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 ǧǠǣɀȪȞȱǟ ȐȞǣ ȓǠȪȅǙ ɂȲȝ ƙȦȲȮƫǟ ȸȵ ȷɀǤȹǾƫǟ ȯɀĉȞɅ ǠƬɎǹ ȸȵ Ɣȱǟȿ ǻǠȞƫǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǦȶȾƫǟ ȰǝǠȆƫǟ ȸȵ ɄȽ
 .ȬȱǾȭ ȴȾȺȵ ƙƩǠȎȱǟ ǧǠǱǿǻ ȜȥȀȱ ȿǕ ÛǒǠɆȱȿɉǟȿ Ǧȶǝɉǟ ȸȵ ȴȾȞǤǩǕ ȸȵȿ ȰȅȀȱǟȿ ǒǠɆǤȹɉǟ ǦȖȅǟɀǣ ȼȺȝ ǦɅȿȀǹɇǟ

 :ǠȾȺȵ ǥƘǮȭ ǧǠɅǓ ĈǦȝǠȦȊȱǟ ɂȲȝ ǨƋȱǻ Ǽȩȿ
(ďď:ȀȵȂȱǟ).( ĆȷɀćȞ ĆǱĊȀćǩ ĈȼĊɆĆȱĈǙ Ƌȴćǭ ĈȏĊǿĆ ĊɉǟĆȿ ĈǧǟĆȿǠ Ćȶ ƋȆȱǟ ćȬĊȲćȵ ćȼĆȱ ǠăȞɆ Ĉȶ ĆǱ ćǦ ĆȝǠĆȦ ƋȊȱǟ ĈƋĈǃ ĊȰćȩ ):ƂǠȞǩ ȼȱɀȪȭ

.( ĆȷɀćȶĆȲ ĊȞĆɅ  ĊȴćȽĆȿ ƍȨ ĆǶĊȱǠĈǣ  ĆǼĈȾ Ćȉ ĊȸĆȵ  ƋɍĈǙ  ĆǦ ĆȝǠĆȦ ƋȊȱǟ  ĈȼĈȹȿćǻ  ĊȸĈȵ  Ćȷɀ ćȝ ĊǼĆɅ  ĆȸɅ ĈǾƋȱǟ  ćȬĈȲ ĊȶĆɅ  ĆɍĆȿ ):ƂǠȞǩ  ȼȱɀȩ  Ž ƾȒɅǟ  ǒǠǱȿ
(ēđ:ȣȀǹȂȱǟ)

 ȳɀɅ Ž ȷɀȮǩ ɍ ɄȽȿ ÛȻǠȑǿȿ Ĉȼȹǽǚǣ ƂǠȞǩ ȻƘȢȱ ȷɀȮǩȿ ǦȱǠȍǕ ƂǠȞǩ ǃ ăǦǪǣǠǭ ǦȝǠȦȊȱǟ ȷǕ ɂȲȝ ȯǼǩ ǧǠɅɇǟ ȻǾȽȿ
 .ǦȝǠȦȊȱǠǣ ȼȱ ȷǽǕȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ȻǠȒǩǿǕ ȸƫ ɍǙ ǦȵǠɆȪȱǟ

 ȯɀȅǿ ȯǠȩ :ǠȾȺȵ ĈǦȝǠȦȊȱǟ Ž ƙȶȲȆƫǟ ƙǣ ǥȀǩǟɀǪȵ ǬɅǻǠǵǕȿ ǿǠǤǹǕ ǧǻǿȿ ǼȪȥ ǦȦɅȀȊȱǟ ǦȺȆȱǟ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǠȵǕȿ
 ĆȣȿȀĊȞĆƫǟ ǠĆȾĈǣ ƌȀ ćǲĆǩȿ Ćȳ ƋǼȱǟ ǠĆȾĈǣ ćȸĈȪ ĊǶĆǩȿ ĆƘȅɉǟ ǠĆȾĈǣ ƋȬćȦĆǩ ćǦ ĆȝǠȦ ƋȊȱǟ ĈȷǠȆƍȲȱǟ ąǦĆȩ ĆǼ Ćȍ ćȰ ĆȒĊȥǕ) :(ȴȲȅȿ ȼȱǓȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ)ǃǟ

(đĔđč/čĎċ/Ē:ƘǤȮȱǟ ȴǲȞƫǟ).(ĆǦĆȾɅĈȀ ĆȮȱǟ ćȼĊȺ Ćȝ ćȜĆȥ ĊǼĆǩȿ ĆȬɆǹǕ Ƃǟ ĆȷǠȆ Ċǵɋǟȿ
 ƕȭ).(ĈǦĆȵǠɆĈȪȱǟ  Ćȳ ĊɀøøøĆɅ  ȼĈǤ ĈǵǠȎĈȱ  ćȷǓ ĊȀøøćȪøøȱǟ  ćȜɆĈȦ ƋȊȱǟ  Ćȴøø ĊȞøøĈȹ)  :(ȴøøȲøøȅȿ  ȼøøȱǓȿ  ȼɆȲȝ  ǃǟ  ɂȲȍ)ƾȒɅǕ  ȯǠøøȩȿ

(čďčč/Đďċ/Č:ȯǠȶȞȱǟ
 ȌȺȱǟ ȻƘȆȦǩ Ž Ȭȱǽȿ ȳɎȆȱǟ ȴȾɆȲȝ ǨɆǤȱǟ ȯǓ ǦȝǠȦȉȿ ƑȺȱǟ ǦȝǠȦȉ ǧǠǤǭǚǣ (ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ)ȀȩǠǤȱǟ ȳǠȵɉǟ ǻȀȦȹǕ Ǽȩȿ

(ĒĔ:ǒǟȀȅɍǟ).(ǟăǻɀ ćȶ ĊǶĆȵ ǠăȵǠĆȪĆȵ ĆȬƌǣĆǿ ĆȬĆǮĆȞĊǤĆɅ ĊȷĆǕ ɂ ĆȆ Ćȝ ):ƂǠȞǩ ȼȱɀȩ Ž ƆǓȀȪȱǟ
 ɀȽ  ǻɀȶǶƫǟ  ȳǠȪƫǟ):ȯǠȩ  ȼȹǕ  (ȳɎȆȱǟ  ȼɆȲȝ)ȀȩǠǤȱǟ  ȳǠȵɉǟ  ȸȝ  ǦǶɆǶȍ ǼɆȹǠȅǖǣ  ɄȉǠɆȞȱǟȿ  ɄȶȪȱǟ  Ȼǟȿǿ  Ǡȵ  ǟǾȽȿ

 .(ǦȵǠɆȪȱǟ ȳɀɅ ȴȲȅȿ ȼȱǓȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǼȶƮ ǠȺɆǤȹ ȼǣ ǃǟ Ǽȝȿ ɃǾȱǟ ǦȝǠȦȊȱǟ
 ǠȹǕȿ ÛȀǺȥ ɍȿ ƙɆǤȺȱǟ ŹǠǹ ǠȹǕȿ ÛȀǺȥ ɍȿ ƙȲȅȀƫǟ ǼǝǠȩ ǠȹǕ) :ȯǠȩ ȼȹǕ ȴȲȅȿ ȼȱǓȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǃǟ ȯɀȅǿ ȸȝ

(ĎČēĒĔ:ȯǠȶȞȱǟ ƕȭ).(ȀǺȥ ɍȿ ȜȦȊȵȿ ȜȥǠȉ ȯȿǕ
 ȸȥćǻ Ǽȩ ȳǠȶƬǟ ȳǠȵɋǟ ǟǾȾȥ ÛǦȵǟȀȮȱǟȿ ǦȝǠȦȊȱǟ ǬɆǵ ȸȵ ǦȍǠǹ ǦɆƵǕ ǰǲƩǟ ȸȵǠǭ (ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ)ǠȑȀȱǟ ȳǠȵɌȱȿ
 ǿǠǭɇǟȿ ǿǠǤǹɉǟ ǧȀǩǟɀǩ Ǽȩȿ Ûȃɀȕ ȏǿǖǣ ȷɀȥǼƫǟ ǒǠǣȀȢȱǟ ǢɅȀȡ ɀȾȥ ÛȻǻǟǼǱǕȿ ȼǝǠǣǓ ĈǿǠɅǻ ȸȝ ąǥǼɆȞǣ ąǦǣȀȡ ȏǿǕ Ž
 ɍ ȤɆȭ ÛƾȞȦȊǪȵȿ ƾȞɆȦȉ ȯǠȞǪƫǟ ǿǠǤƨǟ ɃǼɅ ƙǣ ƂǠȞǩ ȼȹǽǚǣ ȤȪɆȥ ÛǦȵǠɆȪȱǟ ȳɀɅ ǠƬǠȺɆȅ ǦȶɆȚȝ ǦȹǠȮȵȿ ăǦȝǠȦȉ ȼȱ ȷǖǣ
 Ǡȵ ǧǠȝǠȞȉɉǟ ȸȵ ȻȂǱǠȞȵȿ ȼǩǠȵǟȀȮȱ ǨȹǠȭ Ǽȩȿ ÛȃɀȦȺȱǟ ȄɆȹǕȿ ǥȀǹɇǟȿ ǠɆȹǼȱǟ ȷǠȖȲȅȿ ǼȶƮ ȯǓ ȸȵ ǠȑȀȱǟ ɀȽȿ
 Ž ǻǿȿ Ǡȵ ĈȼǪȝǠȦȉ ɂȲȝ ćȯǼǩ Ɣȱǟ ǧǠɅǟȿȀȱǟ ȬȲǩ ȸȵȿ ÛȐȢǤƫǟȿ ǢǶƫǟȿ ǼɆȞǤȱǟȿ ǢɅȀȪȱǟȿ ƆǟǼȱǟȿ ɄȍǠȪȱǟ ǨȲȽǽǕ
 ǃǟ ȰȞǲɆȅȿ ÛȸȥǻćǕ ǠȾɆȥȿ ƔǣȀǩ ȻǾȽ) :ȯǠȩ (ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ)ǠȑȀȱǟ ȳǠȵɋǟ ȷǕ ȧȿǼȎȱǟ ǸɆȊȱǟ ȸȝ ǠȑȀȱǟ ǿǠǤǹǕ ȷɀɆȝ
 ȷǟȀȦȡ ćȼȱ Ǣ ĆǱĆȿ ĉɍǙ Û ĄȴƍȲ ĆȆĆȵ ȴȾȺȵ ƋɄȲȝ ćȴƍȲ ĆȆćɅ ɍȿ ÛȀǝǟȁ ȼȺȵ ƆćǿȿȂɅ ɍ ǃǟȿ ÛƔƋǤƮ ȰȽǕȿ ƔȞɆȉ ĆȤȲǪǺćȵ ȷǠȮƫǟ ǟǾȽ

.(ǨɆǤȱǟ ȯǕ ǠȺǪȝǠȦȊǣ ȼǪƥǿȿ ǃǟ
 ąǢȲȪǣ ǃǟ ɂǩǕ ȸȵ ĉɍǙ ȷɀȺǣ ɍȿ ĄȯǠȵ ȜȦȺɅ ɍ ȳɀɅ (ȴȲȅȿ ȼȱǓȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ)ǼȶƮ ȯǓȿ ǼȶƮ ǦȝǠȦȉ ǠȺȩȁǿǕ ȴȾȲȱǟ

.ȴɆȲȅ

ȳǠȞȱǟ ȣȀȊƫǟ
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ســـؤال/ مــا هــي شــرائــط وجوب 
حجة االسالم؟ 

جواب/ جيب احلج على من تتوفر 
فيه الشرائط التالية: 

االول: البلوغ: فال جيب احلج على 
غري البالغ. 

الــثــانــي: الــعــقــل: فــال جيــب احلج 
على اجملنون.

وتتحقق  االســتــطــاعــة:  ــالــث:  ــث ال
بتوفر االمور التالية: 

ســالمــة الـــبـــدن، مبــعــنــى أن   -1
ــاشــرة احلج  يــكــون مــتــمــكــنــًا مـــن مــب
بنفسه، فاملريض وكبري السن ال جيب 
عليهما احلج اذا مل يتمكنا من ادائه 
مباشرتهما  كانت  او  العمر  آخر  اىل 
له موجبه وقوعهما يف احلر الشديد 

الذي ال يتحمل عادة. 
بها  ويقصد  السرب:  ختلية   -2
ومأمونًا  مفتوحًا  الطريق  يكون  أن 
فال يكون فيه مانع ال ميكن معه من 
املناسك  اداء  امــاكــن  اىل  ــوصــول  ال
وكذلك ال يكون خطرًا على النفس او 

املال او العرض واال مل جيب احلج. 
ما  كل  بها  ويقصد  النفقة:   -3
حيتاج اليه يف سفر احلج من تكاليف 
الــذهــاب وااليـــاب واجــور املسكن ما 
يعرف خالل ذلك، من املواد الغذائية 

واألدوية وغري ذلك. 
وهو  الكفاية:  اىل  الــرجــوع   -4
أن يتمكن بالفعل او بالقوة من اعاشة 
اذا خرج  الرجوع  بعد  وعائلته  نفسه 
اىل احلــــج وصـــــرف مـــا عـــنـــده من 

نفقته. 
السعة يف الوقت: بأن يكون له   -5
متسع من الوقت للسفر اىل االماكن 
فلو  احلـــج  مــنــاســك  واداء  املــقــدســة 
حصل له املال الكايف ألداء احلج يف 
وقت متأخر ال يتسع لتهيئة متطلبات 
السفر اىل احلج-من حتصيل جواز 
السفر والتأشرية وحنو ذلك- او كان 
ال يتمكن ذلك حبرج ومشقة شديدة 
تتحمل عــادة ففي هــذه احلالة ال  ال 

جيب عليه احلج يف هذا العام. 
عنده  الشخص  كــان  اذا  ســـؤال/ 
كان  لكنه  احلــج  بنفقات  تفي  امـــوااًل 

مدينًا فهل جيب عليه احلج؟ 
الدين مستوعبًا  كان  اذا  جــواب/ 
ملا عنده من املال او كاملستوعب-بأن 

منه  اقتطع  لو  لنفقاته  وافيًا  يكن  مل 
احلج،  عليه  جيب  مل  الدين-  مقدار 
جدًا  بعيد  بأجل  مؤجاًل  كــان  اذا  اال 

كخمسني سنة مثاًل. 
اذا وجــب على الشخص  ســؤال/ 
او زكاة  احلج ولكن كان عليه مخس 
فهل  الواجبة  احلقوق  من  غريها  او 

جيب عليه اداؤها؟ 
اداؤها  عليه  جيــب  نعم  جـــواب/ 
السفر  ألجــل  تأخريها  لــه  ومل جيــز 

اىل احلج. 
سؤال/ هل يصح الطواف وصالة 
الطواف اذا كان الساتر من املال الذي 
تعلق به اخلمس او حنوه من احلقوق 

الشرعية. 
على  ــصــحــا  ي مل  كــــال  جـــــــواب/ 

األحوط لزومًا. 
 ســؤال/ اذا كان مثن اهلــدي من 
او حنوه  به اخلمس  تعلق  الذي  املال 
من احلقوق الشرعية فهل جيزي هذا 

اهلدي؟ 
جواب/ كال ال جيزي اال اذا كان 
والــوفــاء من  الذمة  بثمن يف  الــشــراء 

هذا املال. 
سؤال/ ما هي انواع احلج؟ 

انواع:  ثالثة  احلــج على  جــواب/ 
حـــج الــتــمــتــع، وحـــج االفــــــراد، وحج 

القران. 
سؤال/ مما يتألف حج التمتع؟ 

من  التمتع  حــج  يــتــألــف  جــــواب/ 
ــعــمــرة( ــال ــادتــني تــســمــىاالوىل)ب عــب
ــثــانــيــة تــســمــى )بـــاحلـــج( او حج  وال

التمتع. 
سؤال/ ما هي االمور اليت جتب 

يف عمرة التمتع؟ 
التمتع  عــمــرة  جــــواب/ جتــب يف 

مخسة امور حسب الرتتيب اآلتي: 
االول: االحــرام: بالتلبية من احد 
الشريعة  خصصتها  الــيت  املــواقــيــت 

االسالمية. 
الكعبة  حـــول  الـــطـــواف  ــي:  ــان ــث ال

املعظمة سبع مرات. 
ــالــث: صـــالة الـــطـــواف: وهي  ــث ال
)عليه  ابــراهــيــم  مــقــام  خلف  ركعتان 

السالم(
الرابع: السعي بني الصفا واملروة: 

سبع مرات. 
قص  وهــو  التقصري:  اخلــامــس: 

بــعــض شــعــر الـــــرأس او الــلــحــيــة او 
الشارب، فاذا أتى املكلف به خرج من 

احرامه. 
سؤال/ ما هي االمور اليت جتب 

يف حج التمتع؟ 
جواب/ جيب يف حج التمتع ثالثة 

عشر امرًا وهي كما يلي: 
مكة  من  بالتلبية  االحــرام  االول: 
املسجد  مواضعها  وافــضــل  املكرمة 

احلرام. 
الــثــانــي: الــوقــوف يف عــرفــات يف 
اليوم التاسع من ذي احلجة احلرام. 

املزدلفة  يف  ـــوقـــوف  ال الـــثـــالـــث: 
فيجب على احلاج بعد االفاضة من 
عرفات أن يبيت شطرًا من ليلة العيد 

مبزدلفة حتى يصبح بها. 
الرابع: رمي مجرة العقبة يف منى 

بسبع حصيات. 
اخلامس: النحر يف منى يوم العيد 

او يف ايام التشريق. 
يف  التقصري  او  احللق  السادس: 
منى وبذلك حيل له ما حرم عليه من 
جهة االحرام، ماعدا النساء والطيب، 

وكذا الصيد على االحوط وجوبًا. 
السابع: طواف الزيارة بعد الرجوع 

اىل مكة. 
ـــطـــواف وهي  الـــثـــامـــن: صــــالة ال
)عليه  ابــراهــيــم  مــقــام  خلف  ركعتان 

السالم(. 
التاسع: السعي بني الصفا واملروة 
الطيب  وبــذلــك حيــل  اشـــواط  سبعة 

ايضًا. 
ــســاء: وهو  ــن ــاشــر: طــــواف ال ــع ال

الطواف حول البيت سبعة اشواط. 
احلــــــادي عـــشـــر: صــــالة طـــواف 
الــنــســاء: وهـــي ركــعــتــان خــلــف مقام 
السالم( وبذلك حتل  )عليه  ابراهيم 

له النساء. 
ليلة  املبيت يف منى  الثاني عشر: 
احلادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل 

ليلة الثالث عشر يف بعض الصور. 
اجلمرات  رمـــي  عــشــر:  ــالــث  ــث ال
ومجرة  والــوســطــى  االوىل  ــثــالث:  ال
العقبة وجيب الرمي يف اليوم احلادي 
ليلة  بــات  واذا  عشر،  والثاني  عشر 
الثالث عشر يف منى وجب الرمي يف 

اليوم الثالث عشر ايضًا. 
* السيد خضري املدني
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األربعة:  األســبــاب  بــأحــد  النفقة  جتــب 
الزوجية، والقرابة، وامللك، واالضطرار.

ورديف رسالة احلقوق املنسوبة اىل اإلمام 
زين العابدين)عليه السالم( )وحق الزوجة أن 
تعلم أن اهلل عزو جل جعلها لك سكنًا أو أنسًا 
فتكرمها  عليك  اهلل  من  نعمة  ذلك  أن  فتعلم 
فإن  أوجب  عليها  كان حقك  وإن  بها  وترفق 

هلا عليك أن ترمحها(
فتجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا 
أطاعته  جيب  فيما  له  ومطيعة  دائمة  كانت 
إال  بــهــا  املتمتع  لــلــزوجــة  نفقة  ،فـــال  عليها 
الناشزة  للزوجة  نفقة  ال  كما  الــشــرط،  مــع 
بعدم  مــشــروط  الــنــاشــزة  نفقة  ســقــوط  وأن 
الطاعة رجع  وعــادت اىل  تابت  فــاذا  توبتها 
دون  بيتِه من  وأن ال خترج من  االستحقاق، 

إذنه.
الزوجة  اإلنفاق على  وال فرق يف وجــوب 
بني املسلمة والكتابية، وأما املرتدة فال نفقة 
هلــا ،فـــأن تــابــت قــبــل مــضــي الــعــدة أستحق  
يف  للزوجة  النفقة  ثبوت  والظاهر  النفقة، 
الزمان الفاصل بني العقد والزفاف ،إال اذا 
وجدت قرينة على اإلسقاط، أي أسقاط حق 

الزوجة من النفقة.
القانون  يف  الــنــفــقــة  الـــزوجـــة  وتــســتــحــق 
ـــزوج هلــا على ذمته  نظري حــق  احــتــبــاس ال
،ومن البيان من نص املادة االوىل من قانون 
للزوجة  املستحقة  النفقة  25\1920على 
واملصاريف  والكسوة  والسكن  وتشمل)الغذاء 

االخرى(.
إثقال  املؤمنة  للمرأة  ينبغي  ال  نصيحة: 
كاهل الزوج بكثرة الطلبات فال تكون مصداق 
هذه املقولة:) منه كل شيء(.املرأة ال تريد أي 
شيء سوى الرجل فإذا حصلت عليه أرادت 

منه كل شيء(. 

النفقة
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لقد تنوعت اساليب النشاطات يف 
قسم الشؤون الفكرية للعتبة احلسينية 
متصلة  اقيمت سلسلة  فقد  املقدسة، 
التوعوية  احملــاضــراِت  مــن  احللقات 
املهمة واهلادفة اىل نشِر العلم والثقافة 

واآلدب االسالمي. 
مسامع  ـــى  عـــل الــــقــــاهــــا  والـــــــيت 
الفتالوي  عــلــي  الــشــيــخ  احلـــاضـــرات 
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

يف قاعة املكتبة. 
ــنــوعــت هــــذه احملـــاضـــرات  وقــــد ت
وتعددت يف احباثها وعناوينها وكانت 

من أهمها: 
َأيُّهَا  }يَ���ا  الكرمية:  ــة  األي شــرح   -
الصِّيَامُ  عََليُْكمُ  ُكتِبَ  َآمَ��نُ��وا  ��ذِي��نَ  الَّ
�����ذِي�����نَ مِ���نْ  َك���مَ���ا ُك����تِ����بَ عَ���َل���ى الَّ
َأيَّامًا   )183( ��ُق��ونَ  تَ��تَّ ُكمْ  َلعَلَّ َقبْلُِكمْ 

مَعْدُودَاتٍ َفمَنْ َكانَ مِنُْكمْ مَِريًضا 
وَعََلى  ُأخَ��رَ  َأيَّ���امٍ  مِ��نْ  َف��عِ��دَّةٌ  سََفٍر  عََلى  َأوْ 
مِسْكِنيٍ  َط��عَ��امُ  فِ��دْيَ��ٌة  يُطِيُقونَهُ  ��ذِي��نَ  الَّ
َفمَنْ تََطوَّعَ خَيْرًا َفهُوَ خَيْرٌ َلهُ وََأنْ تَصُومُوا 
خَ��يْ��رٌ َل��ُك��مْ إِنْ ُك��نْ��ُت��مْ تَ��عْ��َل��مُ��ونَ{

)البقرة/184-183(. 
هذه  إّن  الفتالوي  الشيخ  بنّي  لقد 
نقاط  عــدة  اىل  تشري  الكرمية  اآليــة 

منها: 
أن الصوم فيه نوع من املشقة  	•
واملعاناة، بل كل التكاليف اليت تصدر 
وان  مشقة.  فيها  املقدس  الشارع  عن 
الراحة  اىل  متــيــل  الــبــشــريــة  الــنــفــس 

والسكون وال حتب التعب. 
الصيام( فجعل  عليكم  )كتب  	•
تصل  العبِد حتى  على  الزامًا  الصيام 

روحه اىل الكمال. 

إن فريضة الصوم ليست على  	•
املسلمني وحدهم وإمنا كتبت على أمٍم 

سابقة. 
كما أن فريضة الصوم جتعل  	•
عن  وبعيدة  تقية  البشرية  النفِس  من 

الرذائِل واملنكرات. 
وأن فريضة الصوم ُحصرت يف  	•
أياٍم معدودات وفيها حصٌر وترغيب. 

كان هذا فيما يتعلق بالصوم. 
- وأمــا يف حماضرة أخــرى واليت 
احلسن  األمـــــام  والدة  مـــع  ــت  ــزامــن ت
تطرق  فقد  الــســالم(  اجملتبى)عليه 
والتربيكات  التهاني  رفــع  بعد  الشيخ 
احلسن)عجل  بن  احلجة  األمــام  اىل 
اهلل تعاىل فرجه( واملراجع العظام اىل 
صفات األمام احلسن )عليه السالم( 
وعلمِه وآدبِه وآخالقِه وكرمِه، كما بنّي 
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يف حماضرته شرح آية: }ُثمَّ َلُتسَْأُلنَّ 
فقد  )التكاثر:8(  النَّعِيِم{  عَ��ِن  يَوْمَئِذٍ 
وضــّح أن هــذه اآليــة فيها إشــارة اىل 

والية أهل البيت)عليهم السالم(. 
وكـــــــــان الــــشــــيــــخ عــــلــــي يـــشـــرك 
ليعطي  األســئــلــة  ببعض  احلــاضــرات 
جوًا بعيدًا عن التقليد وامللل، وأما من 
شأن احلاضرات فقد كّن يبديّن الفرح 

باألجابة عن األسئلة الدينية. 
- وقد تصدى يف حماضرة أخرى 
لــبــيــان شـــرح فــقــرات مــن دعــــاء ابي 
السجاد)عليه  لألمام  الثمالي  محــزة 

هذا  مع  متاشيًا  السالم(. 
أن  وقــال  الفضيل،  الشهر 
مضامني  فيه  الدعاء  هذا 
كثرية ولو أن أحدًا تصدى 
شرحه  من  لصنع  لشرحه 
جملدات كثرية ولكن حاول 
النقاط  بــعــض  ــأخــذ  ي أن 
اليت هلا عالقة بشخصية 

األنسان املؤمن. 
واملــقــطــع هـــو:)اهلـــي ال 
بعقوبتك وال متكر  تؤدبين 

بي يف حيلتك من أين لي اخلري يارب 
وال يوجد اال من عندك...( يشري اىل 
أن اهلل سبحانه وتعاىل يتعامل مع عبده 
ال بنفس االنتقام وإمنا بروح التأديب 
على الطريق الصحيح. وأن تأديب اهلل 

يصيبه  أن  هو  للعبد  وتعاىل  سبحانه 
اىل  العبد  يرجع  لكي  الباليا  ببعض 
خالقه ويدعوه لكي خيرج من حاالت 
واخلشوع  الــــذل  حــالــة  اىل  الــُعــجــب 
تسلل  وقد  وعال  اهلل جل  اىل  واللجؤ 
الشيخ بشرح دعاء أبي محزة الثمالي 
ملا فيه من دروس وعرب للمؤمن واتعاظ 

وجلؤ اىل اخلالق البارئ جل وعال. 
- وأما يف احملاضرة االخرية واليت 
تزامنت بذكرى استشهاد أمري املؤمنني 
علي بن أبي طالب)عليه السالم( فقد 
ومقامات  فــضــائــل  ذكـــر  اىل  تــطــرق 

ومــراتــب االمــام)عــلــيــه الــســالم( وبنّي 
أن حييط  ميــكــن  ال  عــنــه  الــكــالم  إن 
بشخصيِتِه  يلم  وال  مــفــّوه  خطيب  بــه 
باحٌث وال يستطيع الوقوف على هذه 
أهل  من  احملققون  االهلية  الشخصية 

العلم والفن. 
للمحاضرات  بالنسبة  هـــذا  كـــان 
الـــيت بـــذل الــشــيــخ الــفــتــالوي جهودًا 
ونريد  والــديــن  العلم  خدمة  أجــل  من 
كانت  الــيت  املسابقات  اىل  نشري  أن 
تشمل  والــيت  حماضرة  كل  بعد  تقام 
ودينية(  وفــقــهــيــة  )عــقــائــديــة  اســئــلــة 
وكــانــت األخـــوات )جــنــان عبد الرضا 
وزينب علي الفتالوي( املسؤولتان عن 
على  اجلوائز  يوزعّن  املسابقات  هذه 
الفائزات ألجوبة املسابقة ويف ختام كل 
مسابقة كان يقرأ دعاء الفرج لالمام 

تعاىل  اهلل  احلسن)عجل  بــن  احلجة 
فرجه(سائلني اهلل تعاىل أن مَيَُن علينا 

شفاعة األئمة)عليهم السالم(.
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)واشهد أن ال اله اال اهلل وحده  	•
االخالص  جــعــل  كلمة  لــه  شــريــك  ال 

تأويلها وضمن القلوب موصوهلا(

مع فقرات الخطبة

)واشهد أن ال اله اال اهلل(
العلم  الـــشـــهـــادة هــنــا هـــو  مــعــنــى 
واعتقد(  أعلم  أي  واالعتقاد)اشهد 
بهذه  االنـــســـان  يــنــطــق  ان  بــد  ال  أي 
ــتــوحــيــد( عـــن علم  الــكــلــمــة)كــلــمــة ال
اعتقاد  عــن  ال  قــاهلــا  فمن  واعــتــقــاد 
مبضمونها فهو منافق اذا نطق بكلمة 
بقلبه،  يعتقدها  وال  بلسانه  التوحيد 
وامـــا لــفــظــة)الــه( فــيــذكــرون وجهني 

الشتقاقها:
الرجل  الــه  اشتق)من  أنــه  االول: 

يأله مبعنى يعبد(. 
الرجل  أله  اشتق) من  انه  الثاني: 
أي حتري فهو فعال بكسر الفاء مبعنى 
فعلى  املكتوب،  مبعنى  ككتاب  مألوه 
االشتقاق االول يكون مبعنى)ال اله اال 
اهلل(أي ال معبود حبق اال اهلل تعاىل. 

وعلى االشتقاق الثاني يكون معناها 

ال ذات حتري العقول يف معناها ألنها 
ال  املطلق  الكمال  لصفات  مستجمعة 
الذي  هو  ولذلك  هو  إال  كذلك  ذات 
امــا لفظ  الــعــبــادة ال ســـواه،  يستحق 
حذفت  االلــه  فأصله  )اهلل(  اجلاللة 
اهلمزة لكثرة االستعمال والظاهر أنه 

علم بالغلبة)اي لغلبة االستعمال(. 
فهو علم على الــذات االهلية وقد 
قبل  االلسن  ــرًا يف  دائ كــان مستعماًل 
نزول القرآن يعرفه العرب يف اجلاهلية 
}وََلئِنْ  تعاىل:  قوله  به  يشعر  كما 
َفَأنَّى  هُ  اللَّ َليَُقوُلنَّ  خََلَقهُمْ  مَ��نْ  سََألَْتهُمْ 
وكلمة  يُؤَْفُكونَ{)الزخرف/87(، 
الــتــوحــيــد مــركــبــة مــن جــانــي النفي 
واالثبات فيأتي النفي أواًل لكل االهلة 
النفي  بعد  االثبات  ويأتي  املصطنعة 
لتكون  مــن خـــالل االســتــثــنــاء)بــااّل( 

االلوهية هلل الواحد فقط. 

)وحده ال شريك له(
وحده نصب على احلال املأول أي 
متفردًا، فهو متفرد يف اهليته وربوبيته 
يف صفاته ويف استحقاقه للعبادة ليس 
له شريك يف ذلك فال اله ثابت حبق 

إشراقات فكرية من أنوار 
خطبة الزهراءعليها السالم

احللقة الثالثة
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اال هو وال معبود حبق سواه. 
اليت  تركيب هذه اجلملة  ونــرى 
للجملة االوىل أعين)ال  هي تكميل 
االوىل  بعكس  اهلل(جــــاءت  اال  ــه  ال
يف االثبات والنفي فاجلملة االوىل 
ماال  هلل  وتثبت  أواًل  االغــيــار  تنفي 

لغريه ثانيًا.
وأما اجلملة الثابتة فيأتي النفي 
متأخرًا ليكتمل املعنى للوحدانية يف 
كل اطرافه ويتكامل التصور ملفهوم 

التوحيد يف مقام النفي واالثبات. 

)كلمة جعل االخالص تأويلها(
كلمة  اىل  الـــكـــلـــمـــة  ـــمـــوا  ـــّس ق

اصطالحية ولغوية. 
االصطالحية  الـــكـــلـــمـــة   -1
اصطالح  يف  عليها  يطلق  مــا  هــي 
املفرد(باقسامها  الــنــحــاة)الــقــول 

الثالثة: االسم، الفعل، احلرف.
الكلمة اللغوية وهي ما يطلق   -2
على مجلة فاكثر يعرب بها االنسان 
كما جاء يف  مفاهيم  او  مفهوم  عن 
القرآن الكريم: }كال اهنا كلمة 

هو قائلها{ )املؤمنون/100(.
القرآن  حكاه  مــا  بالكلمة  يريد 
املفرط  االنسان  لسان  عن  الكريم 
ينكشف  حــيــنــمــا  ــفــســه  ن حــــق  يف 
لـــه واقـــعـــه ومـــصـــريه، وكـــذلـــك ما 
السالم(من  الزهراء)عليها  ــه  ارادت
قــوهلــا:)كــلــمــة جــعــل االخـــــالص...(
تعين كلمة التوحيد)ال اله اال اهلل(. 
معه  فيحتمل  االخــــالص  وامـــا 

معنيان: 
االخالص  مــن  يـــراد  ان  االول: 

تنزيه الباري تعاىل من كل النقائص 
الصفات  بني  والتعددية  كاجلسيمة 
والذات وغريها مما ال يتناسب مع 
الــذات االهلية وان اهلل تعاىل منزه 
عــن االحــتــيــاج اىل غــري ذاتـــه فهو 

غين يف ذاته وفعله عن سواه.
والــــثــــانــــي: هــــو االخـــــــالص يف 
االنسان  ان  مبعنى  والعمل  العبادة 
اهلل(  اال  الــه  ال  أن  قال:)اشهد  اذا 
يف  يرتمجها  ان  بد  فال  واعتقدها 
كل  يف  حياته  فيبنى  عمليًا  حياته 
التوحيد  كلمة  اساس  على  ابعادها 
اال  لغري اهلل وال طاعة  عــبــادة  فــال 
له يف حياته فيخلص له يف كل عمل 
ليتحرر من كل املعبوديات اليت قد 
يعيشها االنسان اذا مل يكن صادقًا 
مع ربه ونفسه يف قوله:)أشهد ان ال 
اله اال اهلل( فاالخالص هو الرتمجة 

العملية لكلمة التوحيد. 

)وضمن القلوب موصوهلا(
التوحيد  كلمة  مضمون  أن  اي 
الفطرة  مع  منسجم  بالقلب  متصل 
اليت فطر اهلل الناس عليها ال تبديل 
بهذا  االنـــســـان  ويــشــعــر  اهلل  خلــلــق 
االتصال حينما يرجع االنسان اىل 
فطرته عندما يزيح تلك الرتاكمات 
املنبع وغسل  اليت غطت على هذا 
امليل  ذلك  شوهدت  اليت  التلوثات 

الذي خلق مع خلق االنسان.
الثالث  املقطع  بيان شرح  انتهى 
املقطع  يأتيكم  الــقــادم  الــعــدد  ويف 
الرابع من انوار خطبة الزهراء)عليها 

السالم( ان شاء اهلل تعاىل.
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ــــــات االمـــــــام  ــــــرام قـــــــــال: مـــــن ك
عن  روي  ما  الــســالم(  احلسني)عليه 
يبق من  قــال: مل  الزهري  ابــن شهاب 
قــتــلــة احلــســني احـــد اال وعــوقــب يف 
الدنيا، اما بالقتل، او بالعمى، او سواد 
الوجه، او زوال امللك يف مدة يسرية. 

ومنها ان عبد اهلل بن حصني ناداه 
عنه:  املاء  ومنعهم  له  وقت حماربتهم 
يا حسني أال تنظر اىل املاء كأنه كبد 
السماء، واهلل ال تذوق منه قطرة حتى 
احلسني)عليه  فــقــال  عــطــشــًا،  متــوت 
فكان  عطشا،  اقتله  اللهم  الــســالم(: 
يروى  وال  املـــاء  يــشــرب  اخلبيث  ذلــك 

حتى مات عطشا. 
مبا  السالم(  احلسني)عليه  ودعــا 
يــشــربــه، فــرمــاه رجــل يــقــال لــه زرعة 
بسهم فأصاب حنكه فحال بينه وبني 

السالم(:  احلسني)عليه  فــقــال  املـــاء 
الــلــهــم اظــمــئــه، فــكــان ذلـــك اخلبيث 
يصيح من احلــر يف بطنه ومــن الربد 
واملراوح  الثلج  يديه  وبــني  ظــهــره،  يف 
وخلفه الكانون ويقول اسقوني اهلكين 
انقد  ان  اىل  كذلك  فيسقى  العطش، 

بطنه كانقداد البعري.
عن الشلي قال: مسع شيخ كبري 
احلسني)عليه  قتل  على  اعـــان  ممــن 
السالم( ان كل من أعان على قتله مل 
ميت حتى يصيبه بالء، فقال، انا ممن 
شهده وما اصابين أمر أكرهه، فقام 
النار  فــثــارت  ليصلحه  الــســراج  اىل 
النار  الــنــار  يــنــادي  فجعل  فأصابته، 

حتى مات. 
قــــال: وحــكــى إن شــخــصــًا حضر 
قتله)عليه السالم(فقط فُعمي، فُسئل 

الني  رأى  انه  فقال:  عن سبب عماه 
مذبوحني  احلسني  قاتلي  من  عشرة 
واله وسلم( يديه)صلى اهلل عليه  بني 
ثم  ســوادهــم،  بتكثريه  وسّبه  لعنه  ثم 
اكحله مبرود من دم احلسني فأصبح 

أعمى. 
رأس احلسني  وعّلق شخص  قال: 
يف لبب يف فرسه فرؤي بعد ايام وجهه 
أشد ســوادًا من القار، فقيل له: كنت 
انظر الــعــرب وجــهــًا، فــقــال: مــا مرت 
علّي ليلة من حني محلت ذلك الرأس 
إال واثنان يأخذان بضبعي ثم ينتهيان 
بي اىل النار تأجج فيدفعاني فيها وانا 
انتكس فتسفعين فصرت كما ترى، ثم 

مات على اقبح حالة. 

جامع كرامات االولياء
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السرور  يــبــعــث  ــــذي  ال الـــلـــون  هـــو 
والبهجة وحب احلياة...

هـــو لـــون رايـــــات الــتــوحــيــد وقبب 
املساجد...

الدنيا  يف  املؤمنني  لباس  لــون  هــو 
البقاء...

استعمله  االخضر...الذي  اللون  هو 
الباري عّز وجل يف صوٍر ترسم مشاهد 

احلركة واحلياة. 
اللون يف القرآن الكريم

القرآن  كـــلـــمـــة)الـــلـــون(يف  وردت 
هية  ما  لتحديد  إّمــا  هلدفني:  الكريم 
َقاُلوا  تــعــاىل:}  قــولــه  يف  كما  ــلــون،  ال
إِنَّهُ  َق��اَل  َلوُْنهَا  مَا  َلنَا  يُبَيِّنْ  رَبَّ��كَ  َلنَا  ادْعُ 
��هَ��ا بَ��َق��رَةٌ صَ��ْف��رَاءُ َف��اقِ��عٌ َل��وُْن��هَ��ا تَسُرُّ  يَ��ُق��وُل إِنَّ
لبيان  واّما  النَّاظِِرينَ{)البقرة/69(، 
التفكر  اىل  والــدعــوة  االهلية،  القدرة 
والتدبر يف هذا الكون العظيم، ليهتدي 

االنسان بنظره اىل التوحيد. 
ما يؤيد هذا أبتداء اآليات القرآنية 
تدعو  بعبارات  اللفظ  هلــذا  الشاملة 
َأنَّ  تَ��رَ  تعاىل:}َأَلمْ  لقوله  ذلــك،  اىل 
يَنَابِيعَ  َفسََلَكهُ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  َأنْزََل  هَ  اللَّ
رِْض ُثمَّ يُْخِرجُ بِهِ َزرْعًا مُْخَتلًِفا َألْوَاُنهُ  فِي اْلَ
ُثمَّ يَِهيجُ َفَترَاهُ مُصَْفرًّا ُثمَّ يَجْعَُلهُ حَُطامًا إِنَّ 

لْبَاِب{ اْلَ ولِ��ي  لُِ َلذِْكرَى  َذلِ��كَ  فِي 
تعاىل:}وَمِنْ  )الــزمــر:21(،ولــقــولــه 
َآيَاتِهِ خَْلقُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَاخْتِالَفُ 
َذلِكَ  فِ��ي  إِنَّ  وََألْ��وَانِ��ُك��مْ  َألْسِنَتُِكمْ 
يَ������اتٍ لِ���ْل���عَ���الِ���مِ���نيَ{)الـــروم:22(، اي  َلَ
الــوانــهــم كالبياض  اخــتــالف االمــم يف 
ــصــفــرة واحلـــمـــرة، كما  ـــســـواد وال وال
اىل  العربية  مــن  لغاتهم  اخــتــالف  يف 

الفارسية وغريهما. 
انواع االلوان يف القرآن الكريم

اللون  وهــو  احلقيقي:  الــلــون   -1
واالسود  كاالبيض  لالشياء،  الطبيعي 
املفردة،  االلـــــوان  ويــشــمــل  واالمحـــــر، 
وااللوان املتقاربة واملتشابهة، وااللوان 
املركبة، كما يف الوان الصخور:}َأَلمْ تَرَ 
بِهِ  َفَأخْرَجْنَا  َأنْزََل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  هَ  اللَّ َأنَّ 
جُدَدٌ  الِْجبَاِل  وَمِنَ  َألْوَاُنهَا  مُْخَتلًِفا  ثَمَرَاتٍ 
وََغرَابِيبُ  َألْ��وَاُن��هَ��ا  مُْخَتلِفٌ  وَحُ��مْ��رٌ  بِيضٌ 
سُودٌ{)فاطر/27(، فهي الوان وليست 

لونًا.
عندما  اجملــــــــــازي:  الـــــلـــــون   -2
يستعمل اللون يف غري حمله احلقيقي، 
وجوه  وصــف  يف  الــبــيــاض  كاستعمال 
السرور  لبيان  الــصــاحل،  العمل  ذوي 
والــفــرح، او الــســواد يف وصــف العمل 

تَبْيَضُّ  والغم:}يَوْمَ  اهلم  لبيان  الطاحل، 
اسْوَدَّتْ  ��ذِي��نَ  الَّ َفَأمَّا  وُجُ��وهٌ  وَتَ��سْ��وَدُّ  وُجُ��وهٌ 
َفُذوُقوا  إمِيَانُِكمْ  بَعْدَ  َأَكَفرُْتمْ  وُجُوهُهُمْ 
الْعََذابَ بِمَا ُكنُْتمْ تَْكُفرُونَ )106( وََأمَّا 
هِ  اللَّ رَحْمَةِ  َففِي  وُجُوهُهُمْ  تْ  ابْيَضَّ الَّذِينَ 
فِيهَا خَالِدُونَ{)آل عمران/106- هُمْ 

 .)107
ـــون املـــضـــمـــر: غـــالـــبـــًا ما  ـــل ال  -3
وجــل، يف رسم  عــّز  الباري  يستخدمه 
الكونية  ومشاهده  الطبيعية،  لوحاته 
يــعــلــن عنه،  ـــون مل  ل ــيــة، وهـــو  ــقــرآن ال
لوضوحه  ــــا  اّم بــلــفــظــه،  يـــصـــّرح  ومل 
واللؤلؤ  الفضة،  يف  كما  االشــيــاء،  يف 
ةٍ  فِضَّ مِ��نْ  بِ��َآنِ��يَ��ةٍ  عََليِْهمْ  مثاًل}وَيَُطافُ 
َقوَاِريرَ   )15( َق��وَاِري��رَ  َك��انَ��تْ  وََأْك����وَاٍب 
وَيُسَْقوْنَ   )16( تَْقدِيرًا  َق��دَّرُوهَ��ا  ةٍ  فِضَّ مِنْ 
َزنْجَِبيالً  مِزَاجُهَا  َك��انَ  َك��ْأسً��ا  فِيهَا 
)17( عَيْنًا فِيهَا ُتسَمَّى سَْلسَِبيالً )18( وَيَُطوفُ 
رََأيَْتهُمْ  إَِذا  ��دُونَ  مُ��َخ��لَّ ِولْ�����دَانٌ  عَ��َل��يْ��ِه��مْ 
مَنُْثورًا{)االنسان/15- ُلؤُْلؤًا  حَسِبَْتهُمْ 

ليتخيل  لإلنسان  إفساحًا  وامــا   ،)19
ومنفصلة}َكَأنَّهُنَّ  متداخلة  الوانًا 
الْيَاُقوتُ وَالْمَرْجَانُ{)الرمحن/58(. 

ايالف صاحب الياسري

اللون االخضر
لون الجمال والحياة
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ورد عن االمام علي)عليه السالم( 
يف قوله:)ان تقوى اهلل دواء داء قلوبكم، 
مرض  وشفاء  افئدتكم،  عمى  وبصر 
صدوركم،  فساد  وصــالح  اجسادكم، 
عشا  وجـــالء  انفسكم،  دنــس  وطــهــور 

ابصاركم(. 
النفسية: هي حالة عقلية  الصحة 
من  مركبة  نسبيًا،  دائــمــة  انفعالية، 
يرام،  مــا  كــل شــيء على  بــأن  الشعور 
والشعور بالسعادة مع الذات واالخرين، 
واألمن  والطمأنينة  بالرضا  والشعور 

وسالمة العقل واالقبال على احلياة. 
الزهران  حامد  الدكتور  وعّرفها 
فيها  يكون  نسبيًا،  دائمة  حالة  بأنها: 
ومع  نفسه  مع  نفسيًا  متوافقًا  الفرد 
ذاته  حتقيق  على  قـــادرًا  ويكون  بيئته 
ــه اىل  ــات ــغــالل قـــدراتـــه وامــكــان واســت
قــادرًا على  اقصى حد ممكن، ويكون 

مواجهة مطالب احلياة. 
املواد  من  النفسية  الصحة  وتعترب 
تقدمه من  ملا  النفس،  لعلم  االساسية 
جمموعة مؤشرات متنح االلتفات اىل 
أن التحرر من االعراض واالمراض ال 

كما  نفسية،  التمتع بصحة  ابدًا  يعين 
هو احلال على املستوى اجلسمي.

نالحظ ان معظم التعريفات تذكر 
يف  تلتقي  النفسية،  الصحة  مؤشرات 
الــعــديــد مــن الــبــنــود الـــيت تــركــز على 
ولغريه،  لنفسه،  االنسان  تقبل  كيفية 
ويكون  والراحة،  باالمن  يشعر  حبيث 
لكن كيف ميكن  سلوكه سويًا وعاديًا، 

بناء هذه الصحة النفسية؟ 
املطروحة  النفسية  الصحة  وهــل 
عند علماء النفس هلا عالقة باالميان 

باهلل تعاىل؟
عالقة التدين بالصحة

ــت االحبــــــاث احلـــديـــثـــة يف  ــوصــل ت
الفردي  التدين  اىل  والــغــرب  الــشــرق 
االحيان  معظم  يف  جــيــّدة  عــالقــة  لــه 
مبعايري الصحة النفسية، ومن النتائج 

اليت ُذكرت:
بالصحة  ــــعــــام  ال ـــور  ـــشـــع ال  -1
لديهم  من  أّن  وجــدوا  حيث  والعافية: 
مستوى عاٍل من التدين أقل شكوى من 
وكذلك من  ونفسية،  اعراض عضوية 

الصعوبات يف االداء االجتماعي.

الرضا عن احلياة عمومًا: ألن   -2
معنى احلياة مرتبط عندهم بالتدّين.

استنتج  الــنــفــســي:  الــضــغــط   -3
الباحثون أن مستوى الضغط النفسي 
لدى املتدين وغري املتدين متماثل، لكن 
االنسان  حياة  على  اقــل  السلي  اثــره 

املتدين. 
ــاب منه:  ــئ ــت قــلــق املـــوت واالك  -4
وجد الباحثون أن قلق املوت، والشعور 
باالكتئاب عند ذكره أقل عند املتدينني 

من غريهم. 
اظهرت  الــدم:  ضغط  ارتفاع   -5
ارتــفــاع الضغط  الــدراســات ان حــدة 
من  املتدينني  عند  أقــل  ومضاعفاته 

غريهم. 
ــقــل الـــكـــآبـــة عند  الـــكـــآبـــة: ت  -6
اسرع  بشكل  ختتفي  عـــادة  املتدينني 

عمومًا. 
كيف نبين صحة نفسية سليمة؟

ان االميان باهلل تعاىل مينح االنسان 
مــن خــالل عدة  وذلــك  نفسية،  صحة 

مرتكزات، اهمها:
فمن  تعاىل:  باهلل  الصلة  قوة   -1

االيمان: 
طريق الصحة النفسية

Čč

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

دراسة



اهلل،  مــعــّيــة  املــؤمــن  يستشعر  خــالهلــا 
احلياة،  حركته يف  اثــنــاء  لــه  وتــأيــيــده 
بالتضرع  خــالــقــه  اىل  يــلــجــأ  حبــيــث 
والصالة والذكر والدعاء، الذي يوجب 
له السكينة وخيلصه من الغم والقنوط 
املصائب  نظره  يف  ويصّغر  والــيــأس، 
واالهــوال، والذكر الدائم الذي يوجب 
طمأنينة النفس، وهذه العالقة الوثيقة 
العديد من االمراض  مع اخلالق متنع 
واخلوف  واالكتئاب  كالقلق  النفسية، 

املرضي وغريها.
االنفعالي:  ــوازن  ــت وال الثبات   -2
وذلك من خالل سيطرة االنسان على 
النفسية،  واهــوائــه  ودوافــعــه  ميوالته 
والقرآن  االســالم  أكــد عليه  ما  وهــذا 
خَوْفٌ  َف��الَ  هُ��دَايَ  تَِبعَ  الكريم:}َفمَنْ 
يَحْزَُنونَ{)البقرة/  هُ���مْ  وَاَل  عَ��َل��يْ��ِه��مْ 
38(،وجــــاء عــن رســول اهلل)صــلــى اهلل 
العفاف:  قوله:)أما  وسلم(  وآله  عليه 
واالستكانة،  ــرضــا،  ال مــنــه  فيتشعب 
واحلظ، والراحة، والتفقد، واخلشوع، 
والسخاء،  والتفكر، واجلود،  والتذكر، 
بعفافه  لــلــعــاقــل،  يــتــشــعــب  مـــا  ــذا  ــه ف
الشخص  وان  وبقسمه(،  بــاهلل  رضــي 
الــذي حيصل اكــرب قــدر من الصفات 
تعاىل  اهلل  من  مسددًا  يكون  الفضيلة 
من  حتميه  السكينة  وهــذه  بالسكينة، 

عدة امراض.
الصرب عند الشدائد: الصرب   -3
ــد عــزميــتــه على  ــزي يــبــين االنـــســـان وي
على  بصرية  ويعطيه  املصائب،  حتمل 
خصوصًا  املشاكل،  ومعاجلة  مواجهة 
وبالءات  مصائب  اىل  ينظر  عندما 
من يقتدي بهم، كرسول اهلل)صلى اهلل 
بيته)عليهم  وأهــل  وســلــم(  ــه  وآل عليه 
السالم(، فان ذلك من شأنه ان يزيده 
عن  ورد  وقــد  وقــــدرًة،  وحتــمــاًل  ثباتًا 
السالم(:)بالصرب  علي)عليه  االمــام 
تدرك معالي االمور(، فالصرب والتوكل 
والرضا بقضاء اهلل حيد من الضغوط 

النفسية والتوتر، والقلق. 
الواقع  مــواجــهــة  يف  املـــرونـــة   -4
للصحة  مهم  وهــو عنصر  والــظــروف: 

ـــهـــا متكن  الــســلــيــمــة، ألن ــة  ــفــســي ــن ال
والتعامل  املشاكل  جتــاوز  من  االنسان 
حل،  بــال  يرتكها  فــال  ــة،  مبــرون معها 
أمره  يسلم  بــل  هلــا  اســـريًا  يعيش  وال 
املبالغة  عــدم  فــان  وكــذلــك  اهلل،  اىل 
التوازن  على  دليل  والفرح  احلــزن  يف 
االنفعالي، ومؤشر على متتع الشخص 
بصحة نفسية سليمة، جاء عن االمام 
علي)عليه السالم(:)ال جيد عبد طعم 
االميان حتى يعلم أن ما اصابه مل يكن 
ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، 

وأن الضار النافع هو اهلل عّز وجل(. 
الــتــفــاؤل وعـــدم الــيــأس: وهو   -5
مــا طــرحــه االســــالم بــعــنــوان اخلوف 
ــؤمــن خــوفــه ورجــــاءه  ــامل والــــرجــــاء، ف
من  احلالة  هــذه  وحتصل  متساويان، 
ــاهلل تــعــاىل واجتناب  خــالل املــعــرفــة ب
معاصيه، والتوسل به والدعاء، وارجاع 
االمور إليه تعاىل، والشعور بأنه قريب 
منه، يسمعه ويراه، ويستجيب له كلما 
باحلياة  ويــتــفــاءل  بــه  فيتأمل  ســألــه، 

ويطرد اليأس من حياته.
توافق االنسان مع نفسه: من   -6
مع  والصدق  والرضا،  التسامح  خالل 
النفس والعفو عن االخرين، فان ذلك 
اكثر  نفسه  تبصر  على  قــدرة  يعطيه 
ويعرفه بإمكاناته وقدراته، ونقاط قوته 
وضعفه، ويستثمر جوانب القوة ويتقبل 
االمام  فقد جاء عن  الضعف،  نواحي 
شهوتك  الــســالم(:)جــاهــد  علي)عليه 
عادتك،  سوء  وخالف  غضبك  وغالب 
تزك نفسك، ويكمل عقلك، وتستكمل 
اقوى على  ربــك(، وبهذا يصري  ثواب 

مواجهة الصعاب.
التوافق مع االخرين: ويقصد   -7
بـــه حــســن الــتــكــيــف مـــع االخـــريـــن يف 
على  تقوم  اليت  االجتماعية  اجملــاالت 
الـــعـــالقـــات احلــــواريــــة بـــني االفـــــراد، 
اجلامعة،  املدرسة،  االســرة،  واهمها: 
االسالم  عليه  اكــد  مــا  وهــذا  واملهنة، 
الرحم  صلة  على  التأكيد  خــالل  مــن 
ـــعـــالقـــات االســــريــــة، واجلــــــريان،  وال
واالصدقاء، ورد عن االمام علي)عليه 

حتب  حتى  قلبك  يسلم  الــســالم(:)ال 
للمؤمنني ما حتب لنفسك(، والتوافق 
االجتماعي هنا هو ان يرضى االنسان 
االخرون  ويرضى  العالقات،  هذه  عن 
تتسم  املــتــبــادلــة  عــالقــة  فتنشأ  عــنــه، 
وااليثار  واحلــب  والــتــعــاون  بالتسامح 

والثقة واالحرتام. 
ــوم االخـــــر: ان  ــي ــال االميـــــان ب  -8
االعتقاد باليوم االخر غري يوم الدنيا، 
ينال فيه كل انسان جزاء عمله، جيعل 
لدى املؤمن قدرة على حتمل مصائب 
يف  فيوجد  وآالمــهــا،  وهمومه  الدنيا 
داخله أنسًا خاصًا بأن عمله لن يذهب 
هدرًا، وعندما يعترب املؤمن أن احلياة 
الدنيا مزرعة لآلخرة، وان املوت رحلة 
انــتــقــال حنــو الــكــمــال، فــانــه سيسعى 
واما  الــصــاحل،  للعمل  نفسه  وجيــاهــد 
أن  ويعترب  باليوم االخــر،  يؤمن  من ال 
احلياة الدنيا تنتهي بالعدم، وأن املوت 
فناء أبدي فسيكون عيشه هواًل وضيقًا 
يرعبه  ولذلك  عقيمًا  وعبثًا  يطاق  ال 

الفناء ويتعسه ويقلقه. 
حـــســـن اخلـــــلـــــق: وهــــــو من   -9
على  جيــب  الــيت  االخالقية  الصفات 
الذنوب  ـــرك  وت بــهــا،  التحلي  املــســلــم 
ــه ظان  ـــل مـــا مـــن شــأن واملــعــاصــي وك
فـــاالســـالم دين  تـــعـــاىل،  يــغــضــب اهلل 
االخالق والتسامح، وال عجب أن جعل 
هدف البعثة هو امتام مكارم االخالق. 
االسالم  أن  تقدم  ممــا  نستخلص 
الصحة  لبناء  ومرتكزات  اسسًا  وضع 
ــاء شخصية  ــن ب وبــالــتــالــي  الــنــفــســيــة، 
وااللتزام  بــــــ)االدب  تتميز  اســالمــيــة 
وطــلــب احلــــالل واجـــتـــنـــاب احلــــرام، 
الوجه، وبذل املعروف، وكف  وبشاشة 
السراء  يف  الــنــاس  وارضـــــاء  االذى، 
والــضــراء، ولــني الــقــول، وحــب اخلري 
لــلــنــاس، والــــكــــرم، وحــســن اجلــــوار، 
واحلياء،  الوالدين،  وبر  احلــق،  وقــول 
والوقار،  والــرب،  والصدق،  والصالح، 
واحللم،  والرضا،  والشكر،  والصرب، 

والعفة والشفقة(. 
زهرة بدر الدين - لبنان

ذي القعدة 1435 هـ  - أيلول 2014م
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مَسَّنِيَ  َأنِّ���ي  رَبَّ���هُ  نَ���ادَى  إِْذ  }وََأيُّ����وبَ 
رُّ وََأنْتَ َأرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ )83( َفاسَْتجَبْنَا  الضُّ
َأهَْلهُ  وََآتَيْنَاهُ  ُضرٍّ  مِنْ  بِهِ  مَا  َفَكشَْفنَا  َلهُ 
وَمِْثَلهُمْ مَعَهُمْ رَحْمًَة مِنْ عِنْدِنَا وَذِْكرَى 

لِْلعَابِدِينَ{)االنبياء/84-83(. 
لكل قصة امل ال بد من نهاية، ولكل 
فكيف  ومفتاح،  فــرج  من  بد  ال  صرب 
اذا كان ذلك االمل والصرب ألحد انبياء 
ايوب)عليه  فللني  الــصــاحلــني؟  اهلل 
القرآن  يرويها  حكاية  السالم(ايضًا 
الكريم ويوضح ما هلذا الني من شأن 
له  استجاب  وكيف  ربــه،  عند  عظيم 
دعوته، وشافاُه من مرضه واعاد اليه 
اهله ومثلهم معهم بعد معاناة طويلة من 
الصرب والصراع مع املرض، لذلك ذهب 
كادر القوارير اىل مرقد الني العظيم 
انطلقت  حيث  الــســالم(  ايــوب)عــلــيــه 
صبيحة  يف  احلسينية  العتبة  ســيــارة 
يـــوم االحـــد املــــصــــادف2014/4/13 
ــارة الــضــريــح الــشــريــف يف مدينة  ــزي ل
احللة الفيحاء يف الطريق الرابط بني 
من  مسعته  ما  لتدون  والنجف  احللة 
دخولنا  وعند  عليه  القائمني  ألسنة 
بوابة املرقد الطاهر مت استقبالنا بكل 
حفاوة وتكريم، يف احد اركان احلضرة 
الشريفة غرفة متواضعة حيث جلسنا 
فيها لنتعرف عن تأريخ الضريح، وكان 
السيد)طالب محزة عبد احلسني( هو 
احد خدمة هذا املكان الطاهر واملعاون 

املالي، حيث توجهنا بأسئلتنا حنوه.
الــقــواريــر: مــا هــو نــســب صاحب 

املرقد الشريف؟ 
آموص  بن  ايوب  اهلل  فأجاب: ني 
بن دارح بن روم بن عيص بن اسحاق 
السالم(وزوجته  ابراهيم)عليهم  بــن 
هي رمحة بنت افرائيم بن يوسف بن 
ابراهيم)عليهم  بن  اسحاق  بن  يعقوب 

السالم(. 
رمحة  زوجته  دفنت  هل  القوارير: 

معه؟ 
رمحة)عليها  ـــه  زوجـــت فــــأجــــاب: 
للني  نسبها  يــرجــع  الـــســـالم(والـــيت 
يوسف)عليه السالم(فهي مل تدفن يف 
هذا املكان لكن املشهور ان قربها موجود 
مغتسل  مــن  بالقرب  ايــضــًا  احللة  يف 
السالم(  فمغتسله)عليه  ايوب،  الني 
يــقــع يف اجلــهــة اجلــنــوبــيــة مــن مدينة 
القادسية،  مدينة  طريق  على  احللة 
ولو ذهبتم اىل هناك لرأيتم ضرحيها، 
أما هذا املكان فهو فقط ضريح الني 

ايوب)عليه السالم( وقد ثبت ذلك يف 
زمن مرجعية سيد حمسن احلكيم يف 
سنة1956 حيث وجدوا صخرة مكتوب 
تارخيها  يرجع  العربية  باللغة  عليها 

للني ايوب)عليه السالم(.
القوارير: ما عدد املراحل اليت مر 

بها بناء املرقد الشريف؟ 
فأجاب: إن عدد املراحل اليت مر 
بها بناء املرقد حسب ما يقال مخس 
مرات. وقبل سقوط النظام كان املزار 
بها  يتربع  الــيت  االمـــوال  على  يعتمد 
اهالي املنطقة وبعض الزائرين والذي 
القائم على  االمــوال  كــان يستلم هــذه 
املــرقــد الــشــريــف، امـــا االوقــــاف فلم 
تتدخل اال يف الفرتة االخرية حيث قاموا 
للمزارات،  تابع  حاليًا  وهو  بالرتميم، 
وواردات الشباك تابعة لألمانة العامة 

للمزارات منذ سنة2008. 
يكثر  االيام اليت  القوارير: ما هي 

نبي اهلل 
الصابر ايوب عليه السالم
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فيها الزوار وخاصة النساء؟ 
ـــزداد فيها  ـــام الــيت ي فــأجــاب: االي
فرتى  اجلمعة  يــوم  هــو  بكثرة  ـــزوار  ال
املرقد الشريف يزدحم بالزوار وخاصة 
النساء، كذلك يف املناسبات الدينية من 

مواليد ووفيات واعياد. 
كادر  لديكم  يوجد  هــل  الــقــواريــر: 
للتوجيه  قــســم  هــنــاك  وهـــل  نــســوي، 

الديين؟ 
النسوي  الكادر  متفضاًل:  فأجاب 
هنا  والـــدوام  فقط  سبعة  هو  املوجود 
ديين  كتوجيه  امــا  مناوبة،  شكل  على 
فال يوجد أي توجيه ديين فنفتقد اىل 
االرشادات  يوجهون  اللذين  املرشدين 
على  مقتصر  االمـــر  بــل  ــــزوار،  ال اىل 

بعض العامالت. 
اىل  بــســؤالــنــا  توجهنا  ذلـــك  وبــعــد 
الصعوبات  اهــم  عن  ياسر  ام  االخــت 

اليت يواجهونها يف عملهم؟
فــأجــابــت: املــشــاكــل كــثــرية اذ ان 
وال  بالغرض  املتوفرة التفي  اخلدمات 
تتالئم مع اعداد الزوار وكذلك الكادر 

أيام  املوجود قليل جدًا، ففي  النسوي 
الزيارات يكون زخم يف عدد الزائرين 
يوجد  وال  عليه،  السيطرة  نستطيع  ال 
هي  وهــذه  االن  اعمار حلد  اي  ايضًا 
جممل املشاكل اليت تواجهنا يف عملنا 
ونتمنى منكم ان توّصلوا اصواتنا اىل 
ودائرة  املــزارات  يف  املسؤولة  اجلهات 
الوقف الشيعي، الن هذا املرقد يضّم 
تعاىل  اهلل  انبياء  جسدًا طاهرًا ألحِد 
وكذلك له اهمية من الناحية التأرخيية 

واألثرية.
الــــقــــواريــــر: وقـــــد الحـــظـــنـــا عند 
دخولنا احلضرة الشريفة ملرقد الني 
ايوب)عليه السالم( وجود جمموعة من 
تالوة  يعلمهّن  شيخ  يتوسطهّن  النساء 
وحفظ القرآن الكريم، فجلسنا بعد ان 
منه  بأحسن  علينا  ورّد  السالم  القينا 
فسألناه  الشيخ  اىل  بسؤالنا  توجهنا 

عن امسه وعمله؟
)حمسن(،  الشيخ  امسي  فأجاب: 
القرآن  تـــالوة  تعليم  هــو  هنا  وعملي 
الكريم واحكامها هلذه اجملموعة املؤمنة 
من النساء، وايضًا 

للرجال.
الــقــواريــر: كم 
هو عدد الطالبات 
املـــــــــــوجـــــــــــودات 

لديكم؟ 
فـــــــــأجـــــــــاب: 
الطالبات كثريات 
املستمرات  ولكن 
مخس  هـــّن  معنا 
فقط   طـــالـــبـــات 
الباقي  النشغال 
ويكون  بــاملــدارس 
معنا  ــهــّن  تــواصــل
دروس  اخــــذ  يف 
التالوة واحكامها 
العطلِة  ايــــــــام 

الّرمسية. 
القوارير: متى 

يكون االقبال على تعليم القرآن الكريم 
اكثر؟

طوال  وعــلــى  مفتوح  هنا  التعليم 
ــل عــلــى مـــدار السنة  ـــام االســبــوع ب أي
بتدريس  نــقــوم  انــقــطــاع حيث  ـــدون  وب
احكام تالوة القرآن الكريم وحتفيظهم 
بعض اجزاء القرآن وفق اصول التالوة 
بعض  نــدرســهــم  وكــذلــك  الصحيحة، 
السيد  فــتــاوى  وفــق  الفقهية  االحــكــام 
يف  وخبــاصــة  ظله(  )دام  السيستاني 

شهر رمضان املبارك.
القوارير: هل يوجد لديكم مدارس 

خاصة بكم لتعليم القرآن الكريم؟ 
فأجاب: حاليًا ال يوجد لدينا مكان 
خاص ولكن يف املستقبل القريب وبعد 
امتام البناء سيكون هنالك مكان اوسع 

ليضم عددًا اكرب ان شاء اهلل. 
ايــصــاهلــا من  تـــودون  كلمة اخـــرية 

خالل القوارير؟ 
حنن نشكر كادركم احملرتم لزيارتنا 
ونتمنى بعون اهلل ان تصل كلمتنا اىل 
هذا  اىل  لينظروا  املسؤولة  اجلــهــات 

املكان املقدس ويهتموا اكثر به. 
وَجَدْنَاهُ  تعاىل}إِنَّا  قال  القوارير: 
����هُ َأوَّابٌ{)ســــــورة  صَ���ابِ���رًا نِ��عْ��مَ الْ��عَ��بْ��دُ إِنَّ
اهلل  يذكر  االيــة  هــذه  ففي  ص/44(، 
ايوب)عليه  عــبــده  وتــعــاىل  ســبــحــانــه 
ــعــاىل بــه من  الـــســـالم( ومـــا ابــتــاله ت
والولد، حتى  واملال  البالء يف اجلسد 
سليمًا  ــرة  اب مغرز  جسده  مــن  يبق  مل 
السالم(  فبصربه)عليه  قلبه،  ســوى 
كان مفتاح الفرج والنعم اليت منَّ اهلل 
تعاىل عليه بها بعد ان دام بالُئه مثانية 

عشرًا عامًا. 
بالقائمني  لقاءنا  االنتهاء من  وبعد 
على املرقد املبارك هلذا الني الصابر 
يوم ولد ويوم  ايــوٍب  نقول: سالم على 

ميوت ويوم يبعث حيًا. 
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ل����و ع���ش���ت ب���ك���ل االزم������ان 
ودع��������ان��������ي ال�������ده�������ر جمل���ل���س���ه
فأفهمين غ���ري���ب���ًا  ك��ن��ت  ان 
احل����������������ق جت��������ل��������ى ص������رن������ي
أن�����ا ل���س���ت اح��������اذر م����ن اس���د
ينهشين خ���ل���ف���ي  م�����ن  اح�������ذر 
وك�������ذا اح�������ذر م����ن ح���رب���اء
احل�������������ق ه����������دان����������ي ع����ل����م����ين
ف������رمس������ت ل������ك������ٍل ص�����ورت�����ه
ال���������ص���������ادق م�����ن�����ه�����م ق����رب����ين
خي���ادع���ين راح  وال�������ك�������اذبُ 
ح���ط���ب���ًا جي�������ين  م����ن����اف����ق����ه����م  و 
ي��ص��دق فعالً م���ا امج����ُل م���ن 
يكذب من  اقبح  ما  وك��ذا 
واع����������وذ ب����رب����ي م�����ن ش���خ���ٍص
ومي�����������������زق ف������ي������ن������ا حل����م����ت����ن����ا
وس�����أخ�����ت�����م ج���ل���س���ت���ن���ا ه����ذي
اخ�����ش�����ى ف�����ال�����وق�����ت ي����دامه����ين

وس���ك���ن���ت مج���ي���ع ال���ب���ل���دان 
ب�����وج�����ه ال���س���ل���ط���ان   س�����أق�����ول 
ج�����ان  ال  ان�������س�������ان  ف������أن������ا   
الشجعان   صقرًا من صنف 
 او هجمة كائن من كان 
ان����س����ان  م����ظ����ه����ر  يف  ذئ��������ب   
االل������������وان  ت����ت����ل����ب����س ش�����ت�����ى   
االخ��������������وان ب���������ني  ُلم���������ي���������ز   
 ووض�����ع�����تُ ل����ك����ٍل ع���ن���وان
االح��������س��������ان ب��������أهب��������ى  هلل   
 وي�����ش�����دُ ح�����ب�����اَل ال���ش���ي���ط���ان
ك�����ي ي���ش���ع���ل ف���ي���ه ال����ن����ران
الرمحن  وي���رض���ي  ي��رض��ي��كَ 
ك����ي ي����ه����دم ف���ي���ن���ا ال��ب��ن��ي��ان 
ي����������زرع ع��������دوان  ب�����ن�����ف�����اقٍ   
ك���ي جي��ل��س ص���در ال���دي���وان
واغ���������������ادر ب�����ع�����د اس�����ت�����ئ�����ذان 
ح���ان  ق�����د  ص����الت����ي  وأذان 

صرخة انسان

احلاج حسني صادق
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 إن الطاقة السلبية يف البيت تنعكس على تصرفات الفرد 
وجتعلة يشعر بالكآبة والنفور من البيت وامللل والكسل !!

 .. بيوتنا  أشياء يف  البيت هي  السلبية يف  وأهــم مصادر 
وسنوردها هنا سريعًا :

طاقة  تولد  مرئية  الغري  األتربة  وخاصة   .. األتربة   -1
سلبية عنيفة يف البيت !

2-  الورود اجملففة .. ويقول العلماء بأنها حتمل طاقات 
سلبية تسمى طاقات املوت . 

3-  العنكبوت او بيت العنكبوت !!
4-  اجلدران املتسخة تولد طاقة سلبية !

احلاجيات واألشياء والكراكيب اليت ال نستخدمها   -5
ملدة طويلة !

.. ختلصوا منة داخل البيت وخارجة  نبات الصبار   -6
فان له قوة عظيمة يف توليد طاقة سلبية يف املكان .

األفضل  واألســــّرة  كـالكراسي  املــكــســورة  األشــيــاء    -7
التخلص منها وعدم إصالحها ! 

8-  الصور املعلقة .. تولد طاقة سلبية وأقصد بها صور 
ذوات األرواح !

األشعة الكهرمغناطيسية واهلواتف النقالة وخاصة   -9
يف غرفة النوم... احذري أن تكون قريبة منك عند النوم.

عليه  سليمان  سيدنا  الــصــابــون  صنع  مــن  أول   -1
السالم.

عليه  داوود  سيدنا  بــعــد(  )أمـــا  قـــال:  مــن  أول    -2
السالم.

أول من أسس علم األخــالق علي بن أبي طالب   -3
عليه السالم.

أول من مسي أبو الشهداء احلسني بن علي عليه   -4
السالم.

أول من عرف البارود و أشعله هم الصينيون.  -5
الربيد  النساء فى مصلحة  دوله استخدمت  أول   -6

هى فرنسا.
7-  أول من اكتشف املطاط هم األسبان منذ أكثر من 

450  عاما فى أمريكا اجلنوبية.
أول من استعمل خامت اخلطبة هم الرومان و كان   -8

يف  البدايه من احلديد.
أول طيار أخرتق اجلو هو العامل األندلسي عباس   -9

بن  فرناس املتوفى عام 887.
أول دوله استخدمت الصواريخ فى احلروب هي   -10

مصر .
أول الصحف العربية هى صحيفة الوقائع املصرية   -11

التى أنشأها حممد على باشا عام 1828.
أول من أطلق على الكواكب أمسائهم هم القدماء    -12

املصريني و كانوا يشبهونها باحليوانات

رقية حممد- بغداد

الطاقة السلبية في البيت!

األوائل
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مــــأوى ومهوى  كـــربـــالء هـــي  مــديــنــة 
أفئدة املاليني من حمي وزائــري العرتة 
اهلل  اهلل)صلى  رســول  أبناِء  من  الطاهرة 
مبشاهِد  حافلة  وسلم(وهي  وآلــه  عليه 
األولياء والعلماء واملؤمنني الذين جاوروا 

احلرم احلسيين الشريف. 
ومن هنا أكتسبت أرض كربالء عامل 
جذب روحي ومعنوي قوي جدًا، أذ حتتضن 
الرموز احلية اليت تعيش يف ضمري األمة 
ومبا تنبض به من إحياِء وقدسية ومآثر 
وفضائل  ـــدام  واإلق والشجاعة  البطولة 
والتمسك  والعقيدة  املــبــدأ  على  الثبات 
الــذي ال  وأتــبــاع سبيل اهلل  الــديــن  بعرى 

يأتيه الباطل وال حيتويه الظالم. 
وأن أرض كربالء تطيب بنفوِس أهلها 
طابت  وكلما  واألمــــوات،  منهم  األحــيــاء 
جوها،  وطـــاب  األرض  طــابــت  الــنــفــوس 
وقد أثبت األخالقيون أن النفوس الطيبة 
والطاهرة تطّهر األجواء، قال تعاىل:) ِإنَّ 
ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  َربَُّنا اهللَُّ  َقاُلوا  الَِّذيَن 
حَتَْزُنوا  َوال  ــاُفــوا  خَتَ َأالَّ  ِئــَكــُة  املَْــالَ َعَلْيِهُم 
 Oُتوَعُدوَن ُكْنُتْم  الَّــيِت  نَِّة  ِباجْلَ ــِشــُروا  َوَأْب
ْنَيا َويِف اآلَِْخَرِة  َياِة الدُّ حَنُْن َأْوِلَياُؤُكْم يِف احْلَ

َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها  َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي 
ُعوَن()فصلت:31-30(.  َما َتدَّ

يف  اهلل  ــاء  ــي أول على  تــنــزل  فاملالئكة 
بأرحيها  وتعبق  األجــواء  فتطيب  الدنيا، 
أبن  األرض  كان يف  إذا  فكيف  املالئكي، 
عليه  اهلل  حممد)صلى  الــكــائــنــات  ســّيــد 
وآله وسلم(اإلمام احلسني)عليه السالم(

والشهداء الصاحلني واألولياء. 
بالنازحني  تعجُّ  اليوم  كربالء  ومدينة 
يف كلِّ أرجاِئها يف العتبتني املقدستني ويف 
السكنية،  والــدور  واملــدارس  احلسينيات 
على  كـــربـــالء  يف  الـــزائـــريـــن  مــــدن  ويف 

طريق)احللة، بغداد، النجف(. 
بالقوارير(  جملة)رفقًا  كارد  قّرر  لذا 
بالذهاب اىل مدينة الزائرين-على طريق 
فيها  الــنــازحــني  أحــــوال  لتفقد  ــة-  احلــل
وإلجراء  معاناتهم  ومعرفة  ومواساتهم 
احلاج)عبد  املدينة  مدير  مع  العدد  لقاء 
عن  األسئلة  بعض  لنسأله  طــه(  األمــري 
بنا  ورحــب  به  فالتقينا  النازحة  العوائل 

وقال: 
بتوجيه مباشر من مساحة األمني العام 
الشيخ)عبد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

مدينة  بفتح  باشرنا  الكربالئي(  املهدي 
وُقمنا  املوصل  أزمــة  بداية  يف  الزائرين 
احملافظات  مـــن  الـــعـــوائـــل  بــأســتــقــبــال 
الــديــن واألنبار  ــع)املــوصــل وصـــالح  األرب

ودياىل(. 
املقدمة  اخلــدمــات  هي  ما  القوارير: 

من قبل مدينة الزائرين للنازحني؟ 
ج/ هناك الكثري من اخلدمات ُتقدم 

للعوائل النازحة منها: 
من  رئيسية  وجبات  ثالث  تقدم  	•

الطعام)الفطور، الغداء، العشاء(. 
توفر وجبات من الطعام خاصة  	•
الّسن، واالشخاص  وكبار  الّرضع  للنساء 

الذين حيتاجون اىل عناية خاصة. 
من  طبية  كـــوادر  املدينة  وفـــّرت  	•
احملافظات ويف مجيع  بقية  ومن  كربالء 
كادر طي  وفــّرت  وأيضًا  االختصاصات 

خاص لألمراض النسائية واجللدية. 
توفري لقاحات لألطفال حديثي  	•

الوالدة.
توفري عالج لألمراض املزمنة.  	•

والنساء  للرجال  مالبس  توزيع  	•
األعمار،  لكافة  األحــذيــة  مــع  واألطــفــال 

النازحين الى أرض الحسين عليه السالم
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ـــع مـــالبـــس قــبــل عيد  ـــوزي ـــك ت ـــذل وك
لتكون فرحة لألطفال  املبارك  الفطر 
وأيضًا  ــة  ــدي ــعــي ال هــــذه  بــأعــطــائــهــم 

للتخفيف عن معاناتهم وأحزانهم. 
لألطفال  حـــلـــيـــب  ــــوفــــري  ت 	•
وأيضًا حفاظات للصغار ولكبار الّسن 

املقعدين. 
للمبّلغني  دعــــــوات  وّجـــهـــنـــا  	•
واملبّلغات إللقاِء احملاضراِت واخلطِب 
وشــــرِح فــتــوى مســاحــة الــســيــد علي 
السيستاني خبصوِص اجلهاد، وكذلك 
والعقائدية،  الفقهية  املسائل  شــرح 
وأيضًا أفتتاح دورات لتحفيظ القرآن 

الكريم. 
للنازحني،  األمــــــان  تـــوفـــري  	•
وحنــن حنـــاول على قـــدِر اإلمــكــان أن 
نوفر هلم نفس األجواء اليت يعيشونها 

يف ديارهم. 
تطول  ال  أن  تــعــاىل  اهلل  ونــســأل 
معاناتهم ويرجعون اىل ديارهم ساملني 

غامنني. 

ـــر: كــيــف تــتــعــامــلــون مع  ـــواري ـــق ال
طوائفهم  ـــالف  أخـــت مـــع  الـــنـــازحـــني 

ومعتقداتهم؟ 
وجّهتنا  كــمــا  مــعــهــم  نــتــعــامــل  ج/ 
السيد  ــيــا مســـاحـــة  ــعــل ال ــة  ــي ــرجــع امل
الـــوارف( ظله  السيستاني)دام  علي 
للعتبة  الــعــام  األمــني  مــن  وبتوجيهات 
احلــســيــنــيــة املـــقـــدســـة الــشــيــخ عبد 
املهدي الكربالئي بعيدًا عن الطائفية 
واملذهب والدين والقومية ومل نتدخل 

بدينهم ومعتقداتهم. 
القيمة  األكــرب  اهلــم  عندنا  وحنــن 
هذا  على  معهم  ونتعامل  األنسانية 
املبدأ وحنن خدمنا النازحني كأنسان 
قوميتهم،  أو  دينهم  عن  نسأهلم  فلم 
اخلدمة  هذه  من  تفاجئوا  والنازحني 
حفاوٍة  بكِل  أستقبلناهم  إذ  العظيمة 

وترحيب. 
الـــقـــواريـــر: هـــل وجـــــدمت حـــاالت 
النازحة،  العوائل  مع  ُدســت  مشبوهة 

وكيف تعاملتم معهم؟ 

ج/  بالتعاوِن مع األجهزِة األمنيِة 
من  زرعناها  الــيت  عيوننا  وبواسطِة 
الزائرين  مدينِة  يف  خاصة  مصادِرنا 
األمساء  بعض  وكــشــِف  بــرصــِد  ُقمنا 
األجهزِة  اىل  وسلمناهم  املــشــبــوهــة 
األمنية وزودنا اجلهات األمنية بقوائم 
أمساء النازحني كي يتخذوا أجرائاتهم 

الالزمة. 
ـــر: كــيــف تــتــعــامــلــون مع  ـــواري ـــق ال
النازحنِي عند خروجهم ودخوهلم اىل 

املدينة؟ 
من  للخروج  تعليمات  صّدرنا  ج/ 
لغرِض  وأيــاٍم حمــددة  بأوقاٍت  املدينِة 
إكمال كل إجراءاتهم الالزمة إلستالم 
لديهم  يوجد  ال  وتقريبًا  املساعدات، 
أي حاجة للخروج فقط ألداِء الزيارة 
للخروج  خمصصة  بــاب  هلــم  وفتحنا 

والدخول اىل املدينة. 
بأحصاِء عدد  ُقمتم  القوارير: هل 
العوائل النازحة اىل مدينة الزائرين؟ 
دقيقة  بالطبع، واالحصائيات  ج/ 
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النازحة  الــعــوائــل  ويــبــلــغ عـــدد  جــــدًا، 
وتــســعــون عائلة(،  )ثــالمثــائــة  حــوالــي 
وأما عدد األشخاص فقد بلغ عددهم 
العدد  وهذا  شخص(  ومائتني  )الفان 
خروج  فعند  والنقصان،  للزيادة  قابل 
بيت  لتأجري  امليسورة  العوائل  بعض 
هلم وبدخول العوائل اجلديدة النازحة 

ينقص العدد عندنا ويزداد. 
كبري؟  العدد  هذا  أليس  القوارير: 
وملاذا خيتار النازحون مدينة الزائرين 

واللجوء اليها؟ 

ج/ نعم هذا العدد كبري جدًا، ولكن 
حبمد اهلل أستطعنا مع جهود اخلرّيين 
بالسيطرة على  واملتربعني  واملطوعني 
كافة  وتوفري  النازحني  هــؤالِء  خدمِة 
اخلدمات اليت حيتاجونها، والنازحني 
اخلدمة  لوجوِد  املدينة  هذه  خيتارون 
املمتازة واليت ُتعترب من الدرجِة األوىل 

وألنهم جيدون فيها الراحة واآلمان. 
أغلب  يـــتـــّوجـــه  ملـــــاذا  الــــقــــواريــــر: 
املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  النازحني 

بالتحديد؟ 
ج/ حسب ما تقول العوائل النازحة 
املدينة  إلينا، حنن أخرتنا هذه  األتية 
الزيارات  مــن خـــالل  جــّربــنــاهــا  ألنــنــا 

حبق  ورأيــنــا  كّرمهم  وعرفنا  املليونية 
طيب أهالي هذه املدينة وكيف خيِدمون 

زائريها بكل حٍب وأخالص. 
خطط  بوضع  ُقمتم  هل  القوارير: 

ملعاجلة السكن؟ 
ج/ ُقمنا بوضع)عشرون أو ثالثون( 
واطئة  بيوت  أو  كرفانات  لعمل  دومن 
الكلفة ملثل هذه احلاالت، وألننا نعتقد 

أن هذه احلالة ليست األخرية. 
الـــقـــواريـــر: هــل تــــرون بــنــاء بيوت 
حاًل  كرفانات  عمل  أو  الكلفة  واطئة 

هلذه األزمة؟ 
ج/ بالطبِع ال: وإمنا هذه ترقيعات، 
تتحرك  أن  احلكومِة  من  نتمنا  وحنن 
وأن تتعاون معنا فليس للحكومة موقف 
ُيذكر وهذا املوقف الساكت الساكن من 
قبل احلكومة سوف ُيسجل للتأريخ كما 
املشرف  احلسينية  العتبة  موقف  أن 
النازحني  وكــل  أيضًا  للتأريخ  مسجل 

يشهدون بذلك. 
الــقــواريــر: هــل قــام رجــال العوائل 
ُقمتم  وهل  للجهاد؟  بالتطوع  النازحة 
حبــثــهــم عــلــى اجلـــهـــاد والــــدفــــاع عن 

مدنهم؟ 
ج/ من جمموع)ستمائة ومخسون( 

رجل تطوع للجهاد منهم مثانني فقط، 
وقمنا على حِث الرجال للجهاِد وقلنا 
املــديــنــة ساحات  يـــوجـــد خــلــف  هلـــم 
النازحني  أهالي  من  ونريد  للتدريِب 
ولــكــن مل  مناطقهم،  عــن  يــدافــعــوا  أن 

يستجيبوا لنا سوى القليل منهم. 
بلد  أهالي  أن أشري اىل  أود  وأنــا 
الــرجــال وحتى أوالدهـــم من عمِر  من 
أحَد عشَر عامًا بقيَّ يدافع عن بلده. 

بتوزيِع  ُقـــمـــتـــم  هــــل  الــــقــــواريــــر: 
املتربعني  قبل  من  املالية  املساعدات 

الكرام؟ 
ج/ نعم، حنن أستلمنا 
ــة من  ــي ــال املـــســـاعـــدات امل
السّيد  مســـاحـــة  مــكــتــب 
علي السيستاني )دام ظله 
نوّزع هذه  الوارف( وحنن 
خمتلف  على  املساعدات 
ونعطي  النازحني  مناطق 
لكل عائلة)مائة ومخسون 
وهناك  ديـــــنـــــار(،  الـــــف 
مساعدات كثرية أتتنا من 
كربالء  يف  األهالي  مجيع 
فقمنا  احملافظات  وبقية 

بتوزيعها. 
حال  مــــا  الــــقــــواريــــر: 
ــــة  ــــدول ال يف  املــــوظــــفــــني 
عندما تركوا وظائفهم يف 

مناطقهم؟ 
ج/ مت تنسيب املوظفني على دوائر 

الدولة يف كربالء. 
القوارير: كيف تتعاملون مع الطالب 

الذين لديهم أمتحانات؟ 
الرتبية  مــديــر  مــع  بالتنسيق  ج/ 
بتأدية  الـــنـــازحـــني  لــلــطــالِب  يــســمــح 
مدارس  يف  الثاني  للدوِر  األمتحانات 

كربالء. 
القوارير: هل يوجد لديكم صعوبات 

إزاء خدمة النازحني؟ 
لبعض  نتأمل  حنن  ولكن  كــال،  ج/ 
الــيت حصلت عندنا  املــؤملــة  احلـــاالت 

منها:
لــديــنــا طــفــلــة عــمــرهــا ثالث   o
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ــوفــيــت وذلـــــك بسبب  ــة ت عـــشـــرة ســن
الظروف اليت مرت بها أثناء جميئهم 

اىل كربالء املقدسة. 
وأيضًا هناك شاٌب أراد عبور   o

الشارع وتويف حبادث سيارة. 
كما يوجد لدينا امرأة ولديها   o
وهي  خمطوف  وزوجها  أطفال  ثالثة 
النفسية  وحالتها  ونــهــارًا  لياًل  تبكي 
متعبة جدًا، وهناك الكثري من احلاالت 
ُهِدمت  فبعضهم  واحملزنة  املأساوية 
بيوتهم إزاء القصف املعادي وبعضهم 
ُحــرقــت ســيــاراتــهــم وحمــاهلــم، وحنن 
واألمان  الــراحــة  توفري  األكــرب  ُهمنا 

واخلدمة هلذه العوائل املنكوبة. 
جملة)رفقًا  كــــادر  ــة  جــول وأثـــنـــاء 
أحوال  لتفقِد  املدينة  يف  بالقوارير( 
ــة والــتــخــفــيــف عن  ــكــوب الـــعـــوائـــل املــن

معاناتهم. 
التقينا باألخت النازحة)نوال سعيد 
سعدون( من أهالي املوصل من آمرلي 

وسألناها: 
أخــــرتمت مدينة  ملــــاذا  الـــقـــواريـــر: 

الزائرين واللجوء اليها؟ 
والراحة  فيها  األمــان  لــوجــوِد  ج/ 
بييت  وأنــا ُقصف  اجلــبــارة،  واخلدمة 

باهلاون وليس لي بيت أرجع اليه. 
القوارير: ما هو وضعكم الصحي؟ 
ج/ جيد، ولكن توجد لدينا بعض 
ولــدَن حديثًا وهّن حبالة غري  النساء 
يف  الصحي  املركز  اىل  ونقلَن  جيدة 

املدينة وهلل احلمد تعافني. 
كما التقى كادر اجمللة باألخت)رقية 
رأيــِك مبدينة  ما  هلــا:  وقلنا  حمسن( 

الزائرين؟ 
فيها  واخلــدمــات  جــدًا  جيدة  ج/ 

ممتازة وأيضًا فيها الراحة واألمان. 
القوارير: ما هو موقفِك يف مدينِة 
مباذا  كربالء  اىل  ونزوحكم  الزائرين 

يذكرك يارقية؟ 
زينب)عليها  سيدتنا  بــســي  ج/ 
الــســالم( وكــذلــك بــعــد رجــوعــهــا من 
لــزيــارة أخيها األمــام احلسني  األســر 
نتأسى  وحنن  السالم(  الشهيد)عليه 

بـــهـــا وبـــصـــربهـــا وصـــمـــودهـــا أمــــام 
األعداء. 

اجمللة  ـــــــادر  ك ـــقـــى  ـــت ال ـــــضـــــًا  وأي
باألخت)سارة عوني( وهي من أهالي 
أحواهلا،  عـــن  ــاهــا  ــن وســأل كـــركـــوك  
فقالت: كيف هو حالنا وتركنا)ثالثني 
بسبب  جــرحــى  اآلن  ومــعــنــا  شــهــيــد( 
بيوتنا  وهـــّدمـــوا  ــعــدوانــي  ال الــقــصــف 
ديارنا  من  خرجنا  وحنــن  وأحرقوها 

فقط بالعباءة. 
حالكم مبدينة  هو  كيف  القوارير: 

األمام احلسني)عليه السالم(؟ 
السفِر  مــن  متعبني  كنا  حنــن  ج/ 
وجدنا  كـــربـــالِء  اىل  وصــولــنــا  وعــنــد 
اجلّبار  واملـــوقـــف  ـــدة  اجلـــّي اخلـــدمـــة 
الذي قّدمته العتبة احلسينية فشعرنا 

بالراحة واألمان. 
كــمــا الــتــقــى كـــادر اجملــلــة باألخت 
املــســؤولــة عــلــى خــدمــة الــقــاعــات يف 
احلسني(  عبد  حــرب  )مــريــم  املدينة 
من  املقدمة  اخلدمات  عن  وسألناها 

قبلهم؟ 
ـــت: أنـــــا أعـــمـــل هـــنـــا مع  ـــأجـــاب ف
املتطوعات  املــنــتــســبــات  مـــن  عــشــرة 
ـــوزع الطعام  ن مــن حمــافــظــة مــيــســان 
لألطفاِل  ـــاظـــات  واحلـــف واحلـــلـــيـــب 
واملبالغ  والعي  املالبس  نــّوزع  وكذلك 
األمساء  جبــرد  نقوم  وأيــضــًا  املالية، 
من  واخلارجة  القاعات  اىل  الداخلة 
املدينِة ووفرنا ماكنة خياطة وقماش، 
وبعض  الكرميات  املنتسبات  وجبهود 
البنات من العوائل النازحة من اللواتي 
يعرفن اخلياطة فقمنا بتجهيز العوائل 
ويف  املخيطة  املــالبــس  مــن  الــنــازحــة 
تستفاد  اخلّياطة  هــذه  نفسه  الوقت 

بأخذ األجرة على اخلياطة. 
القوارير: هل تواجهون صعوبة يف 

عملكم؟ 
ج/ نعم، حنن نعاني كثريًا، فكادر 
وأعداد  اخلدمة  لسِد  يكفي  ال  العمل 
نستغرق  وحنــن  كثرية  هنا  النازحني 
فقط بتوزيع الطعام حوالي ثالث اىل 
أربع ساعات وهذا بسبب عدم التزام 

العوائل بالوقت احملدد لتوزيع الطعام 
فالبعض يذهب اىل احلمامات واألخر 

اىل غسل املالبس وهكذا...اخل. 
وأيــــضــــًا حنــــن نـــعـــانـــي مــــن عدم 
األلتزام باحلجاب بالنسبة اىل النساء 
النصائح  بإعطاء  نقوم  بدورنا  فنحن 
األلتزام  عــلــى  واحلـــث  واألرشــــــادات 

باحلجاب ألنه واجب شرعي. 
حول  جولتنا  مــن  األنــتــهــاء  وبــعــد 
األمري  عبد  احلــاج  اىل  ُعدنا  املدينة 

وقلنا له: 
استعداداتكم  هــي  مــا  ــقــواريــر:  ال

املستقبلية للحِد من هذه األزمة؟ 
ذاتـــيـــًا على  مــعــتــمــديــن  ج/ حنـــن 
وعن  مدينتنا  عن  الــدفــاع  يف  أنُفسنا 
العوائل النازحة وُقمنا بتدريب الشباب 
للدفاِع  االستعداد  أهبة  على  ليكونوا 
عن املدينِة وهذا بفضل نداء املرجعية 

العليا)دام ظلها الوارف( للجهاد. 
وأخــريًا أود أن أشري اىل اجلهود 
العليا  املرجعية  بذلتها  اليت  اخلاّلقة 
املقدستني احلسينية  العتبتني  وكذلك 
والــعــبــاســيــة مــن أجـــِل مــســاعــدة هذه 
كل  أشــكــر  أن  وأود  املنكوبة  الــعــوائــل 
اخلرّيين الذين ساهموا بالدعم املادي 
واملعنوي من أجِل مساعدة النازحني. 

َفَسرَيَى  اْعَمُلوا  َوُقِل  تعاىل:)  قال 
ـــوَن( ـــُن َواملُْـــْؤِم َوَرُســــوُلــــُه  ــُكــْم  ــَل َعــمَ اهللَُّ 

األمام  خلدمة  فهنيئًا  )التوبة:105(، 
منتسبيها  من  السالم(  احلسني)عليه 
زادتــهــم مسوًا  الــيت  كــافــة خبدمتهم 
الشهامة  قــيــم  ميــثــلــون  وهـــم  وعـــلـــوًا 
ــشــرف يف خــدمــة هؤالء  واملـــــروءة وال

النازحني.
كــادر اجملــلــة: أيــضــًا يشكر احلاج 
املبذولِة من  عبد األمري على اجلهوِد 
يوميًا  الــنــازحــني  عــوائــل  وتفّقد  قبلِه 
جيزيه  أن  تعاىل  اهلل  سائلني  بنفسه 
عــن ذلـــك خــري مــا جيـــزى املخلصني 
من عبادِه إنه تعاىل ولي ذلك والقادر 

عليه. 
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االبداع: هو ابتكار فكرة أو رأي او 
عمل او سلوك او شيء جديد، واإلبداع 
واالنسان،  الكون  اهلل  منذ خلق  قديم 
وتنبع فلسفة اإلبداع من مفهوم نسبية 

االنسان واملخلوقات بوجه عام. 
مالزمة  صفة  يعترب  التغيري  وان 
للمخلوقات مبا فيها االنسان بفعل الزمن 
وعوامل الطبيعة كما يف اجلمادات، او 
الكائنات  يف  كما  والتطور  النمو  بفعل 
والتجديد  الــتــفــكــري  بفعل  ثــم  احلــيــة 

والتربير والتقدم كما يف االنسان. 
احلياة  يف  االبــــــــداع  كـــــان  واذا 
االنسانية هو يف حقيقة االمر، عناية 
بالتجديد  الــواقــع  او  للموجود  تغيري 
واالبــتــكــار لــألفــضــل.. وذلــــك بوضع 
ببدائل  واستبداهلا  راهنة  لوقائع  حد 
بذاته  يشكل  ــــداع  االب فـــأن  جــديــدة، 

جوهر ودينامية احلياة. 
التغريات  هـــــذه  متـــكـــن  وحـــتـــى 

املطلوبة، البد من: 
حتوهلا اواًل من املركزية اىل  	•

الالمركزية. 
بنية  يف  انـــفـــتـــاح  وحــــــدوث  	•
وأفــضــلــيــات هـــذه الــثــقــافــات، حبيث 
لألبداع  مــقــاومــة  او  حائلة  تبقى  ال 
وتعليماتها  واحــكــامــهــا  مبــركــزيــتــهــا 

اجلماعية املوحدة. 
ومواطن االدراك والذكاء واملوهبة 
األمين  بشّقيه  الــدمــاغ  هــو  واالبــــداع 
وااليسر، وبينما يشكل اجلانب االمين 
كما يفيد عدد من املختصني املوطن 
الفّعال لإلبداع، إال أن االبناء 
اللغات  يف  املـــبـــدعـــون 
ــــات  ــــاضــــي ــــري وال
لتفكري  ا و

ابداعاتهم  ينتجون  عمومًا،  املنطقي 
مــن خــالل اجلانب  االوىل  بــالــدرجــة 
االيسر للدماغ، أي ان الدماغ جبانبيه 
االدراكية-الذكائية  ومناطقه  وخالياه 

هي مواطن ممكنة لإلبداع. 
املبدعون  هم  املوهوبني  االبناء  ان 
وراثيًا  يتوفر هلم  ما  بالفطرة.. حبكم 
من قدرات ذكائية وخصائص نفسية 
ــوجــه عــــام، فان  ــزة ب وســلــوكــيــة ممــي
االبداع هو الوجه االجرائي احملسوس 
لدى  املوهبة  وجـــود  على  يــدل  الـــذي 
االبناء، فاملوهبة واالبداع هما وجهان 
لعملة واحدة، مؤشرها الذكاء املتميز 
او احلالة النخبوية لألبناء، ومع هذا، 
تبقى املوهبة اساس وقاعدة االبداع، 
انتاجيتها  وتفعيل  املوهبة  تشغيل  اما 
فتبقى  االبداعية،  واألعمال  لألفكار 
حملية  بيئة  بوجود  مرهونة  بــدورهــا 
يف  متنوعة  وغنية  ومستنرية  منفتحة 
املنغلقة  والبيئة  احلسية،  مثرياتها 
اليت تهدر املوهبة مبقاومة توجهاتها 
حركتها  على  والتضييق  االبــداعــيــة 
الفعاليات  من  واستثنائها  بعزهلا  او 
جزئيًا  اجنازاتها  بسرقة  او  اجلارية، 
او كليًا دون توثيق او بتوثيق مغلوط.. 
للموهبة  حمــبــطــة  شـــك  بـــــدون  هـــي 
االبناء  يبدع  لوليدها، عندما  وطاردة 
يف التفكري بشيء او يف سلوك او اداء 
حمددين، فأن صحة ابداعاتهم تتقرر 
معايري  او  مواصفات  عــدة  على  بناء 

هي: 
مستعدين  جتعلهم  الــيت  املوهبة: 
االبداع  يف  للرغبة  وذكــائــيــًا  ــًا  ــي ادراك

واجناز اعمال ابداعية. 
اجرائيًا هي  اليت متكنهم  املهارة: 
اجراءات  اىل  به  يفكرون  ما  ترمجة 

وفعاليات ونتائج ابداعية. 
البدء يف العمل والنتائج: اي اصالة 
وعدم عادية وتفرد ما يقوم به االبناء 

وما يتوصلون اليه من نتائج. 
القيمة او االهمية: يف عمل ونتائج 
ألي  قيمة  فال  االبداعية،  اجنازاتهم 
او  تطبيقه  ميــكــن  ال  ابـــداعـــي  جــهــد 
الواقع  حتسني  يف  نتائجه  استثمار 

املرتبط به. 
اهلادفية: اليت متنح االبناء تركيزًا 
ادراكيًا وسلوكيًا لتحقيق نتائج حمددة 

يطمحون اليها. 
ان االبناء املوهوبون يالحظ عليهم 

التفوق يف جماالت مثل: 
القدرة العقلية.   -1

ذكــــــاء اكــــادميــــي خـــــاص يف   -2
موضوع مدرسي او اكثر. 

التفكري االبداعي.   -3
ملسؤوليات  القيادية  الــقــدرة   -4

اسرية او مدرسية جمددة. 
الفنية  اجلــمــالــيــة  الـــقـــدرات   -5
العملية او التصويرية كالرسم والتلوين 

والنحت او غريها. 
القدرة احلركية.   -6

ان اهم اخلصائص املميزة لالبناء 
املوهوبني: 

املدى،  طويلة  متفوقة  ذاكــرة   -1
جانبية  بآثار  كثرية  خمزونة  حبقائق 
مثل امللل وعدم الصرب يف الفصل مع 

االقران. 
التفكري  يف  فــائــقــة  ســرعــة   -2
بآثار جانبية مثل التذمر من االقران 

بطئي التفكري. 
بآثار  جــدًا  متفوق  استيعاب   -3
التعلم  كراهية  او  رفض  مثل:  جانبية 
والشعور  الـــتـــكـــرار،  او  بــالــتــســمــيــع 

بالغضب من بطء التعليم املدرسي. 
بآثار  االبــــداعــــي  الــتــفــكــري   -4
بأنهم  االبــنــاء  وصـــف  مــثــل:  جانبية 
والتعلم  الــتــعــلــيــم  بــســبــب  مــشــوشــني 
والروتني الصيفي ومبقاطعتهم للمعلم 

اثناء الشرح والتدريس. 

الموهبة واالبداع
والدماغ والسلوك
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أسرة ومجتمع



اهم املؤشرات االيجابية 
والسلبية املؤثرة على االبناء

على  املشجعة  األســريــة  البيئة  ان 
ابداع االبناء تتصف: 

االبناء  مــع  املــفــتــوح  التعامل   -1
والتغذية املوضوعية املستمرة هلم. 
مكافأة االفكار اجلديدة.   -2

واالدوات  التجهيزات  وفـــرة   -3
للتفكري  املــتــاحــة  واملـــصـــادر  واملـــــواد 

والتجريب. 
ــــكــــايف  تـــــوفـــــري الــــــوقــــــت ال  -4

لألبتكار. 
مناخ غين وغري مشروط من   -5

القبول االجتماعي. 
جانبًا  لالنزواء  فرص  توفري   -6

والتأمل اخلاص. 
البحث  ومـــكـــافـــأة  تــشــجــيــع   -7

واالستقصاء. 
ـــعـــمـــل  ـــــــوفـــــــري فـــــــــــرص ل ت  -8

اجملموعات. 
ــــــــدمــــــــاج يف  تـــشـــجـــيـــع االن  -9

االهتمامات الفردية. 
ــعــقــاب او  ــاخ خـــال مـــن ال ــن م  -10

التهديد. 
باالفكار  واالحتفاء  احلماس   -11

اجلديدة. 
املعقدة  املواقف  مع  التسامح   -12

والفوضى او عدم االنتظام. 
اعتبار التعدد يف االمكانيات   -13

او املعطيات والنتائج. 
عــدم الـــرتدد او اخلـــوف من   -14

التعبري عن املشاعر واالنفعاالت. 
الغموض  مـــــع  ـــح  ـــســـام ـــت ال  -15

واحلرية. 
واالستفسار  االسئلة  تشجيع   -16

وتبادل االراء. 
توفري ظروف مالئمة للتطوير   -17

املباشر احملسوس لألفكار. 
للمشاكل  املفتوحة  املناقشة   -18

اليومية. 
لتفكري  عالية  توقعات  وضع   -19

واجناز االبناء. 

الثقافة املحلية املشجعة على 
ابداع االبناء

احمللية  الــثــقــافــة  مــواصــفــات  ان 
البناءة لألبداع : 

والقيم  االحــــكــــام  ــنــوعــة  مــت  -1
التفكري  يف  واالســالــيــب  والتعليمات 

والعمل واداءات احلياة اليومية. 
مــفــتــوحــة وغـــري مــركــزيــة يف   -2
سياساتها وقنوات اتصاالتها اليومية. 
تشجيع البدائل واخلصوصيات   -3
السلوكية والتقييمية اكثر من الرتكيز 

على العموميات الثقافية. 
تشجيع حب املغامرة واالقدام   -4

يف التفكري والتجريب والسلوك. 
اآلراء  وتبادل  املناقشة  حرية   -5

واملعلومات. 
والتجريب  الــبــحــث  تشجيع   -6
العلمي واالنفاق بسخاء على التخطيط 
املــــرن طــويــل املــــدى وخــطــط البحث 

العلمي. 
واملصادر  االمــكــانــات  تــوفــري   -7
الغنية املتنوعة لالستعمال يف التفكري 

والتأمل واالجناز. 
التوزيع  عدالة  مببدأ  العمل   -8
يف احلقوق والواجبات جلميع االفراد 
دون  الطبقات،  او  والفئات  واالبــنــاء 
حماباة او الفساد او تغليب الفرد على 

اخر او جهة على اخرى. 

محفزات ابداع االبناء 
الــتــعــامــل مــع االبـــنـــاء بدفء   -1

ومودة يف جو منفتح وحيوي ومرح. 
لرغبات  املفتوحة  االستجابة   -2

واقرتاحات االبناء. 
االبناء  املتواصل مع  احلديث   -3

وتبادل اآلراء باستمرار معهم. 
قراءة القصص اهلادفة وطرح   -4

افكار متنوعة لالبناء. 
للقراءة  االبناء  وتشجيع  توجيه   -5

واالطالع احلر على اي شيء ممكن هلم. 
من  التفكري  حــريــة  تشجيع   -6
والكشف  االســتــطــالع  حــب  االبـــنـــاء: 

والفضول املعريف. 
للرتبية  الــتــأديــب  اســتــعــمــال   -7

والتعليم والتدريب دون عقاب. 
واحلكم  التقييم  عن  االبتعاد   -8
على اعمال وارآء االبناء قبل انتهاءهم 

منها متامًا. 
ألسئلة  املــكــثــف  االســتــعــمــال   -9
تبدأ باحلروف: من؟ ماذا؟ متى؟ اين؟ 

ملاذا؟ كيف؟. 
واملواضيع  املواقف  استعمال   -10
االبناء  حتفيز  يف  الواقعية  واالشــيــاء 
ــهــم وقـــدراتـــهـــم على  ــات وتــنــمــيــة رغــب

االبداع. 
تــوفــري الـــوقـــت الـــكـــايف الذي   -11
حيتاجه االبناء للتفكري واالجناز واالبداع. 

معيقات ابداع االبناء
ــاك مــعــيــقــات كــثــرية حتـــد من  هــن
األبناء  ومـــهـــارات  وقـــــدرات  رغــبــات 
لــألبــداع يف هــوايــة هلـــم: دراســـيـــًا او 
هذه  أمثلة  ومن  إجنازيًا،  او  سلوكيًا  

املعيقات: 
عقم وفقر املنبهات احلسية يف   -1
البيئات االسرية واحمللية واملدرسية. 

وتعليمات  امــــــالءات  تــعــدد   -2
االسرة واملدرسة. 

احلاح االسرة واملدرسة على   -3
سرعة االجناز او السلوك املطلوب من 

االبناء. 
الضغط املتواصل من االسرة   -4
واملدرسة على االبناء الجناز اكثر مما 

يستطيعون. 
الــنــقــد الــــالذع لــألبــنــاء فيما   -5
او  دراســة  من  به  يقومون  او  يقولون 

حتصيل او اجناز. 
يف  لألبناء  املستمرة  املراقبة   -6
كل قول او عمل او حركة يقومون بها. 
التوجيه والضبط الزائدين ملا   -7

يقوم به األبناء. 
الـــيت يسببها  املــعــيــقــات  امـــا   -8

األبناء ألنفسهم. 
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التربية بالقصة
تــشــري الـــدراســـات اىل 
النوم،  قــبــل  احلــكــايــة  أّن 
للطف   خــاصــة  اهمية  هلــا 
الذي يعيش مع خياله اكثر 
من واقعه، اذ يسرح كثريًا 
ويتأمل االشياء ويتصورها، 
ويضيف اىل ما هو واقعي 
ــال حسب  شــيــئــًا مــن اخلــي
مــــا يـــــــرتاءى لـــــه، ووفـــقـــًا 
حلالته املعنوية واحاسيسه 
حيلم  فالطفل  الوجدانية، 
مع  ويتعامل  يقظته،  اثناء 
حقيقية،  وكــأنــهــا  الــلــعــبــة 
وحيركها،  ويأمرها  يكلمها 
حماولة  يف  يضربها  وقــد 
لتطويعها ألرادته ورغباته، 
وهذا التالعب باخليال هو 

ماما احكي 
لي حكاية

čď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة
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مسة من مسات الطفولة، يثري فكره 
وينمي موهبته يف التعبري عن نفسه. 

شديدة  حبساسية  الطفل  ويتمتع 
جتـــاه الــكــلــمــة، ســــواء املــســمــوعــة او 
نــتــيــجــة حب  املـــرئـــيـــة:  او  املــــقــــروءة 
االســتــطــالع والــرغــبــة الــشــديــدة يف 
اجملهول:  عن  والبحث  االستكشاف، 
وليتواصل  االدراكــيــة،  حواسه  لتنمية 
مــع البيئة احملــيــطــة، ولــذلــك فــان له 
االشياء،  الــتــقــاط  على  عالية  قـــدرة 
ما  او  انتباهه  يثري  ما  كل  واستشعار 

يلفت نظره. 
ينفذ  بشكل  يأتي  الكلمة  وقــع  ان 
بسرعة اىل وجدانه، ويرسخ بعمق يف 
ذاكرته، وبالتالي يؤثر على سلوكياته، 
ويساعد  النفسي،  تكوينه  من  ويغري 
يف  وقــدراتــه،  مواهبه  تنمية  يف  بقوة 
االجتماعية،  عالقاته  دائـــرة  توسيع 
والطفل سريع التغيري والتقلب الفكري 
من  حالة  يف  دائمًا  وهــو  والوجداني، 
التغيري، والتذبذب يف عواطفه، وفكره 
درجة  اىل  يــصــل  ومل  يــتــبــلــور  الــــذي 
النضج الكامل بعد، ومن هنا، فان وقع 
يتفاعل  السحر،  فعل  له  عليه  الكلمة 

بها ومعها. 
بقراءة  ام  كــل  االطــبــاء  ينصح  لــذا 
الكتب، خاصة كتب الرتبية احلديثة، 
حتى  والــــرتاث،  الدينية،  والــقــصــص 
دائم حلكاية  استعداد  حالة  يف  تكون 
على  صغريها  فتساعد  الــنــوم،  قبل 
ــدخــول يف نـــوم هـــادئ وعــمــيــق، مع  ال
كما  ومشوقة،  مسلية،  مفيدة،  قصة 
جيب عليها ان ختتار احلكاية اهلادفة 
تنشئة  تــســاهــم يف  ـــيت  ال الـــرتبـــويـــة، 
االطار  هــذا  ويف  وارشـــاده،  سلوكياته 

ننصح االمهات مبا يلي: 
السعيدة  الــنــهــايــات  اخــتــيــار   -1

حلكاية قبل النوم، واالبتعاد عن رواية 
احليوانات  وروايــــات  العنف  قصص 
اخلوف  يتسرب  ال  حتى  اخلــرافــيــة، 

اىل قلب الصغري، ويسبب االرق. 
احلكايات  مـــن  االســـتـــفـــادة   -2
والقيم  املــبــادئ  غــرس  يف  والقصص 
االخالقية السليمة يف الطفل، بتصوير 
االخالق احلسنة لالبطال ، كالصدق 

واالمانة والشجاعة. 
اخبار الطفل أن القصة غري   -3
وابطاهلا  خيالية-  كانت  ان  واقعية- 
من عامل اخليال، حتى يسيطر الطفل 
هناك  أّن  دائمًا  ويتذكر  واقعه،  على 

فرقًا بني الواقع واخليال. 
وتهديده  ختـــويـــفـــه  جتـــنـــب   -4
بوجود  او  اخلــرافــيــة،  بالشخصيات 
يف  سيقابله  القصة  يف  شــريــر  طفل 
حياته، او بأن الغول يف القصة سوف 
او  بــاخلــوف  يــعــاقــبــه، حــتــى ال يشعر 
يتأثر نفسيًا، فيصبح انطوائيًا خيشى 
االختالط ببقية االطفال، او عدوانيًا 
يقوموا  أن  قبل  منهم  االنتقام  حيــاول 

بإيذائه. 
الشائعة  احلكايات  استخدام   -5
او املسلية جلذب انتباه الطفل، وابعاده 
فعل  اي  او  الشقاوة  يف  التمادي  عن 
لالم  وميكن  عمله،  يف  يشرع  خاطئ 
ثورته  عن  وابعاده  طاقته،  امتصاص 

بواسطة احلكايات. 
املناسبة  الــقــصــص  ــار  خنــت كــيــف 

ألطفالنا: 
العزيزة  االم  ايــتــهــا  تستطيعني 
وسائل  تـــطـــرحـــه  ممــــا  االســــتــــفــــادة 
االعـــــالم، يف هـــذا اجملــــال، لــكــن هل 
استفاد االعالم املوجه للطفل عمومًا 
من هذا االسلوب)الرتبية بالقصص(؟ 
فالقصص  سلي،  منه  كثري  لالسف 

فيها  الكارتون  افــالم  تعرض يف  اليت 
حماذير ومنكرات عديدة، منها: 

والرعب  الفزع  تثري  قصص   -1
جبنًا  الــنــفــس  يف  تــــرتك  والـــرهـــبـــة: 
وعقدًا، وهي تهدم الشخصية، وتقتل 
وتؤسس  الطفل،  لدى  الفكري  احلس 

يف نفسه اجلنب والتخاذل. 
اليت  ــة  ــي ــب ــشــع ال الـــقـــصـــص   -2
حتتوي على مواقف منافية لالخالق: 
وامــــثــــلــــة ذلــــــك قـــصـــص )طــــــــرزان، 
قيم  على  حتتوي  ال  وسوبرمان(اليت 
متجد  ما  بقدر  اخالقية،  او  انسانية 
وجتعل  املشاكل،  حلل  كوسيلة  العنف 
االقوى يف  العامل  البدنية، هي  القوة 
الطفل  سلوك  وحتول  املواقف،  حسم 
العقالني اىل سلوك عدواني لذا جيب 
طرح قصص تدّرب الناشئة على حل 

املشاكل، باحالل العقل حمل القوة. 
قــصــص تــثــري الــعــطــف على   -3
انتصار  مثل  متجدها:  او  الشر  قــوى 
الشر على اخلري، الظامل على املظلوم، 
الشرير على الشرطي، قصص الرجل 
اخلارق، وسوبرمان، واليت يطرحونها 
حبجة أنهم يكشفون السلوك اخلاطئ 
للطفل، كمن يكذب على اوالده ثم يقول 
هذا كذب ابيض، فيرتبى على الكذب 
ويسلك السلوك اخلاطئ، ليبقى ضمن 

طائفة االقوياء املنتصرين. 
ــــن  قـــصـــص تـــعـــيـــب االخــــري  -4
اعاقة،  من  كالسخرية  منهم:  وتسخر 
تدبري  او  النطق،  يف  خلقي  عيب  او 
حيلة لاليقاع بالكبري، او ايقاع االذى 
باالعمى، دون تعظيم االثر الواقع على 

املخطئ او مدبر احليلة. 

زينب الطّحان - لبنان
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تستكمل  صــفــحــة  هــــي  داعــــــــش: 
العراق  استهداف  يف  أخــرى  صفحات 
ويف مسلسل احلرب على األرهاِب الذي 

خيوضه العراق نيابة عن العامل أمجع.
وصارت  تغريت  التسميات  ان  رغم 
أو  الــقــاعــدة  فتنظيم  حديثة  تسميات 
الشام  يف  االســالمــيــة  الـــدولـــة  تنظيم 
ماسونية  منظمة  هو  املسمى)بداعش( 
شيطانية، بل هو فكر وعقيدة اخلوارج 
الــذيــن كــفــروا مجــيــع املــســلــمــني شيعة 
وطأة  أقل  عندهم  السنة  أن  إال  وسنة، 
فكرًة  وخيتلفون  روافـــض  الشيعة  ألن 
التكفريية،  معتقداتهم  عــن  وعــقــيــدة 
يوجد خالف عقائدي بني كل هذه  وال 
مجيعًا  النــهــا  واملــســمــيــات  التنظيمات 
ترتبط حببال سرية وعلنية جبذرها أال 

وهو تنظيم القاعدة األرهابي. 
يردعهم  رادع  ال  التكفرييون  فهؤالء 

فليس هلم دين وال غرية وال وطن. 
ألن دينهم هذا أخذوه من النصوص 
على ظاهرها فهم يفسرون القرآن كيف 
النبوي  احلديث  ويفسرون  يــريــدون  ما 

الشريف كيفما يريدون. 
الشهامة  او  لــلــغــرية  بالنسبة  أمـــا 
من  واملسلم  العربي  بها  يــوصــف  الــيت 
أصول أخالقية واليت بعث بها الرسول 
الكريم)ص( كما وصفه القرآن الكريم: 
)وأنك على خلق عظيم( او كما جاء يف 
بعثت  الــشــريــف:)أمنــا  النبوي  احلــديــث 

األخــالق( فهم ال ميثلون  ألمتــم مكارم 
مــن الــديــن بــشــيء، فــالــرســول مل يبتدأ 
امرأة  أو  شيخ  على  جيهز  ومل  بالقتال 
أو طفل، فهم أقل أصول للغرية العربية 
فال ميتلكون شيمة وال غرية والشهامة، 
فالشخص الذي يغتصب املرأة ويقلتها أو 
يسلب ما عليها من حلي ويسرق االموال 

ليس برجل غيور وشهم كما يدعون. 
وأمـــا عــن وطــن داعـــش فهم شذاذ 
األفاق فقد جاءوا من كل حدٍب وصوٍب 
فليست هلم أصول إسالمية وال أصول 
والسعودية  قــطــر  مــن  فـــجـــاءوا  ديــنــيــة 
وكأن  الغرب  ودول  وافغانستان  وسورية 
العراق،  على  تآمرت  االرض  اقطار  كل 
فعلوا  فــأن  وطــن  أي  ميلكون  ال  فهؤالء 
شيئًا مشينًا ال يستحون ألنهم ال ميتلكون 

الكرامة والقومية والوطن. 
االخبار  بــعــض  يف  مســعــنــا  حــتــى 
يقاتلون بالدوالر أي من اجل املادة، فأي 
رأس يقطع يأخذ مقابله االموال وكلما 
واليت حرمها االسالم  بريئة  نفسًا  قتل 
مقابلها  فــســيــكــون  الــديــانــات  ومجــيــع 
اإلمام  قتلة  احــفــاد  فهم  أكــثــر،  أمـــوااًل 
أبا  شيعة  وهــم  واصحابه  احلــســني)ع( 
سفيان ويزيد)لعنة اهلل عليهم( وأحيانًا 
أمثلهم وأصورهم جبماعة املغول الذين 
دمروا كل شيء وأظن أن القضية أكرب، 
ماسوني صهيوني ضخم،  فهو خمطط 
ينتشر يف  أخـــذ  اإلســـالمـــي  ديــنــنــا  ألن 

الدول االوربية أسرع من الضوء فبدأت 
وبــأي صورة  له  بالتصدي  الدوائر  تلك 
حتى وإن انتهت قضية الدواعش فسوف 

خيرجون مبسميات وعصابات اخرى. 
ــا نــالحــظ كــيــف جتــلــت حكمة  وهــن
املــرجــعــيــة الــعــلــيــا بــأبــهــى صــورهــا يوم 
أعلنت أن من يقاتلهم شهيدًا يف سبيل 
اهلل ألنها أدركــت أن املأمرة كربى على 
الــديــن والـــرتاث فــلــوال فــتــوى املرجعية 
الحتلوا العراق مجيعًا فكانت وما زالت 
لكِل  أمـــان  صــّمــام  احلكيمة  مرجعيتنا 
واملذهب  الدين  بها  مير  اليت  الظروف 

منذ ألف عام واىل اليوم. 
وزوجة  كــأم  العراقية  املــرأة  فاليوم 
وأخت عندما يستشهُد أحدًا من ذويها 
بتلك  أســـوة  شــهــيــدًا  اهلل  عند  حتتسبه 
اللواتي  اجلليالت  الصحابيات  النساء 
وقفن مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( كأم عمار بن ياسر وغريها وأسوًة 

مع الزهراء وزينب)عليهما السالم(. 
فأقول جلميع الطوائف اليت زحفت 
اىل حمافظاتنا  وغــريهــا  املــوصــل  مــن 
وقلوبنا  وأهلنا  أخواننا  بأنهم  احلبيبة 
وبيوتنا مفتوحٌة هلم وهم عانوا ألنهم من 
الذين  السالم(  البيت)عليهم  آل  حمي 

هم سفينة النجاة اىل اهلل تعاىل.

احلاجة صبا

مسميات تغيرت )داعش(
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الشيطان: ُخلق الشيطان من النار 
ـــه مــن طــائــفــة اجلـــن، فــهــو عنصر  وان
ملموسة  مادية  كثافة  فيه  ليس  ناري، 
يتمثل  ان  بإمكانه  ان  اال  وحمسوسة، 
االنبياء  اال  وبـــاالنـــســـان،  بــاالجــســام 

واالوصياء. 
قال العالمة اجمللسي يف حباره:)ال 
املسلمني  بني  بل  االمامية  بني  خالف 
يف ان اجلن والشياطني اجسام لطيفة 
يــرون يف بعض االحــيــان وال يــرون يف 
وقدرة  سريعة  حركات  وهلــم  بعضها، 
على اعمال قوية، وجيرون يف اجساد 
الـــدم، وقــد يشكلهم  بــين آدم جمــرى 
خمتلفة  باشكال  املصاحل  حبسب  اهلل 
السيد  اليه  ذهب  كما  متنوعة  وصــور 
املرتضى)رضي اهلل عنه( او جعل اهلل 
القدرة على ذلك كما هو االظهر  هلم 

من االخبار واالثار. 
وان للشيطان الرجيم حزبًا واعوانًا 
وجــنــودًا مــن اجلــن واالنـــس، كما قال 
ســبــحــانــه:}َف��ُك��بْ��كِ��بُ��وا فِ��ي��هَ��ا هُ���مْ 
وَالَْغاوُونَ )94( وَجُنُودُ إِبْلِيسَ َأجْمَعُونَ{

)الشعراء/95-94(. 
وقد ورد اخلرب الشريف عن االمام 
البليس  السالم(:)ليس  الصادق)عليه 
جنٌد اشد من النساء والغضب()حتف 

العقول/363(. 
بعاملني  االنسان  على  يتسلط  اي 
وهم  اخلــارج  من  احدهما  اساسيني، 
الــنــســاء، واالخـــــر مـــن الـــداخـــل وهو 

الغضب. 
املعنى  املقصود من احلزب هو  ثم 
االصطالحي،  املعنى  ولــيــس  الــلــغــوي 
اي مبعنى اجلماعة، فحزب الشيطان 
واتباعه،  الــشــيــطــان  مجــاعــة  يــعــين 
اساسه من رجل  كــان  ومنشأ احلــزب 
يهودي يف القرن الثامن عشر امليالدي 

اخليوط  او  االخطبوطي  مبعنى  فانه 
اليت متتد اىل رأس واحد، او مبعنى 
قمة  له  الــذي  كاجلبل  اهلرمي  الشكل 
كوادر  هناك  تكون  ثم  ومــن  وقــاعــدة، 
حــزبــيــة وحــلــقــات حــزبــيــة بــني القمة 
والقاعدة، يّضمهم نظام حزبي خاص، 
للوصول  وبــرامــج خاصة  اهــداف  هلم 
ينطبق  وهــذا  احلزبية  اهدافهم  اىل 

على احلزب الشيطاني. 

تأريخ تأسيس الحزب
يــرجــع تــأرخيــه اىل بــدأ خلق ني 
السالم(،  البشر)عليه  ابــي  آدم  اهلل  
وقد هبط مع آدم وحــواء اىل االرض 
ليكون عدوًا هلما ولذريتهما اىل اليوم 

املعلوم. 

امير تأسيس الحزب
االسم واللقب: االسم)ابليس(،وقد 
الكريم)11(مرة،  ـــقـــرآن  ال يف  ذكـــر 
ذكر  وقــد  باسم)الشيطان(،  واشتهر 
اجلمع  بصيغة  مــرة  الـــقـــرآن)88(  يف 

ذكر  وقــد  واللقب)الرجيم(،  واملــفــرد، 
القرآن)6( مرات، وهو من طائفة  يف 
االنسان  اغـــــواء  ومـــقـــصـــوده  اجلـــــن، 

وهالكه اىل يوم القيامة. 
ومن اخالقياته انه: 

لِمَنْ  َأَأسْ���جُ���دُ  َق���اَل  متكرب:}   -1
خََلْقتَ طِينًا{)االسراء/61(.

خيــلــف الـــوعـــد:} َك���مَ���َث���ِل   -2
َفَلمَّا  اْكُفرْ  نْسَاِن  لِلِْ َقاَل  إِْذ  الشَّيَْطاِن 
َكَفرَ َقاَل إِنِّي بَِريءٌ مِنْكَ إِنِّي َأخَافُ 

هَ رَبَّ الْعَاَلمِنيَ{)احلشر/16(. اللَّ
كان  كـــيـــده  ان  اال  يـــوســـوس   -3
ال��شَّ��يْ��َط��اِن  َك���يْ���دَ  إِنَّ  ضــعــيــفــًا:} 

َكانَ َضعِيًفا{)النساء/76(.
العالقات احلزبية

غـــري  ســــــبــــــحــــــانــــــه:  اهلل  مــــــــع 
شـــاكـــر:}وََك���انَ ال��شَّ��يْ��َط��انُ لِ���رَبِّ���هِ 

َكُفورًا{)السراء/27(.
مع عامة الناس: هلم قرين:}وَمَنْ 
َقِرينًا{ َفسَاءَ  َقِرينًا  َلهُ  الشَّيَْطانُ  يَُكِن 

)النساء/38(.

حزب الشيطان 
وجنوده

ذي القعدة 1435 هـ  - أيلول 2014م
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عــامــة يسكن عامل  الــفــن  كــان  إذا 
ــزخــرفــة تــبــقــى أكثر  اخلـــيـــال فـــان ال
تتصف  ملا  الفكر  واجنذابا حنو  قربا 
بــه مــن إمــكــانــيــة الــتــفــاعــل مــع الفكر 
فهي  ولــذا  اجلمال  حمققة  اإلنساني 
بالفن اإلسالمي تكون الطرف اآلخر 
الــذي ترتكب فواصله من  من اخلــط 

أعداد كثرية من الفنون.
فن  بــني  الوثيقة  للعالقة  ونــظــرا 
الزخرفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي 
فمن املفيد أن نعرج إىل معرفة بعض 
بسمة  املتمثلة  الزخارف  تلك  معاني 
متــيــز الــفــن اإلســالمــي عــمــومــا وهي 
االمتالء وتطبعه يف الوقت نفسه بطابع 
مجالي ميتلك خصوصية وتفردا عن 

الفنون يف احلضارات األخرى . 
الزخرفية  الــتــجــريــدات  تــعــكــس 
اإلسالمية مرحلة ناضجة من مراحل 
الزخرفة اإلسالمية اليت متثل  تطور 
التصميم  القصوى يف مجال  الدرجة 
الزخرفة  من  النوع  هذا  يف  والتنفيذ 
اليت اعتمدت على عناصر ومفردات 
ومجاليا  فنيا  توظيفها  أمكن  حمددة 

بصيغ تؤشر قدرا كبريا من احلساسية 
الفنية والرهافة يف انسجام العناصر 

املختلفة.
املسلمون  املــزخــرفــون  عــمــد  لــقــد 
مساحة  أية  إهمال  عدم  مراعاة  إىل 
إشغاهلا  أراد  الـــيت  املــســاحــات  مــن 
زخرفيا ويف ذلك احتار اجلماليون يف 
معرفة اهلدف الذي دفع الفنان املسلم 
والرقاش إىل ملء الفضاءات املوجودة 
يف العمل الفين إىل حد كادت ختتفي 
املستشرقون  فسر  وقد  األرضية  فيه 

ذلك بأنه فزع املسلم من الفضاء.
ويف ذلك يتفق ) بشر فارس  ( مع 
هذا الرأي إذ يرى إن املزخرف املسلم 
أراد جتسيد مبادئ الدين احلنيف يف 
الزخرفة فعلى املؤمن أن يتوجه بكيانه 
وغاية  جــذبــه  مــصــدر  فـــاهلل  اهلل  إىل 
سعيه يف آن واحد ويف القران الكريم 
ُتوَلُّوا  َفَأيْنَمَا  وَالْمَْغِربُ  الْمَشِْرُق  هِ  }وَلِلَّ
��هِ{ )ســورة البقرة اآلية  ال��لَّ َف��َث��مَّ وَجْ���هُ 
خَيْرٌ  }َذلِ���كَ  اآليــة  وكذلك   .)  115
هُمُ  وَُأوَلئِكَ  هِ  اللَّ وَجْهَ  يُِريدُونَ  ذِينَ  لِلَّ
الْمُْفلِحُونَ{)سورة الروم اآلية 38 (.

واهلل عز وجل قائم بنفسه يف تنزيه 
مطلق يفوق مرمى احلس وعلى هذا 
ال جتد قوة إدراك احليز راحة إذ ال 
تنفك تبحث عن ال نهاية املالذ األجل 
وهي تتنقل على غري وعي يف حدود 

العجز البشري املتناهي.

مفهوم  االمتالء في التصميم 
بقلم: د. صفا لطفي الزخرفي اإلسالمي 

املقال الرابع عشر
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الفنان  مــعــاجلــة  هــنــا جــــاءت  مـــن 
التعد  بعوامل  املشغول  للفضاء  املسلم 
وال حتصى وهي كلها آثار من اخلالق 
عز وجل تدل على انه هو املدبر وان له 
وجود يف كل وجود وصوال ألدق األشياء 
وهي الذرة ويف ذلك يقول عز وجل يف 
َذرَّةٍ  مِْثَقاَل  يَعْمَْل  }َفمَنْ  احلكيم  كتابه 

شَرًّا  َذرَّةٍ  مِْثَقاَل  يَعْمَْل  وَمَ��نْ   )7( يَ��رَهُ  خَيْرًا 
يَرَهُ{ )سورة الزلزلة, اآليتان 7- 8 (.

فال وجود للفضاء يف وحدة الوجود 
ومن هنا يتضح أن ال وجــود للتفسري 
يــرى أن شغل الفضاء  الــذي  الــســاذج 
من الفنان املسلم هو لفزع الفنان من 
مؤرخي  معظم  تبناه  والـــذي  الفضاء 
الفن اإلسالمي من املستشرقني. فقد 
أنتجه  مــا  عــلــى  اإلســــالم  روح  طــغــت 
ــفــنــان املسلم  يـــد ال ــه  ــدعــت الــفــكــر وأب
املستجيبة لعنصري الزمان واملكان يف 
الفكر اإلسالمي وفهمه ملعنى التجاوز 
ـــــي فــجــعــل ملبدأ  األرضـــــي حنـــو األزل
االمتالء أهمية بنائية حتمل رمزها يف 
التعبري باالختالف والتطابق والفضاء 

واالمتالء .
بعدها  يف  مــشــروطــة  فــالــزخــرفــة 
ضمن  يتحرك  موحد  بقانون  الفكري 
ــبــاط الــرؤيــا بني  وحـــدات عكست ارت
الالمرئي يف رمزه )السماوي( واملرئي 
يف رمــــزه املــكــانــي )األرضــــــي( . من 
وحدة   كلها  جتمعها  الــيت  ــزخــارف  ال
واحدة كما جيمع املسلمني فكر واحد 
وعقيدة واحــدة ) ال الــه إال اهلل ( يف 

وحدوية الزمان. 
وبذلك حاول الفنان املسلم أن يظهر 
من خالل جتريداته أن اهلل هو مصدر 
األشياء لذلك مل يعطي ألي جزء من 
أجزاء الزخرفة أهمية لكي ال يفرض 

فردانيته على األجزاء األخرى . 
املسلم  الفنان  من  تأكيد  ذلك  ويف 
لوجود قوة غري متناهية أزلية ال تفنى 
. ويف ذلك يقول اهلل عز وجل }وَيَبَْقى 
وَجْ���هُ رَبِّ���كَ ُذو الْ��جَ��الَِل وَاْلِْك�����رَاِم {

)سورة الرمحن ,اآلية 27 (.
لذلك يتجلى هذا املبدأ يف الزخرفة 

اإلسالمية واضحًا إذ جند التجريدات 
الزخرفية تلتحم بانسجام لكي توصل 
املتأمل مبا تتمتع به من صفة االمتالء 
إىل املطلق ــ اهلل ــ بالكون غري احملدود 
وهـــذه الــعــنــاصــر مــفــروشــة يف مجيع 
إحناء رقعة التصوير ، ، توحي للمتأمل 

بان اهلل له وجود يف كل الوجود.
ومــن هنا فــأن ) النقطة أصــل كل 
خط واخلط كله نقطة جمتمعه ، فال 
النقطة  وال  النقطة  عــن  للخط  غنى 
عـــن اخلــــط وكــــل خـــط مــســتــقــيــمــا و 
منحرف فهو يتحرك عن النقطة وكل 
ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بني 

نقطتني(.
من كل ما تقدم نستطيع االستنتاج 
مجالية  قيمًا  حقق  املسلم  الفنان  إن 
إسالمية  فكرية  أســس  إىل  استندت 
جتريداته  يف  االمتالء  مبدأ  بانتهاجه 
اجتاهه  على  الباعث  أما   ، الزخرفية 
حنو االمتالء فلم يكن نتيجة فزعه من 
الفضاء بل كان يرجع إىل غايات رمست 
يف جممل تفكريه العقائدي وهو يرجع 
املستمر  املسلم  الفنان  انشغال  إىل 

بوجود اهلل عز وجل السرمدي.
يشري  مظاهره  بشتى  الوجود  إن   
 ، هلل  واملسميات  األمســاء  إىل مجيع 
فاهلل فقط هو األول من حيث هو األخر 
وهو الظاهر من حيث هو الباطن وهو 

بكل مدلول منها هو.
الفنان املسلم يف  ويف هذا أرى أن 
جتريداته الزخرفية كان يف سعى إىل 
ذلك  من  وانطالقا  بالفضاء  اإلحاطة 
فقد َضمن منظوماته الزخرفية عددا 
والعناصر  اخلــطــوط  مــن  حيــصــى  ال 

الزخرفية.
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 والدتها ونشأتها
ولدت آمنة حيدر الصدر يف مدينة 
الطاهرين  االمـــامـــني  مــرقــدي  تــضــم 
جعفر  بــن  مــوســى  االمـــام  املسمومني 
اجلواد)عليهما  االمام حممد  وحفيده 
الذهبيتان  القبتان  حيث  الــســالم(، 
وهي  بهما  احملــيــطــة  االربــــع  واملــــآذن 
الكاظمية  مدينة  السحاب، يف  تناطح 
املتصلة البناء والعمران مبدينة بغداد. 
ــــدت آمــنــة يف عــــام)1357هـــــ- ول
مؤمنة،  علمية  عائلة  يف  1937م(، 
تعهدت تبين االسالم كعقيدة منقذة، 
النبوي  الــبــيــت  اىل  الــعــائــلــة  وتــنــســب 
الشريف  نسبها  وينتهي  اهلــامشــي، 
جعفر)عليه  بــن  مــوســى  االمــــام  اىل 

السالم(. 

اسرتها
االسالم  علماء  كبار  أحــد  والدها 
يف الـــعـــراق الــفــقــيــه احملــقــق آيـــة اهلل 

الــســيــد)حــيــدر الــصــدر(، تــويف عنها 
وعمرها سنتان، ووالدتها هي االخرى 
كرمية  فهي  بـــارزة،  علمية  عائلة  من 
احلسني  الشيخ)عبد  الكبري  العالمة 
آل ياسني(، وهي اخت املرجع الديين 
احملقق الشيخ)حممد رضا آل ياسني(، 
وتوصف والدة آمنة خبري ما توصف 
احلكيمات،  ــات  املــؤمــن االمـــهـــات  بــه 
وربتها حسبما ميليه  ابنتها  احتضنت 
االم  تركت  وقد  العظيم،  دينها  عليها 
الصاحلة آثارها البالغة يف ابنتها حيث 
جتلت يف سلوكها وسريتها ومسريتها. 
ــــوان قــد فــقــدوا مثانية  ـــان االب وك
ــــرتاوح اعــمــارهــم بــني عدة  اطــفــال ت
اهلل  انعم  وقــد  ســنــوات،  وسبع  شهور 
حممد  بولديهما  ذلـــك  بــعــد  عليهما 
الباقر الصدر وآمنة، فكانا كالضيائني 
حريصان  والـــوالـــدان  البيت،  يــنــريان 
ومنابع  القرآن  مبناهل  تربيتهما  على 

علومه.
امساعيل  هـــو  كــبــري  أخ  وآلمـــنـــة 
ــاهــا وتــكــفــل بأمور  ــصــدر الــــذي رب ال

حياتها وتربيتها. 
واحست  آمـــنـــة  ــــربت  ك وعـــنـــدمـــا 
أباها)املعيل  فقدت  حيث  حوهلا  مبا 
كبريًا يف  فراغًا  ترك  الذي  لألسرة( 
سبيل  اجملاهدة يف  العائلة  هذه  حياة 

اهلل. 
اظــافــرهــا مل  نــعــومــة  مــنــذ  ولكنها 
ــطــرة على  جتــعــل هلــــذا الــــفــــراغ ســي
حياتها، وسارت هذه العائلة يف موكب 
النور حتث اخلطى لالرتشاف من علم 
املادية  احلالة  رغــم  الكبري،  االســالم 
يالزمهم  كــان  الــذي  والفقر  املــرتديــة 

وتواضع العيش، اذ مل يهمهم ذلك. 
والتزام أخواها امساعيل وحممد 
تلقت  حيث  ورعايتها،  برتبيتها  باقر 
من العلوم الدينية والشؤون االجتماعية 

الشهيدة بنت الهدى
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غدت  حتى  الكثري،  الشيء  والثقافية 
يف  االسالمي  العمل  رائــدة  بعد  فيما 

العراق. 
دراستها وشغفها يف طلب العلم: 

مل تدخل املدارس الرمسية امللكية، 
اهله،  وهــم  العلم  مــن  ليحرموها  ال 
مدرسة-  مــدرســة-وخــري  كــان  فبيتها 
وعائلتها كانت معهدًا وهم نعم املعهد 
امهما-  عن  اخوها-فضاًل  بها  واهتم 
والكتابة  القراءة  مبادئ  علماها  حتى 
باالميان  العامر  بيتهم  يف  واحلساب 

والنابض بالعلم واجلهاد. 
آمنة  إن  آمــنــة،  والـــدة  عــن  )ينقل 
فيها،  والرتكيز  بالقراءة  تهتم  كانت 
ومنذ صغرها كانت متيل اىل االنفراد 
ليست  للهدوء،  طلبًا  خاصة  وبغرفة 
كــانــت اجتماعية  بــل  انــعــزالــيــة-  هــي 
اجتماعيتها  أن  ترى  ال  لكنها  الطبع- 
وتبدد  الوقت  تهدر  أن  عليها  تفرض 
مفرغة،  احــاديــث  حلقات  يف  الــزمــن 
للتأمل بهدوء  أنها متيل اىل االنفراد 
لتوفر على  بل  انطواء،  دومنا  وتنعزل 
نفسها وشخصيتها اليت تعدها تهيؤًا 
يف  والرخيص  الغالي  والبذل  للعطاء 
بنت  الشهيدة  حياة  اهلل()مـــن  سبيل 

اهلدى/ص16(. 
استعدادات  فيها  اخــواهــا  ووجــد 
رسائل  من  تكتبه  ما  من خالل  رائعة 
اىل والدتها، حينما تسافر ومتكث يف 
النجف، وما تكتبه يف اوراق ومسودات 
فزاد حرصهما على موهبتها،  مهملة 
الذي  الباقر  اخوها حممد  خصوصًا 

راح يضاعف اهتمامه بقابليتها. 
الرحيل  شقيقاها  قـــرر  وحينما 

النجف  يف  والعلماء  العلم  مدينة  اىل 
االشـــرف إلكــمــال دراســتــهــمــا، رحلت 
عمرها  وكـــان  معهما،  آمــنــة  العلوية 
حينذاك أحد عشر عامًا، وهناك يف 
النجف االشرف أخذت تدرس الكتب 
وعلومها  باللغة  اخلــاصــة  والــــدروس 
وعلومه،  واحلــديــث  واصــولــه  والفقه 
القرآن  وعــلــوم  االخـــالق  درســـت  كما 

والتفسري والسرية النبوية. 
واضافة اىل تلقيها العلوم الدينية، 
على  اهلــدى(  آمنة)بنت  انكبت  حيث 
فاتسعت  واملــؤلــفــات،  الكتب  مطالعة 
من  بكثري  ومعرفتها  اطالعها  معامل 
واحلكيم  كالطبيب  وأمــســت  االمـــور، 
الذي راح يدرس الطب ليكون معاجلًا 
ملن اصابه املرض، فكانت يف مستوى 
اىل  الدراسة  هذه  اهلتها  حيث  جيد 
وهي  جــديــدة،  مرحلة  اىل  االنــتــقــال 
دراسة اجملتمع وتشخيص امراض املرأة 
املسلمة يف العراق والعامل االسالمي، 
وعمل  وحياتها)علم  نشأتها  فكانت 

وتقى وزهد(. 

صفاتها
كانت بنت اهلدى عاملة جليلة، ومربية 
قديرة وكاتبة أدبية ومفكرة اسالمية، 
اكــابــر مــراجــع املسلمني  ومــوضــع ثقة 
اخلوئي)رمحه  ــاملــرجــع  ك االمـــامـــيـــة 
واملتابعة  االشــراف  جانب  اىل  اهلل(، 
الرتبوية  االســـالمـــيـــة  لــلــمــشــاريــع 
كمدارس الزهراء)عليها السالم(، يف 
بغداد واملدارس االسالمية يف النجف 
االشرف، وقد أغنت بسلوكها وجهادها 
ومثابرتها وفكرها وتأليفها و  الساحة 

النسوية، حيث متثل بنت اهلدى حياء 
االسالم وخلق الرسالة وسجايا جدتها 
فاطمة الزهراء)عليها السالم(ومتثلت 
وجتسد  الــكــريــم  ــقــرآن  ال تعاليم  بــهــا 
وجل،  عــزّ  اخلالص هلل  االميــان  فيها 
به  وآمــنــت  العظيم  اسالمها  فأحبت 
وتربت فيه وعاشت يف معينِه النابض، 
فعكست ذلك قواًل وفعاًل فكانت تعامل 
اجلميع معاملة االسالم، ال تفرق بني 
وقلبها  الرحب،  بصدرها  منهّن  أحد 
االم  وكأنها  لشكواهّن  تسمع  الكبري، 
احلنون، فكانت سكنًا لبنات جنسها، 
استقباهلا  يف  ظاهرة  البسمة  فــرتى 

للنساء جتلي عنهّن كربات الدهر. 

آثارها العلمية
علمية  ــار  آث اهلــدى  بنت  وللكاتبة 
اليت  االســالمــيــة  املكتبة  بها  أحتفت 
امتازت بالعمق واالصالة والدعوة اىل 
االسالم عن طريق هذه اآلثار، ونذكر 

من آثارها العلمية: 
وهو  ودعــــوة(،  كلمة  )كــتــاب   -1
اوائل  يف  للشهيدة  صــدر  كــتــاب  اول 

الستينات. 
تنتصر(،  الفضيلة  ــاب  ــت )ك  -2
ــة طــويــلــة تبني  ــي وهــــي قــصــة اســالم
على  والتقوى  الفضيلة  انتصار  فيها 
ــفــاحــشــة، وصـــــدرت من  ــة وال ــل ــرذي ال
خالل سلسلة)من هدي االسالم(، يف 

النجف االشرف. 
)املــــرأة مــع الــنــي)صــلــى اهلل   -3
عليه وآلـــه وســلــم((، وقــد صــدر هلا 
االسالم(  هــدي  مــن  سلسلة)  ضمن 

ايضًا. 
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)امــــرأتــــان ورجـــــــل(، وهــــي قصة   -4
كبرية  معاني  خيالية حتمل  طويلة  اسالمية 

يف الرتبية والتوجيه. 
)صراع من واقع احلياة(، جمموعة   -5

قصصية. 
)الباحثة عن احلقيقة(.  -6

)ذكريات على تالل مكة(.   -7
)اخلالة الضائعة(.  -8

)لقاء يف املستشفى(، قصة طويلة،   -9
آخر كتبها. 

كتابة القصة
الشهيدة بنت اهلدى واالسلوب القصصي 
مفاهيم  وعرض  االسالمية،  احلقيقة  لبيان 
بتوجيه من  وذلــك  وقيمة مسحاء،  االســالم 
أخيها)حممد باقر الصدر( الذي اوعز اليها 
قصص  يف  املفاهيم  هــذه  تفريغ  بــضــرورة 
املرأة،  تعيشه  الــذي  الــواقــع  ـــات متثل  ورواي
ومل يــكــن هـــذا االمــــر اعــتــبــاطــيــًا بــقــدر ما 
اجملتمع،  امــراض  معاجلة  يف  واقعية  ميثل 
فاألسلوب القصصي هو العالج االقدر على 

معاجلة املشاكل. 
ــؤكــده الــشــهــيــدة بــنــت اهلدى  وهـــذا مــا ت
لوجهة  العامة  املفاهيم  جتسيد  بقوهلا:)ان 
من  اهلدف  هو  احلياة  االسالمية يف  النظر 
هــذه القصص الــصــغــرية، ألنــين اؤمــن بأن 
اعطاء املفهوم على املستوى النظري ال ميكن 
أن حيدث من التغري 
حيدثه  ما  والتأثري 
او  اعــطــاؤه جمسدًا 
احداث  يف  حمــــددًا 
واقع  مـــن  ــا  وقــضــاي
احلـــيـــاة، ومـــن اجل 
القرآن  اهــتــم  ذلـــك 
الكريم بإعطاء املثل 

والقيم عرب صور قصصية من حياة االنبياء 
من ظروف  تالبسها  ومــا  اهلل  اىل  والــدعــاة 

واحداث. 
ومــن خــالل اســتــعــراض الــواقــع الفاسد 
الذي تعيشه املرأة تستعرض الشهيدة العالج 
االســالمــي هلــذا الــواقــع الفاسد مــن خالل 
قصصها الرائعة حيث وضعت صورة مشرقة 
طريقها  ورمســت  املسلمة،  املــرأة  حياة  عن 
العليا،  والقيم  املثل  بإعطائها  وضــوح  بكل 
تبني لنا كيف جيب ان تعيش املرأة املسلمة 
يف جمتمعها رغم االحنطاط والفساد الذي 

يسود جمتمعاتنا اليوم.

اعتقال بنت الهدى مع اخيها 
الصدر

او  يفكر  بغداد  ونظام  من سنة متر  اقل 
الثورة  قائد  من  التخلص  كيفية  يف  خيطط 
باقر  الــعــراق االمـــام حممد  االســالمــيــة يف 
الصدر، وهل سيرتك شقيقته يف هذه املرة 

ايضًا لتثري اجلماهري ضدهم؟ 
حينذاك قرر النظام على انه ال مفر من 
بنت اهلدى، وبالرغم  اعتقال الصدر واخته 
من االجراءات املتخذة لنجاح عملية االعتقال 
باعتقال  ايــضــًا  بــغــداد  يف  النظام  قــام  فقد 
عشرات اآلالف من االسالميني واعدام وكالء 
املرجع الصدر سواء كانوا شبانًا او كهواًل او 
عملية  بــإجــراء  النظام  قــام  وايــضــًا  شيوخًا 
وقراهم  اآلالف من مدنهم  لعشرات  تشريد 

والقاهم على احلدود االيرانية العراقية. 
العشرين  املـــصـــادف  الــســبــت  ـــوم  ي ويف 
من مجــادي االوىل عام 1400هـــ املوافق 5 
نيسان سنة1980م، أمرت السلطة يف بغداد 
واخته،  الصدر  االمــام  باعتقال  املخابرات 
بعد ان داهمت املخابرات بيت السيد الصدر 
صباح ذلك اليوم وطلبوا من السيد الصدر 
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وكانت  مهمة،  ألمــور  معهم  حيضر  ان 
اصابها  وقد  واقفة جبانبه  اهلدى  بنت 
احساس وكأنها علمت ان اخاها سوف 
لن يعود بعد اآلن، وما ان خرجوا، حتى 
بقوله:)ان  العلوية،  ليخرب  الزبانية  جاء 
السيد ابا جعفر يود ان يراِك.. .فتفضلي 

معنا(. 
الصدر،  اخيها  مع  العلوية  وذهبت 
بأن  منه  تعهد  اخــذ  املخابرات  وحــاول 
االسالمية  الدعوة  حــزب  تنظيم  حيــّرم 
دخول  جيــــّوز  ان  مــنــه  وأراد  فــرفــض، 
حزبهم املسمى حزب البعث االشرتاكي 
فــرفــض، بــل أكــد حترميه لــدخــول هذا 

احلزب العميل. 

استشهاد بنت الهدى مع 
اخيها الصدر

فبعد ثالثة ايام من التعذيب الشديد 
وبــكــل اشــكــالــه، نــالــت بــنــت اهلـــدى مع 
الشهادة  شــرف  الصدر  الشهيد  اخيها 
بغداد  يف  وذلـــك  علنية،  حماكمة  دون 
يف8 نيسان من عام 1980م، وقيل يف9 

نيسان من عام 1980م. 
القرن  أكـــرب جــرميــة يف  لــيــســجــلــوا 
والتقى،  الفكر  وأدوا  حيث  العشرين 
وهكذا استشهدوا سوية ودفنت اجلثتان 

االشرف،  النجف  يف  ســرًا  الطاهرتان 
يناهلا  ال  اليت  الشهادة  بوسام  وليفوزا 
انصع  وليسجال  عــظــيــم،  حـــٍظ  ذو  اال 
ويلتحقا  والعاملني،  للمجاهدين  تأريخ 
االطهار)عليهم  واألئمة  االنبياء  بركب 
وحسن  الصاحلني  والشهداء  السالم( 

اولئك رفيقًا. 
اهلدى  بنت  الشهيدة  تعترب  وختامًا 
داعية اىل اهلل عز وجل، وكّرست حياتها 

من أجِل الدعوة اىل االسالم العظيم. 
اسالمية  كــاتــبــة  الــشــهــيــدة  وكــانــت 
وّظفت قلمها يف خدمة املبدأ االسالمي 
الذي آمنت به وسارت على خطه، حتى 

وقت نيلها رتبة الشهادة. 
موقفًا  اهلدى  بنت  الشهيدة  ووقفت 
عــظــيــمــًا يف مـــواجـــهـــة الـــطـــاغـــوت يف 

العراق. 

ومنوذجًا  نــرباســًا  الشهيدة  وتعترب 
والقدوة  العاملة،  العاملة  املسلمة  للمرأة 
نساءنا  ــى  عــل جيـــب  والـــــيت  ــة  احلــســن
نفسه  املنهج  على  والسري  بها  االقتداء 

الذي سارت عليه. 
مشروع  اهلـــــدى  بــنــت  والـــشـــهـــيـــدة 
عن  النظر  بغض  املسلمات  لكل  عمل 

انتماءاتهّن املذهبية او الطائفية. 
رحم اهلل شهيدتنا الغالية آمنة حيدر 
يف  وتعاىل  سبحانه  واسكنها  الــصــدر، 
ــبــيــاء واألئمة  جــنــانــه اخلـــالـــدة مــع االن

والشهداء والصاحلني. 
واحلمد هلل رب العاملني. 
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يرفد  واالنـــســـان  بعيد  زمـــن  مــنــذ 
 , الغذائية  املضافات  ببعض  طعامه 
النباتية  وامللونات  واملنكهات  كالتوابل 
لتحسني  والــزعــفــران  العصفر  مثل   ,
فتفتح   , مــظــهــره  وجتـــويـــد   , مـــذاقـــه 
العصور  ويف   , قابليته  وتــزداد  شهيته 
 , البعض  لدى  االمــر  اختلف  احلديثة 
واستغلوا هذه الطريقة ملصاحل خاصة 
عن  يستعيضون  اخــذوا  وبالتدرج  ثم 
ــغــريهــا من  املـــضـــافـــات الــطــبــيــعــيــة ب

مصادر صناعية , وذلك بسبب رخصها 
وسهولة احلصول عليها , واستعماهلا 
الغذائية  املــواد  العدد من  يف حتضري 
ومستحضرات  واالدويـــة,  ,والعصائر, 
االيام  هــذه  يف   , وغــريهــا   , التجميل 
ازداد هذه املضافات واستفحل امرها 
اكثر  غذائية  ملوثات  اىل  وحتولت   ,
فشكلت   , غذائية  مضافات  هي  مما 
يتفاقم  صــحــيــة  معضلة  ــا  ــه ذات حبــد 

خطرها يف كل يوم .

 ماهي المضافات الغذائية ؟ 
املــضــافــات الــغــذائــيــة : هــي مواد 
 , الغذائي  املنتج  كيميائية تضاف اىل 
بغرض تعديل خاصية هذه االغذية من 
ناحية الطعم والرائحة واللون , وجعلها 
اكثر قابلية للتسوق واالستهالك , وقد 
املنتج  املضافات يف  هــذه  ــواع  ان يصل 
, وهذا  مـــادة  الــثــالثــني  الــواحــد اىل 
التأثريات  حتــديــد  استحالة  يــوضــح 

لكل  االمد  الطويلة  او  املؤقتة  السلبية 
مــن هـــذه لــلــمــضــافــات, الـــيت هــي يف 
القيمة  معدومة  او  منخفضة  االصــل 
الطبيعية  بــاملــواد  مقارنة   , الغذائية 

اليت حلت حملها .
ـــــــواع املـــضـــافـــات الـــغـــذائـــيـــة :  ان
ان  اكثر من  انــواع  الغذائية  املضافات 
حنصيها يف عجالة كهذه , لكن ميكن 

امجاهلا فيما يلي : 

الحافظات 
من  تــبــطــيء  كيميائية  مــــواد  هــي 
سرعة تلف املادة الغذائية وحتميها من 
وحفظها   , والتعفن  والتحلل  التفسخ 
طــازجــة الطــــول فـــرتة ممــكــنــة , مثل 
اللحوم واالمســاك, واحلليب   منتجات 
ولتلك   , وغـــريهـــا  والـــزبـــد  واجلـــــنب 
احلافظات القدرة عل ابقاء املنتجات 
قابلة لالستهالك لسنوات عدة , وهي 
 , التجارية  احملــال  رفــوف  فــوق  باقية 

المضافات الغذائية ....
واخطارها الصحية 
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او داخل اقبية املخازن , مما يكسبها 
قيمة جتارية واقتصادية جيدة , وتعود 
بالنفع على حمتكرها , وبالضرر على 

مستهلكها .

الملونات 
هي عبارة عن مواد صباغيه خالية 
للمادة  تضاف  غذائية  فائدة  أيــة  من 
دورا  وتلعب   , معينة  مبقادير  املنتجة 
االصلية  اخلصائص  لتغطية  جتميليا 
ان  لــدرجــة   , لتحل حمــلــه  او  لــلــغــذاء 
بعض االنـــواع منه مل تكن اصــال لوال 
تلك امللونات , مثل الكثري من االشربة 
واجليلي   , الـــصـــنـــاعـــي  والـــعـــصـــري 
, اليت مل تكن يف حقيقتها  واملثلجات 
سوى ماء عادي وسكر وملونات ومواد 

حافظة , ومكسبات نكهة ورائحة .

المنكهات 
خاصية  هلــا  كيميائية  مـــواد  هــي 
فعالة يف اكساب املنتج الغذائي الطعم 

تسويقها  ليسهل  الــالزمــني  والرائحة 
 , املستهلكني  بــني مجــهــور  وتــروجيــهــا 
يف  واخلـــوض  منهم  االطــفــال  السيما 
يصعب  املنكهات  اســتــخــدام  تفصيل 
نكهة  ان  الــقــول  ميكننا  لكن   , شرحه 
الفراولة مضافة اىل مستحلب معاجل 
, ميكن  احلــمــوضــة  مــن  عالية  مبـــواد 
مثاني  من  يقارب  ما  على  حتتوي  ان 
النوعية  مواد كيميائية منكهة خمتلفة 

والرتكيب .

مضافات تجميلية 
هي حمسنات غذائية تضفي على 
تعتمد   , املنتج هالة من حسن املظهر 
على  تــركــيــبــهــا  يف  االوىل  بــالــدرجــة 
اللون ومن ثم الرائحة والطعم , وهذه 
اكثر  الغذائي  املنتج  جتعل  املضافات 
جاذبية للمستهلك , ومن حيث الشكل 
ان  ذكــره  واجلدير   , والرائحة  واللون 
هذه املضافات التجميلية تساهم اىل 
وتروجيه  املنتج  التسويق  كبري يف  حد 
وتظهره باسلوب تزييفي يف حال اعلى 

مما هو عليه يف حقيقتِه.
استخدام  ان  :يــالحــظ  حتــذيــرات 
نكهة  مكتسبات  مــن  املــضــافــات  تلك 
ولــــــون ونــــشــــاء ومخــــــرية وانــــزميــــات 
يعتد  تنظيم  الي  , ال خيضع  وغريها 
يكاد  استخدامها  ــات  ب ثــم  ومــن   , بــه 
يـــراقـــب مـــن قــبــل أي  ال يــضــبــط وال 
االطباء  اطلق  لذا   , كانت  معينة  جهة 
استخدام  خبطر  املــنــذرة  حتذيراتهم 
اشكاهلا  بكل  الغذائية  املضافات  تلك 
التزام  بـــضـــرورة  واوصـــــوا  وحــاالتــهــا 
االغذية  لتلك  املستثمرين  املصنعني 
خاصة   , منتوجاتهم  مــكــونــات  بــذكــر 

املواد املضافة اليها , مع ذكر امسائها 
صراحة ليعرف املستهلك ماذا يتناول 
عوضا عن كتابة صيغة مادة حافظة او 
منكهة مسموح بها لالستهالك ومن ثم 
ممارسة رقابة غذائية صارمة لكشف 
الشركة  لدى  وجد  ان  التجاري  الغش 
املــصــنــعــة لــلــعــصــائــر واملــعــلــبــات مثال 
خاصة بعد ان اصبح من املمكن انتاج 
عصائر فاكهة صناعية متاثل بشكلها 

وطعمها ورائحتها ما هو طبيعي منها 
العادي  للمستهلك  ميكن  ال  حبيث   ,
ومــا هو  هــو صناعي  مــا  بــني  التمييز 
كــل حال  , وعــلــى  , وخــالصــة  طبيعي 
فالقضية حباجة اىل برامج احباث يف 
ودرجة  الغذائية  املضافات  استخدام 
 , املــواد  , ويف طريقة تصنيع  مسيتها 
املضافات  لتنظيم  ارشـــادات  واجيـــاد 
, وحماولة  الغذائية  املنتجات  وتركيب 
هلذه  الطبيعية  املـــصـــادر  اســتــخــدام 
املضافات لتحل حمل املواد الكيميائية 
قد  الـــيت  احملتملة  االخــطــار  لتجنب 

تنجم عن استعمال هذه املواد.

ذي القعدة 1435 هـ  - أيلول 2014م

ĎĐ

الثقافة الصحية



من  انــــواع  هــنــاك  أّن  تعلمني  هــل 
على  احلفاظ  يف  تساهم  الفيتامينات 
نقص  او  خلل  أي  وان  وجهِك،  مجال 
وجهِك  مجــال  على  حتمًا  يؤثر  فيها، 

ونضارته؟ 

اواًل: فيتامين)A(لنقاء الوجه
عن  املــســؤول  هــو  الفيتامني  هــذا 
احلفاظ على نقاوة البشرة وطراوتها، 
ومحـــايـــة الــنــظــر، اىل احلــــد الـــذي 
اجلمال،  فيتامني  اســم  عليه  اطلقوا 
ملــعــجــزاتــه يف جمــــال جتميل  نـــظـــرًا 
الناجتة  التجاعيد  ومكافحة  الــوجــه، 
يسبب  ونقصه  السن،  يف  التقدم  عن 
اجلفاف والقسوة او الرؤوس السوداء 

او البثور. 
الشمام،  اجلــــزر،  مـــصـــادره:  أهـــم 
احلليب  الــــبــــيــــض،  الـــفـــاصـــولـــيـــا، 

ومشتقاته. 

ثانيًا: فيتامين)B(لراحة 
عضالت الوجه

عدة  اىل  الفيتامني  هــذا  ينقسم 
انواع)B12/B3/B2/B1(وغريها، 
ومنافعها  خــصــائــصــهــا  مــنــهــا  ولــكــل 
من  وخاصة  الــوجــه،  جلمال  بالنسبة 
)B(الناحية النفسية، يساعد فيتامني
على هدوء االعصاب بشكل قوي، لذا 
اطلقوا عليه اسم فيتامني االعصاب. 

الوجه:  لـــطـــراوة   )B1( فــيــتــامــني 
يــســاعــد عــلــى الــتــخــلــص مــن الضيق 
والكمية  االعــصــاب،  ويهدأ  والغضب 

الزائدة منه خترج مع البول. 
        مصادره: اخلمرية، اخلبز 

االمسر، اللحوم، صفار البيض. 

فيتامني)B2(لنعومة البشرة 
احليوية  الوجه  بشرة  على  يضفي 
تــقــلــص عضالت  ــع  والـــنـــشـــاط، وميــن
اجللد،  سالمة  على  ويساعد  الوجه، 
وســالمــة االظــافــر وقــوتــهــا، وسالمة 
ــه، ويــدخــل يف تركيب  الــشــعــر ومجــال
اهلرمونات،  وتــنــظــيــم  ــــزميــــات،  االن

واالحتفاظ باحلديد. 
مصادره: الكبد، احلليب، االجبان، 

البيض. 

فيتامني)B3(لهدوء االعصاب 
يتميز هذا النوع بأنه قابل للذوبان 
يف السوائل وال يتأثر بالضوء، والنقص 
فيه يقود اىل االصابة بتقرحات جلدية 

ومرض بالغرا.
احلليب،  الــــكــــبــــد،  مــــــصــــــادره: 

االمساك، البيض. 

فيتامني)B5(للحفاظ على حيوية 
البشرة

يطلق عليه فيتامني اجللد، وحيتاجه 
اجلسم إلنتاج املضادات احليوية، اليت 
العدوى واألمراض  حتمي اجلسم من 
تراكم  من  خيفف  استعماله  اجللدية، 
التقدم يف  الناجتة عن  والبقع  االلوان 
ومينع  الوجه،  جتاعيد  ويزيل  السن، 
تــســاقــط الـــشـــعـــر، كــمــا خيــفــف من 

االحساس بالضيق والتعب. 

فيتامني)B6(لحماية البشرة 
الدهنية

حيمي اجللد ويكافح حب الشباب، 
ويلعب دورًا هامًا يف متثيل املغنيزيوم 
وانتاج كرات الدم واملضادات احليوية، 
يف  احلــديــد  تثبيت  على  يساعد  كما 
اجللد  التهابات  يسبب  ونقصه  الــدم، 

واالكزميا.
مــصــادره: مثــار االفــوكــاتــو، املوز، 
بــراعــم الــقــمــح، الــبــيــض، االمســـاك، 

اخلضار والفواكه.

ثالثًا: فيتامين)C(للحصول 
على البشرة الجميلة

وهي  الكوالجني  مادة  حيتوي على 
املادة االساسية، للحصول على بشرة 
ويقاوم  لتأكسد،  مضاد  وهــو  مجيلة، 
اجلروح  اندمال  ويسرع  الشيخوخة، 
واحلــروق، وحيمي البشرة من اضرار 
ــلــوث، كــمــا يــســاعــد عــلــى ختفيف  ــت ال

الكوليسرتول يف الدم. 
الطازجة،  الـــفـــواكـــه  مــــصــــادره: 
ــقــال، كــمــا يــوجــد يف  ــربت الــلــيــمــون، ال
اخلضار: الطماطم، الفجل، الفليفلة، 
الثوم،  والـــبـــقـــدونـــس،  ــبــيــط،  ــقــرن وال

اجلرجري.

رابعًا: فيتامين)D(لحماية 
الجلد

 ،)A(فيتامني متثيل  يف  يساعد 
ومحاية اجللد، ويكافح ضيق الصدر، 

وتوتر االعصاب. 
مصادره: أشعة الشمس، السردين، 

البيض، احلليب.

)E(خامسًا: فيتامين
حيمي اخلاليا من الضمور، ويقاوم 
السرطان، حيّسن التئام اجلروح وهو 

جيد للبشرة. 
مصادره: بذور دوار الشمس، فول 
السوداني، بذور السمسم، الفاصوليا، 
السلمون،  الـــســـرديـــن،  ــقــمــح،  ال لـــب 

البطاطا احللوة. 

فيتامينات الجمال
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اليِك: 
االشياء  اهم  من  اخلارجي  املظهر 
ـــن  الـــــيت تــكــســبــِك احـــــــرتام االخـــري
باملظهر  تظهرين  وجتعلِك  وتقديرهم، 
الالئق سواء يف حياتِك الشخصية او 
اختيار  يف  التدقيق  فيجب  العملية، 
ال؟،  ام  يناسبِك  وهــل  سرتتدي  مــاذا 
معِك؟  تتفق  الـــيت  االلـــــوان  هــي  ومـــا 
فـــاألنـــاقـــة عـــنـــوان شــخــصــيــتــِك، فال 
ال جتين  حتى  فيها  وتفرطي  تهمليها 

انطباعًا سيئًا عن الغري. 
االسئلة  على  بـــــ)أ(او)ب(  أجيي 

التالية: 
عندما تستيقظي يف الصباح   -1

ذاهبة اىل العمل: 
ومتشطي  املــــرآة  امـــا  تقفني  أ - 

شعرِك. 
شعرِك  ومتــشــطــي  تــنــصــريف  ب - 

وانت يف السيارة. 
كم عدد ساعات اليد لديِك؟   -2

ساعة واحدة ترتدينها يف كل  أ - 
املناسبات. 

للمناسبات  واحــدة  ساعتني،  ب - 
الرمسية واخرى ترتدينها بشكل شبه 

دائم. 
وانِت  ــوان  لــألل اخــتــيــارِك  يف   -3

تقومني بشراء مالبسِك: 
تبحثني كثريًا عن لون حمدد.  أ - 
ترتدينه  امــامــِك،  جتدينه  ما  ب - 

حرصًا على الوقت. 
عــنــدمــا يـــــراِك االخـــــرون يف   -4

املناسبات او االجتماعات أو العمل: 
يثنون على شياكتِك واناقتِك.  أ - 
بــالــنــســبــة هلـــم عادي  ــــر  االم ب - 

وغري ملفت. 
نظارة النظر:   -5

تغيريها  على  حترصني  هــل  أ - 
كل عام. 

تغرييها اذا انكسرت.  ب - 
عطرِك املفضل:   -6

ثابت ال غريه.  أ - 
ال تستقرين على نوع معني.  ب - 

للمالبس  ـــــِك  شـــــرائ ـــد  عـــن  -7
تذهبني: 

تذهبني لوكيل مالبس عاملي.  أ - 
مركز جتاري كبري.  ب - 

سجل االعرتاف: 
جمموع االعرتاف)أ(: 

جمموع االعرتاف)ب(: 
احلكم بعد االعرتاف: 

اذا كانت معظم اجاباتِك بـ)أ( انِت 
امرأة انيقة تعتين بشياكتِك ومظهرِك 
بأبهى  تــظــهــري  ان  عــلــى  وحتــرصــني 

صورة. 
بـ)ب(  اجــابــاتــِك  معظم  كانت  اذا 
انِت امرأة مهملة، وال تهتمي اىل حد 

كبري بأناقتِك ومظهرِك. 
صبا عبد علي مخاس

هل انت انيقة 
ام مهملة؟

ذي القعدة 1435 هـ  - أيلول 2014م
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رب كلمة خيرتعها حليم 
خمـــافـــة مـــا هـــو شـــر منها 
ناصرًا)االمام  وكفى باحلكم 

علي)عليه السالم((.

اقوال يف املرأة
يفوح  ال  زهـــرة  املــــرأة   -
الــــظــــل.    يف  اال  ـــــا  ارجيـــــه

)النيباي(
اذا  كـــالـــزهـــرة  ـــــرأة  امل  -
تتوقف  مكانها  مــن  اقتلعت 

عن احلياة.   )شكسبري(
امــــرأة  دون  احلـــيـــاة   -

حمربة فارغة. 

هكذا قالوا
اقــــرأ مـــا شــئــت لــكــن ال 

تنسى النقد ابدًا.
ال  لكن  شئت  كما  انتقد 

تطعن احدًا. 
كن  لكن  ما شئت  شاهد 

مهذبًا.
امســـع مــا شــئــت لــكــن ال 

تزعج احدًا. 
كن  لكن  شئت  ما  تغابى 

مؤدبًا. 

يف احضان امي
ابواك،  ـــاداك  ن اذا  	•

فأجب امي. 
مدرسة  االم  قــلــب  	•

الطفل. 
قبلة واحدة من امي  	•

جعلتين مصورًا بارعًا.
مــن فــقــد امـــه فقد  	•
صدرًا يسند اليه رأسه ويدًا 

تباركه وعينًا حترسه. 
لـــو كــــان الـــعـــامل يف  	•
كفه، وامي يف كفه لرجحت 

كفة امي. 

ماذا ستكون
كن فاصلة وال تكن   o

نقطة ألسباب عدة.
ال تكن نقطة تتوقف   o

عند اي مشكلة تصادفك. 
اذا  فـــاصـــلـــة  كـــــن   o
عوائق  مــن  لعائق  تعرضت 

احلياة لتستمر احلياة. 
تبتسم  فــاصــلــة  كــن   o
على  دمــوعــك  تــكــون  عندما 

وشك السقوط. 
نقطة  تــــكــــن  وال   o
تتوقف وتنهار دموعك معلنًا 

استسالمك. 

جحا والقبور
يومًا  يتمشى  جحا  كــان 
ــــام مقربة  ام الــبــلــد  خــــارج 
الفرسان  من  مجاعة  فــراى 
قادمني حنوه فاوجس منهم 
قـــربًا قدميًا  ولــكــن  خــيــفــة، 
اوحى  امــامــه  مــفــتــوحــًا  رآه 
الــيــه فــكــرة االخــتــفــاء فيه، 
فخلع ثيابه العليا ونزل فيه، 
الفرسان  منه  اقــرتب  فلما 
ورأوه يف القرب عاري نصف 
حالته  ــوا  ــغــرب اســت اجلــســم 
بالقرب  تعمل  مــاذا  وســألــوه: 
يــا هـــذا؟ فــحــار يف اجلواب 

انا  وقـــال:  اســتــدرك  ولكنه 
وقد سئمت  القبور  اهل  من 
املــكــث فــاســتــأذنــت ربـــي ان 
فأذن  للفسحة  قلياًل  اخــرج 
الفرسان  فـــضـــحـــك  ـــــي،  ل

وتركوه وشانه. 

اقوال مأثورة 
- عجبت ملن يغسل وجهه 
عـــدة مــــرات يف الــنــهــار وال 
واحـــدة يف  مــرة  قلبه  يغسل 

السنة.   )ميخائيل نعيمة(
تعطي  ان  هــو  ــكــرم  ال  -
مــا انــت حبــاجــة الــيــه فعاًل.   

)ماريان مور(
- مــا مــن يــد اال يــد اهلل 
فــوقــهــا ومــــا مـــن ظــــامل اال 

سيبلى بالظلم.   )املتني(
الشجاع من خيلق من   -
الــيــأس امــل ألن الــيــأس فيه 
الشجاعة  وألن  املـــوت  طعم 

معنى احلياة. )علي اجلارم(

امثال عاملية
الريش  ذوات  )الــطــيــور 
بعضها  يـــألـــف  املـــتـــشـــابـــه 

بعض(
يف  الـــــقـــــول  هــــــذا  ورد 
والسياسي  اخلــطــيــب  ـــار  آث
ــــــي شــــيــــشــــرون  ــــــان ــــــروم ال
قدميًا(وقد  بــوصــفــه)مــثــاًل 
يــــعــــود اىل  ــــص  ن جـــــاء يف 
الشكل  على  للميالد   1578
الريش  ذوات  التالي)الطيور 
املــتــشــابــه تــطــري جــنــبــًا اىل 
املثل يف صيغته  امــا  جنب( 
اصطنع،  فــقــد  احلـــاضـــرة 
واول ما اصطنع عام1828، 
العربية  يف  يقابله  ما  وخري 

على  ــور  ــطــي ال )ان  قـــوهلـــم: 
من  وقريب  تقع(،  اشكاهلا 

ذلك كله قول املتني: 
وشبه الشيء منجذب اليه       
واشبهنا بدنيانا الطعام 

الذكاء الحياتي
االمور  مــن  اي  الحــظــي 
واملــهــمــة، وغريها  الــطــارئــة 
االهتمام،)ستيفن  تستحق 
كـــويف(وضـــع طــريــقــة جيده 
يف  االمـــور  ان  فيها:  فيقول 
ــامــل مــعــهــا مـــن حيث  ــع ــت ال
اربعة  اىل  تنقسم  االهمية 

اقسام: 
ومستعجل:  هـــــــام   -
وفاة  كــبــرية-حــالــة  مصائب 

وغريها. 
وغــري مستعجل:  هــام   -
التخطيط   - الــذات  تطوير 

للمستقبل. 
ومستعجل:  هــام  غــري   -
مقاطعات عارضة - لقاءات 

وغريها. 
وغـــــري  هـــــــــام  غـــــــري   -
فرتات  اجللوس  مستعجل: 
التليفونية  طــويــلــة-املــكــاملــة 

الغري مهمة وغريها. 
ان  اردت  اذا  مـــلـــيـــز: 
اليسري  الــعــمــل  مـــن  جتــعــل 
على  فواظب  عماًل عسريًا، 

تأجيله. 

احذري مضيعة الوقت
حـــــــــــذاري من  مــــــثــــــاًل: 
احد  فــان)ســوف(  التسويف 
جنود ابليس، والشكوى بدل 
التشكي، اوجدي حاًل افضل، 
واليأس يقعدِك عن احلركة، 

حكمة القوارير 
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س1/ من أي شيء خلق اهلل املالئكة؟
س2/ من أي شيء خلق اهلل اجلن؟ 

س3/ من أي شيء خلق اهلل االنسان؟ 
س4/ اربع ميزات اعطاها اهلل عّز وجل آلدم 

)عليه السالم( ما هي؟
ما  ابليس  اهلل  بها  عاقب  امــور  اربــعــة  س5/ 

هي؟

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 17
ج 1/العجوة)نوع من التمر(.

ج 2/ املالئكة. 
ج 3/ آية الكرسي. 

)عليه  منها اخلضر  اليت شرب  العني  ج 4/ 
السالم(. 

ج 5/ العقل. 

أسئلة العدد 18
للنفس،  مــشــتــتــه  والـــفـــوضـــى 
قد  احد  لكل  نعم  قول  وكذلك 
ــدي اجنازه  ــري ت يــشــغــلــِك عــمــا 
والرغبة  بــــأمــــورِك،  ــام  ــي ــق وال
ال  جتعلِك  املثالية  يف  الــزائــدة 
تقدمي بسبب خوفِك من عدم 
وانعدام اهلدف جيعل  الكمال، 
حــيــاتــِك تــافــهــة، واجلــهــل آفة 
كــونــي حازمة  لــذلــك  احلـــيـــاة، 
نــفــســِك، والــزمــيــهــا فأنها  مــع 
لذلك  والــقــعــود  التفلت  حتــب 
تريد  مــا  وافــهــمــي  اخيطيها، 
واهتمي بوقتِك وال تضيعيه يف 

السلب والعشوائية. 

تعريف على موفرات الوقت
خططي حلياتِك: كل دقيقة 
من5اىل  ستوفر  فيها  ختطط 
10 دقائق تنفيذ، وضع اهدافًا 
ومتوسطة  املـــــــدى،  قـــصـــرية 
املدى وحضري  وطويلة  املدى، 

مسبقًا. 
املــــشــــاكــــل: انــــظــــري اىل 
بتفاؤل  واالخـــطـــاء  املــشــاكــل، 
االحباط  يسري  ال  واجيابية، 
ال  ما  نوعًا  واقعة  فأنها  اليِك 

حمالة. 
مسارك: يكون لدينا متسع 
كيف  نعرف  عندما  الوقت  من 

نستخدمه. 
فــوضــي اىل غـــريِك: ليس 
املهام  بكل  تقومي  ان  شــرطــًا 
تستنزف طاقتِك  لوحدِك فقد 
للشخص  اعــطــهــا  بــل  هــكــذا، 
الـــقـــادر، لــتــنــجــزي اكــثــر باقل 

وقت، وبفاعليه اكرب. 
حددي وقتِك: ضعي موعدًا 
نهائيًا إلجناز مهامِك، وختيلي 
لتلزم  ان مصريِك على احملك 
وتستغلي  ـــا،  م نـــوعـــًا  نــفــســِك 

االوقات بأحسن ما ميكن. 

ركزي  النتيجة:  على  ركزي 
اقصى  واعطها  النتائج،  على 
الفوضوية  وجاهدي  طاقتِك، 
والعادات السيئة اليت تعوقِك، 
وتفكري يف اآلثار الطيبة اليت 
اىل  تصلي  حينما  ستجنينها، 

ما تريدي. 
حــلــلــي نــفــســِك: متــعــين يف 
االوقــــات  مـــن  اي  نــفــســِك يف 
يكون محاسِك عاليًا، وطاقتِك 
يف اوجها لكي تنجزي بأحسن 
النتائج،  وبــأفــضــل  ــكــون  ي مـــا 
فيه  يشتعل  وقــت  احــســن  هــي 
محاسِك بعد الفجر ام يف الليل 
فالنفس  اخـــيت  عـــصـــرًا...  ام 
الـــبـــشـــريـــة هلــــا وقـــــت محاس 
وفتور، فاستغل وقت محاسِك، 
وقت  أي  نــفــســِك يف  واســألــي 

تكون متحفزة ومتوثبة؟ 
احلى  مــــــوم:  ســـومـــرســـت 
انتج منه عماًل  وقــت  االوقـــات 

جيدًا. 

فضيلة التمغط
إياِك ان جتلسي القرفصاء، 
قدم  على  قــدمــًا  تضعي  ان  او 
يومًا،  اجلــلــوس  اطــلــِت  مــا  اذا 
وبــني فــرتة واخـــرى حــاولــي ان 
الدرج االسفل ملكتبِك  تسحي 
ثم ضعي قدمِك عليه، وبذلك 
املنصب  الــضــغــط  مـــن  تــقــلــلــي 
االصغر  املــســتــدق)اجلــزء  على 
وانهضي  الظهر(،  واالرفع من 
من وقت آلخر ومارسي عملية 

متغط كاملة. 
ان تلك العملية رغم سهولتها 
اال انها تؤثر يف اجلسم تأثريًا 
كبريًا، فهي تساعدك على نزع 
التوتر يف كافة اجزاء جسدِك، 
وان جلسدِك يا صديقيت حقًا 

عليِك.
صبا عبد علي مخاس
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اقوال وحكم

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:-
االحسان ان تعبد اهلل كأنك تراه، فان مل تكن تراه فأنه 

يراك.
اتقوا النار ولو بشق مترة. 

امتكم عقاًل اشدكم هلل خوفًا. 
استحيوا من اهلل حق احلياء.

اول ما حياسب به العبد صالته. 
حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

حسب الرجل ماله، وكرمه ودينه. 
الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر. 

الدين النصيحة. 
علم االميان الصالة. 

كن ورعًا تكن اعبد الناس. 
من ال حياء له فال اميان له. 

اللهم ارزقين حسن العاقبة يف االمور كلها. 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

كالقابض على مجرة  دينه  القابض على  زمان،  سيأتي 
من نار. 

ما قام االسالم اال على ثالث: ُخُلق الني، وسيف علي، 
واموال خدجية.

قال االمام علي )عليه السالم(:-
وما عبدتك خوفًا من نارك، وال طعمًا يف جنتك، وامنا 

رأيتك اهاًل للعبادة فعبدتك.
الدنيا ُخِلقت لغريها ومل ختلق لنفسها. 

مـــرارة الــدنــيــا حـــالوة االخــــرة، وحـــالوة الــدنــيــا مرارة 
االخرة. 

لو دامت لغريك ما وصلت اليك. 
من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف 

آمن، ومن اعترب ابصر، ومن ابصر فهم، ومن فهم علم. 
اذا  تطيعك  الدنيا  اال  اغضبته  اذا  يعصيك  شــيء  كل 

اغضبتها. 
ومن  لفقرك،  غناك  ومــن  هلــرمــك،  شبابك  مــن  ادخــر 

صحتك لسقمك. 
لكل امرئ يف ماله شريكان: الوارث واحلوادث. 
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الــطــرق إلعـــداد سلطة الدجاج  إلــيــك أحـــدث   
اللذيذة، جربي إعداد هذه الوصفات لعائلتك كنوع 
واستمتعي  التقليدية  الطرق  من  بدال  التجديد  من 

مع عائلتك باملذاق الرائع. 

المقادير:
مخس مالعق من زيت الزيتون.

ربع كوب من اخلل األبيض.
ملعقتان صغريتان من التوابل املختلفة.

ملعقة صغرية من السكر األبيض.
كوب كبري من شرائح التوست )أو أي نوع خبز 

مفضل لديك(.
ملعقتان كبريتان من الثوم املفري.

كوبان كبريان من شرائح حلم الدجاج املسلوقة.
ثالثة أرباع كوب من الزيتون األخضر.
كوب كبري من أوراق اخلس الطازجة.

طريقة التحضير:
أحضري وعاء متوسط احلجم، ضعي فيه أربع 
األبيض  والسكر  اخلــل  الزيتون،  زيــت  من  مالعق 

وقلي جيدا ثم ضعيه جانبا.
على  وضعيها  احلــجــم،  كبرية  مقالة  أحــضــري 
ثم  الــزيــت  مــن  كبرية  ملعقة  عليها  وضعي  الــنــار، 
وارفعيها  يتحمص  وقلبيه حتى  اخلبز  فيها  قطعي 

من على النار.
ــز، وضــعــيــه جــانــبــا يف طــبــق ثم  أخــرجــي اخلــب
املقالة  املختلفة يف  والتوابل  الدجاج  ضعي شرائح 
وأعيديها إىل النار وقلبيها ملدة دقيقتني ثم أضيفي 
الزيتون املخلل واستمري يف التقليب ملدة من 3 إىل 

أربع دقائق.
أحضري طبق التقديم، ضعي فيه أوراق اخلس، 
وأخــريا ضعي  والزيتون  الدجاج  ثم خليط شرائح 

خليط اخلل والسكر على السطح.
الرئيسي  الطبق  جبانب  لعائلتك  الطبق  قدمي 

واستمتعي باملذاق الرائع.

سلطة الدجاج بالزيتون
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الناس  *)اســــعــــد 
املؤمن()االمام  العاقل 

علي)عليه السالم((.
*)السعادة بضاعة 
من  اال  ــــشــــرتى  ت ال 
القلوب)هادي  متجر 

املدرسي(
*احبث عن اسباب 
غرفتك،  يف  سعادتك 
فـــان مل جتــدهــا ففي 
داخل  الغرفة اجملاورة 
دارك، فان مل جتدها 
قريبك،  بـــيـــت  فـــفـــي 
فلدى  جتدها  مل  فــان 
عند  وهكذا  جريانك، 

االقــــرب فـــاالقـــرب، فان 
تكون  ما  اقــرب  السعادة 
ــيــك، وانـــت تــظــن أنها  ال
ابعد ما تكون عنك)هادي 

املدرسي(. 
خذي احلياة كما هي 
وال تكوني جادة اكثر من 

الالزم
تكوني  ان  املــهــم  مــن 
فمن  ــِك  ــات حــي جــــادة يف 
اجلـــــهـــــود  بـــــــــذل  دون 
الالزمة ال ميكنِك حتقيق 
طموحاتِك، ولكن ال جيوز 
أن تكون جديتِك اكثر من 
للحياة  فاجلدية  الــالزم، 

كلمات في السعادة

استمتعي بحياتك
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افسدت  الطبيعي  املقدار  زادت  اذا  للزراعة،  املــاء  مثل  
احلياة. 

املطلوبة،  اجلــديــة  بــني  متــيــزي  كيف  تسألني  حـــواء: 
واالخرى الزائدة عن اللزوم؟ 

واجلواب: اذا رأيِت انِك تعاملني كل شيء جبدية، حتى 
كأن احلياة جيب أن تؤخذ يف كل تفاصيلها حبزم ال لني 

معه فهذه جدية مفرطة. 
حواء احيانًا تشعر بالضيق اذا تأخرت صديقتِك عن 
املوعد ربع ساعة، وتنثاري اذا توقفت سيارتِك يف الزحام 

مخس دقائق، وتتوتري اذا ارتكبِت خطًأ بسيطًا. 
باحلياة،  التمتع  فــقــدان  اىل  ــِك  ب تـــؤدي  االمـــور  هــذه 

وتسلبِك النظرة السليمة اىل االمور. 
ان املطلوب هو ان تأخذي احلياة جبد، هزهلا باهلزل، 

وما هو بني بني، بطريقة بني بني. 
ال  أن  رغبتنا  يكمن يف  والضيق  بالتوتر  ولعل شعورِك 
ختتلف حياتِك عما تتوقعيه، وكأن احلياة هي قالب خاص 
لكل واحد منا، بينما احلياة متضي بالطريقة اليت ارادها 
اراد  ومن  معايريها، وسجيتها، وطريقتها،  اهلل هلا، وهلا 
التعلم الصحيح معها فان عليه ان يتأقلم معها، ال ان يتوقع 

ان تتأقلم هي معه. 
تواجهيه  الــذي  التوتر  او  الضيق  بعض  فان  وببساطة 
للحياة،  يديِك، فنحن نضع تصورات معينة  هو من صنع 
تتحول  التصورات،  تلك  مع  الظروف  تتوافق  ال  وحينما 

الظروف اىل صعوبات تواجهنا. 
املفرطة،  اجلدية  مشكلة  تواجهي  لكي  حواء  عزيزتي 
فال بد اواًل من االعرتاف بوجود مشكلة من هذا النوع يف 
حياتِك، وان تقرري ثانيًا طريقتِك يف احلياة، وان حتاولي 
مسايرة االمور كما هي، والتعامل مع االشخاص كما هم، 

وكما نريد حنن. 
التوقعات،  تتمثل يف ختفيض مستوى  واخلطوة األهم 
القادمة ألن االمــور ليست  املــرة  فــاذا شعرِت بالضيق يف 
على ما يرام- كما تعتقد- فحاولي ان تتحرري من توقعاتِك 

وختفضي من جديتِك.
ويقرتح بعض اخلرباء هنا ان تقضي يومًا واحدًا من 

ذلك  يف  تتوقعي  ال  الصباح  فمنذ  مسبقة،  توقعات  دون 
اليوم ان حيرتمِك الناس، وان يتعاملوا معِك بود كبري، وال 
تتوقعي ان تنجزي كل ما خططِت إلجنازه، وال ان تكسي 
لذة اضافية، وحتى ما جيب عليِك ان تقومي به، اجنزيه 
معها يف  ارحلي  احلياة،  ان حتاربي  فبدل   ، بــروح جذلة 

رحلة. 
ـــيت تنهش  ومـــع الــتــمــريــن ســـوف ختــفــفــي اجلــديــة ال

وجودِك. 
وهنا ال بد من التذكري بأن)السعادة( من االمور اليت 
ميكن، وجيب التخطيط هلا، والذين ال خيططون لسعادتهم، 
انهم يأجلون السعادة بقصد او بغري قصد ولكنهم دائمًا 
ذات  سعداء  يكونون  سوف  انهم  انفسهم  اقناع  حياولون 
يوم، فمثاًل البعض منا يقول: انهم سوف يصبحون سعداء 
او  دراستهم،  ينهون  عندما  او  فواتريهم،  يدفعون  عندما 
عند حصوهلم على وظيفة او ترقية، ويقنعون انفسهم أن 
احلياة سوف تكون افضل عندما يتزوجون ويصبح لديهم 

اطفال. 
ويف نفس هذا الوقت، فان احلياة تتواصل، واحلقيقة 
أنه ليس هناك وقت جيدر بنا ان نكون فيه سعداء سوى 
فمتى  اآلن  نكن سعداء  فاذا مل  اآلن،  الذي حنياه  الوقت 

نكون كذلك؟
ــِك حــــواء: إن حــيــاتــِك ســـوف تــكــون دائــمــًا مليئة  ــي ال
بالتحديات، ومن االفضل لِك ان تدركي ذلك اآلن وتقرري 

أن تكوني سعيدة بأي طريقة. 
يقول احد احلكماء:)لقد ظللت اعتقد لوقت طويل أن 
احلياة احلقيقية مل تبدأ بعد، ولكن كان ال يزال هناك بعض 
العوائق اليت جيب ختطيها اواًل، كعمل مل اكمله مثاًل، او 
او قــرض جيب أن  يــزال يف حاجة اىل قضائه،  وقــت ال 
ادفعه، بعد هذا كله ميكن أن تبدأ احلياة احلقيقية، ويف 

النهاية ادركت أن كل العوائق ما هي اال حياتي نفسها(. 
صبا عبد علي مخاس

أنوار
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هل تعلم 
بــذرة جــوز اهلند والــيت يطلق  	•
او  املـــزدوج  اهلند  جــوز  على شجرتها 
تعترب   )) مري  دي  الكاكاو   (( شجرة 
االن  حتى  العامل  يف  نباتية  اكــرببــذرة 
حيث يصل وزن الواحدة منها اىل 18 
يف  االشجار  هذه  وتنمو   . غراما  كيلو 

جزيرة سيشيل يف احمليط اهلندي.

هل تعلم 
نــوعــيــة طعامه  يــكــتــشــف  اخلـــفـــاش  	•
بـ1600مرت وميكنه كذلك  تقدر  على مسافة 
حتديد ما إذا كان الطعام ناضجا أم ال وكل 
اليت  الصوتيه  فــوق  املــوجــات  بواسطة  ذلــك 
يطلقها وعملية ارتدادها واليت يصل ترددها 

اىل 100,000هريتز.

هل تعلم 
بالنار  ُأحيط  اذا  العقرب  	•

يلسع نفسه وميوت

هل تعلم 
الــعــنــكــبــوت ال يـــرى فــريــســتــه وامنا  	•
بواسطة  يــســتــدل عــلــى وجـــودهـــا ومــكــانــهــا 
شبكته  تصدرها  اليت  الصوتيه  االهــتــزازات 

واليت تصل اىل 10,000هريتز.

هل تعلم
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هل تعلم 
النمله تستطيع أن حتمل وزنا يفوق  	•

وزنها بـ 50 ضعفا.

هل تعلم 
يثقب  أن  يستطيع  الليزر  من  شعاع  	•

أصلب املعادن وهو الفوالذ يف ثوان معدوده.

هل تعلم 
أن خيتلطا..اذا  ميكن  واملـــاء  الــزيــت  	•

وضعت قطعة من الصابون معهما

هل تعلم 
أن عنق الزرافة حيتوي على عدد من الفقرات  	•

يساوي العدد املوجود يف عنق االنسان.

هل تعلم 
كيلو   300,000 هــي  الــضــوء  سرعة  	•

مرت يف الثانيه الواحده.

هل تعلم 
الفاكهة املفضلة  البصل احللو، كان  	•

عند قدماء الرومان

هل تعلم
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هل تعلم 
أن جمموع ماتضعه أنثى الذباب من  	•

بيض طوال حياتها أكثر من 500 بيضة

هل تعلم 
أن التمر يزيل االمساك، بينما البلح  	•

غري الناضج يوقف االسهال.

هل تعلم 
يستطيع  ـــيت  ال األصـــــوات  أول  أن  	•

الطفل متييزها، هو صوت األم

هل تعلم 
أن مقدرة احلصان واهلر واألرنب على السمع.. 	•
أكرب من مقدرة االنسان، وهي تستطيع حتريك آذانها 

اللتقاط أضعف األصوات.
احلصان اذاُ قطع ذيله..مات 	•

هل تعلم 
البحار  يف  امللوحة  نسبة  ارتــفــاع  أن  	•
يستطيع االنسان العوم بدون خشية ان يغرق

هل تعلم 
لسعتك متوت  الــعــســل..اذا  أن حنلة  	•

هي على الفور.

هل تعلم
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اىل كل يائس...ضاع منك االمل....ومتزق منك احللم....
اليك  تعود  املستحيل....لن  االماني يف حميطات  وغرقت 
.... يوم  البسمة....اال بعد ان تكون كالشمس....تشرق كل 
ربها....وليست  بأمر  وتعود  ترحل  بأمل جديد....  وتشرق 
كالشمعة الــيت ذابــت لن تــعــود....اىل كل فــقــري.... لست 
فقريًا....اذا ادركت جيدًا أن اكرب االغنياء حيسدك على 
اين  يــدري  ال  النقود....وابتسامة  بني  يلتمسها  ال  سعادة 

جيدها يف زمحة احلياة!
اىل كل غائب....ننتظرك فال تطيل يف غيابك.... ورغم 

غيابِك ال تغيب....كيف تغيب وانت يف قلوبنا؟؟!

ألنك  نفسك  على  اال  حتقد  حــقــود....انــت  كــل  اىل 
فال  قلبك!!!  تشعر...أنه  ان  دون  قلبك  وتقتل  تؤذيها.... 
تكن سبب موته. اىل كل حمب... احملبة هي اليت تبعث 
االلوان للزهور.... وتغمر الكون روعة وعطاء... اذا كانت 
حمبة ال يشوبها الفسق واجملــون وال احلــرام....مــن عامل 
احملبة، ارسم احلياة مجيلة وعشها... وهذه احملبة اليت 
النقية!  للقلوب  بــاردة  نسائم  قلبك....ابعثها  يف  تعيش 
اليكم مجيعًا....افرحوا....فاحلياة أمثن من ان نعيشها يف 
اآلهات....وال تأخذكم اهلموم اىل حيث تضيع الفرحة....

وتسلب البسمة....

احلى الكلمات
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