
القوارير
جملة شهرية تعين بشؤون املرأة تصدر عن الوحدة النسوية 

يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة
صفر اخلري 1435هـ - كانون األول 2013م

11



يف هذا العدد
ص 8

ص 14

C 

ملراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
qawarir@gmail. com

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

جملة شهرية تصدر عن الوحدة النسوية
يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احلسينية املقدسة

اإلشراف العام
الشيخ علي الفتالوي

رئيسة التحرير
صبا اخلفاجي

هيأة التحرير
انتصار فتحي

جنان عبدالرضا
سحر نوري

هدى حممود
أمساء جاسم

العالقات العامة
السيد ميسر احلكيم

التنضيد األلكتروني
سارة صباح

التصميم واالخراج الفني
Silent Art

ص 20

ص 26

بالغة النساء
والدة تقذف ولدها يف أتون احلرب

دراسة
العني الباكية منبع فيض اهلل

لقاء العدد
كفاءات طبية يف االستشارية

أعالم الشيعة
النموذج النسوي يف املعسكر احلسيين



غطاء  بغري  االبل  اقتاب  على  والصبيان  النساء  ومحلت  بالرحيل،  املنادي  نادى  ان  بعد 
والوطاء، وبعد ان غلت يدا االمامة وطوف عنقها باجلامعة وسار الركب احلسيين االهلي اىل 
الكوفة، بكت ارض كربالء مرة اخرى لفراق اطهر اخللق واكرم الناس واشرف 
من وطئ املعمورة، وهتفت خنيالت العلقمي الوداع الوداع يا ركب االباء، الوداع الوداع يا عنوان 
السخاء، كيف ال يكون هذا الركب ركبا اهليا وفيه حجة اهلل تعاىل وخليفته يف ارض 
االمام زين العابدين وبرفقته باقر علم النبيني؟ كيف ال يكون ركبا اهليا وفيه عقيلة 
اهلامشيني زينب الكربى وبنات االمام احلسني وزوجاته الصاحلات من نساء بين هاشم واالنصار، 
نعم سار الركب ولكن كيف سار؟ سار ببكاء وعويل وندب وحنني بصوت حزين 
)يا حممداه، صلى عليك  الصابرة  بنت علي  فلهذا صرخت  لفراق االحبة؟  وقلب كئيب 
مليك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء، مقطع االعضاء، وبناتك سبايا اىل اهلل املشتكى 
واىل حممد املصطفى واىل علي املرتضى واىل فاطمة الزهراء، واىل محزة سيد الشهداء، يا حممداه 
هذا حسني بالعرى تسفي عليه ريح الصبا، قتيل اوالد البغايا، واحزناه، واكرباه عليك يا ابا 
عبد اهلل، اليوم مات جدي رسول اهلل، نعم واحزناه واكرباه واهلفتاه عليك يا بنت املصطفى، 
انت اليت ابكت املهدي )عجل اهلل فرجه( بدل الدموع دما، لسبيك تسيل الدموع ولسبيك 

تنفطر القلوب ولسبيك هتيج الغرية وتشرع السيوف. 
املشرف العام 

الركب االهلي 

Ď
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العلوم  أشرف  االهلي  العلم  إن 
موضوعًا وغاية ألنه يهذب اإلنسان 
الفقه  علم  فروعه  ومن  ويصلحه، 
بربه  االنــســان  ينظم عــالقــة  ــه  الن

وعالقته بعباده وخملوقاته. 
ــة أن   فــأعــلــمــي أخـــي املــؤمــن
ــث عــن حــالــة الــطــهــارة يف  احلــدي
حييطِك  ومــا  ومالبسِك  جــســدِك 
من  للتخلص  شرعية  نصائح  هي 
وإجياد جانب  الظاهرية  النجاسة 
الذي  الــظــاهــري  اجلسد  يف  نقي 
تطلني به على اجملتمع، ولكن بقيت 
الــروح فهي أيضًا تروم أن تنفض 
أدرانها وأوساخها الي علقت بها 
الكرب،  )األنــا، احلقد،  بـ  واملتمثلة 
(، وحنن  الكذب...  الغرور،  املكر، 
نزود  أن  ــروم  ن )الــصــالة(  هنا يف 
مــشــرق ومضيء  ــب  الـــــروح جبــان
ميكن أن ينظر اهلل سبحانه وتعاىل 

إليه هذه املرة. 

 فضل صالة الجماعة
اعلم أن فضل صالة اجلماعة 
عظيم وثوابها جسيم وقد ورد يف 
التأكيدات  من  تاركها  وذم  فضلها 

ما كاد يلحقها بالواجبات. 
الرسول  إىل  أعمى  رجــل  أتــى 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( فقال: 
ــي ضــريــر البصر  إن يــارســول اهلل 
ورمبــا امســع الــنــداء وال أجــد من 
والصالة  اجلــمــاعــة  إىل  يــقــودنــي 
مــعــك، فــقــال لــه الــنــي صلى اهلل 
عليه وآلـــه شــد مــن مــنــزلــك إىل 
اجلماعة.  واحضر  حبال  املسجد 

التهذيب/ج3: الوسائل/ج4
و يف جمالس الشيخ: )رفع إىل 
أمري املؤمنني أن قوما من جريان 
املسجد ال يشهدون الصالة مجاعة 
يف املسجد، فقال: ليحضرن معنا 
صالتنا مجاعة أو ليحولن عنا وال 
جياورونا وال جناورهم( : جمالس 
 195  :5 الــوســائــل   ،705 الشيخ: 
أبواب أحكام املساجد ب 2 ح 7. 

الصادق  جــعــفــر  اإلمـــــام  عـــن 
من  »صلوا  قال:  إنه  السالم  عليه 
املساجد يف بقاع خمتلفة فإن كل 
يوم  عليها  للمصلي  تشهد  بقعة 
القيامة »الفصول املهمة يف أصول 

األئمة/ج3. 

ولكي ال حترم النساء من ثواب 
لــوحــدهــن فقد  اجلــمــاعــة إذا كــن 
مكنهن اإلسالم من إقامة اجلماعة 
هو  بسيط  فــارق  مــع  بينهن  فيما 
جـــواز تــوســط املــــرأة - اإلمــــام - 
تقدمها  وعدم  النساء  بني  الصف 
إمامة  يف  احلـــال  هــو  كما  عليهن 
والشروط  األحكام  وبقية  الرجل 

باقية على حاهلا. 
فعن جابر عن أبي جعفر عليه 
السالم قال: »إذا مل حيضر الرجل 
تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء 
عن ميينها ومشاهلا وهي وسطهن 
حتى تفرغ من الصالة« مستمسك 

العروة/السيد حسن احلكيم. 
الفقهاء  من  أحــد  يعرتض  وال 
ـــــرأة يف صالة  امل عــلــى مــشــاركــة 
اجلـــمـــاعـــة بـــإمـــامـــة الــــرجــــل، بل 
وكتب  ــقــه  ــف ال أحبـــــاث  تــضــمــنــت 
الفتاوى تفاصيل األحكام املرتبطة 

باشرتاكها يف صالة اجلماعة. 
وهذا آخر ما أردنا أن نبينه يف 

فضل صالة اجلماعة وآدابها.
احلاجة صبا اخلفاجي

صالة الجماعة
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السؤال: هل جيوز العمل بفتوى فقيه آخر اذا كانت 
املراة غري مقتنعة جبواب مقلدها يف املسالة؟

اجلـــواب: جيــب تقليد االعــلــم يف كــل الــفــتــاوى وال 
عالقة لقناعة املكلف يف ذلك. 

املــرأة يف وجــود احلاجب على  الــســؤال: اذا شكت 
بدنها اثناء الغسل الواجب فما هو حكمه؟

عليه  وجــب  عقالئيا  احتماله  كــان  اذا  اجلــــواب: 
الفحص وازالته اذا كان موجودا. 

السؤال: ما حكم املرأة الي ترتك بلدها وتنتقل اىل 
بيت الزوجية يف بلد آخر هل يزول عنها حكم الوطن 
بالنسبة لبلدها االول وهل يعد اعراضا منها حبيث اذا 
جاءت لزيارة االهل واالقرباء تقصر فيه ان مل تقصد 

االقامة؟
اجلواب: مسقط رأسها وطنها حتى بعد الزواج ما 
مل تعرض عنه بان تقصد ان ال ترجع اليه للسكنى فيه 

ابدا. 

السؤال: ما حكم من تنوي االقامة اذا عن نية اقامتها 
بعدما صلت فريضة رباعية متاما يف محل االقامة وما 

حكم صالتها وصيامها؟
اجلواب: جيري عليها حكم املقيم فتبقى على التمام 

والصيام. 
السؤال: ما حكم صالة املرأة وصيامها اذا سافرت 

من دون اذن زوجها وبال مسوغ شرعي؟ 
اجلواب: تبقى على التمام والصيام النه يعد سفرها 

معصية. 
قــراءة ســورة احلمد مرة اخرى  السؤال: هل جيوز 
بدال عن السورة الي هي بعد احلمد سواء يف الصالة 

الواجبة ام املستحبة. 
السورة  وال جتب  الفريضة  اجلـــواب: ال جتــزي يف 
بقصد  يكن  مل  اذا  احلمد  تكرار  يضر  وال  النافلة  يف 

التشريع. 

Đ
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فهي  بنتا  تــكــون  ان  قبل  البنت 
والعمل  الــرتبــيــة  ظــل  ويف  انــســانــة, 
تكون  ان  تستطيع  والتقوى  والعبادة 
اىل  وتــصــل  االرض  يف  اهلل  خليفة 
اىل  املقربني  من  فيها  درجــة متــون 
اهلل واحملبوبني عنده وتنال االرجحية 

والعلو على االخرين.
ــة حــقــا من  ــي ــرتب ــــاذا مــانــت ال ف
احلقوق االنسانية فانها للبنات اكثر 
ضرورة واهمية, ويف احلقيقة انه اذا 
قمنا برتبية املراة فاننا يف احلقيقة 
نقوم برتبية الرجل الذي يف حضنها 
وبالعكس فانها اذا مل حتظ بقسط 
سيحرمون  االوالد  فان  الرتبية  من 

من نعمة الرتبية.
من ناحية اخرى فان املراة جيب 
ان تكون شريكا يف االمــور الي هلا 
عالقة باحلياة االجتماعية، ودورها 
يف املــشــاركــة يف هـــذا اجملـــال اكثر 
انــهــا متنح  ــرجــل ,حــيــث  مــن دور ال
وجتعل  للعائلة  واهلـــدوء  الطمانينة 

الــرجــل حيــس بــان هــنــاك مــن حيبه 
ويــنــتــظــره , وهـــذا االحــســاس يولد 
القيام  على  االصــــرار  الــرجــل  عند 
مبــســؤولــيــاتــه بــرغــبــة شـــديـــدة, اما 
وهدايتها  تربيتها  مــســالــة  اغــفــال 
, وعدم  تــكــامــلــهــا  عـــوامـــل  وتـــوفـــري 
توفري اجــواء كافية من احملبة هلا , 
وعدم رفدها مبا وهبته هلا احلياة.. 
كل ذلك جيعل منها عضوا غرب نافع 
يف اجملتمع ويعطل نشاطاتها وحيرم 

اجملتمع من عطاءها.
كـــان منشا  مــن جــانــب اخـــر اذا 
والدراية,  الــوعــي  يف  يكمن  الــعــادة 
واالميــان واالخــالق والتقوى والعمل 
الناس حباجة  فــان مجيع  الــصــاحل, 
اىل الوعي والدراية, ونصل اىل هذه 
البنني  مثل  البنات  ان  النتيجة وهي 
ــام يف الــوصــول اىل  ــت هلــن احلـــق ال
يعترب  احلق  هذا  رعاية  وان  العادة, 

من االمور الضرورية هلن.

مسؤولية الوالدين 
من اخلطا ان يتصور ان الوالدان 
الغذاء  بتوفري  ينحصر  مسؤوليتهما 
ــل الي  ــســب ــبــس واملــســكــن وال ــل وامل
تــضــمــن صــحــة وســالمــة الــبــنــت ثم 
هذا  عند  الوالدين  مسؤولية  تنتهي 
, لقد جعل االسالم مسؤولية  احلد 
االجواء  اعـــداد  البنات  االبـــاء جتــاه 
املناسبة لرفع وعيها وتربيتها تربية 
االرضية املناسبة لتقدمها واحتسب 

ذلك من احلقوق املهمة للبنات.
ان البنات بامكانهن الوصول اىل 
مقام العبودية والعبادة اخلاصة هلل 
سبحانه وتعاىل خاصة اذا ما قصر 
توفري  اجملــال يف  هــذا  الوالدين يف 
ضروريات الوصول اىل هذا املقام، 
فان الوالدين يامثان على تقصريهم 
الوالدين  يــد  يف  امــانــة  البنت  هــذا, 
جيب ان يوفر هلا كل عوامل الوعي 
وينميان قدراتها يف طريق  والرتبية 
اخلري والصالح , وان عدم االعتمام 

ضرورة تربية البنات 
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توجيه  اىل  يـــؤدي  ومبــصــريهــا  بها 
ضربة ملكانتها يف اجملتمع وال يامن 

املقصر العقوبة االهلية.

مضار عدم االهتمام بتربية 
البنت 

تربية  مسؤولية  حتمل  عــدم  ان 
الرتبية  حق  رعاية  عــدم  او  البنات 
ميثل باحلقيقة التمرد على املسؤولية 
اجلاهلية  قـــيـــود  اىل  واالذعــــــــان 
كانت  حيث  البنت  وممارستها جتاه 
متنع من اداء مسؤوليتها االجتماعية 

بالتعاون اىل جنب الرجل.
ان حرمان نصف سكان العامل من 
فوائد العلم والثقافة والرتبية يعترب 
خطا كبري ونوعا من انواع الظلم ملا 

يرتتب عليه من اضرار وخسائر.
التفاهم  فمن علل واسباب عدم 
االســري واالقرتافات الي تقع بني 
ــواحــدة هــو عدم  اعــضــاء االســـرة ال
الزوج  بــني  وانــســجــام  تفاهم  وجــود 
والزوجة , حيث ان هذين الشريكني 
يتعاونا  ان  جيب  بانهما  يشعران  ال 
وانهما يف مستوى واحد, بل يتصور 
ويتمتع  اعلى  مستوى  انه يف  الــزوج 
والــعــلــم حبيث  الفهم  مــن  بــدرجــات 
ان زوجته ال ميكن ان تشابه مكانته 
االســريــة، ان احلــقــوق الــي يقرها 
والبنات  للبنني  االســالمــي  القانون 
ــنــاســب مع  ــت ــــي ت ـــوق ال هـــي احلـــق
والروحية  الفطرية  االوضاع  مقتفى 
والــطــبــيــعــيــة لــكــال اجلــنــســني , وكل 
منهما سبب التباين يف احلقوق ويف 
للجنني احلق يف  يكون  الذي  الوقت 
بكيفية  املربي  يلزم  ال  لكن  الرتبية 

تربية كل من اجلنسني.

الى ابنائي عيشوا زمانكم 
لــو تأملنا يــا ابــنــائــي وبــنــاتــي يف 
يف  وتأملنا  واالجــــداد،  االبـــاء  حياة 
هناك  أن  ــا  لــوجــدن الـــيـــوم  حــيــاتــنــا 
اجلادين  واالشـــرار،  االخــيــار  دائما 
والذين  يعطون  الــذيــن  واهلـــازلـــني، 

يأخذون.... أن تعيشوا زمانكم يعين 
أن تفهموا عقله وروحه، ثم حتاولوا 
االنسجام مع أفضل ما فيه، واحسن 
احلكماء  أحــد  قــال  أهله  ما ميتلكه 
روح عصر  لــك  تــكــن  مل  إذا   « مـــرة 
كانت لك كل شروره » وهذا صحيح 
ودقيق، فاذا كان الواحد منا جاهاًل 
فوضويني  بني  وفوضويًا  جهال  بني 
وفـــقـــريًا بــني فــقــراء وضــعــيــفــًا بني 
لــيــســت كبرية  ضــعــفــاء، فــاملــشــكــلــة 
العزاء  أيــهــا  الــكــربى  املشكلة  لــكــن 
والعزيزات أن يكون املرء جاهاًل بني 
علماء وضعيفًا بني اقوياء... أتعرفون 

ماذا حيدث حينئذ؟
أن حتل  هـــو  حيــــدث  الــــذي  إن 
حسابه،  على  حــولــه  كــل  مشكالت 
تعاىل يف  وهــذه سنة من سنن اهلل 
اخللق، قد تقولون : ما روح عصرنا 
الي علينا أن منتلكها أو تتفهمها أو 

نتكيف معها؟ 

بماذا تتمتع روح عصرنا 
الــقــيــم واملــثــل الـــي تشكل  	•
الفردية  ـــقـــامـــة  االســـت مـــضـــمـــون 
الصدق  مثل  وذلـــك  واالجــتــمــاعــيــة. 
ــدقــة والــتــعــاون وتفهم  واالمــانــة وال
ظروف االخرين واملتأثرة واالنفتاح.

قوية  دوافــع  امتالك  كذلك  	•
توجه سلوك الواحد منكم حنو املعالي 
وجتعله صاحب رسالة يريد ايصاهلا 
وطموحات  رؤيـــة  وصــاحــب  للناس 
انظر  حمققة.  يراها  أن  يــود  كبرية 
اىل اهــداف حمــددة وواضحة وهلا 
برنامج يومي، جتعل صاحبها يشعر 

بأنه يتقدم حنوها باستمرار. 
التعلم اجليد، وهذا يكون من  	•
وجامعات  مبــدارس  االلتحاق  خالل 
جيدة مع حماولة التفوق كما أنه يكون 
من خالل اهتمام الشاب والفتاة بفرع 
من فروع حماولة املعرفة اىل درجة 

النبوغ الواضح فيه.
الشخصي  ــشــأن  ال تنظيم  	•
الوقت  مــن  الــقــصــوى  واالســـتـــفـــادة 

والتزام الدقة يف املواعيد اىل جانب 
احلرص على طاعة النظم والقوانني 
السارية مما حيقق املصلحة العامة، 
الواجبات  وضــــوح  عــلــى  ويــســاعــد 

وحفظ احلقوق.
الروح الي حتسدها هذه القيم 
الي  الــروح  هي  واملفاهيم  واملعاني 
والريادة  ــنــفــوذ  ال أهـــل  بــهــا  يــتــمــتــع 
الي حيتاجها  الروح  وهي  والقيادة 
زمانهم  يعيشوا  كي  وبناتنا  أبناؤنا 
بكفاءة واستقامة، وال خيفى عليكم 
أن كل الــقــيــم..... الــي أشــرت اليها 
لقيت  اسالمية  قيم  األصــل  هي يف 
مع  املسلمني  من  كثري  من  االهمال 

االسف الشديد.
من يفقد الروح الي اشرت اليها 
قد حيرز نصرًا سريعًا يف جمال من 
يـــدوم، وقد  اجملـــاالت لكن ذلــك ال 
على  وبــااًل  فيصبح  مشروعًا،  يكون 

صاحبه! 
ما الذي يعنيه هذا بالنسبة اىل 

ابنائي وبناتي؟ 
انه يعين اآلتي:

عــــصــــرنــــا هــــــــذا ممـــلـــوء  	•
بالفرص والتحديات، وحتى تتمكنوا 
من مواجهة حتدياته فإن عليكم أن 

تستثمروا فرصة.
اجلــــــــــــــــدارة والــــــكــــــفــــــاءة  	•
واالستقامة والتفتح الذهين مفردات 

اساسية يف قاموس هذا العصر.
اخلاطئ  ــفــهــم  ال أحــــــذروا  	•
الكثري  يــدفــع  ــــذي  وال لــلــمــعــاصــرة، 
التحلل  اىل  والفتيات  الشباب  من 
اخللقي، ويضعهم على طريق الضياع 

الشامل.
تكونوا  ان  ـــدًا  أب تــرضــوا  ال  	•
أشــخــاصــًا عـــاديـــني، وإحبـــثـــوا عن 
يتوالنا  واهلل  وتقدم  والتفوق  الريادة 

واياكم بلطفه وكرمه. 

صبا عبد علي مخاس 
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فهو  بالبالغة  أحدهم  يتصف  أن 
شيٌء مجيل بل مما يسّطره التأريخ 
أمجل  فهو  بالشجاعة  يتصف  وأن 
وأحسن، ومما التستطيع األقالم أن 
بينهما،  جيمع  بالذي  فكيف  تصفه 
هذا  والشجاعة  البالغة  بني  جيمع 
يف  إذًا  نقول  فماذا  رجاًل  كان  إذا 
قّل  موقٍف  يف  كليهما  مجعت  امرأة 
وكُثر  املعني  فيه  وعّز  الناصر  فيه 
فما  واجلبان،  والناكل  اخلاذل  فيه 
جبيوشهم  الكوفة  أهل  مجُع  كان 
إال  املؤمنني  من  ُثلٍة  لقتال  اجلرارة 
عكس  على  واجلنب،  اخلذالن  دليل 
مانرى من إرادة النساء الي صنعت 
املعجزات يف وقت خسر فيه الكثري 
الثورة  قيم  الرجال  صناديد  من 

النساء  أولئك  وجنحت  احلسينية 
من  اجملتمع  اىل  القيم  هذه  حبمل 
يف  حبضورهن  تضحياتهن  خالل 
قيم  شك  بال  وهي  كربالء  أرض 
تركت آثارها على نساء زمانها وعلى 
نساء زماننا وهي أكثر ماحنتاج إليه 
إزاء التحديات اجلسام الي حتيط 

باملرأة املسلمة. 
وذاك  هذا  بني  املرأة  تلك  فوقفت 
وفلذة  بولدها  اإلقتداء  لتنال شرف 
كبدها يف سبيل نصرِة ابن بنت ني 
بل  دينها،  نصرِة  سبيل  بل يف  اهلل، 
يف سبيل نصرة اإلنسانية الي كانت 
وما تزال حتتاج اىل منقذ خيلصها 
هي  املرأة  تلك  وحمنها،  آالمها  من 
أم وهب الكلبية وهي واهلل من ربات 

بل  واحلمية  والشجاعة  الفروسية 
جماهدة من اجملاهدات شاركت آل 
الرسول حمنهم وآالمهم يوم الطفوف 
فعندما خرج ولدها للجهاد يف سبيل 
اهلل بني يدي اإلمام السبط وعندما 
تدخلت الزوجة احلنون الي ختاف 
أن ترمل يف أرض الغربة والبعِد عن 
له: باهلل التفجعين  األوطان فقالت 
وهب  أم  الوالدة  فتدخلت  بنفسك 
يابين  له:  فقالت  اجملاهدة  البليغة 
بني  وقاتل  وأرجع  قوهلا  عن  أعزب 
يدي ابن نبيك نبيك تنل شفاعة جده 

يوم القيامة. 
اىل  القول  هذا  مثل  حيتاج  وهل 
فها  توضيح  اىل  حيتاج  وهل  بيان 
)يابين(  ولدها  تنادي  الوالدة  هي 

والدة تقذف ولدها 
في أتون الحرب
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وال تطلق هذه اللفظة كما وردت يف 
على  إال  العرب  عند  الكريم  القرآن 
لقمان  وصايا  وما  الوحيد،  اإلبن 
وقوهلا  عنا  ببعيدة  السالم  عليه 
قواًل  التلتفت  عنها«أي  »أعزب 
والفعال، فلم تقل أتركها أو التلتفت 
هلا بل قالت أعزب وهو فعل أمر على 
اجمليب  النداء  وبني  متامًا،  الرتك 
وأرجع  بقوهلا  ثانية  أمرته  واألمر 
فقاتل بني يدي ابن بنت نبيك، وقد 
الني  شفاعة  لقبول  شرطًا  جعلت 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
يدي  بني  يقاتل  إنه  يف  القيامة  يوم 
سبطه اإلمام احلسني عليه السالم، 
قتال  فقاتل  ألمِه  اإلبن  إمتثل  وقد 
األبطال ورجع إليها مستبشرًا فرحًا 
أواًل بعودته ساملًا، وثانيًا جبهاده بني 

يدي اإلمام وقال يا أماه أرضيِت أم 
أم  كل  على  املفروض  من  وكان  ال؟ 
منذ خلق اهلل السموات واألرض اىل 
وحتمد  ترضى  وأن  تفرح  أن  اليوم 
اهلل على عودة ولدها ساملًا غري إن 
ببالغة  أمه  أجابته  بل  يكن  هذا مل 
وجزالة لفٍظ قّل نظريها مارضيت 
عليه  احلسني  يدي  بني  تقتل  حتى 
السالم، فرجع وقاتل حتى استشهد 
كان  هذا  وكل  عليه  اهلل  رضوان 
العصر  إمام  من  ومسمع  مبرأى 
الشهداء اإلمام احلسني عليه  سيد 
املعصوم  من  كان  فما  السالم، 
عندما رأى ومسع مامسع من هذه 
األم البليغة اجملاهدة إال أن كافأها 
خرجت  الي  الزوجة  تلك  وكافأ 
للقتال من أجل نصرة اإلمام احلسني 
عليه السالم، عندما مسعت واعية 
احلسني عليه السالم وهو يقول أما 
من ناصر ينصرنا أما من ذاٍب عن 
حرم رسول اهلل ّيذب عنا، فأخذت 
األعداء  اىل  وبرزت  خيمة  عمود 
فرّدها احلسني عليه السالم وقال: 
«أرجعي رمحِك اهلل فقد وضع اجلهاد 
ال  تقول  وهي  فرجعت  النساء  عن 
بني  اإلستشهاد  أي  رجائي«  تقطع 
يدي ابن بنت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم فقال احلسني عليه 
فأمر  رجاءك  اهلل  اليقطع  السالم 
اإلمام السبط بإرجاعها اىل املخيم 
فقال عليه السالم: جزيتم عن أهل 
املعصوم  هو  فها  خريأ.  نبيكم  بيت 
األومسة  أشرف  العائلة  هذه  يقلد 
فيجازيهم  اهلل  عند  منزلة  وأعالها 
أو على ما مسع  خريًا على عملهم 
من  رآُه  وما  وهب  أم  بالغة  من 
إستبسال ولدها يف القتال بني يديه، 
حيسب  اإلنسان  عمر  إن  واحلقيقة 

ال  واألفعال  واألعمال  باملواقف 
بالسنني واأليام، فما كانت أم وهب 
صعيد  على  معروفة  بإمرأة  الكلبية 
التأريخ العربي اإلسالمي ومل يسجل 
لنا التأريخ أي موقف آخر هلا غري 
إنها يف يوم الطفوف أزالت ببالغتها 
من  مالغريها  موقفها  وبشرف 
الرجال ناهيك عن النساء من مواقف 
فسجل هلا التأريخ ما اليستطيع أن 
يغفل عنه إنسان فها هي تذكر كلما 
ذكرت واقعة الطف، وهاهي تسجل 
كربالء،  حمنة  ذكرت  كلما  حضورًا 
وهي  صوتها  وأصداء  هي  وها 
أصداء  بني  تردد  ولدها  ختاطب 
كاجلبال  صلبة  وهب  فأم  التأريخ 
الشماء مبوقفها سيالُة كاملاء الزالل 
قوهلا  عن  أعزب  يابين  ببالغتها 
البليغة  صرخة مدوية أطلقتها هذه 
لتستفيق اإلنسانية من غفلتها ومما 
أصابها من خذالٍن وإنكسار وخباصٍة 
فأسأل  آنذاك،  اإلسالمي  اجملتمع 
املؤمنات  القارئات  وأسأل  نفسي 
على  تسيطر  أن  تستطيع  منا  من 
مطواعًا  يكون  بل  لسانها  يطلق  ما 
هلا وهي ترى إبنها ستتناثر أشالؤه 
وسيشغب  املعركة  أرض  أرجاء  بني 
فو  الرمال،  حبات  بني  عبيطًا  دمُه 
اهلل واهلل التستطيع أُي منا أن تفعل 
ذلك سوى من خترجت من مدرسة 
فاطمة الزهراء عليها السالم، ومن 
تتلمذت على يدي العقيلة زينب ومن 
الكربى  خدجية  روح  من  إستلهمت 
أم  من  األبناء  إفتداء  تعلمت  ومن 
حنن  فأين  السالم،  عليها  البنني 
كنساء من كل هذا، فيا سيدتي ياأم 
وهب طبِت وطابت األرض الي دفن 

فيها أبنك الكريم الشهيد. 
احلاجة صبا اخلفاجي
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سائرون يف طريق احلسني عليه السالم 
ودور املرأة يف االصالح والنهضة احلسينية

عليه  احلــــســــني  االمــــــــام  قــــــال 
السالم: اني مل اخرج اشرا وال بطرا 
وامنــا خرجت  وال مفسدا وال ظاملا 
لطلب االصالح يف امة جدي، اريد 
املنكر  عن  وانهى  باملعروف  آمــر  ان 

واسري بسرية جدي وابي. 
كتلة  املقدسة  احلسينية  النهضة 
توقظ  املــشــعــة،  الــقــيــم  مــن  ضخمة 
روح االصالح واحلضارة يف وجدان 
لــتــحــقــيــق حياة  االمـــــم، وحتــفــزهــا 
احلرية والكرامة والعلم واالنسانية. 

الكربى  احلسينية  املناسبات  ان 
والشعبانية،  واالربعني،  كعاشوراء، 
االمة  يغمر  متدفق،  ينبوع  وغريها، 
هذه  مبادئ  بــانــوار  شرائحها،  بكل 
قائدها  اســتــشــهــد  الــــي  الــنــهــضــة 
عالية  احلــق  رايــة  لتبقى  وابطاهلا، 
زينب  سيدتنا  قــالــت  وقــد  خــفــاقــة، 
بين  لطاغية  السالم  عليها  الكربى 
امية يزيد بن معاوية )فواهلل ال متحو 
ذكرنا، وال متيت حمينا(، هنا البد 
من التوقف لنسال انفسنا هل حنن 

كــمــا يــريــدنــا االمــــام احلــســني عليه 
العظيمة  الذكريات  هــذه  ؟  السالم 
حمطة ملراجعة حساباتنا، فهل حنن 
نهج  على  االمــر سائرون  يف حقيقة 
؟ وهل  السالم  الشهيد عليه  امامنا 
سلوكنا  وهل  لديه،  مرضية  اعمالنا 
املقدسة  الشريعة  الحــكــام  مطابق 
الـــي بـــذل االمــــام احلــســني هلــا كل 

غال ونفيس؟؟ 
فمعنى  يريدنا،  كــان  كما  كنا  ان 
بامامه  اقتدى  منا  الواحد  ان  ذلــك 
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وزهري  مظاهر  بن  كحبيب  الشهيد 
ابن القني، وان مل نكن كذلك فعلينا 
باجتاه  الذاتي  التغيري  بعملية  البدء 
ما يريد هذا االمام الشهيد منا، ويف 
هــذا اجملــال فــان امتنا هــي بأحوج 
لتزكية  تربوية  نهضة  اىل  تكون  ما 
النفوس واحياء االخالق االسالمية، 
وااللتزام باحكام الشريعة وبالعبادات 
والصوم  ــصــالة  ال مــن  ــامــالت  ــع وامل
والــزكــاة واخلــمــس واجلــهــاد، وتعلم 
تدبر آيات القرآن احلكيم واحاديث 
ــعــة عــشــر )عليهم  االرب املــعــصــومــني 

السالم(. 
لــقــد كــــان االصـــــالح الـــعـــام هو 
اهلدف السامي لالمام احلسني عليه 
السالم الذي بذل الدم واملال واجلاه 
ونرى  سبيله،  يف  واألعـــزاء  واالوالد 
بنريان  يصطلي  حائرًا  اليوم  العامل 
وسائل  عــظــامــة  تطحن  االزمـــــات، 
العنف واالرهاب وخيتنق باآلم الكآبة 
واالمراض النفسية، فما احوجه اىل 
مبادئ اصالحية متالقة، كاحتياجه 
اىل اهلواء والغذاء ومبادئ احلسني 
واالخالقية  االنسانية  السالم  عليه 
ــزكــي ودمـــاء  الـــي ارواهـــــا بــدمــه ال
بيته واصــحــابــه االبـــــرار، هي  اهـــل 
الــدنــيــا، فضال  كــل  البلسم جلـــراح 
املستهدفة  ــة  االســالمــي االمــــة  عــن 
االرهاب  وتيارات  الطائفية،  بسهام 
املوبوءة،  والفضائيات  التكفريي، 
والتناحرات  الـــقـــاســـيـــة،  واحملـــــن 

اجلاهلية. 

كيف يتحقق االصالح؟
يتحقق  امنا  االصالحي  التغيري 
على ارض الواقع عرب حماور ثالث 

هي: 
النهضة الثقافية  	•

احلركة االخالقية  	•
القضايا االنسانية  	•

اوال: النهضة الثقافية 
والعلمية 

ثقافية  بنهضة  االصــالح  يتحقق 
علمية شاملة، ذلك الن )العلم اصل 
كل خري واجلهل اصل كل شر( كما 
قال موالنا علي عليه السالم وهذه 
اساسها  وضـــع  ــة  مــركــزي الــقــضــيــة 
الذي  السالم  عليه  الشهيد  امامنا 
من  الــعــبــاد  ليستنقذ  مهجته  بـــذل 

اجلهل والضاللة والعمى. 

دور املرأة يف النهضة الثقافية واالصالح 
وللمرأة دور يف النهضة الثقافية 
ال ينقص من قدرها عن الرجل، بل 
قد يكون دورها اعظم من دور الرجل. 
فكل انسان اذا كان يقوم مبهمته من 
موقعه فان دوره عظيم جدا. فللمرأة 
دور يف الدعوة والتبليغ، قال تعاىل 
عََلى  هِ  اللَّ إَِل��ى  َأدْعُ���و  سَِبيلِي  هَ��ذِهِ  }ُق��ْل 
هِ  اللَّ وَسُبْحَانَ  اتَّبَعَنِي  وَمَ��ِن  َأنَ��ا  بَصِريَةٍ 
)يوسف  الْمُشِْركِنيَ{  مِنَ  َأنَ��ا  وَمَ��ا 

آية 108(. 
ان  تستطيع  مسلمة  امـــرأة  فكل 
تكون داعية اىل اهلل تعاىل، فتأمر 
بــاملــعــروف مـــن خـــالل احلـــث على 
والصوم  كالصالة  العبادية  املسائل 
واحلــــج واحلـــــجـــــاب.... وتــنــهــى عن 
الصالة....  وتـــرك  كالسفور  املنكر 
قال تعاىل: }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعُْضهُمْ َأوْلِيَاءُ بَعٍْض يَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيُقِيمُونَ  الْ��مُ��نْ��َك��ِر  عَ��ِن  وَيَ��نْ��هَ��وْنَ 
وَيُطِيعُونَ  ال��زََّك��اةَ  وَيُ��ؤُْت��ونَ  ال��صَّ��الَةَ 
هُ  اللَّ سَيَرْحَمُهُمُ  ُأوَل��ئِ��كَ  وَرَسُ��وَل��هُ  هَ  اللَّ
اية  )التوبة  هَ عَِزيزٌ حَكِيمٌ{  اللَّ إِنَّ 

 .)71
وللمرأة دور ايضا يف بيان وتقرير 
احلقائق التارخيية واملعاصرة ولنطرد 
عن االذهان الوهم الناشئ من كون 
الرجل بسبب  قابلية عن  اقل  املــرأة 
بعدها عن االسهام يف ميادين معينة 

النشغاهلا يف ميدانها االساسي وهو 
قرينة  املــــرأة  وان  االســــرة،  مــيــدان 
الرجل يف وظائف احلياة وان افرتقا 
اهمية  من  وانطالقا  التخصص.  يف 
العلم وتعلمه، وان به يطاع اهلل ويعبد، 
ويعرف، ويوحد، وبه توصل االرحام، 
وان اهلل  ويعرف احلــالل واحلـــرام، 
يــعــذر على اجلــهــل، تأتي  تــعــاىل ال 
عندنا  يكون  ان  اىل  امللحة  احلاجة 
عاملات وفقيهات يقمن بدور التعليم 
يف الوسط النسائي، فالواقع املعاش 
ان  بــرهــان  اثبت مبــا ال حيتاج اىل 
عندنا الكثري من الناشئات ال يعرفن 
الدين يف اجلانبني  شيئا من احكام 
املرأة  ان  كما  واملعامالتي،  العبادي 
يكون  حتى  الرجل  من  باقل  ليست 
يعلمه  عـــامل  اىل  ــرجــل حمــتــاجــا  ال
تكون  وال  الطريق  له  وينري  ويرشده 
تعلمها  عــاملــة  اىل  املــــرأة حمــتــاجــة 

وترشدها وتنري هلا الطريق. 
واهلداية  النصح  واجــب  ان  كما 
والــتــوجــيــه واالصــــالح لــيــس خاصا 
ايضا،  النساء  يشمل  بل  بالرجال، 
ومن خالل الكثري من املظاهر الي 
النسوي  جمتمعنا  واقـــع  يف  نــراهــا 
عاملات  عندنا  يكون  ان  اهمية  تأتي 
وفقيهات بل متخصصات يف جمال 
حباجة  اننا  على  الدينية،  املعرفة 
اجلانب  يف  عــــاملــــات  اىل  ـــضـــا  اي
واالحياء،  كالطب  ايــضــا  احلــيــاتــي 
ـــات،  ـــاضـــي ـــري ـــا، وال ـــوجـــي ـــول واجلـــي
واهلندسة والبالغة واالدب واالدارة 
الثقافية  النهضة  الن  ذلــك،  وامثال 
واالصالحية تتطلب معرفة كل هذه 
على  فقط  تقوم  ال  فاحلياة  العلوم، 
مــعــرفــة االحــكــام الــشــرعــيــة، وامنا 
متخصصة  نسائية  كفاءات  تتطلب 
حاجة  واملــعــارف  العلوم  خمتلف  يف 
ومتطلباتها  احلياة  علينا  تفرضها 
اضافة اىل ذلك ان املرأة كلما كانت 
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مداركها وآفاقها املعرفية واسعة كلما 
العقل،  لــنــداء  استجابة  اكثر  كانت 
انــه اليزال  الــشــرع،  احــكــام  وتطبيق 
البعض وان كان قليال يعيش الذهنية 
من  بناته  فيمنع  املختلفة  السابقة 
الذهاب اىل املدارس للتعلم، حبجة 
ان بعض املعلمات ال تلتزم باحلجاب 
فريى ان التعلم يقود اىل عدم السرت 
واحلشمة، وهذا الكالم خاطئ النه 
مــن هــي متحجبة  هــنــاك  كــانــت  ان 
االف  بل  مئات  فهناك  املعلمات  من 
املعلمات  من  وامللتزمات  املتحجبات 
نــربــط عدم  يــصــح ان  ـــه ال  ان عــلــى 
احلجاب بالعلم وان مل نكن عندنا وال 
وذلك  املعلمات  من  واحــدة  متحجبة 

لعدم التالزم بينها. 
اخذ  اذا  ــبــعــض  ال عــلــى  ان  ثـــم 
العالج  اىل  املستشفى  اىل  زوجــتــه 
ان يكون  الــوالدة مثال يصر على  او 
)امرأة(  واملباشرة  املعاجل  الطبيب 
طبيبات  لنا  نؤمن  ان  ميكن  فكيف 
وممــرضــات وحنــن ال نشجع املضي 
يف دراســـة الــطــب والــتــمــريــض مثال 
وكذلك االمر يف بقية العلوم احلياتية 

االخرى. 
اننا ننصح بضرورة احلفاظ  نعم 
على السرت واحلجاب، وعدم التاثر 
السلي مبا نراه من حاالت االختالط 
والسفور بني اوساط بعض املتعلمات 
وهذه املسؤولية شرعية شانها شان 
أي مسالة سلبية اخرى قد تظهر يف 

اجملمع. 

ثانيا: واما على الصعيد 
االخالقي والرتبوي 

فــالــنــهــضــة احلــســيــنــيــة مــــدارس 
لـــالخـــالق احلـــمـــيـــدة وهــــي اخـــالق 
العطاء والسناء والتواضع والتضحية 
ورعاية  الــرمحــة  قيم  وكــل  واالبــــاء، 

اليتيم واالخذ بيد الضعيف والفقري 
وعاشوراء  كربالء  قضايا  ان  حيث 
ختلف روحية التضحية واالميان ويف 
واالجتماعي  االخالقي  اجملــال  هذا 
تطرح املقرتحات التالية بني ضيوف 
وزّوارة  السالم  عليه  الشهداء  سيد 

االبرار وخصوصا النساء:
مبا  القرآن  بقراءة  االلتزام  	•
ال يقل عن مخس آيات يوميا خالل 
}َفاْقرَءُوا  تعاىل:  قال  الزيارة،  فرتة 
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الُْقرَْآِن{ وقال الرسول 
)اقرأوا  وسلم  وآلــه  عليه  اهلل  صلى 
القران فانه يات يوم القيامة شفيعا 

الصحابه( وما اجدر بالزائر والزائرة 
ان يصحبوا معهم مصحفهم اخلاص 
عليه  احلسني  اىل  مسريتهم  خالل 
السالم ليتخلقوا ويرتبوا على مناهج 

القرآن الكريم. 
اليومية  بالصالة  االهتمام  	•
االهتمام  وكــذلــك  املسجد  وحــضــور 
وحضورها  للمرأة.  اجلماعة  بصالة 
الــديــنــيــة اصبح  يف ســائــر احملــافــل 
واملعرفة  الــوعــي  لتحصيل  ضـــرورة 
واحلياتي،  الديين  والعلم يف اجملال 
وهي  الليل  بصالة  االهتمام  وكذلك 
الي يقول عنها الني صلى اهلل عليه 
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بصالة  عليك  )يــاعــلــي  وســلــم  ـــه  وآل
الليل( ويكررها ثالثا، )فقه الرضا(. 
والي مل ترتكها سيدتها زينب عليها 
ليلة احلــادي عشر  السالم حتى يف 
مــن حمـــرم فــادتــهــا جــالــســة وجثث 
وبقايا  املــيــدان  يف  منتشرة  رجــاهلــا 
اخليام ال زالت تشتعل بالنار، واجلو 
ووقع  ــدم،  وال احلريق  بروائح  مفعم 
اجدر  وما  اركانها،  هد  قد  املصاب 
ان  احلسينية  املدرسة  وبنات  بابناء 
النوافل  وباقي  الليل  يلتزموا بصالة 

قد ر املستطاع. 
ان  اذ  الطهر  على  املواظبة  	•

الــنــور، ومــا دام  ــور وضـــوء  ن الطهر 
الــزائــرة قــصــدوا امامهم  او  الــزائــر 
التقرب  بنية  السالم  عليه  احلسني 
اىل اهلل واالقتداء باالمام املعصوم، 
والذي ختاطبه يف الزيارة »اشهد انك 
الطاهر  الطهر  من  الطاهر  الطهر 

طهرت وطهرت بك البالد..... « 
االدعية،  ــقــراءة  ب االلـــتـــزام  	•
انه  الشريف  احلديث  ورد يف  حيث 
)مــخ الــعــبــادة( وقـــال تــعــاىل: }ُق���ْل 
دُعَاؤُُكمْ{  َل��وْاَل  رَبِّ��ي  بُِكمْ  يَعْبَُأ  مَا 
الــفــرقــان77(، لذلك يقرتح  )ســورة 
لزائرة احلسني عليه السالم بالدعاء 
والزيارة الن موسم الزيارة يوفر اجلو 
الروحاني والعبادة والتوجه اىل اهلل 
الدعاء،  اجابة  احتمال  يقرب  مما 
مضافا اىل ان الدعاء وسيلة تربوية 

للسمو الروحاني. 
الشرحية  تــقــوم  ان  ينبغي  	•
بعقد  النسوي  القطاع  من  الواعية 
تربوية  نــســائــيــة  وهــيــئــات  جــلــســات 
االمور  خمتلف  تــنــاقــش  واخــالقــيــة 
وترتبط  املـــرأة  تهم  الــي  واالبــعــاد 
وام،  وزوجــــة،  بــنــت.  وهــي  حبياتها 
ومنصب  وظيفة  وصاحبة  وواعظة، 
اجتماعي بارز، ورسم املنهج السليم 
اىل  نرقى  وتطبيقه  باتباعه  ــذي  ال
واملعرفة  ـــديـــين  ال ـــوعـــي  ال درجـــــة 
احلياتية يف هذه احلياة وخصوصا 
سيطرت  الـــــذي  ــعــصــر  ال هــــذا  يف 
الرشد  املاديات واالهــواء على  فيها 

والعقل. 
االنسانية:  ــقــضــايــا  ال ثـــالـــثـــا: 
على  جتسيد  احلسينية  والنهضة 
والرمحة  لالنسانية  عــال  مستوى 
املادة  السالم  عليه  االمــام  بذل  وان 
لعدوه  ـــــاء(  )امل لــلــحــيــاة  ــة  االســاســي
اللدود يعلمنا دروس االخوة وااليثار 
االجتماعي، ويف جمتمعنا  والتكافل 

املؤسسات  االف  اىل  ملحة  حاجة 
اخلريية واالنسانية السعاف املريض 
والفقري  واجلــائــع  واملــعــوق  والعجوز 
واملريض  والــســكــن  املــــأوى  وفــاقــد 
املنزل  زاويــة  يتلوى يف  الذي  الراقد 
هؤالء  املستشفى،  ســريــر  عــلــى  او 
الرعاية  اىل  احلـــاجـــة  امــــس  يف 
احلاجة  بامس  وجمتمعنا  االنسانية 
اىل املؤسسات االنسانية، واالوقاف 
ـــك نـــكـــون قد  ـــذل الـــراعـــيـــة هلــــا، وب
املناقبية  التالحم مع  خطونا باجتاه 
احلسينية ونكون قد اثبتنا امساءنا 
يف سجل امامنا، احلافل باجملاهدين 
الصعيد  هــــذا  وعـــلـــى  واالبــــطــــال 

مقرتحات متواضعة منها: 
التربع  مشروع  يف  االسهام  	•
)دوالرًا  يعادل  ما  زائــر  كل  دفع  فلو 
او  اراد ملشروع  ان  اكثر  او  واحــدًا( 
قضية انسانية، معناه ان )000 000 
اي  دوالر،  مليون  18( مثانية عشر 
بعدد الزوار بذلت للشؤون االنسانية 
قال  املليونية  االربعينية  زيارة  خالل 
وآله  عــلــيــه  اهلل  صــلــى  اهلل  رســــول 
وسلم : )خصلتان ليس فوقها شيء: 

االميان باهلل والنفع لعباد اهلل(. 
لقضاء  ــســعــي  ال ـــقـــرتح  وي 	•

حاجة انسان كائنا من كان. 
كفالة اليتيم، دفع الصدقة،  	•
التربع بالدم، مجع التربعات، انشاء 
املــؤســســات اخلـــرييـــة، الــســعــي يف 
تزويج الشباب، العمل على النظافة، 

زيارة املرضى. 
رسول  قـــال  فسيلة  زراعــــة  	•
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )من 
انسان  منه  فاكل  زرعا، فامثر،  زرع 
له بكل مثرة  بهيمة كان  او  او طائر 

حسنة(. 
سندس عدنان كاظم 
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سّيد  مــصــيــبــة  عــلــى  ــبــكــاء  ال إن 
الشهداء جتديد للبيعة مع عاشوراء 
الطاقة  واستمداد  الشهادة،  وثقافة 
الفكرية والروحية من هذه املدرسة. 
ــوع مــن إقرار  وســكــب الــدمــوع هــو ن
العهد وتصديق على ميثاق املودة مع 
سّيد الشهداء. وقد أكد أئمة الشيعة 
الــبــكــاء عــلــى مظلومية  كــثــريا عــلــى 

أهل البيت. واعتربوا شهادة الدموع 
كدليل على صدق احملّبة. قال اإلمام 
الصادق عليه السالم: ))من ُذكرنا 
عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد  له  غفر اهلل 

البحر(( )وسائل الشيعة: 10(. 
قـــال احلــســني بــن عــلــي عليهما 
الـــســـالم: »أنــــا قــتــيــل الــعــربة قتلت 

مكروبا، وحقيق على اهلل أن ال يأتيين 
أهله  إىل  وقــلــبــه  رده  إال  مــكــروب 
مسرورا ». وسائل الشيعة ج14 لقد 
زين  اإلمــام  الظاهرة  هــذه  صاحبت 
إمامته  مدة  السالم  عليه  العابدين 
ونضاله، حبيث ال ميكن املرور على 
أي مرفق من مرافق عمره الشريف، 
الكرمية،  مواقفه  من  موقف  أي  أو 

العني 
الباكية 

منبع 
فيض اهلل
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إال بالعبور من جمرى دموعه وفيض 
عيونه. وال ريب أن البكاء، كما أنه ال 
يتهيأ لإلنسان إال عند التأثر باألمور 
وحرقة،  وإثــــارة  حساسية،  األكــثــر 
عن  والــرتويــح  للهدوء  سببا  ليكون 

النفس. 
فكذلك هو وسيلة إلثارة القضية، 
أمام اآلخرين، وتهييج من يرى دموع 
الباكي تنهمر، ليتعاطف معه طبيعيا، 
وعلى األقل خيطر على باله التساؤل 

عن سبب البكاء؟
شخصية  ـــبـــاكـــي  ال كـــــان  وإذا 
مرموقة، وامامًا معصومًا مثل اإلمام 
الــســالم، فإن  الــعــابــديــن عليه  زيــن 
لإلثارة،  مدعاة  منه،  البكاء  ظاهرة 
وجلب االهتمام، واحلكام الظاملون، 
دائما يهابون الثوار يف ظل حياتهم، 
واخلنق،  بالقتل  إسكاتهم  فيحاولون 
مهما أمكن، ويتصورون ذلك أفضل 
تطويقهم  أو  منهم،  للتخلص  السبل 

بالسجن واحلبس. 
وكذلك هم حياولون بكل جدية، 
يف إبـــادة آثـــار الــثــورة وحمــوهــا عن 
األنظار، واألفكار حتى ال يبقى منها 

وال بصيص جذوة. 
ولكنهم - رغم كل قدراتهم - مل 
الي  العواطف  اقتالع  من  يتمكنوا 
الباكني  عيون  من  الدموع  تستنزف 
فالبكاء من  أهليهم وقضيتهم،  على 
للباكني  الطبيعية  احلــقــوق  أبــســط 
التاريخ  النظر يف حتليل  أمعنا  وإذا 
الي  األحــــداث،  جمــريــات  وتابعنا 
املعركة  أن  وجــدنــا  كــربــالء  قــارنــت 
احلمر،  الدماء  وإمنــا  بعد،  تنته  مل 
دموعا حارة،  اليوم  أصبحت جتري 
حترق جذور العدوان، وجترف معها 
بالتالي  وتــروي  االحنــراف  خملفات 

أصول احلق والعدالة. 
ظاهرة  الـــطـــغـــاة  يــعــد  ــمــا  ــن ــي وب
والضعف  العجز  على  دليال  البكاء 
واالنكسار واملغلوبية، إن البكاء على 

شهداء كربالء، وثورتها، مل يكن يف 
وقت من األوقات أمر حزن ناتج من 
وال  واالنــكــســار،  بالضعف  إحساس 
عربة يأس وقنوط، لكن قضية أبي 
عبد اهلل احلسني عليه السالم، قد 
وقوعها  قبل  األحــزان عليها  أقيمت 
واستمر  قــــرن،  نــصــف  مـــن  بــأكــثــر 
ــد، فهي إىل  األب احلــزن عليها إىل 

القيامة باقية. 
والذين أثــاروا هذا احلــزن، قبل 
كربالء:  بعد  املآمت  وأقاموا  كربالء، 
عليهم  البيت  أهــل  مــن  األئــمــة  هــم 

السالم. 
فمنذ ولد احلسني عليه السالم 
وآله  عليه  اهلل  صــلــى  الــنــي  أقـــام 
وسلم مآمتًا على سبطه الوليد ذلك 

اليوم، 
اإلمـــام علي عليه  أقـــام  وهــكــذا 
ولده  على  الــعــزاء  الــســالم، جملس 

احلسني عليه السالم، ملا مر على
طريقه  يف  وهـــو  ــالء،  ــرب ك أرض 
إىل صفني، فوقف بها، فقيل: هذه 
ــالء، ثم  كــربــالء، قــال: ذات كــرب وب
هاهنا  فقال:  مكان،  إىل  بيده  أومأ 
موضع رحاهلم، ومناخ ركابهم، وأومأ 
بعده إىل موضع آخر، فقال: هاهنا 
مهراق دمائهم )حبار االنوار ج17(. 
ورثاه أخوه احلسن عليه السالم 
أبا عبد  يا  يوم كيومك  له: ال  وقــال 
 ... شـــيء  كــل  عليك  ويــبــكــي  اهلل... 

)اللهوف يف قتلى الطفوف(. 
السالم  عــلــيــه  احلــســني  ــى  وحــت
البكاء  إىل  ودعا  نفسه  نعى  نفسه، 
عليه،  املؤمنني  على مصيبته، وحث 
حيث قال: أنا قتيل العربة ال يذكرني 
مؤمن إال بكى )فضل زيارة احلسني 

للعلوي ص41(. 
وهكذا األئمة عليهم السالم بعد 
الــبــكــاء على  احلــســني، أكـــدوا على 

احلسني بشتى األشكال. 
بالبكاء  الكبري  االهــتــمــام  وهــذا 

إمّنا نشأ من توصية الرسول الكريم 
واألئّمة  وسلم  وآلــه  عليه  اهلل  صلى 
عليهم السالم من خالل احلّث األكيد 
والتوجيه الشديد إليه.. لذا اعتّد به 
أو  احملّدثون  سواء  اإلمامّية،  علماء 
فتاواهم  يف  الفقهاء  أو  املـــؤّرخـــون 
حيث  احلسينّية،  بالشعائر  املتعّلقة 
العمود  كــأّنــه  عندهم  الــبــكــاء  يــربز 
وما  احلسينّية..  الشعائر  خيمة  يف 
بقّية  أو  اإلمامّية  فقهاء  إليه  ذهــب 
هو  ليس  اإلمــامــّيــة  علماء  أصــنــاف 
وإمّنــا هو ما  كفتاوى مسّلمة،  فقط 
الواردة  العديدة  األبــواب  إليه  تشري 
يف الــشــعــائــر احلــســيــنــّيــة.. وهـــو أّن 
ــبــاب الشعائر  وُل الــبــكــاء هــو عــمــدة 
من  قسمًا  فقط  وليس  احلسينّية.. 
هو  بل  احلسينّية،  الشعائر  أقسام 

لّب الشعائر احلسينّية وأهّمها:
)الشعائر احلسينية بني االصالة 

والتجديد(.. 
وكــمــا ذكــرنــا أّن الــروايــات الي 
ــبــنّي فضيلته  حتـــّث عــلــى الــبــكــاء وت
ليست هي فقط تلك األبــواب الي 
البكاء  عــنــوان »فضل  ُعــِقــدت حتــت 
وثواب البكاء على سّيد الشهداء عليه 
السالم « بل كّل األبواب الي وردت 
للبكاء..  مناسبة  بأدنى  تشري  حوله 
أو  يرادفها  أو مبا  البكاء  بلفظ  إّمــا 
حّتى  خمتلفة..  وبــإشــارات  يالزمها 
أّن بعض املتتّبعني مّمن له باع واسع 
ورد يف  أّنـــه  ذكــر  التحقيق  هــذا  يف 
يقرب  ما  البكاء  ويـــرادف  يــالزم  ما 
الشعائر  حـــول  لفظة  مخــســني  مــن 
الّلدم،  أو  الَلْطم،  مثل:  احلسينّية، 
القلق، اهللع، اجلزع، البكاء، النوح، 
الندبة، الصيحة، الصرخة، احلزن، 

التفّجع، التأمل، وغريها.. 
وأيـــضـــًا هــنــاك إشـــــارات أخرى 
وأّنه  البكاء،  الرتكيز على  كيفّية  يف 
من عمدة أبواب الشعائر احلسينّية 
كذلك ما ُذكر يف تاريخ احلسني عليه 
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السالم - التاريخ الروائي - مضافًا 
لكتب التاريخ املختلفة، وكثري منها عن 
طريق مصادر العاّمة، مثل تاريخ ابن 
البغدادي  اخلطيب  وتاريخ  عساكر، 
على  البكاء  تــذكــر  وكّلها  وغــريهــا.. 
حّتى   ; السالم  عليه  الشهداء  سّيد 
األنبياء قد َبكوه قبل والدته، بل قبل 
عليه  اهلل  اخلــامت صلى  النّي  والدة 

وآله وسلم.. 
فقضّية كون البكاء هو العمدة يف 
أمرًا  يكون  يكاد  احلسينّية  الشعائر 
واضــحــًا ; ولــرمّبــا ُيــدّقــق يف التعبري 
بأن ُيقال بأّن البكاء هو جوهر وروح 
األدّلة  وحبسب  احلسينية..  الشعائر 
الواردة فإّننا لو كّنا جنمد على ظاهر 
األدّلة، لرأينا أّن للبكاء مكانًة وأهمّيًة 
الشعائر  أقــســام  بــني  مــن  بها  يتفّرد 
احلسينّية األخرى.. فالبكاء كاجلوهر 
احلسينّية،  الشعائر  ألقسام  والــروح 
ــا إلــغــاء الــبــكــاء عــن الشعرية  وكــأمّن
احلسينّية هو عبارة عن ختليته عن 
عن  الشعائر  لتلك  ومسخ  جــوهــره، 

حقيقتها.. 

سؤال
احلسني  اإلمـــام  على  للبكاء  هــل 
أودليل شرعي؟  مسوغ  السالم  عليه 
ومــا فــائــدة هــذا الــنــوع مــن البكاء؟ 

وماهي اآلثاراملرتتبة عليه؟ 

 الدليل األول
ال؟  أم  جائزشرعا  البكاء  أصــل 
ونرى  الكريم  بالقرآن  نتمسك  حنن 
وتعاىل يف  سبحانه  اهلل  يقول  مــاذا 
أن  املــالحــظ  مــن  الــبــكــاء  مشروعية 
املـــوىل عــز شــأنــه حيــدثــنــا عــن ني 
عليه  يعقوب  اهلل  ني  وهــو  معصوم 
السالم ملا غاب عنه إبنه يوسف مدة 
الــزمــن حــزن عليه حــزنــا وبكاه  مــن 
طويال قال تعاىل: }وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وََقاَل 

عَيْنَاهُ  ��تْ  وَابْ��يَ��ضَّ يُ��وسُ��فَ  َأسَ��َف��ى عََلى  يَ��ا 
مِ���نَ الْ���حُ���زِْن َف��هُ��وَ َك��ظِ��ي��مٌ{ سورة 

يوسف/84. 
معنى ذلك ان الني يعقوب عليه 
الــســالم مــن شـــدة بــكــائــه عــلــى إبنه 
أصبح أعمى وقد كف بصره والدليل 
يوسف  أن  ـــرى  والي كفيف  ــه  أن على 
مع  قميصه  بــعــث  ملــا  الــســالم  عليه 
}اْذهَبُوا  قال:  وجدوه  بعدما  إخوانه 
يَْأتِ  َأبِي  وَجْهِ  عََلى  َفَألُْقوهُ  هََذا  بَِقمِيصِي 

بَصِريًا{ يوسف93
أن بكاء الني يعقوب عليه السالم 
ليس بكاًء عاديا وال عاطفيا وإمنا كان 
بكاؤه من أجل إثارة معنوية حيث أنه 
كان يبكي على ني من أنبياء اهلل وعلى 
املخلصني  املقربني  األولياء  من  ولي 
رجال  كــان  السالم  عليه  يوسف  ألن 

عظيما وكان صديقا فيستحق البكاء 
واجلزع  املعنوي حملنته  والتأثر  عليه 

عليه، وفقد البصرألجله. 
عليهم  البيت  أهــل  شيعة  أيــضــا 
اإلمام  على  يبكون  عندما  الــســالم 
يبكون  إمنــا  الــســالم  عليه  احلــســني 
على ولــي من أولــيــاء اهلل وهــو إمام 
عليهم  الــطــاعــة  ومــفــرتض  معصوم 
والقيم  املــبــادئ  على  يبكون  وأيــضــا 
املقدسة الي كان حيملها  والرسالة 
الضيم  أبــي  أجلها  مــن  وقــد ضحى 
تأريخ  يف  مثيل  هلــا  لــيــس  تضحية 

البشرية مجعاء. 
ــــرب مسوغ  وهــــذا قـــد يــكــون أق
شرعي يعطي احلق ملشروعية البكاء 
والعزاء على رحيانة املصطفى وسيد 

الشهداء عليه السالم. 
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 الدليل الثاني
مجيع املسلمني من الفريقني سنة 
اهلل  صلى  الني  أن  يـــروون  وشيعة 
عليه وآله وسلم ملا تويف إبنه إبراهيم 
جاءوا به ووضعوه يف قربه وضع يده 
حتت خاصرته وبكى على ولده وبكى 
البكاء  ــفــع  وارت لبكائه  احلــاضــرون 
والــنــحــيــب ثــم قـــال صــلــى اهلل عليه 
الــعــني، وحيزن  }تدمع  وســلــم:  وآلـــه 
الرب{  مايسخط  والنــقــول  الــقــلــب، 

الكايف/459: 1. 

 الدليل الثالث
ملا استشهد محزة بن عبد املطلب 
رجع الني صلى اهلل عليه وآله وسلم 
انتهاء  بعد  املسلمني  املقاتلني  مــع 
احلرب إىل املدينة فمر على البيوت 
ــل تــبــكــي على  ــوائ ــع فــســمــع بــعــض ال
أهله يف  وكــان عمه محــزة  شهدائها 

مكة املكرمة وليس له أهل يف املدينة 
فقال  عــلــيــه،  احلــــداد  يقيموا  حــتــى 
وسلم:  وآلــه  عليه  اهلل  صلى  الني 
}وأما عمي محزة فال بواكي له على 

مثل محزة فلتبك العيون{
بعد ذلك أصبحت العوائل الفاقدة 
وتبكي  تندب  قتالها  تندب  أن  قبل 

على محزة أسد اهلل وأسد رسوله. 
العديد  وهناك  أدلــة  ثالثة  هــذه 
من املصادرذكرت طائفة أخرى تدلل 

على مشروعية البكاء والعزاء. 
 

كتاب  يف  الــبــيــهــقــي  روى  أوال: 
دالئل النبوة وهو من كبار علماء اهل 
إبن كثري يف  السنةواجلماعة، وروى 
اهلندي  واملتقي  دمشق،  تأريخ  كتاب 
تأريخ  واحلــلــي يف  الــعــمــال  كنز  يف 
املعتربة،  املــصــادر  مــن  وكــثــري  حلب 

بأن جربئيل عليه السالم أقبل إىل 
وسلم  وآلـــه  عليه  اهلل  صلى  الــنــي 
وأخربه بقتل احلسني عليه السالم 
شهادته  بنبإ  الوحي  من  مسع  وملــا 
بكى ثم ناوله األمني تربة من تراب 
لــه: هــذه الرتبة الي  كربالء وقــال 
يقتل عليها ولدك احلسني فتناوهلا 
وسلم  وآلـــه  عليه  اهلل  صلى  الــنــي 
فــشــمــهــا وقــبــلــهــا واحــتــفــظ بــهــا يف 
}ما رأينا  ثم قال أصحابه:  قــارورة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

ضاحكا بعد ذلك اليوم{. 
 

ـــــن حـــجـــر يف  ـــا: يـــنـــص اب ـــي ـــان ث
يف  والبيهقي  احملــرقــة،  الــصــواعــق 
جممع الزوائد واحلاكم النيسابوري 
الصحيحني  عــلــى  املـــســـتـــدرك  يف 

قالوا: 
}ملا قــتــل اإلمــــام احلــســني عليه 
السالم إنكسفت الشمس، وأظلمت 
بعضها  الكواكب  وضربت  السماء، 
واضح  يف  النجوم  وظــهــرت  بعضا، 
قد  القيامة  أن  الناس  وظن  النهار، 
أن  يدلنا على  النص  قامت{، وهذا 
تبِك عليه  السالم مل  احلسني عليه 
وإمنا  عليها  ومـــن  وحــدهــا  األرض 
بكته مجيع كواكب السماء ومن سكن 

فيها. 
اإلمــــام  عـــن  ورد  وأخــــريًافــــقــــد 
تعاىل  اهلل  عــجــل  املـــهـــدي  احلــجــة 
الناحية  زيـــارة  الــشــريــف يف  فــرجــه 
احلسني  جــده  يــنــدب  وهــو  املقدسة 

عليه السالم ويقول: 
وعاقين  الدهور،  أخرتين  }فلئن 
عــن نــصــرك املـــعـــذور، ومل أكـــن ملن 
ـــا، وملـــن نــصــب لك  حـــاربـــك حمـــارب
صباحا  فألندبنك  مناصبا،  العداوة 
الدموع  بدل  عليك  وألبكني  ومساًء، 
دمــــا، حــســرة عــلــيــك وتــأســفــا على 
بلوعة  أمــوت  حتى  وتلهفا  مادهاك، 

املصاب، وغصة اإلكتياب{. 
امساء جاسم   
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من  جــديــد  بتحقيق  الــيــوم  نــبــدأ 
خادمات  كنساء  بنا  وخـــاص  نــوعــه 
وهو نور جمللتنا القوارير، عن موقع 
وطأته اعظم امرأة يف تاريخ االسالم 
)عليه  احلـــســـني  اإلمـــــــام  شـــريـــكـــة 
السيدة  تــلــك  ــســالم( يف اجلــهــاد  ال
امري  فيها شخصية  الــي جتسدت 
)عليه  طالب  ابــي  بن  علي  املؤمنني 
السالم( فيه كثيب من رمال مسي 
فوقه  ومن  الزيني  بالتل  بعد  فيما 
املصاب  العظيمة  السيدة  هذه  رأت 
السماء،  مالئكة  ابكى  طاملا  ــذي  ال
التل رأت االمام  فهي من على هذا 
السبط الشهيد جالسا على االرض 
جيود بنفسه اعياه نزف الدم وكانه 
جرح واحد ومن بعد ذلك رات ذلك 
له عرش  اهتز  الذي  املرعب  املنظر 
السماء ذلك املنظر الذي تدكدكت له 
االرض واهتزت له اجلبال ذلك املنظر 
الذي احزن حتى احليتان يف البحار 
والوحوش يف القفار عندما رات مشر 
اخلنا حيتز الرأس الشريف بل حيتز 
اشرف راس يف الوجود رأس اإلمام 
الـــســـالم( السبط  احلــســني )عــلــيــه 
اوىل  التل  هــذا  على  من  فانطلقت 
عندما  احلسينية  الثورة  انتصارات 
الوحي  بنت  مدوية  اطلقتها صرخة 
عــنــد مــنــاداتــهــا جلــدهــا رســـول اهلل 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم( يف ان 
احلسني على الثرى مسلوب العمامة 
هي  الصرخة  تلك  فكانت  ـــردى  وال
الي قوضت اركان حكم ابن معاوية 
العد  ابتدأ  الوقفة  تلك  فمن  اللعني 
هذا  الطاغية  حكم  لفرتة  التنازلي 
املكان فيما بعد صار قبلة للصابرين 
وكعبة للمحتسبات فقد بين مسجدا 
ومقاما فاردنا ان نستشرف التاريخ 
يف مــراحــل بــنــائــه والــقــائــمــني عليه 

والعاملني فيه. 
 فتوجهنا بسؤالنا اىل االخ نعمة 
التل  كــريــم مصلح مــســؤول  حمــمــود 

الزيني عن تأرخيية التل الزيني؟
ــتــل عـــرف منذ  ال ان  فـــأجـــاب:   
عليه  وقــفــت  ان  بعد  الــطــف  واقــعــة 
عقيلة البيت اهلامشي زينب الكربى 

)عليها السالم(. 
الــقــواريــر: ما هي املــراحــل الي 

مر بها بناء التل؟
املنطقة  هـــذه  كـــان يف  فــأجــاب: 
سوق كبري وكان التل الزيني ضمن 
هـــذا الــســوق وجبــانــبــه بــيــت صغري 
اشرتاه احد احملسنني واوقفه للعتبة 
الــوقــت متت  ذلــك  ومــن  احلسينية، 
توسعة التل الزيني وقد جدد بناؤه 
على ثــالث مراحل حتى وصــل اىل 

ما ترونه االن. 

القوارير: وقد لفت نظرنا ان اكثر 
الزائرين اىل هذا املقام الشريف هو 
ان  واضــح جــدا يف  والسبب  النساء 
هذا املكان كان موقوفا الم املصائب 
السالم(،  )عــلــيــهــا  الـــكـــربى  ــنــب  زي
من  االنتهاء  بعد  بالنساء  فــاحلــري 
زيــارة االمــام احلسني )عليه سالم( 
ان يتوجهن اىل ذلك املكان الشريف، 
لذلك توجهنا بالسؤال اىل االخ نعمة 
فيها  تكثر  الــي  االيــام  عن  حممود 
زيارة النساء وتربكهن يف هذا املكان 

الشريف 
يف  مستمرة  الزيارة  ان  فأجاب: 
مجيع ايام القائمني على التل الزيني 
ما  لنا  تذكري  أن  لِك  القوارير: هل 

رأيت من كرامات اثناء خدمتك؟

تل انكشفت فيه 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( احزان آل محمد 
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عديدة  الـــكـــرامـــات  فـــأجـــابـــت: 
السالم(  )عليها  زينب  السيدة  الن 
الــذي منه يؤتى لكين  هي باب اهلل 
معي،  كرامة حصلت  سأحتدث عن 
تعرضت حلادث  قد  ابني  ان  وهي 
وعندما  تــنــزف  وظــلــت  اصـــطـــدام 
عرضتها على االطباء قالوا ان هذا 
النزف داخلي ولن يتوقف وقد يؤدي 
ابني  سأفقد  انــي  او  عوقها  اىل 
توجهت اىل موالتي  لذلك  العزيزة، 
وقلت  السالم(  )عليه  زينب  السيدة 
اني خادمتكم وندبت من هذا املكان 
)عليه  الــعــبــاس  الفضل  ــا  اب ســيــدي 
الــســالم( واالمــــام احلــســني )عليه 
السالم( وتقربت اىل اهلل تعاىل بهم 
عودتي  وبعد  ابني،  شفاء  وطلبت 

الزيارة بشرت من احد االطباء  من 
ابني خبري وقد شفيت، وهذا  بان 
موالتي  وبــربكــة  تــعــاىل  اهلل  بفضل 

زينب الكربى )عليها السالم(. 
توجهينها  اخرية  كلمة  القوارير: 

اىل الزائرات؟
كلمي  ان  مــتــفــضــلــة:  فــاجــابــت 
االخرية هي اوصي اخواتي الزائرات 
والعفة  بالصرب  والتحلي  باالخالق 
الكربى  زينب  وموالتنا  سيدتنا  الن 
الصرب  جبل  هــي  الــســالم(  )عليها 
ورمز العفة، الذي نستمد منه القوة 
وهي  والــصــرب،  واالرادة  والــعــزميــة 
الي ضحت باعز ما متلك من اجل 
الــديــن االســالمــي واالمــتــثــال بسنة 
عليه  اهلل  )صلى  املصطفى  جدها 

وآله وسلم(. 
واخــريا اقــول من الصعب علينا 
كنساء مسلمات ان خنتم حديثنا عن 
نرباسا  كربالء  من  جعلت  اسطورة 
االسالم  غايتها  مسلمة  امــراة  لكل 
السيدة  تــلــك  ــة،  ــف ــع وال واحلـــجـــاب 
الي متثلت بشخصية امها الزهراء 
)عليهن  الــكــربى  وجــدتــهــا خــدجيــة 
عاشوراء  خــلــدت  ســيــدة  الـــســـالم( 
ولدينها  خلالقها  وطاعتها  بصربها 
والمــامــهــا، فــكــانــت املــــرأة قـــدوة يف 
هي  ضحت  مبا  احلسينية  النهضة 
املصطفى  جــدهــا  لــديــن  وأخـــوهـــا 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(. 
احلاجة صبا اخلفاجي

ČĔ

صفر 1435 هـ  - كانون األول 2013م



الصحة تاج على رؤوس األصحاء 
اليعرف قيمتها إال المريض

يــكــثــر احلـــديـــث عـــن االمــــراض 
وخـــاصـــة األمـــــراض اخلــبــيــثــة لدى 
مشكلةالعصر  أصــبــح  ــه  الن الــنــســاء 
وبات يشكل خطرًا على حياة أغلب 
العنصر  املـــــرأة  أن  ومبــــا  ـــاس،  ـــن ال
لذلك  املتكامل  باجملتمع  األســاســي 
حرصت الدولة ووزارة الصحة على 
وتثبيت  الصحية  الــرعــايــة  تــقــديــم 
السالمة  )إكــتــمــال  وهـــو  مفهومها 
ومن  والعقلية(  والنفسية  اجلسدية 
أجل حتسني نوعية احلياة والنهوض 
كان  أفـــرادًا ومجــاعــات  يف اجملتمع 
الثدي  أمــراض  مسؤولة  مع  لقاؤنا 

والسرطان فسألناها: 
تتفضلي  أن  أرجــــو  الـــقـــواريـــر: 
حياتِك  عن  موجزًا  للقارئ  وتقدمي 

الشخصية؟
فاطمة  الــــدكــــتــــورة  اجلــــــــواب: 
عملُت  نسائية  ممارسة  احلسناوي 
ويف سنة  ــة،  ــت ــاب ث مـــراكـــز  عـــدة  يف 
)2001( أستلمت املهام األستشارية 
أمرأة  أول  فكنت  الــثــدي  ألمـــراض 
أمارس  وأنـــا  اجملـــال  هــذا  تعمل يف 
الوقت وحلد  ذلــك  منذ  هــذا  عملي 
يد  على  وزمــيــالتــي  ــدربــت  وت األن، 
العاصمة  يف  أخــتــصــاص  جــراحــني 
دورات  يف  دخــلــنــا  وكـــذلـــك  بـــغـــداد 

تطبيقية مكثفة. 
ختصصكم  هـــــذا  الــــقــــواريــــر: 
أي  جـــدًا  ــنــادرة  ال التخصصات  مــن 
فبماذا  الطبية  العلوم  حــافــات  مــن 
الطب  كلية  يف  لــألخــوات  تنصحني 

خبصوص هذا التخصص؟
ــــال يف  ــــب اجلــــــــواب: عـــــــادًة اإلق
الدراسات الطبية من قبل الطالبات 

النسائية  األمـــــــراض  ــى  عــل يـــكـــون 
اإلختصاصات  وتـــكـــون  والـــــــوالدة، 
الــرجــال، ولكن  األخــرى من نصيب 
بعد احلرب إزدادت املشاكل املرضية 
اإلختصاصات  حنو  التوجه  فصار 
وسونار  كيمياوي  طب  من  األخــرى 

وغريها. 
املريضة  تعريف  أرجو  القوارير: 

بعمل االستشارية؟
كانون  يف  االســتــشــاريــة  فــتــحــت 
حضور  ــــة2001وكــــان  ســــن الـــثـــانـــي 
النساء اىل االستشارية بنسب قليلة 
يتوجهون  ألن أغلب املراجعني كانوا 
إنقطاع  ــعــد  وب ــكــن  ول بـــغـــداد،  اىل 
الطريق وصعوبة الذهاب اىل بغداد 
والرجوع منها حتول الوضع وأصبح 
أغلب املراجعني يأتون للفحص هنا، 
كــانــت غــرفــة الــفــحــص صغرية 
كان  ـــــذا  ول بــســيــط،  ـــــاث  اث وذات 

لقاء العدد

كفاءات طبية يف اإلستشارية
احلاجة صبا اخلفاجي

تصوير: جنان عبدالرضا
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ايضًا،  والتشخيص بسيطًا  الفحص 
جهاز  وصـــل   2003 ســنــة  ولــكــن يف 
نــصــبــُه بعد  والــكــشــف ومّت  األشــعــة 
بعد  توسعنا  ثــم  االمــــور،  اســتــقــرار 
مدينة  جممع  يف  االستشارية  بناء 
احلسني الطبية الذي انت فيه االن 
ثاِن لالشعة  ّإسترياد جهاز  وقد مت 
ومت نصبُه ايضا، فاذا ما نظرنا اىل 
حالة االستشارية يف امراض الثدي 
قبل سنوات وقارناها مع ماهي عليه 
يف  للمقارنة  جمــال  ال  لوجدنا  اآلن 

ذلك واحلمد هلل رب العاملني. 

توعية  هـــنـــاك  هـــل  الـــقـــواريـــر: 
ودورات للنساء للكشف عن سرطان 

الثدي؟
اجلواب: الربامج كثرية ومتنوعة 
فمثال نقوم يف يوم اللقاحات بتقديم 
حماضرة للنساء استغالال لوجودهن 
مع اطفاهلن يف املستشفيات وكذلك 
ندوة  وهــو  خــاصــًا  برناجمًا  وضعنا 
تثقيفية للعتبتني احلسينية والعباسية 
وخماطر  مشاكل  بيان  منها  الغاية 
والتشجيع  اخلــطــري  املــــرض  هـــذا 
بنشر  وقمنا  املبكر،  الفحص  على 
املرأة  لتوعية  )مــلــفــات(  فــولــدرات 
والقيام بالفحص الذاتي هلا لكي تقي 

نفسها من هذا املرض اخلطري. 
الــقــواريــر: هــل ألجــهــزة الفحص 

الي لديكم تأثري على النساء؟
اجلـــواب: ابــدا التــوجــد اي آثار 
ســلــبــيــة عــلــى صــحــة الـــنـــســـاء من 
العكس  بــل  اوغـــريهـــا،  اشــعــاعــات 
االجهزة  هذه  امنا وضعت  ذلك  من 
النساء،  امــراض  املبكر عن  للكشف 
لكن للخوف عامل مهم على نفسية 
املريضة وعادًة كل انسان خياف من 

ما جيهل. 
القوارير: نسبة املرض يف العراق؟ 

كم او اي االعمار اكثر؟
الثدي  ســرطــان  يعترب  اجلـــواب: 

الرئة  ســرطــان  بعد  مــن  الثاني  هــو 
العراق،  يف   %32 اىل  نسبته  وتصل 
سن  بعد  هو  عرضة  االعمار  واكثر 
االربعني، لكن نتيجة التلوث يف البلد 
واالشــعــاعــات اصبحت االصــابــة يف 
هذه  يف  ويــكــون  ايضا  املبكر  السن 

املرحلة اكثر اصابة وخطورة. 
توجد معوقات يف  القوارير: هل 

عملك؟ 
اجلـــواب: املــعــوقــات مــوجــودة يف 
كل جمال من جماالت احلياة ولكن 
اكثر ما يعيقين هو املريضة نفسها، 
ــعــدم اخـــذهـــا االمـــــور على  وذلــــك ل
حممل اجلد وجتاهلها عن كثري من 
مراحل الفحص مما يؤدي اىل خلل 

يف العمل والتشخيص. 

القوارير: هل من نصائح تقدمنها 
للمرأة يف جمتمعنا؟

ــورة كــثــرية ولكن  ــت ــدك ــت ال اجــاب
اهمها هي: 

النساء بعمر 15 - 50 سنة    - 1
جيري الفحص كل شهر ويفضل بعد 
انتهاء الدورة، او االسبوع االول بعد 

الدورة. 
فما  سنة   50 بعمر  النساء    - 2
فوق ) اي انقطاع الدورة الشهرية( 
جيري الفحص خالل االسبوع االول 
من كل شهر او تقوم املــرأة بتحديد 

وقت ثابت شهريا للفحص. 
السريري  الفحص  يفضل    - 3
الطبيبة  قــبــل  مـــن  ســنــويــا  لــلــثــدي 
هناك  ـــان  ك اذا  خــاصــة  املــخــتــصــة 

امراض سابقة للثدي. 
وخاصة  الـــوراثـــة  عـــوامـــل    - 4
تاريخ مع هذه  الي هلا  العوائل  يف 
األمراض جيب على نسائهم مراجعة 

اإلستشارية وبشكل دوري. 
الدكتورة  الــيــنــا  ــــت  أدَل واخــــريا 
معلومة مشكورة  احلسناوي  فاطمة 
عليها وتشكل هذه املعلومة نداء لكل 
استشاريتنا يف  مراجعة  ان  النساء: 
حتتاج  ال  الطبية  احلــســني  مدينة 
طبيب  قبل  من  حتويل  اىل  اطالقا 
خمتص او طبيبة خمتصة او عيادة 
خارجية، بل ميكن الي امراة مراجعة 
استشاريتنا بشكل مباشر وانا ادعو 
مجيع النساء يف حمافظتنا حمافظة 
عليها،  وللكشف  للمحافظة  كربالء 
وامتناني  شــكــري  جبــزيــل  واتـــقـــدم 

اليكن واىل أسرة جملة القوارير. 
القوارير: يف ختام لقائنا هذا مع 
املوفقية  نتمنى هلا  فاطمة  الدكتورة 
من  ملسناه  ملــا  والــســداد  عملها  يف 
كطبيبة  عملها  اداء  على  اخالصها 
الثدي  امــراض  مركز  يف  استشارية 
يشفي  ان  له  خملصني  اهلل  وندعو 
مرضانا وحيفظ بلدنا من كل سوء. 
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عليه  احلــســني  اإلمـــــام  ثــــورة  إن 
لتصحيح  نــاجــحــة  خــطــوة  الـــســـالم 
والعدل  وإعــادة مظاهر احلق  املسار 
اجلبار   ُ عمله  إن  حــتــى  احلــيــاة  يف 
هذا فاق به الكثري من أدوار وأعمال 
جهة  من  كلُه  هذا  السابقني  األنبياء 
إهتمام  إن  نــقــول  ثــانــيــة  جــهــة  ومـــن 
عليه  احلسني  اإلمـــام  بذكر  األنبياء 
واحلزن  الـــعـــزاء  إظــهــار  أو  الــســالم 
كذلك  كــان  إمنــا  اجللل  مصابه  على 
الــنــي حممد صلى  مــن  ألنـــُه بضعة 
اهلل عليه وآله وسلم أنه منه وهو منه 
كما نّص الني حممد صلى اهلل عليه 
إذ قال )ُحسني مين وأنا  وآله وسلم 
من ُحسني(، فعندما قتلوه إمنا قتلوا 
النبوة وأعتدوا  املصطفى وأراقوا دم 
على مــقــام هــو أشـــرف املــقــامــات يف 
األرض والسماء فإن روح الني حممد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم جتري يف 
فكان  الــســالم  عليه  احلسني  اإلمـــام 

واألرض  السماء  عليه  تبكي  أن  حقًا 
ومن عليها. 

مسيرة األنبياء في أرض 
كربالء

إن كــل مــن يف الــســمــاء قــد بكى 
السماء،  ـــســـالم  ال عــلــيــه  احلـــســـني 
واملالئكة  والوحش  والطري  واألرض 
يبكيه  فكّل  واجلن،  واإلنس  واألنبياء 
وخلقتُه  يــتــنــاســب  الـــــذي  بــالــشــكــل 
التكوينية لقد بكاُه العامل بأكملِه عليه 

)أفضل الصالة والسالم(. 
الذين  األنبياء  بعض  هنا  ونذكر 

مروا يف أرض كربالء:
ذكر أن آدم عليه السالم ملا هبط 
اىل األرض مل ير حواء فصار يطوف 
األرض يف طلبها فمر بأرض فأعتل 
وأعتاق وضاق صدره من غري سبب 
وعثر يف املوضع الذي قتل فيه اإلمام 
احلسني عليه السالم حتى سال الدم 

السماء  اىل  رأســه  فرفع  رجليه  من 
وقــال: إهلــي هل حــدث يف شــيء من 
طفت  فإني  به؟  فعاقبتين  آخر  ذنب 
مثل  سوء  أصابين  ما  األرض  مجيع 
فأوحى  األرض  هــذه  أصابين يف  ما 
اهلل تعاىل إليه: يا آدم ما حدث منك 
من  األرض  هذه  يقتل يف  ولكن  ذنب 
دمك  فــســال  ظلما  احلــســني  ـــدك  ول
موافقة لدمه فقال آدم عليه السالم: 
ومن قاتله؟قال: قاتلُه يزيد لعني أهل 
فأي  آدم:  فقال  واألرض  السموات 
ألعنه  فقال:  ياجربئيل  اصنع  شــيء 
أربــع مــرات ومشى حتى وصــل جبل 

عرفات فوجد حواء هناك، 
كذلك جــرى احلــال مــع نــي اهلل 
ملــا ركــب السفينة  الــســالم  نــوح عليه 
فلما مرت  الــدنــيــا  بــه مجيع  طــافــت 
وخاف  األرض  أخذتُه  كربالء  بأرض 
نوح من الغرق فدعا ربه وقال »إهلي 
طفُت مجيع الدنيا وما أصابين فزع 

مسيرة االنبياء في أرض كربالء
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مــا أصــابــين يف هــذه األرض؟  مثل 
فقال:  السالم  عليه  جربئيل  فنزل 
يانوح يف هذا املوضع يقتل احلسني 
إبراهيم  اهلل  ني  وأن  السالم  عليه 
اخلليل عليه السالم قد مّر يف أرض 
كــربــالء وهـــو راكـــب فــرســًا فعثرت 
إبــراهــيــم عليه  نــي اهلل  بــه وسقط 
السالم من الفرس وشّج رأسه وسال 
ربه  اىل  االستغفار  يف  وأخـــذ  دمــه 
وقـــال: إهلــي أي شــيء حــدث مين؟ 
السالم  عليه  جــربئــيــل  إلــيــه  فــنــزل 
وقال: يا إبراهيم ما حدث منك ذنب 
األنبياء  يقتل سبط خامت  ُهنا  ولكن 
عليه  احلسني  األوصياء  خامت  وابن 

السالم فسال دمك موافقة لدمِه 
السالم  عــلــيــه  إمســاعــيــل  وإن 
الفرات  لُه أغنام ترعى بشط  كانت 
املاء  أنها ال تشرب  الراعي  فأخربه 
من هذه املشرعة من كذا يوم فسأل 
فنزل جربيل  ذلــك؟  عــن سبب  ربــه 
عليه السالم وقال يا إمساعيل سل 
السبب  عــن  جتيبك  فــإنــهــا  غنمك 
املاء؟  هذا  من  تشربني  ال  فقال: مل 
أن  بلغنا  قد  فصيح:  بلسان  فقالت 
سبط  السالم  عليه  احلسني  ولــدك 
حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
من  النــشــرب  فنحن  عطشان  يقتل 
هــذه املــشــرعــة حــزنــًا عــلــيــه،، فقال 
إمساعيل: اللهم العن قاتل احلسني 
زكريا  السالم، وهذا ني اهلل  عليه 
ــع عــلــى تــأويــل«كــهــيــعــص« وهي  اطــل
أنباء الغيب أطلع اهلل  احلــروف من 
عليها  زكريا  عبدُه  وتعاىل  سبحانه 
صلى  حممد  نبينا  على  قّصها  ثــم 
اهلل عليه وآله وسلم وذلك أن زكريا 
أن  عزوجل  اهلل  ســأل  السالم  عليه 
يعلمه األمساء اخلمسة فهبط عليه 
إياها  فعلمه  السالم،  عليه  جربئيل 

إذا ذكر  الــســالم  زكــريــا عليه  وكـــان 
حمــمــدًا وعــلــيــًا وفــاطــمــة واحلسن 
سرى  أمجعني  عليهم  اهلل  صــلــوات 
عنُه همُه واجنلى عنُه كربُه وإذا ذكر 
احلسني عليه السالم خنقتُه العربة 
فقال ذات يوم: يا إهلي ما بالي إذا 
ذكرت أربعة منهم تسليُت بأمسائهم 
احلسني  ذكــــرُت  وإذا  هــمــومــي  مــن 
عــلــيــه الــســالم تــدمــع عــيــين وتثور 
زفرتي فأنبأُه اهلل عزوجل عن قصته 
كربالء  فالكاف  )كهيعص(  وقـــال: 
واهلاء هالك العرتة الطاهرة والياء 
يزيد وهو ظامل اإلمام احلسني عليه 
السالم، والعني عطشه والصاد صربه 
فلما مسع بذلك زكريا عليه السالم 
ندب: إهلي أتفجع خري مجيع خلقَك 
بولده إهلي أتنزل هذه الرزية بفنائه 
إهلي أتلبس علّيًا وفاطمة ثياب هذه 
الفجيعة  هــذه  كربة  وحتــلّ  املصيبة 
أرزقين  اللهم  قــال:  ثــم  بساحتهما 
ولدًا تقُر بِه عيين على الكرب وأجعله 
وارثًا رضيًا يوازي حملهُ  مين حمل 
وثبتين حببِه  السالم  عليه  احلسني 
ثم أفجعين به كما تفجع به حممدًا 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وكان محل 
وكذلك  أشهر  ستة  زكريا  بن  حييى 
وكان  السالم  عليه  احلسني  اإلمــام 
عليه  اإلمــام  كاستشهاد  استشهاده 
بن  رأس حييى  وضــع  حيث  السالم 
باغية  زكريا يف طشت وأهــدي اىل 
كما وضع رأس االمام احلسني )عليه 
السالم يف طشت( وأهدي اىل يزيد 

اللعني. 
وإن موسى عليه السالم كان ذات 
يوم سائرًا ومعه يوشع بن نون فلما 
نعله  جــاء اىل أرض كربالء اخنــرق 
وانــقــطــع شــركــُه ودخـــل احلــســك يف 
رجليه وســال دمــُه قــال: »إهلــي أّي 

شيء حدث مين فأوحى اهلل إليه إن 
هنا يقتل احلسني وهنا يسفك دمُه 

فسال دمك موافقة لدمه. 
كان  الــســالم  عليه  عيسى  وإن 
الــرباري ومعه احلواريون  سائرًا يف 
فــمــروا بــأرض كــربــالء فـــرأوا أسدًا 
كاشرًا قد أخذ الطريق فتقدم عيسى 
عليه السالم اىل األسد وقال له: »مل 
جلست يف هذا الطريق والتدعنا منّر 
فيه؟فقال األسد بلساٍن فصيح: إني 
لن أدع لكم الطريق حتى تلعنوا يزيد 
فرفع  الــســالم،  عليه  احلسني  قاتل 
عيسى عليه السالم يدُه ولعن يزيد 
ودعـــا عليه وأمـــن احلـــواريـــون على 
عــن طريقهم  األســد  فتنحى  دعــائــه 

ومضوا اىل شأنهم. 
عليه  ــــصــــادق  ال اإلمـــــــام  وعـــــن 
السالم«إن إمساعيل بن حزقيل كان 
قومه  اىل  بعثُه  اهلل  أنبياء  من  نبيًا 
فأتاه  ورأســه  وجهه  جلدة  فسلخوا 
ملك ليخربُه: إن اهلل تعاىل يقرئَك 
السالم ويقول قد رأيُت ماصنع بك 
مبا  فمرني  بإطاعتك  أمــرنــي  وقــد 
بن  باحلسني  لي  يكون  فقال:  شئت 

علي عليهما السالم أسوة. 
مصيبة  إن  عــلــى  ــــل  دالئ وهــــذه 
احلسني عليه السالم مل تكن كباقي 
كانت  بل  واآلخرين  األولني  مصائب 
مصيبة فجع بها كل ماخلق اهلل تعاىل 
مما ُيرى ومما اليرى، وبكتُه األرض 
والسماء وسرت املصيبة اىل اآلخرة 
وبكى هلا مالئكة السماء، وندب عليها 
األنبياء واألوصياء، وهذه داللة على 
اإلمام احلسني عليه  عظمة ومنزلة 

السالم وأصحابه األطهار. 
هدى حممود 
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عندما  أنــه  عيان  شاهد  لي  نقل 
كان يف العراق يف مدينة كربالء وذلك 
أمرت  عــامــًا  عشرين  مــن  اكثر  قبل 
الــســلــطــات الــبــعــثــّيــة مبــنــع جمالس 
العزاء واهليئات الشعبية من ممارسة 
ــــام حمّرم  اّي شــعــائــرهــا الــديــنــّيــة يف 
العشرة  يف  ــاخلــصــوص  وب احلـــــرام 
اعتادت  وقـــد  احملـــــّرم.  مــن  ااُلوىل 
العراق  كّل  يف  احلسينّية  اجلماهري 
أن متارس طقوسها الدينّية يف ذكرى 
استشهاد احلسني - عليه السالم - 
وماكانت  الكرام،  بيته  وأهل  واخوته 
ختضع ألوامر السلطة الظاملة حيث 
تعترب ذلك تدخال سافرا يف ممارسة 
الدينّية.  وشــعــائــره  لعبادته  الشعب 
أن  كربالء  اصر مجهور  فقد  وعليه 
السابقة  السنني  يف  كعادته  خيــرج 
من  ومــافــيــه  احلــســني  عــــزاء  ليقيم 
اعالن احلزن والبكاء ولطم الصدور 
والظهور  بالسيوف  الــرؤوس  وضرب 
ومّلاعرفت  والــســكــاكــني.  بالسالسل 
والشرطة  واألمـــن  احلـــزب  سلطات 
كــــربــــالء عـــــّززت  واملــــســــؤولــــون يف 
مــن قــّواتــهــا ورجــاهلــا الــقــذريــن ملنع 
االفراد  واعتقال  احلسينّية  املواكب 

الناقل:  يقول  بها.  القائمني  وتعذيب 
من  اخلانق  اجلــّو  هــذا  ويطالعنا يف 
الغاشم  أفراد احلزب  االرهاب أحد 
املستشفى  يف  كــبــري  مــســؤول  وهـــو 
امسه  كربالء  مدينة  يف  اجلمهوري 
أهالي  مــن  ــيــحــاوي(  )عـــّبـــاس اجلــل
حمافظة  اىل  التابع  اهلندّية  قضاء 
كربالء املقدسة. يقول: متّكنتْ  افراد 
أحد  اعــتــقــال  مــن  واألمــــن  السلطة 
شعائرهم  مارسوا  الذين   - األفــراد 
احلسينية - اذ مسكوه وهو خمضب 
املسؤول  اىل  فجاؤوابه  رأســه،  بــدم 
اجلليحاوي(  )عــــبــــاس  احلــــزبــــي 
املستشفى.  يف  مــقــّره  اىل  وســاقــوه 
بإلقاء  جالوزته  املسؤول  هذا  فامر 
الــبــارد وصــّبــه على رأس هذا  املـــاء 
الفصل  ـــان  وك الــرجــل احلــســيــين - 
املاء  أّن  الــربد - علمًا  قــارص  شتاء 
البارد اذا ُصّب على اجلرح يؤدي اىل 
مضاعفات شديدة وتوّرم املنطقة من 
الرجل  حبياة  يــؤدي  وحتما  الـــرأس 
اىل الوفاة. فالرجل توّجه حنو االمام 
واخيه   - الــســالم  عليه   - احلــســني 
وقال   - الـــســـالم  عــلــيــه   - ــعــبــاس  ال
بلهجة فيها االنكسار والتأثر: سيدي 

)عّباس  من  أترضى  اهلل  عبد  ياأبا 
اجلليحاوي( أن يفعل بي هكذا... ؟! 
من  العاشر  ذلــك يف صباح  كــان 
احملــــّرم... ويف الــيــوم احلـــادي عشر 
املــســؤول احلزبي(  ــاس  يــذهــب )عــّب
مع رئيس شرطة كربالء الذي هومن 
ليجلسوا  الـــرمـــادي،  مدينة  أهــالــي 
على ضفاف حبرية احلبانية الواقعة 
ويلهوا  ــالء  ــرب ك مــديــنــة  أطــــراف  يف 
بشرابهم وسكرهم، غري ان ّالسيارة 
أثــنــاء عودتهم  تــقــّلــهــم  كــانــت  الـــي 
كــهــربــاء فيسقط  بــعــمــود  تــصــطــدم 
الشرطة  رئيس  وزميله  اجلليحاوي 
وكانت  أثــرالــصــدمــة.  مـــن  صــرعــى 
ضربة اجلليحاوي يف رأسه اذ انقّد 
فينتشر  الــصــدمــة  أثـــر  مــن  نصفني 
املدينة مبكربات  اوســاط  اخلــرب يف 
لغرض  احلــــــزب  ـــدهـــا  جـــّن صـــمـــت 
الناس يف تشييع اعداءأهل  مشاركة 
أّنه انتقام  البيت - عليهم السالم - 
عاجل من هذا الطاغية واشفاء غليل 
لذاك احلسيين املوتور }انَّ رَبَّكَ 

َلِباملرْصَاد{. 
سحر نوري
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اذا كانت اآليات الكرمية، والي 
تثري  غيبا،  حفظها  املسلمون  تعود 
الزمن  امـــتـــداد  قــضــيــة  الــنــفــس  يف 
واحنساره وما جيري فيه، فالدراسة 
عن تعبري للتأثري احلادث يف النفس 
بافراغه  بل  الواقع  مبحاكاة  اليكون 
تلزم  خصيصة  وكــل  اجلزئيات  مــن 
بــفــكــرة الزمن  يــتــعــلــق  ـــان  ب ــفــنــان  ال
الفاني، ان االحداث تتحول بأسرها 
ــــقــــرآن( مــاضــيــًا وحـــاضـــرًا  يف )ال
من  وجــه  وهــذا  لغة  اىل  ومستقباًل 
اوجه االعجاز. فاللغة ختتصر صور 

احلياة 
والتحوالت يف الوجود. ان االشياء 
للحقيقة  مادية هي حجب  كظواهر 
ولكن اللغة الي تثري الذهن وحترك 
عملياته هي باب كشف احلجب اىل 

املطلق. 
ولـــذلـــك فــالــفــنــان املــســلــم حني 
يــرســم مــوضــوعــا زخــرفــيــا، مل يكن 
يسعى من ورائه اىل الدقة واحملاكاة 
للواقع، بل اسقاط حدسه العام عن 
عامل غري ذي حدود وفواصل وبقدر 
ماتبدو املنظومة الزخرفية مصحفة 
الغيب  بعامل  ارتباطه  بقدر ما يكون 
اىل  االرتــبــاط  به  يصل  حتى  قويا، 
الــفــكــرة اىل اشــــارة، وقلب  حتــويــل 
الواقع اىل رمز كلي. ثم ان ارتباط 

اهلل عزوجل  بقول  االسالمي  الفكر 
وحبثه عن الصفات االهلية )االرادة، 
القدرة، اخللود، العلم... ( والي هي 
صفات قائمة يف ذاته وليست قائمة 
بال  موجودة  االهلية  والــذات  بغريه، 

علة هلا وال لصفاتها. 
وبالنظر اىل هذه الصفات على 
تشكل  النها  المتناه،  تنوع  ذات  انها 
البشرية  للمعارف  متناهيا  ال  موئال 
على االطــالق. فقد جــاءت مكونات 
الـــتـــجـــريـــد الـــــزخـــــريف االســـالمـــي 
التصويري،  السطح  على  لتحتشد 
الفنان  هلـــواجـــس  صــــادق  كــتــمــثــيــل 
لطبيعة  وجتسيدا  وغــايــاتــه  املسلم 
امتالئه والي تؤدي اىل طاعة اهلل 
ومعرفة ما خلقه من وجود وكائنات. 
ــتــجــرد عـــن كـــل مـــا يشكل  ثـــم ال
امن  فقد  واملــكــان،  للزمان  حـــدودا 
مرتبط  وجودهما  ان  املسلم  الفنان 

بالالمتناهي والالحمدود 
الي  النقطة  اصبحت  هنا  ومن 
يتجلى فيها مفهوم املكان والزمان يف 
اجملرد،  االسالمي  اجلمالي  الفكر 
اهلل  ــان  ب املسلم  اعتقاد  يف  تتجلى 
كل  يف  وجـــود  ــه  ل ــعــاىل  وت سبحانه 
لالنسان  اقــرب  فهو  وزمـــان،  مكان 
من حبل الوريد، وكما يف قوله تعاىل 
}وَنَحْنُ َأْقرَبُ إَِليْهِ مِنْ حَبِْل الْوَِريدِ{ 

هُ اَل  )ق، 16( وهو االول واالخر }اللَّ
إَِلهَ إاِلَّ هُوَ الْحَيُّ الَْقيُّومُ اَل تَْأخُُذهُ سِنٌَة وَاَل 

نَوْمٌ { )البقرة، 255(. 
الفنان املسلم اىل  وهذا ما دعا 
الفكر  يف  اســاســي  مفهوم  جتسيد 
االســالمــي وهــو ان الــزمــان مرتبط 
لذا  والــالحمــدود  الالمتناهي  بــاهلل 
فهو )مفهوم دوراني( ليس له بداية 
املعنى فانه اليوجد  وبهذا  نهاية  وال 
امر او حجة تربر فهما اخر للزمان 

على انه له مبتدا ومنتهى. 
وهذا ما يفسر ايضا سر التحام 
اخلطوط  ــعــاشــق  ت او  تــشــابــك  او 
ـــفـــن االســـالمـــي  ال واالشـــــكـــــال يف 
التجريدي. املسلم ينظر اىل احلياة 
ــداد للحياة  االخــــرى عــلــى انــهــا امــت
دنياه  يف  االنسان  يعمله  فما  الدنيا 
له جزاؤه عند اهلل يف احلياة االخرة، 
واالخـــرة  الــدنــيــا  احلــيــاة  ان  مبعنى 
حيث  من  كاحللقة  متصلة  اصبحت 
املسلم  الفنان  نفي  ان  ثم  زمانيتها. 
بالعامل  املرتبطني  واملــكــان  للزمان 
ادراك  هو  )املشخص(،  احملسوس 
من املسلم ان اهلل عزوجل، منزه عن 
ــزمــان مثلما هو  اجلــهــة واملــكــان وال
والــصــورة واجلسم  املـــادة  منزه عــن 
واجلوهر. ومثلما هو منزه عن الشبه 

او الند. 

غياب املركز ودورانية الزمن يف 
د. صفا لطفيالزخرفة اإلسالمية 
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ان املعسكر احلسيين الذي مثل 
افراده  وقلة  رغــم صغره  كربالء  يف 
احــتــوى عــلــى اطــيــاف االمــــة ففيه 
والطفل،  والــشــيــخ  والــعــبــد،  املـــوىل 
الصحابي  وفــيــه  واملـــــرأة،  ــرجــل  وال
والتابعي، واالبيض واالسود، والعلوي 
والعثماني، وفيه املسلم واملسيحي. 

والوان  اصــنــاف  فيه  جتمع  لقد 
الكرامة  على  جبلوا  الذين  االنسان 
نظرنا  واذا  واالنــســانــيــة  والــعــدالــة، 
جئن  الــالتــي  الــطــاهــرات  تلك  اىل 
فيهن  ان  نـــالحـــظ  املــعــركــة  ارض 

والشقيقة،  واالخـــت  واجلـــدة،  االم 
واحلفيدة،  واالبنة  واخلالة،  والعمة 
والزوجة والسرية وجيب التمعن بان 
لكل منهن مهمة رمبا ختتلف متاما 
جيمعهن  ولكن  االخـــرى،  مهمة  عن 
االنسانية  مفاهيمه  بارقى  االميــان 
والي جاء بها االسالم وخلصها يف 
شخص االمام احلسني عليه السالم 
واهدافه، تلك الزمرة الطاهرة الي 
لومة الئم سواء  تاخذها يف اهلل  مل 
مــن الــالتــي حــضــرن كــربــالء او كن 

على ضفاف نهضته املباركة. 

زينب بنت علي بن ابي طالب 
عليه السالم 

املشاركة يف  اال  ابت  الي  املــرأة 
واالم  الوفية  الزوجة  تلك  النهضة، 
واخلالة  العطوفة،  والعمة  احلنونة 
الـــرؤوفـــة، واالخــــت املــســؤولــة الي 
كانت قدوة ليس للنساء فحسب بل 
وللرجال ايضا، اخذت على عاتقها 
املرء  عــلــى  يصعب  خمتلفة  ادوارا 
وتكريس  تفعيل  وهــو  اال  حصرها، 
االهــــــداف الـــي مـــن اجــلــهــا نهض 
االمام احلسني عليه السالم، وذلك 
وتكميل  السالم  عليه  شهادته  بعد 

النموذج النسوي يف املعسكر الحسيني
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النموذج النسوي يف املعسكر الحسيني
وقع  فقد  واستمراريته  ــدور  ال ذلــك 
عــلــى عــاتــقــهــا، ولــــوال وجـــودهـــا ملا 
بهذا  املباركة  النهضة  تلك  امثــرت 
الشكل الذي امثر وقد ابت السيدة 
زينب اال ان تشارك شقيقها احلسني 
عليه السالم يف تلك النهضة االهلية 
بــالــفــعــل شــريــكــة احلسني  وكـــانـــت 
نــهــضــتــه عرفت  الـــســـالم يف  عــلــيــه 
تغفل  فلم  تطبيقه،  فاجادت  دورهــا 
العابدين،  زيــن  االمــام  متريض  عن 
مراحل  يف  حتى  االطفال  والنسيت 
الثورة  ــاهــداف  ب االســـر واعــالمــهــم 
واخبارهم بتاليب االمة على الطاغية 
قوهلا خماطبة  واىل  ونظام حكمه، 
ربها حني وقفت على جثمان اخيها 
تقبل  اللهم   « السالم  عليه  احلسني 
صوت  واوصــلــت  القربان«  هــذا  منا 
بالط  اىل  الــســالم  عليه  احلــســني 

الطغاة واىل االمة !

ام وهب النصرانية
كانت  آمنت وضحت  الي  املــرأة 
الديانة  على  وهــب  وابنها  وهــب  ام 
يف  اهلــدايــة  نــور  فدخل  النصرانية، 
شخص  اىل  حتدثا  حينما  قلبيهما 
احلسني عليه السالم، فلما علما بان 
االمام قد نهض لدفع الظلم واحقاق 
احلق، اسلما على يد االمام فالتحقا 
بركب احلسني عليه السالم ووصال 
كربالء معه، فما كان من االم اال ان 
شريعة  عن  الدفاع  يف  ولدها  حتث 
يوم عاشوراء  فكانت  املرسلني  سيد 
للنضال  وتشجعه  ابنها  حــول  تــدور 
واجلهاد اىل ان استشهد، ثم اخذت 
تدافع عن ابن بنت رسول اهلل صلى 

اهلل عليه واله وسلم، فارجعها اىل 
اخليمة واعلمها بان االسالم اسقط 
عــن املــــراة فــريــضــة اجلــهــاد والنها 
كانت تواقة اىل اجلنة فقد وعدها 
احلسني بذلك، وعندما بلغها مقتل 
واســتــشــهــاده يف سبيل اهلل  زوجــهــا 
انطلقت تبحث عنه بني جثث القتلى 
وملا وصلت اليه فجلست جنب جثته 
ولكن ملء  الشهادة  بدماء  املضمخة 
نفسها الثقة والصمود، وهي تبارك 
لك  هنيئا  قائلة:  الشهادة  عرس  له 
اجلنة اسال اهلل سبحانه الذي رزقك 
اجلنة ان يصحبين معك، وبينما هي 
بن  امــر مشــر  اذ  املناجاة  غمرة  يف 
بقتلها،  رستم  غالمه  اجلوشن  ذي 
وبعمود من حديد هشم راسها فتقع 
الشهيد  زوجها  جانب  اىل  صريعة 

وخيتلط دمها بدمه. 

بحرية بنت مسعود 
الخزرجية 

ابنها للشهادة،  املرأة الي جتهز 
كــانــت حبــريــة ممــن حــضــرن كربالء 
مع زوجها جنادة بن كعب اخلزرجي 
االبطال  قتال  وقاتل  الــزوج  فخرج 
بني يدي ابي عبد اهلل احلسني عليه 
السالم، وملا مل متلك حبرية وسيلة 
املتمثل  لــلــدفــاع عــن احلـــق  اخــــرى 
اىل  جــاءت  السالم  عليه  باحلسني 
ابنها عمر، والذي مل يتجاوز العقد 
االول من عمره فالبسته المة احلرب 
بامر  السيف، وحتدثت معه  وقلدته 
وانصر  يابين  اخرج  وقالت:  القتال 
عليه  امــام احلسني  فوقف  احلسني 
السالم يستاذنه للقتال، فلم ياذن له 
فقال احلسني عليه السالم » ان هذا 

غالم قتل ابوه يف املعركة، ولعل امه 
رسول  )يابن  عمر:  فقال  ذلك  تكره 
اهلل ان أمي هي الي امرتين( فقاتل 

حتى قتل. 

دلهم بنت عمرو الكوفية
على  زوجها  الــي وضعت  املــراة 
ــقــد صــدقــت احلكمة  ول الــطــريــق، 
امراة(  كل عظيم  )ان خلف  القائلة 
هذه املراة الي وضعت زوجها على 
والفوز  واخلـــلـــود  ــادة  ــشــه ال ــق  طــري
االعظم صلى  الرسول  مع  باجلنات 
اهلل عليه وآله وسلم واهل بيته االطهار 
عليهم السالم، الذي مجع بني زهري 
السالم  عليه  احلسني  االمـــام  وبــني 
وهما يف طريقهما اىل الكوفة، وما 
كانت االساعة فاذا برسول احلسني 
باب خيمة زهري  السالم على  عليه 
اليك  بعثين  اهلل  عبد  ابا  ان  يقول: 
لتاتيه فساد صمت رهيب يف جملس 
زهري، حيث كان يكره زهري وقومه 
من مسايرة احلسني عليه السالم ويف 
هذه اللحظة مزقت دهلم، تلك املراة 
الصمت  اجـــواء  واملــؤمــنــة،  احلكيمة 
يا  زوجها:  اىل  والتفتت  والــذهــول، 
رســول اهلل  ابــن  اليك  ايبعث  زهــري 
ثم التاتيه سبحان اهلل، فما كان من 
ابي  الذهاب اىل  قــرر  ان  زهــري اال 
عبد اهلل عليه السالم ويستمع اليه، 
السالم  عليه  احلــســني  حـــاوره  وملــا 
زهري  انقلب  نهضته  اهـــداف  وبــني 
قــرارا حامسا، وصمم على  واختــذ 
الرسول  ــة  رحيــان بــركــب  ــتــحــاق  االل
صلى اهلل عليه وآله وسلم، والتفت 
اىل زوجته فبشرها بقراره الشجاع 
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اليه  فقامت  احلــق  بركب  والتحاقه 
بكل  له  لتقول  باكية  تودعه  زوجته 
ثبات: خار اهلل لك اسالك ان تذكرني 

يف القيامة عند جد احلسني. 

طوعة الكوفية
الثائر،  احــتــضــنــت  الـــي  ــــراة  امل
مسلم  بابها  على  القائد  والسفري 
ابن عقيل سفري احلسني يبحث عن 
ملجأ امن فلم ترتدد ولو للحظة يف 
عاتقها  على  امللقى  بالواجب  القيام 
من ايواء هذا الثائر املخلص فقامت 
بالرتحيب به، فجهزت له بيتا ياوي 
ابنها املدلل بالل  فيه مسلم، اال ان 
الذي كان  السلطة  املتعاون مع  ذلك 
تــعــاىل » خيرج  قــولــه  مــن مصاديق 
املــيــت مــن احلـــي »، ومـــا كـــان امام 
بالل،  ابنها  من  تتربأ  ان  اال  طوعة 
ومسلم  الــغــفــران،  اهلل  مــن  وطلبت 
ينهض ليستعد ملواجهة القوم ويلتفت 
رمحك  ويقول  يودعها  فاخذ  اليها، 

اهلل وجزاك عين خريا. 

عاتكة بنت مسلم بن 
عقيل 

القائد،  التنسى  الــي  الطفلة   
كانت  واخــت شهيد  ابنة شهيد  انها 
متلك  كانت  ولكنها  سنني  سبع  ابنة 
والعطف  احملــبــة  مــلــؤه  كــبــريا  قلبا 
عنها  يغفل  الـــذي مل  قــائــدهــا  حنــو 
عليه  تراكمت  بــامــور  انشغاله  رغــم 
كاجلبال، فهوى قائدها العظيم على 
ارض املعركة وهي التدري، وعندما 
رآها احداملعادين تلهث من العطش 
وشــفــتــاهــا ذابــلــتــان وبــعــد ان متكن 

االذن من  اســتــصــدار  مــن  احــدهــم 
املاء هلا فلما قدم  قائده على جلب 
واحندرت  بها  امسكت  االنية،  اليها 
يتبعها  واملقاتل  املعركة  ساحة  حنو 
ايــن؟ فرتد  اىل  ــن..  اي اىل  ويناديها 
عطشان..  انه  احلسني..  اىل  عليه: 
اال ان املقاتل قال ان احلسني ليس 
حباجة اىل املــاء.. انــه قتل. ومــا ان 
صك خــرباملــوت اذانــهــا اراقــت املاء 

وكسرت االنية قائلة: وا ذاله. 

مارية بنت منقذ العبدي 
املرأة الي مولت الثائرين، كانت 
ــة اســتــشــهــد زوجــهــا يف  ــة ارمــل مــاري
معركة اجلمل نصرة المري املؤمنني 
كانت  فقد  هــذا  ومــع  السالم،  عليه 
وكلل،  مــلــل  اي  دون  للحق  مــوالــيــة 
مرموقة  مكانة  على  حتــوز  وكــانــت 
اموال  ومتتلك  البصري  اجملتمع  يف 
رسائل  بوصول  عرفت  وملــا  طائلة، 

من االمام ابي عبد اهلل عليه السالم 
اىل اشراف البصرة، خرقت ببكائها 
الغضب حمفل االشراف الذين كانوا 
كلمتها  لــتــقــول  بيتها  يف  جيتمعون 
املدوية » ويلكم انا امراة ما اصنع؟ ان 
نبيكم استنصركم  ابن بنت  احلسني 
وانتم التنصرونه » فاخذوا يعتذرون 
بعدم امتالكهم السالح عنده اخذت 
الذهبية  ــانــري  ــدن ــال ب مــلــيــئــا  كــيــســا 
وافرغته امامهم وقالت » فلياخذ كل 
منكم ما حيتاجه وينطلق اىل نصرة 

سيدي وموالي احلسني ». 

نوار بنت مالك الحضرمية 
املرأة الي رفضت بعلها اخلولي 
ابـــن يــزيــد االصــبــحــي حــامــل رأس 
الطاغية  السالم اىل  احلسني عليه 
عبيد اهلل بن زياد، وكان عجال من 
امره للوصول اىل دار االمارة لينال 
متاخرا،  وصــلــهــا  انـــه  اال  اجلـــائـــزة 
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داره  اىل  املـــضـــي  اىل  فـــاضـــطـــر 
الصباح  يف  ويــعــود  ليلته  ليسرتيح 
الباكر، وملا دخل بيته سألته زوجته 
نوار عنا خيبئه يف التنور، فقال هلا 
السالم  عــلــيــه  احلــســني  راس  هـــذا 
ــلــك وجــئــت بــــراس ابن  فــقــالــت: وي
رسول اهلل، ال واهلل ال جيمع راسي 
ابدا وهكذا فارقته  وراسك يف بيت 
التعامل  يف  درســـا  ــن  االخــري لتعلم 
مــع الــظــاملــني وان كــان الــظــامل ولي 

نعمتهم. 

هانية الكلبية 
كانت هانية قد تزوجت من وهب 
تزوجا  حيث  الكلي،  اهلل  عبد  ابــن 
ذي  شهر  من  والعشرين  الثالث  يف 
هم  وبينما  60هجرية،  عــام  احلجة 
كذلك اذ راى وهب ان القوم بالنخيلة 
اىل  ليسرحوا  عسكري  عــرض  يف 
فقيل  مقصدهم  عن  فسال  القتال، 

قــتــال احلسني  يــســرحــون اىل  لـــه: 
فــقــال يف  رســـول،  بنت  فاطمة  ــن  اب
نفسه: واهلل لقد كنت على جهاد اهل 
الشرك حريصا واني الرجوان يكون 
نبيهم  بنت  ابــن  يغزون  الذين  جهاد 
ايسر ثوابا عند اهلل من ثوابه اياي 
يف جهاد املشركني، فقالت له اصبت 
اصاب اهلل بك، وارشدك امورك افعل 
واخــرجــين مــعــك، وخــرجــوا مجيعا 
ليال حتى اتوا احلسني عليه السالم 
وملا كان يوم العاشر من حمرم، خرج 
القتال واستبسل وامه حترضه  اىل 
على الــذب عن ابن بنت رســول اهلل 
تلتحق  ان  منه  طلبت  زوجــتــه  ولكن 
مقتل  بعد  احلسني  بيت  اهل  بركب 

زوجها، فطيب احلسني خاطرها. 

 هند بنت عبد اهلل بن عامر 
تـــهـــدد صاحب  ـــالط  ـــب ال مــلــكــة 
الطاغية  زوجــة  هند  كانت  البالط، 

يزيد بن معاوية األموي وكانت على 
بعد  ولكن  النبوة  بيت  بأهل  معرفة 
أبعدها  الــشــام  مــن طاغية  زواجــهــا 
جــغــرافــيــًا عــن أهـــل الــبــيــت عليهم 
احلسيين  الركب  أســر  وملــا  السالم 
زينب  أمــثــال  الــرســالــة  بنات  وفيهم 
السالم  عليه  علي  بنت  كلثوم  وام 
العادة  على  خــرجــت  وأضــرابــهــمــا، 
االسرى  عــلــى  لــالســتــطــالع  املتبعة 
الــذيــن وصــلــوا اىل البالط  اجلـــدد 
امللكات  بوشاح  توشحت  قد  وكانت 
زينب  خطفت  بــهــم  الــتــقــت  أن  ومـــا 
نــظــرهــا عــلــمــت بــعــدهــا انــهــا ابنة 
بالبكاء  فــأجــهــشــت  وعــلــي  فــاطــمــة 
أفاقت  ـــا  ومّل عليها  مغشيًا  وخـــّرت 
زوجها  الــطــاغــيــة  صــنــع  تتحمل  مل 
فركضت حنو البالط حبالة مل يعهد 
هلــا، وقــفــت وهــي حــاســرة ختاطب 
يزيد وكلما حاول يزيد أن يهدئ من 
ليمنع نظرات  روعها ويغطي رأسها 
رفعت  انــهــا  اال  الــيــهــا  احلــاضــريــن 
علي  احلمية  أخذتك  قائلة:  صوتها 
بنات  على  احلمية  أخــذتــك  ال  فلم 

فاطمة الزهراء عليها السالم. 
هذه كوكبة من النساء الطاهرات 
الكرامة  مــشــعــل  ــن  محــل الـــلـــواتـــي 
واحلرية وقمن مبا مل يقم به الرجال، 
ونهضة احلسني عليه السالم مجعت 
فكانت  الكرمية  احلياة  مقومات  كل 
الشعوب،  لكل  رائــعــًا  مــثــاًل  نهضته 
االجيال  بقيت  رائــعــًا  دورًا  ومثلت 
اجملاهدات  وأصبحت  عنه  تتحدث 
من هذه األمة وغريها حيتذين بهن. 
انتصار فتحي
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التخلف العقلي
من  حالة  هــو  الــطــي:  التعريف 
عدم التوازن الكيميائي يف اجلسم. 

الـــتـــعـــريـــف االجــــتــــمــــاعــــي: هو 
والقدرة  الثقايف،  املستوى  اخنفاض 

على التفاعل مع اآلخرين. 
التعريف الرتبوي: هو أداء عقلي 
متالزمًا  ويظهر  املتوسط،  دون  عام 
التكيفي  الــســلــوك  الــقــصــور يف  مــع 

للفرد خالل فرتة النمو. 

أنواع التخلف العقلي
أواًل: حسب مرتبة التخلف: 

وهذا التقسيم يهتم بالفروق الي 
تعتمد على نسبة الذكاء. 

1. شديد اإلعاقة )العتة( 
هو من كان عمره العقلي أقل من 

عامني، ونسبة ذكائه أقل من 25. 
عن  يعجزون  االعــاقــة  وشــديــدو 
احملافظة على أنفسهم من األخطار 
العادية، وقد ال يتناولون طعامهم ان 
مل يقدم هلم يف افواههم، أو يأكلون 
ــشــراهــة، وقـــد ال جيــيــدون مضغ  ب
لالختناق  بعضهم  فيتعرض  الطعام 
عند ازدياد الطعام، وهم ال يتكلمون 
اطالقًا، أو ينطقون مبقطع واحد ال 

وقت  من  يصرخون  وقــد  لــه،  معنى 
آلخر. 

2. متوسط االعاقة )األبله( 
العقلي من  كـــان عــمــره  مــن  هــو 
ونسبة  ســنــوات،  ســبــع  اىل  سنتني 

ذكائه من 25 اىل 49. 
حيافظون  االعـــاقـــة  ومــتــوســطــو 
العادية،  االخطار  من  أنفسهم  على 
ويتناولون طعامهم بأنفسهم، ويظهر 
والتملك  االســتــطــالع  حــب  عندهم 
واحملاكاة، ولكن يف مستوى ضعيف، 
االعــاقــة غري  وانــفــعــاالت متوسطي 
مــهــذبــة او نــاضــجــة، ولــقــلــة ادراكـــه 
قــد خيـــاف مــن امـــور ال تــدعــو اىل 

اخلوف. 
أن  االعــاقــة  متوسطو  ويستطيع 
يف  يــكــون  نطقهمه  ولــكــن  يتكلموا، 
وميكن  مــتــعــســرًا،  صبيانيًا  ــعــادة  ال
الكلمات،  بــعــض  كــتــابــة  تــعــلــيــمــهــم 
ولكنهم ال يستطيعون ان يتعلموا يف 
املدارس العادية، وال أن يعملوا، وال 
يستطيعون العيش مبفردهم دون أن 

يرعاهم غريهم. 
وأقل من نصف متوسطي االعاقة 
وأغلبهم  الــصــرع،  بنوبات  يصابون 

يعيشون اىل سن عادية. 

3. بسيط االعاقة )األفن( 
العقلي بني  كــان عــمــره  هــو مــن 
ونسبة  والــثــانــيــة عــشــرة  الــســابــعــة 
وهم  أو 75،  ذكائه من 50 اىل 70 
وحيبون  ــمــاعــيــون  اجــت الـــعـــادة  يف 
شاكلتهم،  على  هم  مبن  االخــتــالط 
وقد يلحق بعضهم باملدارس العادية 
بالوظائف  يلحقون  أو  صغرهم،  يف 
الــعــامــة يف كــربهــم، ويــصــاب بعض 

ضعاف العقل بنوبات الصرع. 

4. البني بني
ذكائهم  نــســبــة  ــت  ــان ك مـــن  وهـــم 
اجملموعة  وهـــذه   ،85 اىل   75 مــن 
من  تعترب  تكاد  العقلي  النقص  من 
قليلة  مظاهر  بعض  لــوال  األســويــاء 
وقد  العقلي،  الضعف  مظاهر  مــن 
العادي،  التعليم  مــراحــل  جيــتــازون 
قد  كما  الصعوبة،  من  بشيء  ولكن 
يعانون من بعض املتاعب االقتصادية 

واالجتماعية يف كربهم. 

5. شديدو االعاقة العلماء
متوسطي  من  العقل  ناقصو  هم 
االعاقة، ويظهرون تفوقًا ظاهرًا يف 
بعض النواحي يكونون فيها يف مرتبة 

سوية أو فوق املعدل. 

األطفال ذوو 

االحتياجات الخاصة
الحلقة الثانية

د. القرعاوي
اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري واألعصاب

االنسان 
كائن نبايت 
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االنسان  كـــان  الــنــشــأة  زمـــن  يف 
احتياجاته  عــلــى  حيــصــل  ــقــديــم  ال
ومن  نباتية،  مصادر  من  الربوتينية 
يف  اقتصادية  الية  لديه  تطورت  ثم 
ـــني، مــفــادهــا ان  ـــربوت اســتــهــالك ال
االزوت املتخلف عن التمثيل الغذائي 
للربوتني ال خيرج كله مع البول، بل 
يعود جزء منه مرة اخرى ليدخل يف 
الكيميائية  للتحوالت  جديدة  دورة 
احليوية داخل اجلسد لبناء جزيئات 

جديدة من الربوتني. 
يقول احلكماء: لو ان االنسان اتبع 

غرائزه المتنع عن تناول اللحوم 
االنسان  وتـــركـــيـــب  حلــــوم  اكــــل 

الفيزيولوجي 
تركها  الــــي  االثـــــار  مجــيــع  ان 
االنــــســــان مــنــذ وجــــد عــلــى سطح 
االرض اىل يومنا هذا، ليس فيها ما 
يدل على انه اكل حلوم، بل العكس 
هو الصحيح، اذ كانت النباتات هي 
مراحل  له يف مجيع  الوحيد  الغذاء 

تطور حياته. 
ان االنسان اصال يشبه احليوانات 
الي تعيش على الثمار، وال يوجد اي 
بينه وبني احليوانات املفرتسة  شبه 
ولو  الدماء،  تعيش على سفك  الي 
اخذنا تركيب االنسان بعني االعتبار 
لوجب ان يقتصر غذاؤه على الفواكه 

واخلــضــروات، واالجــزاء الي تؤكل 
من النبات. 

اذا  االنــســان  تعرف  املــثــل:  يقول 
عرفت ما ياكل 

ياكله  مـــا  ـــقـــول:  ي هـــنـــدي  ــل  مــث
االنسان جيعله مثال له 

االنسان متكيف حيويا لالعتماد 
على تناول نباتات فقط

يــؤكــد كــل مــن )هــــاريف ومارلني 
دياموند( مؤلف سلسلة كتاب )لياقة 
 )fit for life( احلــيــاة(  اجــل  مــن 
الصحية  الــكــتــب  اشــهــر  مـــن  وهـــي 
اننا  على  العامل،  يف  مبيعا  واكثرها 
معشر البشر متكيفون حيويا لتناول 
اطعمتنا من النباتات، مما يعين ان 
الــطــعــام احلــيــوانــي خـــارج عــن هذا 

التكيف الطارئ عليه. 
هل تعلم ان التئام اجلروح اسرع 
لدى النباتيني منه لدى اكلي اللحوم 
هل تعلم ان الغذاء النباتي يزيد 
على  والدليل  العمر  بطول  احليوية 
اكلة  اللبوت  احليوانات  حياة  ذلــك 
احليوانات  اقـــوى  فهي  االعــشــاب، 

جسما واطوهلا عمرا. 
ـــات حيـــتـــوي عـــلـــى مجيع  ـــب ـــن ال

العناصر حلياة االنسان 
اثــبــت الـــدراســـات واالحبــــاث ان 
حيتوي  حيوية  وحـــدة  الــنــبــات  ورق 

العناصر حلياة االنسان  على مجيع 
وحديد  غذائية  مــواد  من  فيها  مبا 
البلح  وان  وفيتامينات،  وكالسيوم 
مثال. حيتوي على السكر والفيتامني 
الصوديوم  جنـــد  ــفــاح  ــت ال ويف   ،B
الـــلـــوز واجلـــوز  ــوم، ويف  ــســي ــكــال وال
والدهون،  الفسفور  جنــد  والــبــنــدق 
على  حيتويان  والليمون  والربتقال 
فيتامني C كما انهما مدران للبول، 
لالمعاء،  ومــعــقــم  مــطــهــر  والــســكــر 
واملـــلـــفـــوف واجلــــــزر حيـــويـــان على 
الكربيت والكاروتني املولد لفيتامني 

A الذي يفيد يف تقوية البصر. 
لغشاء  ومنبها  مشهيا  والبصل 
الدموية،  الـــــدورة  ويــنــشــط  املــعــدة 
والثوم يفيد املتقدمني يف السن فهو 
يلني الشرايني املتصلبة ويساعد على 
خفض الضغط املرتفع، والكما ذات 
القوام القريب من اللحم احليواني، 
ــــواد  ـــن امل حتـــتـــوي نــســبــة عــالــيــة م
خالصة  يشكل  والقمح  الربوتينية، 
تركيب  يف  تدخل  مــادة  عشرة  ســت 

اجلسم البشري. 
نصيحة مهمة: اللحم ليس غذاء 
بشعًا بل هو من نعم اهلل لكن كثرته 
قــد تــســبــب الــعــديــد مــن االمــــراض 

فحاول التقليل منها. 
هدى حممود

االنسان 
كائن نبايت 
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القوارير
اال اخربكم

عليه  رســول اهلل صلى اهلل  مــر 
اهل  يا  فــنــادى:  وآلــه وسلم مبقربة 
القبور اال اخربكم مبا حدث بعدكم، 
مساكنكم،  وبيعت  نــســاؤكــم،  تــزوج 
انتم  فــهــل  ـــكـــم،  امـــوال واقــتــســمــت 
خمــربون مبــا عاينتم، ثــم قــال: اال 
انهم لو اذن هلم يف اجلواب لقالوا: 

وجدنا خري الزاد التقوى. 

غري عباداتك / قيام الليل 
أرباح قيام الليل 

* أكس وجهك النور
* زيادة رزقك

* اعظم الثواب باقل اجلهد 
* تكفر السيئات ومنها ة االثم 

كيف افوز بارياح قيام الليل 
* عدم االكثار من االكل والنوم 

بالليل  الــنــفــس  ارهــــاق  عـــدم   *
والنهار وبدون فائدة منه 

* القيلولة بالنهار 

احدث وارق امساء النساء 
تسنيم: هو اسم اسالمي مجيل 
والتسنيم ماء من اجلنة ال يناله اال 
النــه جيري  بذلك  ومســي  املقربون 
فوق الغرف والقصور وذكريف القرآن 

الكريم » ومزاجه يف تسنيم« )سورة 
املطففني( 

الدانية  القريبة  ويعين  جيهان: 
من  احملبوبة  واملــشــاعــر  القلب  مــن 
االخرين وقيل يعين الزعفران ذلك 

احلجر النادر النفيس. 
حوراء: تعين البيضاء وال يقصد 
بذلك حور عينها وحور يعين شدة 

بياض العني مع شدة سوادها. 
حــــواء: اســـم عــربانــي مــعــنــاه ام 
البشرية  ام  اســــم  وهــــو  االحـــيـــاء 

)حواء(. 
ذات  ويعين  رقيق  اســم  مخائل: 

اجلمال الناعم الرقيق الناعم. 
االحتماالت  ــح  تــصــب حـــكـــمـــة: 
تقومي  ان  تقررين  عندما  متعددة 

بالفعل ال برد الفعل. 

عامل النساء 
تغري  يف  املـــــراة  ــاثــري  ت ان  	•
تاريخ العامل اكرب من تاثري الرجل. 

ان اظافر املــرأة تنمو اكرب  	•
من الرجل. 

قراءة  اســـرع يف  املــــرأة  ان  	•
الروايات من الرجل. 

حاسة الشم عند املرأة اكثر  	•
عند  الشم  وتــطــورًا من حاسة  قــوة 

الرجل. 

ذكاء امراة 
قيل المــراة: ما اجلــرح الــذي ال 
اىل  الكريم  حاجة  قــالــت:  يندمل؟ 
قالت:  الــذل؟  فما  يــرده.  ثم  اللئيم 
ثم ال  الــدنــيء  بباب  الشريف  وقــف 
يؤذن له. فما الشريف؟ قالت: اختاذ 

املن يف رقاب الرجال. 

النساء واالخرتاع 
الـــســـائـــل االبــــيــــض الــــذي  	•
نــســتــخــدمــه لــتــصــحــيــح االخـــطـــاء 
املطبعية اخرتع من قبل )بيي س. 

مسيث \نيويورك(. 
والرقبة  لــلــظــهــر  جـــبـــرية  	•
املصابني  العديد من  الي ساعدت 
الفكش\  ـــــدس  )هـــــال اخــــرتعــــهــــا 

النروج(. 
ـــدراجـــات  ـــل ـــار ل قـــطـــع غـــي 	•
 \ ــرد  ــروي دي فــان  )وليمن  اخرتعها 

هولندا( 

املذكر واملؤنث يف االنسان 
اال  االنــســان مؤنث  كــل شفع يف 
فيه  مفرد  وكل  واحلاجبني  اخلدين 

مذكر اال الكبد والطحال. 
صبا عبد علي مخاس

اسرتا حة
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ألقاب ومعاِن
مُتــاضــر: إســم إمـــرأة وهــو إسم 
الشريدة  عـــمـــرو  بــنــت  اخلـــنـــســـاء 
السليمية الشاعرة املشهورة مبراثيها 

ألخيها. 
ــــذام: إســـم إمــــرأة مــن العرب  َح

وهي: زرقاء اليمامة. 
ُجهينة: قبيلة عربية من قضاعة 
اخلرب  جهينة  )وعــنــد  أمثاهلم  ومــن 

اليقني(. 
الَسلفتان: لقب يطلق على زوجي 

األخوين. 
من جنوم  لنجمني  إسم  الفرقد: 

الدب األصغر وهما فرقدان. 
الغرقد: شجر شائك يف احلجاز 

وواحدته )غرقدة(. 
العسجد: الذهب. 

الشدق  واســـع  األســـد  الضيغم: 
مجع )ضياغم وضياغمة(. 

عليه  الـــذي  العنقود  الــشــمــروخ: 
عنب. 

أسماء وصفات
يقال  إســـم  أو  صــفــة  اجلـــمـــوم: 

للفرس كثري اجلري. 
صغري  زاحــف  حيوان  احلريش: 

كثري األرجل. 
قوي  إذا  الــظــبــيــة  ولـــد  الـــرشـــأ: 

ومشى مع أمِه ومجعُه )أرشاء(. 
الي  البطيئة  الــنــاقــة  اجلــمــاد: 

اللنب هلا. 
السرحان: الذئب واألسد مجعُه: 
ســراحــني وذئـــب الــســرحــان: الفجر 

الكاذب. 

قالوا قديمًا
املال يستطيع أن يشرتي سريرًا، 

لكنُه اليستطيع أن يشرتي النوم. 
ويستطيع املال أن يشرتي الُكتب 

لكنُه اليشرتي العقول. 
يشرتي  أن  املــــــال  ــع  ــطــي ــســت وي

الطعام، لكنُه اليشرتي الشهية. 
ويستطيع املال أن يشرتي احُللي، 

لكنه اليشرتي اجلمال. 

ويستطيع أن يشرتي الدواء، لكنه 
اليشرتي الصحة. 

الرتف،  يــشــرتي  أن  ويستطيع 
لكنه اليشرتي التهذيب. 

يشرتي  أن  املــــــال  ــع  ــطــي ــســت وي
التسلية، لكنه اليشرتي السعادة. 

ـــــُه شهرة  ل زائـــــــف  ـــــه  إل )إنـــــــه   
عظيمة( 

ُثنائيات
*األصفران: الذهب والزعفران 

يقال«أهلك الناس األصفران«. 
*األســـــــــــــودان: الـــتـــمـــر واملـــــاء 

ويقال«مالنا طعام إال األسودان«. 
واللسان  الــقــلــب  ـــران:  *األصـــغ
فيقال«املرء بأصغريه قلبِه ولسانِه«. 

املــشــرق واملغرب   *اخلــافــقــان: 
له  ودان  اخلــافــقــني،  فــيــقــال«حــكــم 

اخلافقان«. 
*األمّران: الفقر واهلرم: فيقال« 

وذاق األمرين«
ســـــــارة صباح
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ساقول لك 
لكل انسان قلب وعقل قلب حيمل 
احملبة والوفاء...... وعقل حيمل ذاكرة 

حتتوي كل عزيز...... 
مــن الــصــعــب عــلــى االنـــســـان ان 
يعيش حياته بدون احالم....... بدون 
يتحمل  ان  الصعب  ومن  امنيات...... 

فقدان احداهما..... 
فانه  احــداهــمــا  يفقد  وعــنــدمــا 
)الذكرى(  اجلــراح  بلسم  اىل  يلجأ 
فقدها  مثرية  اشياء  يتذكر  حينما 
على  دموعه  تنهمر  ثم  قليال  يبتسم 
يعرف  النــه  نفسه  تهدا  ثم  وجنتيه. 
ان هــــذه االشــــيــــاء اصـــعـــب ذكـــرى 
واألحالم مضت وانه يعيش احلاضر 
فيبتسم امال وتفاؤال الميانه الشديد 
بـــان الـــقـــدر خيــبــئ لـــه الـــفـــرح اىل 
جانب احلــزن والــدمــوع، اىل جانب 

السعادة...... 

دموع  وال  حـــزن  بــال  فــاالنــســان 
فرح  وال  الــســعــادة  بطعم  يشعر  ال 

الضحكات.... 
فاالبتسامة اقصر الطرق لقلوب 
من حولِك، هي طريق للمودة واحلب 
فــيــهــا تــتــجــاوز كــل احلــــدود وتصل 
عدوك  تلقني  عندما  تريد،  ما  اىل 
قلبه  يف  تشعل  مــشــرقــة  بابتسامة 
مصباح احلب لِك بعد ظلمة طويلة 
وتتجمل مالحمك يف عينه بعد ظلمة 

لِك. 
ابتسمي  عــزيــزتــي..  يــا  ابتسمي 
وملاضيك  ومــســتــقــبــلــك  حلـــاضـــرك 

ايضا.. 
ولكن.. 

دون ان تنسيك االبتسامة دمعتك 
عند احلاجة اليها !! 

ابتسمي وواجهي احلياة، عاندي 
احلياة فان بعد ليل صبح يرتسم. 

اهلم  يف  احلــزن  وقــت  ابتسمي.. 
واالحباط والياس ايضا ابتسمي. 

فــاالبــتــســامــة هلــا تــاثــري يالمس 
الوتر احلساس يف االخرين.. 

قائمة  يف  مكانا  واحــجــز  ابتسم 
احلياة  تبعثرهم  ال  الــذيــن  االقــويــاء 
يستسلمون  ال  وهــم  ومشـــاال  ميينا 

هلا.. 
الذين مل جيعلوا من احلزن رمزا 

ليومهم او غدهم. او مستقبلهم. 
من  ارقــى  هناك  فليس  ابتسمي 
وجهك  وليكن  ابتسمي  االبتسامة 

مبتسما. 
تنسي  وال  فضلك  مــن  ابتسمي 
الي  السعادة  مبقدار  ختربيين  ان 
مبشيئة  االبــتــســامــة  لــك  ستحققها 

اهلل. 
صبا عبد علي مخاس

استمتعي بحياتِك وأبتسم
قبل ان تنسيِك دمعتِك ابتسامتِك... 
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س1 – كم كان عمر السيدة زينب عليها 
السالم يف واقعة الطف؟ 

س2 – اول شهيدة يف واقعة الطف يوم 
عاشوراء؟

س3 - اول من زار قرب احلسني عليه 
السالم من الناس يوم االربعني؟

س4 – من هو اول من منع زيارة االمام 
احلسني؟ 

س5 - من اول من بنى قبة الضريح؟
 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

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

أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم. 

اجوبة العدد 10 
ج س1/ تسعة امهات 

2/ 5 من النساء 
3/ امراتان ام عبد اهلل، ام عمر 

4/ ماريا بنت سعد 
5/ دهلم زوجة زهري بن القيس 

 )موسوعة عاشوراء( 

أسئلة شهر صفر
املعلوم أن اإلمام احلسني عليه السالم أستشهد يف اليوم 
العاشر من احملرم وسفك دمِه الطاهر وذبح من حنره الشريف 
وذلك  اإلســالم  يف  عظيمة  مصيبة  الفاجعة  تلك  وأصبحت 
الكريم  القرآن  يف  ذكــرت  ألفاظًا  وسنذكر  كربالء،  يف  حدث 

وكأنها خصت تلك الفاجعة: 
فقد ورد لفظ قتل يف القرآن )10مرات( 

وذكر لفظ دم )10مرات( 
وذكر لفظ مصيبة )10مرات( 

وذكـــــر لــفــظ ذبــــح )9مـــــــرات( ولـــفـــظ حنـــر مــــرة واحــــدة 
واجملموع )10( ولفظ كرب )4( مرات ولفظ بالء )6( مرات 

واجملموع)10( 

فضل ال اله اال اهلل 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ال اله اال اهلل مفتاح السعادة ال اله اال اهلل مفتاح النور ال اله 
اال اهلل مفتاح الفالح والنجاح ال اله اال اهلل طريق الطمانينة 
والسكينة طريق القوة والعزة فهي الكلمة الي ارسل اهلل بها 
الدنيا واالخرة واجلنة  بها كتبه، والجلها خلقت  رسله وانزل 
الكتب  تؤخذ  وبها  والسعادة  الشقاوة  تكون  والنار ويف شأنها 
وبها  الـــورود،  بعد  النار  من  النجاة  وبها  الشمال  او  باليمني 
اخذ اهلل امليثاق، وعليها اجلزاء واحملاسبة وعنها السؤال يوم 
التالق اذ يقول اهلل تعاىل: }َفوَرَبِّكَ َلنَسَْأَلنَّهُمْ َأجْمَعِنيَ )92( عَمَّا 
السعادة  دار  الشهادة ومفتاح  كلمة  يَعْمَُلونَ {. وهي  َكاُنوا 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم }قولوا ال اله اال اهلل 
تفلحوا{ )مناقب ال ابي طالب ج56/1( }ال اله اال اهلل حصين 

فمن دخل حصين امن من عذابي{ )رواية سلسلة الذهب(. 

تَْقدِيرُ  َذلِ��كَ  َلهَا  لِمُسَْتَقرٍّ  تَجِْري  }وَالشَّمْسُ  تعاىل:  قال 
الْعَِزيِز الْعَلِيِم{ يس/38. 

أثبت العلم احلديث أن الشمس تسريبسرعة 43200ميل 
يف الساعة، ومبا إن املسافة بيننا وبني الشمس 92مليون ميل، 
فأنت تراها ثابتة التتحرك وقد دهش برفسور أمريكي لدى 
مساعه تلك اآلية القرآنية وقال إني الأجد صعوبة بالغة يف 
تصور ذلك العلم القرآني الذي توصل اىل مثل هذه احلقائق 

العلمية الي نتمكن منها إال منذ عهد قريب. 

إعجاز آيات القرآن الكريم
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اقوال االمام علي عليه السالم 

كن ابدا راضيا مبا ياتي به القدر.  	•
من قنع بقسمه اسرتاح.  	•

االمحق غريب يف بلدته مهان بني اعزته.  	•
الدنيا سوق اخلسران.  	•

املوت اول عدل اآلخرة.  	•

قال عليه السالم: 
ال تثق بشمس الشتاء
وال يف قلب النساء، 

وال يف الدنيا، النها دار فناء، 
ولكن ثق يف اخ مل تلده امك، 

ولكن ولدته لك االيام، 
فاذا كان امجل ما يف الورد الرحيق، 

فان امجل ما يف الدنيا الصديق 

قال عليه السالم: 
العقالء ثالث: 

1. من ترك الدنيا قبل ان ترتكه. 
2. وبنى قربه قبل ان يدخله. 
3. وارضى ربه قبل ان يلقاه. 

قال االمام علي )عليه السالم( : 
)القرآن ظاهره انيق باطنه عميق(. 

الصداقة هي عالقة بني اليد والعني فاذا جرحت 
اليد بكت العني... 

واذا بكت العني مسحت اليد دموعها... 
العني الي ال تبكي ال تبصر من الواقع شيئا. 

ثالثة لعلي عليه السالم وليس للنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال لعلي 
عليه السالم اوتيت ثالثًا مل يؤتهن احد وال انا، اوتيت 
انا مثله، واوتيت زوجة صديقة  صهرا مثلي ومل اؤت 
احلسن  واوتــيــت  مثلها،  اؤت  ومل  ابني  فاطمة  مثل 
واحلسني من صلبك ومل اوت من صلي مثلهما ولكنكم 

مين وانا منكم. 
سندس عدنان كاظم
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اقامت وحدتنا النسوية يف العتبة 
ثقافية  نـــدوة  املــقــدســة  احلسينية 
حتــت عــنــوان )مــن احلــســني تعلمنا 

كيف نبين جيال مسلما(. 
عقيلة  الــدكــتــورة  وذلــك حبضور 
اىل  الدكتورة  اشــارة  الدهان، حيث 
املراة  ودور  االطــفــال  تربية  اهمية 
وزيـــادة  ابنائها  يقضة  يف  املسلمة 
من  وذلــك  والثقايف  الــديــين  وعيهم 
خالل ترسيخ مبادئ احلسني )عليه 
ومبادئ  احلسينية  والثورة  السالم( 
حيث  الــســالم(  )عليهم  البيت  اهــل 
الــنــســويــة املالمح  قــدمــت وحــدتــنــا 
الرساليات  املؤمنات  لعمل  السريعة 
يف هـــذه املــرحــلــة ومـــن خـــالل هذه 
مستوى  رفــــع  اىل  نــطــمــح  ـــدوة  ـــن ال
وقد  املؤمنات  لــدى  الثقايف  الوعي 
تهذيب  اىل  الدهان  الدكتورة  اكدت 
من خالل  اجملتمع  واصــالح  النفس 

مبدا االطفال اوال. 
ان االم تقدم  واشــارة ايضا اىل 
اطفاهلا  خالل  من  الدينية  رسالتها 
وقد  نفسها،  اىل  االلتفات  ثم  ومن 
روح  نشر  اهمية  اىل  الــنــدوة  حثت 

االميان يف صفوف ابناءنا. 
تنسى  ال  ان  املـــراة  على  وأيــضــًا 
له من  وما  القيادي يف ذلك  دورهــا 
اهمية يف بناء جمتمع يتحلى باخالق 
بيت  واهل  السالم(  )عليه  احلسني 
النبوة، وقد اوضحت الدكتورة ايضا 
ان املراة املسلمة تعترب نصف اجملتمع 
لذا جيب ان تكون رمزًا وقدوًة للنساء 
والفتيات الناشئات، وقد ركزت ايضا 
على نساء هلن تاثري عميق يف تاريخ 
االمة االسالمية وقد بنيت املعجزات 
والثقايف،  الديين  الوعي  خالل  من 

العرب  تستلهم  ان  املــراة  على  لذلك 
لتزهر االمة احملمدية بنساء شريفات 
طيبات، فاحلرص كل احلرص على 
مبادئ احلسني )عليه السالم( واهل 

بيته امليامني. 
للمجتمع  مــا  الــدكــتــورة  وتناولت 
املسلمة  املـــراة  فكر  على  تاثري  مــن 
بثقافتها  تقود جمتمع  ان  وكيف هلا 
وعفتها، لذلك حثت املراةعلى وجوب 

سطرهن  نساء  اىل  دائما  االلتفات 
الــتــاريــخ ونلن مــراتــب الــشــرف لكي 

يكونن قدوة حسنة لنساء اليوم. 
وأخريا نقول أن نشاطات وحدتنا 
املنتديات  تقتصرعلى  مل  النسوية 
حتى  تعدت  بل  الدينية  واملسابقات 
فكر  رفــدت  الي  الثقافية  االمسية 

املرأة أجتماعيًا وأسريًا.
احلاجة صبا اخلفاجي

ندوة ثقافية حتت عنوان

من احلسني تعلمنا كيف نبين جيال مسلما

ĎĒ

صفر 1435 هـ  - كانون األول 2013م

نشاطات



استبيان – اجب عن االسئلة التالية: بنعم، غالبا، احيانا، نادرا، ال 

هل انت واثقة من نفسك؟ 
هل يتهمك الناس حبب التفاخر؟

هل جتتهد يف جتاهل العرف والتقاليد؟
هل يصيبك االرتباك حني تقدم للغرباء؟

هل حتاول التاثري يف اآلخرين بارتفاع الصوت؟ 
هل تقاطع حمدثك باستمرار لتتحدث انت؟ 
هل تشعر يف نفسك باحلزن لنجاح اآلخرين؟

هل ترى ان الوضع االجتماعي حولك كله اخطاء؟
هل جتتهد يف لفت االنظار اليك وان كان بتصرفات غري الئقة؟
هل ترغب يف املالبس الشاذة والعادات الشاذة بدعوى املوضة؟

هل حتب ان تقول اشياء تؤذي مشاعر اآلخرين؟
هل ترضيك اجملاملة اكثر مما يرضيك اجناز العمل؟

هل جتتهد يف ان حتجب كل من عاداك يف شلة االصدقاء؟
هل ترفض املقرتحات الي تهدف اىل مساعدتك؟

هل تشك يف قدراتك على اجتذاب اآلخرين؟

نعم - 20 غالبا – 15 احيانا - 10 نادرا – 5 ال – 0 

ثم صنف نفسك 
اكثر من 250: انت عضو بارز يف نادي االحساس بالنقص. 

اكثر 200 – 250: انت حامل لبطاقة العضوية ولكن عندك قدرة على املقاومة. 
اقل من 200: هنيئا لك ثقتك يف نفسك. 

الثقة بالنفس

اكتشاف الذات

النادرااحياناغالبانعم
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إن املرأة كيفما ما تكن سيدة أو 
أبدًا  آنسة تتمكن أن تكون دائمًا أو 
تــعــاىل خاضعة ألوامـــرِه  ذاكـــرة هلل 
معونة  ــد  ي فــكــل  لــتــعــالــيــمــُه،  متبعة 
ألقربائها  ـــو  ول  – املـــــرأة  تــســديــهــا 
األقربني إذا كانت خالصة هلل تكون 
لفتة  وكل  وتعاىل،  تبارك  ذكرى هلل 
أية  بــدون  الغري  ُتبديها إجتــاه  طيبة 
غــايــة دنــيــويــة تــكــون ذكـــرًا هلل، وكل 
سحابة ضيق نتحملها بصربالجمربة 
والمغصوبة على ذلك تكون ذكرًا هلل 
زوجــة صاحلة  كنِت  إذا  مثاًل  فأنِت 
وربة بيت خرية تكونني بذلك دائمًا 

وأبدّا ذاكرة هلل ومطيعة ألوامرِه. 
يف  مهمًا  دورًا  اإلميــان  يلعب  إذ 
حتــديــد األهــــداف بــاحلــيــاة ويرسم 
ببناء  تتعلق  بــعــيــدة  أهـــدافـــًا  لــلــفــرد 
احلياة اآلخرة وحتصيل رضى اهلل.. 
بل إنه جيعل من األهداف الدنيوية 
ـــارهـــا اخلرية  آث تــنــعــكــس  أهــــدافــــًا 
فالثروة  احلــيــاة...  تلك  يف  واملباركة 
ذاتِه  ليست هدفًا حبد  اإلســالم  يف 
وسيلة  يكون  الــثــروة  وإمنــا حتصيل 
هلدف أكربكأن يكون طلب العلم أو 
املستشفيات  بناء  أو  الفقراء  إعانة 
هلــدف نيل رضــى اهلل وبــهــذا يكون 
سعي اإلنسان ربانيًا مباركًا... ونفس 

الشيء يقال عن الزوجة الي تكون 
لزوجها سكنًا وتسعى لنشر السعادة 
الزوجية يف جنتها الصغرية، إن هذا 
اهلدف حينما تدخل فيه نية القربى 

اىل اهلل يكون هدفًا إهليًا ساميًا. 
واإلميان باهلل يكون مشجعًا على 
فهناك  وتنميتها،  املواهب  إكتشاف 
فـــرق كــبــري بــني مــن يــعــرف إن اهلل 
مثاًل  كالشعر  مبــواهــبــه  عليه  أنــعــم 
ألنُه اليرى فيها فائدة أو اليريد أن 
ليس  املــواهــب  فـــ)قــتــل  نفسه  يتعب 
وزهق  األفــراد  قتل  إجرامًا من  أقل 
األرواح(. هادي املدرسي/الصداقة 

واألصدقاء 
إكتشاف  عــلــى  فــاإلســالم حيــثــُه 
سائلُه  اهلل  بأن  دومــًا  ويذكرُه  كنوزُه 
وهذه  عليها،  وحماسبه  غــدًا  عنها 
تكون مبثابة  املواهب  من  اإلستفادة 

شكرهلل عليها. 
أزمة  وبسبب  النساء  من  وكثريًا 
اآلخرين  وتثبيطات  بالنفس  الثقة 
وإبداعاتهن!!ولكن  مواهبهن  متوت 
اإلميان يدعوهن اىل جتديد النظر 
واإلميان باهلل نابع من اإلميان بعقيدة 
إهلية واضحة بنية قادرة على منحنا 
والقبيح  احلسن  عن  مفضلة  صورة 
والــضــار والــنــافــع واجلــيــد والـــرديء 

وهذا اإلميان هو السبيل يف النجاح 
إبـــتـــداًء مــن حتــديــد اهلـــدف وحتى 

قطف الثمار. 
الذكورة  مــن  الينطلق  فــاإلميــان 
واألنوثة وإمنا ينطلق من الروح الي 
هي جمردة، الهي ذكر والهي أنثى 
بــل هــي نفخة مــن اهلل قــال تعاىل: 
}وَنَ��َف��ْخ��تُ فِيهِ مِ��نْ رُوحِ���ي{ سورة 

احلجر )29( 
املـــــرأة  اىل  ــظــر  ــن ي ــــاإلســــالم  ف
والرجل على أنهما من نفس واحدة 
فاإلستعداد النفسي واجلسمي لقبول 
اإلميان وإداء مقتضى فيه واحد عند 
اإلختالفات  أو  والتغريات  الطرفني 
البايلوجية المتس اجلوهر األساسي 
تسمو  أن  بإمكانها  فاملرأة  للفكرة، 
اإلنساني  الكمال  مراتب  أعلى  اىل 
على طريق اإلميان كما حصل ملريم 
اهلل  ضربها  والــي  الــســالم،  عليها 
التأريخ  مر  على  آمنوا  للذين  مثاًل 
مََثالً  هُ  اللَّ }وََض��رَبَ  تعاىل:  قوله  يف 
ذِينَ َآمَنُوا اِمْرََأةَ فِرْعَوْنَ إِْذ َقاَلتْ رَبِّ  لِلَّ
وَنَجِّنِي  الْجَنَّةِ  فِي  بَيًْتا  عِنْدََك  لِي  ابِْن 
الَْقوِْم  مِنَ  وَنَجِّنِي  وَعَمَلِهِ  فِرْعَوْنَ  مِنْ 

الِمِنيَ{ )سورة التحريم 11(  الظَّ

صبا عبد علي مّخاس

املرأة بني اإلميان

 والنجاح

ĎĔ

صفر 1435 هـ  - كانون األول 2013م



املقادير 
1 كيلو صدور دجاج 

1 بندورة مقشرة ومقطعة 
1 فليفلة مقطعة 

2 كوب فطر 
6 فص ثوم مهروس 

2. م. ك كاتشاب 
2/1ملعقة صغرية خردل 

1 بصلة مفرومة فرما ناعما فنجان قهوة
2 م. ك خل 

م. ك زعرت اخضر ناشف 
ملح - بهارات – جوزة الطيب

فنجان قهوة زيت نباتي او زيت زيتون 

الطريقة: 
يقطع الدجاج بشكل مكعبات متوسطة احلجم، ينقع الدجاج باملواد املذكورة اعاله ما عدا البندورة والفليفلة 
والفطر ملدة ساعة على االقل، حيمى الفرن على درجة حرارة قوية ملدة عشر دقائق، يوضع الدجاج يف الصينية 
وتضاف اليه البندورة والفليفلة والفطر ويوضع يف الفرن على درجة حرارة معتدلة ويقلب من ان الخر حتى ينضج 

على ان حيتفظ بقليل من املرق، يقدم ساخنا مع البطاطا املقلية. 
باالمكان شوي الشيش طاووق على الفحم: تنقع قطع الدجاج بالثوم واحلامض والكاتشاب واخلردل واخلل ملدة 

ساعة، تشك بالشيش وتشوى على الفحم. 
سحر نوري

شيش طاووق 
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لِك سيدتــــي



مل������ن ال�����ب�����ك�����اء وح������رق������ة ال�����ع�����ربات 
ل������رق������ي������ة ب������ن������ت احل�������س�������ني رن����ي����ن����ه����ا 
ف�����ؤاده�����ا احل����ك����ي����م  اهلل  ط����ه����ر  ق������د 
فيلقًا  ت���رم���ق  ال���ط���ف  ب�����ارض  وق���ف���ت 
ش�����ه�����دت ب���ع���ي���ن���ي���ه���ا م������ص������ارع اه���ل���ه���ا 
ام���ام���ه���م  وه��������و  امل���������اء  ورود  م����ن����ع����وا 
ن��������ادت��������ه ي��������ا اب��������ت��������اه م��������ن ل���ي���ت���ي���م���ة 
مم���زع���ا  ع���ل���ي���ك  هل����ف����ي  اب��������ي  ي������ا  اب 
سائغًا ب���ع���دك  ال��ع��ي��ش  م���ا  اب����ي  ي���ا  اب 
اب��������يت فما  ي������ا  ع����ل����ي����ه  ال�������ف�������راق  ع������ز 
خ����ذن����ي ال����ي����ك ف���م���ا ال���������وداع ي���روق���ين
وضمها  االم��������ام  هل����ا  اس����ت����ج����اب  واذا 
ف����إل����ي����ك ي������ا ب����ن����ت احل�����س�����ني حت��ي��يت 

مل���������ن ال�������ع�������وي�������ل ورن��������������ة اآله�����������ات
وان�����ي�����ن�����ه�����ا امل������ش������ف������وع ب������ال������زف������رات
الرغبات ه��وى  من كل رج��س من 
س�������د ال�����ف�����ض�����اء ب�����ك�����ل ب���������اغ ع�����ات
حت����ت ال���ط���ع���ان ووط�������أة ال���ك���رب���ات
ق�����ت�����ل�����وا  ع�����ل�����ى ظ�����م�����ا ب�����ش�����ط ف�������رات
م�����ن ل���ل���ن���س���اء ال�����رم�����ل ال���ث���ك���الت
النبضات س���اك���ن  س�����اج  وال���ق���ل���ب 
ع���اش كاالموات ب��ع��دك  ع���اش  م��ن 
م���ع���ن���ى احل�����ي�����اة وان��������ت ان�������ت ح���ي���ات���ي
امل�������أس�������اةِ ع�����ل�����ى  اق�����������وى  ال  اب�������ت�������اه 
ب�������ني احل������ن������اي������ا ح������ان������ي ال����ل����م����س����اتِ
وع����ل����ي����ك ح�����زن�����ي دائ����������م ال�����ع�����ربات

السيدة رقية بنت احلسني )عليهما السالم( 

الشاعر ابراهيم جواد

ابو فاضل عينه نزلت دمع معروف 
بس موالن نبلة سهم صابته 

ابو فاضل رغم السهم عينه لسه تشوف 
ولسة ينظر طيحة زينب وسبيتها 

ابو فاضل بعاشر حمرم واكف وكوف 
حيامي عن اخته ويهدي روعته 

ولو ميه القضية جل ذوب حتى السيوف 
من يهمه توكع بس تشوف عينك وخزرهته
وحاشا ماكول وكفتك يا عباس اجلفوف 

متلي جفوف عينك وتوصللها ميتهه
بس العتب عالسهم صاب حتى بصوتك حروف 
ال خالك تودع اختك وال تشوفك وضع نظرهتا 

لز ينب )عليها السالم( 

غفران صالح الطائي

ساحة أدبية
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هل تعلم ان اجلــزع هو غري 
احلزن وغري البكاء.. إذ أّن اجلزع 
يف اللغة هو شّدة احلزن وعدم 
إبداء  من  نــوع  هو  أو  التصرّب، 
اجليب  بشّق  الشديد،  التفّجع 
الرأس،  وضــرب  الشعر  ونتف 
الصراخ  أو  الـــوجـــوه،  ومخـــش 
تعبريات  كّلها  وهــذه  الــشــديــد. 
وإاّل  بالالزم،  اجلــزع  معنى  عن 
إظهار  هــو  اجلـــزع:  معنى  فـــإّن 
املرء لألمل الشديد عند احلزن 
هذا  ســاخــن..  وتفاعل  بصخب 

هو اجلزع.. 
ووردت روايات يف ذلك; وقد 

عثرنا على ما يزيد على عشرين 
فقط..  اجلـــزع  يف  واردة  روايـــة 
وعّدة من أسانيدها صحيحة ; 

منها: 
اإلمــــام  عـــن  روي  مـــا   -  1
الـــصـــادق عــلــيــه الـــســـالم »كـــلُّ 
ما خال  مكروه،  والبكاء  اجلــزع 
احلسني  لقتل  والــبــكــاء  اجلـــزع 
عليه السالم « )الوسائل ج10(. 
2 - وما نقله صاحب الوسائل 
عن جعفر بن قولويه يف املزار، 
بن  بن علّي  بسنده عن احلسن 
أبي محزة، عن أبيه، عن أبي عبد 
اهلل عليه السالم، قال: مسعته 

يقول: » إّن البكاَء واجلزع مكروٌه 
ــِزع، ما خال  للعبد يف كــّل ما َج
بــن علّي  الــبــكــاء على احلــســني 
عليه السالم فإّنه فيه مأجور « 

)مستند الشيعة(.
زينب  الــســيــدة  أن  تعلم  هــل 
والدتها  منذ  الــســالم(  )عليها 
كانت  رضاعها،  أيــام  طول  ويف 
املهد  يف  وبـــصـــورة حمــســوســة 
ساكنة هادئة مادام كان أخوها 
السالم  عليه  احلــســني  االمــــام 
عندها، أو مبنظر منها ومسمع، 
عينها،  عن  غاب شخصه  فــاذا 
عـــن مسعها،  صـــوتـــه  وحـــجـــب 

هل تعلم؟!!
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القوارير جملة شهرية تعين بشؤون املرأة

هل تعلم



صــرخــت وبــكــت، فـــاذا رأتـــه أو 
مسعت صوته سكنت وقرت. 

البنت  عــظــمــة  تــعــلــم  *هــــل 
يف اإلســـالم ! قــال رســـول اهلل 
وسلم(:   والــه  عليه  اهلل  )صلى 
ملطفات،  الــبــنــات،  الــولــد  نعم 
مباركات،  مؤنسات،  جمهزات، 
مفلّيات جمهزات إذا أراد األب 
خروجا وفى الوايف جمهزات أي 
الشيخ  )الكايف  مهيئات لألمور. 

الكليين ج 6(.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله: إن اهلل تبارك وتعاىل على 
الذكور،  اإلنــاث أرأف منه على 
وما من رجل يدخل فرحة على 
إال  وبــيــنــهــا حــرمــة  بينه  امــــرأة 

فرحه اهلل تعاىل يوم القيامة. 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم 
والبنون  حسنات  البنات  قــال: 
نعمة فإمنا يثاب على احلسنات 

ويسأل عن النعمة. 

عن أبي عبد اهلل عليه السالم 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله: من عال ثالث بنات 
أو ثالث أخوات وجبت له اجلنة، 
واثنتني؟  اهلل  رســول  يــا  فقيل: 
فقال: واثنتني، فقيل: يا رسول 

اهلل وواحدة؟ فقال: وواحدة. 
قــال رســول اهلل )صلى اهلل 
ابنة  له  كانت  من  وآلـــه(:  عليه 
وعلمها  أدبــهــا  وأحــســن  فأدبها 
فأحسن تعليمها، فأوسع عليها 
عليه،  أسبغ  الــي  اهلل  نعم  من 
كانت له منعة وسرتا من النار« 

ميزان احلكمة ج6.

هل تعلم قيمة أكل احلالل!!
)رمحه  البهائي  الشيخ  ينقل 
املــخــالة، عن  كــتــابــه،  اهلل( يف 
أحـــد األعـــاظـــم: لــو وقـــع بيدي 
رغيف خبز من احلالل جلففته 
دقيقًا  اجــعــلــه  حــتــى  وطــحــنــتــه 

منه  جـــزءًا  أعطي  ثــم  وأحفظه 
املرضى ممن  من  يراجعين  ملن 
من  يشفى  كــي  عــالجــه  يصعب 

مرضه بتناوله للحالل. 
هل تعلم ان الذنوب الصغرية 
بأسباب  كــبــرية  ذنـــوبـــًا  تــصــبــح 

عديدة منها: 
1 - االصرار واملواظبة. 
2 - استصغار الذنوب. 

بعد  ــب  ــذن ال يــظــهــر  ان   -  3
ــه يف مــشــهــد غــــريه. عن  ــان ــي إت
السالم(:  )عليه  الرضا  االمــام 
سبعني  تعدل  باحلسنة  املسترت 
حسنة، واملذيع بالسيئة خمذول 

واملسترت بها مغفور له. 
ان يكون املذنب عاملًا يقتدى 
به فإذا اذنب العامل املقتدى به 

بذنب كرب هذا الذنب. 
أمساء جاسم
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