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َة  بِبَكَّ ذِي  َللَّ لِلنَّاِس  وُضِ��عَ  بَيْتٍ  َأوََّل  }إِنَّ  احلكيم:  كتابه  يف  وعال  جل  اهلل  قال 
هِ عََلى  مُبَارًَكا وَهُدًى لِْلعَاَلمِنيَ * فِيهِ َآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مََقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخََلهُ َكانَ َآمِنًا وَلِلَّ
)آل  الْعَاَلمِنيَ{  َغنِيٌّ عَِن  هَ  اللَّ َفِإنَّ  إَِليْهِ سَِبيلً وَمَنْ َكَفرَ  اسَْتَطاعَ  مَِن  الْبَيْتِ  النَّاِس حِجُّ 

عمران:97-96.
عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أنه قال إلعرابي: )لو أن قبيس لك ذهبة 
محراء، أنفقته يف سبيل اهلل ما بلغت به ما يبلغه احلاج(. الوسائل ، الباب 46 من 

أبواب وجوب احلج وشرائطه ، احلديث2
 تبقى أسرار احلج بعيدة عن اإلحاطِة مهما بلغت قدرة الذين تصدو لسرب غورها 
ما داموا دون مستوى الكمال، غري إن كشف بعضها وأستلهام اجململ من آثاِر احلكمة 

لبعضها اآلخر يتوقف على مدى أنفتاح احلاج عليها.
وال شك يف إن هذه الدعوة املباركة هي هبة من هباِت الرمحن املنان ملا هلذا البيت 
املبارك من قدسيٍة يف النفوِس وعظمٍة عند اهلل فالبيت املطهر تذكرة للناس مبعلم 
قدسي يربط ملكوت السماء بالبشِر لذا قال عنه تعاىل:)وهدًى للعاملني( وقد قيل يف 

هذا البيت إّنه أّول بيٍت بين للناِس ومل يكن قبله بيٌت مبين...
تواٍد  من  اإلســالِم  ما يف  بكل  ينطق  لإلسالِم  احلج عالمة شاخصة  ُجِعل  حيث 
اإلنسان، فاحلمد هلل  وأحــرتام حلقوق  وتكاتف وتسامح ومساواة  وتعاطف  وتراحم 
يقفون يف  لوحدة عباده حني  ورمــزًا  وأمنًا،  للناس  مثابة  احلــرام  البيت  الذي جعل 
مكان واحد، ويلبون بصوت واحد:)لبيك اللهم لبيك(، متوجهني حنو قبلة واحدة ورب 
واحد، يؤدون مناسك مجعت عبادات كثرية، وساوت بني الرئيس واملرؤوس، والغين 

والفقري، هدفهم تلبية دعوة إهلية صدرت عليهم.
 ومن عجائب هذا املوسم املبارك إّن املسلم ال يشعر بتعٍب وال نصب على الرغِم من 
أنه يبذُل جهدًا فوق طاقته وال يشعر مبلل أو سأم فهو يسهر كثريًا وميضي الليالي 
متعبدًا ال ينام إال ساعاٍت قليلة وهو يف شغٍل عن متطلباِت جسده ألنه مشغول بلقاِء 

ربه العظيم يرجو أن ينظر إليه بعني رمحته وخيشى أاّل يعود وهو مثقل بذنوبه.
فاحلج درٌس ربانّي ال بّد من أن يستوعبه املسلمون خالصته أّن اجملتمع الذي خيلقه 
احلج هو جمتمع أخالقي مثالي يعرب عن رغبة اإلسالم يف إصالح اجملتمع، ويعمل 
اإلسالم  اهلل وشريعة  وإتباع سبيل  اإلبتعاِد عن احملّرمات  على  النفس  توطيد  على 
وحتقيق ما يرضى اهلل ورسوله، والعزم على بدء حياة عامرة بالعبادة واخلشوع هلل 

العظيم والتوبة النصوح من كلِّ عمل غري صاحل والعزم على التخّلي عنه. 

َة مُبَارًَكا وَهُدًى لِْلعَاَلمِنيَ{  ذِي بِبَكَّ }إِنَّ َأوََّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاِس َللَّ

)آل عمران:96(.

حكمة احلج

ذي الحجة 1435 هـ  - ترشين االول 2014م

Ď

كلمة العدداألبواب المجلة



س1/ عندما يتقدم شخص اىل 
يقوم  االحيان  بعض  يف  فتاة  خطبة 

األهل بالرفض ما حكم ذلك؟ 
الشخص  ي���رد  ال  أن  ينبغي  ج/ 
بصفتني  يتمتع  ك���ان  اذا  اخل��اط��ب 
ه��م��ا االخ����اق وال��ت��دي��ن ف��ع��ن رسول 
وسلم(:)اذا  وآل��ه  عليه  اهلل  اهلل)صلى 
ت���رض���ون خ��ل��ق��ه ودينه  ج���اءك���م م���ن 
فتنة يف  ت��ك��ن  ت��ف��ع��ل��وه  إاّل  ف���زوج���وه، 
االرض وف��س��اد ك��ب��ر()حب��ار االن���وار/

ج88:ص264(.
والتوسط  السعي  حكم  ما  س2/ 
والـــشـــفـــاعـــة يف الـــتـــزويـــج وارضـــــاء 

الطرفني. 
التزويج  يف  السعي  يستحب  ج/ 
والشفاعة فيه وارضاء الطرفني الزوج 
وال��زوج��ة وأه��ل��ه��ا وم��ن��ه م��ا يصطلح 
املرأة  خطبة  عند  اآلن)باملشية(  عليه 

من أهلها. 
أن  للرجل  الــذي جيــوز  ما  س3/ 

ينظر اليه من جسد املرأة؟ 
ج/ جيوز للرجل أن ينظر اىل وجه 
شهوي  تلذذ  دون  من  االجنبية  امل��رأة 
استحبابًا  األح���وط  ك��ان  وأن  ريبة  او 

تركه. 
ال���وج���ه  إىل  ال���ن���ظ���ر  جي�����وز  وال 
كان  اذا  االجنبية  امل��رأة  من  والكفني 
النظر بتلذذ شهوي او مع الريبة، كما 
أنه ال جيوز للرجل أن ينظر اىل جسد 
املرأة ما عدا الوجه والكفني من جسد 
أكان  س��واٌء  وشعرها،  االجنبية  امل��رأة 

بتلذذ شهوي او مع الريبة ام ال. 
س4/ هل حيرم على املرأة النظر 

اىل بدن الرجل االجنيب؟ 
ج/ حيرم على املرأة النظر اىل بدن 
الرجل االجنيب حتى الوجه واليدين 
مع  او  ش��ه��وي  بتلذذ  النظر  ك��ان  اذا 
الريبة، بل االحوط لزومًا أن ال تنظر 
االلتزام  على  ال��س��رة  ج��رت  م��ا  اىل 
والظهر  وال��ب��ط��ن  ك��ال��ص��در  ب��س��ره 
تلذذ شهوي وال  كان با  وأن  وحنوها 

اليت  امل��واض��ع  اىل  نظرها  وأم��ا  ريبة 
ج����رت ال���س���رة ع��ل��ى ع����دم االل���ت���زام 
والقدمني  واليدين  كالرأس  بسرها 
وحنوها فالظاهر جوازه من دون ريبة 
ك���ان االح���وط  ت��ل��ذذ ش��ه��وي، وان  وال 

استحبابًا تركه.
الغري  بــدن  س5/ هل جيــوز ملس 

وشعره؟ 
ج/ ال جيوز ملس بدن الغر وشعره 
ح��ت��ى امل��م��اث��ل ب��اجل��ن��س-ع��دا ال���زوج 
والزوجة- اذا كان اللمس بتلذذ شهوي 
تلذذ  دون  اللمس من  وأما  الريبة،  او 
شهوي او مع ريبة فيجوز بالنسبة اىل 
ابدًا  نكاحه  احمل��رم)ال��ذي حيرم  شعر 
لنسب او رضاع او مصاهرة( واملماثل 
اليه من  النظر  يف اجلنس وما جيوز 

بدنهما)احملرم واملماثل(. 
واالجنبية  االج���ن���يب  ب����دن  أم����ا 
مل��س��ه��ا مطلقًا  ف���ا جي���وز  ش��ع��ره��م��ا 
النظر  ال����يت جي����وز  امل����واض����ع  ح��ت��ى 
اليها، فتحرم املصافحة بني االجنيب 

واالجنبية إال من وراء الثوب وحنوه.
املرأة  على  الــذي جيب  ما  س6/ 

أن تسرته عن الرجال االجانب؟ 
تسر  أن  امل������رأة  ع��ل��ى  جي���ب  ج/ 
ال��وج��ه والكفني  وش��ع��ره��ا وم���ا ع���دا 
م��ن ب��دن��ه��ا ع��ن غ��ر ال����زوج واحمل���ارم 
جواز  فاالظهر  والكفان  الوجه  وأم��ا 
اب��دائ��ه��م��ا اال م��ع خ���وف ال���وق���وع يف 
او ك��ون االب��داء بداعي ايقاع  احل��رام 
الرجل يف النظر احملرم فيحرم االبداء 

حينئذ حتى بالنسبة اىل احملارم. 
ه��ذا يف غ��ر امل���رأة املسّنة ال��يت ال 

ترجو النكاح. 
الرجل  ــى  عــل جيـــب  هـــل  س7/ 

التسرت من املرأة االجنبية؟ 
ال���رج���ل  ع���ل���ى  جي����ب  ال  ك����ا  ج/ 
التسر من املرأة االجنبية وأن كان ال 
جيوز هلا على االحوط وجوبًا النظر 
اىل غ��ر م��ا ج��رت ال��س��رة على عدم 

االلتزام بسره من بدنه. 

س8/ هل هناك استثناء من حرمة 
النظر واللمس ووجوب التسرت؟ 

النظر  ح��رم��ة  م���ن  يستثنى  ج/ 
ال��ت��س��ر يف موارد  وال��ل��م��س ووج����وب 
توقف  اذا  ك��م��ا  ذل���ك  اىل  االض���ط���رار 
الغرق  م��ن  االجنبية  امل���رأة  استنقاذ 
او  النظر  على  حنوهما  او  احل��رق  او 
اللمس احملرم فيجوز حينئذ ملزامحة 
امل��ه��م ل��أه��م ف��رف��ع ال��ي��د ع��ن املهم، 
النظر  االض���ط���رار  تطلب  اذا  ول��ك��ن 
اقتصر  العكس  او  اللمس  دون  فقط 

على ما اضطر اليه فقط. 
للعالج  املرأة  اذا اضطرت  س9/ 
عند الطبيب فهل جيوز له النظر اىل 

بدنها وملسه بيده؟ 
العاج  اىل  امل��رأة  اضطرت  اذا  ج/ 
من مرض وكان الرجل االجنيب ارفق 
بعاجها من النساء جاز له النظر اىل 
املعاجلة  توقف  مع  بيده  وملسه  بدنها 
أمكن  واذا  معًا،  والنظر  اللمس  على 
االكتفاء بأحدهما)اللمس أو النظر( 

ال جيوز االخر. 
او  لــلــطــبــيــب  هـــل جيـــوز  س10/ 
املريض  عـــورة  اىل  النظر  الطبيبة 

عند املعاجلة؟ 
ج/ اذا اضطر الطبيب او الطبيبة 
النظر اىل  اىل  املريض  عند معاجلة 
ينظر  ال  أن  وجوبًا  فاالحوط  عورته 
بشكل  اليها  ينظر  بل  مباشرة  اليها 
املرآة  يف  اليها  كالنظر  مباشر  غ��ر 
املعاجلة  ت��ط��ل��ب��ت  اذا  اال  وش��ب��ه��ه��ا، 
ال��ن��ظ��ر اىل ال���ع���ورة ف���رة اط����ول او 
من  الطبيبة  او  الطبيب  يتمكن  ال 
املعاجلة اال بالنظر اىل العورة بشكل 

مباشر. 

* السيد خضر املدني

التقوى
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

فقه األسرة



َآمَنُوا  ��ذِي��نَ  الَّ َأيُّ��هَ��ا  يَ��ا  تعاىل:}  قــال 
وََأنُْتمْ  إِلَّ  تَمُوُتنَّ  وََل  ُتَقاتِهِ  حَقَّ  هَ  اللَّ اتَُّقوا 

مُسْلِمُونَ{)آل عمران:102(. 
اهلادي)عليه  ــي  عــل االمــــــام  قــــال 
ُيــتــّقــى ومن  الـــســـالم(:)مـــن اتــقــى اهلل 
ـــفـــيـــض  ـــطـــاع()الـــوايف:ال ُي اهلل  اطـــــاع 

الكاشاني:ج1(
كِل  مــن  لــإلنــســاِن  محاية  فالتقوى 
واملوبقات  واحملــرمــات  املعاصي  ــواع  أن
الفكرية  االحنــــرافــــات  اشـــكـــال  وكــــل 
اىل  نتيجة  تــكــون  ألنــهــا  والــســلــوكــيــة، 
ليوِم  الــزاد  خمافِة اهلل عز وجل، فهي 
فيه  ينفع  ال  الــذي  اليوم  ذلــك  القيامة 
أتــى اهلل بقلب  بــنــون اال مــن  مـــاٌل وال 
سليم، فهي وهج يسري، وروح تتحّرك 
يف شريان كلِّ نشاط من انشطة اخلري، 
الصاحلة،  االعــمــال  من  كــّل عمل  ويف 
فبالتقوى يكون اإلنسان مطيعًا خلالِقِه 
عز وجل ، ومنسجمًا مع واقِع فطرته، 
نشاط،  من  وتعشق  تألف وحتب  فيما 

وبهذا فهو احلصانة ألعماِل الرب. 
قال اإلمام الصادق)عليه السالم(: 
)التقوى على ثالثِة أوجه: تقوى يف اهلل 
تــرك احلــالل فضاًل عن الشبهِة   وهــو 

وهــو تقوى خــاص اخلــاص وتقوى من 
الشبهات فضال  تــرك  وهــو  تعاىل  اهلل 
عــن احلـــراِم وهــو تــقــوى اخلـــاص وهو 
تــقــوى مــن خـــوِف الــنــار والــعــقــاب وهو 
ــرك احلـــرام وهــو تــقــوى الــعــام ومثل  ت
الــتــقــوى كــمــاء جيـــرى يف الــنــهــر ومثل 
هذه الطبقات الثالث يف معنى التقوى 
كأشجاٍر مغروسٍة على حافِة ذلك النهر 
من كِل لون جنس وكل شجرة منها متتص 
املاء من ذلك النهر قدر جوهره وطعمه 
ولطافته وكثافته ثم منافع اخللق ذلك 
األشجار والثمار على قدِرها وقيمتها.

)حبار االنوار:اجمللسي/ج67(.
نرى أن إنعدام التقوى من اإلنسان 
يؤدي اىل فساده يف ذاته، واىل افساده 
لغريه، فهو ال يعرف ما له وما عليه، كل 
ذلك ألنه ال تقوى له، وال عالقة له مع 

اهلل عز وجل، وهلذا
يستبيح  التقوى  مــن  احملـــروم  جنــد 
واحملرمات  واملعاصي  االخطاء  لنفسه 
ونفاق  وكــذب  باطل  من  املنهيات  وكــل 
ومــا اىل ذلـــك، واكــثــر مــن ذلــك فأنه 
االفساد  يف  التوسيع  لنفسه  يستبيح 

وعمل الشر.

والقرآن مل جيعل العبادة هي الغاية 
النهائية خللق االنسان، بل جعلها غاية 
اخرى،  غايات  عليها  ورّتــب  متوسطة، 
يَا  تعاىل:}  قوله  ورد يف  ما  قبيل  من 
َأيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَُّكمُ الَّذِي خََلَقُكمْ 
ُكمْ تَتَُّقونَ{ وَالَّذِينَ مِنْ َقبْلُِكمْ َلعَلَّ
هي  التقوى  ُجعلت  حيث  )ال��ب��ق��رة:21(، 
ُخلق  اليت  العبادة  من  واهلــدف  الغاية 
االنسان ألجلها، وهذا معناه أن التقوى 
هي الكمال املطلوب لالنسان، والعبادة 
للوصول اىل  االرضية  تهيئ  اليت  هي 

هذا الكمال.
للمرأة  مهمة  التقوى  إن  واخـــريًا   
يف كــل اجملـــاالت...فـــان تــقــوى اهلل عز 
راسخة يف  هيئة  تكون  أن  ينبغي  وجل 
وكذلك يف معرفة حقوق  املــرأة،  نفس 
االوالد، ويف االخالص  وتربية  الــزوج، 

يف العمل. 
فالتقوى ميزان التفاضل بني الرجل 
واملرأة كما ورد يف كتابه الكريم:}إِنَّ 
��هِ َأتْ���َق���اُك���مْ{  َأْك���رَمَ���ُك���مْ عِ��نْ��دَ ال��لَّ

)احلجرات:13(.

التقوى
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للعتبة  ــعــامــة  ال األمـــانـــة  بــــادرت 
دورات  بــفــتــح  املــقــدســة  احلــســيــنــيــة 
أمرًا  لكونها  األولــيــة(  )اإلســعــافــات 
ضروريًا ملواجهة أي حالة طارئةمير 

هلا البلد يف الوقت الراهن.
الـــســـّيـــد )امحـــــد عبد  ــــذا قــــام  ل
املفرزة  مــســؤول  الــشــّمــري(  اجلليل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبية 
بوضع  الــدولــة  دوائـــر  مــع  بالتنسيق 
األولية  اإلســعــافــات  لتعليم  دورات 
اليت ميكن  الطارئة  للحاالت  الطبية 

الفرد.  أن يواجهها 
ــري من  ــشــّم ــد ال ـــني الــســّي وقـــد ب
خالل دوراته اليت أقيمت على قاعة 
عن  تفصيلي  بشرح  األنبياء(  )خامت 
احلاالت اليت ميكن أن حتدث بشكل 

بتعليم  قـــام  وأيــضــًا  ونــظــري  عملي 
دوائر  منتسبات  من  النسوي  الكادر 
العضل  يف  األبـــر  زرق  عــلــى  ــة  ــدول ال
الوريد  الـ)cannula(يف  ووضـــع 
أي  أّن  ووّضــح  ودقيق،  عملي  بشكل 
زرق  نتيجة  املسعف  بــه  يــقــوم  خطأ 
يــؤدي اىل وفــاة الشخص،  األبــر قد 
مــن مادة  يــعــود اىل حتــســس  وهـــذا 
أسباب  وهـــنـــاك  الــكــثــرية،  الـــعـــالج 
كثرية مما ال يسع اجملال لذكرها....

عن  الشّمري  السّيد  حتــدث  كما 
ردهة الطوارئ، فاملريض الذي لديه 
حتويله  يتم  العظام  يف  وتهشم  كسر 
الذي  واملــريــض  الــكــســور  اىل ردهـــة 
اىل  يــتــم حتــويــلــه  قلبية  نــوبــة  لــديــه 

وهكذا....  القلبية  الردهة 

الشّمري يف حماضرته  أشار  كما 
حتتاج  الــيت  احلـــاالت  اىل  العلمية 
وأهميتها  السريرية  الفحوصات  اىل 
يف التشخيص منها:)املفراس والرنني 

واألشعة وغريها(.  والسونار 
املغذي  وضع  كيفية  شرح  وأيضًا 
هناك  أن  وبـــني  للمريض   )fluid(
فاملريض  املغذي،  من  متعددة  انواعًا 
الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو 
هبوطه يأخذ نوعًا خاصًا من املغذي، 
نوعًا  يأخذ  السكري  مريض  أن  كما 
أخـــر مــنــه، وأن نــقــص الــســوائــل يف 

اجلسم يأخذ نوعًا خاصًا أيضًا. 
)أمحــــــــد  عبد  ـــد  ـــســـّي ال وحــــــّث 
اجلليل( املرأة بأن تأخذ دورًا مميزًا 
يف هذه الظروف الصعبة، وأن تكون 

دور المفرزة الطبية
في االسعافات األولية
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والوعي  الــثــقــافــة  مــن  مــســتــوى  عــلــى 
لتقف  األســتــعــداد  أهبة  على  لتكون 
نداء  لتلبية  الرجل  أخيها  اىل جانب 
العزيز،  بلدنا  عــن  والــدفــاع  اجلــهــاد 
اإلسعاف  يف  بــــدورهــــا  تـــقـــوم  وأن 
الــطــيب يف حــالــة حــدوث أي طارئ. 
ضمن  مـــن  يــعــد  هــــذا  عــمــلــهــا  وإن 
يف  العليا  املرجعية  لفتوى  االستجابة 

والتدريب.  التطوع 
وقـــال الــشــّمــري عــنــد لــقــاء كادر 
اجمللة معه بإّن هناك إستجابة جيدة 
من احلضور واملشاركات من)مديرية 
الحظنا  وأيـــضـــًا  ـــالء(.  ـــرب ك زراعـــــة 
املعلومات  الكتساب  كبريًا  استعدادًا 

عمليًا.  وتطبيقها 
باملهندسة  اجمللة  كادر  ألتقى  كما 
)بـــشـــرى حمــمــد صاحل(  الـــزراعـــيـــة 
تعمل يف مديرية زراعة كربالء  وهي 
حضورها  من  اهلدف  عن  وسألناها 

التعليمية؟  الدورة  اىل هذه 
فأجابت: أنا أول مرة ُأشارك يف 
العتبة  الدورات ومن داخل  مثل هذه 
استفادتي  وكانت  املقدسة  احلسينية 
ومفصلة  كثرية  املعلومات  هــذه  مــن 

العملي جيد جدًا.  التطبيق  وأن 
خمتلف  اىل  الـــتـــطـــرق  مت  وقــــد 
اليت  واحلـــوادث  الشائعة  األمـــراض 
يتعرض هلا الشخص، وأنا أمتنى أن 
تكرر هذه الدورات مرة أخرى لغرض 
شخصيًا  ــا  وأن أفضل  بشكل  التعلم 
هذه  أمــارس  وســوف  الكثري  تعلمت 
من  كــل  واىل  عملي  يف  اإلســعــافــات 

اليها.  حيتاج 
وأمتناني  شكري  أقــدم  أن  وأود 
من خالل جملتكم املوقرة اىل العتبة 
اجلهود  عــلــى  املــقــدســة  احلــســيــنــيــة 
املبذولة من قبلهم كما أود أن أشكر 
املقيم  احملــــرتم  ســجــاد(  )أبــــو  األخ 
الدورات-دورة  هذه  على  واحملاضر 

األولية-.  األسعافات 
كـــمـــا حتـــــدث كــــــادر اجملـــلـــة مع 
عامر(  )عــامــرة  البيطرية  الدكتورة 
وســـألـــنـــاهـــا عــــن تــقــيــيــمــهــا لـــــدورة 

األولية؟  اإلسعافات 
املعلومات  إن  قــائــلــة:  فــأجــابــت 
الوقت  ويف  جــديــدة  اكتسبتها  الــيت 
ــمــة، وأنــــا أمتنى  ــّي نــافــعــة وق نــفــســه 
التعلم  لــغــرض  ــمــثــال(  ــت )ال بــتــوفــري 
اإلبر  زرق  عن  أفضل  وبشكل  عمليًا 
وغريها،  والكانولة  املغذي  وتشكيل 
كما أمتنى أن تستمر أيام هذه الدورة 

أكثر لغرض اإلستفادة بشكل كبري. 
العتبة  نــشــكــر  ــــا  ــــدورن ب وحنـــــن 
ــوفــري مثل  ــت ل املــقــدســة  احلــســيــنــيــة 
والتثقيفية  التعليمية  الــدورات  هذه 

الناس واجملتمع.  خلدمة 
العتبة  يشكر  اجمللة  كادر  وأخريًا 
اجلهود  ألجـــل  املــقــدســة  احلــســيــنــيــة 
املبذولة من قبلهم وخصوصًا األخ أبو 
للعتبة  الطبية  املفرزة  مسؤول  سجاد 
تستمر  أن  نــرجــو  وحنــن  احلسينية 
استطاعت حبق  ألنها  الــدورات  هذه 
اىل  واملعلومات  اخلدمات  تقدم  أن 
احلكومة  تستطع  مل  اليت  املواطنني 
العمل يف  أن تقدمها وأن جيعل هذا 
ميزان أعمال العاملني واهلل من وراء 

القصد. 
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نص الخطبة:
معقوهلا،  ال��ت��ف��ك��ر  يف  ))وأن�������ار 
امل��م��ت��ن��ع ع���ن االب���ص���ار رؤي���ت���ه، وعن 
كيفيته،  االوه��ام  وعن  االلسن صفته، 
قبلها  كان  ابتدع االشياء ال من شيء 
امتثلها،  امثلة  اح��ت��ذاء  با  وأنشأها 
ّكونها بقدرته وذرأها مبشيئته من غر 
حاجة منه اىل تكوينها وال فائدة له يف 

تصويرها((. 
 )وانار في التفكير 

معقولها(
أن  اال  عليه  مــا  االنــســان  إن  اي 
عقله  على  التوحيد  مسألة  يــعــرض 
وفكره ليجدها معقولة يؤيدها العقل 
وحيتمها  يفرضها  بل  السليم  والفكر 
ويـــرى ان ال مــنــاص مــن املــصــري اىل 

القول بتوحيد اخلالق تعاىل. 
)الممتنع عن االبصار 

رؤيته(
بالعني  يـــرى  ال  ــعــاىل  ت اهلل  فـــان 

الــبــاصــرة:}لت��درك��ه الب��ص��ار وهو 
فالرؤية  البصار{)النعام/103(  يدرك 
البصرية مستحيلة على اهلل تعاىل ملا 
ال  فهو  ومكانية  جسمية  من  يالزمها 

يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. 
)وعن االلسن صفته(

تدركه  ال  ـــعـــاىل  ت اهلل  أن  كـــمـــا 
بـــاحلـــواس فـــان االلــســن ال تــصــل يف 
تبارك  له اىل حــدود صفاته  وصفها 
وتعاىل اذ أنه تعاىل مطلق من مجيع 
اىل  بهذا  تشري  وقــد  صفاته  جهات 
الفاظها  استيعاب  عن  اللغات  قصور 

ملعاني صفاته او تعريف ذاته. 
)وعن االوهام كيفيته(

اي ال ميكن تصور الكيفية يف ذاته 
تستطيع  ال  واالوهـــام  كيفًا  له  ألن  ال 
تعاىل  ألنـــه  بــل  الــكــيــف  ذلـــك  ادراك 
اهلل  ذكـــروا)ان  وقد  الكيف،  منزه عن 
تــعــاىل جــعــل لــالنــســان قـــوى باطنية 
وهي احلواس اخلمس الباطنية وهي 

الذاكرة واحلافظة والواهمة واملفكرة 
واحلس املشرتك، والواهمة هي القوة 
اليت يدرك بها االشياء اجلزئية كأن 
يتصور االنسان امرأة مجيلة او قصرًا 
تصوره  وكلما  شــابــه،  مــا  او  شــاهــقــًا 
وال  خمــلــوق  فهو  توهمه  او  االنــســان 
اخلالق  يتصور  ان  االنسان  يستطيع 

)جل وعال(. 
عن االمام الباقر)عليه السالم(انه 
قال:)كل ما ميزمتوه بأوهامكم يف ادق 
مردود  مثلكم  مصنوع  خملوق  معانيه 
عليكم()فاطمة الزهراء من املهد اىل 

اللحد/374-373(. 
)ابــتــدع االشــيــاء ال مــن شــيء كان 
أمثلة  احـــتـــذاء  ــال  ب وأنــشــأهــا  قبلها 

امتثلها(. 
ومعنى كالمها أن اهلل تعاىل أفاض 
الوجود على كل املخلوقات ال من شيء 
سابق عليها بل خلقها ابتداًء واوجدها 
ابتداعًا) ال من مادة وال من شيء وبال 

إشراقات فكرية من أنوار 
خطبة الزهراءعليها السالم

احللقة الرابعة

ē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

بالغة النساء



اقتداء بأحد يف تصويرها(. 
احلديثة  االخــرتاعــات  اىل  انــظــر 
إمنا اقتدى خمرتعوها بأشياء اخرى 
اىل  نــظــروا  الــطــائــرة  صنعوا  فالذين 
تلصق  وكيف  طريانها  وكيفية  الطيور 
الطريان  وقـــت  بطنها  اىل  رجــلــيــهــا 
وترسل رجليها حني اهلبوط، وصنعوا 
السمكة  اىل  نظروا  حينما  الغواصة 
تغوص يف املاء متى شاءت وتطفو على 

املاء متى ارادت. 
املصانع  يف  الـــتـــطـــورات  وهـــكـــذا 
امثاهلا  احـــتـــذاء  مــن  كــلــهــا  واملــعــامــل 
تعاىل  اهلل  ولــكــن  بأشباهها  ــداء  واقــت
اوجد الكائنات بال احتذاء وال اقتداء 
اخـــرى مماثلة  اتــبــاع مبــوجــودات  وال 
وصف  وقد  الكائنات،  لتلك  ومشابهة 
السموات  بأنه}بديع  نفسه  تعاىل  اهلل 

والرض{)البقرة:117(. 
وهو  االبــــداع  يف  مبالغة  والــبــديــع 
اجياد الشيء بصورة خمرتعة بال مادة 
وهو  مثال  وال سبق  وال مكان  آلــة  وال 
بداعته  إن  ثم  عــّز وجــل...  به  خمتص 
واالرض  السموات  بديع  وكونه  تعاىل 
ــل يشمل  ب نـــوع  دون  بــنــوع  ال خيــتــص 
جواهرها  باقسام  املــوجــودات  مجيع 
من االنواع واالصناف وانواع اعراضها 
الذوات  من  ذات  كل  ففي  واوصافها 
ذاته  بــدائــع كثرية يف اصــل  تعاىل  لــه 
وعوارضها احملفوفة بها اليت رمبا ال 
بَعّد وال حصر، لذلك فريجع  حتصى 
هـــذا االســــم )بـــديـــع( فــيــه عـــّز وجل 
كل  يف  املطلقة  العظمى  ربوبيته  اىل 
واجزائها  وكلياتها  املــوجــودات  ذرات 

وجزئياتها. 
قال امري  املؤمنني )عليه السالم(: 
)مل خيلق االشياء من اصول ازلية وال 

اوائل ابدية بل خلق ما خلق فأقام حده 
وصور فأحسن صورته(. 

احلسن)عليه  ـــــــــام  االم وقــــــــال 
السالم(:)خلق اخللق فكان بديئًا بديعًا 

ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ(.
)كونها بقدرته وذرأها 

بمشيئته(
املطلقة  بقدرته  اوجدها  أي  كونها 
وذرأها أي خلقها مبشيئته أي بإرادته 
مل يستعن على اجيادها بأحد سواه ومل 
بل مبحض  ذلك  خيلقها جمبورًا على 

القدرة واالرادة.
ومفهوم كونها يف كالم الزهراء)عليها 
السالم( هو مفاد قوله تعاىل:}إَِذا َأرَادَ 
َفيَُكونُ{ ُك��نْ  َل��هُ  يَُقوَل  َأنْ  شَيًْئا 
فيكون(تامان  والفعالن)كن  )ي��س/82(، 
ال حيتاجان اىل اخلرب وهذا كناية عن 
ارادتـــه تعاىل ومــراد بــاالمــر)كــن( هو 
االجياد وال تعبري أليق من هذا التعبري 
الذي يكون اقرب اىل الفهم واال فليس 
نــداء يسمع  يقرع وال  البني صــوت  يف 
وارادته  ارادتـــه  عني  تعاىل  كالمه  بل 
التعبري )كن  عني فعله والسر يف هذا 
التكويين- باالمر  عنه  املعرب  فيكون( 
نهاية السرعة يف  الناس -  هو اعــالم 
اخللق وعدم انفكاك املعلول عن العلة 
زماني-ألن  ال  وتأخر  تقدم  من  التامة 
ــه فعله - وال رتيب اال يف فرض  إرادت
الــعــقــل، واشــــار تــعــاىل يف هـــذه اآلية 
كــنــايــة االمـــر يف حتقق  املــبــاركــة اىل 
اراد شيئًا يوجد ذلك  إذا  الشيء وأنه 
الشيء من دون تهيئة مقدمات وتسبب 
اشياء فاالشياء طوع ارادته... هذا يف 
غري االمــور الــيت جــرت عادته تعاىل 
على تهيئة االسباب وتقديم املقدمات 
الزماني  والتأخر  التقدم  بينها  الــيت 

والسبق واللحوق الذاتي كنفس الزمان 
وما يكون مثله يف احلصول التدرجيي 
ــزمــان الـــذي هــو بني  اذ كــل آن مــن ال
الــعــدمــني مـــورد ارادتــــه تــعــاىل ومورد 
قوله تعاىل:)كن فيكون( وكذلك مجيع 
وغريها...  املــتــدرجــات  مــن  املمكنات 
ففي كل آن هلل تعاىل شأن جديد وفعل 
حادث يف مجيع خملوقاته فال يشغله 
شأن بل شؤونه غري متناهية بالنسبة 

اىل خلقه. 
يف الــكــايف)عــن صــفــوان بــن حييى 
السالم(:  احلــســن)عــلــيــه  ألبـــي  قــلــت 
اخربني عن االرادة من اهلل ومن اخللق؟ 
فقال: االرادة من اخللق الضمري وما 
يبدو هلم من بعد ذلك من الفعل، وأما 
من اهلل تعاىل فإرادته احداثه ال غري 
يتفكر،  ذلك ألنه ال يروى وال يهم وال 
وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات 
اخللق، فإرادة اهلل الفعل، ال غري ذلك، 
يقول له: كن فيكون بال لفظ وال نطق 
كيف  وال  تفكر  وال  هــّمــة  وال  بــلــســان 

لذلك، كما أنه ال كيف له(. 
)من غير حاجة منه الى 
تكوينها وال فائدة له في 

تصويرها(
أي إن اهلل تعاىل مل خيلق الكائنات 
املقدسة  ذاته  إن  اذ  اليها  منه  حلاجة 
جــامــعــة لــصــفــات الــكــمــال املــطــلــق وال 
يــرتتــب عــلــى وجــــود هـــذه نــفــع لذاته 
تعاىل؛ ألنه غين عن خلقه وكل خلقه 

مفتقر اليه.
انتهى بيان شرح املقطع الرابع ويف 
اخلامس  املقطع  يأتيكم  القادم  العدد 
من انوار خطبة الزهراء)عليها السالم( 

ان شاء اهلل تعاىل.

إشراقات فكرية من أنوار 
خطبة الزهراءعليها السالم

احللقة الرابعة
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نقل السيد اخلراساني عن السيد 
ايامه  كان يف  فقال:  البهبهاني  امحد 
االشخاص عنده حمل يف سوق  احــد 
وحمله  حسن  احلاج  وامسه  الزينبية 
هذا يقع بالقرب من الصحن الشريف 
يبيع فيه)املسبحة والرتبة احلسينية(
كما لديه )ترب خمصوصة(يبيع املثقال 
منها بـ)اشريف( يف احد االيام يتفق ان 
يأتي اىل احلــرم احلسيين زائــر ويف 
اثناء انشغاله بالدعاء والزيارة يلتفت 
فجأة اىل جيبه واذا كيس النقود الذي 
كان معه قد سرق منه ويف الكيس مبلغ 

مقداره اربعون اشرفيًا. 
باالمام،  باالستغاثة  الــزائــر  اخــذ 
وهو يصيح يا ابا عبد اهلل يف حرمك 
ويف ضيافتك تسرق اموالي ؟عند من 

اشتكي وملن اقول؟ 
وقد جتمع الناس حوله، ولكن ليس 

هلم حيلة يف االمر. 
ـــــرتب( كان  ــع ال ــائ حــــاج حــســن)ب
تأثر  وقــد  املشهد،  هــذا  حــاضــرًا يف 
لــه كــثــريًا، يف عــامل الــرؤيــا واذا يرى 
له:  االمام احلسني)عليه السالم(قال 
سيدي هل تعلم حال زائرك؟ ينبغي ان 

تفضحه حتى يرجع املال املسروق. 

االمام قال: وهل ذاك من وظيفيت؟ 
أي هل انا قابض اللصوص واذا كان 

كذلك فأول سارق هو انت. 
وماذا  سيدي  حسن:  احلــاج  قــال 

سرقت؟ 
هو  سرقتك  السالم(:  )عليه  قال 
انــك تبيع تــربــيت وتــأخــذ املـــال، فاذا 
كان الرتاب مالك فلماذا تبيعه للناس 
تأخذ  واذا كان مالي فلماذا  بامسي، 

عليه العوض من املال؟!
قال احلاج حسن: سيدي انا تائب، 

هل تقبل؟ 
قــال االمــام )عليه الــســالم(: االن 
عــنــدمــا تــبــت، فــســوف اعــرفــك على 

السارق. 
يف القرب من باب الصحن الشريف 
كان يوجد فقري جيلس يف فصل الشتاء 
هناك وهو عاٍر من املالبس يستعطي 

املساعدة من الزائرين. 
قــال االمــام )عليه الــســالم(: هذا 
الفقري الذي يستكدي هو الذي سرق 
كيس الــزائــر ودفــنــه حتــت قــدمــه ومل 

يأخذ من الكيس شيئًا. 
قـــال احلــــاج حــســن: انــتــبــهــت من 
الــنــوم ويف وقــت السحر خــرجــت من 

الشريف  الصحن  اىل  وجئت  البيت 
ورأيت بنفسي هذا الفقري مشغواًل يف 
االستكداء، فناديت بأعلى صوتي ايها 
الذي سرق  السارق  الرجل  ان  الناس 

الزائر عثرت عليه. 
الكل جتمع حولي، وقصصت هلم 
املستعطي  هــذا  اىل  فــجــاءوا  الــرؤيــا 
املكان  وحــفــروا  مكانه  مــن  وســحــبــوه 
الـــذي حتــت قــدمــه والــفــقــري السارق 

ينادي ويستغيث ماذا تريدون مين؟ 
اخرجوا  ثــم  بصياحه  يعتنوا  فلم 

كيس الزائر وارسلوه اليه. 
بــعــد ذلــــك صــــاح احلـــــاج حسن 
ما  االن  وقالوا:  ثانية  الناس  فاجتمع 

اخلرب؟ 
قال: سارق آخر يوجد جلب الناس 
رمــى هلــم مفتاح  ثــم  بــاب حمله  اىل 
احملـــل، وقــــال: هـــذه االمـــــوال ليست 
كان  فما  حاللكم  فهي  خــذوهــا  ــي،  ل
من اجلميع اال ان هجموا على احملل 
واخذوا الذي فيه من الرتب واملسابح 
اما احلاج حسن فقد ترك احملل واخذ 

يؤمن رزقه من كسب يديه. 

استخدامات
االحجار الكريمة

سارق ام بائع
التربة الحسينية
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أن  اجملـــــــال  املـــهـــتـــمـــون يف  يـــــرى 
االحــجــار الــكــرميــة، اســتــحــوذت على 
عناصر اجلمال عند القدماء، كما يف 
احجارًا  هناك  بــأن  ويذكر  احلــاضــر، 
تــــزال ترتبط  مــعــروفــة قـــدميـــًا، ومـــا 
بأذهان الناس، على أنها جتلب اخلري 
واحلظ والراحة، تساعد على احلماية 
حجر  ذلــك:  على  ومثال  احلسد،  من 
)الرتكواز(،  الفاتح  االزرق  الــفــريوز 
لــذا اعــتــاد الــنــاس وضــع خــرزة زرقاء 
الــبــيــوت او غري  ـــواب  اب على مــداخــل 
تستخدم  كانت  احجار  وهناك  ذلــك، 
ملعاجلة امراض العني، ومنها: اليشب، 
والياقوت االزرق، واالوبال، للشفاء من 

العمى، كحجر عني النمر، والتوباز. 
خاصة  احـــجـــار  اىل  بـــاالضـــافـــة 
لالمراض النفسية والعصبية، ولالرق، 
واملخاوف، والكوابيس، واالضطرابات، 
االخضر  املـــاكـــااليـــت  حــجــر  ــاًل:  فــمــث
مــنــع االحـــبـــاط والنوم  يــســاعــد عــلــى 
جلب  على  يساعد  والــيــشــب  ــهــدوء،  ب
يساعد  النمر  وعني  الروحي،  السالم 
والعقيق  النفس،  على  االعتماد  على 
حيمي من الكوابيس واخلوف واالرق، 
والكريستال يساعد على الرتكيز وابعاد 
التأثريات السلبية، وحجر القمر إلبعاد 
والرتكيز  للتهدئة  التورمالني  االنانية، 
ـــداع، والــالزورد)البــيــس الزولي(  واالب

للثبات النفسي واالستقرار الروحي.
باحلب،  خمتصة  احــجــار  وهــنــاك 
والصداقة  والوفاء  وللتفاؤل  له  وترمز 

الكوارتز  ومــنــهــا:  الــعــائــلــي،  والــتــآلــف 
والياقوت،  والعقيق االمحــر،  الــوردي، 
باملكانة  ختــتــص  االحــــجــــار  وبـــعـــض 
كاملرجان  ـــــقـــــوة،  وال االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والكريستال، والزبرجد. 
االسالمي،  الــتــأريــخ  حبــســب  امـــا 
الكرمية  باألحجار  االهتمام  بدأ  فقد 
وآله  عليه  اهلل  النيب)صلى  زمــن  منذ 
ويأمر  بها  يتختم  كــان  حيث  وســلــم(، 
ذلك  وجنــد  ايــضــًا،  بالتختم  اصحابه 
يف كثري من الروايات واالخبار الواردة 
السالم( واليت  البيت)عليهم  اهل  عن 

تدعو اىل االهتمام بالتختم. 
)عليه  املـــؤمـــنـــني  امــــري  عـــن  ورد 
السالم( قال: مسعت رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( يقول:)من ختتم 
بفص عقيق امحر، ختم اهلل تعاىل له 

باحلسنى(. 
السالم(:)ختتموا  )عــلــيــه  ــه  وعــن
مردة  كيد  يرد  فأنه  اليماني،  باجلزع 

الشياطني(. 
السالم(:  اهلل)عليه  عبد  ابي  وعن 
)ختتموا باليواقيت فانه ينفي الفقر(. 
كما أّن هناك روايات تشري اىل أّن 
النفاق، وتقضى  بالعقيق ينفي  التختم 
به احلوائج، وال يصيب املتختم به غم، 
ويأمن من مجيع انواع البالء، والعقيق 

اول من أقّر بالوحدانية. 
أشهر االحجار الكرمية

اغلى  من  تعّد  احجار  اربعة  هناك 
االحجار وافضلها، هي:

* االلماس: يعّد ملك االحجار 
وامتصاص  الصالبة  جهة  م��ن 
سور  االلماس  يقطع  وال  الحرارة، 
وهو  معروف،  هو  كما  االلماس 
االسود  ويعد  االحجار،  اغلى  من 

منه اغلى من االبيض لندرته. 
���������������������������������������������������������

في  يأتي  االحمر:  *الياقوت 
المرتبة الثانية بعد االلماس من 
أنه  مزاياه  ومن  الصالبة،  ناحية 
يزداد حسنًا وحمرة عند تعّرضه 

للنار. 
���������������������������������������������������������

* السفير: يعد اخًا للياقوت 
عليه  ي��ط��ل��ق  ل��ذل��ك  االح���م���ر، 
متعددة:  وانواعه  االزرق،  الياقوت 
منها السفير النجفي الذي يعد 

من الجواهر الثمينة. 
���������������������������������������������������������

*الزمرد: يتميز بلونه االخضر، 
له  ال��زرق��ة،  ال��ى  احيانًا  المائل 
لونه  بسبب  االحجار،  بين  مكانة 

الذي يعطي راحة للعين. 

حممد باقر عودة
لبنان

استخدامات
االحجار الكريمة
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ال��������ت��������ف��������ك��������ي��������ر
>>ه����و ن��ش��اط ذه��ن��ي أو 
االحساس  عن  يختلف  عقلي, 
عملية  أيضًا  وه��و  واالدراك, 
نفسية ذات طبيعة إجتماعية 
بالكالم  وثيقًا  اتصااًل  تتصل 
وتستهدف التنقيب والكشف 
األشياء  في  جوهري  هو  عما 
االنعكاس  هو  أي  والظواهر 
غير المباشر والمعمم للواقع 
وتركيبه<< تحليله  خالل  من 
على  يــؤكــدون  الباحثني  من  وكثري 
 , والتفكري  العلم  بني  الوثيقة  العالقة 
» البد  نتائج أحباثهم وهي  من خالل 
من التأكد بأن التفكري يعد عملية كلية 
يتم عن طريقها معاجلة املدخالت اليت 
احلواس  طريق  عــن  البيئة  مــن  تأتي 
لتكوين  استخدامها  وميكن   , اخلمس 
بعض األفكار أو املواقف أو االستبدال 
أدسون  العامل  ,وذكــر  عليها  احلكم  أو 
أن التفكري يعد من أصعب األمور على 
االنسان , ولذا إذا ما قلت لشخص ما 
كــذا وكذا  كــان األمــر  إذا  » فكر فيما 
» أو » أريــدك أن تفكر لي حبل هلذه 

املشكلة » .
واخلربة  االدراك  ذلــك  ويتضمن 
السابقة واملعاجلة الواعية واالحتضان 
طريقها  عـــن  ــم  ــت ي كــمــا   , واحلــــــدس 
للمواقف  وتــعــديــل  اخلـــربة  اكــتــســاب 
فهي  التفكري  مــهــارات  أمــا   , الطارئة 
بطبيعة  ومــرتــبــطــة  عــمــلــيــات حمـــددة 
املوقف حيث منارسها بطريقة قصدية 
وتشري   , املــواقــف  بعض  معاجلة  يف 
الدراسات واألحباث يف جمال التفكري 
اىل ان التفكري يصنف اىل عدة أنواع 
يتعرض  الــيت  املــواقــف  بطبيعة  تتعلق 
هلا االنــســان , وهــذه األصــنــاف هي : 
التفكري اخلارجي , والداخلي والتأملي 
واالنبساطي , والذاتي واملنظم يف حل 
ــداعــي ,  املــشــكــالت  واالبــتــكــاري واالب
ومــن جهة أخـــرى هــنــاك أنـــواع كثرية 
احلسي  التفكري  منها  التفكري  مــن 
, واالستكشايف واملادي  وشبه احلسي 

واحلدسي واالبداعي واحلر .
ــقــول ) جـــني مــــاري ســتــايــن ( :  ت
بأننا  لشعورنا  األخــرى  األسباب  »من 
كيفية  حسن  عن  الكثري  النعرف  قد 
خطأ  بشكل  مقتنعون  أننا  التفكريهو 

بأن التفكري يأتي الينا ببساطة بشكل 
البشر  أن  اجلميع  ويفرتض   , طبيعي 
التفكري  على  املقدرة  بتنمية  يقومون 
املراهقة  يف مرحلة منوهم عرب فرتة 
وأن  الداخلي  النمو  عملية  من  كجزء 
تعلمه عن  مــا ميــكــن  ــوجــد هــنــاك  الي
أو طريقة ميكننا من خالهلا  التفكري 
تنمية هذه املقدرة فإذا ما بدأ شخٌص 
فإننا  آخــر  مــن  أفضل  بطريقة  يفكر 
الــشــخــص )حمظوظًا  نــعــّد مــثــل هـــذا 
, وندع  أذكـــى منا  ــه  مــوهــوبــًا ( ألن أو 
 , االعتقاد  لذلك  يأخذ جمــراه  االمــر 
أن  نستطيع  فعاًل  أننا  املفارقات  ومن 
نعرف كيف نفكر بطريقة أفضل فإذا 
فإننا  الكمال  اىل  يؤدي  التدريب  كان 
مجيعًا مفكرون مثاليون , فقد أظهرت 
األحباث والدراسات جبامعة مينيسوتا 
أننا نفكر يف املتوسط حوالي أربع أفكار 
منفصلة يف الدقيقة الواحدة أي حوالي 
4000فكرة يوميًا , ونقضي أكثر بقليل 
من 75% من وقتنا يف التفكري ولذلك 
بالتعب  يشعر  عقلك  أن  عــجــب  فــال 
, هناك  ليلة  كل  للنوم  وتكون مستعدًا 
أو  إمــا إطــار سليب  للتفكري:  إطـــاران 

متعة التفكير االيجابي 
في حل المشاكل

Čč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

دراسة



إطار إجيابي وهذان االطاران يعتمدان 
اليت  االسئلة  نوعية  على  كبري  بشكل 
االنسان عندما حتدث  تــدور يف ذهن 
له مشكلة معينة , وبناًء عليها نستطيع 
معرفة منط تفاعل االنسان ذهنيًا مع 
املــواقــف واحملــن , ويــقــول اخلـــرباء يف 
على  الــقــدرة  مــوضــوع  النفس يف  علم 
» وهــذا يظهر بشكل   : حل املشكالت 
خاص يف التعامل مع املواقف اجلديدة 
وليس فقط تقديم استجابات متقنة مت 
التدريب عليها ملواقف مألوفة وروتينية 
تعتمد  التكيف  على  الفرد  قــدرة  إن   ,
بشكل كبري على مدى قدرته على حل 
املشكالت  حــل  وعملية   , املــشــكــالت 
العمليات  مــن  بــعــدد  الــقــيــام  تتطلب 
املشكلة أي  ترميز   : تتمثل يف  العقلية 
القياس   , التخطيط   , الدقيق  فهمها 
خالل  مــن  املــشــكــلــة  حــل   ( التمثيلي 
الشبه  وجــه  وحتديد  االشــيــاء  مقارنة 
بينها ( االستدالل السبيب , استخدام 
العلمي  التفكري   , والوسائل  االدوات 
األسئلة  هذه  نوعية  الرتكيز يف  وان   ,
وعلى  عليك  السليب  أثــرهــا  ســتــدرك 
والذهنية  النفسية  وحالتك  صحتك 
حل  اجيــاد  يف  والتفكري  الرتكيز  دون 

هلذه املشكلة :
التي  المشكلة  هذه  هي  ما   *

قلبت حياتي وكياني ؟
لدّي  الذي  بالذات  أنا  لماذا   *

هذه المشكلة من دون البقية ؟
هذه  ل��دي  وأن��ا  متى  منذ   *

المشكلة وأنا ال أعلم بذلك ؟
المشكلة  هذه  بّدلت  كيف   *

حياتي الجميلة والهادئة ؟ 
هذه  في  تسبب  ال��ذي  من   *

المشكلة؟ 
طريقة طرح المشكلة 

وحلها:-
االعتراف بالمشكلة 

دورًا يف  الــوعــي  يــلــعــب  بــالــتــاكــيــد 
من  كــثــريًا  ,لــكــن  باملشكلة  االعــــرتاف 
املشكلة  بوجود  معرفتهم  رغــم  الناس 
قدر  ,وحيـــــاولـــــون  بــهــا  يـــعـــرتفـــون  ال 

اإلمــكــان اهلـــروب مــن هــذا االعرتاف 
أسباٍب  لــوجــود  ,وذلـــك  عــديــدة  بطرق 
النفس  تــربئــة  كــثــرية أهــمــهــاحمــاولــة 
منها,وكذلك اخلوف من املشكلة وذلك 
ملا متثله من خجل وعار وجنون ,لذلك 
الذين  األشـــخـــاص  الــكــثــريمــن  جنـــد 
ٍمـــا اليــرغــبــون يف  يــتــعــرضــون ملشكلة 
عن  احلديث  أن  علمًا  املشكلة  اباحة 
تؤدي  ســوف  بها  واالعـــرتاف  املشكلة 
الضغط  وتقليل  الشخص  راحــة  اىل 
او  ٌللحل  بداية  وهــو  له  يتعرض  الــذي 

املساعدة .فيجب:
اوال: طلب مساعدة من أختصاصي 
أفضل  بدايتها  يف  املشكلة  عــالج  ألّن 
وتأّصلت  ــراكــمــت  ت لـــو  ممـــا  وأســـهـــل 
جذورها يف أعماق الشخص املتعرض 
يتح  مل  الباطن  العقل  ألن  هلــا,وذلــك 
ارتباطاتها  لتكرار  الــكــايف  الــوقــت  لــه 
ــة,وأن الــعــقــل الــبــاطــن يلغي  الــشــرطــي
تلغي  اليت  اجلديدة  العادات  ويرفض 
مل  اجلــديــدة  فاملشكلة  ,وبــهــذا  القديم 
تشكل نظام قناعة يف ذهن الفرد ,ولذا 
فنفوذ املشكلة يكون اقل على األنسان, 
ويعد قرار اإلنسان لطلب املساعدة هو 

أوىل اخلطوات العملية حلل املشكلة.
ثانيًا: ساعد نفسك: ان االحساس 
بالعجز جتاه املشكلة يزيد من صعوبات 
حلها ,وهو شعور سليب يضخم املشكلة 
,ألن معظم الناس يبحثون عن معجزة 
النفسية  ملشكالتهم  ســحــري  حــل  أو 
واحلقيقية ال توجد يف علم النفس ,ألن 
الناس  اليــعــاجل  النفسي  االختصاص 
ولكن يساعدهم على مساعدة أنفسهم 
,فــمــســاعــدة الــنــفــس شـــرط ضـــروري 
تعين  ,وهـــي  اي مشكلة  مــن  لــلــخــروج 
اجلهد املبذول ذهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا.

ثالثا: القناعة واإلميان بالعالج قد 
التكون القناعة مبنية على شيء واقعي 
قد  باخلوف  اإلنسان  يصاب  ,فعندما 
ال يكون هذا اخلوف واقعيًا وقد يكون 
ووهميًا  افرتاضيًا  يكون  وقد  واقعيًا, 
,فمن  فــقــط يف اخلــيــال  مـــوجـــودًا  اي 
بالشفاء  اإلميــان  أن  واملؤكد  الطبيعي 

أمر ضــروري ,لكن جيب أن يسعى يف 
الطرق اليت  تساعده على حل مشكلته 
ذهنية  مشكلته  كانت  ,فــإذا  كانت  أيــًا 
فقط فعليه أن يلغيها من ذهنه ويعيد 
,فيجب  إجيابية  لعادات  عقله  برجمة 
ثم  ومــن  السلبية  األفــكــار  هــذه  تغيري 
اإلجيابية  األشياء  وتذكر  االســرتخــاء 
,ألن اإلنسان صاحب املشكلة النفسية 
انسان متوتر باألساس ويعاني التشوش 
من  نتائج  وكلها  واالكــتــئــاب  واحلـــرية 

الضغوط النفسية.
رابــعــًا: تغري منــط احلــيــاة حتى ال 
يعود اىل مشكالته النفسية وضغوطها 
فــيــغــري الــنــمــط الــــذي كـــان يــســبــب له 
االستجابات السلبية ,ويبدأ ببناء حياة 
باجتاه خمتلف عن السابق, وهذا التغري 
يستلزم قناعة وقرارًا وثقة بالنفس ,فال 
شيء يتغري باحللم والتمين فيجب أن 
نبحث عــن كــل األشــيــاء الــيت تسعدنا 
ونبتعد عن كل األشياء اليت تسبب لنا 

الضعف.
عندما  والتثبيت  التأكيد  خامسًا: 
نفسي  أو  بـــدنـــي  متـــريـــن  أي  نــــرتك 
نفقد  ,فــإنــنــا  أوذهــــين  اجــتــمــاعــي  أو 
اىل  اإلنــســان  حيتاج  ,ومثلما  لياقتنا 
اىل  ,فــإنــه حيتاج  دوري  طــيب  فحص 
التغيري  لــتــأكــيــد  نــفــســيــة  مــســتــشــارة 
والتثبيت. وال شيء يستمر على وترية 
واحــدة ,ســواء احلالة أو اإلنسان دون 
واإلنسان  تقوية،  أو  أو جتديد  صيانة 
ألنه  عقله  صيانة  ــة يف  اآلل مــن  أوىل 
يعمل باستمرار ويتعرض اىل مؤثرات 
العقل  أن  ,ومبــا  الــيــوم  طــوال  خمتلفة 
,لكنه  القدمية  عاداته  الينسى  الباطن 
يضعه يف متحف الذاكرة أي يف اخللف 
أي  ويف  تعود  أن  ميكن  مشكلة  ,فــأي 
,لذا  وتــعــود  العقل  يستدعيها  حلظة 
تقوية  اىل  وباستمرار  اإلنسان  حيتاج 
ــدة وبــهــذا حيــتــاج اىل  ــه اجلــدي عــادات

تأكيدها وتثبيتها .
احلاجة صبا اخلفاجي     

ذي الحجة 1435 هـ  - ترشين االول 2014م
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ال ختلو بالدنا العربية واالسالمية 
ومنها تربة العراق الطاهرة من مشوٍس 
منرية، ففي كل بقعة من بالدنا هناك 
ـــل تربٍة  اجـــســـاٌد عــلــويــة طـــاهـــرة، وك
زاهرة  اعــالمــًا  اضلعها  بــني  حتتضُن 
سراج  وتــضــيء  العاشقني  درب  تنري 
وما  ارٍض،  من  اطهرها  فما  احملبني، 
برمِلها  احتضنت  تــربــٍة،  من  اقدسها 
اجسامًا اتعبها القيام والصيام واجلهاد 
يف سبيل اهلل ناهيك عما اصابها من 
النفس  تأنف  وتعسٍف  واجحاٍف  ظلٍم 
االنسانية عن ذكره، فلهذا وذاك اراد 
كادرنا كادر )القوارير( ان مييط اللثام 
يف صباِح احد االيام عن مشوٍس علوية 
ظّلت مراقدها الشريفة غري معروفة 
لــكــثــرٍي مـــن الـــنـــاس فــتــوجــهــنــا صوب 
منطقة احلرية  اىل  االشــرف  النجف 
مراقد  ثالثة  حتتضُن  منها  بقعٍة  يف 
موسى  الكاظم  االمـــام  الوالد  شريفة 
بن جعفر )عليهما السالم( هذا االمام 
اهلمام الذي ظّل رهني احملبس ونزيل 
الطوامري ردحًا كبريًا من الزمِن وبعد 
استشهادِه لقي ابناؤه وبناتِه من العنِت 
تفرقوا  انــهــم  والــظــلــم حبيث  واجلـــور 
مجيعًا يف بالد اهلل الواسعة هربًا من 
طلب احلكام الظاملني، فكانت لنا وقفة 
وهم)السيد  الثالثة  املــراقــد  هــذه  مع 
والعلوية  جعفر  والــســيــد  امســاعــيــل 
هامشية( رضي اهلل عنهم وارضاهم، 
اخلاصة  الزيارة  ملراسيم  ادائنا  وبعد 
الــســالم( )عليهم  البيت  اهــل  بــأبــنــاِء 
الكريم  االخ  اىل  بــســؤالــنــا  تــوجــهــنــا 
املسؤول عن املكان املقدس االخ )عبد 
االمري صاحل االسدي( عن تأريخ هذا 

املزار؟ 
فأجاب متفضاًل: هذا املزار معروف 
الهالي هذه املناطق، وكذلك بالنسبة 

ألصــــحــــابــــِه 
ابناء  ـــهـــم  ان مــــن 

االمام الكاظم)عليه 
الــســالم( وقــد مــّر بناؤه 

مبراحٍل عديدة 
الكلية  املساحة  تبلغ  كم  القوارير: 

للمزار الشريف؟ 
أجــاب: ان هــذا املــزار مل يتربع له 
له  وليست  كافية  مبساحة  االهــالــي 
صغرية  فمساحته  لــه  تابعة  اوقــــاف 
فهي  االخـــرى  ـــزارات  امل بالقياس اىل 

تبلغ 400 مرت مربع فقط. 
ال��ق��واري��ر: يف اي ت��اري��خ ش��ّي��د هذا 
البناء؟ وهل مت تطويره، وعلى اي جهة 

تعتمدون يف متويل البناء؟
ــأريــخ و  ــت فـــأجـــاب: ذكــــرت كــتــب ال
املقدسة  العتبات  ومــوســوعــة  الــســري 
أّن تــأريــخ بــنــاء املـــزار يــعــود اىل زمن 
املتوكل العباسي وهو منذ ذلك الوقت 
واىل اآلن مل يشهد بناًء سوى القليل، 
تربعات  على  يعتمد  الشريف  فاملزار 
فقد  وايــضــًا  املنطقة،  اهــالــي  عشائر 
قام احد املتربعني من اهالي النجف 
السياج  هــذا  لبناء  بالتربع  االشـــرف 
املــوجــود حــديــثــًا، امـــا مــديــريــة بلدية 
احلرية فقد وضعت خطة  لتكملة بناء 
املزار الشريف يف اآلونة االخرية وهي 

مشكورة على ذلك. 
الكرامات  اب���زر  ال��ق��واري��ر: م��ا ه��ي 

الصحاب هذه املراقد الشريفة؟ 
اجلواب: بإذن اهلل سبحانه وتعاىل 
يوجد  الطاهرة  االرواح  هــذه  وبربكة 
العديد من الكرامات، فكثري من الناس 
يــأتــون لــغــرض الــشــفــاء مــن امـــراض 
من  فكم  بربكتهم،  ويشفون  خــطــرية 
امــــــراٍض مــســتــعــصــيــة تــشــفــى بربكة 
التوسل والدعاء، الن اهل البيت )عليهم 

السالم( هم الوسيلة اىل اهلل تعاىل. 
ال���ق���واري���ر: ه��ل ي��وج��د ي���وم حمدد 

لزيارة هذه املراقد الشريفة؟ 
اجلــواب: هذه املراقد ال ختلو من 
الزوار على مدار االسبوع واكثر االيام 
اليت تتوافد فيها الزوار ليالي الثالثاء 
بالزوار  واالربعاء فرتى املرقد يزدحم 

وميتلئ بعطر الزائرين. 
او  مشاكل  تواجهون  هل  القوارير: 
معوقات ال تليق بأصحاِب هذه املراقد؟

املعوقات  مــن  الــكــثــري  هــنــاك  ج/ 
واملشاكل وحنن نعاني من قلة اخلدمات 
وحباجة اىل سرعة يف العمل ليكتمل 
وقٍت ممكن،  باقرب  املراقد  بناء هذه 
ومن املشاكل االخرى هو انتشار الباعة 
ـــام الــصــحــن ممــا جيعل  املــتــجــولــني ام
الطريق مزدمحًا فيكون هذا عائقًا يف 
طريق الزائرين، لذا نرجو من اجلهات 
املعنية ان تنظر بعني االعتبار اىل هذه 
املراقد الشريفة وتهتم فيها اكثر ملا هلا 

من اهمية دينية وتأرخيية. 
ن��اح��ظ ان هذا  ال���ق���واري���ر: حن��ن 
املكان مل يكن معروفًا منذ القدم واما 

اآلن فقد اصبح قبلة للزائرين؟
جواب: مل تكن هناك وسائل حديثة 
املــكــان من  الــــزوار على هــذا  ليتعرف 
شبكات االنرتنيت واهلواتف النقالة اليت 
تساعد يف نشر فكر أهل البيت)عليهم 
السالم( ولكن مع تطور الزمن والوسائل 
احلديثة للتطور احلضاري اصبح هذا 
املكان يقصده مجيع الزوار ليتسنى هلم 
معرفة اكثر عن املراقد الشريفة واليت 

ال غنى عنها. 
وبعد ان تركت القوارير املزار الشريف 

شموٌس علويٌة
خّلدها الت�أريُخ
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السالم(  )عليه  الكاظم  االمـــام  الوالد 
كــانــت هلــا انــطــالقــة اخـــرى ملــرقــد آخر 
قد ترك اثره يف نفوسنا اال وهو مرقد 
اوالد االمام احلسن )عليه السالم( يف 
الرحبة، فقد التقينا باالخ السيد )حسن 
العرداوي( وهو احد خدمة املرقد اجلليل 

ليحدثنا عن هذا املرقد.
ال��ق��واري��ر: م��ا اس���م ه���ذه املنطقة؟  
ب���ص���اح���يب هذين  ت��ع��ري��ف��ن��ا  وارج��������و 

املرقدين؟
اثرية  ارض  هي  املنطقة  هــذه  ج/ 
تابعة للحرية امسها الرحبة ويوجد فيها 
الكثري من اآلثار واملزارات وهذا املرقد 
هو احد هذه املزارات الشريفة يعود نسب 
صاحبيه لالمام احلسن)عليه السالم( 
وهما من ابنائه، االول: امحد ابن االمام 
احلسن)عليه السالم( والثاني: فاطمة 
السالم(،  احلسن)عليها  االمـــام  بنت 
ـــو الفرج  وقـــد ذكـــر صــاحــب كــتــاب اب
االصفهاني انهما كانا الٍم واحدة وهي 
املنطقة)الرحبة(  هذه  وتعترب  ولد،  ام 

عاصمة دولة املناذرة قبل االسالم.
القوارير: هل هذه املراقد شيدت من 

قبل جهة معينة؟ 
املنطقة  اهـــالـــي  ان  نــعــم  اجـــــاب: 
الذين  هــم  فيها  املـــوجـــودة  والــعــشــائــر 
وهم  بأنفسهم  املــراقــد  هـــذه  شــّيــدوا 
يسعون إلكمال بنائها وكذلك قمنا ببناء 
ألهميته  للمكان  مالصقة  حسينيات 

ولإلزدحامات يف ايام الزيارات. 
ال���ق���واري���ر: م���ا ه���ي ال���رك���ات اليت 

شاهدمتوها يف هذه املراقد الشريفة؟ 
العصمة  بيت  اهــل  ان  اجـــاب: 

والنبوة وابناءهم هم الوسيلة اىل 
اهلل سبحانه وتعاىل وهم الذين 
نقدمهم بني يدي حاجاتنا عند 

اهلل فكل مــراقــد ومـــزارات اهل 
الكرامات  مــن  هلــا  وابنائهم  البيت 

هلذه  ان  نعم  واملتواتر،  الكثري  الشيء 
املراقد الشريفة كراماٍت كثرية حيصل 
على بركاتها وفوائدها الزائرون الكرام، 
يأتي  فعندما  مشكلة  زائــر  لكل  حيث 
الزائر اىل هذا املكان يذهب همه وغمه 
وحزنه، وايضًا هناك بركات عظيمة فكم 
من اعمى رّد اليه بصره وكم من مشلول 
قصد اىل هنا وبدأ ميشي اذ ان بركات 
آل البيت)عليهم السالم( حبر واسع ال 
ينفد من العطاء والكرم وذلك ملنزلتهم 

العظيمة عند اهلل سبحانه وتعاىل.
وجود)عني  القوارير  الحظت  وقــد 
ماٍء( يف منطقة قريبة والحظت ايضًا 
ان بــعــض الــزائــريــن يــأخــذ مــن مائها 

تربكًا. 
القوارير: هل لك ان تكلمنا عن قصة 

هذه العني املوجودة هنا؟
ان هلذه العني قصة قد تكون غري 
معروفة لدى أغلب الناس او الزائرين، 
فــهــذه الــعــني كــانــت ومــا زالـــت شاهدًا 
احلسن)عليه  االمـــام  كرامة  على  حيًا 
سبحانه  اهلل  عند  ومكانته  الــســالم( 
وتعاىل وحبه له فهو االمام الثاني من 
ائمة اهل البيت )عليهم السالم( وسيد 
اىل  وصل  فعندما  اجلنة،  اهل  شباب 
هذا املكان و بعد ان اتفق مع معاوية بن 
ابي سفيان على شروط وضعها االمام 
الكوفة  تــرك  بنفسِه،  الــســالم(  )عليه 
اىل  وحاشيته  وعياله  بأهله  متوجهًا 
عليه  اهلل  مدينِة جده رسول اهلل)صلى 
وآله وسلم( املدينة املنورة، فقد ذكرت 
كتب التأريخ عندما وصل اىل هنا طلب 
املاء يف رحله فلم جيده فقام وركز رحمًا 
على االرض فانفجرت منه هذه العني، 
فهي عني االمام احلسن)عليه السالم( 
فشرب هو ومن معه ورحل اىل املدينة 
ــة مــنــذ ذلك  وبــقــيــت هـــذه الــعــني جــاري

احلني.
ال��ق��واري��ر: ه��ل يترك 
أهل هذه املنطقة بهذه 

العني؟ 
اجلــــــــواب: 
ــــــي  أهــــــال

ملنطقة  يأخذون ا
العني  هـــــذه  مــــن  املـــــــاء 

ألنهم  ويتشافوا  بها  ليتربكوا 
يعدونها كرامة من كرامات االمام 

احلسن )عليه السالم( فكل من يأتي 
هنا يغطس يف هذه العني لغرض الشفاء 
من املرض وكثري من الناس احملتاجني 

للعالج قد شفوا بربكة ماءها الطاهر، 
وقــد قــال تــعــاىل:} وَجَ��عَ��ْل��نَ��ا مِ��نَ الْمَاءِ 

{)النبياء/30(.  ُكلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
تقولوا  ان  تـــودون  مـــاذا  الــقــواريــر: 
ككلمة أخرية من خالل جملة القوارير؟ 
حنن نشكر كثريًا زيارتكم اىل هذا 
اواًل ونتمنى ان يكون كل انسان  املكان 
وحمبته  وتــعــاىل  سبحانه  بــاهلل  مؤمن 
آل  و  الكريم  رســولــه  وطــاعــة  وطاعته 
بيته االطهار)عليهم السالم( ينظر اىل 
هذه املقدسات ويلتفت اىل االسراع يف 
التأرخيية  الناحية  من  ألنها  تشييدها 
فيها من مراقد ابناء اهل البيت)عليهم 
زمنية  حقبة  ميثلون  الــذيــن  الــســالم( 
رموز  الدينية هم  الناحية  ومن  معينة، 

اسالمية جيب االقتداء بها.
القوارير: وبهذه الوجوه املؤمنة ومع 
خطواتنا  تنتهي  املقدسة  املراقد  تلك 
املقدسة،  ك���رب���اء  ارض  اىل  ل��ن��ع��ود 
اهل  ونفحاِت  عطِر  من  نغرُف  وحن��ن 
ويف  واب��ن��ائ��ه��م  ال��س��ام(  البيت)عليهم 
تصورنا ان هذه املراقد املوزعة على طول 
وعرِض االرض العراقية املباركة ما هي 
ل��ارِض وبركات لساكين هذه  اوت��اٌد  اال 
وم����زاٍر شريٍف  م��رق��ٍد  م��ن  فكم  االرض 
السام(  البيت)عليهم  آل  ابناء  الح��ِد 
هي  وتعيش  ب��ه،  واهلها  املنطقة  ُتعرف 
وابناؤها بركة هذا املزار الشريف اللهم 
ربي آمنا يف اوطاننا وانزل علينا بركاتك 
من السماِء واحفظ تراثنا وآثار مراقد 

ئمتنا  ائمتنا)عليهم ا واب��ن��اء 
السام(.

ذي الحجة 1435 هـ  - ترشين االول 2014م

ČĐ

تحقيق



ال تعلمي ابنتك كيف ترقص !
بل )علميها كيف تصلي(
ال تلقنيها كيفية الغناء !

بل )لقنيها كيفية تالوة القرآن(
ال جتعلي مساحيق التجميل زينتها!

بل )زينيها باحلجاب(ألنك ستسألني عنها يوم القيامة
يوم يتربأ املرء من أخيه و أمه وأبيه،

فبماذا ستجيبني و أنت واقفة أمام العلي العظيم؟
اجعليها ُحجة لك ال عليك

اللهم ارزقنا الذرية الصاحلة

اهلل  ورمحــــة  عليكم  ــســالم  ال قــل  بــل   «  Hi  « تــقــل  ال 
وبركاته

• ال تقل » Of » بل قل ال حول وال قوة اال باهلل
• ال تقل » Mercie » بل قل جزاك اهلل كل خري

• ال تقل » WoW » بل قل ما شاء اهلل
• ال تقل » Ok » بل قل إن شاء اهلل
ال تقل » Bye » بل قل يف أمان اهلل

عادات  نتبع  وال  بإسالمنا  ولنفتخر  أصلنا  إىل  لنعد 
الغرب ..

نصائح في التربية
على  واحرصوا  والقصري  العاري  شراء  عن  *ابتعدوا 
املرء  تربية أطفالكم على احلشمة من الصغر، فهي وقار 

وسر متيزه واحلصن احلصني له من الرتدي أخالقيا.

اهلدوء  أطــفــالــكــم  مــن  اطــلــبــوا  األذان،  *عــنــد مســـاع 
كلمات  بقداسة  أشعروهم  أمامهم،  ذلك  افعلوا  وترديده، 

األذان واشرحوا هلم معانيها.
*سلموا على أطفالكم قبل خروجهم يف الصباح، اطلبوا 
فلذلك  وقبلوهم،  واحضنوهم  رأســكــم،  يقبلوا  أن  منهم 

انعكاسات إجيابية على سلوكهم.
*سلوك أطفالكم وأقواهلم تعرب عن تربيتكم وأخالقكم 
وخاصة يف السنوات األوىل فاحرصوا أن ال يسمع أطفالكم 

منكم إال املفردات احلسنة.
*ال تسمحوا للطفل باالعتداء على آخر وال تربروا ذلك 
األوىل  األشهر  منذ  الصواب  مييز  فالطفل  سنه،  بصغر 

لعمره.
رمي  أو  الشارع،  يف  النمل  قتل  من  أطفالكم  *امنعوا 
احلصى على القطط والعصافري أخربوهم بأنها من خلق 

اهلل، ال جيوز إيذاؤها دون سبب.
*ثقوا بأطفالكم، بصدقهم، برباءتهم، ال تضعوا احتمال 

الكذب يف املقدمة، حتى ال تكونوا سببا يف كذبهم.
أو  تتذمروا،  ال  للمدرسة،  أطفالكم  اصطحاب  *عند 
تتأففوا، فهناك من حيمل طفله الشهيد لدفنه، فامحدوا 

اهلل على ما أنتم فيه من النعم.

رقي�����������ة حمم����������د
بغ����������داد

خواطر

استراحة القوارير
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إن ابليس التقى ذات يوم برسول 
وآلـــه  عــلــيــه  اهلل  ــى  حمــمــد)صــل اهلل 
نعتك  اهلل  إن  لــــه:  فــقــال  ـــم(،  وســـل
باملضل  ووصــفــين  اهلـــادي،  باملرشد 
الغاوي.. وكل من اهلداية والغواية يف 

يده، وليس يف يدك ويدي شيء. 
اهلل  االعظم)صلى  الــرســول  قــال 
يدي  ان يف  كــال،  وآلــه وسلم(:  عليه 
والوعيد  عنه،  والزجر  الباطل  بيان 
والنفاق  اخلــــداع  يـــدك  ويف  عــلــيــه، 
االنسان  يد  ويف  بالباطل،  واالغـــراء 
فمن  ــار،  ــي واالخــت والتمييز  الــقــدرة 
اساء  ومن  فلنفسه،  االختيار  احسن 

فعليها. 
عيسى)عليه  اىل  جاء  أنه  وقيل: 
أن لك  تزعم  أال  له:  السالم(، وقال 
بنفسك  فألق  اهلل؟  عند  عليًا  مكانًا 
ــرى: هــل يــنــقــذك من  ــن مــن شــاهــق ل

اهلالك؟ 
قال املسيح: ان اهلل ميتحن عبده، 

وليس العبد ميتحن ربه. 
وقــيــل: أنـــه قــصــد نــوحــًا بــعــد أن 
غرق الناس ، وجــّف املــاء، وقــال له: 
يا نيب اهلل ان لك عندي يدًا، وأريد 

مكافأتك عليها. 
استغفر  السالم(:  نوح)عليه  قال 

اهلل أن يكون لي على مثلك يد. 
قال ابليس: هو ما اقول لك. 
قال نوح: ما هي يدي عليك؟

قومك  على  دعـــوت  ابليس:  قــال 
بـــاهلـــالك، فــهــلــكــوا، وقـــد كــنــت من 
اغوائهم،  يف  نهار  ليل  مشغواًل  قبل 
وتضليلهم...وأنا اآلن بعد هالكهم يف 

اجازة ال أجد من أغويه. 
قال نوح: فبما تكافئين؟ 

قال: انصحك أن ال تغضب، فما 

غضب االنسان إال وهان علّي انقياده، 
وال حتكم بني اثنني، فاذا فعلت كنت 
ثــالــثــًا لــكــمــا، وال ختــل بـــامـــرأة وإال 

أغريتك بها، وأغريتها بك. 
وُيشِعر هذا املنطق الشيطاني أن 
ابليس من انصار احلرب، وأنه يبارك 

األسلحة اجلهنمية. 
وقــيــل مـــّر رســـول اهلل)صـــلـــى اهلل 
برجل،  وسلم(وأصحابه  ــه  وآل عليه 
فقالوا:  ويــتــضــرع،  ويــســجــد،  يــركــع 
يــا رســول اهلل مــا احسن صــالة هذا 

العبد!
قــال: هذا الــذي أخــرج أباكم من 

اجلنة. 
وتـــهـــدف هـــذه الــــنــــادرة، اىل أن 
االنسان ينبغي له أن ال يغرت، وينخدع 

مبظاهر الزهد والتعبد. 
السالم(  موسى)عليه  إن  وقيل: 
كان ذاهبًا يناجي ربه، فالتقى صدفة 
كليم  يــا  ــن  اي ــه: اىل  ل فــقــال  ابليس، 

اهلل؟ 
اتلقى  ــــي  رب اىل  ذاهـــــب  ـــــال:  ق
أن  استعداد  على  وأنــا  منه...  كلمات 
يعفو  كي  لديه سبحانه،  لك  أتوسط 
عنك اذا وعدتين باالقالع عن غيك 

وضاللك. 
قال ابليس: أنا ال استشفع بك وال 
عليه-استغفر  هو  بل  اليه...  بسواك 

اهلل- أن يطلب مرضاتي. 
كافر  من  قبحت  موسى:  له  قــال 

لعني. 
قال ابليس: ومل يا كليم اهلل؟ وأي 
ذنـــب لـــي؟ لــقــد طــلــب مــين السجود 
له ال  وأنــا من شــدة اخالصي  آلدم، 
االخالص  كان  لسواه...ومتى  أسجد 

ذنبًا؟ 

مغالطات،  هــذه  إن  موسى:  قــال 
وتالعب باأللفاظ ال يغين عنك فتياًل، 

وسرتى ماذا سيحل بك غدا. 
أيــضــَا سرتى  وأنــت  ابليس:  قــال 

ماذا سأفعل غدًا...
قال موسى: وما أنت بفاعل؟ 

ابــلــيــس: أطــالــب اهلل بوعد،  قــال 
بــقــولــه:) ان رمحــيت وسعت  واحــتــج 
كل شيء(وأنا شيء، فوجب أن تتسع 
ــا ال شيء  أن كنت  واذا  لــي رمحــتــه.. 

فالالشيء ال حياسب وال يعاقب. 
إن رمحــة اهلل تتسع  قــال موسى: 
وأنت  هلا،  والقابلية  االهلية  فيه  ملن 

بعيد عنها كل البعد. 
أســلــك سبياًل  إذن  ابــلــيــس:  قـــال 

آخر. 
قال موسى: وأي سبيل تسلك؟ 

قـــال ابــلــيــس: ادعــــو مــن اتبعين 
مــن الــغــاويــن، واطــلــب منه تعاىل أن 
اتــبــعــه مــن املؤمنني،  يــدعــو هــو مــن 
وجنري االنتخاب واالقرتاع، وعندها 
يعرف من الفائز احلائز على أكثرية 
االصوات، واذا ألغي االنتخاب قمت 
حتى  صاخبة  مبــظــاهــرة  مجعي  مــع 

ابلغ ما اريد. 
وهـــذه االســطــورة تــهــدف اىل أن 
أهـــل الــبــاطــل أكــثــر مــن أهـــل احلق 
والباطل  ثــقــيــل،  احلـــق  ألن  عـــــددًا، 
املؤمنني)عليه  خفيف، كما قال أمري 
السالم(، وان على العاقل أن ال يتخذ 
من منطق األكثرية مقاسًا للحق، وال 
كقاعدة  للباطل،  األقلية  منطق  من 
نهج  جــاء يف  فلقد  عــام،  مبدأ  كلية، 
الباطل وإن  الفرقة أهل  البالغة:)إن 
كــثــروا، واجلــمــاعــة أهـــل احلـــق وإن 

قلوا(. 

إن ابليس التقى ذات يوم 
برسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
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يسلط  مل  الــيت  العلمية  املــؤســســات  هــي  كــثــرية 
احـــد على  يــتــعــرف  بـــالدنـــا ومل  الـــضـــوء يف  عــلــيــهــا 
يف  جملُتنا  فارادت  فيها،  والعاملني  عليها  القائمني 
هذا اللقاء ان تسلط الضوء او تعرف القارئ الكريم 
العالي  التعليم  لــوزارة  تابعة  تعليمية  مؤسسة  على 
والبحث العلمي تأسست سنة)1966م(اال وهو املعهد 
بغداد  احلبيبة  عاصمتنا  يف  الكائن  التقين،  الطيب 
من  يعد  الــذي  املعهد  هــذا  املعظم،  بــاب  منطقة  يف 
اقدِم معاهد العراق، بل هو حتى اقدم من عدد كبري 
عليه  لنطلع  اليه  فذهبنا  العراقية،  اجلامعات  من 
فيه  العاملني  بعِض  وعلى  كثٍب  عن  عليه  ولنتعرف 
املنتسبات  السيدات  بعض  دقيق  بشكل  منه  وخنص 
مبسؤولة  لقاؤنا  فكان  فيه  التدريسية  اهليئة  اىل 
)اسراء  السيدة   ، واالعــالم  العامة  العالقات  وحدة 
عبد الستار الطائي( وبعد التحية والسالم سألناها 

اواًل.  عن شخصيتها 
قسم  تطبيقية  فنون  معهد  انا خرجية  فأجابت:   
اول  وكان  الدراسي)1988-1989م(  للعام  التصوير 
تعييين بصفيت معيدة يف املعهد اختصاصي الدقيق 
هو التصميم الطباعي غري انين اآلن اشغل منصب 
رئيس وحدة االعالم يف هذا املعهد منذ زمن طويل، 
عالوة على انين تدريسية يف قسم ذوي االحتياجات 
حماور  عدة  على  يشتغل  اختصاصي  الن  اخلاصة، 

منها: 
القماش.  الرسم على   -1

البوسترات.  -2

 -3
لتصميم  ا
ال���ت���ج���اري 
تصميم  و

االعالنات.
 -4

ال���ن���ق���ش 
وال���رس���م 
ع�������ل�������ى 

الزجاج.
 وقبل  ان 

سألناها  ومشاكله  وصعوباته  االعــالم  عن  نسأهلا 
عن طبيعة قسم ذوي رعاية االحتياجات اخلاصة؟ 

قادرين  طلبة  خيــرج  القسم  هــذا  بــأن  فأجابت: 
اواًل  اخلــاصــة  االحــتــيــاجــات  ذوي  مــع  التعامل  على 
منها  والــيت  ثانيًا  واحلــرف  املــهــام  بعض  وتعليمهم 
التزجيج والرسم على القماش والبوسرتات وغريها 
ودائمًا هذا القسم لديه معرض متنقل هو عبارة عن 
نتاج اعمالنا وما نقوم به اقصد الطلبة لعرضه على 
اجملتمع وحنن كذلك نعلم الطالب ما يساعدهم على 
فتح مشروع مستقبلي يف حياتهم العملية وقطعًا انتم 
نتعامل  دائمًا  وحنن  مبدعون  العراقيني  ان  تعلمون 
مع شركات اجنبية وخاصة الفرنسية منها لتزويدنا 
يف  اهلل  شاء  وان  منتجاتنا  هلا  ونــورد  االولية  باملواد 
واكثر، وقبل مدة  اكرب  لنا مشاريع  املستقبل ستكون 
ليست بالقليلة كان لنا معرض شاركنا فيه يف العتبة 

المرأة االعالمية 
في المعهد الطبي التقني
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املقدسة.  العلوية 
س/ ما الفرق بني االعام واالتصال؟ 

رسالة  انتقال  عملية  هــو  االتــصــال  فأجابت: 
معينة بني شخصني او اكثر وحيتاج اىل جمموعة 
االتصال  عملية  الكتمال  االساسية  املعطيات  من 

املستقِبل. املرسل،  الرسالة،  مثل: 
أي اخرب  يعلم  مــن  مــصــدر  هــو  لــغــًة:  االعـــالم 

خيرب.
وجهة  او  اخلــرب  نقل  عملية  هــو  اصــطــالحــًا: 
فهو  آخر،  طرف  اىل  طرف  من  كليهما  او  النظر 
انسانية  كحاجة  نشأ  االتــصــال  انشطة  اهــم  مــن 
مؤسسات،  اىل  فــردي  عمل  مــن  فانتقل  وتــطــور 
وبهذا فان االتصال اسهل واعم من االعالم، وكل 

عملية اعالمية يف بدايتها عبارة عن اتصال.
العلمية  امل����ؤس����س����ات  اه���ت���م���ام  س���ب���ب  م����ا  س/ 
باإلعام  وال��ع��س��ك��ري��ة  واالن��س��ان��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالتصال؟ 
االعالم هو شريان احلياة وعصبها  ان  فأجابت: 
بطريقة  ويسعى  الشاملة  الدولة  بقوى  يرتبط  فهو 
يقال  وكــمــا  الــوطــين،  االمــن  بتحقيق  مــبــاشــرة  غــري 
اصبح العامل اآلن قرية صغرية بفضل وسائل االعالم 
فاإلعالم  احلديثة،  التكنلوجيا  وبفضل  واالتــصــال 
اجملتمع  مرآة  وهي  الرابعة  السلطة  هي  والصحافة 
ألنها تعكس ما يدور يف اجملتمعاِت من اموٍر سياسية 
تغيري  يف  بالغ  اثر  ولإلعالم  واجتماعية  واقتصادية 
قناعات الناس، فهو مصدر مهم من مصار التوجيه 
والتثقيف يف اي جمتمع، ويف العصر احلديث اصبح 
جزءًا مهمًا من حياة االنسان، وان مشروعات التنمية 

ال ميكن ان تنجح اال مبشاركة االعالم.
وكان سؤالنا هل هناك عاقة بني االعام والواعز 

الديين؟ 
اعالم جتاري غري  اىل  االعالم  ينقسم  اجلواب: 
قضية  عن  )يعرب  هــادف  واعــالم  )كسيب(  منضبط 
املتأثر  مـــا( وهــــذا اإلعــــالم اهلــــادف هــو االعــــالم 
التفاهات  اىل  يلجأ  ال  انــه  حبيث  الديين  بالواعز 

البحث  او  الشخصيات  تسقيط  اىل  او  االمــور  من 
وابرازها  سيئة  اقتصادية  او  اجتماعية  مظاهر  يف 
فنرى  ذلــك  من  العكس  على  بل  حلول  بــدون  للناس 
ان االعالم امللتزم ينشر الفضيلة يف اجملتمع ويظهر 
اجيابيات اجملتمعات ويربزها وهذا ما نشاهده اآلن 
اعالمية  قــنــوات  هناك  ان  السقوط،  بعد  وخــاصــة 
بل  اجملتمع  يف  االجيابية  اجلــوانــب  بإظهار  ملتزمة 
فاثرها  دينية،  فضائية  قنوات  نسميها  ان  نستطيع 

اثر طيب على االعالم. 
س/ اهم صفات االعامي امللتزم؟

انسانيًا  يكون  ان  جــدًا  املهمة  الصفات  من  ج/ 
وصادقًا يف نقله لألخبار وان ال يتحيز اىل صفة او 
مذهب او طائفة وان ال يتحيز للمؤسسة اليت يعمل 

امللتزم. فيها، فاملصداقية من صفات االعالم 
س/ ما هو رأيِك بدخول املرأة يف جمال االعام؟ 
كانت  فــاذا  املــرأة  هو حسب شخصية  رأيــي  ج/ 
املرأة قوية قادرة فاهمة ويكون لديها استعداد وتقبل 
للعمل االعالمي فال ضري يف دخوهلا يف هذا اجملال 
تعلمون،  كما  حساسة  مهنة  االعــالم  الن  احلساس 
ملا  زوجي  من  واالسناد  الدعم  كل  تلقيت  مثاًل  فأنا 
غرسه يّف من ثقة فكان يساندني ويؤازرني يف عملي 
لتهيئتها  هلا  املستلزمات  كافة  توفري  جيب  وكذلك 

للنجاح يف جمال عملها. 
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س/ ما هي نشاطاتكم؟ 
والتنسيق  االتـــصـــال  هــي  نــشــاطــاتــنــا  اغــلــب  ج/ 
وكذلك  معهدنا  نشاطات  عن  لإلعالن  القنوات  مع 
بتوجيهات  ســالم....  االخ  مع  الندوات  يف  للمشاركة 
فتوجيهاته  حاضرًا  يكن  مل  وان  اهليئة  رئيس  السيد 
تــكــفــي كــشــاهــد عــلــى عــمــلــنــا فــنــحــن اعــــالم خمتص 

اهليئة بشكل خاص.  بنشاطات 
قبل الكلمة االخرة: سؤال اخر وال ندري نتوجه 
املعهد؟  هذا  اقسام  هي  ما  املعهد،  لعميد  ام  اليِك  به 

ومن اي مرحلة دراسية تقبلون الطالب؟
العميد  عليه  جييب  الــســؤال  هــذا  بــأن  فأجابت: 
اليه  فالتفتنا  حمسن(  الــرزاق  عبد  الدكتور)حممود 

جميبا:  فتبسم 
انـــين اســتــلــمــت عــمــادة املــعــهــد قــبــل وقـــت قصري 
،واملعهد فيه مثانية اقسام وثالثة فروع يف ختصصات 

منها:  خمتلفة  علمية-طبية 
االسنان. قسم صناعة   -1

قسم وقاية االسنان  -2
ق��س��م ال��ت��أه��ي��ل ال��ط��ب��ي وال��ع��الج   -3

المساند. االطراف  فرع  الطبيعي- 
المجتمع. قسم صحة   -4

التخدير.  قسم   -5

ق��س��م االش���ع���ة- ف����رع ال��م��ع��ال��ج��ة   -6
الشعاعية.

ق��س��م ال��ت��م��ري��ض- ف����رع ال��ق��ب��ال��ة   -7
والتوليد. 

قسم رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.  -8
بفرعها  االعــداديــة  الــدراســة  طلبة  يقبل  واملعهد 

حصرًا. العلمي 
االعام  وحدة  مسؤولة  اىل  توجهنا  هذا  كل  وبعد 
بها  ختتتم  اخ��رة  كلمة  عن  بسؤاهلا  ال��س��ت)اس��راء( 

اللقاء؟ 
فقالت: اتشرف بكم جدًا وانا مسرورة بهذا اللقاء 
الغراء  جملتكم  ان  بسبب  يوصف  ال  فــرحــًا  وفــرحــة 
التفتت اىل هذه املؤسسة العلمية اليت تعد من اقدم 
وعلى  عليها  للتعرف  العراق  يف  العلمية  املؤسسات 
التقدم  من  املزيد  امتنى جمللتكم  وكما  فيها  العاملني 
حيفظكم  ان  وجل  عّز  املوىل  سائلة  العلمي  والتألق 

خطاكم.  ويسدد 
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احلاج حسني صادق

السيد حسني صادق

م��ح�م��د ن���������ور  اهلل  ن���������ور  ك�������ن�������ز  م�������ن 
شافع اك���������رم  اهلل  خ�����ل��������ق  خ�����ي��������ر  ه�������و 
ي�ج��ي��رن���ا الل�����������ه  ن���������دع����و  ف��������ب�����ح�����ب�����ه 
ي��زف���ن���ا الل��������������ه  ن�����������دع�������و  وب�������ح���ب�����������ه 
ن�ب�ينا هن�����ج  ال�������ح�����������ش�������ر  ل�����������ي�����������وم  ب�����������اق 
م��ح����م������د آل  وج�������������������ه  ن��������������ور  اهلل 
ب�������ن���������������������������وره الوص�����������ي�����������������اء  خ�����������ص  اهلل 
ل�ن�ب�ي�ن�ا م��ش�����ه�����دا  س��ي�����ن�����ك�����ر  ذا  م��������ن 
ب�صحبه األن���������������ام  خ���������ر  ال�������ت�������ق�������ى  ي�����������وم 
ب�����������ل�����������غ ف�������م�������ا ب�������ل�������غ�������ت ع�������ن�������ي رس�������ال���ة
مجعهم ب����اي���������ع  ي�����������وم  ال���ص���ح�������اب���ة  ف���س�������ل 
ب�ح�ق�ه ال����رس���������ول  ق���������ال  ال�����������ذي  وم���������ن 
ن�بي�ن��ا ق��������ل��ب  آخ�����������اه  ال���������������ذي  وم�����������ن 
عقي��دة ألج������ل  ض�������ح���ى  ال�������ذي  وم�����������ن 
لفاطم ب��احل��������ق ك����فء  ال��������ذي  وم��������ن 
ألج�له اجل��������������دار  ش�������قّ  ال�����������ذي  وم�����������ن 
اوص����������ى ن����ع����م اوص����������ى ال�������رس�������ول حل���ي���در
ف�����������ع�����������لم ت�����ف�����ت��������رق ال�������ق���ل�������وب ودي���ن���ن�������ا
ل��غ��رن��ا ال����ص����ف����وف  ال����ت����ف����رق يف  ف�����دع�����وا 
ص��ف��ن�ا ب�����������وح�����������دة  ي���������������أم�����������رن�����������ا  اهلل 
آث���م ع���������������ام  ك���������������ل  ي�����������ران�����������ا  ح��������ت��������ى 

ه����و رمح�����ة ال�����داري�����ن وامل���س�������ك ال���ن���دي
ال�موع�د ي�����������وم  اهلل  ع��������ن��������د  ل��ل��خ��������ل��������ق 
ل�������م خيم�د ج�������م�������ره���ا  ن�����������ار  ح�����������ر  م�����������ن 
ال���س���رم�������د  ال���ن���ع���ي���م  اىل  اجل�����ن�����ان  ن��������ح�����������و 
ت�������������������ردد أي  دون  س�����ن�����م�����ض�����ي  وب�����������ه 
هتتدي ال��ب��������ري�����ة  ك��������ل  وب�����������ن��������وره��������م 
وت����ظ��������������ل خت�������ش���ى ال������ن������ور ع������ني الرم��������������د 
م�شهد م����ن  ل�����������ه  ي����ا  ال��������غ��������دي�����������ر  ي���������������وم 
م���س����ن����د ب�����������������������آيِّ  اب��������ل��������غ�����������ه  واهلل 
م��ح��م��د  وص�������ي  م�������ن  ت�����ب�����ل�����غ  ل��������م  إن 
ك�ف�رق����د  لح  ال�����ي�����وم  ذاك  ع��ن�����د  م�����ن 
ن��������ف��������س�����ي ون�����ف��س��������ك م���ن ش��ع�����اع أوح���د 
مب�رص��د  وال�������ع�������ي�������ون  ال�������ت�������آخ�������ي  ي���������وم 
وع����ل����ى ال�����ف�����راش حي�����وم س���ي���ف امل���ع���ت���دي 
م�ح�م��د  ن�����س�����ل  ول�����������داه  ال�����������ذي  وم�����������ن 
ف�����������ي ال��ك��������ع��������ب��������ة ال�����������غ�������راء ي������وم امل���ول���د 
م����ح����م�����د دي�������������������ن  اهلل  أت���������������م  وب�����������ه 

ن�سعد  ل�������م  ب�����غ�����ي�����ره  ال��������ص��������ف��������اء  دي�����������ن 
ب���ن�������اء أك������رم مرشد  ال���ن���ف�����������وس  واب�����������ن�����������وا 
والع�������ت�������ص�����������ام ب�������ه ب�����ح��������ب�����������ل اوح�������������������د 
ال���������ردي  ي�������ط�������اول�������ه  ج�������ب�������لً ع�����ظ�����ي�����م�����ًا ل 

يوم الغدير
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وُضِ���عَ  بَ��يْ��تٍ  َأوََّل  إِنَّ  تــعــاىل:)  قــال 
وَهُدًى  مُبَارًَكا  َة  بِبَكَّ ذِي  َللَّ لِلنَّاِس 
إِبْرَاهِيمَ  مََقامُ  بَيِّنَاتٌ  َآيَ��اتٌ  فِيهِ   * لِْلعَاَلمِنيَ 
هِ عََلى النَّاِس  وَمَنْ دَخََلهُ َكانَ َآمِنًا وَلِلَّ
إَِليْهِ سَِبيلً وَمَنْ  اسَْتَطاعَ  مَِن  الْبَيْتِ  حِجُّ 
الْعَاَلمِنيَ()آل  عَِن  َغنِيٌّ  هَ  اللَّ َفِإنَّ  َكَفرَ 

عمران/97-96(. 
لقد جاء االسالم دينًا لإلنسانية، 
ومنهج حياة يضمن هلا مسرية فطرية 

لتحقيق االهداف الكربى. 
وأدنــــى تــأمــل يف االهـــــداف اليت 
شرعها  ــــيت  ال والـــنـــظـــم  ــا،  ــطــرحــه ي
بني  الــرائــع  الــرتابــط  للمتأمل  يوضح 
اهلدف  وبــني  وبينها  أنفسها،  النظم 

االجتماعي االنساني السامي. 
االنسان  ق��ص��د  ه��و  احل���ج:  معنى 
ش��خ��ص��ي��ًا وح���ض���وره ق��ل��ب��ي��ًا حن���و اهلل 
تعاىل، واحلج كباقي األركان االسامية 
هلل  العبودية  مراحل  من  مرحلة  يعد 
خاصة،  آداب  على  ويشتمل  وج��ل  ع��ّز 
الصادقة  والنية  احلسن  القصد  ه��و 

لذلك العمل. 

االهداف التربوية للحج: 
تربوية  أهـــــدافـــــًا  احلـــــج  حيـــقـــق 

اسالمية عالية، على املستوى الفردي 
واملستوى اجلماعي، فهو يربي املسلم 
الطاعة واالنقياد ألمر اهلل  على حب 
تعاىل وأحكامه، ويغرس فيه التواضع 
ــكــرّب، ويــعــّلــمــه الــصــرب يف  ــت وعــــدم ال
على  ويدربه  احلياة،  متاعب  مواجهة 
يعرف  ال  كـــان  احـــكـــامـــه-وان  تنفيذ 
الغاية منها- حبًا هلل ولرسوله، وقربة 

لوجه الكريم. 
ونزول  اهلل،  على  وفــود  احلــج  إن 
ومستجاب  ضيافته،  وحمــل  بيته  يف 
الصادق)عليه  االمـــام  يقول  دعــوتــه، 
اهلل،  وفــد  واملعتمر  الــســالم(:)احلــاج 
إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، 
وإن شّفعوا شّفعهم، وإن سكتوا بدأهم، 
ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم(. 
اليت  الرتبوية  ومن أهم االهداف 

حيققها احلج: 

المساواة:  -1
 فــاحلــجــاج كــلــهــم مــتــســاوون يف 
يلبسون  فهم  املــقــدســة،  البقعة  هــذه 
لباسًا واحـــدًا، وهــو: االحـــرام، الذي 
عبارة عن قطعيت قماش بيضاء، هي 
اخلياطة  من  خالية  والـــرداء،  االزار 

والزخرفة وكل شيء، وليس يف احلج 
ميزة بني أمري وفقري، وابيض واسود، 
ورجل وامرأة، كلهم متساوون أمام اهلل 
كأسنان املشط، ومصداقًا لقوله)صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(:)الناس سواسية 
كأسنان املشط، ال فضل لعربي على 
إال  أســـود،  على  ألبيض  وال  عجمي، 
الكاشف/حممد  بالتقوى()التفسري 
جـــواد مــغــنــيــة/ج7(، فهم اخـــوان يف 
ألوانهم  اختلفت  مهما  تــعــاىل،  اهلل 
احكامًا  يـــؤدون  مــنــازهلــم،  وتــبــاعــدت 
فكلهم  واحــــــدٍة،  ومــنــاســك  واحــــــدًة، 
يطوفون طوافًا واحدًا، ويسعون سعيًا 

واحدًا ويقفون وقفًة واحدة. 

خلق الوحدة االسالمية:   -2
بــلــقــائــهــم هــــذا على  فـــاحلـــجـــاج 
على  بقعة  افضل  ويف  واحــد،  صعيد 
كبريًا،  اسالميًا  جتمعًا  يعد  االرض، 
سنوي  مؤمتر  عن  عبارة  باالحرى  او 
عــاملــي، يــشــرتك فــيــه املــســلــمــون من 
ليتدارسوا  ومغاربها،  االرض  مشارق 
ويوحدوا  ويبحثوا حمنهم،  مشاكلهم، 
آراءهم اليت حتقق عزتهم ورفاهيتهم، 
ويرمسوا فيه طريق جهادهم، ومنهاج 

الحج ودوره الهام في حياة االنسان
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حياتهم يف عامهم املقبل. 
استثمارًا  اســتــثــمــر  ــو  ل احلـــج  إن 
اسالميًا حقيقيًا، بعيدًا عن االنانيات 
أهدافه  ُأُكله، حلقق  آلتي  والتعصب، 
رّب  اهلل  يــرتــضــيــهــا  الــــيت  املـــنـــشـــودة 
ــمــون على  الـــعـــاملـــني، ولــتــغــلــب املــســل
واالجتماعية  الــســيــاســيــة  مشاكلهم 
املـــؤمتـــر  هــــــذا  ــــة يف  ــــصــــادي واالقــــت
سنويًا  يعقد  الذي  العظيم  االسالمي 
دون دعــوة من أحــد، ســوى دعــوة اهلل 

رب العاملني. 

مكارم  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب   -3
االخالق: 

مكارم  على  املسلمني  يدرب  احلج 
مواجهة  الصرب يف  ويعلمهم  االخــالق 
مــتــاعــب احلـــيـــاة، ويــقــربــهــم مـــن اهلل 
ومناسكه  احكامه  بتنفيذهم  تعاىل، 
مع  ــعــارض  ــت ت ــت  ــان ك وإن  اخلـــاصـــة، 
رغـــبـــاتـــهـــم وشـــهـــواتـــهـــم، يـــقـــول اهلل 
ِجدَاَل  وََل  ُفسُوَق  وََل  رََف��ثَ  تعاىل:)َفلَ 
فِي الْحَجِّ()البقرة/197(، فهم ميتنعون من 
قول السوء، وخماصمة االخوان الذين 
االهلية،  السفرة  هــذه  يف  يرافقونهم 

النابية  الكلمات  وتــبــادل  والتشاجر 
والعواطف،  املــشــاعــر  جتـــرح  الـــيت 
االخوان  على مساعدة  واحلج حيثهم 
كبريهم،  وتـــوقـــري  هلـــم،  والـــتـــواضـــع 

والعطف على صغريهم. 
االخــــــالق  بــــهــــذه  الـــتـــمـــســـك  إن 
االســالمــيــة الــرفــيــعــة وغــريهــا، اليت 
لتعترب  الصحيح،  احلــج  عليها  يؤكد 
، يقول)صلى اهلل عليه  للذنوب  كفارة 
ومل  يرفث  فلم  حّج  وسلم(:)من  وآلــه 

يفسق رجع كما ولدته أمه(.

التكفير عن الذنوب:  -4
ــــذي جتّرد  ال املـــــربور  احلــــج  ان   
ـــرب مـــكـــفـــرًا  ـــعـــت مـــــن املـــــعـــــاصـــــي، ي
وآله  عليه  اهلل  يقول)صلى  للذنوب، 
جزاء  له  ليس  املــربور  وسلم(:)احلج 
عليه  اهلل  ويــقــول)صــلــى  اجلــنــة(،  اال 
الذنوب  كــفــارة  وســلــم(:)احلــج  ـــه  وآل
الصادق)عليه  ـــقـــول  وي ـــعـــظـــام(،  ال
بــه اهلل، وال  الــســالم(:)مــن حــج يريد 
له  اهلل  غفر  وال مسعًة  ــاًء  ري به  يريد 

البتة()حبار االنوار:ج99/ص24(.

التعبئة العسكرية:  -5
 يعد احلج تدريبًا لألمة االسالمية 
األسفار،  مشقة  على  ونــســاًء،  رجــااًل 
وحتمل متاعب الطريق، والتعود على 
والرفاهية... الــرتف  ونبذ  اخلشونة 
التعبئة  على  التدريب  من  نــوع  وهــذا 
وإعداد  واجلماعات  لألفراد  العامة 
املــســتــعــدة جملابهة  لــألمــة اجملـــاهـــدة 
األمة  مـــوارد  يف  الطامعني  املعتدين 

االسالمية وخرياتها. 

الفوائد الصحية:  -6
الناحية  مــن  أيــضــًا  مفيد  واحلـــج 
الصحية، فهو عبارة عن رياضة كشفية 
يتمتع فيها احلجاج بنسيم البحر، وهواء 
حلرارة  والتعرض  اجلــاف،  الصحراء 
الشمس بصورة مباشرة، والشرب من 
ماء زمزم الذي ثبت صحيًا أنه يشفي 
وهذا  واملزمنة،  املستعصية  األمــراض 
عليه  اهلل  )صلى  لقوله  مصداقًا  جاء 
وآله وسلم(: )ماء زمزم ملا شرب له، 
اهلل،  شفاك  به  تستشفي  شربته  فإن 
وأن شربته مستعيذًا أعاذك اهلل، وأن 
شربته لتقطع ظمأك قطعه اهلل، وأن 

شربته لشبعك أشبعك اهلل(.
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الفوائد االقتصادية:  -7 
 وقد يعد احلج سوقًا عامليًا عظيمًا 
الشرق بضائعهم مع  يتبادل فيه أهل 
أهل الغرب، ويعود كل حاج اىل وطنه 
وقـــد جــلــب احلــاجــات والــســلــع اليت 

حيتاجها أهله وأصدقاؤه. 
َلهُمْ  مَ��نَ��افِ��عَ  تــعــاىل:)لِ��يَ��شْ��هَ��دُوا  قــال 
هِ فِي َأيَّامٍ مَعُْلومَاتٍ عََلى  وَيَْذُكرُوا اسْمَ اللَّ

نْعَاِم()احلج/28(.  مَا رََزَقهُمْ مِنْ بَِهيمَةِ اأْلَ
وبذلك يستفيد مجيع الناس نتيجة 
املختلفة،  البلدان  بني  السلع  لتبادل 
ــشــط احلـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة يف  ــن وت
االسواق االسالمية يف بلدان العامل. 

النظرة التفصيلية:
اذا القينا على احلج نظرة تفصيلية 
وشرائطه  وحمرماته  واجباته  نتناول 
على  عمومًا  معه  نسري  أن  فيمكننا 

النحو التالي: 

االحرام:  -1
 روى الكليين بإسناده عن جابر عن 
قال:)احرم  السالم(  جعفر)عليه  أبي 
ـــال: ومر  مــوســى مــن رمــلــة مــصــر، ق
يقود  ــــروحــــاء حمـــرمـــا  ال بــصــفــائــح 
عباءتان  عليه  ليف  من  خبطام  ناقة 
اجلــبــال( وجتيبه  يليب  قطوانيتان، 
)الوسائل/ج9:ص3(، وروى الصدوق 

إنه وجب االحرام لعلة احلرم. 
وعلى ضــوء هــذه الــروايــات ميكن 

القول بأن االحرام يوحي:
تــــعــــاىل  هلل  بـــــــاإلخـــــــالص  أ - 
املطلقات  كـــل  ورفـــــض  واخلــــشــــوع، 
الوهمية ونزع كل هوى بها متامًا كما 
ينزع االنسان مالبسه، وغسل النفس 
ــل دنـــس مــعــنــوي، كــمــا يغتسل  عــن ك
االنسان لإلحرام، والتلبس باحلسنات 
والصاحلات كما يلبس االنسان ثوبي 
جيري  هــذا  كل  الطاهرين،  االحـــرام 
أن  على  له  وتدريبًا  االنسان  باختيار 

يكون كذلك يف كل حاالت حياته.
ورفض  الفطرة  اىل  الرجوع  ب - 
بني  تفصل  الــيت  الوهمية  املقاييس 

أبناء االنسانية.
العظيم  املوقف  تذكر حاالت  ت - 
اىل  الناس  خيرج  حيث  القيامة  يوم 
اهلل)وبــرزوا هلل الواحد القهار( وهذا 

ما يوحي له شبه الثوبني بالكفن.
اليت  النعمة  بعظمة  الشعور  ث - 
انعم اهلل بها على االنسانية بتعريفها 
ــل هــــذا احلـــرم  بـــالـــواقـــع الـــــذي ميــث

املقدس.

التلبية:  -2
الباقر)عليه  االمـــــام  عـــن  روي   
الــســالم(قــال: قــال رســول اهلل)صلى 
ــه وســلــم(:)مــا مــن حاج  اهلل عليه وآل
اال  الشمس  تزول  ملبيًا حتى  يضحي 

اذا غابت ذنوبه معها(.

محرمات االحرام:  -3
بِشَيْءٍ  هُ  اللَّ تعاىل:)َليَبُْلوَنَُّكمُ  قال   
مِنَ الصَّيْدِ تَنَاُلهُ َأيْدِيُكمْ وَِرمَاحُُكمْ(
)ال��ن��س��اء/94(، قــال تــعــاىل:)َف��مَ��نْ َف��رَضَ 
وََل  ُف��سُ��وَق  وََل  رََف��ثَ  َف��لَ  الْ��حَ��جَّ  فِيِهنَّ 

ِجدَاَل فِي الْحَجِّ()البقرة/197(.
لعنصر  االصــيــلــة  الــرتبــيــة  أ - 
يدخل  أن  فــبــعــد  الــنــفــس:  مــراقــبــة 
االنسان املسلم يف جو االحرام حيس 
بأنه صار حتت محاية اهلل ومراقبته 

االشد.
لعنصر  االصــيــلــة  الــرتبــيــة  ب - 
االرادة: حيث حيرم اجلنس والصيد-
لتمتحن  االيـــــدي-  مــتــنــاول  يف  وهـــو 
ألوامر  استجابتها  مقدار  يف  ارادتهم 
اهلل عّز وجل، وسيطرتها على النوازع 

والغرائز. 
الدنيوية  بـــاملـــتـــع  الــــزهــــد:  ت - 
والشعور بالتحرر من ربقتها خصوصًا 
اذا كان االنسان يف سبيل حتقيق اوامر 

اهلل تعاىل. 
الكالم  العملي على  التدريب  ث - 
احلديث  يف  واملـــنـــطـــقـــيـــة  احلـــســـن 
وحرماته...  تعاىل  اهلل  وجــه  وتعظيم 

واملوضوعية وهو جانب مهم جدًا. 
الطواف بالبيت:  -4

مََثابًَة  الْبَيْتَ  تعاىل:)وَإِْذ جَعَْلنَا  قال   
جربئيل  إن  وََأمْ��نً��ا()ال��ب��ق��رة/125(،  لِلنَّاِس 
املالئكة  وان  البيت،  بنى  من  اول  هو 
وهكذا  بالبيت،  طــاف  مــن  اول  هــي 
االنبياء  ســنــة  ــه  حــول الـــطـــواف  ـــان  ك
واوهلم آدم)عليه السالم( لكن املعمر 
االساسي بعد ذلك هو ابراهيم وأبنه 

امساعيل. 
وجنــد الــطــواف واســتــالم احلجر 

ميثالن أرقى حاالت:
وذلك  االنــســانــي:  التسامي  أ - 
ألن من الواضح أن املالئكة يف التصور 
االسالمي ميثلون املوجودات الطاهرة 

متامًا. 
تبعًا  الــغــيــب،  بــعــامل  الــتــعــلــق  ب - 
لذلك التسامي وتأكيدًا لنزع االنسان 
من التعلق باملادة ال غري فالتعلق بعامل 
مــوجــود حمسوس  طــريــق  عــن  الغيب 

جعل رمزًا لعامل الغيب. 
الغفران املؤكد: وهذه احلالة  ت - 
الفريدة اليت يوجدها الطواف أمر ال 
ميكن أن يوصف، بل هو حالة نفسية 
خاشع  موقف  يعيشها...  من  يدركها 
االهلية  الــرمحــة  تظلله  اخلــشــوع  كــل 
مينحه  ميثاق  ثم  اخلــاصــة،  والعناية 
القطعة  تلك  األسود  للحجر  االنسان 
اليت نزلت من اجلنة فتجسدت أمام 
االنسان تذكره بفطرته وبامليثاق الذي 
والتسليم... بــاإلميــان  اهلل  بها  اعطاه 
العهد  يتأكد  والتقبيل  فــبــاالســتــالم 
االمام)عليه  يــعــرب  كــمــا  ويـــتـــجـــدد 

السالم(. 
واذا  االنــبــيــاء:  لسنة  االتــبــاع  ث - 
إال  ذلــك  يعين  فال  االنبياء  سنة  قيل 
ــوب الــوحــيــد الـــذي وضــعــه اهلل  االســل
على  التسليم  ثــم  ــســان،  االن لتكامل 
مجيع االنبياء مع الرتكيز على سالم 
السالم(رمز  بإبراهيم)عليه  خــاص 

احلنفية الصافية. 
وتعظيمه:  الــتــوحــيــد  تــركــيــز  ج - 
باعتبار البيت الواحد رمزًا هلل الواحد 

القهار. 
نشر  سبيل  اجلــاد يف  العمل  ح - 
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الكعبة  ان  العامل:  اضــواء االســالم على 
حمور حركة االرض ينطلق املسلم ليحقق 

هذا املعنى يف االرض. 

ال���س���ع���ي ب���ي���ن ال��ص��ف��ا   -5
والمروة:

وَالْ��مَ��رْوَةَ مِنْ  الصََّفا  تعاىل:)إِنَّ  قال   
َفلَ  اعَْتمَرَ  َأِو  الْبَيْتَ  حَ��جَّ  َفمَنْ  هِ  اللَّ شَعَائِِر 
تََطوَّعَ  وَمَ��نْ  بِِهمَا  ��وَّفَ  يَ��طَّ َأنْ  عََليْهِ  جُ��نَ��احَ 
هَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ()البقرة/158(.  خَيْرًا َفِإنَّ اللَّ

يعين  واملــروة  الصفا  بني  السعي  أن 
فيما يعين: 

ـــن، ونـــــزع صفة  ـــاري ــــة اجلـــب ذل أ - 
التجرب والتكرب عن االنسان ألنهما رداءا 
يلبسهما غريه، وبهذا  أن  اهلل وال ميكن 
تفيض كل معاني االستسالم هلل اجلبار 

استسالمًا كاماًل. 
السعي ضمن حدود اهلل، وهذا  ب - 
املعنى يتوجه اليه احلاج بوضوح فيدرك 
الكسل  ورفــض  والنشاط،  الفعالية  أن 
واجلمود واخلمول، والتوكل على اهلل أمر 
يكون  أن  على  ولكن  االســالم  أصيل يف 
ذلك السعي ضمن احلدود اليت وضعها 
اهلل على ضوء من املصاحل البشرية اليت 

هو أعلم بها. 
بتلك  فــأكــثــر  اكــثــر  االرتــــبــــاط  ت - 
اليت  ابراهيم  عائلة  املقدسة،  العائلة 
وبني  بينه  الوصل احلسي  حلقة  شكلت 
النيب االكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم( 

والذي يؤكد التالحم اهلديف بينهما. 

الوقوف بعرفة والمزدلفة:  -6
 ويشعر احلاج يف هذا املوقف بعض 

املشاعر منها: 
فرصة الدعاء.  أ - 

التوبة.  ب - 
تذكر القيامة.  ت - 

احلياة اخلالصة هلل.  ث - 

رمي الجمرات:  -7
اهلل  النيب)صلى  عن  الصدوق  روى   
عليه وآله وسلم( واألئمة)عليهم السالم( 
أنه ُأمر برمي اجلمار ألن ابليس اللعني 

كان يرتاءى إلبراهيم يف موضع اجلمار 
السالم( فجرت  ابراهيم)عليه  فريمجه 
السنة)الوسائل/ج10:ص68(،  بذلك 
اذ  يشعر  املسلم  أن  األمــر  يف  واجلميل 
يطوف حول مركز واحد، ويرمي رموزًا 
واحــد يف  بــأن طريق اهلل  ثــالثــة،  للشر 

حني أن طرق الشيطان متعددة. 

الذبح:  -8
 وهو جانب مهم من مناسك احلج، 
للفقراء  يوفر  عــام  كل  يف  الذبح  أن  اذ 
اذ  واحلــاج  الطعام،  من  كبريًا  مــقــدارًا 
يقوم بهذا املنسك يتأكد يف نفسه عنصر 
وختليص  واطعامهم،  الفقراء  مــواســاة 
يتجلى  اجملتمع من مآسي اجلوع، وهنا 
الذي  العملية  التضحية  معنى  ايــضــًا 
بتقديم  السالم(  ابراهيم)عليه  بها  قام 
ولده العظيم امساعيل، وتتوارد خواطر 

التسليم املطلق ألمر اهلل. 

الحلق:   -9
اهلل)عليه  عــبــد  أبــــي  عـــن  الــــروايــــة 
السالم(أنه ُسِئَل: كيف صار احللق على 

الضرورة واجبًا دون من قد حج؟ 
مــوســومــًا بسمة  بــذلــك  ليصري  قــال 
عّز  اهلل  قـــــول  تــســمــع  اال  اآلمـــــنـــــني، 
شَاءَ  إِنْ  الْحَرَامَ  الْمَسِْجدَ  وجل:)َلَتدْخُُلنَّ 
قِنيَ رُءُوسَُكمْ وَمَُقصِِّرينَ َل  هُ َآمِنِنيَ مُحَلِّ اللَّ
أصبح  احللق  وكأن  تََخاُفونَ()الفتح:27(، 
عالمة للمسلمني ومتيزهم عن غريهم، 
اىل  لينضموا  احلجاج  حيلق  هنا  ومــن 

الرعيل املؤمن املسلم عرب التأريخ. 
يشكل  احلــج  نــرى  امجالية  وبنظرة 
بها  قــام  الــيت  الرتبوية  األساليب  أروع 
االسالم لتهذيب النفوس وتأكيد سريها 
التكامل،  خـــط  عــلــى 
االرباح  واحراز 
متجر  يف 

عبادته. 
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الغزو الثقايف: هو ان تقوم جمموعة 
على  بــاهلــجــوِم  اقــتــصــاديــة  او  سياسية 
أسس ومقومات ثقافية ألمة من األمم، 
بقصد حتقيق مآربها، ووضع تلك األمة 
يف إمساء تبعيتها، ويف سياق هذا الغزو 
لَّ يف  وتعمد اجملموعة الغازية اىل أن حُتِ
وثقافة  معتقدات  وبالقسِر،  البلد  ذلــك 
جديدة مكان الثقافة واملعتقدات الوطنية 
لتلك األمة، وهو ميارس هذا الفعل بهدوء 

وعدم إثارة الضجيج ولفت االنتباه. 
مضطرين  الثقايف  الــغــزو  قضية  يف 
ففي  البديهيات  تأكيد  مــن  لــألنــطــالق 
جند  الثقايف  الغزو  مثل  خطرية  قضيٍة 
تأكيِد  مع  لألنطالِق  مضطرين  أنفسنا 
البديهيات والتذكري بها قبل أن ندخل يف 
التحليل وخباصة إذا ما علمنا إن هناك 
وجهات نظر متشابكة يف املوضوع أو يف 

هذه القضية. 
إن  املفكرين:  بعض  قــال  فقد   -

القضية متكلفة أو مبالغ فيها
وهمية  إنـــهـــا  اآلخـــــــر:  وقــــــال   -
مصطنعة إذا ال جمال لعامل اليوم الذي 
أمناط  وتتفاعل  الثقافات  فيه  تتواصل 
عن)غزو  للحديِث  االنــســانــي  الــســلــوك 
بيزاني مدير  أدغــار  قــال:  ثقايف(، وقد 
معهد العامل العربي)ومل يعد أحد بقادر 

على رفع سياج حول بلده(. 
وهناك التباسان يبدو إنهما لعبا دورًا 
مهمًا يف تعويم قضية)الغزو الثقايف( الذي 

يتعرض له العامل العربي األسالمي. 
وااللتباسان هما: 

اواًل: إن اإلسالميني هم الذين تبنّوا 
ومحلوا  الثقايف  للغزو  التصدي  قضية 
العامل  إن  مقالتهم:  ومفاد  باكرًا  رايتها 

الــعــربــي واإلســـالمـــي واقــــع يف معرض 
خمــطــطــاِت الــغــرب وأهــدافــه إلستالِب 
جمتمعاتِه والنيِل من دينه وقيمه وثقافته 
من  يهدف  الغرب  وإن  وهويته،  وسلوكه 
يف  مستمرة  التخلف  مسة  إبقاء  الغزو 

هذا اجلزء من العامل. 
الــدولــة اإلسالمية  ايـــران  إن  ثــانــيــًا: 
مواجهة  ــًا  رمســي تبنت  الـــيت  الــوحــيــدة 

التغريب والغزو الثقايف. 
ــتــبــاســني غري  ــن األل ــــار هــذي ومـــا آث
العلمانيني إذ قالوا: إن رفع اإلسالميني 
إيــران هلا بصورة  لشعار القضية وتبيّن 
هما  عــامــة،  اإلسالمية  والـــدول  خاصة 
ــعــامــة لبعض  ــا الــذهــنــيــة ال ــب ســبــبــان أل
حتى  والــرمســيــة،  الثقافية  األجتــاهــات 
باتت ال تنظر إليها يف حجمها احلقيقي 
بل  تستحقه،  الذي  االهتمام  وال متنعها 
ذهبت بعض التيارات يف املنطقة العربية 
عــلــى أنــهــا هــي قضية أيــدلــوجــيــة غري 
واقعية ُترفع كشعار ليس إال لربح املعركة 

الفكرية واإلجتماعية ضدنا. 
سوف  األلتباسني  هذين  على  وللرد 
خنتار طريقًا سهاًل وموضوعيًا يف إعادة 

بناء القضية. 
العامل  من  آخــرى  بلدان  اىل  نذهب 
تشاركنا برفع شعار الغزو الثقايف وتتبنى 
كبرية  وحساسية  جــاد  بشكل  القضية 
رمبا توازي درجة احلساسية اليت بلغتها 
واألسالمية  العربية  منطقتنا  القضية 
وهـــذه الــبــلــدان هــي أشــهــر بــلــدان أوربا 

مثل)فرنسا وأملانيا(. 
عمومًا  نلمس  روسيا  اىل  وبالنسبة 
السلفي  بالتيار  مســي  مهم  تيار  وجــود 
هويتها  بناء  اىل  الروسية  األمــة  يدعو 

املتميزة وذاتيتها وثقافتها اخلاصة....
أما اليابان فقد يسمح فعاًل وضمن 
تكتيكات السياسة واملصاحل اإلقتصادية 
التبادل  ملــيــزان  نسيب  بتحّول  الوطنية 
الــتــجــاري مــع أمــريــكــا وأوربـــــا، بيد أنه 
الثقافية  منظومته  بــأخــرتاق  يسمح  ال 
والقيمية اليت مجعت اليابانيني يف إطاِر 

نسيج إجتماعي متني ال خيرتق.
وعلينا أن نصدق حقًا ونؤمن بوجود 
الغزو الثقايف، ونقتنع بأننا ُعرضة اليوم 
هلجوٍم شامٍل ومنظم وخمطط له ضدنا 
والتصدي  ملواجهته  النهوض  وضـــرورة 
الــيت ميكن  الــيــه، فهناك بعض األمـــور 

أتباعها: 
جتديد اخلطاب الديين.   -1

الكريم  ـــقـــرآن  ال اىل  ـــعـــودة  ال  -2
السالم(  البيت)عليهم  أهــل  وأحــاديــث 

وفهمها فهمًا معاصرًا. 
ـــة  ـــدول أدخـــــــال إمـــكـــانـــيـــات ال  -3
األسالمية للوقوف بوجه الغزو الثقايف. 

الدراسية  املـــنـــاهـــج  تـــطـــويـــر   -4
ـــروح  يف املــراحــل كــافــة مبــا ينسجم وال

االسالمية أو الفكر االسالمي. 
أنشاء جممعات علمية ومراكز   -5
حبثية حملاربة التطرف من خالل البحوث 

والدراسات. 
الرد على زعماء وقادة التغريب   -6

الذين يعيشون يف الوسط األسالمي. 
أنشاء مراكز سيطرة على كل ما   -7
يرد أو يدخل ضمن األسواق اإلسالمية. 

األتصال  وسائل  من  السيطرة   -8
مبا ال حيد من احلرية الشخصية. 

د. حكمت اخلفاجي 

الغزو الثقافي
والمصدات اإلسالمية

čđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أقالم القّراء



ِرينَ  الْمُبَذِّ إِنَّ  املــبــذرون:}   -1
َك������اُن������وا إِخْ�������������وَانَ ال����شَّ����يَ����اطِ����نيِ{

)السراء/27(.
����������ا جَ����عَ����ْل����نَ����ا  ــــار:} إِنَّ ــــف ــــك ال  -2
يُؤْمِنُونَ{ َل  ذِينَ  لِلَّ َأوْلِ��يَ��اءَ  الشَّيَاطِنيَ 

)العراف/27(.
املــرتــدون عن احلــق:} إِنَّ   -3
مَا  بَعْدِ  مِنْ  َأدْبَاِرهِمْ  عََلى  ارْتَ��دُّوا  الَّذِينَ 
َلهُمْ  سَ��وََّل  الشَّيَْطانُ  الْهُدَى  َلهُمُ  تَبَيَّنَ 

وََأمَْلى َلهُمْ{)حممد/25(.
عََليِْهمُ  اسَْتحْوََذ  املنافقون:}   -4
ُأوَلئِكَ  هِ  اللَّ ذِْكرَ  َفَأنْسَاهُمْ  الشَّيَْطانُ 

حِزْبُ الشَّيَْطاِن{)اجملادلة/19(.
َفَأنْسَاهُ  اهلل:}  ذكر  الناسون   -5

الشَّيَْطانُ ذِْكرَ رَبِّهِ{)يوسف/42(. 
ُأنَبُِّئُكمْ  هَ���ْل  املــكــذبــون:}   -6
عََلى مَنْ تَنَزَُّل الشَّيَاطِنيُ )221( تَنَزَُّل عََلى 
ُكلِّ َأفَّاكٍ َأثِيٍم{)الشعراء/222-221(.

والسّكري:}  القمار  العــب   -7
ْزَلمُ  وَاأْلَ نْصَابُ  وَاأْلَ وَالْمَيْسِرُ  الَْخمْرُ  إِنَّمَا 
َفاجَْتنِبُوهُ  ال��شَّ��يْ��َط��اِن  عَ��مَ��ِل  مِ��نْ  ِرجْ���سٌ 

ُكمْ ُتْفلِحُونَ{)املائدة/90(. َلعَلَّ
ُكلِّ  عََلى  تَنَزَُّل  املذنبون:}   -8

َأفَّاكٍ َأثِيٍم{)الشعراء/222(.
الـــذيـــن حيـــاربـــون احلـــق:}   -9
َأوْلِيَائِِهمْ  إَِل��ى  َليُوحُونَ  الشَّيَاطِنيَ  وَإِنَّ 
إِنَُّكمْ  َأَطعُْتمُوهُمْ  وَإِنْ  لِيُجَادُِلوُكمْ 

َلمُشِْرُكونَ{)النعام/121(.
نظام الحزب: 

مع اهلل: عدم االطاعة وعدم   -1
لِرَبِّهِ  ال��شَّ��يْ��َط��انُ  الــشــكــر:}وََك��انَ 

َكُفورًا{)السراء/27(. 
مع االنبياء: احملاربة.   -2

مع الناس: الكذب واخلدعة   -3
وزينة الدنيا ونسيان اهلل والقيامة. 

وأما االهداف احلزبية: 
اخلـــــــــــذالن:}وََك�������������انَ   -1
نْ�����سَ�����اِن خَ�������ُذوًل{ ال���شَّ���يْ���َط���انُ لِ������ِْ

)الفرقان/29(. 
يَعِدُُكمُ  الفقر:}الشَّيَْطانُ   -2

الَْفْقرَ{)البقرة/268(. 
االحنراف عن احلق:}وَيُِريدُ   -3
بَعِيدًا{ َض��لًَل  هُمْ  يُضِلَّ َأنْ  الشَّيَْطانُ 

)النساء/60(.
الفحشاء  واشـــاعـــة  تـــرويـــج   -4
واملــنــكــر:}وَيَ��ْأمُ��رُُك��مْ بِ��الْ��َف��حْ��شَ��اءِ{

)البقرة/268(. 
حماربة احلق:}َليُوحُونَ إَِلى   -5

َأوْلِيَائِِهمْ لِيُجَادُِلوُكمْ{)النعام/121(. 
والدساتري  احلزبية  االوامـــر  أّمــا 
قاعدة  على  الشيطان  ميليها  الــيت 
يــدور يف فلك احلزب،  حــزبــه، ومــن 

فمنها: 
ــــــكــــــرات  ــــــاملــــــن ــــــــــــــــر ب االم  -1
الَْفْقرَ  يَعِدُُكمُ  واملعاصي:}الشَّيَْطانُ 

وَيَْأمُرُُكمْ بِالَْفحْشَاءِ{)البقرة/268(. 
نـــســـيـــان اهلل:}َف��������َأنْ��������سَ��������اهُ   -2

الشَّيَْطانُ ذِْكرَ رَبِّهِ{)يوسف/42(. 
َلهُمَا  الــوســاوس:}َف���وَسْ���وَسَ   -3
الشَّيَْطانُ لِيُبْدِيَ َلهُمَا مَا وُوِريَ عَنْهُمَا 

مِنْ سَوَْآتِِهمَا{)العراف/20(. 
واالختالف:}إِنَّمَا  التفرقة   -4
يُِريدُ الشَّيَْطانُ َأنْ يُوقِعَ بَيْنَُكمُ الْعَدَاوَةَ 

وَالْبَْغَضاءَ{)املائدة/91(. 
ــني الـــقـــبـــائـــح:}وََزيَّ���نَ  ــزي ت  -5
يَعْمَُلونَ{ َكاُنوا  مَا  الشَّيَْطانُ  َلهُمُ 

)النعام/43(. 
الباطلة:  ــوعــود  وال االمــانــي   -6
الشَّيَْطانُ  يَعِدُهُمُ  وَمَا  وَيُمَنِّيِهمْ  }يَعِدُهُمْ 

إِلَّ ُغرُورًا{)النساء/120(.
والتبذير:}إِنَّ  االســـراف   -7
الشَّيَاطِنيِ{ إِخْوَانَ  ِرينَ َكاُنوا  الْمُبَذِّ

)السراء/27(. 
واجتاههم  الــنــاس  انــطــبــاع  وأمـــا 
الشيطاني  احلــــزب  اىل  بــالــنــســبــة 
طوائف  على  فهم  تفاعلهم،  ومقدار 

ثالثة: 
املخلصون: فإنهم ال يدخلون   -1
يقدر  وال  حياربونه،  بل  احلــزب،  يف 
وجذبهم  ــهــم  اغــوائ عــلــى  الــشــيــطــان 
إِلَّ  َأجْمَعِنيَ*  ْغِويَنَّهُمْ  حزبه:}وَأَلُ اىل 
عِبَادََك مِنْهُمُ الْمُْخَلصِنيَ{)احلجر/39-

 .)40
الشيطان  إّن  املــســلــمــون:   -2
احلــــزب،  اىل  جيـــرهـــم  أن  حيـــــاول 
بسياسة  ويــأتــيــهــم  هلـــم،  فــيــوســوس 
قدم بقدم وخطوة خطوة، فمنهم من 
يسمع جنواه ويدخل يف حزبه، ومنهم 
زمرة  ويدخل يف  ذلك  عليه  ينكر  من 
سبحانه  اهلل  حــزب  وهــم  املخلصني، 
عِبَادِيَ  مِ���نْ  قــلــيــلــون:}وََق��لِ��ي��ٌل  وهــم 

الشَُّكورُ{)سبأ/13(. 
وإاّل فــأن اكــثــر الــنــاس مــن حزب 
يَعْقُِلونَ{ َل  الشيطان:}وََأْكَثرُهُمْ 

)املائدة/103(. 
فــالــشــيــطــان مـــه هــــؤالء يف جزر 
ومـــّد:}يُ���وَسْ���ِوسُ فِ��ي صُ����دُوِر ال��نَّ��اِس{

)الناس:5(. 
ـــار: فإن  ـــّف ـــك وال ــقــون  ــاف ــن امل  -3
وأدخلهم  عليهم  استحوذ  الشيطان 
ـــائـــه  ـــي يف حــــزبــــه فــــكــــانــــوا مــــن اول
وأنصاره:}إِنَّهُمُ اتََّخُذوا الشَّيَاطِنيَ َأوْلِيَاءَ 

هِ{)العراف/30(.  مِنْ دُوِن اللَّ
الشيطان ومرامه  فهذا هو حزب 
الشيطانية  االحــزاب  ومثله  ونظامه، 
الغرب،  او  الــشــرق  مــن  املــســتــوردة 
فاحذره كل احلذر، وال تثِن عزميتك 
يف خالفهم ونضاهلم وحماربتهم حتى 
القضاء عليهم، وال بّد من نصرة احلق 
وخذالن الباطل، وهناك من مل ينصر 
عندما  احلــق  أنــه خيــذل  إاّل  الباطل 
يكون يف حياد عنه كعبد اهلل بن احلر 

يف قصة كربالء. 

نظام الحزب

ذي الحجة 1435 هـ  - ترشين االول 2014م
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المكائد



العربية،  الــكــتــابــة  ــتــأمــل  ن حـــني 
يقل  ومســات  خصائص  لنا  تتكشف 
إذ  األخـــرى،  الكتابات  بــني  نظريها 
اعتمدت أسلوب التجريد منذ البداية 
املرئية  الصورة  متجاوزة  منهجها  يف 

الظاهرية وموشحة بسمة هندسية.
أنواع  مــن  نــوع  مــع  نــرحتــل  واآلن 
ـــــذي اختــــذ منذ  اخلــــط الـــعـــربـــي ال
من  لينطلق  هندسية  نــزعــة  ـــه  والدت
عالقة تصميمية مع مفهوم التجريد، 
وهي  مفاهيمية  ثنائية  لنا  وليجسد 
كخط(  التجريد   – كتجريد  )اخلــط 
ينسج قصة اجلمال..   ما  بــدوره  وهو 
ذلك اخلط هو اخلط العربي الكويف 
بعد  الكوفة  مدينة  يف  ازدهـــر  الــذي 
إذ  إليها،  اإلسالمية  اخلالفة  انتقال 
اخلط  مــن  نــوع  بتجويد  الــقــوم  اهتم 
واستقامتها،  أشــكــالــه  هــنــدســة  ،و 
ومتيز عن اخلطوط احلجازية وغلب 
بذلك  واستحق  الصلب  الطابع  عليه 
)اخلط  وهــو  جديد  باسم  ينفرد  أن 
الـــكـــويف( ومـــن الــكــوفــة انــتــشــر هذا 
الــنــوع مــن اخلــط إىل أرجـــاء العامل 
املصاحف  بـــه  فــكــتــبــت  اإلســـالمـــي، 
وحليت به املباني ونقش على النقود . 
ومن اجلدير بالذكر إن اخلط الكويف 
مجع مسات مجالية عدة فهو اخلط 
ريق(  )الــتــو  احتضن  الـــذي  الــوحــيــد 
ووحد بني اخلط والزخارف النباتية، 
احلروف  نهايات  حيــور  تــارة  فنجده 
ومتأل  ــــورد  ال أوراق  يــشــبــه  مــا  إىل 
األرضية اليت حتيط ببعض الكتابات 

األخرى زخارف نباتية واضحة .
يف حني تظهر يف بعضها أغصان 
أمــــا يف اخلط  مــتــســلــقــة،  نـــبـــاتـــات 
يكتسب  اآلخــر  فهو  املضفور  الكويف 
النباتي  العامل  من  اجلمالية  مساته 
اخلطوط  بــــني  اجلـــمـــع  هـــــذا  إن   .
يف  هو  النباتية  واخلطوط  اهلندسية 
مجالية  ثنائية  لنا  يشكل  ذاتـــه  حــد 
اإلسالمي،  الــفــكــر  أكـــدهـــا  لــطــاملــا 
أن جند  نستطيع  التأمل  من  فبشيء 
املنظومة  يف  اجلماليات  من  الكثري 
اخلطية الكوفية، فاجلمع بني مرونة 
وبني  جهة  من  وسالستها  اخلطوط 
جهة  مــن  وصرامتها  اخلــطــوط  حــدة 
ــكــويف( حتــديــدًا، إمنا  ال )يف اخلــط 
جاء ليؤكد ثنائية )اجلالل واجلمال( 

الــــيت شــغــلــت تفكري  ــة  ــي ــائ ــث ال ــك  ــل ت
الفكر  العديد من املفكرين وال سيما 
ليست  غايته  كانت  الــذي  اإلسالمي 
يف اجلماالت الناقصة الزائلة بل يف 

اجلمال بالذات الكامل الدائم .
يف  صداها  وجدت  األفكار  فتلك 
أتلفت  فقد  املــســلــم،  الــفــنــان  ســلــوك 
النتاجات  مــع  واألفــكــار  اآلراء  تلك 
من  كــان  والـــيت  اإلســالمــيــة،  الفنية 
فان  ولـــذا   . ــكــويف(  ال )اخلـــط  بينها 
الوجود حتكمه ثنائية جندها متمثلة 
)اجلالل  وهــي  الــوجــود،  مظاهر  يف 
متجسدًا  نــراه  ما  وهــذا   . واجلمال( 
فاخلطوط  ـــــويف،  ـــــك ال اخلــــــط  يف 
مفهوم  إىل  املتلقي  حتيل  اهلندسية 
)النباتية(  املرنة  واخلطوط  اجلــالل 

ج��م��ال��ي��ة ال��خ��ط 
العربي الك���وفي:   

بقلم: د. صفا لطفي 
املقال اخلامس عشر
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 . اجلــمــال  مفهوم  إىل  املتلقي  حتيل 
أما احلروف العربية املكتوبة بطريقة 
هلا  تأملنا  حــني  فإننا  الــكــويف  اخلــط 
املربع وحدة هلا يف  جندها تتخذ من 
اخلط الكويف . )كأصغر وحدة قياسية 
يتألف منها كل حرف أجبدي( .. وهي 
املستخرجة  الذهبية  النسبة  تعتمد 
من مستطيل ومربع اخرجا من نصف 

دائرة كنسبة ذهبية .
ــفــوق اخلطاط  ت ــؤكــد  ي مـــا  وهــــذا 
املسلم يف اخلط الكويف بهندسة اخلط 
وذلك جبعله خيضع يف بنائه التكويين 
إىل شكل من األشكال اهلندسية وهو 
األساسية  اإليــقــاعــيــة  إن   . )املــربــع( 
للخط الكويف ستظل إيقاعية )حركية 
بهيئة  حضاري  كجذر  فهي  سكونية( 
وهــي جتري  ســكــون(  يتبعها  )حــركــة 
الثقافة  عــنــه  كــشــفــت  مــا  يف صــمــيــم 
الفكر  عـــرب  بــعــد  فــيــمــا  اإلســـالمـــيـــة 
اإلسالمية..  واحلـــضـــارة  اإلســالمــي 
اجلمالية  الــســمــة  هـــذه  فـــان  وهــكــذا 
ذي  الكويف  اخلــط  يف  واضحة  تظهر 
املخمل(  )الــكــويف  النباتية  األرضــيــة 
واليت تستقر فيه الكتابة فوق أرضية 
من سيقان النباتات اللولبية وأوراقه.

وسكونًا(  )حـــركـــة  ــكــون  ت ــــيت  وال
والنهار  الــلــيــل  كــتــداخــل  مــتــداخــلــني 

والسر واجلهر  .
اإلسالمي  ــفــكــر  ال حــفــل  وطـــاملـــا 
ـــان ما  ف نــفــســه، إذن  ــهــذا اإليـــقـــاع  ب
مييز هذا النوع من اخلط هو طبيعة 
احلــركــة اخلــطــيــة والــســكــونــيــة اليت 
جهة،  من  وهندسية  مستقيمة  تظهر 
ثم  أخــرى،  جهة  من  ومرنة  ومنحنية 

انسيابيتها على حمور أفقي .
هوادة  دومنا  اخلط  انسيابية  إنها 
إيقاعية  لسفرة  بديعة  لرتمجة  وانــه 
هــي يف أقــصــى درجــاتــهــا، سفر حنو 

املطلق، فهي نرباس للخطاط يف متثل 
آيات القرآن الكريم وكتابتها . واخلط 
الطابع  عــلــيــه  يــغــلــب  كــخــط  الـــكـــويف 
اهلندسي، جيسد مبدأ التجريد باجلى 
صورة، فقد انتزعته يد اخلطاط من 
عامل احملسوس لريحل يف سفر حنو 
فهي  بــذاتــه،  مستقاًل  النفس  جوهر 
األغوار  لتسرب  ذهنيًا  نــزوعــًا  تنتزع 
ووسيلتها  اجملــرد،  الفكر  غياهب  يف 
الرياضية مستفيدة  القوانني  ذلك  يف 
بعدًا  لتجسد  اهلندسية،  األشكال  من 
مجاليًا مميزًا جيعل املتلقي حيلق يف 
عوامل سرمدية وأول األسرار اجلمالية 
هو حركة التجريد اليت أدت إىل ظهور 
بعيدًا  هندسي  كوجود  الكويف  اخلط 
عــن الــوجــود املـــادي . وهــكــذا يصبح 
داال  اهلندسي  بالبعد  الكويف  اخلــط 
املعاني  عميقة  روحــيــة  هندسة  على 
الزمان  ترحتل أثرييًا متجاوزة حدود 
واملــكــان وخمــرتقــة أجـــواء اخلــيــال يف 
هندسة حتوي )اخليال والتخيل( بكل 

التصويرية  أشــكــاهلــا 
إن  والكونية  واحلسية 
هذه اهلندسة التأليفية  
للخط الكويف إمنا هي 
اهلندسة  من  مستمدة 

املطلقة كفكر جمرد .
وهــــــكــــــذا أصـــبـــح 
له  الــــــكــــــويف  اخلـــــــط 
اليت  وقواعده  أصوله 
ارتــقــت بــه لــيــكــون من 
اخلط  أنـــــــواع  أمجـــــل 
هذا  بدأ  فقد  العربي، 
بدأ  مــــا  أول  اخلـــــط 
املصاحف  ــة  ــاب ــت ك يف 
والصلوات واالبتهاالت 

ـــان بـــد من  ومـــا ك

يف  أكد  وجل  عز  فاهلل  اخلط  جتميل 
كتابه الكريم ))الذي علم بالقلم(( )سورة 
العلق،اآلية 3- 4( . ثم أكد اإلمام علي 
مجال  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن 
اخلط وحسنه بقوله: ))اخلط احلسن 
. وهكذا اهتم  يزيد احلق وضوحًا(( 
اخلطاطون باخلط وبكل ما يتصل به 
من أدوات، أليست هي اشرف األدوات 
اخلالق  بها  أقسم  الــيت  تلك  وأجلها 
يسطرون((  وما  والقلم  ))ن  وجل:  عز 
الرسول  وقـــول   .)1 ال��ق��ل��م،اآلي��ة  )س����ورة 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  حممد  الكريم 
القلم((  اهلل  خلق  ما  ))أول  وسلم(: 
أهمية  استجالء  نستطيع  هنا  من   ..
خط  إذًا  فاخلطاط   ، الكويف  اخلــط 
فعمل  الــقــلــب،  لسكون  اخلــلــوة  طلب 
بتلك  نشعر  هنا  ومن  صاحلًا،  عماًل 

الرائحة القدسية اليت تغمر القلم. 
د. صفا/ املقال اخلامس عشر
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اسمها ونسبها
االمام  بنت  فاطمة  السيدة  هي 
احلسن السبط )عليه السالم( بن 
طالب  ابــي  بن  علي  املؤمنني  امــري 
اسحاق  ام  وأمها  السالم(،  )عليه 
التيمي،  اهلل  عبيد  بن  طلحة  بنت 
ـــخـــدرات  ـــن الـــعـــلـــويـــات امل فــهــي م
العلم  ذات  الطاهرات  والصديقات 

والكمال،  والعفة  والشرف واحلياء 
ومتـــتـــاز عـــن ســائــر بــنــات االمــــام 
السالم(  اجملــتــبــى)عــلــيــه  احلــســن 
باجلاللة وعظمة الشأن والنجابة. 
عـــــّمـــــهـــــا االمـــــــــــــام احلــــســــني 
وجدها  ــســالم(،  ال الشهيد)عليه 
طالب)عليه  ابــي  بــن  عــلــي  ـــام  االم
الصديقة  وجـــدتـــهـــا  الــــســــالم(، 

وبهذا  الـــســـالم(،  فــاطــمــة)عــلــيــهــا 
النسب يكفيها فخرًا انها من اغصان 
الدوحة  ومن مثار  الطيبة  الشجرة 
اهلامشية، فزوجها االمام السجاد 
زين العابدين)عليه السالم(، وهي 
السالم(،  الباقر)عليه  االمـــام  ام 
من  ــــزوج  ــــت ت ـــويـــة  عـــل اول  وهـــــي 
من  تــتــزوج  فاطمية  واول  عــلــوي، 

فاطمة بنت المام احلسن)عليه السلم(
ام المام الباقر)عليه السلم(
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وعلى  عليهم(،  اهلل  فاطمي)سالم 
فاطمية  علوية  ذريتها  فتكون  هذا 
فهي  وبــهــذا  وحــســنــيــة،  وحسينية 
هامشي  من  تتزوج  هامشية  ثالث 
بنت  فاطمة  الــكــربى  جدتها  بعد 
اســد الــيت تــزوجــت جــدهــا االكرب 
الزهراء)عليها  وفاطمة  طالب  أبا 
ـــزوجـــت أمري  ت الــــســــالم( والـــــيت 
طالب)عليه  ابي  بن  علي  املؤمنني 

السالم(.
كنيتها

احلسن)2(،  وام  اهلل)1(،  عبد  ام 
وكـــانـــت مـــن ســـيـــدات نـــســـاء بين 
هــاشــم، وكـــان زوجــهــا االمـــام زين 
بالصديقة،  يــلــقــبــهــا  الـــعـــابـــديـــن 
ويقول عنها حفيدها االمام جعفر 
كانت  ـــســـالم(:  ال ــيــه  الــصــادق)عــل
آل احلسن  تـــدرك يف  صــّديــقــة مل 
)عليه  الباقر  االمام  وتربى  مثلها، 
الطاهر  حــجــرهــا  يف  الــــســــالم( 
وفاضت عليه من نور اشعة روحها 
الزكية وغّذته مبثلها الكرمية حتى 

صارت من خصائصِه ومميزاتِه. 

زواجها من االمام 
السالم( السجاد)عليه 

الـــزوجـــان  ونشئا  ولـــد هــــذان 
ويذكر  ترفع  ان  اهلل  اذن  بيوت  يف 
املالئكة  مهبط  حيث  امســه،  فيها 
ويف  وعشيًا،  بكرًة  الربكات  ونزول 
فاطمة  السيدة  كانت  االثناء  هذه 
السبط)عليه  احلسن  االمــام  بنت 
والدها  كــنــف  يف  الــســالم(تــعــيــش 
السالم(  املــعــصــوم)عــلــيــه  ــــام  االم

غري  والــكــرم،  واحلــلــم  العلم  حيث 
تستمر  الرغيدة مل  احلياة  تلك  أن 
احلسن  االمــام  ابوها  استشهد  اذ 
مبؤامرة  الــســالم(  اجملتبى)عليه 
دنيئة دّبرها له معاوية بن ابي سفيان 
االمام)جعدة  بــزوجــة  باالستعانة 
عائلة  فأصبحت  االشــعــث(،  بنت 
االمام احلسن)عليه السالم( حتت 
وخليفة  احلــق  زمانها  امــام  رعاية 
احلسني)عليه  االمـــام  اهلل  رســـول 

السالم(. 
احلسني)عليه  االمـــــام  فـــبـــادر 
االمام  اخيه  اسرة  السالم(برعاية 
وجعلها  الـــســـالم(  احلــســن)عــلــيــه 
والتعليم  الرتبية  كأسرته متامًا يف 
وحنو  واالنفاق  واالرشــاد  والنصح 
ذلــك مــن االمـــور االخـــرى، وهكذا 
عاشت فاطمة ام االمام الباقر)عليه 
السالم( يف كنف السبطني)عليهما 
السالم(معًا، االمر الذي اسهم يف 
توفرت  حتى  شخصيتها،  تكوين 
فيها مجيع املقومات واملؤهالت من 
مسو احلسب وعلو النسب وغزارة 
االمام  وقمة احللم، فزوجها  العلم 
السجاد)عليهما  ولده  من  احلسني 
أمًا  بــعــد  فيما  لــتــكــون  الـــســـالم(، 
لــلــذريــة الــطــاهــرة، ولــتــنــال شرف 
ُأمًا  اصبحت  حيث  واالخرة  الدنيا 
ذرية  من  املعصومني  التسعة  لثاني 
السالم(،  احلــســني)عــلــيــه  االمــــام 
عّمها  بــــابــــن  ــــت  اقــــرتن وهــــكــــذا 
فغمرت  ــســالم(  ال الــســجــاد)عــلــيــه 
ــبــوي بــهــجــًة وســـــرورًا،  ــن الــبــيــت ال
)عليه  الباقر  االمــام  اوالدهــا  ومن 

السالم( وعبد اهلل الباهر.

والدتها االمام 
السالم( الباقر)عليه 

يوم  وقـــيـــل  اجلـــمـــعـــة-  يــــوم  يف 
االثنني والثالثاء- من رجب اخلري 
عام 57 للهجرة املباركة ويف املدينة 
املنورة، غمر بيت الرسالة الطاهر 
احتفاء  والبهجة  السرور  من  موج 

مبولد الباقر)عليه السالم(. 
اهلل  الرسول)صلى  استأثر  لقد 
اسم  بتحديد  وســلــم(  وآلـــه  عليه 
هذا املولود الكريم ولقبه، كما ورد 
جابر  اجلليل  الصحابي  روايــة  يف 
بن عبد اهلل االنصاري حني اخربه 
وآله  عــلــيــه  اهلل  اهلل)صـــلـــى  رســـول 
تبقى  )يــوشــك أن  بــقــولــه:  وســلــم( 
احلسني  مــن  لــي  ولـــدًا  تلقى  حتى 
الدين  يبقر علم  يقال له -حممد- 
بـــقـــرًا، فــــاذا لــقــيــتــه فــأقــرئــه مين 

السالم()3(. 
وبــــنــــاًء عـــلـــى ذلــــك فــــإن لقب 
بالعلم  املــتــبــحــر  يــعــين:  ــاقــر(  ــب )ال
ولبابه  لــغــوامــضــه  واملـــســـتـــخـــرج 

واسراره واحمليط بفنونه. 

محنتها في كربالء
االمــــــام  ام  ـــى  عـــل كـــتـــب  ـــقـــد  ل
بنت  فاطمة  السالم(  الباقر)عليه 
االمام احلسن السبط)عليه السالم( 
الباقر)عليه  االمـــــام  والدة  بــعــد 
السالم( بنحو اربع سنني ان تعيش 
اذ  تفاصيلها،  بكل  كربالء  مأساة 
الركب  السالم(ضمن  كانت)عليها 
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اهلل  حممد)صلى  آل  من  املقدس 
عــلــيــه وآلــــه وســلــم( الــــذي خرج 
ــورة عــلــى أثــر ما  مــن املــديــنــة املــن
الزمان  طاغية  بعد هالك  حصل 
وجميء  سفيان  ــي  اب بــن  مــعــاويــة 
السلطة،  اىل  الفاجر  اللعني  ابنه 
وهكذا شاهدت يف طريقها كل ما 
السالم(  احلسني)عليه  شــاهــده 
وصواًل اىل كربالء، وعاشت تلك 
وامتّدت  ثقلت  الـــيت  الــلــحــظــات 
مصرع  ورأت  كله،  الزمان  كأنها 
بقية  ومـــصـــارع  عــّمــهــا احلــســني 
الشهداء من اهلها)عليهم السالم( 
والــصــحــابــة االطـــهـــار، ثــم عانت 
بــعــد ذلـــك مــا عــانــتــه ســائــر حرم 
وآله  عليه  اهلل  ورسوله)صلى  اهلل 
واالضطهاد،  السيب  من  وسلم( 
كل ذلك وهي ترى زوجها العظيم 
علياًل  الـــســـالم(  الــســجــاد)عــلــيــه 
بغي  اىل  أســـريًا  بالقيود  مكباًل 

من بغايا آل امية. 
املأساة  هــذه  أن  يف  شــك  وال 
ــى حياة  آثــــارهــــا عــل تـــركـــت  قـــد 
الــبــطــلــة اجملـــاهـــدة، وال بد  تــلــك 
تلك  من  استلهمت  قد  تكون  وأن 
اجلهادية  وشــخــوصــهــا  ــواقــعــة  ال
الوتر  هــي  بــل  النظري،  املنقطعة 
العرب  أعـــظـــم  الــــدهــــور،  كـــل  يف 
عن  الــدفــاع  كيفية  والـــدروس يف 
النفس  احلـــق واالســتــمــاتــة حــتــى 
االخري يف سبيل العقيدة واملبدأ. 

فضائلها وكراماتها
اجلليلة  السيدة  هــذه  امتازت 
شأنها  وكـــــرامـــــات  خبـــصـــائـــص 
من  الذهبية  السلسلة  تلك  شــأن 
مــطــهــرات االرحــــام، ومــن االمور 
االمام  قاله  ما  ذلك،  على  الدالة 
الصادق)عليه السالم( يف حقها، 
واّتقت  آمــنــت  قــال:)كــانــت ممــن 
احملسنني( حيب  واهلل  واحسنت 

 .)4(

ذات  السالم(  )عليه  ووصفها 
ـــوم بــقــولــه: )كــانــت صــديــقــة مل  ي

يدرك يف آل احلسن مثلها)5(. 
وقال ولدها االمام الباقر)عليه 
عند  قاعدة  أمي  السالم(:)كانت 
ومسعنا  اجلــدار،  فتصدع  جــدار 
هـــّدة شــديــدة فــقــالــت بــيــدهــا: ال 
عليه  اهلل  املصطفى)صلى  وحــق 
وآلــه وســلــم( مــا أذن اهلل لــك يف 
اجلو  يف  معلقًا  فبقي  السقوط، 
فتصدق  جــازت-اي مرت-،  حتى 
علي بن احلسني)عليهما السالم( 

عنها مبائة دينار()6(. 
واذا ما اضيف اىل هذا مسات 
بالرتبية  تــعــهــدهــا  الـــذي  الــبــيــت 
معلم  وأي  اظفارها،  نعومة  منذ 
ـــام بـــهـــذا، ســنــجــد الــبــيــت بيت  ق
آل حمــمــد واملــعــلــم ســبــط حممد 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، فال 
النفس  تلك  تسمو  ان  أذن  غــرو 
ونسبها  حــســبــهــا  يف  الـــطـــاهـــرة 
وأصلها وارومتها اىل املقام الذي 

Ďč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أعالم النساء



تكون فيه بنتًا ملن هو كريٌم ألهل 
البيت االمام احلسن وزوجة ملن 
هو زيٌن للعابدين االمام السجاد 
االولني  لعلوم  باقر  ملن هو  وأمًا 

واآلخرين )عليهم السالم(. 

وفاتها
وفاتها)عليها  يوم  أن  ال شك 
الـــســـالم( كـــان ثــقــيــاًل عــلــى آل 
وآلـــه  عــلــيــه  حمــمــد)صــلــى اهلل 
ــى سائر  عــل وحـــزيـــنـــًا  ـــم(  وســـل
املــؤمــنــني، ومــن املــؤســف أن ما 
وصلنا من كتب التأريخ قد اغفل 
تسجيل هذا اليوم احلزين، وان 
فقد  فيما  تسجيله  املظنون  كان 
وتلف  وحــرق  الشيعة  تــراث  من 
وطائفية  ــاســيــة  ســي ـــاب  الســـب
التهمت مكتبات شيعية برمتها. 
ومع عدم وجود ما يدل على 
وفاتها)عليها  تـــأريـــخ  ــد  حتــدي
القول  ميكن  أنــه  إاّل  الــســالم( 
بأنها مل تعش طوياًل بعد واقعة 
اوالد  بــأن  ذكــروا  كربالء، حيث 
السالم(  السجاد)عليه  االمــام 
ومل  ولــــدًا،  عشر  مخسة  بلغوا 
العابدين)عليه  لــزيــن  يــذكــروا 
بنت  فـــاطـــمـــة  مــــن  الـــــســـــالم( 
سوى  الــســالم(  احلسن)عليها 
السالم(،  الباقر)عليه  االمـــام 
من  فكلهم  اوالده  بــاقــي  وامـــا 
هذا  ويف  االوالد)7(،  أمـــهـــات 
املبكر  رحــيــلــهــا  اىل  يــشــري  مــا 

اصحاب  خــامــس  شــهــادة  بــعــد 
الــســبــط االمام  الــكــســاء عــّمــهــا 

احلسني)عليه السالم(. 
ولدت،  يـــوم  عليها  فــســالٌم 
حنــبــهــا جماهدة  قــضــت  ــــوم  وي
بـــإذن اهلل  تبعث  ويـــوم  ــرة،  صــاب
تعاىل يف احلياة االخرى راضية 

مرضية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اكمال الدين وامتام النعمة/ 
الصدوق1:307. 

أهـــل  أئــــمــــة  رحـــــــاب  يف   -2
السيد  الــســالم(/  البيت)عليهم 

االمني4:4. 
3- االرشاد/ املفيد2:159.

4- تواريخ النيب واآلل/ حممد 
تقي التسرتي:90. 

ــــــــــــــــــوار/  االن حبــــــــــــار   -5
.14/46:215

6- الكايف/ الكليين1:469.
7-االرشــــــــــــــــــــــــاد/ الــــشــــيــــخ 

املفيد2:155. 
8- زوجات األئمة املعصومني/  

الشيخ ماجد ناصر الزبيدي.
السيد  املعصومني  امهات   -9

حممد احلسيين الشريازي.
سرية  املعصومني  امهات   -10
كاظم  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  وتــــأريــــخ/ 

البهادلي. 
االمــــام الــبــاقــر وأثــــره يف   -11
عبيد  حكمت  الدكتور  التفسري/ 

اخلفاجي.
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ان اقناع االطفال بتناول الطعام الصحي السليم ليس 
باالمر السهل، اذ جتذبهم اصناف احللوى املغلفة بالوانها 

تنال  واليت  كريم،  واآليــس  والشوكوالته،  اجلذابة، 
املــوجــهــة هلم  الــدعــايــة  مــن  نصيبًا  الــغــالــب  يف 

خصيصًا. 
يف  االكــيــدة  برغبتها  الــذكــيــة  االم  ولــكــن 
ألبنائها،  الغذاء  من  واملفيد  النافع  توصيل 
الذكية،  واالساليب  احليل  تبتكر  ان  تستطيع 

القناعهم بالغذاء الصحي. 
تعينِك  التي  الخطوات  بعض  وهذه 

في مهمتِك: 
اطفالِك،  ــثــري  ت ــقــة  طــري افـــضـــل   *

وجتعلهم يتناولون االطعمة الصحية، هي 
اختيار  قــرار  يف  يشاركون  جتعليهم  ان 
ذهابهم  يتضمن  وهــذا  العائلة،  طعام 
كل  فــوائــد  هلــم  لتبيين  للتسوق،  معك 

صنف، باسلوب مرح ومتحمس يف 

الوقت نفسه.
*اجعليهم يقلدونك يف سلوكك 
هلم  واتيحي  السليم،  الغذائي 
وانت  ــيــشــاهــدوك  ل ــفــرصــة  ال
تتناولني الفاكهة الطازجة، او 
وجبة  كل  مع  السلطة  طبق 
االستمتاع  حالة  ان  غــذاء، 
ذلك،  اثناء  تظهرينها  اليت 
وجتعلهم  ـــشـــدة  ب جتـــذبـــهـــم 
تناول  يف  يـــقـــلـــدونـــك 
واالستمتاع  الفاكهة 

بها،
*خــــــفــــــفــــــي 
ـــوى  كـــمـــيـــة احلـــل
يتناولونها،  اليت 
ــــــأن  وذلــــــــــــــك ب

أساليب ذكية
إلقناع الطفل بالطعام الصحي
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تضعي هلم نصف حمتويات 
شرائها،  عند  فقط  العلبة 
ضرر  مــن  سيخفف  ـــك  وذل
ويعودهم  املـــأكـــوالت،  هــذه 

عدم االكرتاث بها. 
استياءك  اظــهــري   *
لونًا  طــفــلــِك  اعــطــيــت  كلما 
املأكوالت  او  احلــلــوى،  مــن 
يطلبها،  الـــيت  الــصــنــاعــيــة 
فان ذلك سريسخ يف ذهنه، 
رديئة  املـــأكـــوالت  هـــذه  ان 

وغري مفيدة.
فرصة  اغـــتـــنـــمـــي   *
بــاجلــوع، فسوف  شــعــورهــم 
تام،  استعداد  لديهم  يكون 

لتناول اي شيء تقدمينه. 
الطعام  هلم  قدمي   *
مثاًل:  مــــرحــــة،  بــطــريــقــة 
ورتبيها  ــفــاكــهــة  ال قــطــعــي 
الطبق،  يف  جــــّذاب  بــشــكــل 
كلميهم باصوات مرحة على 
وهو  نفسه،  الطعام  لسان 
بسرعة،  يأكلوه  ان  يطالبهم 
ينتهي  الــذي  من  خيمن:  او 
له  وتــكــون  اواًل  طــبــقــه  مــن 

جائزة.
*رسخي قاعدة: ال 

للحلويات بعد االكل على االطالق. 
تناول  اطفالك  رفض  اذا  حازمة  *كوني 
طعامًا  به  تستبدلي  وال  الطبيعي،  الطعام 

مصنعًا كاحللوى واآليس كريم. 

*االطعمة اللينة او املهروسة تعد وسيلة سهلة الدخال 
وقدميها  بنفسك  فاصنعيها  اطفالِك،  طعام  يف  الفاكهة 
هلم، ميكنك ان ختلطي الفريز مع املوز، وتضيفي احلليب 

او اللنب املثلج، الضافة املزيد من الكالسيوم. 
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االوم���ي���غ���ا3: ه���و اح���د االمح���اض 
اليها  حيتاج  اليت  الرئيسية  الدهنية 
اجلسم، وهو من الدهون غر املشبعة 

املفيدة. 
اهميته: 

معدالت  حتسني  يف  يساعد   -1
الدهون  الـــدم)وخـــاصـــة  يف  الـــدهـــن 

الثالثية(.
خيفض ضغط الدم.   -2

النشاط  عـــالج  يف  يــســاعــد   -3
املفرط عند االطفال. 

حيسن املزاج.   -4
من  احلـــمـــايـــة  يـــســـاعـــد يف   -5

امراض القلب. 
حيمي البصر.  -6

مينع االصابة بالزهامير.   -7
حيـــــافـــــظ عــــلــــى االوعـــــيـــــة   -8

الدموية.
اين نجد االوميغا3؟ 

االمساك الزيتية: السلمون-   *
السردين- التونا. 

الزيوت: بذر الكتان اخلردل،   *
الصويا، اجلوز. 

املأكوالت املدعمة باالوميغا3،   *
زبدة الفستق- منتوجات الصويا. 

اقراص االوميغا3.   *
سارة املوسوي

ماذا تعرفين عن

 االوميغا3؟ 
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وتصرفاته  االنسان  سلوك  بتباين 
ومــا مير  مواقف  من  يواجه  ما  حيال 
به من احداث ما بني اخلجل واجلرأة، 
متامًا،  ــان  ــضــادت مــت كــلــمــتــان  وهـــمـــا 
ولكنهما جزء من الشخصية البشرية، 
فهو  التصرف  ســوء  يعين  ال  واخلجل 
ولــكــن فرط  كــثــرية،  مهم يف مــواقــف 
اخلجل هو االمر السليب غري املرغوب 
فيه، كذا احلال يف اجلــرأة واالقدام، 
عندما  االنسان  بها  يتميز  ميزة  فهي 
التفكري  مير مبواقف حتتاج منه اىل 
وسرعة اختاذ القرار بغض النظر عن 
اجلــرأة هلا  ولكن  الــظــروف احمليطة، 
حــدود واالســهــاب فيها قد يــؤدي اىل 

نوع من التبجح وعدم احلياء. 
أجييب بـ)أ(او بـ)ب( على االسئلة 

التالية: 
تعطلت،  جــــارتــــِك  ســــيــــارة   -1
استعارة  منِك  تطلب  الــيــِك  فتوجهت 

سيارتِك اجلديدة:
أ - توافقني رغم حاجتِك اليها. 
ب  - ترفضني بطريقة مهذبة. 

ومّر  لزيارتِك،  ضيف  جــاءِك   -2
يغادر  ومل  نومِك،  ميعاد  وجــاء  الوقت 

الضيف: 
حتى  وتــنــتــظــريــن  تـــصـــربيـــن  أ - 

ينصرف. 
حتــاولــني ان تــظــهــري لــه ان  ب - 
الوقت تأخر بشكل لبق وغري مباشر. 

خالل فرتة دراستِك وانِت يف   -3
مرحلة االبتدائية كنِت جتلسني:

يف آخر الفصل.  أ - 
يف اول الفصل.  ب - 

اقــرتضــت مــنــِك زمــيــلــتــِك يف   -4
العمل مبلغًا ماليًا ومّر وقت طويل ومل 

تعده لِك: 
أ - ال تطالبينها حياًء منِك. 

تطالبينها، فهذا حقِك واملبلغ  ب - 
ليس هبة، وامنا دين عليها. 

ُدعيِت اىل مناسبة عامة وال   -5
تعرفني من احلاضرين احدًا: 

تتحدثني  جتلسني وحيدة وال  أ - 
ألحد. 

ـــى احلـــضـــور  تـــتـــعـــرفـــني عـــل ب - 
وتكونني معهم عالقات. 

كلمة)ال(:  -6
نادرًة ما تقولينها ألحد.  أ - 

تــقــولــيــنــهــا اذا مل  كـــثـــريًا مـــا  ب - 

يعجبِك امر. 
احلفل  شركتِك  اقامة  خــالل   -7
الدعوة إللقاء  لِك  السنوي هلا وجهت 

كلمة: 
وتتصببني  ــريًا  ــث ك تتلعثمني  أ - 

عرقًا اثناء إلقائها. 
تلقيها بكل ثبات وثقة.  ب - 

سجل االعرتاف: 
جمموع االعرتافات)أ(:

جمموع االعرتافات)ب(: 
الحكم بعد االعتراف: 

اذا كانت معظم اجاباتِك بـ)أ(:   *
باحلياء  تتسمني  خجولة،  امــرأة  أنــت 
ملواقف  تتعرضني  ما  كثريًا  الشديد، 
حقوقِك  بعض  يف  تفرطني  حمــرجــة، 

لدى الغري، اصدقاؤِك قليلون. 
اجاباتِك  مــعــظــم  كــانــت  اذا   *
بـــــ)ب(: انـــِت امـــرأة جــريــئــة، تعربين 
وواثقة  قــوة، صرحية  بكل  رأيــِك  عن 
مــن قـــراراتـــِك، لــديــِك عــدد وافـــر من 
االصدقاء، عالقتِك مع اجلميع منتهى 

الثقة. 
صبا عبد علي مخاس

هل انِت
خجولة

ام جريئة؟
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يقول احد احلكماء:)كلما ُسّد باب 
ُفِتَح آخر: ولكننا غالبًا ما نطيل النظر 
اىل الباب املوصد وبندم حتى نكاد ال 

نرى تلك اليت فتحت امامنا(.
اقوال المشاهير في السعادة

الناس يبحثون عن السعادة اما   *
السعادة فتبحث عمن يستحقها)هادي 

املدرسي(.
ال تتوقف السعادة على احلظ   *
ومواصلة  العمل  على  امنــا  والبخت، 

الكفاح الدائم)فريدريك بريفس(.
القلب،  ان موطن السعادة يف   *

ال يف املناظر اجلميلة)هجارد(. 
لقد وجدت ان نصيب االنسان   *
رغبته  على  غالبًا  يتوقف  السعادة  من 
سعيدًا)ابراهيم  يكون  ان  يف  الصادقة 

لينكولن(.
العمل،  يف  ــوجــد  ت الــســعــادة   *

وليس يف التملك وحده)حكيم(. 
امساء ال تعين ما توحى

ـــار لــيــس خــــضــــارًا انه  اخلـــي  *
فواكه.

شجرة املوز ليست شجرة انها   *
عشبة. 

نوع  انه  دبــًا  ليس  الباندا  دب   *
من الراكون. 

حيتوي  ال  ــــرصــــاص  ال قـــلـــم   *
رصاصًا انه حيتوي على غرافيت. 
اسماء صغار الحيوانات

الضب- احلسل  •
االرنب- اخلرنق  •

اخلنزير- اخلنوص   •
الفأر- الدرص  •

الدب- الديسم   •

اسماء االناث ومعانيها
شهباء: يعين البيضاء يف اللغة   *
يصدعه  بياض  لون  والشهبة  العربية، 
ريح  الشهباء  وقيل  خــاللــه،  يف  ســواد 

شديدة الربد. 
شــهــرزاد: اســم فــارســي يعين   *
لكلمة  احلرفية  والــرتمجــة  البلد  بنت 
زادة  مــن  خمففة  وزاد  بــلــد  أي  شــهــر 
مبعنى ابن بنت ويصبح املعنى احلقيقي 

السم شهرزاد بنت البلد. 
فيحاء: اسم عربي يعين ذات   *
عبريها  ينتشر  الـــيت  الطيبة  الــريــح 
الواسعة  هي  وقيل  عطرًا  اجلو  ومتأل 

الصدر القادرة على حتمل الصعاب. 
كوثر: يف اللغة العربية الكوثر   *
او هو اخلري  الكثري من كل شيء  هو 
ــرية اخلري  ــث ــر ك ــوث الــكــثــري وامــــــرأة ك

والعطاء. 
العينني  جنالء: تعين صاحبة   *

الواسعتني اجلميلتني. 
مكتوب على ساق العرش

السالم(:  الرضا)عليه  االمــام  قال 
ان آدم)عــلــيــه الــســالم(ملــا اكــرمــه اهلل 
ــكــة له،  ــإســجــاد املــالئ ــعــاىل ذكــــره ب ت
وبــإدخــالــه اجلــنــة، قــال يف نفسه: هل 
خلق اهلل بشرًا هو افضل مين؟ فناداه 
وانظر  آدم  يا  رأســك  ارفــع  تعاىل  اهلل 
الــعــرش فرفع رأســه فنظر  اىل ســاق 
مكتوب:  عليه  فــاذا  العرش  ســاق  اىل 
الــه اال اهلل حممد رســول اهلل علي  ال 
وزوجته  املؤمنني  امري  طالب  ابي  ابن 
واحلسن  العاملني  نساء  سيدة  فاطمة 

واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة. 
ديٌن احّق ان ُيقضى

جـــاء رجـــل اىل الــنــيب)صــلــى اهلل 
اهلل  رســول  يا  وآلــه وسلم(فقال:  عليه 
شهر،  صـــوم  وعليها  مــاتــت،  امـــي  إن 
على  كــان  فــقــال:)لــو  عنها؟  افأقضيه 

عنها؟(قال:  قاضيه  اكنت  َديــن،  امــك 
نعم، قال:)فدين اهلل احق ان يقضى(.

طــــرفــــة: قـــيـــل جملــــنــــون: ُعــــــّد لنا 
اجملانني، فقال: هذا شيء يطول بي، 

ولكن استطيع ان اعّد العقالء!. 
اسماء االبل في اللغات 

االجنبية
يف اللغة الفينيقية/ يطلق على   o

االبل: مجل.
يف اللغة العربية/ يطلق على   o

االبل لفظ: مجل ايضًا. 
يف لغة الفراعنة)اللغة املصرية   o
لفظ:  االبـــل  عــلــى  يطلق  الــقــدميــة(/ 

كاميال. 
مصر  القبطية)لغة  اللغة  يف   o
لفظ:  االبــل  على  يطلق  الفتح(/  قبل 

كامول. 
يف اللغة اليونانية/ يطلق على   o

االبل لفظ: كاميلوس. 
الــلــغــة االســبــانــيــة/ يطلق  يف   o

على االبل لفظ: كاميللو. 
يف اللغة الالتينية/ يطلق على   o

االبل لفظ: كاملس. 
الــفــرنــســيــة/ يطلق  الــلــغــة  يف   o

على االبل لفظ: شامو. 
يطلق  االنــكــلــيــزيــة/  اللغة  يف   o

على االبل لفظ/ كامل. 
يف اللغة االملانية/ يطلق على   o

االبل لفظ: كايل. 
النهي عن سب الدنيا

وآله  عــلــيــه  اهلل  الــنــيب)صــلــى  عـــن 
وسلم(:)ال تسبوا الدنيا فنعمت مطية 
ينجو  وبها  اخلري  يبلغ  فعليها  املؤمن، 
اهلل  لعن  العبد:  قال  اذا  انه  الشر  من 
الدنيا: لعن اهلل اعصانا  الدنيا، قالت 

لربه(. 
فأخذ الشريف الرضي بهذا املعنى 

فنظمه بيتًا: 

حكمة القوارير
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س1/ شيء تنفس وليس له روح ؟ 
س2/حيوان اتهم كذبا ؟ 

س3/ شيء اوحى اهلل اليه ليس من اجلن وال 
من االنس ؟ 

الشمس مرة واحدة  س4/ شيء طلعت عليه 
يف العمر ؟ 

س5/ قرب سار بصاحبه ؟ 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

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

عليه السالم. 
اجوبة العدد 18
ج س1/ من نور.
ج س2/ من نار.

ج س3/ من طني وماء.
خليفة يف  جعله   -2 البشر.  أبــي  ج س1/4- 
األرض. 3- سجود املالئكة. 4- علم آدم األمساء 

كلها.
ج س5/ 1- الطرد من اجلنة. 2- لعنه وامر 
خلقه بلعنه. 3- جعله شيطانًا رجيمًا. 4- العذاب 

االليم يف يوم احلساب.

أسئلة العدد 19

فساد           ب�����ه  ال�����زم�����ان  ي����ق����ول����ون 
ف��ه��م ف��س��دوا وم���ا ف��س��د الزمان

قطوف من تأمالت
احلرية  مــراتــب  اعلى   *
والقوة هي أال يفعل االنسان إال 
كل  يتقبل  وأن  اهلل،  يرضي  ما 

ما يقسمه اهلل له.
الـــعـــقـــل اخلــــالــــي من   *
االنـــفـــعـــاالت هـــو قــلــعــة: ليس 
مثــة مـــالذ لــلــنــاس اقـــوى منه، 
اليه فهو يف حصن  يــأوي  ومن 
حصني، فما اجهله من ال يرى 
اتعسه من ال  القلعة، وما  هذه 

يلوذ بهذا احلصن. 
احلــــمــــقــــى وحــــدهــــم   *

حيتقرون جتارب غريهم. 
امثال عالمية

)حتى هومريوس خيطئ(
املرء  أن  املثل  بهذا  يقصد 
غري  يظل  منزلته  علت  مهما 
غرابة  وال  اخلطأ  من  معصوم 
قد  والكتاب  الشعراء  فأعظم 
يف  اللغوية  االخــطــاء  يرتكبون 
بعض االحــيــان، وهــو من كالم 
يف  هــوراس  الروماني  الشاعر 

كتابه)الفن الشعري(. 
االشارات  اوىل  وردت  وقد 
االنــكــلــيــزي يف  االدب  الــيــه يف 

عام 1530 للميالد. 
ويــــقــــابــــلــــه عــــنــــد الــــعــــرب 

قوهلم:)لكل عامل هفوة(
وقوهلم:)لكل جواد كبوة(

وقوهلم:)لكل صارم نبوة(.
ـــد مــــادام  )اضــــــرب احلـــدي

حاميًا(
سارع  املثل  بهذا  املقصود 
ان  قــبــل  يــنــبــغــي  مـــا  اداء  اىل 
تضيع الفرصة املواتية او يتغري 

الوضع املالئم. 
واملعنى القديم تقع عليه يف 
االجنليزي  الشاعر  آثار  بعض 

تشوسر)1340-1400م(
1614م:  عام  دّوَن  ما  واول 

االنكليزي  بــاملــثــل  شبيه  وهـــو 
يقول:)اصنع  ـــــذي  ال اآلخـــــر 
الشمس  مــــــادامــــــت  الــــتــــنب 
العرب  عند  مشرقة(،ويقابله 
ــــــوهلــــــم:)اضــــــرب احلــــديــــد  ق

حاميًا(. 
وقول الشاعر:

ح�����ام�����ي�����ًا احل��������دي��������د  دّق 
ب������رد ان  م������ن������ه  ن������ف������ع  ال 

قالوا في المرأة
يكون  الـــبـــنـــات  ـــــد  وال  *

سلطانًا. 
بإمكان املرأة ان جتعل   *

الرجل شيخًا او شابًا. 
افضل النساء: اطوهلّن   *
اذا قامت، واصدقهّن اذا قالت، 
واذا  ــمــت،  حــل غــضــبــت  واذا 
صنعت  واذا  تبسمت،  وضعت 
تطيع  الــيت  بــه،  اجـــادت  شيئًا 
زوجها وتلزم بيتها، العزيزة يف 

قومها.
السقيمة  النساء:  شر   *
العسراء،  املشؤومة  الصفراء، 
من  تضحك  اللسان،  السليطة 
الكذب،  ــقــول  وت عــجــب،  غــري 
زوجـــهـــا، كالمها  عــلــى  ــدعــو  ت
تدفن  شديد،  وصوتها  وعيد، 
السيئات،  وتفشي  احلسنات، 
زوجــهــا وال  الــزمــان على  تعني 
تعني زوجها على الزمان، ليس 
يف قلبها رأفة، ان دخل زوجها 
خرجت وان خرج زوجها دخلت، 
ان ضحك زوجها بكت وان بكى 
ضحكت، كثرية الدعاء صخوبة 

وغضوبة، مهتوكة القناع.
اعــظــم الـــنـــســـاء: هي   *
كيف حنب  تعلمنا  الــيت  املــرأة 
كــيــف نضحك  ـــكـــره..  ن وحنــــن 
نبتسم  كــيــف  نــبــكــي...  وحنـــن 

وحنن نتأمل. 
)سقراط(
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بالكلمة الطيبة
* نلنّي قلوبًا قد حتجرت مع مر السنني وخنرتق أوعيتها 

املسدودة نفتح أبواب اخلري ومنسح غبار احلقد واألنانية.
 بالكلمة الطيبة

* ننقذ ابتسامة باتت تغرق يف دموع يأسها ونطفئ مشوع 
احلقد ونأخذها إلي عامل النور .

بالكلمة الطيبة 
*نهدئ النفوس الغاضبة ونغرس غرسًا طيب اإلنفاس لتنمو 
شتالتنا بيضاء اللون لترتك عطرها ورحيانها يف أنفس وقلوب 

اآلخرين.
* ما أمجل الكلمة الطيبة اليت تنم عن خلٍق حسن فالكلمة 

الطيبة أجرها كصدقة.

ت�����������ن�����������ّزه ع�����������ن جم�������ال�������س�������ة ال������ل������ئ�������������ام
وأمل����������������م ب���������ال���������ك���������رام ب����������ين ال�����������ك�����������رامِ 

ي�����وم�����ا ب�������ال�������ده�������ر   والت���������������ك واث���������ق���������ا 
ف������������ان ال���������ده���������ر م������ن������ح������لُّ ال�������ن�������ظ�������امِ 

 والحت��������س��������د ع�����ل�����ى امل���������ع���������روف ق����وم���������ا
ال��������س��������اِم دار  ت�������ن�������ل  م������ن������ه������م  وك�������������ن 

امل����ع����ال��������������ي ذي  رب�����������ك  ب�����������اهلل  وث�����������ق   
اجل�������س�������ام  وال��������ن��������ع��������م  اآلالء  وذي 

وحب�������ث  ٍ ط�������ل�������ب  ذا  ل�����ل�����ع�����ل�����م  وك�������������ن 
احل�������������راِم ويف  احل�������������ال  يف  ون��������اق��������ش 

ول�����ك�����������ن ت������ن������ط������ق  ال  وب�����������ال�����������ع�����������وراء   
مب���������ا ي�������رض�������ي االل��������������ه م���������ن ال���������ك���������امِ 

خت���ن�������ه ف��������ا  ال�������ص�������دي�������ق  خ�����������ان  وان   
وب��������ال��������ذم��������اِم م������ن������ه  ب������احل������ف������ظ  ودم 

ض���غ���ن�������ا االخ���������������وان  ع�����ل�����ى  حت�����م�����ل  وال   
وخ����������ذ ب����ال����ص����ف����ح ت�����ن�����ج م�������ن األث��������������امِ 
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المكونات: 
رز

حلم بقر
بزاليا

كشمش، لوز
مسن 
بهارات
طحني

طريقة العمل:
يطبخ الرز بعد تنظيفه ووضعه يف قدر ويضاف اليه احلشوة)البزاليا والكشمش اللوز وقطع اللحم والبهارات( بعدها 
يعمل عجينة من الطحني، ثم تفتح العجينة وتوضع يف قدر ثم يضاف القليل من السمن وتضاف احلشوة يف داخل العجينة، 

وتغلف احلشوة بالعجينة وتوضع بالفرن حتى تستوي وتزين وتقدم لألكل. 
.............................................................................................

المقادير: 
5 بيضات

5 مالعق نشاء 
ملعقة طحني 

ماء ورد
كمية من املاء

طريقة العمل: 
يوضع النشا والطحني ويوضع عليه البيض والبيكنك باودر وماء الورد واملاء العادي حتى يصبح قوامه مشابهًا لقوامة 
الزبادي)الروبة الثخني( ويسخن السمن ويوضع القالب يف السمن ثم يرفع القالب ويدخل يف االناء الذي فيه العجينة 
حتى تلتصق العجينة بالقالب ويرجع يف السمن الساخن حتى تنتزع العجينة من القالب ثم ترفع ونضعها يف قدح مملوء 

بالسكر واهليل وتقدم. 

بردة بلو

شباك الحبايب 
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هل تشعرين انِك مدفوعة عنوة اىل 
العجلة، وان ايقاع حياتِك اليومية مستمر 

يف تسارعه رغم انفِك؟ 
لــِك ان حتققي  هل تتساءلني كيف 
نوعًا من التناغم بني هذا التسارع الدائم 
من جهة، وحاجتِك اىل اهلدوء والراحة، 
ثانية،  جهة  من  ايضًا  البطء  واىل  بل 
وكيف ميكن لِك ان توفقي بني مقتضيات 
عملِك وبني امنياتِك ورغباتِك اخلاصة؟ 

كوني سيدة وقتِك: 
يطلب  عـــنـــدمـــا  وقـــــــت؟  عــــنــــدِك 
مــعــروفــًا ويسألِك  مـــا  ــِك شــخــص  مــن
عندِك  هــل  عـــذرًا،  قائاًل:)أستميحِك 
غالبًا:)نعم،  جتيبني  ــِك  ــان ف ــــت؟(  وق
بكل ســرور( او انــِك تقولني يف معظم 
االن(او)بكل  عندي  وقــت  احلـــاالت:)ال 
ســـرور ولــكــن ليس اآلن(او)حـــالـــيـــًا يف 
هذه اللحظة من غري املناسب( او)عد 
الّي مرة اخرى، كتب الكاتب االمريكي 
نورمان فينسنت بيل يف احد كتبه بأنه 
منزل  يف  اجللوس  غرفة  جيدًا  يتذكر 
جديه، حيث تقف ساعة كبرية هلا بندول 

معلنة مضي  تدق  كانت  طويل، عندما 
ساعة، كان الطنني الصادر عن البندول 
يبدو وكأنه يقول:)مازال-هناك- وقت، 
الساعات  امــا  وقــت(  زال- هناك-  ما 
احلديثة فعلى العكس فهي برقاصاتها 
انقطاع)حان  القصرية تصرخ فينا بال 

الوقت، حان الوقت، حان الوقت(. 
اناسًا  ايــضــًا  عــزيــزتــي  تعرفني  أال 
لــديــهــم دائـــمـــًا الـــوقـــت؟ انــهــم هادئون 
العمل  من  الكثري  عندهم  ومطمئنون، 
وال ينجزون القليل، لكن مع ذلك عندهم 
وقت، ألنهم يأخذون ألنفسهم وقتًا بني 
احلني واآلخر فهم ليسوا عبيدًا لوقتهم، 
بل سادته إنهم ميتلكون الوقت وليس هو 

الذي ميتلكهم. 
كنت  فـــرانـــكـــني:)اذا  بنجامني  قـــال 
الوقت سدى،  تضيع  فال  احلياة  حتب 

ألن الوقت هو مادة احلياة(. 
حواء اليِك خطوات تنظيم الوقت:

وانظري  اهــدافــِك،  فكري يف   *
اىل رسالتِك يف هذه احلياة. 

هذه  يف  ادوارِك:  اىل  انظري   *

احلياة فأنت قد تكونني امًا او اختًا او 
ابنة او قد تكونني موظفة او عاملة او 
اىل جمموعة  دور حباجة  فكل  مديرة 
من االعــمــال اجتاهه فــاالســرة حباجة 
ان جتلسي  اىل  وحبــاجــة  رعــايــة  اىل 
معهم جلسات عائلية، واذا كنِت مديرة 
تقدم  اىل  فاملؤسسة حباجة  ملؤسسة، 
وختطيط واختــاذ قــرارات وعمل منتج 

منِك. 
نــظــمــي، هــنــا الــتــنــظــيــم هو   *
وتضعي  اسبوعيًا،  جـــدواًل  تضعي  ان 
االهداف املهمة اواًل فيه  جلسة تطوير 
الــدورات او القراءة،  النفس من خالل 
اهــداف عائلية، كاخلروج يف رحلة  او 
للنقاش  عائلية  جلسة  يف  اجللوس  او 
و التحدث،  للتسويق مثاًل، او اهداف 

لعالقاتِك مع االصدقاء. 
نفذي وهنا حاولي ان تلتزمي   *
اهــداف يف اسبوعِك،  مبا وضعت من 
وكوني مرنة اثناء التنفيذ، فقد جتدين 
فرصًا مل ختطر ببالِك اثناء التخطيط، 
فاستغليها وال ختشي من ان جدولِك مل 

نظمي وقتِك
لتصبحي سيدة نفسِك

استمتعي بحياتك
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ينفذ بشكل كامل. 
نفسِك  نهاية االســبــوع قيمي  يف   *
وانظري اىل جوانب التقصري فتداركيها. 

حواء:
تتحكمي  ان  استطعِت  اذا  انـــِك  ثقِي 
سيؤدي  فذلك  جــيــدًا،  وقــتــِك حتكمًا  يف 
ــاذا استطعت  اىل حتقيق جنــاح بــاهــر، ف
ستحققني  فانِك  اكثر  اعمااًل  تنجزي  ان 
شعورًا باالحرتام لذاتِك، ألنِك يسيطرتِك 
على الوقت تستطيعني ان تسيطري على 

جمريات حياتِك وحتقيق جناح اكيد. 
حكاية يف صناعة الوقت

يف يوم من االيام كان االوالد يلعبون امام 
جدهم ويضحكون دون ان ينتبه احدهم كم 
من الوقت امضوا يف اللعب، فناداهم حوله 
لريوي هلم حكاية، طلب من احدهم احضار 
جردل)الدلو( ومن اآلخر كيس رمل ومن 
اآلخر كيس مليء باحلصى الصغري ومن 
اكربهم صخور كبرية، اخذ اجلد الصخور 
الكبرية ووضعها بعناية ودقة يف اجلردل 
حتى امــتــأل، ثــم ســأل االحــفــاد هــل هذا 
واحد،  بصوت  فأجابوا  ممتلئ؟  اجلــردل 

نعم. 
ابتسم اجلد إلجابة احفاده واخذ الكيس 
املليء باحلصى الصغرية بني الصخور حتى 
امتألت الفراغات بني الصخور ثم سأهلم 

هل اجلردل ممتلئ فأجاب احدهم رمبا. 
ابتسم اجلد إلجابة حفيده واخذ كيس 
امتألت  الــرمــل وسكبه يف اجلـــردل حتى 
ثم ســأل هل اجلـــردل ممتلئ؟  الفراغات 
فأجاب االصغر: انه غري ممتلئ، ووافقه 
اخوانه على ذلك، اخرج اجلد إنــاًء مليئًا 
ثم  امتأل  حتى  اجلـــردل  وسكبه يف  باملاء 

سأهلم، ماذا استنتجتم؟ 
فأجاب اكربهم حبماس: انه مهما كان 
لدى االنسان من اعمال، فانه يستطيع عمل 

املزيد واملزيد باجلد واالجتهاد!
عندما اخذ يوضح اجلد هلم: 

اليت  االعــمــال  هــي  الكبرية  الصخور 
تعدها  الــيت  كبريًا إلجنــازهــا  وقتًا  تأخذ 
مشروعًا تريد حتقيقه جيب علينا وضع 
ميكننا  فلن  واال  اواًل  الــكــبــرية  الــصــخــور 
وضعها ابدًا...كي يتسنى لنا بعد ذلك وضع 

الصخور االصغر حجمًا. 
هل الحظت حواء: 

على  جيــب  كثرية  معوقات  للوقت  ان 
الشخص ان يتحاشاها ويبتعد عنها قدر 
املستطاع، فهذه املعوقات تكون سببًا فعااًل 
يف تضييع الوقت، ومن اهم هذه املعوقات 

ما يلي:
عدم وجود اهداف او خطط.  *

اشد  وهــذا  والتأجيل،  التكاسل   *
معوقات تنظيم الوقت فتجنبيه. 

الـــنـــســـيـــان وهـــــــذا حيـــــدث ألن   *
الشخص ال يدّون ما يريد اجنازه، فيضيع 

بذلك الكثري من الواجبات. 
واشغاهلم  اآلخــريــن،  مقاطعات   *
واليت قد ال تكون مهمة او ملحة، اعتذري 
منهم بكل لباقة، لذا عليِك ان تتعلمي قول 

)ال( لبعض االمور. 
عـــدم اكـــمـــال االعـــمـــال او عدم   *
او  الكسل  نتيجة  التنظيم  يف  االستمرار 

التفكري السليب اجتاه التنظيم. 
سوء الفهم لغريك مما يؤدي اىل   *

مشاكل تلتهم وقتِك. 
فوائد ادارة وقتِك

فوائد ادارة وقتِك كثرية، منها ما هو 
مباشر وجتد نتائجه يف احلال، ومنها ما 
الــطــويــل، لذلك  املـــدى  نتائجه على  جتــد 
تنظيمِك  النتائج من  اال تستعجلي  عليِك 

للوقت، ومــن هــذه الــفــوائــد يا 
حواء: 

الــــــشــــــعــــــور   •
بالتحسن بشكل عام 

يف حياتِك. 
 •

ء  قضا
وقــــــــت 
اكــــــرب 

مع 

العائلة او يف الرتفيه او الراحة. 
التطوير  اكـــرب يف  وقـــت  قــضــاء   •

الذاتي. 
اجنـــــــاز اهـــــدافـــــِك واخــــالقــــِك   •

الشخصية. 
حتقيق انتاجيتِك بشكل عام.   •

التخفيف من الضغوط سواء يف   •
العمل او ضغوط احلياة املختلفة. 

حواء: 
الوقت  لــن تستطيعي ان جتــدي  انـــِك 
للقيام بأي شيء لكي جتدي الوقت جيب 

ان ختلقيه. 
ـــيت ال تعود،  فــالــوقــت هــو احلــيــاة ال
والفرصة الــيت ال تــعــوض، وهــو مــن اهم 
واعظم ما يستفيد منه االنسان وحيرص 
فقد  شــأنــه،  لعظم  وذلــك  وينظمه،  عليه 
وذلك  الوقت  من  بــاجــزاء  الرمحن  اقسم 
داللة على عظم شأن الوقت، فيقسم حينًا 
بالعصر، وحينًا بالضحى، وحينًا بالفجر، 
وحينًا بالليل، وحينًا بالنهار، ويف هذا داللة 

على عظم الوقت وخطر امره. 
يقول امحد شوقي: 

دقـــــات قــلــب املـــــرء قــائــلــة له
ـــي ـــوان وث دقــــائــــق  احلــــيــــاة  ان 

هكذا حواء اصبحِت سيدة نفسِك. 
صبا عبد علي مخاس

استمتعي بحياتك
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هل تعلم 
ــة من  أن تونس هــي أكــرب دول  •

حيث إنتاج الزيتون.

هل تعلم 
املــشــوار الذي  أن   •
يقطعه الدم يف جمراه كل 

يوم يبلغ 168 مليون ميل.

هل تعلم 
أن نابليون بونابرت كان يقضي   •

وقت فراغه يف حل األلغاز.

هل تعلم 
أن القلب خيفق يف اليوم أكثر من 103 خفقة.  •

هل تعلم 
أن عملة ) اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول أروبا.  •

هل تعلم 
أن أول من وضع صورة على العملة هو اإلسكندر املقدوني .  •

هل تعلم
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هل تعلم 
أن أكرب لؤلؤة يف العامل هي اليت عثر عليها صيادو   •
 349,5 وتــزن   ،  1960 عام  كاليفورنيا  أمــام سواحل  اللؤلؤ 
قرياط ، وقد عرضت للبيع ، وإشرتاها ثري يوناني مببلغ 3 

مليون دوالر .

هل تعلم 
أن الصينني هم الذين إخرعوا البوصلة ، ونقلوها   •
مشال  جيوبون  كانوا  الذين   ، العرب  البحارة  إىل  ذلك  بعد 
احمليط األطلسي وقد قام أهل البندقية جبلب البوصلة بعد 

أسفارهم التجارية إىل باد املشرق.

هل تعلم 
أن نــافــورة املــاء الــيت تدفع من رأس احلــوت فوق   •

مججمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل 9 أمتار 

هل تعلم 
أن احلوت األزرق هو أكرب حيوان على الكرة   •

األرضية .
•      أن احليتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة 

غنائها على مسافة850 كم .

هل تعلم
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كيف يكون صبر المنتظرين؟ 

هل تعلم

هل تعلم 
أن العامل الرياضي )إسحاق نيوتن( قد ابتكر   •

املتوالية العددية وهو يف الصف الثالث اإلبتدائي .

هل تعلم 
ومع  أط��ن��ان   5 إىل  يصل  الفيل  وزن  أن   •

ذلك تصل سرعته إىل 40 كم / الساعة .

هل تعلم 
أن طول أطول ذيل فستان زفاف يف العامل هو 80   •
مرتا . وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم األجنبية.

هل تعلم 
هل تعلم أن وزن الطن من احلديد بعد أن   •

يصدأ متاما يصبح ثالثة أطنان .

هل تعلم 
أن رمال الصحراء ختفي حتتها خزانات مياه جوفية   •

ضخمة .

هل تعلم 
و  كـــأداة قطع  أن تستخدم  املــيــاه ميكن  أن   •

تكون أفضل من أي سالح حاد .
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عن  تخرج  ال  والفضيلة  فضيلة،  الصبر  إّن 
للصبر  الخاطئ  الفهم  إنما  حسنة،  كونها 

اضطّرنا الى أن نصنفه الى مذموم وممدوح. 
الصبر المذموم)الرصدي(: الصرب هو حتمل   *
معاني  وجــوه حيمل  ذو  تعريف  وهــو   ، واملـــرارات  اآلالم 
تأخذ حباملها  رذيلة  الصرب  متعددة، وجيعل من مفهوم 

حنو اهلاوية بسبب فهمه اخلاطئ هلذا املفهوم. 
او  الفقر  يقتله  او  املــرض  االنسان  يصيب  قد  فمثاًل 
ُيسلب حقه، عندها يعد نفسه صابرًا، لو أنه حتمل هذه 
املصائب، يف حني أن هذا ال يعد سوى ضرب من اجلنون، 
فيما لو كان قادرًا على درء املرض بالعالج، والفقر بالكد 
بالطرق  احلــق  اســرتجــاع  او  الـــرزق،  لتحصيل  والسعي 

املشروعة. 
لو أخذنا الصرب بهذا املعنى يف عصرنا احلالي عصر 
االنتظار، فماذا سيكون ملعنى انتظار االمام سوى معنى 
فارغ احملتوى، سنبقى مكتويف االيدي ازاء كل ما يواجهنا 
من قوى غريبة، منتظرين الظهور، ومرتصدين مرتقبني 
للعالمات اليت تبشر بقرب الفرج االخري، ننتظر اكتمال 
 ، الشريف(  تعاىل فرجه  انصار احلجة)عجل اهلل  عدد 
او بزوغ الشمس من املغرب، اىل ما هنالك من عالمات، 
وهذا النوع من الرصد ال يقدم وال يؤخر يف الفرج شيئًا، 

وهو جمرد انتظار عبثي ال أكثر. 
الصبر الممدوح)الحركي(: الصرب هو مقاومة   *
االنسان املتكامل للدوافع الشريرة املفسدة واملنحطة، وهو 

مفتاح ابواب السعادة للمجتمع املظلوم والضال.
ـــي عــصــر الـــفـــســـاد واالحنـــــالل  يف عــصــرنــا احلـــال
واالحنطاط االخالقي و اإلمياني عصر اصبح فيه الثابت 
بأمس احلاجة  بتنا  كالقابض على مجر،  دينه  فيه على 
اىل صرب عظيم لدراسة مشاكل اجليل املعاصر وكل ما 
حيتاجه، حتى نستطيع القيام بربامج نستخدم فيها كل 
املتنوعة،  والوسائل  املبتكرة  والفنون  السلسة  االساليب 
الشعارات  وننسى  املشروعة  الطاقات  ملطلق  فنتواضع 
وامســاء املؤسسات، فتكون كلها روحــًا واحــدًة تصب يف 
املنتظر)عجل  احلجة  لظهور  والتمهيد  االســالم  خدمة 
اهلل تعاىل فرجه الشريف( وهذا يتطلب توفيقًا من اهلل 

تعاىل. 
يقول االمام احلجة)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(
اهلل  وفقهم  اشياعنا  أن  املــفــيــد:)لــو  للشيخ  رسالته  يف 
لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم ملا 

تأخر عنهم اليمن بلقائنا(. 
جنان القبيسي
لبنان

كيف يكون صبر المنتظرين؟ 

انوار

ذي الحجة 1435 هـ  - ترشين االول 2014م

ďĒ




