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وذو  طويل  حديث  �سفر  �سهر  عن  احلديث 
اأهل  وفيات  عن  نتكلم  اأْن  اأردنا  فاإذا  �سجون، 
وفاة  عن  احلديث  �سيكون  فيه  الع�سمة  بيت 
عن  اأو  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 
اأو عن  ال�سالم(  االأمام احل�سن )عليه  �سهادة 
وكل  ال�سالم(،  )عليه  الر�سا  االإمام  �سهادة 

منا�سبة من هذه املنا�سبات تاأخذ حيزًا كبريًا.
ولكن طاملا ارتبط هذا ال�سهر بزيارة االأربعني 
َي�ستعد  حيث  املنا�سبات  كل  على  طغت  التي 
حمبو االأمام احل�سني )عليه ال�سالم( لزيارته 
العراق وخارجه فتدخل  فيق�سدونه من داخل 
اال�ستنفار  من  حالة  املعنية  اجلهات  جميع 
ابتداًء من اجلهات ذات العالقة يف داخل البلد 
العامل،  دول  يف  واملطارات  بالغارات  وانتهاًء 
املليونية  امل�سرية  هذه  ال�سالم  م�سرية  وتبدء 
االأر�س  اأنحاء  كل  ت�ساهيها م�سرية يف  التي ال 
والغاية.  املبداأ  حيث  ومن  العدد  حيث  من 

هذه  مبرور  العامل  انده�س  اإذا  ن�ستغرب  وال 
امل�سرية ب�سالم دون حدوث خالف اأو اختالف 
حدوث  وبدون  خدامهم،  بني  اأو  الزائرين  بني 
م�ساكل تذكر فتمر ب�سالم الأنها م�سرية ال�سالم 
واملزور  الزيارة  قد�سية  طياتها  يف  حتمل  التي 
احل�سارة  مبتحف  جرى  ما  فهذا  والزائر، 
االأربعني  زيارة  يعر�س  اأن  اأملانيا  يف  االإن�سانية 
ليعّرف  برلني  يف  �سيقام  الذي  معر�سه  يف 
على  فالقائمون  االأمم،  ح�سارات  خالله  من 
ال�سلمية  امل�سرية  بهذه  كثريًا  املعر�س معجبون 
التي حتمل الكثري من املعاين والقيم االأخالقية.   

  
امل�سرف العام
ال�سيخ علي الفتالوي

ال�سالم م�سرية 
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الأ�سئلة الفقهية
�ـــس:ـ هـــل يجوز للحائـــظ اأو النف�ســـاء 
ح�سور املجال�ـــس احل�سينية اأو الت�سدي 

لقراءتها؟
ج/ يجـــوز ذلـــك مـــا مل يكن ي�ســـتلزم 
حمـــرم اآخر كدخـــول امل�ســـجد اأو املكث 

. فيه
املـــراأة  اأو  للفتـــاة  يجـــوز  هـــل  �ـــس:ـ 
املتزوجة اخلروج واحل�سور يف جمال�س 

العزاء؟
لهـــا  يجـــوز  فـــال  املتزوجـــة  اأمـــا  ج/ 
اخلـــروج مـــن بيتهـــا اإال بـــاإذن زوجها.

واأما غري املتزوجة فـــاإْن كان خروجها 
موجبًا الأذية اأبويها �سفقة عليها مل يجز 

لها اخلروج.
املناطـــق  مـــن  كثـــري  يف  تقـــام  �ـــس:ـ 
واالأحياء اأيام عا�سوراء وزيارة االأربعني 
الكثري من املواكـــب والتي تقدم وجبات 
الطعـــام وذلك من ال�سباح اىل امل�ســـاء 
ممـــا ي�ســـبب رمـــي كميـــات كبـــرية من 
االأكل، فمـــا هـــو املوقـــف ال�ســـرعي من 

ذلك؟
وحـــرام،  مبغو�ـــس  التبذيـــر  ج/ 
فالبد مـــن اتخاذ االإجـــراءات الالزمة 
للمنـــع منه ولو كان ذلك بالتن�ســـيق بني 

املواكب. اأ�سحـــاب 
�ـــس:ـ ما هو حكـــم الـــزواج واخلطوبة 
وعقـــد القران اأو �ســـراء االأثاث اجلديد 

واملالب�ـــس اأيام حمرم و�سفر؟

ج/ ال يحرم ممار�ســـة ما ذكر يف اأيام 
املنا�سبات اإاّل ما ُعدَّ هتكًا كاإقامة الفرح 
والزينـــة نعم ينبغـــي اأن ال يكون يف اأيام 
م�سائب اأهل البيت )عليهم ال�ســـالم( 
وحزنهـــم مـــا ال يوقعه االأن�ســـان يف اأيام 
حزنه وم�سابه باأحبائه. اإال ما اقت�ست 

العرفية. ال�سرورة 
�ـــس:ـ هناك بع�ـــس االأ�ســـخا�س الذين 
ي�ســـاركون يف العـــزاء احل�ســـيني يقـــوم 
بخلع مالب�سه فيظهر �سدره. فهل يجوز 

للن�ســـاء النظر اىل املعزين؟
ج/ ال يجـــوز للمـــراأة النظـــر اىل ما ال 
يتعارف النظر اليه من بدن الرجل مثل 
ال�سدر والبطن ونحوها على االأحوط.

�ـــس:ـ قد يتعار�س وقـــت اإقامة التعزية 
مـــع وقت اإقامة ال�سالة. فما هو احلكم 

يف ذلك؟
اأول  يف  ال�ســـالة  اإقامـــة  االأوىل  ج/ 
وقتهـــا. ومـــن املهم جـــدًا تنظيـــم وقت 
اإقامـــة العـــزاء بنحـــو ال يزاحـــم وقـــت 

ال�ســـالة.
�ـــس:ـ مـــا ذا لـــو تقاطع وقـــت ال�سالة 

املفرو�سة مع جمل�ـــس العزاء؟
العـــزاء  مرا�ســـم  قطـــع  ينبغـــي  ج/ 
حني دخـــول الوقـــت الأداء الفري�سة ثم 

اال�ســـتمرار بالعـــزاء بعـــد ذلك.
�ـــس:ـ يقـــوم بع�ـــس اأ�سحـــاب املواكب 
الواقعـــة علـــى الطرق بو�ســـع احلواجز 

لتخفيف ال�ســـرعة حفا�سًا على �سالمة 
الزائريـــن. فهل يحق ويجوز لهم ذلك؟
ج/ ينبغي تنظيم ال�ســـري بحيث ينتفع 
منـــه الطرفان. وال مانع منه بالتن�ســـيق 

مع �سرطة املرور.
مـــن  كبـــرية  جماميـــع  تخـــرج  �ـــس:ـ 
الن�ساء من حمافظات قا�سدين كربالء 
�ســـريًا على االأقدام وقـــد تتعر�س بع�س 
الن�ســـاء حلـــاالت مر�سيةـ مثل الت�ســـنج 
ـ والك�ســـر ونحوهـــا؟ واملفـــارز الطبيـــة 
املوجودة على الطريق كلها من الرجال 
فهل يجوز للمراأة التداوي والتطبيب اإذا 

كان املعالـــج رجاًل؟
ج/ مع وجـــود املعالج املـــراأة، ال يجوز 
للمراأة ك�سف بدنها واإبداوؤه للرجل، ومع 
ال�سرورة فيلزم على الرجل املعالج من 

وراء الثياب ومن دون مل�س ونظر.
�ـــس:ـ بع�ـــس الـــزوار عنـــد نزولهم يف 
املواكب اأو البيوت لال�ســـرتاحة اأو الإقالة 
ال�ســـالة، ونحوها قد ين�ســـى مالب�ســـه 
اأو بع�ـــس اأغرا�سه - كاخلامت وال�ســـاعة 
ونقـــوده - ويغادر املوكـــب اأو البيوت فما 

هو حكم هـــذه املفقودات؟
ج/ يلـــزم التعريـــف بها حتـــى الزيارة 
القادمـــة، واأمـــا بعد مرور �ســـنة اأو اأكرث 
يت�ســـرف على الفقراء وبـــاإذن احلاكم 

ال�سرعي.
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الَّذِينَ  َأيُّهَا  "يَا 
تَدَايَنُْتمْ  إَِذا  َآمَنُوا 
َأجٍَل  إَِلى  بِدَيٍْن 
َفاْكُتبُوهُ...."  مُسَمًّى 

)البقرة:٢8٢-٢83(. 
فالدين بفتح االول: ا�ستغال الذمة 
كثرية  ا�ستعماالت  وله  حقًا،  اأاو  كان  مااًل  بالغري  يتعلق  مبا 
وي�ستعمل يف  الطاعة واجلزاء،  بالك�سر:  الكرمي،  القراآن  يف 

ال�سريعة وامللة.
فيها  مبعاملة  التعامل  بع�سًا،  بع�سهم  مداينة  والتداين: 

دين، �سواء كانت املعاملة بيعًا اأو قر�سًا اأو نحو ذلك.
الدافع  باثنني:  الدين  لتقوم  التفاعل  ب�سيغة  اأتى  واإمنا 
واالآخذ، مع اأنه ترغيب اىل املجاراة يعني: اأنه كما احتجت 

اىل الّدين ودفع اليك غريك فلتكن اأنت اأي�سًا كذلك.
بع�سًا  بع�سهم  مداينة  بالتداين  املراد  يكون  اأْن  وميكن 
فيكون قوله تعاىل :"بدين" تاأكيدًا)مواهب الرحمن/ ال�سيد 

عبد االأعلى ال�سبزواري(.

الديون،  واحد  من�سور:)الدين:  ابن  قال  اللغة:  يف  الدين 
مثل  اأْدُين  واجلمع  دين،  حا�سر  غري  �سيء  وكل  معروف، 

اأعنُي،.. ودنت الرجل: اأقر�سته فهو َمِديٌن ومديون. 
الّدين يف اال�سطالح: قال القرطبي:)حقيقة الّدين عبارة 
يف  واالآخر  نقدًا،  فيها  العو�سني  اأحد  كان  معاملة  كل  عن 
الذمة ن�سيئة، فاإن العني عند العرب ما كان حا�سرًا، والدين 

ما كان غائبًا( )اأحكام القراآن البن العربي:ج١/�س٢47(.
من  ب�سبب  الآخر  �سخ�س  ذمة  يف  ثابت  كلي  مال  فالدين: 
ولالآخر:  املدين،  به:  ذمته  ا�ستغلت  ملن  ويقال  االأ�سباب 
اأو  اختيارية  اأخر  اأمور  اأو  االقرتا�س  اإَما  و�سببه  الدائن، 
قهرية. والّدين اإذا كان يف غري اإ�سراف وال ف�ساد وال مع�سية، 
اأبي  االإ�سالم روي عن  اإليها يجوز، ففي دعائم  مع احلاجة 

عبداهلل عن اأبيه عن اآبائه )عليهم ال�سالم(، اأن ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قال: )اإنَّ اهلل مع الدائن حتى 
يق�سي دينه، مامل يكن فيه ما يكره اهلل(. ومن اأدلة القراآن 
على جواز الّدين قوله تعاىل:" يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا إَِذا تَدَايَنُْتمْ 

بِدَيٍْن إَِلى َأجٍَل مُسَمًّى َفاْكُتبُوهُ....")البقرة:٢8٢(. 
َأوْ  بِهَا  يُوصِي  وَصِيَّةٍ  بَعْدِ  مِنْ  تعاىل:"  قوله  ومنها 

دَيٍْن")الن�ساء:١١(. 
حاجة  �سد  هي  املدين-  جانب  الّدين-يف  من  احلكمة  اإنَّ 
النا�س  اأموال  اأكل  عن  والبعد  م�سروع،  بطريق  املحتاج 

بالباطل. 

ميكن تق�سيم الّدين باعتبار املعاو�سة وعدمها اىل ق�سمني: 
١- دين فيه معاو�سة وهو البيع باالأجل. 
٢- دين لي�س فيه معاو�سة وهو القر�س. 

عن ال�سيخ اأبو الفتوح يف تف�سريه:)اجلزء االأول: �س4١7( 
عن ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأنَّه قال: "راأيت 
بثمانية  والقر�س  بع�سرة  ال�سدقة  اجلنة،  باب  على  مكتوبًا 
ع�سر، فقلت: يا جربئيل ومل ذلك والذي ال يت�سدق ال يريد 
هو  نعم،  فقال:  يرجعه؟  الأن  يعطي  يقر�س  والذي  الرجوع، 
كذلك، ولكن ما كل من ياأخذ ال�سدقة له بها حاجة، والذي 
اىل  ت�سل  قد  فال�سدقة  حاجة،  عن  اإاّل  يكون  ال  ي�ستقر�س 
غري امل�ستحق، والقر�س ال ي�سل اإاّل اىل امل�ستحق، ولذا �سار 

القر�س اأف�سل من ال�سدقة". 
فقه الر�سا)عليه ال�سالم(:"روي من اأقر�س قر�سًا و�سرب 
له اأجاًل فلم يرد عليه عند انق�ساء االأجل، كان له من الثواب 

يف كل يوم مثل �سدقة دينار"
امل�سدر 
م�ستدرك الو�سائل/ج13

معنى الّدين يف اللغة ويف ال�سطالح

تق�سيم الّدين

ا�ستحباب اإقرا�ض الّدين

الَدّين
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و�سعنا  مــن  قا�سدين  غــري  نكن  مل 
ــعــنــوان مــن الــنــ�ــســاِط، الأن  لــهــذا ال
فيهم  الغالب  االأعم  بل  النا�س  اأكرث 
ــعــرف �ــســيــئــًا عــن االإ�ــســعــافــات  ال ي

االأولـــيـــة، وقــولــنــا هــذا يــ�ــســدق اأيــ�ــســًا 
احل�سينية،  العتبة  اأق�سام  كّل  على 

منت�سبة،  اأو  مــنــتــ�ــســٍب  مــن  فــمــا 
عن  �سيئًا  يعرف  خادمة  اأو  خادٍم 

االأولية. االإ�سعافاِت 
اأحمد  اال�ستاذ  من  كــان  فما 
العتبة  يف  الطبابة  م�سوؤول  جليل 

يتعهد  اأن  اإاّل  املقد�سة  احل�سينية 
عددها  زاد  مكثفة  دوراٍت  بفتِح  نف�سِه  على 

عن اخلم�س وع�سرين دورة يف االإ�سعافات االأولية، 
بالقوارير(  رفقًا  )جملة  جملتنا  باإ�سرار  وتابعته 
عينها  بــاأِمّ  لرتى  ق�سم،  اىل  ق�سم  من  معه  متنقلة 
املعرفة  ل�سموِع  اإيــقــادِه  من  الرجل  هذا  يفعله  ما 

ال�سحيٍة.
فكل النا�س وكل العوائل )كفانا �سر االأمرا�س( 
اأب�سطها  ومن  البيت،  يف  �سحية  مل�ساكل  تتعر�س 
ويظل  ذلك  يعرف  منا  اأحــٍد  وال  االأبــر  زرق  كيفية 
يبحُث عن م�سمٍد اأو م�ست�سفى وكلنا اأي�سًا ال يعرف 

نعرف  ال  واأي�سًا  الدواء  كانونة  ي�سع  واأين  كيف 
مع  نتعامل  كيف  اأو  املــغــذي  اإبـــرة  ن�سع  كيف 

اأو احلروق )ال �سامح  اجلروِح 
كّل  االختناق،  حتى  اأو  اهلل( 
هـــذِه االأ�ــســيــاء كــان مــ�ــســوؤول 

الــطــبــابــِة يــ�ــســرحــهــا بــدقــٍة 
كل  يف  وتف�سيل  ــاٍن  ــعـ واإمـ

ٍة  ر و د

 .... احل�سينية  العتبة  طبابة  م�سوؤول 
يوقد �سموعًا من دورات الإ�سعافات الأولية

ال��ع��ت��ب��ة احل�����س��ي��ن��ي��ة  ن�����ورًا يف  ل��ي�����س��ع 

6

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أضواء  على  نشاطات



واأو�سل  العتبة  اأق�سام  من  ق�سٍم  كّل  وعلى  يقيمها 
اأقــام دورات  ــه  اأّن اأكــرث من ذلــك بحيث  االأمــر اىل 
حمافظة  احلبيبة  حمافظتنا  يف  الــنــا�ــس  لــعــامــِة 

املقد�سة. كربالء 
اللواتي  الن�سوة  ببع�س  جملتنا  التقت  وقــد   
تقدمي  اإاّل  منهن  كــان  فما  ــدورات  الـ تلك  دخــلــَن 
املتمثلة  الرجل  ولهذا  تعاىل  هلل  والثناء  ال�سكر 
اإحـــدى  اأن  حــتــى  ب�سخ�سِه،  احل�سينية  الــعــتــبــة 
االأبر  زرق  ق�سية  من  اأعاين  كنت  قالت  املتدربات 
اأفراد عائلتي كان م�ساب مبر�ٍس مزمن  اأحد  الأن 
به  اخلـــروج  اأ�ستطيع  ال  عندما  بالليل  وخــا�ــســة 

للم�ست�سفى،  وال  للم�سمِد 
اأقوم  اأنــا  هلل  احلمد  ولكن 

االأبر.  زرق  بعمليِة 
تعر�س  قــالــت  وغــريهــا 
اأبــنــائــي لــبــعــ�ــس احلـــروق 
الب�سيطة اأثناء عبثه بالناِر، 
اأن  هلل  واحلــمــد  ا�ستطعت 
ــدورة،  اأتــعــامــل مــع هـــذِه الـ
اأو  الرجل  هذا  عن  ناهيك 
العتبة  يف  الطبابة  م�سوؤول 
احلــ�ــســيــنــيــة تـــخـــرج عــلــى 
املتدربات  ع�سرات  يديه 
مت  اللواتي  املتطوعات 

توزيعهن يف ال�سنة املا�سية على املفارِز الطبية 
االأربعينية  الــزيــارِة  يف  الــزائــريــن  طــرِق  على 
واأما  منهن.  واحــدة  كّل  طلب  بح�سِب  املليونية 
بالقليلِة  لي�ست  مدٍة  يف  بداأ  فقد  االآن  ا�ستعداداتِه 
بعد  فيما  لريفد  االأولية  االإ�سعافات  دورات  فتِح  يف 
اإن  القادمة  بالزيارة  باملتطوعاِت  الطبية  املفارز 

�ساء اهلل تعاىل يف هذه ال�سنة. ومن اجلديِر بالذكِر 
اأن ن�سري هنا اأنَّ هذا الرجل م�سوؤول الطبابة مل تكن 
دوراته تلك دورات نظرية مثلما كان يفعل غريه يف 
�سابقًا،  دخلناها  التي  االأولية  االإ�سعافاِت  دوراِت 
يطلب  معينة  جزئية  �سرِح  من  ينتهي  عندما  فهو 
من اأحدى االأخوات امل�ساركات ال على التعيني يف اأن 
تتطوع.... واإذا ما تطوعت اأحداهن وهذا ما راأيناه 
يف �سرحه لكيفية و�سع)الكالولة( يف وريدها، فكان 

بحتًا. در�سًا تطبيقيًا 
وعند االنتهاِء من كّل در�ٍس يهم ق�سية معينة يف 
الدورِة كان يرتك اأدوات العمل اخلا�سة  بالدر�س، 
لــكــي يــعــمــلــن بــهــا وحـــّدهـــن، 
ــســـراِف مــنــتــ�ــســبــات ذلــك  ــاإ�ـ بـ
الذي  الق�سم  �سيما  ال  الق�سم، 
ذهبنا اإليه وهو ق�سم اأو مركز 
اأقام فيه  احلوراء زينب الذي 

دورته لالإ�سعافاِت االأولية 
واأخريًا: احلقيقة اإن مقولة 
راأيناها  ينمو(  هلل  كــان  )مــا 
على  االنــطــبــاق  اأ�ــســد  تنطبق 
عمِل ذلك الرجل فهو مل يوؤمر 
بهذا  يــقــوم  اأن  جهة  اأي  مــن 
تطوعيًا  عماًل  كان  بل  العمل، 
�سديدة  وكانت فرحته  �سرفًا، 
به  التقينا  ُتعلى على حمياه حينما  راأيناه  وقد  جدًا 
املنت�سبات  االأخـــواِت  من  اجلموع  هــذه  يرعى  وهــو 
االإ�سعافات  من  �سيئًا  تعلمن  وقد  املنت�سبات  وغري 
لتقديِر  �سكرهَن  �سمع  عندما  اأكرث  وفرح  االأولية، 
ذلك  يجعل  اأْن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ن�ساأل  جهوده. 

يف ميزان ح�سناته. واحلمد هلل رب العاملني

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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ن�س اخلطبة:-
الغف���ار،  ال���رب  )ور�س���وان 
وجماورة امللك اجلبار، �سلى اهلل 
على اأبي نبي���ه واأمينه وخريته 
وال�س���الم  م���ن اخلل���ق و�سفيه، 
عليه ورحم���ة اهلل وبركاته(.   

مع فقرات اخلطبة:-
* )ور�سوان الرب الغفار(

ذلـــك  يف  امل�سطفـــى  فاحلبيـــب 
العـــامل مغمـــور بر�ســـا رب العاملـــني 
والـــرب هـــو املالك الـــذي يديـــر اأمر 
مملوكـــه فهو تعاىل رب ملا �ســـواه وهو 

اأي كثـــري املغفرة.  الغفـــار 
اأن  نت�سور  اأن  املمكن  ومن 
يف  ال�سالم(  ال�سديقة)عليها 
اهلل  اأبيها)�سلى  حياة  عن  حديثها 
عليه واآله و�سلم(يف االآخرة قد جرت 
اىل  االأدنى  من  التدرج  اأ�سلوب  على 
اأي  الر�سوان)  درجة  اأن  اإذ  االأعلى 
اأ�سارت  مما  تعاىل(اأرفع  اهلل  ر�سا 
اليه اجلملة ال�سابقة اأعني قولها:)قد 

جاء  وقد  االأبرار(  باملالئكة  حف 
بعدما  القراآِن  يف  الر�سوان  ذكر 
املوؤمنني  وعد  ما  اىل  تعاىل  اأ�سار 
هُ  اللَّ تعاىل:)وَعَدَ  بقوله  االآخرة  يف 
تَجِْري  جَنَّاتٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِنيَ 
فِيهَا  خَالِدِينَ  نْهَارُ  اْلَ تَحْتِهَا  مِنْ 
عَدٍْن  فِي جَنَّاتِ  َطيِّبًَة  وَمَسَاكِنَ 
َذلِكَ  َأْكبَرُ  هِ  اللَّ مِنَ  وَِرْضوَانٌ 

هُوَ الَْفوُْز الْعَظِيمُ()التوبة:7٢(. 
اأي  فهـــو  املوؤمنـــني  اىل  بالن�ســـبة 
الر�ســـوان اأهم واأعظـــم جزاء ويفوق 
كل النعم والعطايا االأخرى احل�ســـية، 
فكيف يكون احلال بالن�ســـبِة للحبيِب 
امل�سطفى)�سلـــى اهلل عليه واآله( اإذ 
ال �ســـك اأن الفرق بـــني درجته ودرجة 
غـــريه يف عـــامِل الر�ســـواِن كالفـــرِق 
بينه)�سلى اهلل عليه واآله( وبني غريه 

يف املقـــاِم والرتبة.
* )وجماورة امللك اجلبار(

و�سلـــت  الفقـــرة  هـــذِه  ويف 
الزهراء)عليهـــا ال�ســـالم( اىل ذكِر 

اأعلـــى املقامـــات يف تدرجهـــا لذكـــِر 
مقامات النبي)�سلـــى اهلل عليه واآله 

و�ســـلم( يف عـــامِل االآخـــرة. 
فـــاإن املجـــاورة هنـــا تعنـــي مقـــام 
القرب الذي حتتله ذات النبي)�سلى 
اهلل عليه واآله و�ســـلم( من اهلل تعاىل 
حيث ال مقام اأقرب اىل اهلل �سبحانه 
واآلـــه  مـــن مقامه)�سلـــى اهلل عليـــه 
و�ســـلم(فهو احلبيـــب املقـــرب وهـــذا 
يفـــوق كل مـــا ت�ســـتمل عليـــه احليـــاة 
هنـــاك مـــن مظاهر الراحـــة والنعيم 

 . ملقيم ا
تعـــاىل  اجلبـــار  امللـــك  فمجـــاورة 
هي قـــرة عينه)�سلـــى اهلل عليه واآله 

و�سلم(. 
وامللـــك هو ا�ســـم مـــن اأ�ســـماء اهلل 
تعـــاىل فهـــو امللـــك املطلق ومـــن بيدِه 

واحلكم.  ال�ســـلطان 
مـــن  ا�ســـم  فهـــو  اجلبـــار  واأمـــا 
اأ�سمائِه تعاىل وهو الذي يجرب اخللق 
ويقهرهم علـــى اأموٍر لي�ـــس لهم فيها 

اإ�سراقات فكرية
من ان���وار خطب���ة
الزهراء عليها ال�سالم
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اختيـــار وال علـــى تغيريها قـــدرة وهو 
الذي يجـــرب حالهم وي�سلحه، ولفظة 
جبـــار علـــى وزِن فعال وهو مـــن اأبنية 

املبالغة. 
* )�سل���ى اهلل عل���ى اأب���ي نبيه 
واأمينه وخريته من اخللق و�سفيه(
ال�سديقة)عليهـــا  ختمـــت  بهـــذا 
ال�ســـالم( هـــذا الف�سل مـــن كالمها 
ب�سيغة ال�سالة وال�ســـالم على اأبيها 
ر�ســـول اهلل، فاأما معنى ال�سالة فقد 
قال �ساحب امليزان:)على ما ي�ستفاد 
من مـــوارِد ا�ســـتعمالها هو االنعطاف 
فيختلـــف باختـــالف مـــا ين�ســـب اليه 
اإن ال�ســـالة مـــن اهلل  ولذلـــك قيـــل 
الرحمـــة ومـــن املالئكـــة اال�ســـتغفار 
ومـــن النا�ـــسِ الدعاء)امليزان:ج١6/

ريا�ـــس  �ساحـــب  وقـــال  �ـــس3٢9(، 
ال�سالكني:)معنى ال�سالة على ر�سوِل 
اهلل تعظيمه يف الدنيـــا باإعالء كلمته 
واإبقاء �ســـرفه ويف االآخـــرِة بت�سعيِف 
معنويتِه والزيادة يف درجتِه()ريا�س 

ال�ســـالكني/ج١:�س4٢٠(. 
ذكـــرت  الفقـــرات  هـــذه  ويف 
الأبيهـــا  ال�ســـالم(  ال�سديقة)عليهـــا 

اأربـــع:  �سفـــات 
اأ - نبيـــه: )والنبـــي علـــى وزن فعيل 
ماأخـــوذ من النباأ �ســـمي بـــه النبي...
اأي نبـــي... الأنـــه عنـــده نبـــاأ الغيـــب 
بوحـــي مـــن اهلل وقيـــل هـــو ماأخـــوذ 
من النبـــوة مبعنـــى الرفعة �ســـمي به 
لرفعـــة قدره()امليزان:ج4/�س٥6(، 
فو�ســـف الزهراء)عليهـــا ال�ســـالم( 
الأبيها بقولها...نبيه...اإما مبعنى اأنه 
ال�سخ�س الذي اأنباأ عن اهلل اأي اأخرب 
باأمـــوِر الغيب التي يوحي بهـــا اليه اأو 
مبعنـــى اأنـــه هو الفرد الـــذي رفع اهلل 

مقامـــه ودرجته. 
ب - واأمينـــه: اأي هـــو املاأمـــون مـــن 
قبلـــه تعاىل على النبوة والر�ســـالة يف 
تبليغهـــا اىل العبـــاِد كمـــا نزلت عليه 
غري مهتـــم فيها وال يغري �ســـيئًا منها 
بتبديـــل اأو حتريـــٍف بعمٍد اأو �ســـهٍو اأو 
ن�ســـيان اإذ اأنه مع�سوم عن كِل ذلك. 
اأن  اأي  مـــن اخللـــق:  ت - وخريتـــه 
اهلل تعـــاىل هو الـــذي اأختـــار حممدا 
)�سلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�ســـلم( اأي 
اأنتقاه من كافِة خلقـــه وجعله يف هذا 
لر�ســـالتِه  واختـــاره  ال�ســـامي  املقـــاِم 

 . متة خلا ا
ث - و�سفيـــه: ال�سفـــي اإمـــا مبعنى 
امل�سطفـــى اأي املختـــار منـــه ال�سفي 
وال�سفية ملا يختاره الرئي�ـــس لنف�ســـه 
مـــن الغنيمـــِة وقـــد ورد عنه)�سلـــى 
واآلـــه و�ســـلم( قولـــه:)اإنَّ  اهلل عليـــه 
اإبراهيـــم  ولـــد  مـــن  ا�سطفـــى  اهلل 
اإ�سماعيل وا�سطفى من ولد اإ�سماعيل 
كنانة وا�سطفى من كنانِة قري�س بني 
ها�ســـم وا�سطفاين من بني ها�ســـم(

)ريا�ـــس ال�ســـالكني: ج١/ �س4٥6(، 
فهـــو )�سلـــى اهلل عليـــه واآله و�ســـلم(

�سفـــوة ال�سفوة. 
اأو مبعنـــى احلبيـــب امل�سفـــى مـــن 
�سافـــاه الـــود واالإخاء مبعنـــى �سدقة 
كاأ�سفاه يقال هو �سفي عندي من بني 
اإخواين ولعل املعنى الثاين هو االأقرب 
يف عبـــارِة الزهراء)عليها ال�ســـالم( 
الأنها ذكـــرت االختيار قبـــل االإ�سفاء 
ويق�ســـي اأن يكـــون معنـــى اال�سطفاء 
غـــري معنـــى االختيـــار )وا�سطفاه له 
عليـــه ال�ســـالم وكذلـــك م�سافاته له 
النبـــوي  الكمـــال  اإفا�ســـِة  اىل  يعـــود 
عليه بح�ســـِب ما وهبت له)�سلى اهلل 

عليه واآله و�ســـلم( العناية االألهية من 
واال�ســـتعداد(.  القبوِل 

ورحمة  علي���ه  )وال�س���الم   *
وبركاته(:  اهلل 

وال�ســـالم من ال�ســـالمة من االآفات 
وهو من اأ�ســـماء اهلل تعاىل الأنه �سامل 
مـــن النقائ�ـــس اأي خـــال منهـــا فهـــو 
الكمـــال املطلق تعاىل والأنه هو املوؤمن 
ملـــن التجـــاأ اإليه مـــن كِل حمظور فهو 
امل�سلم احلافظ من كِل اأذى ومن اأجل 
ذلك عـــدي بـ)علـــي( تقول ال�ســـالم 
عليـــك اأي اهلل حافـــظ عليـــك، واهلل 
هو املوؤمن لنبيه ال�سالمة من كِل اأذى 
واحلافظ له من كل مكروه وهو الذي 
جعـــل حبيبـــه امل�سطفـــى خاليـــًا من 
النقائ�س اخللقية واالأخالقية وجعله 
يف اأعلـــى مراتـــب الكمـــال الوجـــودي 
اإّن  املمكـــن فعبـــارة ال�ســـالم عليـــك 
النبـــي اأو ال�ســـالم عليـــه �سيغة دعاء 
للنبـــي بالزيادة يف العنايـــة الربانية. 
والرحمة: هي مطلق النعمة عاجلها 
حممد  حلبيبه  اهلل  ورحمة  واآجلها 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بقدر ما 
اأفا�س ويفي�س عليه من ف�سله ونعمته 
هِ  اللَّ َفْضُل  تعاىل:)وََكانَ  قال  كما 

عََليْكَ عَظِيمًا()الن�ساء/١١3(.
واأمـــا الـــربكات فهـــي جمـــع بركـــة 
وهـــي الزيـــادة والنمـــاء وهـــي متـــام 
عبـــارة الدعـــاء باأن اهلل تعـــاىل يزيد 
حممدًا)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( 
يف اإعطاه مـــن الت�ســـريف والكرامة. 
اأو مبعنـــى االإثبـــات بـــاأن يثبت اهلل 
تعـــاىل ويدمي مـــا اأعطاه مـــن الف�سل 
والكرامات من باب برك البعري اأناخ 

يف مو�سعـــه فلزمه. 

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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طاملـــا تنوعت ال�ســـعائر احل�ســـينية 
االإ�ســـالمي  املجتمـــع  ح�ســـب  وذلـــك 
وظروفه ال�سيا�سية، وفوارقه الطبقية، 
ويف احلقيقـــِة اإن الدافـــع االأول حلركِة 
املواكـــب احل�ســـينية واإحياء ال�ســـعائر 
الأهـــِل  والـــوالء  احلـــب  عاطفـــة  هـــو 
البيـــت )عليهـــم ال�ســـالم( ،وبخا�سة 
ت�سحيات ونداء �ســـيد ال�سهداء االإمام 
ال�ســـالم( فاأ�سبحت  احل�ســـني )عليه 
املواكب احل�ســـينية ممار�ســـة تتوارثها 
االأجيال وهي كبـــرية وخمتلفة، فمنها 
ما تقام كمجال�ـــسِ عزاء يف امل�ســـاجِد 
واحل�سينيات، ومنها ما تقام يف البيوت 
ومنها ما هو ا�ستعرا�سي لواقعِة الطف 
وت�ســـبيه ماأ�ســـاتها، فكل هـــذه املواكب 
تلتقـــي علـــى اإحيـــاِء ذكرى ا�ست�ســـهاد 

االإمام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم(.
 ولت�ســـليِط ال�ســـوء علـــى اأحـــِد هذه 
املواكب والـــذي اخرتناه بعنايٍة فائقة، 
والتي �ســـيت�سح فيما بعد ما ال�ســـر يف 
اختيـــاِر هـــذا املوكـــب اأال وهـــو موكب 

)خدمـــة الزهراء)عليها ال�ســـالم((، 
الواقع على طريِق حلـــة ـ كربالء، وهو 
عبارة عن �ســـرادٍق كبري، مليء فر�ـــس 
واأغطيـــة واأجهزة �سوتيـــة ويف اخلارج 
على اإحـــدى جانبيـــه كان هناك مكان 
خا�س للطبخ ومن�سدة كبرية مع مواقد 
لتح�سري ال�ساي وامل�سروبات ال�ساخنة، 
واملفاجاأة التي كانت يف هذا املوكب اأنه 
قد اأ�س�ســـته امراأة ا�سمها )احلاجة اأم 
قي�ـــس( وهي من موايل وحمبي االإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( على الفطرة 
وهي امراأة ب�سيطة كاأمهاتنا الطيبات، 
وما كان منا كفريِق عمٍل يف هذه املجلة  
اإال اأْن جنـــري معها هـــذا اللقاء، فبعد 
التحية وال�سالم �ســـاألناها عن ال�سبب 

يف تاأ�سي�ســـها لهذا املوكب ؟
فقالت: ال�ســـبب االأول والرئي�سي يف 
تاأ�سي�ســـي لهذا املوكب الب�سيط موكب 
اخلدمة احل�ســـينية، هو ملحبـــِة ومودِة 
�ســـيدي وموالي االإمام احل�سني )عليه 
ال�ســـالم( وموا�ســـاة الإمامنـــا �ساحب 

الع�ســـر والزمـــان االإمـــام احلجِة بن 
احل�ســـن )عليهم ال�سالم(.

اأ�س�ـــس  �ســـنة  اأّي  يف  القواريـــر:   *
هـــذا املوكب؟

فاأجابـــت: اأن�ســـاأت هـــذا املوكب قبل 
�ســـبع �ســـنوات اأي ما بني �سنة )٢٠٠7ـ 
٢٠٠8( ، فبعد اأن اأكملت كل متطلبات 
حيـــاة اأبنائـــي، طلبت منهـــم اأن اأتفرغ 
خلدمـــِة زوار االإمـــام احل�ســـني )عليه 

ال�ســـالم( فكان هذا املوكب.
* القواريـــر: حاجـــة اأم قي�ـــس هـــل 
هذا املوكب دائمي اأم مو�ســـمي يف اأيام 

ومنا�ســـبات الزيارة فقط؟
فاأجابـــت بعفويـــٍة مطلقـــة: ال اأبنتي 
هذا املوكـــب مفتوح اأيام وليايل اجُلمع 
من كِل اأ�سبوع طيلة اأيام ال�سنة ويف كِل 
املنا�ســـبات الدينية والزيارات حتى يف 
ال�ســـعيدة، مثـــل  املنا�ســـباِت الدينيـــة 
عرفة اأو زيارة االأمام احل�ســـني )عليه 
ال�سالم( يف العيدين فموكب الزهراء 

اأمنوذجًا للعطاء والت�سحية املواكب احل�سينية 
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مـــاأكٍل وم�ســـرب  مـــن  ي�ســـتقبل زواره 
وا�سرتاحة.

* القواريـــر: هـــل املوكب ي�ســـتقبل 
تربعات املح�ســـنني اأم ال؟

ج/ نعـــم يتقبـــل املوكـــب التربعـــات 
والهبـــات مـــن املح�ســـنني، وكنـــت يف 
البدايـــة اأتـــردد مـــن قبولها غـــري اأنه 
عندما تو�ســـَع املوكب وتو�سعت خدمتُه 
�سار لزامًا علـــيَّ اأن اأتقبل ما يتربع به 
االآخرين، وذلك ل�ســـبِب تقدمي املوكب 
للخدمـــة كمـــا قلت �ســـابقًا طيلة ليايل 

اجلمـــع واملنا�ســـبات والزيارات.
هـــي  مـــا  حاجـــة  القواريـــر:   *
اخلدمـــات التـــي تقدمينهـــا يف هـــذا 
املوكـــب ومـــن ي�ســـاعدِك يف املوكـــِب؟

ج/ اخلدمـــات التـــي نقدمهـــا هـــي 
ومـــكان  وال�ســـراب  الطعـــام  تقـــدمي 
ا�ســـرتاحة للزائريـــن، ولكـــن اإطعامنا 
)االإفطـــار  وجبتـــني  علـــى  يقت�ســـر 
والغداء(، وي�ســـاعدين يف هذا اأبنائي 

ومـــن يتـــربع بخدمِة الـــزوار.
واأنـــا بالن�ســـبة يل اأتقبـــل اأي اأحـــد 

يحـــب اأن يقـــدم خدمـــة للزائرين.
* القوارير: هذا املـــكان اأو االأر�س 
التي عليها املوكب هو مكان دائمي من 
اأول يوم اأ�س�ـــس املوكـــب هنا اأم كان يف 

غري مكان واأنتقلتي هنا؟
فاأجابـــت نعم هذا املـــكان هو املكان 
الدائمي للموكب من اأول يوم تاأ�سي�سه، 
اإال اأنـــه حـــدث يف اأحـــدى املـــرات اأن 
البلدية طلبت منـــي اأن اأبتعد عن هذا 
املـــكان واأن اأن�ســـب موكبـــي يف مكاٍن 
اآخـــر، فاأمتثلـــُت اىل اأمرهـــم واأنتقلُت 
عـــدة اأيام، ثـــم جاءت البلديـــة وقالت 
حاجة ارجعي لهذا املكان وما كان ذلك 
اإال بلطٍف وكرامٍة من االإمام احل�ســـني 
)عليه ال�ســـالم(، الأنني عندما طلبوا 

منـــي االإنتقال تاأثرت جدًا ودعوت ربي 
بحق االإمام احل�ســـني )عليه ال�سالم( 

اأن ي�ســـهل اأمري فكان ما كان. 
تثقـــل  اأن  القواريـــر  تـــرد  ومل   *
باأ�سالتها على احلاجة اأم قي�س �ساحبة 
هـــذا املوكـــب الرائـــع، لذلـــك ختمنـــا 
ب�ســـوؤالنا االأخري ملـــاذا هـــذا االإ�سرار 
على هـــذا التعـــب واملعانـــاة يف تقدمِي 
هذه اخلدمة لزائري االإمام احل�ســـني 

ال�ســـالم(؟ )عليه 
مـــن  تنهمـــر  والدمـــوع  فاأجابـــت 
عينيها ويف قلبها كل اخل�ســـوع، اإّن كل 
ما عندنـــا من االإمام احل�ســـني )عليه 
ال�ســـالم( توفيقنا وتوفيـــق اأبنائنا من 
االإمام احل�سني �سحتنا و�سحة اأبنائنا 
من االإمام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( 
ونحن نعي�ـــس بف�سِل اهلل عز وجل ومن 
بركٍة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(. 
واإذا اأردِت اأن اأحتـــدث عن كراماٍت 
اأو األطـــاٍف اإلهية خـــالل خدمتي لهذه 
ال�سنني الطويلة �ســـيكفي اأن اأقول لكم 
اإن هـــذه ال�ســـنني الطويلـــة يف اخلدمة 
ما هي اإال ك�ســـاعاٍت واإن بع�س الن�ساء 
قـــد اأن�ســـاأت مواكب اأخرى غـــري اأنهن 
ُكـــّن يرتكن مواكبهن وياأتـــنَي اىل هذا 
املوكـــب لتقدمِي اخلدمة، وهـــذه املراأة 
)اأم علي( التي اأمامكم واحدة منّهن.

 وهنـــا تداخلـــت االأخـــت )اأم علي( 
باحلديـــث مـــع القواريـــر وقالـــت: اأنا 
عنـــدي موكـــب قريـــب من هنا ا�ســـمه 
فرتكتـــه   احل�ســـني(،   )لـــواء  موكـــب 
واأتيـــُت اىل هنـــا لتقـــدمي اخلدمة، مع 
االأخت )اأم قي�ـــس( نتيجة الروؤيا التي 
�ســـاهدُتها من بركة وف�سل خدمة هذه 
املـــراأة لـــزوار االإمام احل�ســـني )عليه 
ال�ســـالم( واأنـــا بدوري اأقـــدم اخلدمة 

معهـــا منذ اأربعة �ســـنوات. 

* ثـــم عدنا اىل اأم قي�ـــس وقلنا لها 
يف نهايِة اللقاء هـــل تريدين اأن تقويل 

اأخرية؟ كلمة 
قالـــت: نعم اأنـــا اأقـــول اأوجه كالمي 
لكِل خدام زوار وحُمبي االإمام احل�سني 
)عليه ال�ســـالم(، عليهم اأن ي�ستيقنوا 
من اأنف�سهم اأن خدمة الزوار �سرف ما 
بعدها �سرف، فهي تنفع يوم ال ينفع ال 

مال وال بنون. 
وبعـــد اأن انتهـــى لقاوؤنا بهـــذه املراأة 
املباركـــة ظلـــت اأب�سارنا لها خا�ســـعة 
دامعـــة فرحًا وا�ستب�ســـارًا مبـــا تقدمه 
هـــذه املراأة مـــن خدمـــٍة للزائرين وما 
ذلـــك اإال بتوفيـــٍق مـــن اهلل �ســـبحانه 
وتعـــاىل فن�ســـاأل اهلل اأن يوفقنا ويوفق 
اجلميـــع يف خدمـــة زوار اأبـــي االأحرار 

ال�ســـالم(. االإمام احل�ســـني )عليه 
ومـــن املواكـــِب املتميـــزة اأي�ســـًا بـــل 
يجب ت�ســـليط اال�سواء عليه هو موكب 
)االإمام احلجـــة( و�ساحبه هو احلاج 
)حيدر االأ�سدي اأبو ح�سنني(، فالتميز 
الذي ا�ستهر به هذا املوكب هو اأنه حول 
خدماتـــه من خدمـــِة زوار املنا�ســـبات 
الدينية وبخا�سة زوار االإمام احل�سني 
اأبنـــاء  ال�ســـالم( اىل خدمـــة  )عليـــه 
احل�ســـني )عليـــه ال�ســـالم( وننق�سد 
احل�ســـد  وجماهـــدي  مقاتلـــي  بهـــم 
ال�ســـعبي، ف�ساحُب هـــذا املوكب األزم 
نف�سه منذ اإنطالقِة فتوى اجلهاد الذي 
اأعلنها اآية اهلل العظمى املرجع الكبري 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام 
ظلـــه( فما اأن هبت ال�ســـباب والرجال 
وال�سيوخ يف التوجِه اىل جبهات القتال 
�ســـد عدو االإن�ســـانية والدين واملذهب 
)داع�ـــس(، حتول معهـــم �ساحب هذا 
املوكب لريافق مقاتلي احل�سد ال�سعبي 
ليقـــدم لهم خدمـــات موكبه من طعاِم 
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و�ســـراب، وم�ســـتلزماٍت يوميٍة اأخرى، 
فـــكان يوا�سل الليـــل بالنهار وال�ســـتاء 
بال�سيف، فال تفرت له همة وال يقعد به 
ملـــل، اأما موارد هذا املوكب ال�ســـريف 
فهي مما يتـــربع به املح�ســـنون الذين 
عّدوا اجلهاد باملاِل طريقًا لهم فهنيئًا 
له تلك اخلدمة، وهنيئًا له ذلك التعب 
الذي �سيعايف ج�سده وبدنه باإذن اهلل. 
فـــو اهلل الف�ســـل كل الف�ســـل للـــذي 
ال�ســـعبي  احل�ســـد  ملجاهـــدي  يدعـــو 
بالن�ســـِر وباحلفـــِظ، فكيـــف بالـــذي 
يقـــدم لهم اأنـــواع اخلدمات يف �ســـبيِل 

اهلل �ســـبحانه وتعـــاىل.
اأن  ولالإن�ســـاِف كان لزامـــًا علينـــا 
ن�ســـلط ال�سوء على موكـــٍب اآخر قائم 
على اأحـــد الرجال ويتميز ب�ســـيٍء ما، 
فبحثنـــا عن ذلـــك فوجدنـــا موكبًا يف 
حمافظتنا املقد�سة على طريِق ال�سهيد 
ال�ســـعيد احلر ابن يزيـــد الرياحي يف 

حـــي املجتبـــى ا�ســـمه 
موكب اأحباب احل�سني 
ال�ســـالم(  )عليـــه 
والقائـــم عليـــه احلاج 
)�ســـاكر اأبـــو �سيـــاء( 
يتميز  املوكـــب  وهـــذا 
باأنـــه يقـــدم خدماتـــه 
وللمـــارِة  للزائريـــن 
علـــى  النا�ـــسِ  مـــن 
ال�ســـنة،  اأيـــام  طيلـــة 
اأي اأنـــه ال متـــر عليـــه 
منا�ســـبة وفاة اأو مولد 

الإمـــاٍم من اأئمـــة اأهل البيـــت )عليهم 
ال�سالم( اأو الأحِد اأ�سحابه امل�سهورين 
اأو الأحد العلمـــاء املعروفني، اإال وكانت 
لهـــذا املوكب م�ســـاركٍة فعالـــة بتقدمي 
الطعام وال�سراب وم�ستلزمات الراحة 

االأخـــرى. 

احلـــرام  حمـــرم  ل�ســـهري  ولكـــن 
و�سفـــر اخلـــري منهـــٌج خا�ـــس يف هذا 
فمـــا  ال�ســـريف،  احل�ســـيني  املوكـــب 
وبـــداأت  اإال  حـــرام  �ســـهر  يدخـــل  اأن 
ا�ستعدادات احلاج ) �ساكر اأبو �سياء( 
فهو يقيم �ســـرادقاته، وين�سب قدوره 
ويح�ســـر اأدوات ال�ســـاي مـــن مناقـــٍل 

ويبداأ  وغريهـــا 
بتقـــدمِي خدمـــات الطبخ وال�ســـرب 
مـــن اليـــوِم االأول من حمـــرم احلرام 
اىل الثامن والع�سرين من �سفٍر ذكرى 
وفاة النبي االأكـــرم حممد )�سلى اهلل 

و�سلم(. واآله  عليه 
واللطيف يف االأمـــر اأن اأهل بيته هم 
الذين ي�ســـاعدونه يف تقـــدمي خدماتِه 
للـــزواِر، فزوجته االأخـــت ) اأم �سياء( 
ت�ســـاركه الطبـــخ يف كّل اأعمال الطبخ، 
فهي قد حولـــت بيتها اأي�سا اىل مطبٍخ 
خلفي لهذا املوكـــب فالداخل عليها يف 

اّي يـــوم ويف اأّي �ســـاعة يجدهـــا تقطع 
اأنواع الطعام واأما تطبخ البع�س االآخر 
اأو تغ�ســـل ال�سحـــون والقـــدور واأدوات 

االأخرى. الطبخ 
* وقـــام كادرنا بطرِق بـــاب دارها 

ففتحتـــه هـــي مرحبـــًة بنا وقـــد حيتنا 
باأح�سن حتية ، وبعد ذلك توجهنا اليها 
بال�ســـوؤاِل عن هذِه التجربة الرائعة يف 
حتويلها لدارها مطبخـــًا خلفيًا ملوكِب 

احل�سني؟ اأحباب 
اأقـــدم  واأنـــا  اأ�ســـعر  اإننـــي  فقالـــت: 
املوكـــب  ولهـــذا  للزائريـــن  اخلدمـــة 
كاأنني اأقوم باأعمـــايل البيتية الواجبة 
علّي اجتاه زوجـــي واأبنائي، فاإن املراأة 
دارهـــا  يف  تـــرى  ال  البيـــت  �ساحبـــة 
اأّي منـــًة وف�سٍل عندما تقـــدم الطعام 
وال�ســـراب الأبنائهـــا، فكيـــف بهـــا اإذا 
قدمتهـــا لزواِر اأبي عبد اهلل احل�ســـني 
)عليه ال�سالم( الذي قدم روحه فداًء 

واالإن�ســـانية. للدين 
وبعـــد هـــذه اجلولـــة الرائعـــة بـــني 
عـــدٍد مـــن مواكِب اخلدمة احل�ســـينية 
ال ي�ســـعنا هنا اأن نقول: " َذلِكَ وَمَنْ 
ـــهِ َفِإنَّهَـــا مِـــنْ تَْقوَى  ـــمْ شَـــعَائِرَ اللَّ يُعَظِّ
احلـــج:3٢  " الُْقُلـــوِب 
اأ�سحـــاب  فهـــوؤالء 
الذيـــن  املواكـــب 
قدمناهـــم والذين مل 
نقدمهـــم اأي�ســـًا، هم 
�ســـعائر  اأحيى  ممـــن 
اهلل �ســـبحانه وتعاىل 
اخلدمـــة  فتقـــدمي 
ح�سينية  �ســـعريٌة  هي 
فهـــذه  �سرفـــة، 
التـــي  هـــي  املواكـــب 
ي�ســـتمد منهـــا الزائر 
عزمـــه واإ�سرارُه على الزيـــارِة واإقامة 

ل�ســـعائر. ا
خدمـــة  يقـــدم  مـــن  لـــكل  فهنيئـــًا 
لزائري �سيد ال�سهداء االإمام احل�سني 

ال�ســـالم(. )عليه 
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رقيـــة بنـــت االإمـــام احل�ســـني بن 
علي )عليهم ال�ســـالم( )قال ال�سيخ 
اخلرا�ســـاين يف املنتخب:�ـــس34٠(
هي املدفونة يف خرابة ال�سام �سمعت 
مـــن ال�ســـيخ حممـــد علـــي ال�ســـامي 
قـــال:  االأ�ســـرف  بالنجـــف  املجـــاور 
قـــال جـــدي الأمـــي ال�ســـيد اإبراهيم 
الدم�ســـقي الـــذي ينتهي ن�ســـبه اىل 
ال�ســـيد املرت�ســـى علم الهـــدى وكان 
عمره)9٠(�ســـنة ولـــه ثـــالث بنـــات 
فـــراأت الكـــربى ال�ســـيدة رقيـــة بنت 
احل�ســـني)عليهم ل�ســـالم( يف النوم 
قالـــت لها قـــويل الآبيك يقـــول للويل 
وقـــع املاء يف قربي وحلـــدي وتاأذيت 
فانتبهـــت  وحلـــدي  قـــربي  فاعمـــر 
مـــن النـــوم، فقالت الأبيهـــا ومل يعنت 
ال�ســـيد بهـــذه الروؤيا وبهـــذه النومة 
ثـــم راأت البنـــت الو�ســـطى يف الليلة 
الثانيـــة وقالت الأبيها فلـــم يعنت بها 

خوفًا مـــن االأعداء، ثـــم راأت الثالثة 
وقالـــت الأبيهـــا ومل يعنت بهـــا اأي�سًا، 
ثم راأى ال�ســـيد يف الليلـــة الرابعة هو 
بنف�ســـه قالت ال�ســـيدة رقية له بنحو 
العتـــاب الأي �ســـيء مل تخـــرب الوايل 
فانتبه ال�ســـيد من النوم وم�ســـى اىل 
الـــوايل بال�ســـام ونقـــل نومـــه للوايل 
فاأمـــر الوايل العلمـــاء ال�سلحاء من 
ال�ســـنة وال�ســـيعة اأن يغ�ســـلوا ولب�سوا 
الثيـــاب النظاف كلما افتتح على يده 
قفـــل احلرم ال�ســـيدة رقية فتعني هو 
لنب�س قربها واأخرج ج�سدها لتعمري 
قربهـــا ثم فعلوا كمـــا اأمرهم الوايل 
ثم افتتح القفل على يد هذا ال�ســـيد 
اإبراهيم امل�ســـار اإليه ثـــم اأمر الوايل 
باخللوة ونب�ـــس القرب فنب�ـــس ال�سيد 
فـــراأى املخـــدرة رقيـــة بكفنهـــا ومل 
يتغري كفنهـــا لكن وقع املاء يف اللحد 
ثـــم اأخـــرج ال�ســـيد بدنها ال�ســـريف 

من قربهـــا فو�سعهـــا يف حجره اىل 
ثالثـــة اأيام وبكى وبقـــي حتى عمروا 
قربها من اأ�سلِه ويف اأوقات ال�سالة 
و�سعهـــا يف مو�سع نظيف ثم اأخذها 
بعـــد ال�ســـالة فو�سعهـــا يف حجـــره 
ثـــم دفنهـــا يف قربها ويف مـــدة هذه 
االأيام الثالثة ال يحتاج ال�سيد لغذاء 
وال جتديد و�سوء ثم دعا ال�ســـيد اأن 
يرزقـــه اأوالدًا ذكـــرًا فرزقـــه ذكـــرًا 
وكان ال�ســـيد مـــن الكهـــول ف�ســـماه 
م�سطفى ثم اأمر الوايل توليه حلرم 
واأم كلثـــوم وزينـــب و�ســـكينة  رقيـــة 

هذا.  اإبراهيم  لل�ســـيد 
وختامـــًا نبتهل اىل العلـــي القدير 
اأْن يجمـــع القلـــوب علـــى حـــب اأهـــل 
البيـــت )عليهـــم ال�ســـالم(، وياأخذ 
باأيـــدي امل�ســـلمني ليحـــذوا حذوهم 
وي�ســـلكوا منهجهم ويهتدوا بهديهم 

وياأمتـــوا  بهـــم اإّنه �ســـميع جميب. 

احدى كرامات
ال�سيدة رقية عليها ال�سالم
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ي�ســـر جملة )رفقـــًا بالقوارير( اأن 
تن�ســـر اللقـــاءات املثمـــرة التي ترتك 
اأثرًا جمياًل يف نفو�س القارئات، ومن 
هـــذه اللقاءات التي قامـــت باإجرائها 
القارئـــة  مـــع  اللقـــاء  هـــي  جملتنـــا 
املجال�ـــس  ترفـــد  التـــي  احل�ســـينية 
احل�ســـينية بثقافة اأهل البيت )عليهم 
ال�ســـالم(، فـــكان لنا هـــذا اللقاء مع 
ال�سيدة )اأم ح�سني الفتالوي( اأحدى 
قارئات املنرب احل�ســـيني ملدة اأربعني 

. مَاً عا
* القواريـــر :ـ من هـــي القارئة اأم 

ح�سني الفتالوي؟
اإحـــدى  اأنـــا  ح�ســـني:  اأم  ال�ســـيدة 
)عليـــه  احل�ســـني  االإمـــام  خادمـــات 
ال�ســـالم( مـــن ق�ســـاء الهندية ومن 
ع�ســـرية اآل فتلة ن�ســـاأُت و�ســـط عائلة 
ح�ســـينية، كان والدي خادمًا لل�سيدة 
الزهـــراء )عليها ال�ســـالم( يف اإحياء 

جمل�ســـها ال �ســـيما يف فرحة الزهراء 
ولدهـــا  بتتويـــج  ال�ســـالم(  )عليهـــا 
املنتظر )عجل اهلل فرجه ال�ســـريف( 

. مة ما لالإ
* القواريـــر:ـ كـــم لبثـــت ال�ســـيدة 
اأم ح�سني يف خدمة املنرب احل�سيني؟

اأم ح�ســـني: منذ كان عمـــري اثنتي 
ع�سرة �ســـنة وحلد االآن اأي ما يقارب 
اأربعـــني عامًا، قـــراأت يف اأماكن عدة 
وحتت ظروف قا�سية ال �سيما يف زمن 
النظـــام البائـــد وكنـــت اأعي�ـــس حالة 
من املحاربـــة من قبلهـــم عندما كان 
زوجي �ســـجينًا بتهمة �سيا�ســـية لعملِه 

�ســـد النظام البائد.
الطريقـــة  هـــي  مـــا  القواريـــر:ـ   *
التـــي توؤدين بها اخلدمة احل�ســـينية؟

املحا�ســـرة  اأقـــدم  ح�ســـني:  اأم 
مو�سوعـــًا  تت�سمـــن  التـــي  الدينيـــة 
ابتالئيًا تعي�ســـه الن�ســـاء وبخا�سة يف 

املو�سوعـــات االأخالقيـــة والعقائديـــة 
واأحيانـــًا الفقهيـــة، ثـــم اأختـــم هـــذا 
املجل�ـــس بالنعي واللطم موا�ساة الأهِل 
ال�ســـالم(  )عليهـــم  الع�سمـــة  بيـــت 
ال �ســـيما �ســـيدتي فاطمـــة الزهـــراء 
)عليها ال�ســـالم( و�ســـيدتي التي لها 
الف�ســـل الكبـــري علـــّي العقيلـــة زينب 

الكـــربى )عليهـــا ال�ســـالم(.
* القواريـــر:ـ هل لِك دور ملمو�ـــس 

يف تعليم قارئات ح�سينيات؟ 
اأم ح�ســـني: نعم لي�ـــس خدمة املنرب 
احل�ســـيني فقط هي وظيفة القارئة؟ 
بل تعليم اجليل ال�ســـاب على ذلك هو 
اأي�سًا من اخلدمات حتى ن�ســـتطيع اأن 
نو�سل الر�ســـالة احل�ســـينية من جيٍل 
الآخـــر، فكانـــت م�ســـاهمتي اأن عّلمُت 
بع�س ال�ســـابات علـــى الوظيفة، وهّن 
االآن من القارئـــات اجليدات اللواتي 
�ســـغلن الكثري من املجال�ِس واأنا اأعترب 

القارئة احل�سينية قدوٌة للن�ساِء 
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ذلك ذخرًا يل يف اآخرتي وفخرًا يل يف 
دنياي اإذ علمتهن على اإحياِء جمال�ـــس 

ذكر اأهل البيت )عليهم ال�ســـالم(.
* القواريـــر:ـ كيـــف جتديـــن اإقبال 

الن�ســـاء على املحا�سرة الدينية؟
اأم ح�ســـني: هذا �ســـوؤال جيد جزاكم 
اهلل خري عليه: يف الواقِع مما يوؤمل هو 
املجال�ـــسِ  يف  احلا�ســـرات  اإقبـــال  اأن 
علـــى املحا�سرة حم�ســـور بالفئة التي 
حتـــب اأن تتعلـــم اأمور دينهـــا، والغالب 
ممـــن يح�ســـرن املجل�ـــس يتململَن من 
ذلـــك وكاأن املنرب احل�ســـيني حم�سور 
يف اللطـــم والنعـــي. اأو كاأمنـــا االإمـــام 
احل�سني )عليه ال�سالم( فقط م�سيبة 
خالية من العـــرب اأو الفكر، واحلال اأن 
االإمـــام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( هو 
ثـــورة وقـــدوة ومنهج و�ســـلوك اىل اهلل 

تعاىل.
* القواريـــر:ـ هـــل تقومـــني بخدمة 
اأو  الدينيـــة  االأفـــراح  يف  املواليـــد 

اخلا�ســـة؟
اأم ح�ســـني: اأنـــا اأوؤدي خدمة املواليد 
فقـــط اخلا�ســـة باأهل البيـــت )عليهم 
ال�ســـالم( االحتياط ال�سديد يف جتنب 
اإطـــاره  عـــن  املواليـــد  يخـــرج  مـــا  كل 
ال�ســـرعي، اأما املواليد اخلا�سة اأق�سد 
بذلك منا�ســـبات زواج بع�س املوؤمنات 
اأ�ســـرتط اأن يكـــون املولـــد با�ســـم اأهل 
البيت )عليهم ال�ســـالم( فـــاإن وافقوا 
اأ�سحـــاب املولد اأديت ذلـــك واإال فال.

بع�ـــس  كـــرثت  القواريـــر:ـ   *
ال�ســـلبيات يف جمال�ـــسِ الـــزواج، فهل 

ذلـــك؟ علـــى  مالحظـــات  لديـــِك 
اأم ح�ســـني:  قلبـــي يعت�ســـر بـــاالأمل 

من بع�ـــس قارئات املجال�ـــس اإذ يقمن 
با�ســـتخدام مكـــربات ال�ســـوت ويبثن 
مـــن خاللهـــا اأحلانـــًا خمالفة لل�ســـرع 
واإْن كان فيهـــا كلمات ذكر الأهل البيت 
)عليهـــم ال�ســـالم( واأنتـــم تعلمون اأن 
اأحلـــان اأهل الف�ســـوق حمرمة �ســـرعًا 
فلـــذا يجـــب اجتنـــاب ذلـــك. وهنـــاك 

�ســـلوكيات ال تن�ســـجم مع ال�ســـرع.
* القواريـــر:ـ مـــا هـــي طموحاتـــِك 

لتطويِر املجل�ـــس احل�ســـيني ؟
اأن  بـــد  ال  عمـــل  كل  ح�ســـني:   اأم 
يرتقي ويتطـــور ملا هو االأف�سل، وهكذا 
املجل�ـــس احل�ســـيني ينبغـــي اأن يتطـــور 
وهـــذا ال يتـــم اإال عن طريـــق االلتزام 
بنهـــج اأهل البيـــت )عليهم ال�ســـالم( 
فكلمـــا كانـــت الت�سرفات حمـــل ر�سا 
اخلرافـــة  عـــن  وبعيـــدة  تعـــاىل  اهلل 
والهـــوى ال�ســـخ�سي والعمـــل اخلاطئ 
فهي اإن �ســـاء اهلل تكون يف حالة تطور 

. لة مقبو و
* القواريـــر ما هـــي ن�سائحكم ملن 

يح�سر املجل�س احل�سيني؟
الن�سائـــح  مـــن  الكثـــري  هنـــاك 
ون�ســـتطيع اأن جنمعها يف هذه العبارة 
)ال بـــد  للحا�ســـرات اجتنـــاب كل مـــا 
هـــو حمـــرم مـــن الـــكالم وكل مـــا هو 
خمل باملجل�ـــس احل�ســـيني من االأقوال 
اأو  ال�ســـخرية  اأو  كالغيبـــة  واالأفعـــال 
الـــكالم البـــذيء اأو ...(، واأن�ســـح اأن 
يكون املجل�س احل�ســـيني حمط اإ�سعاع 
وتنوير جلميع احلا�سرات ال �ســـيما يف 
اأمـــور الديـــن ف�ساًل عن اأمـــور الدنيا. 
ن�سحتـــك  هـــي  مـــا  القواريـــر:ـ   *

للقارئـــة املبتدئـــة؟

اأم ح�ســـني:  اأن تكـــون القارئة قدوة 
يف اأخالقهـــا، وان ال يهمها طلب املال، 
واأن تكون ذات ثقافة اإ�ســـالمية جيدة، 
واأن ترف�س كل ما يخالف ال�ســـرع حتى 

لو كان فيها نفع.
* القواريـــر: كلمـــة اأخـــرية توديـــن 

قولهـــا للمجلة؟
املجلـــة،  كادر  اأحيـــّي  ح�ســـني:ـ   اأم 
واأمتنـــى لهـــا النجـــاح لتكـــون نافـــذة 
القراء علـــى ثقافة اأهل البيت )عليهم 

ل�سالم(. ا
لقد كان الإحياء املجال�ـــس احل�سينية 
خ�سبـــة،  واأر�سيـــة  حتمـــي  ن�سيـــب 
وّثابـــة  ونفو�ـــس  متفائلـــة،  وجماهـــري 
بالعطـــاء والت�سحيـــة �ســـملت كل فرد 
حَتّمـــل روح الق�سية احل�ســـينية ويعمل 
علـــى اإحيـــاء مبادئها واإنعا�ســـها مدى 
احليـــاة، واأن اإقامـــة املاآمت احل�ســـينية 
والعمـــل على اإحيائها مـــن وقت الآخر، 
ما هي اإاّل ا�ســـتعدادًا الإحيـــاء الذكرى 
والعهـــد  والـــوالء،  العزميـــة  وتتجـــدد 
ون�ســـر الر�سالة ال�ســـماوية، وا�ستمرت 
املـــراأة يف ذلـــك العمـــل منـــذ اأن مل�ـــس 
الـــرتاب ج�ســـد القائد ال�ســـهيد )عليه 
ال�ســـالم( اإىل وقتنـــا احلـــايل والـــذي 
مـــا زالت فيه املراأة حتتـــذي مبثيالتها 
يف يوم كربالء ت�ســـتلهم منها الدرو�س 
والعـــرب، فتعيـــد الذكرى وتقـــدم فيها 
اأحدث االأ�ســـاليب والنماذج الع�سرية 
املالئمـــة واملنا�ســـبة مـــع واقـــع احلياة 

الع�سر. ومتطلبـــات 
املـــاآمت  زالـــت  ومـــا  كانـــت  فهكـــذا 

)الن�ســـائية(. احل�ســـنية 
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املوت خ���وف  الق���وم  وج���وه  عب�س���ت 
قلب اليمني على ال�سمال وغا�ض يف ال�
نك�سا الفوار����ض  الف�س���ل  اأب���و  وثن���ا 
متقدم���ًا ل���ه  باأ����ض  ذو  ك���ر  وم���ا 
�س���جاعة اأبي���ه  م���ن  ت���ورث  بط���ل 
باأ�س���ه م���ن  ب�س���دة  ال�س���الح  يلق���ى 
فان�س���اع يخط���ب باجلماج���م والكال
اأو ت�س���تكي العط����ض الفواط���م عنده
حام���ي الظعين���ة اأي���ن من���ه ربيع���ة
يقل���ه ال�س���قاء  الي�س���رى  كف���ه  يف 
خلت���ه املطه���م  رك���ب  اإذا  بط���ل 
واأنن���ي ال�سقي���ل  ب�سارم���ه  ق�س���مًا 
ل���ول الق�س���ا ملح���ى الوجود ب�س���يفه
فغ���دا يه���م ب���اأن ي�س���ول فل���م يط���ق
فليت���ه العلقم���ي  بجن���ب  وه���وى 
وطرف���ه احل�س���ني  مل�سرع���ه  فم�س���ى 
كاأن���ه اجلم���ال  حمج���وب  األف���اه 
�سيح���ة الب���وادي  م���الأ  وق���د  ن���ادى 
اأخ���ل ومل  النعي���م  يهني���ك  اأاأخ���ي 
حمم���د بن���ات  يحم���ي  م���ن  اأاأخ���ي 
م���ا خل���ت بعدك اأن ت�س���ل �س���واعدي
ه���ذا ح�س���امك من ي���ذب ب���ه العدى
هون���ت ي���ا اب���ن اأب���ي م�س���ارع فتيتي
اإنن���ي ال�س���ريعة  �س���در  مال���كًا  ي���ا 

مبت�س���م �ساح���ك  فيه���م  والعبا����ض 
لأو�ساط يح�سد يف الروؤو�ض ويحطم
يهزم���وا اأن  ثباته���م  اأ�س���د  ف���راأوا 
املتق���دم وراأ�س���ه  وف���ّر  اإل 
فيه���ا اأن���وف بن���ي ال�سالل���ة ترغ���م
حتط���م والرم���اح  تلث���م  فالبي����ض 
ينظ���م واملثق���ف  ين���ر  فال�س���يف 
املفع���م الف���رات  �سعدت���ه  وب�س���در 
مك���دم اأبي���ه  علي���ا  م���ن  اأي���ن  اأم 
املخ���ذم احل�س���ام  اليمن���ى  وبكف���ه 
مطه���م في���ه  يخ���ف  اأ�س���م  جب���اًل 
اأق�س���م ل  ال�س���ما  �ساعق���ة  غ���ري  يف 
ويحك���م ي�س���اء  م���ا  يق�س���ي  واهلل 
تتقل���م اإظف���اره  اإذ  كاللي���ث 
العلق���م ي���داف  ب���ه  لل�س���اربني 
متق�س���م وبين���ه  اخلي���ام  ب���ني 
ملث���م الو�س���يج  مبنحط���م  ب���در 
تت���اأمل لهوله���ا  ال�سخ���ور  �س���م 
منع���م واأن���ت  اأرزى  ب���اأن  تر�س���ى 
اإن �س���رن ي�س���رحمن م���ن ل يرحم

يق�س���م  وظه���ري  با�سرت���ي  وتك���ف 
يتق���دم ب���ه  م���ن  ه���ذا  ول���واك 
اأاأمل ه���و  ال���ذي  ي�س���كنه  واجل���رح 
متم���م ب���كاك  يف  عم���ري  لقلي���ل 

ال�سيخ جعفر احللي

ق�سيدة يف مدح اأبي الف�سل العبا�ض)عليه ال�سالم(
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�سيخ علي الفتالوي

مراثي ح�سينية

ملك���ت اأرواح ج���ن واإن����ض واأم���الك 
واأنا بيوم احل�س���ر اأرج���اك واأمالك 
النب���ي جدك واأب���و الك���رار واأملك 
الن�سه الزهرة الزجية. تنوف على 

و�س���يلة  رب���ك  مي  ح�س���ني  خ���ل 
و�س���يلة اأجريل���ة  الع���ني  ودم���ع 
و�س���يلة  يومي���ة  ح�س���ني  اأنخ���ة 
بالردي���ة. عن���ك  حج���اب  ي�س���ري 

�سحة اأح�س���ني لأجل الدين واأحياه 
واأحي���اه الق���راآن  منع���وا  بجتل���ك 

وحي���اه  ال�س���يف  م���ن  الف�س���ل  راح 
�س���اع بي���وم ذبح���ك عل���ى الوطية.

ن���ور اأن���ت ب�سل���ب �س���امخ والأرحام
بنف����ض نفدي���ك واأم���واٍل والأرحام

والأرح���ام  زايرك���م  بالدني���ا  ف���از 
�سحي���ة. بنهج���ك  املات���و  عل���ى 

اأم�س���ي وراي���ة  ال�س���هيد  نه���ج  عل���ى 
وراية اأي���ة  بحكة  اأذك���ر  وحدي���ث 

وراي���ة  حطل���ة  بالكل���ب  م���اأمت 
بالغا�سري���ة.  ال���رة  ف���وك  ت���رف 

زحف���ت على اخليم بالرا����ض واخلد 
واخل���د للمظل���وم  اجلف���ن  وي���ن 
ن���امي عل���ى ال���رب معف���ور واخل���د
الزجي���ة. روح  بالدم���ة  خم�س���ب 
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امل�سيحيون وال�سابئة 
املندائيون وال�سعائر احل�سينية
االإمـــام  ثـــورة  اأّن  علـــى  للتاأكيـــد 
احل�سني "عليه ال�سالم" لي�ست حكرًا 
على مكـــون دينـــي اأو مذهبـــي بذاته 
بقدر كونها ر�ســـالة اإن�ســـانية احتجت 
والف�ســـاد،  الظلـــم  مظاهـــر  علـــى 
يقيـــم اأبنـــاء الطائفتني امل�ســـيحيون 
العـــراق  يف  املندائيـــون  وال�سابئـــة 
مواكـــب عزاء ح�ســـينية تظهـــر فيها 
حالـــة التعاي�ـــس ال�ســـلمي التي جتمع 
بني مكونات اأطياف العراق املختلفة.
التـــي  وال�ســـور  املواقـــف  ومـــن 
ت�ســـاهد علـــى مـــدار ع�ســـرة حمرم 
احلـــرام هـــي املواقف التي ي�ســـارك 
بها عدد من امل�ســـيحيني مع اإخوانهم 
امل�سلمني يف منا�سبة ال�سابع والتا�سع 
وباخل�سو�ـــس العا�ســـر مـــن حمـــرم 
يف امل�ســـاركة مبـــاآدب الطعام، ف�سال 

عن اإقامـــة النذورات وطهـــي وتوزيع 
اعتـــزازا  اجلـــريان،  علـــى  الطعـــام 
االإمـــام  لق�سيـــِة  وتعظيمـــًا  وحمبـــة 

احل�ســـني عليه ال�ســـالم.
ويف جزر الكاريبي..

بهجـــت  ال�سحفـــي  ن�ســـر  فقـــد 
من�سور ريبورتاج حول يوم عا�سوراء 

هنـــاك .. جـــاء فيه:
اأو�ســـباين" يف  "بـــورت  يف مدينـــة 
البحـــر الكاريبي قـــرب كوبـــا، يقوم 
امل�ســـلمون كل عـــام باإعـــداد هـــودج 
كبري مطعـــم بالذهب والف�سة وملون 
باألـــوان زاهية، ويحملونه يف م�ســـرية 
كبرية يوم عا�ســـوراء، حيث ي�ســـارك 
يف تلك االحتفـــاالت كثري من الهنود 

مـــع الكاريبيني.. 
وراء  املحت�ســـد  اجلمهـــور  وي�ســـري 
"الهودج" حتف بهم الطبول واالآالت 
املو�سيقية، وهي تعزف اأنغامًا حزينة 

العا�سمة..  �سوارع  وتطوف 
وينتهي املوكـــب بهتافات املحتفلني 
بحياة احل�سني عليه ال�سالم ثم اإلقاء 
"الهودج" يف البحـــر لتحمله االأمواج 

ال�ساخبة اإىل االأعماق
 اأما العزاء ف�����ي 

نيجي�����ري������ا
ذكـــرى  امل�ســـلمون  فيحيـــي 
عليـــه  احل�ســـني  االإمـــام  ا�ست�ســـهاد 
ال�ســـالم يف يوم عا�ســـوراء من خالل 
مرا�ســـم خا�سة جتمعهم يف امل�ساجد 
والبيـــوت، ويرجـــو النيجرييـــون من 
اإحياء هذه الذكرى ا�ســـتلهام درو�س 
اجلهاد والت�سحية بالغايل والنفي�ـــس 

من اأجـــل رفعة االإ�ســـالم.
يف  هـــذه  العـــزاء  مواكـــب  واإّن 
عا�ســـوراء باتـــت تنت�ســـر يف نيجرييا 
حيث ت�ســـهد بع�س الـــدول االأفريقية 
زيارات متعددة للعتبات املقد�ســـة يف 

مرا�سم العزاء احل�سيني يف العامل
قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(:

 )اإنَّ لقتل احل�سني حرارًة يف قلوب املوؤمنني لن تربد اأبدًا( 
م�ستدرك الو�سائل: ج10
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عمـــوم العراق ومنهـــا عتبات كربالء، 
الـــدول  يف  ينت�ســـر  بـــداأ  فالت�ســـيع 
والتـــي  نيجرييـــا  ومنهـــا  االأفريقيـــة 
با�ســـرت باإقامة املرا�ســـم احل�ســـينية 

اأعوام. قبـــل 
وعقـــب زوال نظام �سدام امل�ســـتبد 
يف العراق وانفتاح هذا البلد على دول 
العـــامل كانت هنالـــك بـــوادر اأفريقية 
لزيـــارة العتبـــات املقد�ســـة يف العراق 

ومنها وفد مـــن نيجرييا بهدف 
االلتحاق باملدار�ـــس الدينية ومنهم 
من وفد لل�ســـياحة الدينية، اأو لدرا�سة 
وال�سيا�ســـية  االجتماعيـــة  االأو�ســـاع 

وباقي االأ�سعـــدة االأخرى.
وهـــذه الظـــروف جميعها اأ�ســـهمت 
يف امتـــداد ال�ســـعائر احل�ســـينية اىل 
نيجرييا والـــدول االأفريقيـــة املجاورة 

 . لها
ال�سعائر احل�سينية يف 

العا�سمة الربيطانية لن������دن
اأقيـــم اأول جمل�ـــس عـــزاء ح�ســـيني 
كان يف عـــام ١96٢ وذلك يف )ريجنت 
مو�ســـك( القدمي قبل اأن يهدم ويبنى 
مـــن جديـــد، وكان قبـــل ذلـــك ق�سرًا 
الأحـــد اللـــوردات .. ومل تكـــن هنالـــك 
مراكز اإ�ســـالمية اأو ح�سينيات، وحتى 

امل�ســـلمون ال�ســـيعة كانـــوا اأقلية، حيث 
كانوا ين�سمـــون اإىل بع�سهـــم البع�س 

العدد. لقلة 
واقعـــة  قـــراأ  مـــن  اأول  اأن  ويذكـــر 
عا�ســـوراء هـــو الربيطـــاين عبـــد اهلل 
هنـــاك  اإقامتـــه  اأثنـــاء  ويف  هوبـــت، 
تعرف على مرا�ســـم العزاء احل�سيني 
التـــي كانت تقـــام يف املـــدن العراقية، 
والحظ اأن كثريًا من امل�ســـلمني ال�سيعة 
يذهبـــون لزيـــارة امل�ســـاهد املقد�ســـة 
يف النجـــف وكربـــالء والكاظمية مما 
اآثـــار حـــب اال�ســـتطالع لديـــه االأمـــر 
الذي دفعه لدرا�ســـة االإ�ســـالم، انتهى 
بـــه اإىل اعتناق االإ�ســـالم على املذهب 
االإمامـــي االثني ع�ســـري وهو ما جعله 
حمـــط اهتمامـــه فيمـــا بعـــد، ولذلك 
عندما عـــاد اىل بريطانيـــا حر�س اأن 
تقام هذه املجال�ـــس وكان اأول من قراأ 
روايـــة م�ســـرع احل�ســـني يف العا�سمة 

الربيطانيـــة.
اأن  اإىل  كذلـــك  الو�ســـع  وا�ســـتمر 
تاأ�س�ست االإدارة اجلعفرية عام ١969 
على يد جمعية ال�ســـباب امل�ســـلم، تاله 
املجمع االإ�سالمي وكان مركزًا لتجمع 
اجلاليـــة يف اأواخر ال�ســـتينيات وبداية 
ال�ســـبعينيات تزايد اأعدادهم واأ�سبح 

مـــن الغري ممكـــن اأن ي�سمهـــم مركز 
واحـــد، فقد اأخذت كل جالية باإن�ســـاء 
مركـــز خا�س بهـــا، وتـــوزع املهاجرون 
علـــى معظم املـــدن الربيطانيـــة، ومل 
تقت�سر هذه املجال�ـــس على املراكز اأو 
احل�ســـنيات، فهنـــاك اأي�سًا املجال�ـــس 
التي يقيمها بع�ـــس االأفراد يف بيوتهم 
ويف  و�سفـــر  حمـــرم  �ســـهري  خـــالل 
املنا�ســـبات الدينية على امتداد ال�سنة 

اإحياًء للمنا�ســـبة. وذلك 
م�ســـرية  �ســـنويًا  لنـــدن  يف  وتقـــام 
ح�ســـينية يف اليوم العا�سر من املحرم 
وتنطلـــق مـــن الهايـــد بـــارك وتنتهـــي 
خاللهـــا  ترفـــع  االإ�ســـالمي  باملجمـــع 
االأعـــالم والرايـــات ال�ســـود التي تعرب 
عـــن احلـــزن لهـــذه املنا�ســـبة اإ�سافة 
اإىل املرا�ســـيم االأخرى يف احل�سينيات 

احلديثة. واملراكـــز 
اأما يف )اإندوني�سيا(

 فـــاأن لذكـــرى ا�ست�ســـهاد احل�ســـني 
)عليـــه ال�ســـالم( يف �ســـهر املحـــرم، 
حرمة مميزة لدى م�سلمي اإندوني�سيا 
اليـــوم  ويف  عـــام،  بوجـــه  اليـــوم  اإىل 
العا�ســـر من املحرم يقام متثيل رمزي 
ال�ست�ســـهاد احل�ســـني بن علـــي )عليه 
املحـــرم  �ســـهر  وي�ســـمى  ال�ســـالم(، 
)�ســـورا( وهـــذه الكلمـــة رمبا حترفت 
عـــن كلمـــة )عا�ســـورا(، ويطلـــق على 
املاأمت احل�ســـيني يف جزيرة �ســـومطرا 
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)التابوت(.  ذكـــرى 
اأمـــا يف جزيـــرة جـــاوا فلهـــذا اليوم 
تقديـــر خا�ـــس وعوائـــد خا�ســـة.. اإذ 
تطبـــخ ال�ســـوربا فقط علـــى نوعني من 
اللونـــني االأحمـــر واالأبي�ـــس ثـــم يجمع 
االأوالد وتق�سم ال�ســـوربا عليهم، وهذا 
رمـــز للحـــزن العميـــق بجمـــع االأوالد 
ال�سغـــار واالأطفـــال وذلـــك ت�سويـــرًا 
لليتم واحلزن، اأمـــا اللون االأحمر فهو 
رمز للدماء الطاهـــرة املراقة، واللون 
االأبي�ـــس رمـــز للخال�ـــس والت�سحية.

املحـــرم  �ســـهر  يعتـــرب  اليـــوم  واإىل 
و�سفـــر من كل �ســـنة عنـــد الكثري من 
االإندوني�ســـيني �سهرين حمرتمني لهما 
مكانتهما يف القلوب فال يقيمون فيهما 
اأفراحًا وال يعقـــدون زواجًا وال يجرون 
زفافـــًا، فاملعتقد ال�ســـائد اأن من اأقام 
اأفراحًا يف هذين ال�سهرين قد ي�سيبه 

. نح�س
اأما يف مقاطعة اأجيه 

ب�سومطرا ال�سمالية في�سمى 
�سهر املحرم �سهر ح�سن وح�سني

يعـــرف  ال  ال�ســـهداء  �ســـيد  حـــب 
تقـــام  بـــاك�ســـــــتان  ففــــي  احلـــدود 
ال�ســـعائر احل�ســـينية يف �ســـهر حمرم 
يف جميع املـــدن والقرى التـــي يتواجد 
فيها ال�ســـيعة، فـــاإىل جانب املجال�ـــس 
احل�ســـينية التي تقام يف )االإمام برا(
يف باك�ستان هناك مواكب العزاء التي 

ت�ســـري يف �ســـوارع املدن الرئي�ســـية.
ومـــن اأهـــم الطقو�ـــس التي متار�ـــس 
يف تلك املرا�ســـيم هو تقدي�ـــس فر�ـــس 
ذو  اجلنـــاح(  )ذو  املدعـــو  احل�ســـني 
ال�ســـرج الثمني الزاهي باالألوان، حيث 
ي�ســـع النا�ـــس عليـــه مئات مـــن باقات 

الورد والزهور بحيث تكون حماًل عاليًا 
وكبريًا، وخالل م�ســـرية )ذو اجلناح( 
يف موكب العزاء يتهافت عليه النا�ـــس 
للتـــربك بـــه وم�ســـح اأيديهـــم عليه ثم 

م�ســـح وجوههم بها.
و)ذو اجلنـــاح( هـــو )وقـــف( مـــن 
االأوقاف االإ�ســـالمية وال ي�ستخدم الأي 
غر�ـــس اآخر �ســـوى االحتفـــال بذكرى 
االإمام احل�ســـني )عليهم ال�سالم( يف 

حمرم. �سهر 
ومن اأكـــرب واأهم مواكـــب العزاء يف 
باك�ستان هو موكب )الزناجيل( الذي 

يتكون من جمموعات عديدة.
اأعـــالم  املواكـــب  بدايـــة  وترفـــع يف 
عديدة وملونة، ومن اأهم تلك االأعالم 
)راية العبا�س( وهو علم اأخ�سر اللون 

يرفـــع عاليـــًا يف املواكـــب اأو )االإمـــام 
برا( وقد كتب عليه ) يا عبا�ـــس( وقد 
ذكر اأحد ال�ســـهود اأنه �ســـاهد بنف�ســـه 
)راية العبا�ـــس( وهـــي مثبتة حتى يف 
باب مكتب ال�ســـيد بنازير بوتو رئي�سة 

باك�ســـتان ال�سابقة.
اأما يف ت����ركي����ا

فتنت�ســـر مرا�ســـم العزاء احل�سيني 
من مناطق عـــدة خ�سو�سًا اأذربيجان 
الرتكيـــة علـــى ال�ســـاحل الغربي لبحر 
قزويـــن خـــالل الن�ســـف الثـــاين من 

القرن التا�ســـع ع�ســـر، واتخذت 
لها �سعائر وطقو�سًا خمتلفة..

اأما يف ا�ســـتنبول فتقـــام االحتفاالت 
بيـــوم عا�ســـوراء يف اإحـــدى اخلانـــات 
با�ســـا،  يو�ســـف  جامـــع  ويف  الكبـــرية 
حيـــث  ال�ســـيعة،  حـــارة  يف  وكذلـــك 
ت�ســـري مواكب �ساربـــي اجلنازير، يف 
حـــني يقـــوم املت�سوفـــة البكدا�ســـيون 
اأدرنـــة  يف  خ�سو�ســـًا  االأنا�ســـول،  يف 
وقزلبا�ـــس بال�سيام والزهـــد والنواح 
ال�سامت، فال ياأكلون وال ي�سربون اأية 
قطرة ماء موا�ســـاة لالإمام احل�ســـني.
قلبـــه  ي�ســـون  ال  اأن  املـــرء  وعلـــى   
ول�ســـانه فح�ســـب، بل عليه اأن يتجنب 
االإ�ســـاءة اأو اإيذاء اأي اإن�ســـان كان واأن 

ال يقتـــل اأيـــًا مـــن الكائنـــات احلية 
االأخـــرى، وبكلمـــة وجيـــزة على 

املـــرء اأن ميتنـــع عـــن كل متـــع 
احليـــاة وملذاتهـــا حتى اليوم 

ع�ســـر. احلادي 
ف����ي م�س�����ر

ال�ســـعائر  اإقامـــة  بدايـــة  اإّن 
�ســـعائر  م�ســـر)  يف  احل�ســـينية 

احلزن على احل�ســـني يوم العا�سر من 
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حمرم( كانت تقام اأيام االأخ�ســـيديني، 
وات�ســـع نطاقها اأيـــام الفاطميني الذين 
جعلوا يوم عا�ســـوراء يـــوم حداد وحزن 
ر�ســـمي تتعطـــل فيـــه االأ�ســـواق ويقـــام 
فيـــه �ســـماط احلـــزن الـــذي ينظـــم يف 
منتهى الب�ســـاطة يف بهو ب�سيط ويجهز 
باأ�سنـــاف الطعـــام اخل�ســـنة مثل خبز 

ال�ســـعري والعد�ـــس االأ�ســـود واجلنب.
ويح�ســـره اخلليفـــة الفاطمـــي، وهو 
ملثم ويف ثياب قامتة، كما كان االأمراء 
ورجـــال الدولـــة ي�ســـاركون اخلليفة يف 
�ســـماط وهـــم ملثمـــون حفـــاة االأرجـــل 

تعبـــريًا عن احلـــزن العميق.
ومـــن ذلـــك احلـــني اأخـــذ امل�سريون 
يقيمون ال�ســـعائر يف ذكرى ا�ست�ســـهاد 
يـــوم  يف  وخا�ســـة  احل�ســـني  االإمـــام 
عا�ســـوراء . وانت�ســـر العزاء احل�ســـيني 
يف م�ســـر خالل حكم الوزير اأف�سل بن 
بدر الدين الذي كان يح�سر مرا�ســـيم 
الندب على احل�ســـني يوم عا�ســـوراء يف 

م�ســـجد القاهرة حيث يجل�ـــس العلماء 
والفقهاء والوزراء ويقوم اأحد اخلطباء 
بتـــالوة مرثيـــة حزينـــة عن ا�ست�ســـهاد 

االإمام احل�ســـني عليه ال�ســـالم. 
وتقام �ســـنويًا مرا�ســـيم عا�ســـورائية 
يف م�ســـر وخا�سة يف م�ســـجد �ســـيدنا 
احل�ســـني الـــذي يقـــع يف حي احل�ســـني 
بجانـــب اجلامـــع االأزهـــر يف القاهـــرة 
ويتو�ســـط امل�ســـجد �سريح يطلـــق عليه 
امل�سريون )قبة االإمام احل�سني(، وهو 
مزار كبري يوؤمه اآالف امل�سلمني للتربك 
الفاحتـــة  وقـــراءة  اهلل  اىل  والتقـــرب 
وال�سالة وطلب ال�سفاعة ويعترب االإمام 
احل�ســـني عليه ال�ســـالم اأعظم االأولياء 
املقد�سني  يف م�سر ويحتفل امل�سريون 
بيـــوم والدتـــه ويقيمون �ســـعائر )حزن 
عا�سوراء ( كما ي�سميها امل�سريون يوم 

ا�ست�سهاده. 

ال�ســـعائر  اإقامـــة  جعـــل  اإن 
اأ�سا�ـــس ومهـــم اىل  احل�ســـينية �ســـبب 
توحيد الكلمـــة ومَلْ ال�سفـــوف وترا�س 
االأفـــراد والتما�ســـك والتالحـــم ونبـــذ 
الفرقـــة والعـــداء والتناحـــر والتطاحن 
والت�ســـاجر، فمجال�ـــس احل�سني )عليه 
ال�ســـالم( اإمنا هي يف واقعها ذكر اهلل 

�ســـبحانه وتعـــاىل.
واإن اكت�ســـاب االإمام احل�ســـني )عليه 
ال�ســـالم( اخللـــود بحقيقتـــِه وذلك اأنه 
قدم اأعلى �ســـور العبودية لرب العاملني 
وهي الفداء بالنف�ٍس واالأهل واالأ�سحاب 

والنفي�س. وبالغايل 
))فهنيئـــا ملـــن يقيـــم هذه ال�ســـعائر 

احل�سينية((

فاطمة �ساحب عبا�س

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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الــعــنــايــة  اأو  الــتــمــريــ�ــس  يــعــتــرب 
امــتــدادًا  املــنــزل  داخـــل  باملري�س 
للعناية باملري�س داخل امل�ست�سفى، 
وقد تتفوق االأ�سرة على امل�ست�سفى 
تقدم  الــتــي  اخلــدمــات  بع�س  يف 

للمري�س. 
التي  اخلــدمــة  تق�سيم  وميــكــن 
لــلــمــريــ�ــس يف املـــنـــزل اىل  ــقــدم  ت

ق�سمني:

مدربة. 
ففي اخلدمة املنزلية العادية تتم 

العناية باملري�س داخل االأ�سرة من 
والنظافة  املنا�سب،  الطعام  حيث 
الــعــامــة، وا�ــســتــخــدام الــكــمــادات 
وتقدمي الوجبات الغذائية واالأدوية 

يف مواعيدها. 
اأما اخلدمة املنزلية املدربة فهي 
تدريب  اىل  حتتاج  التي  اخلــدمــة 
قيا�س  مثل  املري�س  مــع  للتعامل 
ال�سغط  وقــيــا�ــس  ــراة  احلــ ــة  درجـ

و�سرعة النب�س واإعطاء احلقن. 
واملدربة  العادية  اخلدمة  وتتم 
ــراف واطـــــــالع الــطــبــيــب  ــ ــس ــ ــاإ� ــ ب

املخت�س. 
مزا

يا التمري�ض املنزيل: 
اأواًل: احلالة النف�سية: 

ــات احلــديــثــة  ــسـ ــدرا�ـ ــت الـ ــت ــب اأث

التي  القدمية  الدرا�سات  واأيـــدت 
احلــالــة  اأن  اىل  اأ�ـــســـارت  طــاملــا 
االأثر  اأكــرب  لها  للمري�س  النف�سية 
وت�سرع  املــر�ــس،  على  التغلب  يف 
من عملية ال�سفاء، فكلما حت�سنت 
كــان  للمري�س  النف�سية  احلــالــة 

�سفاوؤه اأ�سرع. 
ثانيًا: التوفري املادي: 

ــل  ــ داخ ــس  ــ�ـ ــريـ املـ وجــــــود  اإنَّ 
بــاخلــدمــات  ومتــتــعــه  امل�ست�سفى 
املــتــوفــرة يــكــون مــكــلــفــًا، وكــذلــك 
م�ساق  يــتــحــمــلــون  الــذيــن  االأهــــل 
الكثري  ويبذلون  ــاب  واالإي الذهاب 

من اجلهد واملال. 
ثالثًا: الرتابط االأ�سري: 

ي�سعر املري�س داخل اأ�سرته باأنه 
اأ�ــســرتــه،  ع�سو غــري مــعــزول عــن 

الثاين: الق�سم 
خدمة منزلية مدربة 

الق�سم الأول:
خدمة منزلية عادية

مزايا التمري�ض املنزيل: 

املنزيل التمري�ض 
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قـــرارات  ويــ�ــســارك  معها  يتفاعل 
االأ�سرة التي تلتف حوله وتهتم به. 

وت�سمل  الــطــبــيــة:  الــعــنــايــة   -١
باأوقاته،  املنا�سب  الـــدواء  تقدمي 
وتقدمي الوجبات الغذائية اخلا�سة 
واخلا�سعة لو�سفات طبية، وقيا�س 
و�سرعة  وال�سغط  احلــرارة  درجــة 
تغيري  اىل  بــاالإ�ــســافــة  الــنــبــ�ــس 

ال�سمادات وغريها. 
املري�س:  بنظافة  العناية   -٢

وتق�سم اىل: 
* نظافة املري�س نف�سه والعناية 
باأجزاء ج�سمه مثل العناية ب�سعره 

واأ�سنانه وتدليكه. 
ــ�ــس  ــان واملــالب ــكـ ــظــافــة املـ * ن
املري�س  فــرا�ــس  نــظــافــة  وت�سمل 
واملنا�سف  وال�سرا�سف  و�ــســريــره 
وتطهري  ت�ستخدمها  التي  والثياب 

الغرفة. 
رئي�سيًا  عــامــاًل  النظافة  تعترب 
انت�سار  عــدم  على  املــ�ــســاعــدة  يف 
اأن  اجلراثيم و�سرعة منوها، ومبا 
املري�س يف العادة يكون غري قادر 
على العناية بها فال بد من تقدمي 
خدمات اإما كلية اأو جزئية بحجم 
على  نف�سه  املري�س  وقدرة  املر�س 

امل�ساعدة. 
اأثر  لها  املمر�س  نظافة  وكذلك 
كبري يف اإن�ساء بيئة نظيفة، فيكون 
جيدًا  يديه  يغ�سل  اأن  عليه  لزامًا 
قبل اأي اإجراء متري�سي وبعده واأن 
يعتني بنظافة مالب�سه واأدواته قبل 

وبعد ا�ستخدامها. 

ى من اخلربة يف التعامل مع 
املري�ض: 

من  درجة احلرارة:  قيا�س  اأواًل: 
�سحة  مراقبة  يف  الهامة  ــور  االأمـ
املري�س هي درجة احلــرارة حيث 
با�ستمرار  احلـــرارة  درجــة  توؤخذ 
من  امل�ستقاة  ــادات  ــس ــالإر� ل وفــقــًا 
ب�سكل  ــدون  وتـ املخت�س  الطبيب 
عليها،  الطبيب  ــالع  الإطــ منظم 
ويجب االأخذ بعني االعتبار نظافة 
درجة  اأخذ  يف  امل�ستخدم  املقيا�س 
بقطنة  م�سحه  يتم  حيث  احلــرارة 
ا�ستخدامه،  قبل  بالكحول  مبلله  
على  ت�ساعد  الــتــي  الــعــوامــل  ومــن 

زيادة درجة احلرارة: 
* التمارين واجلهد الع�سلي. 

* تناول الطعام. 
* ارتفاع درجة حرارة البيئة. 

* االنفعاالت.
ثــانــيــًا: قــيــا�ــس الــنــبــ�ــس: يعرف 
على  الــقــدرة  بــاأنــه  النب�س  قيا�س 
ال�سرياين  الوعاء  متدد  ا�ست�سعار 
الدموية  املوجة  قــوة  عن  الناجم 
ورجوعه)الوعاء  القلب  من  االآتية 
ــة  ــي الــ�ــســريــاين( اىل حــالــتــه االأول

بتاأثري خا�سيته املرنة. 
ــاإنَّ قيا�س  فـ ــرارة  وكــدرجــة احلــ
على  هامًا  موؤ�سرًا  يعترب  النب�س 
اأعماله  وانتظام  اجل�سم،  �سحة 
نب�س  قيا�س  وعــنــد  البيولوجية، 
ــذ بعني  ــد مــن االأخــ ــان ال ب ــس ــ� االإن
ــورا  اأمـ هــنــالــك  اأن  اىل  االعــتــبــار 

الــنــبــ�ــس مثل  بــ�ــســرعــة  تــتــحــكــم 
الوقت من اليوم واجلن�س وحاالت 
العمر  اىل  بــاالإ�ــســافــة  االنــفــعــال 
وطبيعة املر�س وو�سعية اجل�سم.  

ثالثًا ال�سغط الدموي ال�سرياين: 
ال�سرياين  الدموي  ال�سغط  يعرف 
على  اجلانبي  ال�سغط  اأنـــه  على 
النا�سئ  الدموية،  االأوعية  جدران 
م�سببًا  فــيــهــا  ــدم  ــ الـ ــرور  ــ مـ عـــن 
�سغط  بني  ما  ويتذبذب  متددها، 
انقبا�سيًا  ي�سمى  ومنخف�س  عال 
الطبيعي  واملــعــدل  انب�ساطيا،  اأو 
 ،)١٢٠/8٠( هــو  البلوغ  �سن  يف 
لقيا�س  خــا�ــس  جــهــاز  وي�ستخدم 
طبيب  ــمــاعــة  ــس و� ــدم  ــ الـ �ــســغــط 
باالإ�سافة اىل دفرت خا�س لتدوين 

النتائج كالوقت والعمر.
العوامل املوؤثرة على �سغط الدم

يختلف �سغط الدم من �سخ�س 
مثل:  كثرية  بعوامل  ويتاأثر  الآخــر 
احلجم الكلي للدم، وحجم �سربة 
القلب، ولزوجة الدم باالإ�سافة اىل 
العمر واجلن�س والوزن واالنفعاالت 
واال�سرتخاء  الريا�سة  وممار�سة 
عند  الدم  �سغط  ويكون  وغريها، 
الن�ساء،  عند  منه  اأعلى  الــرجــال 
عند  الـــدم  �سغط  يــكــون  وكــذلــك 
االأطفال منخف�سًا ويبداأ باالزدياد 
مع التقدم يف العمر، وكذلك الوزن 
فكلما زاد الوزن زاد �سغط الدم، 
اأي�سا حيث يرتفع �سغط  والطعام 
ــاول الــطــعــام وبعد  ــن الـــدم بــعــد ت
ممار�سة الريا�سة وبعد االنفعاالت 
النوم يف خف�س  وي�ساهم  والتوتر، 

�سغط الدم. 

كيف تتم العناية باملري�ض 
داخل املنزل؟ 

الأمور التي حتتاج اىل تدريب 
وم�ستوى من اخلربة يف التعامل 

مع املري�ض: 
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تدفـــع  التـــي  االأ�ســـباب  اأحـــد  اإنَّ 
بالرجـــل واملراأة اىل الـــزواج وحتمل 
م�ســـوؤولياته اجل�ســـيمة هـــو ال�ســـعي 
لتحقيق حالة من اال�ستقرار الروحي.
وتبـــداأ  والفتـــاة  الفتـــى  يقـــرتن 
حياتهمـــا اجلديدة ويف قلبيهما عزم 
علـــى بنـــاء م�ســـتقبلهما على اأ�س�ـــس 
متينة يوفر لهما �ســـعورًا بالطماأنينة 

وال�سالم. 
مـــا  اإذا  بزوجتـــه  الرجـــل  يلـــوذ 
داهمته اخلطوب في�سعر بالثقة تعمر 
قلبـــه ، وتلجاأ املـــراأة اىل زوجها لدى 
�ســـعورها باخلطر فتح�ـــس بال�سكينة 
متالأ قلبها ، فالزواج يعني الت�سامن 
،احلـــب، التكافل ، االحتـــاد، واأخريًا 
املـــالذ االآمن الـــذي يوفـــر للزوجني 

�ســـعورًا باالأمن .

مـــن  اىل  بحاجتـــه  املـــرء  ي�ســـعر 
يقف اىل جواره وهو ي�ســـق طريقه يف 
احلياة، اإنَّه ال ي�ستطيع اأْن يتحمل كل 
اأعبائها مبفرده ولذا فاإّنه يطمح اىل 
�ســـريك يخفف من االأعباء التي ينوء 

. بحملها
وتطمـــح املـــراأة اأْن تـــرى يف زوجها 
ذلـــك االأب الرحيـــم الـــذي ي�سمهـــا 
بعطفه ويغمرها بحبه كما اأنَّ الرجل 
يطمـــح اأْن يـــرى يف زوجتـــه تلك االأم 
الروؤوم التي مت�سح على راأ�سه وتغمره 
بحنانهـــا الفيا�س ومـــن اأجل حتقيق 
هـــذه ال�ســـورة اجلميلة مـــن احلياة 

الزوجيـــة فاإنَّ على الزوجني ال�ســـعي 
املتوا�سل والعـــزم االأكيد يف االبتعاد 
عـــن روح االأنانية والعمـــل باإخال�س 
وتفـــان علـــى تثبيت عـــرى الت�سامن 

واحلب واالإيثار والوفـــاء بينهما.
ككيـــان  االأ�ســـرة  الرجـــل:  قيـــادة 
�سغـــري يحتـــاج اىل قيـــادة وتر�ســـيد 
وهـــي م�ســـوؤولية يتحملهـــا الرجل مع 
التاأكيـــد علـــى اأّنهـــا لي�ســـت امتيازًا 
للرجل بقدر ما هي م�سوؤولية ج�سيمة 
تتطلـــب البـــذل والعطاء والت�ســـاور.

الرجل هو عماد االأ�ســـرة واخليمة 
التـــي يجد فيهـــا اأع�ساء االأ�ســـرة ما 

ي�سبون اليه مـــن الراحة واالأمل.
واإذا كان املـــرء يحتـــاج اىل منوذج 
يقتدي به يف حياتـــه، فاإنَّ الرجل هو 

الأب والأم

الأمن العائلي
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خري مثـــال للمراأة تتعلـــم منه الكثري 
الكثـــري يف حياتها، ذلـــك اأنَّ املراأة ال 
تنتظـــر من زوجهـــا اأْن يلبي حاجتها 
اجلن�ســـية فح�ســـب بل تنتظر ما منه 
ما هـــو اأكرث مـــن ذلك، اإّنهـــا تنتظر 
منه اأْن يكون اإن�ســـانًا نا�سجًا ي�ســـعر 
بامل�ســـوؤولية ومـــالذًا اآمنـــًا حت�ـــس يف 

داخلها بالطماأنينـــة واالأمن .
املراأة م�ســـكن قال تعـــاىل: "ومن 
مـــن  لكـــم  خلـــق  ان  آياتـــه 
انفســـكم ازواجا لتســـكنوا اليها 

وجعـــل بينكـــم مـــودة ورمحـــة".
يحقـــق الـــزواج �سمن مـــا يحققه 
من اأهـــداف كبـــرية �ســـعورًا باالألفة 
الوحـــدة  اأحا�سي�ـــس  علـــى  ويق�ســـي 
والغربة التي متوج يف اأعماق االإن�سان 
قبل اإقدامه على الزواج ي�سعر الرجل 
بعوا�سف احلياة تلفح وجهه ويح�ـــس 
ب�سغوطهـــا عليه، فاإذا دخـــل منزله 
مالأت م�ساعر الراحة قلبه وهو يرى 
زوجته ت�ســـتقبله بابت�ســـامة م�ســـرقة 
تغ�ســـل قلبه من الهمـــوم ومتالأ روحه 

بالثقة واالعتداد بالنف�ـــس .
عليـــه  علـــي  االإمـــام  كان  لقـــد 
ال�ســـالم وبالرغـــم مما عـــرف عنه 
بتحملـــه للخطـــوب واملحـــن، ي�ســـرع 
اىل منزله اإذا مـــا داهمته امل�سائب 
قلبـــه  تغمـــر  بالطماأنينـــة  في�ســـعر 
وروحـــه، ومل يكن ذلك �ســـوى وجوده 

ال�ســـالم(. قـــرب فاطمـــة )عليها 
اإظهـــار املودة: ال�ســـك بـــاأّن املودة 
واحلب يولـــدان مع الـــزواج، فهناك 
اندماج وتفاعل ين�ســـاأ لدى الزوجني 
اأّن  غـــري  االأيـــام  مبـــرور  ويرتعـــرع 

االإ�ســـالم يطلـــب من الرجـــل واملراأة 
اإظهـــار حبهما املتبـــادل لتاأكيدِه اأواًل 
ولتجذيرِه ثانيـــًا، فقد يرتكب الرجل 
اأو املـــراأة خطـــاأ ما فيف�ســـر على غري 
حقيقتـــه وعندهـــا يولد ال�ســـك ولذا 
ومـــن اأجل حمو تلـــك ال�ســـكوك فاإنَّ 
اإعـــالن احلـــب واإظهار املـــودة يعترب 
عاماًل مهمًا لتبديد �سباب الظنون.
كمـــا اأّن احليـــاة امل�ســـرتكة تتطلب 
تفاهمـــًا م�ســـتمرًا مـــن اأجـــِل تكامل 
الزوجـــني وبنـــاء حياتهما امل�ســـرتكة 

على اأُ�س�ـــسٍ متينـــة وقوية.
تعزيـــز املعنويـــات: احليـــاة بحـــر 
متالطـــم االأمـــواج زاخـــرة باالألوان 
واملحـــن التـــي تزلـــزل القلـــوب ولذا 
فاإّن علـــى الزوجني الوقـــوف معًا يف 
مواجهة مـــا يعرت�سهما مـــن اأمواج.

الرجـــل ينا�ســـل ويكافح مـــن اأجِل 
لقمة العي�ـــس ويتحمل يف �سبيل ذلك 
األوانًا من املتاعب وال�سغوط التي قد 
تزلزل اإميانه باحلياة وهنا يربز دور 
املـــراأة يف بعـــث روح الثقـــة بنف�ســـه 
وت�ســـجيعه على مقاومـــة ما يعرت�سه 

م�سكالت. من 
وقوفهـــا  خـــالل  ومـــن  املـــراأة  اإّن 
اىل جانـــب زوجها يف معرتك احلياة 
�سوف ت�سنع بطاًل قادرًا على حتدي 

كل األـــوان املحن .

توفـــري  يف  املهمـــة  امل�ســـائل  مـــن 
االأمن العائلي هو التعاون بني الرجل 
واملراأة اإذ لي�ـــس من اللياقـــة اأبدًا اأْن 
تقف املراأة مكتوفة اليدين وهي ترى 

زوجها يكافح ويكدح ويت�سبب عرقًا 
وينزف جهـــدًايف �ســـبيل توفري لقمة 
العي�ـــس الكرمي، ولي�ـــس مـــن املنطق 
مطلقـــًا اأْن يجل�ـــس الرجـــل يف زاوية 
من البيت دون اكرتاث بزوجته التي 
تدور يف البيت هنا وهناك ... تغ�سل 
الثيـــاب وتطهو الطعـــام وترتب اأثاث 

البيت. 
اإنَّ التعـــاون بـــني الزوجـــني ي�ســـيع 
اأجـــواء املحبـــة والـــدفء يف ف�ســـاء 

االأُ�ســـرة ويزيدهـــا مهابـــة وجالالً.

عـــف  ُي�سّ َهـــّدام  ُمّعـــول  التنكيـــل 
اأ�سا�ـــس البنـــاء العائلـــي ويبـــث روح 

. الزوجيـــة  العالقـــات  الفتـــور يف 
ينبغـــي  فـــال  املـــراأة  تخطـــئ  قـــد 
للرجل اأْن ينكل بهـــا الأنَّ ذلك يجرح 
كرامتهـــا وقـــد يخطـــئ الرجـــل فال 
يجوز للمراأة اأْن تلوم زوجها الأنَّ ذلك 

ي�سعـــف من ثقته بنف�ســـه.
حافـــل  الب�ســـري  الن�ســـاط 
ال  مـــن  اأنَّ  والقاعـــدة  باالأخطـــاء، 
يخطئ ال ميكـــن اأْن ي�سيب فاخلطاأ 
مدر�ســـة تعلـــم االإن�ســـان اأْن ي�ســـلك 

ال�سائـــب. الطريـــق 

يتحمـــل الزوجـــان م�ســـوؤولية بـــث 
الـــدفء يف اأجواء االأُ�ســـرة غـــري اأّن 
املـــراأة مبـــا وهبها اهلل مـــن العاطفة 
ذلـــك  يف  االأكـــرب  الق�ســـط  تتحمـــل 
فاملـــراأة خمزن للعواطف االإن�ســـانية 

وينبـــوع احلـــب ال�سايف .

التعاون

التنكيل عدم 

اإ�ساعة الدفء
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اإنهـــا بروحهـــا الوثابـــة ميكنها ان 
ت�ســـيع الن�ســـاط واحليويـــة يف البيت 
وبابت�ســـامتها احلنون تتبدد ال�سحب 
ويتال�ســـى ال�سباب فت�ســـرق �سم�ـــس 
احلب وتغمر املنزل بالدفء والنور.
املراأة �ســـّيد البيت وامل�ســـوؤول االأول 
يف اإدارة مملكتهـــا ال�سغـــرية. اإّنهـــا 
ومـــن خـــالل مهارتها وفنهـــا ودقتها 
ميكنها اأْن جتعل جميع االأ�ســـياء فيه 

باحلياة. تنب�س 
وينبغي على املـــراأة اأْن حتول بيتها 
اىل واحـــة �سغـــرية وارفـــة الظـــالل 
فـــاإذا عـــاد زوجهـــا بعـــد عنـــاء يوم 
حافل بالن�ســـاط واجلهد وجد جميع 
في�ســـعر  ت�ســـتقبله  وكاأنهـــا  االأ�ســـياء 
بالراحة تغ�سل كل تعبه وهمومه وقد 
جـــاء يف االأحاديث ال�ســـريفة )جهاد 

التبعل(. ح�ســـن  املراأة 

عندمـــا يعـــود الرجـــل اىل البيـــت 
يكون همـــه االأول اأْن يلتقط اأنفا�ســـه 
يف مكاٍن مريح ولذا فـــاإّن على املراأة 
اأْن تدرك هذه امل�ســـاألة فهيئ ل�سريك 
حياتهـــا ما ينا�ســـب ذلك لكـــي ينعم 
زوجهـــا بق�ســـط وافـــر مـــن الراحـــة 

والهدوء.
اأْن  الرجـــل  علـــى  اأّن  كمـــا 
تكـــن  مل  زوجتـــه  اأّن  يـــدرك 
ا�ســـرتاحة  يف  وقتهـــا  تق�ســـي 
طويلة، اإّنها هي االأخرى تعمل 
وتـــدور يف املنـــزل مـــن اأجـــل 
اإجنـــاز اأعمالـــه وم�ســـتلزماته 
العديـــدة ولـــذا فعليـــه اإذا مـــا 

ا�ســـتمتع با�ســـرتاحته اأْن يبـــادر اىل 
م�ســـاعدة زوجته يف �سوؤونها املنزلية 
ذلك اأنَّ هذا االإح�سا�س �سوف ي�سب 
يف م�سلحة االأ�ســـرة وي�سيع فيها جوًا 

واالن�ســـجام. التفاهم  مـــن 
احليـــاة الزوجية تعـــاون وت�سامن 
)خريكـــم خريكم الأهله( كما ورد يف 
احلديث ال�سريف وال ينبغي اأن نن�سى 
هنا اجلانب العبادي يف هذه امل�سائل 
فاهلل �سبحانه يثيب املح�سن ويعاقب 

امل�سيء.

والتـــي  امل�ســـجعة  العوامـــل  مـــن 
ت�ســـاعد على اإ�ســـاعة االن�ســـجام يف 
وقتـــه  يف  واملديـــح  الثنـــاء  االأُ�ســـرة 
وظرفه املنا�ســـب اإّنه دفة من احلياة 
ي�سخها الرجل يف روح امراأته عندما 
يثنـــي على عمل ما قامـــت به كما اأّنه 
و�ســـام �ســـرف متنحه املراأة لزوجها 
عندمـــا متتدح موقفه من م�ســـاألة ما 
، فاالإن�سان يحتاج اىل ثناء االآخرين 
لكي يتقدم يف عمله ويبدع فالت�سجيع 
لـــه دوره البناء يف التكامـــل والتقدم 

االإمام. نحو 
اأجـــل  ومـــن  الزوجـــني  علـــى  اإّن 

اإ�ساعة االن�ســـجام يف االأُ�سرة البحث 
عن النقاط االإيجابيـــة يف كل منهما 
وتنميتهـــا والغ�ـــس عن العيـــوب قدر 
االإمـــكان ومعاجلتهـــا بطريقة هادئة 
بعيـــدًا عن اأ�ســـلوب التنكيل والتقريع 
واالإهانـــة. اإّن امتداح الرجل لزوجته 
�ســـوف يجعل له مكانًا اثريًا يف قلبها 
كما اأّن ثناء املراأة على زوجها �سوف 

يوفـــر لها منزلة �ســـامية يف قلبه .

وال�ســـرب  التحمـــل  فـــاإّن  واأخـــريًا 
مـــن العوامل املهمـــة يف توفري االأمن 
االأُ�ســـري. واأّن على الرجل اأْن يتحمل 
�سلوك زوجته وال يثور يف وجهها لدى 
كل هفـــوة ت�سدر عنها. كما اأّن املراأة 
عليها اأْن ت�سرب فال تت�سرف بردود 
فعـــل مت�ســـنجة اأزاء موقـــف مغيـــظ 
ي�سدر عن زوجها . واأّن من عالمات 
العقل �سبط النف�ـــس وعدم االنقياد 
وراء االأهـــواء النف�ســـية فينبغي على 
املـــرء اأْن يبدي اأكرب قدر من احلكمة 

ومواقفه. �سلوكه  يف 
ولي�ســـا  حيـــاة  �ســـريكا  الزوجـــان 
غرميني ينتظران ت�ســـوية احل�ســـاب 
بينهمـــا يف كل حلظـــة بـــل اأحدهمـــا 
يكمل االآخر وكالهما يتعاونان 
علـــى حتمـــل اأعبـــاء احلياة . 
واأول خطوة يف هـــذا الطريق 
هـــو اأْن يتحمل اأحدهما االآخر 
املنا�ســـبة  الفر�ســـة  منتظـــرًا 
لتقـــومي اعوجاجـــه وت�سحيح 

انحرافه.

قدر من الراحة

الثناء

التحمل
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هِ الرَّحْمَِن الرَّحِيـــِم "َذلِكَ  بِسْـــِم اللَّ
ـــهِ َفِإنَّهَـــا مِـــنْ  ـــمْ شَـــعَائِرَ اللَّ وَمَـــنْ يُعَظِّ

احلج:3٢ تَْقوَى الُْقُلوِب" 
اإن مـــن اأهـــم الزيـــارات املخ�سو�سة 
ال�ســـالم(،  لالإمـــام احل�ســـني )عليـــه 
مـــن  الأنهـــا  االأربعـــني(  )زيـــارة  هـــي 
عالمـــات االإميـــان كما ورد عـــن االإمام 
احل�ســـن الع�ســـكري )عليه ال�ســـالم(: 
�ســـالة  خم�ـــس:  املوؤمـــن  ))عالمـــات 
اخلم�ســـني، وزيارة االأربعـــني، والتختم 
يف اليمـــني، وتعفـــري اجلبـــني، واجلهر 
الرحيـــم((.  الرحمـــن  اهلل  بب�ســـم 
مدارك االأحكام: ال�سيد حممد العاملي 

36٠ /3 ج
قـــال اأبـــو عبـــد اهلل عليـــه ال�ســـالم : 

))مـــن خرج مـــن منزلـــه يريـــد زيارة 
احل�ســـني بن علي �سلـــوات اهلل عليهما 
اإن كان ما�ســـيًا كتـــب اهلل له بكل خطوة 
ح�سنة وحط عنه �سيئة ، واإن كان راكبًا 
كتـــب اهلل له بـــكل خطوة ح�ســـنة وحط 
عنـــه �ســـيئة حتى �ســـار يف احلائر كتبه 
اهلل من املفلحني املنجحني. فاإذا ق�سى 
منا�ســـكه كتبه اهلل مـــن الفائزين حتى 
اإذا اأراد االن�سراف اأتاه ملك فقال : اإن 
ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليه واآله يقروؤك 
ال�سالم ويقول لك : ا�ستاأنف العمل فقد 
غفر اهلل لك ما م�سى(( املزار الكبري : 

ال�ســـيخ املفيد/ �س3٠
لقـــد حـــث جميـــع االأئمـــة )عليهـــم 
ال�ســـالم( اأ�سحابهـــم ومواليهـــم على 
املواظبـــة على زيـــارِة االإمام احل�ســـني 

)عليه ال�سالم(، فقد ورد عن اأم �سعيد 
االأحم�ســـية عـــن اأبـــي عبـــد اهلل ) عليه 
ال�ســـالم ( قالت : قال يل : يا اأم �ســـعيد 
تزوريـــن قرب احل�ســـني ، قالـــت : قلت : 
نعـــم ، فقال يل : زوريه فـــاإّن زيارة قرب 
احل�سني واجبة على الرجال والن�ساء(( 
كامل الزيـــارات: جعفر بـــن حممد بن 

قولويه:٢37
 ويف روايـــة اأبـــي �ســـعيد القا�سي قال 
: دخلت على اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم 
يف غرفة له ف�ســـمعته يقول : ))َمْن اأتى 
قرب احل�ســـني ما�ســـيًا كتـــب اهلل له بكل 
خطوة وبكل قـــدم يرفعها وي�سعها عتق 
رقبة من ولد اإ�سماعيل . . احلديث((. 
العاملـــي  احلـــر  ال�ســـيعة:  و�ســـائل 

44١ /١4 ج

تو�سي���ات اىل الأخ���وات الزائ���رات 
اللواتي يذهنب اإىل زي���ارة الأربعني

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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وعن االمـــام الكاظم عليه ال�ســـالم 
قال: )) من اأتى قرب احل�سني )�سلوات 
اهلل عليه( عارفًا بحقِه وبات عنده كان 

كمن ا�ست�سهد بني يديه(( 
املزار الكبري: ال�سيخ املفيد: ٥١٠

قال اأبو عبد اهلل عليه ال�ســـالم : )) 
مـــن اأتى قرب احل�ســـني �سلى اهلل عليه 
عارفًا بحقه كان كمن حج ثالث حجج 
مع ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليه واآله (( 
بحـــار االأنـــوار: العالمـــة املجل�ســـي: 

ج36/98
 لـــذك تنطلـــق اجلمـــوع 
الهـــادرة واحل�ســـود الهائلة 
الراجلـــة  وامل�ســـريات 
واالأعداد املليونية املتالحقة  
اأ�سنافهـــم  بـــكل  عـــام  كل 
رجااًل ون�ساًء واأطفااًل وحتى 
ال�سيوخ والعجائز واملر�سى 
ولعـــدٍة اأيـــاٍم ومـــن جميـــع 
حمافظـــات العـــراق بل من 
جميع اأنحاء العامل وخا�سة 

الـــدول االإ�ســـالمية، ينطلقون ب�ســـكٍل 
هادر وزحف هائل ُملبني نداء ال�سمري 
والعقيدة واحلق وال�سهادة، ال ياأمرهم 
اآمـــر وال مينعهم مانع من حٍر اأو برد اأو 
�سم�ـــس اأو ريح اأو مطر اأو ُبعٍد اأو مر�س 
اأو عـــوٍق اأو خـــوٍف اأو اإرهـــاب........، 
ينطلقون بقلوٍب �ســـليمة ونفو�ـــسٍ اأبية 
واأرواٍح طاهـــرة ونيـــات �سافيـــة ويقنٍي 
�ســـادق واإميـــاٍن ثابـــت وعـــزًم قوي ال 
تزعزعه العوا�سف وال تزيله القوا�سف 
ب�ســـمم وفخر واعتـــزاز واإباء و�ســـموخ 
بهمة عاليـــة واإ�ســـرار ثابـــت وعزمية 
را�ســـخة وطريـــق وا�سح وهـــدف الئح 
واأمـــل كبـــري يحدوهـــم االأمـــل بالوالء 

ال�سادق واالرتباط الوثيق والتفاين يف 
املحبة والهيام والع�سق الآل بيت الر�سول 
)�سلى اهلل عليـــه واآله و�ســـلم( واأبناء 

فاطمـــة الزهراء )عليها ال�ســـالم(.
واإن امل�ســـي امل�ســـتحب من ال�ســـعائر 
احل�ســـينية فهو جملبة لتقـــوى القلوب 
العزيـــزات  باالأخـــواِت  نهيـــب  لذلـــك 
ال�سائرات م�سيًا على اأقدامهن املباركة 
التـــي نتربك نحن برتابهـــن اأن يلتفنت 
اإىل االأمـــوِر التاليـــة ليح�سلـــن علـــى 

الثواِب االأمت واال�ستحباب االأكمل الغري 
منقو�س.

اأن  املوؤمنـــة  االأخـــت  علـــى  فيجـــب 
تنظـــر للحجـــاب اخلا�س بهـــا متاأثرًة 
والزهراء)عليهـــن  زينـــب  بقدوتهـــا 
ال�ســـالم(،حيث كان خروجهـــن بغايِة 
احل�ســـمة واالإميان لكن قد يغفل املرء 
فهذا بـــاب للتذكـــري فقط، وكمـــا ورد 
يف اخلـــرب اإن املالئكـــة تدعـــوا لـــزوار 
احل�سني)عليه ال�سالم(، فتبي�س وجوه 
تلك الزوار اإىل ال�ســـنِة القادمة وعليه 
فال حتتاج االأخـــت العزيزة اإىل اأدوات 
جتميل وامل�ســـاحيق بل ما حتتاج هو ان 
تخرج �ســـاحبة الوجه غائـــرة العينني 

احل�ســـني)عليه  االإمـــام  علـــى  باكيـــة 
ال�ســـالم( موا�ســـية لعقيلـــة الطالبيني 
)عليهـــا ال�ســـالم( حتـــى تدعـــو لهـــا 
املالئكة ويبي�ـــس وجهها وتزداد بذلك 
اإميانـــًا وتقـــوى، وعليها اإن تنـــزوي اإذا 
راأت رجـــال خلفها حتـــى تزداد عظمة 
واحرتامـــًا وقوة حمافظـــة بذلك على 
االأحكام ال�ســـرعية فاعلة للم�ســـتحِب 
فهنيئـــًا ملـــن اأرادت اجلمع بينهن حتى 
تكون املراأة املوالية مثااًل وقدوة لن�ساء 
العـــامل يف عفتهـــا واإميانهـــا 
املوا�ســـاة.  يف  واإخال�سهـــا 
وخطابنـــا اأي�ســـًا عام جلميع 
اأن  مـــن  واالأخـــوات  االأخـــوة 
احلجـــاب العـــام هـــو الغذاء 
الروحي لالإن�سان ويكفينا يف 
هـــذا املقـــام مـــا ورد يف عدة 
اأخبـــار اأّن �ساحـــب الع�ســـر 
والزمـــان ) عجـــل اهلل تعاىل 
فرجه ال�سريف( ينظر لزوار 
احل�ســـني ويفرح بهم ويبكي، 
في�ساأل عن فرحِه فيقول اأن�سار جدي 
كرث وي�ســـاأل عن بكائِه فيقول املعا�سي 
وخبايـــا النفو�ـــس اآملت نف�ســـي واأبكت 
عينـــي فال نكن ممـــن يبكـــي �ساحب 
فرجـــه  تعـــاىل  اهلل  )عجـــل  الزمـــان 

ال�ســـريف( بل ممن ي�ســـر قلبه. 
واملواعـــظ  والعـــرب  الدرو�ـــس  اأهـــم 
واحلكـــم واالآداب واالأهـــداف لزيـــارة 

ربعني: االأ
١ـ جتديـــد العهـــد والبيعـــة والـــوالء 
الأهل البيـــت )عليهم ال�ســـالم( عامة 
ولالإمـــام احل�ســـني )عليـــه ال�ســـالم( 
خا�ســـة وبالتـــايل فـــاإن الزيـــارة بهذه 
الكيفية ميكن اأن متثل حالة عالية من 
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الوفـــاء واالإلتـــزام بنهج قادتـــه واأئمته 
االأطياب االأطهار )عليهم ال�ســـالم(.

٢ـ املوا�ســـاة الأهـــل البيـــت )عليهـــم 
وال  م�ســـريهم   رحلـــة  يف  ال�ســـالم( 
�ســـك اأن هذه املوا�ســـاة جتعل املوا�سي 
ي�ســـتح�سر يف قلبه وروحـــه ما مّر على 
اأهـــل البيـــت )عليهـــم ال�ســـالم( من 
معاناة واآالم وماآ�ٍس وكذلك يعّمق احلب 
والوالء الأهل بيت النبي االأكرم )�سلى 

اهلل عليه واآله و�ســـلم(.
اال�ســـتعداد  وجتديـــد  تر�ســـيخ  3ـ 
الكامـــل للت�سحيـــة والفـــداء والطاعة 
املطلقـــة واال�ســـتجابة للنـــداء حينمـــا 
حتّمـــل  علـــى  نف�ســـه  الزائـــر  يوطـــن 
امل�ساعب وامل�ســـاّق يف اأ�ســـد احلاالت 
مـــن التعـــب واالإرهـــاق واالإعيـــاء حني 
ي�ســـرب وي�سمد ويتحمل هذه امل�ســـاق 
واالآالم وبالتايل �سري�سخ اال�ستعداد يف 
نف�ســـه للت�سحية يف رحلة ال�سراع مع 

النف�ـــس االأمارة بال�ســـوء.
4ـ تاأ�سيل وتر�ســـيخ القيـــم واملبادئ 
واالآداب وال�سلوك االأخالقي وال�سفات 
احلميدة وال�سجايا الفا�سلة التي حثت 
عليها الروايـــات والن�سو�ـــس الواردة 
عن اأهـــل البيـــت )عليهم ال�ســـالم(، 
واإعانتهـــم  االآخريـــن  اإىل  واالإح�ســـان 
وق�ســـاء حوائجهـــم وحماربـــة النوازع 

ال�ســـخ�سية واالأنانيـــة وحب الذات.
٥ـ الزيـــارة بهـــذه الكيفيـــة ميكن اأن 
متثل حالة من ال�سد الروحي والوجداين 
وال�ســـد العاطفـــي املتوا�ســـل مـــع اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( وخا�سة االإمام 
احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( حيث يجد 
الزائر اأن زيارته هذه حققت له الكثري 
والكثـــري من طموحاتـــه تطلعاته ممن 

االأمـــور الدنيويـــة وكذلك �ســـتحقق له 
اخلال�س والنجاة من اأهوال و�ســـدائد 

القيامة. يوم 
6ـ اإحيـــاء هـــذه الزيـــارة تبعـــث يف 
نف�ـــس  الزائـــر روح االإ�سرار عن احلق 
والدفاع عنه وااللتزام به ورف�س وردع 
الباطل ومقارعته رغم كرثة حماوالت 
الطواغيـــت والظاملـــني يف اإماتـــة هذه 
ال�ســـعائر الر�ســـالية من خـــالل القهر 
والعنـــف والتنكيـــل باملوؤمنـــني، فهـــي 
متثل لونًا من األـــوان التعبئة اجلهادية 
�سد الطغـــاة والباطل ونوع من التعبئة 

والنف�ســـية.  والروحية  العقائدية 
7ـ اإح�سا�ـــس الزائر مع هذه اجلموع 
الغفرية بوحدة امل�ســـري ووحدة املبداأ 
وتوحيد ال�سفوف وامل�ساواة مع اجلميع 
واإلغاء الفـــوارق الطبقية واالجتماعية 
والعرقية واملذهبية ون�ســـر روح املحبة 

والتعاون مع االأخرين.
8ـ ا�ســـتنها�س النف�ـــس وا�ست�سعارها 
الواجبـــات  واأداء  امل�ســـوؤولية  بتحمـــل 
الدينية و�سدق النية مع اهلل �ســـبحانه 

وتعاىل والتقـــرب اليه.
فعلـــى الن�ســـاء املوؤمنات ال�ســـائرات 
اىل كربـــالء اأْن يجعلـــن زينـــب عليها 
ال�ســـالم قـــدوة ح�ســـنة ومثـــاًل رائعـــًا 
لهـــّن واأن يحافظـــن علـــى كرامتهـــّن 
و�ســـرفهّن وعفتهّن وحجابهـــّن، وترك 
جميع املحرمات ومنها الغيبة والكذب 
والبهتان والفح�س والتفاخر واالعتداء 
علـــى حقوق االآخرين واأّن يكن مثااًل يف 
احلياء واحل�ســـمة واالجتنـــاب عن كل 
ما ينايف عفتهـــن واأن يكن مت�سرعات 
اىل اهلل تعـــاىل واأن ي�ســـغلن اأنف�ســـهن 
بذكـــر اهلل تعاىل والت�ســـبيح والتحميد 

وال�ســـالة علـــى حممـــد واآل حممـــد 
الطاهرين،  الطيبـــني 

والتحلي بالوقار والهدوء وال�ســـكينة 
علـــى  واالأ�ســـى  واأن يظهـــرن احلـــزن 
م�ساب االإمام احل�سني )عليه ل�سالم( 
واأن تذكـــر املظـــامل التـــي تعر�ـــس لها 
االإمـــام ومـــا جـــرى على بنـــات الوحي 
والر�سالة من ذل االأ�سر وال�سبي وحرقة 

ولوعـــة اجلوع والعط�ـــس والهوان.
�ســـعائر  حتيـــي  اأن  اأرادت  فمـــن   
احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( فلتبداأ اأواًل 
واآخرًا با�ســـتح�سار حب اهلل تعاىل يف 
قلبهـــا باأقوى مـــا ميكنها فـــاإن االإمام 
احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( واأهل بيته 
واأ�سحابه مل تكن تلك املواقف العظيمة 

منهم اإال حبـــًا هلل تعاىل. 
وهكـــذا اإذا مت االلتـــزام مبثـــل هذه 
البنود وغريها فاإن ال�سعائر احل�سينية 
تكون مدر�ســـة تهذيبية لالأجياِل وعلى 
مّر الع�سور، هـــذا من جهة ومن جهة 
اأخرى فاإّنهـــا اإذا كانت هذه ال�ســـعائر 
مهذبـــة ونا�سعة وخالية من ال�ســـوائب 
فاإّنهـــا تفوت الفر�سة علـــى املغر�سني 
واحلاقديـــن ذوي النفو�ـــس ال�سعيفـــة 
االإمـــام  واأعـــداء  املر�سيـــة  والقلـــوب 
)عليه ال�سالم( واأعداء الدين من نقد 
ال�سعائر احل�سينية وكيل التهم الباطلة 
واإل�ساق االتهامات الزائفة عليها الأنها 
مهذبة وخالية من ال�سوائب وال�سبهات 
ولي�ـــس فيها ما ميكن نقـــده اأو طعنه اأو 
االعرتا�س عليـــه واإل�ساق التهمة فيه. 

اإبتهال عبا�ض حممد
اعالم العتبة العلوية
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بعـــد ملحمة عا�ســـوراء وما جـــرى فيها على البيـــت النبوي 
مـــن القتل الذريـــع والت�سفيـــة واالإبادة الأهل البيـــت )عليهم 
ال�سالم(. وما �سطره االإمام احل�سني ال�سهيد )عليه ال�سالم( 
واأهل بيته واأ�سحابـــه من بطولة واإقدام وت�سحية قل نظريها 
يف التاريـــخ الب�ســـري. خرجـــت عائلة االإمام احل�ســـني )عليه 
ال�ســـالم( من ن�ســـوة ثاكالت واأطفال اأيتـــام. يعلوها  احلزن 
واالأ�سى واللوعة لفراق االأحبة واالأهل. خرجت ال�سبايا ورايات 
بنـــي اأمية تتقـــدم القافلة. وطبـــول الن�سر املزعوم للجي�ـــس 
االأموي تقرع االأ�ســـماع. والهتافات تعّلـــو يف كل حمطة. ولكن 
كان هلل �ســـبحانه وتعاىل تقدير وم�سيئة يف كل �سيء. ف�سوت 
احلق و�سوت القراآن. يجب اأن يكون هو الغالب وهو امل�سموع. 
و�ســـوت الباطل واإن كانت له طنة اأو رنـــة بع�س االأحيان لكنه 

يلـــزم اأْن يحيط اىل احل�سي�ـــس. واإن تعاهده 
ال�سعراء واملن�سدون املاأجورون. وقد تكفل 

اخلالق �سبحانه بحفظ العائلة النبوية 
وحفظ كرامتها. الأنها عدل القراآن 

والأنهـــا �ســـوت القـــراآن و�سوت 
احلق. وكيف ال تكون كذلك 

وفيهـــا بقيـــة اهلل االإمام 
االإمـــام  املع�ســـوم 

)عليه  ال�ســـجاد 
 . ) م ل�ســـال ا
كل  ويف 

حمطة وعند كل جتمع يكون لكربالء منرب فتارة يعلوه االإمام 
ال�ســـجاد )عليه ال�ســـالم(، وتـــارة تخطب مـــن خالله زينب 
العقيلة )عليها ال�سالم( وهي تفرغ عن ل�سان اأبيها، ف�ساحة 
وبالغة وحكمـــة واأدبًا وعلمًا. وتارة اأخـــرى تعلوه فاطمة بنت 

االإمام احل�ســـني )عليـــه ال�ســـالم( اأو غريها من ال�ســـبايا.
فـــكان يف الكوفـــة ما كان وكان يف ال�ســـام حيث مقر احلكم 
ودولة الطاغوت اأّمر على الظامل من وقع ال�سيف، حيث اأرتقى 
االإمام ال�ســـجاد )عليه ال�سالم( تلك االأعواد بخطبة ع�سماء 
وقعـــت على حـــكام بني اأميـــة كاأنها ال�ساعقة تق�س عرو�ســـه 
وتف�ســـد عليـــه راأيهم وتبطل دعاويهم، وتنهـــال عليه عالمات 
اال�ســـتفهام والتعجب كيف اأنه ادعى اأنهم خوارج اأرادوا �ســـق 
ع�ســـا االأمة واالآن تبينوا اأنهم اأهل البيت )عليهم ال�ســـالم(. 
وكيف خطبت ال�سيدة الها�ســـمية بجراأة و�سجاعة وكيف اأنها 
ف�سحـــت احلكومة االأموية املارقة، وكيـــف اأنها تقتل اأبناء 
االأنبيـــاء و�ســـاللة الطيبني بدعـــوة اخلروج و�ســـق ع�سا 
الطاعة. فر�سمت ال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( �سيا�سة 
البيت العلـــوي بحديثها وخطبهاـ واأنهـــا بينت احلق ومع 
من يكون احلق ـ ومتى يكون االأن�سان مع احلق اأو بعك�سه، 
وملـــا اآلـــت االأمور يف ال�ســـام مركز ال�ســـلطة اىل االنقالب 
والتغيري وخوف ال�سلطة من وقوع الفتنة وانقالب االأمور، 
عجـــل الطاغـــي باإبعـــاد العائلـــة واإرجاعهـــا اىل املدينـــة 

املنورة.
وجيء باجّلمال واخليـــل وحملت العائلة برفقة االإمام 

موكب الإباء
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ال�سجاد )عليه ال�ســـالم( وبع�س جالوزة ال�سلطة راجعة نحو 
املدينـــة املنـــورة حيث مهبط الوحـــي، ونزول القـــراآن، وما اأن 
�ســـارت الهوادج وحثت اخلطى وراحـــت تخب ال�سحراء وهي 
حتمل بنات علي وفاطمة )عليهما ال�ســـالم( واالأطفال وكاأنها 
اإقمار ت�سافح الكثبان - ي�ســـدها الوجد واحلب واحلنان تلك 
االج�ساد التي بقيت رهينة الطفوف - اأمل يكرب، وحنني يتاأكد 
بالعودة ولو باخليال اىل حمطات العطف حيث االأبوة واالأخوة 
واالأعمام، فكان ال�سغري مثل الكبري ين�ســـد الدليل وينا�ســـده 
بالعـــودة اىل كربـــالء. وحتققت تلك االأمنيـــة وانزاح اأمل وهم 
عـــن تلك القلوب املنك�ســـرة - وحان املوعـــد مع كربالء - وها 
هي الن�ســـوة من جديد تب�سر ثرى كربـــالء ودماءها وحرارة 
الفـــراق وتخرجه بالدمـــوع احلارة واالآهات ال�ســـاخنة لتكتب 
علـــى رمالها ملحمة اأبدية ثانية كما ر�ســـمت قبل ذلك ملحمة 

احل�سيني. الدم 
وثـــورة  الطاهـــرة،  االأج�ســـاد  اأروتهـــا  دمـــاء  و  فنه�ســـة 
الر�ســـالة التـــي خطتهـــا االأنامـــل واالأنفا�ـــس ال�ســـيعية......  

ال�ســـالم( واأخواتهـــا  بتلـــك و�سلـــت زينـــب )عليهـــا 
الثلـــة الكبـــرية مـــن االأيتـــام �سيفة علـــى قبوِر 

اإخوتهـــا وعزيزها......لكنها ومع االأ�ســـف مل تَر 
من ي�ســـتقبلها.... من يعينها.... 

العـــزاء.....  ي�ســـاركها  مـــن 
طيـــور  اإال 

الـــوادي املقد�ـــس..... فبقيـــت ثالثـــة اأيـــام جتـــدد العهد مع 
ال�ســـهيد )�سلـــوات اهلل عليـــه( كما جددته قبـــل اخلروج من 
كربـــالء. حيـــث قالت بكل فخـــر واإبـــاء اللهم تقبـــل منا هذا 
القربـــان..... واأي عهـــد كان اإّنـــه عهد االإبـــاء، وموكب العز ـ 
ثالثـــة اأيام انت�سارًا للحق وانت�سار الدم يوم ال�ســـهادة، ومن 
ثم عرجت مبوكبها نحو املدينة لتخرب جدها الر�ســـول االأكرم 
)�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم( مبا جرى على اإخوتها واأوالدها 
مـــن اأمة جدهـــا، ولتف�سح كل مـــن تعدى على منرب الر�ســـول 
االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�ســـلم ( وحكم النا�ـــس بال�سيف 
والنار، وعادت الها�سميات مرفوعة الراأ�س - منت�سرة تكابد 
اأمل الفـــراق ولوعة الوجـــد واحلنني، ب�سوت ي�سك االأ�ســـماع 
ويقـــرع ال�سمائر احلية )يا جداه... يـــا حممداه... لقد قتلوا 
ولدك احل�ســـني بعر�سات كربالء، و�سلبوه رداءه و�سبوا ن�ساءه 
واأحرقـــوا خيامـــه، عط�ســـانًا.. غريبـــًا... فهـــل يا جـــداه هذا 

جزاوؤنـــا مـــن اأمتك(.
وهل جزاء االإح�سان اإاّل االإح�سان. 

ال�سيخ حمزة الفتالوي
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نظـــم ال�ســـيد �ســـلمان هـــادي اآل طعمـــة ق�سيـــدة 
حـــول رقية بنـــت احل�ســـني )عليهما ال�ســـالم(:

مورق الزهر  م���ن  اإكليل  �سريح���ك 
به الع�س���ق من كل اجلوانب حمدق

مالئ����كة ال����رحمن ته����بط ح�ول�ه
وت����حّلق اأرج����ائه  يف  ت��سب����ح 

�س���ممت به عط���ر الرب���ى مت�سوعًا
كاأن ال�سبا م���ن رو�سة اخللد يعبق

ملج���اأ للنا����ض  �س���ار  م���زار  واأي 
اإليه التجى الراجي وفا�ض الت�سّدق

يتيم���ة اأر����ض ال�س���ام األ���ف حتية
ينط���ق بامل���وّدة  وقلب���ي  اإلي���ك 

يبقـــون يف  كانـــوا  ال�ســـام  كانـــوا يف  مـــا  مـــدة  اإنَّ 
اخلربـــة من ال�سبـــاح اىل امل�ســـاِء الأن النا�ـــس تاأتي 
للتفـــرج عليهن باأنهن �ســـبايا خوارج من بالد الرتِك 
اأو الديلـــم ويف الليـــل كانوا يخرجـــون باالأطفال على 
بـــاب اخلربـــة وينظـــرون اىل النا�ـــس يرجعـــون اىل 
بيوتهـــم وكانت هـــذه الطفلة مـــع االأطفال جال�ســـني 
علـــى بـــاب اخلربـــة واإذا برجـــل ميـــر مـــن اأمامهم 
ما�ســـكًا بيـــد ابنته، فتاأثـــرت فاطمـــة ال�سغرية لهذا 
املنظـــر واأخـــذت تقول: اأمـــا ياأتـــي اأهلنـــا ويرجعون 
بنـــا كمـــا يرجـــع االآبـــاء باأبنائهـــم، فالتفتـــت ميينـــًا 

و�ســـمااًل مـــا راأت اإال عّمتهـــا زينب )عليها ال�ســـالم( 
فقالـــت لها: عمة! اأما ياأتي اأبي احل�ســـني حتى يرّدنا 
اإىل داِرنـــا. فبكت هـــذه الطفلـــة اليتيمة تلـــك الليلة 
وبكـــت وبكت وهي تريد اأباها احل�ســـني، حتى هومت 
عيناهـــا بالنـــوم وو�سعـــت خدهـــا على اأحجـــار تلك 
اخلربـــة، واإذا بها تـــرى اخلربة وقد امتلئـــت بالنور 
وراأت اأباها احل�ســـني فقامت ورمت بنف�سها يف حجر 
اأبيهـــا وهي تنادي: اأبـــه اأبه! اأين كنت يـــا نور عيني؟

لقـــد لطموين على وجهـــي، اأبه لقـــد �سربوا عمتي 
زينب بال�ســـياط، فراح احل�سني ي�سربها ويهدئ من 
روعها، ثم غاب عنها فاأفاقت من نومها وا�ســـتيقظت 
فزعـــة م�ستوح�ســـٍة، فنـــادت: عمـــة زينب! اأيـــن اأبي 

احل�سني؟
قالت لها: بنية اإنه يف �َســـَفِره.

احل�ســـني  اأبـــي  راأيـــت  االآن  عمتـــي  لهـــا:  قالـــت 
عنـــدي، اآتوين بوالدي وقـــرة عيني، وكلمـــا هجعوها 
ازدادت نوحـــًا وبـــكاًء، فعظم ذلك على اأهـــل البيت 
ف�سّجـــوا بالبكاء والعويـــل، وملّا كانت اخلربـــة مليئة 
باليتامـــى واالأطفـــال ا�ســـتيقظوا علـــى اأثـــر �سوتهـــا 
وبكائهـــا، فتذكـــروا اآباءهـــم، تلـــك تذكـــرت اأباهـــا 
وتلـــك تذكرت اأخاهـــا وتلك تذكـــرت اأبناءها وهكذا 
واإذا باخلربـــة امتـــالأت بالبـــكاء والنياحـــة و�ساروا 
ينوحون لفاطمـــة ال�سغرية، رقيـــة تبكي وهم يبكون 
لبكائهـــا واإذا بال�ســـوت ي�سل اىل جمل�ـــس يزيد. ثم 
اإن الطاغيـــة ت�ســـاءل عن بـــكاء اأهل البيـــت )عليهم 
ال�ســـالم( فاأخربوه مبا جرى، فاأ�ســـار على جالوزته 
اأن ياأخـــذوا راأ�ـــس االأمام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( 

الثانية احللقة 

�سهادتها
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اإىل الطفلـــة ال�سغـــرية لتت�ســـلى به، فو�سعوا الراأ�ـــس 
يف طبـــق وغطـــوه مبنديـــل ديبقـــي، حتى جـــاوؤوا اإىل 
باب اخلربـــة قالت لهم موالتنا زينـــب ماذا عندكم؟ 
ومـــاذا تريـــدون؟ قالـــوا ال نريد الدخول واإمنـــا جئنا 
بهـــذا الطبق. قالت وماذا يف هـــذا الطبق؟ قالوا اإّنه 

راأ�ـــس احل�سني. 
حتـــريت موالتنـــا زينـــب مـــاذا ت�سنـــع فدخلت اإىل 
اخلربـــة، وكانت رقية جال�ســـة يف و�ســـط اخلربة وقد 
حام حولها االأطفال واليتامى والن�ســـاء اإذا بكت بكوا 
لبكائهـــا واإذا حنت حنوا حلنينهـــا، ف�ساحت موالتنا 

زينب: رقية قومي وخـــذي هذا الطبق.
قالـــت رقية: اأنا ل�ســـت جائعة، عّمـــة زينب اأنا اأريد 

والدي احل�سني.
الطبـــق،  هـــذا  يف  مق�ســـودك  ُبَنّيـــة  لهـــا  قالـــت 
واإذا بالعـــرباِت انحب�َســـت يف ال�ســـدور، فقامت هذه 
الطفلـــة ال�سغـــرية اأخذت الطبـــق بيديهـــا الناعمتني 
جل�ســـت على االأر�ـــس وو�سعت الطبـــق باإزائها، مدت 
يدها اإىل املنديل، واإذا بها ترى راأ�ـــس اأبيها احل�سني 
- ذلـــك القمـــرّي الزهـــري - والنور ي�ســـع مـــن ُغرة 
جبينه، و�ســـيبته خم�سبة بالدماء، اأخذته �سمته اإىل 

وبكت....  �سدرهـــا 
اأبـــه مـــن قطـــع الراأ�ـــس ال�ســـريف، اأبه مـــن خ�سب 
ال�ســـيب العفيف، اأبه من اأيتمني على �سغر �سني.....
ثـــم اإنها و�سعـــت فمها علـــى فمه ال�ســـريف، وبكت 
بكاًء �ســـديدًا حتى غ�ِســـَي عليها، و�ســـقط الراأ�ـــس من 
بـــني يديها، فلمـــا حركوها فاإذا بها قد فارقت روحها 

احلياة.
بنـــت  ال�ســـالم(  )عليهـــا  زينـــب  ال�ســـيدة  فنـــادت 
اأخيها وقالت: يا قرة عني اأخي احل�ســـني! فلم ت�ســـمع 

بها. جوابـــًا، ثـــم حّركتها وخاطبتهـــا ثانية فلـــم جُتِ
فلمـــا راأى اأهـــل البيـــت مـــا جـــرى عليهـــا �سّجـــوا 
بالبـــكاء وجّددوا العـــزاء، ولطموا ال�سدور ون�ســـروا 
ال�ســـعور، وحثـــوا على روؤو�ســـهم الرتاب. فيـــا لها من 

م�سيبـــٍة عظيمـــة وملّمٍة َج�ِســـيمة. 
ورد يف بع�ـــس االأخبـــار اأن املغ�ّســـلة عندمـــا كانـــت 
تغ�ّســـل ج�ســـد ال�ســـيدة رقية )عليها ال�سالم(، تركت 
التغ�ســـيل فجاأة وت�ســـاءلت قائلة: من هـــو كبري هوؤالء 
االأ�ســـرى؟ فاأجابتهـــا العقيلـــة زينـــب وقالـــت: مـــاذا 
تريديـــن؟ قالت املغ�ّســـلة: األي�ـــس لهـــا اأب؟ فاأجابتها 
؟ قالت: اإين اأرى على  العقيلـــة )عليها ال�ســـالم(: ومِلَ
ج�ســـدها اأثـــر ال�ســـرب، فقالت لهـــا نعم: اإنهـــا اآثار 

الرماح. ُكعـــوب  ال�ســـياط، وطعنات 
اأن  اأمـــر  اللعـــني  يزيـــد  اأن  الروايـــات  بع�ـــس  ويف 
ياأخـــذوا م�سباحـــًا و�ساجـــًة مـــن اخل�ســـب ليغ�ّســـلوا 
عليهـــا الطفلـــة رقية )عليهـــا ال�ســـالم( ويكّفنوها يف 

ثيابهـــا اخَللقـــة التـــي كانـــت عليها.
�ســـاعد اهلل قلب العقيلة زينب علـــى تلك امل�سيبة.

لقـــد اأ�سبـــح قـــرب هـــذه الطفلـــة ال�سغـــرية رو�سة 
مـــن ريا�ـــس اجلنة ال يخلو مـــن الزائريـــن واملحبني، 
كمـــا اأ�سبحـــت بابًا عظيمـــًا من اأبـــواب احلوائج، وال 
عجـــب اأن تكـــون ذات كرامات ومقامـــات، نذكر من 

التايل:ـ كراماتهـــا 
ع�ســـكر  ال�ســـيد  االإ�ســـالم  حجـــة  �ســـماحة  ذكـــر 
حيـــدري وهو من طالب احلوزة العلميـــة الزينبيه يف 
ال�ســـام الكرامـــة التالية فقال: يف اأحـــد االأيام اأقبلت 
امراأة م�ســـيحية مع طفلتها امل�ســـلولة اإىل �ســـوريا بعد 
اأن اأجابهـــا اأطبـــاء لبنـــان واأخربوهـــا بـــاأن ال عـــالج 

 . بنتك ال
وحل�ســـن احلـــظ اأنها ا�ســـتاأجرت منـــزاًل كان قريبًا 
مـــن حرم ال�ســـيدة رقيـــة )عليها ال�ســـالم( واتخذته 
كمقـــر لهـــا اأثنـــاء بقائها يف �ســـوريا ملعاجلـــة طفلتها 

. ي�سة ملر ا
مـــن  اأفواجـــًا  املـــراأة  �ســـاهدت  االأيـــام  اأحـــد  ويف 
اأثـــار  ممـــا  ال�ســـريف  احلـــرم  اإىل  يقبلـــون  النا�ـــس 

كراماتها
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تعّجبهـــا وت�ســـاوؤلها فقالـــت: ما اخلرب؟ وملـــاذا ياأتي 
هـــوؤالء النا�ـــس اإىل هنا؟ ومـــا هي املنا�ســـبة؟ فقالوا 
لها: اإن اليوم هو يوم عا�ســـوراء وهذا حرم ال�ســـيدة 
رقية بنت االأمام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( والنا�س 
ياأتـــون الإقامـــة العزاء عنـــد مرقدهـــا الطاهر، واإذا 
باملـــراأة تـــرتك طفلتها يف البيـــت وتذهب اإىل احلرم 

بال�سيدة  وتتو�ســـل  ال�سريف 
ال�ســـالم(  )عليهـــا  رقيـــة 
ق�ســـاء  يف  عليهـــا  وتلـــح 
حاجتهـــا بكل اإخال�س، اإىل 
اأن فقـــدت الوعـــي وُغ�ســـي 
عليهـــا، وفيمـــا هـــي كذلك 
اح�ّســـت املراأة اأن �ســـخ�سًا 
لهـــا: قومـــي واذهبي  يقول 
اإىل بيتـــك فاإن ابنتك بقيت 
وحيـــدًة وال اأحـــد معها وقد 

تعـــاىل. اهلل  �ســـفاها 
فقـــد  وبالفعـــل 
وذهبت  املـــراأة  ا�ســـتيقظت 
اىل منزِلهـــا واإذا بهـــا جتد 
طفلَتهـــا تلعُب وكاأن مل يكن 
اآنذاك  اأ�ســـاًل،  بهـــا �ســـيء 
الطفلة  مـــَن  االأم  ت�ســـاءلت 
وقالـــت: ما اخلـــرب؟ وكيف 

حالـــك؟  حت�ســـن 
قالـــت: عندمـــا خرجـــت من املنـــزل دخلـــت طفلٌة 
اأ�ســـمها رقيـــة الـــدار وقالـــت يل: قومي لنلعـــب معًا، 
ثم اإنهـــا قالت يل: قويل ب�ســـم اهلل الرحمن الرحيم 

لت�ســـتطيعي القيـــام والنهو�س علـــى قدميك.
ثـــم اإنهـــا اأخـــذت يـــدي واأوقفتنـــي وقد اح�س�ســـت 
منـــذ ذلك الوقت اأنني قد �ســـفيت من املر�س وبينما 
كانت الطفلة حتّدثني اإذا بك تفتحني الباب فقالت: 

لقد جـــاءت اأمك واختفت.
يقـــول ال�ســـيد احليـــدري علـــى اأثـــر هـــذه الكرامة 
املـــراأة  اهتـــدت  ال�ســـالم(  )عليهـــا  رقيـــة  لل�ســـيدة 
امل�ســـيحية ودخلـــت يف مذهـــب احلـــق مذهـــب اأهـــل 

البيـــت )عليهـــم ال�ســـالم(.
 ال�ســـيدة رقية لل�سيخ اخللخايل/�س ١88.

يـــا  عليـــِك  ال�ســـالم 
ال�سالم  احل�ســـني،  عزيزة 
العـــني.  قـــرة  يـــا  عليـــِك 
َمـــن  يـــا  عليـــِك  ال�ســـالم 
حتّملـــت امل�سائـــب واالآالم 
والكوفـــة  كربـــالء  يف 
علـــى  ال�ســـالم  وال�ســـام، 
املقروعـــة ب�ســـياط الِعدى، 
اليتم  مـــرارة  ذاقـــت  ومن 
واالأذى،  وال�ســـدائد 
انحنت  التي  على  ال�ســـالم 
على راأ�ـــس اأبيها ال�ســـريف 
العفيف  �ســـيِبه  وقّبلته على 
حتـــى فارقت روحها البدن 
واملَحِن،  امل�سائـــب  ل�ســـدة 
و�سلـــى اهلل عليـــِك وعلـــى 
وعلـــى  وَبَدِنـــِك  روِحـــِك 
احلافـــني  اهلل  مالئكـــة 
حـــول َحَرِمـــِك، ولعـــن اهلل 
اأمـــًة ظلمتكم ولعـــن اهلل اأمـــة قتلتكم، فيـــا ليتنا كنا 
معكـــم فنفوز واهلل فوزًا عظيمًا، رزقنا اهلل يف الدنيا 
زيارتكم ويف االآخرة �ســـفاعتكم وح�سرنا يف زمرتكم 
وعـــّرف اهلل يف اجلنة بيننا وبينكم، وال�ســـالم عليِك 

وبركاتـــه.  اهلل  ورحمـــة 
ق�سة ال�س���يدة رقية: حممد باقر 
النا�سري
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مْـــرُ إِنَّ  )وََقـــاَل الشَّـــيَْطانُ َلمَّـــا ُقضِـــيَ اْلَ
هَ وَعَدَُكـــمْ وَعْدَ الْحَـــقِّ وَوَعَدُْتُكمْ  اللَّ
َفَأخَْلْفُتُكـــمْ وَمَـــا َكانَ لِـــي عََليُْكـــمْ 
مِنْ سُْلَطاٍن إِلَّ َأنْ دَعَوُْتُكمْ َفاسَْتجَبُْتمْ 

لِـــي َفـــاَ تَُلومُونِي()اإبراهيم:22(. 
ع���ن ر�س���ول اهلل)�سل���ى اهلل عليه 
اإذا جم���ع اهلل اخلل���ق  اأن���ه  واآل���ه( 
وق�س���ي الأمر بينهم يق���ول الكافر: 
قد وجد امل�سلمون من �سفع لهم، فمن 
ي�سفع لنا؟ ما هو اإّل اإبلي�ض هو الذي 
اأ�سلنا، فياأتونه وي�ساألونه فعند ذلك 
َ َوَعَدُكْم  يقول ه���ذا الق���ول)اإِنَّ اهللَّ
البع���ث واجلزاء  (وه���و  قِّ احْلَ َوْع���َد 
على الأعمال فوّفى لكم)وَوَعَدُْتُكمْ(
خ���الف ذلك)َفَأخَْلْفُتُكـــمْ وَمَا َكانَ 
لِـــي عََليُْكـــمْ مِـــنْ سُـــْلَطاٍن(من قدرة 
ومكنة وت�س���لط وقهر فاأقهركم على 
اإليها)إِلَّ  الكف���ر واملعا�سي واجلئك���م 
َأنْ دَعَوُْتُكمْ(بخط���وات بو�سو�س���تي 
وتزييني)َفاسْـــَتجَبُْتمْ لِي(م���ع اأنك���م مل 
ت���روين وحذركم اهلل م���ن عداوتي 
تَُلومُونِـــي  مبني)َفـــاَ  ع���دو  لك���م  واأين 
وَُلومُوا َأنُْفسَـــُكمْ(فاإنه مل يكن مني اإّل 
الو�سو�سة وكنتم �سمعتم دلئل اهلل، 
و�س���اهدمت ب�سائره، وراأيتم اأنبياءه، 
وق���راأمت كتبه، ف���كان عليك���م اأن ل 
تغ���روا بقويل ول تلتفتوا ايل، فلما 
رجحتم قويل على الدلئل الظاهرة 
الل���وم  كان  الوا�سح���ة،  والرباه���ني 
عليكم ل على غريك���م، فما فعلتموه 
اإمنا هو باختياركم فلوموا اأنف�س���كم، 
ول قدرة يل عليكم يف اإزالة عقولكم 

وت�سريعك���م  اأع�سائك���م  وتعوي���ج 
بِمُصِْرخُِكمْ(ومغيثك���م  ــا  َأنـَ و)مَـــا 
إِنِّـــي  بِمُصِْرخِـــيَّ  َأنُْتـــمْ  العذاب)وَمَـــا  م���ن 
َكَفـــرْتُ بِمَـــا َأشْـــرَْكُتمُوِن مِـــنْ َقبُْل(

)اإبراهي���م:22(يف ال���دار الدنيا.
الأول  الي���وم  م���ن  وال�س���يطان 
اأق�س���م بعزة اهلل اأن يغ���وي اجلميع 
اإل القلي���ل، بل وحت���ى القليل يطمع 
يف غوايتهم، فهذا بلعم بن باعوراء، 
كان من العلماء، وكان يعرف ال�س���م 
الأعظ���م فيدعو به في�س���تجاب له، 
فمال اىل فرعون، فلما مر فرعون يف 
طلب مو�س���ى واأ�سحابه قال فرعون 
لبلعم:ادع اهلل على مو�سى واأ�سحابه 
ليحب�سه علينا، فركب حمارته ليمر 
يف طلب مو�سى...وان�س���لخ ال�سم من 
ل�سانه وهو يقول:) َفانْسَـــَلخَ مِنْهَا َفَأتْبَعَهُ 
الشَّـــيَْطانُ َفَكانَ مِـــنَ الَْغاِوينَ )174( 
وََلـــوْ شِـــْئنَا َلرََفعْنَاهُ بِهَـــا وََلكِنَّـــهُ َأخَْلدَ إَِلى 
اْلَرِْض وَاتَّبَعَ هَوَاهُ َفمََثُلهُ َكمََثِل الَْكْلِب 
إِنْ تَحْمِْل عََليْـــهِ يَْلهَثْ َأوْ تَْترُْكهُ يَْلهَثْ(

)الأعراف:175-174(. 
وه���و مث���ل �سرب���ه ليك���ون عربة 

للموؤمنني.  ودر�س���ًا  للنا����ض 
ويق���ول الإم���ام الع�س���كري)عليه 
ال�س���الم(: قيل لأمري املوؤمنني)عليه 
ال�س���الم(: ومن �س���ر خل���ق اهلل بعد 
اإبلي����ض وفرعون و...؟ قال العلماء 

.)89 ف�س���دوا)البحار:2  اإذا 
وف�س���اد العلماء لي�ض كف�ساد عامة 
النا����ض، ف���اإن ال�س���يطان ل ياأتيه���م 
من طريق الزنا و�س���رب اخلمر، اإمنا 
ياأتيه���م م���ن طري���ق الدين وبا�س���م 

الدين يخرجهم م���ن الدين، ياأتيهم 
من طريق العلم فيف�سد عليهم علمهم 
حتى يف�سدوا، واإذا ف�سد العامِل ف�سد 

العامَل.
فغواي���ة العلم���اء م���ن طريق حب 
املق���ام والرئا�س���ة واجل���اه والغرور 
النا����ض.  واجل���دال والتطاول على 

ال�سادق)علي���ه  الإم���ام  ق���ال 
ال�س���الم(:اإن م���ن العلم���اء من يحب 
اأن يخ���زن علم���ه ول يوؤخ���ذ عن���ه، 
فذاك يف الدرك الأول من النار، ومن 
العلماء من اإذا وعظ اأنف واإذا وعظ 
عنف، ف���ذاك يف ال���درك الثاين من 
النار، ومن العلم���اء من يرى اأن ي�سع 
العلم عند ذوي الروة وال�س���رف ول 
يرى له يف امل�س���اكني و�سعًا فذاك يف 
الدرك الثالث من النار، ومن العلماء 
م���ن يذهب يف علمه مذهب اجلبابرة 
وال�س���الطني، فاأن رّد عليه �س���يء من 
قول���ه اأو ق�س���ر يف �س���يء م���ن اأمره 
غ�س���ب، فذاك يف ال���درك الرابع من 
النار، ومن العلماء من يطلب اأحاديث 
اليه���ود والن�س���ارى ليغزر ب���ه علمه 
ويكر به حديث���ه، فذاك يف الدرك 
اخلام����ض من النار، وم���ن العلماء من 
ي�سع نف�س���ه للفتيا ويقول)�س���لوين( 
ولعل���ه ل ي�سيب حرفًا واحدًا، واهلل 
ل يح���ب املتكلفني ف���ذاك يف الدرك 
ال�ساد����ض من النار، وم���ن العلماء من 
يتخ���ذ علمه مروة وعق���اًل فذاك يف 
النار)البحار:2  من  ال�س���ابع  الدرك 
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ال�سيطان خطوات 
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يف  كــثــريًا   يظهر  عــمــاريــًا،  عن�سرًا  املــحــراب  يعد 
موجودة  جتويف  عن  عبارة  وهو  واجلــوامــع.  امل�ساجد 
اأرفع مكان يف امل�سجد، )اأ�سرف  يف حائط القبلة، وهو 

ا القبلة. االأماكن(، وقد اأطلق عليه اأي�سً
لل�سالة،  رمًزا  اأ�سبح  الذي  العماري   العن�سر  هذا 
وجل،  عز  اهلل  بعبادة  النا�س  يذكر  جوهرًيا  وموقًعا 
�سكله،  على  والرتكيز  تفخيمه،  يف  املتبارون   وتبارى 
واالإبـــداع،  باجلمال  تنطق  عمارية  حتفة  �ــســار  حتى 
حتلى  التي  املبدعة،  الروح  عن  نف�سه  الوقت  يف  وتعرب 

بها املعماري والفنان امل�سلم.
ومن املفيد هنا  اأن نذكر اأن مكانة املحراب ا�ستمدها 
املعماري امل�سلم من ذكره يف اأكرث من مو�سع يف القراآن 
فقد   ، وجمالية  فكرية  اأهمية  ا�ستمد  فقد  وهنا  الكرمي 
ورد يف  قوله  تعاىل: }َفَخرَجَ عََلى َقوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَاِب 
)�سورة  وَعَشِيًّا{  بُــْكــرَةً  سَبِّحُوا  َأنْ  إَِليِْهمْ  َفــَأوْحَــى 

مرمي: االآية ١١( .
التوجه  اأن  الــكــرميــة جنـــد   ــة  ــ االآي هــنــا  تــاأمــلــنــا  ولـــو 
بالت�سبيح �سباًحا وم�ساء كان لوجوده يف املحراب، اأي: 

املحاريب الإ�سالمية بني اجلمال والوظيفة 
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اهلل  لذكر    ، بالقد�سية  يت�سم  مو�سع  هو  املحراب  اأّن 
والت�سبيح والتقرب  والتبتل اإليه �سبحانه وتعاىل . 

َزَكــِريَّــا  ــا  ــهَ ــَل }وََكــفَّ  : الكرمية  االآيـــة  ثــم جنــد 
عِنْدَهَا  ــدَ  وَجَ الْمِحْرَابَ  َزَكِريَّا  عََليْهَا  ــَل  دَخَ مَا  ُكلَّ
هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  َقاَلتْ  هََذا  َلكِ  َأنَّى  يَامَرْيَمُ  َقاَل  ِرْزًقا 
اآل  بَِغيِْر حِسَاٍب{ ) �سورة  يَشَاءُ  يَرُْزُق مَنْ  هَ  اللَّ إِنَّ 

عمران: 37االآية ( .
ويق�سد باملحراب هنا "غرفة عبادة ال�سيدة العذراء 

" عليها ال�سالم "  يف بيت املقد�س" . 
الْمَاَئَِكُة  }َفنَادَتْهُ   : الكرمية   االآية  يف  جنده  ثم 
هَ يُبَشِّرَُك بِيَحْيَى  وَهُوَ َقائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَاِب َأنَّ اللَّ
مِنَ  وَنَِبيًّا  وَحَصُورًا  وَسَيِّدًا  هِ  اللَّ مِنَ  بَِكلِمَةٍ  مُصَدًِّقا 

الصَّالِحِنيَ{ ) �سورة اآل عمران:  االآية 39( . 
بــاملــحــراب:   يق�سد  اأيــ�ــســًا  الــكــرميــة  ــة  االآيـ هــذه  ويف 
مكانًا  لل�سالة ومناجاة اهلل واالنقطاع لذكره �سبحانه 

وتعاىل.
وتنق�سم املحاريب االإ�سالمية اإىل ق�سمني هما : 

هيئة  على  وتكون   القبلة  اجتاه  يعني  رمز  جمرد  هي 
�سكل  م�سطح اأو غائر اأو بارز. 

التي �سنعت منها املحاريب امل�سطحة،  اأما عن املادة 
ومن  القبلة،  حائط  على  اجل�س  من  كانت   ما  فغالبًا 
اأمثلة املحاريب امل�سطحة الباقية اإىل اليوم حمراب قبة 
يوجد  كما  االأر�ــس،  حتت  املغارة  يف  امل�سطح  ال�سخرة 
يف م�سجد ابن طولون يف القاهرة خم�سة من املحاريب 
الع�سر  اإىل  بع�سها  يعود  التي  امل�سطحة،  اجل�سية 

الفاطمي، والبع�س االآخر �سنع يف الع�سر اململوكي.

وكيانًا  بنائية،  هيئة  املحاريب  من   النوع  هذا  يتخذ 

اإىل  املجوفة  املحاريب  انق�سمت  وقــد  فــريــدًا،  عماريًا 
املتعامد  املــ�ــســقــط  ذات  املــجــوفــة  املــحــاريــب  ــوعــني:  ن
والــثــاين  االأول  الــقــرنــني  اإىل  تــرجــع  والــتــي  االأ�ــســالع، 
العامل  �سرق  يف  وا�ــســحــًا  ظهورها  وجنــد  الهجريني، 

االإ�سالمي، كما يف حمراب ق�سر االإخ�سري.
اأما خالل الن�سف االأخري من القرن الثاين الهجري، 
فقد كانت الغلبة للمحراب املجوف ذي امل�سقط ن�سف 
بناء  يف  املحاريب  مــن  الــنــوع  هــذا  وينت�سر  الــدائــري، 
حد  على  وغربه  االإ�سالمي  العامل  �سرق  يف  امل�ساجد 

�سواء .
االإ�سالمي،  امل�سرق  مع  االإ�سالمي  الغرب  تناف�س  وقد 
من حيث ال�سغف با�ستخدام اخلزف لزخرفة املحاريب، 
دولة  ع�سر  يف  ال�سيما   واالأندل�س،  املغرب  بالد  ففي 
املوحدين، ا�ستخدم البالط املزجج بزخارفه الهند�سية 
بات  حتى  وا�سع،  نطاق  على  االألوان  واملتعددة  الدقيقة 
كما  هناك،  االأ�سا�سية   االإ�سالمي  الفن  مميزات  من 
اأثبت اخلزافون يف امل�سرق االإ�سالمي جدارتهم بريادة 
ذي  اخلزف  بالطات  ا�ستخدام  خالل  من  الفن،  هذا 
الفريوزي،  االأزرق  اللون  املعدين، واخلزف ذي  الربيق 
بتجميل  وذلـــك  املــحــاريــب،  حنايا  وزخــرفــة  لتغليف  
ويحوي   ، العربي  باخلط  اخلزفية  البالطات  حماريب 
اآيات من القراآن الكرمي، اإىل جانب الزخارف النباتية 

املعروفة بالتو�سيح العربي  ) االأراب�سك (.
 : االإ�سالمية  املحاريب  مع  الرحلة  هــذه  وبعد  واالآن 
اإّنه  ميثل مفردة فنًية  وعمارية مميزة ،  ميكننا القول 
وياأتي هنا ليوؤكد على فرادة ومتيز  العمارة االإ�سالمية، 
وميثل يف الوقت نف�سه اأحد املالمح املعربة عن جماليات 

االإ�سالمي.  الزخريف  الت�سميم 

امل�سطحة 1-املحاريب 

املجوفة 1-املحاريب 
بقلم : اأ. د. �سفا لطفي 
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لكي تكت�سب احرتام االآخرين، فلي�س 
من املطلوب اأن ترق�س على اأنغامهم، بل 
املطلوب اأن يكون لك موقفك اخلا�س، 
النابع من التفكري العميق ال�سابق، واأن 
ترف�س ما تريد رف�سه باأدب، واأن تقبل 
ما تريد قبوله بقناعة، وهذا يتطلب اأن 
مواقف  جتاه  معقول  فعل  رد  لك  يكون 

االآخرين، �سبًا واإيجابيًا. 
اإن البع�س يظن اأن اكت�ساب االحرتام 
اإذا  فعل،  رد  لنا  يكون  ال  اأن  يتطلب 
اإذا  وحتى  االآخرين،  ير�سي  ذلك  كان 
فهو  اإهــانــة  اأو  اأدب،  ل�سوء  تعر�س  ما 
ال�سليمة  الو�سيلة  هو  اأن جتاوزه  يعتقد 
ال�سريف  احلديث  اأن  غري  ملجابهته، 
يقول:)ال خري يف من ال يبايل مبا قال 

وما قيل فيه(. 
وهنا بع�س الن�سائح العملية:

ال  بال�سلوك  الفعل  رد  ابــداأ  اأوًل: 
اأفــراد  من  اأحــد  تخلى  ــاإذا  ف بالكالم: 
جوابك  وكان  م�سوؤولياته،  عن  عائلتك 
التذمر املاألوف الذي يتبعه قيامك اأنت 
اتخاذ  عليك  ــاإن  ف منه،  ــداًل  ب بالعمل 

اإجراء ما يف املرة املقبلة. 
ثانيًا: ارف�س تنفيذ اأمور تكرهها، 
من  جــزءًا  ت�سكل  ال  عندما  خ�سو�سًا 

ــوقــف عــن االأعــمــال  مــ�ــســوؤولــيــاتــك: ت
املنزلية مدة اأ�سبوعني وراقب ما يحدث 
بعدئذ، ا�ستاأجر �سخ�سًا ليقوم بالعمل 
اإذا ا�ستطعت اىل ذلك �سبياًل، اأو درب 
باأنف�سهم،  االعتناء  على  العائلة  اأفراد 
واحلقيقة اأن املرء ينجز اأعمااًل مهينة 
اأنه  االآخــريــن على  الأنــه يكون قد عــّود 

�سينجزها من دون تذمر. 
ثالثًا: �سّرح مبا ي�سايقك وافر�س 
ــن �سخ�س  ــا م ــًا: م ــي ــجــاب اإي اإرادتـــــك 
حني  الــغــ�ــســب  بــه  ي�ستبد  ال  طبيعي 
اإمنا مهما حدث، ال  لالإهانة،  يتعر�س 
ت�سدر  والتقريع  الغ�سب  كلمات  تدع 
كان  فــاإذا  العدواين،  موقفك  يف  عنك 
غرميك �سخ�سًا لن حتتاج اىل التعامل 

معه الحقًا، فابتعد عنه. 
كان ممن ال ميكنك حتا�سيهم  واإذا 
احلقد  عن  بعيدًا  هــدوء،  بكل  فحاول 
وال�سغينة، اأن تبني له ما ي�سايقك يف 
يتيح  التوجيهي  املنحى  فهذا  �سلوكه، 
موقفه  لتغيري  فر�سة  االآخــر  لل�سخ�س 

من غري اأن ي�سعر باالإ�ساءة. 
يت�سم  الــذي  ال�سلوك  اتبع  رابعًا: 
حقك  الأخذ  االإ�سرار  وكرثة  باالإحلاح 
حتى يف االأماكن التي يبدو فيها �سلوك 

من هذا القبيل �سخيفًا. 
ــن عــلــى اأن  ــريـ ــّود االآخـ ــ خــامــ�ــســًا: ع
يدركوا  واأن  وراحــتــك،  وقتك  يحرتموا 
اأن لك احلق يف احلفاظ على وقت تفعل 

فيه ما يروقك من اأعمال اأو هوايات. 
فـــرتة  اىل  بـــحـــاجـــة  كـــنـــت  فـــــــاإذا 
اأو  ــرتاحــة مـــن الــعــمــل يف مــكــتــب  ــس ا�
مطبخ كثري ال�سغل، اعترب ا�سرتخاءك 
وال  االأهــمــيــة،  يف  غــايــة  وا�ستجمامك 
مبثل  امل�سا�س  مطلقًا  لالآخرين  ت�سمح 

هذا الوقت. 
اأن  الأحــد  ت�سمح  واأن ال  اإنــه البــد  ثم 
اجلديدة  طريقتك  تغيري  على  يحملك 
اللجوء  وقــاوم  لنف�سك،  احرتامك  يف 
اىل ال�سعور باالرتباك اإذا نظر اأحدهم 
منك  التم�س  اأو  جارحة،  نظرة  اإليك 
اأمرًا اأو ردَّ عليك بغ�سب، والنا�س الذين 
يف  لي�سوا  �سابقًا  حقك  ه�سم  عّودتهم 
و�سع ميكنهم عمومًا من معرفة طريقة 
اجلديدة  �سخ�سيتك  جتاه  الت�سرف 
عليك  ينبغي  اأنه  اإاّل  ياألفوها،  مل  التي 
هذا  مثل  يف  حــازمــًا  موقفًا  تقف  اأن 
معاملة  تالقي  ــك  اأن وتــذكــر  الــظــرف، 
اأن  النا�س  تعّلم  اأنــت  التي  بالطريقة 

يعاملوك بها.

لي��ك����ن ل����ك
رد فعل معقول
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االأخالق  زينة  هو  االإخال�س 
اأمينًة  نف�سِك  جتدين  فمعه  وتاجها، 
االإن�سانية  معاين  كل  حتملني  ووفيًة، 
تقدرين  لالآخرين،  واملحبة  وال�سدق 
ت�سكرين  تن�سينه،  وال  املعروف  �سانع 
جميله،  تنكرين  وال  �ساعدِك  من  كل 
�سيمة  فهو  الوفاء  وعدم  اجلحود  اأما 
اجلبناء الذين ال يعرتفون ال بف�سل اأو 

جميل، ين�سون املعروف وال يذكرونه. 
اأو بـ)ب( على االأ�سئلة  اأجيبي بـ)اأ( 

التالية: 
الذين  الطفولة  اأ�سدقاء   -١
املواقف  ر�سيدًا جيدًا من  ت�ساركينهم 

والذكريات: 
وال�سوؤال  معهم  التوا�سل  دائمة  اأ - 

عليهم. 
ب - نادرًا ما اأ�ساأل عنهم. 

اإنقطعت  الذين  �سديقاتِك  اأعز   -٢
لقاءاتكما ل�سفره: 

وتت�سلني  ن�سيانه،  عليِك  ي�سعب  اأ - 
به دائمًا. 

عن  وتبحثني  تتذكرينه،  ال  ب - 

�سديق غريه. 
3- مديرِك ال�سابق يف العمل تعر�س 

حلادث خطري اأدى اىل اإ�سابته: 
اأ - اأذهب لزيارته واالإطمئنان عليه. 

ب - ال اأهتم بزيارته. 
4- املجامالت اأمر مهم يف حياتنا...

لذلك اأنِت حتر�سني دائمًا على تقدمي 
الهدايا: 

وكل  واأقاربِك  الأ�سدقائِك  اأ - 
اأحبائِك. 

ب - لالأ�سخا�س الذين تربطِك بهم 
م�سلحة ما. 

�سريك  تغري  عدم  لِك  بالن�سبة   -٥
حياتِك هو اأمر ت�سفينه باأنه: 

اأ - عادل. 
ب - ممل. 

6- حت�سرين لرحلة ترفيه الأوالدِك، 
رحلة  عليِك  يعر�سون  �سديقاتِك  لكن 
اىل مكان بعيد �ساحر، ماذا تكون ردة 

فعلِك: 
اأ - تعتذرين ل�سديقاتِك. 

ب - ت�سرحني الأوالدِك اأهمية الرحلة 

مع اأ�سدقائِك وتذهبني معهم. 
جناحِك  اأ�سباب  اأهم  من   -7
يف  �ساعدتِك  قد  ترينها  اىل  وتفوقِك 

حياتِك كثريًا: 
لك  االآخرين  م�ساعدة  اأ - 

وت�سجيعهم. 
ب - جمهودِك وذكاوؤِك. 

�سجل االعرتاف: 
جمموعة اعرتافات)اأ(: 

جمموعة اعرتافات)ب(: 
احلكم بعد االعرتاف: 

* اإذا كانت معظم اإجاباتِك بـ)اأ(: 
تخوين  اأن  ميكن  ال  ويف،  �سخ�س  اأنِت 
اأنِت ال تخادعني وال ت�سربني يف  اأبدًا، 
احلياة  من  النمط  هذا  لكن  الظهر، 
جمهد، اإال اإذا اأحطِت نف�سِك مبن هم 

من مثل طبيعتِك. 
اإجاباتِك  معظم  كانت  اإذا   *
ناكرة  ويف،  غري  �سخ�س  اأنِت  بـ)ب(: 
للمعروف، تفتقدين اىل �سديقاتِك يف 
وال  العليا،  االأنا  هو�س  عندِك  حياتِك، 

تعرتفني بف�سل اأحد عليِك. 

هل اأنِت خمل�سة اأم غري وفية؟ 
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الزبدة.  ١،٥ فنجان قهوة من 
٥ وربع فنجان قهوة من املاء. 

الطحني.  ٥،٥ فنجان قهوة من 
بي�سات.   6
ذرة، ملح. 

3 كوؤو�س كبرية من املاء. 
ال�سكر.  كوؤو�س كبرية من   4

الليمون.  ع�سري  من  واحدة  �سغرية  ملعقة 
للقلي.  نباتي  زيت 

ثم نرتكه يربد.  القطر  * نح�سر 
* نّذوب الزبدة يف قدر على النار ثم ن�سيف املاء ونرتكه ليغلي، ثم ن�سيف الطحني مع التحريك امل�ستمر 

العجني يف �سينية ونرتكه يربد.  ن�سع  بعد ذلك  ملدة)٥( دقائق، 
من  ناأخذ  ذلك  بعد  جيدًا،  نعجن  ثم  االأخــرى  تلو  الواحدة  البي�س  اليه  ن�سيف  العجني  يربد  عندما   *
بالقليل  دهنها  ميكن  باأيدينا  العجينة  الت�ساق  )ملنع  اأ�سابع  �سكل  ونعطيها  اجلوز،  حبة  بحجم  قطعًا  العجني 

الزيت(. من 
االأ�سابع  ونقلب  النار  على  الزيت  ن�سع  ثم  البارد،  الزيت  يف  العجني  اأ�سابع  ن�سع  الوزير،  اإ�سبع  لقلي   *

قلياًل.  لتربد  ونرتكها  الزيت  العجني من  اأ�سابع  نرفع  ثم  وتن�سج،  حتى حتمر 
وتقدم.  وتو�سع يف طبق  القطر جيدًا،  تت�سرب  القطر حتى  الوزير يف  اإ�سبع  * ن�سع 

املقادير القطر املقادير

العمل طريقة 

اإ�سبع الوزير
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ــا،  ــ ــس ــ ــو� ــ ــك ــ الــــيــــقــــطــــني، ال
الباذجنان.

الرز.
حلم غنم مفروم.

الكرف�س.
الب�سل.

الطماطم.
البهارات.

طماطم. معجون 
ال�سمن.

امللح.
احلام�س.

ب�سورة  الباذجنان  اأو  اليقطني  اأو  )الكو�سا(  ال�سجر  يق�سر 
ثم  منه،  اللب  ال�ستخراج  باحلفارة  يحفر  ثم  ويغ�سل  جيدة، 
املفروم  والكرف�س  املفروم  اللحم  مع  املطبوخ  غري  الرز  يخلط 
وال�سمن  البهارات  من  مقدار  ي�ساف  ثم  املقطعة،  والطماطم 
كل  اىل  ي�ساف  ثم  وامللح،  املاء  من  وقليل  الطماطم  ومعجون 

الطماطم. ع�سري  من  مقدار  احلام�س  ذلك 
حتى  اأكرث  اأو  �ساعة  ن�سف  ملدة  هادئة  نار  على  القدر  يو�سع 

املدفونة جاهزة.   اأكلة  وتكون  الطبخة  تن�سج  ثم  املاء،  يغلي 

املكونات

التح�سري طريقة 

املدفونة
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١( االأنوف:- املراأة اإذا كانت طيبة ريح اليد.
٢( الباهرة:- املراأة التي تفوق غريها من الن�ساء يف اجلمال.

3( الرباقة:- املراأة بي�ساء ال�سعر.
4( الربمادة:ـ املراأة ال�سمينة التي ترجت من �سمنها.

٥( البنون:ـ املراأة كثرية الولد.
6( احل�سان:ـ املراأة العفيفة.

7( الرخيمة:ـ اإذا كانت منخف�سة ال�سوت.

�س:ـ من الذي قطع خن�سر االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(؟
 �س:ـ كم كان عمر ال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( يف واقعة 

الطف؟
ال�سالم(  العبا�س )عليه  الف�سل   اأبي  �س:ـ كم كان عمر 

يوم الطف؟
�س:ـ كم كان عمر ال�سيدة �سكينة )عليها ال�سالم( يوم 

عا�سوراء؟
احل�سني  ــام  االإمـ بنت  رقــيــة  ال�سيدة  اأم  هــي  مــن  ــس:ـ  �

ال�سالم(؟ )عليه 
االأجوبة:  

  -  ١
  -  ٢
  -  3
  -  4
  -  ٥

ال�سم  الثالثي  واللقب:  

املحافظة:  

موبايل:  

ت�سلم  االإجابات  اىل  جملة  القوارير  يف  ق�سم  ال�سوؤون  
الفكرية  والثقافية  يف  العتبة  احل�سينية  املقد�سة  وللفائزين  
اخلم�سة  االأوائــل  التربك  بوجبة  طعام  يف  م�سيف  اأبي  

عبد  اهلل  احل�سني  عليه  ال�سالم.  
أجوبة  العدد  32

ج١/ الهيدروجني. 
ج٢/ جماعة.
ج3/طنني.   
ج4/بعلبك. 

ج٥/ قوله تعاىل :" ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي 
الُْقرْبَى")ال�سورى:٢3(.

أسئلة  العدد  33

من اأ�سماء املراأة
ع��ن��د ال��ع��رب
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ال�سالم( ال�سادق)عليه  االإمــام  �ساأل  رجاًل  اأن  روي 
)عليه  احل�سني  تــربــة  اإن  تــقــول:  �سمعتك  اإين  فــقــال: 
ال�سالم( من االأدوية املفردة)اأي ال حاجة لتكرارها الأنها 
وه�سمته،  اإال  بداء  متر  ال  واأّنها  مــرة(،  اأول  من  ت�سفي 
اأو قد قلت ذلك فما بالك؟ فقال:  فقال: قد كان ذلك، 

اإين تناولتها فما انتفعت بها. 
من  اأخذها  تناولها)اأي  فمن  دعــاًء  لها  اإن  اأمــا  قــال: 
مكانها( ومل يدع به ا�ستعملها مل يكد ينتفع بها، فقال له: 

ما يقول اإذا تناولها؟ 
وال  عينيك،  على  وت�سعها  �سيء  كل  قبل  ُلها  ُتَقبِّ قال: 

تناول منها اأكرث من حم�سة، فاإن من تناول منها اأكرث، 
فكاأمنا اأكل من حلومنا ودمائنا، فاإذا تناولت فقل: اللهم 
اأ�ساألك بحق امللك الذي قب�سها، وبحق امللك الذي  اإين 
اأن ت�سلي  الو�سي الذي حل فيها  واأ�ساألك بحق  خزنها، 
داء،  كل  من  �سفاًء  جتعله  واأن  حممد،  واآل  حممد  على 
فــاإذا قلت  �سوء،  واأمــانــًا من كل خــوف، وحفظًا من كل 
ذلك فا�سددها يف �سيء، واقراأ عليها)اإنا اأنزلنا يف ليلة 
القدر(، فاإّن الدعاء الذي تقدم الأخذها هو اال�ستيذان 
عليها، وقراءة )اأنا اأنزلناه( ختمها )امل�سباح املتهجد: 

ال�سيخ الطو�سي(.

ال�ستئذان لأخذ الربة احل�سينية وختمها
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اأ�سابه  امل�سهد،  ذلــك  بعينه  و�ساهد  ح�سر  من  كل 
الذهول. واأخذته الده�سة فهل ي�سدق ما ت�ساهده عيناه. 
اأم هذا جمرد خيال ومن �سنع االأوهام. الكل م�ستغرب 
لذلك املوقف وخ�سو�سًا اأن هذه املراأة معروفة جلميع 
�ساهد اجلميع  واالأريحية.  والب�ساطة  بالطيبة  جاراتها 
رجااًل ون�ساًء هذه املراأة وقد �سمرت قدميها و�سط الدار 
مذهولة خاثرة القوى. تتلوى بوقفتها. وعيناها �سابحة 
نحو زاوية يف اأركان البيت، وكانت تعلوها �سورة جميلة 
لوحيدها ح�سن. �سورة جميلة زينتها هادئة عفوية. اإّنها 
�سورة ) ح�سن (�سوت خافت ال ي�سع اال هم�سًا. ح�سن. 
ح�سن ولدي ملن تركت اأمك يا ح�سن الكل يف حرية ماذا 
اأم  اأم ح�سن.  دار  وال�سياح يف  الدوي  وقد على  يقول. 
ح�سن ا�ستقبلت خرب ولدها ح�سن باأنه جرح يف معارك 
العمليات. ولكن  اأحد قواطع  االإرهاب يف  ال�سرف �سد 
كان  ح�سن  ال�سهادة.  �سرف  نال  باأنه  اأ�سعرها  قلبها 
طيب االأخالق لبى نداء املرجعية بكل �سجاعة واإقدام 
تطوع �سمن �سفوف املجاهدين وكانت اأمه دائمًا تقول 
فبي�س  هــذا  بعملك  وجهي  وبي�ست  را�ــســي  رفعت   (

املقد�سات  الدفاع عن  اهلل وجهك، ال تق�سر ولدي يف 
واأريدك دائمًا تبي�س وجه  واأخواتك  اأمك  وعن عر�س 

املرجعية اأعزها اهلل.
واأم  توقفت  الــزمــن  �ساعة  وكــانــت  �سعبة  حلظات 
الكل يهداأ  البيت وقد خفي �سوتها.  ح�سن تدور داخل 
اأن دخلت حجرتها  من روعتها ويعزيها لكنها مل تلبث 
اأ�سئلة  الكي�س.  داخــل  يكون  فماذا  كي�سًا.  واأح�سرت 
تدور يف اأذهان احل�سور. ما اأن اأقرتب جثمان ال�سهيد 
وبقلب  اللوؤلوؤ  كاأنها  بدموع  ا�ستقبلته  حتى  )ح�سن( 
ذلك  داخــل  الناحلة  يدها  مــدت  ــًا،  واأملـ حرقة  يتقطر 
لتنرثه  )جكليت(  احللوى  من  كمية  واأخرجت  الكي�س 
على تابوت الن�سر ثم تلتها مرة اأخرى وهكذا اىل نفّدت 
الكمية وفرغ الكي�س وهي تقول ح�سن جزاك اهلل خريًا 
ال�سهداء  �سيد  حرم  �سوب  توجهت  ثم  ظني  تخيب  مل 
)عليه ال�سالم(وكاأنها تريد اأن تقول هذا ولدي فداك 

يا ح�سني. ثم قالت اللهم تقبل من هذا القربان.
ال�سيخ: حمزة الفتالوي    

اللهم تقبل هذا القربان

44

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

استراحة



123

45

678

9

10

1112

131415

16

17

1.
[ ]

6.
[ ]

8.
[ ]

9.
[ ]

10. ] ]
12.

] ]
13. ] ]

2.
] ]

3.
] ]

4.
] ]

5. ] ]
7. ] ( ]

11.
] ]

12.
[ ]

١- �سحابي جليل كان مع النبي �سلى اهلل عليه واله
6- نزل م�سلم حني و�سوله اىل الكوفه يف داره.

9- من زوجات االإمام احل�سني عليه ال�سالم.
١٠-العجلة.

١٢-الذي �سلب برن�س االإمام احل�سني عليه ال�سالم.
١3-اأ�سد اهلل.

١6- مدينة النبي �سلى اهلل عليه واآله.
١7- اأطول كلمة يف القراآن الكرمي.

عمودياأفقي
٢- و�سل االإمام احل�سني عليه ال�سالم اىل مكة يف هذا اليوم.

3- كم هي م�سافة الطريق من كربالء اىل الكوفة.
4-خطبت يف الكوفة بعد ا�ست�سهاد االإمام احل�سني عليه ال�سالم.

٥-ال�سخاء.
7-الذي �سّمى االإمام احل�سني بـ)احل�سني(.

١١- اأر�سل راأ�س االإمام احل�سني عليه ال�سالم معه اىل الكوفة.
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أنوار

يا  اهلل  ر�سول  بن  يا  ال�سبط  االإمام  اأيها  �سيدي  معذرًة 
اأخيك  على  واللوعة  املجتبى....فاإن احلزن  اأيها احل�سن 
ال�سبط ال�سهيد االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وما جرى 
عليه يف عا�سوراء وما جرى على بيِت النبوة من �سبٍي يف 
�سهر �سفر، �سبٍي تخللته رحلة  عجيبة بني كربالء والكوفة، 
والكوفة وكربالء، ثم كربالء واملدينة، ال اأقول اأن�ستنا هذه 
امل�سائب م�سيبة ذكرى ا�ست�سهادك يف ذكرى ال�سابع من 
قلياًل، وعزاوؤنا يف ذلك  اأذهلتنا  �سيدي  يا  ولكنها  �سفر، 
يا  يوٍم كيومَك  لنا بقولك اخلالد )ال  العذر  اأوجدت  اأنك 
وما  ال�سالم(  االإمام احل�سني )عليه  فيوم  اأبا عبد اهلل( 

جرى عليه هو يوم......... االإيام يف التاريخ. 
ففي ال�سابع من �سفر �سنة ٥7هـ غاب جنمك العظيم 

عن �سماِء احلياة الدنيا. 
فبموؤامرٍة دنيئة نفذتها زوجة غري �ساحلة بتدبرِي من 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  خالفة  اغت�سب  رجــٍل 
و�سلم(، من خالِل د�س ال�سم اليك.... وكان يوم ت�سييعك 
النبوة  بيت  اآل  اأراد  عندما  ُين�سى  ال  يومًا  ودفنك  �سيدي 
اهلل  ر�سول  جــدك  بــجــواِر  تكون  اأن  الــكــرام  ها�سم  وبنو 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وبو�سيٍة منك غري اأن اأولئك 
الذي  اغت�سبوا اخلالفة من اأبــيــك،        نف�سهم، نف�س 
هنا،  احل�سن  يدفن  ال  قالوا  الكلمات،  بنف�ِس  ال�سخو�س، 
خرجت  التي  املــراأة  نف�س  احلكومية  املجموعة  تلك  وقاد 
على اأبيك، حتى اأن عبد اهلل بن عبا�س ) ر�سي اهلل عنه( 

قال فيها:
 جتملتي تبغّلتي ولو طالت تفيلتي

لِك الثمن من الت�سع وبالكّل متلكتي
فلله  والنبال  االأ�سهم  بع�سراِت  ال�سريف  نع�سك  ورمي 
درك �سيدي يوم خذلك النا�س فرموا ف�سطاطك بالنباِل 
اغت�سب  مــن  ــِة  حمــارب اىل  دعــوتــهــم  عندما  والــ�ــســهــام 

اخلالفَة و�سق ع�سا الطاعة.
اأنت  فاأنت  بخناجرهم   طعنوك  يوم  �سيدي  درك  وهلل 
احل�سن املجتبى بن علي املرت�سى، وهم هم �سذاذ االآفاق 
ونبذة الكتاب ف�سالم عليك �سيدي يوم ولدت ويوم متوت 

ويوم تبعث حيًا. 

الدكتور حكمت اخلفاجي: جامعة بابل 

املجتبى  احل�سن  الإمام  ا�ست�سهاد  بني  �سفر 
و�سبي بنات النبي امل�سطفى حزٌن يتوقد
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هل تعلم

اأن الثوم والب�سل، عالج �ساف وناجع لكثري  * هل تعلم 
من االأمرا�س.. حيث اإّنهما يحتويان على مركبات ال�سلفايد 
)الكربيت(، وهذه املركبات تعمل على اإبعاد خطر اجللطة 
يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  من  تخف�س  اأنها  كما  الدموية.. 
تعمل  اأنها  كما   ،LDL نوع  من  ال�سار  النوع  وخا�سة  الدم، 

على خف�س احتمال االإ�سابة باأمرا�س ال�سرطان.

* هل تعلم اأنه دلت االأبحاث على اأن زيت النعناع، ي�ساعد 
على التخل�س من ا�سطرابات االأمعاء، وذلك ب�سبب فاعليته 
ا�سرتخاء  على  يعمل  وهو  والت�سنجات،  للتقل�سات  كم�ساد 

ع�سالت املعدة واالأمعاء، ويعمل اأي�سًا كم�ساد بكتريي.

اأن احل�سرة امل�سماة ) بخنف�ساء ال�سجادة (  * هل تعلم 
قد و�سعت يف زجاجة مغلقة ، وبقيت فيها حية دون طعام . 
اإذ كانت تقتات يف هذه املدة على جلدها الذي كانت تبدله 

من حني الآخر.
اخلام�سة  يف  رجــل  لــدى  الع�سلية  القوة  اأّن  تعلم  هل   *
وال�ستني تعادل قوة امراأة يف اخلام�سة والع�سرين من العمر.

هي  املقد�س  بيت  يف  خدمت  ــراأة  ام اأول  اأّن  تعلم  هل   *
ال�سيدة مرمي العذراء )عليها ال�سالم(. 

اأّن دقات القلب عند الطفل اأ�سرع من دقات  * هل تعلم 
القلب عند الرجل البالغ حيث تبلغ ١3٠ نب�سة يف الدقيقة.

* هل تعلم اأّن اأ�سماك القر�س تتميز باأّنها يتكون لها �سن 
عندما يتاآكل اأحد اأ�سنانها.

هل تعلم
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قال الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(:
ّمدًا  ))اإنَّ اهلل مََلْ يْبعْث َنِبّيًا اإّل اْختاَر َلُه َنْف�سًا َوَرْهطًا َوَبْيتًا، َفَوالَّذي َبَعَث حُمَ
ُه اهلُل ِمْن َعَمِلِه ِمْثَلُه،  باحلق ل َيْنَتِق�ُض ِمْن َحّقنا اأْهَل الَبْيِت اأَحٌد اإّل َنَق�سَ
َول َيكون َعَلْينا ُدوَلًة اإّل َوَتكوُن َلنا اْلعاِقَبة، "َوَلَتْعَلُمنَّ َنَباأَُه َبْعَد ِحنٍي((
مروج الذهب: 2/ 306


