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جعــــــــل الله بيتــــــه لع ّ
يل
مولداً يا لـــــه عال ال ُيضــــاهى
مل يشــــــاركه يف الوالدة فيه
س ّيــــد الرســــــل وال أنبيـــــاها
علــــــم الله شــــــوقها لع ٍّ
يل
علمه بالــــــذي به مـــن هواها
إذ متنّــــــت لقـــــاءه ومتنّى
فأراهـا حبيبـــــــــــه ورآهــــــا
ما ادَّعى مدَّع لذلــــــــــك ك ّال
من ترى يف الورى يروم ادّعاها؟
فاكتســـــت م ّكة بذاك افتخاراً
وكذا املشعران بعــد منـــــــاها
بل به األرض قد علت إذ حوته
فغدت أرضها َمطاف سمـــــاها؟
أ َو مـــــــا تنـظر الكواكب ليال
ونهاراً تطوف حول حامهـــــــا؟
وإلـى الحرش يف الطواف عليه
وبذاك الطـــواف دام بقـــــــاها
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عليه السالم

يف الثالث عرش من شهر رجب ويف السنة الثالثة والعرشين قبل الهجرة الرشيفة  ،سطع نور الله يف أرجاء الكعبة املرشفة ليخرق الحجب واألستار
ُ
فيشع عىل العامل كله  ،ويبدد ظلمته ُ مبيالد سيد الوصيني وأمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم  ،والأريد هنا أن أسجل إنطباعايت وما
يجول بخاطري إزاء شخصية قل ّ ما تجود به ِ الحياة ورأس الجود وسنامه ُ وأساس اإلسالم وبنيانه وقرين البطولة وفتاها وزعيم الشجاعة وعنوانها
ورفيق العبادة وأصلها  .فسأترك ذلك كله ليسجل لنا القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف بعض مآثر هذه الشخصية العظيمة فقد قال تعاىل
َ { :ف َمنْ َح َّاج َك ِفي ِه ِمنْ َب ْع ِد َما َجا َء َك ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعالَ ْوا َندْعُ أَ ْبنَا َء َنا َوأَ ْبنَا َء ُك ْم َو ِن َسا َء َنا َو ِن َسا َء ُك ْم َوأَ ْن ُف َسنَا َوأَ ْن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل َفن َْج َع ْل لَ ْع َن َة ال َّل ِه
َعلىَ ا ْل َكا ِذ ِب َ
ني } آل عمران .61
ون ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُع َ
الصلاَ َة َو ُي ْؤ ُت َ
وقوله ُ تعاىل  { :مَِّنَا َولِ ُّي ُك ُم ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذينَ َآ َمنُوا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُيم َ
ون} املائدة .55/
ون َّ
وقوله ُ تعاىل َ { :فإِ َّن ال َّل َه هُ َو َم ْولاَ هُ َو ِج رْ ِب ُ
يل َو َصالِ ُح ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني َوا ْل َملاَ ِئ َك ُة َب ْع َد َذلِ َك َظ ِهري} التحريم .4/
فمن أراد الوقوف عىل أسباب نزول هذه اآليات املباركة فلرياجع جميع املصادر اإلسالمية من كتب تفسري أو عقائد أو حديث  ،عىل جميع
املذاهب اإلسالمية وقد أحصت تلك املصادر أكرث من ثالمثئة آية كرمية نزلت يف حق أمري املؤمنني عليه السالم  ،أما من الحديث النبوي الرشيف
فحديث املنزلة عالق يف أذهان املسلمني جميعا ً  ،فكأن رسول الله صىل الله عليه وآله ِ وسلم قاله ُ باألمس القريب وكذلك فيام روي عن النبي صىل
الله عليه وآله  ( :ياعيل ال يحبك إال مؤمن واليبغضك إال منافق )  ،وحديثه ُ صىل الله عليه وآله وسلم أيضا ِ قال ( :إدعويل سيد العرب يعني عليا
ً عليه السالم فقالت زوجته ُ عائشة  :ألست سيد العرب فقال صىل الله عليه وآله وسلم  »:أنا سيد ولد آدم وعيل سيد العرب «،
هذا غيض من فيض زخرت به ِ كتب الحديث الرشيف من الصحاح واملسانيد و ُكتب السري أيضا ً ومن نافلةالقول أن أختم مبا
قالت عنه ُ بعض ألسنة الرجال وأقالم ُ
الكتاب  ،فهذا رِضار يصف ُ عليا ً عليه السالم أمام معاوية بن أيب سفيان فيقول :
كان والله بعيد املدى وشديد القوى  ،يقول فعال ً ويحكم عدال ً يتفجر العلم من جوانبه ِ وتنطق الحكمة من نواحيه
مستوحش من الدنيا وزهراتها ويستأنس بالليل وظلمته ِ كان والله عزيز العربة طويل الفكرة يعجبه ُ من اللباس
ما خشن إىل أن يقول يف وصفه ِ  ...ويحب املساكني اليطمع بباطله ِ  ،والييأس الضعيف من عدل ِه ،وهاهو
عباس محمود ال ّعقاديقول :يكفي عليا ً إنه مستغن ِ عن الكل محتاج إليه وإنه ولد يف زمان غري زمانه
ِ  ،واألديب املفكر ميخائيل نعيمة إن التاريخ مل يعرف جبلني ترافقا يف طريق النور والخري مثل
ترافق النبي صىل الله عليه وآل ِه وسلم  ،وإبن عمه ِ عيل بن أيب طالب فهنيئاً لألمة اإلسالمية
وسالم عليك
واإلنسانية جمعاء ولشهر رجب هذه الذكرى العطرة وهذا اليوم املبارك ،
ٌ
أبا األرامل واليتامى وأنيس املساكني والفقراء وسلطان الدنيا واآلخرة .
المشرف العام

فقه املرأة
هذه جمموعة من الفتاوى املهمة ،واملقتبسة يف غالبيتها من
أجوبة ما ورد يف املواقع املنتسبة
ملكتب آية اهلل العظمى السيد السيستاني (دام ظله الوارف )
س / 1لو كان احلمل مضرًا باملرأة هل
يعترب هذا املورد من موارد الضرورة ؟
ج  /نعم إذا كان احلمل مضراً باملرأة أو
موجبا ً لوقوعها يف حرج شديد اليتحمل
عادة ً ومل يكن يتيسر هلا املنع منه ببعض
طرقه االخرى أو كانت ضررية أو حرجية
عليها كذلك .
س /2هل جيوز للمرأة أن جتري عملية
جراحية لغلق القناة التناسلية ( النفري )؟
ج /جيوز ذلك  ,حتى وإن كان يؤدي اىل
قطع نسلها حبيث الحتمل أبدًا ولكن إذا
توقف ذلك على كشف ما حيرم كشفه من
بدنها للنظر اليه أو ملسه من غري حائل مل
جيز هلا  ,إال يف حالة الضرورة .
س /3هل جيوز للمرأة أن جتري عملية
لقطع الرحم أو نزع املبيضني مما يؤدي اىل
قطع نسلها ؟
ج /الجيوز ذلك  ,إذا كان مستلزمًا
للضرر البليغ هلا إال إذا أقتضته ضرورة
مرضية .
س / 4هل جيوز للمرأة إستعمال
العقاقري الطبية اليت تؤجل الدورة الشهرية
عن وقتها لغرض إمتام بعض الواجبات –
كالصيام ومناسك احلج ؟
ج /جيوز ذلك  ,شرط أن اليلحق بها
ضررًا بليغًا.
س /5هل جيوز للمرأة استعمال مامينع
احلمل من العقاقري املعدة لذلك إذا مل
يرض الزوج بذلك ؟
ج /نعم
جيوز ذلك
بشرط ,

2

أن اليلحق بها ضررًا والفرق يف ذلك بني
رضا الزوج به أو عدمه ما مل يناف شيئًا من
حقوقهم ال شرعية .
ً
س /6إذا استعملت املرأة عقارا لتأجيل
الدورة الشهرية عن وقتها فرأت دماً متقطعًا
يف أيام العادة أو يف غريها ما حكمه ؟
ج /مل يكن له أحكام احليض إال إذا كان
موجودًا يف الباطن  ,لكن تقطعه ظاهرًا
فيحكم بكونه حيضًا.
س /7هل جيوز اسقاط احلمل فيما لو
كان بويضة ختصبت باحلومين؟
ج /الجيوز ذلك ،إال فيما إذا خافت األم
الضرر على نفسها من إستمرار وجوده
أو كان موجبًا لوقوعها يف حرج شديد
اليتحمل عادًة فأنه جيوز عندئذ إسقاطه
مامل تلجه الروح .
س  /8هل جيوز للمرأة اسقاط احلمل
اذا وجلته الروح وكان استمرار وجوده يؤدي
بها اىل الضرر الذي اليتحمل عادة ؟
ج /الجيوز االسقاط مطلقا ً إذا وجلته
الروح حتى يف حالة الضرر واحلرج على
االحوط لزومًا.
س /9لو قامت املرأة بإسقاط محلها
باملباشرة هل يرتتب عليها شيء ؟
ج /وجبت عليها ديته البيه أو لغريه من
ورثته وجيب عليها الكفارة .
س /10لو كانت الطبيبة هي املباشرة
لإلسقاط وكان ذلك بطلب من أبويه فماذا
يرتتب على الطبيبة ؟
ج /جيب عليها الدية البويه وان كان
االسقاط بطلبهما وكذلك الكفارة ايضًا .

س /11هل جتب الدية والكفارة بعد
ولوج الروح فقط ؟
ج /جتب الدية والكفارة على املباشر
باالسقاط سواء قام به قبل ولوج الروح ام
بعده .
س /12ما هي مقدار دية االسقاط وهل
خيتلف مقدارها قبل ولوج الروح وبعده ؟
ج /مقدار دية اسقاط احلمل بعد ولوج
الروح دفع (مخسة آالف ومائتني ومخسني)
مثقاال ً من الفضة إذا كان ذكرا ً (ونصف
املقدار) إذا كانت أنثى ,أما إذا كان علقة
(مائتان وعشر مثاقيل ) وإذا كان مضغة
(ثالمثائة ومخسة عشر مثقا ً
ال) والفرق
يف ذلك بني الذكر واالنثى على االحوط
لزومًا.
س /13ما ذا جيب يف الكفارة على مباشر
االسقاط ؟
ج /الكفارة هي كفارة مجع وهي صوم
شهرين متتابعني واطعام ستني مسكينًا مدًا
من الطعام واملد ( ثالثة أرباع الكيلو) .
س/ 14هل جيوز إرجاع رأس الطفل اىل
رحم األم لكي يتم اجراء العملية هلا ؟
ج /ذلك حرام شرعاً .
علوية رؤى /

التوجيه الديين

أقالم نسو ّية
جواهر بالغية تعبر
عن نفسها بنفسها
من أقوال االمام احلسني عليه السالم
 -1ايها الناس ان رسول اهلل قال:من رأى سلطانا جائرا
مستحال حلرام اهلل،ناكثا عهده خمالفا لسنة رسول اهلل،يعمل
يف عباد اهلل باالثم والعدوان.فلم يغري عليه بفعل والقول كان
حقا على اهلل أن يدخله مدخله
 -2الناس عبيد الدنيا،والدين لعق على ألسنتهم حيوطونه
مادرت معائشهم,فاذا حمصوا بالبالء قل الديانون
 -3املوت اولــــــــى من ركـــــــــــــوب العــــــــــار
والعـــــــــــــــــار أولـــــــــى مــــــــــن دخول النار
 -4أما بعد فاني الاعلم اصحابًا اوىل والخريا من
اصحابي ,والاهل بيت ابر وال أوصل من اهل بييت,فجزاكم
اهلل عين مجيعا واني قد اذنت لكم فانطلقوا مجيعا يف حل
ليس عليكم مين ذمام
 -5يقول االمام الصادق (ع) :عجبت لشخص خياف من
اربعة اشياء واليلتجأ اىل اربعة اشياء؟
-1عجبت لشخص غلبه اخلوف ومل يلتجىء لذكر
اهلل(حسبنا اهلل ونعم الوكيل) سورة ال عمران( )173ألني
مسعت أن اهلل عزوجل يقول ان من خرجوا اىل اجلهاد ومل
يؤثر الشيطان فيهم ومتسكوا بالذكر السابق سوف حيصلون
على نعمة من اهلل(العافية ) وفوق ذلك رحبا يف جتارة ومل
حيدث هلم اي مكروه
 -2وعجبت لشخص مغموم كيف اليلتجىء اىل ذكر (الاله
اال انت سبحانك اني كنت من الظاملني ) سورة االنبياء ()87
الني مسعت أن اهلل عزجل يقول خلق هذا الذكر  :انا حنن
جنينا يونس (النه متسك كثريا بالذكر من الغم وكذلك ننجي
املؤمنني
 -3وعجبت لشخص خدع كيف اليلتجىء إىل ذكر
(وأفوض امري اىل اهلل ان اهلل بصري بالعباد ) سورة غافر
()44الني مسعت اهلل عزوجل ان اهلل قد صان موسى لذكره
من شر ومكر فرعون وأتباعه
-4وعجبت لشخص يطلب الدنيا وزخرفها كيف اليلتجىء
اىل ذكر (ماشاءاهلل القوة االباهلل) سورة الكهف()93الني
مسعت ان اهلل تعاىل قال بعد ذلك على لسان شخص فاقد
للنعم الدنيوية خياطب شخصا يتمتع بهذه النعم  :لو اعتربتين
اقل منك باملال والولد ,فاالمل هو اهلل الذي يعطيين افضل
من بستانك و( 000رسالة نور على نور,ذكر وذاكر ومذكور)
بتصرف 000جنان عبد الرضا

يا حســـــــــــــني

عندما نتحدث عن االمام احلسني عليه السالم  ,فأعلموا بأننا نتحدث
عن قضايا عديدة وعظيمة الشأن من الصعب على االنسان أن جيمعها يف
تعمق يف أبعادها  ,ومن هذه القضايا اليت ترتبط ارتباطًا
آن واحد مهما ّ
مباشرًا مع سيد الشهداء عليه السالم  ,هي الدين الكرامة والشهادة
الوفاء والتضحية  ,عدم الرضوخ للذلة مواجهة املوت وغريها من الصفات
اليت جتعلين واثقة بأني لو ذكرتها فإنها ستمأل مئات الصفحات و التنتهي
ألن هذه الشخصية العظيمة هي اليت أعطت للتاريخ قلم الكتابة عندما
جعلت من دماُءها صربًا هلذا القلم  ,وعندما تتصفح أحداث عاشوراء يف
هذا الزمان فأننا نبصر احلسني عليه السالم يف عيون مواليه ومناصريه
الذين محلوا الراية من بعده وهتفوا :
والذل أن تبقى لذل تنظر
العيش اال أن متوت كرامًة
ضحى بنفسه وأهل بيته
وذلك ألن أبا عبد اهلل احلسني عليه السالم ّ ,
وأصحابه من أجل أن تعلو مشس الكرامة فوق رؤوس حكام الظالم من
بيت آل امية والشيء العجيب الذي رأيناه يف أحداث عاشوراء هو بأن
االنسان إذا أراد أن يدخل التاريخ وخيلد أمسه فأنه حياول أن يدخله من
أوسع أبوابه  ,لكن ما حدث للحسني عليه السالم هو أن التاريخ جاء بنفسه
لكي يدخل يف امسه الشريف وحيتضن أحداثه األليمة ،وألصبح اليوم هذا
التاريخ من محلة راية احلسني عليه ومن الذين يفتخرون باحلسني عليه
السالم حيث قال يف كل أزمانه كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء .
خادمة االمام احلسني عليه السالم
سندس جنم عبد اهلل

حكمة االختالف بين البشر

خلق اهلل البشر على أشكال خمتلفة منهم السليم واألعمى والعاقل واجملنون
واألبيض واألسود،إن صالح أفراد البشر يكمن يف ذلك والشواهد كثرية
،إذ ينقل إن احد األنبياء(عليهم السالم)مر إىل جوار شط وأراد إن يعربه
،فرأى جمموعة من األطفال اجتمعوا على أذية طفل أعمى بينهم،وكانوا
يغطسونه يف املاء أحيانا،فتأثر النيب(عليه السالم) حلاله ودعا اهلل أن
يفتح عليه بصره ،فاستجاب اهلل دعاءه،وأصبح الصيب يبصر،فما كان
من الصيب بعد ذلك إال إن ميسك األطفال ويغطسهم باملاء وال يرتكهم
إال بعد أن خيتنقوا غرقا وبهذا األسلوب قتل الصيب الذي أبصر حديثا
عدة أطفال،فالتفت النيب إىل الباري (عزوجل) وقال:انك اعلم مين حبال
الصيب ،ثم طلب من اهلل أن يعيد الطفل إىل سابق عهده ،أي عماه!
هالة عادل
كلية الدراسات القرآنية \جامعة بابل
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بالغة النساء

قليل من زوجات رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم  ,من تركت يف التأريخ
االسالمي حمطات ٍ مضيئة ومنارات
شاهدة تروي لنا قصصا ً وحكايات عن
ترصع االزمنة
حقائق تأرخيية ظلت
ّ
والدهور جبواهر البالغة ولئالئ الفصاحة
 ,تؤرخ حلقبةٍ زمنية مل يكرر التأريخ مثلها
تؤرخ لسرية رجل ٍ كان بدعا ً من الرجال
ومفخرة لألجيال رجل سجد التاريخ حتت
أعتاب قدميه إال وهو حبيبنا وحبيب قلوب
املؤمنني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم  ,ال أريد أن أطيل يف احلديث عن
تلك الفرتة بقدر احلديث عن دفاع إحدى
أمهات املؤمنني وهي أم سلمة رضي اهلل
عنها وأرضاها واليت عدت الزوجة الرابعة
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله دفاعها عن
أمري املؤمنني وأمام املتقني وحامي محى
املسلمني علي بن أبي طالب عليه السالم
ذلك الدفاع الذي أطرته ببالغة نادرة
وبأفحام منقطع النظري مثلها يف ذلك مثل
أم املؤمنني خدجية الكربى يف دفاعها عن
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فلنقرأ
معا ً رسالة أرسلتها اىل طاغية عصرها
مؤسس دولة الظلم والطغيان معاوية بن
أبي سفيان نقلناها من شرح نهج البالغة
ألبن ابي احلديد اجمللد الثاني ص.77
ملّا بلغها إن معاوية قد أمر بلعن أمري
املؤمنني عليه السالم على املنابر فإقرأن
أخواتي هذه الرسالة ( الرسالة اليت
أرسلتها اىل معاوية ) ( إنكم تلعنون اهلل
ورسوله على منابركم  ,وذلك إنكم تلعنون
علي بن أبي طالب ومن أحبه وأنا أشهد إن
اهلل أحبه ورسوله ) .
لو أمعنا النظر وتفكرنا بهذه الرسالة
البليغة اليت فيها ما فيها من االفحام وقوة
العزمية والشكيمة  ,فهي ختاطب معاوية
ابن أبي سفيان ومن خالله تريد أن ختاطب
األمة االسالمية واجملتمع املسلم انكم قد
خرجتم عن الدين وتركتم امللة النكم عندما
تقومون بلعن أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب إمنا تلعنون اهلل ورسوله « والعياذ
باهلل « الن علي بن أبي طالب كان حمبوباً
هلل ولرسوله بل ما كان يعرفه ويعلم منزلته
اال اهلل ورسوله فأنظروا أيها املسلمون اىل

اين يأخذكم معاوية بن أبي سفيان وبأي
مسري يضعكم واىل أي نهاية يوصلكم ما
نهايتكم إالاجلحيم والعذاب االليم ولو أردنا
أن نعد بعملية حسابية بسيطة عدد كلمات
تلك الرسالة لكانت عدد ألفاظها التتجاوز
السبعة عشر كلمة أو لفظة لكنها إشتملت
أو خلصت أوضاع حقبة ٍ زمنية أمتدت
لعشرات السنوات من تاريخ االمة االسالمية
 ,ذلك التاريخ الذي انهار واضمحل على يد
الطغمة االموية فاهلل ما أعظم شأنك يا أم
املؤمنني يا أم سلمة وقبلك هلل درك يارسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عندما أخربت
عنها حبديثٍ متواترِ يوم نزول آية التطهري
فقلت َ هلا « إنك على خري « فكانت من
خري النساء وكانت من خري امهات املؤمنني
ومن أشدهن حزنا ً عندما ودعت سيد
الشهداء االمام احلسني بن علي بن أبي
طالب عليهما السالم فقالت له عندما
أراد اخلروج اىل العراق يابين التفجعين
خبروجك اىل العراق فإني مسعت جدك
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول «
يقتل ولدي احلسني بأرض يقال هلا كربالء
من أرض العراق .
احلاجة صبااخلفاجي

دراسة

اإلستخارة:
اللج ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـ ــى اهلل
للخروج من احلرية
تعج احلياة بألوان متعددة من املشاكل،
صغرية وكبرية إقتصادية واجتماعية
ونفسية وسياسية وغريها ،تعرتض
االنسان وترتك بصماتها الواضحة على
نفسيته ومزاجه وتصرفاته ،وتأخذ من
جهده وتفكريه يف عالجها وحّلها وقد
يكون احلل سه ً
ال يسريًا وقد يكون صعبًا
عسريًا ،واالنسان بني هذا وذاك قد تّلفه
احلرية بردائها ويفرض القلق والتذبذب
نفسه عليه فريوح متفكرًا يف حل ملشكلته
وخمرج من معضلته ،إن تلك املشاكل تلجئه
اىل البحث عن مصادر حلول حتل مشاكله
ومالجئ خيلد اىل الراحة يف كنفها ،ويعلق
عليها همومه فيعمل عقله وتفكريه ويبحث
ويستشري ويسأل وحياول حتى يصل اىل
ما يقتنع به.
يف اجملتمعات -بأشكاهلا املتنوعة-
تلقي مشاكل احلياة وهمومها بظالهلا على

االنسان وتدفعه إىل اللجوء إىل ما هو
خارج عن االطاراملادي ليجد هناك ح ً
ال
ينتشله من اهلموم الضاغطة على نفسيته،
ومن الواضح أن االنسان املتدين خيتلف
عن غريه ،فهو يعاجل مشاكله بتدبر وتعقّل
واستشارة وهناك أبواب السماء يطرقها اذا
ما انغلقت بوجهه أبواب االرض ،فيلتجئ اىل
اهلل عزوجل وقد داهمته اخلطوب وأقضت
مضجعه النوائب حبثًا عن منفذ له يف حريته
ومشكلته ،ولإلنسان املتدين قنوات متعددة
االشكال تربطه مع اهلل كالصالة والدعاء....
وغريها ومنها االستخارة ،فاالستخارة نوع
من االلتجاء إىل اهلل عزو جل.
فاالستخارة هلا حضورها يف جمتمعاتنا،
وهذا شيء نلمسه بوضوح حيث تكونت عند
كثري من الناس تصورات خاطئة عنها فهو
اليفهم حقيقة االستخارة واليعرف الوقت
الذي ينبغي فيه اللجوء اليها ،والذي نأسف

له هو ضياع املعنى احلقيقي لالستخارة،
وسيادة معنى خاص هلا على حساب املعنى
احلقيقي ومن ثم ّ
تفشي سلوك مفرط
يف التعامل مع االستخارة منبعه هجران
معناها الواقعي ،والتمسك مبعنى خاص
هلا له وقته وظروفه.
معنى االستخارة
االستخارة على معنيني :املعنى األول:
االستخارة مبعنى طلب اخلري يف الشيء
وهذا هو املعنى اللغوي ،خار الشيء على
غريه :أي فضله على غريه وانتقاه( ,اللهم
ِخر لي) أي إخرت لي أصلح األمرين وأجعل
اخلرية فيه.
قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف
كتاب العني (اهلل خيري للعبد اذا استخاره
واخلرية مصدر اسم من االختيار) ,ويف
الصحاح قال اجلوهري (اخلرية :الفاضلة
كل شيء).
من ِ
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دراسة
فعندما مير االنسان مبوقف اليثمر
أعمال العقل أو إستشارة اآلخرين عن حل
فيه تلجئه احلرية ويضطره الرتدد إىلأن
يلجأ لإلستخارة بالقرآن الكريم ،عن أمري
املؤمنني علي عليه السالم عن الرسول
صلى اهلل عليه وآله وسلم  « ،يا علي من
إستخار اهلل يف أموره مل يقع يف حرية ومن
شاور الناس مل يندم «.
واملعنى الثاني :التشاور مع االخوان
املؤمنني العقالء من أهم االمور ،قال
تعاىل { :وشاورهم يف األمر فإذا عزمت
فتوكل على اهلل إن اهلل حيب املتوكلني} آل
عمران  ,159ونقل عن الصادق عليه السالم
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
قيل لرسول اهلل ما احلزم ؟ قال :مشاورة
ذوي الرأي واتباعهم ،وعن الصادق عليه
السالم « :المظاهرة أوثق من املشاورة وال
عقل كالتدبري « ،وعن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم « إنه ال تشاور جباناً فإنه
يضيق عليك املخرج ،والتشاور البخيل فإنه
يقصر بك عن غايتك ،وال تشاور حريصا ً
فإنه يزين لك شرهما «.
متى نلجأ لالستخارة؟
إن االستخارة مبعناها الرائج ينبغي أن
تكون حالة خاصة هلا ظروفها اخلاصة،
أما إذا جعلت حالة عامة فإنها ستكون
حالة مرفوضة قد جترنا اىل تكبيل حركة
االنسان يف احلياة ،والقضاء على عقله
وحتجيم دوره.
وحنن نرى البعض ممن مل يفهم
االستخارة ويفهمها – أي االستخارة بالقرآن
نراه يسرف يف اللجوء اىل اخلرية عند كل
أمر ويف كل شيء حتى لو كان ذلك الشيء
تافهًا ،مما يشكل شخصية هزيلة بنظر
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اآلخرين ويكون مثارًا للضحك واالستهزاء
يف كثري من األحيان وهناك مناذج كثرية
من هذا النوع الذي يسرف يف اخلرية
بشكل مفرط انطالقًا من فهم خاطئ
هلا وملواضعها ،ومن الواضح أن يف ذلك
حتجريًا للعقل وتعطي ً
ال ملواهب االنسان
الفكرية اليت وهبها اهلل تعاىل ليسري به
شؤونات حياته ،ال أن تكون االستخارة
بوصلته يف حياته ال ميلك أمامها قرارًا
تأمره هي وتنهاه ،إذ لإلنسان عقل يفكر
به ويتخذ القرارات ويعمل ويتحرك والعقل
منحه اهلل تعاىل لالنسان ليأخذ دوره يف
حركة االنسان ومسريته ،والذي يتنازل عن
عقله يهبط اىل مستوى أقل من مستوى
البهائم { :إن شر الدواب عند اهلل الصم
البكم الذين اليعقلون } االنفال .22

شاور سواك إذا نابتك نائبًة
املشورات
يومًاوإنكنتمنأهل
ِ

فالعني تنظر منها ما دنا ونأى

وال ترى نـــفســــــها إال مبرآِة
وإن هناك مواصفات خاصة للمشري
الذي يستشريه االنسان ،إذ ليس كل
شخص ينفع كمشاور وهلذا جيب أن يلحظ
مواصفات املشري من إميان وعقل وجتربة
ونصح ،فإذا مل تثمر املشاورة عن شيء
وبقيت احلرية هي السائدة فعند ذلك يلجأ
االنسان اىل االستخارة ،ويكون االنقطاع
اىل اهلل واالضطرار اليه{ :أمن جييب
املضطر إذا دعاه ويكشف السوء } النمل
.62
أدعية في االستخارة

فعلى االنسان أن يلجأ اىل عقله وتفكريه
االستخارة من ألوان الدعاء فهي قناة
الختاذ القرار ولكن قد يعجز االنسان عن
ربط بني االنسان وربه ،ومرآٍة تعكس صورة
ٍ
ذلك يف موقف ما – وهذا خيتلف باختالف
سعة تفكري الشخص أو حجم املوقف الذي لالرتباط الروحي مع اهلل عزوجل  ,ومن
يواجهه فعند ذلك ينبغي له أن يلجأ اىل جهة أخرى تعكس صورة الفقر االنساني
االستشارة واالستشارة يف عمقها رجوع الذي حيث االنسان اىل اللجوء اىل اهلل
اىل العقل أيضًا ألنه يرجع اىل عقول الغين احلميد قال تعاىل { وإذا سألك
اآلخرين ليشاركوا عقله يف صنع القرار ،و» عبادي عين فإني قريب أجيب دعوة الداع
من شاور الرجال شاركها يف عقوهلا « ،كما ِ اذا دعان ِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم يرشدون } البقرة .186
يقول أمري املؤمنني علي «عليه السالم».
يقول أمري
الظهري كاملشاورة.

املؤمنني عليه السالم:

ويقول عليه السالم أيضًا :املشورة جتلب
لك صواب رأيك.
و :ال مظاهرة أوثق من مشاورة.
و :نعم املظاهرة املشاورة ،أي نعم
الظهري واملعني املشاورة.
فاالستشارة :جمموعة عقول تتالقح
الختاذ قرار ما،

ودعاء أمري املؤمنني علي عليه السالم:
( ما شاء اهلل كان اللهم إني أستخريك
خيار من فوض إليك أمره ،وأسلم إليك
نفسه ،وأستسلم إليك يف أمره ،وخال لك
وجهه ،وتوكل عليك فيما نزل به ،اللهم
خر لي والختر علي ،وكن لي والتكن علي،
وأنصرني والتنصر علي ،وأعين وال تعن
علي ،وأمكين والمتكن مين وأهدني اىل
اخلري ،والتضلين ،وأرضين بقضائك
وبارك لي يف قدرك ،إنك تفعل ما تشاء،
وحتكم ما تريد ،وأنت على كل شيء قدير،

دراسة
اللهم ان كان اخلرية يف أمري هذا يف ديين
ودنياي وعاقبة أمري فسهله لي ،وإن كان
غري ذلك فأصرفه عين ياأرحم الرامحني،
إنك على كل شيء قدير وحسبنا اهلل ونعم
الوكيل ).
ودعاء االمام زين العابدين عليه السالم،
دعاء االستخارة الوارد يف الصحيفة
السجادية « اللهم إني أستخريك بعلمك،
فصل على حممد وآله ،وإقضِ لي باخلرية،
وأهلمنا معرفة االختيار ،وأجعل ذلك ذريعة
اىل الرضا مبا قضيت لنا ،والتسليم ملا
حكمت ،فأزح عنا ريب األرتياب ،وأيدنا
بيقني املخلصني ،وال تسمنا عجز املعرفة
عما ختريت فنغمط قدرك ،ونكره موضع
ّ
رضًا لك ،وجننح اىل اليت هي أبعد من
ضد العافية،
حسن العاقبة ،وأقرب اىل ّ
حبب إلينا ما نكره من قضائك ،وسهل علينا
ما نستصعب من حكمك ،وأهلمنا االنقياد
ملا أوردت من مشيتك ،حتى ال حنب تأخري
ما عجلت ،والتعجيل ما أخرت ،وال نكره
ما أحببت ،وال نتخري ما كرهت ،وأختم لنا
باليت هي أمحد عاقبة ،وأكرم مصريًا،
إنك تفيد الكريم وتعطي اجلسيم ،وتفعل
ما تريد ،وأنت على كل شيء قدير «
شبهات تثار عن االستخارة
هناك رؤيا واضحة عن االستخارة،
يف أنها الختالف العقل والشرع ألن العقل
والشرع يدفعان االنسان اىل اللجوء اىل
كنف اهلل وهل من عاقل يرفض أن يستشري
االنسان غريه يف أموره ؟ فكيف إذا كان
املشريهو اهلل تعاىل ؟ هناك من يرفض
االستخارة مجلًة وتفصي ً
ال بداعي إنها
تعطل العقل ،وحتجم دوره ،هناك سوء
فهم لالستخارة إستخدامًا خاطئًا مفرطًا
فهي ترشد االنسان اىل اللجوء اىل اهلل
والقرآن حلسم حرية تسلب من االنسان
قراره ،وتصميمه يف عمل بعد إن تسد عليه

أبواب املذاهب فال جيد منفذًا للخروج من
احلرية املطبقة عليه فيتضرع اىل اهلل ،جند
من الناس من أخذت االستخارة جما ًال
واسعًا يف حياته وتفكريه وقراراته ،وجند
آخر فنراه هازئًا ساخرًا من االستخارة،
إن طرح الوعي الصحيح لالستخارة مبا
ينسجم مع الذوق االسالمي السليم الذي
حيث االنسان مع االرتباط باهلل واالكثار من
دعائه واالستعانة به ،إن ظاهرة االستغراق
يف االستخارة من سلبيات اجملتمع اليت
يرفضها العقل والشرع والذوق فمث ً
ال
نرى البعض يلجأ اىل االستخارة يف عمل
مستحب أو نرى البعض يقتنع يف موضوع
قناعة تامة لكن مع ذلك يستخري ،والبعض
اآلخر جيعل االستخارة تلسكوبًا يكشف
له املستقبل – مث ً
ال جيرب الطالب –
االستخارة بعد االمتحان ليعرف ان كان
ناجحًا أم ال.
نحو فهم صحيح واسلوب في
استخدام االستخارة:
مل يعاجل القران الكريم الظواهر السلبية
يف اجملتمع ،عالجًا سطحيا ً بل عاجل
الظواهر من العمق ليجتثها من اجلذور،
فعاجل تفكري االنسان لفهمه لألمور ،النه
مصدر التصرفات ،فمث ً
ال :عندما جاء اىل
ظاهرة قتل االوالد -ذكورًا وإناثًا – خشية
الفقر مل يقتصر على منع مزاولتها فحسب
بل تتبع جذور الظاهرة واليت متتد اىل
عمق تفكري االنسان فحاول صياغة فكر
االنسان من جديد فعاجل التفكري واالعتقاد
بأن الرزق بيد االنسان وهو مثرة جدِه
وجهده ،وهذا جذر الظاهرة فبدأ يعاجلها
من العمق والصميم فقال تعاىل { :والتقتلوا
أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن
قتلهم كان خطئًا كبريًا } االسراء.31 :
وهنا – يستلزم عالج ظاهرة االستغراق
يف االستخارة إستغراقًا مشينا ً وبعيدا ً

عن الذوق االسالمي ،مما يستلزم فهما ً
صحيحاً لالستخارة.
ما بعد االستخارة

إن االستخارة ليست مهمتها أن تعطي
للمستخري الضمانات ،ملا يقدم عليه من
أمر ،بل مهمتها ختليصه من حالة التذبذب
اليت يعيشها ،فتشري عليه بالفعل أو
بعدمه فيكون بذلك خالصه من احلرية
واالضظراب وملا كانت االستخارة من ألوان
الدعاء اليت نطق بها القرآن الكريم فقال:
{ وقال ربكم إدعوني أستجب لكم إن الذين
يستكربون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين } غافر ،60 :ان التضرع والتوجه
احلالة املطلوبة للمستخري وهلذا نلمس عند
االستخارة بأنها تزرع يف النفس التسليم هلل
قدر وجعل تسديده وارشاده
والرضا مبا ّ
مصباحا ً يستضاء به ،كما إنها تعزز يف
النفوس الفقر اىل اهلل واحلاجة املاسة اليه
{ ياأيها الناس أنتم الفقراء اىل اهلل واهلل
هو الغين احلميد } فاطر.15 :
عن االمام الصادق عليه السالم :أنزل
اهلل عزوجل « :من شقاء عبدي أن يعمل
االعمال واليستخريني « فاالستخارة دعاء
وتوجه وانفتاح على اهلل إذ هي نافذة
على ساحة القدس االهلي ،يهب منها
نسيم الطمأنينة واهلدوء ،ويداعب شغاف
القلب ،فتسكن النفس اىل الراحة وتندفع
اىل احلياة ،يدفعها املدد والتسديد االهلي
وهي بهذا املعنى وبهذا الشكل التضرب
أغالالً وأصراً على حركة االنسان الفكرية
والعملية ،بل تدفعه للحركة والعمل ولكن
بصورة اخرى ،وهي االلتفات اىل إن اخلري
من اهلل هو بيد اهلل ،فهو العامل باخلفيات.

بتصرف  :نهله حاكم
املصادر  :االستخارة /حممد علي السيد هاشم  /حممد باقر اجمللسي
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املرأة املسلمة هي عماد البناء يف
اجملتمع املسلم لذا كثرت التشريعات اليت
تتناول أمور املرأة املختلفة وما كان ذلك اال
لعظم الدور الذي تلعبه يف تأسيس الدولة
املسلمة  ,وقد برز دور املرأة املسلمة يف
اجملتمع املسلم منذ اول وهلة لبعثة النيب
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو قلب
تلك املراة العظيمة السيدة خدجية رضي
اهلل عنها وارضاها  ,وما كان لتلك االحداث
ابدًا أن تتم هكذا أعتباطًا  ,ال واهلل بل
هو أمر الواحد القهار الذي يعلم مكانة
املرأة املسلمة يف بناء ذلك اجملتمع املسلم
فشرفها بانها اول من يسلم من البشر
بعد رسول اهلل وجعلها تسبق الرجال يف
ميدانهم فتقتل قبلهم يف سبيل اهلل مما
يفسح اجملال للمرأة املسلمة ويشعرها
بكيانها االسالمي العريق الذي تشرفت
باالنتساب اليه وكذلك مما يلقى عليها
عبء اجلهاد والعمل هلذا الدين  ,فالدين
ليس دين الرجال وحدهم  ,وكذلك العمل
هلذا الدين ليست مهنتهم وحدهم كما قال
ض ُه ْم
َات َب ْع ُ
ْمن َ
ْمن ُ
ُون َوالمُْؤ ِ
جل جالله {َوالمُْؤ ِ
وف َوَينَْه ْو َن َع ِن
ض َيأْ ُم ُر َ
ون ِبالمَْ ْع ُر ِ
َأ ْوِلَياُء َب ْع ٍ
المُْنَْكر} ....التوبة 71
واآلن آن لك أن تعلمي أيتها املرأة
املسلمة من أنت  ,وما دورك يف بناء هذا
اجملتمع املسلم والذي أراد أعداء هذا الدين
لك أن يعمى بصرك عن تلك احلقيقة ,
لكي الخيرج اآلسد الكامن من أحشائك
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ليهدم على رؤوسهم ما شيدوه من بناء هش
يريدون به تقويض دولة االسالم  ,وليزعزع
اآلرض من حتت أرجلهم فيصري بنيانهم
خرابًا يف خراب .
أنت أيتها املرأة نصف اجملتمع وأنت
ِ
اليت تلد وتربي وتكون شخصية النصف
الثاني من اجملتمع أنت البنت رحيانة
املنزل وقرة عني ابيها وأمها ومدعاة دخول
أبيها اجلنة ان رعاها وأحسن اليها  ,وأنت
الزوجة الودود الولود اليت يقع عليها عبء
تهيئة السكن لزوجها  ,وجعل بيتها جنة
له وألبنائها ومن هذا البيت ينطلق الرجل
ليخوض معركة احلياة بنفس قوية وروح
مثابرة كيف ال ؟ ووراءه يف املنزل من تقول
له كل يوم وهو ذاهب لعمله « اتق اهلل وأُدع
اىل اهلل  ,وأعل ِ يف اآلرض كلها راية الإله
االاهلل .
وأنت ُ
األم املكرمة اليت يقع على عاتقها
بناء ُ
األسرة اليت هي اللبنة الكربى يف بناء

اجملتمع كله فهي اليت حتتضن الصغار
وتنشئهم يف جو يسوده احملبة والوئام
فيخرجون باذن اهلل جل وعال خالني
من األمراض النفسية والعقد املدمرة ,
وكذلك أنت من تنسج حوهلم سياج األمان
من الرعاية واحلماية والرتبية االسالمية
السليمة والعقيدة الصحيحة واليت حتميهم
بها من االنزالق يف مهاوى الرذائل واملنكرات
 ,ومن السحر والشرك واخلرافات وكذلك
من االدمان واخلمور والتدخني  ,ومن الزنا
والعالقات احملرمة ومن السرقة وخيانة
األمانة ومن سائر الذنوب واملعاصي وكذلك

هي اليت تتوىل العناية بصحتهم وتغذيتهم
ونظافتهم والعناية بسائر شؤونهم اخلاصة
والعامة وكذلك هي اليت تعتين بامر
دراستهم وتثقيفهم  ,ومن ذلك كله خترج
للمجتمع عضوًا صاحلًا نافعًا سليم العقيدة
صحيح العبادة  ,قوي البدن صحيح النفس
واسع العلم والثقافة .
خترجني لنا األب الصاحل
وأنت من
ِ
ِ
واألُم الصاحلة  ,واللذين يكونان فيما بعد
األُسر املسلمة حق األسالم واليت تشكل
وأنت
لبنات متينة يف بناء اجملتمع املسلم ِ ,
كذلك املعلمة اليت على كاهلها يقع عبء
تنشئة الصغار يف الروضة ومراحل التعليم
وأنت أستاذة اجلامعة اليت خترج
املختلفة ِ ,
لنا املعلمات واملربيات  ,واليت جتعل قلمها
سيفًا حتارب به يف سبيل اعالء كلمة ربها
وجتمع حوهلا الشابات الداعيات لتدعمهن
بالدعم العلمي واملادي واملعنوي لريتقني
ويكن سيوفًا
درجات السلم حتى آخره،
َ
مشهرة يف وجه أعداء الدين  ,وليكن أمهات
الدعاة واجملاهدين والعلماء واملنفقني ,

األرسة واملجتمع
وكذلك أنت املنفقة يف سبيل اهلل من مال
آتاك عن اليمني والشمال يف
اهلل الذي ِ
كل أبواب اخلري تبتغني نصرة دينك رغبة
يف رضا ربك فتعينني طلبة العلم والدعاة
وكذلك تعينني على تزويج الشباب العاجز
عن الزواج وتساهمني يف نشر الكتب
والكتيبات واألشرطة االسالمية النافعة
وتسهمني يف عمل موقع اسالمي أو جملة
اسالمية وتتربعني لدعم قناة اسالمية
أنت الطبيبة اليت
تنشر دين اهلل  ,وكذلك ِ
تداوي املريضات وتصون أعراض املسلمات
وعوراتهن عن التكشف للرجال وتبث يف
نفوسهن العقيدة املتينة أن اهلل هو الشايف
وأن الطبيب والدواء ما هي اال أسباب
ظاهرة كما تبث يف نفوسهن الثقة باهلل
وحسن الظن به يف كشف الضر ودفع األذى
وأنت الداعية اليت تدعو يف كل مكان ويف
ِ ,
كل وقت وتدعو كل الناس اىل العودة اىل
اهلل جل وعال واىل سلوك سبيله القويم
وصراطه املستقيم  ,وشريعته احلكيمة
فهي الداعية يف بيتها ويف مدرستها أو
جامعتها ويف وسط أرحامها وبني جاراتها
وصديقاتها تنشر دين اهلل وتدعو اىل سبيل
ربها باحلكمة واملوعظة احلسنة تنشر الدين
بالبسمة والكلمة الطيبة بالداللة على اخلري
كله بالشريط النافع والكتيب االسالمي
وباهلدية وبالدعاء احلاني وبالقدوة احلسنة
أدواتك
وبالعفو والتسامح وبالرفق واللني
ِ
كتاب ربك وسنة نبيك املصطفى صلى اهلل
عليه وآله وسلم المينعك من نشر دينك أن
وأنت كذلك الشابة
تؤذي يف سبيل اهلل ِ ,
املسلمة املعتصمة بدين ربها االبية احلية
 ,العفيفة التقية اليت تقف يف وجه هذا
السيل اهلادر من الفنت والباليا امللقاة على
عاتق املسلمني يف كل وقت وحني  ,وتقف
معتصمة تشهر سيف « ال اله اال اهلل « وهي
تعلم أنها على ثغر من ثغور االسالم وتأبى
أن يؤتى االسالم من قبلها .

لماذا ركز أعداء االسالم
جهودهم على المرأة ؟
ملا علم أعداء االسالم ما للمراة من دور
عظيم يف بناء اجملتمع املسلم  ,ركزوا جل
جهدهم على افساد املرأة املسلمة وختريب
البيوت املسلمة وباقي اجلهد على انشاء
الرجل الديوث يف اجملتمع املسلم والذي
يسمح للمراة أن تقوم بذلك الدور املخرب ,
والذي لو كان يف األمة رجال ما استطاعت
املرأة املسلمة أن تصنع كل ما صنعت
من التخريب والتدمري ومن هتك عفتها
وكرامتها وحيائها  ,وكذلك عفة الرجال
وحيائهم .
نعم أخيت املسلمة انهم علموا دور املراة
وأيقنوا مبا جاء عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم أنه ما ترك بعده فتنة هي
أضر على الرجال من النساء فتالعبوا بك
تالعبهم بالدمية وكنتِ ويا لألسف أحبولة
الشيطان اليت تعلقوا بها لينفذوا من خالهلا
مؤامراتهم اللئيمة وخمططاتهم اخلبيثة ,
والحول والقوة اال باهلل العلي العظيم .
هل تعلمين ما ذا فعلوا بالمرأة
في المجتمع المسلم ؟
* نشروا هلا النموذج الفاسد عن طريق
التلفاز وجعلوا هذا النموذج متشربًا يف
النفوس عن طريق جتميله وتنميقه  ,تلك
احلضارة العرجاء اليت تسري على قدم
واحدة  ,وما هي اال كذب يف كذب توشك أن
تتهاوى لوال امهال اهلل هلم وذلك ليمحص
اهلل الذين آمنوا  ,وليظل أهل الكفر يتمادون
يف طغيانهم وجمونهم وقد قاموا بتثبيت تلك
الصور العوجاء الشائهة عن طريق برجمة
العقل الباطن مبا يسمى ب ( التكرار
املستمر ) فبضاعتهم الغثة تعرض لي ً
ال
ونهارًا علنًا وجهارًا على املسامع واملرائي
وعلى القلوب والعقول فيفر منها من خيشى
ربه ويتعرض هلا طويل اآلمل قليل العمل ,
مضيع األوقات ومتبع الشهوات .
* تصوير اآلختالط بالرجال على أنه
أمر عادي والبأس فيه  ,وماغري ذلك هو

التخلف والرجعية لعلمهم أن اجتماع الرجل
باملرأة يف العمل والدراسة واملواصالت
واملتنزهات والطرقات هو باب الفتنة
العظمى على الرجل واملرأة كليهما .
وعد ّالزي
* تبغيض الزي الشرعي ّ
سجنًا خيفي مجال املرأة والدعوة اىل
اخلالعة واجملون ونزع احلياء وما دامت
املرأة هتكت السرت الذي حفظها اهلل به
فقد عرضت نفسها وغريها من الرجال
والنساء لكل الفنت وصارت دمية يتناقلها
الرجال ويتبادلونها .
* تهميش دور اآلم مع أبنائها وفصلها
عنهم بانشغاهلا يف العمل واللهو وتصوير
احلماية من اآلم لال بناء بالتدخل يف حياتهم
الشخصية والسيطرة عليهم  ,دعوة منهم
النفالت األبناء عن زمام األبوين ليضمنوا
هلم الفساد الديين واخللقي وبالتالي
يضمنون أن اباء وأمهات املستقبل على قدر
كاف من الفساد الذي يضمن اآلحيرج منهم
ِ
من يوقظ األمة من سباتها العميق .
* فك رباط األسرة والدعوى بأن
لكل فرد يف األسرة حرية شخصية وحياة
خاصة بعيدًا عن االطراف اآلخرين وتهوين
شأن الرباط املتني وامليثاق الغليظ والدعوة
للطالق والتمرد يف العالقات الزوجية
لتدمري املرأة والرجل واألوالد وعليه تدمري
اجملتمع بأسره .
* دعوة املرأة لتأخري سن زواجها حتى
تنهي تعليمها  ,وبذلك يضمنون هلا الفساد
اخللقي وعدم احلصانة كما يضمنون هلا
نسبة كبرية من احتمال إشرافها على
العنوسة  ,وبالتالي يدمرون أدوارها اخلرية
وكذلك ويستخدمون حاجتها النفسية يف
افساد الشباب .
شهد سعد عباس
مكتبة العتبة احلسينية  /بابل
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املرأة

وحرية العمل
ان احلرية رغبة طبيعية وحق مشروع
من حقوق االنسان  ,ولكن احلرية املطلقة
الميكن ان تقع الحد  ,الن االنسان يعيش يف
اجملتمع  ,وحيتاج اىل اآلخرين  ,وهلذا فهو
مضطر اىل ان يراعي املقررات االجتماعية
ويالحظ حقوق سائر االفراد  ..وهلذا فهو
مضطر اىل ان يقيد رغباته وميوله يف
حدود املقررات االجتماعية  ,ان االسالم
حيرتم حق الناس يف احلرية والعيش حرا
 ,ولكن اليرى احلرية املطلقة يف مصلحتهم
 ,وهلذا فهو حيدد حرياتهم جبعل وتشريع
التكاليف الفردية واالجتماعية  ,وميكن
ان اليستسيغ طائفة من الناس بعض
الواجبات والوظائف  ,ويعدونها معارضة
ومزامحة حلرياتهم  ,غري ان هذا احلكم
ناشئ من عدم معرفة االنسان الصحيحة
مبصاحله احلقيقية وهلذا السبب حيتاج
البشر اىل االنبياء والشرائع السماوية ,ان
املرأة مثل الرجل خلقت حرة وهي ترغب
يف ان تعيش حرة  ,ال يتدخل اآلخرون يف
حياتها والفيما تتخذه من قرارات ,وان
االسالم إحرتم املرأة وحق املرأة يف احلرية
وراعاها يف مجيع تشريعاته مراعاة كاملة
ولكن ال احلرية املطلقة وغري املقيدة بل
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سن تلك التشريعات مراعيا تركيب املرأة
اخلاص  ,ومصاحلها احلقيقية اىل جانب
مراعاة سائر افراد اجملتمع  ,ان االسالم
يعد العمل واجبا من الواجبات ووظيفة من
الوظائف بل افضل العبادات وحيذر اتباعه
من البطالة واملرأة التستطيع بل وال ينبغي
ان تكون عضوا مشلوال ً وعنصرا عاطال
فارغا يف اجملتمع وان العمل حق من حقوق
االنسان بل ووظيفة من وظائفه وان املرأة
والرجل متساويان يف هذا اجملال .
وعن بشري اهلان قال  :مسعت ابا
احلسن موسى عليه السالم يقول  :ان اهلل
جل وعز يبغض العبد النوام الفارغ .
ان املرأة هي حرة يف اختيار نوع العمل
ولكن االشتغال باي عمل مهما كان اليناسب
شان املرأة  ,واليوافق مصاحلها الواقعية
ومصاحل سائر افراد اجملتمع  ,ان املرأة وان
كانت تشارك الرجل يف االنسانية ولكنها
ذات خصائص من جهة تركيبها اجلسدي
والنفسي توجب بعض التفاوت يف املصاحل
والواجبات املرتبطة بها فهي من جانب كائن
لطيف ومجيل وان مصلحتها ان حتسن
حفظ مجاهلا ولطافتها  ,ان من مصلحة
املرأة ان تراعي هذا االمر عند اختيار
شغل من االشغال  ,فعليها ان ختتار اشغاال
التعرض لطافتها ومجاهلا للخطر .
يف رسالة امري املؤمنني اىل احلسن

عليهما السالم قال  :المتلك املراة من االمر
ما جياوز نفسها  ,فان ذلك انعم حلاهلا
وارخى لباهلا وادوم جلماهلا  ,فان املرأة
رحيانة وليست بقهرمانة .
وعلى هذا االساس يتوجب على النساء
ان يراعني عند اختيار الشغل  ,فيقبلن
باالعمال اليت تليق بتكوينهن الطبيعي
واجلسماني والنفسي ومقدراتهن اجلاذبية
اليت تتمتع بها املرأة  ,اوصى االسالم
النساء بان يراعني احلجاب عند حضورهن
يف اجملتمع .
من جانب آخر  ,املرأة كائن عاطفي وهي
تتأثر عاطفيا اسرع من الرجال  ,وهلذا
فال تناسب االشغال العسكرية والنظامية
واجلراحية والقضائية  ,اذا تزوجت املرأة
ورزقت اوالدا وجب ان تلتفت اىل هذا
املطلب ايضا وهو ان حتمل يف وضعها
اجلديد هذا مسؤولية اكرب واثقل  ,وهي
عبارة عن حفظ وصيانة البيت الزوجي
وحسن البعولة وتربية االوالد اضافة اىل
الوظيفة  ,وعلى هذا االساس جيب عليها
ان تراعي هذا اجلانب فتقبل باالعمال
اليت التضر بالنظام العائلي والتعارض
مهمة تربية االوالد  ,وان عليها ان تتفاهم
مع زوجها فيما تنوي القيام به من االشغال
خارج البيت لتوصل اىل اتفاق ومل تبق
هناك مشكلة قط .
بتصرف  :امساء جاسم

األرسة واملجتمع

التأديب
والضرب

ما نفهمه من الكتاب والسنة هو  ,وجود
التأديب مبعنى الضرب ولكن أسلوبه خمتلف
عما هو متعارف يف بعض العوائل واملدارس ,
وكذلك ال يكون أساسه على وجود األعراض
اخلطرة .
األساس في التربية اإلسالمية
من املهم أن ننتبه إىل هذه النكتة  ,وهي
إن يف النظام الرتبوي لإلسالم  ,ليس األصل
على التأديب مبعناه املتعارف احلالي  ,بل
الن بناء الطفل وهدايته مبنية على إعطاء
املعارف الالزمة والتوضيحات والوعظ على
أساس الفطرة .

إن استطعنا إيقاظ فطرة الطفل ,
حنيي وجدانه  ,ونعرفه على قدره وقيمته
فإننا نستطيع أن نهديه ونصلحه بدون
االستفادة من الضرب والتأديب  ,هذا هو
احليوان الذي جيب أن يرشد ويصلح عن
طريق الضرب  .هل أطفالنا حيوانات حتى
النستطيع أن نهديهم ونرشدهم إال عن
طريق الضرب والتأديب على قول اإلمام
علي (ع) « العاقل يتعظ باألدب والبهائم
التتعظ االبالضرب « ما أكثر املوارد اليت
نستطيع أن نرفعها ونصلحها عن طريق
تعليم األخالق والوعظ.

التأديب جزء من أسلوب التربية
اليوجد حبث يف التأديب على هذا
األساس ألنه جزء من أسلوب وطريقة
الرتبية وان مل حيسب بعنوان أصل من ذلك .
األصل يبتنى على القبول واالحرتام  .حنتاج
إىل التأديب يف زمان يسقط الفرد نفسه
عن احلد املعني وال يكون الئقا لالحرتام .
والية األبوين واملربني على الطفل هي
ألجل هداية الطفل فقط وإرشاده ورعايته
واحلفاظ على أعماله وسلوكه وحديثه.
التأديب ليس أمرا رائجا وعاما حتى
نستطيع أن ننتفع منه يف مجيع املوارد ومتى
ما أردنا وطلبنا .

11

األرسة واملجتمع
فوائـــــــــد التأديب
التأديب جبميع صوره وأشكاله يستطيع
أن جيري يف الرتبية وكذلك من املؤكد إن
له فوائد  ,وذكر عدد هذه غري ممكن يف
هذا البحث  .حنن مع رعاية االختصار نذكر
بعضا منها  .وتوجد موارد أخرى يستطيع
املربي أن يعرفها بتناسب جتاربه ومعارفه
أما تلك املوارد :

أضرار التأديب الشديد
التأديب إن كان شديدًا وخشنًا فانه
سيرتك أثارا ومضاعفات  ,وحتى بعض
هذا اآلثار والعوارض تكون خطرية يف
بعض املوارد  .بعض تلك العوارض واآلثار
كما يلي :

جناة الفرد من ارتكاب ذلك العمل
واالستمرار عليه  ,وهدايته إىل األعمال
املشروعة واملناسبة  ,والتأديب جيب أن
يكون عامال لضبط وحفظ الطفل  ,يسيطر
على أهوائه النفسية  ,يقيد حرياته املطلقة
 قطع العالقات العاطفية بني الطفل يقيد أعماله وسلوكه وجيعل هلا شروطاواملربي اليت تسبب يف عدم تأثري اجلهود وخيرج من فكرة انه كل ما يريد يفعل .
كل األدوار املتنوعة اليت ذكرناها للتأديب
واملساعي اليت يبذلونها .
 -إعطاء الطفل درس اخلشونة  , ,نستطيع أن نوجزها يف عبارتني :

 -1تقويم السلوك  :التنبيه والتأديب
له فائدة وهي أن الطفل يفيق عن سباته
ويفهم انه عمل عمال خاطئا وجيب أن ميتنع الذي هو أيضا سيتعامل بسببها باخلشونة
عن إعادته وتكراره  .هذا األمر يستطيع أن والقسوة يف احلال واملستقبل .
يتسم بالشرطية عند األطفال .
 انتهاء اثر التاديب وعدم تأثريه يف أمرالطفل الذي يؤدب ويضرب بسبب الرتبية وتبديله بأمر يسبب العقد النفسية
خطًأ ارتكبه حتى إن كان اليعرف أن العمل .
خاطئ  ,على أساس الشرطية اليت قال بها
 بغض الطفل للمربي واإلحساس بان( بافلوف )  ,يعثر وجيد رابطة بني العمل عمله ظامل .
واجلزاء  .يفهم انه متى ما عمل عمال خاطئا
 بروز حالة ( املا زوخيسم ) وهي حالةفانه جيب أن يتحمل األمل واملشقة  ,ويصل
تسبب التلذذ بضرب وتعذيب اآلخرين له
إىل نتيجة وهي انه من األفضل أن يرتك
) عند األفراد الذين هلم أرضية صاحلة
ذلك العمل .
 ,ويف بعض األحيان (السادية ) وهي حب
 -2كشف طريق الصواب  :التأديب إيذاء اآلخرين .
يف بعض األحيان يكون وسيلة للعثور على
 بروز حالة اللكنة يف الطفل خصوصاطريق الصواب بهذه الصورة  :الطفل يؤدي
يف املوارد اليت يكون التاديب فيها شديدا أو
عمال  ,ويقطع طريقا يستفيد من األصل
يف حضور اجلمع .
املتعارف يف اإلسالم هو أن نهيئ موجبات
 وجود حالة القلق وهو االضطراباملصاحلة بعد اهلجر وان النستمر عليه
الذي بدوره يسبب أضرارًا أخالقية كثرية .
 .الشخص الذي بدأ اهلجران هو الذي
جيب أن ميهد للمصاحلة واالستمرار على
نتيجة التأديب
اهلجران يسبب يف إثارة الشك عند الطفل
يف تصرفاته وسلوكه مما يؤدي إىل القضاء
التأديب إن كان بصورة الضرب أو بصورة
على األثر الرتبوي للهجران .
أخالقية  ,عاطفية إن كان بصورة خفيفة أو
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شديدة جلي أو خفي  .جيب أن تكون له هذه
النتيجة وهي :

 -1تضعيف عمله إىل درجة اإلمساك
عنه واالمتناع عن تكراره .

 -2إجبار الفرد على إصالح سلوكه
واملسري على أسلوب وقاعدة مرضية .
حنن نؤدب الطفل  ,يعين نوصله إىل
نتيجة وهي أن املخالفة ليست من صاحله
واملصلحة توجب إن يبتعد عن ذلك العمل
 ,فعندما نؤدب طفال  ,يف احلقيقة نريد
أن نذكره بالربنامج والعمل الذي نريده أن
اليرتكبه ويؤديه .
على هذا األساس  ,جيب أن يكون تأديبنا
درسًا للطفل  ,ونوعًا من التعليم واهلداية
يوصله إىل طريق وحالة معينة  ,وبالتدريج
مرب وال تذكر أي أخطار
الحيتاج معها إىل ّ
وتهديد ,بل يسري ويتقدم وحده بالنتيجة
التاديب جيب أن اليكون يسبب يف إجياد
العقد النفسية له والميهد اجملال للشر  ,وال
جيب أن ميهد للغضب والتنفر واإلحساس
بعدم العدالة .

جنان عبد الرضا

مساحة أدبية

رحلتي
اىل االسالم
إسرتعيت إنتباه جمموعة أشخاص لديهم برنامج بالغ الشؤم  ,كانوا _ وعلى األرجح ما زالوا _ جمموعة
دنيئة من أفراد يعملون يف مراكز حكومية لكن لديهم خمطط خاص إنهم وحبسب إعتقادي ليسوا جمموعة
حكومية وإمنا هم يستخدمون مراكزهم احلكومية ليدفعوا مبصاحلهم قدمًا  ,إقرتب مين أحد أعضاء هذه
اجملموعة وقد ملس مين فصاحة التعبري والنشاط والدفاع عن حقوق املراة  ,قال لي إن أنا درست «العالقات
الدولية «وخباصًة يف» الشرق األوسط «فهو سيؤمن لي عم ً
ال يف مصر  ,لقد أراد أن أذهب اىل هناك
ألستخدم مركزي يف ذلك البلد ألتكلم اىل النساء املسلمات وألشجع حركة حقوق املراة حسبت إنها فكرة
عظيمة فقد كنت أشاهد النساء املسلمات على شاشة التلفزيون وأدركت إنهن جمموعة مضطهدة ضعيفة
فأردت أن أخرجهن اىل نور حرية القرن العشرين ويف سبيل هذا اهلدف درست القران واحلديث النبوي
والتاريخ االسالمي وتعلمت كيف ألوي الكلمات ألجعلها تشري اىل ما أريد  ,لكن ؟؟ أال إني ما إن بدأت بالتعلم
حتى أخذت رسالة االسالم تأسرني وأثار ذلك الرعب يف نفسي وكانت رسالة منطقية مل أقاوم ذلك التأثري
وكنت أحبث وأعاود البحث جمددًاو مع مرور األيام تابعت دراسيت عندما إنتهيت من تلك الدروس كان ديين
قد تقوض  ,لكن تابعت دراسيت وبعد ثالث من ذلك الوقت كنت أسال املسلمني خبصوص عقيدتهم بكل
فرصة ساحنًة لي وذات يوم ذهبت للقاء جمموعة من املسلمني بعد صالة العشاء إصطحبت اىل قاعة فيها
ما اليقل عن عشرين شخص _أفسح لي اجلميع _ وجلست قبالة رجل مسن كان ذلك الرجل واسع اإلطالع
بعلم األديان – وتناقشنا وجتادلنا حول اإلجنيل والتوراة والقرآن حتى طلوع الفجر – عند هذا احلد  ,طرق
وترًا حساسًا أدركت إنه قد آن األوان عرفت إن االسالم حق وعلي إختاذ القرار – أجل – أريد أن أصبح
ال هائ ً
مسلمة – عندما لفظت كلمات الشهادة شعرت بإحساس هو األغرب  ,شعرت كأن حمِ ً
ال قد أُزيح لتوه
عن صدري كنت أهلث كما لو إني أتنفس للمرة األوىل يف عمري فاحلم ُد ،هلل لقد وهبين اهلل حياةً جديدة
نهله حاكم
باالسالم آمني .

حكم
أسوأ شيء يف احلياة  ...أن
يعيش اإلنسان مع أشخاص
جيعلونه يشعر بأنه وحيد.
عمر الدموع مل حتقق شيئا
للشيء الذي تذرف من اجله
 ..ولكنها تكشف ما يضمره
القلب من اسرار.
الصديق هو الذي يأتيك
دائما عندما يتخلى اجلميع
عنك .
وردة النسان على قيد
احلياة  ...افضل من باقة كاملة
على القرب.

أقوال العلماء ..يف املرأة.

اخذ النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بيد املرأة وانقذها من مستنقع
اجلاهلية.
ويشهد التاريخ على االحرتام الكبري الذي اواله للمرأة
لكي يلفت النظر اىل عظمة املرأة ومكانتها يف اجملتمع.
كلمة االمام الخميني(قدس)
** لو جردوا االمم من كل النساء الشجاعات واملربيات لالنسان ,سوف تهزم
هذه االمم.
** للمرأة منزلة سامية  ,وهي تتمتع مبكانة متعالية  .وهلا يف نظر االسالم
مقام سام.
** االسالم ال يعزل النساء عن ميدان
احلياة االجتماعية بل يؤهلهن الحتالل
نهله حاكم
املكانة السامية يف اجملتمع .
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تحقيق

احلمزة الشرقي

لقب غلب على السيد الغريفي

بعد أن إنطلقت بنا السيارة اخلاصة
بالعتبة احلسينية املقدسة  ,متجهني اىل
اجلنوب حيث التحقيق يف أحد مراقد أولياء
اهلل ومقربيه  ,وقد عقدنا العزم على الذهاب
اىل مرقد ,تلك املرأة اليت وهبت روحها
الطاهرة وأتبعت زوجها طاعًة هلل وللمذهب
وهي بنت عمه مع رضيع هلا أمسه منصور
فكان دورها يف التمسك بالعقيدة ويف
مثال لنا كنساٍء مؤمنات
طاعة الزوج خري ٍِ
وكان ألستشهاد زوجها وولدها الرضيع يف
أحضانها ومن ثم إستشهادها صابرة يف
نهج إستمدته من أئمتنا
سبيل اهلل ما هو إال ُ
العظام عليهم السالم وجعلت من زينب
الكربى عليها السالم  ,منوذجًا لدورها
البطولي يف الصرب والتضحية واالقتداء
بشجاعتها ووالئها « للرسالة احملمدية
« فأصبحت بروحها اليت تتمتع ببصمٍة
خاصة على الطريق الصحيح إمنوذجًا لدور
املرأة يف احلفاظ على االسالم والعقيدة من
اهلوان والزوال فمزارها الشريف واقع بني
حمافظيت الديوانية والسماوة وهو أقرب
اىل الديوانية منه اىل السماوة  ,وأنا يف
طريق الذهاب اىل املرقد الشريف دار يف
خلدي تساؤالت عدة أهمها أن هناك سيدين
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بإسم احلمزة ولكن أحدهما يلقب باحلمزة
الشرقي واآلخر باحلمزة الغربي  ,وكلنا
يعلم بأن القضية ليست فقط قضية موقع
جغرايف فالبد أن يكون سببًا آخر هناك
سبب أكرب من ذلك  ,فاحلمزة الغربي هو
أبو يعلى من ساللة سيدنا العباس بن علي
ابن أبي طالب عليهما السالم ومن علماء
االمة املعروفني صاحب املرقد املشهور يف
قضاء املدحتية التابع حملافظة بابل  ,أما
احلمزة الشرقي فكراماته كانت ككرامات
سيدنا احلمزة الغربي فتبادر اىل ذهين هل
هذا السبب كان وراء اطالق تسمية احلمزة
الشرقي على سيد من البيت اهلامشي وما
ان انتهيت من تساؤالتي تلك حتى وصلنا اىل
ناحية احلمزة الشرقي التابعةاىل حمافظة
الديوانية ودخلنا اىل املرقد الشريف فكان
باستقبالنا جمموعة من خدمة املرقد
الشريف منهم احلاج سامل حممد املؤذن
للمرقد الشريف واالستاذ عادل عبيد
خضري مسؤول االعالم يف املرقد الشريف
وغريهما  ,فتقدمت بالسؤال اىل االستاذ
عادل حول نسب السيد وعما دار يف
ذهين؟

فأجابنا متفض ً
ال
 :السيد هو أمحد املقدس ابن هاشم ابن
السيد حسني الغريفي ابن أبي احلسن
حممد احلائري بن ابراهيم اجملاب دفني
احلائر احلسيين املقدس ابن االمام موسى
الكاظم عليه السالم  ,ولد السيد يف قرية
( الغريفة ) احدى قرى البحرين وهو من
رجال القرن الثاني عشر اهلجري وتوىل
رئاسة جده الفقيه العالمة السيد احلسني
الغريفي وكان عاملًا عامال ًفاض ً
ال وكان
زاهدًا عابدًا مواظبًا على العبادة شرفه اهلل
بقداسةالنفس سالكًا رياضتها حتى عرف
وأشتهر باملقدس  ,ويلقب كذلك عند العوام
« بسبع اجلبور «

تحقيق

و «بسبع آل شبل « وهما عشريتان
معروفتان ولقب بذلك النه ما قصد من
شذ منهم يف قطع الطريق والسلب اال ووقع
ردعاٌ هلم من صاحب الكرامات العظيمة .
استشهاده :
إن واقعة استشهاد السيد امحد املقدس
ومقتله حتز يف النفس  ,وتؤثر فيها وحتبس
الروح عن نشوتها فانه مل تراع فيه هيبته
ووقاره والكرب سنه وشيخوخته والحرمة
أهله والغربته  ,واملعروف أنه قدس سره
قد سلك الطريق الربي حتى اذا بلغ امللوم
العتيق وقع عليهم قطاع الطريق وكان معه

خلق كثري من أهل البحرين ومن صحبه
يف الطريق عندما كان قاصدًا
قرب جده أمري املؤمنني وأوالده
املعصومني عليهم السالم وكان قد
صحب زوجته وولده منصور فنهبوا
أمتعتهم وقتلوا مجلة منهم وملا أقبلوا
على السيد أبى أن ينيلهم املراد
وهو حي يسمع ويرى ما جرى على
أصحابه فتوىل بنفسه الدفاع عن
ماله وعرضه رغم كرب سنه وضعف
بدنه فقاتلهم قتال االسود وأجهزوا
عليه وهو ينادي واهلل إني عطشان
ويلكم ت ٌدعون والية جدي وتهجمون
على عيالي فذحبوه وذحبوا عياله
وتركوهم يف العراء غري مغسلني
وال مدفونني  ,وكانت فاجعة قتله
صور من فاجعة جده احلسني
فيها بعض ٍ
عليه السالم وأهل بيته األطهار .
مراحل إعمار المشهد المقدس :
إن أول من بادر يف خدمة وإعمار املرقد
الشريف هم سدنته وكان البناء من طني
 ,وكانت املنطقة مغطاة باملاء وقرب السيد
وزوجته على تلة مرتفعة  ,وأظهر اهلل
الكرامات من قربه الشريف حتى قصده
حدب وصوب  ,فساهم
الناس من كل
ٍ
عدد من التجار والوجهاء يف املنطقة بعد
إن ملسوا كراماته ونالوا مرادهم يف مقامه
الشريف ,ويف رجب سنة 1355هـ جدد

له رواق وقبة ووضع على قربه شباك من
« الربونز « وصار له صحن جديد خلف
الضريح مساحته الكلية 5500م 2وقد زينت
القبة مبنارتني ارتفاع كل منهما 26م يف سنة
 , 1986وبعد سقوط النظام وتبين ديوان
الوقف الشيعي للمزارات املتعددة  ,أصبح
ملزار السيد احلمزة الشرقي أمانة خاصة
تابعة اىل املزارات الشيعية  ,أخذت على
عاتقها الكثريمن املهام وأجنزت االجنازات
التالية :
 -1جتهيز اقسام االمانة مبا حتتاجه من
مواد مكتبية وحاسبات وجهاز استنساخ.
 -2بناء جناح االدارة وغرفة ضيافة .
 -3جتهيز املزار خبزانات املاء وأجهزة
تربيد .
 -4إكساء أرضية االيوانات باملرمر
الرتكي وتغليف اجلدران وصبغ جدران
احلضرة اخلارجي .
 -5تعديل وتنظيف املنطقة احمليطة
باملزار وتشجريها .
أما مشاركة االعمار يف حمافظة
الديوانية فقد كانت من خالل االعمال
التالية :
 -1تأهيل الطريق املؤدي اىل املزار
بطول 600م .
 -2ترميم واجهة اجلزء اخلارجي
وتغليفه بالكاشي الكربالئي .
 -3إكساء أرضية الصحن واحلضرة
احلاجة صبا اخلفاجي
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باملرمر الرتكي .
 -4ترميم الصحيات القدمية للرجال
والنساء .
قبس من كرامات السيد :
إن كرامات السيد أمحد الغريفي أكرب
من أن حنصيها على الورق ففي كل يوم
يلمسون أهالي البلدة يف احلمزة الشرقي
نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل لشفاء
مرضاهم بكرامة السيد اجلليل ولقد
دلنا على ذلك ما علق من الفتات مكتوب
عليهاعبارات الشكر واالمتنان هلل سبحانه
وللسيد  .ونذكر بعضًا من هذه الكرامات
وعلى سبيل املثال ال احلصر ومنها  :كان
هناك شيخ من أهالي الديوانية امسه
ياقوت وكان ممن يرثون احلسني عليه
السالم قال  :أجلأني الزمان اىل السفر
فسافرت اىل جزيرة الشامية فجمعت
بعض الدراهم والدنانري وغريها من مسن
وغلة حتى اذا صرت عند قرب السيد وقع
علي قطاع الطرق وهم ثالثة نفرفانهكوني
ضربأ وأوجعوني وأخذوا مجيع ما عندي
وما تركوا علي حتى العمامة أخذوها ,
فتوجهت بقليب اىل احلمزة الشرقي وقلت
ياسيدي ما تقول فيمن سلب وهو يف محاك
بينما أنا على هذا واذا بالثالثة قد وقعوا
على يدي وقدمي وأعادوا مجيع ما أخذوا
الي وقالوا أعف عنا عفا اهلل وسرت اهلل
عليك فالتفت اىل جهة القرب الشريف
بسيد يعتم بعمامة خضراء على
واذا انا
ٍ
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فرس شاهرًا سيفه قاصدًا الينا فلما رآهم
ٍ
قد أعادوا ما أخذوا مين رجع اىل جهة
القرب الشريف  ,ويف الستينات من القرن
املنصرم جاء من منطقة ازمري يف تركيا
دكتور تركي مع زوجته وهي دكتورة أيضًا
وهما حيمالن صندوقًا صغريًا ويسأالن
عن احلمزة الشرقي حتى وصال اىل
شيخ عشرية اخلزاعل آنذاك فجاء بهما
اىل املرقد الشريف وكانا يظنان أنه حي
يرزق لكي يهدوا له هذا الصندوق الذي
حوى راتبهما ملدة سنة وفاء له وشكرًا
على شفاء الزوجة الدكتورة وقد ظهر يف
يدها مرض « السراجة « ولعله املراد به
هو مرض الغنغري وأخذ يأكل يدها حتى
وصل اىل العظم وأراد االطباء قطع يدها
بعد أن عجزوا عن عالجها وكان هناك
رجل ًُ عراقي من هذه املنطقة فأرشدهم
اىل السيد احلمزة الشرقي عليه السالم
فشفيت الدكتورة باذن اهلل جل وعاله ولذا
لقب بأبي سراجة .
ثم كان لنا سؤال عن عمل االخوات يف
القرب الشريف وعن آلية اختيارهن فأجاب
االستاذ عادل ان اغلب املفتشات من ذوي
الشهادات لكن آلية االختيار وفق امليزان
الديين واخللقي النه االساس يف هذه
املهنة لشرافة وقدسية املكان الذي سيعملن
فيه وكان آخر سؤالنا له قبل أن نتحول يف
حتقيقنا عن الضريح الشريف وعن سدنة
املرقد واىل اي نسب أو عشرية ينتمون
فكان جوابه وبكل اعتزاز وافتخار ان شيخنا
وعميد عشريتنا هو السيد امحد الغريفي
امللقب باحلمزة الشرقي ونقول ما أعظمه
من نسب وماأجله من فخر ٍ « ثم توجهنا

بأسئلة اىل خادمات املرقد الشريف وكانت
االسئلة عن عملهن وعددهن ؟
فأجنب األخوات  :إن عددهن مثانية
عشر وأما عملهم فكان وفق وجبتني
صباحية ومسائية ثم سألتهن هل تستطعن
التوفيق بني عملكن كخادمات يف املزار
الشريف وبني مسؤوليتكن كربات بيوت ؟
فأجنب  :بأنهن يف سعادة تامة يف
هذه اخلدمة اليت اليناهلا االاملقربون هلل
سبحانه وتعاىل وألوليائه الصاحلني وأن
بعض األخوات يعملن مع أزواجهن وأقاربهن
وقلن حنن نشعر بيوم االجازة بضيق وملل
ملا وجدناه من لذة روحية يف خدمة هلذا
السيد اجلليل ولكن تواجهنا بعض املشاكل
يف عملنا منها إن اغلب الزائرات يرتدين
العباءة االسالمية ذات االلوان اجلذابة
واحلجاب املستورد ووضع املكياج فنقوم
بتوجيههن من خالل نقاش صعب ومرير
يف اقناعهن ثم نرى االستجابة من أغلب
األخوات لنا والبعض يستنكر منا هذه
النصيحة واملوعظة يف الدين واحلجاب
وخصوصًا إن أغلب زائري الضريح من
شرحية النساء .
وبعد ان إنتهينا من إجراء هذا التحقيق
عن مزار السيد املقدس أمحد الغريفي طيب
اهلل ثراه وأسكنه يف جناته مع آبائه وأجداده
 ....قفلنا راجعني اىل مدينة كربالء املقدسة
وجتول يف خواطرنا ذكريات عن ذلك املزار
الشريف وعن كراما ت ومقامات صاحبه
ودعونا اهلل خملصني له بأن الجيعله آخر
العهد لنا بزيارته وزيارة أوليائه الصاحلني
.
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كرامات

كرامات اإلمام الحسين عليه السالم
عن زرارة بن أعني قال  :مسعت أبا
عبد اهلل حيدث عن آبائه أن مريضًا ,
شديد احلمى عاده احلسني  ,فلما دخل من
باب الدار طار احلمى عن الرجل فقال له :
لقد رضيت مبا أوتيتم به حقًا حقًا واحلمى
يهرب عنكم  ,فقال له احلسني عليه السالم
 « :واهلل ما خلق اهلل شيئًا إال وقد أمره
بالطاعة لنا قال فإذا نسمع الصوت والنرى
الشخص يقول  :لبيك قال  :أليس أمرك
أن التقربي إال عدوًا أو مذنبًأ لكي تكوني
كفارة لذنوبه فما بال هذا وكان املريض
عبد اهلل بن شداد بن اهلادي الليثي .
يف البحار عن احلسني بن علي عليهما
السالم أنه قال « صح عندي قول النيب
صلى اهلل وآله وسلم أفضل األعمال بعد
الصالة إدخال السرور يف قلب املؤمنني
مبا ال إثم فيه فأني رأيت غالما يؤاكل كلبًا
فقلت له ذلك فقال  :يابن رسول اهلل اني
مغموم أطلب السرور بسروره إلن صاحيب
يهودي أريد أفارقه فأتى احلسني عليه اىل
صاحبه مبئة دينار مثنًا له «
فقال اليهودي للحسني عليه السالم
_ الغالم فداء خلطاك  ,وهذا البستان له
ورددت عليك املال  ,فقال عليه السالم «
وأنا قد وهبت لك املال  ,قال اليهودي :
قبلت املال ووهبته للغالم فقال احلسني

عليه السالم أعتقت الغالم ووهبت له
مجيعًا فقالت إمرأة اليهودي قد أسلمت
ووهبت زوجي مهري فقال اليهودي  :وأنا
أيضًا أسلمت وأعطيتها هذه الدار «
كراماته في حياته األولى إحياؤه
للموتى بإذن اهلل
عن أبي خالد الكابلي عن حييى إبن أم
الطويل قال كنا عند احلسني عليه السالم
إذ دخل عليه شاب يبكي فقال له احلسني
 :ما يبكيك ؟ قال  :إن والدتي توفيت يف
هذه الساعة ومل توص  ,وهلا مال وكانت قد
أمرتين أن ال أحدث يف أمرها شيئًا حتى
أعلمك خربها فقال احلسني عليه السالم
« قوموا بنا حتى نصري اىل هذه احلرة
 ,فقمنا معه حتى إنتهينا اىل باب البيت
الذي فيه إمرأة وهي مسجاة فأشرف على
البيت ودعا اهلل ليحييها حتى توصي مبا
حتب من وصيتها  ,فأحياها اهلل وإذا املرأة
جلست وهي تشهد  ,ثم نظرت اىل احلسني
عليه السالم فقالت إدخل البيت ياموالي
ومرني بأمرك فدخل وجلس على خمدة ثم
قال هلا  :وصي يرمحك اهلل فقالت  :يابن
رسول اهلل إن لي من املال كذا وكذا يف مكان
كذا وكذا وقد جعلت ثلثًا اليك لتضعه حيث
شئت من أوليائك  ,والثلثان البين هذا إن
علمت أنه من مواليك وأوليائك وإن كان

خمالفًأ فخذه اليك فال حق للمخالفني يف
أموال املؤمنني ثم سألته أن يصلي عليها
وأن يتوىل أمرها ثم صارت املرأة كما كانت
«
( إنجاب الذرية )
يقول السيد علي املوحد األبطحي :
يف سفري اىل مدينة يزد للحصول على
نسخة حتتوي شرحا ً لزيارة عاشوراء يف
مكتبة املرحوم الوزيري  ,التقيت بسماحة
علي أكرب السعيدي امام مجاعة مسجد
(طهماسب ) وهو شيخ ذو صالح ووقار من
املالزمني للشيخ غالم رضا يزدي  ,وكان
معاشه من االعمال اليت كان يعملها بيده .
فقال لي  :تزوج املرحوم احلاج ابو
القاسم بنت زرد شتية بعد اسالمها ,
ومل تلد أوالدا وبعد عشرين سنة علموها
قراءة زيارة عاشوراء فقرأتها أربعني يوماً
مع اللعن مائة مرة والسالم مائة مرة ودعاء
صفوان املعروف بدعاء علقمة  ,فمن اهلل
عليها بولد ذكر  ,وكرب الولد وتزوج وقضى
حياته يف مدينة يزد.
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املرأة واالبداع

قبل اخلوض مبوضوع اجلمال يف الفن
والعمارة االسالمية لعل من الضرورة
التطرق ملوضوع الفن والفكر االسالمي ,
فبالرغم مما كتب عن الفن االسالمي فإنه
يبقى موضوعا ً يستحق الدراسة والبحث
إذ مل تستكشف آفاقه الفكرية والنقدية
والعملية على حنو واسع وعميق  ,بوصفه
مفردة من مفردات الفكر االسالمي واليف
الدائرة املعرفية العربية بوصفه تشكال ً
من تشكالت الرتاث ويرجع ذلك لسببني
أساسيني  ,االول يرتبط بالتصور حول
عالقة اجلفاء ورمبا القطيعة مع الفن على
الرغم من عدم وجود حتريم يف القرآن
الكريم للفنون  ,والثاني يرتبط بالتصور
اخلاطئ واملغرض أحيانا ً لطبيعة العالقة
بني االسالم والفن  ,هذا التصور الذي
أطلقه املستشرقون عن الفن االسالمي
هو ليس مبنأى عن الفكر االسالمي
مبظهر اليليق بهذا الدين العظيم الذي جاء
حبضارة عم شذاها أرجاء املعمورة وأكد
حضوره ودميومته على مر احلقب والقرون
 ,ولذلك ظل مفهوم الفن االسالمي ضبابيا
ً  ,وغري حمدد لغة وإصطالحاً يف الثقافة
االسالمية فاللغة العربية هيأت له معنى
صاحلا ً للدخول يف توصيف أي جنس أو
نوع من األشياء العلمية واالدبية والصناعية
وغريها  ,واالضافة عليه وعلى الرغم من
احلمولة الداللية للمفهوم اليت كانت وما
زالت مشبعة مبضامني فكرية ومعرفية

18

عميقة  ,فإن كثافة استعماله مل تبتعد كثريا
ً عن حدوده وداللته يف البيان والبالغة
والشعر وغري ذلك من جماالت األدب
ومل يأخذ موقعه الآلئق فيه  ,قكيف ميكن
اعادة االعتبار ملفهوم الفن االسالمي حبيث
جماالت اجلمال واالبداع يتسع لتمثالته يف
ميادين املعرفة االسالمية ؟ وكيف ميكن
على هذا االساس بناء اسسه ومقوماته ؟
وكيف اليكون للفن االسالمي من أسرار
اجلمال الشيء الكثري وهو الذي خيتفي
خلفه ذلك الفكر التوحيدي الذي يصدر عن
اهلل مصدر كل مجال فأي عالقة باجلمال
واالبداع تتوج ذلك املنجز الفين  ,فكيف
يسارع بعض الباحثني من املستشرقني
اىل االدعاء بأن الثقافة االسالمية
تفتقر اىل نظرية اسالمية حمددة أو
رؤية نقدية اسالمية خالصة يف جمال
الفن واالجناز الفين.أن الناظر يف البنية
املعرفية للفن االسالمي جيده منطلقا ً من
اسس ومبادئ فكرية وعقائدية واضحة ,
أهمها مبدأ الوحدانية الذي مثل جوهر
االعتقاد االسالمي ومكن الفنان املسلم
أن يبين هوية ثقافية فنية هلا قواعدها
وشروطها وأفكارها وأن يعكس احلضور
القوي للمضمون العقائدي فأين نلتمس
هذه املنجزات الفنية يف تراثنا االسالمي
؟ و اذا كان مثة جهود نظرية تكشف عن
املضمون الفكري او العقائدي يف االعمال
الفنية  ,فأين حضورها يف سريورة العمل
الفين االسالمي يف الساحة الفكرية واىل
أي مدى اختلفت معاجلة القدماء للحضور
الفين يف قضايا الفكر عن معاجلة احملدثني
واملعاصرين ؟

مثة شهود فين للفكر يف تراثنا العربي
االسالمي  ,ولعله متفوق على التنظريات
املعرفية والفنية وهذا ماثل يف االعمال
الفنية والسيما البصرية منها وقد استطاع
الفنان املسلم يف منجزاته الفنية املمثلة يف
العمارة واخلط والزخرفة الدال واملدلول
حسب االستعمال  ,من إحداث انسجام
واضح بني ثنائيات متعددة اللغوي  ,واملبنى
أو اللفظ واملعنى أو املضمون حسب
االستعمال النقدي  ,والقوة والفعل حسب
االستعمال الفلسفي والفكر والصورة يف
السياق اجلمالي  ,اخل .
فإىل أي مدى إستطاع الفنان املسلم
أن يوازن بني هذه الثنائيات ,دون طغيان
إحداهما وكيف استطاع أن يسفرعنها
رؤيته اجتاه العامل من خالل التشكالت ,
على االخرى والبصرية وإذا كان مثة وعي
عند خمتلف أصعدتها الفنية فأين هي
منجزاتها وهل إستطاع أن جيعل من هذا
الوعي ثقافة قادرة على أن تقرب العمل
الفين من املتلقي ؟
إن االمة االسالمية يف سريورتها
وصريورتها كانت دائماً تبحث عن التمكني
يف شتى اجملاالت  ,ويف تأسيس الربامج
واملشاريع اليت تؤدي دورها يف البناء
احلضاري بفاعلية واجيابية ولعل موضوع
الفن بوصفه جماال ً معرفيا ً متميزًا قد
شكل ثغرة ً مل جتد من يرابط فيها من
القائمني على املشاريع احلضارية  ,ويف
نهاية حديثنا هذا نود أن نذكر إن الفن
االسالمي إنطلق من فكر أحد حضوره يف
خمتلف املنجزات الفنية وهذا ما سنجده
يف االعداد القادمة .
د .صفا لطفي

املرأة واالبداع
طريقة إيقاف البرامج التي تعمل في الخفاء
حين تشغيل الويندوز في كل مرة
و أن أردمت إيقاف بعض الربامج أو برنامج معني على سبيل املثال برنامج بالتوك للمحادثة أو غريها من الربامج
األخرى فعليكم الطريقة اآلتية:
 نضغظ على أبدأ أو  Startأن كان الويندوز باللغة اإلجنليزية نكتب األمر  msconfigيف خانة البحث عن الربامج و امللفات أو  Search Programs and Fileإذا كانالويندوز باللغة اإلجنليزية بنسبة لويندوز فيستا و 7
و بنسبة ألكس بي نضغظ تشغيل أو Runأن كان الويندوز باللغة اإلجنليزية ثم نكتب األمر السابق
 سوف تظهر لنا شاشة بها عدة أوامر و خنتار منها من األوامر الرئيسية األمر بدء التشغيل أو  Startupإن كانالويندوز باللغة اإلجنليزية
 و بعدها نقوم بإلغاء عالمة الصح من الربامج اليت ال نريد أن تعمل مع بداية تشغيل الويندوز و أخريا نضغظ على موافق أو  OKو قد يطلب منك الويندوز إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل اإلعدادات اجلديدةالليت أدخلتها
صورة الشاشة اليت بها األوامر اليت تكلمنا عنها سابقا لكن باللغة اإلجنليزية
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السيدة أم سلمة
بنت أبي أمية
إمسها  :هند بنت بين أمية بن املغرية
ابن عبد اهلل بن عمر .
أبوها  :سهيل بن املغرية بن خمزوم .
أمها  :عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن
مالك بن جذمية بن علقمة الكنانية من بين
فراس األجماد .
زوجها  :عبد اهلل بن عبد األسد بن
هالل بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم وأمه
برة بنت عبد املطلب بن هاشم عمة النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم .
نشأتها  :نشأت هند يف بيت عريق أصيل
جيمع اجملد من طرف اجلود والشجاعة ,
وكانت منذ صباها وفتوتها ذات شخصية
قوية تفرض احرتامها .
حياتها  :كانت من شهريات املؤمنات
العامالت  ,وراء صفوف اجملاهدين يف
سبيل نصرة دين اهلل حينما أشرقت مشس
النبوة وبزغ نور االسالم على مكة وكان عبد
اهلل وزوجته أم سلمة من السابقني وأوائل
امللبني حيث أنضم الزوجان يف ركب االميان
منذ املراحل االوىل  ,كانت أم سلمة هي
أول ظعينة توجهت اىل احلبشة مهاجرة
وأول من هاجر اىل أرض احلبشة وهلا من
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األوالد سلمة و عمر ودرة وزينب .
حني قامت الدولة االسالمية يف املدينة
املنورة وأعلن اجلهاد ضد أعداء الدين
إخنرط أبو سلمة يف صفوف اجملاهدين
حتت راية رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم خيوض غمار املعارك
فكانت له يف بدر صوالت وعرفته
أرض أحد حيث جرح يومها جرحا
ً بليغا ً كاد يودي حبياته إال إن اهلل
شفاه بربكة دعاء رسول اهلل وملا بلغه
عليه الصالة والسالم إن بين أسد
يدعون اىل مهامجة املسلمني يف عقر
دارهم يف املدينة عند ئذ دعا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم أبا سلمة وقال
 « :أخرج يف هذه السرية « وعقد له لواء ,
وقال  :سر حتى تأتي أرض بين أسد  ,فأغر فلما
عليهم  ,وبعد أكمال مهمته دخل أبو سلمة قيل له
حيث أنتقضَ جرحه الذي أصابه يوم أحد « :يارسول
 ,وقد ظنه من قبل إنه إلتأم  ,فأشتدت به اهلل ,أسهوت أم
العلة وعزّ الدواء فأخذت املنية تقرتب من نسيت؟ قال :مل أسه
اجملاهد العظيم الذي أسلم الروح ورسول ومل أنس ولو كربت على
اهلل جبانبه يواسيه ويثبت وجدانه ويبشره أبي سلمة ألفا ً كان أهال
باجلنة والرضوان ,ثم كربصلى اهلل عليه ً لذلك  ,ثم دعا رسول فقال :
وآله وسلم  ,على زوج أم سلمة تسع تكبريات ( اللهم أفسح له يف قربه  ,وأضىء
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له فيه ّ ,
وعظم نوره  ,وأغفر
ذنبه  ,اللهم أرفع درجته ,
يف املهديني  ,وأخلفه يف
تركته يف الغابرين ,
وأغفر لنا وله يارب
العاملني « .

أم سلمة بجانب زوجها في
فكان بيت أم سلمة مثالً لألسرة املسلمة
معارك الجهاد
املؤمنة املكافحة فقد أخلصا للعقيدة ,
كانت أم سلمة مؤمنة صادقة  ,جماهدة وضحيا معاً يف سبيلها  ,ومن أجلها ,
فذة  ,فهي وزوجها أصحاب اهلجرتني
االوىل مع زوجها اىل احلبشة واهلجرة زواج الرسول صلى اهلل عليه وآله
الثانية اىل املدينة وهي صاحبة املقدرة
وسلم بأم سلمة
على التمريض فشاركت يف متريض جرحى
كان من عادة العرب  ,إنه إذا مات سيد
املسلمني يف معركيت بدر وأحد وغزوتي دان
منه  ,أسرع السادات من أترابه اىل بيته
وبواط وبعدها قطن  ,اليت هي آخر مشاركة
يواسون أهله  ,وتقدم أقدمهم مرتبة من
لزوجها من بعده تويف بسبب اجلروح قال
املتويف فيطلب يد زوجته ويضمها اىل بيته
تعاىل {إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم إستقاموا
حلماية أهله وتوفري أسباب احلياة الكرمية
فال خوفَ عليهم وال هم حيزنون } االحزاب
هلم  ,وملن تركهم من بعده  .عندما إنتهت
 .13ثم دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه
عدة أم سلمة تقّدم خلطبتها صحابة رسول
وآله وسلم على أم سلمة يعزيها يف
اهلل فكانت ترفضهم برفق واحداً تلو اآلخر
مصابها اجللل فقال « اللهم عزّ حنها
 ,علماً منها إنه ليس من بينهم يعدل زوجها
 ,وأجرب مصيبتها وأبدهلا بها خريا
ً أبا سلمة  .وأكرب عليه الصالة والسالم
منها فكان الرسول جبانب أم سلمة
يف نفسه تلك السيدة اليت رفضت األيدي
مواسيا ً تارة ومرشدا ً إياها تارة
ً اليت تقدمت خلطبتها  ,فتقدم رسول اهلل
أخرى  ,قالت أم سلمة  :ملا مات أبو
صلى اهلل عليه وآله وسلم خلطبتها فقالت
سلمة قلت غريب ويف أرض غربة  ,ألبكينه
 « :يارسول اهلل اني امراة مسنة  ،وأنين
بكاء يتحدث عنه  ,فأستقبلها رسول اهلل
كثرية الغرية  ,واني ام ايتام  ,فقال هلا
صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال « أتريدين
عليه الصالة والسالم:اما قولك اني مسنة
أن تدخلي الشيطان بيتا ً أخرجه اهلل منه
فانا اسن منك  ,ودعا هلا الرسول الكريم
مرتني  ,فكفكفت عن البكاء فلم أبكي «
صلى اهلل عليه وآله وسلم عند زواجه بها :
وبذلك وصف عليه الصالة والسالم بيت أم
« بأن يذهب اهلل عنها الغرية» ,واما قولك
سلمة بأنه بيت اليدخله الشيطان  ,فهو بيت
اني ام ايتام فان كلهم على اهلل وعلى رسوله.
التقوى والصالح  ,ثم زودها صلى اهلل عليه
فتزوجها عليه الصالة والسالم سنة اربع
وآله وسلم بدعاء تدعو به فقال  « :قولي
أللهم أغفر لي وله  ,وأعقبين منه عقبى للهجرة  ,وبهذا أصبحت أم سلمة أما ً
للمؤمنني وعاشت يف بيتها حريصة على
حسنة فقلت  :فأعقبين اهلل من هو لي خري
مكانتها  ,مراعية جانب املودة واأللفة مع
منه حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم «.
أمهات املؤمنني .
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أمور الدين  ,فتكونت عندها حصيلة كثرية « أخرجه إبن عساكر.
من احلديث الشريف واالطالع على أكثر
أم سلمة في الميزان :
 -1كانت تقية ورعة تنتهج النهج القويم املسائل الشرعية .
أم سلمة من المؤمنات
يف سلوكها  ,حيث يف بيتها نزلت آية التطهري
 -4دفاع أم سلمة عن شؤون املرأة المجاهدات في سبيل نصرة دين
وخلوصها هلل ورسوله وذريته فهي من أهل املسلمة  :حيث سألت رسول اهلل صلى اهلل
اهلل :
عليه وآله وسلم  ,مالنا النذكر يف القرآن
اجلنة بشهادة رسول اهلل إنكِ على خري .
شهدت أم سلمة فتح خيرب وقالت مع
 -2كانت حمافظة على دينها وبرها كما يذكر الرجال فرد عليه الصالة والسالم النسوة  :ليت اهلل كتب علينا اجلهاد كما
وتتبلور لنا بعض مظاهر هذا التبلور يف عن قوله تعاىل { إن املسلمني واملسلمات كتب على الرجال  ,فيكون لنا من األجر مثل
اتصافها باحلدب على الضعفاء  ,وأحسانها واملؤمنني واملؤمنات } االحزاب .35 /
ماهلم فنزلت اآلية قوله تعاىل  { :والتتمنوا
للفقراء واملساكني فكانت هلم خري نصري
فض َل اهللُ بهِ بعضكم على بعضٍ للرجال
وسؤاهلا يارسول اهلل  (:يغزو الرجال ما ّ
ومعني وعلى االرقاء  ,والعبيد وحتريرهم من
أغالل العبودية والرِ ق نذكر من ذلك  :إن أم
سلمة أعتقت موالها وإمسه « سفينة«

 -3كانت حريصة على تتبع أمور دينها
وفهم دقائقه وإستجالء معانيه  ,حيث كان
بيت رسول اهلل مقصد املسلمني من كل مكان
وقبلة الزوار ومدرسة املسلمني وكعبة حيج
اليها كل من ضل عن الطريق فكانت من
نساء الرسول وخاصة ً هي تستقبل مجوع
النساء الوافدات من مجيع االنصار للسؤال
من حيث طلب الفتوى وآداب االسالم
وتعاليمه وفهم االحكام ومركز أم سلمة
يف احلياة التعليمية واالجتماعية مستمد
من املكانة اليت إحتلتها كزوجة للرسول
وتقصيها عن أمور دينها عن زوجها عليه
الصالة والسالم  ,فتشبعت روحها بفيض
وافر من النبع احملمدي مل تكن أم سلمة
راويةً للحديث فقط  ,بل كانت زوجة متعلمة
حتفظ عن رسول اهلل الفتاوى اليت تعرض
عليه من املسلمني مما أتاح هلا أن تتفقه يف
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نصيب مما إكتسبوا وللنساء نصيب مما
والتغزو النساء )  ,فأنزل تعاىل { والتتمنوا ِ
ٌ
فضل اهللُ بِه بعضكم على بعضٍ } النساء
ما ّ
إكتسنب َ وأسألوا اهلل َ من فضله ِ إن اهلل َ
.32/
كان بكل شيءٍ عليماً } النساء .32
سؤاهلا عن عدم ذكر النساء يف اهلجرة
وقد كان ألم سلمة يف هدنة احلديبية
فأنزل اهلل تعاىل { فالذين هاجروا وأخرجوا دورا جليل وخطري مل ينسه هلا تاريخ االسالم
من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا  ,بل ظل ناصعاً نابضاً على جبهة االحداث
ألكفرن عنهم سيئاتهم وألدخلنهم جنات قوياً و قوة تأثريه كان يف جمراها ونتائجها
ٍ جتري من حتتها األنهار ثوابا ً من عند  ,أما يف غزوة اخلندق وبإذن ٍ من الرسول
اهلل واهلل عنده حسن الثواب } آل عمران صلى اهلل عليه وآله وسلم عندما صحبت
.195 /
أم سلمة « أم سنان األسلمية « عندما قال
 -5كانت ألم سلمة إهتمامات علمية متأل
أوقاتها وممارسة أعمال يدوية نشيطة تشغل
بها نفسها فكانت حتسن فن البناء ومتارسه
 ,وذلك عندما كان الرسول الكريم صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف غزوة دومة اجلندل
فأغتنمت فرصة غيابه وبنت حجرتها بلنب
 ,بدالً من الطني فلما قدم رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم دخل عليها أول نسائه
فقال هلا ما هذا البناء ؟ فقالت معللة ذلك
 « :أردت يارسول اهلل أن أكف أبصار الناس

هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
(كوني مع أم سلمة زوجيت ) ونساء أخريات
ألسعاف املرضى ,وتضميد اجلرحى وسقي
العطاشى  ,وخرز السقّاء  ,وخرجت رضي
اهلل عنها بصحبة الرسول صلى اهلل عليه
وآله وسلم يف فتح مكة وفازت مبرافقته يف
هذا احلدث التأرخيي الذي عمّ به االسالم
مجيع الربوع  ,ودخل الناس فيه أفواجا ً
وهكذا صحبت أم املؤمنني أم سلمة زوجها
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ست
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غزوات  ,غزوة اخلندق ,احلديبية  ,خيرب
 ,الفتح  ,هوازن وثقيف  ,ثم يف حصاره
الطائف ,
أم سلمة رضي اهلل عنها كانت
حجة بذاتها :
نظرا ً ملا شاهدته أم سلمة رضي اهلل
عنها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم وما أخربها به  .فقد شاء اهلل سبحانه
وتعاىل أن تنزل آية التطهري يف بيت أم سلمة
وأن ينزل جربائيل واملالئكة عليهم السالم
يف بيتها  ,وخيربوا النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم بقتل احلسني ابن علي بن أبي طالب
عليهم السالم ,وهو واحد من أهل الكساء
الذي نزلت يف حقهم آية التطهري وقد رويت
أحاديث تبني ما يستقبل الناس من الفنت
وكانت هذه الروايات يف حقيقة االمر دعوة
من أجل االخذ باسباب احلياة الكرمية  .وما
روي عنها قالت  « :أشهد إني مسعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول  :من
أحب عليا ً  ,فقد أحبين ومن أحبين فقد
أحب اهلل  ,ومن أبغض عليا ً فقد أبغضين
ومن أبغضين فقد أبغض اهلل « .
وروي عن مالك بن جعونة قال  :مسعت
أم سلمة تقول « علي مع احلق  ,ومن تبعه
فهو على احلق ومن تركه ترك احلق  ,عهدا
ً معهودا ً قبل يومه هذا « رواه الذهيب يف
ميزان االعتدال  .وعن أم سلمة قالت كان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ذات
ليلة يف بييت  .فقال  :ال يدخل علي أحد
فأنتظرت فدخل احلسني عليه السالم ,

فسمعت نشيج رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم يبكي  .فأطلعت فإذا حسني يف
حجره والنيب ميسح جبينه وهو يبكي فقلت
واهلل ما علمت حني دخل فقال  :إن جربيل
كان معنا يف البيت قال أفتحبه ؟ قلت  :أما
من الدنيا فنعم فقال  :إن أمتك ستقتل هذا
بأرض ٍ يقال هلا كربالء  .ومن فضائل أم
سلمة رؤيتها جلربيل وحضورها يف جملسها
يتحدث مع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
وكان يأتي يف صورة دحية الكليب  ,ومن
فضائلها أيضاً تسليم رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم تربة احلسني سيد الشهداء
عليه السالم وأخباره إياها بأنها متى فاضت
دما ً فأعلمي أن احلسني عليه السالم قد
قتل فلما كان اليوم العاشر من حمرم نظرت
أم سلمة اىل القارورة فوجدتها قد صارت
دماً عبيطاً  ,صاحت واحسيناه وأبن رسول
اهلل  ,ولقد قدر ألم سلمة رضي اهلل عنها أن
تشهد املقدمات والنتائج وبني املقدمة وبني
النتيجة كانت احلجة بالبالغة فوق رؤوس
املسرية  ,فكانت أم سلمة موصوفة بالعقل
البالغ والرأي الصائب وكانت ذات حشمة يف
أوساط جمتمعها االسالمي وحمرتمة عند
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بل وحتى
بني زوجاته  ,وكانت أم سلمة حمبة لعلي
وفاطمة وأوالدهما ومن املمرضات لفاطمة
عليها السالم ملرضها حتى ماتت عليها
السالم  ,ومل تزل يف والئها الوالد فاطمة
عليها السالم وماتت بعد قتل احلسني عليه
السالم وعندما عزم االمام احلسني عليه
السالم على اخلروج اىل العراق جاءته
وقالت له  « :يابين التفجعين خبروجك

اىل العراق فأني مسعت جدك رسول اهلل
صلى اهلل عليه واله وسلم يقول  :يقتل ولدي
احلسني بأرض يقال هلا  :كربالء من أرض
العراق .
وفاتها :
قال ابن حبان  :إن أم املؤمنني أم سلمة
ماتت سنة إحدى وستني بعد ما جاءها نعي
احلسني بن علي وقال أبو نعيم  :ماتت سنة
إثنتني وستني وهي آخر أمهات املؤمنني موتا
ً وروي احلاكم عن عطاء بن السائب قال :
كنا قعوداً مع حمارب بن دّثار فقال  :حدثين
بن سعيد بن زيد إن أم سلمة أوصت أن
يصلي عليها سعيد بن زيد خشية أن يصلي
عليها مروان بن احلكم « االستيعاب « ,وقال
أبو عمر :دخل قربها عمر وسلمة إبنا أبي
سلمة دفنت بالبقيع رمحة اهلل عليها .
وبهذا طويت أم سلمة بوفاتها صفحة
ناصعة من أنضر وأطهر وأفضل صحائف
اجلهاد يف سبيل اهلل وجمد املسلمني فقد
كانت وفية لزوجهاصلى اهلل عليه وآله وسلم
ويشهد لذلك مواقفهايف التاريخ خالل حياته
عليه الصالة والسالم وبعد وفاته فكانت
أثرية حمببة عنده وكانت تلجأ اىل طلب
العفو والصفح إذا دعت الضرورة فبمسرية
حياتها الشريفة كانت درسا ً عمليا ً لكل
النساء لكي اليسمح ألحد التدخل بينهن
وبني أزواجهن وكانت مثالً للقدوة والوفاء.

بتصرف:انتصار فتحي
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لقاء العدد

عمل إسالمي
ٌ
حزن عميق
يشوبه
ٍ
اإلعالم سيف ذو حدين،فإن أريد به
أن يكون ضاال مضلال يكتسح طبقات من
اجملتمع وجيرها اىل حضيض الرذيلة وقعر
اخلطيئة فقد يتحقق ذلك من خالله،وقد
يكون إعالما هادفا يرتقي باألمم والشعوب
وحيول سلوكها اىل مثل عليا تبنى عليها
حضارات وترتاكم فيها معارف وعلوم ،وما
قدمنا هذه املقدمة املوجزة اال الن لقاء
عددنا هذا هو مع اعالمية او امرأة تكفلت
بأن تكون اعالمية أي مسؤولة عن قسم
االعالم يف احدى دوائر الدولة وهذه املرأة
هي السيدة ندى ناظم كاظم يف املعهد
التقين الفين يف املسيب .
فهذا لقاؤنا بها اجرينا معها احلوار
اآلتي:
فكان سؤالنا االول هلا هو أن تقدم
نفسها للقارئات العزيزات؟
فقالت :انا ندى ناظم كاظم حاصلة
على شهادة البكلوريوس يف الزراعة
وتدريسية يف االقسام الزراعية يف املعهد
التقين وأدرس مادة االنتاج النباتي ومديرة
قسم االعالم يف املعهد من سنة سقوط
النظام البائد وحلد اآلن.
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ثم سألناها عن صعوبات العمل
االسالمي من خالل جتربتك كرئيسة
لقسم االعالم ؟
اجابت :من اصعب املشاكل اليت
اواجهها مع الطالبات هي صعوبة اقناعهن
مبا يفرضه علينا الدين احلنيف النكم
تعلمون ان الطالبة يف هذه السن تكون
متمردة على الواقع ويكون شعارها عدم
املباالة فكنت وما زلت احاول اقناعهن
باحلجاب االسالمي امللتزم واعاني ايضا
بأقناعهن باحلضور اىل الندوات الدينية
التثقيفية ،غري ان اهلل سبحانه وتعاىل ال
يرتك االنسان بدون تسديد ففي كل سنة
اعثر على جمموعة من الطالب او الطالبات
يقدمون لي الكثري من املساعدة والعون يف
اقامة الندوات واملهرجانات الدينية ومن
امثلة ذلك ما يقوم به قسمي قسم االعالم
باحتفالية عيد الغدير االغر.
واحلقيقة ان من اهم الصعوبات
اليت االقيها يف نشر الثقافة االسالمية
امللتزمة هو التعارض بني ما اقوم به وبني
مسؤوليات ادارة املعهد فالعمادة تتحمل
مسؤوليات كثرية جدا وعلى كاهلها اعباء

اعداد كبرية من مشاكل الطلبة وهي تروم
مساعدتي فيما اقوم به غري ان ال وقت
لديها الستنفاده مجيعا يف العملية الرتبوية
والتدريسية .
وسألناها:هل ترين ان هناك فرقًا
بعملك كرئيسة لقسم االعالم يف احللة او
يف كربالء؟
فأجابت الست ندى :قطعا هناك فرق
الن البيئة هلا اثر على الطالب او الطالبة
ومبا ان طبيعة عملي هو مع الطالبات اكثر
من الطالب فقطعا البيئة الكربالئية بيئة
متدينة ال تشبه يف بعض توجهاتها بيئة
مدينة احللة .
اجمللة:ست ندى ارى حجابك االسالمي
كحجابنا وحنن منتسبات يف العتبة
احلسينية املقدسة فهل وجدت بعض
املضايقات او العوائق بسبب التزامك التام
هلذا احلجاب؟
ست ندى :وجه الي مثل هذا السؤال
كثريا ويف عدة مرات حتى ان بعض
االخوات سألتين ان لبس العباءة مع دورك
كإعالمية وشخصية مهمة يف اجملتمع
وخال من االناقة
اال تعلمني بانه سليب
ٍ

لقاء العدد

(واالتيكيت)؟فأجبتها:اذا اتيتين بنص من
القرآن أوالسنة الشريفة يبيح لي التربج
وخلع العباءة سأفعل وال اتوانى وسأمتثل
لألمر الشرعي هذا من جهة ومن جهة
أخرى أن الدين يأمرني بعكس ما تقول
أن الدين يأمرني باحلجاب ودين االسالم
هو دين احلرية وليس دين التعصب
واخلالعة لتكملة شخصية املرأة يف كافة
اجملتمعات،حيث أن سيدتي الزهراء»عليها
السالم»أعظم صوت سياسي وهي
بكامل حجابها وكذلك سيدتي زينب
«عليها السالم»برغم احلزن واالسى فهي
مل تتهاون باحلجاب»فاحلجاب واجب
شرعي»وتوجهنا اليها بسؤال آخر حول
فعاليات قسم االعالم ؟
الست ندى :يقيم قسمنا عادة يف كل
عام دراسي جمموعة من الفعاليات اهمها
على سبيل املثال ال احلصر .
-1االحتفاء واالحتفال بكل املناسبات
الدينية املهمة من امثال احتفال عيد
الغدير ومهرجان الطف ومهرجان مأساة
الزهراء «عليها السالم»

فكرية

عن

التدخني

-2ندوات
واملخدرات.
الشعرية
املهرجانات
-3اقامة
الستقطاب اكثر عدد من الطلبة للحضور
واملشاركة بشرط ان تكون النصوص
الشعرية ملتزمة وهادفة،
-4اقامة مسرحيات ومتثيليات هادفة.
وكنت اعمل جاهدة على ان اجعل من
االعالم يف املعهد اعالم غري فئوي او
طائفي او سياسي بل كل ما كنت اتوخاه
وما زلت وخباصة يف تعاملي مع الطالبات
هو نشر احلجاب االسالمي امللتزم وتثقيف
الطالبات بالتعاليم االسالمية اهلادفة
النين اتصور اولئك الطالبات هن امانة
يف اعناقنا جيب علينا احملافظة عليهن من
االجنرار وراء التيارات املنحرفة.
وتوجهنا اليها بسؤالنا االخري:ماذا
تنصحني الطالبات او الشابات بشكل
عام؟
الست ندى :انا اآلن على حدود اليأس
ولكين غري يائسة اطالقا بسبب الصعوبات
اليت القيتها ودائما اضع نصب عيين

الصعوبات اليت القتها الشهيدة السعيدة
بنت اهلدى وهي تتحدى طاغية زماننا
املقبور فأتصرب واجترع اآلالم يف سبيل نشر
تعاليم ديننا احلنيف وياليت نساءنا تعرف
فكرفاطمة الزهراء «عليها السالم»وجتعل
من سرية السيدة زينب»عليها السالم»قدوة
ونرباسا هلا.
وبعد ان انتهى لقاؤنا بالست ندى كنا
على يقني كامل بانها حتدثت الينا حبركاتها
وسكناتها ونظراتها اكثر مما حتدثت
بلسانها فقد شعرنا بانها تعاني املا وحزنا
عميقني بل صدمة مما تالقيه يف سبيل
نشروتعزيز ثقافة احلجاب االسالمي
وحماربة االختالط غري الشرعي بني
الطالبات والطالب فهنيئا هلا غريتها
على دينها وهنيئا هلا حتملها للمصاعب
واملشاق من اجل ذلك.

احلاجة صبا اخلفاجي
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صحتك
االظافر مرآة
اللواتي يعشقن الجمال
تكوين طبيعي صلب :
االظافر هي جمموعة خاليا زاللية لينة
مكونة من عنصر الربوتني  ,ختضع لعملية
انفصال عن االصابع  ,اذ خترج من نتوء
باجللد وتتحول اىل قرنيات مفلطحة صلبة
 ,ختتلف اشكاهلا  ,فمنها االظافر الطويلة
 ,ومنها االظافر العريضة  ,ومنها االظافر
اليت تكاد ترى يف النتوء اجللدي ومنها
الضحل ومنها العميق .
وهي كبقية االعضاء تتوقف خصوبتها
وسرعة منوها وقوتها على الغذاء  ,فبقدر
ما يكون الغذاء متوازنا بقدر ما تصل
عناصره من الفيتامينات واملعادن اليها عرب
االوعية الدموية  .وغالبا ما تكون االظافر
ذات شفافية بارزة يف الداللة على اي تغري
يطرأ عليها  ,سواء كان تغريا غذائيا ,
ام ظهور امراض  ,ام تبدالت يف مزاجية
صاحبها .
وحتتاج االظافر اىل حنو ستة اشهر
لكي تنمو من جديد مبعدل  1ملم يف
االسبوع  ,وغالبا ما تنشط عملية النمو
هذه يف فصل الصيف حتت تاثري احلرارة
اليت حتفز الغدد على التهيج ما يسرع يف
عملية النمو وهي تتوافق مع الشعر يف
سرعة النمو هذه .
كلنا نعلم ان االسالم يهتم باجلمال
السيما مجال املرأة حلكمة  ,أرادها
اهلل تعاىل ،ومن ضمن توجيهاته يف هذا
اخلصوص حث االسالم املرأة على االهتمام
باظافرها لكي تعكس مجاهلا فضال عن
االهتمام بصحتها  ,وما يدل على ذلك قول
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم للرجال
« قصوا اظافريكم  ,وللنساء  :اتركن فانه
ازين لكن «.
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فاصبح الظفر من الزينة للمرأة اليت
جيب سرتها عن عني االجنيب ( واليبدين
زينتهن ) اال يف حالل اهلل تعاىل .
ميزان احلكمة ج5

أشكال االظافر:
 -1اظافر لينة  :هي االظافر اليت
خسرت جزءًا من صالبتها نتيجة سوء
التغذية  ,وافتقار االوعية الدموية اخلاصة
باالظافر اىل املعادن والفيتامينات .
 -2اظافر متقشرة  ,ومفتتة  :وهو
ناتج عن خلل يف االفراز الدرقي الغددي
واخنفاض مستويات معدن السليسيوم
والربوتينات يف الدم  ,وغالبًا ما تعاني
النساء اللواتي يعتمدن على النظام الغذائي
املفرط .
 -3اظافر رقيقة  :ختسر االظافر جزءًا
يسريًا من صالبتها نتيجة تعرض اجلسم
لتبدالت داخلية مثل االصابة بالصدفية
االضطراب يف توازن الدورة الدموية ,
واالصابة بفقر الدم .
 -4االظافر البيضاء  :ان حتول لون
االظافر من الوردي اىل االبيض امنا
يدل على ان صاحبها يعاني من نقص يف
معدن احلديد وينتج عنه تقلص كمية الدم
الضرورية لالظافر .
 -5اظافر محراء غامقة  :ان حتول
لون االظافر اىل لون امحر غامق يدل
على ارتفاع مستويات االمحاض الدهنية
والكولسرتول بالدم .
 -6اظافر محراء وردية  :هي ظاهرة
غري طبيعية ناجتة عن مشاكل غذائية ادت
اىل ظهور مشاكل عضوية خاصة باجلهاز
اهلضمي  ,وهذا ناتج عن عادات غذائية
سيئة مثل االفراط يف السكر  ,والعصائر
والفاكهة  ,وتناول جرعات مضاعفة من
بعض االدوية .
 -7اظافر مبقعة باللون االبيض  :تظهر
هذه البقع بسبب احتواء االغذية على نسب
عالية من السكريات املتوفرة بالكحول ,

كذلك االفراط يف الشوكوالته والفاكهة .
 -8االظافر املقصفة  :تدل االظافر
املقصفة على اصابة صاحبها باحتقان
كبدي ناتج عن عادات غذائية سيئة .
 -9االظافر املقشرة  :تدل على نقص
بالفيتامينات واملعادن العضوية  .وعلى
االفراط يف استخدام السكاكر واجلرعات
املرتفعة من االدوية .
 -10اظافر ذات اضالع افقية  :فيها
داللة على االصابة باضطرابات نفسية
السيما التوتر والقلق .
 -11اظافر ذات اضالع عمودية  :تدل
على احتقان يف الكبد وقصور يف الكلية اىل
جانب اضطراب يف اجلهاز اهلضمي .
 -12اظافر مشقوقة  :غالبا ما تصاب
بهذه الظاهرة النساء اللواتي خيضعن
اظافرهن جللسات املانيكري  ,وغسلها
املفرط باملاء والصابون .
 -13هو ظاهرة مرضية تفرض على
املصاب معاجلتها فورمالحظتها كونها
قابلة للتوسع بسبب الفايروس املتواجد
على االظافر نتيجة االصابة بالصدفية
واحلزاز واالكزميا .
متى تلتهب االظافر ؟
وبناء على ذلك فان استخدام املاء
والصابون وغسيل املالبس واالطباق
واستخدام السلك ومساحيق الغسيل كل
هذه تؤدي اىل التهاب النسيج حول الظفر
وعندما يلتهب النسيج حول الظفر اخللفي
فان االلتهاب ميتد اىل اجلزء املنغمس يف
اجللد وذلك يؤدي اىل تعرجات على سطح
الظفر.
اما عالج االظافر املصابة بهذه
االمراض بشكل عام هو االبتعاد عن
استخدام املاء والصابون بكثرة واستخدام
مسحوق « الكستالني االمحر» واتباع
النظام الغذائي الصحي اجليد .
هدى حممود

اسرتاحة
كعكة االناناس الخفيفة

املقادير :
* ربع كوب سكر .
*  3ملعقة طحني و  1ملعقة صغرية ملح .
*  2ملعقة صغرية بيكنج باودر .
*  1فنجان قهوة زيت عباد الشمس .
*  2ملعقة صغرية فانيال .
*  2ملعقة صغرية قرفة و 2كوب عصري برتقال .
*  2علبة أناناس قطع صغرية بدون الصوص مع نص كوب جوز.

طريقة العمل :
نضع مجيع املقادير يف وعاء ما عدا الطحني واجلوز خنفقهم جيدًا ثم نضع الطحني واجلوز  ,وخنفقهم جيدًا ملدة وحنضر
القالب احملفور من الوسط وندهنه بالزيت والطحني ثم نضع اخلليط يف القالب ونضعه يف الفرن ونرتكها ملدة  5دقائق ثم نقلب
الكعكة على صحن التضيف ونزينها أما بقطع األناناس أو بصوص الكراميل الاليت .

مافينز البتزا

املقادير:
* 2بياض بيضة .
*  2ملعقة صغرية بيكنج باودر .
*  1ملعقة صغرية مخرية فورية .
نصف اىل ربع فنجان زيت عباد الشمس .
*1ونصف فنجان حليب خالي الدسم .
* 2فنجان طحني .
* 1فليفلة محراء  1 ,فليفلة صفراء مقطعة صغرية .
*  1مربع جبنة بيضاء قليلة الدسم مربوشة أو مفرومة ناعمة.
*  1فنجان زعرت طازج أو ناشف ورق .
*  1فنجان زيتون مقطع أخضر أو أسود .
*  2ملعقة قزحة حب .
*  2ملعقة بذر الكتان .

طريقة العمل  :حنضر وعاء ونضع املقادير السائلة ثم البكنج باودر واخلمرية وحنركهم جيدًا ثم
نضيف املواد الناشفة مع التحريك جيدًا حتى ختتلط مجيع املقادير ويصبح اخلليط جاهزًا  ,وحنضر
صينية املافنز وندهنها بالزيت والطحني أو نرشها بال sprayاملخصص هلا  ،ثم نضع اخلليط يف قالب
املافنز يف الفرن ملدة  14 _10دقيقة حتى تنضج من ثم نضعها بالرف العلوي للفرن حتى يتحمر الوجه ,
تكفي هذه الكمية لتحضري  30حبة مافنز من احلجم الصغري .
سحر نوري
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نشاطات

المسابقة الفدكية
إن اهلدف من إقامة هذه املسابقات هو
بناء شخصية املرأة وتوعية األسرة املسلمة
خبصوص املظلومية اليت عاشتها السيدة
الزهراء عليها السالم فكان هدفنا من هذه
املسابقة هو إلتقاط ومضات مضيئة ونقاط
مشعة يف حياة هذه الصابرة اجملاهدة اليت
كانت سيدة نساء العاملني حبق فكان آلل
بيت املصطفى عليهم السالم خصوصية
خصهم اهلل العزيز اجلّبار بها  ,وأصطفاهم
على االمة إذ قال تعاىل  {:وآتِ ذا القربى
حقه }االسراء.26
فلما نزلت هذه اآلية على رسول اهلل
مّلك فاطمة فدكا ً  ,قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم « يا فاطمة هذه فدك
هي مما مل يوجف عليها خبيل وال ركاب ,
وهي خالصة لي دون املسلمني وقد جعلتها
لك ِ ملا أمرني اهلل تعاىل به فخذيها لك ِ
ولولدك « .
عن جعفر بن حممد عليهما السالم ملا
نزلت {وآت ِ ذا القربى حقه } أمر رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لفاطمة
وأبنيها بفدك  ,أن الرسول صلى اهلل
عليه وآله وسلم أثر أن تعيش أبنته عيش
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البسطاء  ,لتتأسى بأبيها يف زهده وكان
بنو هاشم كهف االرامل وااليتام ومأوى
الفقراء واملساكني يقصدهم احملتاجون يف
كل وقت  ,لينهلوا من كرمهم وعطائهم فإن
النيب أراد من ايهاب هذه االرض هو حتقيق
وتنفيذ أمر السماء األمر الذي يدل على
اعتناء السماء مبسرية الرسالة احملمدية
ومستقبلها.
فكان من الواجب أن تعيش ذرية رسول
اهلل بصورة تليق مبقامها الشامخ ليقصدهم
الفقراء واملساكني وليكون دورهم مأوى من
ال مأوى له  ,وقد ادرك املنافقون اخلالفة
لوصي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم فعمدوا قبل كل شيء – وبعد غصب
اخلالفة – اىلانتزاع فدك ليبطلوا بذلك
خالفة أمري املؤمنني عليه السالم واليت
طالبت بها موالتنا الزهراء عليها السالم
أكثر من مرة  ,وبقيت صرختها تدوي يف
تاريخ االسالم عن الزهراء  « :يابن أبي
قحافة ! أيف كتاب اهلل أن ترث أباك وال
أرث أبي « ؟! إن فدك ليست حديثاً ألرض
أو ضيعة بل ساحة العالن الظالمة  ,على
ظلم التاريخ وأهله وإستنصاراً للحق وذويه

وأصبحت فدك غصة يف حلق تاريخ األسالم
شرق بها الغاصبون .
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
 « :إمنا فاطمة بضعةً مين يؤذيين ما آذاها
« مدارك االحكاك  /السيد حممد العاملي
 ,ملا توفيت فاطمة وكشف االمام علي عليه
السالم عن وجهها فإذا برقعة عند رأسها
فإذا فيها ( :هذا ما أوصت به فاطمة ,
أنا فاطمة بنت حممد التصلي عليّ أمة ً
نقضت عهد اهلل وعهد أبي رسول اهلل يف
أمري املؤمنني وظلموني حقي  ,وأخذوا
إرثي  ,وخرقوا صحيفيت اليت كتبها لي
أبي مبلك فدك ؟ وكذبوا شهودي وهم اهلل :
جربائيل وميكائيل وأمري املؤمنني وأم أمين
 ) ....اهلداية الكربى  /حسني بن محدان
اخلصييب  .إن فدك كانت والتزال منطلق
إلعالن عن احلق وإظهار احلقيقة وكشف
األقنعة املزيفة وبهذا إرتأت وحدتنا بإقامة
مسابقة نسوية يف قسم الشؤون الفكرية
يف العتبة احلسينية املقدسة حول اخلطبة
الفدكية للزهراء عليها السالم  ,وكانت على
شكل مسابقة حلفظها لتبقى فدك صرخة
مدوية حاملة لواء احلق .

نهله حاكم

هل تعلم

هل تعلم ماهي األمور التي تدفع النسيان وتورث
الحافظة والذاكرة ؟
* ذكر اهلل تعاىل .
* قراءة القرآن ال سيما آية الكرسي .
* دوام الوضوء .
* الصوم .
* اجللوس مستقبل القبلة .
* السواك .
* النظر اىل العلماء .
* أكل العسل .
* إطاعة الوالدين .
* تقليل الطعام .
* صالة الليل باخلشوع واخلضوع .
* األستيقاظ يف الثلث األخري من الليل واالشتغال بالعبادة .
* كثرة الصالة على النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
* قلة النوم .
* أكل أحد عشر زبيبة محراء كل يوم .
* قلة الكالم .
* أكل احللو  ,العدس  ,واللحم  ,واخلبز البارد .
* االستنشاق .
* إستعمال العطور .

هل تعلم

* أكل الكندر مع السكر .
* محل وإصطحاب الذهب والفضة .
* احلمام يف كل يوم مرة .
* احلجامة .
* االبتعاد عن املعاصي واآلثام .
* تناول الفواكه واحلليب والبيض واجلوز واللوز .
* عدم االفراط يف شرب املاء واخلبز احلار واجلنب والسكر
والتفاح احلامض .
* أكل الكرفس .
* الرجوع اىل ما تعود فعله .
وأما ما يجلب التوفيق :
* دخول من إمسه حممد أو أمحد أو حامد أو حممود يف
املشورة .
* حسن الظن .
* الكف عن إغتياب املؤمنني .
* الرضا بالقضاء .
* بر الوالدين .
* الصرب عند البالء .
* الدعاء عند الشدة والرخاء .
* قطع الطمع عما يف أيدي الناس .
* عدم الكذب .
* كتمان السر .
* مصادقة األخيار .
امساء جاسم
* قراءة سورة االخالص دبر كل فريضة.
* شرب ماء اهلندباء .
* جمالسة العلماء .
* قراءة سورة احلاقة يف الفرائض
والنوافل .
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