الــعــلــِم  مــن  احلقيقة  رحــيــق  ومتــتــص 
الواعي بأنواع احلكمة والعلوم واملعارف، وأن الرسالة 
احملمدية وفكر آل البيت)عليهم السالم( هو الطريق 
وبــنــورِه يهتدي  الــتــواء  الــذي ال عــوَج فيه وال  الوحيد 

املهتدون وهو املشكاة الذي يضيء طريق املوالني آلل 
البيت)عليهم السالم( فبهداهم أهتدت)يسرى مرسي 
علم  قسم  آداب  خرجية  مصر  مــن  وهــي  اهلل(  عبد 
نفس واجتماع، جاءت اىل كربالء املقدسة،مماأتيحت 
احلوار  بإجراء  جملة)رفقًابالقوارير(  لكادر  الفرصة 

معها وإللقاِء الضوء على بعِض النقاط املهمة: 
القوارير تسأل االخت يسرى: ما الذي دعاِك اىل 

احلضور اىل كربالء املقدسة؟ 
السالم(  االمــــام احلــســني)عــلــيــه  اجلـــــواب: حــب 
املعصومني)عليهم  األئمة  مرقد  ،فالعراق  البيت  وآل 

السالم( مما جذبين لزيارتهم. 
الــعــراق؟ وهل  س/ هل هــذه زيــارتــِك االوىل اىل 

وجدِت صعوبة عند احلضور اىل كربالء املقدسة؟ 
ج/ نعم ألول مرة أحضر اىل العراق، ومل أجد أية 

صعوبة عند حضوري اىل كربالء املقدسة. 
جعفر  اإلمــام  مذهِب  اىل  حتولِت  متى  منذ  س/ 

الصادق)عليه السالم(؟ وماذا تعملني اآلن؟ 
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ج/ من آخر سنة)2012( وأنا فخورة بهذا املذهب، 
وأنا أعمل يف الصحِة باألعماِل االدارية، وكذلك أعمل 

أمينة مرأة)حبزب البناء والتنمية(. 
قــبــل مذهب  عليه  كــنــِت  الـــذي  املــذهــب  مــا  س/ 

التشيع؟ 
ج/ كنُت على املذهِب احلنفي، لكن مل أُكن أعرفه 
أصلي  كيف  العبادات،  فقط  أعرف  كنُت  حبذافريِه، 

وأصوم وأحج...اخل. 
املــذهــب احلنفي اىل  مــن  مــا سبب حتــولــِك  س/ 

مذهِب اإلمام جعفر الصادق)عليه السالم(؟
يعود ألسباٍب  الشيعي  إّن حتولي اىل املذهب  ج/ 
عديدة أهمها: األحداث والتغريات اليت حصلت بعد 
ثورة)25 يناير( يف مصر، حيُث راَج وأنتشَر فكر املذهب 
الشيعي عن طريق القنوات الفضائية واألنرتنيت وعرب 
املواقع اإلجتماعية كالفيس بوك وغريها، ويف أحدى 
املرات ظهر على شاشة التلفاز برنامج اخلطابة وكان 
الشيخ اإليراني يتحدث، ويف أثناء حديثه سّب أبا بكر 
وقلت يف  االمــر،  أستغربت هذا  فأنا  وعائشة،  وعمر 
نفسي ملاذا هذا الشيخ يسب اخللفاء علنًا على شاشة 

التلفاز. 
فبدأت أحبث، أذ أنين مل أكن أعرف أي شيء عن 
املذهب الشيعي سوى أننا نراهم يبكون وينوحون على 
القبور  يــزورون  وأنهم  السالم(  احلسني)عليه  اإلمــاِم 
وهذا ال جيوز، وعن طريق الصدفة وأنا جالسة أحبث 
بوك  الفيس  االجتماعي  املوقع  عرب  األنرتنيِت  على 
املذهِب  مــن  اجلنسية  عــراقــي  شخٍص  على  تعرفُت 
أجد  لــعــلــّي  األســئــلــة  بــعــض  عليه  فــطــرحــُت  الشيعي 

ضاليت مما قاله الشيخ االيراني. 
فقلت له: ملاذا أنتم تسبون أبا بكر وعمر وعائشة؟ 
فقال لي: أن هذا الشيخ يعرب عن نفسِه، وأّن هذا 
االمويني  من  بدايته  كان  الشيعِة  من  احلاصل  السب 

أنُفُسهم. 
املغالطاِت  مــن  الــكــثــري  فــيــه  ــأريــخ  ــت ال إن  وقــــال: 
الرسول  بعد  اخلليفة  َمْن  أسالِك  فأنا  والتناقضات. 
بكر  أبا  وآله وسلم(؟ فأجبته:  حممد)صلى اهلل عليه 

الصديق.
فـــقـــال لــــي: مـــن الـــــذي جـــّهـــز الـــرســـول االعظم 

حممد)صلى اهلل عليه وآله وسلم(بعد مماته؟ 
فقلت له: االمام علي)عليه السالم(. 

يــومــًا ملـــاذا االمام  لـــي: أمـــا ســألــت نفسك  فــقــال 
وآله  عليه  اهلل  الرسول)صلى  السالم(جّهّز  علي)عليه 
وسلم( أليس من املفروض أن جيّهزه أبي بكر لو كان 

هو اخلليفة من بعده!!.
وأحبــث عرب  ُأفكر  وبــدأُت  االمــر  استغربت  بدايًة 
ورجعت  عنه  ما احبث  اجد  لعلّي  االجتماعية  املواقع 
اىل الصديق العراقي وقال لي: هل مسعِت عن حديث 

الكساء؟
فقلت له: ألول مرة أمسع حبديِث الكساء. 

فقال لي: أحبثي عنه واقرأيه، فأنا ذهبت وسألت 
مصر  يف  االسالمية(  على)اجلامعة  املشرف  الشيخ 
باعتبارِه من أهِل العلم ولديه معرفة فالشيخ أستغرب 
من سؤالي!!وقال لي: ما السبب الذي جعلِك تسألني 
تبحثي عن  ال  لي:  وقــال  عن هذا احلديث، وحذرني 

مثل هذه االمور لكيال تدوري يف املتاهات.
فتعجبُت من ذلك وقلت: ملاذا الشيخ حيذرني بأن ال 
أحبث عن حديِث الكساء!!أكيد هناك خطأ يف التأريخ 

والشيخ ال يريدني أن أعرف ذلك. 
فأنا تيقنت من وجوِد خطأ يف التأريخ واالحاديث 
والروايات فرجعت أحبث وأقرأ، وقرأت صحيح مسلم 
والبخاري، ومن خالل قراءتي وجدُت يف هذه الكتب 
الكثري من التناقضات يف الروايات واالحاديث مما ال 
يتحملها العقل، فمن ضمن ما قرأته حديث ما معناه) 
أن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم( اكتئب نفسيًا 
وأراد اإلنتحار بسبب تأخري نزول الوحي، وهذا االمر 

ال يعقل(. 
ــعــة: املالكي  وايــضــًا لــو نــرجــع اىل املــذاهــب االرب
حنيفة  أبــي  فنجد  واحلنفي،  حنبل  وابــن  والشافعي 
الصادق)عليه  جعفر  االمــام  يد  على  تتلمذ  النعماني 
الــســالم(، اذن ملـــاذا حنــن نــأخــذ مــن الــفــرع ونرتك 
االصـــل؟ إذ هــذه املــذاهــب االربــعــة أخــذت العلم من 
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االمام وحرفوه ملا ترتضيه مصاحلهم !!.
ــهــا عند  ــنــاقــضــات الــــيت الحــظــُت ــت وكـــذلـــك مـــن ال
ان  تقول يف مضمونها  رواية  البخاري وجدت  قراءتي 
النيب)صلى اهلل عليه وآله وسلم( استأذن زوجاته لكي 
ميوت عند عائشة ويف يومها وملا مات قالت عائشة: أن 
النيب)صلى اهلل عليه وآله وسلم( مات يف يومي وبني 
حنري ويف اول احلديث أخذ يوم غري يوم عائشة وهذا 
تناقض يف احلديث، وايضًا حنن نصلي صالة الرتاويح 
مجاعة وهذه الصالة مل يصلها النيب حممد)صلى اهلل 
ُسنة  على  نصلي  حنن  لي  فأتضح  وسلم(  وآلــه  عليه 
وآله  عليه  اهلل  النيب)صلى  سنة  على  نصلي  ومل  عمر 
اليت ال  التناقضات  من  الكثري  الكثري  وهناك  وسلم( 

تنتهي...
س/ من أين تتلقني علوم آل البيت بعد ما تشيعِت؟ 
والكتب  االجتماعية  واملــواقــع  االنــرتنــيــت  مــن  ج/ 

وكذلك من شخص امسه)سيد عدنان(. 
س/ من هو سيد عدنان؟ 

ج/ هو شخص اعتربه قــدوة لي النه وجهين اىل 
وهو  بــوك  الفيس  مــَن  عليه  وتعرفُت  اهلــدايــة،  طريق 
وهو  العلمية  احلــوزة  يف  ويــدرس  البيت  آل  هيئة  من 
الذي تفضل علّي واعطاني وعلمين الكثري من الفكر 

الشيعي. 
س/ ماذا ميثل لِك املذهب الشيعي اآلن؟ 

ج/ ميثل لي سعادة حقيقية وراحة نفسية وأن اهلل 
حيبين ألنين عرفت احلقيقة وتنورت قبل نزولي اىل 
قربي، فأنا لو ُمّت أنا اليت ُأسأل واحتاسب وليس ابو 
بكر وعمر، واحلمد هلل أني حبثت وفكرت وقرأت اىل 
أن وجدت ما احبث عنه وهو فكر آل البيت الصحيح. 

تغريِت عما  وهــل  اآلن  العبادة  لــِك  س/مــاذا متثل 
كنِت عليه سابقًا؟

ج/ اقول: أن العبادة فيها مسؤولية كما جاء يف قولِه 
تعاىل}وقفوهم انهم مسؤولون{ فالعبادة اليوم بالنسبة 
لي هي االميان كله واصبحت ُأصلي بروحانية مل أكن 
أعرفها من قبل، وكذلك أنا كنُت حمجبة ولكن مل أُكن 
أنا ملتزمة حبجابي  البيت  آل  به فاآلن بربكِة  ملتزمة 

وعبادتي واحلمد هلل. 
س/ ماذا تقولني ملن يقول زيارة قبور آل البيت)عليهم 

السالم( شرك؟ 
اإلمــــام  قــــرِب  اىل  أحــــٌد  جــــاَء  إذا  ــــول  اق أنــــا  ج/ 
احلسني)عليه السالم( وشاهد ضرحيُه املقدس وهذه 
الروضِة املباركة ومل يبكي أو ينفعل لزيارتِه، فأن قلبه 
صفاِت  مــن  ليست  وهـــذه  إميـــان  فيه  ولــيــس  متحجر 

املسلمني. 
ــدعــوِة اىل أتـــبـــاِع مــذهــِب آل  ــال س/ هــل قــمــِت ب

البيت)عليهم السالم(؟ 
أكثر على مذهيب  أتعرف  أن  ُأريــد  ج/ كال ألنــين 
وكذلك  قــويــة  أدلـــة  لـــديَّ  وتصبح  عنه  الكثري  وأقـــرأ 
فنحُن يف عصِر  االحاديِث  الكثرَي من  أن أحفظ  ُأريد 
احلداثة، والعلم يتطور فُأريد أن أحاججهم عن طريِق 

العلم والفكر. 
أهِل  مــن  ــِك  إلخــوان تقولي  أن  تــريــديــن  مـــاذا  س/ 

السنة؟ 
ج/ أقول هلم: أقرأوا كثريًا كتابي)مسلم والبخاري(

وأرجو  التناقضات،  من  الكثري  فيهما  وسوف جتدون 
منكم بعد قرائتكم ال تبقوا مصرين على عناِدكم، ألنَّ 

العناد ال ينفعكم عند نزولكم اىل قبوركم. 
وأخريًا كادر اجمللة )رفقًا بالقوارير( يشكرِك على 

هذا اللقاء الشّيق متمنني لِك كل اخلري والتوفيق. 
الفرصة  هــذه  إلتاحة  اشكركم  ايضًا  وانــا  يسرى: 
البيت)عليهم  آلل  حلــيب  مــشــاعــري  عــن  بــهــا  ألعـــرب 

السالم(. 
التعصب  مذهب  رفضت  الــيت  يسرى  هــذه  كانت 
الشبهة  متيز  ــأن  ب نفسها  على  وكتبت  اخلـــالف،  يف 
الصحيح  بني  وتفرق  السنة،  من  والبدعة  احلجة  من 
والسقيم، وتعرف احلق من الباطل، هذا احلق الذي ال 
يعرفه الكثري، على الرغم من أنه بيانًا واضحًا صرحيًا 
مكشوفًا اشهر من الشمس واظهر من الصبح، باآليات 
الفرقة  طريق  عــن  ـــواردة  ال النبوية  واالخــبــار  االهلــيــة 
البيت)عليهم  آل  مذهب  وهــو  عشرية  االثــين  احملقة 

السالم(. 
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الدنيا  زينة احلــيــاة  األبــنــاء هــم  إن 
وزهرتها وبهجتها قال تعاىل يف حمكم 
الْحَيَاةِ  ِزي��نَ��ُة  وَالْ��بَ��نُ��ونَ  }الْ���مَ���اُل  كتابه: 

الدُّنْيَا{ ]سورة الكهف: 46[. 
ولكن ال تقر أعني اآلبــاء واالمهات 
باألبناِء حقيقٍة إاّل إذا كانوا صاحلني، 
هلـــذا فـــإن الــصــاحلــني مــن عــبــاِد اهلل 
ويعلمون  أبنائهم،  جيتهدون يف صالِح 
أن األمر كله بيد اهلل -عز وجل-، وأن 
من أعظم أسباب صالح أبنائهم كثرة 
الدعاء هلم والتضرع إىل اهلل ليصلحهم. 
الذين  تعاىل عن عبادِه  اهلل  ذكــر  وقــد 
تشريف  إضــافــة  نفسِه  إىل  أضافهم 
رَبَّنَا  يَُقوُلونَ  )وَالَّذِينَ  وعال:  جل  فقال 
َأعْيٍُن  ُق��رَّةَ  وَُذرِّيَّاتِنَا  َأْزوَاِج��نَ��ا  مِنْ  َلنَا  هَبْ 
قِنيَ إِمَامًا()سورة الفرقان:74( وَاجْعَْلنَا لِْلمُتَّ
فمن أهم األمور اليت تساعد على توفيِق 
األبناء وصالحهم هو دعاء الوالدين هلم 
اهلل  عند  مستجاب  يكون  دعائهم  ألن 
وأيتها  اآلبــاء  أيها  تقّصروا  فال  تعاىل 
ألن  أكبادكم  لفلذاِت  بالدعاِء  األمهات 
اآلباء  سعادتهم من سعادتكم فكم من 
الــنــاس ألن أبناءهم  كــانــوا مــن أســعــِد 

يرجع  ذلك  وكل   .. بهم  بارين  أصبحوا 
لربكِة الدعاء هلم بالتوفيِق والنجاح يف 
قال  ومستقبلهم..  وحاضرهم  حياتهم 
الرسول األكــرم ) صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ( : )رحم اهلل من أعان ولده على 
ِبرِّه ، و هو أن يعفو عن سيئته ، و يدعو 
له فيما بينه و بني اهلل(:)حبار االنوار: 

 .)70 /98 /104
تكوني  بــأن  أوصيِك  األم:  عزيزتي 
قريبة من األوالِد، حتى تعريف املشكالت 
اليت يواجهونا، ومن ثم يكون من السهل 

حلها.
العصر حيتاجون  هــذا  أبناء  إن  إذ 
تركهم  وعدم  املراقبِة،  من  الكثري  إىل 
بــال رقــيــب؛ ألن احلــيــاة قــد شغلتهم.. 
فامللهيات املتاحة يف عصرنا احلاضر، 
أزدادت بشكٍل كبري عما كانت عليه يف 

السابق.. 
على  يتعرف  أن  األب  على  فينبغي 
من  جتــعــل  الـــيت  الصحيحة،  الــطــرِق 
أبنائه ينحون املنحى الصحيح والسليم. 
االب-  –عزيزي  لــك  طريق  وخــري 
أن تتعمد بالقيام باألعمال والواجبات 

القدوة  تكون  حتى  أمامهم؛  الشرعية 
احلسنة هلم.. فباإلضافة إىل توجيههم 
من قبلكم، جيب أن يشعروا بأن آباءهم 

ميثلون اإلسالم الصحيح.
ألن األبناء أمانة يف أعناقنا، ُنسأل 
عنهم يوم القيامة.. فاحلرص كل احلرص 
يف تأدية األمانة؛ ألنهم أواًل وأخرًا كما 
قال تعاىل: }يهب ملن يشاء{، فهم هبة 
اهلل تعاىل.. والشريعة حددت لنا أسس 
نسري عليها: كاختياِر أم األبناء، وحتى 
من  واالستعاذة  والتسمية،  أمسائهم، 
الشيطاِن قبل اجلماع، واألذان واإلقامه 
ذلك  والعقيقة، وغري  املولود،  أذِن  فى 

مما نعلمه مجيعا. 
الصداقة بّيَن اآلباِء واألبناء

تربويٍة  بأساليٍب  و  ــاء  اآلب يسعى  و 
النعمة  هــذِه  على  للمحافظِة  خمتلفة 
بأفضل  تهيأتها  و  تنميتها  و  الربانية 
صورة ليكونوا أفــرادًا نافعني باجملتمِع 
و من تلِك االساليب اليت يتبعها االباء 
أبنائهم كأصدقاٍء خصوصًا  هو اختاذ 
بعدما يبلغوا عمرًا ميكنهم التمييز بني 

الصِح واخلطأ. 

أثر دعاء الوالدين
لتوفيــــق األبنــاء
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ـــــســـــؤال هـــنـــا كـــيـــف تـــتـــم هذه  وال
الصداقه؟

أم  الواحد  اجليل  صداقه  هي  هل 
ــشــروٍط ختتلف  هــي مــن نـــوع آخـــر و ب
عن باقي أنواع الصداقات االخرى قد 
يعرتض بعض اآلباء و بشدٍة على هذا 
األسلوب من الرتبيِة جميبني عن هذا 
التساؤل بأنه ال ميكن قيام مثل هكذا 
عالقه بني االب وابنه متذرعني حبجة 
ان االب أب واألبن ابن مهما كان و كأنه 
القوة املتسلطة على ذلك الكائن الصغري 
الــربيء و ان صيغة االمر و النهي هي 
السائدة بينهم هذا ما نلمسه و لأسف 
و بنسبة ال يستهان بها من االبــاء مما 
وبني  بينهم  حبتُة  رمسية  عالقة  يّولد 
و هــذا سبب رئيس يف عدم  اوالدهـــم 
ذلك  عليها  يستند  رصينة  قاعدة  بناء 
للمستقبل بكامل  االبن يف شق طريقه 
اليت  املطلوبة  الثقة  سلبه  و  املؤهالت 
حيتاجها يف تلك الفرتة و لكنَك عزيزي 
االب مــاذا لو انــَك رمست مالمح هذه 
العالقة )الصداقة( منذ النشأة االوىل 
لــولــدك مــع وضـــع خــطــوط محــــراء ال 
يتعداها حتى حتفظ احلدود الطبيعية 
بني الطرفني منها صفة االبوة والفارق 
الزمين بينهما و حتى تبقى نظرية أن 
االب اب واالبــن ابن بشكلها اجلديد و 
احملبب لدى مجيع االوالد حبسب اسلوب 
الصداقة و تنفيذ االوامر و التوجيهات 
و كل ما يطلب منهم بكل رحابة صدر و 
أرحيية كبرية و بدون ضجر باإلضافة 
اىل اكتسابهم الثقة الكافية و الالزمة 
الصحيح يف  بالشكل  لبناء شخصيتهم 
هو  هذا  و  املهمة  العمرية  الفرتة  هذه 
املطلوب من كل أب و أم ولو تأملنا قلياًل 
يف الدستور الرتبوي الذي وضعه االمام 
زين العابدين )ع( يف رسالة احلقوق و 
حتديدًا يف اجلزء اخلاص يف حق الولد 
والــده لوجدناه قد وضــع االسس  على 
الصحيحة واملثالية اخلاصة بهذا االمر 

فقال )ع( )و حق ولــدك فــان تعلم أنُه 
الدنيا  عاجِل  يف  اليَك  ومــضــاٌف  منَك 
خبــريِه وشــره وانــك مسؤوٌل عّما وليتُه 
حبسِن  املتزين  عمَل  أمـــرِه  يف  فأعمل 
واملعذرة  الدنيا  عــاجــل  يف  عليه  أثـــره 
اىل ربِه فيما بينَك وبينُه حبسِن القيام 
عليه واالخــذ له منه ( وإن عمل ابنك 
الناس: رحم اهلل  له  عماًل حسنًا، قال 
أباك!.. وإن عمل سوءًا قال الناس: لعن 
اهلل أباك!.. وأنك مسؤول عما وليته من 
-عز  ربــه  على  والــداللــة  األدب  ُحسن 
فأعمل  طاعته..  على  واملعونة  وجــل- 
يف أمــرِه عمل من يعلم أنه مثاب على 
اإلساءِة  على  ومعاقب  إليه،  اإلحسان 

إليه. 
وعنه أيضًا: ) وحّق الصغري: رمحته 
يف تعليمِه، والعفو عنه، والسرت عليه، 
والرفق به، واملعونة له(.. وهلذا يسعى 
اإلسالم دائما إىل جعِل األسرة املسلمة 
قدوة حسنة طيبة، تتوفر فيها عناصر 
القيادة الرشيدة يف تربية األبناء.. وأهم 
قاعدة من قواعد الرتبية اإلسالمية، هي 
أن توجد عملية تربوية لقدوِة الصالح، 
وحِب اخلري، والعمل الصاحل.. لذا قال 
اإلمام الصادق )ع(: )وجتب للولد على 
لوالدتِه،  أختياره  ثالث خصال:  والــدِه 
تأديبه(..  واملبالغة يف  وحتسني امسه، 
ومن هنا يعترب األبــوان هما املسؤوالن 
األول عن تربية أبنائهم تربية صاحلة، 

ليكونوا قرة عني له يف مستقبله..
اآلباء  وحمــنــة  الــعــصــر  مشكلة  إن 
واألبناء يف عامِل اليوم، أشد خطرًا على 
سعادِة الطرفني، لعدِم فهم اآلباء ُأسس 
الرتبية الصحيحة من جهٍة!.. ومن جهٍة 
أوامر  على  األوالد  متــرد  هــو  ُأخــــرى: 
منشأ  عــن  التحدث  وقبل  الــوالــديــن!.. 
هـــذا اإلحــســاس مــن اجلــانــبــني ينبغي 
للمربي، أن يوضح مصدر تلك الرتبية 
الـــيت رمســهــا اهلل سبحانه  الــصــاحلــة 
والتقوى..  والــورع،  واألمانة،  بالصدِق، 

السالم(  األطهار)عليهم  األئــمــة  مثل 
كانوا يبذلون قصارى جهدهم يف تعليم 
املوالني  وتــلــقــني  الــشــرعــيــة،  األحـــكـــام 
يعترب  وال  احملمدية..  املعارف  و  العلوم 
إال  لشيعتهم،  تابعا  الرجل  )ع(  األئمة 
إذا كان مطيعًا ألمِر اهلل، جمانبًا هواه 
أخذًا بتعاليم اإلسالم وإرشادات الُسنة.. 
يكونوا  أن  أتباعهم  من  يريدون  وكانوا 
والرشاد،  عليه  واإلدالء  احلــق،  دعــاة 

بالعمِل واللسان. 
ترجو  االب-  عزيزي  -يــا  كنت  وإن 
صدقٌة جارية بعد املمات: عليَك برتبيِة 
أبناءك حسب الكتاب والسنة واجملتمع 
الصاحل، وقد رسم الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله( مناهج يف الرتبية الصاحلة 
والوفاء.. روي عنه قال: )أحبوا الصبيان 
وأرمحــوهــم فــإذا وعدمتوهم ففوا هلم 
ترزقونهم..  أنــكــم  إال  ـــرون  ي ال  فــإنــهــم 
لشيٍء،  يغضب  ليس  وجــل  عز  اهلل  إن 
كغضبِه للنساِء والصبيان(.. وقال رسول 
اهلل)صلى اهلل عليه وآله(: )من حِق الولِد 
على والدِه ثالثة: حُيسن أمسه، وُيعّلمُه 
الكتابة، ويزوجُه إذا بلغ(.. وقوله صلى 
اهلل عليه وآله أيضا: )إكرموا أوالدكم، 

وأحسنوا أدبهم؛ يغفر لكم(.
وقــد ورد عــن أبــي الــزهــراء حممد 
)صلى اهلل عليه وآله( قال: )ألن يؤدب 
يتصدق  أن  من  له  ولــده، خري  أحدكم 
ـــــوم(.. وإن كانت  ي كــل  بــنــصــِف صــــاٍع 
تربيتك هلم على هذه الوصايا واألوامر، 

فال تقلق.. 
بــقــوِل اهلل  تتعمق  أن  مــنــَك  وأرجـــو 
يقولون  الصاحلني:)والذين  عــبــادِه  يف 
قرة  وذرياتنا  ازواجنا  من  لنا  ربنا هب 
أعنُيٍ وأجعلنا للمتقنِي إماما(.. والعبء 
يف  عهدتا  تــكــون  أن  بــد  ال  واملسئولية 

رقاب الوالدين. 
فتاتي الغالية...

مكانتِك  تدركني جيدًا  إنِك  ال شَك 
ـــِك  الــــيت ال ُتـــقـــدر بــثــمــٍن لــــدى ُأســـرُت
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وخصوصًا عند أبويِك احلنونني، ألنِك 
جوهرٍة مثينٍة نادرًا ما تتكرر، بل رمبا 

ال تتكرر.. فأنِت احلسنة
والديِك،  على  بها  اهلل  َمـــنَّ  الــيت 
تتمتعي  إذا مل  وأنــى لِك محل األمانة 
حيث  تسرُي  ُصلبة  إميانيٍة  بشخصيٍة 

يأمر احلق وتقف حيث ترى الباطل؟
أعتقد أنك يا عزيزتي مبا حتملني 
من وعي ملا يــدور حولك أنــت.. وحول 
من  حتملني  ومبــا  ــِك،  وأمــت جمتمعِك 
حملمد  ووالء  أصيلة،  رسالية  ثقافة 
وآل حممد)ص( وملن سار على نهجهم 
من العلماء الربانيني .. أنت قادرة على 
اهلل  أرادهــــا  كما  شخصيتِك  صياغة 

وللدور الذي أراده اخلالق لِك.
و ان العقل  والرسالة والقدرة على 
االختيار هي نعم إهلية كربى أنعم اهلل 
سبحانه وتعاىل َعلَّيَّ وعليِك وعلى بين 
البشر كافة، وعليِك أن تتعاملي معها 

كما أراد املنعم جل شأنه.
يف  التفريط  أن  تعلمي  أن  وعليك 
أي منها يعين االحنــدار حنو اهلاوية، 
باحلكمة  يـــزودك  بها  التمسك  بينما 
وضغوطاتها،  احلياة  مع  التعاطي  يف 
والــصــالبــة أمـــام الــشــهــوات واألهــــواء 

وشباك الشيطان الرجيم وجنوده.
وخـــري مــا أخــتــم بــه دعـــاء لصالح 
لــي يف أوالدي  ـــارك  ب األبــنــاء:)الــلــهــم 
بّرهم  وأرزقــــــين  لــطــاعــتــك  ووفــقــهــم 
ضالني  غــري  مهتدين  هــداة  وأجعلهم 
وال مضلني وحبب اليهم اإلميان وزينة 
يف قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق 

والعصيان وأجعلهم من الراشدين(.

رقية حممد
بغداد

الشريعة  أن  املـــعـــلـــوم  مــــن 
حلركٍة  مــســتــوعــبــة  اإلســـالمـــيـــة 
وتبنّي  واحلدود،  الضوابط  حتدد 
األلــتــزامــات املــفــروضــة عــلــى كِل 
الصنفني  كــــال  وجتـــعـــل  مـــســـلـــٍم 
أمــــام اهلل عــــّز وجـــّل  مــســؤولــني 
وهذا  وأقــواهلــمــا،  أفعاهلما  عــن 
الرجل واملرأة على قدِم  يعين أن 
املساواة أمام اهلل تعاىل من حيِث 
األجــر والــثــواب، ألن األعــمــال ال 
يتوقف على جنِس من قام به، بل 
ينصب على العمِل نفسه ال غري، 
إذ  واملرأة سواء  الرجل  منزلة  إن 
إن التكريم االهلي لإلنسان أنصَب 

على النوِع كله ال على فئٍة خاصة، 
الكريم  الــقــرآن  أن  نــرى  وكــذلــك 
يف  متساويني  اجلنسني  جعل  قد 
املسؤولية يف اجملتمع، وال تقتصر 
مسؤولية املرأة عند حدود العمل 
املنزلي كزوجٍة وأٍم تربي أطفاهلا 
للمستقبل،  وتؤهلهم  وحتتضنهم 
أهميتِه  وعــلــى  الــــدور،  هــذا  ألن 
املنظومة اإلسالمية، ال حيرم  يف 
املرأة وال مينعها من القيام بأدواٍر 
القابليات  كانت حتمل  إذا  ُأخرى 

لذلك.  واملواصفات  واملؤهالت 
ومن هنا ندخل بأختصار إىل 
االسالِم  يف  السياسي  العمل  أن 

هل لعمل المرأة ضوابط شرعية؟
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وليس  ـــرأِة  امل على  حمــظــورًا  ليس 
حــكــرًا عــلــى الـــرجـــِل وحــــده، ولن 
على  االســتــدالل  عملية  يف  نــدخــل 
إمنا  السياسي،  املــرأة  عمل  جــواِز 
الشرعية  الضوابِط  على  سنقتصر 
باحلدوِد  وااللــتــزام  املـــرأة،  لعمِل 
واآلداب اإلسالمية يف هذا اجملال 

وغريه من جماالِت عمل املرأة. 
لباِس  يف  بــد  ال  الــلــبــاس:  اواًل: 
املرأة أن يكون مطابقًا للمواصفاِت 
ساترًا  يكون  أن  مبعنى  الشرعية، 
الوجه  عـــدا  مــا  لــكــامــِل جــســدهــا 
املسموح  اجلـــزءان  وهما  والكفني 
عنهما  بالكشِف  املسلمة  لــلــمــرأِة 
أمــام غــرِي احملـــارم، وهــذا اللباس 
مبعنى  ــًا،  شــرعــي ــكــون  ي أن  بــد  ال 
بكشف  يــســمــح  ال  فــضــفــاض  أنـــه 
تكون  وأن  املـــرأة،  جسم  تفاصيل 
مــتــزنــة، مــضــافــًا اىل عدِم  ألــوانــه 
حمرمان  ألنهما  والتزين،  الــتــربِج 
األجنيب،  الرجل  أمــام  املــرأِة  على 
ميكن  كــــان  اذا  الــعــطــر  ـــك  ـــذل وك
وهذا  قــرٍب،  عن  يشمه  أن  للرجل 
ال  املــرأة حتى  أجــِل حفظ  من  كله 
غري  من  للمضايقاِت  عرضة  تكون 
النفوس  بــعــض  مــن  أو  املــلــتــزمــني 
أستغالهلا  حتــاول  الــيت  الضعيفة 
اللباس  بضوابِط  تلتزم  مل  لو  فيما 

الشرعي. 
ثــانــيــًا: االخــتــالط: وهــو عبارة 
يف  معًا  واملــرأة  الرجل  تواجِد  عن 
لشيٍء  أو  للعمِل  سواء  واحد  مكاٍن 
يكن  مل  وأن  واألخــــتــــالط  آخـــــر، 
ضوابط  له  أن  إال  بــذاتــِه،  حمرمًا 
ــزام بها،  ــت إخــالقــيــة ال بــد مــن االل
املـــــــرأِة يف هذا  عــلــى  ــــذا جيـــب  ل
فال  ــفــســهــا  ن حتـــفـــظ  أن  اجملــــــال 
تتحدث مع الرجاِل اال مبا هو من 
او من شؤون احلوار  شؤون عملها 
اجلاري، فتطرح اراءها يف موضوع 

وتبعد  فــقــط،  والــنــقــاش  احلــديــث 
بأمور ال عالقة  والتكلم  املزاح  عن 
وال  واجلــدل،  البحث  مبوضوع  هلا 
شخصيٍة  مــوضــوعــاٍت  يف  تــدخــل 
يتنافى  ذلك  ألن  بإسرتها،  خاصة 
مــع حــرمــة املــنــزل الــزوجــي الذي 
او  واوالدهــا،  بزوجها  املــرأة  جيمع 
متزوجة،  تكن  مل  إن  أهلها  مبنزل 
فـــلـــأســـرِة حـــرمـــٍة خــاصــة بــهــا ال 
االخرين، هذا  أمام  جيوز فضحها 
املختلط  اجمللس  حرمة  عن  فضاًل 
كالضحِك  وعبثيًا،  لغويًا  صار  إذا 
خترج  مبواضيِع  والكالِم  والقهقهِة 
واإلخالقياِت  اآلدِب  حــــدوِد  عــن 
يف  املتعارفة  والعقالئية  اإلسالمية 

امللتزمة.  جمتمعاتنا 
اخلطاب:  لــغــة  مــراعــاة  ثــالــثــًا: 
املرأِة  على  اجملــال جيــب  هــذا  ويف 
تتحدث  الــيت  الطريقة  تراعي  أن 
وجادة  عقالنية  تكون  حبيث  بها، 
متايل  ال  متزن  وبأسلوٍب  وهادفة 
أو  الصوت  نــربِة  إثــارة يف  وال  فيه 
يكون  ال  وحــتــى  اإللـــقـــاء،  طــريــقــة 
ــــارة لــلــجــنــس اآلخــــر من  ــاك إث هــن
بعض  تراعي  أن  عليها  املرأة  كالم 
الضوابط عند إلقاء الكالم، كذلك 
فــيــه وحركات  تــقــف  الـــذي  املــكــان 
تتكلم  عــنــدمــا  ويــديــهــا  جــســدهــا 
كل  ففي  اآلخــريــن،  اىل  ونظراتها 
ذلك جيب اإلتزان واإللتزام بآداِب 

املرأة. 
االل���ت���زام ب����آداب اإلس���الم 

العمِل:  العامة في 
وحيرم  مــا جيــب  اىل  مــضــافــًا 
عملها ضمن  املــرأِة يف جماِل  على 
هناك  الــعــام،  األجتماعي  اأُلطـــار 
ينبغي  مجلة من اآلداِب اإلسالميِة 

منها:  نذكر  مراعاتها، 
حياِئها  ــى  عــل احملـــافـــظـــة   -1
وصفائها  وطـــهـــارتـــهـــا  وعــفــتــهــا 

خالل  من  ممكن  وهــذا  اإلنساني، 
شأن  ال  فيما  نفسها  أقــحــام  عــدم 
هلا به، او تدخل يف نقاشاٍت ال دور 

فيها.  هلا 
والوقار  بــاهلــدوِء  االلــتــزام   -2
بضوابط  واأللـــتـــزام  والــســكــيــنــة، 
به بروح متفانية  الذي تقوم  العمل 

كبرية.  وأمانة 
عدم االختالط مع الرجال   -3

اذا مل يكن هناك من داٍع لذلك. 
مبفردها  اخلــــــروج  عــــدم   -4
العمل،  مــكــان  مــع أي رجــل خــارج 
كأن  الشرعية،  الضوابط  وفق  اال 

تكون ضمن وفد نسائي مثاًل. 
االجنرار اىل مشاكل  عدم   -5
تؤدي  الــيت  نــوع خصوصًا  أي  مــن 
التصادم،  او  الـــصـــوت  رفـــع  اىل 
اســـاءٍة اىل مسعِة  ذلــك من  ملا يف 
والعاملة  عــمــومــًا  املــســلــمــة  املــــرأة 

خصوصًا. 
اإلجيابي  الــتــعــاون  إظــهــار   -6
العمل،  مصلحة  فــيــه  ملــا  والــبــنــاء 
ولو  وطاقاتها،  قدراتها  كل  ووضع 
األمر  لــزم  إذا  منها  املطلوبة  غري 

ذلك. 
املبادرة إىل إشاعة جو من   -7
العامالت  بــني  واإلنــســجــام  املـــودة 
من دون النظر اىل املسؤولية، ألن 
ينبغي  اليت  هي  اإلسالمية  األّخوة 
لــلــعــالقــاِت بني  تــكــون حــاكــمــة  أن 

العامالت خصوصًا.  األخوات 
احرتام اراء االخرين وعدم   -8
للنقد،  موردًا  كانت  واذا  تسفيهها، 
موضوعيًا  النقد  يكون  أن  فينبغي 
اخللل  مـــواطـــن  لــتــبــيــان  وهــــادفــــًا 

واخلطأ. 

الياسري بتصرف:ايالف 
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إن قضية كربالء مل تنفرد بالرجال , 
وامنا شاركت فيها النساء من آل بيت 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، 
بل دار القسم  األكرب واجلانب األهم 
العظيمة  كربالء  دورها من قضية  يف 
وهو حفظ واقعة كربالء وبقاء أهدافها 
ومثارها , وإستمراريتها وداومها على 
ــنــســاء يف  ـــوال ال ــنــســاء إذ ل أكـــتـــاف ال
كربالء  أمية  بنوا  ألبــاد  كربالء  قضية 
وحمـــوا مــن الــتــاريــخ أمســهــا وأنسوا 
السامية  وأهــدافــهــا  األليمة  واقعتها 
ومثارها الطرية وألماتوا ذكرها وذكر 
األسالم والقران، ولكن النساء من آل 
الرسول هن الالتي أشرتين بأسرهن 
وسبيّهن العزيز على رسول اهلل )صلى 
ومبواقفهّن  وســلــم(،  وآلـــه  عليه  اهلل 
املشرفة بقاء كربالء وبقاء أسم اإلمام 
أهدافه  السالم(وبقاء  احلسني)عليه 

والـــيت هي  األصــالحــيــة  نهضته  مــن 
اإلمام  أصطحاب  يعين  احلقيقة  يف 
معه  النسوة  السالم(  )عليه  احلسني 
اىل كربالء - معجزة اإلمــام احلسني 

)عليه السالم(.
ولوالهذا الدور الكبري للنساء حملي 
يا ترى من بني  الثورة، فمن هي  ذكر 
قضية  بطلة  التعبري  صح  إن  النساء 
كربالء فإنا لو راجعنا التاريخ وتصفحناه 
وأطلعنا على املواقف البطولية للنساء 
ألجبنا  منهن  لكل  العظيمة  واملــراجــل 
بكل قوة وصراحة أن بطلة كربالء من 
النساء هي عقيلة بين هاشم السيدة 
إذن  الــســالم(  )عليها  الــكــربى  زيــنــب 
هي  الــســالم(  )عليها  زينب  فالسيدة 
وبكل جدارة وكفاءة بطلة كربالء , تلك 
املرأة اليت خطبت وهي متر بأصعب 
النفوس  حولت  ,فبخطبتها  الظروف 

وأبكت منها  القلوب  , وغريت عربها 
العيون , حتى أصبح الناس يفيقون من 
نومتهم ويندمون فهي أم عاشوراء وهي 
كربالء  يف  احلسينية  الــثــورة  أنتصار 
إمرأة  هكذا  مبثل  أقتدى  ملن  فطوبى 
الرجال  وقفت  وقفتها  كانت  عظيمة 
وحجابها  عفتها  بأوج  وهي  الشجعان 
وحــشــمــتــهــا وحنــــن كــنــســاء جيـــب أن 
نقتدي بسريتها الطاهرة وشخصيتها 
أعطاها  احلسني  ألن  بنفسها  وثقتها 
 ، بعده  من  ثــورة عاشوراء  إكمال  دور 
)عليها  زينب  السيدة  بعد  مــن  وحنــن 
السالم( يأتي دورنا حنن إجتاه زينب 
)عليها السالم(بتكملة دورها يف إحياء 

ثورة احلسني لكل العامل . 
املصدر -اخلصائص الزينبية

انتصار فتحي 

دور املراة يف قضية كربالء املقدسة
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الـــصـــادق)عـــلـــيـــه  اإلمـــــــــام  روي 
أمرنا( أحيا  من  اهلل  السالم(:)رحم 

)حبار األنوار:ج2(.
فذكر مصيبة اإلمام احلسني)عليه 
واقعة  ــى  عــل ـــقـــاء  هـــواإلب الـــســـالم( 
عاشوراء ماثلة يف األذهان، وهي سّنة 
إلحياء ذكر األئّمة. وهذا الذكر سواء 
جاء كمقطٍع يف ختاِم احلديث واملوعظة 
، أوبشكٍل مستقل ، فهويشرح احداث 
كـــربـــالء وكــيــفــيــة إســتــشــهــاد اإلمــــام 
احلسني وأنصاره وسائر األئمه, بشكٍل 
البكاء  ويوجب   , واألســى  األمل  يثري 
السالم(.  الشهداء)عليه  سيِد  على 
وتنقل احلــوادث اليت تروى من كتِب 
املقاتل, والبد أن يعول هذا النقل على 
املصادِر املعتربه واألشعار الصحيحه 
لكي التكون يف إساءِة ملقاِم املعصومني 

ومنزلة أهل بيت العصمة.
السالم(  السجاد)عليه  اإلمام  بقي 
ــِر مصيبة  ــذك يــبــكــي عــشــريــن ســنــه ل

عــاشــوراء ويــقــول:)) أمنــا أشكو بثي 
ما  اهلل   من  وأعلم  اهلل،  وحزني اىل 
أذكــر مصرع بين  إني مل  تعلمون،  ال 
العربه(( لذلك  خنقتين  إال  فاطمة 
األمــالــي(, مبعنى  الــصــدوق،  )الشيخ 
أن ذكــر تلك الــواقــعــة واحلــديــث عن 
تلك املظلومية يكفي إلبكاِء املستمعني 
باألكاذيب  الــذكــر  خلــلــِط  والحــاجــة 
والــــروايــــات الـــيت الأســــاس هلــا من 
طاووس:  أبــن  السيد  قــال  الــصــحــِة، 
املنقول،  األئمة  عن  األحــاديــث  فمن 
أبــي حمــمــود، قال:  بــن  أبراهيم  عــن 
شهر  إن  السالم(:  الرضا)عليه  قال 
اجلاهلية  أهــــل  كــــان  شــهــر  احملــــرم 
فيه  فأستحلت  القتال،  فيه  حيرمون 
وسيب  حرمتنا،  فيه  وهتكت  دماؤنا، 
وأضرمت  ونـــســـاؤنـــا،  ـــا  ـــن ذراري فــيــه 
النريان يف مضاربنا، وأنتهب ما فيها 
من ثقلنا، ومل ترع لرسول اهلل)صلى 
اهلل عليه وآلــه(حــرمــة يف أمــرنــا، إن 

وأسبل  جفوننا،  أقــرح  احلسني  يــوم 
كرب  بـــأرض  عــزيــزنــا  وأذل  عيوننا، 
وبـــالء، أورثــتــنــا الــكــرب والــبــالء اىل 
احلسني  مثل  فعلى  األنــقــضــاء،  ــوم  ي
فليبك الباكون، فأن البكاء عليه حيط 

الذنوب العظام. 
اىل  ـــــــؤدي  ي املـــصـــيـــبـــه  ذكــــــر  إن 
احلسني)عليه  ثــورة  مفهوم  تكريِس 
القلبية  الصلة  توطيِد  السالم( واىل 
والعاطفية للشيعِة مع سيِد الشهداء، 
ويفشل خمطط األعداء يف حموآثار 
جرميتهم وينشأ عنها جمتمع يناصر 
ومن  الظاملني  وخيــاصــم  البيت  أهــل 
والقراء  اخلطباء  يكون  أن  الطبيعي 
ويبدون  احلساس  املوقع  هلــذا  أهــاًل 
الدقة الكافية يف حمتوى املراثي اليت 
األكابر  بنصائِح  ويلتزمون  يلقونها 

بشأِن هذه املهمِة.
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ـــه  ووعـــي اإلنـــــســـــان  إدراك  ان 
لقادران مبساعدة ملكة اخليال على 
التعبري عن أشياء او موضوعات قد 
عن  الــنــاتــج  اإلحــســاس  عنها  يغيب 
هذه  بــان  الــقــول  ميكن  لكنه  البصر 
املوضوعات واألشياء إمنا تعثر داخل 
العلماء  عليه  أطلق  ما  على  اإلنسان 
لذلك  نتيجة  وهــي  الداخلي  البصر 
قــيــمــا مجالية  ثــنــايــاهــا  بـــني  حتــمــل 
القيم  هــذه  لكن  معينة  مســات  ذات 
قاصرة  تــكــون  ان  الميــكــن  اجلمالية 
مهمة  فللمضمون  فقط  الشكل  على 
أخرى الميكن جتاهلها او فصلها عن 

الشكل متاما .
بني  الــعــالقــة  قــضــيــة  كــانــت  وإذا 
عامة  قــضــيــة  واملـــضـــمـــون  الــشــكــل 
عموما  التشكيلي  الفن  يف  وأساسية 
فـــإنـــهـــا متـــثـــل وعـــلـــى حنـــو ارتـــبـــاط 
التشكيلي  اجلوهر  باملضمون  الشكل 
احلقيقي الذي تقوم عليه روح اخلط 

العربي الفنية واجلمالية وتتحرك من 
وتنجلي  واإلحيــاء  التعبري  يف  خالله 
التشكيلية:  خــصــائــصــه  ــا  ــه جبــالئ

والذهنية. البصرية 
تسمو  بالذات  العربي  اخلط  ويف 
قيمة الشكل بقيمة املضمون من حيث 
الفين  التكوين  يف  الشكل  اكتساب 
املضامني  مســو  مــن  وبـــهـــاءه  قيمته 
اخلط  الــيت حنــى  واخلــالــدة  البليغة 
كالم  خط  أداء  عرب  حنوها  العربي 

اهلل عز وجل ) اآليات القرآنية(. 
العربي  اخلــط  تــطــور  مــســرية  ان 
مسرية لتاريخ العرب واملسلمني ولعل 
رحلة  انها  املسرية  هذه  مامييز  أهم 
باإلميان  هلا  املتأمل  يشعر  وجدانية 
فاحلروف  احملمدية  الرسالة  وتوهج 
ماجيعلها  احلــيــويــة  مــن  هلــا  العربية 
الفنان  إصـــرار  تعكس  حية  عناصر 
املسلم وتفانيه لتحقيق أعلى درجات 
ـــقـــان. وذلــــك انــطــالقــا مـــن قول  اإلت

الرسول الكريم حممد ) ص( : )رحم 
اهلل امرئ عمل عمال فأتقنه(.

ومن هنا فان الشكل هو الرتكيبة 
حيد  الــذي  الشكلي  البناء  او  املادية 
املعنى الداخلي داخل إطاره او سياجه 
يف حمافظة منه على احملتوى الفكري 
املضمون  بــني  والــعــالقــة  للمضمون 
هيئة  وتشبه  تعادل  الفن  يف  والشكل 
الفن  يف  املضمون  ومعناها.  الكلمة 
حيـــدد مــاهــيــة الــشــكــل الــــذي خيدم 
الذي  والشكل  فيه  الكامنة  األفــكــار 
موظفة  إيــصــال  أداة  هــو  عليه  يــقــع 
توظيفا فنيا مفيدا على هذا نستطيع 
ان نضع أيدينا على الدور املهم الذي 
فبدونه  الفن  جمال  يف  الشكل  يلعبه 
ال يستطيع املضمون ان يتفتح او يعثر 
على حياة له ومبعنى آخر يبقى جمرد 
وبالتالي  الــذهــن  صفحات  يف  فكرة 
العقلية  حمتوياته  إيصال  عن  يعجز 
عرب  الناس  إىل  والثقافية  والفكرية 

اخلط العربي مجالية وتفرد
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العمل الفين .
اجلمالية  الــنــظــريــة  ـــرى  ت وبـــهـــذا 
هو  او  نفسه  عــن  يعلن  ال  الشكل  ان 
العرض  ساحة  داخــل  األشياء  يتقدم 
الفين بقدر ماحيمل التعبري الداخلي 
إىل  ليوصلها  املختلفة  للمضامني 
تلعب  وهـــنـــا  املـــتـــأمـــل  او  املـــشـــاهـــد 
االعرتاضية  او  العالماتية  العناصر 
من  كــبــريا  جــانــبــا   )   semiotic  (

التحقيق .
لغة  او  ان لكل فن عالمات معينة 
مبعنى  استعاريا  تستعمل  به  خاصة 
التعامل مع الشئ ال مباشرة بل بنقلة 
واحــــدة بــوســاطــِة أشـــيـــاٍء آخــــرى أي 
فيكو  وهلــذا يصر  التعامل ال احلــريف 
يف  ذهنية  لغة  وجــود  ضـــرورة   ( على 
مشرتكة  الــبــشــريــة  األنــظــمــة  طبيعة 
تــدرك جوهر  عند مجيع األمــم الــيت 
األشياء املوجودة ... على حنو متماثل 
تعدد  متعددة  بتكييفات  عنها  وتعرب 

اجلوانب يف هذه األشياء ( .
ومـــن هـــذه الــلــغــة الــذهــنــيــة اليت 
ــكــشــف نــفــســهــا بــصــفــتــهــا الـــقـــدرة  ت
البنى  تركيب  على  القادرة  الشمولية 
البناء  ملتطلبات  طبيعتها  وإخــضــاع 

الفين. 
وما اود  التأكيد علية هو ان البنية 
هلا  ان  مبعنى  حيوية  تكون  ان  جيــب 

ــمــرار مــن خالل  الـــقـــدرة عــلــى االســت
جيب  اخلــطــي  فالتكوين  هلــذا  املـــادة 
العناصر  على حتويل  قــادرا  يكون  ان 
التشكيلية كاخلط واحلرف مثال إىل 
االحتفاظ  مــع  خـــالق  تشكيلي  عــمــل 

ببنية العمل اخلاصة . 
الدكتورة صفا
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نــســاء الطفوف  الــكــالم عــن  ميــكــن 
حيث  متمايزتني  جمموعتني  ضمن 
أهل  حــرائــر  األوىل  اجملموعة  تضم 
بيت  ونــســاء  الــســالم(  البيت)عليهم 
اليت هاجرت  الوحي وهي اجملموعة 
مع اإلمام احلسني)عليه السالم( من 

املدينة اىل مكة ثم اىل كربالء. 
وهي أيضًا اجملموعة اليت تعرضت 
فهي  واخلــطــوب،  التحديات  ألقسى 
الــــيت عـــاشـــت أحــــــداث املـــعـــركـــة يف 
الساخنة  أجــواءهــا  وعاشت  كربالء، 
كــمــا أن هـــذه اجملــمــوعــة متــثــل ركب 
أستشهاد  بعد  أســرن  الــيت  السبايا 
السالم(من  احلــســني)عــلــيــه  اإلمــــام 
العراق اىل الشام، ورجعّن ثانية اىل 

كربالء يف األربعني وبعدها ُعدَن اىل 
املدينة املنورة. 

ــهــا اجملــمــوعــة الـــيت قامت  كــمــا أن
بـــالـــدور اإلعـــالمـــي اخلـــطـــري حيث 
نــشــرت فــكــرة الـــثـــورة وأهــدافــهــا يف 

األمصار والبالد اليت دخلوا إليها. 
تأتي  اجملــمــوعــة  هــذه  رأس  وعــلــى 
الطالبية  واللبوة  هاشم  بــين  عقيلة 
السّيدة زينب بنت أمري املؤمنني)عليه 
الــيــهــا الثقل  يــعــود  الـــســـالم( والـــيت 
الــكــبــري مــن مــهــام مــا بــعــد الطفوف 
أمري  بنت  كلثوم  أم  الــســيــدة  ومعها 
املؤمنني)عليه السالم(، وفاطمة بنت 
اإلمام احلسني)عليه السالم( وأختها 
بنت  ــاب  ــرب وال احلــســني  بنت  سكينة 

أمرؤ القيس الكلبية أم الرضيع وهي 
احلسني)عليه  زوجـــات  مــن  الوحيدة 
السالم(اليت كانت حاضرة يف واقعة 

الطف. 
بنت  ـــة  ـــي ورق الـــقـــاســـم  أم  ـــة  ـــل ورم
بنت  ومحيدة  السالم(  احلسني)عليه 
غريهّن  وأخــريــات  عقيل،  بــن  مسلم 

جئن مع اإلمام اىل كربالء. 
الــثــانــيــة: فتضم  *أمـــا اجملــمــوعــة 
نساء مؤمنات كان حضورهّن عرضيًا 
برجمة  أو  مسبق  لتنسيق  خيضع  مل 

سابقة. 
النساء شــاءت األقـــدار أن  وهــؤالء 
َيــُكــَن نــاصــرات لــإلمــاِم ومــن أنصارِه 
أرِض  ُكــــنَّ حـــاضـــرات يف  وبــعــضــُهــّن 

أدوار النساء
        يف ملحمة الطفوف
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أنصاِر  مــن  ثــالثــة  إن  إذ  الــطــفــوف، 
اإلمـــام كــانــوا قــد جـــاءوا مــع أسرهم 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمـــام  اىل 
بــن عمري  اهلل  عبد  وهــم  معه  وبــقــوا 
الكليب، وجنادة بن حرث األنصاري، 
وكان  األســـدي،  عوسجة  بــن  ومسلم 
أمه  بن عمري قد أخذ معه  عبد اهلل 
مضافًا  كــربــالء،  أرض  اىل  وزوجــتــه 
اليت  طوعة  هناك  كانت  هــؤالء  اىل 
عقيل سفري  بن  مسلم  وآوت  نصرت 
اإلمام احلسني)عليه السالم( وكانت 
وأم وهب  بــنــت عــمــري  َدهلــــم  هــنــاك 

وغريهّن.
ومـــع نــســاء الــطــفــوف هـــؤالء تلمع 
اهلل  سلمة)رضي  كــأم  أخــرى  أمســاء 
جمالس  أقمن  لالتي  والنساء  عنها( 
أيضًا  ومــعــهــّن  املــديــنــة  يف  ـــزاء  ـــع ال
نستحضر صورة أم البنني)أم العباس 

وأخوته(. 
لماذا حمل اإلمام نساءه 

وعياله الى كربالء؟ 
احلسني)عليه  اإلمـــــام  لـــدى  كـــان 
ألسرته،  بالنسبة  خــيــاران  الــســالم( 
فهو إما أن حيمل عياله ونساءه معه 
وإما أن يبقى اجلميع وخيرج مبفرده 
مع أوالده وأخوته وباقي األنصار من 
رجال بين هاشم، فإذا كان األمر بأن 
يرتكهم يف مكانهم ويهاجر بنفسه فال 
شك يف أن السلطات األموية ستحاول 
االستفادة منهم كورقٍة ضاغطة على 

اإلمام نفسه كي يسلم نفسه. 
كــمــا فــعــل األمــويــون مــع عــمــرو بن 
زوجته  أســروا  حيث  اخلزاعي  محق 
األموية  السلطات  أيــدي  مــن  فــّر  ــا  مّل

احلاقدة. 
وأيـــضـــًا حــصــلــت هـــذه احلــالــة مع 
ــار الــــيت أعــتــقــلــت هي  زوجــــة املــخــت
اإلذعان  على  زوجها  إلرغام  األخرى 

للسلطة األموية احلاكمة. 
الثاني  ــار  يــكــون اخلــي هـــذا  وعــلــى 
هو األقــرب ملا يصبو إليه اإلمــام من 
تغيرٍي يف الواقِع اإلجتماعي والقيمي 

واألنساني. 
ــســالم( محل  لــكــن اإلمــام)عــلــيــه ال

السالم(  الــبــيــت)عــلــيــهــم  آل  نــســاء 
سُيعانيه  مبا  يعلم  وهو  وحرائرهم... 
اجلميع من مشكالت الطريق الطويل 
اليت  والتشنجات  الطارئة  واألوضــاع 
ألن  حمالة،  ال  اجلميع  هلا  سيعرض 
إذ  للثورة،  مستقبليًا  ختطيطًا  هناك 
ال ميــكــن لــإلمــام)عــلــيــه الــســالم( أن 
واليت  الثورة  ألوان  خطط  قد  يكون 
بــســويــعــات حمــــدودة يف عمر  تــقــدر 
نتائج  الزمن ويرتك ما بعدها فاملهم 
الثورة وما ستفرزه من أحداٍث ووقائع 
على ارض الواقع فهو)عليه السالم( 
الثورة  بعد  ملا  خطط  قد  كــان  حتمًا 
كيفية  ويف  املــتــعــددة  أمــتــداداتــهــا  يف 
التعريف بها وكيفية حتقيق أهدافها، 
همه  كــان  ما  السالم(  فاإلمام)عليه 
كان  ولكن  فحسب  وقتها  يف  الــثــورة 
الزمين  التواصل  حتقيق  اىل  يهدف 
البعيد املدى لدى األمة مع الثورة، إذ 
محل اإلمام)عليه السالم( محلة من 
املبلغات الالتي كانت الواقعة حباجة 
اىل خطابهن كما كانت الثورة حباجة 

اىل دمه وتضحيته. 
ألخيه  السالم(  اإلمام)عليه  وقــال 
حمــمــد بــن احلــنــفــيــة: )شــــاء اهلل أن 

يراني قتياًل ويرى النساء سبايا(. 
بإن  لــو سّلمنا  أخـــرى  نــاحــيــٍة  ومــن 
اإلمام)عليه السالم( مل يشأ أن يأخذ 
ردة  هــي  والــعــيــال...فــمــا  النساء  معه 
أنفسُهّن؟ ماذا سيصنعن  النساء  فعل 
لــو جــاءهــّن رســـول خيــربهــّن مبقتل 
سيكون  هل  السالم(؟  احلسني)عليه 
ومن  والبكاء؟  النواح  ســوى  دور  هلــّن 
املؤكد أن هذا البكاء سيكون يف املدينِة 
وحدها وألياٍم معدودة من الزمن كما 
حدث مع باقي األئمة)عليه السالم( 
يكون  لــن  حينئذ  شـــيء!!  كــل  وينتهي 
للنساِء دور يف القضيِة أبدًا، وال يبقى 
للنساِء أية مهام أمام هذه الثورة اليت 
املقدسات مبا يف  كل  فيها  ستستباح 

ذلك املعصوم نفسه...
وهنا البد من إشارة وهي أن اإلمام 
كــان قــد إطــمــأن اىل الــوعــد االهلي 
وبأنهّن  املـــخـــدرات  هــــؤالء  بــصــيــانــة 

سيكّن بعيدات عن األذى، وجند ذلك 
ملا  للنساء  وصيته  خالل  من  واضحًا 
ودعهّن وقال:)أستعدوا للبالء وأعلموا 
وحافظكم( حاميكم  تعاىل  اهلل  أن 
احلسني)عليه  اإلمــام  مقتل  )املــقــرم: 

السالم(،ص276(. 
وقد ذكر املرحوم كاشف الغطاء:)لو 
يتعقبه  ومل  ــده،  وول هو  احلسني  قتل 
املقامات  تلك  يف  احلرائر  تلك  قيام 
ــا حتــقــق غرضه  بــتــلــك الــتــحــديــات مل
ــِب الـــدولـــة على  ــل ــغ غــايــتــه يف ق ــل وب
احلسني)عليه  اإلمــــام  يــزيــد()حــيــاة 

السالم(2-298: 2-297(. 
واقعة  إن  ـــول:  ـــق ال ميــكــن  وبـــهـــذا 
تواجد  كــانــت حبــاجــة اىل  الــطــفــوف 
الثورة، وحباجة اىل  تنجح  املرأة كي 
عنه  جيــزي  ال  متميز  نسائي  حضور 
الرجل، أبدًا، فمن املعلوم أن اإلمام لو 
أصطحب الكثري من الرجال ألبيدوا 
النساء  ــهــذا جـــاء محــل  وب بــكــامــلــهــم 
كداللة على ختطيط مستقبلي للثورة 
فيما ميكن أن تؤديه النساء من أدوار 
تدور ضمن مصلحة اإلسالم الكربى 
واألميان مببادئئ اإلمام يف األصالح 

والتغيري. 
أدوار النساء في ملحمة 

الطفوف هي: 
دور نصرة الثورة. 

دور المتابعة والحماية. 
الدور القيّمي. 
الدور األعالمي. 

رواية المقتل الحسيني. 
اعالن الحداد العام. 

وبذلك تقدمت نساء الطفوف دون 
لنصرة  تلكؤ  أو  تــردد  أي  يبدين  أن 
والسيدة  أوالدهـــــّن،  ومــعــهــّن  اإلمـــام 
عبد  وزوجــهــا  الــســالم(  زينب)عليها 
والذي  طالب  أبــي  بن  جعفر  بن  اهلل 
مع  أوالده  أرســـل  لكنه  مــريــضــًا  كــان 
وأم  ــنــضــال،  ال مــعــرتك  خــاهلــم اىل 
األربعة  أوالدهــا  أرسلت  اليت  البنني 
ومنهم العباس حامل راية األمام)عليه 
ولدها  جندت  الــيت  ورملة  الــســالم( 

القاسم لنصرة اإلمامة.
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ومن النساء الغري اهلامشيات:)دهلم 
بنت عمري(وهي زوجة زهري بن القني 
يف  معه  وكــانــت  امـــرأة صاحلة  كانت 
الشهادة  لينال  زوجــهــا  وحثت  سفره 
الشهداء  مــع  خـــالـــدًا  امســـه  ويــبــقــى 
السالم(  احلسني)عليه  أنــصــار  ومــع 
وعن  باهلل  العميق  اميانها  عن  لتعبري 
السالم(... البيت)عليهم  ألهل  والئها 
فأستحقت األجر العظيم واخللود يف 

ذمة التأريخ. 
وكذلك دور طوعة يقال هلا أم ولد 
فأعتقها  قــيــس  بــن  لــأشــعــث  كــانــت 
وتزوجها أسيد احلضرمي فولدت له 
بالاًل، كان مع الناس، وأمه واقفة على 
باب  على  مسلم  وقــف  تنتظره  الباب 
البيت واحلرية تسيطر على مشاعره، 
املاء  طلب  شفتيه،  حيــوط  واخلــجــل 
جلس  ثم  شــرب  بــاملــاء،  جاءته  منها، 
يتوجه؟  أين  يدري  الــدار ال  باب  على 
الغربة  وسيما  احلــائــر،  وضــعــه  أثــار 
عليه، وجلوسه عند باب البيت، أنتباه 
تشرب  أمل  تتساءل  فــراحــت  طــوعــة، 
فأجاب:  تــنــصــرف؟  ال  مل  إذن  املـــاء؟ 
أهــل يف  لــه، دار وال  إنــه غريب ليس 
بنفسه:)أنا  عــّرفــهــا  ثــم  الــبــلــد،  هــذا 
أبي طالب سفري  بن  بن عقيل  مسلم 
ورسوله  الــســالم(  احلــســســني)عــلــيــه 
له  فتحت  عــمــه(،  وأبــن  الكوفة  اىل 
باب البيت ثم أدخلته فأختبأ ليقضي 
الــغــد...( سيكون  مــاذا  وينظر  ليلته، 
ــوك:ج4/ص277- ــل وامل االمــم  )تأريخ 

 .)278
يؤوي  بيت  ليس هناك  أنه  والعجب 
كلها!!فالشيعة  الــكــوفــة  يف  مــســلــمــًا 
وباقي  الــســجــون  كــانــوا يف  اخُلــلــص 
وأغراهم  اخلــــوف  أقــعــدهــم  الــنــاس 
املال عن النصرة وملا استبدت احلرية 
يقف  أن  سوى  خيارًا  مل جيد  مبسلم 
من هم أصحابه!  يعلم  ال  بيت  جبوار 
فتكون هذه املرأة املوالية هي الناصرة 
له وهي املضيفة له، ولكن أبنها الذي 
آثـــر الــدنــيــا هــو الـــذي يــشــي مبسلم 
ــن زيـــاد ويكون  أب ويــرســل خـــربُه اىل 
املرأة  هلذه  وعجبًا  به،  لإليقاع  سببًا 
الــذي جثم  يداخلها اخلــوف  الــيت مل 

يضيفوا  أن  فأبوا  الناس  قلوب  على 
ومـــن عدوه  بــيــوتــهــم  دعــــوه اىل  مـــن 

بالنصرة!!
لكن املوقف يشري اىل قوة التفكري 
واىل دعم قوي للرسالة رغم خطورة 

املرحلة. 
دور أم وهب في نصرة آل 

السالم(:  البيت)عليه 
وهي زوجة عبد اهلل بن عمري الكليب 
املكنى بأبي وهب جاء يف املقتل فلما 
اهلل  بنت عبد  أم وهب  زوجته  أخذت 
وأقبلت  عمودًا  قاسط،  بن  النمر  من 
حنوه تقول له:)فداك أبي وأمي قاتل 
اهلل  حممد)صلى  ذريــة  الطيبني  دون 
عليه وآله وسلم( فأراد أن يردها اىل 
جتاذبه  وأخذت  تطاوعه  فلم  اخليمة 
ثوبه وتقول: لن أدعك دون أن أموت 
معك فناداها احلسني: جزيتم عن أهل 
اخليمة  اىل  إرجعي  نبيكم خريًا  بيت 
فأنه ليس على النساء قتال فرجعت(

)الطربي:ج1/ص245(. 
وعــنــدمــا أخـــذ عــبــد اهلل بــن عمري 
صربًا،  وقــتــل  وهـــب  أم  زوج  الــكــلــيب 
وجلست  وهب  أم  زوجته  اليه  فمشت 
وتقول:  عنه  الـــدم  متسح  رأســـه  عند 
هنيئًا لك اجلنة اسأل اهلل الذي رزقك 
اجلنة أن يصحبين معك فقال الشمر 
بالعمود  رأسها  رستم: أضرب  لغالمه 
أول  وهــي  مكانها  يف  وماتت  فشدخه 
امرأة قتلت من أصحاب احلسني)عليه 
الـــــســـــالم()الـــــطـــــربي:ج6/ص251(

فهنيئًا هلا هذه الشهادة. 
دور أم عمرو بن جنادة 

األنصاري: 
قتل  أن  بعد  جنادة  بن  عمرو  وجــاء 
أبـــــوه وهــــو أبــــن إحـــــدى عـــشـــرة سنة 
السالم(فأبى  احلسني)عليه  يستأذن 
وقــال: هذا غالم قتل أبوه يف احلملة 
قال  ذلــــك  تـــكـــره  أمــــه  ولـــعـــل  األوىل 
فما  له  فأذن  أمرتين  أمي  إن  الغالم: 
اســرع أن قتل ورمــي برأسه اىل جهة 
أمه  فأخذته  السالم(  احلسني)عليه 
به رجاًل  الــدم عنه وضربت  ومسحت 
املخيم  قريبًا منها فمات وعــادت اىل 
فأخذت عمودًا وقيل سيفًا وأنشدت: 

ضعيفة          الـــنـــســـا  يف  عـــجـــوز  ـــــي  إن
خــاوية بـاليــة نـحـيـفــة

أضـربـكم بضــربـة عنيـفــة         دون 
بين فاطمة الشريفة

السالم(  ــه  ــي احلــســني)عــل فـــردهـــا 
بالعمود  أصابت  أن  بعد  اخليمة  اىل 

رجلني)املقرم:ص253(. 
مارية بنت منقذ العبدي: 

أو منقذ  ــة ســعــد  ــن أب مـــاريـــة  وهـــي 
عــلــى أخـــتـــالف الــــروايــــات وهــــي من 
هلم  مألف  ودارهــا  املخلصني  الشيعة 
وقتل  البيت  أهل  فضل  فيه  يتحدثون 
يوم اجلمل مع أمري  وأوالدهــا  زوجها 
أن  بلغها  وملا  السالم(،  املؤمنني)عليه 
أشراف  كاتب  السالم(  احلسني)عليه 
نصرته  اىل  ودعـــاهـــم  الــبــصــرة  أهـــل 
جاءت وجلست بباب جملسها وجعلت 
الناس  تبكي حتى عال صراخها فقام 
وما  عندِك  ما  هلــا:  وقالوا  وجهها  يف 
اغضبين  ما  ويلكم،  قالت:  أغضبِك؟ 
أحد، ولكن انا امرأة ما أصنع، ويلكم 
نبيكم  بنت  أبــن  احلــســني  أن  مسعت 
أستنصركم وأنتم ال تنصرونه، فأخذوا 
السالح  وجـــود  لــعــدم  منها  يــعــتــذرون 

والراحلة. 
قالوا:  مينعكم؟  الذي  أهذا  فقالت: 
نعم، فالتفت اىل جاريتها وقالت هلا: 
أنطلقي اىل احلجرة وآتيين بالكيس، 
بالكيس  وأقــبــلــت  اجلــاريــة  فأنطلقت 
الكيس  موالتها  فأخذت  موالتها،  اىل 

وصبته واذا هو دنانري ودراهم. 
ما  منكم  رجــل  كــل  فلياخذ  وقــالــت 
سيدي  نــصــرة  اىل  وينطلق  حيــتــاجــه 

وموالي احلسني)عليه السالم(. 
قال الراوي: فقام عبد اهلل الفقعسي 
وهـــو يــبــكــي- وكـــان عــنــده أحـــد عشر 
وقــالــوا: اىل  فقاموا يف وجهه  ولـــدًا- 

أين تريد؟ 
قال: لنصرة أبن بنت رسول اهلل، ثم 
التفت اىل من حضر وقال: ويلكم هذه 
امرأة أخذتها احلمية وأنتم جلوس؟ ما 
عندكم عند جده رسول اهلل)صلى اهلل 

عليه وآله وسلم(يوم القيامة؟ 
قال: ثم خرج من عندها وتبعه من 
ولده أربعة فأقبلوا جيدون السري حتى 

Ďċ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة
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احلسني)عليه  بـــأن  اســتــخــربوا 
فجاء  كـــربـــالء،  ورد  الـــســـالم( 
الشيخ بأوالده اىل كربالء ورزقوا 

الشهادة. 
دور النساء النادبات 

على اإلمام)عليه 
السالم( في منع تعيين 
عمر بن سعد واليًا على 

الكوفة: 
ذكر صاحب املقتل احلسيين: 
معه)مع  املختار  صنع  من  وكــان 
ملــا أعطاه  أنــه  بــن ســعــد(  عمر 
األمان أستأجر نساء يبكني على 
احلسني)عليه السالم( وجيلسن 
ــن سعد،  ب بـــاب دار عــمــر  عــلــى 
وكان هذا الفعل يلفت نظر املارة 
اىل أن صاحب هذه الدار قاتل 
سيد شباب أهل اجلنة، فضجر 
املختار  وكلم  ذلــك  من  سعد  بن 
فقال  داره،  بــاب  عن  رفعهن  يف 
احلسني  يستحق  أال  ــار:  املــخــت
الفريد/باب  عليه)العقد  البكاء 

نهضة املختار(. 
وملا أراد أهل الكوفة أن يؤمروا 
موت  بعد  سعد  بن  عمر  عليهم 
جاءت  أمرهم  يف  لينظروا  يزيد 
نساء همدان وربيعة اىل اجلامع 
األعظم صارخات يقلن ما رضي 
ابن سعد بقتل احلسني حتى أراد 
أن يتأمر فبكى الناس وأعرضوا 

عنه)املقرم:ص206(. 
دور المتابعة والحماية: 
خاصًا  الــدور  هذا  يكون  يكاد 
السالم(  زينب)عليها  بالسيدة 
العيال  أمــور  تولت  من  بوصفها 
أخيها)عليه  اســتــشــهــاد  بــعــد 
الـــســـالم( ومــــرض اإلمـــــام زين 
ولنا  الــســالم(،  العابدين)عليه 
اليت  املسؤولية  ثقل  نتصور  أن 
هذا  يف  زيــنــب  الــســيــدة  محلتها 
ــدأ منذ  ب الـــذي  الــطــويــل  السفر 
السالم(  ــه  ــي اإلمــام)عــل خــــروج 
الركب  عــودة  وحتى  املدينة  مــن 
وقد  األول  ربيع  شهر  يف  اليها 
وقت  يف  جسيمة  مــهــمــة  كــانــت 

بالتوترات  ومــشــحــون  عــصــيــب 
وعدم األستقرار يف مكان واحد 
واحلاقدين  األعــــداء  وجـــود  مــع 
ــني...ويف مــســري مفعم  ــشــامــت وال
استشهاد  بعد  وخباصة  باحلزن 
اإلمــام وبــدء رحلة السيب حيث 
يذكر املؤرخون أنه كان يف موكب 
السبايا ما يقارب العشرين امرأة 
وأكثر من هذا العدد من األطفال 
الرؤوس ومحلها على  ومع قطع 
السبايا  مــوكــب  أمــــام  الـــرمـــاح 
وذهول األمهات وأنني الزوجات 
الوقت رعاية  والبنات ويف نفس 
قاسية  مهام  كانت  فقد  املريض 

وثقيلة أيضًا. 
وتعين مهمة املتابعة أو احلماية 
رعاية شؤون املرضى من النساء 
األطفال  ـــة  ومحـــاي واالطــــفــــال 
الصورة  وإبــقــاء  النساء  وتسلية 
الصالبة  إطــــار  يف  احلــســيــنــيــة 
العزة  نسيان  أو  اخلــنــوع  وعــدم 

والكرامة. 
ومن هذه األشارة ميكن إدراك 
صدرها  وسعة  السيدة  صالبة 
عندها  الروحي  البنيان  ومتانة 

وحجم إميانها بالثورة...
دور النساء في الصبر 

والتحمل: 
املــكــاره من غري  وهــو أحتمال 
أكثر  من  فالصرب  ولعمري  جزع 
السجايا والقيم وضوحًا وظهورًا 
رغم  أنه  ويكفي  للنساء  بالنسبة 
ما مر بهّن من صعوبات وأزمات 
الغيظ  يكظمن  بــقــني  ولــكــنــهــّن 
ــفــس عـــن اجلـــزع  ــن وحيــبــســن ال
ــى من  ووضـــــح هــــذا األمـــــر حــت
الــنــســاء الــعــاديــات جـــدًا الالئي 
يف  أمــامــهــن  رجــاهلــّن  استشهد 

املعركة. 
وأخــــــريًا نـــقـــول: ســــالٌم على 
ـــور، ســـالٌم  ـــصـــب قــلــب زيـــنـــب ال
املصائب  عليها  تــظــافــرت  مــن 
النوائب ما  والكروب وذاقت من 

تذوب منه القلوب. 
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االكتئاب
وحيمل  عصرنا،  يف  شيوعًا  االم���راض  اكثر  وه��و 

عدة عوارض، ابرزها: 
المزاج الحزين.  	•

نقصان الشعور باللذِة او االهتمام باالموِر  	•
المحيطة. 

زيادة او نقصان في الوزن.  	•

زيادة او نقصان في النوم.  	•

شعور بالوهِن العام أو التعب الشديد.  	•

القيمة  وقلة  بالذنِب،  مبرر  غير  شعور  	•
الذاتية. 

نقصان القدرة على االنتباِه والتركيز.  	•

تكرار افكار الموت او االنتحار.  	•

جيب  االع��راض  هذه  ان  اىل  االنتباه  نلفت  وهنا 
ان ترافق مع املريض ملدٍة ال تقل عن أسبوعني لكي 
فالشخص  االكتئاب،  مب��رِض  اصابتِه  عن  نتحدث 

بالكآبة(،  مصاب  ال��ي��وم  ع��ب��ارة)أن��ا  يستخدم  ال��ذي 
فهو يتكلم عن املزاج، وليس عن مرض نفسي أمسه 

الكآبة. 
أما العوامل الي تسبب اإلكتئاب فيمكن إجيازها 

مبا يلي: 
عوامل بايولوجية

وأهمها  اهلرمونات،  من  العديد  نسبة  تقل  حيث 
السريوتونني. 

عوامل اجتماعية ونفسية
 حيث يتعرض الشخص لضغوط خمتلفة ولفراٍت 
واهلستريية  ال��وه��واس��ي��ة  الشخصية  وان  ط��وي��ل��ة، 
واحل��دي��ة ت��ك��ون اك��ث��ر ع��رض��ة مل���رِض اإلك��ت��ئ��اب من 

غريها. 
سيكوديناميكية عوامل 

وهي جمموعة نظريات نفسية قد تؤدي اىل نشوء 
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املرض، مثل االضطرابات يف عالقة االم والطفل يف 
فرة الرضاعة الذي يزيد من قابلية حدوث االكتئاب 
نتيجة  حيصل  ق��د  فاالكتئاب  املستقبل،  يف  ع��ن��ده 

فقدان شيء عزيز، سواء كان حقيقيًا ام خياليًا. 
تستعمل  ال��ي  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
لكشِف هذا املرض، وهي تتالف من جمموعة اسئلة 
عالمة  املستصرح  يضع  لالجوبة،  احتماالت  وع��دة 
لتشخيص  االساليب  واح��دث  ل��ه،  االق��رب  لالجابة 
مرض االكتئاب يتم عر)PETscan(، حيث تدرس 
استقالب  نشاط  لناحية  الدماغ  يف  معينة  مناطق 

الغلوكوز وغريه. 
عالج االكتئاب:

والثاني  دوائ��ي،  االول  شقني:  من  العالج  يتكون 
نفسي.

العالج الدوائي
تطور اىل حد كبري حبيث اصبح من املمكن ختفيف 

اخنراطهم  لدرجة  ملحوظ  بشكل  املرضى  معاناة 
هذه  وتعمل  اخلاصة،  العملية  احلياة  من جديد يف 
ال��ع��الج��ات ع��ل��ى رف���ع م��س��ت��وى ال��س��ريوت��ون��ني وهو 
االكتئاب  ح��االت  يف  املسؤولة  اهلرمونات  اه��م  اح��د 

وغريها. 
العالج النفسي

ينطوي على التحليل ودراسة طرق التفكري لدى 
لكل  االف��ض��ل  ال��ع��الج  انتقاء  يتم  ان  على  امل��ري��ض، 

حالة بشكل فردي. 
ع��ّز وج��ل من  وال��ت��ق��رب اىل اهلل  ويبقى اإلمي���ان 
أهِم أساليب العالج النفسي الذاتي، وخاصة التفكر 
طمأنينة  عن  تتحدث  الي  وتعاىل  سبحانه  بآياتِه 
اْلُقُلوُب{)الرعد/28(،  َتْطَمِئنُّ  ِبِذْكِر اهللهَِّ  النفس:}َأال 

فيكون العالج من خالِل القرآن الكريم. 
د. فاضل حممد شحيمي
لبنان
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من أحدِث الدراسات اليت ُنشرت مؤخرًا كتاب)101 
تقوي  لتطور عقلك( حيث حتتوي على طرائق  طريقة 
الذهنية  العمليات  وتنظم  الــذاكــرة،  وتنعش  الــعــقــل، 

ووظائفها. 
هي  العقل  لتنشيط  االوىل  الطريقة  احملاولة:   -1
ال  ألننا  املمارسة،  خانة  ضمن  تندرج  الــيت  احملــاولــة، 

نستطيع اكتساب أية مهارة، إال من خالل التمرين. 
التأمل: طريقة أخرى مفيدة وصحية لتنشيط   -2
الضغوطاِت  التخلِص من  الذاكرة، ألنها تساعدنا على 
مفعمة  ذاكــرتــنــا  وجتعل  واملهنية،  واحلياتية  اليومية 

باالفكار. 
مراجعِة  الوسيلة على  تساعدنا هذه  التدوين:   -3
على  الضغوطات  أعباء  وختفف  عناء،  بــدون  الوقائع 
بطريقٍة  املعلومة  إســرتجــاع  بإمكاننا  فيصبح  العقِل، 

سهلة. 
مّجة،  فوائد  للماِء  أن  طبيًا  تبنّي  املــاء:  شرب   -4
فهو يساعد على الرتكيِز، وال سيما يف جماِل األعمال 

ووظائفه،  مهامه  اداِء  يف  العقل  وينشط  احلــيــاتــيــة، 
وحيـــارب املـــاء ايــضــًا االلــتــهــابــات وحيــمــي اجلــســم من 

عواقِب املخلفات. 
آثاره  للتدخني  أن  كما  التدخني:  عن  االقــالع   -5
السلبية على الصحِة، كذلك له آثاره اجلانبية السلبية 
من  يقلل  ألنــه  الذهنية،  والــقــدرات  العقِل  على  ايضًا 
على  سليب  بشكل  ويؤثر  باالوكسجنِي،  الدماغ  تزويِد 

الفيتامني)B(، املغذي للقدراِت العقلية. 
الذاكرة  لتنشيط  وســيــلــة  أفــضــل  الــضــحــك:   -6
احلادة،  النفسية  االنفعاالت  من  يقلل  ألنــه  الضحك، 
وضغط الدم، ويقوي يف الوقِت نفسه جهاز املناعة، كما 
ينشط وظائف الدماغ، وحيسن قدرات التعلم، والتذكر 

لدى االنسان. 
القيلولة: القيلولة مفيدة جدًا لتنشيط الذاكرة،   -7
الستقباِل  حاضرًا  ليكوِن  للعقِل،  الرئيس  احملفز  ألنها 
للذاكرة،  إنتعاشًا  تعطي  االسرتخاء  وحالة  املعلومات 

وال سيما يف حاِل األبتعاد عن الضجيج.

خطوات

7  تقوي ذاكرتك
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تــقــدم االنــســان ورقــيــه يــقــاس مبا 
ميــلــكــه مـــن ثــقــافــة ومــــا يــكــســبــه من 
مهمًا يف  دورًا  تلعب  فالثقافة  معرفة، 
تزيد  حيث  االنسان،  شخصية  تكوين 
وممارساته،  سلوكه  وتّقّوم  وعيه،  من 
كما متنحه القدرة على حتليل االشياء 
ابعادها، وحتسن نظرة اجملتمع  وفهم 
له، وتكسبه احرتام االخرين وتقديرهم 

له وملا ميلكه من ثقافة. 
اجييب بـ)أ( او بـ)ب( على االسئلة 

التالية: 
وقت فراغِك:  -1

تقضيه يف القراءة.  أ - 
تقضيه يف النوم.  ب - 

اذا سألِك احد عن موضوع   -2
علمي: 

عنه،  تــقــرأي  حتى  ال جتييب  أ - 
ثم تعودي عليه باالجابة. 

جتــيــيب بــأيــه اجـــابـــة، كــي ال  ب - 
تظهري مبظهر اجلاهلة. 

على  كبيرًا  وقتًا  تقضي   -3
االنترنيت: 

العلمية  املــواقــع  لتتصفحي  أ - 

والثقافية وقراءة مستجدات العصر. 
الشات  مـــواقـــع  لــتــتــصــفــحــي  ب - 

والتعرف على االخرين. 

كانت  حياتِك  فترات  اي   -4
افضل: 

املاضي. أ - 
احلاضر. ب - 

تعتقدين املستقبل.  ت - 

فهل  لرحلة  خططت  اذا   -5
الرحلة  المصاريف  لجمع  تبادري 

مثل زميالتِك: 
نعم. أ - 
كال.  ب - 

احيانًا. ت - 
 

اي االلوان تفضلين:   -6
االمحر واالسود.  أ - 

االخضر او االزرق.  ب - 
الرمادي او االصفر او البين. ت - 

 
طلب  اذا  تجيبين  ب��م   -7
احدهم رأيك في زي لم تعجبِك 

الوانه؟ 

ليس مجياًل.  أ - 
عادي.  ب - 

ال بأس به.  ت - 
النتيجة: 

املسجلة  الــنــقــاط  امجــعــي  واالن 
جبانب اختياراتِك يف االختبار، وعليه 

راجعي حتليل النتائج. 
حتليل النتيجة: 

*اكثر من )12( نقطة: 
لبقة حمبوبة، النِك حسنة االخالق، 
مــع االخرين،  الــتــعــامــل  فــن  جتــيــديــن 
لنيل  وذاك  بانسانيتهم  يشعرهم  مبا 

اخالقِك. 
*من )7( الى )12(  نقطة: 

تقديم  امـــرأة جــذابــة حتبني  انـــِت 
بأن  باالهتمام  عليِك  العون لالخرين، 
تكوني اكثر لياقة ولطفًا يف التعامل مع 
االخرين، لكسب ودهم بشكل افضل. 

*اقل من )7( نقاط: 
نفسِك  مــــع  حـــســـابـــاتـــِك  اعــــــدي 
االخرين،  مع  التعامل  اصول  وراجعي 
اليِك،  جتذبيهم  كيف  تتعلمي  حتى 
كما جيب عليِك االهتمام مبشاعر من 

حولِك اكثر. 

هل انـِت مثقفـة
ام سطحية الثقافة؟ 

خطوات

  تقوي ذاكرتك
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واالسواق النساء 
قال أإلمام الباقر )عليه السالم(: شر بقاع األرض 
األســــواق، وهــومــيــدان إبــلــيــس، يــغــدو بــرايــتــه ، ويضع 
أو   ،)1( قفيز  يف  مطفف  فبني  ذريــتــه،  ويبث  كرسيه، 
طائش يف ميزان، أو سارق يف ذراع، أو كاذب يف سلعته 
فال   ، حي  وأبوكم  أبــوه  مات  برجل  عليكم   : فيقول   ،

يزال مع أول من يدخل وآخر من يرجع )البحار( .
- اإلمام علي ) عليه السالم ( : جمالس األسواق 

حماضر الشيطان ) غرر احلكم ( .
عن رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( : السوق دار 
سهو وغفلة ، فمن سبح فيها تسبيحة كتب اهلل له بها 

ألف ألف حسنة ) كنز العمال ( .
موعظة اإلمام علي ألهل السوق

مشى اإلمام)عليه السالم(حتى دخل سوق
ويشرتون  يــبــيــعــون  ــاس  ــن ال إىل  فــنــظــر   ، الــبــصــرة 

فبكى

الــدنــيــا وعمال  يــا عبيد   : قــال  ثــم   ، بــكــاء شــديــدا 
أهلها!

فراشكم  يف  وبالليل   ، حتلفون  بالنهار  كنتم  إذا 
فمتى   ، تغفلون  اآلخــرة  عن  ذلك  ويف خالل   ، تنامون 

جتهزون الزاد وتفكرون يف املعاد ؟ ! !
فقال له رجل : يا أمري املؤمنني إنه البد لنا من

املعاش ، فكيف نصنع ؟ فقال أمري املؤمنني ) عليه 
السالم ( :

إن طلب املعاش من حله ال يشغل عن عمل
اآلخرة ، فإن قلت : البد لنا من االحتكار مل

أمري  له  فقال   ، باكيا  الرجل  فوىل   . معذورا  تكن 
املؤمنني ) عليه السالم(:

أقبل علي أزدك بيانا ، فعاد الرجل إليه فقال له:
)اعلم يا عبد اهلل إن كل عامل يف الدنيا لآلخرة البد 
للدنيا  دنيا  يوفى أجر عمله يف اآلخــرة، وكل عامل  أن 
املؤمنني  أمــري  تال  ثم  جهنم(،  نــار  اآلخــرة  يف  عمالته 

حكمة القوارير
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آدم)عليه  اوالد  هم  الــذكــور  من  اربعة  س1/ 
السالم(من هم؟ 

س2/ واحد من البشر يعرف يف االخرة بالكنية 
وبقية البشر بامساءهم؟ 

السالم(  آدم)عــلــيــه  رآه  واحـــد  سطر  س3/ 
مكتوبًا على وجه العرش وهو؟ 

س4/ امرأة واحدة آمنت بنوح)عليه السالم( 
يف اول يوم دعوته؟ 

س5/ حيوان رفض نيب اهلل نوح)عليه السالم( 
ان حيمله معه يف السفينة، ومحله بعد ان عاهده 

ان ال يؤذي احدًا على السفينة؟ 
األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

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

عليه السالم. 

اجوبة العدد 19
ج س1/ ) الصبح }والصبح اذا تنفس{(

عليه   ( يــوســف  قصة  الــذئــب يف   ( ج س2/ 
السالم ((

ج س3/ ) النحل (
ج س4/ ) قاع البحر الذي فلق ملوسى )عليه 

السالم ((
ج س5/ ) احلوت الذي ابتلع نيب اهلل يونس 

)عليه السالم((

أسئلة العدد 20

)عليه السالم ( قوله تعاىل : * ) فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا 
فإن اجلحيم هي املأوى ( * )5( .

-عن أبي سعيد : كان علي ) عليه السالم ( يأتي السوق 
فيقول :

ينفق  فإنه  واحللف  وإيــاكــم   ، اهلل  اتقوا  السوق  أهــل  )يــا 
السلعة ، وميحق الربكة ، وإن التاجر فاجر إال من أخذ احلق 
مثل  فيقول  يأتي  ثم  ثم ميكثاأليام  عليكم.  السالم   ، وأعطاه 
مقالته ، فكان إذا جاء قالوا : قد جاء املرد شكنبه ، أي قد 

جاء عظيم البطن ، فيقول : أسفله طعام ، وأعاله علم(.
- كان اإلمام على ) عليه السالم( - يطوف يف األسواق 
ويعظالتجار - : )يا معشر التجار قدموا االستخارة ،وتربكوا 
بالسهولة ، واقرتبوا من املبتاعني ،وتزينوا باحللم ، وتناهوا 
عن اليمني، وجانبوا الكذب ، وختافوا عن الظلم ، وأنصفوا 
،وال  واملــيــزان  الكيل  وأوفـــوا   ، الــربــا  تقربوا  وال  املظلومني 

تبخسوا الناس أشياءهم، وال تعثوا يف
األرض مفسدين(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول اإلمام علي )عليه السالم(: )أال تستحيون أو تغارون؛نساءكم خيرجن اىل 

األسواق، يزامحن العلوج()مشكاة االنوار(
إىل  له  كتاب  من   - السالم  عليه  املؤمنني  أمــري  عن  السوق،  ذّم  ورد يف  قد 
احلارث اهلمداني -: »إّياك ومقاعد األسواق فإّنها حماضر الشيطان ومعاريض 

الفنت«نهج البالغة”.
 خادمة االمام احلسني )عليه السالم(

 ام مصطفى      
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عن حبيب قال مسعت أبا جعفر)عليه السالم(   *
الشجر  مــن  األرض  بنبات  وكلهم  مالئكة  هلل  يــقــول:)إن 
من  ملك  ومعها  إال  شجرة  وال  خنلة  من  فليس  والنخل 
قبل اهلل حيفظها إذا كان فيها مثرها ولوال أن معها من 
السباع وهوام األرض وإمنا نهى رسول  حيفظها الكلتها 
اهلل أن يضرب أحــد مــن الــنــاس خــالءه حتــت شجرة أو 
وإمنا  قال:  بها،  املوكلني  املالئكة  ملكان  أمثرت  قد  خنلة 
يكون الشجر والنخل أنسًا إذا كان فيه محله ألن املالئكة 

حتضره. 
قال الصادق)عليه السالم(: قضاء حاجة املؤمن   *
أفضل من ألف حجة متقبلة مبناسكها وعتق ألف رقبة 
اهلل بسرجها  فــرس يف سبيل  ألــف  لــوجــه اهلل ومحـــالن 
وجلمها، وقال: من رأى أخاه على أمر يكرهه ومل يردعه 
عنه وهو يقدر عليه فقد خانه ومن مل جيتنب مصادقة 

األمحق يوشك أن يتخلق بأخالقه. 
حق  أدنــى  السالم(:ما  اهلل)عليه  عبد  أبــو  سئل   *
املؤمن على أخيه؟ قال:أن ال يستأثر عليه مبا هو أحوج 
أخوانكم،  اهلل مبواساة  اىل  تقربو  أيضًا:  منه،وقال  اليه 
وقال أيضًا: املؤمن أعظم حرمة من الكعبة، وقال أيضًا 
فال  احلـــدود  تلك  فيه  تكن  مل  فمن  حمـــدودة  الصداقة 
من  شيء  فيه  يكن  مل  ومن  الصداقة،  كمال  اىل  تنسبه 
أوهلا:  الصداقة،  تنسبه اىل شيء من  تلك احلدود فال 
يرى  أن  والثانية:  واحد،  لك  تكون سريرته وعالنيته  أن 
زينك زينه، وشينك شينه، والثالثة: أن ال يعريه مال وال 
والية، والرابعة: أن ال مينعك شيئًا مما تصل اليه مقدرته، 

واخلامسة: أن ال يسلمك عند النكبات. 
قال أمري املؤمنني)عليه السالم(:ما جفت الدموع   *

إاّل لقسوة القلوب، وما قست القلوب أال لكثرة الذنوب. 
ــن حيــيــى الــعــطــار عــن املقري  حــدثــنــا حمــمــد ب  *
اخلراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
عن أبيه)عليهم الــســالم(قــال: أوحــى اهلل عــّز وجــل اىل 
موسى)عليه السالم(: ياموسى، ال تفرح بكثرة املال، وال 
تدع ذكري على كل حال، فأن كثرة املال تنسي الذنوب، 

وأن ترك ذكري يقسي القلوب)علل الشرائع/ج1(. 
حدثنا حممج بن أمحد الشيباني عن حممد بن   *
أبي عبد اهلل الكويف عن سعيد بن جبري عن أبن عباس 
قال: ملا سد رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم( األبواب 
السالم( ضج  علي)عليه  باب  إاّل  املسجد  اىل  الشارعة 
اصحابه من ذلك فقالوا: يارسول اهلل مل سددت أبوابنا 
وتعاىل  تبارك  اهلل  إن  فقال:  الــغــالم؟  هــذا  بــاب  وتركت 
أنا متبع ملا  أبوابكم وترك باب علي، فأمنا  أمرني بسد 

يوحى الّي من ربي. 
قال اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم(:)إذا رأى   *
الذنوب()أمالي  من  الطهر  يهنيك  قال  برئ  قد  املريض 

الشيخ الطوسي:ج2(. 

اقوال وحكم
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المقادير: 
1 كوب حليب 

1 كوب طحني صفر 
1 كوب نشا 

6 مالعق طعام زيت 
مكسرات للتزيني 

ماء،  كــوب   1,5 الــقــطــر:)3كــوب سكر، 
قليل من اهليل(. 

طريقة العمل: 
يوضع الزيت يف القدِر على النار. 

ثم يوضع عليه الطحني واحلليب والنشا 
وحتمس مجيع املواد على النار اهلادئة اىل 

أن يصبح لونها ذهيب، ثم نضع بعد ذلك القطر يف القدر بعد أن نضعه على األرض وخنلطُه بامللعقِة فتصبح احلالوة 
جاهزة، ثم تصب يف الصحوِن وبعدها تزين باملكسرات، فتصبح جاهزة لأكل. 

المكونات: 
حلم بقر
طحني 

بيض
كرفس
مسن
بصل

طريقة العمل: 
ينظف اللحم ويفرم 

ويضاف اليه البصل املفروم واجلعفري املفروم وامللح والكركم والطحني، كما يضاف اليه البيض املخفوق ويعجن 
جيدا وبعدها يقلى بالزيت يف املقالة، ثم تكون األكلة جاهزة وتؤكل مع اخلضروات والطرشي. 

حالوة حليب

زنكولة
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آيات: الكتب، العالمات، العرب، املعجزات.   *
براء: بالفتح: التربئة من األمر.   *

بدرية: الفصيل السمني.   *
بديعة: ماء حيتسى.   *

بـــشـــرى: مجــــال، وطـــالقـــة الـــوجـــه واخلرب   *
اخلرّي. 

شرح األمثال 
) ال تقل يف وصف أميا امرئ أنه سعيد إال بعد 

أن ميوت(
ال يقصد بهذا املثل كما يتبادر يف الذهن أن املوتى 
هم وحدهم السعداء، وامنا يراد بهذا املثل، إننا ال 
بعد  إال  بالسعادة  امرئ  أن نشم حياة أميا  نستطيع 

موته ألنه عرضة ملختلف الرزايا وضروب البالء. 
 )ليس يف مقدور املرء أن خيدم سيدين اثنني(

نفسه،  جيــنــد  أن  يستطيع  ال  املــــرء  أن  املــــراد 
خملصًا، خلدمة قضيتني تتعارض أهداف إحداهما 

مع اهداف االخرى. 
)الدرهم املدخر هو وحده الدرهم املكسوب(

يقصد بهذا املثل أن املال الذي تدخره هو وحده 
املال الذي تستطيع القول أنك رحبته، أما ما تنفقه 

من كسبك فليس بربح. 
)عند العاصفة اجته اىل أي ميناء(

على  املـــرء  حتمل  اجلــســام  االزمـــات  أن  مبعنى: 
وبأية  طريق  أميــا  من  النجاة  او  اخلــالص  التماس 

وسيلة. 
)املتسولون ال ميلكون حق االختيار(

يقصد بهذا املثل جمازيًا أن العاجز او املستضعف 
ليس يف ميسوره أن ميلي شروطه على اآلخرين. 

اوليات 
أول قتيل على وجه االرض   ) هابيل)عليه  	•

السالم ((.
أول من مات من االنبياء فجأة   )داوود )عليه  	•

السالم ((. 
أول للمسلمني عامة وللعرب خاصة   )ابراهيم  	•

)عليه السالم ((. 
عليه  ابليس   ( املعصية   بــاب  فتح  مــن  أول  	•

االمساء ومعانيها
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اللعنة (.
أول من حكى عنه سبحانه وتعاىل يف القران  	•
)عليه  نــوح   ( اهلــامــة   االمـــور  يف  اهلل  باسم  التسمية 

السالم ((. 
مثنيات 

وعبد   ) السالم  )عليه  )امساعيل  الذبيحان   *
اهلل ابو النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم ((
اخلافقان )افقا املشرق واملغرب (   *

السبطان )االمامان احلسن واحلسني )عليهما   *
السالم ((

العظيمان )اجلنة والنار(  *
االبوان ) ادم وحواء (  *

أخريات 
أخر االنبياء من اولي العزم   ) النيب حممد   *

)صلى اهلل عليه واله وسلم ((.
أخر فريضة نزلت يف القران الكريم    )الوالية   *

لعلي بن ابي طالب )عليه السالم((.
أخر سورة ترتيبًا يف القراِن الكريم    )سورة   *

الناس(.
االنبياِء  على  املنزلة  السماوية  الكتب  أخــر   *

)القران الكريم(.

أخر أوالد النيب حممد )صلى اهلل عليه واله   *
وسلم (  )ابراهيم(.

الحياء
احلياء: أفضل حافظة ألمانة املرأة.  	•
احلياء والصمت أمجل زينات املرأة.  	•

احلياء: مجال يف املرأة....وفضيلة يف الرجل. 	•
ثالث نساء صاحلات: 

املرأة اليت تظلم نفسها...لتنصف غريها.   *
اليت تضحي كثريًا....من أجل سعادة  الزوجة   *

أوالدها...ومنزهلا. 
املرأة اليت تقول الصدق....مهما كان قاسيًا...  *

ومهما أضر بها.
ثالثة تكسب املرأة جالاًل:   *
الصمت والعلم واخللق احلسن. 
ثالثة توسع مدارك العقل:    

الــعــمــل احلـــســـن...والـــســـكـــن احلـــســـن...والـــزوجـــة 
احلسنة. 

ثالثة أشياء يستأنس بهم األنسان:   *
صديق صادق...ولٌد بار...زوجة صاحلة.

ومجاهلا،  احلياة  عظمة  املـــرأة:  أبتسامة  يف   *
ويف عينيها: دهاؤها وعمقها. 
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السماء  اىل  نظرت  كلما 
مررت  كــلــمــا  امجــــل  كـــانـــت 
يفوح  عطرها  تشمي  بزهرة 
ــمــاذا تـــعـــودي اىل  ــل اكــثــر ف
دائمًا  فيه  رجعة  ال  ماضي 
اليت  الدقيقة  اىل  انــظــري 

 . ستعيشيها
قلبِك  افتحي  حواء: 
تعيشيه  ال��ذي  للزمن 
تحسي  ك��ن��ت��ي  وان 

باالحباط. 
عليِك  حــــواء:  عــزيــزتــي 
ان تعريف ان درجة السكينة 
مدى  عــلــى  تــتــوقــف  القلبية 
قــــدرتــــِك عــلــى الــعــيــش يف 
بصرف  احلـــاضـــر  ـــوقـــت  ال
النظر عما حدث يف املاضي 
البعيد، او باالمس القريب، 
ميكن  عما  النظر  وبصرف 
الغد  يف  ـــــِك  ل حيـــــدث  ان 

القريب ايضًا.  او  البعيد 
ان كــثــري مــن احلـــواءات 
القلق  مــن  حــالــة  يــعــشــّن يف 
امور مل حتدث  على  الدائم 
هلّن  حـــدثـــت  انـــهـــا  او  هلــــّن 
القدرة  ميــلــكــّن  ال  ولــكــنــهــّن 

تغيريها. على 

جيعلّن  ــّن  ــه ــان ف وهـــكـــذا 
حــــاضــــرهــــّن حتــــت رمحـــة 
مما  املستقبل،  او  املــاضــي 
الشعور  اىل  بـــهـــّن  ـــــؤدي  ي
واالحباط  القلق  او  باليأس 

والضيق. 
حواء  ســتــؤجــل  وهـــكـــذا 
والسعادة  بالبهجة  شعورها 
يبعّن  انهّن  او  يأتي  ال  ليوم 
بــيــوم مضى  هـــذا الشـــعـــور 

يتكرر.  ولن 
ان اية حواء كانت تنتظر 
يومها  مــــن  افـــضـــل  يــــومــــًا 
تعمل  ــأن  ب لعقلها  التسمح 
مبا يضمن هلا عمل االفضل 
انها سوف  بل  املستقبل،  يف 
تــكــرر نــفــس االعــمــال اليت 
تسلب منها الشعور بالبهجة 

والسعادة يف أي وقت. 
تـــعـــيـــش يف  ال  فـــــالـــــذي 
ـــكـــرر دائـــمـــًا  حـــاضـــرهـــا، ت
الوسائل اليت تؤدي بها اىل 

باالحباط... الشعور 
يــقــول احــدهــم: يف حني 
ختطيط  بـــعـــمـــل  نـــنـــشـــغـــل 
اطفالنا  فــــان  الفـــعـــالـــنـــا، 
يبتعدون  واحباؤهم  ينامون 

استمتعي بحياتك

الى حواء
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يـــســـوء مظهر  كــمــا  وميــــوتــــون،  ــا  عــن
تنسل  احالمنا  فان  وكذلك  اجسامنا 
بــاخــتــصــار فاننا  بــني اصــابــعــنــا،  مــن 

حياتنا.  نضيع 
النساء  مـــن  الــعــديــد  ان  ح���واء: 
ـــة ملا  يـــعـــشـــّن وكــــــأن احلــــيــــاة جتـــرب
سيحدث يف املستقبل، ولكن     هذا 
ليس  اذ  االمــر،  واقــع  مــا سيكون يف 
هــنــاك مــا يــضــمــن حــيــاة أي مــنــا يف 
الوقت  هو  احلاضر  الوقت  ان  الغد 
الوحيد  والوقت  منلكه  الذي  الوحيد 
تركزي  فعندما  عليه،  نسيطر  الــذي 
ستلقي  فانِك  احلاضر،  الوقت  على 
هو  فاخلوف  عقلِك،  خارج  باخلوف 
القلق بشأن االحداث اليت قد تقع يف 
المتلكي  ان  بشأن  املستقبل-كالقلق 
او اخلــوف من  املــال  كافيًا من  قــدرًا 
صعبة،  مشكلة  يف  ابناؤِك  سيقع  انه 
او ما  انِك سوف تعجزين ومتوتي  او 

اىل ذلك-. 
فان  اخلــــــوف،  تـــقـــاومـــي  ـــكـــي  ول
تتعلم  ان  هــو  عمله  ميكن  مــا  افضل 
تــركــيــزِك عــلــى الوقت  تــعــيــدي  كــيــف 

احلاضر. 
مررت  توين:)لقد  مارت  يقول 
حياتي،  في  الصعاب  ببعض 
بالفعل،  بعضها  ح��دث  ولقد 
لم  به  م��ررت  مما  كثيرًا  ان  أي 

يحدث(. 
كثريًا  ان  حواء  عزيزتي  ترين  أال 
ولن  انتهى  قد  بالفعل  لِك  مما حدث 

يعود، وقلقِك بشأنه ال معنى له. 
حتملي  ان  تــســتــطــيــعــي  ال  انـــــِك 
ثالثة هموم مرتاكمة يف وقت واحد: 
هــم املـــاضـــي، وهـــم احلـــاضـــر، وهم 

املستقبل. 
واحد،  منها  ختــتــاري  ان  بــد  فــال 

الذي ذهب  املاضي  فهل ختتاري هم 
الذي  املستقبل  هــم  ام  ــعــود؟  ي ولـــن 
يبق ســوى هم  اذن مل  بــعــد؟  يــأت  مل 

احلاضر. 
وجود  ال  واملستقبل  املــاضــي  ان 
فهما  فيما،  تفكري  عندما  إال  هلما 
من  و      واالفكار  اآلراء  الدنيا  من 
جتهدي  فلماذا  واالحـــداث،  الوقائع 
على  احلــــســــرات  ــع  صــن ــفــســِك يف  ن

او على املستقبل؟! املاضي، 
يقول احد الكتاب:)اذا اردت ان 

تعيش سعيدًا نعش يومك(. 
الشاعر: ويقول 

وامل��ؤم��ل غي ف��ات  ما مضى 
ولك الساعة الي انت فيها
اتعرفني ماذا يعين ان حتملي هم 

واملستقبل؟  املاضي 
ان جتــعــلــي هم  بــــدل  ــعــين  ت انــــه 
فانِك  ــهــا،  فــي انــــت  الــــيت  ــقــة  ــدقــي ال
حتــمــلــي هــم الــســاعــة كــامــلــة، وبدل 
تعيشيه،  الذي  يومِك  هم  حتملي  ان 
فانِك حتملي هم الشهر الذي مضى، 

القادمة. والسنة 
يف  بأمل  تشعرين  كنِت  اذا  حواء: 
وكأنِك  االمل  تعممي  فانِت  ضرسِك، 
وسوف  شهر  منذ  به  تشعرين  بــدأت 
شهر....مما  بعد  بــه  تشعرين  تبقني 
بالتحسر  الــشــعــور  االمل  عــلــى  يــزيــد 

واليأس...
فال تنبشي يف املاضي لتستخرجي 
تقرتيف  وال  انتهت،  قــد  مشاكل  منه 

تأتي.  ملستقبلِك مشاكل، رمبا ال 
اما اآلم احلاضر فبدل ان تتوقفي 
فتصابي  املستقبل  يف  اســتــمــرارهــا 
باليأس من شفائها، افرتضي زواهلا، 
ألن كل شيء اىل زوال، ولرمبا يأتيِك 

منه.  باخلالص  املستقبل 

ل�������ق�������د ق��������������ال أح�������د 
السعادة:  الحكماء:)منتهى 
ألنه  مضى  ما  على  تأسف  ال  ان 

ليس لك فيه حيلة(. 
مقدور  ليس يف  فأنه  يف احلقيقة 
يقولب  او  املـــاضـــي،  يــعــيــد  ان  احـــد 
ملكنا،  وحــده  فاحلاضر  املستقبل، 
طويلة،  ملـــدة  فــلــيــس  كــذلــك  هــو  واذ 
مرة  ملكنا  يعود  فلن  جتاوزناه  ومتى 
ان  بعد  بيومنا  نهتم  فلماذا  ثانية، 
يصبح ماضيًا، حيث ال حيلة لنا فيه، 
منلك  حاضر  وهو  به  االهتمام  وندع 

التصرف فيه؟  كل 
الجانب  الى  انظري  ح��واء 

المشرق أم الحوادث
البعض: كيف تطالبنا  يقول 
الحاضر،  الوقت  بأن تعيش في 
ال��ح��اض��ر قد  ال���وق���ت  ب��ي��ن��م��ا 
واالحباط  لليأس  مثيرًا  يكون 

والقلق؟ 
موعد  على  اننا  احيانًا  جنــد  اال 
هام، فاذا بنا تتعطل يف زمحة املرور 
ممــا يـــؤدي اىل خــســارة املــوعــد وما 

يرتتب على ذلك. 
أليس مثل هذا احلاضر هو حبد 

للقلق واليأس والتوتر؟  ذاته مثريًا 
ان  منِك  املطلوب  حواء:  واخيرًا 
االصـــرار  مــع  احلــاضــر،  يف  تعيشي 
على ان تنظري اىل اجلوانب املشرقة 

منه. 
فـــأن كـــثـــريًا مـــن احلـــــوادث اليت 
يف  مجيلة  حــوادث  هــي  ضيقنا  تثري 
حد ذاتها، ولكن نظرتنا اليها جيعلها 

تبدو وكأنها قبيحة.  يف نظرنا 
صبا عبد علي مخاس

استمتعي بحياتك

الى حواء
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هل تعلم 
•	هل تعلم إن البكاء يقضي على البكترييا الضارة ؟ 
ُيعد البكاء وسيلة فعالة للتنفيس والتعبري عن املشاعر، 
البكترييا  ضد  دفاعي  خط  فهو  ذلك  إىل  باإلضافة 

الضارة اليت قد تصيب العني حبسب دراسة حديثة.
»ساينس«  مبجلة  منشورة  علمية  دراســـة  وأكـــدت 
العلمية، أن الدموع اليت يذرفها اإلنسان حتتوي على 
بروتني دفاعي يسمى »ليزوزيم« يقضي على البكترييا 
املــمــرضــة لــلــعــني. وتــنــاول الــبــاحــثــون الــقــائــمــون على 
الدراسة اآللية اليت يتبعها الربوتني من أجل القضاء 
على البكترييا، بإستخدام دائرة إلكرتونية مكونة من 
ترانزيستور واحد متناهي الصغر لدراسة جزئ واحد 
من الربوتني يف املرة الواحدة، حسبما ورد يف البيان 

الصحفي جلامعة كاليفورنيا األمريكية.
على  ُيطبق  »ليزوزيم«  بروتني  أن  الباحثون  وكشف 
البكترييا الدخيلة، كما لو كان فكًا ضخمًا جيهز على 
ضحيته، ويؤكد بروفيسور األحياء اجلزيئية جرجيورى 
اخلارجى  اجلــدار  فعليًا  »لــيــزوزيــم« ميضغ  أن  وايــس 

للبكترييا.

هل تعلم 
أن هنالك نوعا من األمســاك يدعى بالسمك  	•

الصديف بإمكانه ابتالع إنسان كامل.

هل تعلم 
أن أوراق شجر القبيقب كبرية جدا حبيث أنك  	•
لو وضعت أوراق عشر شجرات منها لغطت مساحة تزيد 

على أربع هكتارات.

هل تعلم 
أجسام  إنها   ، بنجوم  ليست  )النيازك(  الشهب  أن  	•

حترق لدى دخوهلا اجملال األرضي.

هل تعلم
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هل تعلم 
•إن أنابيب املاء الساخن تتجمد أسرع من أنابيب املياه الباردة

هل تعلم 
الـــالزم لصنع  ــزود باحلليب  ي ــذي  ال الغنم  نــوع  	•
املاء  يشرب  ال  روغفورت(  الشهرية)  الفرنسية  اجلبنة 
إال نادرا ويقتصر يف إ رواء ظمأه على املاء املوجود يف 

احلشائش اليت يأكلها

هل تعلم 
هو  الوسطى  إصبعك  ظفر  منو  أن  	•

أسرع بينما منو ظفر إبهامك هو األبطأ.
هل تعلم 

معدته  أن خيرج  يستطيع  الــذي  الوحيد  أن احليوان  	•
إىل اخلارج هو جنم البحر

هل تعلم
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ال حتتاج الّثكلى اىل من يعلُِّمها البكاء، إال أنهَّ الّذكرى 
تنفع املؤمنني

  1 محرم
رأس السنة اهلجرية. 	•

غزوة ذات الرقاع)4ه�(.  	•

 2 محرم 
احلسني)عليه  اإلم����ام  ال��ش��ه��داء  س��ي��د  وص���ول  	•

السالم( اىل كربالء)61ه�(.

7 محرم 
ع���م���ر ب����ن س���ع���د ي���أم���ر مب���ن���ع امل������اء ع����ن أه���ل  	•

البيت)عليهم السالم()61ه�(. 

9 محرم
وصول كتاب أبن زياد بقتال اإلمام احلسني)عليه  	•

السالم( وأصحابه يف كربالء)61ه�(. 

10 محرم
يوم عاشوراء استشهاد اإلمام احلسني وأهل بيته  	•

وصحبه)عليهم السالم()61ه�(. 

11 محرم 
س���يب ال���ع���رة ال���ط���اه���رة م���ن أه����ل ب��ي��ت رس���ول  	•

اهلل)صلى اهلل عليه وآله(اىل الكوفة)61ه�(. 

13 محرم 
ُدِفن اإلمام وسائر الشهداء. 	•

إدخال السبايا على أبِن زياد.  	•
19 حمرم 

إخراج السبايا من الكوفِة اىل الشام)61ه�(.  	•

25 محرم
اس��ت��ش��ه��اد اإلم������ام زي����ن ال���ع���اب���دي���ن ع��ل��ي بن  	•

احلسني)عليه السالم()95ه�(. 

المناسبات

مناسبات شهر حمرم احلرام
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ينشد  خجل  ح��رارة  ذوبته  شفاف،  خبمار  أتشحت  زم��ردة 
أنشودة كل زمان....

جلس علٌي يتأملها من أرٍض قدستها مقامات األطهار....
ياقوت وعقيق  كِل فجٍر وشروق حاملا يطوقه  يتأملها بني 

ومرجان....
الصباح،  لؤلؤة  تدعى  جنمة  البعيد،  األفق  عند  وهنالك 
تنتظر عليًا بن الثالثة عشر يف كل يوم على رباه، فعلّي يعّلق 
أحالمه على أقراطها، ويبوح هلا مبكنوناته، وتقول له أسرارها، 
أي��ن ذه��ب، وأين  أي��ن علّي؟ اىل  لكن ويف ه��ذا الصباح املظلم 

لؤلؤة الصباح؟ 
يا اهلي ما هذا؟؟ مدافع تدوي!!

غيوم سوداء! ومخار يتشح حبزن مرير، وجاء اخلر!!وشاء 
القدر!!

ف��ع��رج امل�����ؤذن وص��ع��د امل��ئ��ذن��ة، ل��ك��ن ال���وق���ت ل��ي��س وقت 
األذان!!نعم، انه يزف الشهداء، وكان أمسه أول األمساء، ولكن 

كيف؟؟
اهلل)عليه  عبد  أب��ي  مقام  الطائرات  تقصف  أن  أب��ى  حني 
كاألبطال،  ف��وق��ف  ك��رب��الء،  فجيعة  يفجع  أن  أب��ى  ال��س��الم(، 
وببدنه  الشهداء،  سيد  عن  الدفاع  أراد  الصغرية  وببندقيته 
حيث  ومضى  عاشوراء،  كسهام  ليتها  صواريخ  تلقى  الصغري 

نعش  أم  أطفال  نعش  ك��ان  أن  أدري  ال  بنعش،  املالئكة  تزفه 
شباب. 

وجاءت األم مسرعة، مرة تبكي، وأخرى تزغرد، مرة تركض 
االتقياء،  شفاعة  ك��أس  القاسم  سقاها  ظمآنة،  تهوي  وت��ارة 

متأملة...
شفتها ذكرى عاشوراء. 

النجمة ذرفت كل دموعها، واقتلعت أقراطها، أرسلتها اىل 
علي، وضعتها يف حلده، خبأتها يف الراب، وحضرت حقائبها 

وغادرت البالد. 
أمل تسألوا ما هو حلم علي؟ ال أدري!!

لعله حلم كل شاب، حلم زفته الرصاصة...
كان ذلك اليوم يومًا رهيبًا تبّدى فيه غضب الطبيعة بأبشِع 

صورٍة ميكن للطبيعِة أن تعر عن سخطها على األرِض. 
مل تكن هنالك أمطارًا وسيول، وال رعود وبروق، وإمنا كانت 
محرٌة قامتة، حجب مجيع ما على األرض وطوته يف أحشاءها، 
كان هذا اجلو القامت اخلانق خييم على املدينِة وما حوهلا، وال 

ُيعَلم أين يبدأ وأين يتنهي.
وها هو احلسني)عليه السالم( جيدد النداء:)أال من ناصٍر 

َينُصرنا(.

انوار

نداء الطف
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