
جملة شهرية تعنى بشؤون املرأة تصدر عن الوحدة النسوية 
يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة

مجادي الثاني 1435هـ نيسان 2014م

14

8

اسماء بنت يزيد األنصارية

المراهقة
ومشكالت الحياة

26

هل انت
سعيدة

بحياتك؟ 

44



يف هذا العدد

ص 6

ص 12

C 

ملراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
qawarir@gmail. com

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

جملة شهرية تصدر عن الوحدة النسوية
يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احلسينية املقدسة

اإلشراف العام
الشيخ علي الفتالوي

رئيسة التحرير
صبا اخلفاجي

هيأة التحرير
انتصار فتحي

جنان عبدالرضا
سحر نوري

هدى حممود
أمساء جاسم

العالقات العامة
السيد ميسر احلكيم

التنضيد األلكتروني
ايالف الياسري

التصميم واالخراج الفني
Silent Art

ص 14

ص 34

شؤون املرأة
فن االتكيت احللقة الثالثة

نشاطات
السيدة احلوراء عليها السالم

قدوة لكل امرأة

دراسة
كيف تتغلب حواء على القلق

أعالم النساء
شاه زنان عليها السالم



فاطمة الزهراء أم أبيها، هذه العبارة اليت تتضمن معاٍن عميقة، وجدت من األمهية أن أقف على معاني هذه 
املفردات وهي كما يلي:

فاطمة: مسيت السيدة هبذا اإلسم من قبل أبيها الذي ال ينطق عن اهلوى، وعندما سئل األئمة عن سر هذه 
التسمية ذكروا لذلك ثالث تفاسري.

األول: مسيت بفاطمة ألن الناس فطموا عن معرفتها.
الثاني: مسيت بفاطمة ألهنا فطمت وذريتها عن النار.

الثالث: مسيت بفاطمة ألهنا تفطم شيعتها عن النار.
الزهراء: لقبت بذلك ألن وجهها يزهر عند قيامها يف الليل كما تزهر النجوم ألهل األرض، بل أن عائشة 
الزهراء عليها  نور وجه  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قالت: كنا خنيط ونضع اخليط يف خرم األبرة على  زوجة 

السالم.
أم أبيها: كان للزهراء دور يف حياة أبيها بعد فقده لزوجته احلنون فمارست الزهراء دور األم العطوف ودور 

البنت احلنون، كما كانت تعتين بأبيها عناية تفوق عناية األم بولدها.
وهناك اشارة اىل ان منزلة السيدة فاطمة تفوق منزلة امهات املؤمنني، فإذا كانت أمومة نساء النيب صلى اهلل 

عليه وآله وسلم للمؤمنني منزلة ففاطمة أم سيد املؤمنني ونبيهم فصارت فاطمة أم أبيها.
احلديث عنها ال حييط هبا كاتب  املقام، وان  يسعها  القليلة هلا معان كثرية وعميقة ال  فهذه الكلمات 

حدث أو خطيب مفوه أو عامل حترير.

املشرف العام

ميالد النور

Ď
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سؤال/ ما حكم اختالف الفقهاء يف الفتوى؟
جواب/ جيب الرجوع اىل االعلم.

ســـؤال/ هــل جيــوز تقليد مــن هــو ليس اهال 
للفتوى؟ 

جواب/ ال جيوز جيب العدول عنه اىل من هو 
اهٌل هلا.

ســؤال/ ما حكم من قلد جمتهدا ثم شك يف 
انه كان جامعًا للشرائط ام ال؟ 

جواب/ وجب عليه الفحص، فان تبني له انه 
جامُع للشرائط بقي على تقليده وان كان فاقدًا 

هلا، عدل اىل غريه. 
سؤال/ ماحكم من بقي على تقليد امليت غفلًة 

او مساحمة من دون تقليد احلي؟ 
جواب/ كان كمن عمل من غري تقليد وعليه 

الرجوع اىل احلي يف ذلك. 
سؤال/ هل جيوز العدول من احلي اىل امليت 

الذي قلده اواًل؟ 
جواب/ ال جيوز العدول. 

ســــؤال/ هــل جيـــوز الـــعـــدول مــن احلـــي اىل 
احلي؟ 

جواب/ ال جيوز اال اذا صار الثاني اعلم او مل 
يعلم االختالف بينهما. 

ď
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ُقمُْتمْ  إَِذا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  }يَا 
وُجُوهَُكمْ  َفاْغسُِلوا  الَلَلصََّلَلالَةِ  إَِلَلَلى 
وَامْسَحُوا  الْمَرَافِِق  إَِلى  وََأيْدِيَُكمْ 
بَِلَلَلَلرُءُوسَِلَلَلَلُكَلَلَلَلمْ وََأرْجَُلَلَلَلَلَلَلَلَلُكَلَلَلَلمْ إَِلَلَلَلى 
جُنُبًا  ُكَلَلنَْلَلُتَلَلمْ  وَإِنْ  الَْلَلَكَلَلعَْلَلبََلَليَْلَلِن 
َأوْ  مََلَلرَْضَلَلى  ُكنُْتمْ  وَإِنْ  َلَلهََّلَلرُوا  َفَلَلاطَّ
عََلى سََفٍر َأوْ جَاءَ َأحَدٌ مِنُْكمْ مِنَ 
تَِجدُوا  َفَلمْ  النِّسَاءَ  اَلمَسُْتمُ  َأوْ  الَْغائِطِ 
َفامْسَحُوا  َطيِّبًا  صَعِيدًا  َفَتيَمَّمُوا  مََلَلاءً 
بَِلَلوُجَُلَلوهَِلَلُكَلَلمْ وََأيَْلَلَلدِيَلَلَلُكَلَلَلمْ مَِلَلنَْلَلهُ مَا 
َلَلهُ لَِلَليََلَلجَْلَلعََلَلَل عََلَلَلَلَليَْلَلُكَلَلمْ مِنْ  يَُلَلِريَلَلدُ الَلَللَّ
لِيَُطهِّرَُكمْ  يُِريدُ  وََلكِنْ  حََلَلرٍَج 
ُكمْ  َلعَلَّ عََلَلَلَلَليَْلَلُكَلَلمْ  نَِلَلعَْلَلمََلَلَتَلَلهُ  وَلَِلَليَُلَلتَِلَلمَّ 

تَشُْكرُونَ{ )املائدة/6( 
ان للوضوء دورًا كبريًا يف حياة 
املسلم، وهو جيعله دائمًا يف يقظة 
هو  الوضوء  وان  وتألق،  وحيوية 
عبادة يستعد بها املؤمن للوقوف 
فيقوم  الصالة  يف  اهلل  يــدي  بني 
بها ارضــاًء هلل تعاىل خملصًا له 
فانه سيشعر مبشاعر روحية تبث 
يف قلبه احلياة وتورثه الطمأنينة 

والراحة النفسية وما يرتتب على 
التصرفات  يف  تـــوازن  مــن  ذلــك 
املؤمن  يؤدي  وعندما  والسلوك، 
الوضوء وهو متجه بقلبِه اىل اهلل 
صالة،  حبالة  يكون  فانه  تعاىل 
يشرق  والتفاعل  التوجه  وبــهــذا 
النور االهلي يف قلبه منعكسًا على 
بسمٍة  فيسمها  وجــوارحــُه  وجهِه 
خاصة مميزة لكل مؤمن منبعها 

احلي الباقي الذي ال ميوت.
عن  والغفلة  عــنــُه  فاالبتعاد   
اهلل تشبه النوم فهي جتعل الفرد 
يف حالة من النقص املعنوي ألن 
االنسان املتورط بها سوف يصبو 
النفس  كهوى  خالقه،  غــري  اىل 
كما ورد يف قوله تعاىل:}َأرََأيْتَ 
الذي  وإن  هََلَلوَاهُ{  إَِلهَهُ  اتََّخَذ  مَِن 
الشيطان،  هو  الغفلة  اىل  يدعو 
عبده،  فقد  اىل شيء  ركن  ومن 
الغفلة هو  هنا من حدث  واملانع 
من  واإلكـــثـــار  والــتــذكــر  التفكري 
اسباغ  على  واملــواظــبــة  اهلل  ذكــر 

الوضوء. 
ــهــا األخـــت  ــت ــــِك اي فــيــنــبــغــي ل
املــؤمــنــة االهــتــمــام الــشــديــد يف 
صحة  ألن  الـــــوضـــــوء،  أحــــكــــام 
على  متوقفة  وبطالنها  الصالة 
صــحــة وبـــطـــالن الـــوضـــوء، لذا 
على  به  واالتــيــان  الرتيث  ينبغي 
واسباغه،  واألمت  األكمل  الوجه 
عليه  اهلل  )صـــلـــى  الـــنـــي  فــعــن 
فاسبغ  توضأ  )من  وسلم(:  وآله 
وضوءه وصلى ركعتني، مل حيدث 
نفسه فيها بشيء من الدنيا خرج 

من ذنوبه كيوم ولدته أمه(. 
ويؤتى بالوضوء لغايات عديدة 

منها: 
للكون على الطهارة، قربة   .1

اىل اهلل تعاىل
وغريها  الــصــالة  ألجـــل   .2
العبادية: فال تصح  االعمال  من 
الصالة اال بالطهارة كما ورد: )ال 

صالة اال بطهور(.

الوضوء

Đ
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الضوء  سنسلط  العدد  هذا  يف 
تستفيد  لإلتكيت  جيدة  فنون  على 
أية  املــخــلــصــة ويف  ــة  ــقــارئ ال مــنــهــا 
أم  والــدة  كانت  ســواء  كانت  مرتبة 
ختص  امــور  ألنها  موظفة  أو  فتاة 
اجملــتــمــع االســالمــي والــيــِك بعض 

هذه الفنون. 

 إتكيت الضحك               
الغرباء،  امام  تضحكي  أن  قبل 
قدمي نفسِك بابتسامة صغرية، ثم 

كوني بعدها عادية وطبيعية. 
عالية  ضــحــكــات  تــضــحــكــي  ال 
تلقيهم ألول  غــربــاء  امـــام  وطــويــلــة 

مرة. 
فإن  الــرمســيــة  ـــقـــاءات  ـــل ال يف 
تكون  االوىل  الــلــحــظــة  ابــتــســامــة 
الضحكات  عــــن  أمـــــا  مـــطـــلـــوبـــة، 
احلــقــيــقــيــة فــيــمــكــن اطـــالقـــهـــا يف 
اجلانبية،  الشخصية  االحـــاديـــث 
واحذري الضحك الكثري أو اطالق 

النكات. 
فإن  ــة،  ــرمســي ال الـــلـــقـــاءات  يف 
املصحوب  والذكي  السريع  التعليق 
بابتسامة، قد خيفف شيئًا من حدة 

االجتماع الرمسي. 
ويف األماكن العامة، ليس هناك 
ما مينع فتياتنا من الضحك الكثري، 
عالية  بــأصــوات  يكون  أال  شريطة 

تزعج اآلخرين. 
علين  بشكل  ابـــدًا  تضحكي  ال 
شخص  من  أو  مشهد  من  ساخرة 

غريب. 
لِك  ميكن  العائلية  االجـــواء  يف 
الضحك،  يف  راحــتــِك  تــأخــذي  أن 
ولكن اعلمي أن الضحك املتواصل 

والدائم يقتل هيبتِك. 

اتكيت الهدايا              
احمليطني  تشعري  أن  اردِت  إذا 
فقدمي  بهم،  اهتمامِك  مبــدى  بــِك 
هلم هدية بسيطة لتكون أبلغ تعبري 

عما تكنه هلم. 
ليس املهم أن تكون اهلدية غالية 
ومؤثرة،  جذابة  تكون  لكي  الثمن، 
فمن املمكن أن تكون هدية بسيطة 
وتعطي صورة عن مدى تقديرنا ملن 

سنقدمها له. 
اذا قدم اليِك أحدهم هدية يف 

الحلقة الثالثة

فن 
االتكيت
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رضا  بابتسامة  فقابليه  مــا،  مناسبة 
وكلمة استحسان وشكر واعجاب. 

عندما تريدين شراء هدية لشخص 
ما  معرفة  املستطاع  قــدر  حاولي  مــا، 

حيبه ذلك الشخص وما حيتاجه. 
عند شرائِك للهدية قومي بتغليفها 
اجلميلة  الــعــلــب  ــخــدام  ــاســت ب جـــيـــدًا 
اهلدايا  وورق  املـــلـــونـــة  واالشــــرطــــة 

املناسب. 
على  رومــانــســيــة  مسحة  إلضــفــاء 
مجيلة  بــاقــة  تنسيق  ميكنِك  اهلــديــة، 
اليت  العلبة  تكون  حبيث  الزهور،  من 
حتتوي اهلدية جزءًا اساسيًا من هذا 

التنسيق. 
اخريًا... كلما كان للهدية خصوصية، 
كلما كان هلا أثر أكرب، ولعل فرح املرأة 
يعود  الغالية  اهلدايا  من  أكثر  بالورد 
مشاعرها  تــهــتــز  عــاطــفــيــة  أنــهــا  اىل 
يفضل  فإنه  الرجل  أما  ــورد،  ال لشكل 

اهلدايا املادية املفيدة له. 

إتكيت التعامل مع المعلمة      
ــالــشــرح فال  ــام املــعــلــمــة ب عــنــد قــي
تنتهي  حتى  انــتــظــري  بــل  تقاطعيها، 
تقوم بشرحها،  اليت  الفقرة  من شرح 
الذي يصعب  السؤال  ثم قومي بطرح 
أية  عــن  استفسري  أو  فهمه،  عليِك 
نقطة يف الدرس مل تكن واضحة لِك. 

يشعر  مستفز  بأسلوب  تسألي  ال 
بأنِك ال تسألني لالستفادة بل لتضييع 
أمام  املعلمة  أو إلحــراج  وقت احلصة 

الطالبات. 
مل  إذا  احلــصــة  بعد  اليها  إذهـــي 
داخل  االستفسار  فــرصــة  ــِك  ل تتوفر 

الفصل واسأليها بطريقة مهذبة. 
املعلمة يف حقِك، فال  إذا أخطأت 
فيما  بــأدب  ولكن عاتبيها  عليه  تــردي 
تتجاوب  ال  أنــهــا  أحــســت  واذا  بــعــد، 
االخصائية  وراجــعــي  فاتركيها  معِك 
االجتماعية، مع البقاء على احرتامها.

ال تتحدثي عن معلمتِك بسوء أمام 
زميالتِك وال تقومي بتقليدها حبركات 

ساخرة. 
ال بأس بإخبارها بأنِك حتبينها. 

ال بأس بإهدائها هدية مناسبة يف 
مناسبة ما. 

ال تلقي خبطئِك على اآلخرين حتى 
عن  مسؤولة  كوني  بل  نفسِك،  ترّبئي 

تصرفاتِك الصحيحة أو اخلاطئة. 
جيب مراعاة احساسِك بالغري كما 

تراعينها لنفسِك وجتني الالمباالة. 
ال تنبغي أن تعريف الناس وتتوددي 
أن  وبــعــد  فــقــط،  احلــاجــة  عند  اليهم 

تنقضي هذه احلاجة تتجاهلينهم. 
ال تهامجي الشخص الذي مل تريه 
اليت  االسئلة  بــوابــل  طويل  وقــت  منذ 
اخلاصة،  أمـــوره  عــن  بها  تستفسرين 
ايضًا  هــو  ليسألِك  فرصة  لــه  اتــركــي 

ويعرف اخبارِك. 
ال  االنفعاالت، حبيث  االعتدال يف 
تكوني ضعيفة واهنة وال قوية جاحمة. 

عدم االكثار من كلمة )أنا(. 
الثبات أمام املغريات. 

ـــِك  ـــقـــدمـــه ل ـــى مــــا ي ـــشـــكـــر عـــل ال
اآلخرون. 

إتكيت استقبال الصديقات      
أن  عندما يصلِك صديقاتِك جيب 

تستقبليهم وأنِت بشوشة وسعيدة. 
إذا كان الوقت شتاء، تولي أنِت أخذ 
حجاب  مــن  يرتدين  مــا  أو  معاطفهّن 

وعلقيها يف املكان املناسب. 
أو  اجللوس  غرفة  أماكن يف  تهيئة 
متسع  هناك  ليكون  املعيشة  غرفة  يف 

من املكان. 
نثر مناضد صغرية  أحرصي على 

بني املقاعد. 
ضعي فوق البوفيه أو فوق أية قطعة 
أخــرى صينية مرصوصة عليها  أثــاث 
وقطع  بالعصري  مليئة  وأباريق  اكــواب 
احللوى الصغرية واملشهيات الطازجة. 
عندما يصل املدعوون تباعًا فعليِك 

القيام بواجب التقديم. 
الــوضــوح يف  التقديم راعــي  أثــنــاء 
املدعوين حتى ال حيدث  نطق امســاء 

خلط. 
ــام يــالحــظ أن  ــطــع بــعــد تـــنـــاول ال
يفضل  ولــذلــك  قلياًل،  يهدأ  احلــديــث 
أن يغري املدعوون املكان تاركني غرفة 
اجللوس،  غرفة  اىل  متجهني  الطعام 
فذلك من شأنه خلق جو جديد يقطع 
الصلة جبو الطعام واحلديث اآلخذ يف 

الركود. 
تقديم  ذلـــَك  بعد  املــنــزل  ــة  رب على 
فذلَك  املهضمة،  واملــشــروبــات  القهوة 

خيلق حيوية بني املدعوين. 
ـــكـــون قــــد قـــدمـــنـــا لِك  وبــــذلــــك ن

فــنــون اإلتكيت  جمــمــوعــة وافــيــة مــن 
للمرأة احملرتمة. 

إتكيت الشراء
عند الدخول اىل احملل جيب القاء 

التحية. 
بتلبية  مــشــغــواًل  ــائــع  ــب ال ـــان  ك إذا 
طلبات مشرٍت آخر وال ميكنه أن يلي 
طلباتِك فعليِك أن تنتظري قلياًل حتى 
ما  ذلك  بعد  منه  وتطلي  دورِك  يأتي 

تريدين. 
عند حتــدثــِك مــع الــبــائــع جيــب أن 
تتحدثي بلهجة من الذوق، تاركة هلجة 

األمر. 
إذا كان هناَك اشخاص آخرون يف 
يلي  لكي  تتسابقي  أال  فيجب  احملــل 
عليِك  بل  اآلخــريــن،  قبل  طلباتِك  لــِك 

بالصرب واالنتظار. 
تكون  أن  احملـــل جيــب  ــِت  دخــل إذا 
اليت  االشياء  عن  سابقة  فكرة  لديِك 
للبائع  تسهياًل  وذلك  شراءها  تريدين 

وتوفريًا لوقته. 
فاعتذري  البضاعة  تعجبِك  مل  إذا 
عنها وال تذكري عيوبها أمام اآلخرين. 
السلم  يصعد  البائع  جعل  جتّني 
يفتح  أن  وكذلك  مرة،  من  أكثر  وينزل 
ما  منها  لتختاري  صناديق  عــدة  لــِك 

يروقِك ثم ال تشرتي منها شيئًا. 
ال تعبثي كثريًا بالبضائع حبجة أنِك 

كنِت تودين تكوين فكرة عنها فقط. 
وال  بيتِك  مــكــان  احملــل  تعتربي  ال 

تكثري من اللف هنا وهناك. 
إذا اصطحبِت طفلِك معِك جيب أن 

متسكيه بيدِك.
ال حتاولي إبداء رأيِك يف البضائع 
اليت يشرتيها غريِك إال إذا طلب منِك 

ذلك. 

إتكيت الذوق والشياكة
بــعــض حركات  جتــنــي اســتــخــدام 
الشفتني  مد  مثل:  الكالم  أثناء  الوجه 
الرأس  لــأمــام، تقطيب اجلــبــني، هــز 
للخلف، شد الفم اىل أحد اجلانبني، 
تلك احلركات وإن كانت من غري الذي 
أو  استهانة  على  تفسر  فقد  تعنيها، 

ضيق أو نفور. 
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هي امساء بنت يزيد السكن بن رافع 
وكنيتها  )رض(  األشهلية  األنــصــاريــة 
األنصارية  سلمة(  )أم  و  عــامــر(  )أم 
األشهلية، بنت عمة معاذ بن جبل، من 
دمشق،  سكنت  اجملاهدات،  املبايعات 
وروت عن الني )صلى اهلل عليه وآله 
بعمود  وقتلت  أحــاديــث  مجلة  وسلم( 
خبائها يوم الريموك تسعة من الروم. 

الــلــســان وفصل  تــكــن فــصــاحــة  مل 
اخلطاب حكرًا على الصحابة بل كانت 
الصحابيات املسلمات توجد من بينهّن 
الفصيحة البليغة وهي بكامل حشمتها 
اسلوب  مــن  بــه  تتمتع  مــا  مــع  وهيبتها 
حــســن ومــنــطــق بــلــيــغ تــســتــمــدهــا من 
احد  على  وال خيفى  األدبــيــة،  جرأتها 
الشجاعة  اىل  حتــتــاج  الفصاحة  أّن 
واحلياء  بــاملــرأة  فكيف  الــرجــال  عند 
مالحمها،  عــلــى  فــيــبــدو  نفسها  ميــأ 
فكانت امساء قد وقفت بني يدي من 

هو ليس برئيس دولة فحسب وال هو 
زعيم قوٌم ما إمنا هي ختاطب صاحب 
خامت  والعلياء  واهليبة،  والبهاء  الوقار 
حممد  الزهراء  أبو  هو  ذاك  األنبياء، 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(. 
النساء  أمساء خطيبة  جاءت  فقد 
كما حيلو ملؤرخيها أن ينعتوها. جاءت 
اىل الني )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
)إني  ـــات:  ـــب وث لـــه يف جـــــرأة  وقـــالـــت 
رسول من ورائي من مجاعة من نساء 
بداية  يف  أوضــحــت  فقد  املسلمني(، 
الكالم مع خري األنام أنها مل تأت من 
تلقاء نفسها ومل تسأله بسؤال شخصي 
خياجلها وحدها وإمنا هي مبعوثة من 
انتخبنها  اللواتي  املسلمني  نساء  قبل 
فهذه  االختيار،  فأحسّن  املهمة  هلــذه 
اذ  النساء،  على  بسهلة  ليست  املهمة 
إّن املرأة تقُف  يف جملس جل جالسيه 
بالصحابة،  يعج  كان  بل  الرجال،  من 

واألجالء. 
أو  باالرتباك  تشعر  أن  البــد  فلذا 
التوتر أو يأخذها شيء من اخلوف أو 
التوتر لكنها أعطت درسًا عمليًا للنساء 
وهو أن ال حياء يف الدين وإن يكّن على 
مقدار من قوة الشخصية والثبات على 
االستفسار  من  دينها  عليها  ميليه  ما 
والتقصي واالستفتاء عن أهم املسائل 
املسلمة،  أسرتها  تهم  الــيت  الشرعية 
يدور  ما  كل  عن  السؤال  على  وحتثها 
يف نفسها وأن ال تدع جمااًل للهواجس 
جادة  عــن  بعيدًا  فتأخذها  والــظــنــون 

الصواب. 
)كلهّن  وقالت:  حديثها  واصلت  ثم 
وهنا  رأيـــي(  مثل  وعلى  بقولي  يقْلَن 
أكدت أّن كالمها هذا جاء بإمجاع من 
هي تنوب عنهّن ورأيها هذا إمنا جاء 
نتيجة تباحث النساء وعقدهّن حللقات 
الدينية  يتداولَن فيها أمورهّن  نقاشية 

اسماء بنت 
يزيد األنصارية
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تعاضد  ونتيجة  اخلصوص  وجه  على 
أفكارهّن أوضحت أنها مل تتفرد برأيها 
وقـــد مســعــت آراءهـــــّن بــكــل صراحة 
بكل  احلديث  أطــراف  معهّن  وتناولت 
كالمهّن  تصوغ  هــي  وهــا  يهمهّن،  مــا 
كسبيكٍة مزينٍة باألسلوب الرفيع الدال 

على متكن هذه املرأة. 
تعاىل  اهلل  )إن  قائلة:  أردفـــت  ثــم 
بَك  فآمّنا  والنساء  الرجال  اىل  بعثَك 
وأتبعناك( لقد عرّبت عن إميانها من 
غري مّنٍة يف ذلك على رسول اهلل )صلى 
أن  وأوضحت  وسلم(،  وآلــه  عليه  اهلل 
االميـــان بــالــرســول وإتــبــاعــه مل خيص 
اهلل به الرجال دون النساء، ومل مييز 
بــني الــرجــل واملـــرأة مــن حيث اجلنس 
النساء  فهذه  القومية،  أو  والعنصر 
تؤدي الواجبات اليت أوجبها اهلل تعاىل 
من عبادات كما يؤديها الرجال، وتبتعد 
الرجال،  يتجنبها  اليت  احملرمات  عن 
من غري زيادة أو نقصان وال متييز وال 
تفريق يف ذلك كله، وهذا يدل على أن 
مكانًا مل  املــرأة  أعطى  قد  تعاىل  اهلل 
يكن هلا قبل اإلسالم ومل يفضل الرجل 
به  بأن يعطيه حق االميان  املرأة  على 
االهلية،  النعمة  املرأة من هذه  وحيرم 
حيمل  اليت  السماوية  الرسالة  وهــذه 
أعباءها الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( إمنا هي مرسلة من قبل الباري 

عّز وجل اىل البشرية عامة. 
ثّم أكملت حديثها اليت جاءت من 
)صلى  الكريم  الرسول  أجله خماطبة 
وآلــه وسلم( صاحب اخللق  عليه  اهلل 
الــذي مل يرفض االصغاء اىل  الرفيع 
خماطبتهّن  عــن  يــتــعــاَل  ومل  كــالمــهــّن 
األوىل  اجلاهلية  ــام  أي ذلــك  كــان  كما 
استخفاف  بكل  املـــرأة  مــع  يتعامل  اذ 
اهتمام.  أي  ــعــرُيهــّن  ُي وال  واحــتــقــار، 
النساء  مــعــاشــر  )وحنـــــن  وقــــالــــت:- 
مــقــصــورات خمـــدرات قــواعــد بيوت( 
الفطرية  النساء  طبيعة  أن  أوضحت 
العربي  اجملتمع  يف  تسود  كانت  الــيت 

باخلصوص  منه  االسالمي  واجملتمع 
بيتها بكل  املــرأة جالسة يف  بأن تكون 
فال  خــدر  ذات  وهــي  واحــــرتام  هيبة 
إال  مملكتها  خـــارج  شخصها  تـــواري 
للضرورة القصوى سواء كان خروجها 

ألمورها الدينية أو الدنيوية. 
اهلل  جعلها  الـــيت  الطبيعة  وهـــذه 
تعاىل يف هذا الكائن اللطيف أمنا هي 
دون  وحباها  بها  خالقها  كّرَمها  مسة 
الــقــرآن الكريم  الــرجــال، فلذا وصــف 
الــعــني يف جــنــة اخلــلــد بهذا  احلــــور 
تعاىل:}حُورٌ  قــال  اجلميل  الــوصــف 
)الرمحن/72(  الْخِيَاِم{  فِي  مَْقصُورَاتٌ 
فلو مل يكن هذا النعت حسنًا ملا وصف 
اليت  الثمينة  جــوائــزه  بــه  تــعــاىل  اهلل 
يف  املــرأة  وختدير  للمؤمنني،  إدخرها 
بيتها إمنا هو رمحًة هلا ورأفًة بها كي 
املنزل  خــارج  احلــيــاة  مشاق  تتكبد  ال 
مــن األعــمــال اجملــهــدة والـــيت تتطلب 
قوة جسمانية عالية قد تعرضها اىل 
كانت  اذا  احــيــانــًا،  اإلعــاقــة  أو  اآلالم 
تكوينها  مع  تتناسب  ال  األعمال  هــذه 
ونوعها البشري. لكن املرأة يف االسالم 
يف  بالعمل  هلا  يسمح  انسانًا  بصفتها 
كان  اذا  والرتبوي  االجتماعي  احلقل 
كان  و  حــاجــة يف اجملتمع  هــنــاك  هلــا 
النوع  للقيام بهذا  لدى املرأة استعداد 
مــن الــعــمــل، وحبـــدود الــديــن والعفة، 
والكيان. كما  الشرف  واحملافظة على 
أن االســالم ال حيــرم املــرأة من العلم 
مع  ولكن  واملــعــرفــة  واألدب  والثقافة 
رعــايــة االبــتــعــاد عــن الــتــربج وعــن كل 
الشيطان.  املـــرأة اىل حــبــال  مــا جيــر 
وال يوجد يف العامل قانون أو نظام أو 
جهاز حيافظ على حرمة املرأة وكيانها 
وشــرفــهــا أكــثــر مــن حمــافــظــة الدين 
إال  كله،  هذا  ورغــم  لذلك.  االسالمي 
أن املرأة هي اللؤلؤة اجلميلة الرقيقة 
العميقة  البحار  داخــل  ترتك  مل  اليت 
واهوال  يقيها أضــرار  من دون حصن 
اليت حتيط  الكائنات  وقساوة  البحار 

ببيئتها القاسية فجعلت داخل صدفتها 
احلنونة عليها، فهكذا إّن صدفة املرأة 
ما  كل  من  يقيها  الذي  وخدرها  بيتها 
هو مؤٍذ هلا يف اجملتمع اذ إّن اجملتمع 
حيتوي على شتى األصناف من النفوس 
املريضة واملتهتكة واملرتبصة وأصحاب 
يسبب  وممــا  بالسوء  األمــارة  النفوس 
ويدمر  املسكينة  املــرأة  على  الــويــالت 
الباقر  االمـــام  عــن  ورد  فلقد  كيانها. 
فاطمة  )إّن  قــال:  أنه  السالم(  )عليه 
الزهراء )عليها السالم( ضمنت لعلي 
البيت،  والعجن واخلبز، وقسم  البيت 
وضمن هلا علي )عليه السالم( ما كان 
وأن جييء  احلطب  نقل  الباب،  خلف 

بالطعام(. 
)ومواضع  امســــــاء:-  أكــمــلــت  ثـــم 
النكاح  أن  الرجال( ال خيفى  شهوات 
ـــاده،  عـــب يف  ـــاىل  ـــع ت اهلل  ســـنـــن  مــــن 
التناسل والتكاثر حتت  واملقصود منه 
ظل القانون االهلي، وليس اهلدف منه 
هو  بل  فقط  اجلنسية  الغريزة  اشباع 
يف ضمنه، وإمنا هو كاحلصن حيفظ 
وويالت  اخلالعة  فساد  من  االنــســان 
النكاح  من  األمسى  واهلــدف  الفجور. 
لتكوين جيل  عائلي  بيت  تأسيس  هو: 
يربط الوالدين بتقبل املسؤوليات اليت 

يتطلبها اجليل. 
فالنسل حباجة اىل املربي واملنفق 
حــاجــتــه اىل  جـــانـــب  ـــــــؤدب اىل  وامل
الرضاعة واحلضانة والرتبية والعناية 
والــتــعــلــم. والــتــدهــور الـــذي حــصــل يف 
أن  بــعــد  إال  اجملــتــمــعــات مل حيــصــل 
املسلمني،  بــني  الـــزواج  سنة  تقهقرت 
وكثر العّزاب الذين ال تربطهم باحلياة 
ولعل  ــطــة  راب أيـــة  والــعــائــلــيــة  البيئية 
احلــديــث املـــروي عــن االمـــام الصادق 
ذلك حيث  اىل  يشري  السالم(  )عليه 
قـــال )ســـالم اهلل عــلــيــه(: )مـــن تزوج 
فليّتِق اهلل يف  دينه،  احرز نصف  فقد 

اآلخر(. 
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مــن املــشــهــور أن الــعــامل آيـــة اهلل 
العظمى املريزا القمي )صاحب كتاب 
قوانني االصول ومن املراجع البارزين 
ــكــرامــات( كـــان يـــرى يف  وصــاحــب ال
املقدس  السالم(  )عليها  زينب  اســم 
يتوسل  فــكــان  ــة  ــي ــوران ون خصوصية 
اىل اهلل عّز وجل باسم زينب )عليها 

السالم( الستجابة الدعاء. 
قصة  ــقــاد  االعــت هـــذا  وراء  ومـــن 
املرحوم  احملقق  الــعــامل  عــن  حقيقية 
حجة االسالم السيد علي نقي فيض 
البالغة  نهج  كتاب  مرتجم  االســالم 
والقرآن  السجادية  الصحيفة  وكذلك 
كتاب  هــذا  مقدمة  وذكــر يف  الكريم، 
ترمجة  بالفارسية  دوســـرا(  )خــاتــون 
زينب  املــعــصــومــة  ــا  ــن ــدت )ســي كـــتـــاب 
الكربى )عليها السالم( وذكر السبب 
الكتاب  تأليف هــذا  الــذي دعــاه اىل 

وملخصه: 
شديد  مبــرض  مبتلى  يقول:كنت 
واشتد  االطــبــاء،  معاجلته  عن  عجز 
علّي املرض، وطلبًا للشفاء غادرت مع 

احصل  مل  ولكن  كربالء  اىل  عائليت 
النجف  اىل  فتوجهت  نتيجة،  على 
االشرف وتوسلت بذيل عنايات أمري 
املؤمنني علي )عليه السالم(، ولكن مل 
يكن لشفائي أي أثر، وذات يوم دعاني 
أحــد االصــدقــاء ومجــعــًا مــن العلماء 
وجلسنا  بيته  دخلنا  ومّلـــا  بيته،  اىل 
والــدي كان  إّن  العلماء:  قال لي أحد 
يقول دائمًا اذا كانت لكم حاجة اىل 
اليه  فتوسلوا  وتــعــاىل  سبحانه  اهلل 
السالم(  )عليها  الكربى  زينب  باسم 
ثالث مرات وتقضى حوائجكم باذنه 

تعاىل. 
وجــل مبقام  عــزّ  اهلل  اىل  توسلت 
ثالث  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
عالوة  الشفاء،  منها  وطلبت  مــرات 
مّن  اذا  تــعــاىل  نـــذرت هلل  ذلــك  على 
ـــف كــتــابــًا عن  عــلــّي بــالــشــفــاء أن أؤل
)عليها  الــكــربى  زينب  السيدة  حياة 
السالم(، وحبمد اهلل ومنه وبعد فرتة 
وجيزة ُشفيت من دائي ووفيت بنذري 
دوسرا(  )خاتون  الكتاب  هذا  وألفت 

وهو ترمجة لكتاب )سيدتنا املعصومة 
زينب الكربى )عليها السالم(. 

عن  روي  ما  ايضًا  كراماتها  ومــن 
نــور العني يف  أبــي اســحــاق يف كتاب 
مشهد احلسني: روي عن زينب اخت 
هجوم  عند  السالم(  )عليه  احلسني 
دخل  قالت:  أنها  اخليام  على  القوم 
علينا رجال وفيهم رجل ازرق العيون، 
فأخذ كّل ما كان يف خيمتنا اليت كّنا 
جمتمعني فيها، اىل أن قالت: فقلت 
له: قطع اهلل يديك ورجليك، واذاقك 
اهلل النار يف الدنيا قبل اآلخرة، قال: 
املختار  ظهر  حتى  قليل  إال  كــان  فما 
)عليه  احلــســني  بــثــأر  طــالــبــًا  الثقفي 
السالم(، فوقع يف يده ذلك الرجل- 
يزيد االصبحي- فقال  بن  هو خولي 
قتل احلسني؟  بعد  فعلت  ما  املختار: 
ودعوتها  فعلها  الــيت  افــعــالــه  فــذكــر 
ورجليه  يــديــه  املــخــتــار  فقطع  عليه، 

واحرقه بالنار. 

صلوات اهلل عليها
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منتدى ثقافي في مضمون 
الصحيفة السجادية 

اقام املنتدى الثقايف التابع اىل قسم 
احلسينية  العتبة  يف  الفكرية  الشؤون 
املكتبة  قــاعــة  يف  احتفالية  الشريفة 

وحبضور عدد من النساء املواليات. 
احلكيم  الــذكــر  مــن  بــآيــة  استهلت 
لــلــحــافــظــة )زيــنــب بـــدر عــبــد الني( 
احلسني  االمام  خادمة  العلوية  والقت 
)عليه السالم( حماضرة بعنوان )ذكر 
التوبة  وتضمنت طلب  وطلبها(  التوبة 
تعاىل  اهلل  اىل  والــلــجــوء  واالستغفار 
بني  املفتاح  كــونــه  بــالــدعــاء  مبناجاته 
العبد وربه معززة احملاضرة بالشواهد 
واالدلة واهمها )الصحيفة السجادية( 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  لالمام 

فهو منهل عذب للقلب والعقل. 
حول  مسابقة  عن  القرعة  اجريت 
السالم(  )عليهم  الــبــيــت  أهـــل  ســـرية 
ووزعت اجلوائز على الفائزات العشر 

االوائل. 

وكذلك مت توزيع النشرات التعريفية 
عن  الــصــادرة  واالرشــاديــة  والتثقيفية 
لكافة  والــــدراســــات  الــبــحــوث  شــعــبــة 

احلاضرات. 

امسية ثقافية واحتفالية 
مباركة زواج خاتم االنبياء من 
ام المؤمنين خديجة )عليها 

السالم( 
قسم  يف  الثقافية  االمسية  اقامت 
احلسينية  العتبة  يف  الفكرية  الشؤون 
قاعة  كـــبـــريًا يف  احــتــفــاال  املــقــدســة 

املكتبة. 
النساء  من  االحتفالية عدد  حضر 
القت  حيث  احملــافــظــات  خمتلف  مــن 
الــبــاحــثــة الـــســـيـــدة )فـــاطـــمـــة حييى 
ــوان زواج  ــعــن ب املـــوســـوي( حمـــاضـــرة 
الرسول االعظم )صلى اهلل عليه وآله 
وســلــم( مــن الــســيــدة خــدجيــة )عليها 
السالم( وتضمنته اشراقات من حياة 
شخص  اول  كونها  اخلــالــدة  الــســيــدة 

اسلم وآمن بالرسالة احملمدية وخففت 
عنه وساندته على املشركني يف اصعب 
اليت  االمـــوال  ناهيك عــن  الــظــروف، 
الرسول االعظم  صرفتها، وقال عنها 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ما نفعين 
مــاُل خدجية(  نفعين  مثلما  مــاٌل قط 

)االمالي للطوسي(.
واشارت الباحثة اىل اختاذ السيدة 
الــنــســاء مبساندة  لكل  قـــدوة  خــدجيــة 
شؤون  كــل  يف  عنه  والتخفيف  الـــزوج 
وأن  واالســـريـــة،  االجتماعية  احلــيــاة 
الصرب  مــن  االســـالم  بصفات  تتحلى 
ملتابعة  والثقافة  والعلم واحللم والفقه 
يف  دورهـــا  وتأكيد  العمل  يف  شؤونها 

اجملتمع. 
وقد ختللت االمسية توزيع الزهور 
القلوب  يف  وخلود  حب  عنوان  لتكون 
ـــام  املــؤمــنــة  والـــتـــربك مبــضــيــف االم

احلسني )عليه السالم(. 

اضواء على
ن��ش��اط��ات
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قبس من والدة السيدة زينب )عليها السالم( 
ينير درب النساء

التعبري وختجل  الكلمات عاجزة عن  تقف  حني 
ملشاعر  العنان  يطلق  الــذي  احلــدث  امــام  السطور 
)عليها  زيــنــب  للسيدة  واالجـــالل  والعظمة  احلــب 
امام  وخجاًل  عاجزًا  القلم  وقــف  هكذا  الــســالم(، 
فلم  عنها  وكتبوا  حتــدثــوا  طاملا  خــالــدة،  شخصية 
يصلوا اىل حبرها املعطاء وحدثنا اليوم االغر هو 
السيدة احلوراء زينب )عليها السالم( فعبق  والدة 
الوالدة الشريفة املباركة ننقل االمسية الثقافية اليت 

اقامتها. 
استهلت االمسية الثقافية بآية من الذكر احلكيم 
اسعد(  )ام  احلاجة  القت  اجلليلة  املناسبة  وبهذه 
حياة  ســرية  بنشر  املهمة  الشعرية  بهذه  حماضرة 
السيدة احلوراء  وكان حبثها يشمل الوالدة اجلليلة 
انوار  من  فيه  وما  السالم(  )عليها  زينب  للحوراء 

واشراقات وكرامات علوية. 
وشاركت الدكتورة زينب علي هادي بالبحث عن 
االبتدائية(  املرحلة  تالمذة  لدى  التعلم  )صعوبات 
حيث ركزت الدكتورة على الكادر التدريسي وكيفية 

اىل  املــادة  توصيل  اجــل  من  التالميذ  مع  التعامل 
بأسلوب  التعلم  يف  صعوبة  يعانون  الذين  التالميذ 

سلس وبسيط. 
وعن هذه الشعرية املباركة حتدثت االنسة جنان 
عبد الرضا بقوهلا ان شعوري يف هذا اليوم املبارك 
وهو يوم مولد السيدة زينب )عليه السالم( واليت 
جسدت مجيع الصفات الكرمية واالخالق السامية، 
فكانت اروع مثال للشرف والعفة فال خيلو شعوري 
من الفرح والسرور وحنن نقيم هذه االمسية باسم 
السيدة زينب واسأل اهلل عّز وجل أن يتقبل منا هذا 
اجلهد املتواضع بفضله وكرمه وأن ينفعنا به )يوم ال 

ينفع مال وال بنون(. 

السيدة الحوراء )عليها السالم( 
قدوة لكل امرأة
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واضافة السيدة ام حممد )رئيسة حترير جملة 
القوارير( حيث بدأت بقوله تعاىل بسم اهلل الرمحن 
هُ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل  الرحيم: }إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ
الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا{ )سورة االحزاب/33(. 

)عليها  البطلة  احلــوراء  زينب  عن  احلديث  إّن 
السالم( ال تنحصر بكلمات يف سطور الن السيدة 
الكماالت  عــصــارة  هــي  الــســالم(  )عليها  زيــنــب 
الروحية واالنوار االهلية للخمسة اصحاب الكساء 

)عليهم السالم(. 
هذه العقيلة اليت اعتمد عليها اإلمام احلسني 
)عليه السالم( ومن اجل اهدافه وثورته اخرجها 
كان  ملا  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  فلوال  معه 
لإلمام زين العابدين )عليه السالم( حافظ ولوال 
السيدة زينب )عليها السالم( ملا كان لثورة عاشوراء 

خمّلد. 
والنضج  الوعي  من  مبلغًا  السيدة  بلغت  وقــد 
وحياتها  فبوالدتها  العقلي.  واالستعداد  الفكري 
ووفاتها جسدت مجيع الصفات الكرمية، واالخالق 
والعفاف  للشرف  مــثــال  اروع  فكانت  السامية، 
والكرامة، ولكل ما تعتز به املرأة وتسمو به يف دنيا 

االسالم. 
فالسالم عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث 

حّية. 
وعن املشاركة امليمونة اشادت السيدة ام علي 
نور يف رحاب  )هناء حنون( ان حضورنا اشراقة 

الروح املتعطشة للقدوة. 
والقيت يف هذه االمسية قصيدة يف حب االمام 

املهدي )عجل اهلل فرجه الشريف( سنذكر مقطعًا 
منها: 

ولــــيــــنــــا ظــــــهــــــور  يف  عــــــجــــــّل  رّب  ـــــــا  ي
يـــــرتـــــع  احلـــــــضـــــــائـــــــر  كــــــــــــّل  يف  فـــــــــاجلـــــــــور 

شخصه ـــــة  ـــــرؤي ل ــــاقــــت  اشــــت فـــنـــفـــوســـنـــا 
ـــــوجـــــُع وصــــــــدورنــــــــا ضـــــاقـــــت أســــــــــًى وت

قــــّصــــّرت إن  ســــيــــدي  ــــــذاري  اعــــــت ولـــــــَك 
ــــُع  ـــك الــــــــــرياُع فـــــــإّن شـــخـــصـــَك أوســـــ عـــن

ــــا ــــدمــــوعــــن افـــــــراحـــــــكـــــــم ممـــــــــزوجـــــــــٌة ب
يـــطـــلـــُع  املــــــطــــــالــــــع  كـــــــل  يف  ــــــــطــــــــُف  وال

ـــــْل ـــــق ــــــــــــــــآمُت حــــــــقــــــــًا ت اعـــــــــيـــــــــادنـــــــــا مل
نــــســــطــــُع  ال  ســــــــيــــــــدي  يـــــــــا  لـــــكـــــنـــــنـــــا 

تشعشع  حــــــني  االنـــــــــــــوار  حنـــــجـــــَب  أْن 
ـــــُع  ـــــدم ت ال  أْن  لـــــلـــــعـــــني  ولـــــــرزئـــــــكـــــــم 

ومـــــــــن الـــــــــــــــوالدة ســــــيــــــدي فــــلْــــُتــــعــــِطــــنــــا 
زمخـــــــــــًا نــــــزيــــــل بـــــــه اهلـــــــمـــــــوم ونــــــدفــــــُع 
واختتمت السيدة )وداد عبيد موسى( االعالمية 
حديثها الذي يعبق من االنوار الزينبية ونتمنى هلا 
التوعوية  االعالمية  املسرية  رفــد  يف  االستمرار 

والتثقيفية واالجتماعية.
اذ قالت: تظل االنوار احملمدية عبقة من خالل 
االســـرة الــيت نــشــرت الـــدر املــكــنــون على اعتاب 
البشرية انهم الكنوز من مرياث علي )عليه السالم( 
وفاطمة )عليها السالم( وتظل الوالدة النورانية يف 
اخلطى  يرسم  الــذي  احلياة  ودليل  النساء  نفوس 

حنو املستقبل. 
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وجتارب  كــثــرية  دراســــات  بعد  النفس  علماء  يعتقد 
عديدة قاموا بها بأن القلق من أخطر األمراض النفسية 
املتقدم  التكنلوجي  العصر  هذا  انسان  هلا  يتعرض  اليت 
الفضائية واالجرام  العوامل  اكتشاف  بسرعة جنونية حنو 

السماوية. 
وتنوعت  القلق،  تعريف  يف  النفس  علم  اختلف  لقد 
معلوماتهم  حسب  النفسي  املرض  هلذا  الناس  تفسريات 
ودراساتهم واحباثهم، كما تناقضت واضطربت آراء العلماء 
والفالسفة واملفكرين حول املقومات اليت ميكن للشخص 

االعتماد عليها للتخلص من مرض القلق النفسي. 
ومما ال شك فيه بأن القلق يلعب دورًا فعااًل يف خلق 
استجابات واضطرابات يف وظائف اجلسم، ورمبا تعطل 
على  القضاء  اىل  بالتالي  يؤدي  واالعضاء، مما  االجهزة 

الطاقة االنسانية املبدعة. 
والقلق يعين إصابة الشخص بالتوتر والضيق والتأزم 
الذي يسبب له معاناة ظاهرة أحيانًا، أو قد ختتفي وتتسرت 
تطفو  اال حني  تظهر  وال  أخــرى،  أحيانًا  انفعالية  كخربة 

أعراضها على سطح احلياة النفسية للشخص. 
بأنه  الذاتية  الناحية  من  القلق  نصف  أن  ومبقدورنا 
والتوجس  بالرعب  منتشر  وإحساس  باخلطر  إدراك حاد 
والقدر احملتوم، وشعور بالتوتر يعكس االقرتاب من العتبة 
الالإرادية  للجوانب  وإدراك  اخلوف،  الفارقة الستجابات 

الستجابات اخلوف. 
النبض  سرعة  ــادة  زي مثل  للقلق  الــالإراديــة  واملظاهر 

وارتفاع ضغط الدم وغريها من األمراض اجلسدية. 
وعلماء النفس احلديثني متفقون بعد التجارب الكثرية 

اليت قاموا بها على عدد كبري من املصابني مبرض القلق. 
وليست دراسة القلق يف حد ذاتها سوى دراسة حلاالت 
اخرى  نفسية  أساليب  يتطلب  فهو  ولذلك  الشعور،  من 

ختتلف عن تلك اليت تتبع يف دراسة نتائجه. 
ومن الواضح من خالل االحباث النفسية اليت ظهرت 
كمرض  النفسي  القلق  تعريف  يف  االخــتــالف  أن  حديثًا 
مستقل يبدو متعددًا بني علماء النفس، لعدم توصلهم اىل 
ولكن  اخلطري،  املــرض  بهذا  خــاص  تعريف  على  االتفاق 
بعضهم يذهب اىل تعريف القلق على أنه شعور عام غامض 
غري سار بالتوقع واخلوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة 
تتكرر يف  نوبات  يف  يأتي  اجلسمية،  االحساسات  ببعض 
نفس الشخص، وذلك مثل الشعور بالفراغ يف فم املعدة، أو 
السحبة يف الصدر أو ضيق يف التنفس، أو الشعور بازدياد 

شدة نبضات القلب، أو الصداع، أو كثرة احلركة. 
ويرى الدكتور عكاشة أنه رمبا حاول البعض التفرقة بني 
اخلوف والقلق مع معرفتنا التامة بأنهما عادة ما يكونان 
عندما جيد  باخلوف  الفرد  شعور  ولكن  ملتصقة،  وحــدة 
سيارة مسرعة ناحيته يف وسط الطريق خيتلف متامًا عن 
الغرباء الذين  شعوره باخلوف والقلق عندما يقابل بعض 
الفسيولوجية  الناحية  من  كذلك  لصحبتهم،  يسرتيح  ال 
فاخلوف الشديد يصاحبه نقص يف ضغط الدم، وضربات 
القلب، وارختاء يف العضالت مما يؤدي أحيانًا اىل حالة 
اغماء، أما القلق الشديد فيصاحبه زيادة يف ضغط الدم 
وعدم  حتفز  مــع  العضالت  يف  وتــؤثــر  القلب،  وضــربــات 

استقرار وكثرة احلركة. 
وخيلص االختالف السيكولوجي بني القلق واخلوف يف 

كيف تتغلب 
حواء على 
القلق
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اجلدول اآلتي: 

حواء والقلق
يعد القلق الذي يصيب حواء عند تعرضها ملواقف صعبة 
ظاهرة طبيعية إذا ما انتهى ذلك القلق مبجرد انتهاء ذلك 

املوقف. 
ملدة ستة  بشكل مستمر  للقلق  تعرضت حواء  إن  ولكن 
بنوع من االضطراب  أن يصيب حواء  فأكثر، ميكن  أشهر 
العصي ويسميه أطباء علم النفس )االضطراب العام الناتج 
عن القلق ويرمز اليه باحلروف G.A.D( كما هو وارد يف 
مراجع اجلمعية االمريكية لعلم النفس وهلذه احلاالت عدد 
اكثر من 40% من املصابات  كبري من الضحايا يصل اىل 
بالقلق وهي أكثر خطورة من القلق العابر ألنه يصيب حواء 

بالفوبيا )اخلوف(.
وتؤكد اجلمعية االمريكية لعلم النفس أن االضطرابات 
النامجة عن القلق الشديد تعترب أكثر الشكاوى شيوعًا يف 
القلق  من  كل حواء  ولذلك حنذر  النفسي  العالج  عيادات 

قبل أن يتطور ويصل بها االمر اىل االصابة بالفوبيا. 
والفوبيا هي نوع من اخلوف غري املنطقي من شيء ما 

ال يسبب يف العادة أي خوف لإلنسان السوي. 
الذي  الــشــامــل  للمسح  طبقًا  االخـــرية  واالحـــصـــاءات 
أجرته املعاهد القومية للصحة العقلية يف الواليات املتحدة 
مصابة  امريكية  ماليني   8 حوالي  وجــود  تؤكد  االمريكية 
وهو  بالفوبيا  املرتبط  بالقلق  دقة  اكثر  مبعنى  أو  بالفوبيا 

قلق مستمر لفرتة زمنية طويلة. 
واحلقيقة اليت جيب أن تعيها كل حواء أنه ليس حتمًا 
بل أن  بالقلق  يعانون من هذه االعــراض  الذين  أن يصاب 
احتمال االصابة بالقلق والفوبيا أيضًا يكون فقط لدى من 
النفسية  واالضطرابات  القلق  ويرتكن  منهن  الزمام  يفلت 

يتحكمان يف عقوهلن وحياتهن. 
خــوف غري  اىل  القلق  يتطور  كيف  حــواء  تعرف  ولكي 
من  كل  بتجميع  يتم  ذلك  أن  بإجياز  القول  منطقي ميكننا 
القلق مع التفكري السلي واخليال السوداوي وتكون النتيجة 

مضاعفة الضغط العصي الواقع على حواء... ويف أقل من 
حلظة يفرز اجلسم دفعات كبرية من االدرينالني كي يستعد 
الستجابة )السكر( كما يقولون والنتيجة الشعور باخلوف 

)الفوبيا(... 
الناتج عن  من اخلوف  تعاني  اليت  أن حواء  واحلقيقة 
القلق قد ال تعرف حقيقة ما حيدث داخلها أو اسبابه كل 
ما تعرفه هو أنها تشعر باخلوف الذي يدفعها اىل االحجام 
عن ممارسة نشاط ما أو الذهاب اىل مكان ما أو مرعوبة 
من شيء ما.... وهكذا وذلك اعتقاد بأنه السبب وراء ذلك 

الشعور هو القلق أو احساس داخلي كما تقول معظمهن. 

حواء قلقة
بالقلق  املدرسة أشعر  ابنائي اىل  أ-و: عندما يذهبون 
املنزلي  اواصل عملي  أن  استطيع  وال  بأني خائفة  واحس 
فقلقي هذا بدأ يسبب لي مشكلة حتى إني أتصرف أحيانًا 
اىل  يذهبوا  ال  أن  وأمتــنــى  القسوة  مــن  بشيء  ابنائي  مــع 

املدرسة! 
ن-ع: ال أحد يدرك شعوري هذا عندما ارى صرصرًا 
أمامي فإني احس بأن مجيع اشالئي ترجف وأبدأ بالتقيؤ 
يضحكون  واحيانًا  استهزاء  نظرة  الناس  عيون  يف  وأنظر 

ويقولون صرصر صغري احلجم خييفِك!
ص-م: عندما تدخل مدرسة الرياضيات فإن لوني يتغري 
االزرق  اىل  لونها  تغري  قد  السماء  وارى  بالقلق  وأصــاب 
الداكن وهذه ليست مبالغة فأنا ال اطيق درس الرياضيات 
وأشعر باخلوف الشديد من أن اواجه ُمدرسة الرياضيات 

وأقول هلا أنا ال اعرف أن أحل هذه املعادلة. 
وهناك عّدة أنواع من الفوبيا اليت يعاني منها البعض 

ميكن اجيازها يف االنواع اآلتية: 
الفوبيا البسيطة: وهي ختتص باخلوف من احليوانات 
احلشرات  بــعــض  أو  ــران  ــفــئ ال أو  الــقــطــط  أو  كــالــكــالب 

كالصراصري أو البق أو ما شابه ذلك. 
سخرية  مــن  اخلــوف  يف  وتتمثل  االجتماعية:  الفوبيا 
الناس أو استهزائهم ومن مظاهر اخلوف من القاء اخلطب 
أو الكالم أمام مجع من الناس أو اخلوف من تناول الطعام 
من االماكن العامة أو اخلوف من حضور احلفالت أو ما 

شابه ذلك من مواقف...
الراجوفوبيا )اخلوف من االماكن املفتوحة(:ومن مظاهر 
اخلوف من أي مكان مفتوح وتفضيل مكان واحد لتقضية 
الوقت وهو البيت حيث االمان واهلدوء.... وهو أخطر أنواع 

الفوبيا اليت يتم عالجها تتحول اىل اضطراب اهللع. 
القلق قد يبدأ بسيطًا ولكنه سرعان ما  وهكذا احلال 
اللحظة  منذ  عالجها  يتم  مل  إذا  حقيقية  مشكلة  يصبح 

اخلوف القلق
معروف جمهول السبب أو املوضوع
خارجي داخلي التهدد
حمدد غامض التعريف
غري موجود موجود الصراع
حادة مزمنة املدة
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تنجح  ولكن  بها....  باإلحساس  االوىل 
حــــواء يف خــفــض حــســاســيــتــهــا جتاه 
العالج  استخدام  ميكنها  خييفها  مــا 
النفسي الذاتي وتسأل نفسها االسئلة 

التالية: 
هل وراء املخاوف اليت تعاني   -

منها اسباب نفسية اجتماعية؟ 
اجلميع  بــأن  مثاًل  تشعر  هل   -
يراقبونها إذا جلست لتناول الطعام يف 

مكان عام وحدها )مطعم مثاًل(؟ 

هل فعاًل ختشى احلديث أمام   -
اآلخرين كي ال يسخروا منها؟ 

فهذا  بنعم  ــات  االجــاب كــانــت  فـــإذا 
واقعة فعاًل  أن حــواء هذه  يعين فعاًل 
القاسية  التجارب  إحــدى  تأثري  حتت 

اليت حطمت ثقتها بنفسها.... 

عالج القلق بالتوبة
التوبة والرجوع اىل اهلل هو العالج 
من  حـــواء  لتتخلص  والــفــعــال  االكــيــد 

القلق الذي ينتابها نهائيًا والدليل على 
ــه قــد يــكــون القلق نــاجتــًا عن  ــك إن ذل
صــراع داخــلــي ناتج عــن عــدم الرضا 
عن االفعال اليت يفعلها االنسان واليت 
التوبة  ان  من  مفر  عنها فال  اهلل  نهى 
ستكون البداية الصحيحة لعالج ذلك 

واالقالع عن هذا القلق نهائيًا. 
مضى  ما  على  الندم  هي  والتوبة 
واالقـــالع عنه يف احلــال والــعــزم على 
وهي  املستقبل  اليه يف  املــعــاودة  عــدم 
املخالفات  عــن  الــرجــوع  تعين  بــذلــك 
خوفًا من عذاب اهلل وباب التوبة مفتوح 
تاب  ملن  ونــهــارًا  لياًل  مصراعيه  على 
بعد ظلمه وأصلح نفسه وأصلح سلوكه 
التوبة وإصالح  يعلم اهلل صدق  وحني 
االنسان لنفسه وعمله فإنه يتوب عليه 

ويفيض عليه بعطائه ورمحته. 
القلق  لــعــالج  الــعــلــمــي  والــتــفــســري 
والرجوع  اهلل  اىل  الــتــوبــة  طــريــق  عــن 
نفسية  كعملية  التوبة  أن  يــؤكــد  الــيــه 
على  تساعد  عديدة  جوانب  تتضمن 
بناء شخصية االنسان كي تصبح سوية 
وهذه اجلوانب تفتح باب االمل لإلنسان 
يف تطهري نفسه عندما يشعر أن ذنوبه 
عبئًا  واصــبــحــت  حطمته  قــد  وآثــامــه 
ثقياًل ال يستطيع أن يتحمله وينظر اىل 
احلياة نظرة خمتلفة فيها أمل وتفاؤل 
بعدما كانت نظرته كلها تشاؤم ومرارة 
وقلق وخوف من املستقبل والتوبة اىل 
اإلنسان من  اليه حتــرر  والــرجــوع  اهلل 
الشعور باخلوف والتوتر الدائمني الن 
يشعر  القلق  من  يعاني  الذي  اإلنسان 
دائمًا بالتوتر الذي يعوق جناحه يف أي 
جمال من اجملاالت اليت يتحرك فيها 
نتيجة خلوفه الشديد من االذى الذي 
على خطأ  دائمًا  أنه  العتقاده  يصيبه 

مع نفسه ويف عالقته بربه. 
املعاصي  ارتكب  ما  إذا  واإلنــســان 
نفسه  وحماسبة  قلقه  مصدر  وكانت 
فإن هذه النفس لن تطمئن وتطهر اال 
بالتوبة اىل اهلل ولن تتم التوبة إذا مل 
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عدم  على  ويعزم  ويقلع  االنسان  يندم 
الــعــودة اىل هــذه االخــطــاء واملعاصي 
إال مبجاهدة  ذلــك  يتم  وال  والــذنــوب 

النفس والعودة اىل اهلل. 
وكم من تائب اىل اهلل توبة نصوحة 
نتيجة  الــقــلــق  مــن  سلوكياته  تــغــريت 
ارتكاب املعاصي اىل طمأنينة نفسية 
واستقرار وأداء الواجبات املناطة اليه 
والرجوع  اهلل  اىل  التوبة  طريق  وعــن 
كان  الذي  الروحي  التوازن  يعود  اليه 
النفسي  بــاألمــن  االحــســاس  ينقصه 

واالستقرار. 

أطوار الشفاء من القلق 
هل الشفاء من القلق يأتي ما بني 
حيتاج  فإنه  ال،  بالطبع  ولــيــلــة...  يــوم 
اىل سبعة أيام على االقل متر خالهلا 
حواء بعدة أطوار ميكن تسميتها أطوار 

الشفاء. 
الشفاء  مــرحــلــة  يف  االول  الــطــور 

يسمى )الشك(: 
الــشــك أحـــد األطـــــوار اهلــامــة يف 
القلق وتشعر حواء  طريق الشفاء من 
خالله حبالة من الشك هل استطاعت 
زال  مــا  أم  فــعــاًل  القلق  على  التغلب 
ختلصت  هل  يصارعها...  القلق  هــذا 
كانت  الذي  الرهيب  السجن  من ذلك 
حمبوسة داخله ومت اطالق سراحها أم 
ما زالت تنتظر حكمًا عليها... ومشاعر 
حـــواء يف هــذه املــرحــلــة تــبــدو وكأنها 
يشعر  منها  جــانــب  ذهـــول  يف  متشي 
باالرتياح وجانب آخر يفيض بالسرور 
وقد  التحسن  أمــاًل يف  هناك  أن  مــن 
تبدو خائفة بعض الشيء ولكنها تكون 
سعيدة بأن شيئًا سوف يتم يف النهاية 
حياة سوية  تعيش  أن  تستطيع  حبيث 

مرحية بدون قلق أو توترات. 
الطور الثاني من أطوار الشفاء من 

القلق وهو السيطرة: 
التغلب  تــعــين  الــســيــطــرة  وهـــــذه 
قاطعًا  تغلبًا  املرضية   املخاوف  على 

وهذا  القلق  مشاعر  على  والسيطرة 
فيه  تشعر  الشفاء  أطــوار  من  الطور 
على  السيطرة  استطاعت  بأنها  حواء 

القلق فعاًل. 
الشفاء  أطـــوار  مــن  الثالث  الــطــور 

وهو االستقالل بعيدًا عن القلق: 
اهتماماتها  مــن  حــواء  تزيد  وفيه 
جاذبية  اكــثــر  بأنها  وتشعر  بنفسها 
تــــزداد ســعــادة وثــقــة وتصبح  وانــهــا 
موفورة  حياتها  اىل  وتعود  خوفًا  أقل 
حواء  فيها  وتشعر  والــتــألــق  احليوية 
بــانــهــا اصــبــحــت اقــــوى واكــثــر كفاءة 
ان  وميكنها  اآلخــريــن  مــع  تعاملها  يف 
تواجه االمور بطريقة خمتلفة وتزداد 
تقديراتها للحياة ورغبتها يف ان تعيش 
بصورة اقوى وميكنها ان تشغل نفسها 
وتصري  جديدة  ومسؤوليات  بأنشطة 
عــواطــفــهــا ومــشــاعــرهــا اكــثــر قــــوة... 
وتشعر بأنها لن تكون بعد اآلن مطية 
اصحاب  ختــاف  تعد  ومل  انسان  ألي 
الــســلــطــان وحتــــس بــــاجنــــذاب حنو 
التعرف  ويــزداد تفكريها يف  اآلخرين 
الــيــهــم.... وميكن القول بــأن حــواء يف 
تشعر  الشفاء  اطــوار  من  الطور  هــذا 

باالستقاللية بعيدًا عن القلق. 
وتشعر وكأنها سجني أطلق سراحه 
توًا من سجن طويل وأّن امامها بداية 
كل شيء  تستدرك  أن  وعليها  جديدة 
بكل  تلحق  وأن  بــه  االستمتاع  فاتها 
التطلع  ويثريها  فاتها  تعتقده  شــيء 
للمستقبل وتشعر باالبتهاج الغامر من 

التحسن يف حالتها. 
الطور الرابع من أطوار الشفاء من 

القلق هو إعادة التكيف: 
عادية  انسانة  حــواء  تصبح  وفيه 
جدًا متكيفة مع البيئة من حوهلا ومع 
اآلخرين دون مالحظة أي شيء غري 
أو  سلوكياتها  أو  تصرفاتها  عادي يف 

حتى انفعاالتها... 
هذا  اىل  حـــــواء  تــصــل  وعــنــدمــا 
بانها  الشفاء تشعر  أطــوار  الطور من 

القلق  على  فعاًل  التغلب  استطاعت 
وقهره قهرًا تامًا وكاماًل. 

اليِك حواء
الظروف  واجهي  لكل حواء:  نقول 
اليت تسبب لِك القلق، ادخلي يف حتد 
مع طريقة التفكري السوداوية، وإياِك 
أن تقولي ماذا لو بل قولي ماذا بهم- 
اجيابية  حلول  عن  البحث  يف  ابدئي 
رفيقات  بدلي  تواجهِك-  مشكلة  لكل 
القلق واختذي لنفسِك صديقات جدد 
اجيابي  بشكل  شخصيتِك  ًايــدعــمــن 
ألنِك حقًا يف حاجة ملن ميد لِك العون 
لكي جتزي من جديد ما كنت ختافيه 

من املاضي. 
وجهي تفكريِك بعيدًا عن اخلوف... 
وقاطعي التفكري السلي نهائيًا تقبلي 
خوفِك وتعلمي أن حتي ذاتِك وأتبعي 
راودِك  وإذا  السلوكي  الشفاء  اسلوب 
اخلوف من أن ترتبكي أمام الناس وأن 
يقع ما حيرجِك اكدي لنفسِك أنه مهما 
فسوف  حمرجة  مفاجآت  مــن  حــدث 
نفسِك  وذكـــري  ساملة  منها  خترجني 
دومًا أن عالمات اخلوف واالضطراب 
مــن ارتــعــاش يف االيـــدي وخــفــقــان يف 
لنا  الـــيت حتـــدث  بعينها  هــي  الــقــلــب 

عندما تغمرنا الفرحة الشديدة. 
وللخروج مــن دائـــرة اخلــوف غري 
تتشجع  أن  ينبغي على حواء  املنطقي 
على اجملازفة باإلفصاح عن مشاعرها 
هلا  يسبب  فيما  ورأيــهــا  نفسها  حنــو 
الثقة  جــســور  تــبــين  وأن  اخلــــــوف.... 
مع نفسها وهــذا هو االســاس الفعلي 

لعالج ذلك النوع من القلق. 
لذلك ننصحِك يا عزيزتي للتخلص 
تــؤّكــدي لنفسِك  من ذلــك اخلــوف أن 
أنِك واثقة بها ألنها جديرة بهذه الثقة 
وســوف يتحقق لِك اهلــدف وخترجني 
من دوامة القلق بسالم وتنشغلني على 

ذلك باخلوف اىل غري رجعة. 
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وَيف  لَلَلَللَِلَلَلمَُلَلَلوقَِلَلَلنَِلَلَلنيَ.  آيََلَلَلَلَلَلاتٌ  اأَلرِض  }وَفَِلَلَلَلَلَلي 
َأنُفسُِكم َأَفالَ ُتبصِرُونَ{     

قلب االنسان: أعجب وأتقن املضخات، 
الرابع  االســبــوع  منذ  تــوقــف  بـــدون  يعمل 
حلياة االنسان وحتى موته، وزنه ال يتجاوز 
250 غرامًا وينبض مبعدل 70 ضربة يف 
ويضخ  يوميًا.  مــّرة  الــف  مئة  أي  الدقيقة 
مبعدل  أي  الــدقــيــقــة،  يف  دم  ــيــرتات  ل  5
وهذه  الــســنــة،  غــالــون يف  ونــصــف  مليون 
شبكة  اىل  الــدم  توصل  املعجزة  املضخة 
الشعرية  واالوعية  واالوردة  الشرايني  من 
اليت إذا وضعت جنبًا اىل جنب يف خط 
مستقيم فإن طوهلا يتجاوز ستني الف ميل 

تقريبًا!!!

جبل سيالن        
أذربيجان،  من  اردبيل  مدينة  بقرب 
رسول  قال  الدنيا،  أعلى جبال  من  وهو 
من  وســلــم(  وآلـــه  عليه  اهلل  )صــلــى  اهلل 
متَلَلسَلَلون وحني  قــرأ}فَلَلسَلَلبَلَلحَلَلان اهلل حَلَلني 
}وكَلَلَلَلَلذلَلَلَلَلَلك  اىل  تَلَلَلَلصَلَلَلَلبَلَلَلَلحَلَلَلَلون{ 
احلسنات  من  له  اهلل  كتب  ختَلَلرجَلَلون{ 
بعدد كل ورقة ثلج تقع على جبل سيالن، 
قيل: وما سيالن يا رسول اهلل، قال: جبل 
بأرمينية وأذربيجان، عليه عني من عيون 

اجلنة وفيه قرب من قبور األنبياء، قال ابو 
اجلبل  هذا  رأس  على  األندلسي  حامد 
عني عظيمة مع غاية ارتفاعه، ماؤه أبرد 
من الثلج وكأمنا ِشيَب أي خلط بالعسل 
لـــّشـــدة عـــذوبـــتـــه، وجبــــوف اجلــبــل ماء 
البيض حلرارته،  يسلق  خيرج من عني، 
ويقصدها الناس ملصاحلهم، وحبضيض 
هذا اجلبل شجر كثري ومراٍع وشيء من 
إال  إنسان وال حيوان  يتناوله  حشيش ال 

مات لساعته. 
قــال الــقــزويــين: ولــقــد رأيـــت اجلبل 

والدواب ترعى يف هذا املكان فإذا قربت 
ووّلــت منهزمة  نفرت  من هذا احلشيش 
بلدة  اجلبل  ويف سفح  قــال  كــاملــطــرودة، 
الفرج  أبــو  وامســه  بقاضيها،  اجتمعت 
عبد الرمحن األردبيلي، وسألته عن حال 
تلك احلشيشة فقال اجلن حتميها، وذكر 
بنى يف قرية مسجدًا فأحتاج  أنه  ايضًا 
العمد،  ألجــل  حجرية  كبار  قواعد  اىل 
فأصبح فوجد على باب املسجد قواعد 
الصنعة  حمكمة  الــصــخــر  مــن  منحوتة 

كأحسن ما يكون. 
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تستخدم  الــغــربــيــة  احلـــضـــارة  ظــلــت 
العصور  بداية  حتى  األكــل  يف  أصابعها 
الوسطى وكانت بداية استخدام الشوكة 
فشلت  ولكنها  بيزنطية  امــرية  يــد  على 
منعت  الكنيسة  ان  حيث  حماولتها،  يف 
استخدام الشوكة واعتربتها بدياًل لصنع 

اهلل وهو اليد ووصفته بالكفر. 
وبعد ذلك ب600 عام وجدت الشوكة 

طريقها اىل حضارة فن األكل االوربية.
ـــســـان ما  ــشــوكــة عــــرف االن وقــبــل ال
يشبه الشوكة ولكن بسن واحدة، وكانت 
قطعة  تلتقط  حيث  الشواء  يف  تستخدم 
حرق  بــدون  الفحم  اىل  النار  من  اللحم 
ذات  الشوكة  االنسان  عرف  ثم  اليدين. 

سنني. 
البابليني  أّن  احلفريات  أثبتت  وقــد 
الراقية  األسر  وعرفتها  الشوكة.  عرفوا 
يف بيزنطية ففي 1071م عرفتها االمرية 
الذهب  من  اثنتني  واحضرت  البيزنطية 
مــن بــني مــا اعــدتــه مــن اشــيــاء لتجهيز 
العامة  إقــنــاع  تستطع  مل  ولكنها  بيتها، 

باستخدامها. 
وقد ذكرت الشوكة ألول مرة يف تأريخ 
ايطاليا يف عام 1032م حيث استخدمت 
يف مونتكازينو، ولكنها كانت تستخدم يف 

تقديم اللحم فقط. 
وقد بدأ استعمال الشوكة يف فرنسا 
الوسطى  الــعــصــور  نــهــايــة  تــدرجيــيــًا يف 

واســـتـــغـــرقـــت مـــائـــة عــــام أخـــــرى حتى 
ويف  اخـــرى.  اوربــيــة  دول  استخدمت يف 
رب  ))يــا  لوثر:  مارتني  قال  عام 1518م 
انقذني من تلك الشوكة الصغرية(( فقد 

كان رافضًا الستعماهلا. 
شكل  تغري  عشر  السابع  القرن  ويف 
ــدارة مثل  الــشــوكــة وأصــبــحــت اكــثــر اســت
امللعقة وأصبح هلا ثالثة او اربعة أسنان 
مما غري من استخدامها بصورة واضحة، 
بالسكني  يثبت  الــطــعــام  كـــان  أن  فبعد 
اآلن  املمكن  من  أصبح  بالشوكة  ويلتقط 

أن يلتقط بالشوكة فقط. 

اختراعات غيرت مجرى الحياة

الشوكة            
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باسم  مسيت  متواضعة  قــريــة  يف 
احتوى  الذي  الشريف  املرقد  صاحبة 
جسدها الطاهر، كانت انطالقة جملة 
قرية  هــي  بــابــل  مدينة  اىل  الــقــواريــر 
شريفة بنت احلسن )عليهما السالم( 
جنوب مشال قرية الدبلة مشال ناحية 
القاسم وتبعد عن مركز حمافظة بابل 
)20 كم( لتنقل لنا صورة مرقد شريف 
)عليهم  البيت  اهــل  عــلــويــات  الحـــدى 
اىل  املرقد  هذا  نقلنا  حيث  السالم( 
عامٍل آخر، تضفي يف نفس القادم اليها 
خطواتنا  اخذتنا  وقــد  وحمــبــًة  شــوقــًا 
اىل احــد )قـــّوام( هــذا املرقد العلوي 
ـــدأ جيــيــب عــن اسئلتنا  وب الــشــريــف، 

وحنن ندون ما حيدثنا عنه. 
تعرفنا  ان  ـــك  ل هـــل  الــــقــــواريــــر: 
عملك  بــدأ  ومتى  الكريم؟  بشخصكم 

هنا؟ 
أجاب: انا حسن محيدان وكنييت ابو 
امحد، حاصل على شهادة املاجستري 

يف علوم احلياة )البايولوجي(. 
وقـــد ورثـــت هـــذه )الــقــوامــة( عن 
اعمل حلد  ازال  وال  واجـــدادي  آبائي 
وما  سنة   )55( العمر  مــن  ولــي  االن 
ايضًا  وشقيقيت  عملي،  أواصــل  أزال 
)نعيمة محيدان( اليت تتناوب معي يف 

خدمة الزائرات الكرميات هلذا املرقد 
الشريف. 

القوارير: ما هو تأريخ هذا املرقد 
الشريف؟ 

قبة  للمرقد  ســابــقــًا  كــان  أجــابــنــا: 
صغرية وليس هذا البناء املوجود اآلن 
اجلانب  من  اليه  الدخول  وكان طريق 
االخـــر قــبــل 100ســنــة )أي لــيــس من 
العام  الباب الذي يواجه الطريق  هذا 
الرابط بني احللة والديوانية( وجبانب 
الزمن  مــرور  وبعد  رواق صغري  القبة 
وحنن  فشيئًا،  شيئًا  يتطور  البناء  بدأ 
يزودونا  مل  النــهــم  آبــائــنــا  على  نعتب 
الوعي  لقلة  وذلك  الوافية  باملعلومات 
الثقايف لديهم وعندما قمنا برتميمه، 
قبل 30 سنة كانت هناك صخرة تشبه 
الرحى وجد مكتوب عليها ))بسم اهلل 
باخلط  وكتابات  الرحيم((  الرمحن 
الكويف ومل نستطع التعرف على معاني 

الفاظها. 
عندما  الــبــائــد  الــنــظــام  زمـــن  ويف 
أخذوها  املكان  بذلك  السلطة  عرفت 
بغداد ومل نعرف بعد  والــدي اىل  من 
ان  نتمنى  زلنا  وال  بها؟  حــّل  مــا  ذلــك 

نعرف شيئًا عن مكانها. 
غري انه من خالل الكرامات اليت 

حصلت هنا تبني انه قرب المرأة علوية 
طاهرة يعود نسبها اىل االمام احلسن 
)عليهما  اجملتبى  احلــســن  بــن  املثنى 
الـــســـالم(، ويف هـــذا املــعــنــى تـــداول 
القصص  مــن  الكثري  والــــزوار  الــنــاس 

والروايات.
ــر: مــا هــي املــراحــل اليت  ــقــواري ال
تبلغ مساحة  املرقد؟ وكم  بناء  بها  مّر 

املرقد الشريف؟
املــراحــل وصلت اىل )4  اجلـــواب: 
وإعماره  برتميمه  قمنا  مــرات  أو5( 
وكما ترون االن ال يزال املرقد يف طور 
دومن  او5(   4( تبلغ  املساحة  الــبــنــاء، 
املرقد  هذا  ببناء  وقمنا  للمرقد  وقف 

الشريف. 
الكرامات  ابــرز  هي  ما  الــقــواريــر: 
املرقد  هـــذا  لصاحبة  حصلت  الـــيت 

الشريف؟ 
اجلواب: أكيد أن كل مكان فيه نسب 
من أنساب أهل البيت فان أهل القرية 
ولكن  بكراماتهم،  ويتشرفون  يتربكون 
اذهاننا  يف  عالقة  ظلت  كرامة  هناك 
القرب  ان  على  استدلينا  خالهلا  ومن 
امرأة  جـــاءت  حيث  امـــرأة  اىل  يــعــود 
مرض  اىل  تعرضت  وقــد  النساء  من 
قدميها  أحــد  إصــابــة  بسبب  عــضــال 

من  ــة  ــراق اش
شمس علوية
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مباكنة احلصاد فعجزت عن مراجعة 
انها  رؤيتها  لنا  شرحت  وقــد  االطباء 
وقــد ساعدتها  املــنــام  امـــرأة يف  رأت 
وقد  املـــرض،  هــذا  مــن  النهوض  على 
نذرت هلل سبحانه وتعاىل مبلغًا كبريًا 
من املال تنفقه على مرقد هذه العلوية 
أن شافى اهلل قدمها بربكة هذه  بعد 

العلوية الطاهرة. 
مع  نتحدث  وبينما حنن  القوارير: 
االخ دخــل احــد الــرجــال وهــو )جبار 
الناصرية  اهالي  من  عليوي(  رشــك 
كرامات  من  كرامة  علينا  يقص  وبــدأ 
ــف قـــد حــصــلــت معه  ــشــري املـــرقـــد ال
بانسداد  اصيب  قــد  بانه  اشــار  وقــد 
بــالــشــرايــني وعــانــى كــثــريًا مــن االالم 
واألوجــــاع جـــراء هــذا املـــرض اللعني 
كثريًا بهذا املرض ولكن بفضل كرامة 
الشريفة شفيت واحلمد  العلوية  هذه 

هلل. 
ديين  توجيه  هناك  هل  القوارير: 

للنساء القادمات لزيارة املقام؟ 
تــكــون هناك  اجلــــواب: أمتــنــى ان 
تــوجــيــهــات لــلــزائــرات الــكــرميــات الن 
هذا املكان قرية متواضعة وهو بأمس 
احلاجة اىل ارشادات وتوجيهات تليق 
بزائري اهل البيت )عليهم السالم( فيا 
حبذا لو بإمكانكم ان توصلوا رسالتنا 
هذه ملن لديه القدرة على بذل اجلهد 
هلكذا قضايا، فمثاًل أن تأتي الينا يف 
االسبوع مرة إحدى األخوات املبلغات 
من العتبات املقدسة إللقاء حماضرات 
ببوسرتات  تزويدنا  أو  الزائرات  على 
معينة  دينية  بــإصــدارات  أو  ونــشــرات 
ألنكم تعلمون حنن يف قرية تفتقر اىل 

أبسط أنواع الثقافة. 
الزائرات  أعــــداد  مــا  الـــقـــواريـــر: 
العلوية  هــذه  ملرقد  يتوافدن  اللواتي 

املباركة؟ 
اجلــــواب: يف االيـــام الــعــاديــة فان 
أعـــــداد الــــــزوار قــلــيــلــة جــــدًا أمـــا يف 
االربعني  زيارة  مثل  املليونية  الزيارات 
فاألعداد  متامًا  خيتلف  فاألمر  مثاًل 

بدورنا  وحنن  تدرجييًا.  بالتزايد  تبدأ 
كل  وتــوفــري  اخلــدمــات  بتقديم  نــقــوم 
من  الكرميات  الــزائــرات  حتتاجه  مــا 
القادمون  حيتاجها  قــد  مستلزمات 
للمرقد العلوي الشريف، وتقوم بتقديم 

مثل هذه اخلدمات شقيقيت. 
ــر: كلمة أخـــرية حتــب ان  ــقــواري ال

تقدمها وتوجهها من خالل اجمللة؟ 
خالص  اقـــدم  متفضاًل:  فأجابنا 
وباألخص  احلسينية  للعتبة  شــكــري 
والثقافية  الــفــكــريــة  الـــشـــؤون  قــســم 

وخباصة جملتكم وان قدومكم ولقاءكم 
بنا يزيدنا بهجة واقول ان خدميت هلذا 
املكان الشريف هو شرف لنا وألوالدنا 

واحلمد هلل. 
انــتــهــى حتــقــيــقــنــا عن  أن  وبـــعـــد 
العلويات  املبارك ألحــدى  املــزار  هــذا 
وقلوبنا  املــكــان  ــا  وغــادرن الــطــاهــرات 
احلديث  بطيب  تعطرت  قد  وانفاسنا 
الشمس  تلك  اجلليلة،  سيدتنا  عــن 

العلوية الطاهرة. 
صبا عبد علي مخاس
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أّن كل حرف من حروف اسم زينب )عليها السالم( له معنى ورمز ومعنى: 
 )ز( إشارة اىل أمها الزهراء )عليها السالم(. 

 )ي( إشارة اىل والدها اإلمام علي )عليه السالم(. 
 )ن( إشارة اىل أخويها احلسن واحلسني )عليهما السالم(. 

 )ب( إشارة اىل كلمة الني األمي العربي، جّدها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(. 
وعلى هذا تكون السيدة زينب )عليها السالم( عصارة الكماالت الروحانية واألنوار االهلية للخمسة 

اصحاب الكساء )عليهم صلوات اهلل وسالمه(، حتى لقبت بالصديقة الصغرى. 
وملا كانت امساء اخلمسة األطهار ذات آثار طيبة، ومن حيث أن اسم زينب )عليها السالم( اليت مسيت 
به من قبل اهلل تبارك وتعاىل وثبوته يف اللوح احملفوظ كان جممعًا لتلك االمساء اخلمسة املباركة، على 

هذا يكون المسها الشريف أثر طيب يف استجابة الدعاء ونيل الكرامات. 

شعر يف السيدة زينب 

سالم على احلوراء ما بقي الدهر       وما سطعت مشس وما اشرق البـــدر
سالم على القلب الكبري وصبـــــره       بيوم جرت حزنًا له االدمع احلمــــــــــر 
جحافٌل جــــاءت كربــالء بأثــرهـــــــا       جحافٌل ال يقوى على عدها حصـــــــــُر
جرى ما جرى يف كربالء وعينهـــــــا       تـــرى ما جرى مما يذوب له الصخــــر
لقد ابصرت جسم احلسني مبضعًا      فجاءت بصرٍب دون مفهومه الصبـــــــــــر

السيد رضا اهلندي  čč
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كنت اسري جبانب البحر....
فلمحت امواجًا تلوح لي من بعيد....

وكأن لي موعدًا معها....
فانتظرت قدومها ألعلم مغزاها....

وعندما وصلت....
جرفتين بسالسل مياهها....

وجعلتين اغوص يف اعماقها....
كانها تريد ان تبني لي امرًا....
فأوصلتين جلزيرة غامضة....

ال يسكنها اال اهلواء....
وال تراها اال السماء.... 

وال جياورها اال املساء....
فأخربتين عن قصة هلا وقالت....

ان رجاًل قد غرق وانقذته االمواج وجاءت به هلذه اجلزيرة.... 
ويقيت تراقب أحواله.... 

فكأنه هذا الرجل زاهد....
مؤمن وهلل عابد....
وبعلمه واميانه....

غفران صالح الطائي

وصية 
االمواج 
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االسالم دين توحيدي، فاملسلمون 
ــــذي يعبده  ال نــفــســه  ــــه  ــدون االل ــب ــع ي
األنبياء  ويبجلون  واليهود  املسيحيون 
املسيحية  الــــديــــانــــة  يف  أنـــفـــســـهـــم 

واليهودية. 
وديــن االســالم دين ترك لإلنسان 
حرية االختيار وخباصة اذا تدبرنا يف 
قوله تعاىل: }وَُقِل الْحَقُّ مِنْ رَبُِّكمْ 
َفمَنْ شَاءَ َفْليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َفْليَْكُفرْ إِنَّا 
الِمِنيَ نَارًا َأحَاَط بِِهمْ سُرَادُِقهَا{  َأعَْتدْنَا لِلظَّ
)الكهف/29( فالقرآن يأمر املسلمني 
القرآن  ونواهي  ألوامــر  بأن خيضعوا 
الــشــريــفــة فاجلميع  والــســنــة  الــكــريــم 

امامه سواء كأسنان املشط. 
روحية  تعاليم  يتضمن  فــاإلســالم 

عالية. فهو دين املساواة بني البشر. 
املـــــصـــــادف  الــــســــبــــت  يــــــــوم  يف 
مع  لقاء  للقوارير  كان   2014/1/11
احدى النساء املستبصرات من الديانة 
مسيحية  سويدية  أمــرأة  النصرانية، 
النور  ــيــالمــس  ل االســــــالم  اعــتــنــقــت 
االهلي قلبها ألن اجلميع يعرف أن كل 
هي  االســالم  على  السابقة  الديانات 
إن لإلسالم  وادركت  ديانات حمرفة، 
ومعاني  جدًا  راقية  وخصائص  مزايا 
وقد  قبل،  من  تدركها  تكن  مل  عالية 
رحبت العائلة الكرمية بزيارتنا فبدأنا 

احلديث معها. 
الــقــواريــر: مــا هــو امســـِك عندما 
امسِك  غــريت  وهــل  مسيحية،  كنت 

عندما اعتنقت اإلسالم؟ 
اجلواب: امسي القديم )سيسيليا( 
فأنا مل اغــري امســي ألنــه ذكــرى من 

أمي وأبي. 
لنا  تذكري  أن  لــِك  الــقــواريــر: هل 

قصة دخولِك اإلسالم؟ 
اجلواب: كنت دائما أؤمن باهلل الذي 
خلق كل شيء وأؤمن بوجوده األمسى 
كنت مسيحية  اني  أقــول  ان  وبوسعي 
التعبري  تعرفون  فأنتم  فقط  باالسم 
ان  بد  يهوديًا فال  تكن  ان مل  السائد 
تكون اذًا مسيحيًا فعندما تعرفت على 
السيد )حممد فاضل عواد املوسوي( 
فقد  اوالدي  ـــو  واب االن  زوجـــي  وهـــو 
اعجبت بأخالقه وصفاته وما حيمله 
من مواصفات نبيلة، فلذلك احببت ان 
اعرف عن دينه أكثر فتبني أن دينه هو 
دين االسالم فمن هذه اللحظة عرفت 
ان دين االسالم هو الذي اكسبه هذه 

الصفات. 
القوارير: ما هي الفروق اجلوهرية 
بني الديانتني املسيحية واالسالمية؟ 

الطائفة  مــــن  كـــثـــري  اجلــــــــواب: 
هو  املسيح  ــن  دي ان  يـــرون  املسيحية 
اقــرب اىل ديــن االســالم ولكين ارى 

اشياء مجيلة جدًا  االســالم  ديانة  يف 
بها  ينفرد  االســـالم  ــن  دي ان  واعــتــرب 
عن سائر االديــان، فهو دين التسامح 
والرمحة، واالخــالق وهــذا ما يتحلى 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  نبينا حممد  به 

وسلم(. 
إضافة اىل الصالة فإن فيها من 
روحية  ريــاضــة  فهي  الكثري  املــعــانــي 
سبحانه  اهلل  اىل  تــقــربــين  ونــفــســيــة 
عندما  رمضان  شهر  وخــالل  وتعاىل 
نصوم من الفجر اىل غروب الشمس 
أرى فــيــه لــيــس جمـــرد اإلمــتــنــاع عن 
حترير  يشمل  فهو  والــشــراب  الطعام 
العقل من األفكار السيئة فالصيام يف 
اإلسالم يعين كل شيء، اما احلجاب 
وأنا أعلم  املرأة ذات عقل  ُيظهر  فهو 
ان احلجاب  إذ  مــن جسد  أكــثــر  إنــي 
اضطهادًا  او  قمعًا  اطالقًا  يعكس  ال 
وقد أصبح جزءًا مين وال أرى فيه أي 
الديانتني  كلها فروق بني  تقييد فهذه 

احتوى  نــور 
امرأة  قلب 

čď

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

لقاء العدد



ومــا حيمله ديــن االســـالم مــن مبادئ 
وقيم.

القوارير: من هم االشخاص الذين 
هلم األثر يف دخولِك االسالم؟ 

أثرت  أكثر شخصية  إّن  اجلــواب: 
احلال  هــذا  اىل  وحولتين  نفسي  يف 
ــــو جنة«  واحلـــمـــد هلل هـــو زوجــــي »اب
فأنا كنت أعرف السيد قبل 20 سنة 
أكن  ومل  ايضًا  عائلته  على  وتعرفت 
أجيد اللغة العربية فزوجي ساعدني 
على ذلك وأشياء كثرية قد علقها يف 

اذني منذ ان تعرفت عليه. 
رجل  من  متزوجة  انــت  القوارير: 
»سيد« أي من ذرية رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(، هل توقعت يوما 
ما أن يكون أبناؤِك من ذرية رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(؟ 
اجلواب: منذ طفوليت وأنا إنسانة 
مع  عــالقــات  ذات  أكـــن  مل  متحفظة 
أحد من الرجال وكلما كنت امحله يف 
ديانيت هو إني نشأت وترعرعت من 
أب وأم مسيحيني لذلك كان اجتاهي 
هلذه الديانة، أما زواجي من )السيد 
وأنا  لــي  هــو فخر  املــوســوي(  حممد 
جدًا فخورة ألن أبنائي من ذرية رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهذا 

ما يتمناه كثرٌي من بين اإلسالم. 
اإلسالم  وجــدِت يف  القوارير: هل 

الراحة والسكينة؟ 
اجلــــــواب: اإلســـــالم بــالــفــعــل هو 
األكمل.... واقول إني نادرًا ما تعوزني 
عندما  كذلك  لكين  التعبري،  كلمات 
خترج تلك الكلمات لتصف ما أشعر 
والقرآن  اإلســـــالم  حـــول  بـــه  وأفـــكـــر 
الكريم وسنة حبيبنا حممد )صلى اهلل 

عليه وآله وسلم(.
رائع  ببساطة مذهل،  اإلســالم  إن 
مثل عمل فين. مفعم بالقوة والنشاط، 
نابض باحلياة، متألق كيف ما ظهر، 

ناضج.السحر، الخرافة، دين باهر. 
أمامي  وعــلــى حنــو ممــاثــل جتلت 
ملا  ونــقــائــه.  العميقة  االســـالم  حكمة 
ــاب وأهــــداف  تــوضــحــت أمــامــي أســب
وحدود بعض املمارسات، مثل ارتداء 
املرأة  دور  الطعام،  للحجاب،  املـــرأة 

وغري ذلك، فجأًة كل شيء بدأ أمامي 
منطقيًا وما أدهشين حقًا تلك القوة 
اهلائلة يف خلق املسلم، فهو اذ يفوض 
أمــره اىل اهلل يف كل شيء وال خييب 
وحييا يف سالم داخلي فماذا بوسعي 
ان اقول غري احلمد هلل وسبحان اهلل. 
القوارير: كيف تعامل أهلِك معِك؟ 
اجلواب: عند اعتناقي دين اإلسالم 
وارتدائي للحجاب فلم يكن لعائليت أي 
تدخل او اعرتاض على ديين اجلديد 
بل العكس فقد احرتموا فكرتي هذه.

الــقــواريــر: على ذكــر احلــجــاب ما 
تــقــولــني عــنــدمــا تــصــادفــني يف بلدك 

حمجبات؟ 
اجلواب: احلجاب قد أصبح جزءًا 
وخاصة  تقّيد،  أي  فيه  أرى  وال  مين 
ارتدائي  عند  تعارض  مل  عائليت  إّن 
احرتموا  فــإنــهــم  بــالــعــكــس  احلــجــاب 
كلما  )السويد(  بلدة  يف  هذه  فكرتي 
يرتدين  مــســلــمــات  نـــســـاء  صـــادفـــت 
خفقًا  خيفق  بقلي  أشــعــر  احلــجــاب 
شــــديــــدًا ويــســتــحــوذ عــلــي احــــرتام 
كنت  خالهلّن  ومــن  فمنهّن،  المتناه.. 
ذلك  غمرة  ويف  جليًا  باإلميان  أحس 
ارتدائي  وعند  الــروحــي،  االحــســاس 
قط  انتباهًا  أعــري  أكــن  مل  للحجاب 
وأمحد  السويدي  اجملتمع  إلنتقادات 

اهلل اخلالق إن هداني اىل النور. 
لــِك القرآن  الــقــواريــر: مــاذا يعين 
الكريم وهل جتدين صعوبة يف قراءة 

القرآن كونه باللغة العربية؟ 
اجلواب: القرآن كشف لي عن عامل 
جديد بأكمله من املعاني واالمكانيات، 
أمام  أقــف  إنــي  لو  كما  فجأة  شعرُت 
مــشــهــد جــديــد بــرمــتــه... كـــأن سهاًل 
امتد  قد  كليًا  جديد  لعامل  منبسطًا 
أمامي عامل ساحر ومذهل متامًا، وما 
أستوقفين على اخلصوص إن القرآن 
به  يتعلق  ما  وكل  معاصر...  كتاب  هو 
إنــي ال  أنكر  وأنــا ال  هو متألق فعاًل، 
ــقــرآن كــامــلــة ولكي  اعـــرف كــلــمــات ال
احفظ بعض السور على ظهر الغيب 
الــصــالة وكذلك  تــســاعــدنــي يف  لــكــي 
االهلية  وآيــاتــه  كثريًا  الــقــرآن  أحببت 
العذبة لذلك احاول مع زوجي وابنائي 

أن أتعلم أكثر لكي يدخل االميان قلي 
أكثر. 

اليت  النشاطات  القوارير: ما هي 
قمت بها من اجل خدمة اإلسالم؟ 

مبالغة  وبـــــدون  طــبــعــًا  اجلـــــواب: 
عندما كنت بالسويد كان يطرح علّي 
ــن اإلســـالمـــي وكنت  ــدي ســـؤال عــن ال
الدين  هذا  بنقاش حول  معهم  أدخــل 
واحدثهم  عن  نــورًا  الــذي مأ قلي 
أما االن  رائــع،  الدين األكثر من  هذا 
عن  معلومات  أنشر  أن  احـــاول  فأنا 
دين االســالم عرب الفيس مع عائليت 
الدين  هــذا  أهمية  مــدى  يعرفوا  لكي 
القّيم وما حيمله من معاٍن سامية يف 
مضامينه وخباصة يف مسألة التوحيد 
والنبوة واالمامة والصوم واحلج وغري 
ابدًا  ذلك صعوبة  لي  يشكل  وال  ذلك 
االصلية  لــغــيت  أمــتــلــك  إنـــين  بسبب 

)اللغة السويدية(. 
القوارير: هل لديِك امنية؟ 

اجلواب: أحب أن اوجه كلمة اىل 
كافة مسلمي العامل، امتنى لو يقرأون 
املعنى  يفهموا  وأن  أكثر  اإلســالم  عن 
لدين اإلسالم وأن خيرجوا  احلقيقي 
الدين  هــذا  عن  املتمردين  أوهــام  من 
ويــعــرفــوا عــن قضية االمـــام احلسني 
اهلل  )ســالم  ألنه  أكثر  السالم(  )عليه 
عليه وصلواته( معنى الشهادة والوفاء 
وأن تعرف مجيع الديانات والطوائف 
االخـــــرى مـــا هـــو الــصــحــيــح ومـــا هو 
احلالي  لبلدي  أمتنى  وكذلك  اخلطأ 
أن ينعم باخلري ويعيش بسعادة بعيدًا 

عن احلقد. 
مع  اللقاء  القوارير  انهت  وهكذا 
السيدة »ام جنة« اليت انعم اهلل عليها 
وتعطرت  قلبها  ونــور  االســـالم  بدين 
من  ولنعرف  القرآن،  بطيب  انفاسها 
انعم  اليت  الكبرية  النعمة  خالل ذلك 
اإلسالم  ديــن  وهــي  اال  علينا  بها  اهلل 
دين الرمحة واملنطق والعقل والسالم 
هلل  والتسليم  والطمأنينة  والـــراحـــة 

تعاىل والرضا واالستقرار النفسي. 
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الطفولة  مــرحــلــة  إجــتــيــاز  بــعــد 
بها،  اخلاصة  تقسيماتها  هلا  اليت 
وصفت  فقد  املراهقة  مرحلة  تبدأ 
الفاصل  بـــاحلـــد  املـــرحـــلـــة  هـــــذه 
ــشــبــاب، وهي  مــابــني الــطــفــولــة وال
إنها  إال  مدتها  قصر  رغــم  مرحلة 
متزايدة،  وحساسية  أهمية  تكسب 
عديدة  لسنوات  يعتقد  كــان  حيث 
مرحلة  يف  مـــاحيـــدث  إن  مــضــت 
األساس  حــجــر  يشكل  الــرضــاعــة 
العمر  سنوات  يف  الشخصية  لنمو 
التأثريات  الكثريمن  وإن  الالحقة، 

السنوات  خــــربات  تــدركــهــا  الـــيت 
واىل  ولكن  إلــغــاؤه،  يتعذر  املبكرة 
جانب ذلك فهناك إقرار متزايد بأن 
الــيت حتــدث خــالل مــراحــل أخرى 
املراهقة  خاصة  النمو  يف  حرجة 
على  التأثري  يف  موازية  أهمية  هلا 
ماسيحدث يف املراحل األخرى من 
اإلجيابي  فالتكيف  اإلنسان،  حياة 
يف مرحلة املراهقة يرتبط إرتباطًا 
وبسالمة  الـــراشـــد  بــنــمــو  وثــيــقــًا 
ـــاح هذا  اجملــتــمــع عــمــومــًا، وقـــد أت
املراهقة  ألهمية  والتقدير  اإلدراك 

تطور  اىل  النمو  يف  حرجة  ملرحلة 
اإلهتمام بها علميًا.

تعريف المراهقة
 )املراهقة( كلمة التينية األصل 
adolescere(( الفعل  من  مشتقة 
والذي يعين النمو حنو الرشد وتعترب 
فرتة  اجملتمعات  كــل  يف  املــراهــقــة 
نضج  عدم  من  والتحول  النمو  من 
وفرتة  الرشد  نضج  اىل  الطفولة 
إعداد للمستقبل وبهذا املعنى فإنها 
بني  الواصل  اجلسر  مبثابة  تعترب 
والذي  والرشد،  الطفولة  مرحليت 

المراهقة
ومشكالت الحياة
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ــورِه قــبــل أن  ــأفــراد مــن عــب البـــد ل
مسؤوليات  ويتحملو  منوهم  يكتمل 
الكبار يف جمتمعهم فاملراهقة متثل 
مــرحــلــة منــو ســريــعــة وتــغــريات يف 
اجلسدية  تقريبًا  النمو  جوانب  كل 
كما  اإلنفعالية،  واحلــيــاة  والعقلية 
اخلـــربات اجلديدة  مــن  فــرتة  أنها 
والعالقات  اجلديدة،  واملسؤوليات 
والرفاق  الــراشــديــن  مــع  اجلــديــدة 
وعلى حنــو عــام فــإن هــذه املرحلة 
اجلنسي  النضج  بــدايــة  مــن  متتد 
وحتى السن الذي حيقق فيه الفرد 

اإلستقاللية عن سلطة الكبار.

الفرق بين البلوغ والمراهقة
مرحلة  ـــة  ـــداي ب الـــبـــلـــوغ  يــعــتــرب 
املراهقة لكثرة األحداث البيولوجية 
اليت تؤدي اىل الوصول اىل جسم 
إال  النضج اجلنسي،  الراشد واىل 
على  تؤكد  لــوك(  )هــري  العاملة  إن 
املراهقة  بــني  اخللط  عــدم  أهمية 
وفرتة البلوغ اليت يتم فيها النضج 
ــوغ يــعــتــرب فرتة  ــل ــب اجلــنــســي، فــال
مشرتكة حيث إن النصف األول منه 
الطفولة  نهاية  مع  يتداخل  تقريبًا 
والنصف اآلخر مع اجلزء املبكر من 
املراهقة، وبذلك فإن البلوغ يعترب 
فرتة من املراهقة وليس مرادفًا هلا، 
جوانب  كل  فتتضمن  املراهقة  أما 
الــنــضــج اجلسدي  الــنــضــج ولــيــس 
األطفال  مــعــظــم  ويـــصـــل  فـــقـــط، 
البلوغ بني )11-13(، سنة  مرحلة 
من العمر ويعتربهذا احلد األدنى 
هلا  األعــلــى  احلــد  أمــا  للمراهقة، 
يعتقد  فالبعض  وضوحًا  أقــل  فهو 
إكتمال  لـــدى  تنتهي  املــراهــقــة  إن 
املؤشرات  إن  إال  اجلسدي،  النمو 
اليت تؤكد عليها معظم العلماء إن 

املراهقة تنتهي عندما حيقق الفرد 
اإلستقاللية املالية واإلنفعالية معًا، 
ــه لأمور  ــت وعــنــدمــا يــغــري مــن رؤي
حبيث يستطيع الرتكيز على قضايا 
أقل صلة باملراهقني وأكثر إرتباطًا 

بالراشدين.

سلوكيات المراهقة
معًا  األمر  وولــّي  املراهق  يواجه 
ُتداهمه  فاألول  عديدة،  إشكاليات 
رغبات كثرية ومتنوعة جتعلُه يتعامل 
معها بشكل قلق يف كثري من األحيان، 
يعاني صعوبات غري قليلة  والثاني 
يف كيفية حتليل طبيعة خصوصيات 
سلوك وتصرفات املراهق يف سبيل 
إذا  خصوصًا  وترشيدها  ضبطها 
معلوماتيًا  فقرًا  يعاني  األخري  كان 

عن هذه املرحلة السنية.
التظاهر  يف  الرغبة  إن  كذلك 
واليت متيلها الغريزة يف هذه السن 
تدفع باملراهقني واملراهقات أحيانًا 
مؤدبة  بــعــبــارات غــري  الــتــفــوه  اىل 
أو إســتــهــزائــيــة، وهـــو األمـــر الذي 

واملربون  األمـــور  ــاء  ــي أول يستغربه 
ويتهمون على أساسه األبناء باخلفة 

والوقاحة وقلة األدب.

تربية المراهقات
إن أمر الرتبية ضروري جلميع 
الــنــاس يف كــل عصر وتــــزداد هذه 
الضرورة يف عصرنا احلاضر أكثر 
احلياة  لتعقد  وذلـــك  قبل  ذي  مــن 
وشيوع حاالت اإلنفتاح على العامل 
الغربي، إضافة اىل ذلك الضرورات 
والسياسية  واإلجتماعية  الثقافية 
واإلقتصادية اليت حتتم إستمرارية 
البد   هنا  ومــن  وتواصلها  الرتبية 
الفتيات  تــربــيــة  اىل  نــشــري  أن 
معهن  التعامل  وكيفية  املــراهــقــات 
وذلك ملا تتسم به هذه املرحلة من 
إنفعاالت وإضطرابات  حياتهن من 
تستوجب أن يكون على رأسهن هاٍد 
ويرشدهن  ُخطاهن  ُيسدد  وموجه 
احلياة،  يف  الصحيحة  السبل  اىل 
وذلك بتكميل وعي الفتيات وتوسيع 
الفكرية  وخـــرباتـــهـــن  مـــداركـــهـــن 
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والعملية للخوض يف معرتك احلياة 
الذات  على  واإلعتماد  اإلجتماعية 
شؤونها  مــع  والتفاعل  التعامل  يف 
حياتهن  مــن  الالحقة  املــراحــل  يف 
وتزويدهن  ثقافيًا  إغناؤهن  وجيب 
الضرورية  واخلـــربات  باملعلومات 
العامة  اإلجتماعية  القضايا  حول 
وحول املسائل اليت تتصل باحلياة 
شؤون  إدارة  وبــكــيــفــيــة  الــزوجــيــة 

األسرة والقيام بواجباتها..اخل.

آراء علماء النفس بشأن 
المراهقة

فبحسب رأي )أوريس دولوم( إن 
مراحل  أكثر  من  هي  املرحلة  هذه 
للغرائز،  وهـــيـــاجـــًا  ـــارة  ـــاةإث احلـــي
وأصعبها يف الوقت ذاته حيث إنها 
وتقلبات  تــغــريات  حبــصــول  تتميز 
األحاسيس  يف  وحــــــادة  ســريــعــة 

واملــشــاعــر، اىل احلــد الـــذي تضع 
مواقف  األمــــر يف  وولــــي  املـــراهـــق 

حمرجة يف بعض األحيان.
وهناك رأي آخر ألحد العلماء إن 
مرحلة املراهقة هي مبثابة اجلسر 
والنضوج  الــطــفــولــة  بــني  الــفــاصــل 
اليت حتصل فيها تغريات عضوية 
ويتعرض  قليلة،  غري  وفسيولوجية 
خالهلا املراهق واملراهقة لصدمات 
احلال  وبطبيعة  خمتلفة،  نفسية 
فإن الغفلة عنها واإلستهانة بها من 
شأنها أن تسبب للمراهق وألسرته 
مشاكل مّجة، وبتعبري عامل آخر إن 
أشكاهلا  أبسط  يف  حتى  املراهقة 
تــــؤدي اىل تــغــيــريات عــمــيــقــة يف 
الشخصية، قد تتسبب يف إزعاجات 
لأشخاص البالغني الذين تربطهم 

عالقة باملراهق بنحو آخر.

الوضع النفسي لدى 
المراهقين والمراهقات

النفسية  األوضــاع  فيما خيص 
هذه  يف  املــراهــقــون  يعيشها  الــيت 
طبيعية،  وغـــري  صــعــبــة  ــة  املــرحــل
املرحلة  هذه  أثناء  يتعرضون  وقد 
نفسية  إخــتــالالت  اىل  اإلنتقالية 
القلق  يـــالزمـــهـــم  أن  اىل  تـــــؤدي 
واإلضــطــراب واخلـــوف واإلنـــزواء 
وقد  الشهية،  وأنــســداد  والغضب 
بعض  عند  األعـــراض  تستمرهذه 
املراهقني لفرتة زمنية طويلة وحتى 
على  الشخصي  تــوازنــهــم  يــفــقــدوا 
العضوية  التغريات  وبــأثــر  أثــرهــا 
اليت تهزهم بقوة اىل درجة ميكن 
معها القول إنهم يعانون خالهلا من 
احلرية، إنهم يبحثون عن ذاتهم يف 
هذه األثناء بشكل مبالغ فيه، وذلك 
يعتربوهم  الــذيــن  وتقليد  بتمثيل 
قدوة هلم من قبيل األبطال واملمثلني 
وزعماء اجلماعات، وقد تؤدي هذه 
احلالة باملراهقني مامل يتم ضبطها 
الـــذات  تضخيم  اىل  وتــرشــيــدهــا 
وبــالــتــالــي ســلــوك مسالك  لــديــهــم 

منحرفة ذات عواقب وخيمة.
تهتم أغلب الدراسات يف اجلانب 
مساعدة  أهــمــيــة  عــلــى  الـــوقـــائـــي 
األساليب  إســتــخــدام  عــلــى  اآلبــــاء 
الدميقراطية يف الرتبية وإستخدام 
فعالية  ــر  ــث أك ــيــب  إلســال املـــدرســـة 
اجملتمعات  تــوفــر  وإن  التعليم  يف 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  الظروف 

للنمو السوي.
لــــدى  املــــفــــقــــود  ـــــشـــــيء  ال إن 
الكافية  الــتــجــربــة  هــو  املــراهــقــني 
والــقــيــادة واإلرشــــاد وهــم الحيبون 
التناقض  وإن  واإلرشـــاد،  النصائح 
الــفــكــري والــصــراع الــداخــلــي لدى 
الوالدين  حيمل  املراهقني  األبــنــاء 
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يواجهون  وجتعلهم  ثقيلة  مسؤولية 
هنا  فمن  املــراهــقــني،  مــع  املشاكل 
نسبة  خفض  إىل  يشريالباحثون 
السلوك الالإجتماعي وأن نستأصل 
املشاكل األكادميية املبكرة من خالل 
اجلمع بني الدعم األسري والتدخل 

يف مرحلة ماقبل املدرسة.
وميكن أن نلخص أهم اخلصائص 

العالجية لدى املراهقني مبايلي:
األكادميية  الكفاءات  تدعيم   -1

واإلجتماعية واملهنية.
وتعزيز  بالذات  الثقة  2- غرس 

تقدير الذات.
3- تشجيع العالقات املتينة بني 
املراهقني والراشدين وبني الرفاق.

وتغرس  الــشــخــصــيــة  تــبــين   -4
القيم اإلجيابية.

الرعاية  مـــشـــاعـــر  ـــعـــزز  ت  -5
واإلهتمام باآلخرين.

6- ترك عامل اخلوف واإلرهاب 
وعدم إستخدام األساليب الرتبوية 
ســلــبــًا على  يعكس  ألنـــه  الــشــديــدة 

نفسية املراهق.

حاجة المراهقة للمساعدة 
املــراهــقــة قــد كـــربت مــن حيث 
مازالت  ولكنها  والــقــامــة،  الشكل 
صغرية مل يكتمل منوها من الناحية 
الفكرية والنفسية، ومازالت حاجتها 
بنفس  باقية  والتوجيه  للمساعدة 
تركها  الصحيح  مــن  ولــيــس  قوتها 
وتسديد  مــســاعــدة  دون  لــوحــدهــا 
إنهّن يعانني نوعًا من العجز وعدم 
األشياء  بــني  التمييز  على  الــقــدرة 
ويــبــلــغ هـــذا الــعــجــز أحــيــانــًا درجة 
بـــني ماهو  ــق  ــفــري ــت ال اليــســتــطــعــن 
عاطفي وماهو فكري ومنطقي من 
التواصل  يفرض  ما  وهو  املسائل، 
تقدميه هلا  ما ميكن  وتقديم  معها 

يف  وإرشـــاد  وتوجيه  مساعدة  مــن 
شؤونهن احلياتية.

قال رسول اهلل حممد صلى اهلل 
البنات« من  وآله وسلم بشأن  عليه 
كانت له إبنة فأدبها وأحسن أدبها، 
فأوسع  تعليمها  فأحسن  وعلمها 
عليها من نعم اهلل اليت أسبغ كانت 

له منعة وسرتًا من النار«.
من مسؤوليات الوالدين التواصل 
أخالقيًا  وتوجيههن  الفتيات  مــع 
وفــكــريــًا ومــســاعــدتــهــن عــلــى حل 

حبياتهن  مايرتبط  وكــل  مشاكلهن 
واملشورة  الــرأي  اىل  فيه  وحيتجن 
وتــقــديــم الــنــصــح واإلرشــــــاد، وإال 
فبخالف ذلــك فــإن من شــأن عدم 
اإلكرتاث  وعـــدم  عليهن  اإلنــفــتــاح 
بــشــؤونــهــن مــن قــبــل الــوالــديــن أن 
جيعلهن يتخذن يف حياتهن قرارات 
نتائج سلبية يف  وذات  غري صائبة 

معظم األحيان.

سندس عدنان كاظم
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على  مبين  الــبــشــري  اجملتمع  ان 
التفاعل بني افراده، فال ميكن ألنسان 
أن يعيش منعزاًل بشكل كامل عن سائر 
البشر، وينشأ من هذا التفاعل االمور 

االجيابية والسلبية على حٍد سواء. 
يتفقون،  وقــد  الــنــاس  لــذا خيتلف 
وقد يصل النزاع بينهم حلدٍّ ال يتصور 
من حروب وعداوات، وقد حيّل السلم 
أبناء  تكاتف  اذا  مذهل،  بشكل  بينهم 
اجملتمع ورعوا مصاحل بعضهم، وعّم 

بينهم االخاء. 
قّدست  االسالمية  الشريعة  وان 
خدمة املؤمن للمؤمن وقضاء حاجته، 
ولو حاولنا استقصاء الروايات الكثرية 
اليت وردت يف هذا الشأن لضاق بنا 
االشارة  املناسب  مــن  أنــه  أال  املــقــام، 
اشارت  الـــيت  احملـــفـــّزات  بــعــض  اىل 
لتحريض  الشريفة،  الــروايــات  اليها 
فعلى  بعضهم،  خدمة  على  املؤمنني 
يتكفل  تعاىل  فاهلل  الدنيوي،  الصعيد 
يــقــضــي حـــاجـــة أخيه  حبـــاجـــة مـــن 
املؤمن، كما جاء يف الرواية عن االمام 
الصادق )عليه السالم(: )من كان يف 
حاجة أخيه املؤمن املسلم، كان اهلل يف 

حاجته ما كان يف حاجة أخيه(. 

الجزاء األخروي لقضاء حاجة 
المؤمن

األمــــــن يـــــوم الـــقـــيـــامـــة: من   -1
العذاب االهلي واجلزاء املستحق على 
تعاىل،  اهلل  حــق  اداء  يف  الــتــقــصــري 
ففي الرواية عن االمام الكاظم )عليه 
االرض  عــبــادًا يف  )إّن هلل  الــســالم(: 
يسعون يف حوائج الناس، هم اآلمنون 

يوم القيامة(. 
الــــثــــواب: فــبــعــد األمـــــن من   -2
من  تعاىل  اهلل  يزيد  االهلــي،  العقاب 
يــعــطــي قــاضــي حوائج  ـــأن  ب ــه  رمحــت
املؤمنني ثوابًا كبريًا، ففي الرواية عن 
)من  السالم(:  )عليه  الصادق  االمــام 
سعى يف حاجة أخيه املسلم طلب وجه 
اهلل، كتب اهلل عــزّ وجــلّ له الــف الف 

حسنة(. 

احب الناس الى اهلل
ليس غريبًا أن تصف الروايات من 
يسعون يف قضاء حاجات الناس بأنهم 
أحب الناس اىل اهلل عّز وجّل، ألنهم 
االنسانية  املــعــانــي  جيــســدون أمســى 
الرواية  ففي  العطاء،  وهو  وأرقــاهــا، 

السالم(:  )عليه  الصادق  االمــام  عن 
)قـــال اهلل عــّز وجـــّل: اخلــلــق عيالي، 
واسعاهم  بهم،  الطفهم  الــّي  فأحبهم 

يف حاجاتهم(. 

ال تؤذ ذوي الحاجة
الــســعــي يف  يـــرد االنـــســـان  اذا مل 
تضييع  واراد  املـــؤمـــنـــني،  حـــاجـــات 
الفرصة، او مل يكن قادرًا على ذلك، 
غاية  يف  ملــســألــة  يلتفت  أن  ــد  ب فــال 
االهــمــيــة، وهــي أنــه مبــقــدار مــا وعد 
الــثــواب عــلــى قضاء  تــعــاىل مــن  اهلل 
احلاجة، مبقدار ما أوعد به على اذية 
ذوي احلاجات، من خالل التصرفات 
غري املناسبة، اليت قد يلجأ هلا املرء، 
به،  يشعر  ــذي  ال احلــرج  مــن  للتهرب 

ومن هذه االعمال:
ترك الصد واملنع: مع القدرة   -1
على املساعدة، وكم هو مرعب ما جاء 
العمل،  هلــذا  عاقبة  عــن  ــة  ــرواي ال يف 
)عليه  الصادق  االمــام  عن  روي  فقد 
السالم(: )أميا رجل مسلم أتاه رجل 
ــقــدر على  مــســلــم يف حـــاجـــة، وهـــو ي
يوم  اهلل  عــرّيه  إياها،  فمنعه  قضائها 

قضاء 
الحوائج
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القيامة تعيريًا شديدًا، وقال له: أتاك 
أخــوك يف حاجة قد جعلت قضاءها 
يف يدك، فمنعته إياها زهدًا منك يف 
ثوابها، وعزتي ال أنظر اليك اليوم يف 

حاجة، معذبًا كنَت أو مغفورًا لَك(. 
التهرب  أي  االحتجاب:  ترك   -2
أنــه يف شغل  يستقبله  ملــن  يقول  كــأن 
فهذا  ــه،  ــائ ــق ل عــلــى  يــقــدر  وال  عــنــه 
اليت  التصرفات  من  يعترب  التصرف 
فعن  الشريفة،  الــروايــات  عنها  نهت 
)من  السالم(:  )عليه  الصادق  االمــام 
أو  حاجته  املؤمن يف  أخيه  اىل  صار 
اهلل  لعنة  يــزل يف  مل  مسلمًا فحجبه، 

اىل أن حضرته الوفاة(. 
يف  العمل  هــذا  عقوبة  أشــد  ومــا 
الــروايــة املــرويــة عــن االمـــام الصادق 
)عليه السالم(: )أميا مؤمن كان بينه 
وبــني مــؤمــن حــجــاب، ضــرب اهلل عّز 
ألف  سبعني  اجلــنــة  وبــني  بينه  وجـــّل 
سور، ما بني السور اىل السور مسرية 

ألف عام(. 
إن قــضــاء حــوائــج املــؤمــنــني، فيه 
العبد  وكـــأن  الــربــوبــيــة،  تــوقــري جلهة 
املؤمن يريد أن يقول لربه: يارب!..ألن 
فأن  وهلذا  أكرمه..  فأنا  عبدك،  هذا 
املؤمن اذا كانت له امكانية أو فرصة 
يقدم  فأنه  املؤمنني،  حمدودة خلدمة 
بعضهم  وبتعبري  فــاالقــرب..  االقـــرب 
يقول: انظر اىل القلوب، فبمقدار ما 
هلم عند اهلل تعاىل من نصيب، أحسن 
اليهم.. فلو أن ولدي جاء يستقرضين، 
وهناك غريب جاء يستقرضين، وأنا 
امكانييت حمدودة، وهذا الغريب اقرب 
اىل اهلل تعاىل من ولدي، فأني اقدم 

حاجة الغريب على حاجة ولدي. 
أشد  عباده  حيب  العاملني  رب  إن 
احلب، فحب رب العاملني لعباده أكثر 
يقاس من حب  وأعمق، مبا ال  وأبعد 
للمخلوق  احلـــب  هـــذا  لــه ألن  عــبــاده 
بينما  الالحمدود..  املؤمن، صادر من 
حب املؤمن لربه، يكون حبسبه، ومن 
هنا ميكن أن نقول بأن حب اهلل تعاىل 
حلبيبه املصطفى )صلى اهلل عليه وآله 
املصطفى هلل  من حب  أشــد  وسلم(، 

تعاىل.

قضاء الحوائج المادية 
والمعنوية

أن  الــروايــات  من  يستفاد  إن مما 
إطعام الطعام، بأن تسد جوعة أخيك 
املؤمن، أو تسقيه شربة من املاء، من 
مصاديق قضاء احلوائج.. وامللفت أن 
هناك حثًا بليغًا يف هذا اجملال، يرتتب 
اإلطعام  ولــو  العظيمة،  االجــور  عليه 
الرسول االكرم  بالقليل، كما ورد عن 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، أنه قال 
رمضان:  شهر  فضل  عــن  خطبة  يف 
ولــو بشق متـــرة(.. وقال  النار  )اتــقــوا 
ايضًا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ال 

تردوا السائل ولو بشق مترة(. 
فاذا كان الطعام املادي له هكذا من 
كان طعامًا معنويًا  اذا  االجــر، فكيف 
مثاًل اىل صالة  ارشدته  بأن  تكامليًا 
كــان طعامًا  اذا  كيف  بل  ال  الــلــيــل؟!.. 
مصريه،  وحيدد  قوامه،  فيه  معنويًا، 
لإلسالم،  وهديته  كــافــرًا  رأيـــت  بــأن 
رأيــت مسلمًا ضائعًا يف اختاذ  أن  أو 
اجتاه الفكر الصحيح، ووجهته اجتاهًا 

صحيحًا. 

شروط قضاء الحاجة كما 
يحب اهلل تعالى

هــنــاك الــشــروط الــثــالثــة: كتمان 
قضاء احلاجة، وتصغريها، وتعجيلها.. 
كما ورد عن االمام علي )عليه السالم(: 
)ال يستقيم قضاء احلوائج إال بثالث: 
وباستكتامها  لتعظم،  باستصغارها 

لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ(. 
اواًل: كتمان قضاء حاجة الغري: أن 
من الالزم كتمان قضاء حوائج الغري، 
ــــن، واال فــأنــه قد  عـــدم الــتــبــجــح وامل
َأيُّهَا  }يَا  يذهب االجــر!.. قال تعاىل: 
الَّذِينَ َآمَنُوا اَل ُتبْطُِلوا صَدََقاتُِكمْ بِالْمَنِّ 

وَاأْلََذى{ )سورة البقرة/264(. 
ثانيًا: تصغريها: أي أن ال ترى أن 
ما قمت به أمرًا معتدا به.. وهلذا فأن 
من صفات املؤمن، أنه ينسى احسانه 

لغريه، ويتذكر اساءته لغريه.
الناس  بعض  إن  تعجيلها:  ثالثًا: 
مياطل يف قضاء احلاجة، اىل درجة 
املــــوعــــود صاحب  ــشــخــص  ال جيــعــل 

واذا  نفسيًا!..  عذابًا  يعيش  احلاجة، 
قضيت احلاجة ففرحه بقضائها، أقل 
بكثري من أذاه باملماطلة!.. وكما يقال: 
)اليأس احدى الراحتني!(.. فاإلنسان 
إما أن يعد، فيفي بالوعد، وإما يكون 
صرحيًا مع أخيه املؤمن، بأنه ال ميكنه 
قضاء حاجته، وبذلك ال جيعله يعيش 

حالة االنتظار. 
رابعًا: قصد القربة اىل اهلل تعاىل: 
فباإلضافة اىل هذه الشروط الثالثة، 
أن  وهو  عليها،  املهيمن  الشرط  هذا 
أن  بنية  املــؤمــن،  أخيه  حاجة  يقضي 
ورسوله..  اهلل  عــلــى  الــســرور  يــدخــل 
وبــذلــك يــكــون قــضــاء هـــذه احلاجة، 
واجدًا لكل هذه املواصفات، اليت هي 

مطلوبة جبميعها. 

الخاتمة
ما الطف ما ورد يف فضل قضاء 
احلـــاجـــات، واخــــوف مــا جـــاء يف رد 
السائل واحملتاج اىل املساعدة، فلنسع 
الصنف  من  نكون  لكي  اإلمكان  قــدر 
ووصفهم  اهلل،  باركهم  والذين  االول، 

بأنهم أحب الناس اليه. 
وليقف الواحد مّنا مع نفسه وقفة 
تأمل، بني القليل من اجلهد والعظيم 
الراحة األبقى  من االجر، وليفكر يف 
الزائلة  واألجــر االمســى، بني الراحة 
بذهاب  الذاهب  واملال  الدنيا،  بزوال 

العمر، فأي األمرين خنتار؟. 
وهنا نقول للذي يتقاعس عن خدمة 
املؤمنني، بدعوى أنه انسان فقري، وال 
وجاهة له، وال مكانة له، نقول: أليس 
لَك لسان؟.. أليست لَك حكمة، .. أنت 
بإمكانك بكلمة حكيمة أن تزيح جبااًل 
من اهلموم عن قلب أخيك املؤمن ولو 
أنَك دعوته لعشرات املطاعم وقدمَت 
انــواع الطعام فإن هذا اهلم  له أفخر 
أو مبزحة  بكلمة  أنت  ولكن  يرتفع  ال 
فيه من  هــو  مــا  أذهــبــت عنه  شرعية 

اهلم والغم. 

ملياء عباس حسني  
مكتبة العتبة احلسينية املقدسة/بابل
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فن  كل  يف  مهمًا  شيئًا  اللون  يعد 
السيما يف الفن االسالمي عموما ويف 
خصوصا،  االسالمي  الزخريف  الفن 
وينجذب املتأمل هنا يف البالط املزجج 
االسالمي لشيء رمبا أساس يف ذلك 
البالط وهو اللون الفريوزي، واملتأمل 
هنا الجيد نفسه اال وتوشح بشذرات 

روحية ومجالية يف اآلن ذاته. 
فالفنان املسلم استطاع ان يتأقلم 
مع عمله الفين ومتأمليه بشكل الفت 
للنظر، بل رمبا يستطيع ذلك املتأمل ان 
يتجاوز الرؤية البصرية واحلسية حنو 
مستوياتها  حــدود  حتى  أي  اعماقها 

جماال  البناء  يصبح  ثم  التخاطرية، 
للتجلي السمعي والبصري واحلدسي، 
الــفــريوزي فيها اال  اللون  ومــا وجــود 
إلحالة املتأمل للشعور باالبدية االهلية 

بواسطة االجنذاب حنو املطلق.
التواجد  عــن  تــعــبــري  اكـــرب  ــعــل  ول
لسطوح  املسلم  الفنان  استخدام  هو 
مــربــعــات اخلـــزف الــفــريوزي  املزرق 
تنتقل  والـــــذي  لــلــخــضــرة،  املـــائـــل  او 
اىل  مربعه  مــن  املتأملة  العيون  فيه 
نــظــرياتــهــا بــرهــافــة وتــبــايــن حساس 
وزاوية  اللون  قيمة  تغريات  عن  ينتج 
االفقي  االنتقال  هذا  الشمس،  اشعة 

ذو االجتاه الواحد، الذي يناظر نظام 
املوسيقى العربية االفقية اليت تعتمد 
على التقاسيم اللحنية وتستدعي معنى 
ترديدات املسلم المساء اهلل احلسنى 
األالعيب  هــذه  مثل  ويف  وتنويعاتها، 

البصرية تظهر حقيقة تعبدية مهمة.
مفادها أن عني البصر قد ختطئ، 
يرتصد  ان  املسلم  الفنان  فعلى  لــذا 
حقيقة اعمق عن طريق عني البصرية 

او عني القلب النورانية .
تظهر  املسلم  الفنان  فحقيقة  اذن 
كان  وملــا  لنا من خــالل عمق شفراته 
االنسان كونًا مصغرًا لكون كبري فأنه 

دالالت األلوان  
في البالط المزجج اإلسالمي

بقلم: د. صفا لطفي / املقال العاشر
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القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

ابداعات نسوية



وانه  الواسع  الكون  ذلك  ملخص  يعد 
حلقائق  مناظره  حقائق  على  ينطوي 
الــكــون ومــن هنا فــأن مــراتــب النفس 
والوانها مماثلة اللوان السموات السبع 
باالزرق  تبدأ  فهي  السبع،  واالرضــني 
باالخضر  مــســريتــهــا  عـــرب  لــتــنــتــهــي 
تــفــارق اســتــعــارات الفنان  وهــكــذا مل 
املسلم هذه احلقائق فقد استعار تلك 
املزججة  بالطاته  ليضمنها  ـــوان  االل
مجاليته  االسالمي  للفن  اعطى  مما 
اخلاصة به، ثم ان حبث الفنان املسلم 
مل يقف عند حدود هذه االلوان فقد 
الزخارف  بلون وسم  اجادت عبقريته 

ـــك هو  ــزة ذل ــة بــســمــة ممــي ــي االســالم
اللون الفريوزي الذي هو من الناحية 
الكمياوية والفيزياوية يتكون من مزج 
االخضر  مع  االلـــوان(  )بداية  االزرق 

)منتهى االلوان(.
غــري ان اخــتــيــار هــذا الــلــون لكي 
يشارك يف عملية تشفريية، ميثل هنا 
اللون  اختيار  ان  ومبا  القصيد،  بيت 
كان  الفنان، فقد  ارادة  يتم على وفق 
حرّيًا بنا ان نبحث عن الدوافع املؤدية 
هلذا االختيار، فهل ياترى هي دوافع 

عقلية ام روحية  ام نفسية؟ 
فالدوافع العقلية ختضع لتربيرات 
سألنا  فلو  مــدركــة،  حمــددة  منطقية 
ـــاذا اللون  الــعــقــل الــســؤال الــتــالــي: مل

الفريوزي؟ 
ـــون منسجم  ل ـــه  رمبـــا جيــيــب: الن
وحدة  معًا  ويشكالن  السماء  لون  مع 
من  كثرية  اسئلة  تتوالد  وقــد  مهمة، 
هــذه االجــابــة، قد تصل بنا يف نهاية 

املطاف: ان للون داللة روحية.
الفصل،  احلكم  اىل  نصل  ولكي 
املصدر  اىل  الـــركـــون  ارتـــأيـــت  فــقــد 
الذي جيود  الكريم(  )القرآن  االوحد 
على كل باحث حيتاج اىل أي نوع من 

انواع املعرفة.
وقــــد وجـــــدت ان مثـــة اشـــــارات 
اللوان ودالالت مرتبطة بهذه االلوان، 
فيقول  االنــطــالق،  نقطة  هــي  وهـــذه 
لِلنَّاِس  َضَلَلرَبَْلَلنََلَلا  }وََلَلَلَلَقَلَلَلدْ  عــزوجــل:  اهلل 
هُمْ  َلعَلَّ مََثٍل  مِنْ ُكلِّ  الَْلَلُقَلَلرَْآِن  هََلَلَذا  فِي 
ويقول   .)27 )الزمر،  َلَلرُنَ{  يََلَلَتَلَلَذكَّ
فِي  َلُكمْ  َذرََأ  }وَمََلَلا  وتعاىل  سبحانه 
يًَة  َلَ َذلِكَ  فِي  إِنَّ  َألْوَاُنهُ  مُْخَتلًِفا  اأْلَرِْض 

رُونَ{ )النحل, 13(. كَّ لَِقوْمٍ يَذَّ
حنن اآلن ازاء اللون االخضر الذي 
ورد ذكره يف القرآن الكريم باكثر من 

يقول سبحانه  عــدة،  ولــه دالالت  آيــه 
وتعاىل }مُتَّكِئِنيَ عََلى رَْفرَفٍ خُْضٍر 

وَعَبَْقِريٍّ حِسَاٍن{ )الرمحن، 76(.
ثِيَابُ  }عََلَلالَِلَليََلَلهَُلَلمْ  عــزوجــل  وقــولــه 
َأسَاِورَ  وا  وَحُلُّ وَإِسَْلَلَتَلَلبَْلَلرٌَق  خُْضرٌ  سُنْدٍُس 
ةٍ وَسََقاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا َطهُورًا {  مِنْ فِضَّ

)االنسان، 12( 
}ُأوَلئِكَ  وتعاىل  وقوله سبحانه 
تَحْتِِهمُ  مَِلَلنْ  تَجِْري  عََلَلدٍْن  جَنَّاتُ  َلهُمْ 
فِيهَا مَِلَلنْ َأسََلَلَلَلاِورَ مِنْ  َلَلوْنَ  يَُلَلحََلَللَّ نَْلَلهََلَلارُ  اأْلَ
َذهٍَب وَيَْلبَسُونَ ثِيَابًا خُْضرًا مِنْ سُنْدٍُس 

وَإِسَْتبْرَقٍ{ )الكهف، 31(.
مرتبط  االخضر  اللون  فإن  لذلك 
بأفضل مكان، االوهو )اجلنة(، ثم ان 
هذا اللون يذكرنا حبسن العاقبة وهي 

اخللود يف النعيم موئل املتقني.
ومن هنا فإن الفنان املسلم حينما 
فهو  الزخرفية  تصميماته  بوضع  يهم 
غري مبتعد عن تلك املرجعية القرآنية، 
وهو حينما يضع هذا اللون امام اعني 
اىل  يهدف  حتما  فانه  لفنه  املتاملني 
انطوى  مــا  تــلــك االعـــني اىل  ــة  احــال
شفرات  من  القرآني  اخلطاب  عليه 

ودالالت. 
وعـــودة اىل الــلــون االخــضــر فقد 
اكثر  انه  العلمية،  الــدراســات  وجــدت 
االلوان مسرة وراحة للعينني فهو وليد 
االصفر واالزرق )كيميائيا(، ويعد من 
االلــوان الباردة اليت تبعث يف النفس 
راحة وسكينة والسبب يف ذلك يرجع 
الروح  بــني  قائمة  خفية  عــالقــة  اىل 
وهذا اللون ورمبا يكون هذا هو السبب 
يف اختيار هذا اللون يف املستشفيات 
يف معظم دول العامل، إن مل نقل كلها، 

كمالبس  يف معاجلة مرضاهم. 
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اختلف يف امسها )عليها السالم(، 
اجلليلة  الـــســـيـــدة  هـــي  قـــيـــل:  فــقــد 
شهريار  بــن  يــزدجــر  بنت  شهربانويه 
)شاه  ولقبها  الفرس،  ملك  بن كسرى 
النساء، وهي حفيدة  أي ملكة  زنــان( 
كسرى امللك الذي لقب بالعادل حيث 
وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رســول  قــال 
 « العادل  امللك  زمان  وسلم:«ولدت يف 

بذلك  واملــراد  التقوى ص5(،  )اعــالم 
عدالته  او  مــبــدئــه،  يف  عــدالــتــه  هــو 

النسبية. 
وقال املــربد: كان اسم ام علي بن 
احلسني عليه السالم سالفة من ولد 
خريات  مــن  النسب  معروفة  يــزدجــر 
)حبار  )خولة(  امسها  وقيل  النساء، 
االنــوار( ومساها امري املؤمنني عليه 

الــســالم ب«شـــاه زنــان »وقــيــل مساها 
»مريم«  الــســالم  عليه  املــؤمــنــني  امــري 
وقيل »فاطمة«... وقيل امسها »سالمة 
النوشجان«  بنت  »برة  وقيل امسها   ,«

وقيل امسها »غزالة«. 
شهربانويه  امســـهـــا  والــصــحــيــح 
ولقبها » شاه زنان«، فقد روي يف حبار 
السالم  ان االمــام علّيًا عليه  ــوار:  االن

شاه زنان 
عليها السالم
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قال هلا ما امسك؟ قالت: شاه زنان، 
فقال عليه السالم نه شاه زنان نسيت 
نساء  سيدة  وهي  حممد,  دخرت  مكر 

وانت شهربانويه.
فاطمة  هــي  النساء  سيدة  ان  أي 
بنت حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
دون غريها )حبار االنوار(، وقد ذكر 
شهربانو  وهــو:  نسبها  القمي  الشيخ 
بن  برويز  بن  بن شهريار  يزدجر  ابنة 
العجم،  ملك  انـــوشـــريوان  بــن  هــرمــز 
وقــــال: ويــذكــر الــبــعــض )شـــاه زنان( 
امسا هلا بدال من شهربانو، كما يقول 

شيخنا احلر العاملي يف ارجوزته: 
وامه ذات العلى واجملد                 

شاه زنان بنت يزدجرد 
وهــــو ابــــن شـــهـــريـــار ابــــن كسرى           
ذو سؤدد ليس خياف كسرى )نقال عن 

منتهى االمال، ج2,ص9( 

زواجها )عليها السالم( من 
الحسين )عليه السالم( 

االمــــام  زواج  وقــــت  يف  اخــتــلــف 
قيل  منها,فقد  السالم  عليه  احلسني 
وقــيــل يف  بــن عــفــان،  يف عهد عثمان 
االمر  ولعل  اخلــطــاب،  بن  عمر  عهد 
الصحيح هو يف عهد عمر النه االشهر 
واالقوى، اما يف عهد عثمان فقد وقع 
خطا يف الــروايــة مــن احــد الــــرواة.... 

والروايات هي كالتالي:
الــعــالمــة اجمللسي يف  يـــروي  	•
االمام  معترب عن  بسند  العيون  جالء 
قال:قال  انـــه  ــســالم  ال عليه  ــرضــا  ال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم » 
ان عبد اهلل بن عامر ملا افتتح خراسان 
لــيــزدجــر بــن شهريار  اصـــاب ابــنــتــني 
ملك االعاجم، فبعث بهما اىل عثمان 
للحسن  احداهما  فوهب  عــفــان،  بــن 

السالم  ــيــه  عــل لــلــحــســني  واالخـــــــرى 
االمال،  )منتهى  نفساوين.....«  فماتتا 

ج2,ص10-9(.
)رمحه  املفيد  الشيخ  يـــروي  	•
السالم  عليه  املؤمنني  امري  ان  اهلل(: 
جانبا  بــن جابر  قــد وىل حريث  كــان 
يزدجر  ابنيت  اليه  املشرق، فبعث  من 
بن شهريار، فنحل ابنه احلسني عليه 
السالم شاه زنان منهما، فاولدها زين 
االخرى  وحنل  السالم  عليه  العابدين 
حممد بن ابي بكر فولدت له القاسم 
السالم  عليه  ــصــادق  ال االمــــام  )جـــد 
العابدين  ــــن  وزي فــالــقــاســم  المـــــه(، 
عليه الــســالم ابــنــا خــالــة. )االرشــــاد: 

ص253(.
املشهور من الروايات يف عهد  	•

عمر وهي:
ملا  الــطــربي:  ابــو جعفر  نقل  	•
ورد سي الفرس اىل املدينة اراد عمر 
بن اخلطاب ان يبيع النساء وان جيعل 
املؤمنني  امــري  فقال  عبيدا،  الــرجــال 
عليه السالم: ان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم قال »اكرموا كريم كل 

قوم ».
اذا  يقول:  فقال عمر: قد مسعته 
اتاكم كريم قوم فاكرموه وان خالفكم.

فقال له امري املؤمنني عليه السالم: 
هؤالء قوم قد القوا اليكم السلم ورغبوا 
يف االســالم وال بد ان يكون لي فيهم 
ذرية وانا اشهد اهلل واشهدكم اني قد 

اعتقت نصيي منهم لوجه اهلل.
فقال مجيع بين هاشم: قد وهبنا 

حقنا ايضا لك.
فقال عليه السالم: اللهم اشهد اني 

قد اعتقت ما وهبوا لي لوجه اهلل.
فــقــال املــهــاجــرون واالنـــصـــار: قد 

وهبنا حقنا لك يا اخا رسول اهلل.
اشهد  اللهم  الــســالم:  عليه  فقال 
لـــي حــقــهــم وقبلته  ــهــم قـــد وهـــبـــوا  ان

واشهدك اني قد اعتقتهم لوجهك.
فقال عمر: مل نقضت علي عزمي 
يف االعـــاجـــم؟ ومـــا الـــذي رغــبــك عن 

رأيي فيهم؟
فــاعــاد قــول رســول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم يف اكرام الكرماء.
يا  ولك  وهبت هلل  قد  عمر:  فقال 
ابا احلسن ما خيصين وسائر ما مل 

يوهب لك. 
السالم:  عليه  املؤمنني  امري  فقال 
اللهم اشهد على ما قالوه وعلى عتقي 

اياهم.
ان  يف  قريش  مــن  مجاعة  فرغب 
يستنكحوا النساء، فقال امري املؤمنني 
عليه السالم » هن ال يكرهن على ذلك 

ولكن خيرين ما اخرتنه عمل به ».
فاشار مجاعة اىل شهربانوية بنت 
كــســرى فــخــريت وخــوطــبــت مــن وراء 
احلجاب واجلمع احلضور، فقيل هلا: 
انت  وهــل  خطابك  مــن  ختتارين  مــن 

ممن تريدين بعال؟! 
فسكتت، فقال امري املؤمنني عليه 
السالم قد ارادت وبقي االختيار. فقال 

عمر: وما علمك بارادتها البعل؟!
السالم:  عليه  املؤمنني  امري  فقال 
وآله  عليه  اهلل  صــلــى  اهلل  رســـول  ان 
وسلم كان اذا اتته كرمية قوم ال ولي 
هلا وقد خطبت يأمر ان يقال هلا: انت 
راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت 
جعل اذنها صمتها وامر ان يتزوجها، 
ما  عــلــى  يكرهها  مل  ال،  قــالــت:  وان 

ختتاره. 
اخلطاب  ـــت  اري شــهــربــانــويــه  وان 
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فـــأومـــات بــيــدهــا واخـــتـــارت احلسني 
القول  فاعيد  الــســالم  عليه  علي  بــن 
بيدها  فــاشــارت  التخيري  يف  عليهما 
وقالت: هذا ان كنت خمرية، وجعلت 
امري املؤمنني عليه السالم وليها وتكلم 

حذيفة باخلطبة. 
السالم  عليه  املؤمنني  امــري  فقال 

هلا: ما امسك؟ 
فقالت: شاه زنان بنت كسرى. 

السالم  عليه  املؤمنني  امــري  فقال 

بنت  مــرواريــد  واخــتــك  انــت شهربانو 
كسرى؟

فارسية:  كلمة  )اريــه  اريــه،  قالت: 
أي نعم(، )حبار االنوار,ج46,ص17(.

  II- روى القطب الراوندي بسند 
معترب عن االمام الباقر عليه السالم 
بن  يزدجر  ابنة  ملا قدمت   « قــال:  انه 
وخامتهم  الفرس  ملوك  آخر  شهريار 
على عمر، وادخلت املدينة استشرفت 
واشـــرق اجمللس  املدينة،  عـــذارى  هلــا 

ان  )واراد  عمر  ورأت  وجهها،  بضوء 
فقالت:« سياه  فامتنعت(  وجهها  يرى 
عمر  فغضب   ،)1(  « هرمز  روز  بــاد 
وقال شتمتين هذه العلجة، وهم بها، 
السالم: ليس لك  له علي عليه  فقال 
ان  –عمر-  فامر  تعلمه،  على  االنكار 
ينادي عليها )قصد بيعها( فقال امري 
بيع  جيــوز  ال  الــســالم:  عليه  املؤمنني 
ولكن  كــافــرات،  كن  وان  امللوك  بنات 
من  رجـــال  ختــتــار  ان  عليها  اعــــرض 
وحتسب  منه،  تتزوج  حتى  املسلمني 
بيت  مــن  عطائه  مــن  عليه  صداقها 

املال مقام الثمن.
 فقال عمر: افعل، وعرض عليها 
ان ختتار، فجالت فوضعت يدها على 
 ..... الــســالم،  عليه  احلــســني  منكب 
فقال امري املؤمنني عليه السالم هلا 

بالفارسية: ما امسك يا صبية؟
ــان شــــاه، فـــقـــال: بل  ــت:جــه  قــال

شهربانوية )أي هكذا مسوك( 
ــك اخـــــيت، قــــال عليه  ــل ت قـــالـــت 

السالم: صدقت. 
اهلامش 

قيل هــو كــالم فــارســي معناه  	•
الدعاء  ومرادها  هرمز(  يوم  )اســود 
على ابيها هرمز اذ تؤسر ابنته ومتتد 
اليها االيــدي، او تشكو اســاءة االيام 
غدوا  حتى  عليهم  الــزمــان  وانــقــالب 

اسارى عند امثال هذا !.
عليه  احلـــســـني  اىل  ــتــفــت  ال ثـــم 
واحسن  بها  احتفظ  فــقــال:  الــســالم 
االرض  اهــل  خري  لك  فستلد  اليها، 
االوصياء  ام  وهــي  بعدك،  زمانه  يف 
الـــذريـــة الــطــيــبــة، فـــولـــدت عــلــي بن 
السالم.  العابدين عليه  زين  احلسني 

)الكايف:ج1,ص466( 
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لماذا اختارت الحسين )عليه 
السالم( 

يروى انها قالت تقص قصة هلا: 
ورود عسكر  قبل  الــنــوم  يف  رأيــت 
املسلمني كأّن حممدًا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم دخل دارنا، وقعد 
مع احلسني عليه السالم وخطبين له 
وزوجين منه، فلما اصبحت كان ذلك 
يؤثر يف قلي، وما كان لي خاطر غري 
هذا، فلما كان يف الليلة الثانية رأيت 
فاطمة بنت حممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم قد اتتين وعرضت علي االسالم 
تكون  الغلبة  )ان  قالت:  ثم  فاسلمت، 
قريب  عــن  تصلني  وانــك  للمسلمني، 
يصيبك  ال  ساملة  احلسني  ابــين  اىل 

بسوء احد(.
قالت: )وكان يف حال اني خرجت 
انسان(.  يـــدي  مــس  مــا  املــديــنــة  اىل 

)اخلرائج واجلرائح,ج2,ص751( 
عليه  احلــســني  رأت  فلما  وهــكــذا 
السالم عرفت فيه ذلك الذي رأته مع 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فاختارته  عليه،  هلا  وعقد  نومها،  يف 

زوجا..... 

كراماتها
الـــرب والصالح،  ـــات  رب مــن  وهـــي 
انها  فخرا  ويكفيها  والتقى،  والعبادة 
الثالث  االمـــام  الــشــهــداء  زوجـــة سيد 
وام  الــســالم،  عليه  علي  بــن  احلسني 
االمــــام الـــرابـــع زيـــن الــعــابــديــن عليه 
السالم فليس اعتباطا ان تصبح هذه 
املرأة زوجة المام معصوم واما آلخر، 
اهلتها  كانت حتملها  اليت  فاملؤهالت 
لواله  الـــذي  االهلـــي  الــســر  الن حتمل 
لساخت االرض باهلها، والنور الرباني 
الشاخمة  االصــــالب  يف  اودع  ـــذي  ال
واالرحـــــام املــطــهــرة، نــعــم انـــه االمام 

وكان  عليه،  اهلل  ســالم  العابدين  زيــن 
السالم  عليه  احلسني  بن  لعلي  يقال 
ابن اخلريتني: فخرية اهلل من العرب 

هاشم ومن العجم فارس.
قال  الدؤلي  االســود  ابــا  ان  وروي 

فيه:
وهاشم           كــســرى  بــني  غــالمــا  وان 
التمائم  ــه  ــي عــل ــيــطــت  ن مــــن  الكــــــرم 

)الكايف( 

وفاتها )عليها السالم( 
قيل: ان السيدة )شاه زنان( ماتت 
لالمام  والدتــهــا  حني  أي  نفاسها،  يف 
ما  وهــذا  السالم  عليه  العابدين  زيــن 
االمام  فكفلت  الــروايــات،  اكثر  تؤكده 
ابيه،  ولد  امهات  بعض  السالم  عليه 
اىل  حيسن  كما  اليها  حيسن  فــكــان 

والدته، وكان الناس يسمونها امه. 

المولود المبارك 
باالمام  زنــان  شــاه  السيدة  محلت 
وكان  السالم  عليه  احلسني  بن  علي 
مولده سنة مثان وثالثني من اهلجرة.

عـــاش االمـــــام عــلــي بـــن احلسني 
املؤمنني  امــري  جــده  مع  السالم  عليه 
عليه السالم سنتني، ومع عمه االمام 
اثــنــيت عشرة  الــســالم  عليه  احلــســن 
الــســالم ثالثا  ابــيــه عليه  ســنــة، ومــع 

وعشرين سنة. 
وقد عاش بعد ابيه اربعا وثالثني 

سنة.
املنورة  املــديــنــة  بــالــســم يف  ـــويف  وت
وله  اهلجرة  من  وتسعني  مخس  سنة 
من العمر يومئذ سبع ومخسون سنة، 
وكــانــت امــامــتــه اربــعــا وثــالثــني سنة، 
بن  مع عمه احلسن  البقيع  ودفــن يف 

علي بن ابي طالب )عليه السالم(.

احتراما لأُلم 
بــــن احلـــســـني عليه  لــعــلــي  قـــيـــل 
السالم:«انك من ابر الناس، وال تأكل 
مع امك يف قصعة واحدة! وهي تريد 

ذلك«.
فقال عليه السالم » اكره ان تسبق 
يدي اىل ما سبقت اليه عينها فاكون 

عاقا ».
الغضارة  يغطي  ذلــك  بعد  فــكــان 
الطبق  يــده مــن حتــت  ويــدخــل  بطبق 
ربته  الــيت  موالته  كانت  وهــي  وياكل، 

وهي من بعض امهات اوالد ابيه.
وروي عن الشيخ الصدوق )رمحه 
عليه  الــرضــا  اخــبــار  عــيــون  اهلل( يف 
الـــســـالم، حــدثــنــا احلـــاكـــم ابـــو علي 
احلسني بن امحد البيهقي، عن حممد 
بن حييى الصولي، عن عون بن حممد، 
عن سهل بن القاسم البوشنجاني, قال: 
قال لي الرضا عليه السالم خبراسان: 

«بيننا وبينكم نسب« 
قلت وما هو ايها االمري؟

قــال:« ان عبد اهلل بن عامر كريز 
ملا فتح خراسان اصاب بنتني ليزدجر 
بهما  فبعث  االعــاجــم،  ملك  شهريار 
اىل عثمان، فوهب احداهما للحسن 
عندهما  فماتتا  للحسني،  واالخـــرى 
احلسني  صاحبة  وكــانــت  نــفــســاويــن، 
السالم فكفل عليا  بعلي عليه  نفست 
بعض امهات اوالد ابيه، فنشأ وهو ال 
يعرف اما غريها، ثم علم انها موالته، 
وكان الناس يسمونها امه، وزعموا انه 
زوج امه، ومعاذ اهلل، امنا االمر على 
ما ذكرناه » )عيون اخبار الرضا, حبار 

االنوار( 
فالسالم على احلسني وعلى علي 
بن احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى 

اصحاب احلسني 
سندس عدنان كاظم

جامدي األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م

ĎĒ

أعالم النساء



يف  متوفرة  عناصر  جمموعة  هي 
يف  متوفرة  هــي  كما  اجلــســم  كيمياء 
كيمياء الطبيعة وهي عناصر ال حتتمل 
كونها  توازنها  يف  اخللل  او  االهــتــزاز 
وهذا  للجسم  العام  بالتوازن  تتحكم 
ما ادركــه العلماء الحقا فإن أي خلل 
يف احدها يعين قرع ناقوس اخلطر، 
وحنن مجيعا حنتاج اىل الفيتامينات 
فهي تلعب دورًا هاما يف متثيل الطعام 
وحتويله اىل عناصر يستطيع اجلسم 
وهي  منها  ويستفيد  يستوعبها  ان 
قــدميــة قـــدم الــنــبــات واحلـــيـــوان لكن 

معرفتنا بها شيء جديد.

حقيقة الفيتامينات 
اللفظة  يعود اىل  الكلمة  ان اصل 
لفظني  من  بدورها  املؤلفة  الالتينية 
وجعل  ب«فيتا«  وعــرف  االول  اجتزئ 
»امني«  علميا  تعبريا  الثاني  اجلـــزء 
مدلوال ملعنى مادة االزوت او النرتوجني 

الغاز.
التسمية  نـــظـــريـــة  لــقــيــت  وقـــــد 
للفيتامني بعض النقد فجاءت النتائج 
ان اجلزء االول رمبا يكون تعبريا عن 
احلــيــاة ولكن اجلــزء االخــر وحبسب 
والطبية  العلمية  الــدراســات  دلــت  ما 
ليس مبدلوهلا  )امــني(  لفظ  ان  عليه 
الكلي على مادة االزوت املذكورة، ومن 
العلمية  االراء  بان  القول  ميكننا  هنا 

ان هذه  املــطــاف  نــهــايــة  امجــعــت يف 
الفيتامينات تقسم اىل نوعني: 

نوع اول حيتوي على االزوت  	•
وغاز النرتوجني. 

هاتني  اىل  يفتقر  ـــاٍن  ث نـــوع  	•
املادتني.

تثبيت  الــتــنــاقــض يف  مــن  ــرغــم  وب
معنى الكلمة اال انها مل تشكل عائقا 
فابقى  املــزيــد  اكــتــشــاف  مــتــابــعــة  يف 
وتفرغوا  معناها  على  الكلمة  العلماء 
جوهرها  يف  اهـــم  مــاهــو  الكــتــشــاف 

املادي ومدلوهلا الطي.
الفيتامينات  مــن  تستفيد  كــيــف 

فائدة كاملة 
سريع  ماهو  الفيتامينات  بني  ان 
العطب والتخرب، اما بسبب احلرارة 
او مرور الزمن وغري ذلك من العوامل 
واالســـبـــاب لــكــي حتــقــق اكـــرب فائدة 
ممكنة من تناول مصادر الفيتامينات 

جيب اتباع ما يلي: 
الفواكه واخلضروات حبيث  اخرت 

تكون ذات الوان قوية و زاهية.
ال  اخلضروات  تغسل  عندما  	•
تقشرها  املاء، وال  ترتكها مغمورة يف 
من  واستخرجها  بسرعة  اغسلها  بل 

املاء بسرعة.
اخلضراء  االوراق  مـــن  اســتــفــد 
املــوجــودة يف بعض اخلــضــروات وال 

تلقها جانبا )كالفجل واخلس(.

اخلضروات  تقطيع  يف  استخدم 
والفواكه ادوات مقاومة للصدا. 

ال تقطع الثمار اال عند استعماهلا 
فقط وليس قبل ذلك.

تناول  الـــفـــواكـــه،  تــعــصــر  عــنــدمــا 
لوقت  تعصرها  وال  فــــورا،  الــعــصــري 

سابق ملوعد استهالكه.
ضــع الــثــمــار يف مــكــان بــــارد، الن 
من  )د(  ــامــني  ــت ــي ف متـــنـــع  الــــــــربودة 

التاكسد.
البخار  طــنــجــرة  اســتــعــمــال  ان 
ان  شانه  مــن  الطبخ  يف  )الربيستو( 
حيــفــظ لــك الــفــيــتــامــيــنــات واالمــــالح 
املاء،  يف  عـــادة  تـــذوب  الــيت  املعدنية 
بالبخار ال حيتاج اىل  الطبخ  ان  كما 
وقت طويل كما هو الشان يف طريقة 
الطبخ العادية وهذا من شانه ان يقي 
الــتــخــرب، الن  مــن  املــغــذيــة  العناصر 
العناصر تفسد كلما طالت مدة  هذه 

الطبخ.
اليت  واخلـــضـــروات  ــفــواكــه  ال ان 
مضى وقت طويل على نضجها تفقد 
مـــن فــيــتــامــيــنــاتــهــا نــســبــة تــصــل اىل 

 .)A اوC( 20او30% يف الفيتامني
احــفــظ الــفــواكــه واخلــضــروات يف 
مكان رطب ومظلم الن اجلفاف والنور 

يفقدانها بعض فيتاميناتها.

الفيتامينات 
الحلقة االولى

Ďē

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة
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المفاصل عديمة الحركة 
 وتشمل املفاصل الليفية واملفاصل 

الغضروفية االولية
املفاصل الليفية: وهذا النوع   -1
له جتويف بني  املفاصل ال يوجد  من 
نسيج  او  الياف  توجد  ولكن  العظام 
الظوى  الــعــقــي  املــفــصــل  مــثــل  ليفي 

السفلى. 
املفاصل الغضروفية االولية:   -2
ويربطها  هلــا  ايــضــًا ال جتويف  وهــي 
بني  توجد  وهــي  غضروفية  صفيحة 
اجــــزاء الــعــظــم الـــواحـــد وايـــضـــًا بني 
قاع  مفاصل  وايضًا  اجلمجمة  عظام 

اجلمجمة. 

المفاصل محدودة الحركة
وهي تعرف باملفاصل الغضروفية 
الثانوية او الغضروفية الليفية، وفيها 
بعضها  مــع  املتصلة  الــعــظــام  تتصل 
غضرويف  ــفــي  ــي ل قـــــرص  بـــواســـطـــة 
واربطة خارجية ويوجد هذا النوع يف 
املتوسط  اخلــط  امتداد  على  اجلسم 
وميثله املفصل بني يد الفص وجسمه 
واملفاصل  العاني  االرتــفــاق  ومفاصل 

بني اجسام الفقرات. 

المفاصل واسعة الحركة
 وتعرف باملفاصل الزاللية ومتتاز 
ومتثلها  ــــدى  امل الـــواســـعـــة  حبــركــتــهــا 
والسفلي  العلوي  الطرفني  مفاصل 

وهي متتاز باآلتي: 
وجود التجاويف.   -1

نهايتا عظام )اي بداية عظم   -2
ونهاية عظم آخر(. 

غشاء  الليفية  املنطقة  يبطن   -3
مفصلي يعرف بالغشاء السيويف يفرز 
الذي يعمل  )الزاللي(  السيويف  سائل 

على سهولة احلركة. 
املفصلية  االســـطـــح  يــغــطــي   -4

طبقة من الغضروف املفصلي. 
املفصلية  االســـطـــح  تـــتـــالءم   -5
واحيانًا  الشكل  حيث  من  بعضها  مع 
املفصل  داخل  يوجد قرص غضرويف 
اثناء  الــتــالؤم  هــذا  على  للمحافظة 

احلركة.
املفاصل  حتـــــوي  احــــيــــانــــًا   -6
املفاصل  ــوة  ق تــزيــد مــن  اربــطــة  على 
الغضروفية  االقــراص  اىل  باالضافة 

الزاللية  املفاصل  وتنقسم  املــذكــورة، 
مــن حيث عــدد احملـــاور الــيت حتدث 
متعددة  مفاصل  اىل  احلركة  عندها 
واحملاور  واحــد،  ذات حمور  املفاصل 

تكون: 
اما حمورًا مستعرضًا حتدث حوله 
واما حمورًا  والبسط،  القبض  حركتا 
حركتا  حــولــه  حتــدث  خلفيًا  امــامــيــًا 
طوليًا  واما حمــورًا  والتقرب،  االبعاد 

حتدث حوله حركة التدوير. 
املفاصل كيس  بعض  ويوجد حول 
كـــوســـادة متنع  يعمل  زاللـــي صــغــري، 
والعضالت  الــعــظــام  بــني  االحــتــكــاك 
اجملاورة او بني العظم واجللد املغطى 
هلا وبعضها تتصل بالتجويف املفصلي، 
ولعلك فهمت عزيزي القارئ وعزيزتي 
املفاصل  ــواع  ألن قــراءتــك  من  القارئة 
الـــوجـــود يف اجلسم  مــتــعــددة  وانـــهـــا 
والــشــكــل واحلــركــة، وعــلــى هــذا فإن 
اصاباتها ايضًا ستكون متعددة وايضًا 
اسبابها متعددة وطرق عالجها ايضًا 
ستتعرف  مــا  وهـــذا  مــتــعــددة  ستكون 

عليه يف االبواب القادمة. 

انواع المفاصل
د. حممد القرعاوي
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اذا  السعادة حمطة حبيث  أليست 
وصلت أنت اليها

ستكونني فيها سعيدة اىل االبد... 
بل السعادة رحلة 

عزيزتي اليس هنالك وقت حمّدد، 
او عمر حمّدد، او مكان حمّدد، او حتى 
تنتظريها  فال  للسعادة..  حمّدد  سبب 
ارحلي معها  بل  اهــداف حمـــّددة،  يف 

من مكان ملكان، ومن زمان آلخر. 
فانت بامكانِك ان تكوني سعيدة يف 
كل االوقات، ويف كل احلاالت، ويف كل 
االماكن ان كل شيء مهما كان حقريًا، 
اذا منحك الشعور بالسعادة فهو سبب 

كبري هلا.
املكان،  اىل  بالنسبة  االمــر  كذلك 
ريفي،  بيت  يف  صغرية  غرفة  فــلــرّب 
متنحِك من السعادة أكثر مما مينحك 
ـــاهـــا قــصــر مــنــيــف عــلــى ضفاف  اي

البحر. 
يسعدون  فهم  االطــفــال،  من  تعّلم 
الكبار  حنــن  تعتربها  صغرية  بــأمــور 
كبرية  يعتربونها  ولكنهم  )تــافــهــة(، 
الشعور  مـــن  متــنــحــهــم  ـــا  م ـــدار  مبـــق

بالسعادة.
مّنل  ال  الطفولة  ــام  اي يف  كنا  لقد 
اهدافنا  لتحقيق  واحلــركــة  الــســعــي 
وكّنا نعتقد أننا إذا وصلنا اىل غايات 

فسوف جند من كّل االرتياح ولكننا كنا 
وصولنا،  بعد  اخليبة  ببعض  نصاب 
فكنا فــورًا نبحث عن اهــداف اخرى، 
ونبحث عن حتقيقها، ونعود من جديد 
من  نقفز  كنا  والنشاط  احلــركــة  اىل 
كنا  الــيت  والسعادة  آخــر،  هــدف اىل 
للوصول  الرحلة  يف  كانت  بها  نشعر 
بلوغها،  يف  ولــيــس  االهــــــداف،  اىل 
فكان كل هدف نصل اليه يشبه منزاًل 
لكي  مؤقت  بشكل  فيه  نرتاح  صغريًا 

نواصل الرحلة منه اىل غريه.
ان السعادة- حسب تعبري احدهم- 
ــل )الــــكــــرة( جنــــري خــلــفــهــا حني  مــث
حينما  بأقدامنا  ونركلها  تــتــدحــرج، 
تقف، فال تكتمل السعادة إلنسان إال 

اذا توفرت له ثالثة اشياء: 
وشــيء حيبه، وشيء  يعمله،  شيء 

يطمح اليه...
ومع فقدانه ألي واحد منها يفقد 

السعادة.
إن السعادة تكمن فيما تبحث عنه، 
وليس فيما حتصلني عليه، فهي تلك 
اما  تريد احلصول عليها،  اليت  اللّذة 
نلتها وقضيت منها وطرك فقد  اليت 
انتهى أمرها فالسعادة هي من الشوق 
حنو حتقيق ما تصبو اليه النفس، أكثر 

مما هي يف احلصول عليه.

يقول احد الشعراء: 
وما السعادة يف الدنيا ســوى أمــل        

يرجى فإن صار جسمًا مله البشر
كالنهر يركض حنو السهل مكتدحًا       

حتى اذا جاءه يبطـــئ ويعتـــــــكُر
تشــــوقهم          يف  اال  الناس  يسعد  مل 

اىل املنيع فإن صاروا به فرتوا
النقاط  هذه  اىل  عزيزتي  انتبهي 

يف السعادة:
االنسجام يف احلياة يعرب عن  	•
والشكر  الداخلية  السعادة  يف  نفسه 

العميق الذي حيسه االنسان.
اىل  حتــــتــــاج  ال  الــــســــعــــادة  	•

مناسبة، وإال فهي سعادة موهومة. 
تصبح  ان  ميكن  كلها  احلياة  	•

سعادة.
الــتــأمــل هــو ســعــادة داخلية،  	•

وهي حالة حبتة للقلب. 
احلياة هي لعبة ينبغي هلا ان  	•

تصل بنا اىل السعادة.
السعادة  ــق  طــري يف  ــســري  ال 	•
الــقــلــب، وأن  الــســري يف طــريــق  يعين 

تعيش احلياة كما هو املقصود منها.
ومالقاة  العسري  اجلهد  بذل  	•
الطريق  فوق  أنك  اىل  إشــارة  املشاق 

اخلطأ.

رحلة  السعادة 
وليست محطة 
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س1/ ما هي السورة القرآنية اليت تشفع ملن 
قرأها؟ 

س2/ ما هي السورة اليت نزلت بكاملها؟ 
تــســمــى سنام  الـــيت  الـــســـورة  س3/ مــا هــي 

القرآن؟
س4/ ما هي السورة اليت حث الرسول صلى 

اهلل عليه وآله وسلم النساء على تعلمها؟ 
س5/ ما أعظم سورة يف القرآن؟ 

األجوبة: 

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

االسم الثالثي واللقب: 

احملافظة: 

موبايل: 

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

عليه السالم. 

اجوبة العدد 13
زائر  اول  اجلعفي  احلــر  ابــن  اهلل  عبد  ج1. 

لإلمام.
ج2 . صفرياء زوجة موسى عليه السالم.

عليها  ــزهــراء  ال السيدة  خــادمــة  فضة   . ج3 
السالم.

ج4. أم موسى عليها السالم.
ج5. بلقيس ملكة سبأ يف زمن الني سليمان 

عليه السالم.

أسئلة العدد 14 المرأة مع العمل
كل عمل جميد وعظيم اساسه امرأة. 

املرأة مثل بعض الساعات ال تعمل اال باهلز.
وتنسى  املستقبل  أجــل  مــن  تعمل  اجلـــادة  املـــرأة 

احلاضر واملاضي.
العمل يضعف من رقة املرأة. 

األيام الخمسة
يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود 

ويوم ممدود. 
فاملفقود: أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه.

من  فيه  فتزود  فيه  أنت  الــذي  يومك  واملشهود: 
الطاعات.

واملـــورود: هو غدك ال تــدري هل هو من أيامك 
ام ال.

واملوعود: هو آخر أيامك من أيام الدنيا فاجعله 
نصب عينيك.

واملــمــدود: هــو آخــرتــك وهــو يــوم ال انقضاء له 
فاهتم له غاية اهتمامك فإنه إما نعيم دائم او عذاب 

خمّلد.

طرفة
مّر بهلول بقوم وهم حتت شجرة عالية مستظلني 
بها فقال بعضهم تعالوا بنا نسخر من بهلول، فقال 
وتأخذ  الــشــجــرة  هــذه  أتصعد  بهلول  يــا  احــدهــم: 
الدراهم  فأعطوه  نعم  فقال:  عشرة،  الدراهم  من 
فصرها يف كمه، ثم قال: إتوني بسلم فقالوا له: مل 
يكن السلم يف شرطنا، فقال: كان يف شرطي دون 

شرطكم وأخذ الدراهم ومضى. 

تعمروها(  وال  فاعربوها  قنطرة  )الدنيا  حكمة: 
)املسيح( 

تنبثق  املـــرأة احلــســاس  حكمة حـــواء: )مــن قلب 
سعادة البشر( )جربان خليل جربان( 
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التمر الصيحاني
عن سلمان وابي ذر قاال: مررنا ذات يوم من األيام مع سيدنا 
ــه وســلــم( ومعه أمري  وآل ومــوالنــا رســول اهلل )صلى اهلل عليه 
املؤمنني )عليه السالم( فلما دخلنا باحلدائق والنخل فصاحت 
خنلة بنخلة هذا موسى وهذا هارون فقالت: أخرى بأخرى هذا 
حممد وهذا علي فقالت: خنلة بنخلة هذا الني وهذا الوصي، 
فقال: الني )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ما نسمي هذا النخل؟ 
فقالوا: اهلل ورسوله اعلم، فقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
نسميه الصيحاني ألنهن صحن بفضلي وفضلك يا علي. )مائة 

منقبة( 

اسماء السماوات السبع
الوان  عن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمــري  احلسن  أبــا  ُسئل 
السموات السبع وأمسائها فقال: اسم السماء الدنيا رفيع وهي 
لون  قيدوم وهــي على  الثانية  السماء  واســم  ودخــان،  مــاء  من 
َبه  النحاس، و السماء الثالثة امسها املاروم وهي على لون الشَّ
)النحاس االصفر(، والسماء الرابعة امسها ارفلون وهي على 
لون  والسماء اخلامسة امسها هيعون وهي على  الفضة،  لون 
الذهب، والسماء السادسة امسها عروس وهي ياقوتة خضراء، 
)عليه  وُسئل  بيضاء.  دّرة  السابعة امسها كجما وهي  والسماء 
السالم(: مل مسيت السماء مساًء قال: ألنها وسم املاء يعين 

معدن املاء. 

مكتوب على حائط كنيسة بالروم
قالوا:  له  اشياخ  لبين سليم عن  إمــام  اليمان عن  ابــن  عن 

غزونا بالد الروم، فوجدنا كنيسة من كنائسها مكتوبًا:
أيرجو معشر قتلوا حسينًا             شفاعة جّده يوم احلساب

فقلنا للروم متى كتب هذا يف كنيستكم؟ فقالوا: قبل أن يبعث 
نبيكم بثالمثائة عام. )بشارة املصطفى/ص154( 

نملة عرجاء تدعو
بنملة  فمر  يستسقي،  واالنـــس  اجلــن  معه  سليمان  خــرج 
عرجاء ناشرة جناحها رافعة أيديها وهي تقول: اللهم إنا خلق 
من خلقك ال غناء بنا عن رزقك، فال تؤاخذنا بذنوب بين آدم 
واسقنا، فقال سليمان )عليه السالم( ملن كان معه: ارجعوا فقد 

شفع فيكم غريكم. )قصص االنبياء للجزائري(. 
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قالوا قديمًا
سريرًا،  يشرتي  أن  يستطيع  املال 

لكنُه اليستطيع أن يشرتي النوم.
الُكتب  يشرتي  أن  املال  ويستطيع 

لكنُه اليشرتي العقول.
ويستطيع املال أن يشرتي الطعام، 

لكنُه اليشرتي الشهية.
ويستطيع املال أن يشرتي احُللي، 

لكنه اليشرتي اجلمال.
ويستطيع أن يشرتي الدواء، لكنه 

اليشرتي الصحة.
ويستطيع أن يشرتي الرتف، لكنه 

اليشرتي التهذيب.
ويستطيع املال أن يشرتي التسلية، 

لكنه اليشرتي السعادة.
 )إنه إله زائف لُه شهرة عظيمة( 

ألقاب ومعاِن
ـــــرأة وهــــو إسم  مُتـــاضـــر:إســـم إم
اخلنساء بنت عمرو الشريد السليمية 

الشاعرة املشهورة مبراثيها ألخيها.
العرب  مـــن  إمــــــرأة  َحـــــذام:إســـــم 

وهي:زرقاء اليمامة.
قضاعة  من  عربية  ُجهينة:قبيلة 
جهينة اخلرب  )وعــنــد  أمــثــاهلــم  ومـــن 

اليقني(.
زوجيت  على  يطلق  الَسلفتان:لقب 

األخوين.

جنوم  مــن  لنجمني  الــفــرقــد:إســم 
الدب األصغر وهما فرقدان.

احلجاز  يف  شائك  الغرقد:شجر 
وواحدته )غرقدة(.
املسجد:الذهب.

الضيغم:األسد واسع الشدق مجع 
)ضياغم وضياغمة(.

عليه  الــــذي  ــعــنــقــود  الــشــمــروخ:ال
عنب.

أسماء وصفات
اجلموم:صفة أو إسم يقال للفرس 

كثري اجلري.
احلــريــش:حــيــوان زاحــــف صغري 

كثري األرجل.
الرشأ:ولد الظبية إذا قوي ومشى 

مع أمِه ومجعُه )أرشاء(.
اليت اللنب  البطيئة  اجلماد:الناقة 

هلا.
واألســد مجعُه:  الذئب  السرحان: 
السرحان:الفجر  ــــب  وذئ ســـراحـــني 

الكاذب.

ُثنائيات
والزعفران  *األصــفــران:الــذهــب 

يقال«أهلك الناس األصفران«.
*األسودان:التمر واملاء ويقال«مالنا 

طعام إال األسودان«.
واللسان  ـــب  ـــل ـــق ـــران:ال *األصـــغ

فيقال«املرء بأصغريه قلبِه ولسانِه«.
واملغرب  *اخلـــافـــقـــان:املـــشـــرق   
له  ودان  اخلـــافـــقـــني،  فــيــقــال«حــكــم 

اخلافقان«.
*األمــران:الــفــقــر واهلـــرم: فيقال 

«وذاق األمرين«
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أي الوظائف ختتارين من بني  أ - 
الوظائف األتية: 

امتحان  فيها  صعبة  مهمة   -1
فيها  إذا وفقِت  إنِك  لقدراتِك، حبيث 
حصلِت على ترقية اىل وظيفة ادارية 

كربى. 
تربزي  أن  ميــكــنــِك  وظــيــفــة   -2
لقدراتِك  متــامــًا  مناسبة  ألنــهــا  فيها 

ومواهبِك. 
وظيفة متواضعة تقضي منِك   -3
مركز  يف  مهمة  شخصية  مــع  العمل 

رفيع. 

املعروف  اســـداء  حتبني  هــل  ب - 
اىل اآلخرين؟ 

نعم، قلما أرفض إذا سئلت.   .1
نعم، إذا كان ذلك يف متناولي   .2

وفيه مساعدة حقيقية لشخص ما. 

ولكن  ذلــــك،  أحــــب  ال  كــــال،   .3
أسدي اجلميل إذا شعرت بأنين مدين 
به للشخص املعين، أو إذا كان هناك 

سبب ملزم. 

ج- أي من االوصاف االتية يطابق 
طريقتِك العادية يف النوم؟ 

ـــوم الــعــمــيــق، مـــع بعض  ـــن ال  -1
االزعاج بسبب االغراق يف النوم. 

الــنــوم اخلــفــيــف، مــع سهولة   -2
التيقظ. 

ـــوم الــســلــيــم، مـــع بعض  ـــن ال  -3
الصعوبة لإلغراق يف النوم. 

يف  بأنِك  أحيانًا  تشعرين  هل  ح- 
حاجة اىل أن تكوني منفردة بنفسِك؟ 
بكل تأكيد، فإن أهنًأ أوقاتي   -1
وأطــيــبــهــا لـــإلبـــداع هــو عــنــدمــا أكون 

وحدي. 
فــأنــا أحــب أن اجالس  كــال،   -2

الناس اآلخرين. 
الوحدة  أحتــمــل  فــإنــي  كـــال،   -3
عندما أكون مبفردي، لكنين ال أشعر 

حباجيت اليها. 

خ- ما هو مدى اهتمامِك باحملافظة 
على الرتتيب والنظافة حولِك؟ 

األهمية،  شــديــد  أمـــر  ذلـــك   -1
يف امــكــانــي أن أحتــمــل اإلهــمــال من 

اآلخرين، ولكن ال أمسح به لنفسي. 
ذلــك أمــر مهم، ولكم أود أن   -2

أكون أكثر نظافة وترتيبًا.
ذلك أمر له اهمية، وأنا أميل   -3
اىل الرتتيب، ولست أحب القذارة أو 

الفوضى.
أن  أفــضــل  لــذلــك،  اهمية  ال   -4

هل انت
سعيدة

بحياتك؟ 
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أكون يف بيت ينقصه الرتتيب ويأخذ 
أن  على  مأخذًا سهاًل،  األمور  سكانه 
سكانه  يتصف  منظم  بيت  يف  أكـــون 

بالتزمت والصرامة.  

د- من هو الشخص الذي تستبعدين 
أن ترغي يف صداقته؟ 

الذي  بنفسه  املعتد  األنــانــي   -1
يقلد من يعتربهم أرقى منه. 

املتجرب على من هم أضعف   -2
منه وال يقوون على رد عدوانه. 

الـــرجـــل الـــفـــج، الـــفـــظ، غري   -3
املهذب. 

ذ- كم مرة يف االشهر الستة املاضية 
تغيبِت عن العمل بسبب املرض؟ 
مل حيدث ذلك اطالق.   -1

مرة واحدة.   -2
مرتني أو أكثر.   -3

ر- إذا طرأ حادث مؤسف لشخص 
له  صديق  يتوفى  كــأن  عليِك،  عزيز 
تربطِك به عالقة محيمة، فماذا يكون 

موقفِك؟ 
ـــه وأبــــدد  أحـــــاول أن أواســـي  -1

حزنه. 
فأتأمل معه  األســى،  أشاطره   -2

حينما يتأمل. 
أبدي له اسفي ملصابه، لكنين   -3
يف  ألفت  كما  له  معامليت  يف  أستمر 

االحوال العادية. 

ز- اىل أي حد أنِت حريصة على 
دقة املواعيد؟ 

ذلــك اىل  أنــي حريصة على   -1
أقــصــى حــد، وعــنــدي احــســاس قوي 

بالوقت. 
املــواعــيــد اىل حد  أخـــالـــف   -2
بعيد، وحتى إذا قصدت مكان املوعد 
فــإنــين ال  املــضــروب يف وقــت مبكر، 

أصل أبدًا يف املوعد احملدد. 
خيتلف األمـــر مــن حــال اىل   -3
يف  املواعيد  على  أحافظ  فأنا  آخــر، 

أمور  يف  عنها  وأتأخر  األمــور،  بعض 
أخرى. 

إنـــــين أحــــافــــظ عــــــادة على   -4
املواعيد، فأصل اىل املكان املعني يف 

الوقت احملدد. 

س- اىل أي مدى يستمر جفاؤِك 
للشخص الذي أساء اليِك؟ 

أغفر  فلست  طويلة،  لــفــرتة   -1
اإلساءة على االطالق. 

لـــســـُت ممـــن حيــنــقــون على   -2
اآلخرين، ألن احلنق ليس سوى وليد 

عقل مضطرب. 
لــيــس لــفــرتة طــويــلــة، لكنين   -3
عرضة للحزن، وإمنا يندر أن أحتفظ 

بضغينة.
ال يطول غضي لكنين أقرر   -4
املعين  الــشــخــص  أجتــنــب  أن  عــــادة 

وأقاطعه. 
ورثـــِت مبلغًا  أنـــِك  افــرتضــي  ش- 
كبريًا من املال، فماذا سيكون شعورِك 

حينئذ؟ 
شعور بالبهجة الكاملة.   -1

وإن كنت  املــشــكــالت،  أتــوقــع   -2
أرتاح ملا حصلت عليه. 

حيال  الــــقــــلــــق  يـــتـــمـــلـــكـــين   -3
الضخم،  املبلغ  هــذا  مبثل  التصرف 
حياة  مواجهة  اىل  اضطراري  بسبب 

جديدة متامًا. 

تروقِك  اليت  الصفة  هي  ما  ص- 
يف شريك العمر؟ 

مجال الطلعة.   -1
الغنى.   -2
الذكاء.   -3

االنسجام.   -4
العشق الرائع.   -5

التفاهم.   -6

ض- ما هو أقرب األوصاف اآلتية 
اىل مفهومِك للحياة االجتماعية؟ 

أميل اىل اصطفاء جمموعة   -1
قليلة من األصدقاء. 

االجتماعي  بالنشاط  امتيز   -2
الواسع النطاق، ولي معارف باملئات. 

لكنين  كثريون،  اصدقاء  لي   -3
ال اواظب على االتصال بهم، فاقتصر 
عادة على معاشرة من يأتي الي منهم 

أيًا كان. 

اجلمل  مـــن  مجــلــة  أي  عــلــى  ط- 
اآلتية توافقني؟ 

مير الوقت بسرعة وكأنه مير   -1
يف طرفة عني. 

ميضي الوقت ببطء شديد.   -2
األسابيع  لكن  طويلة،  األيــام   -3

واألشهر سريعة املرور. 
األيــام متر بسرعة،  أن  يبدو   -4

لكن االسابيع واالشهر تتباطأ. 

ظ- ما رأيِك يف وضعِك احلالي، من 
حيث الصفات الشخصية واالصدقاء 

واألسرة والعمل وآفاق املستقبل؟ 
وضع رائع، ومستقبل مشرق.  -1

وضــع جــيــد، قــد ال أكـــون يف   -2
وضع رائع لكنه البأس به، وهو يتحسن 

باطراد. 
رأيي حول وضعي خيتلف من   -3
وقت آلخر، فأحيانًا أرتاح اىل نفسي 

وأحيانًا أخرى ال ارتاح. 
واآلن راجعي إجاباتِك على اساس 
القائمة اآلتية، وامنحي نفسِك نقطة 

على كل اجابة صحيحة. 
االجابات الصحيحة هي كاآلتي: 

ذ- 1 )أو( 2   ح - 3  أ -2 
خ -3           ب -2  ض- 3  س- 3 

ج- 1  ط- 4  ر- 3  ش- 1 
ص- 4  ظ-2  ز- 4  د- 2 

أقل  أو  نقطتني  فإذا حصلِت على 
فـــإن مــعــنــى هــــذا، لــســوء احلــــظ، إن 
حــيــاتــِك ختلو مــن الــســعــادة، أمــا إذا 
ذلك  فيعترب  نقاط  أربع  حصلِت على 
يف اجملموع اجليد، كما تعترب النقاط 
كان  واذا  الست جمموعًا جيدًا جدًا، 
فمعنى  أكثر،  أو  نقاط  سبع  اجملموع 

ذلك أنِك انسانة سعيدة جدًا. 

جامدي األوىل 1435 هـ  - آذار 2014م

ďĐ

اكتشاف الذات



المقادير  
1 كيلو حلم 

2 بيضة
1 كوب طحني 

1 كوب كعك ناعم 
زيت نباتي- زبدة 

ملح، بهارات، قرفة

طريقة العمل
يقطع اللحم ويدق باملطرقة.

خيفق البيض مع البهارات
ثم  بالبيض  ثــم  بالطحني  حلــم  قطعة  كــل  تغّطى 

بالكعك حتى تغطى بكاملها
تربد قطع اللحم يف الثالجة ملدة 15 دقيقة 

قطع  وتقلى  كبرية  مبقالة  الزيت  من  قليل  حيمى 
االسكالوب وتقدم ساخنة. 

وميكن استبدال قطع اللحم بقطع الدجاج. 

اسكالوب 
اللحم

ďđ

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

لِك سيدتــــي



تشع االنوار من ذات النفس لتمزق استار الدجى، وتنجلي كل كتل الظالم لتعلن عن بدأ حياة 
مشرقة جديدة، كلنا حنتاج اىل نسمات عذبة ترطب الروح بعد سنوات اجلدب، وال بد من بلسم 

جلراحات اثقلت اجلسد. 
هكذا كان اشراقة اول عدد من جملة القوارير بعد سنني طويلة من احلرمان من الكلمة الصادقة 
والفكرة الصائبة لتكون نرباس للمرأة واألسرة.. نعرتف أن البداية تكون متواضعة ولكنها طموحة 

حنو املزيد من التقدم.. والوصول اىل ال   والكلمة املعربة املثمرة. 
تكامل  اىل  وتتوق  املتخصصة  النسوية  الصحافة  يف  بصمتها  القوارير  جملة  وضعت  هكذا 
العبق  املبدعة ومن جناح اىل جناح يف رحــاب  واالقــالم  اكثر يف ظل اجلهود اخلالقة  ومجالية 

احملمدي واألسرة اجلليلة من آل البيت القدوة احلسنة. 
وداد عبيد موسى 

اشراقة صحفية
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