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حنن على أبواب الشهر الكريم شهر رمضان الذي وصفه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بشهر اهلل اذ قال يف 
فإذن  اهلل(  إليكم شهر  أقبل  قد  انه  الناس  )أيها  خطبته 
حنن سنعيش فرتة زمنية مليئة بالربكة والرمحة أكثر مما 
يف غريها من األوقات، وفرتة زمنية أيامها أفضل األيام 
ولياليها أفضل الليالي وساعاتها أفضل لساعات، بل حنن 
فيها ضيوف على أكرم األكرمني وأجود األجودين، فليس 
علينا إال أن نكون مبستوى الضيوف الكرام لكي ال يغضب 
علينا املضّيف وهو اهلل تعاىل وهــذا ما أكــده رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بقول: )قد أقبل إليكم شهر اهلل 
بالربكة والرمحة واملغفرة شهر هو عند اهلل أفضل الشهور 
وايامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل 
الساعات هو شهر دعيتم فيه اىل ضيافة اهلل( هذا الشهر 
على  حريصًا  املــرء  جيعل  ما  االمتيازات  من  فيه  الكريم 
ننال  ولكي  االمتيازات،  ينال هذه  لكي  بالشروط  االلتزام 
الشروط، فالشروط  لنا من معرفة  االمتيازات البد  هذه 

هي:
1 . الصدقة على الفقراء واملساكني.
2 . توقري الكبار والرمحة بالصغار.

3 . صلة األرحام.
4 . حفظ اللسان.

5 . غض األبصار عما ال حيل النظر إليه.
6 . حفظ االمساع عما ال حيل االستماع إليه.

7 . التحنن على األيتام.
8 . التوبة من الذنوب.

9 . الدعاء يف أوقات الصالة فهي أفضل األوقات.
10 . افطار الصائمني.

11 . حسن اخللق وغري ذلك.
وأما امتيازات فهي:
1 . استجابة الدعاء.

2 . انفاسكم تكون تسبيح.
3 . نومكم عبادة.

4 . عملكم مقبول.
5 . غفران الذنوب.

6 . عتق الرقاب من النار.
7 . الثواب مضاعف.

ـــن أراد املـــزيـــد فــيــقــرأ فــضــل شهر  وغـــري ذلــــك، وم
رمضان.

قد أقبل شهر اهلل
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سؤال/ ما هو وقت النية يف صوم 
شهر رمضان؟ 

الواجب  الــنــيــه يف  وقـــت  جــــواب/ 
عند  رمضان  شهر  صــوم  ومنه  املعني 
االحوط  على  الــصــادق  الفجر  طلوع 
لــزومــًا وجيـــوز قبل هــذا الــوقــت كأن 

ينوي الصوم يف الليل. 
ســـــؤال/ هـــل جيــــزي صــــوم شهر 

رمضان كله بنيه واحدة؟
رمضان  شهر  يف  جيتزأ  جـــواب/ 
كله بنيه واحدة قبل الشهر وال يشرتط 
أن ينوي الصوم يف كل ليلة من ليالي 
شهر رمضان او عند طلوع الفجر من 

كل يوم يف الشهر. 
سؤال/ على من جيب الصوم؟ 

جـــــواب/ جيـــب الـــصـــوم عــلــى كل 
شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 

االول: البلوغ وهو يتحقق يف االنثى 
بإكماهلا تسع سنوات هاللية ويف الذكر 

بإكماله مخس عشرة سنة هاللية. 
الــعــقــل وعدم  ــي والـــثـــالـــث:  ــان ــث ال
من  الصيام على  فــال جيــب  االغــمــاء 
طيلة  باالغماء  أصيب  أو  عقله  فقد 

النهار. 
الرابع: نقاء املرأة من دم احليض 
انقطع  فلو  النهار  متــام  يف  والنفاس 
الدم عن احلائض والنفساء بعد طلوع 
الفجر مل جيب عليها صيام ذلك اليوم 
أو  الشهرية  الــدورة  بدأت عندها  ولو 
الشمس  غــروب  قبل  النفاس  دم  رأت 
ولو بقليل كانت مفطرة يف ذلك اليوم، 
وال جيوز هلا األستمرار يف اإلمساِك 

بقية نهارها بنية الصوم. 
اخلــــامــــس: احلـــضـــر: فـــال جيب 
ـــذي يسافر  الــصــوم عــلــى املــســافــر ال
ـــصـــالة، أما  ســـفـــرًا يــوجــب قــصــر ال
ــــذي يــســافــر يف ســفــر ال  املــســافــر ال
اإلقامة  كناوي  الصالة  قصر  يوجب 

فهؤالء جيب عليهم الصوم، وإذا رغب 
أن  االفطار  الذي جيب عليه  املسافر 
يصوم يف سفره فال يصح منه الصوم 

وصومه عبث وال يعفيه من القضاء. 
املــرض: فال جيب  السادس: عدم 
الصوم على كل شخص يتضرر صحيًا 
باملقدار املعتد به، سواء حصل له يقني 
بالضرر أو الظن أو االحتمال املوجب 
املناشيء  لصدق اخلوف املستند اىل 

العقالئية.
ـــا الــصــحــيــح الــــذي خيـــاف من  أم
به فال يصح  يعلم  أو  املــرض  حــدوث 
الــذي ال  منه الصوم خبــالف املريض 

يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح 
منه. 

ســــؤال/ مــا هــي املــفــطــرات اليت 
جيب على الصائم االمساك عنها؟ 

الصائم  عـــلـــى  جيــــب  جــــــــواب/ 
املفطرات  مــن  االمــســاك عــن مجــلــة 

وهي أمور: 
االول والثاني: تعمد األكل والشرب 

قلياًل كان او كثريًا. 
عــلــى اهلل  ــكــذب  ال تعمد  ــثــالــث:  ال
اهلل  اهلل)صــلــى  رســول  على  او  تعاىل 
عليه وآله وسلم(أو على األئمة)عليهم 

السالم( على األحوط وجوبًا.

ď
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املوجب  اجلـــمـــاع  تــعــمــد  الــــرابــــع: 
مل  اذا  به  الصوم  يبطل  وال  للجنابة، 

يكن عن عمد. 
ـــرأس يف  اخلــامــس: رمــس متــام ال
ولكن  الفقهاء  بني  املشهور  على  املــاء 
املختار أنه ال يضر بصحة الصوم بل 

هو مكروه كراهة شديدة. 
الغبار  أدخـــــال  تــعــمــد  ـــســـادس:  ال
على  احللق  يف  الغليظني  الــدخــان  او 

االحوط وجوبًا. 
اجلنابة  على  البقاء  تعمد  السابع: 
حتى يطلع الفجر وخيتص هذا احلكم 

بشهر رمضان وقضائه. 
او  بــاملــاء  االحتقان  تعمد  الثامن: 
وال  للضرورة،  ولو  املائعات  من  بغريه 

بأس بغري املائع أي اجلامد. 
كان  وأن  الـــقـــيء  تــعــمــد  ــاســع:  ــت ال

لضرورة من عالج مرض أو حنوُه. 
ســـــؤال/ مـــا حــكــم االدويــــــة اليت 

يأخذها املريض يف أثناء النهار؟
جــــواب/ األدويـــــة لــيــس هلــا حكم 
واحد بل هي ختتلف فبعضها ال يضر 
بصحة الصوم مثل القطرة اليت توضع 
يف العني أو االذن، والدواء الذي يصب 
فيصل  اجلسم  يف  املفتوح  اجلــرح  يف 
الصوم  يفسد  ال  وكذلك  داخله،  اىل 
الدواء الذي يزرق باألبرة يف الوريد أو 
العضلة، وال يبطل الصوم املغذي الذي 

يعطى عن طريق الوريد.
أما األدويــة اليت تؤخذ عن طريق 
الفم سواء أكانت على شكل حبوب او 
كبسوالت أو شراب فأنها تبطل الصوم 
حتى بالنسبة للمضغوطة اليت توضع 
وتنزل  تدرجييًا  وتــذوب  اللسان  حتت 

اىل اجلوف. 
الــدواء الذي يصل اىل احللق  أما 
االنــف فهو  االنــف كقطرة  عــن طريق 

يبطل الصوم. 
اما البخاخ الذي يستخدمه مرضى 
كانت  اذا  بالصوم  يضر  ال  فهو  الربو 
اجملرى  اىل  تدخل  يبثها  الــيت  املـــادة 

او  الـــطـــعـــام  دون جمــــرى  الــتــنــفــســي 
الشراب. 

تنظيف  للصائم  سؤال/ هل جيوز 
أسنانه بالفرشاة واملعجون. 

جــــواب/ نــعــم جيـــوز ذلـــك بشرط 
املعجون حبيث  بقايا  تنظيف فمه من 

ال ينزل منه شيء اىل جوفه. 
قراءة  للصائم  هــل جيــوز  ســـؤال/ 
القرآن اذا كانت عنده بعض األخطاء 

يف القراءة. 
جواب/ نعم جتوز له قراءة القرآن 
لكن من دون قصد احلكاية أي االخبار 
بذلك  يبطل  وال  املــنــزل  ــقــرآن  ال عــن 

صومه. 
سؤال/ هل جيوز للمرأة الصائمة 
املرق  وذوق  لــلــصــي  الــطــعــام  مــضــغ 

وحنوها؟ 
جواب/ ال بأس بذلك بشرط أن ال 
، واذا تعدى  يتعدى اىل احللق عمدًا 
او  الشراب من غري قصد  او  الطعام 

نسيانًا فال يضر بصحة الصوم. 
املفطرات  تــفــســد  مــتــى  ســـــؤال/ 

الصوم؟ 
املفطرات  تــفــســد  أمنـــا  جـــــواب/ 
العمد  اذا وقــعــت عــلــى وجـــه  الــصــوم 
واالخـــتـــيـــار، وأمــــا مــع الــســهــو وعدم 
القصد فــال تــفــســده، ســـواء أكـــان يف 
اقسام  مـــن  غـــريه  أم  رمـــضـــان  شــهــر 

الصوم الواجب واملستحب.
للصائم  جيــــــوز  هـــــل  ســـــــــؤال/ 

املضمضة؟ 
املضمضة  للصائم  جيــوز  جــواب/ 
يبتلع  مل  ما  لغريه  او  الــوضــوء  بقصد 
بعد  له  وينبغي  متعمدا  املاء  شيئًا من 

املضمضة أن يبصق ريقه ثالثًا.
ــًا من  ــئ ـــكـــب شــي ســــــؤال/ مـــن أرت
املفطرات يف نهار شهر رمضان فبطل 
صومه فهل جيب عليه االمساك بقية 

النهار؟ 
نعم جيب عليه االمساك  جــواب/ 

بقية ذلك النهار على االحوط وجوبًا، 
برجاء  األمــــســــاك  هــــذا  يـــكـــون  وأن 
املــطــلــوبــيــة عــلــى األحــــوط لـــزومـــًا من 
الغبار  أو  الــدخــان  بــإدخــال  االفــطــار 
على  الكذب  أو  احللق،  يف  الغليظني 

اهلل ورسوله.
افطار  الرخصة يف  وردت  سؤال/ 
شــهــر رمـــضـــان ألشـــخـــاص فــمــن هم 

هؤالء االشخاص؟
جواب/ وردت الرخصة يف االفطار 
والشيخة  الــشــيــخ  مــنــهــم  ألشـــخـــاص 
هلما  فيجوز  الــصــوم  عليهما  شــق  اذا 
االفطار ويكفران عن كل يوم مُبد من 
واذا  القضاء  عليها  جيب  وال  الطعام 
عنهما  تسقط  الــصــوم  عليهما  تــعــذر 
وال يبعد سقوط الكفارة حينئٍذ ايضًا، 
وجيري هذا احلكم على ذي العطاش، 
فــإذا شق  ايضًا  العطش(  داء  به  )من 
عليه الصوم كّفر عن كل يوم مبد واذا 
تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة 

أيضًا. 
للحامل  أيــضــًا  الــرخــصــة  ووردت 
املقرب اذا خافت الضرر على نفسها 
أو على جنينها، بل قد جيب االفطار 
كما اذا كان الصوم مستلزمًا باألضرار 
باألم أو اجلنني وتكّفر عن كل يوم مبد 
وجيب  الطعام  الــطــعــام)4/3(مــن  من 

عليها القضاء ايضًا. 
كما وردت الرخصة ايضًا للمرضعة 
على  الضرر  خافت  اذا  اللنب  القليلة 
جاز  الرضيع  الطفل  على  أو  نفسها 
هلا االفطار بل جيب كما مّر يف املرأة 
احلامل املقرب وعليه القضاء والتكفري 

عن كل يوم مبد. 
واالحوط لزومًا االقتصار يف ذلك 
على ما احنصر االرضاع بها، بأن مل 
يكن هناك طريق آخر إلرضاع الطفل 
مل  واال  مانع  دون  من  بالتبعيض  ولــو 

جيز هلا االفطار. 
السيد خضري املدني
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الفن هو اعم من االبــداع واالبداع 
هو الوصول اىل حضارة اعمق وامجل 
ـــواب تلك  ـــار اب ـــداع اال وان فما مــن اب
وحضارتها،  شأنها  من  ورفع  املدينة، 
من  كربالء  به جامعة  قامت  ما  وهذا 

نــشــاطــات لــفــن مــن الــفــنــون اال وهو 
عن  تعرب  اليت  املنمنمات  او  املرقنات 
الــقــديــم فكانت  االســـالمـــي  الـــــرتاث 
الدكتورة)صفا( هي املسؤولة عن هذا 

املعرض، وكان لنا معها هذا اللقاء.
اليت  النشاطات  عــن  فسألناها   

قامت بها ضمن هذا املعرض؟ 
النشاط  هــذا  متفضلة:  فأجابت 
املرقنات  مـــعـــرض  ــضــم  ي بــطــبــيــعــتــه 
الن  التسمية  هــذه  وســبــب  الــرتاثــيــة، 
الفن االسالمي ظهرت فيه مرقنات او 

باجلمع  تتميز  اليت  املنرية  املنمنمات 
ــارة( ــب ــع ــاب)ال ــكــت ال او  ـــصـــورة  ال بـــني 
وقبابًا  اقــــواســــًا  تــضــمــن  فــاملــعــرض 
ومـــفـــردات اســالمــيــة مــســتــوحــاة من 
ذات  ويف  االســالمــيــة  العربية  البيئة 

الوقت ُيشعر بأن هناك عبارات حمببة 
واخرى غري حمببة وآيات قرآنية هلا 
ان  كما  املسلم،  اثر مبارك على حياة 
هناك الكثري من العبارات اليت حيب 
املسلم اظهارها ملا هلا من وقع مجيل 

على نفسه وعلى نفوس اآلخرين. 
ـــيت رمســـت على  ال ــوحــات  ــل ال ان 
الرتاثي  الــبــيــت  عـــن  ــعــرّب  ت الـــزجـــاج 
العراقي) االسالمي( باسلوب حديث، 
لالعمال  خمصص  الثاني  واملــعــرض 
الشياء  إعــــادة  فيها  ـــيت  وال الــيــدويــة 

وتوظيفها  مهملة  تبدو  قد  وحاجيات 
مسحة  وإعــطــاؤهــا  فنية،  اعــمــال  يف 
مجالية او وظيفية، وذلك للحفاظ على 
بيئة نظيفة ونقية وانتاج اعمال تفيد 
ــوع مــن اظــهــار ذائقة  الــذائــقــة وهــي ن
املــتــذوق، رغــم انها من مــواد رخيصة 

لننأى بها عن التبذير واالستهالك. 
الغاية  ان  قائلًة  حديثها  واختتمت 
تأسيس  املعرض هو حماولة  من هذا 
فــــٍن عـــربـــٍي اســـالمـــي حيــمــل اهلوية 

العراقية. 
بطالب  ــــر  ــــقــــواري ال الـــتـــقـــت  ثــــم 
املاجستري مثنى رياض/ فنون تشكيلية 
الغاية  هــي  مــا  فسألناه  خـــزف،  فــرع 
لألعمال  املــعــرض  يف  مشاركتكم  مــن 

اليدوية ؟ 
الــغــايــة مــن املــشــاركــة هــي اطالع 
وطريقة  الرتاثية  االعمال  على  الغري 
او  الفخارية  االعــمــال  على  تنفيذها 

اخلزفية.
اميان  املاجستري  طالبة  فتداخلت 
للمعرض  حـــضـــورنـــا  ــد  عــن فـــقـــالـــت: 
ببعض  وقيامنا  مــرة  الول  واملــشــاركــة 
ــة فيها  ــشــارك االعـــمـــال اخلــزفــيــة وامل
جسدنا بذلك بعض االعمال الرتاثية 

من خالل الرسم عليها والنحت.

التراث االسالمي ابداع وفن
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د.نادية  بالدكتورة  القوارير  والتقت   
صـــاحل الــوائــلــي/ رئــيــســة قــســم ادارة 
عن  سؤالنا  وبعد  الفندقية،  املؤسسات 
اعاله  املعرض  كــان  الــذي  املؤمتر  هــذا 

على هامشه:
 اجابت متفضلة: ان النشاط يتعلق 
للموافقة  استثناء  على   مبؤمتر حصل 
على وضع نشاطات تتعلق بدور السياحة 
لدور  كــربــالء  وخــصــوصــًا يف حمافظة 

النشاط السياحي الديين فيها. 
عامة جلميع  دعوتنا  ان  واضــافــت   
اجلــامــعــات يف قــطــرنــا احلــبــيــب وذلك 
ـــى مجـــيـــع االجنــــــــازات  ــــالطــــالع عـــل ل
العلمي  بــالــكــادر  والــكــفــاءات اخلــاصــة 
املؤمتر  هــــذا  ان  حــيــث  واالعــــالمــــي، 
ميتلكه  ملــا  السياحي  بالقطاع  خيتص 
فيه  االهتمام  لكن  للبلد  غنية  ثروة  من 
قليل جدًا، ومبا ان العراق زاخر باملوارد 
السياحية وان اقتصادنا احادي اجلانب 
اذ يعتمد تصدير النفط فيجب تسليط 
الضوء على القطاع السياحي، وذلك ملا 
ارباح،  من  الوطين  االقتصاد  على  يدر 
ويسهم ايضًا يف توفري جانب كبري من 
نوعًا  حتقق  كما  واالطــمــئــنــان  الــراحــة 
على  ســواء  االقتصادي  االستقرار  من 
مستوى الفرد ام على مستوى اجملتمع. 

القسم/  مقرر  االخ  اىل  انتقلنا  ثم 

ادارة  الــزبــيــدي/  خليل  اســتــاذ مســري 
املؤسسات الفندقية وسألناه عن طبيعة 

عمله هنا؟ 
فأجاب: انا عضو اللجنة التحضريية 
للمؤمتر يف كلية العلوم السياحية، وقد 
ضــم املــؤمتــر اكثر مــن مئة حبــث مفرد 

ومشرتك من اجلامعات العراقية. 
اقامة هذا  ما اهلدف من  القوارير: 

املؤمتر؟ 
املؤمترات  اقامة  ان اهلدف من  ج/ 
هي دعوة عامة جلمع الكفاءات،العلمية 

لرفع واقع السياحة يف العراق.
وقد قامت القوارير جبولٍة اخرى يف 
معرض الكتاب املقام ايضًا على هامش 
املؤمتر،فالتقينا مبدير مؤسسة الثقلني 

الثقافية عدنان 
الشوك  نــاصــر 
بإجياز  وحتدث 
عن عمله داخل 
املؤسسة  هـــذه 

فقال:
اســــــــســــــــت 
يف   1989 ســنــة 
منطقة  دمــشــق 
زينب  ــدة  ــســي ال
يف  فــرع  وافتتح 
حارة حريك يف 

بريوت سنة 1991 ويف سنة2003 افتتح 
وهــي مؤسسة خريية  الــعــراق  فــرع يف 
تذهب مجيع وارداتها اىل مؤسسة ايفاء 
ومشاركاتنا  ــام،  ــت االي لكفالة  اخلــرييــة 
كلية ويف خمتلف  كلية اىل  متعددة من 

اجملاالت.
الــقــواريــر: هــل شــاركــت مؤسستكم 
علمية  مبطبوعات  الثقلني(  )مؤسسة 

هامة ام باملطبوعات الدينية فقط؟ 
لدينا  املــوجــودة  الكتب  إن  فــأجــاب: 
فقط  الدينية  الكتب  على  تقتصر  مل 
ومتنوعة  عــامــة  ثــقــافــات  ذات  وامنــــا 
اجملتمع،  فئات  لكافة  االستفادة  لتكون 
الطلبة  من  العديد  املعرض  ويــزور هذا 
والطالبات والباحثني وقد اعجب كثري 
من رواد املعرض مبنشورات ومطبوعات 

مؤسستنا.
انتهينا من جولتنا  ان  وبعد  اخــريًا   
يف اروقة جامعة كربالء ويف كلية العلوم 
بــالــعــامــلــني عليها  ولــقــائــنــا  الــســيــاحــيــة 
واالمتنان  اجلزيل  بالشكر  هلم  توجهنا 
والرتحيب  اللقاء  حفاوة  على  العظيم 

متمنني هلم دوام املوفقية والسداد.
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الزهراء  شخصية  عــن  احلــديــث 
وخطبها  ومواقفها  الــســالم(  )عليها 
هو سر من اسرار اهلل تعاىل يف خلقه 
اليت  اهلل  أنـــوار  مظاهر  مــن  ومظهر 
ورمحته  ولطفه  حكمته  فيها  تتجلى 

تعاىل.
اذ مل تكن الزهراء )عليها السالم( 
من  امـــرأة  كــأي  الــعــاديــة  بالشخصية 
النساء كيف تكون!! ومؤشرات العظمة 
ما  خــالل  من  واضحة  التميز  ودالئــل 
جاء يف القرآن الكريم عن شخصيتها، 
وكذلك االحاديث النبوية الشريفة اليت 
الرسول  عن  املسلمني  مصادر  ترويها 
وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  االعظم 
العظمة يف شخصية  تلك  تؤكد  واليت 

الزهراء)عليها السالم(.
إن خروج الزهراء )عليها السالم( 
رسول  ابــيــهــا  مسجد  اىل  بيتها  مــن 
امٌر  وآلــه وسلم(  اهلل )صلى اهلل عليه 
التساؤالت  ويــثــري  االنــتــبــاه  يسرتعي 
ــا ان  ــن ــأي حـــول هـــذا املـــوقـــف، لـــذا ارت
خطبة  )شــرح  الكريم  للقارئ  نوضح 

الزهراء)عليها السالم((، 
وبيانها للناس ملا هلا من 
اهمية بالغية وملا فيها 
ملظلومية  ـــان  ـــي ب مــــن 
الـــزهـــراء )ســــالم اهلل 

عليها(.

نص الخطبة 
ما  على  ))احلمد هلل 

ما  على  الشكر  وله  أنعم. 
أهلــم، والثناء مبا قــّدم، من 

عموم ِنَعٍم أبتداها ، وسبوِغ آالء 
أسداها، ومتام ِمنن واالها((.

فقرات الخطبة

•) الحمد هلل على ما أنعم (:- 
) احلمد( وهو الثناء باجلميل على 
للممدوح  والتبجيل  التعظيم  قــصــد 
سواء لنعمة أو غريها أو هو الثناء على 
من  هلل  ثابت  ألنــه  االختياري  اجلميل 
غري أن يلحظ االنسان نعم اهلل عليه بل 
ألن اهلل تعاىل ال يفعل أال اجلميل فهو 

مستحق 
على  احلــمــد 

ما فعله . واأللف والالم 
واالستغراق  للجنس  احلمد  لفظة  يف 
مبعنى ان كل محد وثناء خيتص باهلل 
تــعــاىل دون ســـواه على مــا انــعــم على 

عباده من النعم بأنواعها وأصنافها.

اشراقات فكرية من انوار 
خطبة الزهراءعليها السالم

احللقة االوىل
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•)وله الشكر على ما ألهم ( :- 
االحسان  عــرفــان  بالضم  الشكر 
ونشره وال يكون اال عن يد )أي إنعام 
السالم(  )عليها  وقــوهلــا   ) وتــفــضــل 
)على ما أهلــم ( إشــارة اىل 
الباطنية  النعم 
لعلم  كا

والــــغــــرائــــز 
االنسان  أهلـــم  الـــيت 
وغــري االنــســان إيــاهــا فــإن اإلهلـــام يف 
القلب والنفس كالتلقني وهو يتم على 
 . عليه  للوقوف  ألحــد  سبيل  ال  وجــه 
السالم(  )عليها  الزهراء  أن  وحيتمل 
بــاإلهلــام اإلهلـــام اخلـــاص بهم  أرادت 

املعصومني(  )أعين  السالم(  )عليهم 
)عليهم  علومهم  مصادر  من  كمصدر 

السالم( .

•)والثناء بما قدم (:- 
له  واجـــب  اهلل  على  الــثــنــاء  إن  اي 
تعاىل مبا قدم لعباده من النعم حيث 
اآلخرة  الـــدار  آخــرهــا يف  نعمًا  إن هلل 
وله  ذلــك  وغــري  ونعيمها  اجلنة  وهــي 
تعاىل نعم قد قدمها يف هذه الدنيا 

على بقية النعم يف اآلخرة .

•)من عموم نعم ابتداها( 
اليت  االهلية  النعم  إن 
على  املــــــوىل  افـــاضـــهـــا 
عامة  نعم  منها  عــبــاده 
ــعــم خـــاصـــة .  ــهــا ن ومــن
اليت   : العامة  فالنعم 
تعاىل  اهلل  ـــتـــدأهـــا  اب
والرتاب  واهلــواء  كاملاء 
نعمة  ــهــا  ــل وقــب والــــنــــار 
والنعم  واخلــلــق  اإلجيـــاد 
االبــتــدائــيــة كــاجلــاذبــيــة يف 
احملدودة  واملــســافــة  االرض 
وبني  والقمر  االرض  بني  الــيت 
ذلــك مما  والشمس وغــري  االرض 
علم به البشر . فهذه النعم شاملة يتمتع 
املخلوقات  عامة  منها  ويستفيد  بها 

االرضية .

•)وسبوغ آالء اسداها (:- 
النعم الــيت اسداها أي  ومــن هــذه 
اعطاها اجلليل لعباده واسبغها عليهم 
أي اوسعها من تلك النعم خاصة ، وهي 
تلك اليت ختص كل خملوق كفرد من 
خلق اهلل منفصل عن بقية املخلوقات 

من  الـــواحـــد  كــالــفــرد  مشخصاته  ــه  ل
الناس .

ختصه  بنعم  عليه  اهلل  انــعــم  فقد 
ــه وجــــوده اخلـــاص ومميزاته  ل كــفــرد 
واجلوارح  االعضاء  كنعمة  الشخصية 
الــيت يشعر بها  واملــشــاعــر واملــــدارك 

االنسان وكذلك غري االنسان .

•)وتمام منن واالها ( :- 
النعم  بها  واملــراد  املّنة  املنن: مجع 
التامة غري الناقصة اليت مّن بها اهلل 
من غري  متوالية  االنسان  على  تعاىل 
مّنة  غري  من  كريم  معٍط  من  انقطاع 
النعمة  بعد  النعمة  فتابع  عبادة  على 
ــيــه وجودهم  ووفــــر كــل مــا حيــتــاج ال
وبقائهم مّن بها عليهم بصورة متوالية 
أي متتابعة ال انقطاع لفيضه وعطائه. 
قد كرر االمتنان بها عليهم يف القرآن 
الكريم فكثريًا ما يذكرهم بنعمة آالئه 
مــنــه حسن  وهــــذا  عليهم  بــهــا  وميــــّن 
مجيل حيث هو مفيض من استحقاق 
سابق للمخلوق ولو صدر هذا املن من 
إال ألن  ذاك  وما  قبيحًا  لكان  املخلوق 
املنعم  نعم  لــوصــول  واســطــة  املــخــلــوق 
ولذلك نهى عنه يف قوله تعاىل: }وَلاَ 
ويف   )6: )املدثر  تاَسْتاَْكثِرُ{  تاَمْنُنْ 
صَدَقاَاتُِكمْ  ُتبْطُِلوا  }لاَ  تعاىل:  قوله 

بِالْمَنِّ وَاْلاَذاَى{ ) البقرة : 264( .
انتهى شرح املقطع األول ويف العدد 
من  الثاني  املقطع  لشرح  تتمة  القادم 
القراء  املتابعة من  اخلطبة لذا يرجى 
واصحاب القلم، وإننا نسأل اهلل تعاىل 

السداد والقبول .
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عن داود بن كثري عن أبي عبد اهلل 
الصادق )عليه السالم( إن فاطمة بنت 
وسلم(  وآلــه  عليه  اهلل  )صلى  حممد 
حتــضــر لــــزوار ابــنــهــا احلــســني )عليه 

السالم( فتستغفر هلم ذنوبهم. 
ــم: مسعت  ـــن مــســل عـــن حمــمــد ب
حممد)عليه  بــن  جعفر  اهلل  عبد  ــا  أب
بن  احلـــســـني  إن  يـــقـــول:  الــــســــالم( 
عّز  ربــه  الــســالم(عــنــد  علي)عليهما 
ينظر اىل موضع معسكره ومن  وجّل 
وينظر اىل  مــعــه،  الــشــهــداء  مــن  حله 
زواره، وهو اعرف حباهلم وبأمسائهم 
آبائهم، وبدرجاتهم ومنزلتهم  وامساء 
بولده،  عند اهلل عّز وجــلّ من احدكم 
له،  فيستغفر  يبكيه،  مــن  لــريى  ــه  وان
ويسأل آباءه أن يستغفروا له، ويقول: 
لــو يعلم زائـــري مــا أعــّد اهلل لــه لكان 
لينقلب  وإنــه  جزعه،  من  أكثر  فرحه 

وما عليه من ذنب. 

من كرامات سيد 
الشهداء)عليه السالم(

سيد  عــن  املنقولة  الــكــرامــات  إن 
ننقل  كثرية  الــســالم(  الشهداء)عليه 

منها هذه الكرامة تيمنًا وتربكًا: 

روى ابن خالويه عن األعمش عن 
واهلل  قــال:  األســدي  عمرو  بن  منهال 
السالم(  احلسني)عليه  رأس  رأيـــت 
ـــا بــدمــشــق وبـــني يديه  حــني مُحـــل وان
رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ:}أاَمْ 
��هْ��فِ  الْ��كاَ أاَصْ����حَ����ابَ  أاَنَّ  حَ���سِ���بْ���تَ 
يَاتِنَا عَجَبًا{)سورة  اُنوا مِنْ آاَ وَالرَّقِيِم كاَ
بلسان  الــــرأس  فنطق  الــكــهــف/9(. 
جهارًا:)أعجب  وقــال  فصيح،  عربي 

من اصحاب الكهف قتلي ومحلي(. 

تراب القبر الشريف
لــقــد حــــارب الــطــغــاة فــكــر االمام 
ألنه  السالم(ونهضته،  احلسني)عليه 
عروشهم،  على  الكبري  اخلطر  يشكل 
فحاولوا أن يبعدوا االنظار عن اهدافه 
وثــورتــه، بل حتى عن قــربه، فحاربوا 
زائــريــه، ثــم هــدمــوا مــرقــده الطاهر، 
وأجروا املاء عليه حتى خفيت معامله، 
والتأريخ حيدثنا: جاء اعرابي يزحف 
اىل القرب، فجعل يأخذ قبضة ويشمها 
احلسني)عليه  قــرب  عــلــى  وقـــع  حــتــى 
السالم( وبكى، فقال: بأبي وأمي ما 
ثم  ميتًا،  تربتك  وأطيب  أطيبك  كــان 

بكى وأنشأ يقول: 

وليه          عـــن  قــــربه  لــيــخــفــوا  أرادوا 
فطيب تراب القرب دّل على القرب

مدح عظيم الرض كربالء
بــلــد املوصل  انـــه كـــان يف  اشــتــهــر 
ولــد، فعاهد  له  يكن  رجل ناصي مل 
ان جيعله  ـــدًا  ول رزقـــه  ان  تــعــاىل  اهلل 
)عليه  اهلل  عبد  ابــي  زوار  طريق  على 
السالم( لسلبهم واخذ امواهلم فرزقه 
منه  وأنـــس  بلغ  فلما  ذكـــرا  ولـــدا  اهلل 
الرشد والكمال قال له يومًا: ان لي مع 
اهلل تعاىل عهدًا فيك، فقال: ما هو؟ 

ــًا تــســلــب فيه  قــــال: تــســكــن مــكــان
دائمًا زوار احلسني فاخذ الولد يأمر 
واتى  اسلحته  ومحـــل  املــلــعــون  والــــده 
اىل اطــراف كربالء واستقر يف قرب 
امه  وكــان  املعهود  للعمل  الــســالم  تــل 
خليل فرأى يوما يف املنام ان القيامة 
ليلقوه  اليه مالئكة  واقبلت  قامت  قد 
فلم  فيها  والقوه  فاخذوه  اجلحيم  يف 
حترقه نارها وقالت املالئكة للنار: ملَ 

مل حترقه؟
فقالت: كيف احرقه وقد لطخ بدنه 
وتشيع  الرجل  فانتبه  كربالء،  بــرتاب 

واختار كربالء للمجاورة. 

زوار االمام الحسين )عليه السالم(
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وقوة  نفسانية سامية  ملكة  وهو 
يربهن  أن  اإلنــســان  يستطيع  إرادة 
ــســن خــلــقــه بـــال تــكــلــف منه  عـــن ُح
الواقع.  يــطــابــق  اإلخـــبـــار مبــا  وهـــو 
الذي  اإلنــســان  يرمز إىل  والــصــدق 
يسيطر عقله على هواه ويرمز إىل 
به  يتحلى  من  إىل  ــؤدي  وي الطهارة 
ــى من  وأدن واالحـــرتام  التقدير  إىل 
قال  اللسان.  الخيــالــف  أن  الــصــدق 
اهلل  اتقوا  إمَنُواْ  الذِينَ  }يأيُّها  تعاىل: 
وكوُنواْ مَعَ الصادقني{ وقال تعاىل: 
ال��ك��ت��ب إدري����س إنهُ  }واذك����ر يف 

كان صديقًا نبيًا {
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
يف  غــدًا مين  )أقربكم  وسلم:  وآلــه 
وأّداكم  للحديث  أصدقكم  املــوقــف 
وأحسنكم  بالعهد  وأوفاكم  لألمانة 

خلقًا وأقربكم من الناس( .

اإلصالح بين الناس 
والنصيحة والموعظة 

لآلخرين
اإلصالح بني الناس هو التقريب 
بني الناس وإزالة مابينهم من عداوة 

بينهم،  املـــــودة  وإرجــــــاع  وقــطــيــعــة 
وأصلحوا  اهلل  }ف��ات��ق��وا  تــعــاىل:  قــال 
تعاىل:  ــــــال  وق ب���ي���ن���ك���م{  ذات 
}إمن����ا امل��ؤم��ن��ون إخ����وة ف��أص��ل��ح��وا بني 
أخويكم{ وقال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: )ما عمل امرؤ 
عماًل بعد إقامة الفرائض خريًا من 
إصالح بني الناس يقول خريًا وينمي 
خــريًا(، وقــال صلى اهلل عليه وآله 
وسلم: )إن أعظم الناس منزلة عند 
أرضه  أمشاهم يف  القيامة  يوم  اهلل 
اإلمام  وعـــن  خلــلــقــه(.  بالنصيحة 
عــلــي عــلــيــه الـــســـالم: )مـــن حذرك 
الصادق  اإلمــام  بّشرك(. وعن  كمن 
املؤمن  يستغين  )ال  الــســالم:  عليه 
ثالث  إىل  احلاجة  وبــه  عن خصلة 
عــّز وجل،  اهلل  مــن  توفيق  خــصــال: 
وواعـــــظ مـــن نــفــســه، وقـــبـــول ممن 
عليه  املؤمنني  أمري  ينصحه(، وعن 
عليك،  مشفٌق  )مناصحك  السالم: 
عواقبك،  يف  نــاظــر  إلــيــك،  حمسن 
مستدرك إىل فوارطك، ففي طاعته 

رشادك، ويف خمالفته فسادك(.

صلة الرحم وآثارها 
وهو إشراك أقرباء اإلنسان مبا 
ناله من املال واجلاه وسائر اخلريات 
ــواجــب  معهم من  والــقــيــام بـــأداء ال
أحواهلم   وســــــؤال  ــــارة  ــــزي ال ــث  حــي
ومساعدتهم إذا احتاجوا للمساعدة 
والسرور  الـــفـــرح  يف  ومــشــاركــتــهــم 
من  يصل  فاملؤمن  قطيعتهم  وعــدم 
عليه  اهلل  صلى  النّي  وعــن  قطعه. 
ثوابًا  أعجل اخلري  )إن  وسلم:  وآله 
صلة الرحم(. وعنه صلى اهلل عليه 
ــه وســلــم: )فــإن الــرحــم لــه لسان  وآل
ــارب  صل  يــوم القيامة ذلــق تقول ي
قطعين..(،  من  واقطع  وصلين  من 
تهّون احلساب وتقي  الرحم  )وصلة 
عن  قطيعتها:  وآثــار  السوء(،  ميتة 
الني )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
)ثــالثــة ال يــدخــلــون اجلــنــة، مدمن 
مخر، مؤمن سحر،  وقاطع رحم(، 
السالم(:  )عليه  علي  االمـــام  وعــن 
الرحم(  قطيعة  مــن  النقم  )حــلــول 
وعن االمام الصادق )عليه السالم(: 
قطيعة  الفناء  تعجل  اليت  )الذنوب 

الرحم(. 
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الــــدم: هــو عــبــارة عــن ســائــل لزج 
الــلــون، معتم، جيــري يف داخل  امحــر 
الــدمــويــة، وميــألهــا ويندفع  ــة  االوعــي
يفضل  اجلـــســـم  اجــــــزاء  ــع  مجــي اىل 
الدم  وحيمل  القلب،  عضلة  انقباض 
الغذاء واالوكسجني واملواد الكيميائية 
واالعضاء  االنسجة  لعمل  الضرورية 
كافة  االمــراض، اىل  وعوامل مقاومة 

اقسام اجلسم. 
وكذلك ينقل الدم غاز ثاني اوكسيد 
املختلفة  اجلسد  اجــزاء  من  الكربون 
وينقل  مــنــه،  للتخلص  الــرئــتــني  اىل 
عن  بعيدًا  اجلسم  نفايات  ايضًا  الدم 
على  احملافظة  يف  ويساعد  االنسجة 

درجة حرارة اجلسم. 
ما هي فئة الدم؟ 

الدم، هي بصمة وراثية، مثل  فئة 
 ،)DNA(د.ن.أ الـــنـــووي  احلــامــض 

حتدد هويتنا.

فصائل الدم حسب 
التسلسل: 

ان خواص اجلدود االوائل الوراثية، 
ما تزال موجودة يف دمنا. 

اختصار  هــي   :Oالدموية الــفــئــة 
القديم،  االنكليزية)old(اي  للكلمة 
ترتبط  وهــي  دم،  فصيلة  اقــدم  وهــي 
ببلوغ االنسان اعلى مرتبة يف سلسلة 
النبات  يتناول  اصبح  حبيث  الــغــذاء، 

واحليوان. 
اىل  تــــــنــــــســــــب   :Aالفئة
كلمة)agrarian( أي املزارع، وظهرت 
العمل يف  البشر ميارسون  عندما بدأ 
الزراعة، وترتبط بتطور حياة االنسان 
الـــطـــرائـــد الربية  مـــن مــرحــلــة مجـــع 
استقرارًا،  اكثر  اسلوب  اىل  والنبات 
وانتشارًا  شيوعًا  اكثر   Aالفئة وتعترب 

لدى املواطنني االوربيني.
تعين)Balance(أي   :Bالفئة

بــــرزت مـــع خــــروج الناس  املــــتــــوازن، 
البارد  مبناخها  الشمال  منطقة  اىل 
من  اي هجرتهم  الــوعــرة،  واراضــيــهــا 
قارات  اىل  افريقيا  االول  موطنهم 

اوربا وامريكا واسيا. 
وهــــــي   :ABالفئة ــــــــــــا  ام
فصيلة)modern(العصرية، فظهرت 
خمتلفة  جمــمــوعــات  اخــتــالط  نتيجة 
وتنجم عن  الوجود،  نادرة  البشر،  من 
الفئة القوقازيني حاملي  بني  اختالط 
A واملغول اصحاب الفئة، وتعترب من 

احدث فئات الدم.
زمرة)فصيلة( نعلم عن  ماذا  س/ 

الدم؟ 
اىل  الــــــدم  ــة  ــل فــصــي تـــشـــري  ج/ 
يصنف  الــيت  الفصيلة  او  اجملــمــوعــة 

فيها الناس، حسب نوع دمهم. 
وتعتمد الفصائل على االختالفات 
يف اجلــزيــئــات املـــوجـــودة عــلــى سطح 

فصائل الدم 
وشخصية االنسان

• ما هي فئة الدم. 
حقًا  الدم  تحدد فصيلة  هل   •

شخصية االنسان. 
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كريات الدم احلمراء. 
  . RHو ABOوهناك تصنيفات

العوامل  احـــد  الـــدم  فصيلة  تــعــد 
الكائن  شخصية  حتــديــد  يف  املــهــمــة 
لذا  سلوكه،  وامنــاط  وهويته  البشري 
فــان عـــددًا مــن االشــخــاص يعتقدون 
بأن فصيلة الدم، ميكنها حتديد مهنة 

االنسان ومصريه. 
س/ هل حقًا فصيلة الدم هلا تأثري 

على شخصية االنسان؟ 
ان  فالصحيح  بــنــعــم،  جنــيــب  ج/ 
مكونات  فيها  مبــا  املــاديــة  املــكــونــات 
الدم، ميكن ان يكون لديها تأثري على 

شخصية الفرد.   
ان االرتــبــاط املــزعــوم بــني فصيلة 
على  ببساطة  ــيَن  ُب والشخصية  ــدم  ال
عند  تشاهدها  الــيت  العامة  السمات 
يــنــتــمــون اىل كل  الـــذيـــن  االشـــخـــاص 
ان  املختلفة،  الدم  من فصائل  فصيلة 
مســة واحــــدة مــن الــــدم، ال ميــكــن ان 
للتكهن بشخصية  دقيقة  تكون طريقة 

االنسان. 

كيف تعرف صفاتك من 
فصيلة دمك؟ 

لكل  ان  نــظــريــًا،  اليابانيون  اثــبــت 
فصيلة دموية من فصائل الدم االربع، 
صفاتها املميزة، ووضعوا قاعدة حتكم 

هذه العملية. 
الواليات  يف  تطبق  اصبحت  وقــد 
)B.t.p.a( باسم  االمريكية  املتحدة 
على  لـــلـــتـــعـــرف  الـــــــدم  ـــيـــل  )حتـــل او 

الشخصية(. 
التحليل  هــذا  دائـــرة  اتسعت  وقــد 
يف اليابان، فشملت االطباء النفسيني 
االجتماعيني  واالخــــتــــصــــاصــــيــــني 
واالعالم  الدعاية  فن  على  والقائمني 

وغريهم. 
هذه هي بعض النتائج اليت توصلوا 

اليها: 
تنتمي  شخصيتك  كــانــت  اذا   -1

اليت  الشخصية  ان   :Oفصيلة اىل 
تــنــتــمــي اىل هــــذه الــفــصــيــلــة، ســـواء 
امـــرأة، هــي شخصية  ام  رجــاًل  كانت 
ونشيطة،  وعنيدة  ومنبسطة،  منفتحة 
الغضب  سريعة  شخصية  ايضًا  وهــي 
بالغرية،  عمومًا  تتصف  كما  وكرمية، 
ــك فــصــاحــبــهــا عـــــادًة مـــا يتجنب  ــذل ل
الرذيلة، ونادرًا ما يشعر باحلقد، وهي 
شخصية واقعية ومنظمة وقادرة على 
وتتلخص عيوبها يف  بسهولة،  الرتكيز 
ما  حد  اىل  عدوانية  شخصية  كونها 
وسريعة االستثارة وعنيدة، وهي احيانًا 
شخصية متعجرفة وحتتقر اآلخرين. 
2-  اذا كنت تنتمي اىل فئة الدم

A: ان من ينتمي اىل هذه الفئة، هو 
انسان منظم ومتوازن ومنتج وخملص 
على  يطغى  لــديــه  فالعقل  احلـــب،  يف 
العاطفة، لديه اتزان داخلي ومشاعره 
الصمود  ــى  عــل تـــســـاعـــده  ــقــرة  املــســت
اخلارجية  االغـــــــراءات  مــواجــهــة  يف 
واملغامرات، وجتعله اكثر استقرارًا من 
غريه يف احلب والــزواج، أما بالنسبة 
يف  فتتلخص  ضعفه،  ونــقــاط  لعيوبه 
اآلتــــي: تــشــاؤم مــزمــن وخــجــل وميل 

اىل البطء واالنــزواء ونقص الثقة يف 
النفس. 

زمرة  اىل  تنتسب  كــنــت  اذا   -3
سريع  عاطفي  شخص  فأنت   :Bالدم
الفئة  فهي  ومبتكر،  متميز  البديهية، 
الفنانني  من  العديد  اليها  ينتمي  اليت 
واملبدعني، ومن ينتمي هلذه الفصيلة، 
االعصاب  هــــادئ  انـــســـان  عــــادة  هـــو 
تأتي  افــعــالــه  ردود  أن  كما  وجــــذاب، 
التنبؤ  ميكن  ال  حبيث  مفاجئة،  دائمًا 
أن  جند  اآلخــر،  اجلانب  وعلى  فيها، 
عمومًا  هو  الفصيلة،  هلذه  ينتمي  من 

شخص متمرد وغري مطيع. 
للفصيلة تــنــتــمــي  كــنــت  اذا   -4

AB: من ينتمي هلذه الزمرة الدموية، 
جدًا،  حساس  شخص  الغالب  يف  هو 
أنه  مبعنى  وعقالني،  البديهية  سريع 
للعاطفة  جلوئه  من  اكثر  للعقل  يلجأ 
يف مـــوازنـــة امـــــوره، كــمــا أنـــه يصعب 
اىل  افعاله،  وردود  بتحركاته  التنبؤ 
جانب ذلك، فهو يتميز بالكرم وهدوء 
اجتماعي  انـــســـان  وهـــو  االعـــصـــاب، 
اما  االوىل،  الدرجة  من  وديبلوماسي 
نقاط ضعفه فتتلخص يف كونه سريع 
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الغضب، ومرتدد وفيه رغبة يف التكتم 
الشديد ويتسم بالفوضوية. 

كيف تحدد شخصيتك 
حسب فصيلة دمك 

الشخصية  العلماء  بعض  يصنف 
لفئة  تبعًا  انـــواع  اربــعــة  اىل  البشرية 

الدم، هي التالية: 

 A1-صاحب الفئة الدموية
الشخص املنغلق على نفسه 

يتمتعون   Aالدم فصيلة  اصــحــاب 
على  منغلقة  انــســجــامــيــة  بشخصية 
نفسها، وتعرف كيف ختفي مشاعرها 
اقصى  اىل  باسرارها  حتتفظ  جيدًا، 
حد ممكن، وهي ايضًا شخصية حمبة 
للنقد وساخرة يف بعض االحيان، لكنها 
مستمعة جيدة واصحابها طيبون جدًا، 
الدموية  الزمرة  هذه  اصحاب  ان  كما 
ومشاعرهم  متقدة،  بعاطفة  يتميزون 
ــــني احلـــب  مـــتـــطـــرفـــة، ويـــنـــتـــقـــلـــون ب
والكراهية، وال يعرفون احللول الوسط، 
وهم غيورون ويغضبون ألتفه االسباب. 

 احلالة الجتماعية والعملية لصاحب زمرة 
Aالدم

A ـــدم  ال فصيلة  اصــحــاب  يتميز 
والفاعلية،  بـــاجلـــديـــة  حــيــاتــهــم  يف 
ما  حتب  عندما  منظمة  وشخصيتهم 
بــاملــلــل وعدم  امـــا اذا شــعــرت  تــفــعــل، 
اقصى  اىل  الالمباالة  فتعلن  الراحة، 
كبريًا  احــســاســًا  لديها  ان  كما  حــد، 
باملسؤولية، وتؤديها بنجاح كبري، ولن 
املسؤوليات  تبعة  زمالئها  على  تلقي 

اليت اوكلت اليها. 
للبيئة  حــســاســة  شــخــصــيــة  وهـــي 
العمل  بها، وجتد صعوبة يف  احمليطة 
كــمــا حتتاج  مــنــاســب،  يف جـــو غـــري 
باهلا  يشغل  مــا  واكــثــر  رؤسائها  لثقة 
بكثرة  تشعر  فعندما  املنافسة،  روح 
اخرى  مـــرة  حــوهلــا حتتمي  املــنــافــســة 

داخل قوقعتها. 
هذه  صــاحــب  عند  الصحة  حــالــة 

الفئة الدموية: 
اكثر  الــشــخــصــيــة  هــــذه  ــعــرض  ــت ت
مــــن غـــريهـــا لـــالصـــابـــة بــــاالمــــراض 
النفسية والعصبية، فقد اثبتت احدى 

هذه  اصحاب  ان  االملانية  الــدراســات 
الفصيلة ممن جتــاوزوا سن اخلامسة 
والسبعني يدخلون املستشفى اكثر من 

غريهم. 

2- صاحب زمرة الدمB اناني 
ويحرتم القوة

الدموية  الفصيلة  هــذه  ألصــحــاب 
وغري  صلبة  تبدو  ايقاعية،  شخصية 
مرنة وانانية، وتبحث عن نفسها اواًل، 
كما انها حترتم القوة وتقدرها، وهي 
والسلوك،  الــســلــطــة  تــعــطــي  كــذلــك، 
وتكره  تــصــرفــاتــهــا،  ــل  ك االولـــويـــة يف 

الضعف بكل صورة. 
يتمركز  الشخصية،  هذه  وصاحب 
االختالط،  وقليل  نفسه،  حــول  قلياًل 
وميــيــل التــبــاع طــريــقــتــه اخلــاصــة يف 
ايقاعه اخلاص  العمل واحلياة، وعلى 

جدًا. 
يف  صعوبة  وجيــد  بالتفرد  يشعر 
وضـــع احـــد زمــالئــه حمــلــه، كــمــا أنه 
كل  يف  اهلل  على  يتوكل  مؤمن  انــســان 
بالصراحة  ويتميز  وامـــــوره،  افــعــالــه 
واالخالص، وميكن االحتفاظ بصداقته 

طوال العمر. 

احلياة العملية والجتماعية 
يتميز هؤالء يف حياتهم باالستقرار، 
وهم اصحاب شخصية ختتار لنفسها 
هدفًا وحتدد طريقًا ال حتيد عنه وحتب 
كل  وختضع  النظام،  وتعشق  التميز، 
االشياء واالمور للمنطق واحلسابات. 

الصحة
بوسواس  مصابة  الشخصية  هــذه 
املرض، لذلك تقضي معظم اوقاتها يف 
من  صاحبها  يعاني  االطباء،  عيادات 
امراض اجلهاز اهلضمي واحلساسية 

وامراض الصدر.

3-صاحب الفصيلةAB الشخص 
املتناقض واملتقلب دائمًا 

الفئة  هـــــــذه  صـــــاحـــــب  ميـــــتـــــاز 

Čď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

دراسة



غنى  االكثر  لكنها  مركبة،  بشخصية 
كانت  وان  االربـــــع،  الــشــخــصــيــات  يف 
االكثر تعقيدًا، وصاحبها يعيش عمره 
مـــع نفسه،  تـــســـاؤل وصـــــراع  كــلــه يف 
الوقت:  نفس  كل شــيء يف  يريد  وهــو 
االجتماعية  والعالقات  واجلمال  املال 
واملعرفة، وتتنازعه املتناقضات ما بني 
اجلمال  والنهار،  الليل  والشر،  اخلري 
والدمامة)البشاعة(، وكل ذلك يصيبه 
املتناقضات  هـــذه  وتــنــقــلــه  بــالــشــلــل، 
مـــن حــــال اىل حـــــال، فــيــصــيــب من 
املتناقضة  ــه  وقــرارات بــاحلــرية،  حوله 
هي  املتقلبة،  وشخصيته  واملتضاربة 

اهم ما مييزه. 

احلياة الجتماعية والعملية
باحلركة  حياتهم  يف  هــؤالء  ميتاز 
اصـــحـــاب شخصية  وهــــم  الـــدائـــمـــة، 
دائمًا  وتـــصـــاب  الـــنـــشـــاط،  شـــديـــدة 
مشغول  مواعيده  وجـــدول  بــاالرهــاق، 
تكل  ال  الشخصية  وهــذه  باستمرار، 
وال متل، وميكنها القيام بكل االنشطة، 
للمجال  النفس، ومييل  ويستهويه علم 
وخياله  ذكائه  بسبب  عمله،  الفين يف 
االحساس  عــــدم  ويــعــيــبــه  الــــواســــع، 

باملسؤولية يف اوقات كثرية. 

الصحة
القلق  مــن  الشخصية  هــذه  تعاني 
واالكتئاب  الكبرية  واالحـــزان  واالرق 
طويل املدى، وبعضهم يفكر يف االقدام 
عــلــى قــتــل نــفــســه اكـــثـــر مـــن غريهم 
انهم  كما  االخـــرى،  الــدم  مــن فصائل 
وتعذيب  اآلخــريــن  ــالم  اي يف  يتسببون 

انفسهم. 
ومن الناحية اجلسمية، يعانون من 
صعوبة التئام اجلروح، وهم معرضون 

لالصابة بالدوالي. 

4-صاحب الفصيلةO املتفائل 
وعاشق الحياة: 

 Oالفصيلة اصــــحــــاب  يــتــمــتــع 
شخصية  وهــي  متناغمة،  بشخصية 
متفائلة ونشطة وفعالة، ويراها البعض 

معذورة. 
واصحاب هذه الفصيلة، هلم طابع 
عليهم  التعرف  ويسهل  ومميز،  خاص 
احلياة  يــعــشــقــون  وهـــم  اي جتــمــع  يف 
بهم  باحمليطني  ويهتمون  االجتماعية، 
وزمالء  واصدقائهم  العائلة  افراد  من 

العمل. 
اكثر  رومانسية  الشخصية  وهــذه 
منها عملية، وعندما يتوفر املال تنفقه 
مع من حتبهم، وميكن االعتماد عليهم 
املــواقــف الصعبة واحلــرجــة، وهي  يف 
املالحظة  ودقيقة  فضولية  شخصية 
والنظام،  الـــقـــواعـــد  عــلــى  وحتـــافـــظ 
اقـــل تعرضًا  الــفــئــة  هـــذه  واصـــحـــاب 
نــظــرًا لقدرتهم  الــســيــارات،  حلـــوادث 

الفائقة على القيادة اجليدة. 

احلياة املهنية والجتماعية
الدم)O( يف   زمرة  يتميز اصحاب 
حياتهم  باملقدرة على التفاوض وحتقيق 
جهودهم،  اقصى  ويبذلون  املصاحلة، 
ويعشقون  الصراعات  جتنب  اجل  من 

املنافسة يف الرياضة والعمل. 
وهــم حيــاربــون مــن اجــل ان تكون 
ــنــهــم وبني  ــي ب املـــســـؤولـــيـــة مـــشـــرتكـــة 
السلطة  ــكــرهــون  وي ــهــم،  ب احملــيــطــني 

الواحدة والكاملة للفرد الواحد. 
مــتــلــونــة، ميكنها  شــخــصــيــة  انــهــا 
القيام بعدة اعمال يف آن واحد، وحتب 
الــســفــر والـــرتحـــال، لـــذا فــهــي تصلح 
يف  وتنجح  الــتــجــاري،  امللحق  ألعــمــال 
املهمات الدبلوماسية، وتعشق التقدير 

من اآلخرين. 

الصحة
مرض  من  الشخصية  هــذه  تعاني 
االكتئاب  امـــــراض  ــعــض  وب الـــكـــذب، 
ومرض الوسواس، وتشكو من مرضي 

قرحة املعدة والسمنة. 
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دراسة



بسمه تعاىل 
النتاجات  جملة)القوارير(من  تعج 
االدبية  الساحة  يف  املتميزة  الثقافية 
ــة وهــــي مـــن اجملـــــالت اليت  ــســوي ــن ال
ابــواب علمية،  املــرأة بعدة  تهتم بشأن 
صحية،  اسرية،  ثقافية،  اجتماعية، 
واالعمدة  االبــواب  عن  وادبية، فضاًل 

االخرى. 
االوىل  الشمعة  اطــفــاء  مبناسبة 
عليها  للقائمني  امتنى  اصدارها  على 
الدائم  والــنــجــاح  والتسديد  التوفيق 
لعراقنا  خدمة  العطاء  دوام  وللمجلة 
العزيز يف رحاب سيد الشهداء االمام 

احلسني)عليه السالم(. 

االستاذ الدكتور 
صاحب حممد حسني نصار
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

اللهم صل على حممد وآل حممد
كلها  وحنن نعيش يف هكذا اجــواء 
احنــراف ورذيــلــة وفــســاد  ومــع توجيه 
الفضاء العاملي لتمزيق األسرة وضياع 
لتمزيق  للعامل  وابرازها  املسلمة  املرأة 
عاملنا االسالمي وخصوصا يف عراقنا 
اجلريح جند كثريًا من الفضائيات اليت 
بهكذا  لالحنراف  املفهوم  هذا  تكرس 
اجواء انبثقت هذه اجمللة اليت حتمل 

تسعى جاهدة  والـــيت  الــقــواريــر  اســم 
الفضيلة والعفاف عند  لتثبيت معاني 
نسائنا املؤمنات وكذلك التصدي لكل 
معاني االحنراف والفساد ببيان معاني 
االســالم احلقة وكل ما يتعلق بصالح 
اجلهود  تلك  فبوركت  املسلمة  املـــرأة 

وفقكم اهلل لكل خري....
رئيس  الــطــائــي/  صــاحــب  الشيخ 
العباسية  الــعــتــبــة  ــة/  اخلــطــاب قــســم 

املقدسة

 

آراء حول 
مجلة القوارير

Čđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



الــقــواريــر ومــن كــل قلي  اهنئ جملة 
اصدار  على  واحـــٍد  عــاٍم  مــرور  مبناسبة 
اعـــداد اجملــلــة االثـــين عــشــر، واحلقيقة 
انـــي قــرأتــهــا مجــيــعــًا فــوجــدُت اعدادها 
تزداد تألقًا وتزدهر علمًا من عدٍد آلخر 
كأنها ترتقي سّلم الثقافة واملعرفة ففيها 
خمتلفة  ودراســــات  متنوعة  مــوضــوعــات 
اغنت القارئ وافادته اميا فائدة، فهنيئًا 
هلا ذكر مولدها السنوي االول متمنيًا هلا 
العمر املديد واالعداد الراقية يف املستقبل 
يف  طالباتي  سجلت  وقــد  اهلل،  شــاء  ان 
من  اجمللة،  بهذه  الكبري  اعجابهّن  الكلية 
خالِل مشاركتهّن فيها او تصرحيهّن بذلك 
لي شخصيًا وما ذلك كله ليكون لوال همة 
اليت  حتريرها  رئيس  واخـــالِص  وتفاني 
اخللق  بــدمــاثــة  ومتــيــزت  بالعلم  عــرفــت 
فقد كانت تأتي لكليتنا وتسمع ملقرتحات 
القرآن  علوم  قسم  يف  وخاصًة  طالباتنا 
وتشارك معهّن املشورة والنصيحة فجزاها 
اهلل سبحانه وتعاىل خري جزاء احملسنني 
سيد  خلدمة  مسددًة  يرضيه  ملا  ووفقها 

الشهداء االمام احلسني)عليه السالم(.
أ.د حكمت عبيد اخلفاجي

 

جملة القوارير يف عني النقد
صدرت  الــيت  االعــــداد  على  اطلعت 
وحتمل عنوان جملة القوارير، وقد هالين 
املختلفة،  املوضوعات  متابعة  يف  تفردها 
دون  ثقايف  جانب  على  تقتصر  مل  فهي 
اىل جوانب  كلماتها  امتدت  وامنــا  آخــر، 
والسرية  التحقيق  بــني  تنوعت  خمتلفة 
واملنتج االبداعي املتشعب الرؤى، واحسب 
الصحافة  تأريخ  يف  قدمًا  هلا  تضع  انها 
املثمرة  االفـــكـــار  ــقــاء  ب وان  ــة،  ــي ــعــراق ال
ال  الدائم  والتواصل  الباسقة،  واالشجار 
يتم اال اذا رعته عناية اهلية اواًل وانسانية 
الفكرية  قــواهــم  الــقــائــمــون  يــســّخــر هلــا 
املختلفة  وجــهــودهــم  املعرفية  وقــدراتــهــم 
النماذج  يضاهي  ثقايف  منجٍز  عن  حبثًا 
ثابتًا  املنجز  بقاء  مسألة  ألن  االخـــرى، 
هنا  ومــن  اهلــني،  بــاالمــر  ليس  ومتحركًا 
فإن التصاعد  يف ســريورة اعــداد جملة 
القوارير قد اخذ ينحى منحى بيانيًا يتجه 
فكريًا  وثــراًء  فنيًة  وقيمًة  اداًء  العلو  اىل 
)ام  السيدة  وان  متنوعًة،  موضوعات  و 
جهودًا  بذلت  قد  اخلفاجي  حممد(صبا 
كبرية على ما يبدو، ألن التواصل مع املنجز 
الثقايف والصحفي يتطلب امورًا كثرية لعل 
معًا،  والعطاء  التواصل  يف  الرغبة  اوهلــا 
والنفسي  الشخصي  بذل اجلهد  ثم  ومن 
من اجل ان تصل الكلمة واحلرف الصادق 
اىل امساع احلقيقة، بارك اهلل سبحانه 
وســدد مسعاهم،  بهم ومحــاهــم  وتــعــاىل 

واحلمد هلل رب العاملني. 
أ.د صباح عباس عنوز

 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف 
الروضة احلسينية املقدسة املوقر: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
م/ يف جملة القوارير

يطيب لنا وحنن نكحل الناظرين ببهاء 
االخـــــراج، وحــســن الــبــنــاء البــــواب جملة 
القوارير الصادرة عن الوحدة النسوية يف 
قسمكم املوقر، ان نعرب لكم عن الغبطة 
اعتزازنا  ايــاهــا، يف ضــوء  الــيت مننحكم 
هذه  أن  وجدنا  الــيت  الفكرية  باملكاسب 
اجمللة الغراء قد حققتها، وسبقت سواها 
استمالة  يف  العريقة  اجملــالت  عائلة  من 
القراء لالرتشاف من ضربها واالغرتاف 
املكانز  من  افدنا  اذ  معينها،  من  الناجح 
اليت حوتها لطيف من املفاوز اليت احتوت 
عليها، من املواضيع اليت تستنهض اهلمم 
لبناء االسرة واصالح اجملتمع، جاعلة من 
اساسًا  اهلل- حمــورًا  اعزها  املــرأة-الــيت 
االسالمية  الشريعة  ريــادة  مبّينة  ملادتها، 
ــــــرأة، واحـــــرتام  الــســمــحــة يف تـــوقـــري امل
خصوصتها، ومنحها حقوقها، والنفع من 
ادائها واجباتها، مما جيعلنا حنث اخلطى 
غرَو  وال  هلا،  والكتابة  فيها،  لالستكتاب 
ــــك، فــهــي وســيــلــة لــغــايــة سامية  مـــن ذل
اجملتمع  يف  الناجحة  االســرة  أسها)بناء 
من  لنا  معدى  وال  الــنــاجــح(،  االســالمــي 
واجملتمعي،  االكادميي،  الوسط  يف  ذلك 
وحنن ننهل من سقي ابي االحرار، وبطلة 
عليكم  والسالم  السالم(،  كربالء)عليها 

ورمحة اهلل وبركاته. 
د. علي عبد الفتاح

عميد كلية الدراسات القرآنية
جامعة بابل
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مرور  ذكرى  القوارير  ابــارك جمللة 
منها،  االول  العدد  اصــدار  على  عــاٍم 
وهي يف احلقيقة من اجملالت املتفردة 
ودراساتها  مبــوضــوعــاتــهــا  واملــتــمــيــزة 
فانين قد قــرأت بعض االعــداد منها 
وتبني لي من خالل ذلك انها متنوعة 
املعلومة  الدينية جبنب  املعلومة  ففيها 
فيها  ووجــــدت  والــتــأرخيــيــة  الفقهية 
عدٍد  الضــرحــِة  وحتقيقاٍت  دراســـات 
من الشخصياِت التأرخيية االسالمية 
اديبات  اىل  وهامشيات  علوياٍت  من 
ومثقفات فمبارك هلم عملهم هذا وال 
الست صبا اخلفاجي،  سيما احلاجة 
كانت  اليت  باملوضوعات  متيزت  اليت 
حتـــررهـــا وكـــنـــت مــــن  املــعــجــبــني هلا 
القوارير  جمللة  وامتنى  هلا  والقارئني 

املزيد من التوفيق والتقدم والسداد. 
أ.د عامر اخلفاجي

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة  الــعــاملــني  رب  هلل  احلــمــد 
والسالم على حممد وآله الطاهرين. 

اولت الديانة السماوية أهمية كبرية 
يف املرأة وجعلتها عنصرًا مهمًا وقوميًا 
أمر  وهــذا  االنسانية،  احلياة  بناء  يف 
واضح ميكن لنا ان نتلمسه من خالل 
ما  هو  اهمها  من  لعل  عديدة  مواقف 
واملرسلني  االنبياء  بعثة  ما جنده عرب 
وذلــك ان كل ني او رســول يبعثه اهلل 
تكون  االنــســانــي  اجملتمع  اىل  تــعــاىل 
اجناح  غري  ربانية  خطة  هــذه  لبعثته 
وقد  ااّل  ُبــِعــَث  نبيًا  جنــد  فــال  مهمته، 
املرأة عنصرًا فاعاًل  ادخل اهلل تعاىل 
وناشطًا يف اجناح خطة هذا الني او 
ذاك، فنجد آدم معه حواء، وجند نوحًا 
ابراهيم  وجند  الصاحلة،  زوجته  معه 
معه  وهاجر، وجند موسى  معه سارة 
امه واخته اليت استطاعت حبنكتها ان 
ترجع موسى اىل ُاِمه وقد اشار القرآن 
اىل ذلك، وجند عيسى)عليه السالم( 
نبينا)صلى  وجنـــد  مــريــم،  امـــه  مــعــه 
خدجية  معه  وســلــم(  وآلـــه  عليه  اهلل 
اىل  السالم(اضافة  والزهراء)عليها 

عدة نساء كامساء وغريها. 
من هنا ال بد ان تكون رعاية متميزة 
اىل املرأة يف بناء حياة االنسانية وهلذا 
جـــاءت جمــلــة رفــقــًا بــالــقــواريــر ُتعنى 
او  املنشورات  املــرأة، فهي من  بشؤون 
املطبوعات اهلادفة اليت تتوخى ايقاظ 
الوعي الديين عند املرأة وبعث االخالق 
ديننا  انفك  ما  اليت  املثلى  االسالمية 
احلنيف يوصي بها، فسالٌم على جملة 
الرفق بالقوارير وعلى القائمني عليها 

فلهم كل شكري وامتناني. 
د. عبد الرزاق املوسوي

 

جملة  عـــن  االعـــــالن  ازاء  لــســنــا   
من  نصيبها  نالت  أن  بعد  الــقــواريــر، 
ــقــدر مــا حنن  الــشــيــوع واالنـــتـــشـــار، ب
الكبري  تقديرنا  على  التأكيد  بصدد 
هلذه اجمللة وامتناننا للقائمني عليها ملا 
وطيدين  ودعٍم  فيها من سنٍد  وجدناه 
القوارير )كما وصفها  ملواضيع ختص 
ني الرمحة( وهي كمجلة متخصصة 
بــشــؤون املــــرأة املــســلــمــة، تــعــد جسرًا 
يوصلنا بأخواتنا املسلمات يف مشارق 

االرض ومغاربها. 
واخريًا نسجل اعجابنا الكبري بهذه 
أكــدت حضورها  الــيت  الــغــراء  اجمللة 
على الساحة العربية واالسالمية، مبا 
رفدته من ثقافة اسالمية بلغة مبسطة 

بعيدًا عن احلذلقة والتكلف.
د. صفا لطفي

جامعة بابل/ كلية الفنون اجلميلة
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

تحقيق



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
رفقًا بالقوارير

لعلنا نلمس نسمات الرقة بني اسطر 
فنرى  تصفحها،  عند  اجمللة  وريقات 
الكلمات  ترتشف  االميانية  النفحات 
احلسينية  العتبة  قدسية  عن  املعربة 
تلك الروضة الطاهرة الراعية لالقالم 
املبدعة للمرأة املسلمة فالقارئ ينتقل 
بتمهل بني صفحاتها كأنه فراشة حتّط 
على هذه الزهرة او تلك....منتشيًا من 
شذا العطر الفواح يبهره مجال الورد 
وتنوع رائحته املتمثلة بصفحات اجمللة 
مرفأ  اىل  اهلـــادف  االميــانــي  وخطها 
امامنا  العظيم  وفناره  القويم  االسالم 
اهلل  فــبــارك  الــســالم(،  الشهيد)عليه 

بالزينبيات القوارير. 
د. سحر جاسم الطرحيي

جامعة الكوفة/ كلية القانون
النجف االشرف

 

تــعــد جمــلــة الــقــواريــر الـــغـــراء من 
املرأة  املتخصصة يف جمال  الصحافة 
وهي بادرة وخطرة جيدة هلا بصمة يف 
ثقافة املرأة حتمل بني طياتها التوجيه 
ونتمنى  والتشويق  والتسلية  والتثقيف 
املزيد من التقدم والنجاح واستقطاب 
اقالم اعالمية واسهامات لرفد اجمللة 
العراقية  الصحافة  يف  بصمة  لتكون 
ــاءة غري  ــن ــدة ب الــنــاشــئــة بــأفــكــار جــدي
من  جمتمع  بناء  اىل  تهدف  متطرفة 

خالل املرأة اليت تشكل نواة األسرة. 
تهنئة من االعماق اىل اسرة جملة 
القوارير سائلني املوىل القدير تسديد 
آفاقًا  لتفتح  االمــــام  حنــو  اخلــطــوات 
اجملتمع  خيــدم  مبا  والفائدة  للمعرفة 

ومن جناح اىل جناح. 
وداد عبيد موسى 

بابل

 

ــعــد مــطــالــعــيت وقــــراءتــــي جمللة  ب
مفيدة  جملة  انها  الحظت  الــقــواريــر، 
املعلومات  من  كثري  على  حتــوي  ألنها 
بشؤون  ُتعنى  الــيت  املهمة  واملــواضــيــع 
وثقافة  وعي  من  وتزيد  املسلمة  املرأة 
هكذا  مثل  ان  حيث  املؤمنات،  النساء 
فئات  مجــيــع  منها  تستفيد  جمـــالت 
وطابع  مضمون  ذات  انها  اذ  اجملتمع 
ديين واجتماعي وتربوي مما يزيد من 
ومن  املسلمة،  املــرأة  وحــضــارة  ثقافة 
القوارير نالحظ  خالل متابعتنا جمللة 
واملواضيع  املــســتــمــر  الــتــطــور  دائـــمـــًا 
اجلديدة ألنها ختتار املواضيع اجلذابة 
الفئات  واليت حتاكي مجيع  والسلسة 

االجتماعية. 
اخوكم ابو سجاد
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اجملالت  مــن  الــقــواريــر  تعد جملة 
ودينية  علمية  حمــاور  تضم  الشاملة 
ــقــدم خــدمــة لــلــقــارئ من  وثــقــافــيــة وت
مهمة  شخصيات  إىل  التعرف  خــالل 
يف االسالم مثل اهل البيت وكراماتهم 
وعلمائنا، وموضوعاتها الوثيقة ميكن 
قراءتها من قبل مجيع اطياف اجملتمع 
جديدة  مبعلومات  الــقــارئ  تنري  فهي 
ففيها معلومات تفيد يف حياة اجملتمع 

اليومية. 
د. ايناس حممد سلمان

جامعة بابل/ عميدة كلية العلوم للبنات

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
القوارير  الــكــرام يف جملة  االخــوة 
آيات  لــكــم أمســـى  ــقــدم  ن ان  يــســرنــا 
التهاني والتربيكات مبناسبة احتفالكم 
مبرور عام على تأسيس اجمللة سائلني 
لدعم  يــســددكــم  ان  ــر  ــقــدي ال ــــوىل  امل
مبا  الدين  وخدمة  االعالمية  املسرية 

فيه كل خري...
التوفيق  باستمرارية  لكم  امانينا 

واالبداع.
حسني النعمة

مسؤول مركز رعاية الشباب

بسمه تعاىل
القوارير  جملة  وقـــراء  ــادر  ك نهنئ 
صدورها  عــلــى  عـــام  مـــرور  مبناسبة 

ونتمنى هلا دوام االزدهار والتقدم. 
فــهــي جمــلــة مــنــوعــة عــامــة تطرق 
الكثري  ابواب  وكاتباتها  كتابها  باقالم 
الثقافية  والــظــواهــر  املــوضــوعــات  مــن 
الدينية  عـــن  فــضــاًل  ــة  ــمــاعــي واالجــت
القراء  تسعف  واليت  املهمة  والفكرية 
املعلومات  مـــن  بـــاملـــزيـــد  وتـــرفـــدهـــم 
واملعارف وتوقفهم على اآلراء واالفكار 

االبداعية االصيلة... 
مبزيد  لكم  وامنياتنا  التهنئة  نكرر 

من النجاح.
حيدر السالمي

معاون رئيس قسم االعالم
يف العتبة احلسينية املقدسة

 
بسمه تعاىل

االخوة القائمون على حترير جملة 
القوارير

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
املوسومة  جملتكم  عــلــى  اطــلــعــت 
جملة القوارير ووجدتها جهدًا مباركًا 
يستحق الثناء والتقدير واسأل الباري 
ويوفقكم  خطاكم  يسدد  ان  وجــل  عــّز 
ملزيد من التقدم والرقي انه نعم املوىل 

ونعم النصري. 
حممد احلكيم

رئيس قسم الشعبة القانونية
 

مباركة  سنة  مــرور  مبناسبة  كلمة 
على اصدار جملة القوارير

ــة املــــرأة  ــة الــــقــــواريــــر/ جمــل جمــل
مـــن حقوقها  جـــزء  وهــــذا  املــســلــمــة، 
ــــدور االكرب  الــثــقــافــيــة فـــاملـــرأة هلــا ال
والفعال يف بناء اجملتمع، فهي املسؤولة 
اجلديد،  اجلــيــل  تربية  عــن  املــبــاشــرة 
كل  بأنها  الكامل  الــدور  يعطيها  وهذا 

اجملتمع فان صلحت صلح اجملتمع. 
لذا فإن جملة القوارير بكل روعتها 
الرسالية  املــؤمــنــة  املــــرأة  عــطــر  تــبــث 

الغيورة على دينها وعفتها. 
فالتصميم الرائع للغالف اخلارجي 
اضــــاف بــهــجــة ومجــــااًل وانـــاقـــة هلذا 
االجناز الثقايف الرائع، اما حمتوياتها 
وذلك  وتــوســيــع  تــطــويــر  اىل  فتحتاج 
باالتصال بأكرب شرحية مؤمنة مثقفة 
مــن الــنــســاء خـــارج حمــافــظــة كربالء 
املقدسة، على ان يكون هلّن صفحات 
من خالل  يأتي  وهذا  ومتنوعة،  ثابتة 
تكليف نساء منسقات مؤمنات مثقفات 
يُقمن  اجلامعي  الــوســط  يف  وخــاصــة 
بــإيــصــال هـــذه اجملــلــة هلـــذه االماكن، 

ونقل مشاركات النساء للمجلة. 
فاملرأة لدينا قليلة الثقافة الدينية، 
فقط  وصومًا  صالة  الدين  تعّد  ألنها 
اما الثقافة عندها فبالعلوم االكادميية 

وهذا حمصور بالعمل فقط. 
تقارير  هناك  يكون  أن  امتنى  كما 
وحتقيقات خاصة عن بعض الظواهر 
السلبية يف اجملتمع واليت ختص تعليم 
املرأة والصحة والبيئة وذلك عن طريق 

نساء يعملن يف هذه اجملاالت...
ومن اهلل التوفيق.

ندى ناظم الفتالوي
والعالقات  االعالم  وحدة  مسؤولة 

العامة - املعهد التقين/ املسيب
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العتبة  ــي/  ــاب ــرك ال ازهـــر  الــشــيــخ   
العباسية املقدسة

اشراقة القوارير
املرأة،  مكانة  اإلســـالم  رفــع  لقد   
وأكرمها مبا مل يكرمها به دين سواه            
احلقيقية  الــقــيــم  مــن  انــطــالقــا  و 
دور  مــن  ماتشغله  و  املسلمة  لــلــمــرأة 
اساس يف بناء اجملتمع و ما متثله من 
كيان لألسرة النموذجية  ...... اشرقت 
الفكري  برصدها  املقدسة  العتبات 
االسرة  حتتاجه  ما  ألغلب  الثقايف  و 
توجيه  و  ارشــاد  و  وعــي  من  العراقية 
من خالل االصــدارات و الربوشورات 
غريها  و  الثقافية   الــنــدوات  عقد  و 
من الوسائل اليت ترفع القيم و املبادئ 

السامية للمرأة 
و من مدينة كربالء و بركات االمام 
جملة  انطلقت  السالم  عليه  احلسني 
الربامج  عاتقها  على  لتأخذ  قــواريــر 
العلمية والصحية والرتفيهية ومواكبتها 
الثقافية  اليت تصبو من فيض سيدة 
)عليها  الزهراء  فاطمة  العاملني  نساء 
العطرة  بسريتها  واالقــتــداء  الــســالم( 
الــيت تبلور الــعــطــاء الــزاخــر الـــذي ال 

ينضب ....
أسهم  من  مجيع  اىل  شكر  فباقة 
وشـــارك يف ابـــداع الــقــواريــر و خنص 
اهلل جبهودكم  بــارك  و  املشرق  كادرها 

و احلمد هلل رب العاملني....
الشيخ ازهر الركابي

 

إىل جملة قوارير املوقرة
يف هذا الوقت حيث تزدحم األفكار 
مبشاغل احلياة الكثرية وتدخل السياسة 
نفسية  على  كعامل ضاغط  ومشاكلها 
... تطل علينا جملة »قوارير«  االنسان 
واالجتماعية  الثقافية  مبواضيعها 
تاركة بصماتها على أحداث صفحاتنا 
اليومية كعنصر أساس لتسهم وبشكل 
ذلك  الــعــراقــي،  االنــســان  لبناء  فــعــال 
االنسان الذي أصابه الصدأ من كثرة 
وأحداث  ونكبات  أزمــات  من  به  مامر 
حمزنة ومؤسفة.. أثقلت كاهله.. لتكون 
ذلك  لتجديد  صافيًا  نبعًا  »قــواريــر« 
وكرمه  تعاىل  الذي حباه اهلل  االنسان 

دون خملوقاته.
الدور  ذلــك  »قـــواريـــر«  لــك  فهنيئًا 
اآلخرون  عــزف  الــذي  اخلــري  والعمل 

عنه.
دِّمُوا  ُتقاَ }وَمَ����ا  تــعــاىل:  اهلل  ويــقــول 
هِ هُوَ  نُفسُِكم مِّنْ خَيٍْر تاَِجدُوهُ عِندَ اللَّ لِاَ
هَ  هَ إِنَّ اللَّ مَ أاَجْرًا وَاسْتاَْغفِرُوا اللَّ خَيْرًا وَأاَعْظاَ

ُفورٌ رَّحِيمٌ{ )املزمل: 20( غاَ
زينب الشمري 

 مديرة مركز االستماع التابع ملنظمة 
بنت الرافدين يف حمافظة بابل

 

ال خيفى على ذي لّب ما للتنوع يف 
كبري  واثــر  بالغة  اهمية  من  املواضيع 
اولويات  اوىل  من  وان  املتلقي،  على 
ختاطب  أن  صــحــيــفــة  او  جمــلــة  ـــة  أي
طبقة معينة، كأن تكون طبقة االطفال 
أّن هنالك  كما  الرجال،  او  النساء  او 
الــيت جيــب أن  الــعــديــد مــن القضايا 
لكي  اجمللة،  على  املشرفون  يراعيها 
تصل اىل قمة جناحها، أال وهي توزيع 
من  معدة  هيكلية  املــالك حسب  مهام 
من  نالحظه  والـــذي  املختصني،  قبل 
كــل هذه  تــراعــي  أنها  الــقــواريــر  جملة 
يتجاوز  مل  عمرها  أّن  رغــم  املــعــايــري 
ستصل  أنــهــا  اراه  ــــذي  وال الــســنــتــني، 
اىل مصاف اجملالت العاملية احملكمة 
نسأل  ومــريــدوهــا،  مقتنوها  هلا  الــيت 
اسرة  يــوفــق   أن  احلكيم  الــعــزيــز  اهلل 
جمــلــة الـــقـــواريـــر وحيــفــظــهــم حبفظه 
حبق من هي يف اروقته وجواره االمام 

احلسني)عليه السالم(. 
االعالمي/ كرار الشمري 

 

عاٌم اكتمل على متابعتنا هلذا املشروع 
الفكري املذهل)جملة القوارير( وحنن 
يف اول كل شهر نرتقب هطول الغيث 
الذي يروي ازاهري افكارنا اليت اتعبها 
الدنيوية، نرتقب  كثرة ادغال املشاغل 
ما لّذ وطاب من مثار الفائدة الكامنة 
الفكر  غـــذاء  لــتــكــون  صفحاتها،  بــني 
وسقاء الذائقة العطشى للنمري العذب 
املتدفق من بني السطور الغافية وبني 
وريقاتها، ونسأل اهلل العلي القدير أن 
ثواب  ويضاعف  جهودكم  لكم  يبارك 
الفائدة اضعافًا  علينا من  تغدقون  ما 

مضاعفة انه مسيٌع جميب. 
بشرى عبد اهلادي 

مسؤولة شعبة الزينبيات
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سررت بان تكون هناك جملة تعنى 
بالنساء واملواضيع اليت تعنى بتثقيف 
املراة وإعدادها إعدادا جيدا ملواجهة 
احلياة وتربية جيل وفقا ملنهاج حممد 
ــم على  وآل حمــمــد الــلــهــم صــل وســّل
لذلك  اهلل  وفقكم  حممد  وآل  حممد 
وأصاب اهلل بكم مواضع بّره والجعل 

لكم حاجة اىل لئيم أبدا.
ام رضا البابلي

 

ان جملة القوارير هلا وقع كبري يف 
نفوسنا بوصفها جملة نسوية ثقافية 
اكرب  كتاباتها  يف  ويشارك  واخالقية 
عدد ممكن من النساء املثقفات حيث 
إنا اطلعنا على مواضيعها املتنوعة يف 
ان  شتى اجملاالت ونأمل هلذه اجمللة 
تتوسع اكثر وتأخذ حّيزًا اكرب لتخدم 
قارئيها مبواضيعها اليت ختص املرأة 

املسلمة خاصة واجملتمع عامة.
العلوية رؤى 

التوجيه الديين 
العتبة احلسينية املقدسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اسرية  وحــروفــنــا  كسرية  كلماتنا 
وهي  غــريــرة  طفلة  كخطى  وخطانا 
اجلاللة  صاحبة  حلة  برائعة  تتلعثم 
جملتكم الغراء)القوارير( وهي تدخل 
كنخلة، شاخمة  باسقة  االول،  عامها 
صامدة  كـــدجـــلـــة،  عـــذبـــة  كـــمـــنـــارة، 

كزينب. 
عام زاخر باخلصوبة...
مثار دومنا موســــــم...

نياسني دومنا شتاءات...
جنائنيا  ارجيــا  بشذاه  يفوح  ربيع 
علينا  بها  طفتم  الــيت  قواريركم  من 
واكــواب سندسية ملؤها  بآنية فضية 

سقيا زجنبيال سلسبيال. 

قوارير...
زلنا  القوارير...فما  ايتها  بنا  رفقا 
حــديــثــي عــهــد خبــطــاب زيــنــي كهذا 
بنا  ويذهب  والكربياء  العنفوان  ميلؤه 
اىل مسرح تلك اخلربة اليت احالتها 
وحديث  حــدث  كرنفال  اىل  احلــوراء 
تصنع  النسيان،  على  عصية  وحادثة 
وتسم  ظاملة  عــروشــًا  وتسحق  رجــااًل 
مالمح تأريخ وتتابع تضاريس دهور. 

ان  من  القوارير...  ايتها  بنا  رفقًا 
والفكر  انــثــويــًا،  سيفًا  القلم  يــصــار 
عبادة  وصـــومـــعـــة  صـــــالة  ســــجــــادة 

وتسبيحة نسائية. 
فلله ما اروعهــا من خطاب!
وما اكرمها من ســاحة فكر!

وما امجلها من موزائيك معريف!
تصدح  ايقونة  مــن  اصدقها  ومــا 

بصوت )االنثى الطهور(! 
نلبس  ان  علينا  ان  خــالــين  حتى 
قفازات من حرير ونتوضأ كي نلمس 

حروف قواريركم ونرتل كلماتكم. 
القوارير...

ضيف...
ما انعمها من خممــــــل!
وما اطيبها من صنـــدل!

وما امجلها من شنيالنـة!
وما اصربها من جلنارة!

تزور بيوتنا وتسكن رفوف افئدتنا 
بــعــدمــا تــســتــعــمــر- أنــــى شــــاءت من 
مساحات االستعمار- يف قلوبنا كتتمة 
وبريق  دعاء  العروج)تسبيحة  لثالثية 

قبة ذهبية طهور وعمامة خضراء(. 
قوارير...

الوحيد-بعد  الضيف  لعمري  إنها 
يدخل  ان  ـــذي ميــكــن  ال  - اهلل  كــتــاب 
دومنا  بناتنا  بلباب  ويستأنس  بيوتنا 
من  لنصنع  معكم  فنحن  اســتــئــذان، 

بنات افكاركم افكار بناتنا. 
عام من العطاء... كربت وتكرب من 
فاطمة  وخواطر  رقية  احــالم  خالله 

وهواجس وزينب. 
فهنيئًا لكم عامكم االول وامنيات 

كخيال  حـــــدود-  حتــدهــا  ال  ـــــة  وردي
مــن جنـــاح اىل جناحات  االطـــفـــال- 
خبطى زينبية واثقة مشفوعة باالنفاس 
القدسية والدعوات اجملابة من زائري 

سيد الشهداء احلسني املظلوم.
بضاعتكم  امتــــوا  أن  بــكــم  ــي  امــل
لعلها  الزيني  بالعبق  هــذه  املــزجــاة 
تنال قبواًل من كريم ديان وتكون لكم 
صك غفران خمتوم خبتم الوالية يوم 

ال ينفع مال وال بنون. 
بالسم الشمري

م.وحدة التخطيط
مركز رعاية الشباب

العتبة احلسينية املقدسة

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
فــالــق االنـــســـان معلم  احلــمــد هلل 
على سيد  والــســالم  والــصــالة  البيان 

املرسلني حممد وآله الكرام. 
ــقــواريــر لــوحــة رائــعــة يف  جمــلــة ال
مساء املعرفة وواحة خط فيها معامل 
اجلنان  روض  اىل  بــاإلنــســان  تــرقــى 
فهي معطاء للعلم واملعرفة وصادقة يف 
فكرها ومبادئها جملة حتاكي الواقع 
على حنو التماس فكري بإطاللة وبريق 
خواص  اىل  كتبت  جملة  هــي  جديد 
احلــيــاة جملة  رائـــدات  واىل  اجملتمع 
اقدامهّن  تتجاوز اىل من جعل حتت 
اجلنان جملة تتطلع اىل اقتباس من 
عصرية  بــروح  أصيل  اسالمي  منهج 
وتسعى اىل حياكة واقع ممتزج بروح 
فقوارير  والعطاء  والتفاؤل  السعادة 
امتزجت  انسانية  قوارير  هي  الفكر 

فنتجت جملة القوارير. 
املخلص السيد فرج احلسيين
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أال يا مشس رمحاك.....
تساءلت اخلالئق ومل جتد جوابًا للسؤال.....
متى شروقك من غروب وحتقق لنا اآلمال....
ويسطع للمجد نوٌر وتنزاح عن االمحال......

ونرى املهدي املنتظر وحنامي عنه كاالبطال.....
ونغوص يف عصر االمامة وتعمر لالسالم اجيال....

أال يا مشس رمحاك.....
قد ضاقت الدنيا بنا وعاشرنا االسى.....

وجاءنا ظالم حّل من عبق الورى..... 
والنور بروعة شعاعه قد مضى......

وفرق الضالل واالحقاد تعادي نهج اهلدى.....

وتسري بسواد طريقها حنو عشرات اهلوى.....
اال يا مشس رمحاك.....

مؤامرات احلقد آلل البيت قد نصبت.....
وهدم قبابهم من آمال العي اليت هدفت.....

مبحو ذكر االمامة لكنها بالطبع قد فشلت.....
فشيعة الكرار راية التوحيد قد محلت.....

ومعاني احلب واالميان واالخاء قد مشلت......
اال يا مشس رمحاك.....

فإن شروقِك من غروب بشارٌة للشيعة امجع.....
فيه حضور املوعود والظلم عن الكون سينفع.....

والعدل بداًل من جور سيثبت يف االرض ويضع....
وينشر قسطًا يف االرض واصاًل للكفر سيقطع....

واالمة تغدو آمنة باحاطتها سور مينع......
اال يا مشس رمحاك.....
اال يا مشس رمحاك.....

غفران الطائي

اال يا شمس رحماك 

سيدي يا قائم آل أمحِد.....
اهديك روحي وكل توددي....

وشكواي اليَك مأساة هذا البلِد....
لن يصلح اال بظهورك االجمِد....

هيا يا امام اهلل قم بالتجدِد....
وانا بالفداء ألجلك مستعد....

أنها ملعجزٍة ان تغيب كل هذا االمِد....
شيعُة علي حنن انصار ظهورَك االسعِد....

موالي....
رأيتَك اشراقة نور يف اعالي الفرقِد.....

صرخة كل مؤمن....
يا نرباس اهلدى سأكون بَك مقتدي.....

واني ادعو اهلل الواحد االحِد....
ان اكون من انصارَك يف يومي ويف غدي.....

انصار الظهرة

شعبان - رمضان 1435 هـ  / حزيران - متوز 2014م
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لِ��كَ الْ��كِ��تاَ��ابُ لاَ  قــال تــعــاىل}ذاَ
رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِْلمُتَّقِنيَ{)البقرة/2(

القرآن  يف  الــكــتــاب  لفظة  وردت 
او  انتشرت  عديدة  مــوارد  يف  الكريم 
تــنــاثــرت عــلــى عـــدد كــبــري مــن السور 
املباركة ملا للكتاب من اهمية يف نشر 
الوعي والثقافة والدين بني الناس فنحن 
السماوية  ــرســاالت  ال مجيع  ان  ــرى  ن
اقرتنت بوجود كتاب اهلي مقدس بنّي 
ليثبت  وشــرائــعــه  تعاليمه  تعاىل  فيه 
البشر  بني  السماوية  التشريعات  تلك 
وحالله  نواهيه  اوامــره  على  ويطلعهم 
على  الباري  من  نزلت  كتب  وحرامه، 
)عليه  ابراهيم  مبتدأة بصحف  الناس 
موسى  ــــوراة  وت داود  الـــســـالم(وزبـــور 
كتاب  خبري  واختتمت  عيسى  واجنيل 
هو القرآن الكريم فاصبح تبيانًا ونورًا 
لكل طــريــق، اذن فــاهلل عــز وجــل امنا 
نشر رساالته عن طريق الكتب منقولة 
السالم  الكرام)عليهم  الرسل  بواسطة 
وعلى رسولنا افضل الصالة والسالم. 
ــعــصــور هو  فــالــكــتــاب عــلــى مـــر ال
والديانات،  الــثــقــافــات  لنشر  وسيلة 
ومع ما توصل اليه العلم احلديث من 

وسائل اعالم متطورة شدت الكثريين 
الكتاب  ان  اال  انتباههم  ولفتت  اليها 
يظل ذا متعة وفائدة، ويف عصرنا هذا 
النشر  دور  من  الكثري  هنالك  اصبح 
املعارض  وكثرت  احلديثة،  والطباعة 
املكتبات  تثري  واليت  للكتاب  الدولية 
وعشاق الكتب بثروة معرفية ساهمت 
يف رفد الثقافات، وبناًء على ذلك ففي 
احلسينية  العتبتان  تــشــارك  سنة  كــل 
للكتاب  والعباسية املقدستان مبعرض 

يف معرض بغداد الدولي.
قسم  مسؤول  مع  وقفة  لنا  وكانت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  املــعــارض 
فسألناه  احلكيم،  اكــرم  ميسر  السيد 

عن ابرز االستعدادات؟ 
الكوادر  بــاشــرت  قــائــاًل:  فــاجــاب 
لتهيئِة  باجراءاتها  واهلندسية  الفنية 
لــلــمــعــرض مــن قــاعــة وتنظيم  مــكــانــًا 
للكتب ووضع الالفتات وغريها، ومن 
أجل ذلك فقد مت تسخري اإلمكانيات 
كافة إلخراجِه وإظهارِه بأمجِل صورة 
ومبــا يــتــالءم مــع هــذا احلــدث الكبري 

ومبكانة كربالء املقدسة وعتباتها. 
ـــدورة  واضــــاف ايــضــًا بـــأن هـــذه ال

التنظيم  ناحييت  مــن  ممــيــزة  ستكون 
هذا  يف  املــشــاركــني  وإّن  واحلـــضـــور 
املعرض كانوا من دول عربية واجنبية 

خمتلفة.
 ويف هذا الصدد إرتأت جملتنا ان 
تسلط الضوء على عدد من دور النشر 
ليتحدثن  اجملــال  هذا  يف  واملختصات 
بــهــا واهمية  الــكــتــب وعــالقــتــهــن  عــن 

الكتاب بالنسبة اليهّن. 
ــا يف اروقـــة  ــن  ومـــن خـــالل جتــوال
مــعــرض الــكــتــاب وقـــع اخــتــيــارنــا على 
الــســت )رســــل عــلــي( مـــديـــرة دائــــرة 
اليها  فتوجهنا  بغداد،  دائرة  املعارف- 
بالسؤال اآلتي: كيف وجدِت العمل يف 

عامل الكتاب واملعرفة؟
ال  شعوري  ان  متفضلة:  فأجابت   
يوصف وانا أعيش أجــواء مجيلة بني 
مجيل  العمل  وإن  القيمة  الكتب  هــذه 
جــــدًا، ومــعــرض الــكــتــاب هـــذا حيقق 
وقدميًا  للكتاب،  العاشق  املثقف  حلم 
قال الشاعر: )وخري جليٍس يف الزماِن 

كتاُب(. 
فــؤاد عسيدان  رحــاب  السيدة  أما 
للنشر، فقد حتدثت  من دار احلــوراء 

لوحٌة ثقافية ابداعية
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بأنها تعلقت بالكتب منذ صغرها، بعد 
وقالت  الــســؤال،  نفس  هلا  وجهنا  ان 
الكتب  لــدي موهبة حب  ايــضــًا: منت 
املنشورات  كــافــة  وقــــراءة  واملــكــتــبــات 
ـــأرى وجودي  املــواضــيــع، ف وخمــتــلــف 
بني هذه الكتب ومعرض الكتاب الذي 
تقيمه العتبات قد رسم لي طريقًا حنو 
مستقبل افضل، فكنت احبث عن كثري 
اجد  فلم  ونفائسها  الكتب  فرائد  من 
تقيمها  الــيت  املعارض  يف  اال  اكثرها 
لصاحِل  تؤشر  حقيقة  وهذه  العتبات، 
اختيار العتبات يف نشر الكتب املهمة.

وُعدنا لنسأل عن الكتب وانواعها 
وهل ان االسعار مالئمة؟

 فكانت اجاباتهّن كالتالي: 
مديرة  لبنان  امســاء-مــن  السيدة 
وهلا  والــنــشــر،  الكتب-للطباعة  دار 
بغداد  معرض  عــديــدة يف  مــشــاركــات 
املطبوعات  اكثر  ان  لنا  بينت  الدولي 
اخلاصة بهم ختص اهلندسة باقسامها 
وفروعها واسعار مطبوعاتنا حنن كدار 
النشر نراها مناسبة ومفيدة للجميع. 
ــــأن طــريــقــة نشر  ــــــرت لــنــا ب وذك
املشاركات  خالل  من  هو  اصداراتهم 
وعن  الـــدول  الدولية يف  املــعــارض  يف 
االحيان  بعض  ويف  االنرتنيت  طريق 
نتصل بهيئات ومؤسسات لكي تشارك 
الدعوة  طريق  عن  فقط  وليس  معنا 

املباشرة. 
فكانت  للنشر  احلــــوراء  دار  امـــا 
اصداراتها متنوعة واالسعار كانت كما 
ذكرت مسؤولة الدار مناسبة وبينت ان 
املعارض الدولية هلا دورها الفاعل يف 
ترويج الكتاب، اذ ان للدار الكثري من 
املــشــاركــات يف عــواصــم عــديــدة منها 

مسقط، عمان، طهران، بغداد.
واضــافــت ان اجلــامــعــات هــي من 
افضل املكانات االخرى لعرض الكتب، 
وهذا ايضًا ما قالته لنا السيدة )رسل 
يــقــومــون بتجهيز  انــهــم  عــلــي( حــيــث 

العديد من اجلامعات بالكتب املنهجية 
الروضات  والبحثية وجتهيز عدد من 

مبوسوعات لألطفال. 
لـــدارهـــم الــكــثــري من  واكـــــدت ان 
االصدارات واملوسوعات مثل املوسوعة 
االسالمية الشاملة، والسرية النبوية، 
املتنوعة،  الدينية  الكتب  من  وغريها 
اللبناني  الثقايف  وكذلك اصدر املركز 

اقراص تعلم اللغة االنكليزية. 
من  نـــســـتـــقـــرئ  ان  ـــا  ـــن حـــاول ثــــم 
ونسبة  النساء  أعــداد  عن  املختصات 
اىل  بالنسبة  الــكــتــب  مــع  تــواصــلــهــّن 

الرجال؟ 
السيدة  قالت  كما  اجلــواب  فكان 
امســـاء ان اقــبــال الــرجــال اكــثــر من 
ــك االمـــر وذلـــك بسبب  الــنــســاء يف ذل
وهي  ختصصية  اكثر  مطبوعاتنا  ان 
علمية حبتة، وانتم تعلمون ان النساء 
تعنى  اليت  الكتب  يطلنب  منهّن  وحنن 
بشؤون املرأة اكثر شيء، فلذلك جند 

تواجدهّن اقل من الرجال .
علي( السيدة)رسل  ذكرته  ما  اما 
هو  ذلــك  يف  السبب  يكون  رمبــا  بأنه 
اجلانب املادي، وايضًا رأين ان هناك 
الطلب،  يف  الــبــلــدان  بـــني  اخــتــالفــًا 
فالنساء يف لبنان حسب ما ذكرته اكثر 
من نساء العراق، رمبا بسبب ظروف 

العراق االستثنائية. 

كلمة اخرية تودين قوهلا عن الكتب 
ومعارضها؟ 

بهذه  رحــــاب  الــســيــدة  فتفضلت 
االجابة:

املطلوب من املرأة اكتساب الكثري 
البيت)عليهم  أهل  وعلوم  ثقافات  من 
امــًا صــاحلــًة لرتبية  لتكون  الــســالم( 
البيت  اهــل  وخطى  نهج  على  االوالد 

االطهار)عليهم السالم(. 
ومتنت السيدة امساء ان يكون دور 
املرأة كبريًا وفعااًل يف اجملتمع لرتتقي 
باجلد  واالجتماعية  العلمية  املناصب 

واملثابرة وااللتزام. 
علي(:  الــســيــدة)رســل  واضـــافـــت 
اقـــرب مكتبة  يـــزور  ان  فــرد  كــل  على 
جزءًا  ويعطيها  مشاغله  زمحة  برغم 
من وقته، ألن الغذاء الفكري والعقلي 
اكثر احتياجًا عند االنسان من غذاء 

اجلسد.
وبهذا يبقى الكتاب سرًا من اسرار 
للحضارات  مــركــزا  بوصفه  الثقافة 
االمم  لنشاطات  وســجــاًل  االنسانية 
الــعــصــوِر ومركز  مــِر  والــشــعــوب على 

عطاء املبدع واملفكر والفنان. 
فقد ورد عن اماِمنا الصادق)عليه 
بكتبكم  قــولــه:)احــتــفــظــوا  الـــســـالم( 
اليها()وسائل  سوف حتتاجون  فانكم 

الشيعة/ج27(. 
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تكلفت الطفلة زهراء وقد اقيمت 
السنة  اكــمــاهلــا  مبناسبة  حفلة  هلــا 
عــمــرهــا يف منتصف  مــن  الــتــاســعــة 
شهر شعبان ومع حلول شهر رمضان 
املبارك زاد قلق االم على ابنتها اليت 
وأخذت  عليها  واجبًا  الصوم  اصبح 
الشهر  ابنتها  تصوم  كيف  تتساءل 
وما  العمل  فما  العمر؟؟  بهذا  وهــي 

هو احلل؟

أيتها االم المؤمنة
سبحانه  اهلل  بــأن  مطمئنة  كوني 
مل يكلف االنسان شيئًا فوق الطاقة 

والوسع...)هذا من جهة(.
ــــِك أم  ) ومـــن جــهــة اخــــرى(وألن
واعية عليِك أن تقومي بتهيئة ابنتك 
قبل  العبادية  االعمال  مزاولة  على 
ــوقــت الـــذي يــوجــب عليها  حــلــول ال
فعل ذلك وهذا ما اوصى به األئمة 

جاء  فقد  السالم(،  االطهار)عليهم 
الــيت ختص  الشريفة  يف االحــاديــث 
اتركوهم  وتعليمهم)  االطفال  تربية 

سبعًا وعلموهم سبعًا(. 
العمر  مــن  الــســابــعــة  ســن  فمنذ 
ملستقبل  ــة  ــواعــي ال االم  دور  يــكــون 
اطفاهلا وصالحهم دورًا مهمًا وفعااًل 
يف تعليم اوالدها الصالة اليت تعترب 
االنسان  حياة  يف  عبادي  عمل  أهــم 
يف  وسعها  يف  مــا  تــبــذل  أن  وعليها 
صحيحة  بـــصـــورة  تعليمهم  ســبــيــل 
وحــســب مــا هــو مــذكــور يف رسائل 
شهر  حلول  وعند  االعــالم،  العلماء 
بتدريب  االم  تقوم  املــبــارك  رمضان 
مراحل  على  الصيام  على  اوالدهـــا 
عليهم  واجبًا  الصوم  يصبح  أن  قبل 

وذلك مبراعاة النقاط األتية: 
الصوم  أهمية  عن  حتدثهم   -1
وخصوصًا يف شهر رمضان املبارك. 

الفريضة  هذه  اليهم  حتبب   -2
العظيمة كأن تعطي اهتمامًا للصائم 
عند صومه على سبيل املثال أن تهيء 
له صحنًا خاصًا به عند االفطار او 
جتــلــب بــعــض اهلـــدايـــا احملــبــبــة اىل 
الطفل من نستلة او بسكويت او غري 
أمــور أخــرى مشجعة  باتباع  او  ذلك 
حسب استطاعتها وستجد هذه االم 
أن طفلها هو الذي يصر على الصيام 

وبكل رغبة. 
رغبة  تــلــي  أن  االم  عــلــى   -3
ابنتها او ولدها الصغري حتى لو كان 
بعمر ست سنوات او سبع يف الصيام 
مثاًل يصوم  بأن جتعل طفلها  وذلك 
اىل  يصوم  او  النهار  منتصف  اىل 
قليل من  اعطائه  مع  الــغــروب  وقــت 
املاء عند العطش الشديد وذلك بعد 
يسمح  ال  سبحانه  اهلل  بــأن  افهامه 
يسمح  ولكنه  املكلفني  للكبار  بذلك 

موقف االم التي تخاف على ابنتها 
المكلفة حديثًا من الصيام
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ملن هو دون سن التكليف بل يباهي به 
مالئكة السماء. 

وعندما تصبح ابنتك يف سن   -4
الثامنة وبعد أن تعودت على الصيام 
بعض الشيء يف عامها السابع اجعليها 
اكثر حسب  او  يوم  العام  تصوم هذا 
طاقتها يف العشرة االوىل من الشهر 
ثم تصوم االيام الثالث لليالي البيض 
ثم شجعيها على صيام االيام االخرية 

وخصوصًا أيام القدر املباركة. 
تبعث  بكلمات  االم  تشجيع   -5
والشجاعة  الــصــرب  ابنتها  نفس  يف 
صيام  اكــمــال  يف  الشديدة  والرغبة 
او  به من جوع  اليوم برغم ما تشعر 
عطش وأن ال تظهر امام ابنتها قلقها 
وخوفها الن ذلك ينعكس على البنت 
فيزداد شعورها بالتعب وعدم الرغبة 

يف اكمال الصوم. 
حالة  تــراعــي  أن  االم  عــلــى   -6
حيث  من  فتوجهها  الصائمة  ابنتها 
اللعب او اجلري الذي متارسه طفلتها 
الــعــمــر وتدربها  مــثــل هـــذا  عـــادة يف 
ــد متـــارســـه خالل  عــلــى مــنــهــج جــدي
باالستعاضة  وذلـــك  رمــضــان  شــهــر 
فكرية  بالعاب  واللعب  الــركــض  عــن 
نافعة وختصيص وقت للنوم والراحة 
بعض  ممــارســة  تعلمها  وأن  البدنية 
الباقيات  قــراءة  وكذلك  التسبيحات 
تسبيح  تعليمها  وكذلك  الصاحلات 
أن  وعليها  السالم(،  الزهراء)عليها 
التسبيحات  هذه  أهمية  ابنتها  تفهم 
اهلل  وفضلها يف احلصول على رضا 

سبحانه. 
ولـــــن تـــكـــونـــي حبــــاجــــة ملن   -7
تقدمي  أن  املؤمنة  االم  أيتها  يذكرِك 
هدية معتربة البنتك يف عيد صيامها 

من  االول  حــلــول  عــنــد  ـــك  وذل االول 
شوال، اليوم الذي توزع فيه اجلوائز 
االهلية من رب العاملني لكل من قبل 
اهلل صيامه، ولتكن هديتك قطعة من 
يبقى  ان استطعت ذلك لكي  الذهب 

ذكراها على مدى سنني العمر. 

عزيزتي االم المؤمنة
الرتبية  ألوالدك  ــيــتــك  تــرب أن 
البيت  أهـــل  منهج  وفـــق  الصحيحة 
تقربِك  اليت  االعمال  أفضل  من  هو 
لتنالي  وتـــعـــاىل  ســبــحــانــه  اهلل  مـــن 
الدرجات الرفيعة ويكفي ما جاء يف 
احلديث)اجلنة حتت اقدام االمهات( 
أمًا  سبحانه  اهلل  ارادِك  كما  فكوني 
حتى  ديــنــهــا  لتعاليم  فــاهــمــة  واعــيــة 
تكوني أهاًل الستالم وتسليم االمانة 
على  ســبــحــانــه  اهلل  عــرضــهــا  الــــيت 
السموات واالرض فأبني أن حيملنها 
فــالــذي مل حيمل  االنــســان،  ومحلها 
انسانًا  يكون  بها  ويعمل  االمانة  هذه 
ظاملًا لنفسه ولذريته من بعده فيكون 
اليت  العظيمة  الصلة  لتلك  قاطعًا 
تربطه باملربي االول هلذه البشرية اال 
وآله  وهو رســول اهلل)صلى اهلل عليه 
املؤمنني علي  وســلــم( ووصــيــه أمــري 
السالم(ففي  طــالــب)عــلــيــه  أبـــي  بــن 
وأنت  أنــا  علي  الشريف)يا  احلديث 
أبوا هذه االمة( فالذي يقوم برتبية 
اوالده وفق منهج العرتة الطاهرة يكون 
قد اقام تلك الصلة وبّلغ ما محله من 

تلك االمانة اىل اجليل الذي بعده. 

عزيزتي األم
ليكن اهتمامِك بأوالدِك وتربيتهم 
موضع  االســــالم  تــعــالــيــم  وتعليمهم 
من  تبذلينه  ما  وأن  االول  اهتمامِك 

يؤتي مثــاره يف  ذلــك  جهد يف سبيل 
جهدِك  جتعلي  فــال  واآلخـــرة  الدنيا 
االهتمام  يف  املــبــالــغــة  عــلــى  ينصب 
يف  املبالغة  او  اجملتمع  يف  مبظهرِك 
يف  واملبالغة  وتنظيفه  البيت  ترتيب 
اىل  ومــا  والتحف  باألثاث  االهتمام 
ذلك وترتكي ما فيه منفعتِك ومنفعة 

اوالدِك. 
وتعليمهم  االطـــفـــال  ــيــة  ــرب ت إن 
الفاضلة  واالخـــالق  القويم  السلوك 
والفروض الدينية جيب أن يكون منذ 
الصغر  يف  فالتعليم  أظفارهم  نعومة 
والبذرة عندما  كالنقش على احلجر 
تكون  وقــوميــة  سليمة  بــصــورة  تنبت 
فيما بعد شجرة مجيلة وارفة الضالل 
أصلها ثابت وفرعها يف السماء نعم 
إن كل ما تبذلينه أيتها االم الفاضلة 
يرتفع  الرتبية  يف  تعب  او  جهد  مــن 
لك ذخرية طيبة  ليكون  السماء  اىل 

تنعمني بها بالسعادة يف الدارين. 
أما أنت ايتها األم احلائرة واليت 
ابنتها  عــلــى صــحــة  الــقــلــق  عــالهــا 
الصغرية، اقول يف اخلتام، اجعلي من 
عليِك  بها  اهلل  أنعم  اليت  البنت  هذه 
خــري هــديــة وعــمــل صـــاحل تقدمينه 
البتول)عليها  الـــزهـــراء  يـــدي  بـــني 
اليوم الذي تنصب  السالم( يف ذلك 
فيه املوازين وتربز فيه اعمال العباد 
اليس موقفِك مجياًل عندما تقدمني 
الزهراء)عليها  الصديقة  امام  ابنتِك 
الـــســـالم( لــتــقــولــي هلـــا هـــذه ابنيت 
ونورتها  حــيــاتــِك  ســرية  مــن  علمتها 
بقبس من نورِك وقد ارضعتها حبِك 
وحــب الــعــرتة الــطــاهــرة مــن اوالدِك 
موالتي  يا  عين  فارضي  املعصومني 

وتقلي مين هذا العمل القليل. 
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آراء اعالم السنه في التوسل
قول مالك للمنصور العباسي   -1
الدوانيقي عندما سأله قائاًل: أستقبل 
اهلل   رســول  استقبل  أم  وأدعــو  القبلة 

صلى اهلل عليه وآله وسلم؟
وجهك  تصرف  ومل  مــالــك:  فقال 
آدم  ابيك  ووسيلة  وسيلتك  وهــو  عنه 
يوم  تعاىل  اهلل  اىل  الــســالم(  )عليه 

القيامة؟
بل استقبله واستشفع به. كما جاء 
املصطفى  حقوق  بتعريف  )الشفا  يف 

للقاضي عياض ج2 ص41(.
الدين  ــقــي  ــكــرت ب ابـــــو  قـــــال   -2
احلصين الدمشقي الشافعي :) ومن 
انكر التوسل به -املصطفى- والتشفع 
زالت مبوته  وأن حرمته  موته  بعد  به 
فقد أعلم الناس ونادى على نفسه أنه 
أسوأ حاال من اليهود ، الذين يتوسلون 
بــروزه اىل الــوجــود ، وأن يف  به قبل 

قلبه نزغة هي أخبث النزغات(.
املوسوم  كتابه  يف  ذلــك  جــاء  كما 
والرساله  الــرســول  عــن  الشبه  )دفــع 

ص137(.
الدين  تــقــي  احلـــافـــظ  قــــال   -3

العلم  ينهون  السبكي :)ومل يزل اهل 
كـــل شؤونهم  الـــبـــدع يف  عـــن  الـــعـــوام 
يف  النبوية  السنة  اىل  ويــرشــدونــهــم 
منهم  إذا صـــدرت  وغــريهــا  الـــزيـــارة 
بدعة يف شيء ، ومل يعدوهم يف يوم 
او  الزيارة  بسبب  االيــام مشركني  من 
من  اهلل  انقذهم  وقد  كيف   ، التوسل 

الشرك وادخل يف قلوبهم االميان
بتلك  بــاالشــراك  رماهم  من  واول 
خلفه  وجــرى  تيمية  ابــن  هو  الوسيلة 
املسلمني  امـــوال  استباحة  اراد  مــن 

ودماءهم حلاجة يف النفس(.
كتابه)املوسوم  يف  ذلــك  جــاء  كما 

السيف الصقيل ص179(.
)فيض  املــنــاوي يف  نقله  مــا    -4
السبكي  169(عــــن  ص  ج2  الــقــديــر 

مرتضيا له، حيث قال:
التوسل  وحيــســن  السبكي:  )قـــال 
ربه،  بالني اىل  والتشفع  واالستعانة 
ومل ينكر ذلك احد من السلف وال من 
فأنكر  تيمية  ابــن  جــاء  حتى  اخللف، 
ذلــك وعــدل مــن الــصــراط املستقيم، 
قبله، وصار   يقله عــامل  مــامل  وابــتــدع 

بني اهل االسالم مثله(.
وهذه العبارة عن السبكي وسابقتها 
السنية  الطوائف  امجــاع  عن  تكشف 
الــتــوســل، ومل ينكر  عــلــى مــشــروعــيــة 
ذلك اال ابن تيميه ومن جاء بعده من 

تالميذته.
وفاء  الــســمــهــودي يف  ـــال  ق   -5
الوفا نقاًل عن كتاب العلل والسؤاالت 
لــعــبــداهلل بــن امحـــد بــن حــنــبــل: )قال 
عبداهلل : سألت ابي - يعين امحد بن 
حنبل - عن الرجل ميس منرب رسول 
اهلل ويتربك مبسه ويقبله ويفعل بالقرب 

مثل ذلك رجاء ثواب اهلل تعاىل ؟؟
فقال امحد بن حنبل: ال بأس به.

ـــين دحــــالن : ومن  ـــال زي 6-  ق
السلف واخللف وادعيتهم  أذكار  تتبع 
فيها شيئا كثريا يف  وأورادهـــم وجــد 
التوسل ومل ينكر عليهم احد يف ذلك 
تتبعنا  ولــو  املنكرون  حتى جــاء هــؤالء 
أكابر االمة يف التوسل المتألت بذلك 

الصحف .
)الدرر  املوسوم  كتابه  كما جاء يف 

السنية ص31(.

حقائق 
تحت الضوء

احللقة الثانية

التوسل
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حقائق 
تحت الضوء

كالم بن حجر العسقالني حول   -7
التوسل

من  يكثر  ان  لــلــزائــر  وينبغي  قــــال:) 
والتشفع  واالستغاثة  والتضرع  الــدعــاء 
وسلم  وآلــه  عليه  اهلل  صلى  به  والتوسل 
اهلل  يشفعه  أن  به  استشفع  فجدير مبن 

تعاىل فيه .
واعلم ان االستغاثة هي طلب الغوث، 
ان  بــه  املستغاث  مــن  يطلب  فاملستغيث 
ــغــوث مــنــه، فــال فـــرق بني  ــه ال حيــصــل ل
التوسل  او  االستغاثة  بلفظ:  يــعــرّب  أن 
اجلاه  من  النهما  التوجه،  او  التشفع  او 

والوجاهة ومعناه: علو القدر واملنزلة.
وقــد يتوسل بصاحب اجلــاه اىل من 
كاًل من االستعانة  ان  ،ثم  أعلى منه  هو 
كما  بالني  والتوجه  والتشفع  والتوسل 
ومصباح  الــنــصــرة  حتــقــيــق   - يف  ذكــــره 
الظالم - واقع يف كل حال قبل خلقه وبعد 
خلقه يف مدة حياته يف الدنيا وبعد موته 
يف مدة الربزخ وبعد البعث يف عرصات 

القيامة
فاما احلالة االوىل فحسبك ماقدمته 

يف املقصد االول من استشفاع ادم به ملا 
أخرج من اجلنة.

لو تشفعت  ادم  )يــا  تعاىل  وقــول اهلل 
الينا مبحمد يف اهل السماوات واالرض 

لشفعناك(.
بــن اخلــطــاب عند  ويف حــديــث عمر 
احلاكم والبيهقي وغريهما : وان سألتين 

حبقه فقد غفرت لك.
وصح ان رسول اهلل قال:) ملا اقرتف 
أســألــك حبق  :يـــارب  قــال  آدم اخلطيئة 
لــي ،قـــال اهلل تعاىل:  حممد ملــا غــفــرت 
يا آدم وكيف عرفت حممدا ومل اخلقه؟ 
قال: يا رب إنك ملا خلقتين بيدك ونفخت 
فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت قوائم 
العرش مكتوبا عليها ال إله إال اهلل حممد 
اىل  تضيف  ال  انــك  فعرفت  اهلل  رســول 

امسك إال أحب اخللق اليك.
انه  آدم  يا  تعاىل: صدقت  اهلل  فقال 
الحب اخللق الي، وإذ سألتين حبقه فقد 

غفرت لك ولوال حممد ما خلقتك(.
واما التوسل بعد خلقه يف مدة حياته 
فمن ذلك االستغاثة به عند القحط وعدم 

االمطار وكذلك االستغاثه به من اجلوع 
وحنو ذلك مما ذكرته يف مقصد املعجزات 
ومن  االستسقاء  يف  الــعــبــادات  ومقصد 
ذلك استغاثة ذوي العاهات به، وحسبك 
مارواه النسائي والرتمذي عن عثمان بن 

حنيف ان رجاًل ضريرًا اتى الني
قال:  يــعــافــيــين،  ان  اهلل  ادع  فــقــال: 
فأمره أن يتوضأ وحيسن وضوءه ويدعو 
واتوجه  أسألك  إني  )اللهم  الدعاء  بهذا 
اني  ياحممد  الرمحة  ني  بنبيك  اليك 
اتوجه بك اىل ربك يف حاجيت لتقضى 

اللهم شفعه يّف(.
) فقام وقد  البيهقي وزاد   وصححه 

أبصر(.
واما التوسل به )صلى اهلل عليه وآله 
اكثر  الـــربزخ وهــو  وســلــم( بعد موته يف 
من ان حيصى او يدرك باستقصاء ويف 
املستغيثني  يف  الــظــالم  مصباح  كــتــاب/ 
ابن  ابــي عبداهلل  للشيخ   / ــام  االن خبري 

نعمان طرف من ذلك.
جنة الفردوس
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ما من شك يف أن الفكر اإلسالمي 
فكر مشولي وهو ميثل الرؤية العامة 
العربية  احلــضــارة  تستوعبها  الـــيت 
هنا  ومن  الفنون(  )ومنها  اإلسالمية 
الفين  الفكر  إن  نــقــول  أن  نستطيع 
وضــمــنــا الـــرؤيـــة الــفــنــيــة الـــيت متثله 
يف الــفــن الــعــربــي اإلســالمــي مــا هو 
البنية  طبيعة  عــن  نــاتــج  انعكاس  إال 
إذ  اللتني ظهر من خالهلما  والتكوين 

الوجود  الفكر أن حيرر  استطاع هذا 
إىل  وليحوله  القيود  كل  من  البشري 
األفق الرحيب )األفق الكوني للوجود( 
وهذا التحول قد مت يف ضمري اإلنسان 
اإلنــســان يف  املؤمن معربا عن وجــود 
الكون الواسع إذ يبقى األمر يف نهاية 
املطاف حمض إقرار بعبودية املخلوق 

للخالق عز وجل .
وبذلك يتحول اإلنسان املسلم من 

إذ  التنزيه  مبدأ  إىل  التشبيه  مبدأ 
الوجود املخلوق  املنزه عن  إن اهلل هو 

بواسطة اخلالق . 
العربي  الــفــنــان  ومـــن هــنــا ســعــى 
جمال  يف  ذلـــك  جتسيد  إىل  املــســلــم 
فاملتأمل  اإلسالمية  العربية  الزخرفة 
يستطيع  وطــروحــاتــه  معطياته  لــكــل 

تلمس ذلك .
حنن اذًا إزاء صلة اإلنسان املؤمن 

االلتفاف الكوني للشكل الحلزوني 
في الزخرفة العربية اإلسالمية  

بقلم : د. صفا لطفي 
املقال الثاني عشر
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الــذي كــان ميثل جوهر  باملالذ اآلجــل 
حبث الفنان العربي املسلم فقد حرص 
على إظهار جتريداته الزخرفية بصورة 
نــظــام معني  إيــاهــا يف  واضــعــا  لولبية 
يوحي للمتأمل أن هذا النظام ال حدود 
اجلاذبة  باحلركة  يتمتع  ألنــه  ذلــك  له 
والذي  املــتــزايــدة  املتناقصة  الــنــابــذة 
يعطي انطباعا بالالنهائية وبذلك فهو 
داللة ملعنى املطلق بالقوة )ال باملكان( 
اللولبية هو داللة  ثم إن مبدأ احلركة 
ملبدأ التكرار يف الوجود كتعاقب الليل 
وعبادات  األفــــالك  ــة  وحــرك ــنــهــار  وال

املسلم .
العربي  الفنان  حبــث  فــان  وبــذلــك 
االمتداد  يف  والروحي  الفكري  املسلم 
الزخرفة  يف  )الــلــولــي(  الــالنــهــائــي 
حركة  داللـــة  هــو  اإلســالمــيــة  العربية 
الالمتناهية هذا من جهة ومن  الكون 

جهة أخرى 
للوحدات  الــلــولــبــيــة  احلــركــة  فـــإن 

عن  داللـــة  إال  هــي  مــا  الزخرفية 
السمو  وهــــو  روحــــي  مــعــنــى 

لالرتقاء   للمسلم  اإلمياني 
بالنفس عاليًا.

ــولــي يف  ــل فــالــشــكــل ال
الزخرفية  الـــتـــجـــريـــدات 
جيعل  حبــــركــــتــــه  يـــــكـــــاد 
النهائية  يتلمس  الــنــاظــر 
البعد والــذي بــدوره يظهر 
وأبعاد  خمتلفة  مبسافات 
متباينة أنها الصلة الوثقى 
ــقــه اليت  ــــرء وخــال بـــني امل
ــبــدأ مــن الــعــشــق اإلهلي  ت
)بني املؤمن وخالقه( ذلك 
فيه  تنتفي  الـــذي  العشق 
قيم الزمان واملكان بانتفاء 

للسمو  املــاديــة  عوالقها  مــن  األشــيــاء 
واالرتفاع .

دوما  يتشبع  )احلــلــزون(  فاللولب 

اخذ  والـــذي  العميق  الــرمــزي  باملعنى 
شخصيته املتميزة يف الزخارف العربية 
كاللهيب يف  انتشر  وبعدها  اإلسالمية 
معظم التجريدات الزخرفية اإلسالمية 
ويف مجيع بقاع العامل اإلسالمي وعرب 
نظام  عن  التجريدات  تلك  معظم  يف 
دوراني مستقى من الدائرة واخلاضعة 
ملنهج القوى اجلاذبة والنابذة لذا فهو 
)التصعيد  رمــزيــني  بعدين  عــن  داللـــة 

والتنزيل(. 
ومن هنا ميكن االستنتاج إن التوزيع 
احللزوني ) اللولي( للزخرفة العربية 
الفنان  اإلســالمــيــة هــو حمــاولــة مــن 
بني  العالقة  لتجسيد  املسلم  العربي 
الكون املصغر )امليكوكوزم(: )اإلنسان( 

ــــــــــــــون  ــــــــــــــك ـــــــــكـــــــــرب وال امل

فإن  وبذلك  الكون(.   ( )املكروكوزم(: 
االهتمام بالشكل اللولي بالغ األهمية 
اكتسبت  قد  الزخرفية  الفنون  إن  بل 

تعبريها من وجــود هذا  وقــوة  متانتها 
املسلم  العربي  الفنان  فإبداع  الشكل 
حبركته  متيز  الـــذي  العربي  للتوريق 
مجاال  إلــيــه  أضــفــت  ــيت  ال الالنهائية 
أخاذا كان نابعا من اتصال قلب املؤمن 
بربه واستجابة ألوامره وهذا ما يؤكده 
}ول��ك��ن اهلل حبب  قوله عــز وجــل 
قلوبكم{  يف  وزي��ن��ه  اإلمي���ان  إليكم 
) ســـورة احلــجــرات اآليـــة 7 ( . ومن 
ـــق عـــز وجل  ــة اخلـــال ــا فــــان حمــب هــن
ألقت  والــيت  اإلســالمــي  الفكر  أكدها 
املزخرف  الــفــنــان  تفكري  على  بظلها 
وسلوكه من خالل جتريداته الزخرفية 
املعراج  هـــذا  مــن  اســتــوحــى حبــثــه  إذ 
 . الــلــولــي  بالشكل  مــتــأكــدا  الــصــاعــد 
متثل  المتناهية  حركة  هنا  فاحلركة 
يبقى  وهنا  الالمتناهية  الكون  حركة 
ولكن  الطبيعي  الــعــامل  امــتــداد  ضمن 
إذا  حركتها  ودوران  اخلطوط  تشابك 

هي تعبري عن السمو.
الـــذي حيرك  ــذهــن  ال إن 
يف  الــزخــرفــيــة  العناصر 
بشكله  يــكــاد  امـــتـــداد 
الناظر  جيعل  اللولي 
ال يصل معه إىل إجياد 
نــهــايــة لــلــبــعــد الـــذي 
 ، احلركة  إليه  تسعى 
هذا الذهن ينطلق من 
تعاىل  لقوله  التسليم 
بْصَارُ  اْلاَ ُتدِْرُكهُ  }لاَ 
بْ���صَ���ارَ  وَهُ����وَ يُ�����دِْرُك اْلاَ
ِبريُ{  الْخاَ طِيفُ  اللَّ وَهُوَ 
) سورة األنعام , اآلية 
السعي  إن   .  )  103

حنو ما ال تدركه 
يلغي  األبــــــصــــــار 
املسافات واألبعاد. وهكذا فقد امتلك 
الشكل احللزوني مسة النهائية كموال 

مستمر له حركة اخلط الالنهائي. 
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اعَُة عِنْدَهُ  عُ الشَّفاَ قال تعاىل: }وَلاَ تاَنْفاَ
إِلَّ لِمَنْ أاَذِنَ لاَهُ{)سورة سبأ/23(. 

السالم(:)إن  الــصــادق)عــلــيــه  عــن 
ابــواب منها ثالثة ألهل  للجنة مثانية 
ـــــرأة مـــن ولدي  قـــم تــقــبــض فــيــهــا ام
تدخل  مــوســى  بنت  فاطمة  وامســهــا 
بأمجعهم()حبار  شيعتنا  بشفاعتها 

االنوار/60-ص228(. 

الرضا)عليه  االمـــــام  عـــن  وروي 
السالم( قال: )يا سعد إن لنا عندكم 
قربًا، قلت له: جعلت فداك قرب فاطمة 
بنت موسى)عليها السالم( قال: نعم، 

من زارها عارفًا حبقها فله اجلنة(. 
فاطمة بنت االمام موسى بن جعفر 
السيدة  الـــســـالم(،  الــكــاظــم)عــلــيــهــم 
سالم  املعصومة،  بفاطمة  املوسومة 

اهلل عليها وعلى آبائها الطاهرين، ذات 
املقام اجلليل، والذكر احلسن اجلميل، 
الدوحة  ومثــرة  النبوية،  الشجرة  فرع 

اهلامشية، وسليلة خري الربية. 

أمها
وقيل  خيزران  وقيل  تكتم  السيدة 
وقيل  مُساَنة  وقيل  َسَكن  وقيل  جنمة 

فاطمة المعصومة
اكسير الشفاعة

Ďč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أعالم النساء



أروى، وهي امرأة صاحلة فاضلة تقية 
ويكفيها فخرًا  وديــن،  ذات عقل  نقية 
أن اهلل سبحانه اختارها وعاًء لإلمامة 
املنيع  املــقــام  هــذا  للكرامة،  ومــعــدنــًا 
واملنزل الرفيع الذي ال خيتار اهلل له إال 
من أهل البيوتات، شريفات االحساب، 
عن  واملــتــنــزهــات  األنــســاب،  عريقات 

الرذائل. 

والدة السيدة معصومة 
ونشأتها

نــص املـــؤرخـــون وأهـــل الــســري أن 
املعصومة)عليها  فــاطــمــة  ــدة  ــســي ال
السالم( هي أخت االمام الرضا ألمه 
السيدة  وهــي  واحـــدة  فأمهما  وأبــيــه، 
تــكــتــم، وهـــي مــن قــد عــرفــت فضلها 

وعقلها ودينها. 
فقد ولدت السيدة املعصومة)عليها 
إال  فيه  ُيــَتــَنــفــس  ال  بيت  الــســالم(يف 
عبري التقى، وال ُيرتضع فيه اال بلبان 
برتبية  اال  فيه  ــى  ب ــرَتّ ُي وال  االميــــان، 
القرآن، وال ُينهل فيه اال من رواِء العلم 

واالدب واخللق والطهر والعفة. 
ــــخ والدتـــــهـــــا ذكــــــروا  ــــأري وأمـــــــا ت
يف  ولــدت  عليها(قد  اهلل  أنــهــا)ســالم 
القعدة من  املنورة يف غّرة ذي  املدينة 
ــة للهجرة  ســنــة ثـــالث وســبــعــني ومــائ
نشأة طيبة  فنشأت  الشريفة،  النبوية 
ــًا حــســنــًا وُعـــرفـــت هذه  ــات ــب ونــبــتــت ن
السيدة بكرم االخالق وطيب االعراق، 
والتهجد،  والُنُسك  والتعبد  وبالطاعة 
النهار،  وأطــراف  الليل  آنــاء  قانتة هلل 
وحفيدة  الــكــرم،  سليلة  وهــي  ال  كيف 
الزهراء)عليها  جّدتها  االنام،  سادات 
وأبوها  والتقى،  الــورع  السالم(معدن 
االمام اهلمام الذي يبيت الليل ساجدًا 
ذاكــرًا صائمًا،  النهار  ويقضي  قائمًا، 
ي  والذي لفرط حلمه وكظم غيظه مُسّ

بالكاظم. 

أسماؤها والقابها الشريفة
البيت)عليهم  أهـــــل  ولـــــع  لـــقـــد 

الزهراء فاطمة حلبهم  السالم(باسم 
ــاهــا فــأكــثــروا من  هلــا وتــقــديــســهــم إي
هذا االسم يف بناتهم، تيمنًا بذكرها، 
ــفــاؤاًل بــامســهــا، هــذا االســـم الذي  وت
تــبــارك وتعاىل،  اشــتــق مــن اســم اهلل 
السالم(:))أن  عنهم)عليهم  روي  وقد 
البيت الذي فيه اسم فاطمة ال يدخله 
الــفــقــر(()الــكــايف/ج6/ص19( ،وقد 
بــن جعفر)عليه  مــوســى  لــإلمــام  ُذكـــر 
الــســالم( أربــعــًا من البنات، اســم كل 
اكربهّن  وأن  فــاطــمــة،  منهن  واحـــدة 
فاطمة  هـــي  وأفــضــلــهــّن  واكــمــلــهــّن 
املعصومة)عليها السالم( ملا القته من 
قبل  وتربية حسنة من  عناية خاصة، 
اخيها الرضا)عليه السالم(، ألنها مل 
تعش يف كنف أبيها إال قلياًل، فكفلها 
اخوها الرضا واحسن كفالتها وكفالة 
واحسن  وعلمها  وأخــواتــهــا،  إخوتها 
اجدادهم  ــــآداب  ب وادبـــهـــا  تعليمها، 
الطيبني، فشابهت  وآبائهم  الطاهرين 
الــزهــراء يف االســم واخلصال  جدتها 
والعصمة،  الطهارة  منهم  واكتسبت 

واخذت عنهم العلم واحلكمة. 
ومن القابها ايضًا املعصومة: وهي 
اكثر ما تعرف به، وقد نقل عن االمام 
الرضا)عليه السالم(أنه قال:)من زار 
املعصومة بقم كان كما زارني()ناسخ 

التواريخ/ج7/ص337(. 
كما ُعرفت واشتهرت بلقب)كرمية 
وايضًا  كــرمــهــا،  الــبــيــت(لــكــثــرة  أهـــل 
مرتبة  إن  حــيــث  ُعــرفــت)بــاحملــدثــة( 
البيت)عليهم  أهــل  بأحاديث  احملــدث 
ومقام  عالية  مرتبة  اهلل  السالم(عند 
الصادق)عليه  عــن  روي  فــقــد  ســــاٍم 
يبُث  حلديثنا  قال:)راوية  السالم(أنه 
شيعتنا،  قلوب  يف  ويشدُد  الناس،  يف 
أفضل من ألف عابد()حبار االنوار/

ج2/ص145(. 
املباركة،  ــدة  ــســي ال هــــذه  وكـــانـــت 
آبائها  علم  مــن  نهلت  حمــدثــة،  عاملة 
بنات  وعــن  عنهم  وروت  الــطــاهــريــن، 
الشريفة  النبوية  االحــاديــث  الرسالة 

ذات االعتبار والوثاقة، إال أن ما وصل 
الينا عنها فهو قليل، وعرف مما روته 
املعروفة  املسلسلة  االحــاديــث  بعض 
عنها  وروى  الفاطمية،  باملسلسالت 
اآلثار  ونقلة  واحلــديــث  العلم  اربـــاب 
واالخبار، من اخلاصة والعامة، وعدوا 
متصلة  الصحاح،  مرتبة  أحاديثها يف 

االسناد، جديرة بالقبول واالعتماد. 
ومن القابها ايضًا)العاملة الفقيهة( 
كانت  فقد  وفقهها  علمها  خيــّص  ملــا 
بأمور  بصرية  وفقيهة  فاهمة  عاملة 
ُحكي  فيما  أبوها  فداها  وقد  دينها، 
تنبئ  الــيت  املشهورة  القصة  يف  عنها 

عن مرتبتها العلمية الفائقة. 
ومن القابها ايضًا اخت الرضا)عليه 
وإمامها  بأخيها  لتعلقها  الــســالم(( 

الرؤوف الرضا)عليه السالم(. 

ترحيل أخيها الى خراسان
بعد ثالث سنوات من حكم املأمون 
الرضا)عليه  اإلمـــام  بــإشــخــاص  أمــر 
الــســالم(مــع أخــيــه امســاعــيــل وعمه 
حممد بن جعفر وعلي بن احلسن ابن 
زيد ومجاعة ممن كان قد خرج على 
املأمون، فوّدع قرب جده)صلى اهلل عليه 
وودع  والنحيب  بالبكاء  وســلــم(  ــه  وآل
عياله وأهــل بيته وقــال: إني ال أرجع 

ابدًا، وإني سأموت يف بالد غربة. 
على  بهم  وأخذ  اجللودي  فحملهم 
والرباري  املــفــاوز  يف  البصرة  طريق 
املدن  طريق  عن  بهم  متنكبًا  والقفار 
يــــراه الناس  ــعــامــرة لــئــال  والـــقـــرى ال
كلما  لكنه  فيه،  ويرغبوا  به  ويتأثروا 
باهرة  معجزة  لــه  ظهرت  مــنــزاًل  نــزل 

وكرامة ظاهرة. 
املعصومة  الــســيــدة  عــاشــت  وقـــد 
هذه االحــداث، ففارقت أخاها الذي 
عاشت يف كنفه وتفيأت ظالله الوارفة 
االمام  أبيها  فــقــدان  عّوضها  والـــذي 
بآداب  فأدبها  السالم(  الكاظم)عليه 
الطاهرين،  تربية  ورباها  املعصومني، 
وصلة  خاصة،  عالقة  بينهما  فكانت 
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وثــيــقــة، وكــانــت اثـــرية لــديــه وعزيزة 
الفراق،  أمــر  صّعب  مــا  وهــذا  عليه، 

وهيج االشتياق. 

مجيئها الى قم
أن  العباسي  املــأمــون  علم  أن  بعد 
االمام  حــول  يتجمعون  اخــذوا  الناس 
علي بن موسى الرضا)عليه السالم(
يف املدينة، خاف عند ذلك على حكمه 
االمام)عليه  عــلــى  فـــأرســـل  ومــلــكــه، 
خراسان،  اىل  السالم(وجلبه جمربًا 
وذلـــك يف ســنــة)200هـــ(لــيــكــون حتت 
وذلك  للعهد  ولــيــًا  جعله  ثــم  نظارته، 
فعند  رضاهم،  وجلب  الناس  لتمويه 
انــتــشــار هـــذا اخلــــرب: تــعــيــني االمـــام 
يف  للعهد  وليًا  السالم(  الرضا)عليه 
مجيع احناء البالد االسالمية، ومنها 
املدينة املنورة، حيث مواطن العلويني، 
ومنهم اوالد االمام موسى بن جعفر)عليه 

متعددة  روايـــــات  فــهــنــاك  الـــســـالم(، 
الكاظم)عليه  االمـــام  اوالد  عــدد  عــن 
الروايات)ثالثون(  فــأقــل  الــســالم(، 
أن  ونعلم  الــروايــات)ســتــون(،  واكــثــر 
جعفر)عليه  بــن  مــوســى  االمـــام  اوالد 
السالم(هم اكثر من سائر اوالد باقي 
االئمة)عليهم السالم(وهم من زوجات 
اّن  املفيد  الشيخ  فــربوايــة  مــتــعــددة، 
عشر(  السالم()سبعة  اوالده)عــلــيــه 
من الذكور و)تسع عشرة(من االناث، 
وهذا العدد هو اقل الروايات، وقد زيد 
على هذا العدد يف الروايات االخرى. 

هــذا وكـــان صــدى ومــنــزلــة االمام 
املأمون من  السالم(لدى  الرضا)عليه 
املضايقات  آخــر  جانب  ومــن  جــانــب، 
اليت كانوا يالقيها العلويون يف املدينة 
من اعوان املأمون، واّن هذين العاملني 
يتوجهون اىل  كانا حافزًا هلم جعلهم 
خراسان، ومن جهة ثانية عندما جلب 

السالم( الرضا)عليه  االمــام  املأمون 
تتمكن  اىل)مـــــــــرو(ومل  املــديــنــة  مـــن 
أخته فاطمة اليت هي وأخوها من أم 
واحــدة من أن تتحمل فــراق وهجران 
أخيها، لذا قررت السفر اىل خراسان 

لاللتحاق به، فشدت الرحال. 
ان فــاطــمــة املــعــصــومــة مــع مخس 
مــن اخــوانــهــا وهــم)الــفــضــل، وجعفر، 
وزيد(والذين  ــقــاســم،  وال واهلـــــادي، 
االمام  أخيها  مــع  واحـــدة  أم  مــن  هــم 
الرضا)عليه السالم(واليت كانت تلقب 
ويذكر  وامســهــا)جنــمــة(،  البنني  ــأم  ب
وبعضًا  العلويني  من  بعضًا  أن  ايضًا 
يذكر  ومل  برفقتها،  كانوا  اخلــدم  من 
املــؤرخــون ان أيــة واحــدة من اخواتها 
وايضًا من  هــذا  كــّن معها يف سفرها 
مرتبطة  تكن  مل  أنها  سفرها  اسباب 

بأحد ألنها كانت غري متزوجة. 
ومما جيدر بالذكر هنا أّن فاطمة 

Ďď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أعالم النساء



جعفر)عليهم  بــن  مــوســى  االمــــام  بــنــت 
اخواتها  ــك  وكــذل ــزوج  ــت ت مل  الـــســـالم( 
املؤرخون،  يذكرها مجيع  كما  مجيعهّن 
وسبب ذلك هو عدم وجود ُكفؤ هلّن، وألن 
بنات األئمة)عليهم السالم( مل يتزوجهنَّ 
إال أوالد األئمة)عليهم السالم(، وخوفًا 
أزواج مل حتمد  بــأيــدي  وقــوعــهــّن  مــن 
أولئك،  على  خطرًا  يكون  أو  عقباهم، 
الــعــبــاس من  بــين  اذا علمت طــواغــيــت 
السالم(،  األئمة)عليهم  ببنات  زواجهم 
ومن االسباب االخرى ايضًا هو أن اوالد 
األئمة)عليهم السالم(كانوا يعيشون يف 
الوقت ظروفًا صعبة، وأنهم كانوا  ذلك 
ــل والــشــهــود ظاهرة  ــدالئ مــشــرديــن، وال
يف  املنتشرة  قبورهم  ــار  آث وهــو  للعيان 
كل مكان.. ومن الدول اجلنوبية لروسيا 
احلاضر..  الــوقــت  يف  استقلت  والـــيت 
وذلــك ألن)مـــرو( كانت يف ذلــك الوقت 
خراسان،  وليست  الــدولــة  لتلك  تابعة 
نائية  والــعــراق، ويف أماكن  ايــران  واىل 
وحتى يف قمم اجلبال الوعرة والصعبة 
الوصول اليها، وهذا ما نشاهده اليوم، 
فإن دّل على شيء فهو يدل على خوفهم 
النائية،  ــن  االمــاك تــلــك  اىل  وهــروبــهــم 
العباسيني  بطش  من  مأمن  يف  ليكونوا 
يقع  من  مصري  كان  حيث  وجالوزتهم، 
يف ايديهم من العلويني السجن والقتل. 

زواجهّن،  عدم  على  الثاني  والدليل 
السالم(  اجلــواد)عــلــيــه  ـــام  االم أن  هــو 
مزروعة(على  قــريــة)ارضــًا  اشــرتى  قد 

سفح جبل يف املدينة واوقفها على بناته 
واردها،  من  ليعيشوا  وعّماته  وأخواته 
كان يصل  الضيعة  تلك  إن خــراج  حتى 
اىل بنات رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله 
املقدسة،  قــم  يف  سكّن  وسلم(اللواتي 
عدة  بعد  هــاجــرن  العلويات  بعض  ألن 
سنوات من وفاة فاطمة املعصومة)عليها 
السالم(من املدينة اىل قم، منهن بنات 
االمـــام اجلــواد)عــلــيــه الــســالم( وبنات 
اجلواد)عليه  االمام  ابن  املربقع  موسى 
يف  وابنه حممد  هو  واملدفون  السالم( 

قم. 
ــل الــثــالــث عــلــى عـــدم زواج  ــي ــدل وال
موسى)عليه  اإلمام  أّن  هو  االمام  بنات 
إدارة  وصيته  أعــطــى يف  قــد  الــســالم( 
أمور بناته اىل ولده االمام الرضا)عليه 
السالم(، وهذا ما يدل ايضًا على عدم 

زواجهّن. 

فضائلها وكراماتها
بعد وفاتها)سالم اهلل عليها( اصبح 
مرقدها يف قم حرمًا ألهل البيت مزارًا 
هلا  وظــهــرت  للحوائج،  وبــابــًا  لشيعتهم 
كرامات ومآثر ال تعد وال حتصى، نذكر 

منها تربكًا وتيمنًا: 
السيد  املرحوم  عن  متواترًا  نقل  ما 
حمــمــد الـــرضـــوي أحـــد خـــــّدام احلرم 
املطهر قال: يف ليلة السبت رأيت السيدة 
املعصومة يف عامل الرؤيا وهي تقول: قم 
من  فانتبهت  املنائر،  مصابيح  وأضــئ 

أنه  نومي، ونظرت اىل الساعة فرأيت 
الصبح،  أذان  اىل  ســاعــات  اربـــع  بقي 
نفس  فــرأيــت  ثانيًة،  الــنــوم  اىل  فعدت 
النوم،  اىل  ولكين عدت  بعينها،  الرؤيا 
الرؤيا  نفس  رأيـــت  الــثــالــثــة،  املـــرة  ويف 
وقالت لي بغضب: أمل أقل لَك أن تقوم 

وتضيء مصابيح املنائر؟ 
فقمت وأضأت املصابيح، وكان اجلو 
بغزارة  يتساقط  والثلج  الــربودة  شديد 
وقد غّطى االماكن، ويف اليوم التالي كان 
الصحن  يف  واقفًا  وكنُت  صحوًا،  اجلو 
املطهر فرأيت مجعًا من الزوار يتحدثون 
واحدهم يقول لآلخر: كم جيب علينا أن 
نشكر هذه السيدة، ولو تأخرت إضاءة 
املصابيح دقائق معدودة هللكنا من شدة 
الربد، فتبني أن هؤالء الــزوار على أثر 
معامل  واخــتــفــاء  بــغــزارة  الثلج  تساقط 
البلدة قد ضّلوا الطريق، وبقوا يف وسط 
الــصــحــراء، ولــكــن مّلــا أمــرتــين السيدة 
بإضاءة املصابيح بانت معامل املدينة هلم 
وأوصلوا انفسهم اليها، وجنوا من اذى 

الربد وشدته. 
الكرامات  من  العديد  هناك  وايضًا 

اليت ال يسع اجملال لذكرها.
فــيــا بــنــت ولـــي اهلل، ويـــا أخـــت ولي 
ــي اهلل، مــا خــاب من  ــا عــّمــة ول اهلل، وي
رجاكم، وما ضل من واالكــم، وما افلح 
من عاداكم، يا وجيهًة عند اهلل اشفعي 

لنا عند اهلل. 
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نعتقد مجيعًا ان تناول الفاكهة يعين 
شراءها وتقطيعها، ومن ثم اكلها، ولكن 
يف احلقيقة االمر ليس بهذه السهولة، 
فمن املهم معرفة متى نتناول الفواكه؟ 
وما هي الطريقة الصحيحة لتناوهلا؟ 

تناول الفاكهة على معدة 
فارغة او قبل وجبات 

الطعام
اذا كنِت تأكلني الفاكهة على معدة 
فارغة، فذلك يؤدي بدور رئيس وفعال 
اهلضمي، ويف  جــهــازِك  إلزالــة مسية 
الوقت نفسه سوف ميد اجلسم بقدر 
كــبــري مــن الــطــاقــة الـــالزمـــة النقاص 
الطعام،  تناولِت  انِك  لنفرتض  الــوزن. 
الفاكهة،  اكلِت شرحية من  ذلك  وبعد 

فهل تعلمني ماذا فعلِت؟ 
كــانــت على  الــفــاكــهــة  ان شــرحيــة 
املعدة  من  مباشرة  للذهاب  استعداد 
اىل االمعاء، ولكنِك منعتها من القيام 

بذلك، ويف هذه االثناء ستتعفن الوجبة 
بكاملها، وتتخمر وتتحول اىل حامض، 
ففي اللحظة اليت تالمس بها الطعام 
فان  اهلضمية،  والــعــصــارة  املــعــدة  يف 

كتلة الطعام تبدأ بالفساد. 

تخلصي من الشعور باالنتفاخ
يتذمرون  الناس  أنِك مسعِت  البد 
قائلني:)يف كل مرة كنت اتناول البطيخ 
حمددة  فاكهة  آكل  اجتشأ(او)عندما 

فان معدتي تنتفخ(. 
يف الواقع كل هذه املشاكل لن حتدث 
فارغة،  معدة  على  الفاكهة  اكلِت  اذا 
ألن مثرة الفاكهة لن ختتلط مع غريها 
من املواد الغذائية املتعفنة وتنتج الغاز، 

وبالتالي لن تشعري باالنتفاخ. 

نصائح هامة
ال تأكلي الفواكه املطبوخة، ألنِك لن 
حتصلي على املواد املغذية املفيدة على 

االطــالق، كل ما ستحصلني عليه هو 
الطعم، فاملطبخ يدمر الفيتامينات. 

الطازجة  الفاكهة  عصري  اشربي 
فقط وليس املعلب، وال تشربي العصري 

الذي مت تسخينه. 
من  بــداًل  بكاملها  الفاكهة  تناولي 
شــرب الــعــصــري، ولــكــن ان كــان ال بد 
ببطء،  فاشربيه  العصري  تشربي  ان 
العصري  باختالط  ستسمحني  وهكذا 

مع اللعاب قبل بلعه.
اعتمدي نظامًا غذائيًا حيتوي على 
كميات كافية من الفاكهة، فانِك بذلك 
بأمراض  االصابة  من  نفسك  حتمني 

خطرية، ابرزها السرطان. 
اي  نهاية  يف  الفاكهة  تتناولي  ال 
انزيم  ــتــدمــري  ب تـــقـــوم  وجـــبـــة، النـــهـــا 
إلمتام  اســاســي  انــزيــم  وهــو  بتيالني، 
عملية اهلضم، لذا قومي بتناوهلا بعد 
حوالي ثالث ساعات من تناول وجبات 

الطعام.

احذروا ...
من تناول 

الفاكهة 
بعد االكل
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 بعض االصابات الشائعة في 
عالم الرياضة

اواًل: االصابات التي تحدث يف 
الطرف العلوي

ومتزق  الكتف  مفصل  خلع   -1
االربطة احمليطة به. 

ملخ رسغ اليد واالصابع.   -2
تقلص عضالت الرقبة.  -3

تقلص العضالت الصدرية.   -4
اخللفية  الــعــضــالت  متــــزق   -5

للظهر. 
خلع مفصل االبهام.   -6

ثانيًا: االصابات التي تحدث يف 
الطرف السفلي

الفخذ  مــفــصــل  ــخ  ومــل خــلــع   -1
العلوي. 

الفخذية  الــعــضــلــة  متـــــزق   -2
االمامية واخللفية. 

اصابات الركبة وهي كثرية.   -3
متزق اربطة الركبة.   -4

متزق الرباط الصليي.   -5
خلع مفصل الركبة.   -6
متزق وتر أخيلس.   -7

االصابات التي تحدث في 
االنشطة المختلفة

اواًل: كرة اليد- كرة السلة
من اكثر االلعاب بعد كرة القدم يف 

هذه االنواع من االصابات مثل: 
خلع مفصل الكتف.   -1

ملخ االصابع.   -2
خلع مفصل االبهام.   -3

ملخ مفصل اليد.   -4
تقلص العضلة التوأمية.   -5

الرؤوس  العضلة ذات  تقلص   -6
االربعة. 

ثانيًا: العاب القوى
للفخذ  الــعــضــلــي  الــتــقــلــص   -1

والساق. 
التمزقات)للفخذ والساق(.  -2

التواء مفصل القدم.   -3
اصابة وتر أخيلس بالتمزق.  -4

ثالثًا: العبو املالكمة
وعظام  والفكني  ــرأس  ال اصــابــات 
االصابع  ســلــيــمــات  وكـــســـور  الـــرســـغ 

والتواء رسغ اليد.

رابعًا: العاب املاء
من اهم االصابات:

اثناء  الــعــضــلــي  الــتــقــلــص   -1
الشتاء. 

ـــعـــني  وال االذن  ـــــات  اصـــــاب  -2
واالمراض اجللدية. 

االصابات الرياضية
د. حممد القرعاوي
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حكمة : تصبح االحتماالت متعددة 
ال  بالفعل  تقومي  ان  تقررين  عندما 

برد الفعل .

عالم النساء
* ان تأثري املراة يف تغيري تاريخ 

العامل اكرب من تأثري الرجل.
من  اكـــرب  تنمو  املــــرأة  اظــافــر  ان 

اظافر الرجل.
ــزوج أمــــرأة جلــمــاهلــا كمن  ــت مــن ي

يشرتي بيتا جلمال طالء واجهته 
كل  السكر يف  العاقلة تضع  املــرأة 
كل  مــن  املــلــح  وتــنــزع  للرجل  ماتقوله 

مايقوله هلا الرجل 
املرأة الفاضلة صندوق جموهرات 

يكشف كل يوم عن جوهرة جديدة 
* جاهدوا أهواءكم كما جتاهدون 

أعداءكم. سقراط
ــقــرآن الــكــريــم رســم للناس  *  ال
مجيعًا سبياًل يصلون فيه اىل هدف 
الريح.                                         مــهــب  يف   يــكــونــوا  أال  عظيم 

ميخائيل نعيمة 

إذا  إال  املدينة  هــذه  التستقر    *
اهلل  صلى  حممد  تعاليم  اىل  رجعت 

عليه وآله وسلم . برناردشو
الشيء  اىل  أقــرب  يقينًا  مــارأيــت 

من املوت . حكيم 
وأنبل  أقـــوى  هــو  اإلميــــان  إن    *
نتائج البحوث العلمية،إن اإلميان بال 
العلم  وإن  األعرج  ليمشي مشية  علم 
 . األعمى  تلّمس  ليلتلمس  إميــان  بال 

إينشتاين           

اقوال في المرأة
،ويغلنب  الــكــرام  يغلنب  النساء   *

اللئام
عبقرية  ذوات  ــــســــاء  ــــن ال  *
خميفة،فعلى انقاض املشاريع الفاشلة 

،يبنني على الفور مشاريع جديدة
التقضيها  املـــشـــاكـــل  بـــعـــض   *
الرجال،ولكن دمعة املراة قد تقضيها

بوالدتها...بل  املــــراة  تــكــون  ال   *
برتبيتها الوالدها...

اال  االمــومــة  معنى  اعـــرف  مل   *

عــنــدمــا رزقــــت بــولــد،حــيــنــهــا عرفت 
ليلة  اليساوي  المي  اقدمه  ما  كل  ان 

واحدة سهرت فيها من اجلي   

اقوال المفكرين في 
المراة..؟

البيت  يف  االم  تــكــون  **عــنــدمــا 
وسرعة  ــة  ــســهــول ب االمـــــــور  ,جتــــــري 

))راموز((
**اذا رايت صاحب شأن وسلطان 

فاسأل عن امه.)ريتشر(
االمــة. تصنع  الــصــاحلــة  **االم 

)شكسبري(
العمل,  عن  عاطلة  ام  من  **مــا 

االمومة اشرف االعمال.)منديس(
اعددتها       اذا  مـــدرســـة  **االم 
االعراق.)حافظ  طيب  شعبًا  اعــددت 

ابراهيم(
ـــه امـــي. **اعــــظــــم كـــتـــاب قـــرأت

)ابراهام (
**اخــلــط كل شي تــربز االم من 

كل شي.)وليم براون(
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س1/ مــا هــي اآليــــات الــعــشــر الـــيت تعصم 
اإلنسان من الدجال؟ 

س2/ ما هي سورة الفراض؟ 
الـــيت تــســمــى سورة   الـــســـورة  س3/ مــا هــي 

النساء الصغرى؟
نصف  تسمى  الـــيت  الــســورة  هــي  مــا  س4/ 

القرآن؟ 
س5/ ما هي السورة اليت تسمى ربع القرآن؟ 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

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

عليه السالم. 

اجوبة العدد 14
ج س1/ سورة األعراف.

ج س2/ هي السور احلديد واحلشر والصف 
واجلمعة والتغابن واألعلى.
ج س3/ سورة الرمحن.

ج س4/ سورة امللك )تبارك(.
ج س5/ هي آخر آية يف سورة الفتح.

أسئلة العدد 16 هناك بعض من الرجال ينطبق عليهم ما يلي 

* اهلدف يف حياته !
اخلطيب : ان يرضي والدتها 
املتزوج : ان يرضى اهلل عنها 

* نظراته اىل خامت الزواج ! 
اخلطيب : عباء 

املتزوج : يصاب باحلساسية املفرطة

* اكثر بضاعة يشرتيها !
اخلطيب : احللويات 

املتزوج : حليب االطفال

* طلباتها بالنسبة اليه !
اخلطيب : اوامر رئاسية 

املتزوج : كالم نسوان 

* امسها على املوبايل ! 
اخلطيب  : املدام او احلكومة 

املتزوج : اجلحيم 

* الطالق ! 
اخلطيب : اهانة للكرامة 

املتزوج : نصر من اهلل وفتح قريب

هل تعلم
هل تعلم ان الرقم 13 يعد رقما سعيدا وجيلب احلظ يف 
ايطاليا وتتزين الفتيات بطالسم تربز هذا الرقم للحماية 

من الشرد والطرد.
هل تعلم ان اول من ركب اخليل هو ني اهلل امساعيل 

)ع(.
هل تعلم بان اكرب حيوان يف العامل هو احلوت االزرق.

هل تعلم بان زهرة القرآن هي آل عمران.
هل تعلم بان الكالب والقطط ترى اللون االبيض اسود.

هل تعلم بان للبعوض 47 سنا.
هل تعلم بان اول ني متنى املوت هو ني اهلل يوسف.

هل تعلم ان سورة اجملادلة حتتوى لفظ اجلاللة يف مجيع 
اياتها .

حاسة  متتلك  واالفعى  والذبابة  السلحفاة  ان  تعلم  هل 
مسع ضعيفة .
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المرأة في نظر االسالم
املرأة قالدة فانظر ملن تتقلد.   •

اكثر اخلري يف النساء.   •
ما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليست لي   •

زوجة. 
ما افاد عبد فائدة خري من زوجة صاحلة اذا نظر اليها   •

اسرته واذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله.
حكمة

ليس ببعيد ان جيد الضيف الرفض من قبل مضّيفه مهما 
كان ذلك املضّيف كرميًا، فحري بِك اخيت املؤمنة أن تكوني من 
ضيوف من ال يرد الضيافة، ضيافة الرمحن الذي يعطي من 
سأله ومن مل يسأله حتننًا منه ورمحة كما ورد عن االمام زين 
العابدين)عليه السالم(:)اهلي من الذي نزل بك ملتمسًا قراك 
اويته؟  فما  نــداك  ببابك مرجتيًا  انــاخ  الــذي  ومــن  قريته؟  فما 
اعرف  لولست  مصروفًا،  باخليبة  بابك  عن  ارجع  أن  أحيسن 

سواك موىًل باإلحسان موصوفا؟(. 

حكمة
نسميهم  ان  الناس جيوز  من  فقط  صنفان  باسكال:  يقول 
عقالء، الذين يعرفون اهلل ، والذين جيدون يف البحث عنه النهم 

ال يعرفونه. 
فاحذري اخيت املؤمنة من االقــرتان برجل ال يؤمن بالقيم 
السماوية وال يبالي بالدين وال يقيم طاعة لرب العاملني فانه هو 
اجملنون حقًا وخاصة اولئك الذين يعمدون لتلويث اجلوهرة اليت 
حباهم اهلل بها)العقل( بشربهم املسكرات وتعاطيهم املخدرات. 

حكمة 
فعسى تأخريك عن سفر)خري(. 
وعسى حرمانك من زوج )بركة(

وعسى ردك عن وظيفة )مصلحة( 
وعسى حرمانك من طفل )خري( 

وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خري لكم 
ألن اهلل يعلم وانت ال تعلم فال تتضايق ألي شيء قد حيدث 

لك ألنه بغذن اهلل هو خري. 
يقال ال تكثر من الشكوى فيأتيك اهلم، ولكن اكثر من احلمد 
هلل تأتيك السعادة فاحلمد هلل ثم احلمد هلل حتى يبلغ احلمد 

منتهاه. 
على  نستيقظ  وال  مسكنات  بــدون  النوم  نستطيع  دمنا  ما 
صوت جهاز طي موصول بأجسادنا احلمد هلل ثم احلمد هلل ثم 

احلمد هلل حتى يبلغ احلمد محده. 
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ـــحـــة  ـــصـــحـــي ــــــِك ال ــــــت اجــــــاب  *
اطباعِك..ميولِك.. حتدد  والصرحية؟ 

مساتِك..
هل تسعني لإلجابة عن سؤال   *

تظلني تبحثني عنه دائمًا..من أنا؟! 

جلسات االعتراف
انِت امام اسئلة االدعاء.. 

استجماع  حــاولــي  نفسِك..  هيئي 
قواِك ومشاعرِك الصادقة.. 

أجيي بكل صراحة وصدق عن كل 
سؤال..

أنظري إىل نتيجة اعرتافاتِك.. 
وتعديل  سلوكِك  تصحيح  حــاولــي 

مسارِك
اآلن اعــــرتيف: )أنــشــيــطــة أنـــت أم 

كسولة(.
الــنــشــاط جيــدد الــشــبــاب ويكسب 
مينح  كما  واللباقة،  اللياقة  االنــســان 
العطاء والتضحية من أجل اآلخرين، 
جبهده  يبخل  ال  النشيط  فالشخص 
أحد  منه  طلب  اذا  وقته  أو  فكره  أو 
املساعدة، حتى لو مل يطلب منه فإنه 
يقوم من تلقاء نفسه بعرض خدماته. 

االسئلة  بــــ)أ(أو)ب(عـــلـــى  اجــيــي 
التالية: 

اكثر  أكــون  أن  اىل  اميل  أنــا   .1
نشاطًا ويف كامل حيوييت عندما: 

أكون مع اآلخرين.  أ . 
أكون مبفردي. ب . 

 

نشاطات  يف  اكــــون  عــنــدمــا   .2
نــشــاطــي وحيوييت  فـــإن  اجــتــمــاعــيــة، 

تزداد: 
اكون  قد  اللقاءات،  نهاية  يف  أ - 

آخر شخص يغادر. 
ثـــم اشعر  ــقــاء  ــل ال بـــدايـــة  يف  ب - 
بالتعب واود الذهاب للمنزل للراحة. 

أي العبارات اقرب اليِك:   .3
أفضل الذهاب مع الصديقات  أ - 
اىل مكان به الكثري من االشخاص مع 
احلفالت  مثل  معهم  للتفاعل  فرصة 

واللقاءات الرمسية. 
افضل اجللوس يف البيت وأن  ب - 
نقوم بعمل شيء خاص لوحدنا، مثل 
مشاهدة التلفاز أو تناول وجبة عشاء 

معًا. 

أنِت وصديقاتِك حائرات يف   .4
اليه..  للذهاب  مناسب  مكان  اختيار 

فماذا بوسعِك أن تفعلي؟ 
الذهاب  عــلــيــهــّن  تــقــرتحــني  أ - 

لالماكن العامة. 
ترتكني هلّن االختيار، ولكنِك  ب - 

تفضلني االماكن املغلقة. 

املكان الذي تعرفتني فيه على   .5
اغلبية صديقاتِك: 

يف اخلــارج عندما كنت اقوم  أ - 
الندوات  مثل  االعمال،  بعض  بإجناز 
الرتوحيية  ــشــاطــات  ــن وال الــعــمــل  أو 

وغريها. 

ب -  عن طريق بعض النشاطات 
التلفاز  أو  االعــالنــات  مثل  اخلــاصــة 
يقمين  عندما  اخلاصة  اللقاءات  يف 
صديقاتي احلميمات أو افراد عائليت 

هلّن. 

لديِك:   .6
الكثري من املعارف واالصدقاء  أ - 
اخلصوصيني) واحيانًا القليل منهم(. 
الصديقات  ــــن  م الـــقـــلـــيـــل  ب - 

اخلصوصيات. 

صديقاتي املقربات دائمًا ما   .7
يقلَن عين انين: 

كثرية الود والزيارات هلّن.  أ - 
كـــســـولـــة بـــعـــض الــــشــــيء يف  ب - 

عالقاتي معهّن. 

سجل االعرتاف: 
جمموعة اعرتافاتِك)أ(: 

جمموعة اعرتافاتِك)ب(: 
احلكم بعد االعرتاف: 

انتبه 
اجاباتِك  مــعــظــم  كــانــت  اذا   *
ــــــ)أ(: انــــِت شــخــص نــشــيــط، ميلك  ب

احلماس واحليوية. 
بـ)ب(:  اجــابــاتــِك  كــانــت  اذا   *
أنـــِت شــخــص كــســول حــركــتــِك قليلة 
ومشاعرِك اجتاه اآلخرين ايضًا غري 

كافية. 

أنشيطة أنت أم كسولة

شعبان - رمضان 1435 هـ  / حزيران - متوز 2014م

ďČ

اكتشاف الذاتاألبواب المجلة



حواء: اليِك خطوات تعزيز 
الذات

سيكون  الــذات)الــنــفــس(:  تــأكــيــد 
حمور حديثنا عنِك انِت وحدِك)حواء(، 
بعيدًا عن كل املؤثرات، وعن اآلخرين، 
وعن  االصــدقــاء،  وعــن  البيئة،  وعــن 
الــعــمــل، وعــــــــن....اخل، فــقــط مــن هو 
موجود هنا هو انِت، انِت وحدِك من 
يقرأ هذه الكلمات، ومبا انِك هنا معي 
سينصب اهتمامي عليِك وحدِك، فأنا 
ال احتدث عنِك كصاحبة مال او جاه 
او مسعة حسنة او منصب ومكانة او 

وسامة او بدانة او...اخل انا احتدث اىل 
ذاتــِك انــِت، اىل تلك النفس اليت يف 
النفس اليت ان صلحت  تلك  داخلِك، 
صلح امرِك كله، وصلح مالِك وعملِك 

وعالقاتِك واهلِك...اخل. 
قال سقراط:)ايها االنسان اعرف 

نفسك(

أعيدي محورية حياتِك:
انِت  ام  الناس  عندِك،  اهم  ايهما 
ام  الناس  لديِك مصاحل  افضل  ايهما 
مصاحلِك انِت؟ هناك معادلة جيب ان 

كفتني  للميزان  أن  وهي  جيدًا،  تعيها 
يوجد  والكفة االخرى  فيها،  أنِت  كفة 
ان  الكفتني جيب  فــأي  بها اآلخـــرون، 

ترجحي، كفة الناس ام كفتِك انِت؟ 
من  كثري  به  يقع  الــذي  إن اخلطأ 
الناس ولسِت انِت وحدِك هو تفضيل 
الناس على النفس، على الذات، وهذا 
واملوازين  املفاهيم  ويقلب  يعكس  ما 
عليه  اهلل  فالرسول)صلى  الطبيعية 
ما  ألخيك  يقول:)واحب  وسلم(  وآلــه 
حتب لنفسك( اي الشيء الذي حتبه 
لنفسك)حتبه لنفسك انت اواًل( احبه 

رؤية جديدة
لحياة أفضل
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لآلخرين ثانيًا أي الرتكيز على النفس 
اآلخرين  على  الرتكيز  ثم  باإلجياب، 
الــذي اعطيِتِه  بنفس درجــة االجيــاب 
لــنــفــســِك لــكــيــال تــكــونــي أنــانــيــه فمن      
تلك  غــريه  تصيب  ان  اهلل،  مــن  نعمة 

النعمة. 
نفسِك  تــضــري  أن  تــقــبــلــني  فــهــل 
اآلخـــرون  ينعم  أن  ألجـــل  وتتعسيها 
بــِك االمر  حبــيــاة مجيلة؟ هــل وصــل 
نفسِك  تهميش  يف  الدرجة  هــذه  اىل 
يقوله اآلخرون وما  والرتكيز على ما 
األمر  يفعل  مــن  ان  غـــريِك؟  يصنعه 
لآلخرين،  ومنحها  قوته  انتزع  كأمنا 
وهذا ما حيدث حقيقة، فأنِت عندما 
قوة  تعطيها  نــفــســِك  عــلــى  تــركــزيــن 
كــيــان ووجـــود واهــتــمــام وثــقــل وطاقة 
تنقلني تفكريِك  داخلية، ولكن عندما 
اآلخرين وعلى كالمهم  وتركزين على 
)من  ثقلِك  تنقلي  ســوف  بهذا  فــانــِك 
وتضيفينه  فــيــهــا(  هـــو  ـــيت  ال الــكــفــة 
وبذلك سوف  اآلخرين)لكفتهم(  لثقل 
جتعلني منهم عظماء يف فكرهم فمن 
عينيه صغرت يف  اآلخـــرون يف  عظم 

نفسه ذاته. 

حواء: اكدي على االهمية
توقف مضى  ومن  احلياة متضي، 
جزء من حياته سدى، والرتكيز على 
ما مضى ضياع للوقت وللجهد وللفكر، 
ألن ما مضى قد مضى، والتخوف من 
املستقبل استخفاف بالعقل والقدرات 

وكأننا منلك زمام املستقبل. 
اللحظة  عــلــى  الــرتكــيــز  فــعــلــيــِك 
بعد  ستصبح  ألنها  فيها،  انــِت  الــيت 
نتائج  هــو  واملستقبل  قليل)ماضيًا( 

التفكري يف هذه اللحظة، فأنِت فكرِت 
وتشعرين  بأهميتِك  وبقوة)اآلن(  اآلن 
ــِك عــلــى هـــذا فـــإنـــِك ستبنني  ــقــدرت ب
ملفات اجيابية كثرية ملاضيِك وعندها 
ــكــون لــــِك مـــــاٍض جـــديـــد، وهـــذا  ســي
مبستقبل  للتفكري  سيقودِك  التفكري 
تغري  بسبب  كله  هذا  ومشرق،  جديد 
واعلمي  واهميتها  الــذات  عن  النظرة 
االنسان اعظم عند اهلل من  أن  يقينًا 
وبيدِك  فــأنــِت عظيمة  خــلــق،  مــا  كــل 
ويف  اهلل  مبشيئة  الــكــثــري  ستصنعني 
حبق  نفسِك  فعظم  وفــري  علم  عقلِك 
ودون مبالغة ُيصّغر يف عينِك العقبات 

والتفاهات. 

حواء: ركزي على االيجابيات
احبثي يف ماضيِك عن االجيابيات 
املنسية  والكنوز املدفونة، فهناك الكثري 
من الآللئ والدرر واملاس والياقوت يف 
بسبب  غيبت  ولكنها  النفس،  مكنون 
االمور)امللفات(  يف  الــتــفــكــري  كــثــرة 
النواقص،  على  والــرتكــيــز  السلبية، 
وتكبري السلبيات وتعظيم االجيابيات 

لآلخرين. 
يف حالة من احلاالت عندما طلبت 
املواقف  احــد  يف  التفكري  حـــواء  مــن 
لدي  قالت:)ليس  املاضية  االجيابية 

مواقف اجيابية على االطالق(. 
فقلت هلا: ان كنِت كذلك فاملفرتض 
أنِك ميتة او يف املستشفى يف العناية 
مترين  الــيت  املصائب  لكثرة  املــركــزة 
ــــوالدة اىل  ال بــهــا حلــظــة بلحظة مــن 
هذه اللحظة، وعندما هدأت نفسيتها 
املاضية  االحــداث  من  الكثري  تذكرت 

اجلميلة اليت عاشتها. 

حواء: ركزي يف ماضيِك، وتذكري 
حلظة كنِت فيها مع االصحاب، حلظة 
كنِت فيها يف عبادة، وحلظة كنِت فيها 
مبتسمة،  فيها  كنِت  وحلظة  متفوقة 
تلو  الــواحــدة  عليِك  ستتواىل  وهكذا 
االخــــرى وكـــأنـــِك تــقــرأيــن مــن كتاب 

الذكريات. 

حواء: ركزي على االمكانات
انِت لديِك امكانات ومهارات كثرية 
االمكانات  هـــذه  وابــســط  وعـــديـــدة، 
واعقدها هو التفكري، فان استخدمته، 
وشغلتيه يف انتاج االفكار السلبية فقد 
افسدته، وافسدِت عليِك حياتِك، وان 
استخدمته بإجيابية تكوني قد وجهته 
ملا صنع ألجله من االجيابيات لعمارة 

االرض. 
والنظرة  والــتــفــاؤل  الظن  فحسن 
االجيابية كلها من نتاج العقول النرية 
حوهلا  شــيء  بكل  وتــؤثــر  تتأثر  الــيت 
قدراتِك  يف  فاحبثي  اجيــابــي  بشكل 
العلم  مــن  حتمليه  ومـــا  ــِك  ــات وامــكــان
اليدوية  واملــهــارات  واخلــربة  واملعرفة 
واعتمدي  اليها  واستندي  والفكرية 
عليها بعد اهلل سبحانه وتعاىل لتكون 
رجليِك،  على  بــه  تقف  مــا  خــري  لــِك 
واعلمي أن يف احلياة بقية، وما مضى 
وسلبية  سيئة  وجتـــارب  خـــربات  مــن 
هي )مساد( لبذور اشجار املستقبل، 
ـــذور لــألشــجــار اليت  ـــب فـــاخـــتـــاري ال
تريدين أن حتصدي مثارها، ومتتعي 
مبا مضى وعيشي حلظاتِك بإجيابية 

واستبشري اخلري من مستقبلِك. 
صبا عبد علي مخاس
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المقادير
8 حبات باذجنان متوسطة احلجم 

نصف كيلو جرام حلم مفروم 
رزمة بقدونس 
كوب واحد ارز 

بصلة متوسطة احلجم 
كوب واحد زيت 

ملعقة طعام معجون طماطم 
نصف كوب عصري ليمون 
ملح وفلفل حسب الرغبة

كوب ماء 

طريقة العمل
يفرم البصل فرما ناعمًا وكذلك البقدونس وخيلط 

مع اللحم ويضاف اليه امللح والفلفل.
ويستفاد  دائري  على شكل  الباذجنان  رأس  يقطع 

منه كغطاء. 
وحيفر الباذجنان مع مراعاة عدم ثقب جداره. 

بأعواد  عليه  الغطاء  يثبت  ثم  الباذجنان  حيشى 
ويصف يف القدر.

خيلط ملعقة معجون الطماطم يف كوب ماء ويضاف 
الباذجنان  على  ويوضع  والليمون  والفلفل  امللح  اليه 
احملشي يف القدر ويوضع القدر على نار معتدلة وميكن 

اضافة املاء جمددًا يف حال عدم كفاية املاء. 

الباذنجان المحشي 

البسبوسة 
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المقادير
2 كوب مسيد 

1 كوب زيت نباتي
1 كوب مربوش جوز اهلند 
1 ملعقة طعام بيكن باودر 

1 كوب روبة )زبادي(
4/3 كوب سكر

3 بيض 
1 ملعقة طعام راشي

القطر: 
1 كوب سكر

2/1 كوب ماء 
يوضع السكر واملاء على النار حتى يذوب السكر ويسخن 

القطر

طريقة العمل
يوضع  ثــم  جــيــدًا،  خلطًا  والبيض  والــزيــت  السكر  خيلط 
عليها الزبادي وخيلط ثم يوضع عليها السميد والبيكن باودر 

واملربوش وختلط مجيع املواد معًا. 
بعد ذلك يدهن القالب بالراشي ثم تصب العجينة بالقالب 
وتوضع يف الفرن متوسط احلــرارة حتى تنضج ويصبح لونها 
عليها  ويوضع  تقطع  مباشرة  الفرن  من  بعد خروجها  ذهي، 

القطر حارًا، ثم تقدم والف عافية. 

البسبوسة 
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هل تعلم: ان اربعة من اولياء   *
اهلل تعاىل سلطهم على اعدائه، هم:

السالم(،  القرنني)عليه  ذو  اواًل: 
كلها  حني ملكه اهلل عــزّ وجــل االرض 
واعطاه اهلل إما أن يعذب وإما ان يعفو: 
بَ وَإِمَّا  رْناَيِْن إِمَّا أاَنْ ُتعَذِّ ا الْقاَ ُقْلنَا يَا ذاَ  {
مَنْ  أاَمَّ��ا  قاَ��الاَ   )86( حُسْنًا  فِيِهمْ  تاَتَّخِذاَ  أاَنْ 
بُهُ  بُهُ ُثمَّ يُرَدُّ إِلاَى رَبِّهِ فاَيُعَذِّ لاَمَ فاَسَوْفَ ُنعَذِّ ظاَ
ابًا ُنْكرًا )87( وَأاَمَّا مَنْ آاَمَنَ وَعَمِلاَ  عَذاَ
صَالِحًا فاَلاَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَُقوُل لاَهُ مِنْ 

أاَمِْرناَا يُسْرًا {)الكهف/88-86(.  
سليمان)عليه  اهلل  نــي  ــثــانــي:  ال
االرض  وجــل  عــزّ  اهلل  السالم(ملكه 
كلها ومل يبق على وجه االرض كافر:} 
نَْأتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلاَ لاَهُمْ بِهَا  ارِْجعْ إِلاَيِْهمْ فاَلاَ
ًة وَهُمْ صَاغِرُونَ{ وَلاَنُْخِرجَنَّهُمْ مِنْهَا أاَذِلَّ

)النمل/37(.
الثالث: االمام علي)عليه السالم(
بــه مــن اعدائه  انــتــقــم اهلل عـــّز وجـــل 
مثل ابي جهل وعمرو بن ود العامري 

وغريهما. 
ــع: االمـــام املــهــدي)عــجــل اهلل  ــراب ال
تعاىل فرجه الشريف(املنتظر سينتقم 
اهلل عــزّ وجــل من اعــدائــه به فيخرج 
ويقتل الظاملني واملفسدين واجلبابرة. 

بني  آبــاء  أن سبعة  تعلم:  هل   *
السالم(وبني  صــاحل)عــلــيــه  اهلل  نــي 

ني اهلل ادريس)عليه السالم(، وهم: 
الثاني:  الــســالم(،  مثود)عليه  االول: 
عاثر)عليه السالم(، الثالث: ارم)عليه 
السالم(، الرابع: سام)عليه السالم(، 
اخلامس: ني اهلل نوح)عليه السالم(، 
السالم(،السابع:  ملك)عليه  السادس: 
اهلل  ني  ثم  السالم(،  متوشاخل)عليه 
بن  صاحل  السالم(وهو  ادريس)عليه 
مثود ابن عاثر بن ارم بن سام بن نوح 
بن ملك بن متوشاخل بن ادريس)عليهم 

السالم(. 
جبال  ســبــعــة  ان  تــعــلــم:  هـــل   *
تطايرت من مكانها يوم طلب ني اهلل 
موسى)عليه السالم(من اهلل عّز وجل 

أن يراه جهرًا، وهي: 
املدينة  اىل  طـــار  أحــــد،  االول: 

املنورة. 
املدينة  اىل  طــار  ورقـــان،  الثاني: 

املنورة ايضًا. 
مكة  اىل  طــــار  حـــــراء،  الـــثـــالـــث: 

املكرمة. 
الرابع: ثور: طار اىل مكة املكرمة 

ايضًا. 
ثــبــري، طـــار اىل مكة  اخلـــامـــس: 

املكرمة ايضًا.
السادس: صرب، طار اىل اليمن. 

اليمن  اىل  طــار  خضور،  السابع: 

ايضًا. 
اربــــع صفات  إن  تــعــلــم:  هــل   *
انزله جربيل)عليه  الذي  للثوب  كانت 
ــى نـــي اهلل  الـــســـالم(مـــن اجلـــنـــة عــل
نوح)عليه السالم( هي: االول: النصر، 
الــثــانــي: ثــوب الــيــقــني، الــثــالــث: ثوب 
النصرة، الرابع: ثوب النبوة والرسالة. 
هل تعلم: أن سبعني الفًا من   *
الناس حيشرهم اهلل تعاىل يوم القيامة 
على ظهر الكوفة، يدخلون اجلنة يوم 
االرض  وهــذه  بــدون حساب،  القيامة 
ابراهيم)عليه  اهلل  نـــي  اشـــرتاهـــا 
محري  بــأربــعــة  ساكنيها  الــســالم(مــن 

وسبع نعاج. 
الف  أن ســبــعــني  تــعــلــم:  هـــل   *
ملك من املالئكة)عليهم السالم(نزلوا 
وفاة  السالم(يوم  جربائيل)عليهم  مع 

آدم)عليه السالم(ليحضروا جنازته. 
هل تعلم: أن سبعمائة ساحر   *
اختارهم فرعون من سبعة آالف ساحر 
ملواجهة ني اهلل موسى وهارون)عليهم 

السالم(. 
هل تعلم: أن ثالمثائة وستني   *
صنمًا كانت العرب تعبدها يف اجلاهلية 

وضعوها على ظهر الكعبة. 

هل تعلم!

ليلة شتاء
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صرير الباب يهتف للصمت حكاية طاملا تكررت 
ذابلة  شفاه  على  وتـــذوب  السكون  صدها  ويـــردد 

مرجتفة خوفًا وخجاًل من ان تنطق به. 
الزوج  ليلقي  بـــارد  شــتــاء  ليلة  يف  الــبــاب  فتح 
بزوجته خارج الدار يف حديقة الدار واوصد الباب 
الداخلية بشدة، وبعد حلظات هدوء، تسلل الربد 
واستعطاف  توسالت  لتخرج  النحيل  اجلسد  اىل 
جبمل تذيب شغاف القلوب، دون ان متس امساع 
قساوة  قساوته  تـــوازي  الـــذي  السجان  وخلجات 
الطبيعة ورمبا تفوق عليها، وال شيء سوى الدموع 
الدافئة تنهمر على اخلدود الذابلة وبالكاد انقضت 
ساعات حتى فتح الباب ودخلت ترجتف بردًا وخوفًا 

من الضرب الذي ينتظرها احيانًا. 
منتصف  عــمــر يف  لــيــســجــل  الـــزمـــن  وتـــوقـــف 

الثالثينات راحلة اىل العامل اآلخر، وتركت تسعة 
ورمبا  الوحشة  استار  يف  يلوذون  وداع  دون  اوالد 
كان القدر ارحم من هذه الفصول املأساوية وايام 

العذاب. 
وهنا اصبح جمرى الدمع الدافئ حصة الزوج 
نريان  ويبعث  االوان  فــوات  بعد  واملــًا  ندمًا  يسكبه 

احلسرات على واحة احلب والعطاء. 
احلياة  قصة  تكتب  احلزينة  السطور  هذه  ويف 
يف ظل احملبة وااللفة وخري ما قال الرسول)صلى 
بالقوارير(  )رفقًا  املرأة:  وآله وسلم(عن  اهلل عليه 
فنقول ال للعنف والقسوة فاملرأة هي االم والزوجة 
واالبنة واالخت هي الشجرة املثمرة اروها باحلنان 

وامحها من كل خطر واشرق عليها بالعطاء. 
وداد عبيد موسى - بابل

ليلة شتاء
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