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• العنف واملرأة• طلب العلم والتفقه واجب على املرأة

أقرأ يف هذا العدد:

الشرعية• فن���ون األتكي���ت ب���ن الرج���ل وامل���رأة األع��راس   •

االتكيت بين 

الرجل والمرأة

رفقا بالقوارير



يف هذا العدد
ص 8

ص 10

C 

ملراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
qawarir@gmail. com

موقع قسم الشؤون الفكرية والثقافية
www. Imamhussain - lib. com
info@imamhussain - lib. com

جملة شهرية تصدر عن الوحدة النسوية
يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احلسينية املقدسة

اإلشراف العام
الشيخ علي الفتالوي

رئيسة التحرير
صبا اخلفاجي

هيأة التحرير
انتصار فتحي

جنان عبدالرضا
سحر نوري

هدى حممود
أمساء جاسم

العالقات العامة
السيد ميسر احلكيم

التنضيد األلكتروني
ايالف الياسري

التصميم واالخراج الفني
Silent Art

ص 16

ص 30

بالغة النساء
آفاق من اخلطبة الزينبية

دراسة
الزواج املبكر

حتقيق
مركز املفقودين وهلفة الفاقدين

أعالم النساء
صفية بنت عبد املطلب رضي اهلل عنها



العالقة الزوجية القدوة

خلقه  في  جمعاء  للبشرية  واألسوة  القدوة  هو  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  شك  ال 
وإيمانه وعشرته وسيرته وباطنه وظاهره وقوله وفعله وفي كل ما هو كمال، وأما أمير المؤمنين عليه 
السالم الذي هو نفس رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )وأنفسنا وأنفسكم( فهو المرآة العاكسة 
لكمال الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم في كل كمال وفضيلة ومنها العالقة الزوجية والرابطة 
السالم عند دفن  المؤمنين عليه  أمير  المقاطع من كالم  تأمل لبعض  الرجل والمرأة، فعند  بين  المقدسة 
واالحترام  الكبيرة  والرقة  الجياشة  العاطفة  ونلمس  العجاب،  العجب  نرى  السالم  عليها  الزهراء  السيدة 
الواسع بل التعظيم الذي ال نظير له، فقوله )قل يا رسول اهلل عن صفيتك صبري( يرى أمير المؤمنين عليه 
السالم أن سيدة النساء فاطمة هي صفية سيد الكائنات ولعمري هذه رتبة لم تحظى بها امرأة على وجه 
األرض سواء كانت أمًا أم زوجة أم بنتا، فلفاطمة منزلة ال توصف عند أبيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وهذا ان دل على شيء انما يدل على اصطفاء اهلل تعالى لها لتكون انيسة وريحانة أبيها وصفيته، 
اإلمام  نلمس جليًا حب  الرهينة(  الوديعة، واخذت  )فلقد استرجعت  السالم  التأمل في قوله عليه  وعند 
وحفظه وصيانته لهذه الوديعة النبوية التي كانت محل اهتمامه الكبير، فلذا ال أجد ضميرًا أن أربط بين 

هذه المقولة والمقولة العرفية )المرأة وداعة الخير( وهل هناك من يسبق اإلمام في التقوى واإليمان؟
وهل هناك من يسبق اإلمام في حفظ الودائع؟ فكيف إذا كان الحافظ هو اإلمام أمير المؤمنين عليه 

السالم وكان الوديعة هي سيدة النساء فاطمة عليها السالم؟
اذن ال يوصف هذا الحفظ وال يمكن تفسيره إال بما يليق بشخصية الحافظ والمحفوظ، فال يصح وال 

يجوز الكالم عن تقصير األمير عليه السالم عند حادثة الدار، وال يصح نفي الحادثة فكالهما خطأ عظيم.
المشرف العام
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نسوي  اىل جمتمع  الوصول  ان 
واع هو ان تدرك املرأة ان طلب العلم 
واملعرفة خصوصا يف املسائل اليت 
تقع يف دائرة االبتالء واجب شرعي 
اخلاطئة  اجملــتــمــع  نـــظـــرة  عــلــيــهــا 
جتاهها ال جيعلها يف حل من امرها 
جتاه مسؤوليتها الشرعية والدينية 
والتفقه  التعلم  بأمر  يرتبط  فيما 
وميـــكـــن االســــتــــدالل عــلــى وجـــوب 

التفقه والتعلم مبا يلي: 
نََفرَ  }َف��َل��وَْل  تعاىل:  قوله   .1
هُوا  لِيََتَفقَّ َطائَِفٌة  مِنْهُمْ  فِرَْقةٍ  ُكلِّ  مِنْ 
رَجَعُوا  إَِذا  َقوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا  الدِّيِن  فِي 
)التوبة  يَ���حْ���َذرُونَ{  ��هُ��مْ  َل��عَ��لَّ إَِل��يْ��ِه��مْ 

.)122
كلمة  التفقه واضــح من  وجــوب 
الدين  التفقه يف  كــون  ــوال( ومــن  )ل
االية  يف  والتفقه  عقلي(  )واجـــب 
املعارف  مجيع  تفهم  يعين  املباركة 

ــة مـــن اصـــــول وفـــــــروع، ال  ــي ــن ــدي ال
خــصــوص االحـــكـــام الــعــلــمــيــة وهو 
الفقه املصطلح عليه عند املتشرعة 
والدليل عليه قوله تعاىل }وَلِيُنْذِرُوا 
َق��وْمَ��هُ��مْ { فــان ذلــك امــر امنــا يتم 
الدين،  امــــور  يف مجــيــع  بــالــتــفــقــه 
الرجال  ختص  ال  )طائفة(  ولفظه 
بــل تــشــمــل الــنــســاء ايــضــا كــمــا يف 
قوله تعاىل: }إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَ فِي 
يَسَْتْضعِفُ  شِيَعًا  َأهَْلهَا  وَجَعََل  اْلَرِْض 
وَيَسَْتحِْيي  َأبْ��نَ��اءَهُ��مْ  يُ��َذبِّ��حُ  مِنْهُمْ  َطائَِفًة 

نِسَاءَهُمْ{ )القصص4(.
عن  تكشف  )نــســاءهــم(  وكلمة 

لفظة طائفة تشمل النساء
وكــذلــك قـــول رســــول اهلل   .2
وسلم(  ـــــه  وآل عــلــيــه  اهلل  )صـــلـــى 
)طلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة( )البحار: ج177/1(.
التفقه  وجــوب  على  دال  وهــذا 

املرأة.  على  واملعرفة  العلم  وطلب 
على  اكــد  فيه  الشريف  فاحلديث 
اهمية طلب املرأة للعلم واال فقوله 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( )طلب 
العلم فريضة على كل مسلم( كاف 
ليشمل الرجل واملرأة لكونها داخلة 
كلمة  فذكر  مسلم(  )كــل  دائـــرة  يف 
)ومــســلــمــة( لــزيــادة الــتــأكــيــد على 
وعلى  لــلــمــرأة.  العلم  طلب  اهمية 
هذا االساس فان آية النفر وحديث 
على  يوجبان  فريضة  العلم  طلب 
احلياة  وفهم  والتفقه  التعلم  املــرأة 
الشرعية  االحكام  ومعرفة  ووعيها 
العبادية واملعامالت وتطبيقها وفقا 
ما امر به املوىل عز امسه او نهى 

عنه.
والــصــديــقــة زيــنــب مــثــال املرأة 

الواعية 
احلاجة صبا اخلفاجي 

طلب العلم والتفقه 
واجب على املرأة 

ď
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سؤال/ هل جتب الكفارة يف حالة تعمد 
أذان  قبل  وذلــك  القضاء  صيام  يف  االفطار 

املغرب بساعتني او ثالث مثاًل؟
عشرة  إطعام  كفارته  نعم جتب  جــواب/ 
مساكني لكل مسكني مد من الطعام )طحني 
او رز او متر او حنوها( فإن عجز صام ثالثة 

ايام.
سؤال/ هل جيوز لشخص مطلوب قضاء 
استئجار  يــصــوم  أن  رمــضــان  شــهــر  صــيــام 

لشخص آخر؟
جواب/ نعم جيوز ذلك. 

سؤال/ اذا أكل الصائم سهوًا أو نسيانا يف 
قضاء شهر رمضان فهل ذلك مبطل للصوم؟

جواب/ ليس مببطل.
ســـؤال/ مــا هــو الــواجــب الــشــرعــي على 
الشخص الذي مل يصم لعدة سنوات ثم انتبه 

اىل ذلك؟
جواب/ اذا كان افطاره عن جهل باحلكم 

غــر مــــرتدد فــيــجــب الــقــضــاء مــضــافــا اىل 
فدية التأخر. واما من تعمد ذلك مع علمه 
باملفطرية فتجب الكفارة ايضًا وكذا اذا كان 

جاهاًل مقصرًا مرتددًا على االحوط.
سؤال/ اذا كان على شخص صوم قضاء 
نيابة  يصوم  ان  له  فهل جيوز  رمضان  شهر 

عن ميت متربعًا؟
امليت  التربع عن  يبعد جــواز  جــواب/ ال 
بقضاء ما عليه من الصوم الواجب من قضاء 
شهر  قضاء  عليه  ممن  حنوها  او  كفارة  او 

رمضان.
ســـــــؤال/ مــــا حـــكـــم اســـتـــمـــرار املــــرض 

للصائم؟
شهر  حتى  املـــرض  استمر  اذا  جـــواب/ 
ووجبت  القضاء  عنه  القادم. سقط  رمضان 

عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام.
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فكرة  ايصال  االمكان  قدر  حناول 
اخلرات  النساء  اذهان  اىل  االتكيت 
يطول  قــد  االتكيت  مــوضــوع  ان  ومبــا 
الكالم عنه لذلك قررنا جتزئته ألكثر 
من عدد يف جملتنا حيث ان كثرًا من 
االتكيت  قواعد  ان  يظن  اليوم  الناس 
ما هي اال عادات دخيلة على جمتمعنا 
احلقيقة  ولكن  وتقاليدنا.  وعــاداتــنــا 
اليت ال لبس فيها، ان اصل كثر من 
تلك السلوكيات ما هي اال اساسيات 

فرضها علينا ديننا االسالمي احلنيف، 
كآداب االستئذان، واحرتام االخرين، 
وآداب املخاطبة، والصدق يف التعامل، 
وتهذيب النفس، واملظهر احلسن، وما 
ــدل على حسن  اىل ذلــك مــن امـــور ت

اخللق. 
الـــيـــوم ضـــــرورة من  ــكــيــت  إن االت
احسن  ان  الـــيت  احلـــيـــاة  ضــــــرورات 
االنسان اتقانها والتعامل معها، اصبح 

مهذبًا وحمبوبًا بني الناس. 

تعريف االتكيت 
االتكيت هو مصطلح اوربي يقصد 
ـــاء، وهو  بـــه فـــن الــتــعــامــل مـــع االشـــي
خيتلف من بلد اىل بلد وسوف تعتمد 
على مجع ما هو متعارف عليه دوليًا 
شريعتنا  مــع  ذلــك  يــتــعــارض  ان  دون 

االسالمية السمحاء. 
حيث يعتمد االتكيت بشكل رئيسي 
على شفافية املرء ومراعاته لآلخرين 
ـــســـان، وال  ـــه يــنــبــع مــن داخــــل االن ألن

فنون االتكيت
احللقة االوىل

االتكيت بين 

الرجل والمرأة
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ميــكــن اخــفــاء فــرحــتــه عــلــى االطالق 
حتكمه،  قــواعــد  هــنــاك  كــانــت  مهما 
فتخربك غريزتك الطبيعية يف بعض 
االحيان مبا تفعله تلقائيًا جتاه بعض 
املواقف اليت تتعرض هلا، ويف البعض 
بذلك وحتتاج  قــد ال ختــربك  اآلخــر 
فانت  تصرفاتك،  حتكم  قواعد  اىل 
حبــاجــة هلــا يف مجــيــع تــعــامــالتــك يف 
عرب  حديثك  وعند  العمل  ويف  املنزل 
اهلاتف، والبد لك من كسر اي قاعدة 
من قواعد االتكيت اذا عارضت هذه 
القاعدة الدين او التقاليد او الصحة.

أتكيت بين الرجل والمرأة 
غر  ارض  عـــلـــى  الـــســـر  عـــنـــد 
الرجل  يــســر  وان  والبــــد  مــســتــويــة، 
جبانب املرأة حلمايتها من االصطدام 
بشيء ومن السقوط على االرض، كما 
انه يعرض يد املساعدة لالمساك بها 

اذا احتاجت للمساعدة.
فــأول من  الــســيــارة،  كنتما يف  إذا 
الباب  لفتح  وذلــك  الــرجــل،  هــو  ينزل 
نزوهلا،  حتى  امامه  واالنتظار  للمرأة 
وميكنها عمل ذلك بنفسها اذا مل تود 

االنتظار. 
الرجل  الـــدرج،  على  الــنــزول  عند 
تعرضت  إذا  حلمايتها  املـــرأة  يتقدم 
الرجل  تتقدم  املـــرأة  لكن  للسقوط، 
السلم  على  الصعود  او  الــنــزول  عند 

الكهربائي. 
الـــرجـــل يــتــقــدم عــلــى املـــــرأة عند 
الــبــاب هلا،  ــدخــول ملــكــان مــا لفتح  ال
اي  يتحرك  الــبــاب  كــان  إذا  والعكس 

يفتح تلقائيًا.
إذا كان  عند اخلــروج من املصعد 
الباب  االقـــرب اىل  مــزدمحــًا خيــرج 
سواء رجل او امرأة، اما إذا كان غر 
مزدحم البد ان خترج السيدة اواًل كما 

هو احلال عند اخلــروج من غرفة او 
منزل او من باب اي مبنى. 

عــنــد اجلـــلـــوس عــلــى املــقــاعــد يف 
القطار او الباص او يف اي مكان ما، 
اال يف  للمرأة  مقعده  الرجل  ال يرتك 
احوال معينة مثل امرأة كبرة يف السن، 
او امرأة حامل أو حتمل طفاًل، او اذا 
كانت حتمل شيئًا ثقياًل، وما عدا ذلك 
ال يرتك الرجل مقعده ألنه يعمل طوال 
اليوم مثل املرأة ويكون متعبًا. ولكن إذا 
اراد الرجل أن يرتك مقعده ألية سيدة 
فال  السابقة  االحــوال  يراها يف غر 
مانع من ذلك وهلا أن ترفض او تقبل 

كما حيلو هلا. 
يــتــقــدم الـــرجـــل عــلــى املـــــرأة عند 
ما  مكان  يف  الطعام  لتناول  الــذهــاب 

جللب الكرسي كي جتلس عليه. 
الرجل،  املـــرأة جبــانــب  عند ســر 
جانبها  اىل  يسر  الرجل  أن  بد  فال 
ناحية اخلارج جبانب السيارة واملشاة 

حلمايتها من أية خماطر. 
أتكيت احلديث للسيدات 

عزيزتي فإذا كنت يف جلسة تضم 
اكثر من شخص: 

ال تستأثري بالكالم، واعطي   •
االخـــريـــن فــرصــتــهــم يف الــتــعــبــر عن 

انفسهم.
ال تــكــثــري مــن احلــديــث عن   •
إنسانة  فــيــك  يـــرى  نــفــســك، حــتــى ال 

انانية ومغرورة.
إذا اجتمعت مع صديقتني لك   •
يف غرفة، فال تتهامسي مع احداهما 
تتسبيب هلا  وترتكي االخــرى حتى ال 
إحراجًا شديدًا، واعلمي أنه من الذوق 
اىل  حديثك  توجهي  أن  اللباقة  أو 
اجلميع، واذا كان بينك وبني احداهما 
عندما  معها  احلديث  اجعلي  أســرار، 

تكونان وحدكما. 

متحدثة  تكوني  ان  يكفي  ال   •
تــكــونــي مستمعة  أن  بــل جيــب  لــبــقــة، 

جيدة. 
ال تـــقـــاطـــعـــي االخـــــريـــــن يف   •
من  يفرغوا  حتى  وانتظري  كالمهم، 
أو  تعقيبك  اطرحي  وبعدها  احلديث 

ردك إن وجد. 
من غر الالئق أن تتشاغلي   •
ــأي امـــر، بــل جيــب أن  عــن حمــدثــك ب

توليه كل انتباه. 
احلاضرين  بــــني  كـــــان  إذا   •
شخص صــامــت، حــاولــي اشــراكــه يف 
بــإثــارة مــوضــوع تعرفني أنه  احلــديــث 
يهتم به، او أسأليه عن امور عامة تهم 

الناس وتشغل باهلم. 
ال تهتمي بالتفاصيل الصغرة   •
احلديث  أثناء  املهمة  االشياء غر  او 
باهتمامه  املستمع  ينصرف  ال  حتى 

بعيدًا عنك. 
حاولي تكوين آرائك اخلاصة   •
ــومــات يف اجملـــاالت  واكــتــســاب املــعــل
الكتب  مطالعة  طــريــق  عــن  املختلفة 
لبقة  متحّدثة  تكوني  كــي  والصحف 

وواسعة االفق. 
طابعًا  حـــوارك  على  اضــفــي   •
كبر  املرح واحليوية لكسب عدد  من 

من الصديقات.
عن  الــزائــد  الفضول  جتنيب   •
احلد اثناء حديثك ألنها عادة سيئة. 

ولكن  رائــعــة  سيدة  تكونني  وبــهــذا 
انتبهي اىل العدد القادم فسنقدم لك 

اتكيتًا جديدًا. 

صبا عبد علي مخاس 

ربيع األول-ربيع الثاين 1435 هـ  - كانون الثاين-شباط 2014م

Ē

شؤون المرأة



قبل البدء الفت إنتباه القارئ اىل ماقاله 
الراوي بهذه اخلطبة وهو«فلم أَر خفرة 
أنطق منها »، ومعنى هذا الكالم خفرت 
اجلارية إذا إستحت أشد احلياء فهي 
)خفرة( ومن الطبيعي أن املرأة اخلفرة 
مينعها حياؤها من أن ترفع صوتها أو 
ختطب يف مكان مزدحم فمن الواضح 
إنها إذا مل متارس اخلطابة التقوى على 
راوي  ولكن  ينبغي  كما  والتكلم  النطق 
هذه اخلطبة يقول« فلم أَر خفرة- واهلل 
أقوى منها على   َ أنطق منها«أي مل أر 
التكلم وأقدر على اخلطابة رغم كونها 
تفرغ عن لسان  كأنها  شديدة احلياء، 
أمر املؤمنني علي بن أبي طالب عليه 

السالم.
)عليه  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  إن 
والبلغاء  اخلطباء  إمام  هو  السالم( 
خاص  أسلوب  له  كان  وقد  واملتكلمني 
رفيع يف كالمه وخطبُه متتاز عن كالم 
غره ويف أعلى قمة الفصاحة والبالغة 
األدبي  املستوى  وعلو  التعبر  وجودة 
والعلمي، وراوي هذه اخلطبة كان ممن 
رأى اإلمام أمر املؤمنني عليه السالم، 
ومسع كالمه وهاهو اآلن يستمع اىل 
السالم،  عليها  زينب  السيدة  كالم 
أن  له  يظهر  الكالمني  بني  وباملقارنة 
خطبة السيدة زينب صورة طبق األصل 
لكالم أبيها من ناحية األسلوب والبيان 
واملستوى وغر ذلك، وقد أومأْت اىل 
األنفاس  إسكتوافأرتدت  أن  الناس 
وسكنت األجراس، عندما وصل موكب 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  آل 
وسلم، الكوفة كان حماطًا باحلرس من 
البشر  طبقات  وشر  أمية  بين  عمالء 
األجواء  تلك  يف  األمم  وأرجس مجيع 

السيدة  أشارت  والظروف 
عليها  الكربى  زينب 

الناس  اىل  السالم، 
إسكتواإحتبست  أن 
صدور  يف  األنفاس 
ووقفت  الناس 
املعلقة  األجراس 

فوق اإلبل.
واحدة  بإشارة  نعم 
وبتلك الروح القوية 
املطمئنة  والنفس 

إستولت على املوقف 
هلل  احلمُد   » فقالت: 

والصالة على أبي حممد 
الطاهرين  الطيبني  وآله 

األخيار«
ثم  اهلل  حبمد  كالمها  إفتتحت 

أبيها رسول اهلل صلى  الصالة على 
منتهى  وهذا  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
عّرفت  اإلفتتاح  بهذا  فإنها  البالغة 
املتجمهرة  اجلماهر  لتلك  نفسها 
بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه  بأنها 
وآله وسلم فاحلفيدة تعترب بنتًا كما أن 
الصالة  قالت:  وهلذا  أبًا  يعترب  اجلد 
وآله  عليه  اهلل  حممدصلى  أبي  على 

وسلم.
هو  التعبر  هذا  من  يستفاد  ومما 
التأكيد على مسألة مهمة وهي مسألة 
بنوة أوالد السيدة فاطمة لرسول اهلل 
هو  كما  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
تعاىل:  قوله  يف  املباهلة  آية  صريح 
وَنِسَاءَنَا  وََأبْنَاءَُكمْ  َأبْنَاءَنَا  نَدْعُ  }تَعَاَلوْا 
نَبَْتِهْل  وَنِسَاءَُكمْ وََأنُْفسَنَا وََأنُْفسَُكمْ ُثمَّ 
آل  الَْكاذِبنِيَ{  عََلى  هِ  اللَّ َلعْنََة  َفنَجْعَْل 

عمران - اآلية - 61.

واستمرت 
عليها  خبطبتها 

لكالمها  فتأثروا  السالم 
ببالغة  عليهم  فرّدت  يبكون،  وبدأوا 
واهلل  أي  وتنتحبون  »أتبكون  وقالت 
إشارة  قلياًل«  وأضحكوا  كثرًا  فأبكوا 
}َفْليَْضحَُكوا  تعاىل:  قوله  اىل 
بِمَا َكاُنوا  وَلْيَبُْكوا َكثِريًا جَزَاءً  َقلِيلً 

يَْكسِبُونَ{ سورة التوبة /82 
بعارها  ذهبتم  )فلقد   « قالت  ثم 
وشنارها( أي صاحبكم عار أفعالكم، 
بالشقة  املشهور  األمر  هو  )والشنار( 
ثم أستمرت باخلطبة حتى قالت هلم: 
كبٍد  أُي  أتدرون  الكوفة  أهل  يا  ويلكم 

لرسول اهلل فريتم.

آفاق من الخطبة الزينبية
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الكبد: 
عن  كناية 
الولد وقد روي عن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(، أنه قال: )اوالدنا 
تفسر  االرض(  على  ميشون  اكبادنا 

الثقلني/ج2.
والفري هو تقطع اللحم.

لقد شبهت السيدة زينب اإلمام احلسني 
عليه السالم بكبد رسول اهلل صلى اهلل 
حتى  استمرت  ثم  وسلم  وآله  عليه 
قالت »فإنه الختفره البدار وال خياف 

فوت الثار وإن ربكم لباملرصاد«.
الكوفة  أهل  يا  إعلموا  كالمها  ومعنى 
عليكم  اإلهلي  العذاب  نزول  عدم  أن 
تعاىل  اهلل  فإن  اإلهمال  سببه  ليس 

إنزال  اىل  العجلة  التدفعه 
العذاب ألن احلكمة اإلهلية 
للمقدرات  إطارًا  جتعل 
الكونية وفيها إختيار 
املناسب  التوقيت 
العذاب  لنزول 
ر  ختيا أ و

نوعيته.
قالت:  ثم 
نسيت  أ
اهلل  قول 
 : جل و عز
وََل  {

يَحْسَبَنَّ 
لَّذِينَ  ا
َأنَّمَا  َكَفرُوا 
خَيْرٌ  َلهُمْ  ُنمْلِي 
إِنَّمَا  نُْفسِِهمْ  لَِ
لِيَزْدَادُوا  َلهُمْ  ُنمْلِي 
عََذابٌ  وََلهُمْ  إِثْمًا 
مُِهنيٌ{. سورة آل عمران 
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واجملال،  املدة  نطيل هلم  أي  منلي: 
الساحة  وجنعل  أعمارهم  نطيل  أو 
مفتوحة أمامهم »خر ألنفسهم «، بل: 
سلطتهم  ومدة  أعمارهم  نطيل  إمنا 
أمرهم  عاقبة  لتكون  وحكومتهم.. 
ملف  يف  واملعاصي  اإلثم  إزدياد  هي 
أي:  مهني،  عذاب  وهلم  أعماهلم، 
جيزيهم يف جهنم، تعذيبًا ممزوجًا مع 
اإلهانة والتحقر، ويف اآلخرة فستكون 
أول دفعة من البشر يؤمربهم اىل نار 
جهنم هم من قتلة اإلمام احلسني عليه 

السالم.
فقال هلا اإلمام السجاد عليه السالم، 
عاملة  اهلل  حبمد  انت  ياعمة  أسكيت 
غر معلمة فهمة غرمفهمة، ثم أخذوا 
اىل قصر اإلمارة ودخلوا اىل جملس 
ابن زياد، فدخلت زينب أخت احلسني 

يف مجلتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها 
فمضت حتى جلست ناحية من القصر 

وحفت بها إماؤها.
جتبُه  فلم  هذه؟  من  زياد  إبن  فقال 
القول  فأعاد  السالم،  عليها  زينب 
له  فقالت  عنها  يسأل  وثالثة  ثانية 
بعض إمائه هذه زينب بنت فاطمة بنت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.

فأقبل إبن زياد فقال هلا احلمد هلل الذي 
أحدوثتكم،  وأكذب  وقتلكم  فضحكم 
فقالت عليها السالم« احلمد هلل الذي 
أكرمنا بنبيه حممدصلى اهلل عليه وآله 
تطهرًا  الرجس  من  وطهّرنا  وسلم 
وإمنا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر 

وهو غرنا يابن مرجانة واحلمد هلل.
وبهذا أعطت اخلطاب بالغة بيانية يف 
خالهلا  من  إستحضرت  العبارة  هذه 
بطاقة هوية إبن زياد وأدخلته يف مدارج 
التأريخ اىل جدته ألبيه )مسية( وهي 
ذوات  من  كانت  اليت  الزانية  األمة 
األعالم يف اجلاهلية فزنى بها ستةمن 
عليه  فتنازعوا  زيادًا،  فولدت  قريش 
فلم يعرف أبوه فكان يدعى بزياد وابن 
أبيه أو زياد إبن مسية حتى أستلحقه 

معاوية بن أبي سفيان بأبيه.
عليها  زينب  السيدة  أحبطت  لقد 
زياد  إبن  وعدوانية  سيادة  السالم، 
اىل  والفجور  الفسوق  مسة  بإنزال 

نسبِه.
جسدتُه  الذي  الرائع  املشهد  فبهذا 
ما  السالم،  عليها  زينب  السيدة 
من  لدينا  اإلفخرًاوإعتزازًامبا  يزيدنا 
عليها  زينب  السيدة  مثل  عظيم  رمز 
السالم، مبا متثلت من القوة والصالبة 

والصرب.
السالم  عليها  الكربى  املصدر/زينب 

من املهد اىل اللحِد
غيداء قاسم علي 
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الزواج الُمبكِر
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عدم تأخر الزواج ضرورة ملحة
»مـــا ُبـــين بــنــاء يف اإلســــالم أحب 
إىل اهلل عز وجل من التزويج » اإلمام 
الباقر )عليه السالم( عن رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
الزواج واختيار الزوجة  إن مسالة 
للذكور  املــنــاســب  ـــــزوج  وال املــنــاســبــة 
احلياة  املسائل يف  أهــم  مــن  واإلنـــاث 
ــعــطــاف مــهــم يف  فــرابــطــة الــــــزواج ان
يكون  أن  امُلمكن  ومــن  اإلنــســان،  حياة 
وراءُه مئآت النجاحات واالستقرارات 
أواإلخفاقات واهلزائم، والزواج امُلَوَفق 
اجلسمية  بالراحة  يأتي  أن  ِباإلمكان 
واهلدوء النفسي، ويؤِمن سعادة وهناء 
الشبان والشابات حتى نهاية أعمارهم، 
السيئ وغراملنسجم مصدر  والــزواج 
بالتعاسة  ويأتي  قلق كبر واضطراب 

ويكون سببا ألصعب أنواع التعذيب

زمن الزواج
الطبيعة  لطلب  تلبية  الــــزواج  إن 
الشباب  زواج  وزمــن  الفطرة،  ـــداء  وِن
حمدد وفق قانون وُسنة اخللق عندما 
تظهر الرغبات اجلنسية، نتيجة البلوغ 
لـــدى الــشــبــاب، عــنــدئــذ جيــب عليهم 
حاجتهم  بــذلــك  فيلبوا  يــتــزوجــوا  أن 

الطبيعية
عليه  اهلل  )صــل  االكـــرم  النيب  إن 
وآله وسلم( وضع القوانني التشريعية 
املقتضيات  أســـــاس  عــلــى  لــــلــــزواج 
الــتــكــويــنــيــة، أكـــد عــلــى املــســلــمــني أن 
يسرعوا يف أمر الزواج واغتنام اقرب 
املقدسة،  العالقة  فرصة إلقامة هذه 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  بني  كما 
وسلم( أن تنفيذ هذه السنة املقدسة 
إىل  يؤديان  الطبيعية  وتلبيةاحلاجات 

إكمال دينهم
ــزواج املبكر أمــر نــادى  به نبينا  ال
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قبل 
أربعة عشر قرنًا!! أليس النيب األعظم 
هو القائل )فمن رغب عن سنَّيت فليس 
مين )!انظروا كيف تربَّأ نيب الرمحة 

صلى اهلل عليه وآله وسلم من إنسان 
رفض الزواج وكيف اعترب أن الزواج 
عبادة وسنة يثيب اهلل فاعلها! انظروا 
بتعاليم  الرحيم  النيب  هذا  جاء  كيف 
وإبعادنا  وفائدتنا  ملصلحتنا  مجيعها 

عن األمراض.
السالم(  )عليه  علي  اإلمــام  وعــن 

انه قال: 
 »مل يكن احد من أصحاب الرسول 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يتزوج إال 
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( كمل دينه«
مستدرك الوسائل ج 2 ص530

العلمانيني  خطأ  العلماء  اكتشف 
من  يسخرون  كانوا  الذين  وامللحدين 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  أحاديث 
الزواج  من  يستهزأون  وكانوا  وسلم( 
املبكر ولذا أمر النيب )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( يف قوله: )يامعشرالشباب 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج( 
الــنــيب )صلى  إن  يــقــولــون  ــوا  ــان وك
اهلل عليه وآلــه وسلم( مل يكن له هم 
العلم  ويــأتــي  واألوالد،  ـــزواج  ال ســوى 
وكذب  الــنــيب  هـــذا  صـــدق  ليكتشف 
عن  عــزفــوا  املــلــحــديــن  الذين  كـــالم 
الزواج وجلؤوا إىل الصداقة والشذوذ 
والفاحشة، فكانت األمراض اجلنسية 
يعصف  الذي  االكتئاب  وكان  املعدية، 
إن أحدث  الــغــربــي، حــتــى  بــاجملــتــمــع 
أطفال  مــن   %  13 إن  تــقــول  دراســــة 
أمريكا مصابون باضطرابات نفسية!

اجملتمعات  إىل  مــعــي  وتـــعـــالـــوا 
االكتئاب  نــســبــة  جنـــد  اإلســـالمـــيـــة، 
أقل  اجلنسية  واألمــــراض  واالنــتــحــار 
بكثر جدًا من أي بلد »إباحي«، وهذا 
اإلسالم  تعاليم  قــوة  على  مــادي  دليل 
وصدق هذه التعاليم وفائدتها بالنسبة 

للمجتمع.
إذًا نستطيع القول بأن علماء الغرب 
ينادون  طويلة  دراســــات  وبــعــد  الــيــوم 
الفرد  بالزواج كضرورة ماسة لصحة 
وزيادة دخله واستقرار حالته النفسية، 

ويؤكدون من خالل أحباثهم العلمية أن 
الزواج أفضل من الرهبانية...

أن من يشجع شخصني على الزواج 
يصيبه اجر كبر

فعن اإلمام موسى بن جعفر )عليه 
بظل  يستظلون  »ثالثة  قال:  السالم( 
عرش اهلل يوم القيامة يوم ال ظل االَّ 
ظله: رجل زوج أخاه املسلم أو اخدمه 

أو كتم له سرا«
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( 
)عليه  املـــؤمـــنـــني  أمـــــر  قـــــال  قــــــال، 

السالم(: 
بني  تشفع  أن  الشافعات  »أفــضــل 
اثنني يف نكاح حتى جيمع اهلل بينهما«.
وعن أبي عبد اهلل الصادق )عليه 
يوم  إليهم  ينظراهلل  «أربــعــة  الــســالم( 
القيامة: من أقال نادمًا أوأغاث هلفانًا 

أو اعتق نسمة أو زوج عزبا«.
كما أن النيب )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( وآل بيته االطهار
 )عليهم السالم( نهوا عن التبتل أو 

االنقطاع عن الزواج: 
لسالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبي  فعن 
قال: «نهى رسول اهلل النساء أن يتبتلن 

وُيَعِطلن أنفسهن عن الزواج«
ــي عبد اهلل  أب امـــرأة على  دخــلــت 
اهلل  أصلحك  فقالت:  السالم(  )عليه 
التبتل  ــا  وم فــقــال  متبتلة  امـــرأة  إنــي 

عندك؟ قالت: ال أتزوج، قاَل: ومل؟ 
قالت: التمس بذلك الفضل، فقال 
لكانت  فضاًل  ذلــك  كــان  فلو  انصريف 
فــاطــمــة أحـــق بــه مــنــك إذ لــيــس احد 

يسبقها إىل الفضل
الفقر  يعترب  مل  اإلســـالم  إن  كما 
مانعًاللزواج بعدما وعد اهلل عز وجل 
من  وجــل  عز  بقوله  والسعة  باالغناء 

قائل: 
من  اهلل  يغِنهم  فقراء  يكونوا  »إن 

فضله«
لقوله  العيلة  خمافة  تركه  ويــكــره 

تعاىل: »وانكحوا األيامى«
يدفع  الـــــــــزواج  تـــأخـــر  كــــمــــاان 
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وقمع  كبت  إىل  العفيفني  األشخاص 
يصابون  وبالتالي  اجلنسية  غرائزهم 
العمل  هـــذا  نتيجة  سيئة  بـــعـــوارض 
وتكون النتيجة التعاسة هلم واإلضرار 

باجملتمع

الزواج المبكر نعمة أم 
نقمة؟ !

لـــلـــزواج املــبــكــر مــضــاره..كــمــا إن 
من  وهناك  مــضــاره.  املتأخر  لــلــزواج 
وأضراره  منافعه  منهما  لكل  أن  يرى 
فمنفعة الزواج املبكر أنه يضع الشاب 
الزوجية  احلــيــاة  مبتدأ  يف  والــشــابــة 
أسرة  تكوين  يف  جيــاهــدان  ليرتكهما 
إسناداألهل  على  يتوقف  مصرها 
وجندتهم وهو أشبه بدفع شخص يف 
النهر حيث يضطراىل حتريك اليدين 
والرجلني كيفما اتفق لينجو من الغرق 
فان كان جييد السباحة جنا وإال فانه 
سرعان ما يصرخ طالبا النجدة.. من 

اقرب حمكمة لألحوال الشخصية.
ــــأخــــر فـــــوائـــــده  ــــت ولـــــــلـــــــزواج امل
الــوجــيــةأيــضــا، واقـــصـــد بـــه الــــزواج 
املــتــكــافــئ يف الــعــمــر فــهــو يــأتــي بعد 
جتربة طويلة من االنتظار والتمحيص 
فيه  الفشل  آثــار  وتكون  االختيار  يف 
أسبابه  ومــن  الطرفني،  بــني  بسيطة 
أو  الشباب  فــرتة  اليد يف  ذات  ضيق 
شريك  يف  املواصفات  سقف  ارتــفــاع 
التجارب  عــلــى  أواإلطــــــالع  احلـــيـــاة 
الكارثية لألصدقاء واخلالن أو مرور 
القطار يف حمطات العمر بسرعة مل 

تكن باحلسبان
املتأخر  الـــزواج  ان  العلماء  وجــد 
ـــذي حيـــدث بــعــد ســن االربــعــني له  ال
فاحلالة  ونفسية،  اجتماعية  مساوئ 
النفسية لإلنسان تتحسن كثرا عندما 
يكون له زوجة واوالد، والحظت بعض 
الدراسات ان غر املتزوجني من كبار 
السن يكونون عرضة لالصابة بالنوبة 
النفسية  واالضـــطـــرابـــات  الــقــلــبــيــة 

واثبتت الدراسات ان املتزوجني اكثر 
سعادة ويتمتعون جبهاز مناعي اقوى 
الذين  مــن  افــضــل  بصحة  ويتمتعون 
فضلوا العيش وحيدين من غر زوجة. 
)املوسوعة العلمية الشاملة( الحباث 
يف  يتجلى  الدائم.وهنا  عبد  املهندس 

قوله تعاىل: 
َآيَ��اتِ��هِ َأنْ خَ��َل��قَ َلُكمْ  }وَمِ���نْ   
إَِليْهَا  لَِتسُْكنُوا  َأْزوَاجًا  َأنُْفسُِكمْ  مِنْ 
الروم  وَرَحْ��مَ��ًة{  مَ��وَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل 

21
أن القرآن يف هذه اآلية جعل اهلدف 
من الزواج اإلطمئنان والسكن، وأبان 
املعنى  غزير  تعبر  يف  كثرة  مسائل 
»لتسكنوا« كما ورد نظر هذا التعبر 

يف سورة األعراف اآلية 189.
واحلــّق أن وجود األزواج مع هذه 
اخلصائص للناس اليت تعترب أساس 
اإلطمئنان يف احلياة، هو أحد مواهب 

اهلل العظيمة.
ينشأ  اإلطمئنان  أو  السكن  وهــذا 
من أن هذين اجلنسني يكمل بعضهما 
النشاط  أســاس  منهما  وكــل  بعضًا، 
ــمــاء لــصــاحــبــه، حبــيــث يــعــد كل  ــن وال
فمن  صــاحــبــه،  بغر  نــاقــصــًا  منهما 
مثل  الزوجني  بني  تكون  أن  الطبيعي 

هذه اجلاذبّية القوية.
ومـــن هــنــا ميــكــن اإلســتــنــتــاج بأّن 
اإلهلية  الــســنــة  هـــذه  يهملون  الــذيــن 
تكاملية  ناقص، ألّن مرحلة  وجودهم 
منهم متوقفة، )إاّل أن توجب الظروف 

بقائهم  يف  والـــضـــرورة  اخلــاصــة 
عّزابًا(.

وعــلــى كــل حــــال، فإّن 
ـــان أو  ـــن هـــــذا اإلطـــمـــئ

السكن يكون من عّدة 
»جسميًا  جــــهــــات 
ـــًا  وروحــــّيــــًا وفـــردي

واجتماعّيًا«.
ميــــكــــن  وال 
ـــكـــار األمـــــراض  إن

الــيت تصيب اجلــســم يف حــالــة عدم 
الزواج، وكذلك عدم التعادل الروحي 
ــد غر  ــنــفــســي عــن واإلضـــــطـــــراب ال

املتزوجني.
أّن األفــراد العّزاب ال حيّسون  ثّم 
اإلجتماعية  الناحية  من  باملسؤولية 
كثرًا.. ولذلك فإن اإلنتحارتزداد بني 
منهم  تصدر  كما  أكثر..  هــؤالء  أمثال 

جرائم مهولة أكثر من سواهم أيضًا.
مرحلة  من  اإلنسان  خيطو  وحني 
اأُلسرية  احلياة  مرحلة  اىل  العزوبة 
جديدة،  شــخــصــيــة  نــفــســه  يف  جيـــد 
وحيس باملسؤولية أكثر،، وهذا السكن 

واإلطمئنان يف ظل الزواج.
وأّما مسألة »املودة والرمحة« فهما 
يف احلقيقة »مالط« البناء يف اجملتمع 
اإلنــســانــي، ألّن اجملــتــمــع يــتــكــون من 
افراد متفرقني كما أن البناء العظيم 
يتألف من عدد من الطابوق و»اآلجر« 
األفراد  هـــؤالء  أن  فلو  األحــجــار.  أو 
املتفرقني اجتمعوا، أو أن تلك األجزاء 
لنشأ  ببعض،  بعضها  املتناثرةوصلت 

من ذلك اجملتمع أو البناء حينئذ.
للحياة  اإلنــــســــان  ــق  خــل ـــذي  فـــال
اإلجتماعية جعل يف قلبه وروحه هذه 

الرابطة الضرورية.
املودة هي الباعثة على اإلرتباط يف 

بداية األمر بني الزوجني، 
ـــــــن يف  ـــــــك ول
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الزوجني  أحد  يضعف  وحني  النهاية، 
تأخذ  اخلدمة،  على  قــادرًا  يكون  فال 

الرمحة مكان املودة وحتّل حملها.
وبــالــطــبــع فــــإّن اآليــــة تــبــنّي املـــودة 
حيتمل  ولكن  الزوجني،  بني  والرمحة 
إىل  إشــارة  »بينكم«  التعبر  يكون  أن 
مجيع الناس.. والزوجان مصداق بارز 
من مصاديق هذا التعبر، ألّنه ليست 
إاّل  العائلية وحدها ال تستقيم  احلياة 
بل  والرمحة(  )املــوّدة  األصلني  بهذين 
على  قــائــم  اإلنــســانــي  اجملتمع  مجيع 
اجملتمع  من  وزواهلما  األصلني  هذين 
أنواع  اىل  يـــؤدي  نقصانهما  وحــتــى 
االمثل  )تــفــســر  والــشــقــاء  االربـــــاك 

ج12( 

االيجابيات
- حتمل الزوجني للمسؤولية وعدم 

االعتماد على االخرين
- انه يقلل من الوقوع يف الرذيلة

- احملافظة على النسل
ــني االبـــاء  ــتــقــارب يف الــســن ب - ال
السن  الفارق يف  يكون  واالبناء حبيث 
رعاية  اىل  يــؤدي  فهذا  قليال  بينهما 
ابــنــائــهــم والــســهــر عــلــى راحــتــهــم وهم 

اقوياء
لــقــد نــصــح األطـــبـــاء عـــدم تأجيل 
الشباب زواجهم حلني يصبحونفي 
ميكنهم  وضــــــع 
فيه من 

إعالةأسرة، وذلك الن الشبان يصلون 
إىل سن النضج الفسيولوجي أسرع مما 

يصلون إىل االستقرار االقتصادي.
أســـبـــاب أســتــحــبــاب الــتــعــجــيــل يف 
عند  بالزواج  البنت وحتصينها  تزويج 

بلوغها: 
ففي الوسائل عن حممد بن يعقوب 

الكليين عن أبي عبد اهلل الصادق
 )عليه السالم( قال: 

»أي  ان التطمث  املــرء  »من سعادة 
حتيض«ابنته يف بيته«

ومن اإلجيابيات للزواج املبكر لدى 
الفتيات لدى علماء االجتماع: 

1-اإلخصاب: إمكانية احلمل عند 
إمكانيته  تفوق  مبكرة  سن  يف  الفتاة 

عند الفتيات كبار السن.
2-األورام احلميدة واخلبيثة: فهذه 
األورام أقل عند النساء اللواتي يبدأن 

احلمل يف وقت مبكر.
3-احلمل املهاجر )خارج الرحم(: 
يزيد عند النساء اللواتي تزيد أعمارهن 

عن 35 سنة
ترتاوح  اللواتي  النساء  عند  ويقل 

أعمارهن 15- 24 سنة.
النساء  عند  يــزيــد  4-اإلجـــهـــاض: 

بعد 35 عاما.
أمريكي  أســــرتالــــي  حبـــث  وجــــد 
يولدون  الــذيــن  مــشــرتك أن األطــفــال 
آلباء أكرب سنًا يتمتعون بذكاء أقل من 
أقرانهم آلباء أصغر سن، وأن األمهات 
األكرب سنًا ينجنب أطفااًل سجلت بينهم 

نسبة ذكاء تفوق املتوسط.
جون  الباحثني،  كبر  وقال 
“معهد  مــــن  مــــاكــــغــــراث، 
كــويــنــزالنــد لــلــمــخ”، إن 
النتائج حول الرجال يف 
الغربية،  اجملتمعات 
الذين يؤجلون األبوة 
األربعني  بلوغ  حتى 
نتائج  أكــثــرذات  أو 
مباغتة السيما وأن 

ليس  الــوالــد  ســّن  بــأن  اعتقادًا  هناك 
ولكننا حتصلنا  الوالدة..  بأهمية عمر 
عــلــى مــزيــد مــن األدلــــة بـــأن عــمــره ال 
يقل أهمية عن ذلك، فكلما كان األب 
نتائج األطــفــال يف  أكــرب سنًا، ســاءت 

اختبارات الذكاء.”
وخلص الباحثون بعد معاينة بيانات 
املتحدة،  الــواليــات  يف  طفل  ألــف   33
الفرتة من عام 1959 و1965،  خالل 
تراوحت أعمار أبائهم بني سن 15 إىل 
65 عامًا، إىل أن مستوى أداء األطفال 
املولودين آلباء كبار السن، كان أقل يف 
اختبارات الذكاء. وأجريت االختبارات 
عــلــى أطــفــال يف ســن مثــانــيــة أشهر، 

وأربعة أعوام وسبعة أعوام.
دورية  اليت نشرت يف  والــدراســة، 
“املكتبة العامة لطب العلوم” األمريكية، 
هي األوىل اليت تقرن بني سن اآلباء 
وذكاء األطفال. وكانت دراسات سابقة 
قد وجدت أن أطفال اآلباء كبار السّن، 
عرضة أكثر ملخاطر اإلصابة مبشاكل 
 ،dyslexia صحية منها: عسر النطق
والشيزوفرينا، والتوحد، والصرع إىل 

.dwarfism جانب التقزم
وظل الرابط بني سن الوالد ومعدل 
بعد  حتى  ومهّمًا،  قائمًا  أطفاله  ذكاء 
عوامل  احلــســبــان،  يف  العلماء  وضــع 
أخـــــرى مــثــل احلـــالـــة االجــتــمــاعــيــة-
لآلباء.  العقلية  والصحة  االقتصادية 
وأضاف ماكغراث: “بصراحة.. دهشنا 
الواضح.”  الرابط  من إجياد مثل هذا 
تأثر  كيفية  يستخلص  مل  إنـــه  وقـــال 
من  متقدمة  مــراحــل  ويف  األطـــفـــال، 
ــهــم، بــكــرب ســـن والــــدهــــم، ألن  ــات حــي
الدراسة اقتصرت على األطفال حتى 

سن السابعة.
 )فوائد الزواج املبكر يف االسالم( 

امساء جاسم
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التنوخي  القاضي  علي  ابــو  روى 
املتوفى سنة )384( انه وجد يف دفرت 
اىل  خرجت  قــال:  بعضهم  عن  عتيق 
ومجاعة  انـــا  احلنبلية  ـــام  اي احلــايــر 
خمتفني فلما صرنا يف امجة بر قال 
لي منهم: يا فالن ان نفسي حتدثين 
بني  من  فيفرتسين  خيــرج  السبع  اّن 
اجلماعة، فإن كان ذلك فخذ محاري 
وما عليه فأده اىل عيالي يف منزلي، 
فقلت له: استشعار جيب ان تتعوذ باهلل 
منه، وتضرب عن الذكر فيه، قال فما 
مضى على هذا االمر اال يسرًا حتى 
الرجل سقط  رآه  االســد فحني  خرج 
االسد  وقــصــده  يتشهد،  عــن محـــاره 
مــن بــني اجلماعة، فــأخــذه ودخــل به 
االمجة، وسقت احلمار واسرعت مع 
ورجعنا  وزرنــا  احلائر  وبلغت  القافلة 
اىل بغداد واسرتحت يف بييت يومًا او 

يومني، ثم اخذت احلمار وجئت به اىل 
منزله ألسلمه اىل عياله فدققت الباب 
فخرج الّي الرجل بعينه، فعانقين وبكا 
وبكيت وقلت حديثك؟ فقال ان السبع 
ساعة اخذني وجرني اىل االمجة وانا 
ال اعقل امــري، مسعت صوت شيء، 
ورأيـــــت الــســبــع قـــد خــالنــي ومضى 
فتحت عيين فاذا الذي مسعته صوت 
اخلنزير، واذا السبع مّلا رآه عن له ان 
برك عليه  او  يرتكين ومضى فصاده 
يفرتسه وانا اشاهده اىل ان فرغ منه 
ثم رجع السبع من االمجة وغاب عن 
عيين، فسكنت وتأملت حالي فوجدت 
قلياًل  خمالبه قد وصلت اىل فخذي 
عـــادت، فقلت ألي شيء  قــد  وقــوتــي 
االمجة  يف  اتسحب  فقمت  جلوسي، 
اطلب الطريق، فاذا جبيف ناس وبقر 
وعظام بالية واثر من افرتسهم االسد 

اىل  انتهيت  حتى  اختطاها  زلت  فما 
رجل قد اكل االسد بعض جسده وبقي 
اكثره وهو طري ويف وسطه هميان قد 
الدنانر،  منه  وظهرت  بعضه  ختــرق 
شيء،  منها  يفتين  مل  حتى  وتتبعتها 
وقويت افضل قوة فأسرعت يف املشي 
وقمت  عليها  فوقفت  اجلــادة  وطلبت 
واستأجرت  القرى  بعض  اىل  امشي 
محـــارًا وعــدت اىل بــغــداد ومل امض 
اىل الزيارة ألني خشيت ان تسبقوني 
عيالي  عند  فيصر  خــربي  وتــذكــروا 
فخذي  اعــاجل  وانــا  فسبقتكم  مــأمت، 
واذا مّن اهلل عز وجل بالعافية عدت 

اىل الزيارة. 
بهذا  وحـــدثـــين  الــتــنــوخــي  قــــال 

احلديث غر واحد من اهل بغداد. 

كرامة لزائر احلسني عليه السلم

Čď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

كرامات



د. كامال داس كاتبة هندية 
مرشحة لنيل جائزة نوبل 

تعتنق االسالم 
كـــان أمــــرًا يــســتــدعــي الــكــثــر من 
الشجاعة من هندوسية غنية وشهرة 
لــتــعــتــنــق االســــــالم ولـــتـــواجـــه غضب 

املتطرفني اهلندوس. 
إنها الدكتورة كامال داس، الشاعرة 
القصص  وكــاتــبــة  ــًا،  ــي عــامل ــعــروفــة  امل
بطالقة  تكتب  والــروائــيــة،  الــقــصــرة 
هلا  واملــااليــاالمــيــة  االنكليزية  باللغة 
كتاب » قصيت » الذي ترجم اىل أكثر 
مــن مخــس عــشــرة لــغــة أجــنــبــيــة. وقد 
إلسهاماتها  اجلوائز  من  الكثر  تلقت 

األدبية.
وكان اعالنها املفاجئ من اعتناقها 
االســـالم قــد جــرى أثــنــاء مــؤمتــر عام 
نظمته مدينة »كاتشني« اهلندية وذلك 
يف احلادي عشر من كانون االول عام 
1999 وخالله قالت » إني لست ضد 
أي دين من االديان. اني فقط اخرتت 

الدين الذي حيمي املرأة ».
وقد اختذت امسًا جديدًا هو كامال 
ال  » حرييت  تقول  كلمتها  وكانت  ثريا 
لــدي الكثر مــن تلك  أرغــب بها كــان 

قد  احلرية  إن  علي  املقتحمة  احلرية 
اصبحت احلجاب بالنسبة الي. 

قسيس يترجم القرآن الى 
اللغة البوسنوية 

القرآن  معاني  ترمجة  من  القصد 
الكريم اىل لغة قوم هو لتقريب معانيه 
اىل إفهامهم، وقد حدث هذا وترجم 
بينها  ومــن  عــديــدة،  عاملية  لغات  اىل 
إعتناء  الــوســنــة  ويف  الــبــوســنــة.  اللغة 
بلغ  وقد  ولغته،  الكريم  بالقرآن  كبر 
عدد احلفظة يف سراييفو سنة 1371 

هجرية مثاًل )63( حافظًا. 
أول  أن  والتعجب  للتساؤل  واملثر 
الــكــريــم مــن العربية  لــلــقــرآن  مــرتجــم 
نصرانيًا  قسيسًا  كان  البوسنوية  اىل 
1213هجرية  سنة  وذلك  أرثوذكسيًا، 
عديدة  أسبابًا  أن  شك  وال  )1895م( 
املبادرة  مــن  البوسنة  مسلمي  منعت 
منها  لــغــتــهــم،  اىل  الـــقـــرآن  بــرتمجــة 
يسيء  بشكل  تــنــاولــه  يــرهــبــون  كونهم 
الـــيـــه وحيـــــرف مــعــانــيــه فـــضـــاًل على 
أن  مــا ميكن  كــل  اىل  عــدم حتمسهم 
ــالــقــرآن يف لغته  ب يــضــعــف رابــطــتــهــم 
حبهم  اىل  إضافة  األصلية،  العربية 

يربز  الذي  القرآن،  لغة  العربية،  للغة 
البوسنيني  العلماء  تأثر  يف  خاصة 
بها يف كتاباتهم وتأليفهم، كما يربز يف 
دخول العديد من املصطلحات العربية 
ــل يف  اىل صــلــب الــلــغــة الــبــوســنــويــة ب
اليومي واخلطاب الشعيب  االستعمال 

املتداول. )العناية بالقرآن( 

طائر الحسون الذهبي 
االمريكي 

مغردة  طـــيـــور  هـــي  احلـــســـاســـني 
وقوي  قــصــر  مــنــقــار  ذات  صـــغـــرة 
فالقًة  بــالــبــذور،  أســاســًا  تقتات  وهــي 
داخلها.  املغذي  الطعام  لتبلغ  قشورها 
احلساسني  مــن  ـــواع  االن مئات  هناك 
اليت توجد حول العامل، وال سيما يف 
االحـــراش واراضـــي املـــزارع واالماكن 
من  الــذهــيب  احلــســون  ويعد  العشبية 
يقتات  إذ  النموذجية  املزرعية  األنــواع 
األعشاب.  تكسوها  حقول  يف   ً غالبا 
ويف  الصيف  اواخــر  مالحظته  وتكثر 
اخلريف، عندما جتتمع اسراب كبرة 
لتقتات بالنباتات الشوكية وبذور عباد 

الشمس. 
صبا عبد علي مخاس
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ثــلــة خـــّرة تــعــاهــدت عــلــى خدمة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وزواره 
القادمني صوب قبة ابي األحرار ليؤدوا 
ابي  برتبة  والــتــربك  الــزيــارة  مناسك 
التابع  املفقودين  ملركز  كــان  االحـــرار، 
للعتبة احلسينية املقدسة وقفةمشرفة 
يف إيصال املفقودين من الزوار الكرام 
اىل ذويهم وهذه اخلدمة تعترب شرفًا 
لقاؤنا مع االخ  ملنتسبيه فكان  عظيمًا 
م/شعبة  عــــالوي(  ادريــــس  )تــوفــيــق 
ــع اخلــدمــيــة ومــشــرفــًا ملركز  املــشــاري
هذه  تفاصيل  عن  ليكلمنا  املفقودين 
هذا  عمل  لنا  ليوضح  املميزة  الشعبة 

املركز وخدماته.

ما الفكرة من تأسيس مركز 
المفقودين؟ 

فأجاب األخ توفيق مشكورًا: الفكرة 
من هذه اخلدمة وهذا املركز بالذات 
هو إيصال الزوار املفقودين اىل ذويهم 
خاصة يف الزيارات املليونية مثل زيارة 
األربعينية او الزيارة الشعبانية او زيارة 
املزدمحة  الــزيــارات  هــذه  ففي  عرفة 
املليونية جاءت الفكرة من إنشاء هذا 
الفاقد  الكريم  الزائر  ملساعدة  املركز 
ألحد ذويه يف االزدحــام او التائه عن 

ذويه يف مِل مشلهم والتعرف عليهم.

الــــقــــوايــــر: مــــا هــــي املـــعـــانـــاة أو 
الصعوبات اليت القتكم يف هذا املركز 
وعند التعامل مع املفقودين أو ذويهم؟ 
اجلـــواب: مادمنا جبــوار أبــي عبد 
اهلل احلسني )عليه السالم( نستطيع 
الصرب على املعاناة اليت تواجهنا، هنا 
ملا لدينا من أجهزة تفي بالغرض، فعن 
ومن خالل  الصوتية  الــنــداءات  طريق 
املوجودة واخلدمات  الصوت  مكربات 
األخـــرى كــوســائــط االتــصــال نقدمها 
اىل  املفقود  أوصلنا  قد  نكون  للزائر 

أهله.
احلاالت  اصعب  هي  ما  القوارير: 

اليت واجهتكم يف مركز املفقودين؟ 
املركز  يف  علينا  مـــرت  اجلـــــواب: 
نسيانها  نستطيع  ال  مــؤملــة  حــــاالت 
معها  وجدانيًا  نتفاعل  ألننا  بسهولة 
قام  الزائرين  أحد  إن  حالة هي  منها 
يعقل  ال  جـــدًا  طفل صغر  بــإحــضــاِر 
عربته  يف  اشهر(   6( عمره  يفعل  ما 
ونشيج  بنحيب  يبكي  وكــان  الصغرة 
وقام  المــه،  فاقدًا  كان  ألنه  مستغربًا 
وتهدئته  باحتضانه  املفقودين  مركز 
وبعد ذلك قمنا بتسليمه اىل األخوات 
الطفل  بــتــصــويــر  ــا  وقــمــن املـــركـــز  يف 
املوجودة  ــشــاشــات  ال عــلــى  وعــرضــه 
ونتيجة  الشريفني  احلــرمــني  بــني  مــا 

من  االم  متكنت  املــتــكــررة  الـــنـــداءات 
الوصول الينا واستالمه مّنا، وأما عن 
تائهة  فتاة شابة  فهي  األخرى  احلالة 
وقلقة جدًا ومرتبكة وعندما أوصلوها 
اىل مركزنا فاألخوات يف املركز قمن 
وتهدئة  خاطرها  وتسكني  بطمأنتها 
أعــصــابــهــا مــن خـــالل تــبــادل أطراف 
احلديث معها وتقديم الطعام والشراب 
مركز  يف  مبيتها  من  يومني  وبعد  هلا 
والنداءات  بالنساء  اخلاص  املفقودين 
امللحة من قبلنا جاء ذووها اىل املركز 

وقمنا بتسليمها واحلمد هلل. 
ــت زيــــارة األمـــني العام  ــان هـــذا وك
مساحة  املــقــدســة  احلسينية  للعتبة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي )حفظه 
اهلل( قد قدمت لنا دعمًا معنويًا كبرًا، 
وكذلك كان حضور مساحة الشيخ علي 
الفتالوي احملرتم اىل مركز املفقودين 
تقديم  عن  وتفقده  بسؤاله  لنا  سندًا 

اخلدمات هلذا املركز. 
وكان لألخوة السيد ميّسر احلكيم 
مركز  عــن  املــســؤولــني  جعفر  والسيد 
املفقودين وقفة رائعة معنا فهم أيضًا 
ساهموا بإيصال املفقودين اىل ذويهم 
فكانوا العني الساهرة لراحة الزائرين 
الكرام، فبذلوا اجلهود املكثفة من اجل 
أدخال السرور على قلوب حميب أهل 

مركز المفقودين 
ولهفة الفاقدين
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من  وخباصة  السالم(  )عليهم  البيت 
فقدوا ذويهم يف هذه الزيارة.

ــاك نــقــص يف  الـــقـــواريـــر: هـــل هــن
اخلدمات؟ 

اجلـــــواب: احلــمــد هلل فــكــل شيء 
هناك  تكون  أن  أمتنى  ولكن  لنا  مهّيأ 
الزائر  ملـــســـاعـــدة  أوســـــع  محـــامـــات 
الكريم، ألن التنقل من مكان اىل آخر 
الزيارات  أمــر صعب جــدًا خاصة يف 
املليونية وحنن نتمنى ان نتخطى مجيع 
الصعوبات يف العمل لكي يسهل علينا 
احلسني  االمـــام  زوار  خلــدمــة  عملنا 

)عليه السالم(.

كلمة اخيرة تود ان تطرحها 
للقوارير؟

فـــأجـــاب مــتــفــضــاًل: أقــــدم جزيل 
واىل  الـــقـــواريـــر  الــشــكــر اىل جمــلــة 
أقول  وأخــرًا  الطيبة،  االلتفاتة  هذه 
)عليه  احلــســني  لــإلمــام  خدمتنا  إّن 
السالم(، شرف لنا ونسأل اهلل العلي 
العمل  هـــذا  مــنــا  يــتــقــبــل  أن  الــقــديــر 

اخلالص. 
لقاءها  القوارير  أكملت  ان  وبعد 
مــع خــــادم احلــســني )تــوفــيــق ادريـــس 
عالوي( كان لنا لقاء مع جمموعة من 
الكرام  البصرة  اهالي  من  املتطوعات 
)عليه  االمام احلسني  زائرات  خلدمة 
الــســالم( وهــي كل من )ســاجــدة عبد 
كاظم  )سليمة  وســــام(،  الــكــاظــم/أم 
ـــور(، )مــريــم داخـــل/ ام  راضــــي/ام ن
حــيــدر(، )محــيــدة صــاحل /أم علي( 
واألخــــــت الــــيت اجـــريـــنـــا مــعــهــا هذا 
علي/أم  مالك  )إميــان  املبسط  اللقاء 
نور( وهي مدّرسة احلوزة العلمية يف 

البصرة. 
نـــور( ماذا  الــقــواريــر: األخـــت )أم 
تعين لــك اخلــدمــة والــتــطــوع يف حرم 
االمــــــام احلـــســـني )عــلــيــه الـــســـالم( 

وبالذات يف مركز املفقودين؟
كل  تعين  هنا  اخلدمة  فأجابتنا:   
الفخر واالعتزاز، وحنن كنساء نشعر 

بــوجــودنــا مــع الــســيــدة زيــنــب )عليها 
السالم( ونكّرس كل جهودنا من أجل 
أن نصل اىل درجة من درجات العقيلة 
زينب الكربى )عليها السالم( يف الصرب 
والثبات وحنن على طريق احلسني ما 
مركز  يف  للخدمة  تطوعنا  أما  بقينا، 
املفقودين فكان سببًا بشعورنا باحلزن 
واالمل متذكرات ليلة احلادي عشر من 
حمرم احلــرام وكيف ان عقيلة البيت 
اهلامشي مللمت املفقودات والضائعات 
يف الصحراء من نساء آل حممد )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( واصحاب اإلمام 

احلسني )عليه السالم(. 
الــقــواريــر: هــل واجــهــت صعوبة   
باحلضور اىل هذه البقعة الطاهرة؟ 

أجابت مشكورة: بالرغم من التعب 
إال  وعيالنا  ملنازلنا  وتركنا  واملشقة 
كــل هــذا ال ميثل شيئًا  أّن  أنــنــا جنــد 
بالنسبة لزائرات اإلمام احلسني )عليه 
وتقدمينا  هلن  إكرامنا  وما  السالم(، 
إلمامنا  وحمبة  طاعة  إال  اخلــدمــات 
اإلمام احلسني  منا  الطاعة  املفرتض 

)عليه السالم(. 
وكــــان لــلــقــواريــر الــتــفــاتــة إلحدى 
وخشع  عيناها  دمعت  اليت  الزائرات 
قلبها وهي تزور موالنا االمام احلسني 
)عليه السالم( وقد أظهرت مشاعرها 
ملــا هلـــذه الـــزيـــارة مــن أثـــر يف نفوس 
السالم(  )عليهم  البيت  أهــل  عشاق 
وقــد سألتها الــقــواريــر عــن رأيــهــا يف 

عمل مركز املفقودين؟
مركز  يف  ــعــمــل  ال إنَّ  فـــأجـــابـــت: 
املفقودين هو عمل رائع ملا حيتويه من 
خدمة اىل الزائر الكريم وأهميته يف 
املفقودين  ذوي  على  الــســرور  إدخـــال 
لو  يتمنون  حــالــة  يف  يــكــونــون  عندما 

جيدون من أضاعوا.
القوارير: هل حدث لك أن فقدِت 
وقفة يف  املفقودين  ملركز  فكان  احــدًا 

ذلك؟
ولكن  معي  حيصل  مل  اجلــــواب:   
الزيارة  ترافقين  اليت  حصل جلارتي 

فقد فقدت ذات مرة حفيدها الصغر 
وعندما  الـــدرب  يرافقها  كــان  الـــذي 
وصل اخلرب اىل مركز املفقودين هبوا 
فتوصلوا  عليه  العثور  اىل  مسرعني 
اىل  فضمته  املــفــقــود  حــفــيــدهــا  اىل 
صـــدرهـــا وعــانــقــتــه بـــشـــدة، وأخـــذت 
تبكي، وعندما سألتها عن مشاعرها 
قــالــت أنـــا لــســت أفــضــل مــن سيدتي 
وموالتي زينب )عليها السالم(، واني 
شــاكــرة اىل هــذه اخلــدمــات اجلليلة 
اليت ساهمت يف إدخال السرور على 
ــة يف  قــلــيب، وقـــد أثـــرت هـــذه احلــادث
آلل  عــزائــي  شــدة  مــن  وزادت  نفسي 
رأيت  وكأنين  السالم(  )عليهم  البيت 
فيها  حدث  وما  االليمة  الطف  واقعة 
البيت  مــن قتل وســيب ألطــفــال أهــل 
من  النساء  وموقف  السالم(  )عليهم 

رهبة األعداء وخيوهلم.
وبعد أن أنهت القوارير من إجراء 
مركز  على  القائمني  مــع  اللقاء  هــذا 
املفقودين ومع املتطوعات، تكون اجمللة 
قد سلطت الضوء على ما يقدمه حمبو 
اىل  الــســالم(  )عليه  اإلمـــام احلسني 
ُقّراء هذه الصفحات ليطلعوا على لذة 
اخلدمة وشرفها، واجلهود املبذولة يف 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهــل  خدمِة 
والسيما خدمة االمام احلسني )عليه 

السالم(.
وأخرًا فهذا غيض من فيض اذا ما 
علمنا إن عمل هذا املركز يوصل الليل 
بالنهار فهو يعمل 24 ساعة يف اليوم، 
فتقع فــيــه مــن الــقــصــص واحلــــوادث 
يف  تسجيله  نستطيع  ال  ما  واملــواقــف 
أن  نقول  لكننا  القليلة  األسطر  هــذه 
يــدرك كله ال يرتك جّله فهنيئًا  ما ال 
ــئــك اخلــــّدام واخلـــادمـــات الذين  ألول
يثرون  ال  وجــهــٍد  بــإخــالص  يعملون 
حوهلم ضجيجًا وال عجبًا بل الصمد 

مستهم وسيماهم. 

 احلاجة صبا اخلفاجي 

ربيع األول-ربيع الثاين 1435 هـ  - كانون الثاين-شباط 2014م

ČĒ

تحقيق



الظام���������ي ال��ق��ت��ي�����ل  ع���ل���ى  ال����س����لمُ 
ال��������س��������لمُ ع�����ل�����ى احل������س������ني امل�����رج�����ى
ال��������س��������لمُ ع�����ل�����ى احل������س������ني واب����ن����ي����ه

ال�����س�����لم ع����ل����ى احل�����س�����ني وأص�����ح�����اب 
ال�����ذي أمسى  احل���س���ني  ال���س���لم ع��ل��ى 
ال��������س��������لم ع�����ل�����ى احل�������س�������ني ال��������ذي 
ال��������س��������لم ع�����ل�����ى احل�������س�������ني ال��������ذي
ال��������س��������لم ع�����ل�����ى احل�������س�������ني ال��������ذي 
بع���د  س�������وى  دف����ن  ي��ن��ل��ه  مل  وال�����ذي 
دفن������������وه  ال�������ذي  ع���ل���ى  ال����س����لم 

وال�����ذب�����ي�����ح ال����غ����ري���������ب وامل���س���ت���ظ�������������������ام
واآللم ال������ع������ظ������ام  ال�����������ش�����������دادِ  يف 
وم�����������ن ح�������������ول������ه م�����������������ن الع�����������لم
الك�����������رام آِل  ال��ك��راِم  احلسي��ن 
ق�������ت�������ي�������لً م����������ا ب����������ني ق�������������وم ط�������غ�������اِم
ال��ن��ه��ر طامي ع��ط��ش��ان��ًا وح���ول���ه  م����ات 
ظام���ي ال��ق��ل��ب  م�����وزع  ش���ه���ي���دًا  م����ات 
ل�����ي�����س ل��������ه داف�������������ن ب�������ي�������وم احل�����م�����ام
ث�������������لث م�������ك�������ّف�������ن�������ًا ب�������ال�������رغ�������ام
وه�����������و ظ�����������ام م�������ه�������شّ�������ٍم  ل����ل����ع����ظ����اِم

السلمُ على
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لن اتفاجأ بأي شيء سيحدث بعد اليوم.... 
سأترك مصريي بيد القدر....

لن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة....

بل وحتى كل حلظة مكتوبة يف كتاب....
ومقدرة من عند حكيم لطيف....

سأرى ما اراد اهلل يل ان اراه....
سأصرب ملا ارادني ان اعيشه....

سأكون مسّلمة يدي اىل القضاء.... 
سأمتسك حببل اهلل....

وادعوه ليل هنار عما جيول يف خاطري....
سأشكوا اليه احوايل.... 

واطلب منه ما اريد....
وبكل ثقة اعلم بأنه سيجيبين....

لنه ل يرتك عبدًا حائرًا يطرق باب رمحته....
ل يرتك عبدًا مسكينًا يستجري....

ل يرتك دموعًا تذرف تسرتجي نظرة من الرمحن الرحيم....
انا واثقة بأني لن اعود خائبة من عند باب اهلل....

لنه عندما يقول للشيء )كن(....
فأنه )سيكون( باذنه....

غفران صلح

طريقي حنو القدر 
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ـــرآن الــكــريــم عــلــى أن  ـــق يــنــص ال
تعاىل  كقوله  مرفوض  سلوك  العنف 
)ولو كنت فظًا غليظ القلِب النفضوا 
اذ   )159  / عمران  )آل  حولك(  من 
شخص  امتدحت  الشريفة  اآليــة  ان 
وسلم(  ــه  وآل عليه  اهلل  )صلى  النيب 
كان  بل  عنيفة  يكن شخصية  ألنــه مل 
غليظ  وليس  رقيق  فقلبه  لينا  رحيما 
متيل  الشريعة  ان  عــن  يكشف  وهــذا 
اىل الرفق كأسلوب يف التعامل وليس 
اىل العنف. وقال رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( )لو كان الرفق خلقا 
يرى ما كان مما خلق اهلل شيء احسن 

منه( )الكايف: 11/120/2( 
انتهاكا  ـــرأة  امل ضــد  العنف  فيعد 
للكرامة االنسانية وخروجا وخرقا لكل 
الدولية  واملواثيق  السماوية  الشرائع 
ويــرتتــب عــلــى الــعــنــف املــمــارس ضد 
املرأة آثار جسيمة نفسية واجتماعية 
وتكون آثارها على اجملتمع واالسرة. 

فمن هذا الواقع املؤمل انطلقنا اىل 
احدى منظمات اجملتمع املدني وفرعها 
)مركز االستماع والتدريب والتأهيل( 
اخلاص بالنساء املعنفات يف حمافظة 
بابل، حيث التقينا باألخوات املقيمات 
الست  رأسها  وعلى  املنظمة  هــذه  يف 
زينب ثامر الشمري، ولكل واحدة من 

املنظمة عمل  املنتسبات يف  االخــوات 
انيط بها، فمنهن باحثات اجتماعيات 
مــثــل االخــــوات )وســـن عــبــاس، آفاق 
محــزة، فــرح حتــســني(، وامــا االدارة 
فكانت من عمل االخت )ميس معن(، 
وقد تدربَن على ايدي خرباء وباحثني 
أكــادمــيــني يــتــالءم مــع احلـــاالت اليت 

يستهدفها املركز.
فتوجهنا بسؤالنا االول اىل االخت 
مسؤولة املركز )زينب ثامر( عن تاريخ 

تأسيس املركز؟
يوم  يف  افتتح  املركز  ان  فأجابت: 
السبت املصادف )4-5- 2013( وهو 
فرع تابع هلذه املنظمة واليت تاسست 
ان  بــالــذكــر  ــر  واجلــدي  )2005( ســنــة 
مركز االستماع يعد االول من نوعه يف 

حمافظات الوسط واجلنوب.
القوارير: ما هي الفكرة اواهلدف 

من انشاء املركز؟
املركز  انشاء  الفكرة من  اجلــواب: 
املرأة  العنف ضد  بوجه  الوقوف  هي 
عــدد من  اسبابه من خــالل  ومعاجلة 
االنشطة االجتماعية واليت تستهدف 
ـــرجـــال عــلــى حــد ســـواء،  الــنــســاء وال
ويهدف املركز ايضا اىل تقديم خدمة 
الدعم النفسي واالجتماعي للناجيات 
القانوني  والتمثيل  وتقديم االستشارة 

جمانا هلن.
الـــقـــواريـــر: مــا هــي الــطــرق اليت 
املعنفات؟  النساء  مقابلة  يف  تتبعونها 
ويف  املقابالت  يف  سرية  هناك  وهــل 

املعلومات اليت حتصلون عليها؟ 
باستقبال  املــركــز  يــقــوم  اجلـــواب: 
يوميا  لــلــعــنــف  املـــعـــرضـــات  الــنــســاء 
اجتماعيتني  ــتــني  بــاحــث خــــالل  مـــن 
متخصصتني يتعامالن معهن ويقدمان 
هلن.  واالجتماعية  النفسية  املــشــورة 
املقابالت  يف  السرية  ناحية  من  امــا 
واملعلومات فتوجد لدينا غرفة خاصة 
لــالســتــمــاع القــــوال املــعــنــفــة مــن قبل 
واحللول  النصائح  وتقديم  الباحثة 
ندون  او  نسجل  ان  دون  مــن  الــيــهــا 
اقوال املعنفة الن املنظمة ليست جهة 
املقابلة  فتكون  تنفيذية،  او  قضائية 
عادة من باب سؤال وجواب مشافهة.

يــتــواصــل املركز  ــر: كــيــف  ــقــواري ال
مـــع املــعــنــفــات اقــصــد مـــا هـــي طرق 

التواصل؟ 
اجلـــــواب: هــنــاك اســالــيــب كثرة 
املركز  فيها  يتواصل  متعددة  وطــرق 
يف  االعـــالن  منها  املعنفات  مــع  فيها 
وســائــل االعــــالم مــن اذاعــــة وقنوات 
وخباصة  منشورات  ومنها  فضائية، 
يف جريدة املنظمة وكذلك الفولدرات 

العنف واملرأة 
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يف  توزع  اليت  وامللصقات  واالعالنات 
االجتماعية،  والدوائر  العامة  االماكن 
مناطق  الستة  املركز  منسقو  ويغطي 
ويقومون  بــابــل  حمافظة  يف  متفرقة 
باحضار احلاالت اخلاصة باملركز من 
النساء ويسهلون امر وصوهلن باملركز 
املركز  بفعاليات  بالتعريف  ويقومون 

وانشطته.
القوارير: كم حالة استقبل املركز؟ 

وما هي اصعبها؟

اجلـــواب: 250 حالة وهــي حاالت 
متنوعة منها )طالق، زواج بدون حالة 
وغرها....(  النسب،  اثبات  قانونية، 
لكن اصعب احلاالت اليت اطلعنا عليها 
هي ان احدى االخوات اليت مل نستطع 
االوان  فــوات  بعد  اال  اليها  الــوصــول 
الينا  اجملــيء  من  متكنها  عــدم  نتيجة 
قررت االنتحار الظاهر بعد ان تناولت 
الشلل  اىل  بها  ادى  السم  من  جرعة 
املأساوية  التام، وغرها من احلاالت 

اليت ال نستطيع ان نذكرها هنا.
الــقــواريــر: ما هي اخلــدمــات اليت 

تقدمونها للمرأة؟
تدريبات  املــركــز  يــقــدم  اجلـــــواب: 

خاصة للنساء منها: 
دورات  تشمل  تقنية:  مهارات   .1
وكيفية  واالنـــرتنـــيـــت  احلـــاســـوب  يف 

استخدام التقنيات احلديثة.
متكني وتأهيل: ويشمل اقامة   .2
التنمية  قــضــايــا  يف  تــدريــبــة  دورات 

البشرية وتطوير املهارات القيادية.

بعضها  توعوية  ورش  اقــامــة   .3
وثالثة  للرجال  واخرى  للنساء  خاصة 

خمتلطة.
االحاالت الصحية والقروض   .4
االغاثة  قسم  اىل  احالتها  يتم  املالية 
بدون  تــرجــع  ــقــروض  وال املنظمة،  يف 
فوائد وقد قام بتنظيم القروض اليت 
احملبة  معهد  للنساء  املنظمة  تقدمها 

التابع اىل املنظمة.
ــيــة اليت  ــون ــقــان ال االحــــــاالت   .5

الوثائق  اصــــدار  مــثــل  ــز  ــرك امل ختــص 
ــتــهــا اىل قسم  احــال ويــتــم  االربــــعــــة، 

احلماية واعادة االندماج.
نتائج  اىل  توصلتم  هل  القوارير: 

جيدة يف حل مشاكل املعنفات؟
ــا احلـــلـــول وهي  اجلــــــواب: قــدمــن
واملشاكل  احلــاالت  باختالف  خمتلفة 
املعنفة  ــاملــرأة  ب ختتص  حــلــول  فمنها 
نفسها فنقدم هلا املشورة واالستشارة، 
ومن بعض احللول اننا نوكل حماميات 
للدفاع عنهن يف احملاكم واخذ حقوقهن 
وبعض حلولنا تصل اىل املسائل املادية 
اليت نقدمها هلن ولعوائلهن، وللزميلة 
احملــامــيــة )عــبــر الــفــتــالوي( مواقف 
خـــرة يف الـــدفـــاع عــنــهــن واســـــرتداد 

حقوق املعنفات.
تنسيق مع  هــنــاك  هــل  ــر:  ــقــواري ال
يف  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 

احملافظة؟
اجلواب: التنسيق مع دوائر الدولة 
بابل  دائـــرة صحة  مــعــدوم ســوى  شبه 

لنا والكــثــر من  تــوفــر  مــشــكــورة حيث 
مرة قاعة خاصة لالجتماع باملعنفات 

واقامة الندوات واحملاضرات عليهن.
باالخت  لقائنا  مــن  االتنهاء  وبعد 
زينب ثامر ومجيع االخوات املنتميات 
االستماع  مركز  يف  املنظمة  هذه  اىل 
توجهت القوارير اىل مقر املنظمة حيث 
استقبلنا كادر املنظمة ورحبوا بنا خر 
ترحيب وبعد ذلك سالناهم هل هناك 
ملناهضة  املــســاعــدات  لكم  يــقــدم  مــن 

العنف ضد املراة ومساعدتها؟
االنصاري  علياء  الست  فاجابت 
ان  املنظمة،  مسؤولة  وهــي  متفضلة 
فقط  تاتي  واملــوارد  الرئيسي  التمويل 
الــســامــيــة لالجئني(  )املــفــوضــيــة  مــن 
ان هذه  نذكر  ان  ونــود هنا  ال غرها 
الــبــنــايــة هــي مــلــك )البــــي ســيــف وام 
سيف( وهي وقف فهم الذين تربعوا 
بها من اجل املشاريع اخلرية جزاهم 

اهلل خر جزاء.
واخــرا مل يبَق لنا ســوى ان نقول 
ان االسالم وهو الدين االهلي اخلالد 
الكفيلة  املــعــاجلــات  طياته  يف  حيمل 
بالقضاء على كل الظواهر واملمارسات 
السلبية مبا فيها ممارسة العنف ضد 
املراة وحيث اننا حنن املسلمني ال نزال 
نعاني االثار السلبية هلذه الظاهرة بكل 
من  الكثر  ان  اىل  اضافة  امتداداتها 
االصــوات ســواء بقصد او دون قصد 
صارت تلقي باللوم على االسالم وهذه 
املفاهيم اخلاطئة تشن ضد االسالم، 
ديــن الرمحة االهلية  الن االســالم هو 
وهو ينهى عن العنف بكل معانيه سواء 
يف اجملتمع او ضد املــراة. ويف اخلتام 
االخوات  لكل  والثناء  بالشكر  اتقدم 
من  للتخلص  املــرأة  يساعدن  اللواتي 
املشاكل امللقاة على عاتقها واسال اهلل 
ان جيعل هلم ذلك يف ميزان حسناتهم 

وان يتقبل منهم. 
احلاجة صبا اخلفاجي 
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ليلة الزفاف 
يف  هاما  منعطفا  الزفاف  ليلة  تعترب 
حياة املرأة، فهي الليلة اليت طاملا حلمت 
نفسها  تـــرى  حــيــث  صــبــاهــا،  مــنــذ  فيها 
اىل  العزوبة  مرحلة  من  وتنتقل  عروسا، 

احلياة الزوجية واالسرية.
االجتماعيني:  الباحثني  احــد  يــقــول 
ــزفــاف هــو الــيــوم الــوحــيــد الذي  )يـــوم ال
تــضــمــن فــيــه الـــعـــروس ان تــرتكــز مجيع 
كل  لذلك حتــرص  فقط،  عليها  االنــظــار 
اليوم،  هــذا  تــكــون يف  ان  على  احلـــرص 
امجل من اي وقت آخر يف حياتها، سبب 
واحد فقط، جيعل كل امرأة تشعر ان يوم 
زفافها هو امجل واسعد يوم يف حياتها، 
وجيعلها تعيش حياتها كلها على ذكر هذا 
احلقيقية  السعادة  تر  مل  وكانها  الــيــوم، 
النها  ليس  السبب  هــذا  بــعــده،  او  قبله 
حققت يف هذا اليوم احللم اجلميل الذي 
السابقة،  السنوات  طوال  به  حتلم  كانت 
مستقلة،  بيت  ســيــدة  اصبحت  النــهــا  او 
بل النها كانت امجل من اي يوم آخر يف 
حياتها، قبل الزواج وبعده، والنها كانت – 
ورمبا الول مرة – امجل واحدة بني مجيع 
عليها  تركزت  واحــدة  واكثر  املــوجــودات، 
االنظار، فالسعادة كلها يف نظر املرأة ال 

تتعدى هذه االحساسات(.

الفرح والسرور ليلة الزفاف 
الــزفــاف هو  لليلة  الــعــام  الــطــابــع  ان 
ــفــرح والـــســـرور والــبــهــجــة، وهـــذا امر  ال
طبيعي. ولكن االشكال يقع عندما تتحول 
فيها  يكثر  مناسبة  اىل  الــفــرح  مناسبة 
واالختالط،  والرقص  كالغناء  احملرمات 

وكأن العرس اليتم اال بذلك !.
االخوات  ندعو  فانا  ويف هذا اجملــال 
املسألة  هــذه  اىل  لاللتفات  الــكــرميــات 
والتفكُّر مليا من دون االستماع اىل قول 

االهل او االصدقاء والناس.
تعاىل  اهلل  يعصى  ان  ترى هل جيوز 
أول ليلة واحدة؟ وهل جيوز كشف الرأس 
امام الرجال ولو ليلة واحدة؟ ومما يؤسف 
احلجاب  خيلعن  احملجبات  بعض  ان  له 
ويضعن الزينة يف ليلة الزفاف حبجة انها 

ليلة العمر.
واالستقرار  االســـــرة  بـــنـــاء  ان  هـــل 

والسعادة ال يكون اال مبعصية اهلل تعاىل 
وارضاء لشياطني اجلن واالنس؟

الزفاف  ان  اعــلــمــي  املــؤمــنــة  اخـــيت 
املبارك الذي ينتج اسرة مباركة وسعيدة 
هــو مــا كــان خالصا هلل تــعــاىل مــن دون 
احملرمات وتدخل من قبل شياطني اجلن 

واالنس.
احلرام  فيه  يكثر  الذي  الزفاف  واما 
االمام  فــان  وشقاء  عــذاب  اىل  فمصره 
اراد  )مــن  قــال:  السالم(  )عليه  احلسني 
افــوت ملا  كــان  تعاىل  امــرا مبعصية اهلل 
فــعــل حــرامــا رجاء  مــن  ان  اي  يــرجــو(. 
للوصول اىل غاية معينة فانه لن حيصل 

عليها.
واحلديث  القديم  الــتــاريــخ  ذكــر  لقد 
النتيجة  فكانت  فيها احلرام  كثر  زجيات 
فشل الزواج وحتول اىل شقاء، وزجيات 
تــعــاىل فكانت  تــقــوى اهلل  اســســت عــلــى 

مباركة ومستقرة.
الــكــرميــة ان اهلدف  واعــلــمــي اخـــيت 
فلماذا  االخــريــن،  دون  انــت  هو سعادتك 
واالستماع اىل  الناس،  اخلوف من كالم 

االصدقاء وغرهم؟

سلبيات االعراس 
ان اشــر اىل  اريــد  السياق  يف هــذا 
ســلــبــيــات االعـــــراس ومـــا يــقــع فــيــهــا من 
خمالفات المر اهلل تعاىل، وهي كالتالي: 
اوال: االختالط احملّرم: حيث خيتلط 
احلرام  يف  الكثر  ويقع  بالنساء  الرجال 
للشهوات  املثرة  العطورات  لوجود  نظرا 
وبـــروز الــنــســاء بــامجــل زيــنــة، وقــد اخذ 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
البيعة على النساء ان ال يقعدن مع الرجال 

يف اخلالء.
واليوم  بــاهلل  يــؤمــن  كــان  )مــن  فعنه: 
نفس  يسمع  موضع  يبت يف  فال  االخــر، 
امرأة ليست له مبحرم( )وسائل الشيعة: 

ج2، ب99( 
ثانيا: الغناء احملرم: فعن االمام علي 
)صلى  اهلل  رســـول  عــن  الــســالم(  )عليه 
ملعونان  وآله وسلم(: )صوتان  اهلل عليه 
يبغضهما اهلل: اعوال عند مصيبة وصوت 
عند النعمة – يعين بهما النياحة والغناء-( 
)مسند االمام علي )عليه السالم(: ج9، 

ص188( 
السنوات  شـــاع يف  مــهــمــة:  مــالحــظــة 
بدقة  يــدركــون  الــذيــن ال  االخـــرة بعض 
الغناء  انـــواع  كــل  ان  الشرعية،  االحــكــام 
جائزة يف االعراس، وقد سألوا عن ذلك 
الفالنية،  اجلــهــة  او  الــفــالنــي  الشخص 
فاجازوا النفسهم كل انواع الغناء الشائعة 
يف وسائل االعالم: بكلماتها واشخاصها.... 
وفسوقهم وفجورهم، فحللوا ما حرم اهلل 
او  او سطحية  سذاجة  عن  رمبا  تعاىل، 
غباء او ضعف امام االخرين او جهل.... او 

انسياق مع االجواء السائدة.
بفطرتهم  الــنــاس  ان  للنظر  وامللفت 
التصرفات،  هــذه  مثل  بشدة  يستغربون 
كيف  السليمة(،  )بفطرتهم  ويتعجبون 
جتوز مثل هذه التصرفات احملرمة، وكيف 
ميكن ان تصدر مثل هذه االفعال كالغناء 

والرقص عن مثل هؤالء االشخاصّ؟! 
وهنا وميلي علينا تكليفنا الشرعي ان 

نبني: 
ان االصــــل، بــل الـــضـــرورة، ان  أ - 

الغناء حرمته بديهية يف االسالم.
هو  االعـــــــراس  يف  الـــغـــنـــاء  ان  ب - 

استثناء، بشرط: 
ومطربات  ملطربني  اليــكــون  ان   .1
تعبر  )الحظ  والفجور  الفسوق  اهل  من 
االعـــراس،  يف  املغنيات  غــنــاء  الــفــقــهــاء: 

وليس املغنيني(.
الفاظ  او  كـــذب  يتخلله  ال  ان   .2

فاحشة.
ان ال خيــالــطــه حـــرام آخـــر من   .3

املوسيقى او التصرفات االخرى.
ان ال تكون املظاهر اليت تسود   .4
اجمللس حبيث ينسب اىل جمالس املنكر 

او حمافل الطرب.
زف  ليلة  على  فقط  يقتصر  ان   .5
العروس، وليس ما حيتفى به من قبل ومن 

بعد.
ــاء احملـــلـــل يف  ــن ــغ ــال املـــقـــصـــود ب  .6
او  توجيهات  او  مدائح  االعـــراس جمــرد 
او  امــور مناسبة دون دخــول حــرام فيه، 
ان يصبح ذريعة لإليغال فيما كان حمرما 

باألمس. 
ثالثا: الرقص: وهو حرام على تفصيل 
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الزوج  ورقص  زوجها فقط  امام  الزوجة 
امام زوجته فقط.

ــبــذيــر: حيث  ــت رابـــعـــا: االســـــراف وال
الكثر  ــال  امل الــعــروســان يف دفــع  يسرف 
ودفع  الثمن،  الباهظة  الــصــاالت  حلجز 
الباقي  الطعام  ورمــي  الفساتني،  اجــار 

والورود.....
ــزوجــان امــرهــمــا الدركا  ــو تــدبــر ال ول
ــه، بل  ــي ان كـــل مـــا يــصــرف ال فـــائـــدة ف
وحيمل  مــذمــوم،  امــر  فهو  العكس،  على 
ــــزوج اعــبــاء مــاديــة وقـــد يــصــل االمر  ال
بالبعض ان يقرتض ماال، فهناك تكاليف 
بطاقات الدعوة، وتكاليف حجز الصالة، 
ويف  االستوديو  يف  والتصوير  والضيافة، 
وغر  املنشد،  او  املغين  واجيــار  احلفل، 

ذلك. 
 اليس الزوجان اوىل بهذه املصاريف 
خصوصا يف هذه االيام اليت يعاني فيها 

الكثر من سلبيات الوضع االقتصادي.
اليت  املفرقعات  استعمال  خامسا: 

تؤذي الناس.
الــســيــارات املزعجة  ـــواق  اب ســادســا: 

خصوصا يف اوقات متأخرة من الليل.
بعض  والغفلة:  اللهو  سابعا: جمالس 
االعراس تتحول اىل جمالس هلو وعبث 
وغفلة.... مع اننا امرنا بذكر اهلل عز وجل 
حتى لو نزلنا اىل السوق او دخلنا احلمام 
او نظرنا اىل القمر او تناولنا الثمر او اذا 

نزل املطر.....
بالغفلة  ــا  اعــراســن ــبــدأ  ن بــالــنــا  فــمــا 

واللهو؟! 
)عليه  املــؤمــنــني  امــر  علي  عــن  ورد 
باللعب،  ـــه  ول مـــن  يــفــلــح  )ال  ـــســـالم(:  ال
)ميزان  والــــطــــرب(  بــالــلــهــو  واســتــهــرت 
احلكمة: احلديث )85081( وعنه )عليه 
السالم(: )جمالس اللهو تفسد االميان( 

)ميزان احلكمة: احلديث )35081( 
تغرنك  )ال  الـــســـالم(:  )عــلــيــه  وعــنــه 
ينقطع  اللهو  فان  املالهي،  بزور  العاجلة 
)ميزان  املآثم(  من  اكتسبته  ما  ويلزمك 

احلكمة: احلديث )18043(.
ثامنا: تأخر الصالة: 

يف  شــاع  لــألخــوات:  مهمة  مالحظة 
االعراس عند النساء ان يتكشفن ويظهرن 
قد  انها  وهــي  سلبية  ذلــك  ويف  زينتهن، 
ــوصــف االخـــريـــن، فــتــخــرج املـــــرأة من  ت
الزفاف وتقول لزوجها او اخيها ان فالنة 
كانت البسة كذا وكذا وهذا عمل ممنوع 
يف الدين ألنه كشف حلرمات الناس، ومن 
هنا ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( انه قال: )ال ينبغي للمرأة ان 
والنصرانية  اليهودية  يــدي  بني  تنكشف 
فأنهن يصفن ذلك ألزواجهن( )الوسائل: 
ج14( كما ينبغي مالحظة حكم الرقص 

حتى بني النساء.
كيف تكون اعراسنا الشرعية؟ 

ان االعراس الشرعية هي اخلالية من 
أي حمرم يبغضه اهلل تعاىل، وهي اليت 
للتوفيق  ويــدعــى  تعاىل  اهلل  فيها  يذكر 
ورد يف هذا  لــلــزوجــني وممـــا  ــاركــة  واملــب

اجملال: - 
تعين  العروس  زفة  ليال:  الزفة  أ - 
ابيها  بيت  من  ونقلها  لزوجها،  اعدادها 
مالبس  وتلبس  فتزين  الـــزوج،  بيت  اىل 
رجالي  ورمبــا  نسوي  موكب  ويف  العرس 
ونسوي تنقل اىل دار الزوج وغرفته، ويتم 

ذلك يف الليل.
السالم(  )عليه  الــصــادق  االمــام  عن 
واطعموا  لــيــال،  عرائسكم  )زفـــوا  قـــال: 

ضحى(. 
الـــتـــكـــبـــر: شــــعــــار االعـــــــراس  ب - 
على  والــصــلــوات  التكبر  هــو  االميــانــيــة 

حممد وآله واملدائح النبوية والوالئية. 
التكبر  الــعــرس  ليلة  يف  فيستحب 
السالم(،  )عليهم  وآلـــه  بــالــنــيب  تــأســيــا 
وبعمل املالئكة يف عرس فاطمة الزهراء 

سيدة النساء )عليها السالم(.
عــن جابر االنــصــاري، قــال: ملــا زوج 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
)عليه  علي  من  السالم(  )عليها  فاطمة 
السالم( اتاه ناس من قريش فقالوا: انك 
زوجت عليا مبهر خسيس، فقال: )ما انا 
زوجت عليا، ولكن اهلل زوجه ليلة اسري 
عز  اهلل  اوحــى  املنتهى،  ســدرة  عند  بــي 
وجل اىل سدرة ان انثري، فنثرت الدرر 
واجلواهر على احلور العني، فهن يتهادينه 
فاطمة  نثار  من  هــذا  ويقلن:  ويتفاخرن 
اهلل  )صلى  حممد  بنت  السالم(  )عليها 
عليه وآله وسلم(، فلما كانت ليلة الزفاف 
وآلــه وسلم(  عليه  النيب )صلى اهلل  اتى 
وقال  عليها قطيفة  وثنى  الشهباء  ببغلته 
)رضي  سلمان  وامــر  )اركـــيب(  لفاطمة: 
اهلل عنه( ان يسوقها، والنيب )صلى اهلل 
ميشي  أي   – وسلم(يقودها  وآلــه  عليه 
خلفها – فبينما هم يف بعض الطريق اذا 
مسع النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
بفتح وسكون السقطة مع اهلرة  وجبة – 
هــو جبربيل  فــإذا   – الساقط  او صــوت 
)عليه السالم( يف سبعني الفًا من املالئكة 
وميكائيل )عليه السالم( يف سبعني الفًا، 
فقال النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
ما اهبطكم اىل االرض؟ قالوا جئنا نزّف 
فاطمة )عليها السالم( اىل زوجها، وكرّب 
ميكائيل  وكــرب  الــســالم(  )عليه  جــربيــل 
اهلل  )صلى  وكرب حممد  املالئكة  وكربت 
على  التكبر  فوضع  وســلــم(  ــه  وآل عليه 
العرائس من تلك الليلة( )رساالت علوية: 

ص174(.
عقد  قبل  وذلــك  خطبة:  الــقــاء  ت - 
فوائد  فيها  يبني  املـــأل،  وعــلــى  ــــزواج،  ال
الـــــــزواج وحتصني  وبــــركــــات  وفـــضـــائـــل 

النفس. 
واخلطبة تشمل: محد اهلل عز وجل 
وآل  حممد  على  والــصــالة  عليه  والثناء 
سبحانه،  اهلل  بتقوى  والوصية  حممد، 
يناسب  الــذي  املــوضــوع  اىل  الَتطرُّق  ثم 
ما حنن فيه، ثم ان فالن ابن فالن ذكر 
فالنة بنت فالن.... )وسائل الشيعة: ج14، 

ب42-41(. 
على  ينثر  ان  بــأس  وال  الــنــثــار:  ث - 
ـــعـــروس. عـــن االمـــــام الـــصـــادق )عليه  ال
املؤمنني )عليه  السالم( قال: )قال امر 
السالم(: دخلت عن ام امين على النيب 
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)صلى اهلل عليه وآله وسلم( ويف ملحفتها 
شــيء، فقال هلا رســول اهلل )صلى اهلل 
ام امين؟  يا  وآلــه وسلم(: ما معك  عليه 
عليها  فنثروا  املكوها  فالنة  ان  فقالت: 
فــأخــذت مــن نــثــارهــم، ثــم بكت ام امين 
زوجتها  فاطمة  اهلل،  رســول  يــا  وقــالــت: 
اهلل  رســول  فقال  شيئًا.  عليها  تنثر  ومل 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: يا ام امين، 
مل تكذبني؟ فإن اهلل عز وجل مّلا زوجت 
تنثر  ان  اجلّنة  اشجار  أمر  عليًا  فاطمة 
عليهم من حلّيها وحللها وياقوتها ودّرها 
ما  منها  فــأخــذوا  واستربقها  وزمــّردهــا 
ال يعلمون، وقد حنل اهلل طوبى يف مهر 
يف  فجعلها  عليها  اهلل  صــلــوات  فاطمة 
)البحار:  عليه(  اهلل  علي صلوات  منزل 

ج100، ص279(.
اهلل  )صلى  النيب  عن  الوليمة:  ج - 
)عليه  علّيا  اوصـــى  وســلــم(  وآلـــه  عليه 
السالم( )يا علي، ال وليمة اال يف مخس: 
يف عرس، او خرس، او اعذار، او وكار، 
الــتــزويــج، اخلرس:  فــالــعــرس:  ـــاز.  رك او 
النفاس بالولد، والعذار: اخلتان، والوكار: 
يف شراء الدار )الوكر: عش الطائر الذي 
الــيــه والـــوكـــرة طــعــام يعمل عند  ـــأوي  ي
الدار(،  شراء  والوكار  البناء  من  الفراغ 
الركاز: الرجل يقدم من مكة( )رساالت 

علوية: ص177( 
قال  السالم(،  )عليه  جعفر  ابي  عن 
وثالثة  مكرمة،  يومني  او  يوما  )الوليمة 

ايام رياء ومسعة(.
السالم(،  )عليه  الــرضــا  االمـــام  عــن 
ان النجاشي مّلا خطب لرسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( ام حبيبة آمنة بنت 
ابي سفيان فّزوجه دعا بطعام وقال: )ان 
من سنن املرسلني اإلطعام عند التزويج( 

)رساالت علوي: ص177(.

السيدة الزهراء )عليها 
السالم( ليلة الزفاف 

يف اخلرب: )فاقبل علي )عليه السالم( 
جّن  حتى  بالكالم  يالطفها  فاطمة  على 
فقال  البكاء  يف  فاطمة  فأخذت  الظالم 
هلا: ما يبكيك يا سيدة نساء العاملني امل 
ترضي ان اكون لك بعاًل وتكونني لي اهال 

ً؟ فقالت: يا ابن العم كيف ال ارضى وانت 
الــرضــي فــوق الــرضــى، وامنــا فكرت يف 
حالي وامري عند ذهاب عمري ونزولي 
فراشي  اىل  دخولي  فشبهت  قــربي،  يف 
عزي وفخري كدخول حلدي وقربي، وانا 
اسألك يا ابن العم حبق حممد )صلى اهلل 
بلغتين قصدي  ما  اال  وآله وسلم(  عليه 
نتعبد يف  بنا اىل حمرابنا  واربــي وقمت 
هذه الليلة فهو احق واحرى بنا، فنهضنا 
الــتــهــجــد يف  وقـــامـــا اىل  اىل احملـــــراب 
خدمة رّب االرباب( )احقاق احلق: ج4، 

ص474(.
منوذج مقرتح للعرس الشرعي 

مباركات  آيــات  بتالوة  الــّتــرّبك  أ - 
الــكــريــم، ومثلها: مــن سورة  الــقــرآن  مــن 
الروم املباركة اآليات )20-22( وقد ورد 
اللذات،  عند  تعاىل  اهلل  ذكر  استحباب 
)يف  السالم(:  )عليه  الباقر  موالنا  فعن 
اذكرني  يــامــوســى.....  مكتوب.....  الــتــوراة 
يف خلواتك وعند سرور لّذاتك، واذكرى 
عند غــفــالتــك( )مــيــزان احلــكــمــة: ج3، 

ح6448( 
خطبة خمتصرة ال تتعدى العشر  ب - 
التقوى،  اهــل  من  لرجل  او  لعامل  دقائق 
العناوين  بعض  عن  احلديث  فيها  خيتار 
النفس،  العفة، حتصني  الزواج،  التالية: 
حسن  االوالد،  اجنــاب  املسلمة،  االســرة 
الــزوجــني لبعضهما،  املــعــاشــرة، احـــرتام 
الـــتـــعـــاون عــلــى امــــر الــدنــيــا واالخـــــرة، 
احلسن،  اخلـــلـــق  بـــاحلـــق،  ـــتـــواصـــي  وال
الزوجني،  الـــزواج، صفات  اىل  الــدعــوة 
تربية االوالد، وبعض النصائح عند وقوع 
سوء التفاهم.... واالحاديث الشريفة اليت 

تتناول هذه العناوين باملئات. 
اجراء عقد الزواج بهدوء وروية،  ت - 
مستوفيا الشروط الشرعية.... واحلضور 

عادة يستأنسون بتفاصيل هذه الفقرة.
يــتــوزع احلــضــور على  ميكن ان  ث - 
جمموعة  كــل  تتبادل  خمتلفة،  طـــاوالت 
احاديثها )كما لو كانوا يف مكان عام...( 

حبسب  املناسبة،  احللوى  توزع  ج - 

هامة:  مسألة  هنا  ولكن  ميسر،  هو  ما 
من  وهــي  الوليمة،  تهمل  االحيان  بعض 
املستحبات املؤكدة، ومكانها يف االعراس، 
وتستبدل باصناف من احللوى والشراب، 
االفضل  فهو  وليمة،  تقديم  امكن  فــإذا 

واملسنون.
ليس بالضرورة ان تكون متنوعة   •
االصناف وااللــوان كما اصبح شائعا يف 
افطارات شهر رمضان بل تنوع االصناف 
آخر  عالمات  ومن  شرعا،  مكروه  بذاته 
واحد  على صنف  يقتصر  لذا  الزمان.... 

فقط.
هنالك  تكون  ال  هــذا  على  بناًء   •
املادية  القيمة  فبنفس  اضــافــيــة،  كلفة 
صنف  تأمني  ميكن  والقوالب  للحلويات 

واحد من الطعام. 
خيرج موكب العرس، ومن يريد  ح - 

احلضور: 
يف القرى او االحياء، ميكن ان يكون 

سرًا على االقدام.
ــنــة واخـــــرى،  بـــني مــدي او  املـــــدن  يف 
ــارات مـــع مـــراعـــاة عـــدم ازعـــاج  ــســي ــال ب
الناس او فعل ما يؤذيهم، كإطالق ابواق 
السيارات واملفرقعات املؤذية واملزعجة. 

احلياة  ان  نــقــول  ان  ميــكــن  واخــــرا 
حياة  لتصبح  حلياتني  اندماج  الزوجية 

مشرتكة.... حياة واحدة.
اذ كانت حياة علي وفاطمة )عليهما 
الكرمية.  الزوجية  للحياة  مثاال  السالم( 
يساعد  الــســالم(  )عليه  عليًا  ان  حيث 
فاطمة )عليها السالم( يف اعمال املنزل 
وكانت فاطمة تسعى اىل ارضائه وادخال 

الفرحة يف قلبه والسرور.
سندس عدنان كاظم 
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ــــان  ـــقـــّرُه األدي ــــذي ت رغــــم اجلــهــد ال
الرمحة  تأكيد  يف  اإلنسانية  واملــذاهــب 
والــرأفــة بــني بــين اإلنــســان ورغــم حجم 
جراء  اإلنسانية  تكبدتها  اليت  األضــرار 
إعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، 
ورغم أي إجناز بشري يتوقف على دعائم 
اإلســتــقــرار والــســالم واأللــفــة رغــم هذا 
ضرائب  تــدفــع  البشرية  مــازالــت  وذاك 
جراء  وأستقرارها  أمتعتها  من  باهظة 

إعتماد العنف كوسيلة للحياة.
املفردات  من  هي  العنف  مفردة  إن 
املستعملة يف اللغة العربية وهي تستعمل 
تقرتب  بينها  فيما  تــتــقــارب  مــــوارد  يف 
والقسوة  الـــشـــدة  مــعــنــى  مـــن  مجــيــعــهــا 

والغلظة وتقع مقاباًل للرفق واللني.
إنساني  فعل  أو  سلوك  هــو  العنف: 
والعدوانية، صادر  بالقوة واإلكراه  يتسم 

أو  عن طرف قد يكون فــردًا أو مجاعة 
دولة وموجه ضد اآلخر بهدف إخضاعه 
وإســتــغــاللــه يف أطـــار عــالقــة قـــوة غر 
أحداث أضرار  يتسبب يف  متكافئة مما 
مادية أو معنوية لفرد أو مجاعة أو طبقة 

إجتماعية أو دولة أخرى..

العنف يف القرآن الكريم
 ينص القرآن الكريم على إن العنف 
ــعــاىل: }وََل�����وْ  ســلــوك مـــرفـــوض، قـــال ت
��وا مِنْ  ُك��نْ��تَ َف��ظًّ��ا َغ��لِ��ي��َظ الْ��َق��ْل��ِب َلنْ��َف��ضُّ
حَوْلِكَ{، إذ إن اآلية الشريفة إمتحنت 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األعــظــم  الــرســول 
بل  عنيفة  يكن شخصية  مل  ألنــه  وسلم، 
كان رحيمًا لينًا فقلبه رقيق وليس غليظًا 
وهذا يكشف عن إن الشريعة متيل اىل 
اىل  وليس  التعامل  يف  كأسلوب  الرفق 

العنف، ويتضح ذلك يف جمموعتني: 
وبشكل  العنف  بــذم  تصرح  األوىل: 

مباشر، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
«مــاكــان الرفق يف شــيء إال  وآلــه وسلم: 
زانه، وال كان اخلرق يف شيء إال شانه«.

حبار االنوار/ج-47، ص-151
الــثــانــيــة: الــيت متــدح الــرفــق ويعين 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رســول  قال  اللني، 
وآله وسلم(: الرفق نصف املعيشة. وقال 
االمام علي )عليه السالم( الرفق باالتباع 

من كرم الطباع. غرر احلكم

العنف يف الشريعة اإلسالمية
نفسه هنا هل  الذي يطرح  والسؤال 
إن العنف مدان بشكل مطلق يف الشريعة 
شـــروطـــًا جتعل  مثــة  إن  أو  اإلســالمــيــة 
بــل ضــروريــًا يف بعض  أمـــرًا مباحًا  منه 

األحيان؟ 
العنف هو سلوك مذموم شرعًا ولكن 
لو توقف عليه إسرتداد حق أو دفع ظلم 
احلال  هــذا  مثل  تقول يف  الشريعة  فــإن 
إن العنف يصبح هنا مباحًا، ورمبا يكون 
ــًا نــظــرًا لــقــاعــدة دفــع الــضــرر فلو  واجــب
تــعــرض اإلنــســان اىل حمــاولــة جــرح أو 
قتل فال معنى ألن يقول إني الأرد بعنف 
وبالتالي أسلم حياتي ملن يريد قتلي بل إن 
الشريعة توجب عليه أن يتصدى حلفظ 

العنف 
ضد المرأة
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على  مقدم  النفس  حفظ  فعنوان  نفسه 
تلك  إن  بل  العنف،  وعــدم  الرفق  عنوان 
املمارسة التوصف بأنها عنف بل تندرج 
حتت املمارسات املشروعة نظرًا اىل أنها 

متثل الوسيلة لنيل احلق ودفع العدوان.
العدواني  اهلمجي  املنهج  رواسب  إن 
وسلوكيات  أذهـــان  يف  عالقة  زالـــت  مــا 
وذلك  واحلياة  التعاطي  يف  منا  البعض 
العنف املضاد لآلخر  على أرضية منهج 
وإنها  والـــرمحـــة  لــلــســمــاحــة  والـــفـــاقـــد 
أن تستقر  مشكلة قدمية جديدة التلبث 
لتصادر  حني  كل  اإلنسانية  ساحتنا  يف 
أمننا اإلنساني وتقدمنا البشري، فرغم 
يالئم  مبــا  اإلنساني  والفعل  الــتــطــورات 
نشهد  مازلنا  إنــه  إال  والحتضر  املدينة 
سيادة منهج العنف يف تعاطي بين البشر 

وبالذات جتاه الكائنات الوديعة كاملرأة.
اإلضرار  ضحية  ــرأة  امل تقع  وحينما 
تفقد  فإنها  العنف  منهج  جــراء  املتعمد 
عزوجل،  اهلل  هبة  هي  الــيت  إنسانيتها 
أي  هلــا  ينتفي  إلنسانيتها  وبــفــقــدانــهــا 
واملــرأة ضد  احلياة،  حركة  بناء يف  دور 
الرجل يف بناء احلياة وإحتافها باإلعمار 
وتؤتي  احلــيــاة  تستقيم  ولـــن  ــتــقــدم،  وال
أكلها فيما لو مت التضحية حبقوق املرأة 
باحلياة  حقها  الطليعة  ويف  األســاســيــة 
التهديد  أو  والعنف  والــكــرامــة،  واألمـــن 
ملناخات  خلقه  خــالل  مــن  اإلبـــداع  يقتل 
اخلــوف والرعب الــذي يالحق املــرأة يف 
كل مكان، يعد العنف ضد املرأة إمتهانًا 
لكل  خرقًا  وخــروجــًا  اإلنسانية  للكرامة 

املواثيق الدولية والشرائع السماوية.
املــمــارس ضد  العنف  على  وتــرتتــب 
وإجتماعية،  ونفسية  آثار جسمية  املرأة 
وتكون هلا آثارها على اجملتمع واألسرة: 

1- أضرار جسدية ونفسية.
وإنعدام  بــاخلــوف  املـــرأة  شــعــور   -2

األمان.
إمكانية حصوهلا على  3- احلد من 

املوارد.
4- يعرقل منعها من التمتع حبقوقها 

كأنسان.
5-يعرقل مساهمتها يف التنمية.

والظلم  بالذنب  الشعور  تضخم   -6
واإلنطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس 

وأحرتام الذات.

أنواع وأقسام العنف
يقسم  املــرأة  العنف ضد  أن  نالحظ 

اىل أقسام هي: 
إستخدام  يشمل  البدني:  العنف   -1
قصد  أو سالح  املادية  أو  البدنية  القوة 

إيذاء أو جرح املرأة، احلرق، القتل.
ـــصـــال  اإلت اجلـــنـــســـي:  الـــعـــنـــف   -2

اجلنسي إعتداء.
على  السيطرة  النفسي:  العنف   -3

املرأة أو عزهلا وإذالهلا أو إحراجها.
4- العنف اإلقتصادي: حرمان املرأة 
املـــــوارد األساسية  عــلــى  مــن احلــصــول 

والتحكم بها.
يلحقه  بدني  أذى  أي  الشريعة  حترم 
معدود  وهو  باآلخرين،  متعمدًا  اإلنسان 
بالنار،  عليها  اهلل  أوعد  أي  الكبائر  من 
فقد نص القرآن الكريم على عظم جرح 
يُ����ؤُْذونَ  ���ذِي���نَ  }وَالَّ بقولِه:  الفعل  هــذا 
َفَقدِ  اْكَتسَبُوا  مَا  بَِغيِْر  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِنيَ 

احَْتمَُلوا بُهَْتاًنا وَإِثْمًا مُِبينًا{.
البدني حمرم شرعيًا سواء  واإليذاء 
صــدر مــن الـــزوج أو مــن غــره بــال فرق 
ولكن مثة حالة واحدة مسحت الشريعة 
أن ميــارس حــدًا معينًا من  لــلــزوج  فيها 
الضرب ضمن شروط معينة وهي فيما لو 
إمتنعت الزوجة عن أدائها حلقوق زوجها 
بالعقد  بقبوهلا  اليت حتملت مسؤوليتها 
الشرعي عن رضاها وقبوهلا لو إمتنعت 
الزوجة عن الوفاء حبقوق الزوج وأعتدت 
عليه مبنعه من حقوقه اليت قبلتها جتيز 
إلسرتداد  الـــزوج  يتصدى  أن  الشريعة 
حقوقه اليت تشتمل يف مــوارد ثالثة يف 
من  اخلــروج  وعــدم  نفسها،  من  متكينه 
املنزل دون إذنه واملبيت معه يف الفراش، 
وذلك بأن يعظها أواًل فإن مل ينفع الوعظ 
هجرها يف املضجع إذا إحتمل نفعه، كأن 
يعتزل  أو  الفراش  يف  ظهره  إليها  حيول 
فراشها فإن مل يؤثر ذلك جاز له ضربها 
إذا كان يؤمل معه رجوعها عن عدوانها، 

وإال تدرج اىل األقوى فاألقوى مامل يكن 
إسوداد  مــؤثــرًا يف  أو  والشــديــدًا  مدميًا 
بدنها أو إمحراره، والالزم أن يكون ذلك 
بقصد اإلصالح ال التشفي واإلنتقام ولو 
أو  الكسر  مثل  جنابه،  بالضرب  حصل 

اجلرح املدمي أو غر ذلك وجب الغرم.
وإن العنف العائلي هو بالء مستوطن 
يف مجيع أحناء العامل واألغلبية الساحقة 
املتحدة،  الــواليــات  ففي  النساء  من  هم 
العنف  ضــحــايــا  مـــن   %85 حنـــو  تــشــكــل 

املنزلي.
املرأة  كوسيلة الخضاع  العنف  يتخذ 
مجاعية  أو  فـــرديـــة  أغـــــراض  لتحقيق 
الي  يشر  والــواقــع  أو رمسية  شخصية 
تعرض كثرة من النساء لصنوف حمددة 
أو  اجلنسية  هويتهن  بسبب  العنف  من 

بسبب أصلهن العرقي والطائفي.
أقوال يف العنف: 

عليه  اهلل  الرسول حممد صلى  قال 
وآله وسلم: «من أعطي حّظُه من الرفق 
أعطي حّظه من خريف الدنيا واآلخرة«.

«لكل  السالم:  عليه  اإلمــام علي  قال 
دين خلق وخلق اإلميان الرفق«.

خادمة االمام احلسني مروة 
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دقيق يف  دين  الدين االسالمي  ان 
تشريعاته، وكل تشريعاته هدفها حفظ 
االنسان وتكوين حياة طيبة له فحينما 
شرع االسالم احلجاب للمرأة، وجعله 
من الواجبات عليها فانه حيفظ أبناء 
اجملــتــمــع مــن االحنــــراف والـــوقـــوع يف 

التهلكة والفاحشة.
باآلية  مــرة  فــرض احلــجــاب ألول 
ْزوَاِجكَ  لَِ ُقْل  النَِّبيُّ  َأيُّهَا  }يَا  الكرمية 
عََليِْهنَّ  يُدْنِنيَ  الْمُؤْمِنِنيَ  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ 
مِنْ جَلَبِيِبِهنَّ َذلِكَ َأدْنَى َأنْ يُعْرَْفنَ 
هُ َغُفورًا رَحِيمًا{  َفلَ يُؤَْذيْنَ وََكانَ اللَّ

االحزاب 59
ففي هذه االية أمر اهلل نبيه حممدًا 
يأمر  ان  وسلم  ــه  وآل عليه  اهلل  صلى 
وبناته  زوجــاتــه  من  املسلمات  النساء 
واحلجاب  بــالــســرت  املــؤمــنــني  ــســاء  ون
الكامل ألن النساء كن خيرجن يف أول 

اإلسالم سافرات متربجات.

املواصفات اإلسالمية لحجاب 
املرأة )السرت الشرعي( 
- هناك عنوانان للحجاب، 

يبدأ  )السرت(  هو  األول:  العنوان 
هجرية  سنوات   9 البنت  اكمال  عند 
كل  يف  الشرعي  تكليفها  يــبــدأ  حيث 
أمور الدين من صوم وصالة وحجاب 
وغرها، وأن تسرت املرأة جسدها ما 

يتحفظ  اللذين  والكفني  الــوجــه  عــدا 
وجوب  يف  وحيــتــاطــون  العلماء  بعض 
للكثر  وفــاقــًا  نــرى  ولكننا  سرتهما، 
من العلماء جواز ابدائهما انطالقًا من 
إِلَّ  ِزينََتهُنَّ  يُبْدِينَ  }وََل  تعاىل:  قوله 
النور 31، فيجب على  مِنْهَا{  مَا َظهَرَ 
بأن  جسدها  مجيع  تسرت  أن  ـــرأة  امل
اليت...  للجسد  الساترة  الثياب  تلبس 

عما حتته.
التربج،  رفـــض  الــثــانــي:  الــعــنــوان 
تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  }وََل  تعاىل:  قال  فلقد 

وَلى{ االحزاب 133 الْجَاهِلِيَّةِ اْلُ
فال جيوز للمراة اليت خترج حمجبة 
مــن ناحية ســرت مــا جيــب ســـرته، أن 
تزين  اليت  باملساحيق  متربجة  تظهر 
بها وجهها أو يديها أو بأدوات الزينة 
تفاصيل  أو  تلبسها،  اليت  ومظاهرها 
زينة  للجسد  تعطي  قد  الــيت  الثياب 
مما  ذلـــك  اىل  ومـــا  معينة،  بطريقة 
الــتــربج الذي  ـــواع  ان نــوعــًا مــن  يعترب 
بداًل  بشكل صــارخ  املــرأة  انوثة  يبدي 
يف  الطبيعية  انسانيتها  يبدي  أن  من 
أن حندد  نستطيع  وال  الــعــام،  الــواقــع 
العرف  ولكن  للزينة،  تفصيليًا  حــدًا 
العام يفهم ما معنى الزينة وما معنى 
التربج، انه الوضع غر الطبيعي الذي 
تعرض  كانت  لــو  كما  املـــراة  بــه  تظهر 
الناس،  نظرات  على  ومجاهلا  نفسها 
املختلطة ساحة  تكون اجملتمعات  فال 
من ساحات عرض اآلزياء أو الزينة أو 

االثارة.
الزينة  املــتــربجــات يف جمـــال  أمـــا 
لفت  ألجل  يتسابقن  اللواتي  احملرمة 

اليهن فهنالك عواقب وخيمة  األنظار 
على اجملتمع وعليهن حيث جيعل املرأة 
لكل  املــعــروضــة  الــرخــيــصــة  كالسلعة 
عواقب  ومــن  اليها  ينظر  أن  شــاء  من 

احلجاب غر الشرعي: 
الــرجــال خاصًة  أخــالق  1- فساد 
الــشــبــاب واملـــراهـــقـــني، ودفــعــهــم اىل 

الفواحش احملرمة بأنواعها.
األسرية  الــــروابــــط  حتــطــيــم   -2
وتفشي  أفــرادهــا  بــني  الثقة  وأنــعــدام 

الطالق .
دعاية  كوسيلة  باملرأة  املتاجرة   -3
أو ترفيه يف جماالت التجارة وغرها.

4- االساءة اىل املرأة نفسها حيث 
يعرضها ألذية األشرار والسفهاء.

5- تسهيل معصية الزنا بالعني.
العقوبات  ــــزول  ن اســتــحــقــاق   -6
عاقبة  أخطر  قطعًا  هي  اليت  العامة 
من القنابل الذرية، واهلزات االرضية 
ُنهْلِكَ  َأنْ  َأرَدْنَ���ا  }وَإَِذا  تعاىل:  قال 
َفحَقَّ  فِيهَا  َفَفسَُقوا  مُْترَفِيهَا  َأمَ��رْنَ��ا  َق��رْيَ��ًة 
تَدْمِريًا{االسراء  َفدَمَّرْنَاهَا  الْ��َق��وُْل  عََليْهَا 
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فيا أختي املسلمة
إذا كانت إماطة األذى عن الطريق 
من شعب اإلميان اليت أمر بها رسول 
اهلل، فأيهما أشد أًذى: شوكة أو حجر 
القلوب  تفسد  فتنة  أم  الــطــريــق،  يف 
الفاحشة  وتشيع  بالعقول،  وتعصف 
يف الذين آمنوا إنه ما من شاٍب مسلم 
يبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر 
اهلل، وتصده عن صراطه املستقيم، كان 
بوسعك أن جتعليه يف مأمن منها، إال 

حجاب 
المرأة المسلمة 

čē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أقالم نسوية



أعقبك منها غدًا نكال من اهلل عظيم.
ربـــك عزوجل  بــــادري إىل طــاعــة 
ودعي عنِك انتقاد الناس ولومهم، فإن 
حساب اهلل غدًا أشد وأعظم، ترٌفعي 
عن طلب مرضاتهم فإن التسامي إىل 
وجيب  وأسلم  لك  أسعد  اهلل  مرضاة 
باخلشية  اهلل  يــفــرد  أن  الــعــبــد  عــلــى 
}َف���لَ تَْخشَوُا  تــعــاىل:  والــتــقــوى، قــال 
املائدة 44،  وَاخْ��شَ��وِْن{ سورة  النَّاسَ 
وقال جل وعال: }َفِإيَّايَ َفارْهَبُوِن{ 
سورة البقرة 40، وقال سبحانه }هُوَ 
��ْق��وَى وََأهْ����ُل الْ��مَ��ْغ��فِ��رَةِ{ سورة  َأهْ���ُل ال��تَّ

املدثر 56. 
وإرضاء املخلوق المقدور والمأمور، 
ومأمور  فمقدور  اخلالق  إرضــاء  أمــا 
جيعل  أن  للمتقني  اهلل  ضــمــن  وقـــد 
الناس،  على  يضيق  هلم خمرجًا مما 
الحيتسبون،  حيث  مــن  يــرزقــهــم  وأن 
يَجْعَْل  هَ  اللَّ يَتَِّق  }وَمَنْ  قال عزوجل: 
َل���هُ مَ��ْخ��رَجً��ا )2( وَيَ���رُْزْق���هُ مِ���نْ حَ��يْ��ثُ َل 
َفهُوَ  هِ  اللَّ عََلى  ْل  يََتوَكَّ وَمَ��نْ  يَحَْتسِبُ 

حَسْبُهُ{ الطالق 3-2

فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العاملني قدوة لنا يف الحجاب 

املــثــالــيــة يف االسالم  املــــرأة  فــهــي 
تبحث  إمــراة  لكل  الصاحلة  والــقــدوة 
الدنيا واآلخــرة وهي  السعادة يف  عن 
اليت بلغت القمة الشاهقة يف العظمة 
رسول  أبوها  عنها  قال  حتى  واملنزلة 
فاطمة  لرضى  يرضى  اهلل  )إن  اهلل: 
ويغضب لغضبها( فإنه على كل إمرأة 
يف العامل أن تتخذ هذه السيدة اجلليلة 
بنورها  وتستنر  احلياة  هلا يف  قــدوة 
السيدة وما  الزاهر، حيث كانت هذه 
زالت قمة يف احلجاب والعفة الخترج 
تــســرت مجيع  والــعــبــاءة  إال  بيتها  مــن 

جسدها من الرأس اىل القدم.
جاء يف تاريخ النيب التفت ذات يوم 
السؤال  عليهم  وطــرح  أصحابه  اىل 
التالي: أي شيء خر للمرأة؟ فسكت 
بالضبط  يعرفوا  مل  ألنهم  اآلصحاب 
اجلواب الصحيح هلذا السؤال، وكأنه 

بـــدأ يــــراود أفــكــارهــم أي شـــيء خر 
للمرأة؟ املال؟ اجلمال؟ الزواج؟ ماذا؟

الزهراء  فاطمة  السيدة  ومسعت 
فأرسلت  السؤال  بهذا  السالم  عليها 
للمرأة  خر  لــه:  يقول  من  أبيها  اىل 
أن الترى رجاًل واليراها رجل )طبعًأ 
الصحابة  وبــقــي  األجــنــيب(،  الــرجــل 
أزاء  سيقول  مــاذا  النيب:  رد  بإنتظار 
املعصومة؟،  إبنته  مــن  اجلـــواب  هــذا 
فــاطــمــة بضعة  إن  فــقــال صـــدقـــت... 
مـــين، أي أن جــوابــهــا هـــذا نــابــع من 
صميم احلق ومن واقع االميان، وبهذا 
اجلواب أعلن لكل امراة يف العامل إن 
خر املراة يف احلجاب.. وإن شرها يف 

السفور.
الطاهرة  الــســيــدة  كــانــت  ــوم  ي ويف 
السالم(  )عــلــيــهــا  ـــزهـــراء  ال فــاطــمــة 
جالسة عند أبيها رسول اهلل إذ أستاذن 
عليه ابن مكتوم وكان رجاًل أعمى قد 
فقد بصره وقبل أن يدخل على النيب 
السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  قامت 
وغادرت الغرفة وعندما انصرف ابن 
الزهراء  السيدة فاطمة  مكتوم عادت 
مرة  أبيها  على  لتدخل  السالم  عليها 
سبب  عــن  النيب  سأهلا  وهنا  ثانية، 
ابن  ان  العلم  الغرفة مع  خروجها من 

مكتوم ال يبصر شيئأ، 
سأهلا النيب عن السبب وهو يعلم 
هذا  على  بــدورهــا  جتيب  لكي  ذلــك 
احلوار  هــذا  التاريخ  ويكتب  الــســؤال 
طوال  ــًا  ــع رائ مــثــااًل  ليبقى  ــي  االميــان
احلياة، فقالت عليها السالم: )إن كان 
الريح  يشم  وهو  أراه،  فأنين  اليراني 
أي يشم رائحة املرأة( فأعجب النيب 
اآلكرم بهذا اجلواب الذي يتفجر عفة 
وشرفًا من ابنته احلكيمة ومل يعاتبها 
باحلجاب  الشديد  االلتزام  هذا  على 
بل شجعها وأيــدهــا وقــال هلــا: أشهد 

أنك بضعة مين.
أرادت  ملا  اهلل  رســول  ويف مسجد 

أن  السالم  عليها   – الزهراء  السيدة 
تلك  اهلل  رســـول  مسجد  يف  ختــطــب 
ستارًا  هلا  ضربوا  التارخيية  اخلطبة 
السالم  عليها  فجلست  املسجد،  يف 
مع نساء قومها يف جانب، بينما جلس 
املهاجرين واآلنصار  الرجال وهم من 
يف اجلــانــب اآلخـــر، ومــن هناك ومن 
خلف الستار انطلقت السيدة الطاهرة 
اخلطبة  تــلــك  لتلقي  الــســالم  عليها 
ـــة مـــن آيات  ـــيت تــعــتــرب آي ــة ال ــع ــرائ ال
واحلكمة  العلم  حيث  من  البالغة  اهلل 
والبالغة  والــفــصــاحــة  املعنى  ومســو 
يقرأ  أن  ومسلمة  مسلم  بكل  وجدير 
تلك اخلطبة، ويتأمل بنودها ونقاطها 
ولكي تنفتح له آفاق واسعة يف مساء 
العلم واالميان، هذه ثالثة مناذج من 
حياة سيدة نساء العاملني واملرأة املثالية 
يف االسالم والقدوة الصاحلة السيدة 
فاطمة الزهراء عليها السالم وجيدر 
بِك أن تستلهمي منها دروس الكرامة 
امراة  نفسك  مــن  وجتــعــلــي  واحلــيــاء 
وأحكام  بـــاالســـالم  مــلــتــزمــة  صــاحلــة 
ــقــرآن فـــإن احلــجــاب قــانــون حكيم  ال
األسرة  ونــزاهــة  املـــرأة  يتكفل ســعــادة 
وطهارة اجملتمع باالضافة اىل أنه أمر 
تعاىل  قــرره اهلل  ديين وحكم شرعي 
وذكره القرآن الكريم واكد عليه النيب 
وأهل بيته، لذا علينا مجيعًا أن نسعى 
لتطبيق هذا القانون ونشره بني نساء 
ويف  املدرسة..  البيت.. يف  يف  اجملتمع 
كل اجملاالت ويف ذلك رضى اهلل تعاىل 

واخلر لنا يف الدنيا واآلخرة. 

زينب نبيل عباس 
مكتبة العتبة احلسينية/ بابل
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نسبها وبعض شؤونها
بن  املطلب  عبد  بنت  صفّية  هــي 
هــاشــم بــن عــبــد مــنــاف، عــّمــة النيّب 
)صّلى اهلل عليه وآله(، وأّم الزبر بن 
العّوام. وقد كان لعبد املطلب رضوان 
أهل  من  كّلهن  بنات،  ســتّ  عليه  اهلل 
صفّية  إحــداهــّن  والــفــصــاحــة،  األدب 
اليت ُعِرفت كونها أديبًة فاضلًة عاقلًة 

شاعرًة فصيحة صابرة.
بن  احلــارث  اجلاهلّية  يف  تزّوجها 
فتزّوجها  عنها،  فمات  أمّية  بن  حرب 
الزبر  لــه  فــولــدت  بــن خويلد  الــعــّوام 
خدجية  زوجــهــا  واخــت  حبيبة  وبنتها 
زوج النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
وهي  البقيع.  بباب  باملدينة  وقــربهــا 
هالة  امها  الشهداء  اخت محزة سيد 
بنت وهــب، أي أخته ألّمــه وأبيه، ومل 
خيتلف أحٌد يف إسالمها. وقد عاشت 
كثرًا، وُتوّفيت سنة )20( هجرّية وهلا 

)73( سنة، وُدفنت بالبقيع.

عنها  اهلل  رضــــي  صــفــيــة  نــشــأت 
قريش  سيد  املطلب(  )عبد  بيت  يف 
وصاحب السؤدد واجملد والشرف وهو 

الذي اوكلت اليه سقاية احلاج
تأثرت صفية رضي اهلل عنها بكل 
تلك العوامل فتكونت شخصيتها القوية 
قارئة  بليغة  اللسان  فصيحة  فكانت 
)رضي  وكانت  فارسة  وشجاعة  عاملة 
اهلل عنها( من االوائل الذين آمنوا بابن 
)عليه  األمــني حممد  الــصــادق  أخيها 
إسالمها  فحسن  والــســالم(  الــصــالة 
العوام  الزبر بن  وهاجرت مع ولدها 
االسالم  عاصمة  املــنــورة  املدينة  اىل 

االوىل.
ملا اراد الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( الزواج من خدجية الكربى قال 
النيب )ص( يامعشر االعمام قد اطلتم 
خدجية  لي  واخطبوا  فقوموا  الكالم 
من ابيها فما عندكم من العلم مثل ما 

عندي منها فنهضت صفية بنت عبد 
املطلب )رضي اهلل نها( وقالت: واهلل 
انا اعلم إن إبن اخي صادق فيما قاله، 
عليه  مازحة  تكون خدجية  ان  وميكن 
انــا اروح وابـــني لكم االمـــر ثم  ولــكــن 
لبست افخر ثيابها وسارت حنو منزل 
جــواريــهــا يف  بــعــض  فلقيتها  خــدجيــة 
واعلمت  الــدار  اىل  فسبقتها  الطريق 
خدجية بقدوم صفية بنت عبد املطلب 
فاخذت  النوم  على  قد عزمت  وكانت 
بذيلها  عثرت خدجية  وقد  املكان  هلا 
ياحممد  عـــاداك  مــن  الافــلــح  فقالت: 
فسمعت صفية كالم خدجية فقالت يف 
نفسها: اجاد الدليل ثم طرقت الباب 
فلقيتها  وجــاءت اىل خدجية  ففتحت 
تاتي هلا  ان  وارادت  والتحية  بالرحب 
آلكل  ماجئت  ياخدجية  فقالت:  طعام 
بطعام بل ياابنة العم جئت اسالك عن 
كالم اهو صحيح ام ال فقالت خدجية: 
بل هو صحيح ان شئت ختفيه او شئت 

صفية بنت عبد المطلب
رضي اهلل عنها
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تبديه وانا قد خطبت حممدأ لنفسي 
وحتملت عنه مهري فال تكذبوه ان كان 
قد ذكر لكم بشيء واني قد علمت انه 
مؤيد من رب السماء فتبسمت صفية 
وقالت: واهلل انك ملعذورة فيمن أحببت 
واهلل ماشاهدت عيين مثل نور جبينه 
وال اعذب من كالم ابن اخي والاحلى 

من لفظه ثم انشأت تقول شعرا: -
اهلل اكرب كل احلسن يف العرب

كم حتت غرة هذا البدر من عجب
قوامه ثم ان مالت ذوائيه

من خلفه فهي تفنيه عن االدب 
تبت يد الالئمي فيه وحاسده

وليس لي يف سواه قط من أدب
انتشار  عــنــهــا  هلل  رضــــي  وشـــهـــدت 
االسالم وشاركت يف نشره فقد كانت 
نفسها  يف  مــتــأصــلــة  اجلـــهـــاد  ــزعــة  ن
حتى  الفرصة  هلا  اتيحت  ما  ولذلك 
كانت يف طليعة النسوة الالتي خرجن 
احلمية  روح  وبث  اجملاهدين  خلدمة 
واالســتــبــســال يف نــفــوســهــم ومــــداواة 

اجلرحى منهم.
وملا شاءت إرادة اهلل تعاىل بانهزام 
املسلمني بسبب خمالفة الرماة اوامر 
الرسول القائد عليه الصالة والسالم 
ــفــض كــثــرمــن الـــنـــاس عـــن رسول  ان
وبيدها  الشجاعة  فقامت صفية  اهلل 
رمح تضرب وجوه الناس الفارين من 
املعركة وتقول هلم: )انهزمتم عن رسول 
اهلل( )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وملا 
علمت صفية باستشهاد اخيها محزه 
ابن عبد املطلب اسد اهلل )رضي اهلل 
به،  خربالتمثيل  وبلغها  اغتياال  عنه( 
يف  رائعا  منوذجا  صفية  لنا  ضربــت 
الصرب واالحتساب والثبات فرتوي لنا 
هي بنفسها ذلك املشهد الرائع فتقول 

وقال  الزبر  لقيين  مقتل محزه  )يوم 
لي: اي امي ان رسول اهلل )صلى اهلل 
ترجعي  ان  يامرك  وسلم(  وآلــه  عليه 
فقلت: وليتم؟فقد بلغين انه مثل باخي 
وذلك يف اهلل فما ارضانا مبا كان من 
ذلك الصربن والحتسنب ان شاء اهلل.

فــلــمــا اخـــرب الـــزبـــر )رضــــي اهلل 
عنه( رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
سبيلها(  )خل  قــال:  قلت  مبا  وسلم( 
)انــا هلل  رأيته  ملا  وقلت  فاتيت محــزه 
ثم  له  واستغفرت  راجعون(  اليه  وانا 
امر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( بدفنه.
كما إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
استشهاد محزة  قال يف  وسلم(  وآلــه 
ماوقفت مــوقــف قــط اغــيــظ الــي من 
هذا املوقف( فطلعت صفية بنت عبد 
املطلب ومعها فاطمة بنت رسول اهلل 
وآله وسلم( فحالت  عليه  )صلى اهلل 
االنصار بينها وبني رسول اهلل فقال: 
يبكي  بكت صفية  اذا  دعوهما فجعل 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
فاطمة  وجــعــلــت  ينشج  نشجت  واذا 
)عليه السالم( تبكي فكلما بكت يبكي 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
ثم قال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
لن اصاب مبثل محزة ثم قال: لصفية 
أتاني  ابشرا  السالم(  )عليه  وفاطمة 
اهل  يف  مكتوب  محــزه  ان  جــربائــيــل 
السماوت اسد اهلل واسد رسول اهلل 
وملا راى )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
ما مثل حبمزة احزنه ذلك وقال: نصرب 
خرج  وملا  قريش  من  باحد  ميثل  فلم 
وفدالطائف اىل رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( خرج معهم وحشي 
حتى قدم على رسول اهلل )صلى اهلل 

راه  فلما  املــديــنــة  وســلــم(  وآلـــه  عليه 
قال: رسول اهلل اوحشي قال نعم اقعد 
فحدثه  محــزة  قتلت  كيف  فحدثين 
فلما فرغ قال وحيك غيب عين وجهك 
فكان يتنكبه لئال يراه حتى قبضه اهلل 

تعاىل اليه. 

شجاعتها وصبرها
ُوِصَفت صفّية بنت عبداملّطلب أّنها 
زمانها..  يف  النساء  أشجع  من  كانت 
)أماليه(،  يف  الطوسي  الشيخ  روى 
)اإلصابة  يف  العسقالني  حجر  وابــن 
أّم  روايــــة  مــن  الــصــحــابــة(  يف متييز 
عروة بنت جعفر بن الزبر عن جّدتها 

صفّية أّنها قالت: 
إّن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله 
وســلــم( مّلــا خــرج إىل اخلــنــدق جعل 
ــه فـــارع عند  ــســاءه يف أطـــم يــقــال ل ن
معهّن  وجعل  فيه،  فأدخلنا  املسجد 
ــاَن بــن ثــابــت، فــجــاء إنــســان من  حــّس
اليهود فرقى احلصن حّتى أطّل علينا 
فقامت  حنورعدوهم،  يف  واملسلمون 
صفية وقالت حلّسان: إن هذا ال آمنه 
أن يدل على عوراتنا قْم فاقُتلْه، فقال 
حّسان: يا بنَت عبد املّطلب، لقد علمِت 
قالت صفّية:  هــذا،  بصاحب  أنــا  مــا 
وما أن مسعت كالم حسان حتى قمُت 
ام  على  اليهودّي(  )أي  فضربته  إليه 
قتلته،  حتى  متالحقة  ضربات  رأســه 
ثّم نزلت  )ويف روايــٍة قالت: فتخّرمُت 
وقالت:  بــه(،  فقتلُته  عمودًا  وأخــذُت 
فأخذُت رأسه فرميُت به على اليهود، 
هذايقصدون  أّن  َعِلمنا  قــد  فقالوا: 
وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صّلى  النيّب 
ليس معهم  أهله خلوًا  يكن ليرتك  مل 
أّن  يظّنون  وهــم  )أي  فتفّرقوا  أحــد! 

هنالك مُحاًة من الرجال(.
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قالت  الطوسي:  الشيخ  روايــة  ويف 
صفّية: ثّم قلت حلّسان: اخُرْج فاسلبه، 

قال: ال حاجَة لي يف سلبه! 
رجال(  قــتــلــت  امــــرأة  )اول  تــقــول 
ــفــرحــة يف  ورجــعــت اىل احلــصــن وال
على  تقضي  ان  استطاعت  اذ  عينيها 
عدو اهلل وحتفظ بذلك عورات النساء 

املسلمات من الفضيحة 
هذه  يف  املسلمون  انتصر  وهــكــذا 
الغزوة بتلك النفوس املؤمنة الشجاعة 

اليت اليعرف املستحيل اليها سبيال
انطلقت صفية )رضي  ويوم خيرب 
املؤمنات  املــســلــمــات  مــع  عــنــهــا(  اهلل 
يشددن ازر ابطال االسالم واختذن يف 
ارض املعركة خيمة يداوين بها جراحات 
املصابني وسر رسول اهلل )صلى اهلل 
فجعل  موقفهن  من  وسلم(  وآله  عليه 
وكان  عليه  اهلل  افــاء  نصيبا مما  هلن 
صلوات اهلل عليه وسالمه حيب صفية 
)رضي اهلل عنها( ويكرمها وجيزل هلا 

العطاء 

من شعرها
• قوهلا رضوان اهلل عليها يف رثاء 

أبيها عبداملّطلب عليه السالم: 
أِرقُت لصـوِت نائحـٍة ِبَليـٍل  

على رجٍل بقارعـِة الصعيـِد
ففاضت عنـد ذلكـُم دموعـي  
على َخّدي كُمنَحـَدِر الفـريـِد
على الفّياِض َشيبِة ذي املعالي  
أبيِك اخلر وارِث كـلِّ ُجـوِد

الــنــبــوّيــة البـــن هشام(   )الـــســـرة 
.1 :178

• وقوهلا تعريضًا بأبي سفيان: 
أال َمن ُمبلٌغ عّنـي قريشـًا  
َفِفيَم األمُر فينـا واألمـاُر
ُم قد َعِلمُتـم   َلُف املقدَّ لنا السَّ

ومل ُتوقد لنا بالغـدِر نـاُر
وكلُّ مناقب األخيـاِر فينـا  
وبعُض األمر منقصٌة وعاُر
• ويف رثائها رمحها اهلل لرسول اهلل 

)صّلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
أال يا رسوَل اهلِل كنَت رجاَءنا  
وكنَت بنا َبّرًا ومل تُك جافيا..

• وقالت يف رثائه )صّلى اهلل عليه 
وآله( أيضًا: 

يا عنُي ُجودي بدمـٍع منِك ُمنحَدِر
ـّلي وإبّكـي سّيـَد البشـِر وال مَتَ

إبّكي الرسوَل فقد َهدَّت مصيبُتـُه
مجيَع قومي وأهَل الَبْدِو واحلَضِر

وال مَتَّلي ُبكـاِك الدهـَر ُمْعِولـًة
َحـِر عليه ما َغّرد الُقْمـرُّ يف السَّ
ــعــّد صــفــّيــة راويــــة من  وأخـــــرًا.. ُت

راويات احلديث النبوّي الشريف.
معرفة  يف  واالســتــيــعــاب  يـــراجـــع: 
 :345 القرطيب  لعبدالرَبّ  األصحاب 
للسّيد  احلــديــث  رجــــال  مــعــجــم   ،،4
للزركلي  األعــالم   ،23  :194 اخلوئي 
297: 3، أعيان الشيعة للسّيد حمسن 
 ،.61 الربقي:  رجال   ،7  :390 األمني 
ذخائر العقبى يف فضائل ذوي القربى 
حملّب الدين الطربي الشافعي: 252، 
وُأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن 
ري 492: 5، اإلصابة يف  اجَلــزَ األثر 
متييز الصحابة البن حجر العسقالني 
املنثور  الــــــدّر   ،4  :348 الــشــافــعــي 
للسيوطي الشافعي 261: 1، الطبقات 
الكربى البن سعد 41: 8، تنقيح املقال 

للشيخ املامقاني 81: 3.
فمّما روته صفّية رمحها اهلل تعاىل 
االمام  والدة  حضرت  قد  قالت:  أّنها 
احلسني )عليه السالم( وقالت صفية 
ملا سقط احلسني )عليه السالم( من 
النيب  قــال  وليته  قد  وكنت  امــه  بطن 

ياعمة  وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى 
هلمي الي ابين فقلت: يارسول اهلل انا 
مل ننظفه بعد فقال: ياعمة انت تنظفيه 
ان اهلل تبارك وتعاىل قد نظفه وطهره 
فدفعته وهويف خرقة بيضاء فأذن يف 
اليسرى  ــه  إذن وأقـــام يف  اليمنى  ــه  إذن
واقبل احلسني  ووضــع لسانه يف فمه 
)عليه السالم( ليمصه قالت: فما كنت 
احسب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
فقبل  اوعسال،  لبنا  اال  يغذيه  وسلم( 
وهو  اليه  دفعه  ثــم  عينيه  بــني  النيب 
يبكي ويقول: لعن اهلل قوما هم قاتلوك 
فقلت  قالت:  يقوهلاثالثا،  وهو  يابين 
فداك ابي وامي من يقتله؟قال: تقتله 
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كان  فلما  امية  الباغية من بين  الفئة 
اليوم السابع عق رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( عنه كبشني واعطى 
راسه  حلق  ثم  وديــنــارا  فخذا  القابلة 
ــرك له  ــوزن شعره فضة وت وتــصــدق ب
ذؤابــتــني يف وســط )أمــالــي الصدوق: 

117 / ح 5 اجمللس 28(..
وكــذلــك ملــا مــات ابــن صفية بنت 
عبد املطلب، فاقبلت فقال هلا عمر: 
قرابتك من رسول  فان  غطي قرطك 
اهلل الينفعك شيئا فقالت له: هل رايت 
ثم دخلت على  اللخناء  ينب  لي قرطا 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
رسول  فخرج  وبكت  بذلك  فاخربته 

اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فنادى 
الناس فقال:  الصالة جامعة فاجتمع 
بــال اقـــوام يــزعــمــون ان قرابيت  )مــا 
التنفع؟!لو قمت املقام احملمود لشفعت 
يف علوجكم، اليسالين اليوم احد من 
ابواه: إالاخربته، فقام اليه رجل فقال 
من ابي يارسول اهلل؟فقال: ابوك غر 
الذي تدعي له وابوك فالن بن فالن 
فــقــام اخـــر فــقــال: مــن ابـــي يارسول 
ثم  له  تدعي  الــذي  ابــوك  فقال  اهلل؟ 
قال: رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم(: ما بال الذي يزعم ان قرابيت 
اليه  فقام  ابيه؟  عن  اليسألين  التنفع 
اهلل  يارسول  باهلل  اعوذ  فقال:  عمر، 
من غضب اهلل وغضب رسوله، أعف 
االنوار  عــنــك(، حبــار  عــين عفا اهلل 
اجملــلــســي/ج30.فــانــزل اهلل عز وجل 
َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قوله  يف 
َلُكمْ  ُت��بْ��دَ  إِنْ  َأشْ���يَ���اءَ  عَ���نْ  تَ��سْ��َأُل��وا  َل 

تَسُؤُْكمْ{ سورة املائدة/101.
وكــانــت صــفــيــة حتــب رســــول اهلل 
منذ  وســلــم(  ـــه  وآل عليه  اهلل  )صــلــى 
نبيا  بــه  واعجبت  عليه  وحتــن  صغره 
وساندته غازيا وحزنت لوفاته )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( فرثته بشعرها 

املتميز
ياعيين جودي بدمعه وسهود

واندبي خر هالك مفقود 
واندبي املصطفى حبزن شديد 

خالط القلب فهو كاملعمود
كدت اقضي احلياة ملا اتاه

قدر خط من كتاب جميد 
فلقد كان بالعباد رؤوفا

وهلم رمحة وخر رشيد 
)صلى  النيب  ــاء  رث قوهلا يف  ومــن 

اهلل عليه وآله وسلم( أيضا: 

لفقد رسول اهلل إذ حان يومه 
فيا عني جودي بالدموع السواجم

ان يوما أتى عليك ليـــــوم
كورت مشسه وكان مضيئا
ويف يوم السقيفة بعد وفاة الرسول 
قالت  وسلم(،  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى 

صفية بنت عبد املطلب: 
قد كان بعدك انباء وهنبثة 

لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطب
انا فقدناك فقد االرض وابلها 

واختل قومك ماشهدهم فقد سغبوا 
وعاشت صفية )رضي اهلل عنها( 
بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
اجلميع  يعرف  مكرمة  معززه  وسلم( 
مــكــانــتــهــا وقـــدرهـــا حــتــى تــوفــيــت يف 
خالفة عمر بن اخلطاب وقد بلغت من 
العمر نيفا وسبعني عاما، وقد دفنت 

يف البقيع بداِر املغرة بن شعبة.
فرحم اهلل صفية فقد كانت منارة 
وســرة حسنة  االســالمــي  التاريخ  يف 
نصرة  سبيل  يف  واجلــهــاد  للتضحية 

دين اهلل. 
املصادر: 

ــــــــــــــــــــــــــــ 
 1/تراجم اعالم النساء

 2/ نساء حول الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( 

الشيخ  طــوبــى  شــجــرة  ـــاب  3/كـــت
احلائري

4/حبار النوار ـالعالمة اجمللسي
5/مستدرك سفينة البحار

ــهــج الــصــيــاغــة يف شـــرح نهج  6/ن
البالغة

 انتصار فتحي
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ثانيًا: حسب اسباب االعاقة: 
حيدث  االولــــي:  العقلي  الضعف 
فيه 80% من حاالت الضعف العقلي، 
الوراثة عن  ويكون راجعًا اىل عوامل 

طريق: االب، االم، او كليهما. 
ويكون  الــثــانــوي:  العقلي  الضعف 
اخصاب  بـــعـــد  ســـبـــب  الي  ــــًا  راجــــع
نتيجة  او  اثناء احلمل  البويضة سواء 
اصابة االم، او تناوهلا بعض العقاقر 
الضارة، او اصابتها ببعض االمراض 
او السموم، او اثناء عملية الوالدة او 

يعد الوالدة. 
االستقرار  درجـــة  حــســب  ــًا:  ــث ثــال

والثبات: 
فريق مستقر او ثابت: وهو يتميز 
ـــاهلـــدوء، واقــــدر عــلــى الــتــعــامــل مع  ب

اجملتمع بدرجة البأس بها.
فريق غر مستقر، او غر ثابت: 
وهو سهل التهيج، كثرًا ما يثور التفه 
االسباب، ورمبا يهدأ بعد فرتة ويعود 

ساكنًا. 
رابعًا: التصنيف االكلينيكي: 

ــي: ومســــى كذلك  ــغــول ــن امل الـــنـــوع 
املريض  شكل  بني  الظاهري  للتشابه 
واغلبهم  املــنــغــولــيــة،  الــشــعــوب  وبـــني 
بلهاء  بــــني  وهـــــم  ــــارًا  صــــغ ميــــوتــــون 

ومعتوهني. 
ومــــن اخلــصــائــص املــمــيــزة هلذا 
اقل  العريض، وحميط  الــرأس  النوع، 
من العادي، والشعر قليل وجاف، خال 
منحرفتان  والعينان  التجاعيد،  مــن 

ــي وخــارجــيــتــان، ومتــيــالن اىل  األعــل
واالنف  حــول،  بهما  وغالبًا  الضيق، 
اللسان  وافـــطـــس،  وقــصــر  عــريــض 
وقد  ومــشــقــق،  خشن  وعــريــض  كبر 
املفتوح،  الـــفـــم  خــــالل  ــــــارزًا  ب يـــبـــدو 
وصغرتان،  مــســتــديــرتــان  ـــــان  واالذن
والكفان  قصرة،  واالطــراف  والقامة 
منط  وجــود  مــع  نومسيكان،  عريضا 
مستعرض، عرب راحة الكف، واالصابع 
قــصــرة خــاصــة اخلــنــصــر، وينحين 
مفلطحتان،  والقدمان  الداخل،  حنو 
احلجم  صغرة  التناسلية  واالعــضــاء 
ـــصـــوت خشن،  مــتــأخــر وال ـــكـــالم  وال

والطفل املنغولي لطيف ومرح. 
القزم: وهم اقزام، ضعاف العقل، 
يتصفون بقصر القامة بدرجة ملحوظة 
مستوى  عن  الذكاء  مستوى  يزيد  وال 
اطفال  الــعــادة  يف  وهــم  والبله.  العته 

هادئون متبلدون انفعاليًا.
كـــرب اجلــمــجــمــة: هـــذا الـــنـــوع من 
حجم  بــكــرب  يتميز  الــعــقــول  ضــعــاف 
الـــراس وحــجــم اجلمجمة وزيـــادة يف 

حجم املخ خاصة املادة البيضاء. 
العقلي  الضعف  مستوى  ويــرتاوح 

يف هذه احلاالت بني البله والعته. 
من  الــنــوع  هــذا  اجلمجمة:  صغر 
ــزون بصغر  ــمــي ــت ي الـــعـــقـــول  ضـــعـــاف 
الرأس، ويف العادة يكون حجم الوجه 
وال  الدماغ صغرًا  يكون  بينما  عاديًا 
يزيد مستوى الذكاء يف هذه احلاالت 

عن العته والبله. 

وتــرجــع اســبــاب هــذه احلــالــة اىل 
الــشــهــور االوىل  اصــابــة اجلــنــني يف 
نتيجة عالج االم باالشعة او الصدمات 
اثناء  عــدوى  حــدوث  او  الكهربائية، 
فــرتة احلــمــل، او وجــود جــني متنحي 
مــســؤول عــن هــذه احلــالــة او التحام 
عظم اجلمجمة مبكرًا حبيث ال يسمح 

بنمو حجم املخ منوًا طبيعيًا.
احلالة  هذه  يف  الدماغ:  استسقاء 
نسيج  وينضمر  املخية  اجليوب  تنتفخ 
الــذكــاء، ويتوقف  املــخ، وقــد يقل منو 
مـــدى الــضــعــف الــعــقــلــي عــلــى مقدار 

التلف الذي حدث بنسيج املخ. 
العقلي  الضعف  مستوى  ويــرتاوح 

بني االفن والعته. 
حاالت العامل الريزيسي يف الدم: 
هذه حالة ككل حاالت الضعف العقلي 
بــاخــتــالف دم االم عــن دم  املــرتــبــطــة 

اجلنني من حيث العامل الريزيسي. 
عند  الريزيسي  العامل  كــان  فــاذا 
موجبا  او  سالبا  واالم  االب  مــن  كــل 
فال توجد مشكلة، اما اذا كان العامل 
الــريــزيــســي عــنــد كــل مــن االم واالب 
يـــؤدي اىل  خمتلفًا عــن االخـــر فــهــذا 
تكوين اجسام مضادة واىل اضطراب 
يف تــوزيــع االوكــســجــني، وعـــدم نضج 
ــــرات الدم  خــاليــا الـــــدم، وتـــدمـــر ك
يؤثر  وبالتالي  اجلنني،  عند  احلمراء 
ينتج عنه  هذا يف تكوين املخ مما قد 

تلف املخ والضعف العقلي. 
د. حممد القرعاوي

األطفال ذوو 

االحتياجات الخاصة

الحلقة الثالثة

د. القرعاوي
اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري واألعصاب

الرشح الزكام
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الزكام،  يــعــرف مــاهــو  إنــســان  كــل 
نظرًا  الالزمة  باجلدية  اليهتم  ولكنه 
الزكام  إن  الواسع.على  إنتشاره  إىل 
املهمل هو يف الغالب مقدمة إللتهابات 
األنف املزمنة، وتلوث اجليوب األنفية، 
وإلتهاب  الــوســطــى،  األذن  ومــــرض 
السل.والزكام  اهلوائية، وحتى  الشعب 
املختلفة  بدرجاتها  الــربد  نــزالت  هــو 
مايصيب  تعين:  شعبية  مصطلحات 
اإلنسان من سيالن األنف، مع حرقة 
وجودمحى  مـــع  ـــــف،  واالن ــق  احلــل يف 
خفيفة وسعال بسيط أحيانًا وتستمر 
ـــام إىل  هـــذه األعــــراض مــن ثــالثــة أي

إسبوع، ثم تنتهي تلقائيًا.

أسباب الزكام 
صغرة  كائنات  وهي  الفروسات 
إالباجملهر  ـــا  ـــه ـــت رؤي جــــدًاالميــــكــــن 
جراثيم  من  عدة  وانــواع  أاللكرتوني، 
للزكام  املعتاد  السبب  هي  األمـــراض 
اجلراثيم  هـــذه  ولــكــن  ومــضــاعــفــاتــه، 
أحــوال مالئمة كي تدخل  حتتاج اىل 
أثرها، وملا كان  اىل األنسجة وترتك 
من  ناجتًا  الــزكــام  أشكال  من  الكثر 
فروسات، فهو مرض وبائي. ويصيب 
عمليًامجاعة بكاملها، وكل من تعرض 
للربد والرطوبة أو اإلجهاد أو قلة النوم 
أو األحوال املوهنة األخرى مما خيفف 
مــن مــقــاومــة اجلــســم وميــهــد الطريق 
بــدوره ميهد  الفروس. وهــذا  لتحرك 
املوجودة  األمــراض  جلراثيم  الطريق 
ــــف وممـــرات  فــعــلــيــًا يف جتــويــف األن

التنفس األخرى ألن تفعل فعلها.

ومــن العوامل األخــرى الــيت متهد 
األصابة بالزكام إنعدام مقاومة اجلسم 
نتيجة العيش يف غرفة دافئة جدًاوسيئة 
التهوية، وعدم ممارسة متارين كافية 
نتيجة  املقاومة  وضعف  اخلـــارج،  يف 
ـــوازن يف الــوجــبــات.مبــا يف  ـــت عـــدم ال
ذلك اإلفــراط يف األكــل والسيما أكل 
والدهن  السكر  املركزة مثل:  األطعمة 
اللوزتني  وإصــابــة  والــبــنــدق  والــلــحــوم 
ــإن الــذيــن حييون  بــاملــرض، وهــكــذا ف
الصحية  الشروط  فيها  تتوافر  حياة 
كثرة  إصابات  أنفسهم  على  يوفرون 

للزكام.

نصائح عامة إلتقاء نزالت 
البرد

اهلوائية  التيارات  عن  1-االبتعاد 
املختلفة احلرارة.

2-األبتعادعن املشروبات املثلجة.
3-األبــتــعــادعــن املــرضــى، وخاصة 

أثناء عطاسهم وسعاهلم.
الورقية  املـــنـــاديـــل  4-إســـتـــعـــمـــال 
الــتــخــلــص مــنــهــا بعد  ثـــم  إن أمـــكـــن، 

األستعمال.
5-جتنب تناول البيض أثناء املرض 

ألنه يزيد من حدته.
اســتــمــرارفــتــح اجملاري  6-ضــمــان 
بتنظيفها  األنـــــف  مـــثـــل:  الــتــنــفــســيــة 
بــاســتــمــرارأو بــإســتــنــشــاق خبـــار املاء 

لتذويب املخاط.
-C7.لرفع درجة مقاومة الفروس
للحرارة  خــافــضــات  املــريــض  إعــطــاء 

وفيتامني

الوقاية من الزكام والعالج
باحلمى  املـــريـــض  اصـــيـــب  *إذا 
حتى  ــفــراش  ال اىل  خيــلــد  أن  فيجب 
باردة  كمادات  وتوضع  احلمى،  تهبط 
ـــصـــدر وعـــلـــى ظهر  عــلــى الـــوجـــه وال
حارًاللقدمني  محامًا  وجيــرب  العنق، 
مع مواصلة العالج حتى يبدأ املريض 
بالتعرق ويبقى يف فراشه مغطى جيدًا 
ملنع إرجتاجه طوال اثنيت عشرة ساعة 

على األقل بعد توقف التعرق. 
وعصر  املاء  كل  املريض  *يعطى 
بعدذلك  شربه،  يتقبل  الــذي  الفاكهة 
يعطى اطعمة رخوة أو سائلة والسيما 
الشوربة الساخنة حتى إنتهاء األعراض 

احلادة.
*ميكن شرب مغلي الزعرت ومغلي 
اوراق النعناع لياًلالنتشار املواد الفعالة 

فيه وذلك لتخفيف انغالق األنف.
*التعطى املريض أدوية إال بناء على 
إستشارة  بعد  فبالعادة  طبية،  وصفة 
اهلستامني  مــضــادات  يصف  الطبيب 
اليت من شأنها أن تضع حدًاللزكام أو 
ختفيف بعض من أعراضه املبكرة إذا 

اخذت عند ظهور بوادره.
*عندما تنتهي احلمى واألعراض 
يسمح  أن  ميــكــن  االخــــــرى،  احلـــــادة 
يف  معتدلة  بتمارين  بالقيام  للمريض 
اىل  املندرجة  والعودة  الطلق،  اهلــواء 

تناول الوجبات الطبيعية.
هدى حممود 

الرشح الزكام
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حكمة: أعلى مراتب احلرية والقوة 
يرضي  ما  اال  االنــســان  يفعل  اال  هي 
اهلل، وأن يتقبل كّل ما يقسمه اهلل له. 

هكذا قالوا 
افرح كما شئت لكن ال تغضب ابدًا 
امزح كما شئت لكن ال تكذب ابدًا 

ابتسم كما شئت لكن ال تقهقه ابدًا 
تستبعد  ال  لكن  شئت  كما  حـــرًا  كــن 

احدًا 
صاحب كما شئت لكن ال جتامل ابدًا 

أجمل الكلمات بالكون 
أصعب كلمة هي: الكمال 
أطول كلمة هي: البداية 
اعف كلمة هي: العاطفة 

اقبح كلمة هي: اخلطأ 
أمجل كلمة هي: التوبة 
أدوم كلمة هي: الذكرى 

ما اخترعته النساء 
الصباحي  الــتــوقــيــت  ســـاعـــة   -
بدونها  نــعــيــش  ال  الــــيت  واملـــســـائـــي 
اخرتعتها لوس بينس ماي / فرنسا.

االمامي  ـــزجـــاج  ال مــســاحــات   -
للسيارة اليت متنع احلوادث يف الشتاء 

وراءها امرأة هي )هاري اندرسون(.
الــصــحــون مــن اخرتاع  - غــســالــة 

جوزفني كوشران.

اخرتعته  باأللوان  االنــارة  نظام   -
)ماريا كوستون(.

أنت إمرأة 
املرأة  من عظمة  الرجل  - عظمة 

وعظمة املرأة من عظمة نفسها.
- املرأة احلى هدية خص بها اهلل 

تعاىل الرجل.
زينات  أمجــل  والصمت  احلياء   -

املرأة.
- الصمت حلية بالنسبة للنساء.
-املرأة اهلادئة تفرض االعتبار. 

تسبيح الحية 
قال االمام احلسني )عليه السالم(: 
)إذا سّبحت احلية تقول: ما أشقى من 

عصاك يا رمحن( )حبار االنوار( 

إقتنعوا السعادة 
إذا كــنــت تــريــد الــســعــادة فــال بد 
ألن  منها،  لديك  يتوفر  مبا  تقتنع  أن 
يف  إال  هلا  وجــود  ال  املطلقة  السعادة 
خيال الشعراء ومن يبحث عن السعادة 
فسوف جيين  وقــت  كــل  ويف  املطلقة 

شقاًء دائمًا. )هادي املدرسي( 

دعوة مستجابة 
السالم(  )عليه  علي  لإلمام  قيل 

)كم بني االرض والسماء؟( 
قــــال )عــلــيــه الــــســــالم(: )دعــــوة 

مستجابة( 
قالوا: )كم بني املشرق واملغرب؟( 

يوم  )مسرة  السالم(:  )عليه  قال 
فقد  ذلـــك  غــر  قـــال  ومـــن  للشمس، 

كذب( 
وكان )عليه السالم( يقول: )اللهم 
إن ذنوبي ال تضرك، وان رمحتك إياي 
ما ال يضرك،  لي  فأغفر  تنقصك  ال 

وأعطين ما ال ينقصك(.

ثالثة في ثالثة 
قال حكيم: ثالثة ال يعرفون إال يف 
ثالثة مواطن: ال يعرف احلكيم إال عند 
إال يف احلرب،  الشجاع  وال  الغضب، 

وال األخ إال عند احلاجة إليه.

إّن كيدهن عظيم 
قال بعض العلماء: إني أخاف من 
النساء أكثر مما أخاف من الشيطان، 
إّن كيد  ألنه سبحانه وتعاىل يقول: } 
الشيطان كان ضعيفًا { )النساء: 76( 
إّن   { الــنــســاء:  يف  سبحانه  وقـــال 

كيدهن عظيم { )يوسف: 28( 

إن الوالد باب من ابواب الجنة 
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
ــرب يف رضــا الوالد  وســلــم(: رضــا ال
وسخط الرب يف سخط الوالد، وقال 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(:  إن 
فأحفظ  ابواب اجلنة  باب من  الوالد 
ذلك الباب، وقال )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم(:  من حج عن والده بعد وفاته 
براءة  له  لوالده حجة وكتب  كتب اهلل 

من النار. 

من عجائب الخالق 
ــن: هــو طــائــر طويل  مــالــك احلــزي
العامل  يقول  حيث  والرجلني  الرقبة 
اجلاحظ: من عجائب الدنيا أمر مالك 
احلزين فإنه ال يزال يقعد بسوق املياه 
وإذا احنرقت حيزن عليها وال يشرب 
خوفًا أن تقل فيعطش فيموت عطشًا.

صبا عبد علي مخاس 

استراحة القوارير
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]مدينة  املدينة  مــأمت يف  أول  قــام  من   – س1 
الرسول )ص( [؟

س2- من أول من هــدم قرب االمــام احلسني 
)ع(؟

س3 – امرأة وهبت نفسها وذكرها القرآن؟ 
س4- من هي املرأة اليت كانت زوجة لنيب وام 

لنيب وخالة لنيب؟
س5- أول من بايع النيب )ص( من النساء؟

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  طعام يف مضيف  بوجبة 

عليه السالم. 

اجوبة العدد 10 
مستدرك  ــاب  ــت )ك  55 الــســيــدة  عــمــر  س1/ 

السفينة(، وعلى رواية اخرى )56( سنة. 
س2/ اول شهيدة يف الطف / ام وهب.

س3/ اول من زار قرب احلسني )ع( جابر بن 
عبد اهلل االنصاري.

س4/ اول من منع الزيارة املتوكل العباسي.
س5/ اول من بنى قبة الضريح املختار الثقفي 

سنة 66 هجري.
 )موسوعة عاشوراء( 

أسئلة العدد 12
السعادة  كذلك  مستقيم  كخط  متر  وال  كالدائرة  متر  احلياة 

فأنها رحلة... 
يف أحــد االيـــام اشــرتى رجــاًل بيتًا مجياًل جــدًا وواســعــًا ويف 
منطقة مجيلة، وقد كان هذا الرجل سعيدًا حتى انتقل اىل البيت 
فقد  اجلديد.  البيت  شــراء  فرحة  عندئذ  اختفت  حيث  اجلديد، 
بدأ على الفور يتمنى لو اشرتى بيتًا اكرب وأمجل، فلم يسمح له 
اعتقاده بأن )األكثر أفضل( من االستمتاع ببيته اجلديد، ولو حتى 
ليوم واحد. ولسوء احلظ فأن هذا ليس وحيدًا يف ذلك، الحظي 
عزيزتي فأننا مجيعًا تشبه هذا الرجل والطريقة الوحيدة للتخلص 
دائمًا  ليس  األكثر  أن  نفسك  تقنع  أن  يف  تكمن  الرغبة  هذه  من 
االفضل، وإن املشكلة ال متكن فيما ال متلكينه. ولكن يف توقعاتك 

للحصول على املزيد.
أنه ال  يعين  راضية عما متلك ال  تكوني  ان  تــؤدي  إن  ُأخييت 
ميكنك وال ينبغي لك أن ترغيب يف احلصول على أكثر مما متلكني 
حاليًا، بل يف االعتقاد بأن سعادتك ليست متوقفة على احلصول 
على ما ال متلكني، وميكنك أن تشعري بالسعادة مبا متلكني بأن 
يصبح تركيزك موجهًا جتاه اللحظة احلاضرة، وليس باإلفراط يف 

الرتكيز على ما ترغبني يف احلصول عليه.
ومن املقاييس املمتازة للسعادة، حساب الفرق بني ما متلكني 
فعاًل وما ترغب يف امتالكه. فقد تفضي حياتك وأنت ترغيب يف 
أنك  وعــي  عن  تقرري  أن  مبقدورك  بينما  املزيد  على  احلصول 
ترغيب يف احلصول على أشياء أقل، فهذه الطريقة أسهل وأكثر 

اشباعًا اىل أبعد احلدود. 
أخيت العزيزة: متتعي مبا عندك وارضي مبا قسمه اهلل لك، 
وكوني مبتهجة مبا متلكينه وال تكوني من الذين يبحثون دائمًا عما 
فمهما  جــدًا،  طويلة  منلكها  ال  اليت  االشياء  فقائمة  ميلكون،  ال 
ومهما صرت  وامــوال،  امالك  ومن  احلياة  متطلبات  من  امتلكت 

زعيمة او ملكة فأن القائمة تبقى كما هي وال تتغر كثرًا. 

صبا عبد علي مخاس 

انت سعيدة بما تملكينه
 وليس بما ال تملكينه 

ĎĒ
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الدعاء سلح املؤمن 

قال امير المؤمنين )عليه السالم(: 
)الـــــنـــــاس نــــيــــام فــــــــإذا مـــــاتـــــوا انـــتـــبـــهـــوا( 

املعنى ان مجيع الناس نائمون نوم الغفلة عن أمور اآلخرة ما 
داموا يف احلياة الفانية والقوى املتناهية، فإذا ماتوا او صاروا 
أحياءً  باحلياة الباقية الدائمة تيقظوا وزالت غفلتهم ثم وقعوا 
يف الندم على ما كانوا عليه من االعمال الردية واالخالق الدنية 
مع علمهم بأنه ال ينفع فاألحرى واالجدر بكل مؤمن أن يتنبه عن 
نوم الغفلة ومييت نفسه بقطع العوائق الدنيوية وخلع العالئق 
النفسانية ليصل اىل مقام: موتوا قبل ان متوتوا، وخيلص عن 
الندم بعد املوت وحييا حياًة طيبًة دائمًة يف جوار الرمحن، اللهم 
نبهنا عن نوم الغافلني، واجعلنا من الذين ال خوٌف عليهم وال 

هم حيزنون.

قال امير المؤمنين )عليه السالم(:
بآبائهم(  مــنــهــم  أشـــبـــه  ــهــم  بــزمــان )الـــنـــاس 

املعنى ان مجيع الناس يوافقون الزمان أكثر موافقة ويشابهونه 
ذا جاه طيب  الدهر  احــدًا جعله  رأوا  إذا  أشد مشابهة، حتى 
االحوال وكثر االموال وصاحب اخلدم واحلشم مع كونه أدنى 
ويكرمونه  تعظيم  أشد  يعظمونه  ادبًا  علمًا  وأقل  وحسبًا  نسبًا 
أعظم تكريم وحيبونه أمت حمبة ويودونه أكمل مودة، وان كان 
أحدًا  رأوا  واذا  بّينة  عــداوة ظاهرة وخمالفة  أبائهم  وبني  بينه 
اإلهانة،  ويهينونه حق  احلقارة  كل  ذلك حيقرونه  على خالف 

وان كان بينه وبني أبائهم حمبٌة قدميٌة ومودٌة مستدميٌة. 

قال امير المؤمنين )عليه السالم(: 
ـــــك امـــــــــــــــرٌؤ عــــــــــرف قــــــــــدره(  )مــــــــــا هـــــل

يعين ان من عرف ما قّدر له وحّد شرعًا وعمل مبقتضاه 
مل جيز حّد اجلواز ومل يقع يف محى احملارم فال جرم ال جيد 
اهلالك اليه سبياًل، وكذا من عرف مقداره ومرتبته عرفًا يف كل 
أمٍر مل جيرتئ على شيء ليس هو بأهل له وال قادٍر عليه مثاًل 
من عرف أنه مل يكن أهل الشجاعة مل يلق نفسه اىل املهالك 
واحملارب، وكذا من عرف أنه ليس بأهل العلم مل يسم بسيماء 
العلماء، وكذا سائر الفضائل والكماالت، ويدل على هذا الكالم 
مبفهومه أّن من ساق نفسه اىل أمٍر خارٍج عن مقداره متجاوز 
عن حّده ومرتبته فقد عّرض نفسه على اهلالك حقيقة كاجلبان 
الذي يتشجع ويدخل يف احلرب او معنى كاجلاهل الذي يتشبه 
اهلالك  خــوف  او  ــدّرس  والــتّ العلم  وجيلس يف جملس  بالعامل 

كالفاسق فأنه خياف عليه من اهلالك عاجاًل او آجاًل.

قال أمير المؤمنين )عليه السالم(
ـــقـــد عــــــرف ربـــــه(   )مــــــن عــــــرف نـــفـــســـه ف

يعين من عرف نفسه باإلمكان واحلدوث والعجز واالحتياج 
فقد عرف ربه بالوجوب والقدم والقدرة الكاملة واالحتياج اليه 
فمعرفة النفس دليل كاف يف معرفة اهلل تعاىل، فمن مل يعرف 
نفسه ومل يستدل بها على الصانع مع أنها أقوى االدلة وأقربها 

فكيف يعرف ربه بدليل آخر؟! 
سندس عدنان كاظم
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َأسَْتِجبْ  ادْعُ��ونِ��ي  رَبُّ��ُك��مُ  }وََق����اَل 
عَنْ  يَسَْتْكِبرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  َلُكمْ 
دَاخِِرينَ{  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُُلونَ  عِبَادَتِي 

)سورة االعراف، اية )194(( 
قسم  يف  الــنــســويــة  الــوحــدة  تقيم 
احلسينية  العتبة  الفكرية يف  الشؤون 
نشر  يف  تساهم  مسابقات  املقدسة، 
الثقافة االسالمية ال سيما علوم أهل 
البيت )عليهم السالم(، فكان اهلدف 
املسابقات  هــذه  أقــامــة  يف  الرئيسي 
املسلمة  املرأة  فكر  وتوعية  ثقافة  هو 
ملا للمرأة من أهمية يف تقدم اجملتمع 
االســـالمـــي وتـــطـــوره، لــتــكــون املـــرأة 
مؤهلة ومسلحة بسالح العلم واملعرفة 
ــعــمــل ملـــا فــيــه اخلر  ــت واالميـــــــان ول
والصالح ورضا اخلالق اجلليل، فقد 
دعت الوحدة النسوية اىل حفظ دعاء« 
على  فولدرات حتتوى  »ووضــع  التوبة 
مخسة وعشرين سؤااًل خاصًا بسرة 

االمام السجاد )عليه السالم(.
الن يف هذا الدعاء حلظات قدسية 
وتتوضأ  بالطهارة  القلب  فيها  يتألق 
احلقيقي  بــالــتــوجــه  ــفــوس  ــن ال فــيــهــا 
خلالقها وهي ترجو ما سلف من حلمه 

ورأفته ورمحته.
البعض  يدعي  كما  الدعاء  وليس 
الفائدة  منها  ُترجى  ال  صوفية  ُعزلة 
منعزال  مــتــقــوقــعــا  صــاحــبــهــا  جتــعــل 
باالخرة  عنها  ومنشغال  الــدنــيــا  عــن 
بصورة قطعية، بل ان الدعاء فلسفة 
واقعية ترتجم االنتفاضة الداخلية يف 
مساراته  يصحح  وهــو  االنــســان  ذات 

الغفران  لربه راجيا  ويتوجه  اخلاطئة 
يباركها اهلل  مــســرة جــديــدة  وبــدايــة 
تعاىل بعد ان يغفر مساراته القدمية، 
اما بعض اللغويني فيقول بان الدعاء 
وفريق  وجل  اهلل عز  اىل  الرغبة  هو 
النداء وآخــر يقول ان  انــه  آخــر يقول 
الدعاء يأتي مبعنى االستعانة كما جاء 
}وَادْعُ��وا شُهَدَاءَُكمْ  يف قوله تعاىل: 
صَادِقِنيَ{  ُكنُْتمْ  إِنْ  هِ  اللَّ دُوِن  مِنْ 

)سورة البقرة، اية 23(.
وقوله تعاىل: }إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ 
هِ عِبَادٌ َأمَْثاُلُكمْ{ )سورة  مِنْ دُوِن اللَّ

املؤمن، اية 60(.
وغرها من اآليــات الكرمية اليت 
جتسد مكانة الدعاء عند اهلل سبحانه 
وتــعــاىل وهـــذا الــدعــاء الـــذي نقتبس 
قيما جلميع  يعترب درســا  انـــواره  مــن 
املؤمنني واملؤمنات وأنه نفحات قدسية 
للخالق  الــرائــع  والتوجه  التضرع  من 
العظيم، فجدير بنا ان حنفظه ونبحر 
يف معانيه لكي يصبح الفكر ساحبا يف 

وهج ذلك النور.
فأجرت القوارير حوارًا مع أحدى 
دعاء  الــلــواتــي حفظن  مــن  االخــــوات 
عقيل  حــوراء  احلوارمع  وكــان  التوبة، 

وهي خرجية لكلية الرتبية.
وســألــنــاهــا: كــم مـــرة شـــاركـــِت يف 
من  الغاية  املسابقات؟وما  هــذه  مثل 

املشاركة؟
املشاركة  هـــذه  ــًة:  ــل قــائ فــأجــابــت 
من  والــغــايــة  لـــي،  بــالــنــســبــة  االوىل 
املشاركة ألجل التعلم من دروس اإلمام 

السجاد )عليه السالم(.
وكذلك سألت القوارير هل واجهِت 
صعوبة يف حفظ هذا الدعاء؟ وما هو 

شعورِك أثناء حفظِك هلذا الدعاء؟
صعوبة  أي  أجــــد  مل  فـــأجـــابـــت: 
بعض  إال يف  الــدعــاء  هــذا  يف حفظ 
الكلمات القليلة بسبب تركي للحفظ، 
أن  فــال أستطيع  عــن شــعــوري  ـــا  وأم
أصفه بسبب حيب آلل البيت )عليهم 
السالم( الذين هم باب من أبواب اهلل 
سبحانه وتعاىل الذي منه يؤتى فكان 
باهلل  التوسل  لغرض  للدعاء  حفظي 

جل وعال والتقرب اليه.
وأما األخت كرمية كاظم احلاصلة 
على شــهــادة الــدبــلــوم الــعــالــي، واليت 
دعاء  حــفــظ  مسابقة  عــن  ســألــنــاهــا 

التوبة؟
الدعاء  هلذا  حفظي  إن  فأجابت: 
التقرب  التوبة  غايته  العظيم  املبارك 
اىل اهلل تعاىل، وأضافت أن حفظي 
للدعاء كان سهاًل الن كلماته متسلسلة 
البيت  نابعًا من حيب آلل  هــذا  وكــان 

)عليهم السالم(. 
القدير ان مينحنا  املــوىل   داعــني 
وان  نستحقه  مــا  وعطفه  لطفه  مــن 
يلهمنا مجيعا من العلم درجات لنخدم 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  ديــن حممد  به 
مجعاء  واالنــســانــيــة  العظيم  وســلــم( 
راجني ألحبيت القراء الكرام الفائدة، 
وفوق كل ذي علم عليم، ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا واهدنا الصراط املستقيم انك 

نعم املوىل ونعم النصر.

الدعاء سلح املؤمن 

ĎĔ
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حتققي من صحة أو خطأ العبارات 
الــتــالــيــة، ضعي عــالمــة )صــــواب( إذا 
كانت العبارة تنطبق عليك بصفة عامة 
إذا  )خطأ(  وضعي عالمة  مطلقة،  أو 
او  عامة  بصفة  عليك  تنطبق  تكن  مل 

مطلقة.
كعالمات  إجـــابـــاتـــك  اســتــخــدمــي 
إرشادية، واجعليها دليلك اىل الوصول 
تتسم  ـــيت  ال ــشــودة  ــن امل اهـــدافـــك  اىل 

بالذكاء االجتماعي يف حياتك.
إنــين أحــب اآلخـــريـــن... احب   1

كافة البشر بشكل عام. 
  خطأ صواب

إنين اعتقد أن الذكاء املتعارف   2
عــلــيــه )الــعــقــلــي( أهــــم مـــن )الـــذكـــاء 

االجتماعي( كمعيار للنجاح.
  خطأ صواب

إنين اعتقد أن الذكاء املتعارف   3
عــلــيــه )الــعــقــلــي( أهــــم مـــن )الـــذكـــاء 

االجتماعي( كمعيار للسعادة. 
  خطأ صواب

األوىل  اللقاءات  اعترب  إنــين   4
ذات اهمية قصوى.

خطأ صواب
الوداع  إنين أعترب أن لقاءات   5

والفراق ذات أهمية قصوى.
 خطأ صواب

ال يعد استخدام اخليال أمرًا   6
ذات أهمية يف العالقات االجتماعية.

خطأ صواب
يف عالقاتنا االجتماعية يكون   7

الصدق هو السياسة الفضلى. 

 خطأ صواب
حيــتــاج كــل فـــرد تــقــريــبــًا اىل   8

مكانًا وزمانًا خيتلي فيه بنفسه.
 خطأ صواب

اجلهد  بــبــعــض   – نــســتــطــيــع   9
صفات  واكتساب  سلوكنا،  حتسني   –

جيدة.  
 خطأ صواب

خطأ  تثبيت  أن  استطعت  إذا   10
ـــذي يــتــجــادل مــعــك، فقد  الــشــخــص ال
بشكل  احلـــوار  حتسمي  أن  استطعت 

مثالي.
خطأ صواب

مهمة  أداة  اجلسد  لغة  متثل   11
من أدوات نقل االحاسيس.  

خطأ صواب
مــن االحـــيـــان يكون  كــثــر  يف   12
االنطباع االول الذي أكونه عن اآلخرين 

غر دقيق. 
  خطأ صواب

االجتماعية،  املــنــاســبــات  يف   13
دائمًا ما استمتع بوقيت، وأكون سعيدة 

ومرحة مع صديقاتي. 
 خطأ صواب

إنـــين أتــذكــر األمســــاء بشكل   14
أو أخطئ يف تذكر  أنسى  جيد، وقلما 

اسم شخص قابلته من قبل. 
 خطأ صواب

يظنه  مـــا  كـــثـــرًا  يــعــنــيــين  ال   15
اآلخرون بي.  

خطأ صواب
أعـــتـــقـــد أنــــــين مـــوفـــقـــة يف   16

عالقاتي، وأمتتع بصداقات جيدة.
خطأ صواب

بعض  أن  تــــشــــعــــريــــن  هــــــل   17

معك،  احلــديــث  يتجنبون  اصــدقــائــك 
ويتهربون من أي نقاش تكونني موجودة 

به؟  
خطأ صواب

أنا واثقة من نفسي وقدراتي،   18
التعرف على  الشجاعة يف  تعوزني  وال 

شخصيات جديدة. 
 خطأ صواب

دائمًا  اآلخـــــر  تــطــالــبــني  هـــل   19
بدفع الثمن، وكان يقابلك باحرتام كما 
قابلته، يقرضك كما أقرضته يساعدك 

كما ساعدته؟  
 خطأ صواب

نظرك  وجهة  بأن  تؤمنني  هل   20
هــي جمــرد جانب واحــد مــن احلقيقة 

وأنه رمبا ثبت عدم صحتها يومًا ما؟
خطأ صواب

)النجمة   17 من  أعلى  حصلت  إذا 
متتلكني  أنت  أخييت  تهانينا  الذهبية( 
وتتمتعني  مــتــمــيــزًا،  اجــتــمــاعــيــًا  ذكــــاًء 
أنــصــحــك أخييت  رائـــعـــة،  بــعــالقــات 
بدراسة الذكاء العاطفي، كي تستطيعي 
االستفادة من مهاراتك بالشكل االمثل. 
إذا حصلت على الدرجات أعلى من 
12، مشري الساعد أخييت، وانت يف 
املنطقة بني الوسط والتميز، حتتاجني 
ملهارات  وتأمل  وعلم  دراسة  زيادة  اىل 
ان   – قريب  وعما  االجتماعي،  الذكاء 
شاء اهلل – سنبارك لك حصولك على 

النجمة الذهبية.
اقتناءك  أن  اعــتــقــد   11 مــن  أقـــل 
املناسب،  الوقت  يف  جــاء  الكتاب  هــذا 
وانــت حتتاجني أواًل اىل االميــان بقوة 
القراءة  ــم  ث االجــتــمــاعــيــة،  الــعــالقــات 

واملعرفة، واثقال قدراتك.
ال تستهيين يقدراتك، وتأكدي من 
اجلهد  مــن  وبقليل  تستطيعني،  ــك  أن
اكتساب مجلة من املهارات االجتماعية 

املتميزة، فقط عزمية ويقني. 
صبا عبد علي مخاس 

اكتشاف الذات

استبيان الذكاء االجتماعي 

ďċ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

اكتشاف الذات



جنده  االسالمي،  الفكر  تأملنا  لو 
ثم  واملـــكـــان،  ــزمــان  ال مفهومي  يلغي 
ياتي ليعطيها ابعادا مفاهيمية جديدة 
الروحي  البعد  مع  متالئمة  هنا  تاتي 
للمفهومني. ويف ذلك يقول اهلل عزوجل 
ُكرْسِيُّهُ  }وَسِ�����عَ  تنزيله  حمكم  يف 

السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ{. )1( 
ان  جند  الكرميه  االيــه  تاملنا  فلو 
فالعرش  قياس،  مفهوم  املكان  مفهوم 
هــنــا مــطــلــق الحمــــدود ذلـــك النـــه قد 
)اهلل(.  املطلقة  ــالــذات  ب هنا  اقـــرتن 
الــغــر حمـــدود والـــذي الحتـــده حدود 
وَالْبَاطِنُ  اهِرُ  وَالظَّ خِ���رُ  وَاآْلَ وَُّل  اْلَ }هُ��وَ 

وَهُوَ بُِكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{)2( 
لذلك فان كل مايرتبط به له هذه 

الصفات. 
هذه  اســتــوعــب  املــفــكــراملــســلــم  ان 
التسليم  اىل  قــادتــه  ـــيت  وال االفــكــار 
والزمان  لــلــمــكــان  جــديــدة  مبــفــاهــيــم 
ـــعـــاىل:  ـــه ســبــحــانــه وت مــتــمــثــال قـــول
رَبُِّكمْ  مِ���نْ  مَ��ْغ��فِ��رَةٍ  إَِل���ى  }وَسَ���اِرعُ���وا 
ُأعِدَّتْ  وَاْلَرْضُ  السَّمَاوَاتُ  عَرُْضهَا  وَجَنَّةٍ 

لِْلمُتَّقِنيَ{ )3(.
السَّمَاوَاتُ  }عَ��رُْض��هَ��ا  تأملنا  ولــو 
السعة  مـــقـــدار  نـــــدرك  وَاْلَرْضُ{ 

والالتعيني اللذين تتسم بهما اجلنة. 
يــصــف عـــزوجـــل ذاتــــه بقوله  ثـــم 

)4(. هنا جند  }َليْسَ َكمِْثلِهِ شَ��يْءٌ{ 
معنى الالحتديد والالتعيني، او مبعنى 
آخر )االطالق(، هنا يلغي كل مفاهيم 
احلجمية واجلسمية واملكان والزمان، 
ويقودنا اىل حمطات الالمتثيل... اىل 

الرحاب املطلقة. 
ان  هـــنـــا  ــــقــــول  ن ان  نـــســـتـــطـــيـــع 
املطلق  مــع  الفكر االســالمــي  ائــتــالف 
والالحمدود، يشكل حقائق بديلة عن 
زائل فاني، ماعدا  الواقع، فكل شيء 
اهلل فهو احلق املوجود الذي يفتقر اليه 
الوجود، والذي هو منزه عن التشخيص. 
ان هــذه الــشــذرات االســالمــيــة قادت 
جتاوز  اىل  املسلم  الــفــنــان  بالنتيجه 

عامل الواقع والتشخيص.
حنو  والتحجيم  املـــادي  والتحديد 
املكان  ــعــمــل مبــفــاهــيــم  وال الــتــجــريــد 
والـــزمـــان الــقــيــاســيــني وهــكــذا يعطي 
 925  -865  /  313  -251( الــــرازي 
اكد  فقد  المتناهيًا،  بعدًا  للمكان  م( 
نـــوعـــني: املطلق  وجــــود املـــكـــان عــلــى 
)املكان الكلي(، واملكان الضيق )املكان 

اجلزئي(. 
ــكــان املــطــلــق عند  وهــكــذا فـــإن امل
الرازي هو المتناه، وبالتالي فإن هذه 
االفكار تأتلف مع ما تقدم ذكره، اما 
املكان املضاف فهو كل شيء زائد ومن 

ثم يقبل احلذف لذا فهو فاني.
املكان  الزمان فهو شأنه شأن  أما 
قياسيًا  اإلســـالمـــي،  الــفــكــر  يف  يــعــد 
وجوده من وجود اهلل، لذا حبث الفنان 
املسلم عن طريقه لرتمجة هذا الفكر، 
اذ يــقــول الــفــارابــي: ))ولــلــزمــان بدء، 
بدؤه هو األول احملض – أي اهلل وبدء 
إمنا  العامل  وكل   ... الشيء غر شيء 
مركب يف احلقيقة من بسيطني هما: 
بال  دفعة  كان  تكونه  والصورة..  املــادة 
زمان وكذلك فساده بال زمان وأجزاء 
فــاســدة يف زمــان اهلل  الــعــامل متكونة 
تعاىل الــذي هو الــواحــد احلــق مبدع 

الكل ال كون له وال فساد((.
يــعــين أن اهلل هــو وحـــده،  وهــــذا 
احلقيقة املطلقة يف هذا الكون واليت 
أجزاء  وكــل  هلــا.  نهاية  وال  فــســاد  ال 
وخاضعة  الفناء،  ســائــرة حنــو  الــعــامل 

للزوال: 

املصادر: 
1. سورة البقرة، 255 . 
2. سورة احلديد، 3 . 

3. سورة ال عمران، 133 . 
4. سورة االسراء، 17 .

د. صفا/ املقال الثامن 
 

مفهوما 
الزمان والمكان 

في الفن اإلسالمي 
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ابداعات نسوية



املقادير: 
1 باكيت بسكويت مينو 

2 موز مقطع شرائح 
1 كيس كريم )شانيت( 

½ كوب حليب 
كاسرتد بالكاكاو )1 كوب حليب، 1 ملعقة طعام نشأ، 

1 ملعقة طعام كاكاو، 3 ملعقة طعام سكر( 
طعام  ملعقة   1 حليب،  كــوب   1( بالفراولة  كاسرتد 
نشأ، 3 ملعقة طعام سكر، بعض قطرات من لون وطعم 

الفراولة( 
كاسرتد باملوز )1 كوب حليب، 1 ملعقة طعام نشأ، 3 

ملعقة طعام سكر، بعض قطرات من لون وطعم املوز( 
طريقة التحضر: 

الزجاجي  الــطــبــق  اســـفـــل  يف  الــبــســكــويــت  يـــوضـــع 
الشفاف. 

ثم يوضع احلليب يف قدر على النار مع النشأ والكاكاو 
ثم  متماسكًا،  ويصبح  يتكاثف  ان  اىل  وحيرك  والسكر 
وهي  الثانية  الطبقة  فوقه  يصب  ثم  يــربد،  حتى  يرتك 
االوىل.  الطريقة  بنفس  ويعمل  الفراولة  بطعم  كاسرتد 
املوز  عليها شرائح  توضع  الثانية  الطبقة  تربد  ان  وبعد 
الثالثة  الطبقة  توضع  ذلــك  وبعد  دوائـــر  اىل  املقطعة 
املوز ويعمل بنفس الطريقة االوىل  وهي كاسرتد بطعم 
الكهربائي  باخلالط  الكرمية  ذلك ختفق  بعد  ثم  ايضًا. 
ملدة ثالث دقائق وهي )كيس من كريم شانيت مع نصف 
كوب حليب بارد(. وتصب الكرمية فوق الطبقة الثالثة. 
ثم يوضع الطبق يف الثالجة اىل ان يربد ويتماسك جيدًا 

ثم يقدم باردًا. والف عافية. 
سندس عدنان كاظم 

طبق الحلو )ترايفل( 

ďč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

لِك سيدتــــي



العالجات  اهم  من  يعترب  الكاكاو: 
املنبهة للجهاز العصيب. 

الــبــطــاطــا: مـــاء الــبــطــاطــا يساعد 
واالنتهاء  البواسر  امل  ختفيف  على 
من وجودها ويساعد على ختفيف امل 
الراس وهوعالج ايضا جلميع امراض 

الصداع الناتج عن الربد دهنا.

الكولسترول 
خيفض  االخـــــــضـــــــر:  ــــــشــــــاي  ال
بتناوله  وذلــــك  بــالــدم  الــكــولــســرتول 
اليوم من  مــرات يف  مرتني اىل ثالث 

كوب الشاي العادي.
يساعد  احللبة  منقوع  ان  احللبة: 
ــكــولــســرتول يف  جـــدا عــلــى خــفــض ال

الدم.
اكــثــر منه  او  يــتــنــاول فصا  الــثــوم: 
يوميا يفيد جدا يف خفض الكولسرتول 

يف الدم.
للكولسرتول  البابونج: مذيب جيد 

السّيئ بالدم ويوازن ضغط الدم.
اجلوز: خيفض مستوى الكولسرتول 

يف الدم.
زيت بذور الكتان: خيفض مستوى 

الكولسرتول يف الدم.
مستوى  يـــرفـــع  الـــعـــنـــب:  عــصــر 
الدم وخيفض  الكولسرتول اجليد يف 
ــئ وخيــفــض حــــدوث االزمــــات  ــســّي ال

القلبية.
الـــزعـــرور الــــربي: زهـــره واوراقــــه 
تفيد حالة الكولسرتول العالي يف الدم 

وختفضه وذلك عن جتربة اكيدة.
االكيدينيا  زهــر  البلدي:  الــزعــرور 
حالة  يف  اوراقها  تفيد  كما  املعروفة، 

اجلريب الشديد.
اكليل اجلبل: يفيد اكليل اجلبل يف 
حاالت الكولسرتول فانه يريح املريض 

جدا عن جتربة اكيدة.
مستوى  االســــود: خيفض  الــشــاي 
الــكــولــســرتول الــضــار يف الــــدم ومن 

خماطر االصابة بالنوبات القلبية.
خنــالــة الـــشـــوفـــان: تــســاعــد على 

خفض الكولسرتول السّيئ يف الدم.
الـــقـــرنـــفـــل: شــــرب مـــائـــه خيفض 

مستوى الكولسرتول السّيئ يف الدم.
اكل اللوز: وخلطه مع طعام املريض 
خيفض مستوى الكولسرتول الضار يف 
الدم ويساعد على التقليل من خماطر 

االزمات القلبية.
الكولسرتول  خيــفــض  اهلــنــدبــاء: 

السّيئ يف الدم.
هل تعلم: ان شرب الشاي األخضر 
كل يوم يقوي االسنان النه حيتوي على 
مبفعوله  املعروف  الفلوراين(  )معدن 

املقاوم لتسوس االسنان.
يــنــفــع وجع  الـــلـــوز  تــعــلــم: ان  هـــل 

الضرس مضغا.
هل تعلم: امللح ينفع من امل الضرس 

اكال.
اذا  الورد  )للحفظ(: ماء  تعلم  هل 

دهن منه الراس قوى الدماغ.
هل تعلم )للنسيان( 

خيطئ  اكلها  من  االكثار  الكزبرة: 
الذهن ويفسده.

النسيان  ــد  ــول ي مجــيــعــه  الــتــفــاح: 
ويــكــســل واحلـــامـــض اقــــوى فــعــال اذا 

استعمل على سبيل الغذاء.
فساد  يهيج  منه  االكــثــار  البصل: 

الذهن وجيلب النسيان.
هل تعلم )ما ينفع املرارة( 

السبانغ: يزيل االلتهاب من املرارة 
وذلك ان اخذ نيا او مطبوخا.

العناب: يفيد جدا يف تنظيم عمل 
املرارة.

ملعقتني  تـــنـــاول  الـــزيـــتـــون:  زيــــت 
صــغــرتــني مــن زيـــت الــزيــتــون النقي 
كما  املــــرارة،  حالة  مــن  حيسن  يوميا 
مع عصر  منه  كبرة  ملعقة  اخــذ  ان 
الليمون، كحامض تفيد جدا يف طرد 

احلصى من املرارة.

امساء جاسم

هل تعلم؟!
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هل تعلم




