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ان ِليوم العا�سر من �سهر حمرم احلرام من 
احلزن والأ�سى والأمل ما تدمى له القلوب، فما 
�سماء  تتلبد  حتى  ال�سهر  هذا  هلل  يهل  اأن 
ملا  واحلزن  وال�سى  اللوعة  ب�سحِب  الإن�سانية 
ال�سخ�سية  تلك  جلرِح  دائم  نزف  من  ميثله 
تلك  العقول،  قبل  القلوب  ملكت  التي  الفذة 
الإن�ساين  بالوجدان  امتزجت  التي  ال�سخ�سية 
ف�سارت رمزا له، ملا لها من اأثر عظيم يف دفع 
الهدف  نحو  وال�سري  للعمِل  جمعاء  الب�سرية 
ال�سلم(  )عليه  لأجلِه  �سحى  الذي  ال�سمى 

بكل ما لديه، وباأغلى ما ميلك. 
احل�سني  الإمام  الحرار  لأبي  ما  يخفى  فل   
وجليل  املنزلة،  عظيم  من  ال�سلم(  )عليه 
ر�سوله  وعند  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  عند  القدر 
الكرمي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حيث قال 
فيه: ))ح�سني مني واأنا من ح�سني، اأحب اهلل 
من اأحب ح�سينًا، ح�سني �سبط من ال�سباط((. 

م�سند اأحمد ١7٢/4، الر�ساد:٢/١٢7
احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  ال�سهيد  الإمام  فثورة 
كبرية  اإجنازات  حققت  ال�سلم(،  )عليه 

اأن  قلنا  اأن  نبالغ  ول  وامل�سلمني،  للإ�سلم 
العقيدة  تر�سيخ  هو  الجنازات  تلك  اأهم  من 
حياة  ليعي�سوا  امل�سلمني  نفو�س  يف  والميان 
العقيدة  �سبيِل  يف  والنفي�س  بالغايل  الت�سحية 
اأمتَد  العظيمة  الثورة  اأن عطاء هذه  بل  احلقة 

افقه للإن�سانية جمعاء.
تزال  ول  كانت  عا�سوراء  اأن  نقول  واأخريًا 
ال�سر  قيم  كل  �سد  والعدل،  اخلري  لقيِم  ثورة 
العملقة  الثورة  لهذه  واأن  والظلم،  والطغيان 
الحرار)عليه  اأبو  فجرها  التي  اخلالدة 
التاريخ،  جمرى  غريت  والتي  ال�سلم(، 
وجعلته  �سباته  من  الإ�سلمي  العامل  وايقظت 
يخلع عنه لبا�س الذّل والعبودية للحكم الموي 
والثورات  النتفا�سات  انطلقت  حيث  اجلائر، 
وترفع  باحلرية،  تنادي  مكان،  كل  يف  ال�سعبية 

�سعار )يا لثارات احل�سني(.
  

امل�صرف العام
ال�صيخ علي الفتالأوي

عا�صوراء وثورة ال�صمري الإن�صاين
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الأ�صئلة الفقهية
   س1:ـ هل يجوز للمراأة اخلروج للمجال�س املقامة 

املنا�سبات؟ قاعات  اأو  واحل�سينيات  امل�ساجد  يف 
ج/ ل يجـــوز للمـــراأة املتزوجـــة اخلـــروج اإل بـــاأذن 
زوجها. واأما غري املتزوجة فاإذا كان خروجها يوؤذي 
والديهـــا �ســـفقة عليها. فل يجوز اخلروج كذلك واإل 

مانع من ذلك. فل 
اأو  ال�سدر  على  اللطم  للمراأة  يجوز  هل  س2:ـ 

الراأ�س؟
ج/ يجـــوز ذلـــك مـــا مل ي�ســـل اىل حـــد الإ�ســـرار 

. لنف�س با
العزاء  جمال�س  يف  ال�سعر  نرث  حكم  هو  ما  س3:ـ 

احل�سيني؟
ج/ يجوز ذلك مامل يكـــن الناظر اأجنبيًا.

اأيام عا�سوراء؟ س4:ـ ما هو حكم تزين املراأة يف 

ج/ الأف�سل تركه بـــل ل ينبغي التزين.
اأيام  �سعرها يف  لون  املراأة  تغيري  ما هو حكم  س5:ـ 

حمرم؟
ج/ ل ينبغي القيام به مبا ل ين�ســـجم مع املنا�ســـبة 

احلزينة.
س6:ـ هل يجوز للزوجة لب�س ال�سواد مع عدم ر�سى 

الزوج؟
يف  حلقـــه  خمالفـــًا  ذلـــك  كان  اإذا  مانـــع  ل  ج/ 

التزيـــن للـــزوج.
الفري�سة  اأداء  التعزية  وقت  يزاحم  قد  س7:ـ 

يقدم؟ الواجبةفاإيهما 
ج/ الأوىل اأداء ال�ســـلة يف اأول وقتها.

مواكب  يف  والبوق  الطبل  ا�ستعمال  حكم  ما  س8:ـ 
العزاء؟

الطريقـــة  علـــى  ا�ســـتخدامها  مـــن  مانـــع  ل  ج/ 
اإظهـــار اجلـــزع واحلـــزن.  ـ وهـــي  املتعارفـــة 

الأ�سعار  يقراأن  )املليات(  املقرئات  بع�س  س9:ـ 
والفجور؟ الف�سوق  اأهل  بلحن  اأو  بطريقة  والأنا�سيد 

ج/ يحرم ال�ســـتماع لذلك على الأحوط.
تبكي  ورجال  ن�ساء  امل�سرتكة  اجلال�س  يف  س10:ـ 
الرجال  ي�سمعها  بحيث  عاٍل  ب�سوت  الن�ساء  بع�س 

الأجانب؟
ج/ اإ�ســـماع املـــراأة �ســـوت بكائها للرجـــل الأجنبي 

لي�ـــس حمرمًا يف حد ذاته.
ح�سور  والنف�ساء  للحائ�س  يجوز  هل  س11:ـ 

احل�سينية؟ املجال�س 
ج/ يجوز ذلك ول اإ�ســـكال فيه.

س12:ـ يف يوم العا�سر من حمرم تقوم بع�س الن�ساء 
الكفارة ؟ بجر �سعورهن فهل يجوز ذلك وهل جتب 

ج/ يجـــوز ول كفارة عليهن.
س13:ـ هل يجوز للمراأة اأْن تقراأ التعزية يف الأماكن 

الرجال؟ �سماع  تكون يف معر�س  والتي  العامة 
ج/ اذا كان �ســـوت املـــراأة ي�ســـتمل علـــى الرتقيـــق 
والتح�ســـني وامليوعـــة املبهجة لل�ســـامع عادة. فالزم 

الجتنـــاب عن ذلك.
الفتالأوي حمزة  ال�صيخ 
التوجيه الديني: العتبة احل�ص���ينية
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فِيهَا  عََليِْهمْ  وََكَتبْنَا  تعاىل:}  قال 
بِالْعَيِْن  وَالْعَيْنَ  بِالنَّْفِس  النَّْفسَ  َأنَّ 
ُذِن  بِاْلُ ُذنَ  وَاْلُ بِاْلَنْفِ  وَاْلَنْفَ 
قِصَاصٌ{ وَالْجُرُوحَ  بِالسِّنِّ  وَالسِّنَّ 

)املائدة/ 4٥(.
م�سرتكات  مع  الت�سريع  تعامل  لقد 
فجاءت  والأنوثة،  الذكورة  وفوارق 
لتملأ  موحدة  الت�سريعات  اأغلب 
اجلامعة   الأو�سع  امل�سرتكة  امل�ساحة 
احلقوق  اإطار  يف  ال�سنفني  لهذين 
والكرامة الإن�سانية وكذلك اللتزاأمات 
كان  كما  الإميانية،  وال�ستحقاقات 
حقها  ال�سنفني  بني  اجلانبية  للفوارق 
�سنف  كل  به  مييز  الذي  الت�سريع  من 

عن الآخر.
�صرائط الق�صا�ص 

وهي اأمور:
األَول: الت�ساأوي يف احلرية والدين.

الثاني: انتفاء الأبوة فل يقتل اأب اأو 
اأبو الأب بقتل ابنه ول ت�سقط  الكفارة 

ول الدية عن الأب بقتل ابنه.
الثالث: العقل.

الرابع :البلوغ.
حمقون  املقتول  يكون  اأْن  الخامس: 
الدم  مهدور  كان  من  قتل  فمن  الدم، 
عليه  فلي�س  للنبي)�س(  كال�َساَب 
الأحكام/ال�سيخ  زبدة  الق�سا�س. 

جعفر ال�سبحاين 
اإن الق�سا�س من القاتل واإزهاق نف�سه 
لقرتافه جرمية القتل هو احلكم العادل 
ويح�سم  وال�ستقرار،  الأمن  يحقق  الذي 
تعاىل:  قال  اجلرمية،  وينفي  النزاع، 
ُأولِي  يَا  حَيَاةٌ  الْقِصَاِص  فِي  وََلُكمْ   "
ُكمْ تَتَُّقونَ " ١79 / البقرة.  اْلَلْبَاِب َلعَلَّ

يف  اإما  هو  الق�سا�س:  يف  فاملوجب 
النف�س مثل قتل النف�س املحرتمة، اأو فيما 
دونها مثل: اجلرح وقطع الأع�ساء وغري 
والرجل،  املراأة  ذلك، وهو م�سرتك بني 

فيجب القت�سا�س من اجلاين.
*  لو ا�سرتكت اأمراأتان يف قتل رجل، 
ردٍّ  بل  معًا  قتلهما  املقتول  لويل  كان 
للدّية، )لأّن دية الأنثى ن�سف دية الذكر 

ودية اأمراأتني مقابل دية رجل واحد(.
*  لو ا�سرتكت ثلث ن�ساء اأو اأكرث يف 
 ، املقتول جميعهنَّ لويلِّ  كان  رجل،  قتل 
اإّل  اجلميع  قتل  املقتول  لويل  يحق  ول 
بعد ما يرد فا�سل الدية لهّن قبل القتل، 
، كما لو قتل اثنتني  واأما اإذا قتل بع�سهنَّ
ثلث  رّد  الثالثة،  على  مثًل وجب  منهّن 

دية الرجل اىل اأولياء املقت�س منهّن. 
ت�سع  يقت�س من احلامل حتى  ل    *
اجلناية،  بعد  احلمل  جتدد  ولو  حملها 

بل ولو كان احلمل من زنا.
*  لو ادعت اجلانية احلمل و�سهدت 
ولو  حملها،  ثبت  قوابل  اأربع  لها 
وجوبًا  فلأحوط  بدعواها  انفردت 
تاأخري الق�سا�س اىل اأْن يت�سح حالها. 

م�ستدرك الو�سائل/ 3٠/٢/٢6. 
للأمن  العقوبات  اأعدل  فالق�سا�س: 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  والنظام، 
واآله: قال اأول ما يحكم اهلل به عز وجل 
ابني  فيوقف  الدماء  القيامة  يوم  فيه 
اآدم، فيف�سل بينهما ثم الذين يلونهما 
يبقى  ل  حتى  الدماء  اأ�سحاب  من 
ياأتي  حتى  ذلك  بعد  النا�س  ثم  منهم، 
وجهه:  بدمه  فيت�سخب  بقاتله  املقتول 
قتلته؟  اأنت  فيقول:  قتلني.  هذا  فيقول 
اهلل  يكتم  اأْن  ذلك  بعد  ي�ستطيع  فل 
حديثًا، الكايف ٢١7/7، الفقيه  69/4.

يقتل  رجل  يف  )ع(:  ال�سادق  وعن 
اأي  مت  له  يقال:    : فقال  موؤمنًا  رجًل 
ن�سرانيا  �سئت  واإْن  يهوديًا  �سئت  ميتة 
 ،  ٢73/7 الكايف   جمو�سيا.  �سئت  واإْن 

التهذيب ،١6٥/١٠.
�سيجزى  اأّنه  يعلم  حينما  املجرم  لأّن 
غالبا،  اجلرمية  يرتكب  ل  فعله  مبثل 
الآراء  واأوهى  القول  �سخف  من  واإّن 
عقوبة  اأّن  من  بع�سهم  اليه  ذهب  ما 
الإعدام تتعار�س مع احلرية ال�سخ�سّية 
للإن�سان  ملك  الإن�سان  حياة  ْلّن  ؛ 
يجيز  فكيف   ، غريه  فيها  ي�ساركه  ل 
القانون اأو املجتمع اأْن يعتدى على هذا 
حياة  على  احلفاظ  اإّن  اخلا�ّس،  امللك 

الإن�سان و�سلمته و�سيانة دمه.  
اإّنا هي بالق�سا�س من املجرم ليكون 
 : القدمي  العربي  املثل  ويف  لغريه،  عربة 
"القتل اأنفى للقتل" لذلك فر�س ال�سارع 
يوازن  مبا  العمدي  للقتل  الدية  العظيم 
الذي  املايل  ثقلها  حيث  من  الق�سا�س 
من  الّنا�س،  من  الكثريون  عنه  يعجز 
لحرتاِم  الإ�سلم  قّننها  التي  الأحكام 
الإن�سان وكرامته اأّنه حّرم ب�سورٍة م�سّددة 
الإرهاب واخلوف، ملا يف ذلك من الظلم.

اأ�سا�سها  على  ال�سريعة  و�سعت  لذا   
نف�سي  دافع  فكل   ، الق�سا�س  عقوبة 
عقوبة  من  يواجه  اجلرمية  يدعو 
الق�سا�س دافعًا نف�سيًا م�سادًا ي�سرف 
متام  يتفق  ما  وذلك  اجلرمية،  عن 
التفاق مع علم النف�س احلديث)كتاب 

الت�سريع اجلنائي الإ�سلمي(.
اإّن الإ�سلم يريد للإن�سان حياة اآمنة 
مطمئّنة ل ظلم فيها ول جور ول اعتداء 

لأي اأحٍد على اأحد.

الق�سا�س
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قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )اإن 
اأبدًا( املوؤمنني ل تربد  لقتِل احل�سني حرارة يف قلوِب 

الو�سائل(.  )م�ستدرك 
اإن لواقعة الَطِف َوقعًة موجعًة ُترُق الأكباد وتنزُل 
عليها  ــَرخ  و�ــسَ الأنــبــيــاء  عليها  َبــَكــى  التي  ــعــرباِت،  ال
عن  روي  فقد  الهواِء،  يف  اجلنُّ  عليها  وناح  الأو�سياُء 
الإماِم الر�سا )عليه ال�سلم( قال: )اإنَّ يوم احل�سنِي 

باأر�ِس  عزيزنا  واأذلَّ  ُدموعنا  واأ�سبَل  ُجُفوننا  اأقــرَح 
كرٍب وبلٍء، اأورثتنا الكرب والبلَء اىل يوم النق�ساِء، 
عليه  البكاء  فاإّن  الباكون،  فليبك  احل�سني  مثل  فعلى 

يحّط الذنوَب العظام()بحار الأنوار:٢83/44(. 
ال�سوؤون  ق�سم  بـــادر  الألــيــمــة  الــطــف  واقــعــة  فمن 
�سعائر  باإحياء  املقد�سة  احل�سينيِة  العتبِة  يف  الفكرية 
هذه  ُج�سدت  فقد  ال�سلم(  )عليه  احل�سني  الإمــام 

البكاء على الإمام احل�صنِي)عليه ال�صالم(
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ال�سعائر مب�سرٍح ح�سيني متثل موقف العّز والإباء لعقيلة 
ال�سجاد)عليهما  والإمـــام  الــكــربى  زينب  الطالبيني 

ال�سلم(اأمام طاغية ع�سره يزيد لعنه اهلل. 
الأُخـــت)اأم  الثقافية  الأُم�سية  ا�ست�سافت  ولــهــذا 
املجل�س  فافتتحت  ح�سيني  عــزاٍء  جمل�س  علي(لإقامِة 
عن)البكاء  تدثت  وبعدها  احلكيم  الذكِر  من  بــاآي 
ــســلم((وكــان ذلـــك عــنــوان  ــ� عــلــى احلــ�ــســني)عــلــيــه ال

التالية:  حما�سرتها والتي ت�سمنت املحاأور 

على  واجل������زع  ال���ب���ك���اء  ج�����واز    *
احل�صني)عليه ال�صالم( وبيان دلئله. 

�صّيِد  نحيب الأنبياء وماأمتهم على    *
ال�صهداء. 

احل�صنِي)عليه  على  للبكاء  م��ا    *
ال�صالم(من الثواِب والأجر. 

الفلِك  من  كلِّهم  املوجودات  بكاء    *
ال�صهداء)عليه  �صّيد  و...على  وال�صم�ص 

ال�صالم(. 
على  وم��اأمت��ه��م  امل��الئ��ك��ة  ب��ك��اء    *

ال�صالم(.  احل�صني)عليه 
�صّيد  م�صائِب  على  الإبكاء  ثواب    *

ال�صالم(.  ال�صهداء)عليه 
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أضواء  على  نشاطات  



الر�سا)عليه  الإمــام  حديث  علي(  )اأم  وذكــرت 
مّنا  ارتكب  ملا  وبكى  م�سابنا  تذّكر  ال�سلم(:)من 
كان معنا يف درجتنا يوم القيامة، ومن ُذّكر مب�سابنا 
ومن  العيون،  تبكي  يــوم  عينه  تبِك  مل  واأبــكــى  فبكى 
جل�س جمل�سًا يحيى فيه اأمرنا مل ميت قلبه يوم متوت 

الأنوار:٢78/44(.  القلوب()بحار 
وتابعت)اأم علي( حديثها وقالت: 

مع  التفاعل  اأن  فيه  ريــب  ل  وممــا  الوا�سح  مــن 
وعــا�ــســوراء  ــلء  كــرب ــة  وقــ�ــسّ احل�سينية  الــقــ�ــســيــة 
احل�سينية  والــ�ــســعــائــر  املــواكــب  ــة  ــام واإق ــدة،  ــال اخل
من  والآلم،  احلـــزن  عــلــى  ــة  ــدال ال مــظــاهــرهــا  بــكــل 
ال�سعائر  وتــعــظــيــم  الأمـــر  ــاء  اإحــي مــ�ــســاديــق  اأبـــرز 

املحب  واإن  الــقــلــوب،  تــقــوى  عــلــى  الــدالــة  الإلــهــيــة 
الأئمة  ال�سلم(ليوؤثر  البيت)عليهم  لآل  املخل�س 
كّل �سيء.  نف�سه يف  ال�سلم(على  املع�سومني)عليهم 
اأبي  قــوِل  من  املــراد  اأن  الب�سري  على  خــاٍف  وغري 
دعائه  ال�سلم(يف  ال�سادق)عليه  الإمــام  اهلل  عبد 
ُخروَجُهم  علينا  عابوا  اأعداءنا  اإن  املعروف:)اللهم 
ِخلفًا  اإلينا  ُخو�س  ال�سُّ عن  ذلــك  ينههم  فلم  اإلينا 
الداأب  يف  لل�سيعة  حثٌّ  هو  خالفنا(،  من  على  منهم 
اآثارهم  واقتفاِء  �سعائرهم  بتعظيِم  موا�ساتهم  على 
ال�سبيل  هــذا  يف  يقا�سونه  مــا  واإّن  مــاآثــرهــم،  ون�سر 
اأولــيــائــه  ــا  ور�ــس تــعــاىل  اهلل  بــعــنِي  كــلــه  الإزراء  مــن 
على  وهــم  ي�سّرهم  الــ�ــســلم(ومــا  الأطهار)عليهم 
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اضواء  على  نشاطات



احلّق هزء امل�ستهزئني، فقد �َسِخر اليهود من الآذان، 
عزَم  من  يثِن  فلم  ال�سجود،  من  امل�سركون  �سخر  كما 
غري  القومي  النهج  ذلك  على  فم�سوا  �سيئًا،  امل�سلمني 
قرِب  املزدلفني اىل  ي�سّر  وما  بعرثاِت غريهم،  مبالني 
ال�سلم(واملتزاحمني  احل�سني)عليه  اهلل  عبد  اأبــي 
من  اجلاهلني  �سخرية  احل�سينية  ال�سعائر  اإقامِة  على 
كرامِة الآثار املوجبة لإحياِء اأمر الأئمة والتي لها اآثاٌر 

دنيوية واآخروية ت�سمن لهم ال�سعادة والكمال. 
بعد  ن�ساطاتها  الثقافية  الأُم�سية  اأختتمت  وقــد 
بــالــدعــاِء  احل�سينية  وامل�سرحية  الت�سابيه  اإكــمــال 

ــام  ــ املــــروي عـــن الإم
الـــ�ـــســـادق)عـــلـــيـــه 
�سجودِه  ال�سلم(يف 
معاأوية  يــرويــه  ــذي  ال
يبعث  مــا  وهـــب  ابـــن 
نــــورًا،  ــوب  ــل ــق ال اىل 
ولــلــعــقــيــدِة ر�ــســوخــًا، 
طلبًا  بع�سه  فنقتطف 
ــار).... ــسـ ــ�ـ ــتـ ــلخـ لـ

الــلــهــم ارحـــــم تــلــك 
غرّيتها  التي  الوجوه 
ــم  ــ الــ�ــســمــ�ــس، وارحـ

اهلل  عبد  اأبــي  حفرِة  على  تقلبت  التي  اخلــدود  تلك 
دموُعها  جــرت  الــتــي  الأعـــني  تلك  وارحـــم  احل�سني، 
رحمًة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واأحرتقت 
اإين  الّلُهم  لنا،  كانت  التي  رَخة  ال�سَّ تلك  وارحم  لنا، 
على  توّفيهم  حتى  والأبــدان  الأنُف�س  تلك  اأ�ستوِدُعك 

احلو�ِس يوَم العط�س الأكرب(. 
وختاأمًا مالنا اإّل اأن نقول: 

احل�سينية  ال�سعائر  اإقامة  عن  موالني  يا  تغفلوا  ل 

من  فاإّنها  ف�سلِه،  ومــن  قــوٍة  من  اهلل  اآتــاكــم  ما  بكّل 
توجب  ال�ساحلة،  الأعمال  واأعظم  القرباِت  اأف�سِل 

�سعادة الدنيا والآخرة. 
واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  اأخــرب  فقد 
ال�سلم(بقتِل  )عليها  الزهراء  فاطمة  ابنته  و�سلم( 
من  عليه  يجري  وما  ال�سلم(  )عليه  احل�سني  ولدها 
اأبــِت،  يا  وقــالــت:  �سديدًا  بكاًء  فاطمة  فبكت  املحن 
متى يكون ذلك؟ قال: يف زماٍن خاٍل مّني ومنِك ومن 
علّي، فا�ستّد بكاوؤها وقالت: يا اأبِت، فمن يبكي عليه؟ 
النبي)�سلى اهلل  له؟ فقال  العزاء  باإقامة  يلتزم  ومن 
يا  و�سلم(:  واآله  عليه 
اأمتي  اإّن ن�ساء  فاطمة 
ــى نــ�ــســاِء  ــون عــل ــك ــب ي
ورجالهم  بيتي،  اأهــل 
ــال  ــى رجـ ــون عــل ــك ــب ي
ويــجــددون  بيتي  اأهــل 
ــًل بــعــد  ــيـ ــزاء جـ ــ ــع ــ ال
�ــســنــٍة،  ــّل  ــ ك ــل يف  جــي
فاإذا كان يوم القيامة 
للن�ساء  اأنــِت  ت�سفعني 
للرجال،  اأ�سفع  واأنـــا 
بــكــى منهم  مــن  ــّل  وكـ
اجلنة،  واأدخلناه  بيدِه  اأخذنا  احل�سني  م�ساِب  على 
بكت  عينًا  اإّل  القيامة  يوم  باكيٍة  عنٍي  كّل  فاطمة،  يا 
بنعيم  فاإّنها �ساحكة م�ستب�سرة  على م�ساِب احل�سني 

الأنوار:44/٢9٢(.  اجلنة)بحار 
ل  "عينان  الــ�ــســريــف:  احلــديــث  ــاء يف  ج واأيــ�ــســًا 
بكت  وعنٌي  اهلل،  خ�سية  من  بكت  عني  النار:  مت�ّسهما 
ال�سلم(")اخل�سال  اأبي عبد اهلل)عليه  على م�ساِب 

ال�سدوق:٢7(.  لل�سيخ 
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مل تعرف ال�ســـيدة زينب )ع( النك�ســـار يومًا، ومل 
ت�ست�ســـلم للماآ�ســـي مهما كان حجمها، فهي اأكرب نف�سًا 
من احلوادث، واأقوى �ســـكيمة مـــن اجلبابرة مهما بلغ 
طغيانهـــم، اأمل تخاطـــب ابـــن زيـــاد وهـــو متبخرت يف 
جمل�ســـه!!؟ فخور مبـــا حقق من انت�ســـار زائف فكان 

بينهـــم احلوار التايل حيـــث خاطبها ابن زياد : 
)احلمـــد هلل الذي ف�سحكم واأكذب اأحدوثتكم(

فاأجابـــت بـــكٍل هـــدوٍء واثـــق :)احلمـــد هلل الـــذي 
اأكرمنـــا بالنبـــوة، وطهرنا من الرج�ـــس تطهريًا، اإنا 

ُيفت�ســـح الفاجر ويكّذب الفا�ســـق(.
 فقـــال متطـــاأوًل: )وكيف راأيِت �سنـــع اهلل باأخيك 
واأهـــل بيتـــك؟(، فاأجابت وملوؤها الفخـــر : )ما راأيت 
اإل خـــريًا، هوؤلء قـــوم ُكتب عليهم القتـــل فربزوا اإىل 
م�ساجعهـــم، و�ســـيجمع اهلل بينـــك وبينهـــم فتحـــاج 

وتخا�ســـم، فانظر ملن الفلج يومئذ، ثكلتك اأمك يا بن 
مرجانـــه( فاأي �ســـجاعة هذه واأي بطولـــة اأرتهم ابنة 
حيدر حيث قعد الرجال، وجنب الأبطال، وانربت هي 
تدافع وتنافح عن حيا�س ال�ســـهداء حتى �سعر الظامل 

باخليبة. 
وكـــم وقفت ودافعـــت عن مقـــام الإمامـــة املتمثل يف 
الإمام زين العابدين )ع(، فحمته وفدت نف�ســـها دونه، 
وانت�ســـرت زينب الكربى)عليها ال�ســـلم( يف النهاية، 
لأن احلـــق ل ميكن لـــه اأن يهزم، وكيـــف يهزم من كان 
ـــهُ مَـــنْ يَنْصُـــرُهُ إِنَّ  اهلل نا�ســـره )) وََليَنْصُـــرَنَّ اللَّ

ـــهَ َلَقِويٌّ عَِزيـــزٌ(( احلج:4٠ اللَّ
 وبعـــد األي�ســـت هي من واجه طاغيـــة ع�سره يزيد 
)لعنه اهلل( بعدما متادى يف غيه وتعديه و�ســـتمه لآل 
ر�ســـول اهلل )�سلوات ربي و�ســـلمه عليهـــم اأجمعني( 
لتقول لـــه : )ولئن جـــرت على الدواهـــي خماطبتك، 

مل تعرف ال�صيدة زينب)عليها ال�صالم(النك�صار يومًا
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اإين لأ�ســـت�سغر قدرك، واأ�ســـتعظم تقريعك، واأ�ستكرث 
توبيخـــك( ثم اأمعنـــت العقيلـــة يف اإذلل هذا الظامل 
واإ�ســـعاره بحقارتـــه وا�سرت�ســـلت تقـــول: )فكد كيدك 
وا�ســـع �سعيك ونا�سب جهدك، فو اهلل ل متحو ذكرنا، 
ول متيت وحينا، وهل راأيك اإل فند، واأيامك اإل عدد، 
وجمعـــك اإل بـــدد، يـــوم ينـــادي املنـــادي األ لعنة اهلل 

الظاملني(. على 
نعـــم، خطبـــت زينـــب عليهـــا ال�ســـلم ف�سمتـــت 
الأ�ســـوات وكممـــت الأفـــواه، فما بعد قولهـــا قول، ول 
بعد موقفها موقف، فاأح�ـــس الطاغية اأن عر�ســـه يهتز 
تـــت قدميـــه، وقد اأطلت بـــوادر الثورة �ســـده، فراح 
ميار�ـــس خ�ســـته بنكث ثنايا اأبي عبـــد اهلل مبخ�سرته.
فهـــل يجـــوز بعد هـــذا اخلطـــاب لقائـــل اأْن ي�سور 
لنـــا زينـــب منك�ســـرة حزينـــة مهمومـــة مغمومة، كل 
واألـــف كل، فابنـــة اخلم�ســـني قـــد ملئـــت حما�ســـة ل 

نظري لها، اأخر�ســـت بها األ�سن املتجربين وكانت بحق 
الل�ســـان املعرب عن الثـــورة و�ساحبها، وامل�ســـعل الذي 
حمـــل اأهدافها ال�ســـامية، لتبقى هـــذه الكلمات مزود 

الأجيـــال، وملهمة الثوار عـــرب الدهور.
وهـــل اكتفت زينب بذلك!؟ وهي تـــرى الطغاة من 
اآل اأميـــة يعيثـــون يف الأر�ـــس ف�ســـادًا؟ ل ميكن لزينب 
اأن تفعـــل ذلـــك، اإذ راحـــت تف�سح اأعمالهـــم، وتظهر 
خمازيهـــم، حتى �ساق بهـــا وايل املدينة ذرعا، فكتب 
لأمريه يف ال�ســـام اإن كان لك حاجة يف املدينة فاأخرج 
منهـــا زينـــب، واأخرجـــت زينب ولكـــن اإىل اأين... اإىل 
موطن حكمهم ال�ســـام لرناها اليوم �ســـاخمة، تطاأول 
القلـــوب العط�ســـى للحريـــة  ال�ســـماء، مهـــوى  قبتهـــا 
والكرامـــة، يف الوقـــت الـــذي نـــرى فيه بنـــي اأمية يف 

مزابـــل التاريخ، تذروهم ريـــاح العفن.
بت�صرف/ اإيثار بندر

مل تعرف ال�صيدة زينب)عليها ال�صالم(النك�صار يومًا
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بالغة  النساء



جترنـــا اأقدامنـــا وقلوبنـــا وعقولنـــا اىل بقعة قد�ســـها 
اهلل �ســـبحانه وتعاىل وطهرها من زمـــن اآدم ونوح وهود 
و�سالح لرتتقي حتى تكون املثوى الأخري ل�سيد املوحدين 
واإمـــام املتقني اأمـــري املوؤمنني علي بن اأبـــي طالب)عليه 
ال�ســـلم(، اىل تلـــك القبة التـــي عانقت عنان ال�ســـماء 
اىل ذلك ال�سريح الذي ت�ســـم منه عبق البطولة والفتوة 
والعدالـــة والكـــرم واأيُّ كرم ذاك الـــذي ت�سدق بخامته 
وهو يف بوتقة الن�سهار والعبودية هلل �ســـبحانه وتعاىل، 
فخلد اهلل �سبحانه وتعاىل تلك اللحظة يف قراآنه العظيم 
الـــذي تخطى حدود ثقافة الب�ســـر وتخطى اأي�سًا الزمان 
هُ  واملكان خلـــد ذلك بقوله تعـــاىل: )إِنَّمَا وَلِيُُّكـــمُ اللَّ

وَرَسُـــوُلهُ وَالَّذِينَ َآمَنُـــوا الَّذِينَ يُقِيمُـــونَ الصَّلَةَ 
وَيُؤُْتـــونَ الـــزََّكاةَ وَهُـــمْ رَاكِعُونَ(

فهـــو منحٍة اإلهية زفها اهلل تعاىل للب�ســـرية والإ�ســـلم 
حتى �سار نربا�ســـًا هاديًا لكل الأنـــام، وم�سباحًا م�سيئًا 
لـــلأمم والأجيـــال، يف كل زمان ومكان وماذا ع�ســـانا اأْن 
نقـــول يف رجـــٍل ازدحمت عليـــه الأقلم وما ا�ســـتطاعت 
اأْن تقدمـــه بال�ســـورة التي هو عليها ولهـــذا ال�سدد قرر 
كادر القوارير الذهاب اىل النجف الأ�ســـرف واىل مرقد 
الإمام الطاهر علي )عليه ال�ســـلم( لنقتب�س من اأنواره 
التـــي ت�ســـّع العلـــم والهداية علـــى العامل كلـــه، وقد قمنا 
بجولة ا�ســـتطلعية حول اأق�ســـام العتبة العلوية املقد�سة 

عمل الفاطميات من مظاهر احلب والولء
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



مـــن اأجل اإجراء التحقيق عنهـــا وعن الأعمال التي تقوم 
بها هذه الأق�ســـام وعن اأن�سطتها. 

فابتداأنـــا بق�ســـم ال�ســـوؤون الدينية، والتقينـــا بالأخت 
)رنا �ساحب( وهي م�ســـاعد اأول مل�ســـوؤولة �سعبة التعليم 
الديني يف اللجنة الإدارية وخلل اللقاء مت تبادل احلوار 

معها:- 
القوارير:- متى مت افتتاح �سعبة التعليم الديني؟ 

ج/ افتتحـــت �ســـعبة التعليـــم الديني الن�ســـوي �ســـنة 
٢٠١٢م وقـــد اأثبتت جدارتها ولقت جناحًا وا�ســـعًا يف 

العتبـــة العلوية علـــى الرغم من اأنهـــا حديثة العهد . 
من  الكثري  لديه  ق�سمكم  اأنَّ  نرى  نحن  القوارير:- 
املهام ويتفرع اىل عدة �سعب ووحدات، فمم يتكون هذا 

الق�سم؟ وما هي الأعمال التي توؤدى فيه؟  
ج/ يتكـــون ق�ســـم ال�ســـوؤون الدينية الن�ســـوي من اأربع 

هي:-  وحدات 
اأوًل:- وحدة الدرا�صات والبحوث:- 

تعمـــل  التـــي  الكتـــب  بتاأليـــف  الوحـــدة  وتقـــوم هـــذه 
علـــى توعيـــة وثقافـــة املـــراأة، وتعمـــل اأي�ســـًا الفولدرات 
والبو�ســـرتات التي ترتكز على احلجاب ال�ســـرعي وعدم 
التربج، وامل�ســـرفة على هذه الوحدة احلاجة )ميا�ســـة( 
ولديها كادر يخت�س بالتاأليف والتن�سيد الإلكرتوين وقد 
األفوا الكثري من الكتب منها )اآداب ال�سعائر احل�سينية، 
لنلتحق بفاطمة )عليها ال�ســـلم(، اإفطار ال�سائمني(. 
ثانيًا:- وحدة الإر�صاد والتوجيه الأ�صري:- 

والـــدورات  الربامـــج  ببع�ـــس  الـــدورة  هـــذه  وتعنـــى 
التثقيفيـــة للأ�ســـرة ولديهـــا الكثري من الأن�ســـطة منها: 
رابطة ال�ســـيدة رقية )عليها ال�ســـلم( واإقامة مهرجان 
ال�ســـيدة رقيـــة )عليها ال�ســـلم( وهو مـــن املهرجانات 
الكبرية جدًا التي ا�ست�سافت اأكرث من األف فتاة يف داخل 

ال�سحـــن العلوي ال�ســـريف املخ�س�س للن�ســـاء.
ثالثًا:- وحدة القراآن الكرمي 

وتعنـــى بحافظات القراآن الكـــرمي وتقيم هذه الوحدة 
دورات م�ســـتمرة للحفـــظ والتـــلأوة والتف�ســـري وكذلـــك 

دورات لتعليـــم اأحـــكام القـــراءة ال�سحيحـــة والتجويـــد 
واأي�سًا اإقامـــة املحافل وامل�ســـابقات القراآنية والتي يعلن 

عنهـــا من خلل اإذاعـــة العتبة العلوية املقد�ســـة. 
رابع���ًا:- وح���دة الأن�ص���طة الديني���ة داخل 

وخ���ارج العتبة العلوية املقد�ص���ة 
وهـــذه الوحـــدة متخ�س�ســـة باإقامة كافة الن�ســـاطات 
واملهرجانـــات منها)مهرجـــان �ســـن التكليـــف( لإحياء 
ذكرى ولدة ال�سديقة الطاهرة فاطمة الزهراء)عليها 
ال�ســـلم( على قاعـــة �ســـيد الأو�سياء )عليه ال�ســـلم( 
التابعـــة للعتبة املقد�ســـة، وقـــد اأقيمت هـــذه الحتفالية 
لأكـــرث من األف فتاة قدمَن من خمتلف مدار�ـــس النجف 
الأ�ســـرف. ومن ن�ســـاطاتها خارج العتبة نقوم بالتن�سيق 
مـــع اإدارة املدار�ـــس ومديرية الرتبية يف اإقامة الدرو�ـــس 
الدينيـــة املخت�ســـة يف الفقـــه والعقائـــد وبيـــان الأحكام 
ال�ســـرعية للطالبات من قبل مبلغات العتبة، وهذا يكون 
�سمن برنامج معني للخروج اىل هذه املدار�س والذي يتم 
عن طريق التعاأون مع ق�ســـم ال�ســـوؤون الدينية الن�ســـوية.

دعم  اىل  تتاج  الكبرية  الن�ساطات  هذه  القوارير:- 
فمن الذي يقوم بدعم هذه الن�ساطات ؟ 

ج/ رئي�ـــس ق�ســـم ال�ســـوؤون الدينيـــة هـــو الـــذي يقوم 
بدعم كافـــة الن�ســـاطات التي تقوم يف ق�ســـمنا. 

القوارير:- هل يوجد لديكم خمطط لتطوير الن�ساطات 
م�ستقبًل؟ 

الن�ســـاطات  اإقامـــة  يف  خطـــط  لدينـــا  نعـــم،  ج/ 
م�ســـتقبًل. فنحـــن نطمـــح اىل فتح حـــوزة علمية تابعة 
اىل العتبـــة العلوية واأي�سًا فتـــح ريا�س الأطفال ومركز 
للأبحاث واإقامة املوؤمترات العلمية والدينية والندوات 
ولدينـــا طموحـــات كثـــرية اإّل اأّن اإمكانـــات العتبة قليلة 

والـــكادر ل يكفي لهـــذه املهمات. 
اىل  الن�سراف  قبل  اأخرية  كلمة  لك  هل  القوارير:- 

ق�سم اآخر من اأق�سام العتبة؟ 
ج/ نعـــم، اأود اأْن اأقـــول اإنَّ جملـــة القواريـــر جملـــة 
مبدعـــة وهادفـــة وا�ســـتطاعت اأْن تو�ســـل الن�ســـاء عن 
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طريـــق التوعية الثقافية اىل 
واملعرفة.  الكمـــال  مدارج 

بعـــد  القواريـــر  تابعـــت 
ذلك جولتها يف اأق�سام العتبة 
العلويـــة املقد�ســـة لتقف عند 
املكتبـــة وتلتقـــي مـــع الأخـــت 
ح�ســـن(  حمـــودي  )اأ�ســـامة 

ف�ســـاألناها: 
هـــل لـــك اأْن تعرفينـــا عن 
املكتبـــة؟  يف  العمـــل  طبيعـــة 

منت�ســـباتها؟  عـــدد  وعن 
اأ�ســـامة  الأخـــت  فاأجابـــت 
متف�سلـــة: اأود اأْن اأُرحَب بكم 
يف العتبـــة العلويـــة املقد�ســـة 
ال�ســـوؤون  ق�ســـم  ويف  اأوًل، 
الفكرية والثقافيـــة ثانيًا. ثم 
قالت: �ســـعبة املكتبة تنق�ســـم 

اىل عـــدة وحـــدات منها:ـ 
وحـــدة  املطالعـــة،  وحـــدة 
ال�ستن�ســـاخ، وحـــدة اإدخـــال 
الكتب يف احلا�ســـبة، الوحدة 

ال�سوتيـــة، وحـــدة البحث. 
ويكـــون الدوام فيهـــا �سباحيًا وم�ســـائيًا ونظـــام العمل 
يف املكتبة يكون على �ســـكل تبادل مواقع يف كل اأ�سبوع بني 
املنت�ســـبات. وهذا مما يزيد يف  خربة املنت�ســـبة يف العمل 
فتكون املنت�ســـبة ذات اإملام يف كل �سوؤون العمل يف املكتبة. 
واأمـــا �ســـوؤالك عـــن عـــدد املنت�ســـبات فنحـــن عددنـــا 

حـــوايل اأربع ع�ســـرة منت�ســـبة. 
النهو�س  على  تعمل  الثقافية   الأن�سطة  اإّن  القوارير:ـ 
اأقامه  على  العلوية  العتبة  اأعتادت  وقد  املجتمع  بواقع 

الن�ساطات فما هي ن�ساطاتكم؟ 
ج/ لدينـــا الكثـــري من الن�ســـاطات اأهمهـــا: مهرجان 
الغدير وهو مهرجان �ســـنوي يت�سمن الأم�سية الثقافية 
ويتحدث هذا املهرجان عن ال�ســـخ�سية املرتبطة بيوم 

الغديـــر وهـــو الإمـــام علـــي 
فتتحدث  ال�ســـلم(  )عليـــه 
للعامل  قـــّدم  كاإن�ســـاٍن  عنـــه 
وروؤى  وفكـــرًا  علمـــًا  اأجمـــع 
كمـــا  اإ�ســـلمية،  ومبـــادئ 
علـــى  املهرجـــان  ي�ســـتمل 
الق�سائد ال�سعرية وغريها. 

وهنـــاك ن�ســـاطات اأخـــرى 
كتقدمي البحوث، وا�ست�سافة  
اأ�ساتذة جامعني للحوار حول 

املطروحة.  البحوث 
القوارير:ـهل لديِك ن�سيحة 

تقدمينها للمطالعني؟ 
مـــن  اأمتنـــى  اأنـــا  ج/ 
والباحثـــني  املطالعـــني 
التـــام  بالهـــدوء  اللتـــزام 
واللتـــزام بنظـــام وتعاليـــم 

 . ملكتبـــة ا
كلمتكم  هي  ما  القوارير:ـ 

الأخرية؟
ج/ اأحـــب اأْن اأ�ســـكر كادر 
جملة القوارير واأقول: اإّن لكل اإن�ســـان ر�سالة ويجب اأْن 
يعرفها ويقدمها للنا�س ب�سورة �سحيحة وهذا ل يكون 
اإّل عـــن طريق الثقافة والرجـــوع اىل الكتاب. وبالرغم 
من اأننا يف ع�سر التكنلوجيا والتطور والأنرتنيت الذي 
ي�ســـاعد على القـــراءة والكتابة واحلفـــظ والعر�س يف 
حلظـــات قليلة. اإّل اأّن اقتنـــاء الكتب واملطالعة فيها لها 

خا�سية ومتعة ل جندها يف الو�ســـائل احلديثة. 
وم�ســـك اخلتـــام فاإّن القـــراءة بحد ذاتها غـــذاء ل بد 
منه للعقل والروح وتبقى للكتب الورقية ميزتها، ونكهتها 
اخلا�سة ملا لها من تاأثري يف بناء علقة متينة مع القارئ، 
فالكتـــاب  املطبوع ميد القـــارئ بحالة روحية ل تتوفر يف 
الكتـــاب اللكرتوين، وهو عنوان الثقافة وامل�سدر الأمثل 

لتح�سيل العلم واملعرفة.
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تقاطر الدم من �صجرة)ال�صدر(

اإح�ســـان  ال�ســـيخ  يل  نقـــل 
ر�ســـا  حممـــد  الف�سلي-�ســـبط 
احلكيـــم- عندمـــا كنت يف �ســـوريا 
اإذ التقينـــا يف مكتـــب �ســـماحة اآية 
اهلل العظمى ال�سيد �سعيد احلكيم، 

 : ل فقا
بغـــداد يف  بيـــت يف  كان عندنـــا 
منطقة الكرادة منـــذ عام ١98٠م 
ويف و�ســـط املنـــزل كانـــت �ســـجرة 

�ســـدرة كبرية. 
ويف عـــام ١986م يقـــول ال�ســـيخ 
الف�سلـــي حانـــت منـــي التفاته اىل 
منهـــا  يت�ســـاقط  واإذا  ال�ســـجرة 
قطرات دم. وقـــد لحظت اأنَّ الدم 
قد �ســـال على �ساقها مقدار ن�سف 
مـــرت ثـــم منهـــا اىل الأر�ـــس. وبعد 
بـــني  ال�ســـجرة  التدقيـــق ومتابعـــة 
فـــرتة واأخـــرى. واإذا هـــذا النزف 
يتدفق من ال�سجرة يف جميع ذكرى 
املع�سومني)عليهم  الأئمـــة  وفيات 

ال�سلم(. 
واأما يف منا�ســـبة �ســـهادة الإمام 
احل�ســـني)عليه ال�ســـلم( في�ستمر 
النـــزف من ال�ســـدرة ملـــدة اأربعني 

متتالية.  يومًا 
وقد �ســـاألت ال�ســـيخ اإح�ســـان عن 
عنوان البيـــت فتف�سل لنا بالعنوان 

الكامل:  بغـــداد، منطقة الكرادة، 
�سارع العبا�سي زقاق٥، حملة9٠9. 
اإح�ســـان  ال�ســـيخ  ويعقـــب 
فيقـــول: اإنَّ تقاطر الـــدم يف وفيات 
يف  دائـــرة  ي�ســـكل  املع�سومـــني 
الأر�س قطرها ٢٥�سم، اأما يف يوم 
عا�ســـوراء فتكرب الدائـــرة اأ�سعافًا 
م�ساعفـــة والـــدم م�ســـتمر. ويقيت 
هـــذه الظاهـــرة حتـــى انتقلنـــا من 
ذلك البيت عام ١99٠م فانقطعت 

اأخبارهـــا. 
ليلة عا�صوراء وقطرات الدم

نقـــل لنا �ســـماحة ال�ســـيد حممد 
�سالـــح: اأبـــو مقـــداد احلكيـــم عن 
ال�ســـيد حممـــد علي احلكيـــم والد 
�ســـعيد  حممـــد  ال�ســـيد  اهلل  اآيـــة 
احلكيـــم دام ظلـــه قـــال: اإّن اليوم 
الأول من �سهر حمرم كان م�سكوكًا 
يف روؤيتـــه، لهـــذا فقد كان ال�ســـيد 
حم�ســـن احلكيـــم متاأثرًا جـــدًا اإذ 
رمبا ليلة العا�ســـر هذه لي�ســـت هي 
الليلـــة ال�سحيحة بـــل قد تكون هي 
ليلة تا�سوعاء. وعلى هذا البناء مل 

يذهـــب ال�ســـيد اىل كربلء. 
حـــاج  بيـــت  يف  ال�ســـيد  وكان 

مهـــدي عجينـــة يف الكوفـــة، وعدة 
من الوجهاء والأخيـــار اأي�سًا كانوا 
جمتمعني هنـــاك ومن بـــني اأولئك 
ال�ســـيد حممد علي احلكيـــم وكان 
ولده ال�ســـيد حممد تقي �سغريًا اأي 
حـــدود 8 �ســـنوات، واجلميـــع كانوا 
جال�ســـني واإذا ي�ساهدون يف الأثناء 
قطـــرة دم قد �ســـقطت يف الغرفة، 
وقد تّخيلـــوا اأّنها مـــن حممد تقي. 
وبعـــد الفح�س وجـــدوا اأن هناك 
قطرة دم معلقة يف �ســـقف الغرفة، 
لـــذا دفعهـــم اىل اأن ي�سعـــدوا اىل 
اأعلى ال�ســـطح، واإذا بهم ي�ساهدون 
قطرات عديـــدة من الـــدم موزعة 
على �سطح الدار. عند ذلك يتوجه 
�ســـماحة املرحـــوم اآية اهلل ال�ســـيد 
حم�سن احلكيم اىل كربلء لزيارة 
الإمـــام احل�ســـني)عليه ال�ســـلم( 

ويقطع اأنها ليلة عا�ســـوراء. 
�ســـماحة  اأن  ال�ســـيد:  ويعقـــب 
املرجع احلكيم ملّا و�سل اىل كربلء 
مبّعية جملة مـــن حفدته واأهل بيته 
وجدوا اأي�سًا عدة قطرات من الدم 

على �ســـطح داره يف كربلء. 
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الهمـــوِم  مـــن  الر�ســـايل  العمـــل 
التـــي ت�ســـغل كاهل الإن�ســـان، غري 
اأنها ُت�ســـعدُه وتفرحـــُه يف اآن واحد 
، فهـــو يحتاج اىل قلٍب وا�ســـٍع كبري 
ولتحمِل  وامل�ساعب  امل�ساق  لتحمِل 
اآلِم ال�ســـفِر من فكر اىل فكر ومن 
روؤيـــٍة اىل روؤيـــة ومـــن اإقنـــاٍع اىل 

قناع. اإ
دائمـــًا  الر�ســـاليون  فلهـــذا   
نـــني هذا  قلئـــل والزمـــن بهم �سَ
اإْن كان الر�ســـايل رجـــًل، فكيـــف 
اأمـــراأه تمـــُل  اإذا ت�سورنـــاه  بنـــا 

بـــني حناياها قلبـــًا ملـــوؤه العاطفة 
والرحمـــة، وبالرغِم من ذلك فهي 
تمل الهم الر�ســـايل لت�سعد اأبناء 
جلدتها من الن�ساء يف زمن الظلم 
والظروف  والطغيان  وال�سطهـــاد 
البحبوحـــة  زمـــن  اىل  ال�سعبـــة 

. ية لفكر ا
غـــري  هنـــا  نطيـــل  اأْن  نريـــد  ول 
حملـــت  التـــي  املـــراأة  تلـــك  اأنَّ 
هـــي  والتبليغـــي  الر�ســـايل  همهـــا 
اجتهدت  والتـــي  )كفـــاح(  ال�ســـت 
كّل  تتجـــاأوز  اأْن  وا�ســـتطاعت 

املعوقـــات واحلواجـــز لتحقيـــق ما 
ترنـــو اإليـــه ولت�ســـق طريقهـــا بـــكّل 
ثقـــٍة ، وتتفتح زهـــوًا لتنرث وردًا يف 
كّل الـــدروب ، وجتـــدد الأمـــل عن 
طريق التاأليف والتبليغ ، ولت�ســـرع 
الإبـــداع، ولبّد  مل�ســـتقبل  نوافذها 
را�ـــسِ اأْن توؤتـــي ثمارها ، ولبّد  للُغّ
لهـــا مـــن اأْن تـــورق وتـــزدان لتلون 

الدنيـــا باألوانهـــا بهـــاًء و�ســـحرًا.
وملعرفـــة املزيـــد مـــن التفا�سيـــل 
عـــن ال�ســـيدة كفـــاح اأجـــرى كادر 

  -: القواريـــر احلـــوار معها 

العمل الر�صايل والعطاء الفكري  
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نعلم  اأْن  نود  بدءًا   -: القوارير 
من هي كفاح احلداد ؟ 

يف  ولـــدت  احلـــداد  كفـــاح  ج/ 
حمافظة وا�ســـط �ســـنة ١9٥9م ، 
ودر�ســـت البتدائيـــة واملتو�ســـطة 
والإعداديـــة يف بغـــداد. وبعدهـــا 
جامعـــة  الطـــب  كليـــة  يف  قبلـــت 
بغداد عام ١976م ودر�ست فيها 
ملدة ثلث �ســـنوات ثم ُهجرُت مع 
عائلتـــي اإىل اإيران، ومل اأ�ســـتطع 
اإكمـــال الدرا�ســـة يف كليـــة الطب 
لأننـــي ل اأملـــك الوثائق والأوراق 
الثبوتيـــة فاجتهت اإىل الدرا�ســـة 
يف احلوزة العلمية يف اإيران- قم 
املقد�ســـة - وبعدهـــا توجهت اىل 
ودر�ســـت  الإن�ســـانية  الدرا�ســـات 
علـــم النف�ـــس والرتبيـــة وح�سلت 

اللي�سان�ـــس.  على 
ابنتـــي   ، اأبنـــاء  لأربعـــة  اأم  واأنـــا 
الكـــربى طبيبة ولديهـــا تخ�س�س 
، والثانيـــة لديهـــا ماج�ســـتري لغة، 
العلـــوم  خريـــج  الثالـــث  وابنـــي 
املختربية، اأما ولدي الأخري فلديه 
ماج�ســـتري هند�ســـة واحلمـــد هلل. 
يف  تخ�س�ستم  :-هل  القوارير   

الدرا�سة احلوزوية ؟ 
القـــراآن  فقـــه  در�ســـت  اأنـــا  ج/ 
، ثـــم دخلـــت يف دورة ملدة �ســـنة 
يف طهـــران لأتعلـــم فهم مفردات 
القـــراآن الكرمي ، واأي�ســـًا دخلت 

يف دورات حلفـــِظ القراآن الكرمي 
وحفظـــت منه ثلثة ع�ســـر جزءًا. 

التي  الأعمال  ما   -: القوارير 
قامت بها ال�ّسيدة كفاح احلداد ؟ 
ج/ كتبـــت يف جملـــة الطاهـــرة 
ال�ســـعادة  جملـــة  يف  وكذلـــك 
البحرينيـــة وكنـــت �سمـــن هيئـــة 
جملـــة  يف  التحريـــر  رئا�ســـة 

ل�ســـعادة.  ا
واأقمـــُت حما�ســـرات يف تف�ســـري 
القـــراآن الكرمي وعملـــُت يف العمل 
التبليغي. وكذلـــك دخلت يف دورة 
رئا�ســـة  مكتـــب  يف  �ســـنتني  ملـــدة 
اإدارة �ســـوؤون املراأة التابع لرئا�سة 
اجلمهوريـــة يف اإيـــران اأي ملحـــق 
برئي�ـــس اجلمهوريـــة وطلبـــوا عّدة 
العربيـــة  اللغـــة  يتحدثـــنَّ  ن�ســـاء 
والتـــي  الـــدورة  اإىل  يح�ســـرَن  اأْن 
ركـــزت علـــى ق�سايا املـــراأة عامليًا 
واإ�ســـلميًا ، واأهداف �سل احلركة 
الن�ســـائية ،وبناء �ســـخ�سية املراأة 
الدولية  ال�ســـوؤون  وغريهـــا.... يف 
واأ�سبـــح  ال�سيا�ســـية  والق�سايـــا 
�ســـوؤون  يف  حمـــددًا  اخت�سا�ســـي 

ة.  املراأ
يف  هـــو  الأ�سا�ـــس  عملـــي  لكـــن 
الإذاعة العربيـــة فقد عملت كاتبة 
للربامـــج ، ومن ثـــم عملت مقدمة  
الربامج ،ثم �سرت �سّيفة الربامج 
، وبعدهـــا اأ�سبحـــُت م�ســـرفة على 

الربامـــج الجتماعيـــة والإذاعيـــة 
ومديرة املواقع اللكرتونية، وعند 
ظهـــور الف�سائيـــات قمـــُت بالعمل 
التبليغـــي يف اإعطـــاء املحا�ســـرات 
والجتماعية. الرتبويـــة  والربامج 
ـــِك  اأنَّ نلحـــظ   -: القواريـــر 
العمـــِل  يف  اهتماأمـــًا  اأوليتـــي 
الف�سائيـــة  والقنـــوات  الإعلمـــي 

؟  كثـــريًا 
مـــن  نابـــع  اهتمامنـــا  اإنَّ  ج/ 
 ، الإ�ســـلمي  الإعـــلم  جمـــال 
لأن الإعـــلم مبثابـــة ) ال�ســـلطة 
الأوىل يف العـــامل( ويعـــد منـــرًبا 
هاأمـــًا من منابر العمل يف �ســـبيل 
اهلل ، ولـــه الأثـــر الكبري يف ن�ســـر 
الثقافـــة الر�ســـالية يف الأو�ســـاط 
ومبـــا   ، والإ�ســـلمية  العربيـــة 
اأنَّ املـــراأة العربيـــة قـــد تعر�ست 
للنقـــد الإعلمـــي فلهـــذا اأحببُت 
املجـــال  هـــذا  يف  اأمتهـــن  اأْن 
لأمثـــل  الإ�ســـلمي  الإعلمـــي 
جـــزءًا من الفكر الراقـــي للمراأِة 

العربيـــة.
القواريـــر :- نحـــن نعلـــم باأنـــِك 

العطـــاء  لإي�ســـال  كثـــريًا  عملتـــي 
الفكري والثقايف اإىل الن�ساِء، فما 

هـــي موؤلفاتِك؟
مـــن  جمموعـــة  لـــديَّ  ج/ 
مـــن  والعديـــد  الإ�ســـدارات 
الأبحـــاث واملقـــالت والق�س�ـــس 
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منهـــا:- الق�ســـرية 
١- اأزه���ار البنف�ص���ج : وهي 
جمموع���ة ق�ص�صية طبعت يف 

لبنان. 
2- الع���ني الغافي���ة : وه���ي 
ق�ص�صي���ة  جمموع���ة  اأي�ص���ًا 

لبنان.  يف  طبع���ت 
ال�صيا�ص���ي  3- املراأة والعمل 

: طبع يف لبنان. 
4- النج���اح يف ع���امل املراأة 

لبنان.  يف  طبع   :
5- ن�ص���اء الطف���وف : وه���و 
طبعت���ه  ن�ص���وي  كت���اب  اأول 
املقد�صة.  احل�ص���ينية  العتبة 
كتاب���ات  يف  امل���راأة   -6

 . ة �ص���ر معا
7- ق�ص�ص لالأحداث. 

يف  الرتب���وي  النه���ج   -8
الك���رمي.  الق���راآن 

م���ن  لنب���داأ  عزيزت���ي   -9
لبن���ان.  جدي���د: طب���ع يف 

ال�ص���رية  يف  ١0-ق���راءة 
الفاطمي���ة ، وه���و الن حتت 

 . لطبع ا
عـــن  كتابـــًا  الآن  اأكملـــت  وقـــد 
)احلجـــاب( واأبحث عن املطبعة ، 
وْاي�ســـًا كتبت الكثـــري من املقالت 
،واأنـــا م�ســـغولة حاليـــًا يف بغـــداد 
يف الربامـــج والإذاعـــات والكتابة 

وغريها...  واملقـــالت 
اتتـــِك  ايـــن  مـــن  القواريـــر:- 
القـــدرة علـــى الكتابِة ومـــن الذي 

؟  عليهـــا  �ســـجعِك 
الكتابـــة  علـــى  القـــدرة  اإّن  ج/ 
جاءت عن طريـــق الثقافة وكرثة 
املطالعـــة ومعرفة العلـــوم العامة 
،وقد �ســـجعني علـــى الكتابة اأخي 
الأكرب ال�ســـهيد عـــن طريق جلب 
لكتاباتـــي،  ومتابعتـــه  الكتـــب يل 
اأعـــدم من قبـــل الطاغية  والذي 
�ســـدام عـــام ١979م وهـــو مـــن 
�سمـــِن ال�ســـهداء الأوائـــل الذين 
كان عددهم اثني ع�سر من طلبة 
كلية الطب والهند�ســـة حيث كان 
املرحلـــة اخلام�ســـة يف  اأخـــي يف 

كليـــة الطب جامعـــة بغداد. 
وقـــد عمل لنـــا - نحن الأُ�ســـرة- 
جملـــة �سغـــرية وحـــَث كل فرد من 
اأفراد الأ�ســـرة على كتابة مو�سوع 
يف  ي�ســـارك  اأخـــي  وكان  للمجلـــِة 
بالرغـــِم  املجلـــة  موا�سيـــع  كتابـــة 
مـــن اأنَّ الإعـــلم يف زمـــن النظام 
وكان  ُمي�ســـرًا  يكـــن  مل  ال�ســـابق 
كلمـــا  اأبـــي  كان  وكذلـــك  مقيـــدًا، 
اأكتـــب خاطرة ولـــو لأ�ســـطٍر قليلة 
يعـــزز الثقـــة يف نف�ســـي ويقول يل 
بنت  ال�ســـهيدة  واأي�ســـًا  اأح�ســـنِت، 
ال�ســـدر  ال�ســـهيد  اأخـــت  الهـــدى 
)رحمهمـــا اهلل(،فـــكان لهـــا الأثر 

البالـــغ يف تثقيـــف اأكـــرث الفتيـــات 
ي�ســـتطعن  ل  اللواتـــي  وخ�سو�ســـًا 
فقـــد  مبا�ســـرًة،  بهـــا  الت�ســـال 
كنـــت اأر�ســـل كتاباتـــي وق�س�ســـي 
الق�ســـرية لها عن طريق �سديقتي 
التي كانت جارة لبنِت الهدى وهي 
التي �ســـجعتني على الكتابة ونت 
هـــذه القابليـــة واملوهبـــة وبخا�سة 
يف الق�سايـــا الهادفة لزيادة ثقافة 
املـــراأة وتوعيتهـــا وتوجههـــا الوجه 

الإ�ســـلم،  خدمـــة  يف  ال�سحيـــح 
فكانـــت الطريـــق املنـــرية والنهـــج 
كتاباتـــي  فان�سبـــت  يل  القـــومي 
الق�ســـرية  والق�ســـة  الأدب  علـــى 

واملقـــالت وغريهـــا...... 
من�ســـورة  ق�س�ـــس  لـــديَّ  والآن 
على الإنرتنيت ، وقد وجدت اأ�سياء 
اأهم مـــن الق�سة فبداأت اأكتب عن 
ال�ســـّيدة الزهراء وابنتها ال�ســـيدة 
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زينب )�ســـلم اهلل عليهما(. 
اأمنياتـــِك  ماهـــي   -: القواريـــر 

اأْن تققيها ؟  التـــي تريديـــن 
ج/ اأنـــا اأمتنـــى مـــن كل اأمـــراأة 
لهـــا القدرة على الكتابة اأْن تكتب 
ولـــو لأ�ســـطٍر قليلة واأْن تن�ســـرها 
على الإنرتنيت اإْن مل يكن الن�ســـر 
متاحًا لها، واأمتنى اأْن تكون هذه 
الكتابـــات هادفـــة لثقافـــِة املراأة 

�ســـخ�سيتها.  وبناء  وتطورها 

كتابـــة  اىل  الن�ســـاء  اأدعـــو  كمـــا 
املقـــالت والأطروحـــات املهمة يف 
ق�سايـــا الن�ســـاء وتعريف الن�ســـاء 
على Feminism(( وهي احلركة 
والعـــرتاف  العامليـــة  الن�ســـوية 
وفر�ســـًا  حقوقـــًا  للمـــراأة  بـــاأن 
م�ســـاأوية للرجل وذلك يف خمتلف 
امل�ســـتويات العلمية والعملية ، فاأنا 
كنـــت اأدر�ـــس املـــراأة يف الإ�ســـلم 
 )Feminism( حركـــة  وكذلـــك 

من قواعد واأ�سول واأهداف فنحن 
الآن معر�سون للغـــزو الفكري من 
غربيـــة،  ومفاهيـــم  اأفـــكار  قبـــل 
واحلـــرب دائـــرة بـــني العلمانيـــني 
اأْن تثقف  املـــراأة  وامل�ســـلمني وعلى 
ذاتها واأْن تت�ســـلح بالعلم واملعرفة 
ال�سحيحـــة  القراآنيـــة  والعلـــوم 
ويجـــب اأْن تكـــون لديهـــا ثقافة يف 
الأمـــوِر الن�ســـائية، واأنـــا ل اأق�سد 
بذلك تعلم الأحكام الفقهية فقط 
لأن هـــذا تجيم للمـــراأة واإنا يف 
جميع ق�سايا املراأة ،فنحن عندما 
ال�ســـّيدة  �ســـخ�سية  ن�ســـتعر�س 
الزهراء )عليها ال�سلم(  ن�ستمد 
منهـــا الثقافـــة والأدب والأخـــلق 
والإيثـــار  وال�ســـرب  والت�سحيـــة 
ن�ســـائنا  علـــى  وغريها...ويجـــب 
الفّذة  ال�ســـخ�سية  بهـــذِه  القتداء 
)�سلـــوات ربي و�ســـلمه عليها (.

اأبـــرز  ماهـــي   -: القواريـــر 
؟  بهـــا  قمتـــي  التـــي  الن�ســـاطات 
البحريـــن  �ســـاركت يف  اأنـــا  ج/ 
وكذلـــك يف  التبليغـــي  العمـــل  يف 
ال�ســـعودية ولبنـــان و�ســـوريا ويف 
والنجـــف  )بغـــداد  يف  العـــراق 
املقد�ســـة  وكربـــلء  الأ�ســـرف 
املحافظـــاِت،  مـــن  وغريهـــا   )
الأ�ســـرف  النجـــف  و�ســـاركت يف 
يف عدِة موؤمترات وندوات ،ولديَّ 
برنامـــج يف الق�س�ـــس القـــراآين 
�ســـهر  يف  ويبـــث  ي�ســـجل  حاليـــًا 

رم�سان اإْن �ســـاء اهلل تعاىل على 
قنـــاة املعـــارف الف�سائيـــة. 

ولـــديَّ م�ســـاهمات تبليغيه لي�ـــس 
فقط على م�ســـتوى العقائد والفقه 
والدين ،بل حتى يف كيفية التعامل 
مع النا�ـــس واآليـــات الت�سرف من 
ُح�ســـِن اخُللق واملظهر وا�ســـتعمال 
وكيفيـــة  الإقنـــاع   فـــن  اأ�ســـلوب 
ا�ستقطاب الآخرين ؟ وغريها من 

�ساليب.. الأ
كلمتكـــم  ماهـــي   -: القواريـــر 
الأخـــرية التي تريدين اأن توجهيها 
للمـــراأِة من خلل جملة القوارير؟  
جملـــة  كل  اأ�ســـجع  اأنـــا  ج/ 
ويجـــب  املـــراأة  بق�سايـــا  تهتـــم 
اأْن نهتـــم وُن�ســـجع القلـــم  علينـــا 
الن�ســـوي الـــذي ينمو مـــن خلل 
هـــذه املجـــلت ويكـــون فاعًل يف 
اإنتـــاج الكتـــاب الن�ســـوي فنحـــُن 
زادت  وكلمـــا   ، اإليـــه  بحاجـــة 
عـــدد املجلت الهادفـــة واملوؤثرة  
الأقـــلم  زادت  معنـــاه  واملفيـــدة 
الن�ســـوية ممـــا يـــوؤدي اإىل زيادة 
اأمتنـــى  واأنـــا  الن�ســـوي،  الوعـــي 
ملجلتكـــم املوقـــرة اأْن ُتقراأ وت�سل 
اىل كافِة الن�ســـاء، كما اأدعو لكم 
باملوفقيـــِة وال�ســـداد، واأْن تكـــون 
جملتكـــم حمطـــة للتوا�ســـِل بـــني 

ن�ســـاء املجتمـــع قاطبـــة. 

محرم الحرام  ١437  هـ    - ترشين االول/ترشين الثاين ٢٠١٥م
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املجال�ـــس  اأنَّ  ريـــب  ول  �ســـك  ل 
احل�ســـينية لعبـــت دورًا هاأمـــًا وبارزًا يف 
تاريـــخ الت�ســـيع والرتباط باأهـــل البيت 
لهـــذه  كان  حيـــث  ال�ســـلم(  )عليهـــم 
املجال�س ر�سالة تربوية وعقيدية هادفة.
وكل ذلـــك كان مبباركـــة اأهـــل البيت 
)عليهـــم ال�ســـلم( حيـــث ركـــز الأئمة 
علـــى اجلوانـــب الأخلقيـــة وال�ســـرعية 
وبيـــان الأحكام والعلقـــات العامة مثل 
اجلانـــب العاطفـــي والوجـــداين فـــكان 
للمنرب احل�سيني �سوته املدوي يف �سماء 
الكلمة والوقفة ال�سجاعة بوجه الطغيان 
والأعراف. ولذلك كانت جملة كبرية من 
التوجيهـــات والإر�ســـادات والأحكام من 
قبل الأئمة )عليهم ال�سلم( بخ�سو�س 
الزمـــان  واختيـــار  واأقامتهـــا  املجال�ـــس 
واملـــكان ونوع اخلطاب وبيـــان الأهداف 
والغايـــة وكيفيـــة الو�ســـول اىل املطلوب 
الفكـــري  الـــرتف  اىل  اخلـــروج  دون 
والبتعاد عن الأهداف املر�ســـومة. نعم 
حاأول بع�س اجلهلء اأو من كانت ثقافته 
دون امل�ســـتوى املطلـــوب اأو مـــن كانت له 
اأهـــداف دنيوية )جمع الأموال - واجلاه 
- والظهـــور( ومنهـــا الرغبـــة بحطـــام 

الدنيا. فكل هـــذه الطرق امللتوية جعلت 
البع�س ي�سيف اأو يقلب املجال�س بقالب 
غـــري القالـــب احلـــق ـ وهذا مـــا ح�سل 
يف غالب املجال�ـــس الن�ســـوية. لأنها اأوّل 
بعيدة عن اأ�ســـماع الرجـــال وبعيدة عن 
احلقيقة. وقـــد يخالـــط البع�س غر�س 
دنيوي كالريـــاء والطمـــع والعجب. نعم 
بعد النفتاح يف الفكر والثقافة والتطور 
الهائـــل يف تكنلوجيـــا املعلومـــة وكونهـــا 
اأ�سبحـــت يف اليـــد اأ�سبحـــت املجال�ـــس 
اأكـــرث جدية واأكرث فائدة من ذي قبل يف 
وقـــت عا�ســـت املجال�ـــس حالـــة الرتقب 
واخلوف وقلـــة املعلومة وامل�ســـادر وقلة 
وعـــي املتلقـــي. وهذه الأ�ســـباب طرحت 
جملـــة كبرية مـــن الإ�ســـكالت واأخذتها 
�ســـعرية ح�ســـينية  اأّنهـــا  علـــى  الن�ســـاء 
وهـــي بعيـــدة كل البعـــد عـــن الأطروحة 
احل�ســـينية وال�ســـعائر احلقـــة - ومـــن 
ال�ســـلبيات التي ترافق جمال�ـــس القراء 
الن�ســـوية يف الوقـــت احلا�ســـر والتي ل 
ميكـــن اإغما�ـــس العني عنهـــا. اأن بع�س 
الن�ســـاء وللأ�ســـف اتخذن منها مو�سمًا 
للمبـــاراة والتفاخـــر بلب�ـــس املجوهرات 
واأفخـــر امللب�ـــس وباأحـــدث املوديلت. 

وهذا ما يتنافى مع عنوان اجلزع والأمل 
مل�سائب اأهل البيت )عليهم ال�ســـلم(. 
وكذلك قد ت�ســـتغل املجال�ـــس الن�سوية 
مـــن قبل بع�ـــس املتحدثني للعـــزاء ذات 
املعلومات ال�سطحية والركيكة والبعيدة 
عن اأهداف الر�سالة املحمدية. ومن كان 
لزاأمًا على اأ�سحاب ال�ســـاأن والذين لهم 
الكلمـــة امل�ســـموعة يف املجتمع من طرح 
وجهات نظرهـــم واإبـــراز املعامل احلقة 

والوجه النا�سح للمجال�ـــس واخلطباء.
ح�ســـن  اأمـــر  الوجـــداين  فاجلانـــب 
جـــدًا، ولكـــن ل ميكن الإبقـــاء عليه من 
دون جتديد. فل بد من اأطروحة  جديدة 
للمعلـــوم ومبـــا يتلئـــم مـــع الع�سرنـــة 
احلديثة ولي�ـــس من ال�سحيـــح اأْن يبقى 
اخلطيـــب اأو امللية عـــن املنهج القدمي 
وباملنظـــور  حداثويـــة  اأو  جتديـــد  دون 

ال�سحيح.   الإ�ســـلمي 

الشيخ حمزة الفتألوي

التوجيه الديني

العتبة الحسينية

جمال�س القراء الن�سوية بني ال�سلب والإيجاب
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نقـــل عـــن �ســـقيق اأنـــه قـــال: مـــا 
من �سبـــاح اإّل وياأتيني ال�ســـيطان من 
اجلهـــات الأربـــع: مـــن بني يـــدي ومن 

خلفـــي وعـــن ميينـــي وعن �ســـمايل. 
اأّمـــا بني يدي فيقـــول: ل تخف فاإن 
ارٌ  اهلل غفـــور رحيم، فاأقراأ:)وَإِنِّـــي َلَغفَّ
ــابَ وََآمَـــنَ وَعَمِـــَل صَالِحًـــا( تـَ لِمَـــنْ 

)طه:8٢(. 
واأّمـــا مـــن خلفـــي فيخوفنـــي مـــن 
فاأقراأ:)وَمَـــا  الفقـــر  يف  اأولدي  وقـــوع 
ـــهِ  رِْض إِلَّ عََلـــى اللَّ مِـــنْ دَابَّـــةٍ فِـــي اْلَ

ْزُقهَا()هـــود:6(.  ِر
واأّما مـــن قبل ميينـــي فياأتيني من 
قِنيَ( قبل الن�ســـاء فاأقراأ:)وَالْعَاقِبَُة لِْلمُتَّ

)العراف:١٢8(. 
واأّمـــا مـــن قبـــل �ســـمايل فياأتينـــي 
بَيْنَهُمْ  من قبل ال�سهوات فاأقراأ:)وَحِيَل 

يَشَْتهُونَ()�ســـباأ:٥4(.  مَـــا  وَبَيْـــنَ 
يف  يبالـــغ  امللعـــون  فال�ســـيطان 
ـــر يف وجه  اإلقـــاء الو�سو�ســـة، ول يق�سّ
مـــن الوجوه املمكنـــة، وياأتي الإن�ســـان 
ي�ســـعر  اأن  دون  مـــن  خطـــوات،  يف 

 .)١٥4 6٠/�ـــس به)البحار:ج
ثـــم امللئكـــة رقـــت قلوبهـــا علـــى 
الب�سر ملا قال ال�ســـيطان ذلك فقالوا: 
يااإلهنـــا كيـــف يتخل�ـــس الإن�ســـان من 
ال�ســـيطان مـــع كونـــه م�ســـتوليًا عليـــه 

مـــن هـــذه اجلهـــات الأربـــع؟ فاأوحـــى 
اهلل اإليهـــم اأّنه بقي للإن�ســـان جهتان: 
الفـــوق والتحت، فـــاإذا رفـــع يديه اىل 
فـــوق يف الدعاء على �ســـبيل اخل�سوع، 
اأو و�ســـع جبهتـــه علـــى الأر�ـــس علـــى 
�سبيل اخل�سوع، غفرت له ذنب �سبعني 

�ســـنة)امل�سدر:١٥٥(. 
تِيَنَّهُمْ  ثّم يف قـــول ال�ســـيطان:)ُثمَّ َلَ
خَْلفِِهـــمْ  وَمِـــنْ  َأيْدِيِهـــمْ  بَيْـــِن  مِـــنْ 
شَـــمَائِلِِهمْ( وَعَـــنْ  َأيْمَانِِهـــمْ  وَعَـــنْ 
التعديـــة  اأن  )الأعـــراف:١7(، 
بحريف اجلر )من وعـــن( يف الأوليني 
مبـــن ويف الأخريـــني بعـــن، رمبـــا كان 
باعتبـــار اأن املـــراد مـــن قولـــه:) مِـــنْ 
بَيْـــِن َأيْدِيِهـــمْ وَمِـــنْ خَْلفِِهمْ(اخليـــال 
والوهـــم وال�ســـرر النا�ســـئ منهما هو 
ح�ســـول العقائد الباطلـــة وهو الكفر، 
ومـــن قولـــه:) وَعَـــنْ َأيْمَانِِهـــمْ وَعَـــنْ 
شَمَائِلِِهمْ(ال�ســـهوة والغ�سب وذلك هو 
املع�سية، ول �سك اأّن ال�سرر احلا�سل 
من الكفـــر لزم لأن عقابه دائم، واأما 
ال�سرر احلا�سل من املع�سية ف�ســـهل، 
لأن عقابه منقطع، فلهذا خ�ّس هذين 
الق�ســـمني بكلمة)عن(تنبيهـــًا على اأّن 
هذين الق�ســـمني يف اللزوم والت�سال 

دون الق�ســـم الأول. 
تَِجـــدُ  )وََل  ال�ســـيطان  قـــول  ثـــّم 
َأْكَثرَهُـــمْ شَـــاكِِرينَ()الأعراف: 

١7(، اأنـــه جعل للنف�ـــس ت�ســـع ع�ســـرة 
قـــوة، وكلها تدعو النف�ـــس اىل اللذات 
ال�ســـهوانية،  والطيبـــات  اجل�ســـمانية 
الظاهـــرة  احلوا�ـــس  منهـــا  فع�ســـٌر 
ال�سهوة والغ�سب،  والباطنة، واثنتان: 
و�سبٌع هي القوى الكامنة وهي اجلاذبة 
واملا�سكة والها�سمة والدافعة والغاذية 
والناميـــة واملولـــدة، فمجموعها ت�ســـع 
ع�ســـرة وهي باأ�سرها تدعو النف�س اىل 
عامل اجل�سم وترغبها يف طلب اللذات 
الدنيوية والبدنية، واأما العقل فهو قوة 
واحـــدة وهي التـــي تدعو النف�ـــس اىل 
عبادة اهلل تعاىل والتقرب منه والفوز 

بال�ســـعادة الروحانية. 
ت�ســـع  ا�ســـتيلء  اأن  املعلـــوم  ومـــن 
ع�ســـرة قـــوة اأكمل من ا�ســـتيلء القوة 

 .)١٥6 الواحدة)البحـــار:6٠/ 
وملثـــل هذا جتـــد اأكرث النا�ـــس غري 
�ساكرين، مع اأن اهلل هداهم النجدين: 
جنـــد وطريق اخلـــري، وجند و�ســـبيل 
ال�ســـر، واأيد العقل بال�ســـرع وبالأنبياء 
والكتب ال�ســـماأوية والعلماء ال�سلحاء 
واملوؤمنني الأبرار، ووعد على من يوؤمن 
ويعمل �ساحلـــًا جنات عدن جتري من 
تتها الأنهار، وال�سيطان يعد الإن�سان 
اإّل اأنـــه يخلف يف وعده، واهلل ل يخلف 

امليعاد. 

خطوات ال�صيطان

محرم الحرام  ١437  هـ    - ترشين االول/ترشين الثاين ٢٠١٥م
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عندما تتوقف عقارب ال�ساعة
يف  �ــســعــوبــة  ــانــني  ــع ت كــنــت  اإن 
النوم،  حالة  يف  والدخول  النعا�س 
كنت  اأو  متقطعًا،  نــومــِك  كــان  اأو 
ت�ستيقظني باكرًا، فاأنِت تعانني من 
ترتجم  التي  امل�سكلة  وهذه  الأرق، 
النوم  كمية  يف  ملحوظ  بانخفا�س 
ع�سرة  مــن  اأكــرث  تطال  ونوعيته، 
وت�سيب  الــرا�ــســديــن،  مــن  باملئة 

الن�ساء اأكرث من الرجال. 
يتمناه  اأمـــر  اجلــيــد  ــوم  ــن ال اإن 
ــنــا�ــس، يف حــني ل  الــعــديــد مــن ال
يعاين  ل  مــن  النعمة  بهذه  ي�سعر 
احلفاظ  اأجل  ومن  النوم،  م�ساكل 
على �سحة ج�سدية ونف�سية جيدة، 
ما  وجميل  ــادئ  هـ بــنــوم  والتمتع 

عليك �سوى مقاأومة الأرق. 
عوارض األرق:

ا�سطرابًا  الأرق  �ساحب  يعي�س 

واملهنية  الأ�سرية  حياته  يف  كبريًا 
�سريع  في�سبح  ــمــاعــيــة،  والجــت
ــوتـــر، مع  ــتـ ــب، ودائــــــم الـ ــ�ــس ــغ ال
حــ�ــســا�ــســيــة مــفــرطــة جتــعــلــه اأقـــل 
يوؤثر  مما  عدائية،  واأكــرث  تمًل، 
والأ�سرية،  الزوجية  علقاته  على 
فل يكون قادرًا على تمل طلبات 
اىل  يوؤدي  مما  و�سقاأوتهم،  اأبنائه 

تاأزم العلقة فيما بينهم. 
بالتعب  ي�سعر  اأنه  اىل  بالإ�سافة 
ــدي والــنــفــ�ــســي والــتــ�ــســنــج  ــس اجلــ�
الع�سلي، مما يوؤدي اىل انخفا�س 
العمل،  يف  وخا�سة  العام،  ن�ساطه 
يتحمل  ول  الإنــتــاج،  قليل  في�سري 
انتقاد امل�سوؤول عنه، وتبداأ امل�ساكل، 
وقد يتهدد عمله، واأخطر عوار�س 
الأرق هو انخفا�س م�ستوى اليقظة 
�ساحبه،  عند  والنتباه  والإدراك 
ماأ�ساأوية،  بنتائج  يت�سبب  ما  وهو 

مثل حوادث ال�سري. 
أنواع األرق: 

١- الأرق احلاد:
وغالبًا  اأ�سابيع،  لب�سعة  ي�ستمر   
�سدمة  عــلــى  فــعــل  رد  ــكــون  ي مـــا 
حلول  عند  اأو  عــزيــز،  كــوفــاة  مــا، 
المتحانات، اأو اأثر حادث مفاجئ. 

٢- الأرق املزمن:
ــن �ــســهــر،  ــ ــتــمــر لأكــــــرث م  يــ�ــس
بني  ما  تـــرتاأوح  عــديــدة،  واأ�سبابه 
و�سوًل  البايولوجية  ال�سطرابات 
اىل النف�سية، ويلعب العمر دورًا يف 
نوعية النوم وكميته، اإذ تختلف يف 
الطفولة واملراهقة عنها يف الر�سد 
وال�سيخوخة، فاحلاجة للنوم تربز 
عند الأطفال واملراهقني اأكرث من 
ي�سبح  وامل�سنني، حيث  الرا�سدين 
واأكــرث  عمقًا  اأقـــل  عندهم  الــنــوم 

ح�صن احلاج  الهام 
الرتبوي النف�ص  علم  يف  خمت�صة 

عندما تتوقف عقارب ال�صاعة
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تقطعًا، يف حني اأن النوم الطبيعي 
ــاعــات،  ــس � الــثــمــاين  يـــتـــجـــاأوز  ل 
جيدة،  نوعية  ذا  كــان  اإذا  خا�سة 
التنف�سي،  الن�ساط  يتدنى  حيث 
النوم  القلب، ويعرب  اإيقاع  ويتباطاأ 
بني  ما  بتناغم  املتعاقبة  بــدوراتــه 
مرورًا  العميق  اىل  اخلفيف  النوم 
ــالأحــلم، مــع مــا لها مــن فوائد  ب
وتوازنها،  النف�سية  ال�سحة  على 

وهناك مداأورة بني النوم واليقظة 
�سمن اإيقاع اجل�سد الب�سري، فهو 
مبثابة ال�ساعة البيولوجية امل�سوؤولة 

عن توازن الكائن. 
فاأن كنت تنامني خلم�س اأو �ست 
يعانون  ممن  تكونني  قد  �ساعات 
ت�سعرين  كــنــت  اإْن  لــكــن  الأرق، 
النهار،  خلل  وال�سحة  بالن�ساط 
يكتفني  ــك ممـــن  ــ اأن يــعــنــي  فــهــذا 

النوم  يعرفن  وممــن  املــدة،  بهذه 
داعــي  ول  م�سكلة  فــل  الــ�ــســايف، 
بليلة  مـــررت  اإن  وكــذلــك  للقلق، 
بي�ساء ل�سبب طارئ، فهذا ل يعني 
اأو ليلتا نوم  الإ�سابة بالأرق، فليلة 
لكن  خ�سرته،  ما  لك  تعو�س  جيد 
امل�سكلة تبداأ عندما ت�سبح احلالة 
يف  ال�سطرابات  وت�سبب  مزمنة، 

احلياة اليومية. 

أسباب األرق: 
اإذا ا�ستثنينا املر�س النف�سي واملواد الكيمياأوية، قد يحدث الأرق للأ�سباب التالية: 

املــواد  تــنــاأول  *  عــادات �سيئة: 
التبغ(  ال�ساي،  املنبهة)القهوة، 
وخا�سة قبل النوم، قلة احلركة اأو 
نق�س الأن�سطة الريا�سية، واأحيانًا 
ا�ستعمال  الأن�سطة،  بهذه  املبالغة 
فرا�س وو�سائد ذات نوعية رديئة. 

*  املر�س والأدوية: كالأمرا�س 
املزمنة مثل الربو والقرحة، تعاطي 
اأو  ا�ستعمال  الأدوية)كورتيزون(، 
التوقف عن ا�ستعمال دواء ما دون 

ا�ست�سارة طبية. 

�سجيج،  بــيــئــيــة:  ــاب  ــب ــس اأ�   *
ا�سواء قوية. 

الكتئاب  نف�سية:  اأ�ــســبــاب    *
والتوتر والقلق، التعر�س ل�سدمة، 

الن�سغال بال�سحة، والهواج�س. 

نصائح بسيطة.... لنوم هادئ: 
اأحيانًا يجب التاأكد من اأن ما نعانيه هو الأرق، اإذ قد ل يكون �سوى اإح�سا�س باأننا مل ننم جيدًا، ولكن ما اأن 
بالنوم، يجب  ال�سف، وترقنا عيوننا مع رغبة قوية  اأو  ال�سيارة  اأو  املكتب  النعا�س يف  ويغافلنا  بالتعب،  ن�سعر 

التنبه اأن الأمر بات خطريًا، وهناك عدة خطوات ميكن اتباعها للتخل�س من ذلك: 
*  يجب التاأكد اأوًل باأنه ل يوجد 
�سبب ع�سوي له، وذلك من خلل 

ا�ست�سارة الطبيب. 
*  الذهاب اىل النوم يف الوقت 
الذي ن�سعر فيه بالنعا�س، لأنه مثل 
القطار ما مل ندركه بوقته يفوتنا. 

ــراط يف  ــ ــ *  الــتــوقــف عــن الإف
الطعام ليًل. 

املنبهات  تناأول  عن  التوقف    *
واملن�سطات على اأنواعها. 

ريا�سي،  ن�ساط  ممــار�ــســة    *
متارين ال�سرتخاء. 

*  ممار�سة ال�سعائر الدينية. 
يجب  احلــالــة  ا�ستمرت  اإن    *
التوجه نحو الإر�ساد النف�سي، فاإْن 
هما  النف�سيان  والتوتر  القلق  كان 
ال�سبب، وجب معرفة م�سدرهما، 
يف  لــلــدخــول  ميهد  قــد  الأرق  لأن 

حالة اكتئابيه. 
الطبيعية  الأعــ�ــســاب  تــنــاأول    *

املهدئة. 
منتظمة  عـــادات  ممــار�ــســة    *
الأطفال  مع  وخا�سة  للنوم،  تهيء 
معني،  وقت  يف  البيجاأما  )ارتــداء 
قـــراءة  ــان،  ــن ــس والأ� الــوجــه  غ�سل 

�سرب  مع  فيلم  م�ساهدة  الكتب، 
الدماغ  تنذر  لأنها  حليب(،  كوب 

باقرتاب وقت النوم. 
ويف  املنومة،  الأدويــة  *  جتنب 
يجب  ال�سرورة  عند  تناأولها  حال 

ا�ست�سارة الطبيب. 
ختاأمًا ل تن�سي اأن الأرق عار�س 
ــا عــرفــنــا  ــه اأ�ــســبــابــه، ومــتــى مـ لـ
فل  عــلجــهــا،  اأمكننا  الأ�ــســبــاب 
بالأرق،  وت�ستهرتي  نف�سك،  تهملي 
وتذكري دائمًا اأنك ت�ستحقني حياة 

اأف�سل...

محرم الحرام  ١437  هـ    - ترشين االول/ترشين الثاين ٢٠١٥م

23

الصحة



"وَُقْلنَـــا اهِْبُطـــوا بَعُْضُكمْ  لِبَعٍْض عَـــدُوٌّ وََلُكمْ 
فِي اْلَرِْض مُسْـــَتَقرٌّ وَمََتاعٌ إَِلى حِنيٍ")البقرة:36(.
�ســـجل  قـــد  الجتماعيـــة  العلقـــات  م�ســـتوى  اإنَّ 
تراجعًا وانخفا�سًا عما كان عليه قبل زمن لي�س ببعيد 
يف جمتمعاتنا، فقد كان النا�ـــس اأقرب اىل بع�سهم، 
واأكـــرث اهتماأمـــًا ببع�سهـــم البع�ـــس، حيث ب�ســـاطة 
احلياة، اأمـــا الآن فقد اأوجبت ظـــروف احلياة نوعًا 
مـــن التباعد، حتى بـــني اأبناء الأ�ســـرة الواحدة،كما 
تعـــددت الهتماأمـــات وزادت الن�ســـغالت، ثـــم اإنَّ 
الأجواء الدينية والأعراف والتقاليد التي كانت ت�سد 
النا�س بع�سهم ببع�س، قد تقل�ست وت�ساءل تاأثريها 
ب�ســـبب هيمنـــة النـــوازع امل�سلحيـــة، والهتماأمـــات 
الذاتيـــة حتـــى اأ�سبحنا نواجـــه ظواهـــر غريبة من 
اجلفاء والقطيعـــة حتى بني الأقـــارب والأرحام، اإنَّ 
مثـــل هـــذه الظواهر موؤ�ســـرات خطرية علـــى تراجع 
م�ستوى العلقات وانخفا�س درجة احل�س الإن�ساين 
يف جمتمعاتنا، اأما يف العداأوات والنزاعات وحالت 
القطيعة بني الأخوة والأقارب، ف�سًل عن الآخرين، 

فهي يف زيادة م�سطردة، واأغلبها لأ�سباب ومربرات 
مهمة.  غري 

يحتاج الإن�ســـان اىل اأخيه الإن�سان يف بعدين: 
الأول: البعداملادي:

كل  يهيـــئ  اأْن  ي�ســـتطيع مبفـــرده  ل  الإن�ســـان  اإنَّ 
اأمور حياته، بل لبد من التعاطي مع اأبناء جن�ســـه، 
فهـــو يحتاج اإليهـــم ويحتاجون اإليه، وكلما ات�ســـعت 
وقويـــت علقة الإن�ســـان مـــع الخريـــن كانت امور 

حياتـــه اأكرث ي�ســـرًا وانتظاأمًا. 
البعدالنف�صي: الثاين: 

منفـــردًا  يعي�ـــس  اأْن  ي�ســـتطيع  ل  الإن�ســـان  اإّن   
ومعزوًل ،ولو توافرت له كل و�سائل احلياة والرفاه، 

حيث ياأن�ـــس الإن�ســـان باأخيه الإن�سان.
العدأوة ومضارها

العداأوة تعني وجود خلل يف العلقة بني الإن�ســـان 
واخيـــه الإن�ســـان، وتعنـــي حـــدوث حالـــة معاك�ســـة 
ومتناق�ســـة ملا يجـــب ان يكون، فبدل ان ياأن�ـــس كل 
منهما بالآخر، ويتعاأونا يف تي�ســـري �سوؤون حياتهما، 

العداأوة
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ت�سل حالـــة التباعد والكراهية، ثم تتطور لت�سل 
اىل م�ســـتوى النـــزاع والعتداء املتبـــادل، فالبغ�س 
والكراهيـــة ياأخذ مكان املحبة والأن�ـــس، والعتداء 

على امل�سالح يحتـــل موقع التعاأون. 
والن�سو�ـــس الدينيـــة تـــذر الإن�ســـان من خطر 
العـــداأوة، وتنبهه حتى ل يتـــورط يف مزالقها، حيث 
روي عن ر�ســـول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم(: 
"األ اأنبئكم ب�ســـر النا�ـــس؟ قالوا:بلى يار�سول اهلل، 
واأبغ�سوه")م�ســـتدرك  النا�ـــس  اأبغ�ـــس  مـــن  قـــال: 

الو�سائل:ج9(.
اأمـــري املوؤمنـــني علـــي )عليـــه ال�ســـلم(:  وقـــال 
اخل�ســـران")بحار  ح�ســـد  العـــدوان  زرع  "مـــن 

نـــوار:ج4٠(.   الأ
وللعداأوة م�صاعفات واأخطار كثرية اأبرزها: 
١- عـــذاب النف�ـــس: اإّن العـــداأوات واخل�سومات 
متثل عبئًا ثقيًل وحمًل باه�سًا على نف�س الإن�سان، 
حيـــث جتلب لـــه الأذى والإزعاج، وت�ســـبب له الهم 
والغـــم، وت�سغـــط علـــى اأع�سابـــه، وت�ســـبب الردى 
والهـــلك ل�ساحبهـــا، يقـــول الإمـــام الر�سا)عليه 
ال�ســـلم(: »اإياك واخل�سومة فاإّنها تورث ال�ســـك، 

وتبـــط العمل، وتـــردي ب�ساحبها«.
٢- وع�ســـى اأن يتكلم ب�ســـيء فل يغفر له" )بحار 

الأنوار:ج٢(.
3- ا�ســـتهلك اجلهد: بدل اأْن ي�ســـتغل الإن�ســـان 
ببنـــاء ذاته، يوجه طاقاته وجهـــده لإ�سلح اأموره، 
فـــاإّن حالـــة عدائه مـــع الآخريـــن تقطع جـــزءًا من 
اهتمامـــه وتفكـــريه، وطاقاتـــه واإمكاناتـــه، وذلـــك 
بالطبع ل يتوجـــه حلماية الذات من الآخر املعادي 

فقـــط واإنا لإيقاع ال�سرر بـــه وتطيمه، والق�ساء 
علـــى اإمكاناته وم�ساحله، كما يقوم الطرف الآخر 
بنف�س املحاأولة والدور وبذلك ت�سيع اجلهود وتهدر 

الإمكانيـــات من الطرفني. 
الإن�ســـان  يعـــادي  حينمـــا  ال�ســـهام:  مرمـــى   -4
الآخرين فيجـــب اأْن ل يتوقع منهـــم باقات الورود، 
بل �سيكون يف مرمى �سهامهم، ومعر�س انتقامهم، 
باأيديهـــم،  التـــي  و�سي�ســـتخدمون �ســـده الأ�ســـلحة 
خا�سة واأّن النا�ـــس يتفاأوتون يف م�ستويات تفكريهم 
اأْن  الإن�ســـان  وعلـــى  وت�سرفاتهـــم وممار�ســـاتهم، 
يتوقع اأ�ســـواأ الحتمـــالت، من جانـــب املعادين له. 
٥- الوقـــوع يف احلـــرام: اإّن حالـــة العـــداء تدفـــع 
الإن�ســـان اىل ارتـــكاب املعا�ســـي والذنـــوب من اأجل 
تقيـــق النت�سار على عـــدوه واإيقاع اأكـــرب قدر من 
ال�ســـرر بـــه، فالكـــذب والغيبـــة والنميمة، وال�ســـب 
وال�ســـتم ، وما �ســـاكل مـــن املحرمات، كلها و�ســـائل 
يف  ل�ســـتخدامها  مدفوعـــًا  نف�ســـه  الإن�ســـان  يجـــد 
معـــارك خ�سوماتـــه وعداأواتـــه، حيـــث قـــال الإمام 
ال�سادق)عليه ال�سلم(: »اإياك وكرثة اخل�سومات 

فاأنهـــا تبعـــدك مـــن اهلل« )تـــف العقول( . 
6- اإ�سعـــاف املجتمـــع: اإّن املجتمـــع الـــذي تـــدب 
النزاعـــات  وتنت�ســـر  اخل�سومـــات،  اأو�ســـاطه  يف 
والعداأوات، فاإّنه ي�ســـاب بال�سعف والهزل، ويبتلى 
بالتفـــكك والنهيار، لذلك يحـــذر اهلل تعاىل عباده 
املوؤمنني من خطر التنازع والتعادي، وينذرهم باأّن 
النتيجة احلتميـــة لذلك هو هدر اإمكانات املجتمع، 
وذهـــاب قوتـــه وبالتـــايل ف�ســـل املجتمـــع يف تقيق 

م�ساحلـــه واأهدافه. 
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أسباب العدأوات
ظهـــرت العـــداأوات منـــذ الأيـــام الأوىل لهبـــوط 
الإن�ســـان علـــى وجـــه الأر�ـــس، حيـــث ا�ســـتعلت نار 
العداء والكراهية يف نف�ـــس قابيل على اأخيه هابيل، 
ودفعتـــه اىل قتلـــه وت�سفيـــة حياتـــه، ثـــم رافقـــت 
املجتمـــع الإن�ســـاين هـــذه احلالـــة املر�سيـــة طوال 
م�ســـرية حياتـــه، فل تخلـــو مدة زمنيـــة من حالت 

العدوان.  العـــداء وممار�ســـة 
وقد لحـــظ العلماء اأَنَّ الإن�ســـان اأكرث من �ســـائر 
احليوانات توح�سًا وق�ســـوة يف عدائه حيث ل يوجد 
عدوان يوؤدي للقتل بني احليوانات من نف�ـــس النوع، 
فالذئب ل يقتل ذئبًا، والأ�ســـد ل يقتل اأ�ســـدًا، لكن 
الإن�ســـان يتجـــرئ على قتـــل اخيه الإن�ســـان، بل اإنَّ 
معانـــاة الإن�ســـان واآلمـــه وماآ�ســـيه، التـــي جترعها 
من ابناء نوعه وجن�ســـه، هـــي اكرب بكثري مما لقاه 
مـــن الكوارث الطبيعية، واعتداء �ســـائر احليوانات 

املفرت�سة. 
هـــذه  وتف�ســـري  الظاهـــرة،  هـــذه  اأ�ســـباب  اأمـــا 
احلالـــة، فقـــد اأ�سبحـــت ميدانـــًا لبحـــوث العلماء، 
وم�ســـرحًا لآرائهـــم املختلفة، ون�ســـري اىل اأبرز تلك 

والآراء:  النظريـــات 

*  نظريات بايولوجية:
 هناك مدر�ســـة علميـــة تليلية تـــرى اأنَّ ظاهرة 
العـــداأوة والعدوان تعود اىل �ســـبب تكويني يف خلقة 
الإن�ســـان وج�ســـمه، فهـــي حتمية بيولوجيـــة، وربط 

هذه احلتمية ب�ســـببني: 
ال�صبب الأول:

وهـــي  التطـــور،  يف  �ســـابقة  مرحلـــة  اىل  يعـــود   
مرحلة الإن�سان البدائي املتوح�س، اإذ يرجع ارتداد 

ال�ســـخ�س اىل ارتـــداده الوراثي لهـــذه املرحلة. 
الثاين: ال�صبب 

 يرتبـــط بالنحطاطيـــة املر�سية، التي تن�ســـاأ من 
مر�س ال�سرع الذي ينتقل بالوراثة. 

*  نظريات سيكولوجية:
 يـــرى بع�س العلمـــاء اأنَّ ال�ســـلوك العدواين لدى 
الإن�ســـان والكائنات احلية الأخرى، ينبعث من قوة 
داخلية ت�ســـمى الغريزة العدوانية واأَنَّ هذه الغريزة 
تتـــاج اىل تريـــر اأو افراغ بني فـــرتة واخرى من 
اجـــل تخفيف ال�سغـــط الداخلي الذي ت�ســـببه على 
�ساحبهـــا، اإِنَّ الإجـــراء الأكـــرث فاعليـــة للتخفيـــف 
مـــن العـــدوان، هـــو تريـــر الطاقـــة العدوانية من 
خلل املمار�ســـات التي يقرها املجتمـــع كالريا�سة 
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واملناف�ســـات غري ال�سارة. 
فيمـــا يرى علماء اخـــرون ان العـــدوان هو نتيجة 
تت�سمـــن  والإحباط)عمليـــة  الدائـــم،  للإحبـــاط 
اإدراك الفرد لعائق يعوق اإ�ســـباع حاجة له، اأو توقع 

حـــدوث هـــذا العائـــق يف امل�ســـتقبل. 
*  نظرية التعلم االجتماعي:

 وتعتمـــد هـــذه النظرية على املحيـــط الجتماعي 
كاأ�سا�ـــس اأو كاأ�سل لن�ســـوء حالة العداأوة والعدوان، 
من خـــلل امللحظة واملحـــاكاة، واأنَّ انتباه الطفل 
اىل نـــاذج عدوانيـــة، خـــلل حياتـــه العائليـــة اأو 
عـــرب م�ســـاهدة اأفلم العنـــف يف التلفزيـــون، فاإنَّه 
يقـــوم بتخزين هذه النماذج ال�ســـلوكية، وعلى هذا 
الأ�سا�ـــس فالنا�ـــس يتعلمون ال�ســـلوك العدواين مثل 

اآخر.  �سلوك  اأي 
تضارب المصالح

م�ساحلـــه  احليـــاة  هـــذه  يف  اإن�ســـان  لـــكل 
وتطلعاتـــه، فاإذا مـــا حال اأحد اأو ت�ســـور اأنَّه يحول 
بينـــه وبني حاجة لـــه اأو رغبة عنده، ف�ســـيتخذ منه 
اأغلـــب  واإنَّ  بالعـــدوان،  ويواجهـــه  العـــداء  موقـــف 
ال�سراعـــات والنزاعـــات يف عامل الب�ســـر، ت�سل 
ب�ســـبب ا�سطدام امل�سالح، كالنزاع على ال�سلطة اأو 
احلكم اأو الثوة واملال، اأو على المتيازات واملواقع، 
واإنَّ �ســـعي الإن�ســـان لتحقيـــق م�ساحلـــه وا�ســـباع 
رغباتـــه اأمـــر م�ســـروع، لكن ذلـــك يجـــب اأْن يكون 
�سمن حـــدود الحرتام حلقوق الخرين، وحريتهم 
يف ال�ســـعي خلدمة م�ساحلهم مما ي�ســـتلزم وجود 
نظام وقانون عادل ينظم �ســـري النا�ـــس وتناف�ســـهم. 

عدأوات االقارب
علقـــة الإن�ســـان مع اأرحامـــه واأقربائـــه يفرت�س 
اأْن تكـــون وثيقـــة ومتينـــة، فهناك ارتبـــاط وجودي 
وبالتعبـــري  واملورثـــات،  اجلينـــات  تثبتـــه  تكوينـــي 

ال�ســـعبي اإّنها علقة حلم ودم، حيث يبداأ الإن�ســـان 
حياتـــه يف اأح�سان عائلته ، ورعاية اأُ�ســـرته، ويبقى 
يف ظل هذه العلقة يلوذ بها وخا�سة عند عوا�سف 
الزمن، و�ســـدائد احليـــاة، هذه العلقـــة املتجذرة 
والعميقة من املوؤ�ســـف جـــدًا اأَْن تع�ســـف بها بع�س 
الأحيـــان ريـــاح الأطماع وت�ســـارب امل�سالح املادية 
الزائلة فتجتثها وتن�ســـفها حتى بني الأُخوة الأ�سقاء 

املنحدريـــن من �سلب واحـــد ورحم واحد. 
اأنـــواع  اأ�ســـواأ  مـــن  الأقربـــاء  بـــني  والعـــداأوة 
العـــداأوات، ملا ترتكه يف النف�ـــس مـــن عظيم الأمل، 
وعمـــق اجلـــرح، وملـــا تخلفـــه مـــن قطـــع الأرحام، 
وو�ســـائج القربى، ومتزيـــق العوائل وال�ســـر، ولأن 
الأقربـــاء اأقدر علـــى الإ�سرار ببع�سهـــم، ملعرفتهم 
نقـــاط ال�سعف فيما بينهـــم، لذلك روي عن الإمام 
علي)عليه ال�ســـلم( قوله: "عداأوة القرباء اأم�س 

مـــن ل�ســـع العقارب")ميـــزان احلكمة(.
اإّن حالـــة العداأوة مع اي احد من النا�ـــس لي�ســـت 
ممتعة ول مريحة، فهي عبء على نف�ـــس الإن�ســـان، 
وا�ســـتهلك لهتماأماتـــه وجهوده، وهـــدر لطاقات 

وان�ســـجامه.  املجتمع، ومتزيق لوحدته 
لذلـــك علـــى الإن�ســـان العاقل الواعـــي اأْن يتجنب 
العداأوات واخل�سومات، فل يبادر احد بخ�سومه، 
ول ي�ســـدر منه ما ي�ســـبب نزاعًا اأو عـــداًء من قول 
اأو فعـــل، واذا ما حـــاأول احد ان ي�ســـتدرجه لعداأوة 
اأو �ســـراع، فليتحلى بالذكاء و�سبط النف�ـــس كي ل 
يقع يف الفخ فاإنَّ العداأوة نفق ل يعرف الإن�ســـان اذا 

دخلـــه كيف يخرج منه؟ 
امل�صدر: 
الت�صامح وثقافة الختالف
ح�صن مو�صى ال�صفار
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اىل  مت�ســـلًل  يدخـــل  كالل�ـــس 
حياتنـــا.. يرتب�ـــس بنا ..منتهـــزًا كل 
الفر�س ال�ســـانحة لينفـــد بني اأعمالنا 
على حني غفلة.. ويطل براأ�سه في�سرق 
منا ما هو اأغلى من الدراهم والدنانري 
.. مـــال ميكن ا�ســـرتداده ومال ميكن 
تعوي�ســـه!!! يجد له مت�ســـعًا من مكان 
عند ال�ســـباب والعاطلني عن العمل.. 
لكنـــه اأي�سًا يجد له مو�ســـع قدم عند 
الكبـــري وال�سغري والعامل والطالب .. 
وي�ســـلك هذا الل�ـــس كل الطرق يف اأي 
زمان ومكان للإغـــارة على ما يريد..
اإنـــه الفـــراغ .. وامل�ســـروق .. اأثمـــن 
من الذهب.. الوقت !! �ساعات عمرنا 
امل�ســـروقة لن تعـــود اأبـــدًا.. �سيعناها 
باللمبـــالة والك�ســـل .. فنحـــن مـــن 
اأعطى ال�سوء الأخ�ســـر لهدر اأوقاتنا 

ال�سائعة.

هـــذا حال من حـــول النعمة اىل نقمة 
..واملغبون يف تعامله مع الوقت واخلا�سر 
الأكـــرب يف جتارة ربح فيها قوم وخ�ســـر 
فيهـــا اآخـــرون )نعمتان مغبـــون فيهما 
كثري من النا�س؛ ال�سحة والفراغ( كما 
يقول احلديث ال�سريف. كان من املمكن 
اأْن يحـــول الفـــراغ اىل �سديـــق وفر�سة 
ثمينة يقتن�سها للعمـــل والتعلم واملتعة 
والفائـــدة، فالفراغ �ســـيف ذو حدين !! 
اإما اأن ن�ســـتثمره يف اأعمـــال تعود علينا 
وعلى املجتمع بالنفع واخلري، ويف تنمية 
مهاراتنا وتطويرها وتعلم فنون جديدة 
وبالقـــراءة واملطالعة. واإمـــا اأْن )نقتل( 
الوقـــت والفـــراغ )كمـــا يعرب عـــن ذلك 
الكثـــري من �ســـبابنا( مبـــا ل طائل منه 
تارة وبامل�ســـاكل التي تتولد مـــن الفراغ 
وتنمـــو يف اأح�سانه والنتيجة.. انحراف 
و�سيـــاع وجرائم تـــارة اأخـــرى فالفراغ 
يف الكثري مـــن الأحيان يدمر الإن�ســـان 

في�سبح فري�سة �سهلة بيد ال�سيطان الذي 
يودي به اىل مهاأوي الرذيلة )فنف�ســـك 
اإْن مل ت�ســـغلها باخلري �ســـغلتك بال�سر( 
كما قيل قدميًا. وخطورة هذه امل�ســـكلة 
يكمـــن جزء كبري منهـــا بالفئة العمرية 
التي تعاين منها وتهددهـــا على الدوام 
وهي �سريحة ال�ســـباب!! مرحلة الطاقة 
والإنتـــاج وتاأ�سي�ـــس املهـــارات العلميـــة 
واملهنية والجتماعية !! قد يعزو البع�س 
�ســـبب امل�ســـكلة اىل البطالـــة !! والعمل 
بطبيعة احلال م�ســـوؤولية الدولة ؟! نعم 
..احلكومـــة تتحمـــل جـــزاًء كبـــريًا من 
امل�سكلة ولها دور كبري اي�سًا يف معاجلتها 
.. لكننـــا )ونقولها ب�سراحـــة( ل نعول 
عليها كثـــريًا. وباإمكاننا احل�سول على 
العمل باجلد واملثابرة ..واإن كان الثمن 
التغـــرب عـــن مدينتا اأو وطننـــا .. يقول 

الإمام علي )عليه ال�ســـلم( 

�سارق الأعمار
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واإذا راأيـــت الـــرزق �ســـاق ببلـــدة
وخ�ســـيت فيها اأْن ي�سيق املك�ســـب 

فارحل فاأر�س اهلل وا�ســـعة الف�سا
طـــوًل وعر�ســـًا �ســـرقها واملغـــرب 
ويوجـــد بدائل كثـــرية يف ملء الفـــراغ اليومـــي اأو خلل 

العطل ال�سيفية والأ�ســـبوعية و الر�سمية .. قد يكون 
بالعمل غري الوظيفي كالأعمال التطوعية، 

والتعلـــم غري اجلامعي كتعلم اللغات 
وممار�ســـة   ، متنوعـــة  وحـــرف 

واملمتعـــة  املفيـــدة  الهوايـــات 
،والغو�س يف بطـــون الكتب 
العلميـــة  واملو�ســـوعات 
والأدبية ومـــا اأجملها من 
متعة!! غفـــل عنها الكثري 

العاطل.  ال�ســـباب  من 
ببنـــاء  يكـــون  وقـــد 

ج�ســـور  بنـــاء(  اعـــادة  )اأو 
توا�ســـل مـــع الأهـــل والأقارب 

والأ�سدقـــاء )يف العـــامل الواقعي 
اأو الإفرتا�ســـي( وبتبادل الثقافات مع 

الآخريـــن عرب مواقـــع التوا�ســـل الجتماعي، 
وغريهـــا الكثـــري مـــن الأعمـــال . ول يعنـــي ذلـــك ان نلأ 

جدولنـــا اليومـــي 
بالعلـــم والعمـــل اجلـــدي املجهـــد .. فـــل باأ�ـــس ببع�ـــس 
الرتويـــح عـــن النف�ـــس مب�ســـاهدة الربامـــج التلفزيونيـــة 
والت�سفح يف الإنرتنت وممار�ســـة الريا�ســـة واخلروج مع 
ال�سدقـــاء ،لكـــن �سمـــن احلد املعقـــول فلكل �ســـيء وقت 
خم�س�س له.) وكل �ســـيء زاد عن حـــده.. انقلب �سده(.
يكمـــن احلـــل يف هذه امل�ســـكلة .. بو�سعها كاأي م�ســـكلة يف 
ميـــزان العلم والديـــن !! ويتمثل يف تنظيم الوقت وح�ســـن 
التخطيط لل�ســـتفادة من اأوقات الفـــراغ وانتقاء العمال 
املفيـــدة مللئه والهدفية بكل عمل نقوم به، وال�ســـتفادة من 
بقيـــة املجتمعات يف كيفية برجميـــة اأوقاتهم. هلل احلمد.. 
بتنا ن�ستورد من الغرب الغث وال�سمني ..منها ثقافة املاأكل 
وامل�ســـرب والتيكيـــت واخر �سيحات املو�ســـة.. يا حبذا لو 

اخذنا منهم ثقافة ا�ستغلل اأوقات الفراغ فيما ينفع.. فهم 
ي�سحبون معهم الكتب واجلرائد يف كل مكان لقراءتها يف 
و�ســـائل النقل و�ســـاعات النتظار يف عيـــادة الطبيب. اأما 
نحن فنق�سي وقتنا بالقيل والقال وتاأمل الوجوه والن�سغال 

ال�سمع!! بف�سول 
ديننـــا الإ�ســـلمي تريـــاق حلـــل كل م�ســـكلتنا.. فقـــد 
�سبق هذا الدين ال�سامي الغرب ا�سواطًا 
مـــع  التعامـــل  طويلـــة يف كيفيـــة 
اأوقـــات الفـــراغ بـــل هـــم يف 
يطبقـــون  احلقيقـــة 
املهملة  القيمة  مبادئه 
مـــن جانبنـــا .. فكل 
وو�سايـــاه  تعاليمـــه 
بالوقـــت  اهتمـــت 
فاهلل  وا�ســـتثماره.. 
يق�ســـم  وجـــل  عـــز 
بالوقـــت  كتابـــه  يف 
لأهميتـــه  والزمـــن 
"وَالْعَصْـــِر*  البالغـــة: 
َلفِـــي  اْلِنْسَـــانَ  إِنَّ 
َآمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  إِلَّ   * خُسْـــٍر 
وَعَمُِلـــوا الصَّالِحَـــاتِ وَتَوَاصَـــوْا بِالْحَـــقِّ 

بِالصَّبْـــِر"  وَتَوَاصَـــوْا 
 ويخاطـــب ر�ســـوله الكـــرمي ويو�سيه..."َفـــِإَذا َفرَْغـــتَ 
َفانْصَـــبْ * وَإَِلـــى رَبِّـــكَ َفارَْغـــبْ"       فـــاإذا فرغـــت 
فان�ســـب .. واىل ربـــك فارغب فالإن�ســـان املوؤمـــن ل فراغ 
لديـــه..  ويف ذلك يقول اأمري املوؤمنني )عليه ال�ســـلم(- :  
)) اعمل لدنياك كاأنك تعي�س ابدًا.. واعمل لآخرتك كاأنك 
متوت غدا((. فالعلج الفعال هو العمل بكل انواعه..  اأما 
للدنيا واأما للآخرة اأو لكليهما، وانت جمزي به وحما�ســـب 

عليه!! وكما يقول ال�ســـاعر.. 
 دقات قلب املرء قائلة له اإنَّ احلياة دقائق وثوان 

فهل من جميب؟؟؟؟؟؟؟
رقية تاج 
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اأر�سل اهلل �سبحانه وتعاىل للإن�ساِن 
رجـــًل كان اأو اإمـــراأة، ُر�ُســـًل ياأخذون 
بيدِه لري�سدوه اىل ال�سراِط امل�ستقيم 
)رُسُلً مُبَشِّـــِرينَ وَمُنْذِِرينَ لَِئلَّ 
هِ حُجٌَّة  يَُكونَ لِلنَّاِس عََلـــى اللَّ
هُ عَِزيزًا  بَعْـــدَ الرُّسُـــِل وََكانَ اللَّ
١6٥(،وحّمـــل  حَكِيمًا()الن�ســـاء 
الر�سل الكرام �سرائع وكتبًا حّدد فيها 
تفا�سيل امل�ســـري يف هذِه الدنيا باإجتاِه 
الهـــدف ف�ســـخر للإن�ســـاِن كّل �ســـيء 
ع�ســـاه ي�سل اىل حيِث ُيريد له خالقه، 
فالإ�ســـلم العزيـــز الـــذي اأخـــرج اأُمًة 
كاملة بن�ســـاِئها ورجاِلها من الظلماِت 
اىل النوِر بـــل جعلها خري اأمًة اأخرجت 
، فديـــن نبينـــا حممـــد) �سلى  للنا�ـــسِ
اهلل عليه واله و�ســـلم( اأعّز املراأة واأكد 
القران الكـــرمي على كوِنها كما الرجل 
خليفة اهلل تعـــاىل يف الأر�ِس:)وَإِْذ َقاَل 
رَبُّـــكَ لِْلمَلَئَِكـــةِ إِنِّـــي جَاعٌِل 
خَلِيَفًة()البقـــرة3٠(،  اْلَرِْض  فِـــي 
ومبا اأنَّها �سريكة الرجل، بل كل منهما  

�ســـريك الآخر يف بناِء جمتمع الإميان 
والإ�ســـلم، قال تعاىل:)وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعُْضهُـــمْ َأوْلِيَـــاءُ بَعٍْض 
بِالْمَعْـــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  يَْأمُـــرُونَ 

عَـــِن الْمُنَْكِر()التوبـــة7١(.
فاإنطلقًا من م�ســـوؤوليِة الإن�ســـان- 
رجـــًل كان اأو اإمـــراأة- جتـــاه اخللفة 
الإلهية، والدور الـــذي اأُنيط به لإعماِر 
وعمـــًل  العدالـــة،  وتقيـــق  الأر�ـــس 
باحلديـــِث ال�ســـريف:)من اأ�سبح ومل 
يهتم باأمور امل�ســـلمني فلي�ـــس مب�سلم(

)اأ�سول الـــكايف:ج٢(، كان لزاأمًا على 
املـــراأِة القيام بدورها يف املجتمِع جنبًا 
اىل جنب مع الرجـــل يف كافة امليادين 
وعلـــى جميع الأ�سعـــدة، ومنها امليدان 
ال�سيا�ســـي، حيث توؤدي دورها بفعاليٍة 
على امل�ســـتوى الفردي اأم الإجتماعي، 
بـــداأً من ت�سيلهـــا للعلم ال�سيا�ســـي، 
مـــرورًا مبمار�ســـِة التثقيـــف والتوعية 
وعمـــًل،  قـــوًل  الـــراأي  وامل�ســـاركة يف 
ها العمل ال�سيا�سي بكافة  واإنتهاًء بخو�سِ

جمالته واأ�ســـكالِه،...مبا يتنا�سب مع 
طبيعتها وقدراتها واإمكانيتها، و�سمن 

ال�سوابـــط التي حّددها الإ�ســـلم.
ومـــن احلقائـــق التـــي يفرت�ـــس اأن 
تعلمها كل امراأة هو اأن اهلل تعاىل خلقها 
يف هذا الكون لتكون كالرجل خليفته يف 
الأر�ـــسِ اأي تقق م�سداق خلفته يف 
الأر�ِس، وبالتايل فاإنَّ املراأة التي تدرك 
الهدف الذي خلقت لأجلِه والتي تعرف 
اأن و�سولها للهدِف يقت�سي �سلوكها نهج 
حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم واأهل 
بيته )عليهم ال�ســـلم( اأي اإلتزام نهج 
الإ�سلم العزيز، فبهذا ال�سلوك وهذا 
النهج لن تتحري املراأة و�سيكون ال�سرع 
احلنيف دائمًا هو امليزان الذي تعر�س 

عليه اأمورها. 
وال�ســـخ�سية  الـــذات  بنـــاء  اإن 
الإ�ســـلمية املتعلمـــة واملثقفـــة وامللمة 
الأمـــور  اأهـــِم  مـــن  الزمـــان  ب�ســـوؤون 
املطلوبـــة مـــن املـــراأة امل�ســـلمة القيام 
بها مـــن جهِة ت�سني نف�ســـها ودينها 
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مـــن حمـــاأولِت الت�ســـويه والتحريـــف 
التـــي ميار�ســـها اأعداء الإ�ســـلم  ومن 
جهٍة اأخرى لت�ســـاِرك بفعاليٍة يف مهمِة 
الأمـــر باملعـــروِف والنهـــي عـــن املنكِر 
تعاىل:)وَلَْتُكـــنْ  لقولـــِه  تلبيـــًة 
مِنُْكـــمْ ُأمٌَّة يَدْعُـــونَ إَِلى الَْخيِْر 
وَيَْأمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
الْمُنَْكـــِر وَُأوَلئِـــكَ هُـــمُ  عَـــِن 
عمـــران١٠4(.  الْمُْفلِحُـــونَ()اآل 

بهـــذه  فالقيـــام 
املهمـــة يعني مـــن جهٍة 
طلبـــًا دائمًا وم�ســـتمرًا 
للعلِم الديني والدنيوي 
اأخـــرى  جهـــٍة  ومـــن 
ممار�سة ملهمِة التثقيف 
املجتمـــِع  والتوعيـــة يف 
والطـــرق  بالو�ســـائِل 
املختلفـــة، واإن حر�ـــس 
املـــراأة املتزوجـــة علـــى 
مـــن  يعتـــرب  اأ�ســـرِتها 

اأكرِث امل�ســـائل قدا�سة وقيمة فل يخفى 
الدور الذي تلعبه الأم يف بناِء الأ�ســـرة 
املتدينة املجاهدة ويف حماية اأفرادها 
من النحراِف واإن طفًل �ساحلًا يرتبى 
يف اأح�ســـاِن الأم من املمكِن اأن ُي�ســـِعد 
�ســـعبًا كامًل ،وقد قدمت لنا الر�سالة 
املحمدية �سخ�سيات نوذجية التزمت 
واأدت تكليفها ال�سرعي يف هذا املجال، 
فال�ســـيدة خديجـــة بنت خويلـــد عليها 
ال�سلم كانت اأول من اآمن من الن�ساِء 
بديـــِن حممـــد )�سلـــى اهلل عليـــه واآله 
و�ســـلم( ور�ســـالة العدل واحلق وحملة 
الزهراء)عليهـــا  و�ســـيدتنا  لواِئهـــا 

ال�ســـلم( �ســـيدة ن�ســـاء العاملني التي 
وقفت اىل جانِب اأبيها �سندًا يف دعوتِه 
�ســـهيدة  حياتهـــا  وختمـــت  اهلل  اىل 
مدافعة عن الر�ســـالِة، وكذلك ال�سيدة 
زينب عليها ال�ســـلم التي حملت دماء 
ال�ســـهداء مـــن اأهل بيتهـــا والأ�سحاب 
وتملـــت الآلم واملاآ�ســـي اإنـــا قامت 
بذلك تاأديًة لتكليف ر�ســـمه وحدده لها 
اأمام زمانها احل�سني)عليه ال�سلم(، 

فلـــول جهادها ملا و�سل اإلينا الإ�ســـلم 
العزيـــز �سافيًا، وقد �ســـارت على هذا 
النهـــِج عـــرب التاريـــخ مئـــات الن�ســـاء 
املوؤمنات، وملّا كان ال�ســـرع الإ�ســـلمي 
احلنيـــف قد فر�س على املـــراأِة لإقامة 
قدرتهـــا  بلحـــاِظ  العـــادل  احلكـــم 
واإمكاناتهـــا وظروفهـــا وفتـــح اأمامهـــا 
ال�ســـلطة  اإدارة  يف  امل�ســـاركة  فر�ـــس 
واأعطاهـــا احلـــق يف اختيـــار احلاكـــم 
تر�ســـيحًا  امل�ســـاركة  علـــى  و�ســـجعها 
البلديـــة  النتخابـــاِت  يف  وت�سويتـــًا 
والنقابية والنيابية كان لزمًا على املراأِة 
امل�سلمة اأن تعمل لتح�سر بفعالية يف كل 

�ســـاحات املجتمع ان�ســـجاأمًا مع الغاية 
مـــن وجودها يف هـــذا العـــامل اإنَّ بيعة 
الن�ســـاء للنبـــي دليـــل على م�ســـروعية 
امل�ساركة ال�سيا�ســـية للمراأة واإنَّ اأهمية 
امل�ساركة ال�سيا�ســـية للمراة يف احلقل 
ال�سيا�سي العام لي�س خاليًا من املعايري 
والظوابـــط بـــل �سرورة مراعـــاة عدم 
الختـــلط وق�سيـــة احلجـــاب وقيـــم 
العفة واأَْن لتكـــون ظروف العمل  على 
ح�ســـاب اأخلقهـــا ودينها 
و�ســـريطة املحافظـــة على 
احلدود الإ�سلمية اإنَّ دور 
املراة يف احلياة ال�سيا�سية 
هـــو دور اأ�سا�ســـي بـــل دور 
ح�ســـور  اإنَّ   . تاأ�سي�ســـي 
املراأة امللتزمة يف �ساحات 
احلياة العامة اأمر مطلوب 
ليقـــوم  جمتمـــع  اأي  لإن 
اّل بجناحيه الرجل واملراأة 
لي�ســـت  اليـــوم  فاملـــراأة   ،
م�ســـتثمرة مـــن الدعـــوة لأداء الواجب 
وحر�ســـًا على عـــدم تعطيل الكثري من 
الطاقـــات والمكانيات التـــي متتلكها 
املراة والتي ت�ستطيع توظيفها يف خدمة 
املجتمـــع والتنميـــة ال�ســـاملة والعداد 
والتخطيط والتذكري وو�سع الدرا�سات 
ل�سوؤون البلد واملدينة والقرية واجلماعة 
وال�ســـوؤون ال�سخ�سية لل�ســـرة فالكل 
م�ســـوؤول وعلى الكل اأن يوؤدي امل�سوؤولية 
فوحـــده اهلل  تعـــاىل يعلـــم فعالية تلك 
العاطفة واحلب والراأفة عندما ت�ستند 
اىل الميـــان وقـــدرة هـــذا املزيج على 

�سناعة ذلـــك الإن�ســـان العظيم .
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احللقة الأوىل:
ل عجـــب اأْن متطر ال�ســـماء دمـــًا اأو 
تتفطـــر القلوب اأملـــًا، بل العجـــب اأن ل 
تعمى العيـــون واأن ل تتقرح اجلفون ملا 
جرى على اآل الر�ســـول واأبناء الزهراء 
البتول من م�سائب وماآ�ٍس، َتنًهّد لأقّلها 

والروا�سي. اجلباُل 
كل  حيـــاة  فكانـــت 
مـــن  فـــرد منهـــم قطعـــة 
املاآ�ســـي املُظلمـــة والبليا 
املرتاكمـــة، فاأحاطت بهُم 
تـــرتك منهم  البلـــوى ومل 
�سيخًا ول �ســـابًا ول طفًل 

اأمـــراأة. ول 
الأكبـــاد  ُيفتـــت  وممـــا 
الأج�ســـاد م�سيبة  وينحل 
ال�سغرية،  الطفلـــة  هـــذه 
وقـــرة  احل�ســـني  يتيمـــة 
عينـــه وثمرة فوؤاده فاطمة 
ذاقـــت  التـــي  ال�سغـــرى 
يف  العظيمـــة  امل�سائـــب 
وقـــت مبكـــر مـــن عمرها 

الق�ســـري.
فاطمـــة  ا�ســـمها 
ال�سغـــرى ولقبهـــا رقيـــة، 
لأن الإمام احل�ســـني عليه 
ال�ســـلم ما ولد له ولد اإل 

و�ســـماه عليًا ولقبه بلقب، وما ولدت له 
بنٌت اإل و�ســـماها فاطمة ولقبها بلقب.
اأ�ســـحاق  اأم  هـــي  اأمهـــا  اإنَّ  قيـــل 
وقـــد ماتـــت بعـــد ولدة ال�ســـيدة رقية 
بفـــرتة قليلـــة، فذاقـــت مـــرارة اليتـــم 
منـــذ  �سغرهـــا، ولعـــل هـــذا هـــو �ســـر 
تعلقها ال�ســـديد باأبيها احل�ســـني)عليه 

ال�ســـلم( وتعلق احل�ســـني بهـــا، وهذا 
ما جعل فقدان ابيها اأ�ســـد مرارة على 
قلبهـــا بحيـــث مل ت�ســـتطع ال�سرب على 
فراقه بعد ا�ست�سهاده)عليه ال�سلم(.
السيدة رقية في كربالء...

مب�ســـاهدها  كربـــلء  واقعـــة  اإن 

كانـــت  املفجعـــة  ووقائعهـــا  املروعـــة 
عظيمة ومهولة على الكبار فكيف على 
قلـــوب ال�سغار، لقد كان يوم العا�ســـر 
من حمرم فاتة امل�سائب والعذابات 
يف حيـــاة هذه الطفلـــة ال�سغرية، التي 
فتحـــت عينيهـــا وهـــي يف حجـــر اأبيها 
العطوف احلنون، وها هي الآن تفارقه 

يف وقٍت ع�سيب اأحوج ما تكون حِلنانه 
ورعايته.

يقول هـــلل بن نافـــع ـ الذي كان يف 
جي�س عمر بن �سعد ـ: كنت واقفًا خلف 
�سفوف الع�سكر فراأيت احل�سني يتقدم 
نحـــو امليـــدان بعـــد اأن ودع عياله واأهل 
الثنـــاء  تلـــك  ويف  بيتـــه، 
�ســـاهدت طفلـــة خرجـــت 
ورجلهـــا  اخليمـــة  مـــن 
تعدو  فاأخـــذت  ترجتفـــان 
)عليـــه  احل�ســـني  خلـــف 
و�سلـــت  حتـــى  ال�ســـلم( 
اإليه وت�سبثت باأذياله وهي 
تقـــول: )اأبتـــاه انظـــر اإيل 

عط�ســـانة(. فـــاإين 
وما اإن �ســـمع احل�ســـني 
هـــذه  ال�ســـلم(  )عليـــه 
مـــن  امل�ســـجية  الكلمـــات 
ينقلـــب  بـــه  اإذا  طفلتـــه 
حالـــُه ويجه�ـــس بالبـــكاء، 
فخاطبهـــا بدمـــوع جارية 
وقال: )اهلل ي�ســـقيك فاإنه 

وكيلـــي عليكـــم(
الأخبـــار  يف  ونقـــل 
اأن ال�ســـيدة رقيـــة )عليها 
يوم  كانـــت كل  ال�ســـلم( 
يف اأوقات ال�سلة تفر�ـــس 
�سجادة اأبيها احل�سني )عليه ال�سلم( 

عليها. لي�سلـــي 
ويف يـــوم عا�ســـوراء ملـــا حـــان وقـــت 
�سلة الظهر جاءت وفر�ست ال�سجادة 
وجل�ســـت تنتظر والدها لياأتي وي�سلي، 
وفيما هي على ذلك احلال اإذا ب�ســـمر 
فت�ســـاءلت  اخليمـــة  يدخـــل  اللعـــني 

ال�صيدة رقية بنت الإمام احل�صني )عليه ال�صالم(
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منـــه ال�ســـيدة رقيـــة ـ وهـــي ل تعلـــم اأنه 
قاتـــل والدهـــا ـ وقالـــت: )اأمل تـــَر والدي 

 ) ؟ حل�سني ا
فلـــم يجبها اللعـــني اإل اأنه اأمـــر غلأمًا 
لـــه اأْن ياأتـــي وي�سربهـــا فامتنـــع الغلم، 
فجاء اللعني بنف�سه ولطمها على وجهها، 
َنَعت هذِه اللطمُة باأهل  َعِلـــَم اهلل ماذا �سَ

ال�سماِء. 
ونقـــل اأبـــن اجلوزي يف مفاتيـــح الغيب 
اأن �سالـــح بـــن عبـــد اهلل قـــال: عندمـــا 
اأحرقوا اخليام وفـــّر اأهل البيت )عليهم 
ال�ســـلم( يف كل مـــكان راأيـــت طفلة قد 
اأخـــذت النـــريان باأطرافهـــا وهـــي تبكي 
وتفر من الأعـــداء، فرّق قلبي لها ودنوت 
منها لأخمد النريان، وملا �ســـمعت �سهيل 
فر�سي ا�ستد خوفها وارتاعت اأكرث فقلت 
لها: ل باأ�س عليِك بنية ل تخايف اإنا هي 
النـــريان قد علقت باأطرافـــِك واأردت اأن 

اأخمدها. 
مـــن  النـــريان  اأطفـــئ  كنـــت  وبينمـــا 
اأذيالهـــا التفتت اإيل وقالت: يا �ســـيخ اأنا 
عط�سانة، فهل اإيل �سربة من املاء �سبيل؟ 
فـــرّق قلبـــي لهـــا وناأولتهـــا قدحـــًا من 
املـــاء. فاأخـــذت القـــدح وجعلـــت مُتعـــن 
وتقق النظر فيه وهي تتح�ســـر، ثم اإنها 
تركتني وجدت يف ال�سري، فت�ساءلت منها 

اأيـــن تريدين؟ وقلت: اإىل 
فقالـــت: اإن اأختي ال�سغرية هي اأ�ســـد 

مني عط�سًا.
فقلـــت لهـــا: ل تخـــايف، فلـــن مينعوكم 
من املـــاء بعد اليـــوم، وعندمـــا اأخربتها 
بذلـــك التفتـــت اإيل واحلـــزن والأمل باد 
على وجِهها وقالت: اأ�ساألك يا �سيخ، لقد 
كان والـــدي عط�ســـانًا حينمـــا ذهب اىل 

امليدان فهل �ســـقوه ماًء؟
فقلـــت لها: بنية واهلل لقد �ســـمعته اىل 
اللحظات الأخرية وهو ينادي: ا�ســـقوين 

�ســـربة من املاء، وحق جدي انا عط�سان، 
فلـــم ي�ســـقه اأحُد حتـــى ق�سى عط�ســـانًا، 
فانتحبت لعط�ـــس والدهـــا وامتنعت عن 

املاء. �سرب 
اأن  العيـــون(  )ُمبكـــي  كتـــاب  ويف 
ال�ســـيدة زينب )عليها ال�ســـلم( يف ليلة 
احلادي ع�ســـر من حمرم جمعت العيال 
يف خيمـــٍة قـــد اأحـــرتق ن�سفهـــا، وبقيت 
تر�س الن�ساء والأطفال ِطيلة تلك الليلة 
وبينمـــا هـــي كذلك اأخذتها غفـــوة فراأت 
)عليهـــا  الزهـــراء  ال�سديقـــة  والدتهـــا 
ال�ســـلم( وقالت لها: )اأمـــــاه اأما تدرين 

مبا جـــرى علينا؟(
فاأجابتهـــا ال�سديقة الزهـــراء )عليها 
ال�ســـلم(: )ل ترقـــي قلبـــي بعتابك يا 

بنية(. 
)عليهـــا  زينـــب  العقيلـــة  قالـــت 
ال�ســـلم(: )اإذن ملن اأ�ســـكو �سجوين؟(.
فتاأّوهـــت ال�سديقـــة الزهراء)عليهـــا 
ال�ســـلم( وقالـــت: )لقد كنـــت حا�سرًة 
عندما حـــز اللعني راأ�ـــس ولـــدي وف�سل 
راأ�ســـه عـــن ج�ســـده، ثـــم اإنهـــا )عليهـــا 
ال�ســـلم( قالت: بنية زينب! تفقدي ابنة 

اأخيـــك رقية(.
فا�ســـتيقظت ال�ســـيدة زينـــب )عليهـــا 
ال�ســـلم( من النوم واأخـــذت تدعو رقية 
)عليها ال�ســـلم( فلـــم جتبها، فخرجت 
مع ال�ســـيدة اأم كلثـــوم يبحثن عنها وُهما 
تبكيـــان، وبينما همـــا كذلـــك اإذا �سوُت 

رقية بـــني القتلى.
برقيـــة  واإذا  القتلـــى  نحـــو  فتوجهتـــا 
)عليها ال�ســـلم( قد األقت بنف�سها على 
ج�ســـد اأبيهـــا وهي ت�ســـكو اإليـــه ما جرى 

. عليهم
)عليهـــا  زينـــب  العقيلـــة  فهّداأتهـــا 
ال�ســـلم( ورفعتها عـــن ج�ســـد والِدها.

وملـــا رجعـــَن �ســـاألت ال�ســـيدة �ســـكينة 

)عليهـــا ال�ســـلم( اأختها رقيـــة )عليها 
ال�ســـلم( وقالـــت: )كيف وجدِت ج�ســـَد 

بي؟( اأ
يف  اأ�سيـــح  كنـــت  )بينمـــا  فقالـــت: 
البيداء اأبتاه اأبتاه، يا ح�سني! اإذا ب�سوت 
والدي يتهادى اىل �سمعي قائًل: بنية اإيل 
ايل. ال�سيدة رقية لل�سيخ اخللخايل ١٥9
نعم، مل ي�ســـتِطع الإمام احل�سني)عليه 
ال�ســـلم( رغم فراق البني ـ اإل اأن يجيب 
عزيزة قلبه وقرة عينه رقية، وكان راأ�سه 
ال�سريف �ساهدًا على ما جرى عليها منذ 

البداية حتى النهاية. 
السباء:

ال�ســـبا وما اأدراك ما ال�ســـبا، لقد كان 
الف�ســـل الثـــاين من م�سيبة عا�ســـوراء، 
وت�سمـــن علـــى م�ســـاهد موؤملة ل ُتن�ســـى، 
فبعد اأن تكورت �سم�ـــس الهداية وتناثرت 
لت  اأج�ســـادهم على بوغاء كربلء، وُف�سِ
وو�سعـــت  اأج�ســـادهم  عـــن  الروؤو�ـــس 
ال�ســـيوف يف اأغمادهـــا، ور�ســـت اخليل 
�سدر احل�ســـني )عليه ال�سلم( وظهره، 
واأحرقـــت اأخبيـــة الن�ســـاء فت�ســـّردوا يف 
العراء، وت�ســـابق القوم علـــى نهب بيوت 
اآل الر�ســـول وقرة عني الزهـــراء البتول، 
واأخـــذوا ينتزعـــون مـــن عليهـــن احللـــي 
حافيـــات،  باكيـــات  فخرجـــن  واحللـــل، 
وبـــداأ ف�ســـل جديد مـــن ماأ�ســـاة كربلء 
ل يقـــل عـــن ماأ�ســـي قتـــل ال�ســـهداء بـــل 
يزيـــد عليها، فاإذا بعقائـــل الوحي وبنات 
الر�سالة �ســـبايا على اأقتاب املطايا بغري 
وطاٍء، والأعداء يلهبون متونهن بال�سياط 
وكعـــوب الرمـــاح، يحدوها زجر و�ســـمر 
بال�ســـتم واللطم، وراأ�ـــس احل�سني )عليه 
ال�ســـلم( يف مقدمة املحامـــل على رمح 

طويٍل يتلـــو القراآن.
وقـــد ورد يف بع�ـــس الأخبـــار عندمـــا 
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�ســـريت قافلة ال�ســـبايا من الكوفة اىل 
ال�ســـام، وبعـــد معانـــاة ال�ســـبا الأليمة 
ومعاملـــة الأعـــداء القا�ســـية لل�ســـبايا 
اأخـــذت هذه الطفلة ال�سغرية يف تذكر 
والدها احل�ســـني)عليه ال�سلم( وقلبه 
العطوف ويده احلانيـــة، فراحت تبكي 
وتئـــن ب�ســـوت عـــاٍل، وملا �ســـمع العدو 
بذلك اأخذ اأحُد الُق�ساة ي�سكت الطفلة 
ويتوعدهـــا بال�ســـرب، فلم ت�ســـكت بل 
ا�ســـتد بكاوؤها، فقال لهـــا ذلك اللعني: 

ا�ســـكتي يا بنـــت اخلارجي.
اليتيمـــة  الطفلـــة  فتـــاأذت 
الـــكلم اجلـــارح  مـــن هـــذا 
واأخـــذت تخاطب اأباها: اأبتاه 
قتلوك ظلمًا وعدوانًا و�سّموك 

باخلارجي.
اأن  اإل  منـــه  كان  فمـــا 
األقاها من فـــوق ظهر الناقة 
الوقـــت  وكان  الأر�ـــس.  اإىل 
ومل  دام�ســـًا  والظـــلم  ليـــًل 
ينتبه ل�سقوطها احُد، فقامت 
ـ باأبـــي واأمـــي ـ تعـــدو خلـــف 
ت�ســـتطع  مل  لكنهـــا  القافلـــة 
اللحوق بالقافلة ل�سغر �سنها 
ول�ســـدة ما اأ�سابها من التعب 

والن�ســـب، وفجاأة توقـــف الرمح الذي 
كان عليه راأ�ـــس الإمام احل�ســـني)عليه 
ال�ســـلم( واند�ـــسّ يف الـــرتاب بحيث 
مل ي�ســـتطع اأحـــد اأن يحركـــه، وحاأولوا 
تريكه فلم ي�ســـتطيعوا لذلك �سبيًل، 
فعلموا اأن يف الأمـــر اإعجاز واأنه تدخل 
من يد الغيب وقالوا ل يجيب على هذا 

ال اأهـــل البيـــت )عليهم ال�ســـلم(.
فجـــاء رئي�ـــس القافلـــة اإىل الإمـــام 
ال�ســـجاد )عليه ال�ســـلم( و�ســـاأله عن 
�ســـبب تلـــك احلادثة املحـــرية فاأخربه 

اأحـــدى  اأن  ال�ســـلم(  الإمـــام )عليـــه 
ال�سغـــريات ُفِقَدت ولن يتحرك الرمُح 

مـــامل يتم العثـــور عليها. 
وحني �ســـمعت العقيلة زينب )عليها 
ال�ســـلم( ذلك الكلم األقت بنف�ســـها 
مـــن وفـــق ظهـــر الناقـــة علـــى الأر�س 
ورجعـــت اىل الـــوراء حتـــى تعـــرث على 
الطفلة اليتيمة يف كل جهٍة وناحية حتى 
وقع نظرها على �ســـيء اأ�سوٍد فتقدمت 
حتـــى و�سلت اإليه واإذا بهـــا ترى اأمراأة 

ملتفعة بال�ســـواد وا�سعة راأ�ـــس الطفلة 
يف حجرهـــا، فقالت لتلك املـــراأة: من 

اأنِت؟! 
فقالـــت: اأنا اأمك الزهـــراء، اأظننِت 

اأين اأغفل عن اأيتام ولدي.
)عليهـــا  زينـــب  ال�ســـيدة  فاأخـــذت 
ال�سلم( رقية والتحقت بالقافلة. وبعد 
رحلـــة طويلة مليئـــة باملتاعـــب، حافلة 
بالهمـــوم والغمـــوم و�سعوا الأ�ســـارى ـ 
باأمـــر يزيـــد ـ يف خربـــٍة ل تكنهـــم من 
حـــر ول قّر، عبارة عـــن جداٍر متحطم 

و�سقٍف متهدم، حتى تق�سرت وجوههن 
وتغريت األوانهن، فحب�سوا فيها ومنعوا 

من ملقاة النا�ـــس.
�ســـرح الكثري من املوؤرخـــني اأنَّ ورود 
اأهل البيت )عليهم ال�سلم( ال�سام يف 
غـــرة �سفر و�ســـهادة ال�ســـيدة رقية يف 

اخلام�ـــس منه يف خربة ال�ساِم.
يقـــول الإمـــام زين العابديـــن )عليه 
خرابـــة  اأودعونـــا  عندمـــا  ال�ســـلم(: 
ال�ســـام �سّبوا علينا اأنواع العذاب، ففي 
اأحد الأيام راأيت عمتي زينب 
)عليهـــا ال�ســـلم( قد جعلت 
)الَقِدَر( علة النار فت�ساءلت 
منهـــا وقلـــُت: عّمـــة مـــا هذا 

القِدر؟ 
قالـــت: اإن الأطفـــال جيـــاع 
فتظاهرت لهـــم باأنني اأ�سنع 
الغـــداء لأ�سربهـــم واأخّفـــَف 

عليهـــم اآلمهم.
اإملامـــة  هـــذه  وختاأمـــًا: 
ل�ســـرية الطفلـــة رقيـــة وهـــي 
اأرفـــع مـــن اأن يجليهـــا قلمـــي 
فلها اأ�ســـمى مراتب ال�ســـرف 
واأعلى درجـــات الكمال. فهي 
�سفحـــات م�ســـرقة و�ســـاءة، 
تفي�س نبًل و�ســـهامة علـــى الرغم من 

ها. �ســـنَّ �سغر 
وكلي اآمل اأْن جتد املراأة امل�ســـلمة يف 
هذه ال�سرية العطرة مثًل اأعلى فتهدى 
به، ومنهجًا لل�ستقامة فت�سلكه، واهلل 
من وراء الق�سد وهو املوفق لل�سواب.

�ســـريتها  عـــن  احلديـــث  و�ســـنكمل 
العطرة يف العدد القادم. 

ق�صة ال�صيدة رقية: 
حممد باقر النا�صري
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ت�سعـــد النبـــوة  روح  اأم  اأروحـــك 
وراأ�ســـك اأم راأ�ـــس الر�سول على القنا
و�سدرك اأم م�ســـتودع العلم واحلجى
تنّهـــدت الكتـــاب  اأُم  اأم  واأمـــك 
و�ســـاطرت الأر�س ال�ســـماء ب�سجوها
وقـــد ن�ســـب الوحـــي العـــزاء ببيتـــه
ممـــزق ثقـــل  الثقـــلن  لـــه  يلـــوح 
فعرتتـــه بال�ســـيف وال�ســـهم بع�سهـــا
واأي �ســـهيد اأ�سلت ال�سم�ـــس ج�ســـمه
�ســـدره اخليـــل  دا�ســـت  ذبيـــح  واأي 
واأعظـــم ما ي�ســـجي النفو�ـــس حرائر
يـــد مـــن  الت�ســـدد  موثـــق  فمـــن 

من فوق الرماح....
�سالت دماء اجلراح....

�سرخت باآٍه وعويل....
هل لزينب من كفيل....

اأم اأ�سرت لل�سام بعناء....
وحيدًة مع يتامى ون�ساء....

راح مني كل اأمل بعد ابن البطل....
ما واحد كفل بت خري العمل....

هاي اختك يا ذبيح ام َكلب اجلريح....
تكوم وتطيح ومن اأملها ت�سيح.....

اأنت �سريع فوق الرثى....
واأنا اأ�سبى من كربل.....

وُقِطَعْت من عبا�سك كفوف.....
واليتامى عط�سى يف الطفوف....

اآٍه يا زينب على ما تملِت....
وعلى امل�سائب كم �سربِت....

ُد من الأر�س للفردو�ـــس واحلور �ُسجَّ
يـــرّدد راح  الكهـــف  اأهـــل  باآيـــة 
لتحطيمـــه جي�ـــس من اجلهـــل يعمد
املتنّهـــد قلبهـــا  ن�ســـيجًا  فـــذاب 
تعـــدد واأخـــرى  تنعـــى  فواحـــدة 
حممـــُد واملعـــزى  حـــدادًا  عليـــك 
مقـــدد بال�ســـيوف  وثقـــل  ب�ســـهم 
م�ســـرد بالفـــلة  وبع�ـــس  �ســـهيد 
متولـــد اأ�سلـــه  مـــن  وم�ســـهدها 
تتجمـــد ذكـــره  مـــن  وفر�ســـانها 
مقيـــد الوحيـــد  وحاميهـــا  ت�ســـام 
اليـــد فتلطمهـــا  تبكـــي  وموثقـــة 

قب�ص���ات من �ص���رية الإمام زين العابدين)عليه ال�صالم(

ال�ســـيد �سالح مهـــدي بحـــر العلوم

دم���اء اجلراح
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يخ�سع اخلط العربي يف الأندل�س  لن�سبة هند�سية هامة 
مع جمال  فائق ورونق اأخاذ وترتيب يوحي  بكرثة ال�سرب 
الأ�سكال،  مقو�س  الأندل�سي  اخلــط  ويظهر  والتجويد، 
وال�سطر العمودي هو دعامته، اأدق من ال�سطر الأفقي. اأما 
�سكل اخلط  وامل�ستديرة فتتجمع على  الق�سرية  احلروف 

الإفرجني القدمي.
ويتاألق  ليزدهر  النوع من اخلط طريقه  وقد وجد هذا 
من خلل خط امل�ساحف ، فقد بلغت عند اأهل الأندل�س 
من الكمال وح�سن اخلط ما مل تدركه من قبل ول من بعد. 

والنتيجة الطبيعية جلودة اخلط اأن األقى اخلط بظلله على 
املخطوطات، لتاأتي ُدَررًا نا�سعة يف اأناقتها وجودة كتابتها. 

و�سيئًا ف�سيء ، اأخذ اخلط الأندل�سي يكت�سح املراكز املناف�سة 
عرب املغربني اإىل منطقة القريوان .

ومن املفيد ذكره هنا  اأنَّ البنية العامة لهذا اخلط هي بنية 
لينة، متيل اإىل التقوي�س وال�ستدارة اأكرث منها اإىل ال�ستقامة، 
وّلد  مدرو�سًا  مــركــزًا  انتظاأمًا  احلـــروف  فيها  انتظمت  وقــد 
وتكاملها  ال�سطر  انب�ساط احلــروف على  نتيجة  اأفقية  حركية 

مع �سواعدها. اأما الف�ساءات ، فقد تنوعت وتوازنت يف 
اإ�سعاع حركي اأحدث اإيقاعًا ب�سريًا متكامًل.

املغرب،  اإىل  الأندل�سي  العربي  اخلــط  تــول  اإن  ثم 
وا�ستقراره يف مدينة فا�س اأعطاه بعدًا اآخرًا ، فقد  تقبلت 
بذوق  وطورته  عليه  فحافظت  الأندل�سي  اخلــط  فا�س 
جديد وجمالية متفردة. ومن هنا برع اخلطاطون بفا�س 
يف خطهم، فكان اأ�سلوبًا فريدًا يف روعته. حروفه متيل 
وميتاز  العربية،  اخلطوط  عك�س  اليمني،  نحو  قوائمها 

بتباين �سمكه وليونته املنا�سبة بلطف وقوة وجمال.
النون  حروف  يف  با�ستدارات  الفا�سي  اخلط  وميتاز 
والباء الأخرية والواأو واللم وال�ساد واجليم وما �سابه 
ذلك، بقي اخلط الفا�سي كما هو تقريبًا. وقد فقد قليًل من 
من  اقتب�س  ملا  ب�ساطة  اأكرث  مظهرًا  وك�سب  املتحررة  اأ�سكاله 

الأندل�س رتابة يف تنا�سق احلروف . 
اهتم اخلطاط بدقة احلرف وقد كتب بع�سها بثلث القلم . 
وهذا اخلط ميتاز باأفقية  الأحرف وامتدادها وله من الأناقة 
التي  والأ�سطر  العمودية.  الأ�سطر  طول  بف�سل  كبري،  حظ 
اتد حجمها ورّق مظهرها قليًل، تندفع يف كثري من اجلراأة 

العربي  اخل��ط   : مقال   
وامل��غ��رب  الأن��دل�����ص  يف 
العربي،  اأ�صالة وجمالية 
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وتبدو لأول نظرة على تنا�سق كبري.
ومما اأود ذكره هنا اأن ح�سور اخلط الكويف هنا كان 
وا�سحًا ، فقد جودت املدر�سة اخلطية  ،  اخلط الكويف 
لّينته  وعندما  للهجرة.  الأوىل  اخلم�سة  الــقــرون  يف 
لأغرا�س التدوين، حافظت على عدة حروف منه على 
حالتها يف الكويف. وكانت اأنواع اخلطوط قليلة وفروعها 

�سئيلة، ولي�س لها قواعد ت�سبطها.
ولعل من العوامل التي قيَّدت الكتابة املغربية تفرعها 
ر�سومه  من  كثري  على  وتقوقعها   اجلــاف  الكويف  عن 
واآثاره. فلم تبتعد عنه، بل تكتب ب�سكل واحد يف البتداء 
والتو�سط والنهاية . واخلط  املغربي -يف اأ�سله-ـ جنده 

موزون ومتنا�سب )للألف( با�ستثناء العراقات التي ت�ستد يف 
لعراقته  بالن�سبة  العني  راأ�س  وكذلك  احلجم  وكرب  التقوي�س 

وكانت منب�سطاتها م�ستقيمة اأو منكبة . 
وبعد ا�ستقرار اخلط يف بلد املغرب العربي ظهر لنا عدة 

اأنواع منه ، هي : 
١- اخلط القريواين:

 ويت�سم  بحروفه الق�سرية والقريبة من بع�سها على خط 

التنا�سق، والنقط املو�سوعة على كل احلروف النهائية، 
متثل بيانًا مييز اخلط بني القريواين وغريه.

2- اخلط الأندل�صي: 
حيث  تعّرفًا،  اأ�سهلها  املغربي  اخلط  اأنواع  بني  من  هو 
الأفقي.  ال�سطر  من  اأدق  عامة  هو  العمودي  ال�سطر  اإنَّ 
وامل�ستديرة على �سكل كثيف  الق�سرية  الأحرف  وتتجمع 
جّدًا، وتكّون جمموعات الأ�سطر غالبًا ما تاأتي متقاربة، 
فـ )ياء(  اآخر الكلمة تو�سع نقطة فوق جزئه النهائي بدًل 
من اأن تو�سع تته، جتمع الكلمات هنا اأكرث التحاأمًا منه 

يف القريواين والفا�سي.
3- اخلط الفا�صي:

الأ�سطر  طــول  بف�سل  الكبري  احلــظ  الأنــاقــة  مــن  لــه   
التي  الأحــرف  بني  التباعد  يبلغ حد  كاد  الذي  العمودية 
متتد اأ�سكالها بنوع من الوفرة، والأ�سطر التي رّق حجمها 

ومظهرها قليًل فتبدو على تنا�سق كبري.
4- اخلط ال�صوداين: 

عدم  يف  نهاية  هي  الثقيلة  احلــروف  اأ�سكال  جــاف.  �سكله 
التنا�سق. الأ�سطر كثيفة اأحيانًا ودقيقة اأحيانًا اأخرى. ترتفع 
غلظة  وبني  بينه  تنا�سب  ل  كبري  علو  اإىل  العمودية  الأ�سطر 
الكتابة. و�سكل القفلت وانحدار الكتابة العامة قوي الربوز .

بقلم : اأ. د. �صفا لطفي 
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نعرتف  اأن  يــجــب   -١
ــر والـــعـــقـــل  ــكـ ــفـ بــــــاأن الـ
بالتاأمل  يتطور  الإن�ساين 
ــة والطـــــلع... ــي ــرتب وال
ولـــذلـــك ا�ــســتــثــمــر ذلــك 

بالتطبيق. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ  -٢
ــة  ــي ــن ــب ــي ال ــ ــة هـ ــ ــوي ــ ــق ــ ال
لل�سخ�سية  الأ�ــســا�ــســيــة 
تهمل  املبدعة..."فل 

التقوية".  و�سائل 
مــا  ــل  ــ ك اجـــتـــنـــب   -3

ي�سعف ويوهن عقلك...لأن ذلك يهزل �سخ�سيتك. 
الأوىل  اخلطوة  هو  العقلية  التقوية  باأ�ساليب  الإميان   -4

لإثبات دور الفكر والتفكري يف حياة الإن�سان. 
*  لذا كن عمليًا وفق هذه القاعدة. 

*  وا�ستعمل همتك الذاتية. 
*  وكن متوازنًا بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل. 

*  ول تن�َس دور الإرادة. 
*  ول ت�ستخف بقواعد الإدارة. 

وعقليًا  نف�سيًا  ال�سليم  التذكري  اأ�س�س  وفــق  العمل   -٥
و�سعية مطمئنة".  وبدنيًا..."ويف 

6- درب نف�سك على �سرعة البديهة وذلك: 
*  بالإن�سات اللزم. 
*  والتفكري املطلوب. 

*  والقناعة بفوائد امل�ساركة. 
*  و�سرورة اإعطاء الراأي. 

�ستح�سل  النف�سية...وبذلك  الراحة  بقواعد  اللتزام   -7
التفكري.  النف�سية...ومن ثم ي�ستقر  على ال�سحة 

والك�سل"  الن�ساط  ــالت  ح بــني  تفكريك  تخلط  ول   -8

كـــن حــــــذرًا بــالــتــوقــيــت 
ــي وحــ�ــســاب  ــخــ�ــس ــس ــ� ال

القدرة". 
لــلإعــادة  اأن  اعلم   -9
ــرار وا�ـــســـرتجـــاع  ــكـ ــتـ والـ
كثرية  ثــمــرات  ــار  ــكـ الأفـ

يعلمها من اهتم بها. 
بـــني  اأربــــــــــــط   -١٠
الـــبـــدايـــات واملــ�ــســامــني 
على  للح�سول  والنتائج 

املنتج.  الرتتيب 
اأهمية  يف  �سك  ل   -١١
دور امل�ستلزمات من كتابة وت�سجيل وتخزين بكافة الو�سائل. 
مع  واملوافقة  لنف�سيتك  املريحة  الأوقات  تعرف على   -١٢

و�سعيتك. 
يف  امل�ساعدة  والــدوافــع  املوافقة  احلــالت  اخــتــزن   -١3

اأعمال عقلك. 
على  للقدرة  الذاتية  التوعية  و�سائل  على  اعتمد   -١4

برجمة التفكري الهادف. 
يف  خا�سًا  حيزًا  وامل�سريية  املهمة  للأفكار  اجعل   -١٥

ذهنك ويف عمليات تفكريك. 
ياأتي  ل  فالت�سرع  واإل  وهــادئــًا  �سابرًا  متاأنيًا  كن   -١6

باملطلوب. 
يف  واحــد  مبو�سوع  يتعلق  ما  وكل  �سيء  كل  يف  فكر   -١7

وقت واحد. 
١8- اإياك اأن تكون عقلنيًا دون العاطفية...لأن العاطفة 

يف كثري من الأحيان خمرية للتفكري للإيجابي. 
١9- ل تن�َس الأ�سياء والأ�سخا�س واحلالت يف تفكريك. 

يوفقك  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  من  باإحلاح  اأطلب   -٢٠
ويبارك يف عقلك. 

الو�صايا الع�صرون...لتقوية التفكري 
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الإن�سان الرحيم يتمتع بقدرة كبرية 
يحمل  مقابل،  بدون  العطاء  على 
هموم واآلم غريه، يوا�سي يف الأحزان 
يقف  الأفراح،  يف  الب�سمة  وي�سارك 
على  ويعطف  ينهره،  ول  ال�سعيف  مع 
رحيمًا  جتده  يزجره،  ول  ال�سغري 
عطوفًا باأهل بيته واأحبابه، يخرج اىل 
النا�س بوجه ب�سو�س، ل يحقر من اأحد 

ول يتعامل بغلظة. 
اأو بـ)ب( على الأ�سئلة  اأجيبي بـ)اأ( 

التالية: 
١- يف ال�سارع وجدتي �سخ�سًا كفيفًا 
من  يجد  ول  ال�سارع  يعرب  اأن  يريد 

ي�ساعده: 
اأ - اأ�ساعده حتى مير ب�سلم. 

ب - اأتركه يعرب ول اأعريه اأهمية. 
طلب  البيت،  يف  �ساق  عمل  بعد   -٢

منِك ابنِك اأن ت�ساركيه اللعب: 
اأ - األعب معه لفرتة ب�سيطة ثم اأتركه 

بلطف لأ�سرتيح. 
ب - اأخربه اأن يكف عن اللعب، فاأنا 

جمهدة واأحتاج اىل الهدوء. 
3- ت�سفني علقتِك الجتماعية مع 

اأهلِك واأقاربِك باأنها: 
اأ - على خري ما يكون. 

ب - متوترة اىل حد كبري. 
4- زميلتِك يف العمل كلفت بعمل من 
املدير، وللأ�سف مل ت�ستطع القيام به: 

اأ - اأحاأول اأن اأ�ساعدها على قدر ما 
اأ�ستطيع دون اأن ي�سعر اأحد. 

واأرفعه  بذلك  تقريرًا  اأكتب  ب - 
للمدير. 

دائمًا  املنزل  يف  خادمتِك   -٥
تر�سني على معاملتها بكل: 

اأ - رفق ول اأثقل عليها. 
ب - حزم، فهي تتقا�سى راتبًا مقابل 

عملها. 
يف  طاعنة  اأمراأة  احلافلة  ركب   -6
فوقفت  خاليًا  مقعدًا  جتد  ومل  ال�سنن 

بجوارِك واأنِت جال�سة: 
اأ - اأدعوها لأن جتل�س مكاين. 

ب - ل اأبايل بالأمر. 
7- اللون املف�سل لِك: 

اأ - الأزرق الفاحت. 
ب - الأ�سود. 

�سجل الإعرتاف: 
جمموعة العرتافات)اأ(: 

جمموعة العرتافات)ب(: 
احلكم بعد العرتاف: 

اإجاباتِك  معظم  كانت  اإذا   *
تتعاملني  رحيم،  �سخ�س  اأنِت  بـ)اأ(: 
تبني  ل  وليونة،  رفق  بكل  الغري  مع 
اجلدال، مت�ساحمة وجتيدين لغة العفو 
هادئة  الزوجية  حياتِك  وال�سفح، 

ومليئة بالود والرحمة. 
*  اإذا كانت معظم اإجاباتِك بـ)ب(: 
غليظة،  القلب،  قا�سي  �سخ�س  اأنِت 
النا�س ب�سبب �سوء طبعِك،  ينفر منِك 
قلبِك،  اىل  طريقها  الرحمة  تعرف  ل 
باخللفات  مليئة  الزوجية  حياتِك 
يف  جميلة  اأ�سياء  خ�سرِت  واملنغ�سات، 

حياتِك ب�سبب جتربِك على الغري. 

هل اأنِت رحيمة اأم قا�صية؟ 
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المقادير: 
3 كوب من الطر�سانة املجففة   *

الأ�سود القي�سي  *  ن�سف كوب من 
*  4 قطع �سغرية من حلم الغنم 

*  ب�سلة �سغرية 
*  3ملعق زيت 

الطماطم معجون  ملعقة طعام  *  ن�سف 
*  كوب و ن�سف من ال�سكر

اللوز املقطع  *  ملعقة طعام من 
طريقة تحضير مرقة الطرشانة العراقية

دقيقة.  3٠ ملدة  ال�سود  والقي�سي  الطر�سانة  بتنقيع  نقوم   .١
يذبل. ناعم ويحم�س حتى  ثرم  الب�سل  ثم نرثم   .٢

تن�سج. ونرتكها حتى  املاء  عليها  ن�سيف  وثم  اللحم  قطع  ت�ساف   .3
دقيقًة.  ١٥ و نرتكها  النار  نقلل  و  والقي�سي  الطر�سانة  ن�سيف  بعدها  و  اللحم  ن�سج  بعد  اللوز  ن�سيف  ثم   .4

تن�سج. ونرتكها حتى  املاء  ن�سيف  و  ال�سكر  و  الطماطم  ن�سيف معجون  ثم   .٥

مرقة الطر�صانة العراقية
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المقادير: 
*  كاأ�س كبرية من الطحني 

باأودر *  بيكنغ 
بي�ستان   *

*  4٠غرام �سمن نباتي
*  ١٥٠ غرام من اجلنب الأبي�س خايل من امللح

*  قطر
التحضير:  طريقة 

والبي�س  بــاأودر  البيكن  اإليه  ون�سيف  اإناء  يف  الطحني  ن�سع 
والزيت واجلنب ونعجن املقادير جيدًا حتى نح�سل على عجينة 
العجينة  نقطع  ثم  بالزيت،  وا�سعة  �سينية  ندهن  متما�سكة، 
اىل قطع ونكور العجينة با�ستعمال الطحني ونر�سها يف �سينية 
درجة  حرارة١8٠  درجة  على  فرن  يف  ال�سينية  ون�سع  الفرن، 

دقيقة.  ملدة٢٠ 
ثم  قليًل  تــربد  نرتكها  با�سا  الكمال  قطع  تن�سج  عندما 
ن�سعها يف قدر القطر ثم ن�سع القدر على النار ملدة١٥ دقيقة.

النار ونرتكه يربد ويقدم.  القدر عن  نرفع 

كمال با�صا
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اأرخميد�س: اأعظم ريا�سيي الع�سور القدمية، له مبداأ الأج�سام 
املغمورة. 

بكتابه)املناظر(يف  ا�ستهر  عربي  وريا�سي  فلكي  الهيثم:  اأبن 
الب�سريات. 

املبداأ  هو  املــاء  اأن  اعترب  يوناين  وريا�سي  فيل�سوف  طالي�س: 
الأ�سا�سي لكل �سيء.

 ١8٠ املثلث  زوايا  جمموع  اأن  برهن  يوناين  ريا�سي  اقليد�س: 
درجة.

غاليلو غاليله: اخرتع ميزان احلرارة. 
ا�سحاق نيوتن: عامل فيزيائي انكليزي اكت�سف قوانني اجلاذبية.

علماء

�س١:- ما هو اأخف العنا�سر املوجودة على الكرة الأر�سية؟ 
�س٢:- قال تعاىل" أَوْ إِْطعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسَْغبَةٍ" ما املراد 

بـ )م�سبغة(؟
�س3:- ماذا يطلق على �سوت الذباب؟ 

�س4:-اأية مدينة يطلق عليها لقب )مدينة ال�سم�س(؟ 
�س٥:ـ  ما هي اآية املودة؟ 

الأجوبة:  
  -  ١
  -  ٢
  -  3
  -  4
  -  ٥

ال�صم  الثالثي  واللقب:  

املحافظة:  

موبايل:  

ق�سم   الــقــواريــر  يف   الإجــابــات  اىل  جملة   ت�سلم  
ال�سوؤون  الفكرية  والثقافية  يف  العتبة  احل�سينية  املقد�سة  
وللفائزين  اخلم�سة  الأوائــل  التربك  بوجبة  طعام  يف  

م�سيف  اأبي  عبد  اهلل  احل�سني  عليه  ال�سلم.  
أجوبة  العدد  31

عَامَ عََلى حُبِّهِ مِسْكِينًا  ج١/ قوله تعاىل: " وَيُْطعِمُونَ الطَّ
وَيَتِيمًا وَأَسِريًا")الإن�سان:8(.

يُصَلُّونَ  وَمَــلَئِــَكــَتــهُ  ــهَ  الــلَّ إِنَّ  تــعــاىل:"  قوله  ج٢/ 
مُوا  وَسَلِّ عََليْهِ  وا  صَلُّ َآمَــنُــوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا  النَِّبيِّ  عََلى 

تَسْلِيمًا")الأحزاب:6٥(.
)عليه  ــس  ــ� اأدري اهلل  بنبي  اآمــنــوا  الــذيــن  ج3/ 
مو�سى)عليه  اهلل  بنبي  اآمــنــوا  الــذيــن  الــ�ــســلم(، 

ال�سلم(، �سيعة اأمري املوؤمنني علي)عليه ال�سلم(. 
ج4/ �سجرة الدر

ج6/٥ �سنوات. 

أسئلة  العدد  32
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التوبة من جميع الذنوب والعزم على تركها 
١-عن اأبي عبداهلل ) عليه ال�سلم( قال:

اإن اهلل عّز وجّل يفرح بتوبة عبده املوؤمن اإذا تاب كما 
يفرح اأحدكم ب�سالته اإذا وجدها.

الكايف ٢ : 3١7 | ١3.
٢- عن جابر ، عن اأبي جعفر ) عليه ال�سلم( قال : 

�سمعته يقول : التائب من الذنب كمن ل ذنب له واملقيم 
على الذنب وهو م�ستغفر منه كامل�ستهزئ.

و�سائل ال�سيعة ج ١6 �س 74
3-عن اأبي ب�سري ، عن اأبي عبداهلل ) عليه ال�سلم( 

قال : �سمعته يقول : اأوحى اهلل اإىل داأود النبي عليه 
ال�سلم يا داأود، ان عبدي املوؤمن اإذا اأذنب ذنبا ثم 

رجع وتاب من ذلك الذنب وا�ستحيى منى عند ذكره 
غفرت له واأن�سيته احلفظة واأبدلته احل�سنة ول اأُبايل 

واأنا اأرحم الراحمني .
ثواب العمال : ١٥8 | ١.

4- قال اأمري املوؤمنني ) عليه ال�سلم( : من تاب تاب 
اهلل عليه واأمرت جوارحه اأن ت�سرت عليه وبقاع الأر�س 

اأن تكتم عليه ون�سيت احلفظة ما كانت كتبت عليه.
ثواب العمال : ٢١3 | ١.

٥-عن الر�سا ) عليه ال�سلم ( ، عن اآبائه ) عليهم 
ال�سلم ( قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(
التائب من الذنب كمن ل ذنب له . عيون اخبار 

الر�سا ) عليه ال�سلم ( ٢ : 74
ابحار يف اروع الكلمات للأمام علي عليه ال�سلم ...
6ـ قال ابو عبد اهلل )‘ ل خري يف الدنيا ال لرجلني: 

رجل يزداد يف كل يوم اإح�ساٍن ورجل يتدارك ذنبه 
بالتوبة واأّنى له بالتوبة واهلل لو �سجد حتى ينقطع عنقه 

ما قبل اهلل منه ال بوليتنا اهل البيت( 
رباب �صخي احلداد

كن معي فمن يل غريك يا رب
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عمري يكرب
ال�سنواِت  يف  ب�سرعٍة  العمِر  يف  اأتــقــدم  اأنني  لحظت 
الأخرية، هكذا �سعرت، فالعام مي�سي وكاأنه �سهر وتقفز 
الأرقام اىل الإماِم بطريقٍة مفزعة، اأقبل اخلريف وتاأملت 
وجهي يف املراآِة ورمبا لأوِل مرٍة قد بان الكرب على وجهي 
كاآبة  انتابتني  اأراها من خلِل ميكرو�سكوب وقد  وكاأنني 
وجل�ست اأ�سرتجع �سنوات عمري التي م�ست، وخطر على 
تقليدي  �سوؤال  اأنه  رغم  غريبًا  اأراه  اأو  غريب  �سوؤال  بايل 
على  يتح�سرون  حــني  الب�سر  مليني  خــاطــِر  على  وميــر 
ال�سننِي التي ولت �سريعًا، �ساألت نف�سي: هل اأنا ا�ستمتعت 
ب�سنواِت عمري؟ هل نعمت ب�سبابي؟ ماذا اأجنزت؟ ماذا 

حققت؟ ماذا جنيت؟
ولأنه كانت تغمرين م�ساعر الياأ�س واخلوف معًا فاأنني 
�سيئًا  اأحقق  مل  واأنني  اآخذ  اأن  دون  اأعطيت  اأنني  �سعرت 
حقيقيًا لنف�سي، واجتاحني غ�سب وجاء زوجي وا�سطنعت 
�سببًا لبدِء �سجاٍر و�سعد ال�سجار كالربكاِن، ملته وعاتبته 
اأ�ساع �سبابي،  باأنه  على كِل موقف �سايقني فيه، اتهمته 
عربت له عن ندمي واأخربته اأنني على و�سِك اتخاذ اأهم 
قرار يف حياتي لأحلق باأيامي واختنقت بالدموِع وارتع�س 

ج�سدي وانهزمت وان�سحبت وحلق بي. 
وبنظرِة فهم وتعاطف وب�سوٍت حا�سم ودود اأخربين اأنه 
حقًا ي�سعر بالذنِب لأنه مل يحقق ال�سعادة التي اأ�ستحقها، 
واأنه لولي ملا اأ�ستمرت هذه الأ�سرة واأنني �سحيت وعانيت 
ملا  بالف�سِل  يل  يدين  واأنــه  وللأبناِء،  له  الكثري  واأعطيت 
و�سل اإليه وملا و�سل اإليه اأبناوؤنا من جناٍح، بل اإن النجاح 

بالقيِم  ومت�سكهم  ا�ستقامتهم  هــو  لأبناِئنا  احلقيقي 
ال�سامية. 

ثم التقت عينانا بعد اأن كنت خمف�سة الراأ�س، فلحظت 
فعاأود  اأخــرى،  رغبة، فخف�ست عيني مرة  ثمة  عينيِه  يف 
اجلمال  رائعة  اأنــت  كم  فقال:  متهدج،  ب�سوٍت  الكلم 
وحنانك  ورقتك  بطفولتِك  اأح�س  عينيِك،  يف  والــدمــوع 
هذِه  ويف  باأنوثتك،  اأي�سًا  اأح�س  دعيني  بل  وت�ساحمك، 
احلالة اأ�سعر بحننٍي طاٍغ يف اأن اأ�سمك اإيّل، كم اأنت رائعة 

اجلمال يا زوجتي العزيزة. 
زوجتي  يا  بــاهلل  اأق�سم  وحنانًا:  �سدقًا  يهتز  به  ــاإذا  ف
احلبيبة اأنني اأراك اأجمل اأمراأة يف العامِل، اأراك كما اأنت 
ال�سنني  بفعِل  جمالك  وزاد  بك،  التقيت  حلظة  اأول  منذ 
والطموح  والآلم  العميقة  وامل�ساعر  الفهم  والذكريات، 
والنجاح والأبناء، لقد كربنا معًا وما اأروع اأن يكرب الإن�سان 
مع �سريِك حياته، لأنه لن يراه كبريًا، فال�سورة الأوىل ل 
ال�سكل  اىل جماِل  ي�ساف  ثم  الأول  اللقاء  اخليال،  تربح 
الأمان،  الألفة،  والتعلق بها: ال�ستئنا�س،  الروح  اكت�ساف 
حب  لوحِة  اأجمل  تكتمل  وبذلك  الرحمة،  املــودة،  الفهم، 

ناب�سة. 
وعدت لأتكلم واإذا بي اأقول دون وعي مني: ياه! كل هذه 
التفاتة  مني  وحانت  معًا،  ونحن  م�ست  اجلميلة  ال�سنني 

اىل املراآِة فراأيت اأين فعًل اأجمل اأمراأة يف العامِل.

خادمة الإمام احل�صني :ا�صماء جا�صم
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123

4

5

67

8

910

11

12

٢. اأول �سهيد يف نه�سة الإمام احل�سني عليه ال�سلم.
3. اأول النا�س اإ�سلأمًا.

٥. اأول الئمة عليهم ال�سلم.
١٠. اأول �سهيدة يف الإ�سلم.

١. اأول املع�سومني عليهم ال�سلم.
4. عا�سمة خلفة الإمام املهدي عليه ال�سلم.

6. اأول الن�ساء اإ�سلمًا.
7. قاتل ربع العامل.

8. من املدن املقد�سة.
9. اأول �سهيد من اآل اأبي طالب عليهم ال�سلم.

١١. خليل اهلل.
١٢. ي�سكو اإىل اهلل يوم القيامة.

اأفقي

عمودي
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أنوار

نفو�س  يف  فامتزجت  احلــرام  حمــرم  �سهر  هــلل  هل 
عواطف  واختلطت  خمتلفة  م�ساعر  واملوؤمنات  املوؤمنني 
م�سطربة، فبني بدايته يف اليوم الأول منه والتي تكون فيه 
هذا  منه،  العا�سر  ويوم  اجلديد  الهجري  العام  منا�سبة 
اليوم الذي كان و�سيبقى يوم الت�سحية والفداء وال�سهادة، 
والكربياء  احلــزن  يــوم  والإ�ــســلح،  والبناء  اجلهاد  يــوم 
التي  الــرايــات  تتبدل  اليومني  هذين  بني  ومــا  والعظمة، 
تعلوا تلك القباب الذهبية للعتبتني املقد�ستني احل�سينية 

والعبا�سية. 
ففي ليلة الأول من حمرم احلرام تقام مرا�سيم تبديل 
الرايات فتطوى رايتي الدماء، رايتي الثاأر من قتلِة �سيد 
بدايِة  لإعــلن  ال�سواد  رايتي  مكانها  لرتتفَع  ال�سهداء، 
طقو�س احلزن والأ�سى لل�سعائر احل�سينية، معلنًة يف تلك 
ال�سعائر عن �سرخاِت املظلوم يف وجِه الظامل، وعن ثباِت 

امل�سحي يف �سبيل احلرية وال�سلح، فو اهلل ل ندري باأي 
الراأيني نحن اأكرث احتفاًء باحلمراِء التي كانت وما زالت 
ترفرف على تلك القباء املقد�سة لع�سرِة اأ�سهر من كَل �سنة 
تذكر الناظر اليها باأن الدم العبيط الذي اأريق على اأر�س 
اليها  تنظر  التي  ال�سوداء  تلك  اأم  بعد،  يجف  مل  ِكربلء 
احل�سود املليونية يف العا�سِر من حمرم يف موكب عزاء ) 
ركظة طويريج ( ب�سغِف الولهان وانك�سار القلوب وبالوجِع 

الذي جاء للن�سرِة، ففاته الفوز بال�سهادة.
من  تــخــرج  الــ�ــســوداء  ــات  ــراي ال تلك  اىل  النظر  فعند 
العامل  اأ�سماع  ت�سدي  تظل  مدويًة  �سرخة  اأبدًا  الوجداِن 

ال وهي ) لبيك يا ح�سني (.
 

 الدكتور حكمت اخلفاجي: جامعة بابل

مرا�صم تبديل الرايات اعالن حلزِن 
و���ص��ل��م( واآل�����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  )���ص��ل��ى  حممد  اآل 
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هل تعلم

القران  يف  )ع(  اآدم  النبي  ا�سم  ورود  اأنَّ  تعلم  هل    *
)٢٥(مرة . 

اأنَّ ورود ا�سم اهلل تبارك وتعاىل يف القران  *  هل تعلم 
)٢١٥٢( مرة . 

الفتية  فيها  لبث  التي  ال�سنوات  عــدد  اأنَّ  تعلم  هــل    *
املوؤمنون يف الكهف )3٠9( �سنة . 

*    هل تعلم اأنَّ عدد ما اأنزل اهلل من الأنعام )8( اأزواج . 
*  هل تعلم اأنَّ عدد اهل الكهف التقريبي هو )7( ا�سخا�س. 
التي  )ع(  مو�سى  النبي  معجزات  عــدد  اأنَّ  تعلم  هل    *

ذكرت يف كتاب اهلل هي )١6( معجزة.
*  هل تعلم اأنَّ حمل الطفل وف�ساله هو )3٠( �سهرًا .

*  هل تعلم اأنَّ عدد الألوان املذكورة يف كتاب اهلل تعاىل 
هي )6( األوان . 

هل تعلم

محرم الحرام  ١437  هـ    - ترشين االول/ترشين الثاين ٢٠١٥م
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�صورة احلمد:
قال الإمام ال�سادق )عليه ال�سلم( : من نالته علة فليقراأ يف جيبه احلمد �سبع مرات، فاإن ذهبت العلة، واإل فليقراأ 

�سبعني مرة واأنا ال�سامن له العافية. الأمايل للطو�سي ج١�س٢9٠ 
وعن اأبي عبد اهلل )عليه ال�سلم( قال: لو قراأت احلمد على وجٍع �سبعني مرة اإل �سكن. الكايف: ج٢ �س6٢3

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
قال النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإذا قال املعلم لل�سبي: قل )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( فقال ال�سبّي )ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم( كتب اهلل براءَة لل�سبي وبراءَة لأبوبه وبراءَة للمعلم. جامع الأخبار �س4٢
جاء يف العيا�سي ١،٢٢/١9

�ُسِئل اأبو عبد اهلل )عليه ال�سلم(: عن )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( فقال: )) الباء: بهاء اهلل، وال�سني: �سناء اهلل، 
وامليم: ملك اهلل، والألف: الآء اهلل على خلقه من النعيم بوليتنا، واللم: اإلزام اهلل خلقه وليتنا، والهاء: هوان ملن خالف 

حممد واآل حممد �سلوات اهلل عليهم اأجمعني، الرحمن: بجميع العامل، والرحيم: باملوؤمنني خا�سة((.
وجاء يف التهذيب ج٢، �س٢89

عن حممد بن احل�سني ، عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�سلم( قال: 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اأقرب اىل ا�سم اهلل الأعظم من ناظر العني اىل باطنها.


