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قد خيطر ببال أحد ما هذا السؤال وهو ملاذا جيدد حمبو اإلمام احلسني عليه السالم احلزن كلما 
جاء شهر حمرم، ويبدأون القيام بطقوس وشعائر وكأن اإلمام احلسني عليه السالم قد استشهد يف 
شهر ذي احلجة؟ وملاذا يتجاوز هذا احلزن املدة الزمنية للمصيبة، فيبدأ قبل العاشر من حمرم وال 
ينتهي إال يف آخر يوم من صفر؟ ومبعنى آخر ملاذا يكون مأمت العزاء أكثر من يوم، يف حني نرى 
أن احلزن على غري اإلمام احلسني عليه السالم كجده املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي 

هو أفضل منه أو كأبيه املرتضى عليه السالم... اخل مل يتجاوز اليوم الواحد؟
واجلواب الذي ال شك فيه هو ما يلي: 

1. أن مصيبة اإلمام احلسني عليه السالم ال تضاهيها مصيبة وهذا ما أكده اإلمام احلسن عليه 
بأن  السالم  عليهم  األطهار  األئمة  أكده  وما  عبداهلل(  أبا  يا  كيومك  يوم  )ال  بقوله:  السالم 
مصيبة اإلمام احلسني عليه السالم أقرحت جفوهنم وأدمت قلوهبم، ووردت الروايات الكثرية اليت 
حتث على البكاء على اإلمام احلسني عليه السالم مع علمهم بأن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أفضل ومع علمهم بأن قتل أمري املؤمنني عليه السالم بيد اخلارجي عبد الرمحن بن ملجم مصيبة 

وفقدان كبري وخسارة عظيمة. 
2. أن اإلمام احلسني عليه السالم اجتمعت فيه مصائب اخلمسة أصحاب الكساء ألن بفقده 
فقد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن عليهم السالم ألنه آخر اخلمسة 

الذين اجتمعت حمبتهم وتعظيمهم يف شخصه الشريف. 
األمة  حتتاجها  الظلم  ضد  ثورة  هي  والبكاء  األحزان  وجتديد  عاشوراء  ذكرى  ان   .3
لتحتذي بسيد الشهداء عليه السالم وترفض الظلم والطغيان يف كل زمان حتى لو أدى ذلك 

اىل التضحية بالغايل والنفيس وهناك اجابة أخرى ال يسعها املقام. 

املشرف العام

ملاذا جندد االحزان؟

Ď
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فهل  مباحًا  املرأة  كان عمل  اذا   / السؤال 
يكون  اليت  العامة  امليادين  يف  عملها  يعد 

فيها االختالط مقبواًل؟
بالرجال  االختالط  هلا  يكره   / اجلواب 
األجانب وان خال عن كل حمرم أما إذا مل 
تأمن من الوقوع يف احلرام لزمها التجنب 

عنه. 
بدون  تعمل  أن  للمرأة  السؤال / هل حيق 
ذلك  إىل  حاجتها  فرض  على  زوجها  إذن 

ومع عدم التقصري يف حق زوجها؟
من  اخلروج  هلا  جيوز  ال   / اجلواب 
عليه  اشرتطت  إذا  نعم  إذنه،  بدون  الدار 
االستمرار يف وظيفتها يف ضمن النكاح أو 
جرى العقد مبنيًا على ذلك فعليه االلتزام 

بذلك الشرط. 

السؤال / ما حكم تركيب الشعر الطبيعي 
للتجميل للمرأة علمًا بأن هذا الشعر يبقى 

أثناء الصالة؟
ال  حبيث  الزرع  بنحو  كان  إذا   / اجلواب 
ينفصل ثانيًا فاألحوط وجوبًا عدم تركيبه. 
السؤال / هل جيوز إجراء عملية جتميلية 
للرجال  سواء  التجميل  بقصد  لألنف 

والنساء؟
أو  النظر  استلزم  إذا  إال  اجلواب / جيوز 

اللمس احملرمني للرجال والنساء. 
شفط  عملية  إجراء  حكم  ما   / السؤال 
جراح  يد  على  للمرأة  الزائدة  الدهون 

رجل؟
الزائدة  الدهون  وجود  كان  إذا   / اجلواب 
موجبًا للوقع يف املرض أو احلرج الشديد 

الذي ال يتحمل عادة جاز للمرأة ذلك، أما 
إال  هلا  جائز  غري  فإنه  كذلك  يكن  مل  إذا 

على يد جراحة امرأة. 
السؤال / هل جيوز إجراء عملية لتجميل 

الوجه بقصد اجلمال؟
اجلواب / جيوز يف حد ذاته. 

التنظيف  مساحيق  تعترب  هل   / السؤال 
أثاث  بتنظيف  استخدامها  وميكن  طاهرة 

املنزل وبدون شطف؟
اجلواب / نعم ويعترب طاهر. 

الغسل  يف  إشكال  هناك  هل   / السؤال 
اخلنزير  شحم  على  احملتوي  بالصابون 

حبيث ميكن استخدامه لغسل البدن؟
اجلواب / جيوز ولكن جيب تطهري اجلسم 

بعد ذلك من أجل الصالة. 

يف قوانني اإلسالم اليوجد يف باب اإلرث أي تعقيد، 
املساواة يف  املنادون حبق  ينتقده  الذي  الشيء  أما 
معاداًل  املرأة  سهم  كون  هو  اإلسالمي،  القانون 
نظر  وجهة  فمن  اإلرث  من  الرجل  سهم  لنصف 
اإلسالم يرث الولد ضعف ماترثُه البنت ويرث األخ 
الزوج ضعف ماترثه  ضعف ماترثه األخت، ويرث 
الزوجة، إال مع األبوين فإنه حني يتوفى رجل وله 
أوالد ويكون والداه على قيد احلياة فإن كاًل منهما 

يرث ُسدس ما تركُه امليت. 
وسبب حتديد اإلسالم لسهم املرأة يف اإلرث بنصف 
حيث  من  للمرأة  اخلاص  الوضع  هو  الرجل  سهم 
اجلزائية  القوانني  وبعض  واجلندية  والنفقة  املهر 
أي إن الوضع اخلاص الذي تتمتع به املرأة يف املهر 
املهر  يرى  اإلسالم  إن  األخرى،  واألمور  والنفقة 
والنفقة أمورًا مهمة ومؤثرة يف إحكام عرى الزواج 
وعلى األخص النفقة، من جهة نظر اإلسالم يؤدي 
اىل تزلزل أساس األسرة وجر املرأة اىل الفحشاء 
وألن اإلسالم يرى يف املهر والنفقة شرطًا يف العقد 
فقد رفعهما عن كاهل املرأة وفرضهما على ميزانية 
عن  الغرض  هذا  جيري  أن  هنا  يريد  فهو  الرجل، 
طريق اإلرث فجعل سهم الرجل ضعف سهم املرأة، 
إذًا فاملهر والنفقة هما اللذان أديا اىل تقليل سهم 

املرأة يف اإلرث. 

سهم المرأة من اإلرث 

صبا اخلفاجي

ď

القوارير جملة شهرية تعين بشؤون املرأة

فقه المرأةفقه األسرة



سهم المرأة من اإلرث 

إن املرأة يف املرحلة اليت تصبح 
ويعظم  مسؤوليتها  تكرب  أمًا  فيها 
وتأثريها  عطاؤها  ويتنامى  دورها 
الوعاء  فهي  واجملتمع،  األسرة  يف 
حتمل  البشرية  للقوافل  واملستودع 
يف  وتضعُه  أحشائها  بني  اجلنني 
أحضانها وتعتين بشؤونه يف نهارها 

وتسهر ألجلِه يف ليلها. 
العابدين  زين  االمام  سجل  وقد 
يف  احلق  هذا  لألم  السالم(  )عليه 
احلقوق  برسالة  املعروفة  رسالته 
واليت جاء فيها حّق أمك أن تعلم أنها 
محلتك حيث ال حيتمل أحد أحدًا، 
وأطعمتك من مثرة قلبها ما ال يطعم 
أحد أحدًا ووقتك جبميع جوارحها، 
وال تبال أن جتوع وتطعمك وتعطش 
وتسقيك، وتعرى وتكسوك وتضحى 
جلك،  ال  وتهجرالنوم  عليك  وتظلل 
هلا،  لتكون  والربد  احلر  ووقتك 
فإنك ال تطيق شكرها إال بعون اهلل 

وتوفيقه«
وقال رجل لرسول اهلل صلى اهلل 
بلغها  والدتي  إن  وسلم«  وآله  عليه 
أمحلها  اآلن،  عندي  وهي  الكرب، 
كسيب،  من  وأطعمها  ظهري،  على 
وأصرف  بيدي،  األذى  عنها  وأميط 
عنها مع ذلك وجهي استحياء منها 
 « قال:  كافأتها؟  واعظاما هلا، فهل 
ال، الن بطنها كان لك وعاء، وثديها 
حذاء،  لك  وقدمها  سقاء،  لك  كان 
ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، 
متنى  وهي  لك  ذلك  تصنع  وكانت 
حياتك، وأنت تصنع هذا بها وحتب 

مماتها«. 

حياتِه  من  اإلنسان  جعل  ولو 
حقها،  يوفها  مل  األم  خلدمة  وقفًا 
ومل خيرج من مجيلها وقد أكد نيب 
اإلسالم صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
يف  للمرأة  الرفيع  املقام  هذا  على 

هذه املرحلة احلساسة يف حياتها. 
خري  املرأة  االسالم  كّرم  وقد 
النعيم  دار  يف  مقامها  ورفع  تكريم 
اجلنة  الفخرفجعل  وسام  فقلدها 
عليه  اهلل  صلى  قال  قدميها  حتت 
اأُلمهات  أقدام  )حتت  وسلم:  وآله 
الوسائل  اجلنة(  رياض  من  روضة 

ج1. 
وأُي  املقام؟!  هذا  هو  مقاٍم  أيُّ 
مكانة للمرأة يف اإلسالم؟! إنُه ملقاُم 
عظيم تغبط عليه املرأة، والتنحصر 
من  املرحلة  هذه  يف  األم  عطاءات 
حياتها باخلدمات اجلليلة واملواقف 
للمجتمع  تقدمها  اليت  النبيلة 
ويف  احلياة  تنبعث  بطنها  من  فهي 
قال  أبنائها  أطوار  تتقلب  أحشائها 
فِي  يُصَوِّرُُكمْ  }وَالَّذِي  تعاىل: 
هُوَ  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  يَشَاء  َكيْفَ  اأَلرْحَاِم 
الْعَِزيزُ الْحَكِيمُ{ آل عمران - اآلية 
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الذي تربى  الدافئ  وهي احلجر 

يف أحضانه كل الناس. 
وهي العطف واحلنان الذي مشل 

بعطفهاوحنانها كل الناس. 
بني  ويتدرج  ينشأ  مل  منا  فمن 

أحضان أمه أحوااًل وأطوارًا. 
ثم شاء القدر اإلهلي أن يشرفها 
الرتبية  شرف  وسام  ومينحها 
لألجيال الذي هو وسام األنبياء فإن 

أنبياءُه  شرف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
بهم وسام شرف  أناط  بأن  ورسوله 
بَعَثَ  الَّذِي  تعاىل}هُوَ  قال  الرتبية 
عََليِْهمْ  يَْتُلو  مِّنْهُمْ  رَسُوالاً  مِّيِّنيَ  اأْلُ فِي 
الْكَِتابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  يِهمْ  وَيُزَكِّ آيَاتِهِ 
وَالْحِْكمََة وَإِن َكاُنوا مِن َقبُْل َلفِي 

َضالٍَل مُِّبنيٍ{ اجلمعة - اآلية - 2 
قبل  لألنبياء  األوىل  فالوظيفة 
هي  والتزكية  التزكية،  هي  التعليم 
الرتبية لإلنسان على اخلريواإلميان 
النفس، وذات،  القلب ونقاء  بطهارة 
واملسؤولية  العظيمة  املهمة  هذه 
أنيطت  باألنبياء  املناطة  اجلسيمة 
املهام  وحاملة  األجيال  مربية  باألم 

الثقال. 
جسام  مسؤوليات  أمامها  واألم 
اجملتمع  صالح  على  ينعكس 
فساد  على  ينعكس  وفسادها 
صفاتها  تنقل  اليت  فهي  اجملتمع، 
الوراثة  عرب  أوالدها  اىل  وشيمها 
نقلت  صاحلة  كانت  فإن  والرتبية 
صالحَا للمجتمع، وإن كانت فاسدة 

نقلت فسادًا للمجتمع. 
معامل شخصية  اليت حتدد  هي 
بأخالقها وطباعها ألنها كل  الطفل 
األكثر  وهي  الطفل،  حياة  يف  شيء 
بها  مالحقة  األكثر  وهو  لُه  مالزمة 
فيقلدها يف سلوكها )الطفل بطبيعته 

حيب التقليد( ويتأثر بها. 
األُم مدرسة إذا أعددتها 

أعددَت شعبًا طيَب األعراِق

صبا عبد علي مخاس

المرأة تحت مظلة اإلنصاف

Đ
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أطهر إمراة مع آل بيت النبوة )أم 
العقُل  يقُف  السالم(  عليها  البنني 
)فاطمة  ذكر  عن  اللسان  ويعجز 
احلسِب  ذات  املرأة  تلك  الكالبية(، 
والشرف ِ العظيم الشاعرة الفصيحة، 
والغرو ألنها من بيوت العرب العرباء 
بكل  واألدب  العروبة  صميم  ومن 
زوجة  هي  وشعٍر،  نثٍر  من  فروعِه 
املخلصة  السالم  عليه  علي  اإلمام 
واحملبة لزوجها، ال ألنه زوجها وإمنا 
هو إمام مفرتض الطاعة هي أم أبي 
الفضل عليه السالم، والفضل منها 
اإلميان  تغّذت  إمرأة  منه.   ِ والفضل 
علي  بيت  من  ِوينبوعِه  مصادره  من 
إمرأة  أمام  حنُن  السالم،  عليِه 
القدر شّرفها  كالنساء جليلة  ليست 
وكّرمها اهلل عزوجل مبعاجز يعجز ُ 
عن ذكرها العقل ُ والقلب واللسان، 
اخلالق  عند  الرفيعة  ملنزلتها  وذلك 
العظيم ومواقفها األصيلة والصادقة 
تلك  السالم،  عليهم  البيت  أهل  مع 

)ُأم  كنية  لنفسها  اليت أعطت  املرأة 
بهذا  تبعد  أن  أرادت  ألنها  البنني( 
اإلسم العظيم )فاطمة( عن أمٍل ظّل 
يف ذاكرة وقلوب أبناء فاطمة الزهراء 
عليها السالم، حتى اليكون سببًا يف 
آالم أبناء العرتة الطاهرة، وهي اليت 
إهتمامها  وأعطت  حياتها  كّرست 
علي  أبناء  اىل  عواطفها  ومجيع 
عليه السالم، فكانت عابدة ُملصة 
فهي  اهلل عزوجل  صابرة يف قضاء 
السالم،  عليه  اليت عرفت احلسني 
وأرضعتهم  األربعة  أبنائها  قلوب  يف 
إن  فأقول  ونصرتِه،  إمامهم  طاعة 
من  قلياًل  ُجزءًا  نذكر  اليت  املرأة 
بالغتها هي أفضل وأرقى مّما نكُتب 
عنها، فهي اليت كان هلا دور واقعة 
الشهداء  ُأم  األربعة  ُأم  فهي  الطف 
حريم  محى  ممن  كانت  اليت  وهي 
واقعة  بعد  السالم،  عليه  احلسني 
لتشارك  عليه  العزاء  وإقامة  الطف 
يف حفظ ثورتِه والوفاء لدمه، وهي 

اليت حاورت ِبشر بن حذمل وهذا ما 
ذكر يف معالي السبطني، عندما قال 
هلا عّظم اهلل لكِ  األجر بولدكِ عبد 
اهلل فقالت: ما سألتكَ  عن عبد اهلل، 
السالم،  عليه  احلسني  عن  خربني 
قال: فقلت هلا: عّظم اهلل لِك األجر 
سألتك  ما  فقالت:  عثمان،  بولدِك 
احلسني  عن  أخربني  ُعثمان  عن 
األجر   ِ لك  اهلل  عّظم  هلا:  فقلُت 
بولدِك جعفر، قالت ما سألتك عن 
جعفر فإن ولدي وما أظلتُه السماء 
ِفداٌء للحسني عليه السالم، أخربني 
عن احلسني، قلُت هلا: عّظم اهلل لك 
العباس،  الفضل  أبي  بولدِك  األجر 
وضعت  قد  رأيتها  لقد  ِبشر:  قال 
يديها على خاصرتها وسقط الطفل 
واهلل  لقد  وقالت:  عاتقها  على  من 
عن  أخربني  قليب  نياط  قّطعت 
عّظم  هلا:   ُ فقلت  قال:  احلسني، 
اهلل لك ِ األجر مِبصاب موالنا أبي 
السالم،  عليه  احلسني  اهلل  عبد 

شريكة العقيلة زينب عليها السالم 
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وأعظم مصابها  موقفها  أعظم  فما 
تقول  كانت  ولطاملا  اإلمام  برزية 
أبو  وعاد  ُقتلوا  مجيعًا  أوالدي  ليت 
السالم،  عليه  احلسني  اهلل  عبد 
للحسني  حبها  ِشدة  وإن  ساملًا، 
يكشف عن علو مرتبتها يف اإلميان 
اإلمامة حبيث  معرفتها مبقام  وقوة 
تستسهل شهادة أوالدها األربعة وهم 
النظري هلم أبداً يف سبيل الدفاع عن 
إمام زمانها، وينقل لنا السيد املقرم 
السالم(  عليه  )العباس  كتابِه  يف 
حماورةً  بني فضة خادمة أهل البيت 
دار  البنني  أم  طرقت  عندما  وبينها 
السيدة زينب عليها االسالم، وردتها 
فضة بأن عقيلة البيت اهلامشي ال 
تروم لقاء أحدٍ  من الناس، فأجابتها 
هلا:  وقالت  تكون  ما  أفجع   ٍ بعبارة 
إني شريكتها  زينب   ِ قولي لسيدتك 
أدخل  أن  أُُريد  وإني  العزاء  بهذا 
هذا  مثل  يف  أُلساعدها  عليها 
امُلصاب، فعندما مسعت ُأم املصائب 

زينب الكربى فقالت: إن صدق ظين 
فهي ُأم البنني عليها السالم. 

فرجعت فضة إليها تسأهلا من أنِت 
فكانت تقول إني الثاكلة ُأم املصيبة 
فأقول هلا سيدتي من اليعرفكِ  وأنِت 
من ضّحت بأربعة أقمارٍ  قّلما يعود 
وقد   ِ اليعرفك  من  مبثلهم،  الدهُر 
غذيتِ  أُولئك األقمار بلنب الشهادة 
أن  حبق  تستأهلني  وكنِت  والتقوى 
يطلق ْ عليِك أُ م الشهداء، يتقدمهم 
السالم،  عليه  احلسني  لواء  رافع 
صلى  اهلل  رسول  ظعينة  وحامي 
الفضل  أبو  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
السالم،  عليهما  علي  بن  العباس 
ذلك الشهيد الذي سّطر أروع معاني 
الشجاعة واإليثار والنخوة والشهامة 
اليعرفِك  من  واإلقدام،  والتضحية 

سيدتي. 
فيا سيدتي صدقِت عندما قلِت 
مبصائبها  املصائب  أم  شريكة  إنِك 
املوقعة األليمة  تلك  النساء يف  فمن 

من فقدت زوجها ومنهن من فقدت 
الفاجعة  ياصاحبة  ولكنِك  إبنها 
األربعة  أبناءِك  فقدِت  الكربى 
احلياة  أمل  لِك  مّثلوا  لطاملا  الذين 
وحنان  برأفٍة  إليهم  نظرِت  ولطاملا 
أمام  يكربون  مجيعًا  ترينهم  وأنِت 
عينيِك فإذا بساعٍة من نهاٍر تقتلهم 
شُر شرذمٍة على األرض تقتلهم فئة 
فعظم  وحتتسبني،  فتصربين  ظاملٌة 
األربعة  أوالدِك  يف  األجر  لك  اهلل 
واملطيعة  املخلصة  الصادقة  أيتها 
قال  املؤمنني،  وألمري  ولرسولِه  هلل 
اَل  َأنِّي  رَبُّهُمْ  َلهُمْ  َفاسَْتجَابَ   { تعاىل: 
َذَكٍر  مِنْ  مِنُْكمْ  عَامٍِل  عَمََل  ُأضِيعُ 
َأوْ ُأنَْثى بَعُْضُكمْ مِنْ بَعٍْض.... { آل 

عمران / 195. 

احلاجة صبا اخلفاجي
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العنوان  هذا  نذكر حتت  سوف 
مجلة من األمساء اليت شاركت 
يف حرب اإلمام احلسني )عليه 
قتله  على  وأعانت  السالم( 
ونصرت  األعداء  عليه  واّلبت 
عمر بن سعد وابن زياد وأطاعت 
بن  يزيد  والفجور  الفسق  رأس 
أبد  اهلل  لعائن  عليهم  معاوية 
العذاب جتد  هذا  ويف  الدهور. 
أبرز صور الكرامات اليت جرت 
للسبط الشهيد حيث دعا على 
كل  له  اهلل  فاستجاب  قاتليه 
حسب ماُدعي عليه، فأي كرامة 
من  هؤالء  يفلت  مل  حيث  بعد، 
هلم  كتب  وما  احلتمي  املصري 
الدنيا وخزي يف  من عذاب يف 

اآلخرة. 

 من إشترك في سلب 
الشهيد اإلمام الحسين 
)عليه السالم( وسلب 

أهله وسبي عياله 
أخذ  خيثمة:  بن  رحيل  هذا 
به  ظفر  وملا  واحللل  القوس 

املختار أحرقه بالنار. 
اعوان  بن قيس أحد  هذا زحر 
يف  إشرتك  وممن  زياد  ابن 

السالم(  )عليه  احلسني  حرب 
)عليه  وقد محل رأس احلسني 
يزيد  على  به  ودخل  السالم( 
يرجو نواله فلم يعطه يزيد شيئًا 

وقد خسر الدنيا واآلخرة. 
آخرين  مع  مالك  بن  زياد  هذا 
مع  كان  الذي  الورس  نهبوا 
ومّلا   ، السالم(  )عليه  احلسني 
هلم:  قال  املختار  بهم  ظفر 
جاءكم الورس إىل يوم حنس ثم 
أمربهم أن خيرجوا إىل السوق 

وتضرب أعناقهم. فضربت. 
أبي  بن  الرمحن  عبد  هذا 
إشرتك  الذي  البجلي  خشكارة 
احلسني  خيام  ونهب  سلب  يف 
)عليه السالم( بعد شهادته وهو 
الذي اخذ الورس. ومّلا جىء به 
إىل املختار قال له وألصحابه: 
لقد جاءكم الورس )1( بيوم حنس 
فأخرجهم إىل السوق فقتلهم. 

زياد  وقيل  مالك  بن  قراد  هذا 
كان مصريه مثل من تقدمه. 

ومصريه  خالد  بن  عمر  هذا 
كمن سبقه. 

هذا عبد اهلل بن قيس اخلوالني 
ومصريه كمن سبقه. 

هذا مالك بن بشري البدي الذي 

السالم(  )عليه  احلسني  سّلب 
برنسه، وكان أحد قواد ابن زياد 
مّلا قبض عليه زمن املختار عبد 
املختار:  له  قال  كامل،  بن  اهلل 
أنت صاحب برنسه؟ فقال عبد 
هو صاحب  نعم  كامل:  بن  اهلل 
إقطعوا  املختار  فقال  الرنس. 
فليضطرب  دعوه  ورجليه  يديه 
حتى ميوت، ففعل به ذلك، فلم 

يزل يضطرب حتى مات )2(. 
مّر  وقد  بن االشعث  هذا قيس 
سيد  على  القوم  هجم  مّلا  ذكره 
الشهداء )عليه السالم( وسلبوا 
ما كان عليه... أخذ قطيفته من 
الكندي.  األشعث  بن  قيس  خز 
املختار  بعد  فيما  به  ظفر  وقد 
مالك  هذا  بالنار،  فأحرقه 
مالك  اللعني  إن  قيل  نسر:  بن 
أخذ درع اإلمام )عليه السالم( 
ويبدو  معتوهًا  بعدها  فصار 
هناك خلط بني مالك بن بشري 
البدي  نسر  بن  ومالك  الكندي 
فأحدهما سلب الربنس واآلخر 
الدرع ورمبا ذكرت بعض  سلب 
املصادر مالك بن النسري أو ابن 
اهليثم وال يستبعد التصحيف يف 
النقل واالستنساخ واهلل العامل. 

إنهم في العذاب مخلدون
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هذا هاني بن شبيب احلضرمي 
احلضري  مسعود  بن  وجرير 
عند  كانت  اليت  احللل  أخذ 
السالم(  )عليه  احلسني  نساء 

وأهل بيته. 
اهلل  )رضي  منف  أبو  قال 
عنه(: وأما ما كان من أمر يزيد 
إبن معاوية. فانه ركب يف بعض 
األيام – يف خاصته – يف عشرة 
الصيد  يريد   – فارس  آالف 
فسار حتى بعد من  والقنص – 
دمشق – مسري يومني – فالحت 
ال  ألصحابه:  فقال  ظبية.  له 
يتبعين منكم احد. ثم إنه إنطلق 
جواده يف طلبها وجعل يطردها 
من واد إىل واد حتى إنتهت به 

يف  فأسرع  موف  مهول  إىل 
مل  الوادي.  توسط  فلما  طلبها. 
ير هلا خربًا ومل يعرف له اثرًا. 
فلم جيد هناك  العطش.  وكّظه 
برجل  هو  وإذا  املاء.  من  شيئًا 
ومعه صحن ماء. فقال: - ياهذا 
املاء.  من   – قلياًل   – إسقين   –
لو عرفت من  فلّما سقاه. قال: 
فقال  كراميت.  يف  الزددت  أنا 
له: ومن تكون؟؟ قال: أنا خليفة 

املسلمني: يزيد بن معاوية. 
فقال الرجل: انت – واهلل – قاتل 
احلسني بن علي بن أبي طالب 
)عليهم السالم( ، – يا عدو اهلل 
– ثم نهض ليلزمه. فنفر الفرس 
من حتته فرمى به عن مسترت. 

فجعل  بالركاب  رجله  فعلقت 
فلم  نفر  رآه خلفه  كلما  الفرس 
يزل كذلك إىل أن مّزقه وعجل 
له  وكان  النار.  إىل  بروحه  اهلل 
وال  اليفارقونه  ندماء  عشرة 
حرميه  على  ويأمنهم  يفارقهم 
وأوالده وماله فاقتحموا الطريق 
الذي سلك فيه. ليعرفوا خربه. 
معلقًا  وفخذه  الفرس  فوجدوا 

بالركاب. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( أمالي الطوسي: 244. 
 )2( مقتل اخلوارزمي/223: 2. 
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لِي  ِاشْرَحْ  تعاىل}رَبّ  قال 
وقال   ،25  - اآلية   - صَدِْري{طه 
يَُقوُلون  مَا  عََلى  }اصِْبرْ  تعاىل: 
يْدِ إِنَّهُ َأوَّابٌ{ َوَاْذُكرْ عَبْدَنَا دَاودَ َذا اأْلَ
ص - اآلية – 17، وقال سبحانهَ}يا 
بِالصَّبِْر  اسَْتعِينُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  َأيُّهَا 
الصَّابِِرينَ{ مَعَ  الّلهَ  إِنَّ  وَالصَّالَةِ 
البقرة - اآلية - 153، فهذه مجيعها 
أال  عظيمة  كلمة  حبق  نزلت  آيات 
هذه  يف  جعل  فقد  الصرب،  وهي 
الصالة  على  معونة  الصرب  اآلية 
وترك  كل طاعة  على  معونة  هو  بل 
كل معصية ونزول كل مصيبة وبلية 
}وَبَشِِّرالصَّابِِرينَ{  سبحانه  وقال 
البقرة - اآلية - 155، يعين بشرهم 
بعظيم الثواب وحسن اجلزاء وأوجب 
صالته ورمحته إليهم فقال}الَّذِينَ 
إَِليْهِ  لِّلهِ وَإِنَّا  إِنَّا  َقاُلواْ  إَِذا َأصَابَْتهُم مُّصِيبٌَة 
 ،156  - اآلية   - رَاِجعونَ{البقرة 
عََليُْكم  سَالَمٌ   { سبحانه  وقال 
 - عُْقبَىالدَّارِ{الرعد  َفنِعْمَ  بِمَاصَبَرُْتمْ 
الصابرين  على  فسلم   ،24  - اآلية 
اآلخرة  الدار  عقبى  هلم  وجعل 
)صرب  أقسام:  ثالثة  على  والصرب 
املصيبة  على  وصرب  الطاعة  على 

وصرب على املعصية(. 
عليه  علي  املؤمنني  أمري  قال 
مبنزلة  اإلميان  من  الصرب  السالم: 
ملن  إميان  وال  اجلسد  من  الرأس 

إذ حقيقة الصرب جترع  له،  الصرب 
وإحتمال  املصائب  عند  الغصص 
أن  الصرب  وغاية  والرزايا  الباليا 
ويرجح  واحملنة  النعمة  بني  اليفرق 
حبسن  للعلم  النعمة  على  احملنة 
عند  السكون  والتصرُب  عاقبتها 
عند  احملنة  أثقال  حتمل  مع  البالء 

عظمها. 

النبي أيوب عيله السالم 
وقصته مع الصرب

عبده  سبحانه  اهلل  مدح  قد 
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ  أيوب }إِنَّاوَجَدْنَاهُ صَابِرًا 

َأوَّابٌ{ص - اآلية– 44. 
أيوب  بالنيب  أشتد  ملا  إنه  روي 
إمرأته  وقالت  البالء  السالم،  عليه 
يومًا إن دعاء األنبياء مستجاب فلو 
هلا  فقال  بك  ما  كشف  اهلل  سألت 
ياهذه متعنا اهلل بالنعم سبعني سنة 
ذلك  مثل  بالئه  فدعينا نصرب على 
وروي إنه ملا جاءت إمرأته إليه وقد 
باعت ظفائرها بقوتِه شق عليه ذلك 
فنصب نفسه بني يدي اهلل تعاىل ثم 
قال يارب إنك إبتليتين بفقد األهل 
الفالني  باملرض  فصربت  واألوالد 
صربت ثم عدد أمراضه فإذا النداء 
من قبل اهلل أن يا أيوب لنمن عليك 
الرتاب  حيبو  وصار  صربك،  يف 
لك  اللهم  ويقول«  ويبكي  رأسه  على 

ْبِِرجْلِك  ارُْكض  النداء}  فجاء 
 - ص  وَشَرَاب{  ٌبَاِردٌ  َهََذامُْغَتسَل 
فنبعت  برجله  فركض   ،42  - اآلية 
فخرج  منها  فأغتسل  عظيمة  عني 
وجاء  البيضاء  كاللؤلؤة  جسمه 
وأهله  هو  فصاده  ذهب  كله  جراد 
من  مات  من  له  تعاىل  اهلل  وأحيا 
ولده وأهله ورزقه من النساء الالتي 
تزوجهن أوالدًا كثرية، كما قال اهلل 
مَّعَهُمْ  وَمِْثَلهُم  َأهَْلهُ  َلهُ  تعاىل}وَوَهَبْنَا 
لْبَاِب{-  وْلِي اأْلَ رَحْمَةاً مِّنَّاوَذِْكرَىألُِ

ص - اآلية– 43. 
الصرب له جزاء غري محدود

كل  إن  يقولون:  األخالق  علماء 
خاصة  ومكانة  جزاء  هلا  فضيلة 
ولكن حسب الرؤية القرآنية الصرب 
القرآن  ألن  حمدود  غري  جزاء  له 
َأجْرَهُم  الصَّابِرُونَ  يُوَفَّى  }إِنَّمَا  يقول 
بَِغيِْرحِسَاٍب{- الزمر - اآلية– 10. 

الصابر  اإلنسان  أن  مبعنى 
يف  توازنه  اليفقد  للمشاكل  واملقاوم 
مواجهتها الذي اليغضب يف املتاعب 
)طبعًا من الواضح أن عمله هذا يف 
وال  اليعد  جزاءه  فإن  اهلل(  سبيل 
ينال  الشخص  أن  مبعنى  حيصى، 
سوى  مقداره  اليعلم  كبريًا  جزاًء 
اهلل، فمثاًل إذا كان لديكم يف الصف 
أن  فيجب  األخالق  وسيئ  طالُب 
تؤدبوه والتغضوا الطرف عن أخالقه 

الصبر مفتاح الفرج
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السيئة والتضربوه بداًل عن ذلك من 
النفس  وعلماء  اإلسالم  نظر  وجهة 
بل تعاجلون العقدة اليت يعاني منها، 
الصَّابِرُونَ  يُوَفَّى  }إِنَّمَا  يقول  القرآن 
َأجْرَهُمْ بَِغيِْر حِسَاٍب{، بل إن جزاءك 
مقدار  يعلم  وال  حيصى  وال  يعد  ال 

جزائك سوى اهلل. 
الكرمية  اآلية  يف  تأمل 
الَْخوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  }وََلنَبُْلوَنَُّكمْ 
نُْفِس  وَاأْلَ مْوَاِل  اأْلَ مِنَ  وَنَْقٍص  وَالْجُوِع 
 )155( الصَّابِِرينَ  وَبَشِِّر  مَرَاتِ  وَالثَّ
هِ  لِلَّ إِنَّا  َقاُلوا  مُصِيبٌَة  َأصَابَْتهُمْ  إَِذا  الَّذِينَ 
وَإِنَّا إَِليْهِ رَاِجعُونَ )156( ُأوَلئِكَ عََليِْهمْ 
صََلوَاتٌ مِنْ رَبِِّهمْ وَرَحْمٌَة وَُأوَلئِكَ هُمُ 

الْمُهَْتدُونَ{البقرة 157-155. 
الصرب  حول  الكرمية  اآلية  تبني 
يف املصيبة واملشاكل يدرك منها أن 
اإلنسان عندما يأتي اىل الدنيا لديه 

دهره،  يشكو  تلقاه  من  كل  مشاكل، 
واحد لديه مشكلة عائلية، آخر لديه 
مشكلة  لديه  وآخر  الفقر  مشكلة 
مشكلة  لديه  وآخر  السوء  رفيق 

املرض وو.... 
بالء  دار  الدنيا  هذه  وأخريًا 
مسجد  مؤذن  اهلل  رحم  حمفوفة، 
أصفهان الذي كان يذهب قبل آذان 
اىل  ربه  يناجي  املأذنة  اىل  الفجر 
هذا  الفجر  أذان  موعد  حيني  أن 
هناك  اىل  ذهبت  يقول:  الشخص 
وكنت أشاهد أن املأذنة كانت مشرفة 
على البيوت فرأيت أن أحدًا قد مات 
آخر  مكان  ويف  عليه  يبكون  وأهله 
ويف  مبتهجون،  والناس  زواج،  حفل 
مكان آخر إمرأة ولدت –إذًا هذا هو 
حال الدنيا اليكون اإلنسان يف الدنيا 

وجيري كل شيء حسب مايشتهي. 

الصرب على طاعة اهلل والتصرب 
عن عصيانهِ

النفوس جمبولة  أن  الواضح  من 
النظم  من  والشرود  اجلموح  على 
احملددة  والضوابط  اإللزامية 
مسارح  يف  وإنطالقها  حلريتها 
األهواء والشهوات، وإن كانت باعثة 
فهي  وإبتعادها  إصالحها  على 
والظوابط  النظم  لتلك  تنصاع  ال 
اإلنذار  أو  والتشويق  باإلغراء  إال 
والرتهيب وحيث كانت ممارسة اهلل 
شاقني  عصيانه  وجمافاة  عزوجل 
على النفس كان الصربعلى الطاعة 
أعظم  من  املعصية  عن  والتصرب 
وجاءت  القربات،  وأجل  الواجبات 
اآليات الكرمية وأحاديث أهل البيت 
االوىل  اىل  مشوقة  السالم  عليهم 
بأساليبها  الثانية  من  وحمذرة 
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احلكيمة البليغة: 
قال الصادق عليه السالم«إصربوا 
على طاعة اهلل، وتصربوا عن معصيته 
فإمنا الدنيا ساعة فما مضى فلست 
جتد له سرورًا والحزنًا، ومامل يأت 
تلك  على  فاصرب  تعرفه،  فلست 
الساعة، فكأنك قد أغتبطت«الوايف 

ج3ص63. 
وقال عليه السالم: «إذا كان يوم 
القيامة، يقوم عنق من الناس، فيأتون 
باب اجلنة فيضربونه، فيقال هلم: - 
من أنتم؟ فيقولون: حنن أهل الصرب، 
فيقال هلم: على ما صربمت؟فيقولون 
كنا نصرب على طاعة اهلل، ونصرب 
عن معاصي اهلل، فيقول اهلل تعاىل: 
قوله  وهو  اجلنة  أدخلوهم  صدقوا 
تعاىل: }إمنا يوفى الصابرون أجرهم 

بغري حساب{الزمر10. 

الصرب على النعم 
النفس عن مسوالت  وهو ضبط 
من مسات  وذلك  والطغيان،  البطر 
وبعد  العقل  ورجاحة  النفس  عظمة 

النظر. 
فليس الصرب على مآسي احلياة 
على  الصرب  من  بأوىل  وأرزائها 
مسراتها وأشواقها ومفاتنها، كاجلاه 
والسلطة  والثراءالضخم،  العريض، 
إغفال  إن  حيث  ذلك  وحنو  النافذة 
الصرب يف الضراء يقضي اىل اجلزع 
املدمر، كما يؤدي إهماله يف السراء 
تعاىل  قال  والطغيان،  البطر  اىل 

ََليَْطَغى{-  َاإْلِنسَان  إِنّ  َ}كالَّ 
العلق - اآلية - 6{. 

هو:  النعم  على  بالصرب  واملراد 
يف  وإستغالهلا  رعايةحقوقها، 
املادية  واإلحسان  العطف  جماالت 
وإغاثة  البؤساء  كرعاية  املعنوية  أو 
حبوائج  واإلهتمام  املضطهدين 
البطر  مزالق  يف  والتوقي  املؤمنني 

والتجرب. 

محاسن الصرب
إن الصرب عماد الفضائل، وقطب 
عصمة  فهو  املفاخر  ورأس  املكارم 
الواجد احلزين حيقق وجده ويلطف 
عناءه وميده بالسكينة واالطمئنان. 

املدمر  اجلزع  من  ظمان  وهو 
النهار  ولواله  الفاضح،  والصلح 
العلل  فريسة  وغدا  املصاب 
واألمراض وعرضة لشماتة األعداء 
واحلّساد، وهو بعد هذا وذاك األمل 
للصابرين  اهلل  أعّد  فيما  املرّجى 
األجر  وجزيل  املكافآت،  عظيم  من 

والثواب. 

إنتبه: كيف تكسب الصرب
بعض  القارئ  عزيزي  إليك 
النصائح على كيفية الصرب والتحلي 

به: 
الصرب،  مآثر  يف  التأمل   -1
مجيل  من  الصابرين  على  ومايفي 
واملنافع  العوائد  وجليل  اخلصائص 
املثوبة  وجزيل  الدنيا  احلياة  يف 

واألجر يف اآلخرة. 
اجلزع،  مساوئ  يف  التفكري   -2
وإنه  اإلنسان  حياة  يف  آثاره  وسوء 
اليشفي غلياًل، واليرد قضاًء واليبدل 
والعناء  بالشقاء  إال  والينتج  واقعًا 
قرأت  لقد  كارنيجي(  )ديل  يقول 
كل  املاضية  الثمانية  األعوام  خالل 
كتاب وكل جملة، وكل مقالة عاجلت 
تعرف  أن  تريد  فهل  القلق  موضوع 
من  بها  وجدتها  نصيحة  أمثن 
قراءتي الطويلة؟ إنها إرض مبا ليس 

منه بد«. 
وإنها  احلياة  واقع  تفهم   -3

مطبوعة على املتاعب واهلموم: 
تريدها  كدروأنت  على  طبعت 

صفوًا من األقدار واألكدار
فليست احلياة دار هناء وإرتياح، 
دارإختياروأمتحان  هي:  وإمنا 
العلم  طالب  يرهق  فكما  للمؤمن 
لرصيدهم  وإستجالًء  باإلمتحانات 
العلمي كذلك ميتحن املؤمن إختبارًا 

إلبعاد إميانية ومبالغ يقينية. 
عاناه  مبا  اإلعتباروالتأسي   -4
صنوف  من  واألولياء  العظماء 
فيها  وجتلدهم  واألرزاء،  املآسي 
وذلك  اهلل  ذات  عليها يف  وصربهم 

من حمفزات اجللد والصمود. 
5- التسلية والرتفيه مبا خيفف 
وإرتياد  املناخ  كتغري  النفس  آالم 
املناظر اجلميلة، والتسلي بالقصص 

املمتعة واألحاديث الشهية النافعة. 
أمساء جاسم

إِنّ اهلل مَعَ 
الصَّابِِر ينَ
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أعماق  من  تنبثق  لوعٍة  أعظم 
املوالون  الشيعة  بها  ينادي  النفس 

سيد الشهداء. 
القلوب  يوصل  الذي  النداء  وهو 
مع  السالم  عليه  للحسني  احملبة 
خيمة  حتت  مواليه  وجيمع  بعضها، 
فوق  يرتفع  الذي  الشعار  وهو  الذكر 
وعلى  شهر حمرم،  يف  العزاء  رايات 
وعلى  اجلبهات،  يف  املقاتلني  جباه 

شفاه القّراء واخلطباء. 
الذي  بالشوق  املليء  النداء  وهو 
األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  أطلقُه 
على قرب اإلمام احلسني عليه السالم 
على  عطية  نضٍح  ومّلا  عليه،  وأغمي 

وجهِه املاء إستفاق وصاح: 
»ياحسني، ياحسني، ياحسني. ثم 

قال: أحبيٌب ال جييُب حبيبُه« 

يادهر افٍ لك
كان  شعرية  أبيات  من  مقطع 
من  يكثر  السالم،  عليه  احلسني 
السجاد  اإلمام  وملا مسعها  ترديدها 
عليه السالم الذي كان مسجى على 
والعقيلة  اخليمة  يف  املرض  فراش 
زينب مترضه فهم مغزاها مبا تعنيه 
السالم  عليه  احلسني  إستشهاد  من 

فسكتها  بكت  زينب  وحينما مسعتها 
احلسني وأوصاها بالصرب. 

واألبيات الشعرية هي كاآلتي: 
يادهُر ُأٍف لك من خليل

كم لك باإلشراق واألصيل
من صاحب أو طالٍب قتيل 

والدهراليقنع بالبديل
وإمنا األمر اىل اجلليل

وكّلُ  حي سالك سبيلي

كهيعص
املقطعة  القرآنية  احلروف  من 
بعض  يف  جاء  مريم،  سورة  أول  يف 
التفاسري إن هذه احلروف من أنباء 
ثم  زكريا  عبده  عليها  أطّلع  الغيب 
قصّها على حممد عليه وآله السالم، 
يعلمه  أن  ربه  سأل  زكريا  إن  وذلك 
أمساء اخلمسة فأهبط عليه جربائيل 
ذكر  إذا  زكريا  فكان  إياها  فعلمه 
حممدًا وعليًا وفاطمة واحلسن عليهم 
السالم سري عنه همه وأجنلى كربه، 
العربة  خنقته  احلسني  ذكرإسم  وإذا 
فأخربه  ذلك  سبب  عن  اهلل  فسأل 
القصة فقال: كهيعص، فالكاف إسم 
كربالء واهلاء هالك العرتة الطاهرة 
والياء يزيد وهو ظامل احلسني والعني 

مسع  فلما  صربه،  والصاد  عطشه 
ثالثة  مسجده  يفارق  مل  زكريا  ذلك 
أيام وأقبل على البكاء والنحيب وكان 
يدعو ربه أن يرزقُه ولدًا تقّر ِبِه عينه 
على الكرب، وأن يفتنه حببه ثم يفجعه 
به كما فجع حممدًا بولده، فرزقه اهلل 
مثل  محله  وكان  به  وفجعُه  حييى 

احلسني ستة أشهر. 
بني  أيضًا  أخرى  شبه  أوجه  مثة 
عليهم  واحلسني  زكريا  بن  حييى 
السالم، إذ ذبح كالهما ظلمًا ووضع 
أمام  طشت  على  منهما  كل  رأس 

طاغوت زمانه. 
احلسني  لقيت  الفرزدق:  وقال 
عليه السالم يف منصريف من الكوفة، 

فقال عليه السالم: 
قلت:  فراس؟  أبا  يا  »ماوراءك 

أصدقك؟ قال: الصدق أريد. 
وأما  فمعك،  القلوب  أما  قلت: 
من  والنصر  أمية  بين  فمع  السيوف 
عند اهلل، قال: ما أراك إال صدقت، 
)لعق(  لغو  املال والدين  الناس عبيد 
به  مادّرت  حيوطونه  ألسنتهم،  على 
قّل  بالبالء  حّمصوا  فإذا  معايشهم، 

الديانون«

يــــــا حـُسيــــــن
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يف طريقنا اىل النجف األشرف 
علي  اإلمام  املؤمنني  أمري  مدينة 
الدينية  العلوم  مدينة  السالم،  عليه 
التجول  وعند  اإلسالمية  والثقافة 
والتعرف  املقدسة  األضرحة  بني 
مزارات  اىل  أقدامنا  أخذتنا  عليها 
بني  تظّم   أزقٍة ضيقة،  يف  مقدسة 
يرجع  لنساٍء  علوية  أنوارًا  ظهرانيها 
نسبهن اىل اإلمام احلسني بن علي 
اىل  وصولنا  وعند  السالم،  عليهما 
القائمون عليها  املزارات رحّب  هذه 
وضيفونا وهم أهُل لذلك، فكانت لنا 
وقفة مع املتولي السيد )جميد كامل 
هذا  خدام  أحد  وهو  امليالي(  عبد 
املزار وطرحنا بعض األسئلة للتعرف 

على بعض األمور حوله؟
القوارير: ما طبيعة عملكم يف هذا 

املكان املقدس ومتى بدأ؟
املكان  هذا  يف  عملُت  اجلواب: 
وبسبب  سنة2008،  من  املقدس 
مشاكل البلدية توقف البناء يف هذا 

املزار الشريف لثالث سنوات. 
القوارير: متى أكتشف هذا املرقد 

الشريف؟
اجلواب: أكتشف هذا املكان وحسب 
وإن  السبعينات  بداية  أتذكرُه يف  ما 
من  ألكثر  السوق  األصلي يف  املكان 

مائيت سنة. 
القوارير: من قام ببناء هذا املرقد 

الشريف؟
املكان  هذا  بناء  مت  اجلواب: 
أهل  ومن  الثمانينات  يف  الشريف 
والشؤون  األوقاف  ووزارة  السوق، 
الدينية وكانت مساحتُه ثالثني مرتًا 
املكان  زار  السقوط  وبعد  مربعًا، 

)عمار  لندن  يف  املغرتب  السيد 
أستاذ  وهو  املوسوي(  برهان  كاظم 
يف  روحية  عالقة  له  وكان  جامعي 
املكان فتعهد ببناء املكان ومل يطلب 
وحلد  كانت  جهة  أي  من  مساعدة 
اآلن وإن التولية الشرعية هلذا املكان 
األعلى  الديين  املرجع  ملكتب  هي 
مساحة السيد علي السيستاني دام 
ظله، وأثناء احلفر يف املكان عثرت 
أحدها  الرفات،  من  جمموعة  على 
وكان  املوجود  الكفن  حسب  علوي 
اجلثة  تكن  مل  أخضر  غالف  عليه 
حجر  على  أيضًا  وعثرت  متحللة، 
الروحاني صاحب  العامل  عليه  ُكتَب 
اإلمام  اىل  وينسب  البيضاء  اليد 
زين العابدين عليه السالم، وأرسلت 
قطعة احلجر هذه اىل مكتب املرجع 
الديين السيد حممد سعيد احلكيم 
هذا  يف  مدفون  وأيضًا  ظله،  دام 
)النائيين(،  اهلل  آية  زوجة  املكان 
تعود  منها  أربعة  رفاتًا  وأربعة عشر 
اىل أشخاص كبار يف الُعمر والباقي 

لصغار. 
مزارات  عدة  هناك  القوراير: 
أطلق عليها )ببنات احلسن( عليهم 

السالم، ماهو رأيكم بذلك؟
اجلواب: نعم األول هو هذا املزار 
الذي فيه أنتم اآلن، والثاني )زهراء 
والثالث  احلويش،  بيوت  يف  وآمنة( 
أكثر  بابل  مدينة  ويف  مظلوم  طريق 
من عشرين مرقد ومزار ولكن هذه 
الروايات وضعت بسبب كثرة املراقد 
للدولة  السالطني  أحد  إن  وبسبب 
املوجودة  القبور  كل  هدم  العثمانية 
عليهم  البيت  ألهل  العائد  بإستثناء 

السالم. 
عن  حتدثنا  أن  ممكن  القوارير: 

مراحل تطور هذا املرقد وعمارتِه؟
اجلواب: نعم تطور البناء وهذه هي 
أربع  لعمارته ومساحته  الثانية  املرة 
العام  الشارع  على  مربع  مرت  مائة 

تقاطع شارع الرابطة واخلورنق. 
الكرامات  أبرز  ماهي  القوارير: 
وهل  الشريف  املرقد  هذا  لصاحبة 

هي مدونة لديكم؟
واقعية  كرامات  هناك  اجلواب: 
وهناك  أكرب،  معي  والتجربة  كثرية 
زوار  عليها  حصلوا  قد  كرامات 
األمراض  من  الشفاء  وخاصة 
معي  حصلت  فكرامة  املستعصية، 

أنوار علوية
يف بيوت نجفية
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السن  يف  كبرية  والدتي  إن  إذ  أنا 
وفيها  اليمنى  قدمها  يف  ُأصيبت 
الدكتور  رأي  وكان  السكر،  مرض 
قدمها،  تقطع  أن  الكاتب(  )وسيم 
ميهلين  أن  الطبيب  من  طلبت  وأنا 
يومني فقط وأتيت اىل املزاروبكيُت 
سبحانه  اهلل  اىل  متوساًل   ُ وقلت 
وتعاىل بصاحبة هذا املرقد الشريف 
سنوات،  مخس   ُ منذ  خادمِك  أنا 
مقابل خدميت أطلب شفاء والدتي، 
اىل  عدُت  أكثر  ال  أيام  ثالثة  وبعد 
رأى  كثريًا مما  دهش  وقد  الطبيب 
بها«فأجبت  ذهبت  لي«أين  وقال 
وبدون تردد اىل صاحبة هذا املرقد 
الشريف فرّد علّي وقال )والنعم نعمة 

الطبيب أهل البيت عليهم السالم(. 
اخلدمات  أهم  ماهي  القوارير: 

اليت تقدم للزائرين؟
كل  توفري  هي  خدمتنا  اجلواب: 
وراحة  مبيت  الزائر  ماحيتاجه 
الكربى  الزيارات  يف  خاصة  وطعام 

مثل األربعينية وغريها. 
البناء  إكمال  القوارير: متى سيتم 
للمرقد الشريف وتوافد الزوارإليه؟

اهلل  شاء  إذا  املكان  إن  اجلواب: 
رمسّيًا  سيفتح  وتعاىل  سبحانه 
اآلن  من  أشهر  ثالثة  بعد  للزوار 
حتديدًا وسيتم جتهيزه بكل املعدات 
منظومة  مع  مراقبة  وبكامريات 
تغليفه  وسيتم  املتفجرات،  كشف 
باملرمر الباكستاني، وتوجد صحيات 
للرجال والنساء مع غرفة إدارة ويتم 

تهيئة كادر خلدمة هذا املكان. 
وبعد أداء مناسك الزيارة والدعاء 
حيث  احلويش  منطقة  اىل  توجهنا 
اإلمام  بنت  )آمنة  العلويتني  مرقد 
السالم(  عليه  علي  بن  احلسن 
أبو  حسن  احلاج  هناك  إستقبلنا 
عن  سؤالنا  وعند  الكيشواني،  علي 
الضريح وعن اجلهات اليت ساهمت 
يف بنائه؟ أشار اىل أن اجلهة اليت 
بشكل  البناء  هذا  دعم  يف  تساهم 
)حممد  السيد  مساحة  هو  أكرب 
رضا ٌشرب( دام ظله، ويف أثناء إعادة 
بها  قمنا  اليت  والرتميمات  البناء 
عثرنا على رفات مع مرمرة صغرية 
فأرجعناها  واضحة  غري  وكتابتها 
اىل مكانها مع الرفات خوفًا عليها 

من عوادي الزمن. 
مرقِد  اىل  ذلك  بعد  وذهبنا 
يقع  العلوية  األنوار  تلك  من  آخر 
جماور  )الرباك(  الرباق  سوق  يف 
بيوتات  بيِت من  الزهراء ويف  جامع 
النجف القدمية أوقف يف سبيل اهلل 
)مهدية  احلاجة  املرحومة  قبل  من 
وهو   ، محرة(  البو  حسني  حسن 
والذي  املدينة  يف  حساس  موقع  يف 

يظم بني جنباته مرقد العلوية )ثالثة 
امللقبة بالزهراء بنت اإلمام احلسن 
فوجدنا  السالم،  عليهم  اجملتبى( 
احلاج  فساعدنا  مغلقًا  الضريح 
)حممود أبو دعاء( يف الدخول اىل 
هذا الضريح ألنه من سكنة املنطقة 
املرقد  حول  حديث  معه  لنا  وكان 
الشريف فأفادنا مبعلومٍة مهمة منها 
املراقد  من  املرقد  هذا  إن  قال  أنه 
القدمية واملهمة يف املنطقة، غري إني 
ال أملك املعلومات احملددة بالسنني 
الشريف  املرقد  على  القائمني  ألن 
وخدمته غري موجودين حاليًا، إال أن 
كرامات هذه العلوية هلا من الشهرة 
ما حتدثت به األخبارمنها مثاًل ويف 
زائر  املاضية جاءها  القليلة  السنني 
وكان مصابًا مبرض عضال قد أعيا 
اآلن،  إمسه  حيضرني  وال  األطباء 
فتوسل بها وبأجدادها وآبائها ونذر 
يقوم  مرضِه  من  شفي  إذا  إنه  هلل 
ببناء املرقد فأستجاب اهلل سبحانه 
العلوية  هذه  بربكة  دعاءه  وتعاىل 
تام فبعد   ٍ فشفي من مرضه بشكل 
الفحوص  وإجراء  لبنان  اىل  ذهابه 
فلما  متامًا  شفي  أنه  تبني  الالزمة 

رجع اىل بلدِه وفى بنذره. 
األخ  مع  حديثنا  أنهينا  أن  فبعد 
مراسيم  أدينا   ، )حممود(  احلاج 
ركعتني وخرجنا  الزيارة وصلينا هلل 
من هذا املزار الشريف ومتأل قلوبنا 
أن هناك  فرحة الحيّدها تصور يف 
هذه  على  قائمون  مؤمنني  أناسًا 
العلويات  لتلك  املقدسة  األضرحة 
الطاهرات إعمارًا وبناًء وترميمًا، وما 
كان ذلك ليكون إال لكرامة صاحباِت 
على  وفيوضاتهن  األضرحة  تلك 
وبناتهم  وأبنائهم  واحملبني  املوالني 
مْ  يُعَظِّ تعاىل}وَمَن  اهلل  قال  وقد 
الُْقُلوِب{  تَْقوَى  مِن  َفِإنَّهَا  هِ  اللَّ شَعَائِرَ 

احلج - اآلية - 32. 
احلاجة صبا اخلفاجي 

ČĐ

حمرم 1435 هـ  - تشرين الثاني 2013م



القرآن الكريم الذي بنّي أيدينا هو كتاب اهلل السماوي 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  النيب  على  امُلنزل 
َلهُ  ْكرَ وَإِنَّا  نَزَّلْنَا الذِّ كما جاء يف قوله تعاىل}إِنَّا نَحْنُ 

َلحَافُِظونَ{احلجر - اآلية - 9. 
ال خيفى علينا مدى أهمية القرآن الكريم وعظمتِه، 
لبناء  وقيم  تعاليم  وفيه  للبشرية  تعاىل  اهلل  كالم  وإنه 
وأوامر  تعاليم  طبقت  ولو  الكمال،  مدارج  اىل  الروح 
القرآن يف العامل لعرف الناس احلياة الكرمية اهلانئة، 
بعض  عن  وغفلتنا  جتاهلنا  هو  املؤملة  احلقيقة  لكن 
عليهم  املعصومني  األئمة  وأمساء  والسور  اآليات 
السالم، املكتوبة يف األوراق واجلرائد واجملالت والكتب 
حتمل  اليت  واألكياس  التجارية  واإلعالنات  املدرسية 
وحتى  التجارية  واحملالت  واملطاعم  الفنادق  عناوين 
الكريم،  القرآن  آيات  عليها  املكتوبة  األعراس  بطاقات 
وفئة  دينار  ألف  )فئة  العراقية  النقدية  العملة  وكذلك 
مخسة وعشرون ألف( اليت كتب عليها سورة اإلخالص 
باخلط الكويف لألسف تتداول هذه العمالت بني الناس 
)احلائض  للمرأة  بالنسبة  الطهارة  مراعاة  عدم  مع 
الكريم  القرآن  كلمات  ملس  فيحرم  واجلنب(  والنفساء 
إاِّل  يَمَسُّهُ  اّل  تعاىل}  قوله  كما جاء يف  من غري طهارة 

الْمَُطهَّرُون{الواقعة - اآلية - 79. 
واجملالت  واألكياس  األوراق  هذه  من  الكثري  فنجد 
مرمية على األرض وقد ُتداس من قبل الصغار والكبار، 
البعض  مّزق وجند  أو  ُأحرق  قد  منها  الكثري  نرى  كما 
مصريها  تكون  واليت  الزجاج  ملسح  أستخدمها  قد 
ملا هلا  وهذا ال جيوز شرعًا،  املهمالت  الرمي يف سلة 
واالتعاظ  القرآن  إكرام  وجوب  يف  وقدسية  أهمية  من 
به، وعن النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 
أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته، وعنه قال: أشراف 
أميت محلة القرآن وأصحاب الليل«، وأيضًا قال« أفضل 

العبادة قراءة القرآن«. 

وقدسيتِه،  القرآن  أهمية  ُتعلمنا  األحاديث  هذه  كل 
وإنه حبل اهلل والنور املبني والشفاء النافع، وعصمة ملن 

يتمسك به وجناة ملن تبعه. 
الكريم  القرآن  على  للمحافظة  طرق  عدة  وهناك 
السالم  عليهم  املعصومني  األئمة  وأمساء  اهلل  وأمساء 

وهي: 
اليت  املمزقة  والُكتب  واألوراق  األكياس  وضع   -1
القرآن وأمساء اهلل وأمساء األئمة عليهم  آيات  حتمل 

السالم، يف صندوق خاص يف البيت. 
2-رمي هذه األوراق يف املاء اجلاري. 

3- إذا كنتم على غري طهارة فحاولوا مس العمالت 
النقدية من األطراف. 

4- تعليم األطفال يف البيت أن يرموا أوراقهم وكتبهم 
اليت حتمل آيات القرآن الكريم يف الصندوق لكي يتعلموا 
عظمة القرآن ويتعلموا احرتامه منذ الصغر لكي ننشئ 

جياًل مثقفًا يعرف مدى قيمة القرآن الكريم وأهميتِه. 
هبة الكناني/سندس عدنان

تعظيم القرآن الكريم 
وإجالله
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بــالــطــفــوف جمداًل ــًا  ُحــســيــن أأنـــســـى 
ظــــامــــيــــًا ــــمــــُع  ــــل ي واملــــــــــــــاُء   ٍ ظــــمــــأ 

حممٍد بــــنــــاَت  أنــــســــى  ال  اهلل  فــــو 
احمُلاميا فـــقـــدن  قـــد  حـــيـــارى  ـــنيَ  ـــق َب

محاتها الــصــعــيــد  فــــوق  نـــظـــرت  إذا 
ــــًا ـــــوق الـــــرمـــــاح دوامــــي ـــــا ف وأرؤســـــه

جُمــــاوٍب مـــن  أرى  مــنــكــم  وال  أنـــــادي 
ُصراخيا ـــرمحـــون  ت ال  بــالــكــم  فــمــا 

املــــاء ُشربًة ــــارِد  ب تــــُذق مــن  أخـــي مل 
بـــعـــدك صافيا املُــــــزن  مــــاء  أأشــــــرب 

ُمقيدًا أضحى  السجاد  تــرى  لو  أخــي 
قاسيا الــضــرب  مــوجــع  يعاني  أســـريًا 

ُمعـفرًا أراك  أن  عـــــزيـــــُز  عــــلــــيَّ 
مابيا الـــيـــوم  تــــرى  أن  عــزيــز  عــلــيــك 

ـــــــــــاِم نـــــواديـــــًا بـــــال كـــــافـــــٍل بـــــني األن
بواكيا الـــطـــغـــاة  بــــني  مــــا  خــــواضــــَع 

مدامعي جتـــــفُّ  أم  قـــلـــيب  أيـــســـرت 
خاليا ـــدك  ـــع ب اجملـــــد  ـــــع  رب وأنــــظــــر 

الكرى تطعم  بعدكم  عيين  فهيهات 
ـــًا فـــؤادي ـــومـــًا  ي األفـــــــراح  يـــألـــف  وأن 

الطريق اىل منرب احلسني لنيل سعادة 
الدارين من جمالس )الشيخ الكاشاني( 

ما جرى 
على السبايا 

في طريقهن 
الى الشام
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يف إحدى ُغرف العتبة احلسينية 
املقدسة، كانت جولتنا يف هذا العدد 
حيث كان لقاؤنا مع إحدى الزينبيات 
الفاضالت وهي األخت )بشرى عبد 
والذي  عملها  مكان  ويف  اهلادي(، 
هو بقعة من بقع اجلنة خدمًة لإلمام 
احلسني عليه السالم فبدأنا ببعض 
األسئلة اليت ختص عملها ومكانتها 

يف الروضة احلسينية فسألناها: 
بشخصكم  التعريف  القوارير: 

الكريم؟
اهلادي(  عبد  )بشرى  فأجابت 
يف  الزينبيات  شعبة  عن  مسؤولة 

العتبة املطهرة. 
القوارير: متى مارستم عملكم يف 

هذا املكان املقدس؟
يف  عملي  مارسُت  فأجابت: 
سنة  قبل  طبعًا  املقدس  املكان  هذا 

وشهرين، فكانت بداييت كمفتشة ثم 
مراقبة ثم إنتقلُت كمسؤولة هنا. 

اليت  العقبات  هي  ما  القوارير: 
من  العمل؟أو  أداء  أثناء  واجهتكم 

خالل العائلة؟
من  استفدت  البدء  يف  فأجابت: 
لذلك  ومراقبة  كمفتشة  بداياتي 
لدي  كانت  هنا  إىل  انتقالي  عند 
معلومات جيدة وخربة عن العمل يف 
هذا املكان املقدس مع الوضع وكنت 
أيضًا كالعني الساهرة عندما كنت يف 
عليه  احلسني  فنحُن خندم  املراقبة 
يواجهنا  وتعب  عناء  وأي  السالم، 
نعتربها خدمة إلمامنا، أما عائليت 
هذا  عملي  أعترب  فأنا  املقربون  أو 
بل  الناس  لكالم  أكثرث  وال  جهادًا 
من  خادمة  ألكون  أتشرف  بالعكس 
خدام اإلمام احلسني عليه السالم. 

القوارير: ماهي آليتكم يف إختيار 
األخوات الزينبيات؟

نقدم  حنن  أكيد  فأجابت: 
العلمية  الثقافة  ثم  أواًل  األخالق 
كثري  هناك  ولكن  مراحلها  جبميع 
من الزينبيات منهن مل يكملن سوى 
حيملن  ولكن  املتوسطة،  املرحلة 
من  ألن  واألدب،  الرفيعة  األخالق 
املقدس  املكان  هذا  ويف  هنا  يعمل 
البيت  أهل  بأخالق  يتخلق  أن  جيب 
بسيدنا  إقتداًء  السالم،  عليهم 
صلى  حممد  القاسم  أبي  وموالنا 
ذكره  عندما  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه 
العزيز يف قوله }وَإِنَّكَ َلعَلى خُُلٍق 

عَظِيٍم{ القلم - اآلية - 4. 
القوارير: هل وجدمت رغبة من قبل 

النساء للعمل ُهنا؟

خادمات 
حسينيات

لقاء العدد
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فأجابت: كثري من النساء يرغنب 
يف العمل ُهنا خلدمة أبي عبد اهلل 
عليه السالم، ولكن حنن وضعنا آلية 
خاصة هلن ألن النساء لديهن الكثري 
من األعمال املنزلية فيجب أن نأخذ 
اإلجتماعي  الوضع  اإلعتبار  بعني 
كخادمة  ُهنا  العمل  مع  ومايتناسب 

حلرم اإلمام احلسني الشريف. 
اليت  اآللية  هي  ما  القوارير: 

تتبعونها يف الزيارات املليونية؟
يف الزيارات املليونية يكون لدينا 
اجتماعات خاصة بالزينبيات وذلك 
املستلزمات  كافة  بتقديم  لتوجيههن 
عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبي  لزوار 
السالم، وتوفري كل شيء للزائر من 
مأكل ومشرب وكذلك أغطية خاصة 
الزائر  حيتاج  ال  حبيث  وطبيات 
غري  نكون  اهلل  شاء  وإن  شيء  ألي 
مقصرين فمثاًل هناك زيارات فخمة 
والزيارات  عرفة  زيارة  مثل  جدًا 
توافد  فنالحظ  األخرى  الضخمة 
متلف  ومن  هائلة  بأعداد  الزوار 
مبضاعفة  نبدأ  لذلك  العامل  دول 
األخوات  عدد  وزيادة  املستلزمات 

الزينبيات يف نقاط التفتيش. 
القوارير: هل توجد ندوات تثقيفية 

ودينية للزينبيات؟
من  الكثري  هناك  فأجابت: 
العتبة  يف  تقام  اليت  الندوات  هذه 
احلسينية لتثقيف وتوعية األخوات، 
فنحن نؤكد على رفع مستوى النساء 
الزينبيات وقد عملنا أيضًا على وضع 
برنامج حملو األمية وكذلك التثقيف 
 ً الديين ألنه مطلوب ومهم، خاصة 
وحنن يف جوار أبي عبد اهلل احلسني 
احلاسوب  تعليم  أما  السالم،  عليه 
ندرس  وحنن  خاصة  دورات  فهناك 
اللغات  لتعلم  برامج  لوضع  اآلن 
اإلنكليزية والفارسية وغريها، ألنها 
مع  نتعامل  حنن  وخاصًة  مطلوبة 

زوار من شتى البلدان. 
القوارير: ما هي الوظائف األخرى 
وظيفة  غري  الزينبيات  تؤديها  اليت 

التفتيش؟
فأجابت: اليقتصر عمل الزينبيات 
لدينا  فمثاًل  فقط،  التفتيش  على 
توجيهات أخرى يف اإلرشاد الرتبوي 
احلسني  اإلمام  مبادئ  وتوضيح 
عليها  زينب  والعقيلة  السالم،  عليه 
أجل  من  التضحية  يف  السالم، 
)ال  كلمة  وإعالء  اإلسالمي  الدين 
الفحشاء  عن  والنهي  اهلل(  إال  إله 
واملنكر، وإن شاء اهلل هناك خدمات 
كثرية وحنن نكون غري مقصرين يف 

خدمتنا اجلليلة. 
القوارير: هل وجدمت مشكالت مع 
الزائرات وهل قدمتم هلن النصائح؟

فأجابت: أقول لكم زائر عن زائر 
تتشابه  ال  فالناس  متامًا،  خيتلف 
يشاهدوننا  عندما  ناس  هناك 
هلم  نقدم  ملا  كثريًا،  بنا  يفرحون 
يوجد  لألسف  ولكن  ويشكروننا 
جبوار  ليسوا  وكأنهم  الناس  بعض 
ضريح مقدس فهم ال يسمعون حتى 
علينا  حيتم  واجبنا  ولكن  النصائح، 
أن نتحمل كما حتمل سيدنا أبو عبد 
وعلينا  السالم،  عليه  احلسني  اهلل 

متابعة عملنا بإخالص. 
وفق  املتطوعات  وجود  القوارير: 

أي شيء يكون عملهم؟
ويتشرف  يتقدم  الذي  فأجابت: 
خلدمة احلسني عليه السالم، جيب 
ونأخذ  أواًل،  تزكية  على  أن حيصل 
بها  املتطوعة فنجتمع  معلومات عن 
وحشمتها،  أخالقها  على  لنتعرف 
بزي  وااللتزام  للزائرة  قدوة  لتكون 
اخلاص  الوشاح  ولبس  العتبة 

باملتطوعني. 
يف  طموحاتكم  ماهي  القوارير: 

عملكم هذا؟

فاإلرادة  مبالغة  بدون  فأجابت: 
معنا واحلمد هلل وصحيح أنا أعمل 
نقوم  حنن  ولكن  شعبة،  كمسؤولة 
قول  وعلى  الشورى  أساس  على 
اهلل  صلى  حممد  األكرم  الرسول 
عليه وآله وسلم،: من إستشار أخاه 

فلم ميحضُه الرأي«. 
وبعدها  اجلميع  آراء  ونأخذ 
الذي  وأكيد  للعمل  وخنطط  نرسم 
يطمح فإنه يطمح لألفضل، فأمتنى 
أن يكون هناك دورات تثقيفية أكثر 
السالم،  عليه  احلسني  خدام  ألننا 

وجيب أن تكون ثقافتنا عالية. 
ماهو  األخري  سؤالنا  القوارير: 
اهلل  عبد  أبي  جبوار  وأنِت  شعورك 

احلسني عليه السالم؟
إنه  بلهفة:  فأجابت  فأجابت: 
شعور اليوصف ألن أكيد هذه منزلة 
عظيمة وحنن يف مكان يتمنى اجلميع 
فعندما أحس بضغط  فيه  يكون  أن 
وأتوجه  شيء  كل  وأترك  دنيوي 
حنو احلائر احلسيين وأشكو همي 
اإلمام  ألن  براحة  أشعر  وبعدها 
احلسني عليه السالم، جوهرة اإلباء 

والفداء والبطولة. 
إال  اليسعنا  الكالم  نهاية  ويف 
على  واإلمتنان  الشكر  لِك  نقدم  أن 
معلومات  بهكذا  وتزويدنا  رفدنا 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ختص 
اخلدمات  تقديم  على  وحرصكم 
للزائر  تقدم  اليت  واإلحتياجات 
الكريم وكل مانقدمه ألبي عبد اهلل 
احلسني عليه السالم، النوايف حقه 
ألنه األسطورة اخلالدة يف التضحية 

واإلباء. 
فالسالم على احلسني وعلى علي بن 
عليهما  احلسن  أصحاب  وعلى  احلسني 

السالم. 

صبا عبد علي مّخاس
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القنوات  من  احلسيين  املنرب  يعّد 
الدينية واإلجتماعية والرتبوية والتثقيفية 
العامل  من  كبرية  مساحة  غطت  اليت 
وسلوكًا،  وثقافة  وفكرًا  عقيدة  الشيعي، 
اجملتمع  تعرف  احلسيين  املنرب  فبربكة 
اإلسالمي على اإلسالم احملمدي األصيل 
وعلى مدرسة أهل البيت عليهم السالم، 
اهلل  صلى  الرسول  آلل  بوالئه  واحتفظ 
العقيدة  لنسيت  ولواله  وسلم  وآله  عليه 
احلقة ومل يبق منها إال ما يف بطون الكتب 

اليت ألفها العلماء. 
إن املنرب احلسيين هو القلب النابض 
احلسينية  الثورة  مبادئ  يضخ  الذي 
الشيعي،  اجملتمع  جسد  يف  بإستمرار 
التوقف  من  وحيفظه  احلياة  فيمنحُه 
الثقافة  نشر  هي:  املنرب  ورسالة  واملوت 
أهل  مدرسة  وإحياء  األصيلة  اإلسالمية 
بإظهار  وذلك  السالم،  عليهم  البيت 
حبقهم  والتذكري  ومناقبهم  علومهم 

وتضحياتهم  مبواقفهم  واإلشادة  ووالئهم 
من أجل اإلسالم واملسلمني. 

باملعروف  األمر  أيضًا:  رسالته  ومن 
اهلل  اىل  والدعوة  املنكر  عن  والنهي 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، والدفاع عن 
الناس  وحّث  املعتدين،  كيد  ورد  الدين 
األبرار  العلماء  حول  اإللتفاف  على 
حفظ  إن  الشرعية،  بالوظائف  والقيام 
الرتاث اإلسالمي الشيعي يقع جزء منه 
على عاتق املنرب ولواله لضاع جزء كبري 
جيلنا  بني  الصلة  والنقطعت  الرتاث  من 
وبني عصر النيب وأهل بيته صلوات اهلل 
عليهم، وما كان املنرب إال مليل الناس اىل 
ودراسة  املطالعة  عن  واإلبتعاد  اإلستماع 
إنشغال  من  فيه  هلم  ملا  الدينية  العلوم 

بأمور الدنيا وزبرجها. 
لقد تأسس املنرب احلسيين على إثر 
تلك  السالم،  عليه  احلسني  اإلمام  ثورة 
مصدرًا  صارت  اليت  العظيمة  الثورة 

أثر المنبر الحسيني 
على المجتمع
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بسببها  وأنبثقت  والثقافة،  للوعي 
اىل  وأدت  كبرية  سياسية  ثورات 
حتوالت فكرية وثقافية عظيمة، إن 
باملعطيات  مليئة  احلسينية  الثورة 
وأهمها )قناة املنرب احلسيين( اليت 
هي حبق من أجنح القنوات الدينية 
والتثقيفية،  والرتبوية  واإلجتماعية 
اليت أبت إال أن تسلط الضوء على 
أن يدور يف حميط األمة اإلسالمية 
يف السّراء والضّراء والشدة والرخاء، 
فصار املنرب احلسيين أحد مصادر 
الوعي السياسي والثقايف فيها، وقد 
حفل تاريخ املنرب احلسيين باملواقف 
ففي  البطولية،  واألعمال  الثورية 
شارك  العراق  يف  العشرين  ثورة 
جمموعة من خطباء املنرب احلسيين 
يف الدفاع عن إستقالل العراق، ويف 
ساهم  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة 
يف  فّعالة  مساهمة  احلسيين  املنرب 
الثورة  ملساندة  اجلماهري  توعية 
الطاغوتي،  احلكم  ضد  والثوار 
اخلطباء  من  عدد  أكرب  شارك  كما 
الشيوعي  املد  أيام  ويف  الثورة،  يف 
الكافر يف املنطقة اإلسالمية، وقف 
املنرب احلسيين أمام الكفر واإلحلاد 
بصالبة وواصل الدفاع عن اإلسالم 
بالًء حسنًا  اخلطباء  وأبلى  ببسالة، 
يف إعالء كلمة اهلل ودحض اإلحلاد 

والكفر. 
احلسيين  املنرب  خدمات  إن 
احملاضرات  إلقاء  يف  التنحصر 
والرتبوية،  الثقافية  واخُلطب 
اإلصالحات  كذلك  تشمل  بل 
اإلنسانية  واخلدمات  اإلجتماعية 
دور  تأسيس  يف  الناس  كرتغيب 
األيتام واجلمعيات اخلريية ملساعدة 
وإنشاء  واحملرومني  الضعفاء 

املراكز  وإجياد  الصحية  املؤسسات 
لنشر  وغريها  كاملكتبات  الثقافية 
املنرب  أثر  عن  أما  واملعرفة،  العلم 
اىل  حباجة  أمتنا  فإن  األخالقي 
النفوس  وتزكية  أخالقية  نهضة 
ورعاية احلقوق اإلجتماعية واألخوية 
مع اآلخرين، ونهضة اإلمام احلسني 
اإلضاءة  السالم نرباس غزير  عليه 
ميأل النفوس نورًا وحمبة وإحرتامًا 
الحرتام  مدرسة  فهي  وأخالقًا، 
وإلتزام  للصغري  ورمحة  الكبري 
مع  السامي  والتعامل  األخوة  ثوابت 
اآلخرين، فالصور احلسينية مدارس 
لألخالق احلميدة كالعطاء والسخاء 
كل  بل  واألباء  والتضحية  والتواضع 
وهي  األخالق،  ومكارم  السماء  قيم 
الرسول  عنها  قال  اليت  املكارم 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  األعظم صلى 
األخالق«،  مكارم  ألمتم  بعثُت  »إمنا 
املدرسة  أتباع  وحنن  بنا  أجدر  وما 
آيات  ننشر  أن  العظيمة  احلسينية 
يف  اإلسالمية  األخالق  وروايات 
والرمسية  اإلجتماعية  املراكز  كل 
ومتاجر  مدارس  من  والرتبوية، 

ودوائر حكومية وكل زقاق وشارع. 
وتهمل  جانبًا  تلتزم  اليت  فاألمة 
أخرجت  أمة  ليست«خري  آخر 
قوله  عليها  ينطبق  للناس«بل 
الْكَِتاِب  بِبَعِْض  َأَفُتؤْمِنُونَ  تعاىل} 
وَتَْكُفرُونَ بِبَعٍْض َفمَا جَزَاءُ مَنْ يَْفعَُل 
الْحَيَاةِ  فِي  خِزْيٌ  إاِلَّ  مِنُْكمْ  َذلِكَ 
َأشَدِّ  إَِلى  يُرَدُّونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  الدُّنْيَا 

الْعََذاِب{ سورة البقرة )85( 
بعيدة  تبقى  األمة  هذه  فمثل 
ألن  احلسينية  النهضة  أخالق  عن 
نهضة اإلمام احلسني عليه السالم/
وليس  مستمر  متكامل  مشروع 

نهوض ثائر مصلح أستشهد وأنتهى 
كربالء  قضايا  إن  بشهادته،  األمر 
روحية  ختلق  عاشوراء  وقضايا 
أهم  من  وتكون  واإلميان  التضحية 
بإميانهم،  املؤمنني  إحتفاظ  أسباب 
األمة  على  تعرض  القضايا  وهذه 
أنبثق  الذي  احلسيين  املنرب  خالل 
من األمة وسخر يف خدمتها ملا هلما 
من عالقة الميكن إنفكاكها، وأما أثر 
املنرب احلسيين على املرأة وأخالقها 
نهضة  ميثل  حبق  فكان  وعبادتها 
املرأة  تعلمت  فقد  وتربوية  أخالقية 
من خالله اإللتزام بالتعاليم الدينية 
اإلسالمية وأبرزها احلجاب والصالة 
الشرعية  التكاليف  وإتباع  والصوم 
من حيث الطاعة ألوامر اهلل تعاىل 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  ورسوله صلى 
وأهل بيته عليهم السالم، اليت تبين 
وتربيها  وتهذبها  املسلمة  الشخصية 
على احلق واخلري واهلدى، وتعلمت 
وعدم  والقوة  الثبات  كذلك  املرأة 
احملارب  واإلعالم  بالدعاية  التأثر 
للمسلمني فال تتأثر مبا ُيشاع حول 
احلجاب من إشكاليات بل أصبحت 
داعية لغريها كي يلتزمن باحلجاب، 
أيضًا  احلسيين  املنرب  خالل  ومن 
الدعوة  يف  رسالية  املرأة  أصبحت 
اىل اهلل تعاىل، فال تعيش لذاتها بل 
تعمل لنشر الدعوة اإلهلية كما كانت 
تفعل  السالم  عليها  زينب  السيدة 
ذلك، وتعلمت بأن التنخدع وتنشغل 
مبظاهر الدنيا وزينتها عن األهداف 
شيء  لكل  تعطي  صارت  بل  العليا 
حقه وحدوده مقتدية بسيدات نساء 
اجلنة كل من )فاطمة وخدجية ومريم 
املرأة  هذه  فرعون  إمرأة  وآسيا( 
وقصورها  الدنيا  زينة  تركت  اليت 
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كما  السالم  عليه  وألتحقت مبوسى 
هُ مََثالً  جاء يف قوله تعاىل}وََضرَبَ اللَّ
ذِينَ َآمَنُوا اِمْرََأةَ فِرْعَوْنَ إِْذ َقاَلتْ رَبِّ  لِلَّ
وَنَجِّنِي  الْجَنَّةِ  فِي  بَيْتاًا  عِنْدََك  لِي  ابِْن 
الَْقوِْم  مِنَ  وَنَجِّنِي  وَعَمَلِهِ  فِرْعَوْنَ  مِنْ 

الِمِنيَ{ التحريم 11.  الظَّ
اإلسالمية  ثقافتها  منت  وكذلك 
واألخالقية  العقائدية  كاألمور 
مجيع  املرأة  وتعلمت  واألسرية، 
اآلداب اليت نراها اليوم مفقودة يف 

اجملتمعات الغربية. 
املنرب  ربيبة  هي  اليت  املرأة  أما 
السيدة  من  فاختذت  احلسيين 
زينب  السيدة  وابنتها  الزهراء 
السالم، قدوة هلا فكان هلا  عليهما 
وسلوكها  آدابها  على  الواضح  األثر 
فتعلمت أدب الكالم والنظر واللباس 
واجللوس والضحك وأدب العالقة مع 
اهلل ومجيع شؤون احلياة اليت ترقى 
باملرأة املسلمة حنو السمو والرفعة، 

هذا هو عطاء املنرب احلسيين. 
احلسيين  املنرب  أصبح  ولقد 
الصادق عن عواطف  التعبري  أيضًا 
بيت  أهل  أزاء  املسلمات  ومشاعر 

منه  وتعلمت  السالم  عليهم  نبيهم 
رفض الظلم ونصرة احلق، فحديث 
أثرًا  ترك  وفائدته  احلسيين  املنرب 
املسلمة  املرأة  شخصية  على  بالغًا 
لسهولة  الكتب  تركته  مما  أكثر 
التواصل  وسرعة  باجملتمع  اتصاله 
من   - املستشرقني  إن  حتى  معه، 
يف  له  تعرضوا   - الغرب  فالسفة 
آرائهم  عن  وأفصحوا  مؤلفاتهم 

اجمليدة عنه. 
األرض  هو  احلسيين  املنرب  إن 
ومهدها  اهلل  خلقها  اليت  اخلصبة 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  الرسول صلى 
وحرثها اإلمام احلسني عليه السالم 
فيها  وزرع  خيله،  وقوائم  بسيفه 
بذوراإلميان والنضال والعزم والقوة، 
ورواها بدمه الطاهر، ودماء أصحابه 
وأهل بيته األجنبني وأصلحها ذريته 
فارتفعت  بعده  من  السالم  عليهم 
بأغصانها املتشعبة وأظلت باوراقها 
وأمثرت  خري،  بكل  األمة  على 
حصدتُه  ثروة مما  أغنى  للمسلمني 
على  والسائرون  له  املوالية  األجيال 

نهجِه وسريته. 

املسلمني  غمرت  منافع  وللمنرب 
 - قائمة  مدرسة  وإنه  واملسلمات 
مدى الدهر - تعلم أبناءها كل علم 
نافع، فهو يوضح األحكام الشرعية 
ويبحث  لألمة  اإلسالمية  والقوانني 
وأبهى  أطواره  بأهم  التاريخ  عن 

صوره. 
بأوسع  اجلغرافية  عن  ويبحث 
ويبني  طرقها  وأضبط  مناهجها 
العقائد باألدلة الرصينة من توحيد 
كأية  ومعاد،  وعدل  وإمامة  ونبوة 
ماينشئ اجملتمع  كل  يدرس  مدرسة 
من  أكثر  الشيعي  اإلنسان  ويرقى 
وفراسة  وثقافة  أمة  كل  أفراد 

ومهارة. 
الفيلسوف  يقوله  ما  وحبذا 
يف  الفرنسي  جوزيف  املستشرق 
))ولو  واملسلمون(:  )اإلسالم  كتابه 
نرى  العامل  أقطار  يف  اليوم  نظرنا 
باملعرفة  أوىل  هي  اليت  األفراد  أن 
والعلم والصنعة والثروة، إمنا توجد 

بني الشيعة((. 
أقول: وذلك بربكة هذه املدرسة 

اجمليدة. 
 سندس عدنان
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الأريد أن أستعرض كل قيم الثورة 
احلسينية فهذا جمال يطول الكالم 
عنه ولكين أريد أن أمر على القيم 
اجملتمع  اىل  النساء  محلتها  اليت 
حبضورهن  تضحياتهن  خالل  من 
يف أرض كربالء وهي بال شك قيم 
كثرية تركت آثارها على نساء زمانها 
وهي أكثر مما حنتاج اليه اليوم إزاء 
حتيط  اليت  اجلسام  التحديات 

باملرأة املسلمة. 
صنعت  النساء  أرادة  أن  ونرى 
املعجزات فهي اليت ظهرت يف وقت 
االمتحان ويف وقت خسرفيه الكثري 
القيم،  هذه  الرجال  صناديد  من 
النساء  من  اجملموعة  هذه  وجنحت 
دورهن  فكان  القيم.  هذه  إثبات  يف 
االعالمي الذي هو من أهم األدوار 
وعلى  النسوة،  هؤالء  أدتها  اليت 
السالم(  )عليها  السيدة  رأسهن 
دفعت  اليت  االسباب  أحد  وهو 
االمام احلسني )عليه السالم( اىل 
أصطحاب نسائه وعياله اىل أرض 
لدورهن  وكان  املعركة  أرض  كربالء 
الثورة  وقائع  نشر  يف  الكبري  األثر 
واستطاعت  بأشخاصها  والتعريف 
اقتحام مركز قوة العدو لتميط اللثام 
النظام  حاول  اليت  احلقائق  عن 
السيدة  دور  جاء  وهنا  إخفاءها 

زينب )عليها السالم( يف دفع االمور 
)عليه  السجاد  االمام  عن  اخلطرية 
من  اليت  الفاجعة  بعد  السالم( 
)عليه  السجاد  االمام  قتل  شأنها 
السالم( الذي ورث امامته من أبيه، 
)عليها  رقية  السيدة  دور  ننسى  وال 
السالم( عندما قالت للشيخ اجلليل 
سهل بن سعد الساعدي يف الشام: 
يقدم  أن  الرأس  هذا  لصاحب  قل 
الناس  يشتغل  حتى  أمامنا  الرأس 
حرم  اىل  ينظر  وال  اليه  بالنظر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يف  السيدة  هذه  حال  كان  فهكذا 
سلب  موضع  يف  واحلجاب  العفاف 
فيه االختيار، فهل يتصور أي مسلم 
اعظم  موقف  يكون  أن  مسلمة  أو 
تلك  موقف  هكذا  من  وأبهى  واجل 
البنت اليت تربت يف حجر االمهات 
الطاهرات تلك السيدة اليت حزنت 
السالم(  )عليه  احلسني  ابيها  على 
حزنًا شديدًا ويف نفس الوقت تأمر 
السبايا  امام  ابيها  رأس  بتقديم 
ينظر  وال  خدورهن  تهتك  ال  حتى 
والقريب  والشريف  الوضيع  اليهن 
قدمته  وديٍن  حياء  واي  والبعيد 
السيدة سكينة )عليها السالم( على 
عاطفتها وحبها ألبيها، وحنن نعرف 
بقلوب  عطفت  الطف  واقعة  بأن 

أهل  بقلوب  فكيف  املسلمني مجيعًا 
البيت )عليهم السالم( وحنن نعرف 
وبال شك إن املرأة فيٌض من املشاعر 
سالحًا  تكون  أن  ميكن  فالعواطف 
يف  املراة  دور  فكان  األمة  إلحياء 
املرأة  دور  التفاتة اىل  عاشوراء هو 
واجلهاد  االسالمية  السياسة  يف 
ال  النساء  حضور  فبدون  والنهضة 
ميكن ان تعطي الثورة مثارها، لكن 
جيب ان جنتهد من اجل عدم الوقوع 
يف أسر القوى الشيطانية ومن أجل 
للمجتمع،  مفيدًا  عنصرًا  نكون  أن 
املرأة  يعد  االسالمي  الدين  الن 
الرتبوي  واملعني  االسرة  حاضنة 
لتنشئة  الرصينة  القاعدة  وهو 
إميانية  تنشئة  اجملتمع  أعضاء 
بإمكانها  الصاحلة  فاملرأة  وواعية، 
يصنع  كما  أحيانًا  احلياة  تصنع  أن 
يقف  وال  املصلحون  االنبياء  ذلك 
دون عزمها وجهادها ظلم الطاغني 
الظاملني  وبغي  اجلائرين  وتعسف 
كما ال تنفعها شفاعة املرسلني لو مل 
خترت طريق اللهوهكذا ميكن للمرأة 
ايضا عرب تو جيهها الوجهة السليمة 

أن تكون وسيلة لنهضة االمم. 
احلاجة صبا اخلفاجي

بعض االضواء 
على أسرارجلب النساء
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عن احلسن بن اجلهم قال مسعت 
الرضا عليه السالم يقول«صديق كل 

امرئ عقله وعدوُه جهله«. 
السلطان  أو  امللك  كان  سابقًا 
على  يوضع  الذي  باإلكليل  يتزين 
التاج،  هو  اللغة  يف  واإلكليل  رأسِه 
فالتاج هو عالمة امللوكية والسلطنة، 
ومن املعتاد أن للملك بعض األصدقاء 
يف  عليهم  يعتمد  والذين  املقربني 
أموره اخلاصة فامللك ال يرتك هؤالء 
دون أن يُدّر عليهم باهلدايا والعطايا 
الثمينة، فالعقل هو التاج الذي يزين 
اإلنسان من خالل األفكار واملعارف 
حّكم  إذا  اإلنسان  إن  أي  اجلديدة، 
محيمًا  صديقًا  جيعله  حبيث  عقله 
استفادة  منه  ويستفيد  عليه  يعتمد 
سوف  الصداقة  هذه  فإن  جيدة 
األساليب  حيث  باملنافع  عليه  تدر 
الثمينة  األفكار  طرح  يف  اجلديدة 

والفريدة من نوعها وينابيع احلكمة 
حيث يقول اإلمام علي عليه السالم: 
ذلك  فيكون  األفكار«،  أئمة  «العقول 
بقي جاهل  إذا  أما  العلم  من خالل 
فإن  يتعلم  أن  يريد  ال  جهله  ومع 
اجلهل سوف يتغلب عليه وينتهي به 
إىل املوت احلتمي )موت األفكار(. 

أبي  عن  حممد،  بن  أمحد  عن 
أبو  قال  بعض أصحابنا  فّضال عن 
عبد اهلل عليه السالم« ما كّلم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم العباد 
رسول  قال  وقال:  قط،  عقلِه  بكنه 
إنا  وسلم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى 
معاشر األنبياء ًأمرنا أن نكلم الناس 
الكايف  أصول  عقوهلم«.  قدر  على 

ج394/15. 
لعنة  إبليس  قصة  يف  تدبرنا  لو 
كانت  عبادته  لوجدنا  عليه،  اهلل 
تفوق عبادة املالئكة من كثرة سجوده 

أمر  خالف  فإنه  ذلك  ومع  وركوعه 
تعاىل}وَإِْذ  قال  وجل،  عز  الباري 
ُقْلنَا لِْلمَالَئَِكةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ َفسَجَدُواْ 
وََكانَ  وَاسَْتْكبَرَ  َأبَى  إِبْلِيسَ  إاِلَّ 
اآلية -  مِنَ الَْكافِِرينَ{البقرة - 

 .34
إذًا كثرة العبادة من صالة وصوم 
ال تكفي وحدها بأن تسعف اإلنسان 
من األهواء بل البد من العقل الذي 
هو مقياس الدين والعبادة احلقيقية، 
واملعرفة  والعلم  بالفعل  التعبد  ألن 
حتمل يف ثناياها حمطات انكشاف 
ثم  القلوب ومن  تنري  اليت  احلقائق 
فهذه  الكمال،  سلم  اىل  االرتقاء 
اليت هدفها  الصحيحة  العبادة  هي 

تكميل العقول. 

خادمة احلسني

مكانة العقل 
عند أهل البيت عليهم السالم
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صوت طفك ياغريب بات حلنااً يسكن يف كياني
واختذ من الفؤادِ مقرااً مألهُ حزنااً حتى فاضت األركانِِ

وحلنُ طفوفكِ ياحسني خالدُا يشهدُ له تاريخ الزماِن ِ
أيكفي إن ذرفتُ دمعااً؟كال... فماءُ عيين اليطفئُ مجرة األحزان ِ

واليكفي إن ناديتُ شوقااً فغدرُ احلياة يدوم ودنيانا التعرف اإلحسان ِ
ياحسني أنا زينب وأنيين شاهدُ لهُ الدهر مهما طالت ِ األزماِن ِ

أأقول لك مارأت عيناي ياابن أمي يا نبض وجداني
مشرٌ تربع فوق صدرك حزّ حنرك حتى ضجت لفعله األكواِن

بلى فقد بكتك عيون سيفه وهو ضاحكٌ مُستأنسٌ بل هو نفسه الشيطان ِ
ورأيــــت اخليل تدوس فؤادك كأن هلا سبــــاقااً يف ذلك امليــــــــــداِن

وأمســـيت مسبيةاً من بلدٍ اىل بلد يف غربــــــة ِ األوطـــــان ِ
ياحبييب يا أبا األحرار ستدوم منارااً يف قمة ِ اإلميان ِ

وأحلانُ حزني أنت تعرفها ستبقى صامتة وحيكيها دمع أجفاني
وأحلانُ حزني أنت تعرفها ستبقى صامتة وحيكيها دمع أجفاني

غفران صالح الطائي

أحلان صامتة

čĐ
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السيما  اإلسالمي  الفن  عد 
على  عتبة  الزخريف،  التجريد 
الطريق، ملعرفة املطلق، وهكذا جسد 
واليت  االسالمي  الفكر  مقوالت 
تنظر اىل املوجودات من وجهة نظر 
الوحدة املطلقة، ويظهر يف فكرة: ان 
حميطة  واحدة  صورة  كله  الوجود 
تلك  باطن  وان  وباطنه،  بظاهره 
الصورة حميط بظاهرها، وظاهرها 
الصوره  تلك  وان  لباطنها،  موازي 
كل  على  مشتملة  بالكل  احمليطة 
صوره وحمتوية عليها، التشذ عنها 
صورة من صور الوجود، الظاهرها 

والباطنها. 
بصور،  مشحون  كله  الوجود  ان 
وجماوره  بعض،  جوف  يف  بعضها 
ومنها  بعض،  عن  ومباينه  بعض، 
مايكون بعضه يف جوف بعض صوره 
او صورا، وبعضه حمتويا على صورة 
او اكثر، وكذلك اجملاورة والتباعد. 

يقول شيلنغ )1775- 1854 م(: 
))املطلق هو ملتقى االضداد مجيعا، 

وهو منبع كل وجود(( 
وهكذا فان الوجود يتعني بوضع 
قضية، ثم نقضيها ثم تركيبهما فهي 
)جذب ودفع(. ولذلك يقرر شيلنغ ان 
اهلل ارادة حمض – قبل كل شيء – 
سابقه على كل تعقل او ارادة شعورية 
واهلل ملتقى االضداد، دون تعاقب يف 
الزمان فليس يف اهلل بداية او نهاية، 
سرمدية،  دائمة  حركة  هنالك  بل 
والنزوع االهلي اىل الوجود هو علة 

االشياء مجيعا. 

الفنان  ان  تقدم  مما  نستنتج 
شفرة  املطلق  املنظور  عد  املسلم 
املطلق،  املتأملني حنو  بألباب  تأخذ 
املنظور  من  نوعًا  طبق  اذ  هنا  وهو 
املطلق(  )املنظور  عليه  يصطلح 

لتجسيد مضامني معينة.
فنحن ال نستطيع ان نتبني البعد 
الثالث يف االعمال الفنية االسالمية 
التعبري  يف  املسلم  الفنان  وفق  فقد 
او  الشمسي  املنظور  قواعد  عن 
اعتماده  خالل  من  املطلق  الكوني 

هذا املنظور. 
تصميمًا  نتامل  عندما  فنحن 
الفنان  ان  جند  اسالميًا  زخرفيًا 
الزخرفية  الوحدات  يصور  املسلم 
النقاط،  ابعد  من  مرئية  وكأنها 
البصرية  االشعة  تالقي  ينعدم  اذ 
ملء  وحماولته  اهلروب،  نقطة  يف 

الفضاء باكمله. 
خترتق  املطلقة  الرؤية  الن 
أشعة  خالل  من  األشياء  بالضرورة 
أشعة  خالل  من  وليس  متوازية، 
األشياء  معها  تتصاغر  متالقية، 
وبهذا  املصدر  عن  بعدها  حسب 
عن  اخلارجة  األشياء  مجيع  فان 
احلزمة املتالقية الترى يف التصميم 

الزخريف. 
الزمان  معنى  ينتفي  وهكذا 
الفيض  فكرة  مع  انسجاما  واملكان 
اليت يؤمن بها الفكر اإلسالمي: إنها 
هو  وإمنا  الزمن،  يف  حتدث  عملية 
مطلق  تاريخ   – القول  لنا  جاز  –اذ 
بدايته  تكن  مل  الزمن،  قيود  من 

فعال مقصودا خالفا، بل هو اقرب 
فيضا  أو  إشراقا  يكون  أن  إىل 
بارادة  يتقيد  ومل  بزمن  يتحدد  مل 
الفيض  وغري منقطع، غري أن هذا 
هذا  يظل  وإمنا  مصدره،  اليستنفد 
ومن  منقوص.  غري  كامال  املصدر 
كونه  عنه  نتحدث  أن  نستطيع  ثم 
)الواحد( وهو )واحد( باملعنى الذي 

جيعله جوهرا. 
واآلن ما الذي فعله الفنان املسلم 

يف جتريداته الزخرفية؟ 
انه أذاب عناصر الواقع احلسي 
منها  وجعل  احلسية(  )واملشهدية 
بنية  اللون  أكثر ترفعا حبيث يصبح 
اخلط  كذلك  ذاتها  حبد  مجالية 
فالفنان  والفضاء  واملساحة  واللون 
حاول  مشولية.  رؤية  امتلك  املسلم 
إىل  باملتأمل  يصل  أن  خالهلا  من 

رحاب جديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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تحفة فنية 
من قنينة بالستيكية فارغة

تستخدمي  أن  وممكن 
القطر او املقص لقص الشكل 

احملدد بااللوان

االلوان  تستخدمي  أن  ممكن 
االلوان  مثل  للتلوين  املناسبة 
ممكن  او  الورنيش  او  الزجاجية 

اجلليرت امللون او االسربي امللون
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املؤمنني  أمري  علي  زوجة  هي 
)عليه السالم( املخلصة له ولولديه 
احلسن واحلسني )عليهما السالم(، 
يف  املباركة  الصاحلة  املرأة  هي 
عرفت  اليت  هي  الزوجية،  حياتها 
السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 
وأخلصت لقضيته، وأعطت أوالدها 
من أجل قضيته اليت بقيت وتبقى، 
هي املؤمنة حقًا ذات اإلميان الثابت 

القوي. 
 

نسبها 
أبو  وهو  حزام  بنت  فاطمة  هي 
احملل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد 

ابن كعب بن عامر بن كالب، وأمها 
مثامة بنت سهل بن عامر بن مالك 
بن جعفر بن كالب، فأهُلها هم من 
وزعمائهم  وأشرافهم  العرب  سادة 

وأبطاهلم املشهورين. 
تنحدر  الّسالم  البنني عليها  فأّم 
التاريخ  عرفهم  وأخوال  آباء  من 
العرب  فرسان  بأّنهم  وعّرفهم 
رمال  على  سّطروا  اجلاهلّية،  يف 
يف  املعروفة  األجماد  الصحراء 
املغازي فرتكوا الناس يتحدثون عن 
بسالتهم وسؤددهم، حّتى أذعن هلم 
امللوك، وهُم الذين عناهم عقيُل بن 
اإلمام علّي  بقوله ألخيه  أبي طالب 

العرب  يف  )ليس  عليه:  اهلل  سالم 
أشجع من آبائها وال أفرس(. أعيان 

الشيعة /ج7 
 

 النشأة الكريمة 
اختاراهلل تعاىل ألّم البنني سالم 
اهلل عليها أْن تنشأ يف منبت طاهر، 
يف بيت شجاعٍة وكرم. وقد كان أبوها 
يف  فرأى  ما  يومًا  مسافرًا  حزام 
أرض خصبة،  كأّنه جالٌس يف  نومه 
منعزاًل عن مجاعته وبيده دّرة يقّلبها 
متعّجبًا من رونقها، فإذا برجل أقبل 
فرس  على  الربّية  صدر  من  إليه 
السالم  حزاٌم  فرّد  عليه،  سّلم  له، 
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عليه، ثّم قال الرجل: بكم تبيع هذه 
الدّرة، قال: ال أعرف قيمَتها، ولكْن 
بكم تشرتيها أنت؟ فقال الرجل: ال 
أعرف قيمتها لكن أهدها إىل أحد 
الضامُن لك بشيٍء هو  وأنا  األمراء 
قال:  والدنانري،  الدراهم  من  أغلى 
باحلظوة  لك  أضمُن  قال:  ماهو؟ 
عنده والزلفى والشرف والسؤدد أبد 
أنت  وتكون  حزام:  له  قال  اآلبدين. 
الواسطة؟ قال: نعم، أعطين إّياها. 
فأعطاها، فلّما انتبه حزام من نومه 
وطلب  مجاعته  على  رؤياه  قّص 
تأويلها، فقال له أحدهم: إْن صدقْت 
رؤياك فإنك ُترزق بنتًا خيطبها منك 
بسببها  عنده  وتنال  العظماء،  أحد 

الُقربى والشرَف والسؤدد. 
حزام  ُبّشر  سفره  من  عاد  فلّما 
قد  سهيل  بنت  مثامة  زوجته  بأّن 
وُسّر  وجهه  فتهّلل  بنتًا،  وضعْت 
فقال:  ُنسّميها،  ما  له:  فقيل  بها، 
أبويِن  بني  فنشأْت  فاطمة،  مّسوها 
وقد  والعقل،  باألدب  ُعِرفا  شريفني 
حباها اهلل سبحانه جبميل ألطافه، 
إْذ وهبها نفسًا حّرًة عفيفًة طاهرة، 
الفطنة  ورزقها  سليمًا،  زكّيًا  وقلبًا 
كانْت  كربْت  فلّما  الرشيد،  والعقل 
اخُللق  يف  النساء  بني  شريفًا  مثااًل 
إىل  فجمعت  احلميد،  الفاضل 

النسب الرفيع حسبًا منيفًا. 
 

الوالدة الكريمة ألم البنين 
اخلامسة  السنة  يف  والدتها: 
للهجرة الشريفة، فلما كربت وبلغت 
مبلغ النساء كانت مضرب املثل، ال يف 
احلسن واجلمال والعفاف فحسب، 
واألخالق،  واآلداب  العلم  ويف  بل 

فكانت موضع اختيار عقيل بن أبي 
عليه  املؤمنني  أمري  ألخيه  طالب 
كانت  ألنها  إال  ذلك  وما  السالم، 
واآلداب  الكمال  بصفات  متصفة 
عالوة  الكاملة،  واألخالق  احلسنة 
على ما هي فيه من النسب الشريف 
واحلسب املنيف مما جعل عقيل بن 
بأن  الكفاءة  فيها  يرى  طالب  أبي 
تكون قرينة أخيه أمري املؤمنني عليه 
فزوجها:  حياته،  وشريكة  السالم 
)عليه  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 

الصالة والسالم( فقط، 
وكان زواجها بعد سنة 24 للهجرة 

الشريفة على األرجح. 
 

سبب تسميتها بأم البنين 
غلبت الُكنية على االسم، ألمرين 
بـ»أّم  ُكّنيت  ألّنها  األّول:  األمر 
ليلى  جبّدتها  وتيّمنًا  تشّبهًا  البنني« 
بن  ربيعة  بن  عامر  بن  عمرو  بنت 
هلا  كان  حيث  صعصعة،  بن  عامر 
مخسة أبناء أكربهم أبو براء ُمالعب 
الشاعر  لبيد  قال  وقد  األسّنة، 
للنعمان ملك احلرية مفتخرًا بنسبه 

ومشريًا إليها: 

نـحن بنو أّم البنني األربـعة 
ونـحن خرُي عامر بِن صعصعة 

الضـاربوَن اهلاَم وسَط اجملمعة 
 

األمر الثاني: يف غلبة الكنية فهو 
املؤمنني  أمرُي  يقتصر  أن  التماسها 
نداِئه  يف  والّسالم  الصالة  عليه 
يتذّكر  لئاّل  الكنية،  على  عليها، 
والّسالم  الصالة  عليهما  احلسناِن 
هما فاطمة صلوات اهلل عليها يوم  أمَّ

كان يناديها يف الدار، إْذ إّن اسم أّم 
آل  من  الكالبّية  فاطمة  هو  البنني 

الوحيد. 

اختيار وانتقاء
عليه  أبي  بن  علي  اإلمام  قال 
طالب  عقياًل  أخاه  السالم ماطبًا 
العرب  بأخبار  عاملًا  نسابة  وكان 
قد  امرأة  لي  اخطب  وأنسابهم: 
ولدتها الفحول من العرب، ألتزوجها 
فتلد لي غالمًا أسدًا، فقال له عقيل: 
بن  حزام  بنت  فاطمة  من  أنت  أين 
خالد الكالبية؟ فإّنه ليس يف العرب 

أشجع من آبائها وال أفرس... 
أعيان الشيعة/ج8(( 

 
الخطبة والزواج

يف  طالب  أبي  بن  عقيل  مضى 
املؤمنني  أمري  أخيه  بأمر  مهمته 
حزام  بيت  ورد  حتى  السالم  عليه 
ابن خالد الكالبي ضيفا على فراش 
فرحب  املدينة،  خارج  وكان  كرامته 
مثواه  وأكرم  النحائر  له  وحنر  به 
غاية اإلكرام، وكانت عادة العرب ال 
يسألون الضيف عن حاجته إال بعد 

ثالثة أيام الضيافة. 
الرابع  اليوم  وجاء  انقضت  فلما 
جاء حزام إىل عقيل بن أبي طالب 
بكل  وخاطبه  جانبه  إىل  وجلس 
حاجة  من  هل  قائاًل  وتبجيل  تأدب 
مال  من  فتمضى  ملمة  أو  فتقضى 
أو رجال فنحن رهن أشارتكم فقال 
الشامخ  بالشرف  جئتك  عقيل  له 
واجملد الباذخ، فقال حزام وما هو يا 
بن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
قال جئتك خاطبًا قال من وملن، قال 
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فاطمة  احلرة  ابنتك  أخطب  عقيل: 
أم البنني إىل يعسوب الدين واحلق 
وسيد  لني  الغراحملجَّ وقائد  اليقني 
الوصيني أمري املؤمنني علي بن أبي 
طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن 

عبد مناف. 
ثم  وبش  هش  حزام  مسع  فلما 
الشريف  النسب  بهذا  بخ  بخ  قال 
الرفيع  لنا الشرف  املنيف  واحلسب 
عم  ابن  مبصاهرة  املنيع  واجملد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وبطل 
اإلسالم وقاسم اجلنة والنار، وأنت 
يا عقيل أعلم ببيت سيدي وموالي، 
الرسالة  ومعدن  الوحي  مهبط  فإنه 
أمري  مثل  وأن  املالئكة  ومتلف 
امرأة  له  تكون  أن  ينبغي  املؤمنني 
يف  وآداب  علم  عن  معرفة  ذات 
ثقافة وعقل مع أخالق حسنة حتى 
تكون صاحلة لشأنه العالي ومقامه 
القرى  أهل  ابنتنا من  وأن  السامي، 
أهل  غري  البادية  وأهل  والبادية 
ألمري  صاحلة  غري  ولعلها  املدينة 

املؤمنني عليه السالم. 
فقال عقيل يا حزام إن أخي يعلم 
بكل ما قلته وأنه يرغب يف التزويج 
بها فقال حزام إذًا متهل حتى أسأل 
عنها أمها هل تصلح ألمري املؤمنني 
أم ال، فإن النساء أعلم ببناتهن من 

الرجال يف األخالق واآلداب. 
 

رؤيا وبشارة
وجاء  جملسه  من  حزام  قام 
ليسأل، فلما قرب من املنزل وإذا هو 
أمها  يدي  بني  جالسة  فاطمة  يرى 

تقول:  وفاطمة  رأسها  وهي متشط 
رؤيا  منامي  يف  رأيت  إني  أماه  يا 
البارحة، فقالت هلا أمها خريًا رأيت 

يا بنية قصيها علي: 
فقال حزام يف نفسه انتظر حتى 

فوقف  منامها،  رأت يف  ماذا  أمسع 
وال  الصوت  يسمع  مكانه حبيث  يف 

يراه أحد. 
رأيت  إني  ألمها  فاطمة  فقالت 
يف  جالسة  كأني  النائم  يرى  فيما 
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وأنهار  مثمرة  أشجار  ذات  روضة 
جارية وكانت السماء صاحية والقمر 
مشرقًا والنجوم ساطعة وأنا ُأفكر يف 
عظمة خلق اهلل من مساء مرفوعة 
وكواكب  منري  وقمر  عمد  بغري 

زاهرة، فبينما كنت يف هذا التفكري 
وحنوه وإذا أرى كأن القمر قد انقض 
من كبد السماء ووقع يف حجري وهو 
يتألأل نورًا يغشي األبصار، فعجبت 
من ذلك وإذا بثالثة جنوم زواهٍر قد 
أيضًا يف حجري وقد أغشى  وقعوا 
أمري  يف  فتحريت  بصري  نورهم 
بهاتف قد هتف بي  وإذا  رأيت  مما 
أمسع منه الصوت وال أرى الشخص 

وهو يقول: 
الغـرر  بالسادة  فاطمة  بشـراك 

ثــالثة أجنم والـزاهر القــمـر
قاطبة  اخللـق  يف  سيد  أبــوهم 
بعد الرســول كذا قد جاء يف اخلرب

فلما مسعت ذلك ذهلت وانتبهت 
أماه  يا  رؤياي  هذه  مرعوبة،  فزعة 

فما تأويلها؟
فقالت هلا أمها يا بنية إن صدقت 
جليل  برجل  تتزوجني  فانك  رؤياك 
القدر رفيع الشأن عظيم املنزلة عند 
اهلل مطاع يف عشريته، وترزقني منه 
كأنه  وجهه  أوهلم  يكون  أوالد  أربعة 

القمر وثالثة كالنجوم الزواهر. 
أقبل  ذلك  حزام  مسع  فلما 
بنية  يا  ويقول  مبتسم  وهو  عليهما 
قد صدقت رؤياك فقالت إالم وكيف 
أبي  بن  قال هذا عقيل  ذلك  علمت 
ملن  قالت  ابنتك  جاء خيطب  طالب 
قال لكاتب الكتائب ومظهر العجايب 
وسهم اهلل الصائب وفارس املشارق 
أبي طالب  بن  علي  اإلمام  واملغارب 
سبيل  اىل  دعوة  السالم.  عليه 

املؤمنني/طارق زين املؤمنني
قال  له  قلت  الذي  وما  قالت 
ابنتك، هل  أمهلته حتى أسألك عن 

زوجة  تكون  بأن  كفاءة  فيها  جتدين 
بيته  أن  واعلمي  املؤمنني  ألمري 
واآلداب  والعلم  والنبوة  الوحي  بيت 
واحلكمة فإن جتديها أهاًل ألن تكون 

خادمة يف هذا البيت وإال فال. 
قد  واهلل  إني  حزام  يا  فقالت 
تربيتها وأرجو اهلل  ربيتها وأحسنت 
وأن  جدها  يسعد  أن  القدير  العلي 
تكون صاحلة خلدمة سيدي وموالي 

أمري املؤمنني فزوجها. 
بذلك  سر  حزام  مسع  فلما 
عقيل  إىل  وأقبل  عظيمًا  سرورًا 
ما  عقيل  له  فقال  مستبشر  وهو 
وراءك قال كل اخلري إن شاء اهلل قد 
رضينا بأن تكون ابنتنا خادمة ألمري 
املؤمنني عليه السالم فقال عقيل ال 

تقل خادمة بل قل زوجة. 
ثم قال عقيل يا حزام هل عندكم 
هي  حزام  قال  الصداق  يف  اقرتاح 
اهلل  رسول  عم  ابن  إىل  منا  هبة 
صلى اهلل عليه وآله فقال عقيل بل 

ممهورة. 
أما املهر فهو ما سّنه رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله يف بناته وزوجاته 
فلكم  اهلدية  وأما  مخسمائة درهم، 
ما يرضيكم ويزيد فقال حزام أعلم 
املال  كثرة  نطمع يف  ال  إنا  يا عقيل 
ثم  الرجال  شرف  يف  نطمع  ولكن 
نهض حزام من وقته وساعته ودخل 
وهو  سهيل  بنت  مثامة  زوجته  على 
يقول: البشارة فإنه قد سعد جدك 
وعال جمدك وارتفع ذكرك فقد قبل 
زوجة  ابنتك  طالب  أبي  بن  عقيل 
ألخيه أمري املؤمنني صاحب األنوار 
ذلك  مسعت  فلما  والوقار،  واهليبة 
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منه خرت ساجدة هلل شكرًا وقالت 
احلمد هلل الذي مجع مشلنا مبحمد 
املصطفى صلى اهلل عليه وآله وعلي 
املرتضى عليه السالم ثم أقبلت على 

ابنتها فاطمة تهنئها وتقبلها. 

 خطبة عقيل ببني كالب 
وبني عامر

ثم إن حزام خرج ودعا عشريته 
عامر،  وبين  كالب  بين  من  وقومه 
أبي  بن  عقيل  قام  اجتمعوا  فلما 
وأثنى  اهلل  فحمد  خطيبا:  طالب 
عليه وذكر النيب فصلى عليه صلى 

اهلل عليه وآله ثم قال: 
أما بعد يا بين كالب ويا بين عامر 
ابن صعصعة، حنمد اهلل حنن العرب 
إذ جعلنا من خري خلقه وأرسل فينا 
رسواًل من أنفسنا حممدًا صلى اهلل 
وجاءنا  النبوة  من شجرة  وآله  عليه 
لنا  ارتضاه  الذي  القويم  اهلل  بدين 
عِنْدَ  الدِّينَ  )إِنَّ  القرآن:  يقول  إذ 
هِ اإْلِسْالَمُ( آل عمران: 19 وقال عز  اللَّ
ِديًنا  اإلِْْساَلِم  َغرْيَ  َيْبَتِغ  )َوَمْن  وجل: 

َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه( آل عمران: 85. 
والشحناء  البغضاء  بنبذ  وأمرنا 
األرحام  صلة  لنا  وحبب  واألحقاد، 
جل  يقول  إذ  واالحتاد،  والتقارب 
خََلْقنَاُكمْ  إِنَّا  النَّاسُ  َأيُّهَا  )يَا  ذكره: 
شُعُوبًا  وَجَعَْلنَاُكمْ  وَُأنَْثى  َذَكٍر  مِنْ 
َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل 
خَِبريٌ(  عَلِيمٌ  هَ  اللَّ إِنَّ  َأتَْقاُكمْ  هِ  اللَّ عِنْدَ 
الزنى  علينا  وحرم   .13 احلجرات: 
والسفاح، وأحل لنا الزواج والنكاح، 
إذ يقول )عز شأنه(: )وَمِنْ َآيَاتِهِ َأنْ 
َأْزوَاجًا  َأنُْفسُِكمْ  مِنْ  َلُكمْ  خََلقَ 
مَوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل  إَِليْهَا  لَِتسُْكنُوا 
لَِقوْمٍ  يَاتٍ  آَلَ َذلِكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحْمَةاً 

رُونَ( الروم: 21.  يََتَفكَّ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
مباه  فإني  تناسلوا  »تناكحوا  وآله: 
بكم األمم« وهذا علي بن أبي طالب 
ابن عبد املطلب بن هاشم، قد أحب 
كرميتكم  إليكم  وخطب  مصاهرتكم 
فاطمة أم البنني بنت حزام بن خالد 
وسنة  اهلل  كتاب  على  ربيعة،  ابن 
)تبارك  القرآن  ذكر  وقد  رسوله، 

جَعََل  وَاأْلَرِْض  السَّمَاوَاتِ  )َفاطِرُ  اهلل(: 
وَمِنَ  َأْزوَاجًا  َأنُْفسُِكمْ  مِنْ  َلُكمْ 
َليْسَ  فِيهِ  يَْذرَؤُُكمْ  َأْزوَاجًا  نْعَاِم  اأْلَ
الْبَصِريُ(  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  َكمِْثلِهِ 
الشورى: 11 والسالم عليكم ورمحة 

اهلل وبركاته ثم جلس. 
 

خطبة حزام
خطيبًا  خالد،  بن  حزام  وقام   
النيب  وذكر  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد 
قد  قومي  يا  قال:  ثم  عليه  فصلى 
ابن عم رسول اهلل  قاله  مسعتم ما 
أبي  بن  عقيل  وآله  عليه  اهلل  صلى 
صلى  حممد  نبينا  ذكر  من  طالب 
اهلل عليه وآله ودين اإلسالم القويم 
وأني أشهدكم وأشهد اهلل أني أدين 
بدين هذا النيب الكريم وأطيعه فيما 
قد  وأني  به  أمرني  وما  عنه  نهاني 
ارتضيت علي بن أبي طالب البنيت 
بعاًل، وارتضيتها له سكنًا ومبا أنكم 
عشريتي وقومي أطلعتكم على هذا 

األمر فما تقولون؟
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أن  تريدنا  ما  حزام  »يا  فقالوا: 
صلى  اهلل  رسول  عم  ابن  يف  نقول 
اهلل عليه وآله وناصر دين اهلل ومن 
لنا بأكرم منه حسبًا أو مبثله نسبًا، 
ومن  والسؤدد  واجملد  الشرف  فلنا 
لنا بأكرم منه حسبًا أو مبثله نسبًا، 

فنعم ما صنعت وخري ما رأيت«. 
أم  من  عقيل  أخذ  ذلك  فعند   
العقد  صورة  ألجراء  األذن  البنني 
بين  من  وأجراه يف حضور مجاعة 
على  مجاعة  منهم  وأشهد  كالب 
ذلك. وملا أراد عقيل السفر ودع بين 
كالب وبين عامر وودع حزام وشكره 
احلفاوة  من  معه،  صنعه  ما  على 
املؤمنني  أمري  لطلب  تلبيته  وعلى 
موعدًا:  هلم  ضرب  ثم  بالرتحيب 
يرسلوا  حتى  الصداق  إلرسال 
العروس، ثم قفل راجعًا إىل املدينة، 
املدينة  إىل  عقيل  وصل  وعندما 
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وأخرب 
مع  الصداق  هلم  فأرسل  جرى  مبا 

اهلدايا والتحف ما غمرهم به. 

صفات أم ألبنين 
كسبيكة  صافية  البنني  أم  كانت 
مثل  عميقا  إميانها  وكان  الذهب 
الشمس.  كضوء  ودافئة  ألبحر 
والنور  العلم  معادن  من  كانت  فقد 
أملؤمنني  أمري  أحسن  وقد  واملعرفة 
اختيارها  يف  السالم «  »عليه  علي  
العباس «عليه  ألفضل  أبي  لولده  أمًا 
كبرية  منزلة  هلا  وكانت  السالم«  
زينب  وعند  واحلسني  احلسن  عند 
بعد  الكربى  زينب  زارتها  العقيلة، 
العزاء  هلا  تقدم  املدينة  وصوهلا 
كانت  كما  األربعة.  أوالدها  مبصرع 
زيارة  تتعهد  السالم «  زينب »عليها 
هلا  تسنح  فرصة  كل  يف  البنني  أم 
مثل  الدينية  املناسبات  يف  خاصة 
زينب  تقوم  كانت  األعياد حيث  أيام 
بزيارتها مع جمموعة كبرية من النساء 
املؤمنات وبلغ من عظمتها ومعرفتها 
أنها ملا  البيت  وتبصرها مبقام أهل 
دخلت  بيت علي أمري املؤمنني وكان 
تالطف  أخذت  مريضني  احلسنان 
القول معهما. وتلقي إليهما من طيب 

القلوب.  مبجامع  يأخذ  ما  الكالم 
وما برحت على ذلك حتسن السرية 
كاألم  الكالم  هلما  وختضع  معهما 
احلنون، وليس غريبا على امرأة مثل 
أن  الفذة  الشخصية  هذه  البنني  آم 
تقوم بهذا ألدور يف معاملتها للحسن 
واحلسني سيدي شباب آهل اجلنة. 
علم  بنور  استضاءت  البنني  فأم 
اإلمام علي )عليه السالم( ، وأخذت 
هذا  والوفاء،  واألرحيية  األدب  منه 
وعمق  أصالتها  إىل  باإلضافة 
إميانها وأخالقها وناهيك مبن تكون 
زوجة لبطل اإلسالم اخلالد، فكيف 
ال تتأثر به وتلتحق بروحه وأخالقه 

ومبادئه. 

أوالدها
أبطال  أربعة  األوالد  من  هلا 
اهلل،  وعبد  الفضل«  »أبو  العباس 
وجعفر، وعثمان.. استشهدوا مجيعًا 
عليه  احلسني  اإلمام  راية  حتت 
من  آخر  وكانوا  كربالء،  يف  السالم 
أكربهم  هو  وآخرهم  استشهدوا، 
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سيدنا العباس )عليه السالم( حامل 
الصالة  )عليه  احلسني  أخيه  لواء 
والسالم( ، وساقي عطاشى كربالء، 
وهو من الشهرة ماهو معروف ُمغين 
نورعلى  من  أشهر  وهو  ذكره،  عن 

جبل. 

رعايتها لسبطيّ النبي 
)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( 

برعاية  البنني  أم  السيدة  قامت 
سبطي رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( ورحيانتيه وسيدي شباب أهل 
)عليهما  واحلسني  احلسن  اجلنة 
من  عندها  وجدا  وقد   ، السالم( 
من  عّوضهما  ما  واحلنان  العطف 
أّمهما  فقد  بعد  األليمة  اخلسارة 
توّفيت،  فقد  العاملني  نساء  سيدة 
ترك  فقد  الزهور  كعمر  وعمرها 
فقدها اللوعة واحلزن يف نفسيتهما، 

يف  تكّن  البنني  أم  السيدة  فكانت 
للحسن  واحلّب  املوّدة  من  نفسها 
ال  ما  السالم(  )عليهما  واحلسني 
تّكنه ألوالدها الذين كانوا ملء العني 
أم  قّدمت  فقد  وآدابهم،  كماهلم  يف 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  أبناء  البنني 
أبنائها يف اخلدمة  عليه وآله( على 
والرعاية، ومل يعرف التاريخ أن إمراة 
ختلص ألبناء ضّرتها وتقّدمهم على 
الزكية،  السيدة  هذه  سوى  أبنائها 
فقد كانت ترى ذلك واجبًا دينيًا ألن 
اهلل أمر مبوّدتهما يف كتابه الكريم، 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  وديعة  وهما 
عليه وآله( ، ورحيانتاه، وقد عرفت 
أم البنني ذلك فوفت حبّقهما وقامت 

خبدمتهما خري قيام.. 

دورها وأوالدها في 
كربالء

يف قصة كربالء وقضية عاشوراء 
)عليها  البنني  أم  قدمت  التارخيية 
السالم( إىل اهلل عزَّ وجل أوالدها 
األربع، حيث استشهدوا بني يدي أبي 

عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
اهلل  )سالم  بنفسها  هي  أما 

عليها( فلماذا مل تأت إىل كربالء؟
يف  السبب  التاريخ  يذكر  مل 
فلعلها  الناقص  التتبع  حسب  ذلك 
كانت مريضة كما حكي عن فاطمة 
أوالد  برعاية  مشتغلة  أو  الصغرى 
عند  علمه  ذلك مما  أو غري  بنيها، 

اهلل سبحانه. 
يف  قتلوا  كلهم  أوالد  أربعة  هلا 
بكربالء،  اخلالدة  الطف  معركة 
بشكل  املعركة  هذه  أظهرت  وقد 
البيت  آل  إخالص  جلي  واضح 
إعالء  سبيل  يف  وتضحيتهم  الكريم 
كلمة اإلسالم واحلق، ومتسكهم يف 
الدفاع عن املثل العليا والكرامة ضد 
بذلك  والطغيان. فضربوا  اجلربوت 
مثاًل يقتدى به يف التضحية ونكران 

الذات. 
املثل  األبطال  هؤالء  كان  لقد 
النهوض  يف  آنذاك  للناس  األعلى 
واالستبسال والتحرر من ذل اخلنوع 
يف  يتبصر  فمن  واجلهل.  والكسل 
وإعظامًا  هلم  إجالاًل  يقف  سريهم 

ملقامهم الشامخ 
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بعد واقعة الطف ورجوع 
أهل البيت إلى المدينة

البيت  أهل  نساء  رجعت  وملا 
عليهم السالم من كربالء إىل املدينة 
قد  تكن  ومل  بيتها,  يف  العزاء  أقمن 
مل  حزنها  لكّن  كربالء  حضرت 
وإخوته عليهم  ينقطع على احلسني 
إىل  يوم  كل  تذهب  وكانت  السالم 
البقيع ترثيهم بتفّجع حتى ان مروان 
على قساوة قلبه كان يبكي لرثائها, 
الالتي  النساء  ختاطب  وكانت 
ينادينها أم البنني: )ال تدعوّني ويِك 
حتى  أنينها  خيبأ  ومل  البنني...(  أم 

فارقت الدنيا بلوعة. 
عن أبي جعفر عليه السالم: (... 
األربعة  هؤالء  أم  البنني  أم  وكانت 
البقيع  إىل  خترج  القتلى  اإلخوة 
فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها, 
إليها يسمعون منها,  الناس  فيجتمع 
فكان مروان جييء لذلك, فال يزال 

يسمع ندبتها ويبكي(. 
ويستفاد من إميانها وتشيعها من 
أن بشر بن حذمل بعد وروده املدينة 
نعى إليها األربعة من أوالدها قالت: 
قطعت نياط قليب, أوالدي ومن حتت 
عبداهلل  ألبي  فداء  كلهم  اخلضراء 

احلسني عليه السالم. 
ُأّم  كانت  ينسى:  الذي ال  املوقف 
البنني من أول الّناس الّذين خرجوا 
الستقبال بشر بن حذمل، وهو ينادي 

برفيع صوته: 
يا أهل يثرب ال مقام لكم بها 

مدرار فأدمعي  احُلسني  قتل 
مضرج  بكربالء  منه  اجلسم 

والّرأس منه على القناة يدار
وملا وقع بصرها على الّناعي مل 
تسأله عن العباس، وال عن أي واحد 

أخيهم  مع  قتلوا  الّذين  أبنائها  من 
احُلسني، وإمنا سألْته عن احُلسني؛ 
خربني عن احُلسني؟ وعلت الّدهشة 
وجه بشر بن حذمل عندما عرف أن 
حزام  بنت  فاطمة  هي  املرأة  هذه 
العامرية، وهي ُأّم البنني بالّذات كيف 
ال تسأله عن أوالدها؟؟؟ وظنها لوقع 
فراح  أبنائها،  عن  ذهلت  الّصدمة 
كل  اآلخر، ويف  بعد  واحدًا  يعددهم 
هلا:  ويقول  يعزيها  كان  منهم  واحد 
بولدك جعفر.  األجر  لك  اهلل  عظم 
ولدي احُلسني  فتقول: أخربني عن 
إىل  بشر  يلتفت  ومل  الّسالم.  عليه 
ببقية  خيربها  وراح  املوقف  هذا 
أوالدها، إىل أن وصل إىل العباس، 
فما كاد خيربها بقوله: يا ُأّم البنني 
أبي  بولدك  األجر  لك  اهلل  عظم 
حتى  الّسالم,  عليه  العّباس  الفضل 
اضطراب  اعرتاها  وقد  إليها  نظر 
شديد يف تلك اللحظة اليت مسعت 
فيها نبأ مصرع أبي الفضل العباس، 
حتاملت  ولكنها  بدنها  اهتز  حبيث 
بشر؛  على  إحلاحها  يف  واستمرت 

أخربني عن ولدي احُلسني؟
أخربتها  وحينما  بشر:  يقول 
صرخت  ومصرعه  احُلسني  مبقتل 
ونادت: واحسيناه، وا حبيب قلباه... 
يا  عيين  نور  حسني..  يا  ولدي  يا 
حسني.. وقد شاركها اجلميع بالبكاء 
احُلسني،  على  والعويل  والّنحيب 
أن ذكرت  بعد  إال  أبناءها  تذكر  ومل 

احُلسني وبكت عليه. 

وفاتها رضوان اهلل عليها 
الثالث عشر من مجادى اآلخرة 
السؤال  ولكن  البنني،  ام  وفاة  تاريخ 
املتبادر هنا هل قتلت ام ال؟ وخباصة 

ال  الذين  االعداء  مؤامرات  وان 
يؤمنون باهلل واليوم اآلخر تنال الكثري 
من األشياء واألشخاص.. ومن هنا ال 
نعلم شيئًا عن سبب وفاة السيدة ام 
بأنها كانت تفضح  العلم  البنني، مع 
بين أمية الذين قتلوا احلسني عليه 
جند  معاوية  اسس  وقد  السالم... 
العسل وقتل به مالك االشرت رضوان 
اهلل عليه وكثريًا من األبرياء بالسم 
حتى صار عادة فيهم ويف العباسيني 

والعثمانيني من بعدهم. 
فسالم  البقيع،  ارض  ودفنت يف 
ماتت  ويوم  ولدت  يوم  عليها  اهلل 
بني  تبعث  ويوم  حمتسبة  صابرة 
وظالمة  ظالمتها  شاكية  ربها  يدي 

أوالدها اىل بارئها. 

زيارة قبرها رضوان اهلل 
عليها

هلا  البنني  ام  السيدة  قرب  زيارة 
قبور  زيارة  فان  عظيم  وثواب  اجر 
كبري،  اجر  هلا  واملؤمنات  املؤمنني 
وقد ورد التأكيد عليها يف الروايات 
مثل قربها  بزيارة  فكيف  الشريفة، 

عليها السالم. 
املنورة  املدينة  يف  املنور  قربها 
تراب  أن  الواضح  ومن  البقيع،  يف 
كأثر  ال  طبعًا  خاص  اثر  له  قربها 
املعصومني  االئمة  قبور  تراب 
واألنبياء عليهم السالم، فإن جمرد 
رفيعة  حيثية  له  لقربها  ترابًا  كونه 

كما هو واضح. 
انتصار فتحي
أم البنني وثورة العشرين/أعيان الشيعة
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االحتياجات  ذا  الطفل  ان 
الذي  الطفل  به  يقصد  اخلاصة 
يف  األطفال  من  غريه  عن  خيتلف 
أي جانب من جوانب النمو املختلفة: 
العقلي، اجلسمي، احلركي، اللغوي، 

االنفعالي. 
وهذا الطفل حيتاج طوال حياته 
عن  ختتلف  خاصة  احتياجات  اىل 
إىل  تقدم  إىل  االحتياجات  تلك 
يتعلم  أو  ينمو  العاديني كي  األطفال 

أو يتدرب. 
ذوي  األطفال  تقسيم  وميكن 
أربع  إىل  اخلاصة  االحتياجات 

جمموعات: 
العقلي: وهم  1. أصحاب العجز 

ضعاف العقول، واملتأخرون عقليًا. 
2. أصحاب العجز البدني: وهم 
القلب  ومرضى  املشلولون،  املرضى 

ومبتورو األطراف. 
االجتماعي:  العجز  أصحاب   .3
وهم األطفال الذين يواجهون ظروفًا 
هلم  تسبب  قد  متلفة  اجتماعية 
درجة من درجات العجز يف تفاعلهم 
مع البيئة، بالرغم من أنهم يتمتعون 
وحسية  وعقلية  جسمية  خبصائص 

سليمة. 
4. أصحاب العجز احلسي: وهم 

الصم، والبكم، واملكفوفون.

لديه  طفل  هو  املعاق  الطفل  ان 
عجز، أو عدم قدرة جتعله خيتلف عن 
الطفل العادي من النواحي اجلسمية 
أو العقلية أو االجتماعية ومتنعُه من 
يتناسب  مبا  الطبيعي  بدوره  القيام 
مع عمره وجنسه إىل الدرجة اليت 
التأهيل اخلاصة  تستوجب عمليات 
حتى يتمكن من االندماج يف اجملتمع 
به  تسمح  ما  أقصى  واستخدام 

قدراته ومواهبه. 

العوامل املسببة لإلعاقة 
الجسمية والعقلية: 

1. زواج األقارب. 
2. الزواج املبكر، والزواج املتأخر 

بعد سن 30 سنة. 
عليه  يرتتب  وما  الفقر   .3
الصحية  اإلمكانات  يف  نقص  من 

والرتبوية. 
وارتفاع  السكانية  الزيادة   .4

معدالت اإلجناب. 
5. التلوث البيئي. 

6. انتشار األمراض. 
واخنفاض  األمية  انتشار   .7

مستوى التعليم. 
العمل،  اىل  املرأة  خروج   .8
من  األوىل  السنوات  يف  وخاصة 
العناية  الطفل يؤدي اىل عدم  عمر 

األوىل،  عمره  مراحل  يف  بالطفل 
وتعرضه  الصحية  حالته  يهدد  مما 

للحوادث املؤدية اىل االعاقة.
9. احلمى الشوكية.

باالسهال  االصابة   .10
واجلفاف.

11. سوء التغذية ونقص املناعة.
12. اصابة األم احلامل باحلصبة 

األملاني.
احلميات،  ببعض  االصابة   .13

مثل االلتهاب السحائي.
السري حول  التفاف احلبل   .14

رقبة اجلنني.
15. عوامل وراثية جينية.

16 احلوادث.
باألورام  االصابة   .17

السرطانية.
أنواع االعاقة

والبصرية،  العقلية،  االعاقة   .1
والسمعية.

2. االعاقة البدنية واحلركية.
3. االعاقة االجتماعية.

4. االعاقة احلسية املزدوجة.
5. االعاقات املتعددة، والتوحد.

من  العقلية  االعاقة  وتعد 
االعاقات الرئيسية، حيث انها أشد 

الفئات حاجة للخدمات.

د. القرعاوي
اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري واألعصاب

األطفال ذوو 
االحتياجات اخلاصة

الحلقة األولى

للنوم تأثري إيجايب 

وسلبي عىل اإلنسان
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األطفال ذوو 
االحتياجات اخلاصة

النوم ضرورة من ضرورات احلياة، 
وأثناء ذلك تهبط كل عمليات اجلسم 
قسطها  واألعضاء  األنسجة  لتأخذ 
من الراحة بعد نشاطها يف اليقظة، 
والكل يعلم أن مدة النوم ختتلف من 
شخص اىل آخر فدع جسدك يكبت 

الراحة بساعات النوم. 
النوم راحة القلب

)األحالم(  املرحلة  هذه  خالل 
ويرتفع  القلب  دقات  سرعة  تزيد 
إزدياد  اىل  يؤدي  مما  الدم  ضغط 
خالل  الدم  وضغط  القلب  حاجة 
حيث  القلب،  على  األحالم  مرحلة 
يصحب ذلك زيادة يف تدفق الدم اىل 
الشرايني التاجية ولكن عند املرضى 
املصابني بتصلٍب وضيق يف شرايني 
حتدث  اليت  التغريات  فإن  القلب، 
اىل  ي  تؤد  قد  األحالم  مرحلة  يف 
نقص إرواء القلب، وقد لوحظ ذلك 
التجارب  أثناء  حيوانية  مناذج  على 

العلمية. 

النوم الصحي
بني  العالقة  حول  دراسة  هناك 
عدد ساعات النوم وماطر التعرض 
للموت على مراحل طويلة، وقد قام 
جامعة  من  كريبك«  دانيل  »د  بها 
كاليفورنيا يف سان دياغو، ذكر فيها 
إن الذين ينامون أقل من 10ساعات 
خالل  للوفاة  عرضة  أكثر  يكونون 

قد  النتيجة  وهذه  مبكرة،  مرحلة 
مشكوكًا  يكون  وقد  دقيقة  تكون  ال 
يف صحتها، غري أن العدد الصحي 
ساعات،   8 النوم  لساعات  املناسب 
وغري  املتقطع  النوم  إن  حني  يف 
التعرض  املنتظم يشري اىل إمكانية 

ملخاطر صحية. 
أستاذ  الفورد،  كريس  د.  يقول 
إنكلرتا  غرب  جبامعة  النفس  علم 
إن العمل الذي يتطلب تغري مواعيد 
إنتظام  لعدم  مستمرة  بصورة  النوم 
مواعيد العمل، يعد من األمور اليت 
وذلك  الصحة  على  خطرًا  متثل 
إلضطراب اجلهاز الطبيعي باجلسم 
الذين  هؤالء  إن  كما  البشري، 
يتعاملون مع مواعيد ثانية يعرضهم 
ملتاعب جسمانية وعقلية يف منتصف 

العمر وخالل فرتة وجيزة. 

نصائح يف النوم
النوم،  عليك  يغلب  مامل  التنم 
كثرة  فإن  إستطعت  ما  النوم  وقلل 
النوم تدع الرجل فقريًا يوم القيامة، 
له  تعني  وال  النوم  همك  جتعل  فال 
وقتًا وكلما إستيقظُتم وأقعد وأسُجد 
مضجعك  من  تقدم  أن  قبل  هلل 
أن  حاول  ممتلئة  وبطنك  والتنم  
ختفف الطعام قبل النوم وعند النوم 
لتقوية عضالت  حاول أن تسرتخي 
وحاول  جانبًا  التفكري  دع  جسمك، 

أن تغمض عينيك بهدوء. 
نوم النهار وأقسامه اخلمسة: 

بني  نوم  هو  العيلولة:  نوم   -1
وهذا  للعلة  نوم  وهو  الطلوعني 
النوع يورث املرض والعلة يف البدن، 
ذلك لزيادة برودة الليل الباقية اىل 
األرض  املوارد  وبرودة  الصباح، 

وبرودة النوم. 
الفتور  نوم  هو  الفيلولة:  نوم   -2
طلوع  عند  نوم  وهو  والضعف، 
حيدث  وإمنا  النهار  يف  الشمس 
تدارك  الشمس  حرارة  ألن  الفتور 

الربودة. 
قبل  نوم  وهو  القيلولة:  نوم   -3
يف  احلرارة  لقوة  بساعة  الزوال 
حرارة  أعانتها  وإذا  الوقت  ذلك 
يف  والنوم  الضعف  نستلزم  اليقظة 
فيه،  مرغوب  مطلوب  الوقت  ذلك 

والقيلولة مبعنى زيادة يف العقل. 
بعد  نوم  هو  احليلولة:  نوم   -4
وبني  بينه  فإنه حيول  الزوال وحينه 
الصالة  تأخري  وظلمة  الصالة 
الوقت  ذلك  يف  النوم  نفع  تعارض 

فيكون مرجوحًا. 
مبعنى  وهو  الغيلولة:  نوم   -5
املالك وهو نوم يف آخر النهار وهذا 
يف  واهللكة  األمراض  يورث  النوم 
إنبساط  ووقت  والباطن  الظاهر 

الشيطان وجنودِه. 
هدى حممود

للنوم تأثري إيجايب 

وسلبي عىل اإلنسان
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بني  منطقة  اجلميل  اهلدوء 
الطائش،  والتهور  املستفز  الربود 
واملرأة اليت تستطيع أن تتحلى بهدوء 
أعصابها ومالحمها تكون قد فعلت 
يف مشاعر اآلخرين الشيء الكثري، 
بثقتها  إحياًء  تعطي  اهلادئة  فاملرأة 
ورزانة  تفكريها  ووضوح  بنفسها، 
ليس  نريده  الذي  واهلدوء  عقلها. 
الالمباالة  أو  الربود  أو  السكون  هو 
وقلة  اجلوارح  هدوء  هو  وليس 
النطق  قبل  األحرف  ووزن  الكالم، 
قرار  ننشده هو  الذي  فاهلدوء  بها، 
تتخذينه داخلك، بأن تضعي السدود 
مشكالت  من  له  تتعرضني  ما  أمام 

وعوائق وبني سلوكك. 
فيغلبه  متهور  عليك  يتهور 
وال  شخص  يستفزِك  ال  هدوؤك 
يعبث مبشاعرك عابث، إنهم ميلكون 
يهزمون  الذين  أولئك  حقًا  قلوبنا 
واثقة  بإبتسامة  السيئة  املفاجآت 

وهدوء وإنضباط شديدين. 

الصالة معراج المؤمن
من األهداف املهمة اليت شرعت 
من أجلها الصالة وهو تطهري القلب 
وتهذيب النفس والتذكري بالفضيلة، 

والتنزه عن الرذيلة. 
املنعم،  هلل  بالتكبري  تبدأ  فهي 
وتنتهي بالسالم على البشر واملالئكة 
وهو فضيلة وهي أيضًا تذكري بنعم 
اخلالق رب العاملني الذي بيده ملكوت 
كل شيء فضاًل عن كونها تنزيهًا هلل 
عز وجل، فإن من يعلم هذا ويتوجه 
معه  اللقاء  ويكرر  القدير  امللك  اىل 
نفسه  فإن  مرات  مخس  يوم  كل 
وتتخلص  ستنصهر  وريب  شك  بال 
مسلكه  يستقيم  وبذلك  اهلموم،  من 

ويبتعد عن اآلثام والرذيلة. 
ولذا ورد يف القرآن }إِنَّ الصَّالَةَ 
تَنْهَى عَِن الَْفحْشَاءِ وَالْمُنَْكر{ سورة 

العنكبوت 45. 
بِالصَّبِْر  }وَاسَْتعِينُوا  أيضًا  وورد 
عََلى  إاِلَّ  َلَكِبريَةٌ  وَإِنَّهَا  وَالصَّالَةِ 

الَْخاشِعِني{ البقرة45 
صلى  األكرم  النيب  مثل  وقد 
اهلل عليه وآله وسلم الصالة بالنهر 
فيه  الشخص  يغتسل  الذي  اجلاري 
كل يوم مخس مرات، فال درن معها 
وال قذارة، بل طهارة ونظافة وتعديل 
مستدرك  حقائق.  ومعرفة  وسلوك، 
الوسائل/ج3ص15. إنها حقًا مكرمة 
من  وفضيلة  األخالق  مكارم  من 
فهي  كله  ذلك  واىل جنب  الفضائل 
حس بالوحدة اإلنسانية الكربى حيث 
يرى املصلي نفسه واحدًا من البشر 
ويطلب هلم اخلري من رب العاملني، 
ويسأل هلم اهلداية من خالق الكون 
أمجعني، وذلك عندما يردد املصلي 
يف كل صالة يصليها }اهْدِنَا الصِّرَاَط 

الْمُسَْتقِيمَ{ الفاحتة/6. 
صبا عبد علي مّخاس

الهدوء الجميل
»جيب أن نصمت يف بعض األحيان كي يسمعنا اآلخرون«
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يف إطاللة جديدة تستمر الوحدة 
يف  الفكرية  الشؤون  يف  النسوية 
العتبة احلسينية املقدسة يف تقدمها 
األعلى  حنو  وارتقائها  األمام  حنو 
وإبهارمن حوهلا يف وضع املسابقات 
تثقيف  اىل  تهدف  اليت  املختلفة 
عمادًا  ستكون  اليت  املسلمة،  املرأة 
وسندًا وأساسًا للجيل الذي سيضع 
املستقبل، وأيضًا اىل إنارة مسريتها 
أهل  وثقافة  وهداية  بنور  احلياتية 
كل  وكشف  السالم(  )عليهم  البيت 
مايعرتضها من غموض وضباب، وإن 
معانيها  يف  أسرارًا  عاشوراء  لزيارة 
كلماتها وإعجازًا يف  وهيبة يف نطق 
ليس  قراءتها  فمجرد  مضامينها 
أعماقها،  اىل  والتغلغل  كحفظها 

والتوقف عند كل كلمة وفهمها. 
إذ إن املرأة املسلمة اليت حتفظ 
زيارة عاشوراء اجلليلة جتعلها تشق 
طريق  اىل  وتوصلها  الظالم  طريق 
وعظمتِه،  وجودتِه  احلقيقي  النور 
األحرار  أبي  قدر  بعظيم  والشعور 
عليه السالم، وخلود امسه رغم مر 

السنني واألزمان والعصور. 
زيارة  حفظ  يف  املشاركة  وكانت 
ومتميزة  واضحة  املباركة  عاشوراء 
من قبل عدد كبري من النساء املؤمنات 
وإن  العمرية،  الفئات  متلف  ومن 
وثقافية  دينية  مسابقات  هكذا  مثل 
تهتم بإعالء شأن املرأة املسلمة وترفع 
عندها درجات التقوى واإلميان باهلل 
الصراط  بها حنو  والسري  عزوجل، 
املستقيم وإنقاذها من دوامة احلرية 

واجلهل. 
اليت  األخرى  النشاطات  أما 
فكانت  النسوية  وحدتنا  أقامتها 
يف  تقام  شهرية  أمسية  هناك، 
)أزهار(  وحبضورالدكتورة  قسمنا 
حماضرتها  كانت  واليت  احملرتمة 
للتمر(  الصحية  )الفوائد  بعنوان 

اهلل  أمر  الذي  السبب  لنا  وبينت 
سبحانه وتعاىل السيدة مريم عليها 
السالم، بتناول التمر وهي يف القلق 
واإلضطراب بسبب الوالدة يف قوله 
تعاىل: }وَهُزِّي إَِليْكِ بِِجْذِع النَّْخَلةِ 
 - مريم  جَنِيًّا{  رَُطبًا  عََليْكِ  ُتسَاقِْط 

اآلية – 25. 
النبوية  األحاديث  يف  وماورد 
حممد  األكرم  لرسولنا  الشريفة 
قال  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 

»أكرموا عمتنا النخلة«. 
يف  كله  األعجاز  مكامن  وبينت 
هذه الثمرة اإلعجاز الطيب يف هذه 
الثمرة وما فيه من فوائد صحية مجة 
كانت غائبة عن أذهان الكثريات منا 

فجزاها اهلل خري جزاء احملسنني. 
الثقايف  منتدانا  به  مامتيز  أما 
برنامج  هووضع  اإلسبوعي  النسوي 
ثقافية  دينية  حملاضرات  خاص 
بتالوة معطرة  دائمًا  نفتتحها  علمية 
ذلك  وبعد  احلكيم،  الذكر  من  آلي 
إلحدى  حماضرة  بإلقاء  البدء 
وقد  لذلك  املدعوات  األخوات 
ألقت حماضرة هذا األسبوع الست 
ذكرى  حول  احلسني(  عبد  )سهيلة 
إستشهاد اإلمام الباقر عليه السالم، 
يف السابع من ذي احلجة سنة مائة 
سلطت  وقد  هجري،  عشر  وأربعة 
احملاضرة الضوء على بعض مراحل 
املهمة  السالم،  عليه  اإلمام  حياة 
متحدثة عن إمامتِه وعصمتِه وكذلك 

سياستِه وأخالقِه. 
احملاضرة  خالل  من  وبينت 
إحدى معاجز رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، يف اإلخبار عن اسم 
السنني  عشرات  قبل  ولقبه  اإلمام 
مما ورد عن الصحابي اجلليل جابر 
ابن عبد اهلل األنصاري رضوان اهلل 

عليه
احلاجة صبا اخلفاجي/غفران صالح

حفظ زيارة عاشوراء
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نظرًا للمكانة السامية اليت نالتها 
مدينة كربالء املقدسة بعد احتضانها 
اجلسد الطاهر لإلمام احلسني عليه 
السالم فقد اجتهت األنظار إليها يف 
رجال  وخاصة  العامل  أحناء  مجيع 
الثائر  منهم  والقادة  األجانب  الفكر 
))على  قال  الذي  )جيفارا(  الكوبي 
مجيع الثوار يف العامل االقتداء بتلك 
الزعيم  قادها  اليت  العارمة  الثورة 
الصلب احلسني العظيم والسري على 
نهجها لدحر زعماء الشر واإلطاحة 

برؤوسهم العفنة((. 
الروسي  الزعيم  قاله  ما  وكذلك 
عليه  احلسني  اإلمام  )ستالني(عن 
ثار  )عندما  قال  حيث  السالم 
اقتلوا  قال:  الشيشان  يف  املسلمون 
كربالء  بقيت  طاملا  ألنه  كربالء 
مادامت  ألنها  باقية  فمشكلتنا 
من  املزيد  تصنع  فهي  موجودة 
الرجال وخترج املزيد منهم تنشرهم 

يف األفاق(.
* وقال الكاتب الفرنسي فكتور 
الثورة  مبادئ  )أصبحت  هيجو 

احلسينية منهاجا لكل ثائر يريد أن 
ينتزع حقه من ظامليه(.

)ابراهام  األمريكي  الرئيس   *  
لونكولن(:

ان  إال  إال وخيلد  ما من عظيم   
أفكاره  بسبب  مميزا  كان  احلسني 
شرق  يف  له  الناس  وعشق  النرية 
األرض وغربها، وأن القرآن وحممدًا 
واحلسني ثالوث مقدس جيب النظر 
إليهم بنظرة تقديس الن فيهم الكثري 
حقوق  واحرتام  العليا  املثل  من 

اإلنسان.
* الرئيس النمساوي وأمني عام 

األمم املتحدة )كورت فالدهايم(:
احلافل  التاريخ  بشغف  قرأت   
علي  بن  احلسني  عليه  سار  الذي 
والتضحيات  باملآثر  مليئًا  فوجدته 
أجل  من  ضحى  اليت  العليا 

حتقيقها.
علي  بن  احلسني  قدم  لقد 
تاريخ  يف  شهادة  أبلغ  السالم  عليه 
اىل  مبأساته  وارتفع  االنسانية, 

مستوى البطولة الفذة.

/وليم  اإلنكليزي  االثاري   *
لوفتس:

اليت  الشهداء  ميتة  أن  احلق 
عجلت  قد  علي  بن  احلسني  ماتها 
بالتطور الديين حلزب علي, وجعلت 
من ضريح احلسني يف كربالء اقدس 

حجة.

كارل   / األملاني  املستشرق   *
بروكلمان:

إن مأساة احلسني بن علي تنطوي 
يف  االستشهاد  معاني  أمسى  على 

سبيل العدل االجتماعي.

جون   / اإلنكليزي  الباحث   *
اشر:

علي  بن  احلسني  بني  قام 
وقد  دام,  نزاع  األموي  والغاصب 
اإلسالم  تاريخ  كربالء  زودت ساحة 
احلداد  اكتسب  الشهداء..  من  بعدد 

عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيًا.

بتصرف/سندس عدنان 

قالوا يف اإلمام احلسني عليه السالم
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كربالء أقوال وحكم شهداء  أمهات  عدد  س1/كم 
يوم عاشوراء ورأين إستشهاد أبنائهن؟

خيام  من  النساء خرجن  من  س2/كم 
اإلمام احلسني عليه السالم، بإجتاه العدو 

لغرض اهلجوم أو اإلحتجاج عليه؟
عاشوراء  يوم  قاتلت  إمرأة  س3/كم 

ومن هن؟
من  دارها  كانت  اليت  املرأة  س4/من 
منتديات الشيعة ويف ثورة اإلمام احلسني 
عليه السالم، إستجاب لدعوتها بعض من 

كان يرتدد على دارها وألتحقوا به؟
س5/من املرأة اليت شجعت زوجها على 

اإللتحاق باإلمام احلسني عليه السالم؟
 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

تسلم االجابات اىل جملة القوارير يف 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
اخلمسة  وللفائزين  املقدسة  احلسينية 
مضيف  يف  طعام  بوجبة  التربك  األوائل 

أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم

أسئلة شهر محرم

 قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
من عرف نفسه فقد عرف ربه

أحد  كّل  اليها  يشري  اليت  وهي  ذاته  الشيء  نفس  اقول: 
بقوله: أنا. 

يعين من عرف نفسه باإلمكان واحلدوث والعجز واالحتياج 
واالحتياج  الكاملة  والقدرة  والقدم  بالوجوب  ربّه  عرف  فقد 
اليه فمعرفة النْفس دليٌل كاٍف يف معرفة اهلل تعاىل ؛ فمن مل 
يعرف نفسه ومل يستدّل بها على الّصانع مع أّنها أقوى االدّلة 

وأقربها فكيف يعرف رّبه بدليٍل آخر؟

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
الناس بزمانهم أشبهُ منهُمْ ِبآبائهمْ

اللتزامهم  إفراده  مع  خربه  وأشبه  مبتدأ  الّناس  اقول: 
االفراد مع الّتذكري يف أفعل من، قوله: بزمانهم ؛ متعلق بأشبه 
باعتباراالصل فال يرد عليه من جهٍة واحدٍة بل الّتفضيل راجٌع 
الناس  قال:  فكأّنه  التفضيل  أفعل  مأخذ  اىل  احلقيقة  يف 

بزمانهم أزيد وأكثر من شبههم بآبائهم. 
موافقٍة  أكثر  الزمان  يوافقون  الناس  مجيع  ان  املعنى 
ويشابهونه أشد مشابهة ؛ حتى اذا رأوا أحدًا جعله الدهر ذا 
اجلاه طيب االحوال وكثري االموال وصاحب اخلدم واحلشم 
أشد  يعظمونه  وأدبًا  علمًا  وأقل  وحسبًا  نسبًا  أدنى  كونه  مع 
تعظيم ويكرمونه أعظم تكريم وحيبونه أمت حمبة ويودونه أكمل 
مودة ؛ وان كان بينه وبني آبائهم عداوٌة ظاهرٌة ومالفٌة بينة، 
واذا رأوا أحدًا على خالف ذلك حيقرونه كل احلقارة ويهينونه 
ومودٌة  قدميٌة  حمبُة  آبائهم  وبني  بينه  كان  وان  االهانة؛  حّق 

مستدمية. 
بتصرف/سندس عدنان 
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اقوال االمام علي عليه السالم
كن ابدا راضيا مبا يأتي به القدر.  	•

من قنع بقسمِة اسرتاح. 	•
االمحق غريب يف بلدته مهان بني اعزته. 	•

الدنيا سوق اخلسران. 	•
املوت اول عدل االخرة. 	•

أال اخربكم
وآله وسلم  مر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
مبقربة فنادى :يا اهل القبور اال اخربكم مبا 
حدث بعدكم , تزوج نساؤكم, وبيعت مساكنكم 
, واقتسمت اموالكم , فهل انتم مربون مبا 
عاينتم , ثم قال : اال انهم لو انهم اذن هلم يف 

اجلواب لقالوا : وجدنا خري الزاد التقوى.

ثالثة لعلي )عليه السالم( وليس للنيب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم 

وآله  عليه  ان رسول اهلل صلى اهلل 
اوتيت  السالم  عليه  لعلي  قال  وسلم 
اوتيت  انا,  وال  احد  يؤتهن  لو  ثالثًا 
انا مثله, واوتيت  صهرا مثلي ومل اؤت 
ومل  ابنيت  فاطمة  مثل  صديقة  زوجة 
واوتيت احلسن واحلسني   , اؤت مثلها 
من صلبك ومل اوت من صليب مثلهما 

ولكنكم مين وانا منكم.

خلق االشياء 
السالم:  عليه  قال  البيان  خطبة  يف 
يوم  االشياء  خلق  ابتدا يف  اهلل  ان  اعلموا 
االحد اىل يوم اخلميس اىل ثالث ساعات 
فيها  اول ساعة خلق  يوم اجلمعة ويف  من 
رجاًء واالوقات واآلجال ويف الساعة الثانية 
آدم  الثالثة خلق  الساعة  االرزاق ويف  خلق 

)عليه السالم(.

أجوبة مسابقة القوارير 2
1. ُأّمنا حواء، هابيل وقابيل.

)رائدة  تريشكوفا  فالنتينا   .2
فضاء(

عليهما  علي  بنت  زينب   .3
السالم

4. صفية بنت عبد املطلب عمة 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

يوم اخلندق.
الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  }وَالَّذِينَ   .5
ثَمَانِنيَ  َفاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بَِأرْبَعَةِ  يَْأُتوا  َلمْ  ُثمَّ 

جَْلدَةً{ النور/ 5.
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كثرية هي العقبات اليت تعرتض 
طريقِك كل يوم، خالف مع صديقة، 
مساع كلمة جارحة، إخفاق يف مهمة، 
تعطيها كل وقتِك وجهدِك وتفكريِك 
وعقلِك ولكن.. هل سألت نفسك هل 

يستحق األمر كُل هذا العناء؟!
كم مرة مسحت لليأس أن يطرق 

بابك؟!
الكأس  نظرِت  مرة  كم 
أمامِك؟وقلِت: إن نصف كأسي فارغ 
كأسي  نصف  تقولي  أن  من  بداًل 

مملوء. 
ماقيمتِك إذا مسحِت للتوافه أن 

حتطمِك وتسحق كربياءِك!!
أين عزميتك عندما تفتحني بابًا 
كي  واإلحباط  واهلم  واحلزن  لألمل 

تدخل إىل نفسك؟
تتخلله  طويل  درب  احلياة 
السعادة  معنى  تعريف  فلن  العقبات، 
الشقاوة،  كأس  تتجرعي  أن  دون 
النجاح دون أن  ولن تشعري بفرحة 
جتربي الفشل، ولن تنعمي بالراحة 

دون أن تعريف معنى األمل هكذا هو 
درب احلياة... 

الدرب  بهذا  منر  فجميعنا 
ومجيعنا نتعثر فيه ولكي تستطيعي 
كل  تواجهي  أن  عليك  فيه  املشي 
أحيانا  الفشل  من  واجعلي  العقبات 
سببا لنجاحك وذخرية خلربتِك فلن 
جتدي طريقا ممهدا يفتح لِك ذراعيه 
غري األمل بل ستعرتضك الكثري من 
العقبات، بل رمبا تصل بِك املرحلِة 
انِك غري قادرة على املتابعِة وتنادي 
كل ذرة من كيانِك أن تعلين هزميتِك 

بسهولة وتعلين استسالمِك؟!
تستحقني  فأنِت  كذلك  ُكنِت  أذا 

أن حتطمِك التوافه!!!
أكون منصفة، فقد مررت  ولكي 
انهزامي،  فيها  أعلنت  بلحظات 
امرأة  أصبحت  بدقائق  ومررت 
شتات  مجع  التستطيع  حمطمة 
كفيلة  واحدة  كلمة  كانت  نفسها، 
كفيلة  ونظرة  كربيائي،  جبرح 
أفقت  وعندما  مشاعري  بتمزيق 

نظرتي  اختلفت  غيبوبيت...  من 
على  القادرة  وحدي  فأنا  للحياة، 
التحكم باملسار الذي امشي به بعد 
إرادة اهلل وأنا وحدي أعلن انهزامي 

وانتصاري... 
تبدأي  أن  بإمكانك  أيضا!  أنِت 
املرة  هذه  ولكن  جديد  من  املعركة 
تنتصري  إن  عينيِك  نصب  ضعي 
وال تستسلمي هلزمية توافه حياتِك، 
وقلقِك  وإحباطك  بأملِك  ادفعي 
وحزنِك وجروحِك بعيدا عن ميلة 
رأسِك، فحياتِك كنز مثني التستحق 

أن تضيعيها بني هاويات الطرق.. 
حبياتِك..  حلظة  كل  عيشي 
فيها  تلفظ  حلظة  آخر  وكأنها 
الصداقة،  عن  أحبثي  أنفاسِك، 
عن  االنتماء،  عن  اإلخالص،  عن 
التزامك  إطار  ولكن ضمن  العائلة.. 
القيمة،  اإلسالمية  ونشأتِك  بدينِك 
يف  سعادة  أي  مفتاح  أن  وتذكري 
الدنيا اليأتي إال برضا اهلل سبحانه 

وتعاىل.. ورضا والديِك. 

التجعلي توافه الحياة تحطمِك

استمتعي بحياتِك
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غري  الشخصية  تلك  هي  االنطوائية:  الشخصية 
االجتماعية اليت تكون عاجزة عن إقامة عالقات اجتماعية 
ناجحة ومبعنى آخر: عاجزة عن االنتماء واالقرتاب وااللتحام 
بالنسيج البشري، وللتعرف على حقيقة ذاتك ومدى وجود 
اإلجابة  ميكنك  عدمه  من  لالندماج  االجتماعي  الدافع 
الثالث  اإلجابات  بإحدى  القادمة  األسئلة  على  الصادقة 
اليت تتناسب معك وتتوافق مع طبيعة شخصيتك، وما كنِت 
ستفعلني فعاًل لو كنِت يف تلك املواقف أجييب بنعم أو »ال«وإذا 

كنِت غري متأكدة أجييب بال أدري
األسئلة: 

- هل تساعدين جريانك؟ 
- هل أنِت معتادة على النزهة أسبوعيًا؟ 

- هل تردين على اخلطابات مبجرد استالمك هلا؟ 
- هل جتيدين التعامل مع األطفال؟ 

- هل حتبني احليوانات األليفة؟ 
- هل حتبني أن تتكلمي كثريًا مع الناس؟ 

- هل تكسبني صديقات جددًا يف كل عطلة صيفية؟ 
- هل حتبني املشاركة يف الرحالت باختالف أنواعها؟ 

- هل تفضلني دعوة األهل واألقارب على الطعام؟ 
- هل حتبني العطالت واإلجازات للتواجد بني أسرتِك؟ 

- هل من السهل عليك اكتساب األصدقاء؟ 
- هل ميكنك إلقاء كلمة ترحيب برأي جديد يف العمل؟ 

- هل ترغبني يف ممارسة أي عمل تطوعي؟ 
- هل تفضلني الكالم أكثر من االستماع؟ 

هل أنِت 
انطوائية فعالً

ال ال أدري  نعم

؟
اكتشاف الذات
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التقويم: امنحي نفسك درجتني 
عند كل إجابة، بنعم ودرجة واحدة 
لكل إجابة بـ )ال أدري( وال تعطي 
وأمجعي  )بال(  إجابة  لكل  شيئًا 

الدرجات اليت حصلت عليها: 
أواًل: إذا حصلت على جمموع 
درجات من )26-30( درجة فهذا 

على  إنطوائية  غري  أنك  يعين 
متامًا  العكس  على  بل  اإلطالق 

أنت إجتماعية بدرجة كبرية. 
ثانيًا: إذا حصلت على درجات 
درجة   )25-22( مابني  ترتاوح 
لست  أنك  أيضًا  يعين  فهذا 

إنطوائية، بل إجتماعية جدًا. 

ثالثًا: إذا حصلِت على درجات 
درجة   )21-18( مابني  ترتاوح 
فهذا يعين أنك إجتماعية ولست 

إنطوائية أيضًا. 
رابعًا: إذا حصلت على درجات 
درجة   )17-13( مابني  ترتاوح 
اىل  اجتماعية  إنك  يعين  فهذا 
حد ما، وإن كنت متيلني لإلنطواء 

بعض الشيء. 
على  حصلت  إذا  خامسًا: 
 )12-9( مابني  ترتاوح  درجات 
إنطوائية  يعين  فهذا  درجة 
وصفك  والميكن  الشيء  بعض 

باإلجتماعية أو املعتدلة. 
على  حصلٍت  إذا  سادسًا: 
 )8-5( مابني  ترتاوح  درجات 
درجات فهذا يعين إنِك إنطوائية 
فعاًل وغري إجتماعية وهو مالحظ 

يف سلوكياتك وأفعالِك. 
أربع  على  حصلٍت  إذا  سابعًا: 
درجات فقط فأقل من هذا يعين 
شديدة  إنطوائية  من  تعانني  إنك 
البد  النفس  مع  وقفة  تستحق 

منها. 
أن  حواء  عزيزتي  يا   ِ عليك 
بأن  تامة  قناعة  على  تكوني 
يعيش وحيدُا  أن  اإلنسان الميكن 
مبعزل عن اآلخرين بصرف النظر 
عدمه،  من  إليهم  حاجته  عن 
تأقلمي لإلندماج مع اآلخرين وال 
ختايف الناس، كوني أكثر إجيابية 
تستطيعني  وعندها  نفسِك  مع 

التأقلم تدرجييًا مع اآلخرين. 
أسبوعني  مرور  بعد  فيمكنِك 
على  بالتدريب  قيامك  على 

االندماج مع اآلخرين. 
صبا عبد علي مّخاس

ďĐ

حمرم 1435 هـ  - تشرين الثاني 2013م



حلقات الشوكالتة

املقادير 
نصف كوب زبدة مذابة
فنجان قهوة سكر بودرة

بيضة
نصف كوب حليب سائل

رشة فانيال
من مخس إىل سبع مالعق طعام كاكاو بودرة

الطريقة
خنلط مجيع املقادير يف خالط العصري إال الكاكاو 
يصبح  حتى  تدرجييا  بإضافته  نقوم  سوف  أننا  حبيث 
لون اخلليط مائاًل للبين الغامق هكذا إنتهينا من صنع 

الشوكالتة. 
ونقوم  أولكر  اآلن حنضر علبة واحدة من بسكويت 
بتكسريه لقطع متوسطة احلجم )يعين ال تكون ناعمة 
وال كبرية( ونضعه جانبا وحنضر ثالثة أرباع كوب من 
اجلوز ونقوم بتكسريه بنفس الطريقة جيب مراعاة أن ال 
نقوم بتنعيم البسكويت واجلوز كثريًا يعين يكون مبعنى 

أصح مطحونًا خشنًا. 
ونقوم  معا  واجلوز  البسكويت  خبلط  نقوم  اآلن 
تتكون  حتى  معا  وخنلطها  فوقهمًا  الشوكالته  بإضافة 

لدينا عجينة. 
املنتصف  يف  العجينة  ونضع  سولفان  ورقة  حنضر 

نقوم  بعدها  طولي  عامود  شكل  على  بتشكيلها  ونقوم 
يوم  ملدة  الفريزر  وترتك يف  عليها  السولفان  ورق  بلف 
ورق  ويزال  دوائر  هيئة  على  تقطع  ثم  ومن  األكل  قبل 

القصدير عنها وتقدم فورا. 
سحر نوري

بطاطس مقرمشة
تقشر حبات البطاطس وتقطع إىل أصابع أو إىل أي شكل آخر نفضله ثم تغسل ومتلح وتقلى بالزيت احلاروعند 
قليها ال حنمرها فقط نرتكها إىل أن تنضج ثم نرفعها من املقالة ونضعها يف مصفاة إىل أن تربد جيدًاثم حنمي 

الزيت مرة أخرى وحنمر به أصابع البطاطس فنحصل على طبق بطاطس مقرمش ولذيذ. 

ďđ

القوارير جملة شهرية تعين بشؤون املرأة

لِك سيدتــــي



هل تعلم؟!!
* إن الدم أغلى وأمثن شيء 
يف جسد اإلنسان إذا ُفقِد فقدت 
دمه  يبذل  فالذي  الروح  معه 
وخالد،  عزيز  بنفسه  ويضحي 
وهذه إشارة اىل ثقافة الشهادة 
فقطرة  اهلل  مع  يتعاملون  ألنهم 
اهلل،  تراق يف سبيل  اليت  الدم 
من  تسكب  اليت  الدمع  وقطرة 
خشية اهلل هي أحب القطرات 

اىل اهلل. 

على  البكاء  تعلم  هل   *
جتديد  الشهداء  سيد  مصيبة 
وثقافة  عاشوراء  مع  للبيعة 
الشهادة وسكب الدموع هو نوع 

من إقرارالعهد. 
الصادق  اإلمام  قال   *
والبكاء  اجلزع  السالم«كل  عليه 
والبكاء  اجلزع  سوى  مكروه، 

على احلسني عليه السالم«. 
تربة  منح  اهلل  تعلم  *هل 
مقابل  يف  احلسني  االمام 
وإستشهاده  الكربى  تضحيته 
يف سبيل إحياء الدين معطيات 
شفاء  وفيها  خاصة،  وأحكاما 
السجود  فإن  وهلذا  لألمراض 
مستحب،  الرتبة  هذه  على 
اليت  الدامية  كربالء  فرتبة 
ملهمة  الشريف  جسدُه  تضم 

للتضحية والعظمة. 
الصادق  اإلمام  لدى  *كان 
عليه السالم منديل أصفر فيه 
حل  إذا  الشهداء،  سيد  تربة 
وقت الصالة سكب ذلك الرتاب 
يف موضع سجوده وسجد عليه 
تربة  على  «السجود  وقال: 
احلسني خيرق احلجب السبع« 

عليه  احلسني  االمام  *إن 
بعدما  وأصحابه  السالم 

استشهدوا ورحل جيش الكوفة 
من كربالء، كان يأتي يف كل ليلة 
أسد من جهة أسد عند موضع 
من  الصباح  عند  ويعود  القتلى 
يقرتب  األسد  وكان  أتى،  حيث 
اإلمام احلسني عليه  من جسد 
تشبه  حالة  ويظهر  السالم، 
وجهه  وميرغ  والنحيب  البكاء 

باجلسد. 
*هل تعلم إن عادة الفالحني 
فيما مضى تعيني لوح من تلك 
اإلمام  بإسم  الزراعية  األلواح 
وبعد  السالم(  )عليه  احلسني 
جين احملصول حتسب عائداته 
وتدفع اىل إحدى التكايا لينفق 
العمل  وهذا  العزاء  جمال  يف 
وحمصول  زراعة  يف  جيعل 

الفالحني خريًا وبركة. 
أمساء جاسم 

هل تعلم
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ليلة تبديل الرايات
ان استشهاد قربان اهلل السبط الشهيد عليه السالم الذي هزت مصيبته أركان 

عرش اهلل وأسقطت ثورته أقنعة الدجل والنفاق، والظلم والطغيان، يوم أطلقها صرخةاً مدوّية:
)ما خرجت أشرااً وال بطرااً وال ظاملااً وال مفسدااً، إمنا خرجت لالصالح يف أمة جدي(.

فيا سيدي يا أبا عبد اهلل أصلحت، وأصلحت، وأصلحت، فها هو دين جدك املصطفى ما زال 

، وما زالت ماليني املؤمنني تنادي من يوم استشهادك اىل هذه اللحظة اىل يوم القيامةِ  غضااً طريااً

لبيك يا حسني...


