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يظطرب القلم وحيتار اللب , وحتجم النفس  عندما حيني وصف النور األول وسيد ولد آدم وميثاق اهلل 
تعاىل وفرع إمسه , أعين سيد الرسل وخامت النبيني , والد الزهراء وجد األئمة األتقياء املصطفى األجمد أبا 

القاسم حممد »صلى اهلل عليه وآله وسلم« .
 . وسلم«  وآله  عليه  اهلل  صلى  عنه  أورد  فلذا  اإلللمعصوم  متيسر  غري  املقدس  الوجود  هذا  معرفة  إلن 
, اإلأن الكالم عنه ونقش الكلمات على الورق لبيان فضيلة  )ياعلي ما عرفين اإلاهلل وأنت ( 
من فضائله حق على حمبيه وواجب على املؤمنني به , هذا ما شجعين أن أكتب  عن زاوية  واحدة 

من زوايا شخصه الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم« .وهي البشارة به من قبل الرسل واالنبياء،
لقد بشر به أصحاب الرساالت أقوامهم ليكون هلم أسوة وقدوة وقائدًا ونبيًا ورسواًل , وهذا ما وردت 
به الروايات الشريفة فضالً عن اآليات الكرمية يف كتاب اهلل الكريم } وإذ قال عيسى بن مريم 
التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي إمسه أمحد  إني رسول اهلل إليكم مصدقًا ملا بني يدي من 
فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبني { الصف 6 , وكقوله تعاىل } الذين يتبعون الرسول النيب 

األمي الذي جيدونه مكتوبًا عنده يف التوراة واإلجنيل { األعراف 157.
وكما ورد يف )الطبقات الكربى ( أوحى اهلل اىل يعقوب إني أبعث من ذريتك ملوكًا وأنبياء 
حتى أبعث النيب احلرمي الذي تبين أمته هيكل بيت املقدس وهو خامت األنبياء  وأمسه أمحد . وورد 
أيضًا يف الدر املنثور رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم« , ملا سئل عن بدءِِِ أمره_:دعوة أبراهيم ،وبشرى 
عيسى،ورأت أمي أنه خيرج منها نور أضاءت له قصور الشام .وما جاء يف إحتجاج اإلمام الرضا عليه السالم 
أنه قال » شهد بنبوته موسى بن عمران , وعيسى بن مريم , وداود خليفة اهلل يف األرض خري دليل  على 

ذلك .

بشارة الرسل

المشرف العام
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فقه املرأة

س1 / هل جيوز العمل بفتوى فقيه اخر 
اذا كانت املراة غري مقتنعة جبواب مقلدها 

يف املسالة ؟ 
فتواه  كل  يف  االعلم  تقليد  جيب  ج/ 

والعالقة لقناعة املكلف يف ذلك .

املراة يف وجود احلاجب  اذا شكت  س2/ 
هو  فما  اواجب  الغسل  اثناء  بدنها  على 

حكمه ؟ 
وجب  عقالنيا  احتماله  كان  اذا   / ج 

عليه الفحص وازالته اذا كان موجودا .

بلدها  اليت ترتك  املراة  ما حكم   / س3 
وتنتقل اىل بيت الزوج يف بلد اخر هل يزول 
االول  لبلدها  بالنسبة  الوطن  حكم  عنها 
جاءت  اذا  حبيث  منها  اعراضا  يعد  وهل 
مل  ان  فيه  تقصر  واالقرباء  االهل  لزيارة 

تقصد االقامة ؟
بعد  حتى  وطنها  راسها  مسقط  ج/ 
ان  تقصد  بان  عنه  تعرض  مل  ما  الزواج 

الترجع اليه للسكنى فيه ابدا .

اذا  االقامة  تنوي  من  حكم  ما  س4/ 
عدلت عن نية اقامتها بعدما صلت فريضة 
حكم  وما  االقامة  محل  يف  متاما  رباعية 

صالتها وصيامها ؟ 
ج/ جيري عليها حكم املقيم فتبقى على 

التمام والصيام .

وصيامها  املراة  صالة  حكم  ما  س5/ 
مسوغ  وبال  زوجها  اذن  دون  من  سافرت  اذا 

شرعي ؟ 

ج/ تبقى على التمام والصيام النه يعد 
سفر ملعصية .

س6/ هل جيوز قراءة سورة احلمد مرة 
اخرى بدال عن السورة اليت هي بعد احلمد 

سواء يف الصالة الواجبة ام املستحبة؟
والجتب  الفريضة  يف  الجتزي  ج/ 
السورة يف النافلة واليضر تكرار احلمد اذا 

مل يكن بقصد التشريع . 

س7/ هل تصح وصية امراة بان تكون كل 
امواهلا وقف بعد وفاتها؟

من  الثلث  وتنفذ يف  الوصية  تصح  ج/ 
حق  من  يكون  الباقي  اما   , فقط   امواهلا 

الورثة .

راس  وضع  املراة  على  جيب  هل   /8 س 
سنة مخسية المواهلا ؟

اذا  راس سنة مخسية  ج/ جيب وضع 
معاشه  يف  يتعاطاها  مهنة  للشخص  كانت 
وهو يوم  شروعه يف االكتساب اما اذا مل 
ان  له  معاشه  يف  يتعاطاها  مهنة  له  تكن 
راس  اتفاقا  له  فائدة حصلت  لكل  حيسب 
اذا مل يستخدمها ملؤونته يف  سنة لوحدها 

تلك السنة .

راس  املراة  نسيت  لو  احلكم  ما   /9 س 
سنتها اخلمسية ؟

ج/ جيوز هلا دفع اخلمس يف زمان تعلم 
حبلول راس السنة .

س10/ هل جيوز الصالة يف بيت شخص 
اليؤدي مخس امواله ؟
ج/ جيوز مطلقا .

ذهب  يف  اخلمس  جيب  هل   /11 س 
املراة؟

شأنها  يناسب  مبقدار  كان  اذا  ج/ 
واستفادت منه يف سنة الشراء او كان مهرا 

هلا فال جيب اخلمس فيه .

تبدا  اخلمسية  السنة  كانت  اذا   /12 س 
يف  واالكتساب  العمل  يف  الشروع  حني  من 
ويكسب  يعمل  الشخص  كان  لو  احلكم 
بدا  متى  يعرف  وال  خيمس  ومل  لسنوات 
باالكتساب واراد ان خيمس االن فكيف يعني 

سنته اخلمسية ؟
ج/ متى ما مخس ما لديه من ربح ثم 

بالكسب كان اول سنته . 

بعد  زوجته  الرجل  طلق  اذا   /13 س 
اخلمسن فهل يصح ارجاعها يف العدة ؟

الدم  انقطاع  بعد  الطالق  كان  اذا  ج/ 
عند املراة وعدم رجاء عود الدم لكرب سنها 
بعقد  ارجاعها  واليصح  عليها  عدة  فال 

جديد ؟

السجني  زوجة  تستطيع  هل   /  14 س 
ان  طويلة  ملدة  باحلبس  عليه  حكم  الذي 

تطلب الطالق من احلاكم الشرعي ؟ 
ج / ليس هلا ذلك اال اذا امتنع زوجها 
من االنفاق عليها وطالقها ... جاز هلا رفع 

امرها اىل احلاكم الشرعي .

هذه جمموعة من الفتاوى املهمة، واملقتبسة يف غالبيتها من 
أجوبة ما ورد يف املواقع املنتسبة 

ملكتب آية اهلل العظمى السيد السيستانى )دام ظله الوارف (

علوية رؤى /     التوجيه الديين



مع  الكالم  برتك  ويعرف   , هوالسكوت 
باالمتناع عن  ايضا  يعرف  كما  عليه  القدرة 
الكالم طوعا او كرها . قال تعاىل » ما يلفظ 

من قول اال لديه رقيب عتيد » .
ان فلسفة الصمت ليست ظاهرة سلبية 
بوظائف  يقوم  واع  اجيابي  نشاط  هو  امنا 
اجيابية تؤدي اىل اثار ونتائج واضحة كغريه 
فلسفة  وان   , االنساني  النشاط  الوان  من 
الصمت له معان عديدة وهي ابسط واوضح 
الرتبية  من  ضرب  هو  اذ  فلسفة  اي  من 
الذي  الفاهم  السلوك  يتطلبها  االخالقية 
الواقع  او  الرذائل  عن  يبتعد  صاحبه  يريد 
من  وغريها  والنميمة  كالكذب  املعاصي  يف 
االفات .. فهي دعوة اخالقية يف املقام االول 
.. عن سيد الكائنات حممد صلى اهلل عليه 
واله وسلم ) من كان يؤمن باهلل واليوم االخر 

فليقل خريا اويصمت ( .
حقيقة الصمت اليرتبط باالداء البشري 
 .. نشط  اجيابي  اداء  نفسه  هو  بل  فحسب 
مقارنته  ميكن  الذي  البكم  غري  والصمت 
بفاقد البصر فالبكم فاقد النطق .. والصمت 
النشاط  على  ينطوي  فهو  البكم  خالف 
انه ظاهرة غنية معقدة رمبا  .. كما  الواعي 
بعض  لكن  ومعروفة  واضحة  جوانبها  بعض 
جوانبها االخرى خافية الميكن اكتشافها اال 
فالصمت   , متعمق  فلسفي  خالل حبث  من 
العلماء  االنبياء وصمت  انواع فهناك صمت 
وصمت  العقالء  وصمت  احلكماء  وصمت 
اجلهالء وصمت اجلبناء ) الساكت عن احلق 

شيطان اخرس ( . 
فالكالم هو ضرب من االتصال اللفظي 
ان  اذ  لفظي  اتصال غري  الصمت  ان  حيث 

الكالم له معان فالعالقة بني الكالم والصمت 
اشد عمقا وارتباطا وانهما من نسيج واحد 

 .
كم  او  عمرها  عن  املراة  سالت  فلو 
وكان  وظيفتها  عن  شهريا  راتبا  تتقاضى 
من  ليس  انه  يعين  ذلك   : الصمت  جوابها 
حقك ان تسالين او انا ال اريد ان اطلع احد 
عن سين او راتيب , وقد يكون الصمت حالة 
لون  تعبري عن  او  املرء معرفه  فيها  يكتسب 
من الوان اجلهل او انعدام الثقة او وقار املرء 
اخفاء حقيقة  او  وروحية  دينية  او فضاءات 
دراسة  اىل  حتتاج  اجيابية  ظاهرة  ..فهي 
وحبث وقد يكون من الصعب عند الشخص 
السلوك  عقليا  تفسريا  يفسر  ان  العادي 
الصامت عند االخرين بطريقة سليمة بسبب 
معاني  وتعدد  الغامضة  املتضاربة  الطبيعة 
او  وانفعاالت  معاني  حيمل  النه  الصمت 
مما  متعارضة  مربرات  و  خمتلطة  مشاعر 
ابناء  امام  فهم وخلطا وغموضا  خيلق سوء 

الثقافة الواحدة .
تعين  كانت  فرمبا  املراة  فعندما تصمت 
التعبري عن حياءها او ذكاءها او صربها او 
غفرانها او حتديها .. بشكل مؤدب الن صمت 
اعلى  الصمت هي  تناسب  مواقف  املراة يف 

من صوت الكالم .
حق  عن  صمتك   .. الفاضلة  سيدتي 
توضحيه او باطل تدحضيه او حكمة تنشريها 

او نعمة تذكرينها وتذكري.
لقد بني عزوجل فعالية الكلمة بني افراد 
ما  مشبها  الواحد  واجملتمع  الواحدة  االمة 
منها  وما خبث  الطيبة  بالشجرة  منها  طاب 

بالشجرة اخلبيثة .
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األقالم النسوية

...الصمــــــــــــــــت...

طهارة القلب 
طهارة القلب حتتاج إىل أجواء وعوامل مساعدة 
فانه  نظيف  قليب  إن  احدهم  يقول  فحينما 
بالفراغ،  متعلقة  القلب  نظافة  تكون  أن  الميكن 
األجواء  كانت  إذا  نظيفا  القلب  يكون  كيف 

احمليطة به فاسدة!
البشر  حنن  أنفسنا  لنرى  اهلل،  أولياء  باستثناء 
واألجواء  القلب؟  بطهارة  العاديني كيف حنتفظ 

احمليطة بها غري نظيفة،
اآلية الشريفة التالية تشري إىل العوامل املهتمة 
))وإذا  عاله  جل  تعاىل  قال  القلب،  بنظافة 

سالتوهن متاعا فسائلوهن من وراء حجاب((
يف السابق كان الناس حيتاجون كثريا أن يطلبوا 
فحينما  نساء  البيت  ويف  جريانهم  من  شيئا 
يطلبوا أمرا يكون ذلك من وراء حاجز حتى ال 

ينظر إليهن.
يوضح ذلك احلق املتعال بقوله:

))ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن((.
نظيف  إنسان  أنا  يقول  أن  للرجل  فالميكن 
حتى  وحجاب  حاجز  إىل  احتاج  وال  وصاحل 
صحابة رسول اهلل )صلى اهلل علية واله وسلم( 

جيب عليهم أن يكلموا النساء من وراء حجاب.
فاملرأة خصوصا يف زماننا هذا تكلم الرجل يف 
أو  حجاب  عليها  وليس  والسوق  والعمل  البيت 
وبالتالي  القلب  تلوث  هذا سبب  ناقص  حجاب 

األعضاء
أمام  وتظهره  الزينة  خامت  تضع  اليت  فاملرأة 
األجانب من الرجال يف العمل أو الدراسة فهذه 
املرأة غري حمجبة إذ إن احلجاب ليس هو جمرد 
بني  حيث  العباءة  أو  اجلبة  أو  اخلمار  ارتداء 

الباري)عزوجل(بقولة: ))واليبدين زينتهن((
واأللبسة  زينة  واالكتحال  زينة  احللي  فلبس 
امللونة الرباقة أو اليت تصف البدن، فيجب أن 

يكون احلجاب كامال ))ذلكم اطهر لقلوبكم((.

أبرار حسام هاشم
كلية الدراسات القرآنية\جامعة بابل

سارة صـــباح  بتصرف 00 
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بالغة النساء

ال خالف بني العلماء يف بالغة الرجال 
وفيما سطروه من معان جليلة وخطب عظيمة 
والشواهد  التاريخ  وجهه  منها غريرّ  البعض 
على اخلطباء والشعراء من العرب واملسلمني 
ال تعد وال حتصى غري أن اخلالف وقع يف 
النساء وبالغتهن فقليل ما ذكر لنا التاريخ أن 
هناك نساء كانت هلا من البالغة ما كان يف 
خطبة أو شعر أو غري ذلك .وتأسيسا على 
ما تقدم أردنا الكالم عن بالغة سيدة نساء 
العاملني فاطمة الزهراء )ع( خاصة عما اثر 
بها  تفوهت  عنها من خطبة صاعقة جليلة 
أبي  بكر  النبوي الشريف أمام  يف املسجد 
)ص(  اهلل  رسول  صحابة  من  ومجع  األول 
يوم غصبت فدك فجاءت خطبتها ارجتالية 
على  لسانها الشريف دون تأمل أو تلكأ  وإذا 
ماعلمنا نشأة تلك السيدة الطاهرة النعجب 
على  نشأت  قد  فهي  خطبتها  يف  ورد  مما 
البالغة والفصاحة اليت مسعتها من  كالم 
البلغاء وإمام الفصحاء, ونشأت  أبيها سيد 

يرتل يف دارها  الكريم  القران  وهي  تسمع 
يف  الناس  ونقل  النهار  وأطراف  الليل  أناء 
مشيته  يف  أباها  تشبه  كانت  أنها  زمانها 
  , القول  هذا  يؤكد  وما  وبالغته  وحديثه 
فقد جاء عن غري واحدة من نساء عصرها 
أنها قالت »مارايت أحدا من خلق اهلل أشبه 
حديثا وكالما برسول اهلل )ص( من فاطمة  
فقبلها  بيدها  اخذ  عليه  دخلت  إذا  وكانت 
إذا  وكان  جملسه  يف  وأجلسها  بها  ورحب 
وأخذت  به  ورحبت  إليه  قامت  عليها  دخل 

بيده وقبلتها » 
اخلطاب  وحسن  البالغة  تستعظم  فال 
على مشابهته يف حديثه وراثة ,و ما أوتيت 
الزهراء من ذكاء رفيع وعقل راجح وظفته يف 
هذا اجلانب وهو الذي  هون عليها ما مرت 
معتربة  كانت  فقد   , املصائب  تلكم  من  به 
ومقتفية خلطواته يف  الكريم  القران  بآيات 
بأية  خبطبتها  بدأت  ولذا  االعتباروالعظه 
من  رسول  جاءكم  لقد   « قالت  حينما  منه 

أنفسكم عزيز عليكم ماعنتم حريص عليكم 
باملؤمنني رؤوف رحيم » . 

وختمتها بآية من القران الكريم عندما 
قالت » ولكل نبا مستقر وسوف تعلمون » 

عندما  التاريخ  ذكر  ما  على  ولنقف 
ابتدأت خبطبتها بعد أن سكن نشيج القوم 
املتقدمة اليت  وأنينهم وبعد أن قرأت اآلية 
قريش  على  )ص(  أبيها  فضل  تضمنت 
والعرب وحتمله املصائب والشدائد يف تبليغ 
بعد  قالت  حينما  السماء  رسالة  رسالته 
ذلك : ) فان تعزوه جتدوه أبي دون نسائكم 
وأخا ابن عمي دون رجالكم( وبينت كذلك 
فرقتهم وتشرذمهم وجاهليتهم العمياء قبل 
أبيها رسول اهلل )ص( مستلهمة بذلك آيات 
من القران الكريم كقوله تعاىل » كنتم على 

شفا حفرة من النار فأنقذكم اهلل منها » 
فقد قالت )ع( : »وكنتم على شفا حفرة 
من النار مذقة الشارب ونهزه الطامع وقبسه 
العجالن وموطئ األقدام » وبينت بعد ذلك 

من بالغة الزهراء)عليها السالم (
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الكفار  خراطيم  ضارب  عمها  ابن  فضل 
سيد  كدا  اهلل  سبيل  يف  كد  الذي  بسيفه 
أولياء اهلل وزوجها أمري املؤمنني علي بن آبي 
طالب )ع( . مبينة لفضله وسبقه وقدمه يف 
اإلسالم ناهيك عن عصمته وإمامته وكيف 
إن  وبينه وكيف  بينهم  نزع  الشيطان قد  إن 
وحرموا  فدكا  غصبوها  األصحاب  اؤلئك 
بن عمها وزوجها خالفته ومنصبه غري أن 
حديثها عن فدك وارثها كان أوسع , متضمن 
فهي  الكريم  القران  من  بآيات  كله  ذلك 
ونظمه  وبالغته  خطابته  خط  عن  الخترج 
فقد قالت : )وانتم أالن تزعمون أن الارث 
لنا » افحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من 
» فقارعتهم حبجج  اهلل حكما لقوم يوقنون 
القران وحول  القران ويف  بالغة ناصعة من 

القران ( .
مسلمات  كنساء  حنن  بنا  فاألجدر 
خطبة  حنفظ  أن  مؤمنات  فاطميات 
حنفظ  كما  قلب  ظهر  على  الزهراء)ع( 

متعلمات  وبناتنا  أبنائنا  وأمساء  أمساءنا 
مافيها من بالغة ونظم ولطف عبارة وإثارة 
مستلهمات لعربها معتربات بعباراتها فتلك 
اليت قال عنها أبوها فداها أبوها حري بنا 
أن جنعل من خطبتها ميزان صدق واعتدال 

ألعمالنا واقوالنا .
الزهراء  لنا  تقوله  أن  أرادت  لعلها مما 
القران  حفظ  عليكن  جيب  أيضا  )ع( 
وتدارسه وتدبر آياته وفهم معانيه الن املرآة 
املسلمة التستطيع أن تشق حياتها يف تكوين 
أسرة إسالمية صاحلة إال إذا جعلت القران 
قوهلا  من  يفهم  ومما   , هلا  نرباسا  الكريم 
)ع( للنساء أيضا جيب عليكن  الدفاع عن 
تلك  يسلبكن  أن  ألحد  جيوز  وال  حقوقكن 
الشرارة  متثل  خطبتها  فكانت  احلقوق, 
األوىل لثورة النساء املسلمات ضد الظاملني 
يكن  ومل  املرأة  حقوق  يغصبون  الذين 
بنيها  وحق  حبقها  للمطالبة  )ع(  خروجها 
االبعد   ) السالم  )عليهم  احلسن واحلسني 

أن تأكدت متاما أن عملها هذا الشائبة فيه 
على دينها , فقد ورد يف الروايات أنها الثت 
مخارها على وجهها وسلكت من طريق قليل 
املارة يف مجلة من نساءها , وعندما دخلت 
احلاضرين  وبني  بينها  ضربت  املسجد 
على  دليل  خري  هذا  ويف  ستارا  أي  مالءة 
االفيما  ابدآ  دارها  من  ماكانت خترج  أنها 
يهم أمر اإلسالم واملسلمني جاعلة من قوله 
بيوتكن وال تربجن تربج  » وقرن يف  تعاىل 

اجلاهلية األوىل » 
اهلل  احلكم  نعم   « فقوهلا  وأخريا 
على  وتأكيد  داللة   فيه   « حممد  والزعيم 
أن رجوع العباد مجيعا يف دنياهم وآخرهم 
هلل سبحانه وتعاىل فهو احلكم والعدل وهو 
خري احلاكمني وان الزعامة على األشياء , 
اقصد الوكالة أو الشهادة تكون هلل سبحانه 
األنبياء  خامت  اهلل  رسول  بشهادة  وتعاىل 

واملرسلني
احلاجة صبا
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حاجٍة  من  انطالقا  ينشأ  الزواج  إن 
صفًة  تتخذ  و  جنسيرّة،  جاذبيرّة  و  طبيعيرٍّة 
إن  الزواج.  عقد  بإجراء  رمسيًة  و  شرعيًة 
و  بالزواج  كبريًا  اهتماما  يهتم  اإلسالم 
تأسيس العائلة، و يعترب ذلك أمرًا مقدسًا 
يبنى، واحسن  بناٍء  وأنه أفضل  و ضروريًا، 
وحدة  عن  عبارة  يشيرّدوالعائلة  صرٍح 
اجتماعية صغرية تبدأ من عقد الزواج بني 
امرأة و رجل، و تتسع دائرتها بانضياف ولٍد 
أو ولدين إليهما. إن الزواج و تكوين العائلة 
أكرّد  يف نظر اإلسالم مسألة قيمة و مثينة 
رسول اإلسالم و األئمة املعصومون صلوات 
قال  إتباعها  لزوم  علي  عليهم أمجعني  اهلل 
النرّكاح  آله:  و  عليه  اهلل  صلرّي  اهلل  رسول 
. مينرّ فليس  سنيت  عن  رغب  فمن  سنرّيت 
)حبار االنوارج 103 ص220( والعائلة كهف 
م هذه  احملبرّة واالنس، فإنرّ اإلنسان يف خضرّ

إلي  حيتاج  املتالطمة  أمواجها  و  احلياة 
مالذ جيد فيه االنس و احملبرّة .. انه حيتاج 
شريك  و  أسراره،  أمني  يكون  شخٍص  إلي 
آالمه، و صديقه الويفرّ، و حاميه املخلص، 
ليستأنس به، و يسكن إليه، و ينتفع بألطافه 
و مساعداته، و مبحبته الصادقة، و محايته 
و  بالسكينة  جانبه  إلي  ليشعر  و  املخلصة، 
الروحية  احلاجة  هذه  ولضمان  الطمأنينة. 
والنفسية امللحة ليس هناك احد افضل من 
كهف العائلة، الدايفء و حصن االسرة املنيع. 
 : اجملال  هذا  يف  الكريم  القرآن  قال  وقد 
)ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 
ورمحة  مودة  بينكم  وجعل  اليها  لتسكنوا 
سورة   ) يتفكرون  لقوم  اليات  ذلك  يف  ان 

الروم21 

ة ،و العصمة  واملساعدة علي حفظ العفرّ
غريزة  اجلنسيرّة  الغريزة  إن   : املعصية  من 

ًا وهي تلحرّ علي صاحبها بارضائها،  قوية جدرّ
وان السيطرة عليها ، والتحكم فيها بالطرق 
غري  الطريق  عن  ارضيت  اذا  و  املشروعة 
و  الفساد  إلي  اإلنسان  جررّت  املشروع 
الزواج  ان  الوبيء.  املصري  و  اإلحنراف 
واملعصية  الذنب  للحفاظ من  افضل وسيلة 
الزواج  ان  اذ  والنفس,  اجلسد  وسالمة   ,
االنسان  حاجة طبيعية تفرض نفسها على 
يف سنني معينة من العمر , وعملية االرضاء 
واالعصاب  اجلسم  سالمة  يف  تؤثر  هذه 
قمع  ان   . واعتداهلا  لعافيتها  سببا  وتكون 
احلاجة للزواج وكبتها تسبب ظغطا خطريا 
على االعصاب وخيرجها عن حد االعتدال 
والسالمة , ولطاملا ما اوجب ذلك االمراض 
النفسية كااالكتئاب , واالظطراب, والعصبية, 

وانعدام الثقة بالنفس .

وعلى هذا فان الزواج الذي يتحقق يف 

العائلة في اإلسالم 
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الطريق  من  الطبيعي  واوانه  املناسب  وقته 
وضروريا  مفيدا  يكون  ان  ميكن  املشروع 

جدا يف سالمة اجلسد واالعصاب .

املفاسد  بعض  دون  واحليلولة 
االجتماعية: أن قدوم الشباب على الزواج 
وتكوين االسرة يف مطلع شبابهم،يؤدي اىل 
أليها،  وينشدوا  العائلية  باحلياة  أرتباطهم 
وهذا  والتسيب  الالهدفية،  من  وحفظوا 
من شأنه ان يقلل من املفاسد االجتماعية 
يؤكد  واجلرمية،وهلذا  اخلداع،  نظري 
االسالم ويوصي االباء واالمهات واملسؤولني 
مقدمات  يهيئوا  بأن  املخلصني  واملصلحني 
الزواج وتكوين االسرة للرجال والنساء غري 
الكريم:)وأنكحوا  القران  يف  املتزوجني.جاء 
عبادكم  من  والصاحلني  منكم  االيامى 

فقراء  يكونوا  ان  وامائكم 
واهلل  فضله  من  اهلل  يغنهم 

واسع عليم ( النور 32

املقدس  امليثاق  هذا  يف 
والرجل   , املراة  يتعهد 

اخر  اىل  اوفياء  يظال  بان   ) )الزوجان 
وتقويته   , لدعمه  معا  جيتهدا  وان  العمر, 
املشرتكة  دفة احلياة  ادارة  يتعاونا يف  وان 

ويراعيا احلقوق املتقابلة .

ان للوالدين واالبناء حقوقا ومسؤوليات 
بان  مكلفون  واالمهات  االباء  ان   , متقابلة 
وتعليمهم  اوالدهم  امرتربية  يف  جيتهدوا 
ولتحمل  االجتماعية  للحياة  يهيؤوهم  وان 
واالكتفاءالذاتي  واالستقالل   , املسؤولية 
اختيارهم  مراحل  يف  يساعدوهم  وان 
, وهكذا  الزوجة او الزوج والعقد والزواج 
االوالد مكلفون كذلك بان حيرتموا اباءهم 
ان  جيب   , حقوقهم  ويراعوا   , وامهاتهم 
وجهودهم  وامهاتهم  ابائهم  اتعاب  الينسوا 

وتضحياتهم , وعواطفهم .

فنماذج   , الرجال  مناذج  كانت  وان 
مل  الكيف  حيث  من  اهمية  التقل  النساء 
وال   , الرجال  من  دينها  يف  ثباتا  اقل  تكن 
اقل تضحية وبذال يف سبيل عقيدتها , فقد 

ضربت اروع االمثلة .

اجملتمع  نصف  تشكل  املراة  ان   -1
النصف  تلد  انها  حيث   , العدد  حيث  من 

االخركما هلا دور عظيم يف بناء اجملتمع .

2- ان االسالم قد اهتم باملراة اهتماما 
 , والرعاية  بالرتبية  واحاطها   , بالغا 
تكوينها  يالئم  مبا  احلقوق  من  هلا  وشرع 
على  االمم  من  امة  تعهده  مل  ما  وفطرتها 

مر العصور.

اليت  املسلمة  املراة  االسالم  صاغ   -3
ملئوا  الذين  االفذاذ  العظام  وراء  كانت 
االرض باحلكمة والعدل وقيل يف حقها )ان 

وراء كل رجل عظيم امراة عظيمة ( .

بتصرف : امساء جاسم  
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احلياء شرعا : تغري وانكسار يعرتي االنسان من خوف ما يعاب به وندم 
وهو ايضا وخلق يبعث على اجتناب القبيح من االفعال واالقوال .

الكالم  عن  واالنقياض  الطرف  املساوئ وغض  عن  الرتقي  هو  وايضا 
قوله  ( يف  املوىل  ) احلشا الطالع  ذوبان  يعين  كما  منه  للمتنحيا  حشمه 
تعاىل » امل  يعلم بان اهلل يعلم ( على ان العبد اذا علم ان ربه يراه استحى 
من ارتكاب الذنب . وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ) احلياء هو 
الدين كله .. ( وعن االمام علي عليه السالم ) احلياء من اهلل ميحو كثرا من 
اخلطايا ( .. لقد رفع االسالم شان احلياء , وحث على لزومه باعتباره خلق 
االسالم وراس مكارم االخالق فا ن احلياء من ابرز الصفات اليت تناى باملرء 
عن الرذائل كما انه من اقوى البواعث على الفضائل وارتياد فعالي االمور . 

فمن الحياء له فهو ميت يف الدنيا وشقي يف االخرة .
شعيب  ابنتا  يف  احلياء  خلق  العظيم  القران  ابرز  لقد  املؤمنة  عزيزتي 
عليه السالم اللتني احندرتا من بيت كريم يتم بالعفاف والطهارة والصيانة 
قال تعاىل ) فجاءته احداهما متشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك 
ليجزيك اجر ماسقيت لنا ... ( دلت االيات على االدب الرفيع الذي دار بينه 
وبني ابنيت شعيب ) ع(  ) قال ما خطبكما ( فلم يزد على ذلك ومل يساهلما 
عن امسيهما والعن ابيهما وعن اي شيء آخر كما يفعل بعض الناس اليوم 
ويعتربونه من مزايا التحضر والتكيف واالندماج االجتماعي .. كذلك احلال 
يف موقف ابنيت شعيب اذ كان جوابهما على مستوى السؤال مستوفيًا البيان 
يف عبارة موجزة مانعة من استمرار احلديث ) النسقي حتى يصدر الرعاء 
وابونا شيخ كبري ( فبذلك اسدلتا الستار عن استمرار احلديث ومل تسأله 
كلتاهما عن امسه وبلده وكذلك حيث جاءته احدهما وقالت له ) ان ابي 
يدعوك ليجزيك اجر ماسقيت لنا ( وكانت مشيتهما تسري يف حياء بالغ 
استحياء  على  متشي  احدهما  )فجاءته  مشيتهما  الكريم  القران  .فوصف 
النساء امجل  ( كامنا احلياء بساط وهي عليه تسري فتضرب لذلك لكل 
مواقف احلياء .. افتخري يامؤمنة بعبائتك فقد تشارك بنات االنبياء كفاطمة 
الزهراء )ع( وزينب الكربى وابنيت نيب اهلل شعيب والصاحلات املؤمنات يف 
هذه الفضيلة وتناى بنفسك وكرامتك عن صورة الفريق املتمثل بالفاسقات 
اللواتي جعلن زمام قيادتهن بيد الشيطان فسخرن انفسهن خلدمته من قتل 

احلياء ليوضع يف سجل الوفيات.
تذكري ان االنسان قد يفطن لوسوسة الشيطان عندما يزين له معصية 
له املعصية عن شياطني  يزين  الذي  اذا كان  لكنه قد يغفل عن ذلك متام 
خلقا  دين  لكل  ان  والصديقات  واالنرتنيت  الفضائيات  يف  واجلن  االنس 
وخلق االسالم احلياء وملا كان االسالم اشرق االديان الذي اعطاه اهلل اسنى 
االخالق واشرفها وهو احلياء وامتها رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم 
) امنا بعثت المتم مكارم االخالق( فاطمة الزهراء والعقيلة زينب وبناتهم 
وزوجات ال حممد والوجه املصون باحلياء كاجلوهر املكنون والوعاء واحلياء 

امجل وابهى زينة للمراة 

 الحياء ؟
ابهى زينة

بتصرف 00هدى حممود
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يف شرح بن ابي احلديد » سبحانه 
اىل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
حتى افضت كرامة اهلل فأخرجه من 
افضل املعادن منبتًا , وأعز االرومات 
صدع  اليت  الشجرة  من  مغرسًا 
أمناءه,  منها  وانتجب   , انبياءه  منها 
خري  واسرته  العرت  خري  عرتته 
نبتت  الشجر  خري  وشجرته  االسر 
يف حرم وبسقت يف كرم , هلا فروع 
طوال , ومثرة التنال , فهو امام من 
أتقى وبصرية من اهتدى سراج ملع 
ضوؤه وشهاب سطع نوره وزند برق 
الرشد  القصد وسنته  , سريته  ملعه 
وكالمه الفصل وحكمه العدل ارسله 
, وهفوًة  الرسل  على حني فرتًة من 

عن العمل وغباوًة من االمم .  

ومن مدح الشاعر فــــي حق
 الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

االنبياء              وما  اهلدى  يانيب 
مساء  وانت  ارض  اال  منك 

فيـــــض             مبدأ  االنبياء  امنا 
واالنتــــــهاء االبتداء  ولك 

بل بامسك سبحوا اهلل يف الذر        
جاؤا  صفاتك  يف  البعث  ويف 

عرفوا منك بعض معنى فتاهوا        
االهتداء  به  يقم  مل  لو  فيه 

فاذا كان حاهلم ذا فما حـــــال         
انـــــبياء  هم  وما  سواهم 

بــــاب اهلل  انك  اقول  اني  غري 
والضـــــراء السراء  فيه 

الشاعر: صاحل حجي النجفي

يقول شو : قرات حياة رسول االسالم 
جيدا مرات ومرات مل اجد فيها اال اخللق 
كما جيب ان يكون. واصبحت اضع حممدا 
على قمم املصاف من الرجال الذين جيب 
ان يتبعوا وملا قرات دين حممد احسست 
وجد يف  ان حممدا  ولو   , دين عظيم  انه 
جيعل  وان  العامل  مشكالت  كل  حيل  ان  اقناعه  بقوة  الستطاع  اليوم  العامل 
ان جيعالني  , االسالم ونيب االسالم استطاعا  والسالم هما احلياة  احلب 
االسالم هو  يكون  ان  دائما  ورسوهلا ومتنيت  للرسالة  باحرتام شديد  اقف 

سبيل العامل فال منقذ له سوى رسالة حممد.
  ولو ان حممدا عاش مدة اطول مما عاش الصبح االسالم ورسوله سادة 
العامل , وال يسعين اال ان اقول انه سياتي يوم يعتنق فيه الغرب دين االسالم, 
فقد مضت على الغرب القرون وهو يقرا كتبا وجرائد مليئة باالكاذيب على 
موضع  وسلم  وآله   عليه  اهلل  دين حممد صلى  كان  ولقد   , ونبيه   االسالم 
تقديري السامي دائما وهو الدين الوحيد ان جيلب اليه كل جيل من الناس , 

وما اشد حاجة العامل اليوم للرسول حممد صلى 
دراسيت  يف  رايت  وقال:   , وسلم  وآله  عليه  اهلل 
لسرية النيب العربي انه كان من اكرب انصار املراة 
الذين عرفهم التاريخ , وقد كان للمراة اكرب االثر 

يف عظمته .

)فاطمة( اسم عندما انطق به تنجلي عين اهلموم واألحزان
عنوان للدين  مثلها  ومن  امحد  بنت  )فاطم( 

واملرجان والياقوت  عني  احلور  كأنها  طهر  )بتول( 
األزمان بها التفارقين مدى  متيم  وقليب  أحبها  )صديقة( 

بدران رايته  إلتفت  حيث  لي  يلوح  بدر  كأنها  )زهراء( 
نوران للكون  مثلها  ومن  علي  وبدر  فاطم  بدر 

واالعنان السماء  إىل  اذهب  الوصي  وحبب  حببها 
أحزان وال  بعدة  ألموت  خلودا  بينهما  اقضي  لكي 

األزمان سيدة  مثلها  ومن  فاطمة  اجلنة  تفاحة 
املنان احلنان  اهلل  ورمحة  عليكي  فسالم 

مريم حسني
الرتبية األساسية/جامعة بابل

نهلة حاكم

الكاتب املرسحي الشهري

جورج برناردشو

فاطمة الزهراء)عليها السالم(
وصف امري املؤمنني عليه السالم 

لرسول االمة 
محمد صىل الله عليه وآله وسلم 
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او  اخللوي  اهلاتف  او  املوبايل  جهاز 
اهلاتف احملمول هو : سالح ذو حدين النه 
يعتمد  الذي  التواصل  وادوات  اشكال  احد 
على االتصال الالسلكي عن طريق شبكة من 

ابراج البث املوزع ضمن مساحة معينة .
جلهاز  الصحيح  غري  االستخدام  فان 
املوبايل يؤدي اىل مشاكل اجتماعية , تهدد 
ولكنه   , اخلصوص  وجه  على  االسرة  بناء 
, فلذا  جهاز ضروري ومهم الفراد اجملتمع 
منت  الالسلكية  االتصاالت  سوق  ان  جند 
بسرعة واتسعت بشكل كبري جدا , ومل جند 
اجلهاز  هذا  وفيه  إالرّ  للعمل  مكانا  او  بيتا 

املهم . 
اجلوال  اهلاتف  عن  احلديث  وان 
موضوع يف  االسرية  احلياة  على  وانعكاسه 
غاية االهمية من حيث املشكلة اليت يسببها 
واملتنوعة  املختلفة  اخلدمات  من  بالرغم 
هذه  من  قسم  يكون  وقد   , يقدمها  اليت 
اجملتمع  نظر  يف  سلبية  خدمات  اخلدمات 
وهذا بسبب االستخدام السيء هلذا اجلهاز 
الضروري , وهناك اثار يرتكها اجلوال على 
احلياة االجتماعية لالسرة ومن هذه االثار 

االثار السلبية .

كثرية  النقال  للهاتف  السلبية  فاالثار 
وجماالته  استخداماته  بكثرة  ومتعددة 
االثار  تلك  اهم  سنذكر  اننا  اال  اخلاطئة 

السلبية على شكل نقاط وهي كاالتي :
االجتماعية  العالقات  جمال  يف   -1
تاثريا  االتصال  تؤثرتكنلوجيا  االلكرتونية 
بالزواج  يسمى  فيما  وخاصة  مباشرا 
وعن   , االلكرتوني  والتعارف  والصداقة 
على  وخاصة  االتصاالت  تاثريتكنلوجيا 
علماء  بعض  يرى  االجتماعية  العالقات 
العالقات  على  سلبا  تؤثر  انها  االجتماع 
انعزالية  من  تزيد  وبالتالي  االجتماعية 
العالقات  دائرة  من  وانسحابهم  االفراد 
بالوحدة،  أحساسهم  وتعميق  االجتماعية 
اذ  العزلة  هذه  يف  دور  النقال  وللهاتف 
يكتفي الشخص باالتصال مبجتمعه ويرتك 

التواصل والتزاور.
على  سليب  تاثري  النقال  للهاتف   -2
صحة البالغني واالطفال فقد ثبت ان هناك 
االنسان  صحة  على  اجلهاز  هلذا  اضرارا 
للمشاكل  تعرض  من  نسبة  بلغت  حيث 

الصحية بسبب اهلاتف النقال %17,4.

قيادة  اثناء  اهلاتف  استخدام  ان   -3
من  العديد  تعرض  واملركبات  السيارات 
حوادث  وهي  السري  حوادث  اىل  الناس 

مرتفعة مقارنة باحلوادث االخرى .
النقال  اهلاتف  مشاكل  اخطر  ومن   -4
هي العالقات العاطفية على مستوى الشباب 

وتكون اكثر العالقات غري مباحة شرعا 

الهاتف النقال
خطر خفي يف االرسة 
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النصية  الرسائل  ان  فنجد 
رسائل  لتبادل  منظرا  اصبحت 
الغراميات االمر الذي شجع رمبا على اقامة 
الكامريا  وبدخول   . شرعية  غري  عالقات 
منها  كثرية  مشاكل  اىل  ادى  املوبايل  على 
وباملقابل   , الطرقات  على  الفتيات  تصوير 
استخدام الفتيات الكامريا بارسال صورهن 
النقال سببا  اىل اصدقائهن وبالتالي صار 
يف الكثري من املشاكل العائلية ومن ثم ادى 

اخلطوبة  فسخ  اىل 
ارتكاب  وحتى  والطالق 

جرائم شرف .
5- ارسال واستقبال 
صور  او  فيديو  مقاطع 
اخالقية  ال  وافالم 
القيم  اىل  والمتت 
يرفضها  بل  واالخالق 

الدين والعرف معا .
االنسان  تاثري   -6
وتقاليد  بقيم  الفرد  او 
وثقافات  من جمتمعات 
الشباب  خباصة  اخرى 
جيعله  مما  واملراهقني 
القيم  تلك  يتقمص 
يعيش  وكانه  والتقاليد 

يف تلك اجملتمعات .
االشعاعات  ان   -7
اهلاتف  من  املنبعثة 
احملمول تزيد من نسبة 
يف  السرطاني  التحول 
عن   %4 بنسبة  اجلسم 
لتكون سببا حقيقيا ملرض  الطبيعي  املعدل 
السرطان حيث يشري الربوفسور )سولفر( 
رئيس قسم االحباث جبامعة توند السويدية 
ان اهلاتف احملمول سبب اورام املخ اخلبيثة 
واليت تعد ثاني اسباب الوفاة من السرطان 

عند الشباب اقل من ثالث وأربعني عام .
ايضا  الصحية  احملاذير  ومن   -8
من  االدمان  حاالت  على  مؤشرات  هناك 
يكون  اخللوية  للهواتف  املفرط  االستخدام 

العصيب  والتوتر  البصر  تعب  نتائجها  من 
واحد  جهاز  من  اكثر  حيملون  ملن  خاصة 

بصورة مستمرة .
9- اخريا فان من اخطر مشاكل استخدام 
اليت  املشبوهة  اجلهات  بعض  من  اخلليوي 
واالرهاب  واالجرام  العنف  اعمال  تشجع 
هذه  مثل  استخدام  ميكن  حيث  املنظم 
االجهزة يف التفجريات والعمليات االرهابية 

اخلبيثة .
هذه بعض خماطر جهاز اهلاتف النقال 
اليت يؤثر فيها على الفرد واجملتمع فصار 
يف  عنهما  ينوب  من  او  االبوين  على  لزاما 
قيما  يكون  ان  االسرة  افراد  وتنشئة  تربية 
ذكيا واعيا ملا يفعله افراد اسرته يف اجهزة 
منهم،  واالطفال  املراهقني  السيما  املوبايل 
اهلاتف  واستخدام  شراء  من  منعهم  او 
النقال ويكون هذا املنع على اساس حتبيب 
بانه سوف يضر بصحتك ويسبب لك الكثري 
عن  يبعدك  سوف  انه  واقلها  املشاكل  من 

دراستك وحتصيلك العلمي .
فيجب على الوالدين ان يكونا على حذر 
دخل  الذي  الفتاك  العدد  هذا  من  شديد 
على االسرة العراقية حديثا بشكل مفاجئ 
وبدون رقيب او حسيب , فصار من اولويات 
الوالدين بل من واجباتهم الشرعية التكليفية 
يف حفظ وصون عائالتهم واسرهم من هذا 
من  باسرة  فتك  ان  الذي  الداهم  اخلطر 

االسر فانه اليبقي واليذر .

احلاجة صبا اخلفاجي
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قال تعاىل ) امنا يعمر مساجد اهلل من 
امن باهلل واليوم االخر ( التوبة 18

يف  ماذكر   ) براثا   ( اوجامع  مسجد 
جملس او عند احد من الناس إالرّ وتزامحت 
يف عقله ووجدانه صور شتى عن تاريخ غاية 
يف العمق واالمتداد , والنريد ان نقول هنا 
انه كان مسجدا من ذلك الوقت ولكن نقول: 
حتول فيما بعد اىل مسجد ضرب جذوره 
يف تاريخ االنسانية واالسالم باكثر من الف 
ان  وقبل   . تقدير  اقل  على  عام  وثالمثائة 
ونلتقي  املبارك  املكان  هذا  اىل  ندخل 
خبدمته ونتعرف على اهم النشاطات اليت 
تقام فيه غري اقامة الصلوات وقراءة الذكر 
واالدعية . البد لنا ان منر بتارخيية املكان 
لنشم منها عبق االمامة ونلتمس من خالهلا 
املصادر  اختلفت   : فنقول  للهداية  القا 
التارخيية يف قصة بناء جامع او مسجد ) 
هي  الروايات  هذه  اقوى  ان  غري   ) براثا 
الرواية القائلة : انه ملا توجه امري املؤمنني 
عليه السالم اىل النهروان احتاج اصحابه 
وجيشه اىل املاء فالتمسوه ميينا ومشاال فلم 
جيدوه فعدل بهم االمام علي عليه السالم 
الربية  يف  دير  له  فالح  قليال  اجلادة  عن 
؟ فقال  املاء  اليه وسال من فيه عن  فسار 
امري  فقال  فرسخان  املاء  وبني  بيننا   : له 
مايقول  امسعوا   «  : السالم  عليه  املؤمنني 
الراهب ) فقالوا له: اتامرنا حتى نسري اىل 
؟  وبنا قوة  املاء  ندرك  لعلنا  لنا  اومأ  حيث 

فقال عليه السالم : الحاجة بكم اىل 
القبلة  ولوى عنق فرسه اىل   , ذلك 
واشار اىل مكان بقرب الدير فقال 
عليه السالم : اكشفوا عن الرتاب , 
فكشفوا فظهرت هلم صخرة عظيمة 
هنا  املؤمنني  ياامري   : فقالوا  تلمع 
املساحي  فيها  التعمل  صخرة 
فقال عليه السالم : هذه الصخرة 
على املاء واجتهدوا يف قلعها فان 
 , املاء  زالت عن موضعها وجدمت 
حتريكها  وراموا  القوم  فاجتمع 
فلم جيدوا اىل ذلك سبيال , فلما 
راى ذلك عليه السالم لوى رجله 
عن سرجه ووضع اصابعه حتت 
وقلعها  فحركها  الصخرة  جانب 
املاء  هلم  فظهر  اذرعا  ودحاها 
اعذب  وكان  وشربوا  فبادروا 
وابرده  سفرهم  يف  شربوه  ماء 

واصفاه .
عليه  علي  االمام  فقال 
السالم : تزودوا , تزودوا ففعلوا 
ثم جاء اىل الصخرة فتناوهلا 
حيث  ووضعها  الشريفة  بيده 
كانت, والراهب ينظر من فوق 
يدي  بني  ووقف  فنزل  ديره 
السالم  عليه  املؤمنني  امري 
فقال : انت نيب مرسل ؟ قال 
عليه السالم : ال , قال: فملك 
مقرب قال عليه السالم: ال , 
فقال عليه السالم  انا وصي 
رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
وسلم  خامت النبيني , فقال 
الراهب : ابسط يدك اسلم 

 مسجد براثا
عبق االمامة والق الهداية
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على يديك فبسط امري املؤمنني يده , وقال 
عليه السالم : السالم عليك ياحباب فقال 
حواري  احد  ابناء  من  كان  والذي  الراهب 
عيسى عليه السالم ما الذي  ادراك بامسي 
؟ فقال امري املؤمنني عليه السالم : رسول 
اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم حيث قال: ) 
انا مدينة العلم وعلي بابها ( فرد الراهب 
: اذن انت وصي اهلل حقا حقا , فقال عليه 

السالم له , اشهد الشهادتني , فاخذ عليه 
 , شرائط االسالم ثم قال عليه السالم له 
امامتك على  الذي دعاك اىل االسالم  ما 
ياامري   , فقال  ؟  املدة  هذه  طوال  دينك 
املؤمنني ان هذا الدير بين على طلب قالع 
الصخرة وخمرج املاء من حتتها وقد مضى 
على ذلك سنني ومكث يف هذا الدير كثري 
فلم  قبلي  ينتظرونه  واالحبار  علمائنا  من 
يدركوا ذلك فرزقين اهلل تعاىل ذلك , وانا 
هذا  يف  علمائنا  عن  كتبنا  يف  جند 
املوضع صخرة مثل الفضة اليعرفها 
من  البد  وانه  نيب  او وصي  نيب  اال 
ولي اهلل تعاىل اىل احلق ياتيه عارفا 
مبكان هذه الصخرة وهو قادر على 
ذلك  فعلت  قد  رايتك  وملا   , قلعها 
االمنية  وبلغت  ننتظر  كنا  ما  حتقق 
مؤمن  يدك  على  مسلم  اليوم  وانا 
امري  فلما مسع   , وموالك  حبقك 
بكى  ذلك  السالم  عليه  املؤمنني 
حتى اخضلت حليته بالدموع وقال 
عليه السالم : احلمد هلل الذي مل 
هلل  احلمد   , منسيا  عنده  اكن 
الذي كتب امسي يف كتبه وكنت 
يف كتبه مذكورا , ثم دعا الناس 
عليه السالم فقال عليه السالم: 
املسلم  اخوكم  مايقول  امسعوا 
تعاىل  اهلل  ومحدوا  فسمعوا   ,
امري  معرفة  اهلمه  اذ  وشكروه 

املؤمنني عليه السالم . 
باحلاج  التقينا  ان  وبعد 
احد  وهو  املبارك  عصام 
 ) براثا   ( مسجد  خدمة 
اضاف معقبا على ما ناقشناه 
معه  من حديث حول مسجد 
براثا فقال ان هذه الصخرة 
جامع  بئر  على  السوداء: 
براثا مست يد امري املؤمنني 
جند  فلذلك  السالم  عليه 
اىل  ياتي  الزوار  من  كثريا 
هذا املكان املبارك للتربك 
سبحانه  اهلل  اىل  والتقرب 

كرامات  للمراقد  ان  نعتقد  وحنن  وتعاىل 
يف  لوقعوا  الناس  اىل  ظهرت  لو  حبيث  
حرية وهذا ما يؤكد هذه الرواية عن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه واله خماطبا فيها امري 
ياعلي   : قائال  السالم  عليه  علي  املؤمنني 
طوائف  فيك  تقول  ان  عليك  اشفاقي  لوال 
املسيح  يف  النصارى  قالت  ما  ائميت  من 
مبأل  مامررت  مقالة  فيك  لقلت  مريم  بن 
االواخذ الناس من قدميك واستشفوا مباء 
طهورك ... ) مشارق انوار اليقني يف اسرار 

امري املؤمنني(
املؤمنني  امري  به  مير  الذي  املكان  اذن 
بهذا  فكيف  به  والتربك  تقديسه  جيب 
امري  بقربها  واغتسل  توضأ  الذي  البئر 
سبطي  أن  علمنا  ما  اذا  وخاصة  املؤمنني 
الرمحة وسيدي شباب أهل اجلنة احلسن 
واحلسني)عليهما السالم(كانا معه يف هذا 

املكان املبارك.
وبعد تشرفنا بزيارة مكتبة مسجد براثا 
أدهشتنا  املبارك  عصام  احلاج  بصحبة 
واجمللدات  الكتب  وكثرة  بأناقتها  املكتبة 
احلاج عصام  اىل  والتفتنا  فيها  والعناوين 
الراقية  املكتبة  بهذه  اعجابا  له  لنبدي 

فبادرنا قائال :
ان مكتبة جامع براثا افتتحت سنة 1962م 
السيد  يد  على  وذلك  سنة  ستني  قبل  أي 
قدس  احلكيم  الطباطبائي  حمسن  االمام 
سره الشريف ايام تبين مرجعيته الرشيدة 
القامة املكتبات يف مجيع حمافظات العراق 
من الشمال اىل اجلنوب , اال ان امليزة يف 
هذه املكتبة املباركة ان السيد االمام حمسن 
تشرف  ان  بعد  شخصيا  افتتحها  احلكيم 
بزيارة جامع براثا وتلك لعمري مفخرة هلذه 
املكتبة تفتخر بها عن باقي مكتبات العراق 
يف  السلطة  العراق  دكتاتور  تسلم  وعندما 
سنة 1979مت غلق املكتبة باوامر من النظام 



14

تحقيق

نفسه كما مت غلق كل املكتبات اليت نشرها 
وضلت  العراق  يف  احلكيم  االمام  السيد 
اعيد  ان  اىل  السقوط  زمن  اىل  كذلك 

افتتاحها مرة اخرى.
فقدمنا  نفسها  االجواء  يف  دمنا  وما 
عن  بالسؤال  املبارك  عصام  احلاج  اىل 
 : فاجاب  املبارك  املكان  هذا  بناء  مراحل 
وذلك  كثرية  مبراحل  براثا  جامع  بناء  مر 
لقدم هذا املكان املبارك وذلك النه بين قبل 
الف وثلثمائة سنة تقريبا ويف كل مرة يتم 
اضافة شيء لبناء هذا اجلامع املبارك اال 
انه ضل فرتة طويلة ببناء متواضع اليعدو 
املساجد  عن  الخيتلف  مسجدا  يكون  ان 
االخرى القدمية منها واحلديثة وقد امتدت 
ايام النظام  اليه يد االهمال عن قصد يف 
السابق واغلقت ابواب املسجد لعدة مرات . 
واهم مراحل واضافات البناء يف هذا املكان 

املبارك هي : 
1-بناء حرم خاص بالنساء مع مصلى .

السالم  عليها  الزهراء  قاعة  بناء   -2
والندوات  العزاء  مراسيم  بها  تقام  اليت 

واحملاضرات اخلاصة بالنساء املؤمنات .
3- تغليف ارضية املسجد بالكاشي وقد 

كان على مراحل .
لتوزيع   علي  االمام  مضيف  بناء   -4
االفطار  وجبات  وخاصة  الطعام  وجبات 
مراسيم  اقامة  وايام  رمضان  شهر  يف 

عاشوراء.
كنت   : قائال  عصام  احلاج  واستطرد 
مراسيم  ايام  املكان  تزوروا  ان  امتنى 
عاشوراء لرايتم ازدحام الزوار واملعزين يف 
هذا املكان املبارك بشكل يلفت النظر حقا 

وخاصة النساء اللواتي يقمن باحياء 

ذكر
م  ما ال ا

عليه  احلسني 
كربالء  وفاجعة  السالم 

على  احداث  من  مر  وما  االليمة 
مبصاب  الرسالة  ومعدن  النبوة  بيت  اهل 

زينب الكربى عليها السالم .
اهم  عن  بالسؤال  اليه  تقدمنا  ثم 
والتوجيه  والفكرية  الثقافية  النشاطات 
املكان  هذا  على  القائمون  بها  يقوم  اليت 
عدة  هناك   : مشكورا  فأجابنا  املبارك 
املكان  بهذا  العاملون  بها  يقوم  نشاطات 
املبارك ساذكر لكم اهمها تاركا التفاصيل 
لتقيسوا عليها فاقول : هناك مركز امسه 
للنساء  الكريم  القران  لتعليم  املتقني  امام 
وتالوة  حفظ  بتعليم  خيتص  والرجال 

وتفسري القران الكريم . 
وهو  السنوي  التثقيفي  املركز  وكذلك 
دروسا  يعطي  فقط  بالنساء  خاص  مركز 
دورات  بفتح  يقوم  وكذلك  والعقائد  بالفقه 
على  ذلك  وكل  احلاسوب  وتعليم  للخياطة 

يد االخوات املؤمنات .
وكذلك اقامة مراسيم العزاء واحملاضرات 
او  املسجد  حرم  يف  وذلك  فقط  النسوية 
قاعة الزهراء عليها السالم حصرا , وكذلك 
هناك نشاطات للمسجد يف كل شدة وحمنة 
متر بها بغداد احلبيبة فهناك مركز لتوزيع 
ملن  ماوى  اواجياد  احملتاجني  على  املالبس 
اليت  التفجريات  بعد  وخباصة  له  الماوى 
تقع يف بغداد واضاف احلاج عصام املبارك 
: ان من اوىل اهتمامات ادارة جامع براثا 
التوجيه الديين السنوي وذلك باعتبار 

املراة  ان 
يف  تدخل  املؤمنة 
جماالت  من  جمال  كل 
اهل  شفاعة  وكسب  ومرضاته  اهلل  طاعة 
البيت عليهم السالم ورضا امام زماننا عجل 
اهلل فرجه وهذا هو االهم يف احلياة الدنيا 
معنويا  وتعبأ  دينيا  توجه  عندما  فاملراة   ,
بعضهن  ان  باذني  ومسعته  رايته  ومما   .
للحسني  فداء  واوالدهن  بانهن  قول  يرددن 
ابنائي مشاريعا  عليه السالم وساجعل من 

لنصرة االمام احلجة عجل اهلل فرجه .
ومن  اللقاء  من  انتهينا  ان  بعد  واخريا 
فيه  والصالة  براثا  جامع  بزيارة  تشرفنا 
اليت  القصة  تلك  اذهاننا  يف  عالقة  ضلت 
رواها لنا احلاج املبارك من ان يف يوم ذلك 
التفجري االرهابي جلامع براثا كان حياول 
شضايا  اصابتها  قد  متدينة  امراة  انقاذ 
االرهاب فكانت تقول له بصوت خافت أي 
بين اسالك باهلل هل من شيء من جسدي 
كشف للناس ام ال فطمأنتها ان يا امي الشئ 
وفاضت  فتنهدت  مكشوف  جسدكي  من 

روحها الشريفة مستشهدة يف سبيل اهلل .
حتتضن  وهي  احلبيبة  لبغداد  فهنيئا 
اهلمامني  الكاظمني  االمامني  حناياها  بني 
اوالد  بعض  مراقد  وكذلك  السالم  عليهما 
نواب  بعض  ومراقد  السالم  عليهم  االئمة 
ايضا  وحتتضن   , فرجه  اهلل  عجل  االمام 
مساجدا هلا تاريخ وتاريخ مثل مسجد براثا 

الذي كنا فيه . 

احلاجة صبا اخلفاجي
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الورع  آية اهلل دستغيب: مسعت من  املرحوم  قال 
تشرفت  حيث  الطبسي,  رضا  غالم  احلاج  املرحوم 
بعض  مع  تشرفت  لقد  وقال:  ولقائه  بركاته  بفيض 
واثناء  العراق  يف  املقدسة  العتبات  بزيارة  االصدقاء 
رجوعنا اىل ايران تذكرت منتصف الليل بان اهلل تعاىل 
قد انعم علينا بزيارة مجيع االماكن واملشاهد املقدسة 
اىل  بنا  هلموا  الصحابي  فقلت  براثا,  مسجد  عدا 
املسجد الشريف لكن االخوة قالوا الجمال لنا وحنن 
على اهبة السفر فخرجت مبفردي من الكاظمية حتى 
وصلت اىل مسجد براثا ولكنين وجدت ان االبواب 
وقد  ارجع  كيف  وفكرت  املنطقة  والاحد يف  موصدة 
املسجد  هذا  زيارة  اجل  من  املسافة  تلك  كل  قطعت 
املقدس ثم نظرت اىل سور املسجد فوجدت انه من 
املمكن تسلقه وهكذا متكنت من الصعود والقفز اىل 
ودخلت  املسجد  ساحة  يف  واصبحت  االخر  الطرف 
ثم  والدعاء  الزيارة  فرائض  واديت  فصليت  املسجد 
الداخل  من  مغلق  بانه  اتصور  وكنت  راجعا  قفلت 
وميكن فتحه ولكنين فوجئت بوجود قفل ضخم على 
الباب فتحريت يف امري خاصة ان سور املسجد من 
الداخل الميكن تسلقه من الداخل لعلوه الشاهق وقلت 

يف نفسي :
لقد قضيت العمر يف التقرب اىل االئمة االطهار 
وجهي  يفتح يف  ان  امل  على  الشهداء  سيد  وخاصة 
هذا  فتح  من  اصعب  بالتاكيد  وهي  اجلنة  ابواب 
بربكته  ليفتحه  )ع(  باحلسني  الاتوسل  فلماذا  الباب 
. ثم تقدمت اىل القفل ووضعت يدي عليه , ثم قلت 
يفتح  بالقفل  واذا  )ياحسني  واميان  امل وتضرع  بكل 
سبيلي  اىل  وذهبت  الباب  وفتحت  جانبا  فابعدته 
من  ومتكنت  السابغة  النعمة  هذه  على  اهلل  ومحدت 

اللحاق باصحابي . 

ينقل احلاج حممد اليزدي حكاية, 
فيقول كانت لي بنت اخرى من زوجة 
العلوية وكانت ذكية ويف السنة العاشرة 
هلا  واجرينا  مرضت  عمرها  من 
علينا  طال  ,ومرضها  جراحية  عملية 
والمتوت,  للشفاء  تتماثل  هي  فال 
وبقيت  وحركتها  احساسها  وفقدت 
 , والشراب  طعام  غري  من  ايام  عدة 
على  راسها  ووضعت  ليال  فحملتها 
)ع(  احلسني  حرم  اىل  وذهبت  كتفي 
يف حالة خاصة , وماان دخلت الصحن 
اذ جرت دموعي وملا وصلت االيوان , 
وبالقرب من الرواق رايت سيدا جليال 
جاء من احلرم باجتاهي وقال : حاج 
ثم  بنتك صارت جيده,  حممد التبك, 
البنت  رأس  على  الشريفه  يده  وضع 
ووجهها ثم مسحهما بيده , ولكن لشدة 

هذا  اىل  التفت  مل  ومللي  انزعاجي 
السيد اجلليل, فقد ذهبت اىل احلرم 
ابكي  واخذت  الضريح  عند  وصرت 
من  انتهيت  وملا  )ع(  باالمام  واتوسل 
وصلت  وملا  وخرجت  والدعاء  الزيارة 
اىل ذلك االيوان الذي رايت فيه السيد 
ورفعت  االغماء  من  تنتبه  البنت  واذا 
راسها وقالت )بابا( قلت: اي عزيزتي 

ماذا تقولني ؟
قالت : جائعة قلت هلا :هنا مل يكن 
تصرب,  مل  رايتها  ولكن   , شي  عندي 
فكانت يف جييب سفرجلة فأعطيتها , 
فأخذت البنت السفرجلة وشرعت يف 
أكلها اىل ان وصلنا البيت , استعادت 
صحتها وحالتها الطبيعية ومل يبق فيها 

سوى الضعف واهلزال 

الشفاء من مرض مزمن
 ببركة االمام الحسين عليه السالم

التوسل باالمام الحسين )عليه السالم (
في فتح باب مسجد براثا

بتصرف 00هدى حممود
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ظهر  حتى  البائد  النظام  سقط  ان  ما 
من  الكثري   , العراقي  اجملتمع  ساحة  على 
املؤسسات واملنظمات واهليئات واجلمعيات 
منها ما هو حقيقي , ومنها ما هو جمازي 
استحدثت  احلكومة  تشكيل  وبعد  فقط, 
اجملتمع  منظمات  بوزارة   ( مسيت  وزارة 
تنظيم  عاتقها  على  اخذت  وقد   ) املدني 
اجازات  ومنحها  واملؤسسات  اهليئات  تلك 
غري   , عملها  تنظيم  هلا  ليتسنى  تاسيس 
هناك مؤسسات خريية حتاول جاهدة  ان 
او حكومية  باي جهة سياسية  الترتبط  ان 
عملها  يكون  ان  تريد  لكونها  وذلك 

تلك  اهم  ومن  الكريم  لوجهه  خاصا, 
املؤسسات اخلريية اليت تعنى بكفالة اليتيم 
خاصة والعائالت املتعففة يف اجملتمع مثاًل 
الشهيد  ومؤسسة  العراقي  اليتيم  مؤسسة 
مؤسسة  وغريها   الصدر  باقر  حممد 
اخلريية  سره  قدس   ) اخلميين  )االمام 
اسم  محلت  اليت  املؤسسة  هذه  لأليتام 
وقائد من  االمة االسالمية  اعالم  علم من 
املراة  لرتأس  عليها  االختيار  قادتها،فوقع 
هذه املؤسسة. وعندما اردنا ان نتعرف على 
 , عملها  وخفايا  ونشاطاتها  املؤسسة  هذه 
فاجرينا لقاء مع مسؤولة هذه املؤسسة يف 
كربالء املقدسة وهي العلوية » فاطمة حييى 
صاحب املوسوي » فكان سؤالنا االول هلا 
املؤسسة  هلذه  االدارية  اهليكلية  عن  هو 

اخلريية ...
اخلريية  املؤسسة  هذه  ان   : فاجابت 
اصلها يف خارج العراق وهلا فروع كثرية يف 
حمافظات القطر وخباصة يف حمافظات 
كربالء  يف  وفرعها   , واجلنوب  الوسط 
انا  , مين  يتكون هيكلها االداري  املقدسة 
كمسؤولة واملعاون االداري واملالي)االستاذ 
وامينة   , ابوأمحد(   احلسني  عبد  فالح 
وموظفة  احلسابات  وموظفة  الصندوق 
اخلدمة , ثم سألناها الطريقة املتبعة يف 
عمل املؤسسة وخباصة اذا ما علمنا انها 
واالشياء  االموال  تقدم  خريية  مؤسسة 
العينية للناس احملتاجني , فال بد ان تكون 
هناك خطة مدروسة جدا لتقديم مثل هذه 
ذمتهم  وابراء  للمحتاجني  املعونات 
هذه  عن  كمسؤولني  شرعًا 

االموال واملؤسسة ...
 : فأجابت 

حنن 

نقسم االموال اليت تأتينا كاالتي :
شكل  على  تعطى  وهي  الرواتب   -1
الرعاية  دوائر  به  تقوم  مثلما  دفعات 

االجتماعية .
2- طرح االكرام, 

وااليتام  احملتاجني  اعطاء  ذلك  ويعين 
االعياد  مبناسبات  اكراميات  خباصة 

الدينية وغريها من املناسبات .
3- احلقوق .

4- كفالة اليتيم .
السن  لكبار  الصحية  الرعاية   -5

واملرضى .
الفقرية  للعوائل  البناء  ترميم   -6

املتعففة.
7- النذورات .

8- تزويج احملتاجني واملتعففني .
هذا بالنسبة اىل ابواب الصرف بالنسبة 

اىل مؤسستنا .
ثانيًا :

أما سؤالكم عن الطريقة املتبعة ملعرفة 
االيتام واالرامل واحملتاجني فهي :

1- ان يقدم الينا املستمسكات املطلوبة 
وفاة  بشهادة  فتاتينا  ارملة  كانت  ان  وهي 
املدنية  مصدقة لزوجها وبطاقات االحوال 
هذه  صدور  صحة  مع  االيتام  الطفاهلا 

البطاقات .
2- تاييد املختار مشفوعًا , بشاهد من 

املنطقة عن حالة هذه العائلة او االرملة .
3- تاييد من احد معتمدي مكتب املرجع 
امثال  من  ظله(،  )دام  السيستاني  السيد 
مساحة السيد هادي اجلابري وشيخ جناح 
الطويرجاوي  قاسم  والسيد  احلسناوي 

وغريهم . 
ثم سألناها العلوية املسؤولة عن 

املؤسسات الخريية
بني الواقع والطموح
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هذه املؤسسة عن طريق تقديم هذه املعونات 
فأجابت نعم نقدمها بطريقتني :

مبالغ  شكل  على   : االوىل  الطريقة 
نقدية.

مثل  عينية  اشياء   : الثانية  الطريقة 
املدفآت , نفط , طعام , مالبس مفروشات 

وغريها .
هذه  عن  االجابة  من  انتهت  ان  وبعد 
واصعبها  سؤال  اهم  عن  سالتها  االسئلة 
او  عنه  جتيب  ان  بني  خريتها  وقد  اجابًة 

الجتيب .
عالية  بأرحيية  عنه  اجابت  ولكنها 

والسؤال هو : من اين لكم االموال ؟ 
- ان االموال اليت تاتينا هي على شكل 
هبات وتربعات واكثرها حقوق شرعية  »من 
سهم االمام« وصدقات وكفارات , من داخل 
العراق ومن خارجه فمن اخلارج من مدينة 
واما   , لبنان  من  وكذلك  ايران  اصفهان يف 
من الداخل فهناك عوائل يف مدينة كربالء 
امساؤهم  نذكر  ان  التريد  ومؤسسات  
كمتربعني يف هذه املؤسسة وهم كثريون من 
اهل اخلري واملروؤة غري ان ملصرف العباس 
من  يقدمه  فيما  فاعلة  مساهمة  االهلي 

معونات للمؤسسة .
بان  جدًا  يطمئن  ان  القارئ  من  واريد 
هذه االموال اليت تاتي اىل املؤسسة ونقوم 
بصرفها على االيتام واالرامل ليس فيها ادنى 
شبهة من انها تاتينا من حزب او حكومة او 
جهة معينة فهي من املؤمنني خالصة لوجه 

اهلل الكريم .
والسؤال االخر الذي تقدمنا به اليها هو 
يعطي  الذي  او  املتربع  اطمئنان  مدى  عن 
هذه  ان  يف  ملؤسستكم  الشرعية  احلقوق 

االموال تصرف يف حملها , 
الطمئنان  طرق  عدة  هناك   : فاجابت 
مستحقيها  اىل  وصلت  امواله  بان  املتربع 

فعاًل ,
اليت  الوصوالت  هي  االوىل  الطريقة 
تتضمن ارقام العوائل املقدمة اليها التربعات 

او املكفولة وبصمات تلك العوائل ناهيك عن 
التصوير ومن ثم لزيادة االطمئنان ان ارقام 
املتربع  فبامكان  لدينا  العوائل  تلك  هواتف 
ان يتصل بتلك العوائل وان يساهلا ما يشاء 

عن االموال اليت تصل اليه .
اثناء  تواجهكم  اليت  العقبات  هي  وما 

العمل ؟
اننا  انه ومع االسف الشديد   : فاجابت 
اكتشفنا ان بعض العوائل تكذب علينا وتقوم 
لالرامل  بالنسبة  الوفاة  شهادات  بتزوير 
وااليتام , غري ان هذه االشياء كانت وقوعها 
مرتني  او  واحدة  مرة  يف  اتذكر  بل  قليال 
باجلهات  االتصال  اىل  املؤسسة  فسارعت 
املعنية للكشف عن تلك احلالة من التزوير 

وهي تكاد التذكر .
عن  كان  فقد  االخري  سؤالنا  عن  اما 
مشاريع  هذه املؤسسة اخلريية املستقبلية؟

هلذه  عمل  خطة  هناك  ان   : فاجابت 
املشاريع املستقبلية وهي كثرية جدا و نرجوا 
املؤسسة  يوفق  ان  وتعاىل  اهلل سبحانه  من 

الجنازها وهي كاالتي:
وهو  االيتام  الشباب  تعليم  مشروع   -1
الشباب  مراكز  احد  الستغالل  مشروع 
حملافظة كربالء كمكان بالتعاون مع احملافظة 
بتشكيل جلنة من املؤسسة واحملافظة لتجهيز 
هذا املركز بادوات النجارة واحلدادة لتعليم 
الشباب االيتام مهنا وحرفا يستعينون فيها 

على حياتهم املعيشة .
الستائر  وتصميم  خياطة  مشروع   -2
االيتام  للشباب  مشروع  وهو  واملفروشات 
اخلياطة  مبكائن  بتجهيزه  قمنا  وقد  ايضا 
بهذا  وخبرباء  العاملية  التصاميم  وباحدث 
الفن لتعليم هذه املهنة هلذه الفئة وامسيناه 

مبجمع ستائر الشباب .
السبز  فرم  وهو  »السبانغ«  مشروع   -3
ليكون جاهزًا للبيع ,  وهذا املشروع النسوي 
النساء  من  واليتيمات  باالرامل  خيتص 
على  الواقع  يف  وهو  كربالء  حمافظة  يف 
الفئة  لتلك  جدا  مفيد  انه  اال  صغرحجمه 

من اجملتمع وهي اننا نوفر مكينة فرم لكل 
عائلة متعففة لكي تصبح مصدرًا لرزق تلك 

العائلة .
وهو  والتطريز  اخلياطة  مشروع   -4
خاص ايضا بالنساء االرامل واليتيمات وقد 
وفرت املؤسسة جمموعة من مكائن اخلياطة 
والنساء اخلبريات املتربعات لتعليمهن هذه 

املهنة .
واخريا من االشياء اليت اود ان اذكرها 
يذكر  مبشروع  قامت  املؤسسة  بان  هنا 
عليه  احلسني  االمام  باصحاب  االنسان 
على  ماديا  رحبا  اليدر  قطعا  وهو  السالم 
خواطرهم  من  يسكن  لكنه  العوائل  تلك 
مشروع  وهو  وعقائديا  فكريا  ويطمئن 
السالم  عليه  احلسني  اصحاب  شتالت 
وهي يف احلقيقة فكرة عرضها علينا احد 
اخواننا املؤمنني برحابة صدر وقمنا بتوزيع 
لدينا  املسجلة  العوائل  على  الشتالت  تلك 
اكثر من )550( عائلة وكذلك السماد لزرع 
تلك الشتالت يف اماكن سكناهم وكان لكل 
شتلة اسم حيمله من امساء احد اصحاب 
بيته  واهل  السالم  عليه  احلسني  االمام 

املستشهدين يف واقعة الطف .
سالناها بكلمة اخرية ايتها العلوية ماذا 
تقولني عن شعورك وعملك يف هذه املؤسسة 

ومع هذه الفئة من اجملتمع ؟
السعادة  تقول  حكمة  هناك  ان  فقالت 
خصوصا  االخرين  اسعاد  يف  السعادة  كل 
حبيب  هو  اليتيم  او  الفقري  الن  الفقري 
السعادة  كل  فاجد   , وتعاىل  سبحانه  اهلل 
من  املؤمنني  قلوب  على  السرور  ادخال  يف 
االرامل وااليتام وذلك تاسيسا بقول الرسول 
الكريم   صلى اهلل عليه وآله وسلم: ) خري 

الناس من نفع الناس ( 
احلاجة صبا اخلفاجي
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كلمتني  من  مركب  الوراثية  البصمة 
)DNA() البصمة والوراثية(

بصم  تقول  العالمة  هي  فالبصمة 
اقر  وقد   , عليه  رسم  اي  بصما  القماش 
جممع اللغة العربية لفظ البصمة مبعنى اثر 
اخلتم واصل الكلمة يف اللغة بصم _ بضم 

الباء وسكون الصاد وتطلق على معنيني 
والغليظ تقول ثوب ذو  الكثيف   : االول 
بصم اي كثيف كثري الغزل ورجل بصم اي 

غليظ .
فوق  هو  الباء  بضم  البصم   : الثاني 
مابني طرف اخلنصر اىل البنصر قال ابن 

االعرابي ) مافارقتك شربا والبصما (.
يف  يبحث  الذي  العلم  هي  الوراثة  ام 
اىل  جيل  من  احلي  الكائن  انتقال صفات 
اخر ويفسر الظواهر املتعلقة بطريقة هذا 
لكل  السابقة  التعارف  ومن خالل  االنتقال 
من البصمة والوراثة ميكن القول ان املراد 
بالبصمة الوراثية هي العالمة او االثر الذي 
ينتقل من االباء اىل االبناء او من االصول 

اىل الفروع .
مراحل اكتشاف البصمة الوراثية

الشك ان دراسة مكونات جسم االنسان 
ان  اوال  عرف  متعددة  مراحل  بعدة  مرت 
جسمه يتكون من خاليا كثرية وبداخل كل 
خلية نواة مسؤولة باذن ربها عن حياة اخللية 
ثم اكتشف بان النواة حتضن الصبغيات او 
الكروموزومات الستة واالربعني , ثم اكتشف 
ان هذه الكروموزومات او الصبغيات حتتوي 
على مورثات ) جينات ( عددها 100,000 
وهذه اجلينات هي اليت تتحكم باذن خالقها 
يف صفات حاملها من البشر ومتيزه بذاته 
عن غريه حبيث اليطابقه فرد اخر من الناس 

اال التوامني املتطابقني اي 
وهي   ) )الزجيوت  وحيدي 

اخللية االوىل اليت تكونت من احتاد 
حيوان منوي مذكر ببويضة انثى فان هذه 
اخللية متى انقسمت اىل خليتني سواء كان 
اصطناعية  او  تلقائية  بطريقة  انقسامها 
فان التشابه بني التوامني يكون تاما %100 

يف مجيع الصفات .
اجملهر  صناعة  يف  التقنية  تطور  وبعد 
خيط  او  الشريط  ان  العلماء  اكتشف 
من  يتكون  الكروموزومات  او  الصبغيات 
احلامض  الدنا  محض  من  سلسلتني 
لتمركزه  النووي  باحلامض  ومسى  النووي 
يف  موجود  احلامض  وهذا  اخللية  نواة  يف 
كل خاليا اجلسم عدا كرات الدم احلمراء 
وحامض الفرد تطابق يف كل خاليا اجلسم 
واليتغري يف اثناء احلياة ومرتبط على هذا 
كاخلرز  منظومة  احلامض100,000جني 

على اخليط .
ما هو اجلني يطلق العلماء لفظ اجلني 
بواسطتها  تنتقل  اليت  الوراثة  وحدة  على 
اىل  االباء  من  اخلاصة  الصفات  امكانية 
االوالد , ويتكون اجلني من محض النوويل 
متكررين  زوجني  من  يرتكب  بدوره  وهو 
امينيان  محضان  منهما  كل  القواعد  من 
وهذه  وصيفه  مع  إالرّ  اليتعاشق  متعاشقان 
والتاميني  االدنني   : هي  االربعة  االمحاض 
والسيتوزين واجلوانني وترتبط هذه االربعة 
بالتاميني  االدنني  تامة  تكون  تكاد  دقة  يف 
واجلوانني بالسيتوزين ثم تتكرر هذه االربعة 
يف صورة زوجني على طول احلمض النووي ) 
الدنا ( بشكل منظم , وجينات االنسان  هي 
وتوجد  لكل شخص  الفريدة  املميزات  تلك 
يف هذه اجلينات مجيع اسارا املخلوق اليت 
نظريا  القول  وعليه ميكن  فيه  اهلل  اودعها 
ان التفريق بني مجيع االشخاص ممكن بناء 
ما  لديهم  املوروثة  النووية  االمحاض  على 
عدا التوائم املتشابه. فالبصمة الوراثية هي  

لبنية  ا
اجليــــــــــنية 

اليت  التفصيلية 
كل  هوية  على  تدل 

من  الوراثية  بعينه،والبصمة  فرد 
يف  ختطيء  التكاد  وسيلة  العلمية  الناحية 
والتحقق  البيلوجية  الوالدية  من  التحقيق 
الطب  جمال  يف  والسيما  الشخصية  من 
وسيلة  باعتبارها  أعتمادها  الشرعي.أما 
التشرييعية  السلطة  يد  يف  فيبقى  أثبات 
ضوء  على  القوانني  صوغ  متلك  اليت 

اعتبارات املصلحة العامة.
مجاالت االستفادة من هذه التقنية 
, وهي ذات  الشخص  1- حتديد هوية 
شخصية  انتحال  قضايا  يف  كثرية  فوائد 

االخرين وتعقب اجملرمني .
بالبصمة  والبنوة  االبوة  حتديد   -2

الوراثية .
3- الكشف عن مرتكيب اجلرائم .

بالبصمة  النسب  اثبات  جيوز  وكذلك 
الشبهة  وطئ  حدوث  حالة  يف  الوراثية 
عند  الوراثية  البصمة  اىل  اللجوء  وجيوز 
مستشفيات  بعض  يف  االطفال  اختالط 
الوالدة نتيجة اخلطأ من بعض العاملني يف 
اىل  يلجأ  ان  ارى  كما   . املستشفيات  هذه 
البصمة الوراثية نسب احلمل املتأخر سنني 
كما لو كان االب متوفيا , او مطلقا او غائبا 
من  انها حامل  الزوجة  فادعت  زوجته  عن 
هذا الزوج وان هذا احلمل مستكن , وولدته 
بعد مضي سنة او اكثر من تاريخ وفاة الزوج 
او طالقه او غيابه . فالبصمة الوراثية يف 
هذه احلالة تثبت مدىصحة االدعاء بثبوت 

هذا احلمل او نفيه متى امكن ذلك .

اثبات النسب
بالبصمة الوراثية

بتصرف : انتصار فتحي
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تاريخ والدة سيدة نساء العالمين
والدتها  تاريخ  يف  الروايات  اختلفت 
من  فطائفة  عليها(  وسالمه  اهلل  )صلوات 
املباركة  والدتها  إن  على  تدل  األحاديث 
ثالث  أو  سنني  خبمس  املبعث  بعد  كانت 
سنني ويوجد أقوال تركز على كون ميالدها 
الثاني  والقول   ، سنني  املبعث خبمس  قبل 
 ، العامة وحمدثيهم  بعلماء  انه خاص  ذكر 
وذكر إن القول األول للشيعة مروي عن أئمة 
وانه   ، والسالم  الصالة  عليهم  البيت  أهل 

يوافقهم بعض علماء العامة .
حول  األحاديث  تلك  بعض  ونذكر 

ميالدها املبارك بعد املبعث :
بعد  ولدت  )للكليين(  الكايف  عن   .1
بثالث  اإلسراء  وبعد  سنني  خبمس  النبوة 

 - يومئذ  ولفاطمة  النيب  وقبض   ، سنني 
مثاني عشرة سنة اخل .

أشوب:  شهر  )البن  املناقب  عن   .2
سنني  خبمس  النبوة  بعد  فاطمة  ولدت 
،وبعد اإلسراء بثالث سنني يف العشرين من 
أبيها مبكة  مع  أقامت  و   ، اآلخرة  مجادي 

مثاني سنني ثم هاجرت..اخل .
الباقرعليه  اإلمام  البحار عن  عن   .3
بعد  حممد  بنت  فاطمة  ولدت   : السالم  
وتوفيت   ، سنني  خبمس  اهلل  رسول  مبعث 
وسبعون  ومخسة  سنة  عشر  مثانية  وله 

يوما.

وإما علماء العامة :
1- عن معرفة الصحابي ألبي نعيم: إن 

سنا  اهلل  رسول  بنات  اصغر  كانت  فاطمة 
ولدت وقريش تبين الكعبة .

2-عن مقاتل الطالبني ألبي الفرج : كان 
مولد فاطمة قبل النبوة وقريش حينئذ تبين 

الكعبة .
والدتها

بن  حارثة  عن  روي  املعجزات:  عيون 
قال:   ، سلمان  حدثين   : قال   ، قدامه 
حدثين عمار وقال : أخربك عجبا ؟ قلت : 
حدثين يا عمار . قال : نعم , شهدت علي 
بن  أبي طالب عليه السالم وقد وجل على 
فاطمة عليها السالم فلما أبصرت به نادت 
: »ادن ألحدثك مبا كان ، ومبا مل يكن إىل 

يوم القيامة حني تقوم الساعة«
قال عمار: فرأيت أمري  املؤمنني عليه 

السيـــــــــــدة الزهـــــــــراء
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برجوعه  ، فرجعت  القهقرى  يرجع  السالم 
واله  عليه  اهلل  النيب صلى  على  دخل  حتى 
وسلم فقال : ادن يا أبا احلسن ، فدنا فلما 
أم  : حتدثين  له  قال   ، اجمللس  به  اطمأن 
يا  أحسن  منك  احلديث   : قال  ؟  أحدثك 

رسول اهلل . 
فقال : كأني بك وقد دخلت على فاطمة 
وكيت  كيت   : لك  وقالت  السالم  عليها 

فرجعت. 
فقال علي عليه السالم: نور فاطمة من 

نورنا؟
فقال صلى اهلل عليه واله وسلم : أو مل 

تعلم ؟ فسجد علي شكرا هلل تعاىل . 
السالم  عليه  علي  فخرج   : عمار  قال 
وخرجت خبروجه فوجل على فاطمة عليها 
كأنك رجعت   : السالم ووجلت معه فقالت 
إىل أبي  صلى اهلل عليه واله وسلم  فأخربته 

مبا قلته لك ؟ 
قال : كذلك يا فاطمة . 

اهلل  إن  احلسن  أبا  يا  اعلم   : فقالت 
جل  عز  هلل  يسبح  وكان  نوري  خلق  تعاىل 
ثم أودعه شجرة من شجر اجلنة فأضاءت . 
فلما دخل أبي اجلنة أوحى اهلل تعاىل إليه 
إهلاما إن اقتطفت الثمرة من تلك الشجرة 
اهلل  فأودعين   ، ففعل   ، هلواتك  وأدرها   ،
واله  عليه  اهلل  صلى  أبي  صلب  سبحانه 
خويلد  بنت  خدجية  أودعين  ثم   ، وسلم  
ما  اعلم   ، النور  ذلك  من  وآنا   ، فوضعتين 
كان وما مل يكن ، يا أبا احلسن«املؤمن ينظر 

بنور اهلل تعاىل«

من أسماء السيدة الزهراء عليها 
السالم فاطمة

السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  عن  روي 
وجل:  عز  اهلل  عند  أمساء  تسعة  لفاطمة 
والطاهرة  واملباركة  والصديقة  فاطمة 
واحملدثة  واملرضية  والراضية  والزكية 

والزهراء...اخل.

أبي  اإلمام  عن  البحار  من  العاشر  عن 
جعفر )الباقر( عليه السالم قال : ملا ولدت 
وجل  عز  اهلل  أوحى  السالم  عليها  فاطمة 

إىل ملك فانطق به لسان
وسلم  واله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
فسماها فاطمة ثم قال : إني فطمتك بالعلم 
جعفر  أبو  قال  ثم  الطمث  عن  وفطمتك   ،

عليه السالم :واهلل لقد 
فطمها اهلل تبارك وتعالى بالعلم 

وعن الطمث بالميثاق .
عليهم  واجلواد  الرضا  اإلمامني  وعن 
عن  حيدث  املأمون  مسعنا   : قاال  السالم 
الرشيد عن املهدي عن املنصور عن أبيه عن 

جده قال ابن 
مسيت  مل  أتدري   - ملعاوية   - عباس 
ألنها   : قال   , ال   : قال  ؟  فاطمة  فاطمة  
فطمت هي وشيعتها من النار مسعت رسول 

اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم
يقوله.

أم   عن  املودة  ينابيع  يف  القندوزي  و 
اهلل  صلى  النيب  عم  العباس  وعن  سلمه 
النيب  )شرف  كتاب  وعن  وسلم  واله  عليه 
اإلمام  عن  بطة  ابن  وعن  للخرشوكي،   )
رسول  قال   : قال  السالم   عليه  الصادق 
عليه  )لعلي  وسلم  واله  عليه  اهلل  اهلل صلى 
السالم ( : هل تدري مل مسيت فاطمة  ؟ 
قال علي: مل مسيت ؟ قال ألنها فطمت هي 

وشيعتها من النار . 
عن  السالم  عليه  الرضا  اإلمام  وعن 
أبائه عن أمري املؤمنني عليهم السالم . قال 
: مسعت رسول صلى اهلل عليه واله يقول: 
مسيت فاطمة الن اهلل فطمها وذريتها من 
النار ، من لقي اهلل منهم بالتوحيد واإلميان 

مبا جئت به .
الزهراء

سالم   ( الكرمية  أمسائها  مجلة  ومن 
تسميتها  ولعل سبب   . (الزهراء  عليها  اهلل 
ما ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 

أمالي  عن  البحار  من  العاشر  اجلزء  فعن 
الصدوق)عليه الرمحة( عن ابن عباس قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه واله . و إما ابنيت 
فاطمة فإنها سيدة نساء العاملني من األولني 

و اآلخرين ، 
وهي بضعة مين ، وهي نور عيين ،وهي 
جنيب  بني  اليت  روحي  وهي  فؤادي  مثرة 
يف  قامت  متى  اإلنسية  احلوراء  وهي    ،

حمرابها بني يدي ربهـــا 
)جل جالله( زهر نورها ملالئكة السموات 

كما يزهر نور الكواكب ألهل  األرض.
البتول 

الكرمية)صلوات  أمسائها  مجلة  ومن 
اهلل وسالمه عليها ( البتول. 

وعن القندوزي انه روي يف ينابيع املودة 
ص260 عن  رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
تبتلت يف  ألنها  البتول  أنها مسيت   : وسلم 

احليض والنفاس. 
وعن حممد صاحل الكشفي احلنفي انه 
عليه  اهلل  صلى  النيب  يف)املناقب(عن  روى 
واله قال : ومسيت فاطمة بتوال ألنها تبتلت 
كل  يف  العورات  معتاد  هو  عما  وتقطعت 

شهر. 
المحدثة 

 ومن مجلة أمسائها الكرمية احملدثة.
عن الشيخ الصدوق ) قدس اهلل تعاىل 
أبا  قال: مسعت  بن علي  زيد  روحه ( عن 
مسيت  امنا   : يقول  )الصادق(  اهلل  عبد 

فاطمة حمدثة )بفتح الدال( 
السماء  من  تهبط  كانت  املالئكة  الن 
 , عمران  بنت  مريم  تنادي  كما  فتناديها 
فتقول املالئكة : يا فاطمة إن اهلل اصطفاك 

وطهرك واصطفاك على نساء العاملني . 
لسيدة  املالئكة  تكليم  من  تعجب  وال 
فان  عليها(  وسالمه  اهلل  )صلوات  النساء 
تبارك  قال   , املالئكة  كلمتها  مريم  السيدة 
وتعاىل :))وإذ قالت املالئكة يا مريم إن اهلل 
نساء  على  واصطفاك  وطهرك  اصطفاك 
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واسجدي  لربك  اقنيت  مريم  يا  العاملني 

واركعي مع الراكعني(( ] آل عمران [ .
اآلية  هذه  صريح  ,فان  ترى  وكما 
إن املالئكة ) صلوات اهلل وسالمه  الكرمية 
عليهم( كلمت السيدة مريم )عليها الصالة 

والسالم(
فضل الزهراء عليها السالم في 

القيامة وشفاعتها للمذنب
نكشف الغمة : عن الزهري ، عن علي 
بن احلسني عليهما السالم قال : قال علي 
عليها  لفاطمة  السالم  عليه  طالب  أبي  بن 
يوم  سألتيه  فيما  أباك  سالت   : السالم 

القيامة
عند  اطلبيين  لي  قال   ، نعم   : قالت 
قال  ؟  هناك  أجدك  مل  إن  قلت   . احلوض 
ولن  ربي  بعرش  مستظال  إذا  جتديين   :
يستظل به غريي . قالت فاطمة : فقلت يا 
 : ؟ فقال  القيامة عراة  يوم  الدنيا  ابة أهل 
نعم يا بنية , فقلت : وإنا عريانة ؟ قال : نعم 
وأنت عريانة وال يلتفت فيه احد على احد. 

قالت فاطمة عليها الســـــــالم         
عز  اهلل  من  يومئذ  واسوتاه  له:  فقلت 

وجل . 
زهدها عليها السالم

مسند امحد بن حنبل :  حدثنا عبد اهلل 
، حدثين أبي ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا 
همام ، حدثنا حييى ، حدثين زيد بن سالم 
، إن جده حدثه ، إن أبا أمساء حدثه إن أبا 
اهلل  رسول  موىل  ثوبان  إن   ، أمساء حدثه 
صلى اهلل عليه واله وسلم  ويف يدها خواتيم 
» فجعل رسول  الفتخ   « يقال هلا  من ذهب 
يدها  يقرع  وسلم  واله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
بعصية معه يقول هلا : أيسرك إن جيعل اهلل 
يدك خواتيم من نار ، فاتت فاطمة ، فشكت 
إليها ما صنع بها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
رسول  مع  إنا  وانطلقت   : قال  وسلم   واله 
اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  ، فقام خلف 
قال : فقالت هلا فاطمة : انظري  الباب _ 

أبو  إلي  أهداها  اليت  السلسلة  هذه  إىل 
احلسن ؟ قال : ويف يدها سلسلة من ذهب 
، فدخل النيب صلى اهلل عليه واله وسلم ، 
فقال : يا فاطمة أبا العدل إن يقول الناس : 
فاطمة بنت حممد ، ويف يدك سلسلة من نار 
، ثم عذمها عذما شديدا ثم خرج ومل يقعد 
، فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشرتت بثمنها 
عبدا فاعتقه ، فلما مسع بذلك النيب صلى 
اهلل عليه واله وسلم أال أزيدكم من فضلها 
املالئكة  من  رعيال  بها  وكل  قد  اهلل  إن   ،
وعن  خلفها  ومن  يديها  بني  من  حيفظونها 
ميينها وعن مشاهلا ، وهم معها يف حياتها 
الصالة  يكثرون  موتها  وعند  قربها  وعند 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ، فمن زارني 
بعد وفاتي ، فكأمنا زارني يف حياتي ، ومن 
زار فاطمة ، فكأمنا زارني بعد وفاتي ،  ومن 
زار علي بن أبي طالب ، فكأمنا زار فاطمة ، 
ومن زار احلسن واحلسني ، فكأمنا زار عليا 
، ومن زار ذريتهما ، فكأمنا زارهما. فعمد 
ولفه يف  باملسك  ، فطيبه  العقد  عمار إىل 
وكان له عبد امسه »سهم »  بردة ميانية _ 
ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه خبيرب _ 
فدفع العقد إىل اململوك وقال له : خذ هذا 
العقد  فادفعه إىل  رسول اهلل صلى اهلل عليه 
واله وسلم  وأنت له ، فاخذ اململوك العقد ، 
فأتى به رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  
واخربه فأخذت فاطمة عليها السالم العقد 
وأعتقت اململوك فضحك الغالم .  فقالت ما 
: أضحكين عظم  يا غالم ؟ فقال  يضحك 
بركة هذا العقد اشبع جائعا وكسى عريانا 

وأغنى فقريا واعتق عبدا ورجع اىل ربه. 
خشيتها من اهلل تعالى

النيب  زهد  كتاب  من   : الواقية  الدروع 
صلى اهلل عليه واله وسلم ألبي جعفر امحد 
النيب   على  اآلية  هذه  نزلت  ملا  انه  ألقمي 
جهنم  ))وان  وسلم  واله  عليه  اهلل  صلى 
ملوعدهم أمجعني هلا سبعة أبواب لكل باب 
النيب صلى اهلل  بكى  منهم جزء مقسوم(( 

عليه واله وسلم  بكاء شديدا وبكت صحابته 
لبكائه ومل يدروا ما نزل به جربائيل  عليه 
أن  صحابته  من  احد  يستطيع  ومل  السالم 
واله  عليه  اهلل  صلى  النيب  وكان  يكلمه. 
فرح  السالم   عليها  فاطمة  رأى  إذا  وسلم 
بها ، فانطلق بعض أصحابه إىل باب بيتها 
، فوجد بني يديها شعريا وهي تطحن فيه 
وتقول ))وما عند اهلل خري وأبقى (( فسلم 
عليها واخربها خبرب النيب صلى اهلل عليه 
واله وسلم  وبكائه ، فنهضت والتفت بشملة 
مكانا  عشر  اثين  يف  خيطت  قد  خلقة  هلا 
بسعف النخل ، فلما خرجت ، ونظر سلمان 
الفارسي إىل الشملة بكى ، وقال : وأحزناه 
السندس   لفي  وكسرى  قيصر  بنات  إن 
واله  عليه  اهلل  صلى  حممد  وابنة  واحلرير 
وسلم  عليها مشلة صوف خلقة قد خيطت 

يف اثين عشر مكانا . 
حقيقة السر المستودع

 كتمان األسرار : أكد القران الكريم يف 
كثري من آياته املباركة على اطالع الباري عز 
وجل على خائنة العني وما ختفي الصدور , 
ختفي  وما  السر  يعلم  اهلل  إن  هذا  ويعين 
الصدور . ويعين هذا أن اهلل يعلم السر وما 
أخفى ، وهو ما أضمره اإلنسان وآسره ثم 
تعلنون  وما  تسرون  ما  يعلم  واهلل    (( نسيه 
((. وأيضا جاء قوله تعاىل ))واسروا قولكم 
الصدور((  بذات  عليم  انه   , به  اجهروا  آو 
. ليؤكد هذه احلقيقة ، حقيقة السر الذي 
يكتمه اإلنسان يف هذا العامل  على غريه ، 
ولكن الخيفى على اهلل تعاىل  أي سر الن 
ولكن  غريه  على  اإلنسان  خالق  تعاىل  اهلل 
اهلل  ألنرّ  سٌر  أي  تعاىل  اهلل  على  خيفى  ال 
وإىل  العامل  هذا  يف  اإلنسان  خالق  تعاىل 
َيْعَلُم  الَِّذي  َأنَزَلُه  ُقْل   ( القرآن  أشار  ذلك 
َماَواِت َواأَلْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفوًرا  رَّ يِف السَّ السِّ
أسرار  حقيقة  تعال  اهلل  (فيعلم  رَِّحيًما 
أسرار  هناك  أنرّه  إالرّ   ، يكتمون  وما  الناس 
من  كثري  عند  تعاىل  اهلل  قبل  من  مودعة 
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األولياء وخصوصًا األنبياء واملرسلني وعباد 
وال  حبفظها  أمرهم  حيث  الصاحلني  اهلل 

يظهروها إال ملن هو أهل هلا. 
فاطمة عليها السالم حجة اهلل 

الكبرى
عن اإلمام الحسن العسكري عليه 

السالم
وجدتنا   ، خلقه  على  اهلل  حجج  »حنن 

فاطمة عليها السالم حجة اهلل علينا« 
يعترب هذا احلديث من األحاديث املهمة 
العسكري  احلسن  اإلمام  عن  وردت  اليت 
نستلهم  نقف  وحنن  ،لذا  السالم  عليه 
النبوة  بيت  ساللة  من  العقائدية  الدروس 
نتأمل يف هذا  أن  لنا  الرسالة البد  ومعدن 
عامل  يف  مصداقيته  مدى  ونرى  احلديث 
هلذا  هل  أخرى  وبعبارة   ، والثبوت  الواقع 
احملاورات  يف  به  لالستدالل  وجه  احلديث 
الصديقة  حياة  ختص  اليت  العقائدية 
عليها  اهلل  سالم  الزهراء  فاطمة  الطاهرة 
أم ال ؟ وهل هناك وجه من الصحة حبيث 
على  احلجة  الطاهرة   الصديقة  تكون 
ذلك  من  أبعد  إىل  األمر  يتجاوز  أم  األئمة 
ثبت  إذا  احلديث  هلذا  الثمرة  هي  وما  ؟ 
على  تأثريه  ومدى  واملصداقية  الواقعية  له 
هذه  كل  ؟  املؤمن  للفرد  العقائدي  اجلانب 
األسئلة حنتاج الوقوف عليها والتأمل فيها 
هذا  مغازي  وإدراك  حقائقها  واستجالء 
احلديث العقائدي. وهذا ما سيتبني لنا من 
خالل البحث الذي سنقسمه إىل ثالث أمور 

أساسية وهي :
األمر األورّل : معنى احلجة ؟

األمر الثاني : شرعية احلجة.
األمر الثالث : كيف كانت فاطمة عليها 

السالم حجة اهلل على األرض ؟
األمر األول 

معنى الحجة ؟
وماهيتها  للحجة  تعاريف  عدة  وردت 
وهلا عدة معاني البد لنا من الوقوف عليها 

وعلى املعنى الذي يهمنا يف املقام والذي من 
شأنه إن يبني معنى احلديث الشريف حبيث 
اجلهات  كل  ويف  إمجال  أي  فيه  يبقى  ال 
أهل  عادة  وجرت  املقام  يف  عنها  املبحوث 
العلوم عندما يأتون إىل موضوع ما ويريدون 
يعرفونه  فأنهم  كان  تعريف  بأي  يعرفوه  أن 
االصطالحي  والتعريف  اللغوي  بالتعريف 
حنذو  األمر  هذا  مبقتضى  وحنن  العلمي 

حذوهم يف تعار يف احلجة. .
1( احلجة لغة : كل شيء يصلح إن حيتج 
به على الغري وذلك بأن يكون به الظفر على 
الغري عند اخلصومة معه والظفر على الغري 
على حنوين : » أحدهما « إما بإسكاته وقطع 
عذره وإبطاله. » واآلخر « بأن يلجئه على عذر 
لدى  معذرة  احلجة  فتكون  احلجة  صاحب 
وقال  والربهان.  الدليل  هي  واحلجة  الغري 
ج أي  األزهري : إمنا مسيت حجة ألنها حُتَ
تقصد ألن القصد هلا واليها وكذلك معنى 
املقصد  وهي  الطريق  حمجة  أي  احملجة 
واملسلك( واما احلجة يف االصطالح العلمي 

فلها معنيان أو اصطالحان.
* ما عند املناطقة : ومعناها » كل ما 
يتألف من قضايا تنتج مطلوبًا « أي جمموع 
بتأليفها  يتوصل  اليت  املرتابطة  القضايا 
وترابطها إىل العلم باجملهول سواء كان يف 
مقام اخلصومة مع أحد أم مل يكن ، وحبثنا 
من جهة هذا التعريف املنطقي سوف يكون 
لكي  وتأليفها  القضايا  من  بربط جمموعة 
نصل إىل العلم باجملهول وهو كيف أصبحت 
األنبياء  على  بل  األئمة  على  حجة  فاطمة 
خالل  من  سيتبني  كما  اخللق  عن  فضاًل 
البحث .                                                                                                                                              

األمر الثاني 
شرعية الحجة

 هناك عدة احتجاجات وردت يف القرآن 
لنبيه  وتعاىل  تبارك  اهلل  أثبتها  قد  الكريم 
وألنبياءه  وسلم  واله  عليه  اهلل  حممد صلى 
املرسلني من  األولني واآلخرين لكي  حيتجوا 

بها على  الناس املشككني أو الناكرين للرسالة 
أو النبوة أو النيب ومعاجزه وكراماته ، ولقد 
بني اهلل تعاىل يف كتابه الشريف بعض اآليات 
اليت نستفيد من خالهلا إن اهلل تعاىل حيتج 
ما  وهذا  الناس  على  باألنبياء  القيامة  يوم 
أشار إليه القران الكريم يف قوله تعاىل ) ِإنَّا 
َوالنَِّبيِّنَي  ُنوٍح  ِإىَل  َأْوَحْيَنا  َكَما  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا 
رسال   ... تعاىل  قوله  إىل   ... َبْعِده(  ِمن 
مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل 
حجة بعد الرسل وكان اهلل عزيزا حكيما ( 
ومن جهة أخرى ورد يف القران الكريم بعض 
يف  مابينهم  يف  الكافرين  بني  االحتجاجات 
يتحاجون  )وإذ  تعاىل  قوله  النار حيث جاء 
يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا 
نصيبنا  عنا  مغنون  انتم  فهل  تبعا  لكم  كنا 
)فمن  تعاىل  قوله  جند  وكذلك  النار(  من 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساؤكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل 

على القوم الكافرين(    
الروايات  من  كثري  يف  جند  ذلك  ومع 
اهلل  من  البالغ  االحتجاج  مسألة  الشريفة 
قوله  الصادق عن  اإلمام  تعاىل حيث سئل 
فأجاب   ) البالغة  احلجة  فلله   (: تعاىل 
)عليه السالم(: إذا كان يوم القيامة قال اهلل 
تعاىل للعبد أكنت عاملًا ؟ فان قال نعم. قال : 
أفال عملت مبا علمت وان قلت كنت جاهاًل 
قال له : أفال تعلمت ؟ فتلك احلجة البالغة 

هلل تعاىل . 
األمر الثالث

كيف كانت فاطمة عليها السالم 
حجة على األئمة

وهذا يتوقف على بيان أمرين : األول  
إن من أهم املسائل األساسية يف العقيدة 
على   ، كبريًا  تؤخذ حيزا  واليت  اإلسالمية 
املستوى الدراسي سواء النظري أو الفكري 
وهذه   ، األنبياء  بعثة  ضرورة  مسألة  هي 
ضرورياتها  تأخذ  املهمة  العقائدية  املسألة 
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األساسي  احلجر  تكون  عوامل  عدة  من 
عبثا  خيلق  مل  فاإلنسان    ، الضرورة  هلذه 
ِإَلْيَنا  َوَأنَُّكْم  َعَبًثا  َخَلْقَناُكْم  َا  َأمنَّ َأَفَحِسْبُتْم   (
وهو  اإلنسان هلدف  بل خلق  ُتْرَجُعوَن(   ال 
السري يف طريق تكامله من خالل ممارسة 
ذلك  وكل  عليها  القادر  االختيارية  األفعال 
ألجل التوصل إىل كماله النهائي هذا الكمال 
الذي ال يتوصل إليه إالرّ باختياره وانتخابه. 
بكل  والواعي  الصحيح  االختيار  إن  على 
على  وقدرة  شعور  من  اإلنسان  ميتلكه  ما 
الصحيحة  املعرفة  إىل  أيضًا  حيتاج  أدائه 
لإلعمال احلسنة واإلعمال القبيحة والطرق 
متكن  وإمنا   ، الصاحلة  وغري  الصاحلة 
اإلنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية 
وطريق  اهلدف  يعرف  كان  لو  فيما  ووعي 
العقبات  بكل  عارفًا  وكان   ، إليه  الوصول 
إذن  واملزالق.  واالحنرافات  والعراقيل 
للبشر  توفر  إن  اإلهلية  احلكمة  فمقتضى 
للحصول  الضرورية  واملستلزمات  الوسائل 
على مثل هذه املعارف واملدركات وإالرّ فيكون 
حاله مثل الشخص الذي يدعوا ضيفًا إىل 
داره ثم ال يدله على موضعه وال على الطريق 
املؤدي إليه ومن البديهي إن مثل هذا العمل 
خمالف للحكمة. على إن املعارف واملدركات 
حيصل  واليت  واملتعارفة  العادية  البشرية 
احلس  بني  التعارف  نتيجة  اإلنسان  عليها 
والعقل وان كان هلا الدور الفاعل يف توفري 
ما حيتاج إليه يف حياته ولكنها ال تكفي يف 
التعرف على طريق الكمال والسعادة للذين 
فعلوا ذلك الظلم العظيم وكما عرب القران 
الظاملني  )إن  تعاىل  بقوله  ذلك  عن  الكريم 

هلم عذاب اليم(
الثاني : عندنا رواية تقول إنها_ أي 

الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السالم _  
كانت مفروضة الطاعة على مجيع من خلق 

اهلل من اجلن واألنس والطري والوحش 
واألنبياء واملالئكة . فإذا كان هكذا حاهلا 

فبالنتيجة تكون احلجة على مجيع من خلق 

اهلل تعاىل وخصوصًا انه ما تكاملت نبوة 
نيب من األنبياء حتى أقر بفضلها وحمبتها 

وهي الصديقة الكربى وعلى معرفتها 
دارت القرون األوىل _ أي املتقدمة على 

هذا الزمان  
                                                                                                                                        

مقامها عليها السالم عند اهلل 
تعالى

إنرّ من املقامات اليت خصت بها فاطمة 
الزهراء عليها السالم هو مقام الرضا أي إن 
اهلل يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ، حيث 
جاءت الكثري من الروايات الشريفة املأثورة 
عن الرسول وأهل  بيته عليهم السالم  لتؤكد 

هذه املنقبة العظيمة للصديقة الشهيدة 
وهذا مما يدل على كونها ذو مقام عالي 
ال  إذ   ، تعاىل  اهلل  عند  وسامي  وشريف 
أن  دون  من  لشخص  اهلل  يرضى  إن  معنى 
يكون له عند اهلل منزلًة وكرامًة عليه ، وهذا 
إضافة  العقالئي  العرف  عليه  يساعد  مما 
هذه  على  الكثرية  القرآنية  الشواهد  إىل 
املمارسات  ، فنحن جند من خالل  املسألة 
مثاًل  األصدقاء  من  الكثري  إن  احلياتية 
يرضون لرضا شخص معني باحلق ويقبلون 
شفاعته وتوسطه أو رضاه عن شخص معني 
حلل مشكلة ما ، وكذلك احلال يف الغضب 
كرمية  فاطمة  تكون  األساس  هذا  وعلى   ،
عنده  ومنزلتها  شأنها  لعلو  تعاىل  اهلل  عند 
 . لغضبها  ويغضب  لرضاها  يرضى  لذلك 
عن النيب صلى اهلل عليه واله وسلم  قال : 
»يا فاطمة إن اهلل ليغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك« وكذلك ما ورد عنه صلى اهلل عليه 
واله وسلم  انه قال : »يا فاطمة ابشري فلك 
عند اهلل مقام حممود تشفعني فيه حملبيك 

وشيعتك فتشفعني«
مقامها عليها السالم عند المالئكة

يف حديث طويل ... » ... فقالت املالئكة : 
إهلنا وسيدنا ملن هذا النور الزهراء ، الذي 
قد أشرقت به السموات واألرض ؟ فأوحى 

نور  من  اخرتعته  نور  هذا    : إليها  اهلل   
وزوجة   ، حبييب  ابنة  فاطمة  ألمة  جاللي 
عبادي  على  وأبو حججي  نبيرّي  وأخو  وليرّي 
ثواب  جعلت  قد  أنرّي  مالئكيت  ُأشهدكم   ،
وشيعتها  املرأة  هلذه  وتقديسكم  تسبيحكم 

وحمبيها إىل يوم القيامة
مقامها عليها السالم عند األنبياء 
والنبي محمد صلى اهلل عليه واله 

وسلم
عليه  يدل  ما  فهذا  األنبياء  عند  أما   
احلديث املأثور عن أهل بيت العصمة عليهم 
نيب  نبوة  تكاملت  ما   : يقول  الذي  السالم 
من األنبياء حتى اقر بفضلها وحمبتها وهي 
دارت  معرفتها  وعلى  الكربى  الصديقة 
هذا  من  يظهر  حيث     ، األوىل  القرون 
األنبياء  عند  سامي  مقام  هلا  إن  احلديث 
ألنه ما تكاملت نبوتهم حتى أقروا مبنزلتها 

ومقامها وفضلها وحمبتها
مقامها عليها السالم عند األئمة 

عليهم السالم 
العسكري  احلسن  اإلمام  عن  ورد 
اهلل  حجج  قال:)حنن  انه  السالم  عليه 
علينا( حجة  فاطمة  وجدتنا  خلقه  على 

العظيمة   األحاديث  من  احلديث  وهذا 
وعلى  السالم  عليها  لفاطمة  أعطى  الذي 
عليه  العسكري  احلسن  حفيدها  لسان 
السالم اكرب شهادة عظمى حبقها وسيأتي 
مفصال   البحث حول هذا احلديث الشريف                                                                                    
منزلة  عظم  آخر  حديث  خالل  من  ويظهر 
السالم  عليهم  األئمة  عند  فاطمة  ومقام 
حيث خرج من الناحية الشريفة عند األمام 
الشريف(انه  فرجه  اهلل  )عجل  املهدي 
قال:)ويف ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
وسلم لي أسوة حسنة...(فأي مقام يظهر لنا 
من خالل هذا التوقيع الشريف والذي بني 
فيه اإلمام )عجل اهلل فرجه الشريف(أن له  
له  قدوة  اختذها  أي  بفاطمة  حسنة  اسوة 
يتأسى بها يف املعضالت واملصائب .                                                                        
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مقامها عليها السالم عند العلماء 
والمحدثين

:ولنذكر  املالكي  صباغ  ابن  قال   .1
هذا  تشرف  اليت  مناقبها  من  طرفا 
ظاهرا  فخرا  ،واكتسى  نسبها  من  النسب 
من  بنت  الزهراء  فاطمة  حسبها،وهي  من 
،ثالثة  أسرى  الذي  عليه:سبحان  انزل 
البشر،الطاهرة  ،بنت خري  والقمر  الشمس 
امليالد،السيدة بإمجاع السداد.                                                                                                    
2. قال األستاذ عبد الزهراء:وحنن حني 
السالم  عليها  الزهراء  عن  احلديث  نتناول 
بصفتها غرس النبوة،وشجرة اإلمامة فإمنا 
تنكشف لنا أبعاد الرسالة اإلسالمية بطابع 
جوانب  من  جانب  كل  يف  نلمسه  جتسيدي 
نتابعها  وحنن  السالم  عليها  شخصيتها 
عليه  طالب   أبي  ابن  بعلي  قرانها  ،ففي 
اليت  احلية  الصورة  لنا  تنجلي  السالم 
رمسها اإلسالم للقران الذي ارتضاه خالق 
هذا الوجود ،ويف مواقفها البطولية بعد وفاة 
أبيها يتكشف لنا املدى البعيد الذي رمسه 
اإلسالم للمرأة من حقوق وواجبات ،ومدى 
بناء اجملتمع اإلسالمي ،وعلى  فاعليتها يف 
هذا األساس تقاس سائر جوانب شخصية 

الزهراء عليها السالم
 3 . قال احلافظ أبو نعيم األصفهاني: 
األتقياء  وصفيات  األصفياء  ناسكات  ومن 
فاطمة - رضي اهلل عنها - السيدة البتول، 
البضعة الشبيهة بالرسول، وأوهلم بعد وفاته  
به حلوقا ،كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، 
وبغوامض عيوب الدنيا وافاتها عارفة.                                                                                                                         
4. قال عبد احلميد ابن أبي احلديد:وأكرم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم فاطمة 
إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه 
،حتى  لبناتهم  الرجال  إكرام  من  وأكثر 
خرج بها عن حد حب اآلباء لألوالد ،فقال 
مبحضر اخلاص والعام مرارا ال مرة واحدة 
،ويف مقامات خمتلفة ال مقام واحد :))أنها 
مريم  عديلة  ،وإنها  العاملني  نساء  سيدة   
بنت عمران،وإنها إذا مرت يف املوقف نادى 

مناد من جهة العرش :يااهل املوقف غضوا 
أبصاركم لتعرب فاطمة بنت حممد ((.وهذا 
من األحاديث الصحيحة،وليس من األخبار 
كان     ما  إياها  عليا  أنكاحه  وان  املستضعفة 
إال بعد  إن انكحه اهلل تعاىل إياها يف السماء 
بشهادة املالئكة ،وكم قال ال مرة ))يؤذيين 
ما يؤذيها،ويغضبين ما يغضبها،وإنها بضعة 

مين   ،يريبين ما رابها((. 
العقاد  حممود  عباس  األستاذ  قال   .5
املصري : يف كل دين صورة االنوثية الكاملة 
،كأمنا  املؤمنون  بتقديسها  يتخشع  املقدسة 
هي آية اهلل فيما خلق من ذكر وأنثى ،فإذا 
العذراء  مريم  صورة  املسيحية  يف  تقدست 
،ففي اإلسالم الجرم تتقدس صورة فاطمة 

البتول.
اآلن  فلنبدأ  االربلي:  العالمة  قال   .6
بذكر فاطمة عليها السالم اليت زاد إشراق 
هذا النسب  بإشراق نورها، واكتسب فخرا 
االنساب  على  ،واعتلى  من فخارها  ظاهرا 
حملها  بشرف  قدره  منارها،وشرف  بعلو 
أضاء  اليت  النبوة  مشكاة  فهي  ومقدارها 
لؤلؤها، وتشعشع ضياؤها ،وسحت بسحب 
علت  اليت  الرسالة  وعقيلة  أنواؤها  الغر 
السبع الشداد مراتب عال وعالء،ومناصب 
،الكرمية  وسناء  سنا  ومناسب  وآالء،  آل 
الشريفة  ،الشريفة  االنساب  الكرمية 
االحساب الطاهرة الطاهرة امليالد، الزهراء 
الزهراء األوالد ،السيدة بإمجاع أهل السداد 
والقمر  الشمس  ،ثالثة  اخلري  من  اخلرية 
،بنت خري البشر،أم األئمة الغرر ،الصافية 
من  رغم  على  الصفوة  والكدر،  الشوب  من 
اجلالل  جبواهر  احلالية  كفر  أو  جحد 
،املختارة  الكمال  مراتب  أعلى  يف  احلالة 
على النساء والرجال ،صلى اهلل عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها والسادة االجناب ،وارثي 
النبوة والكتاب ، وسلم وشرف وكرم وعظم.

7. قال العالمة اخلبري ابن شهر أشوب 
باألقوال،واملباركة  الصديقة  :وقلنا  )ره( 

الزكية  باألفعال  باألحوال،والطاهرة 
،واملرضية  باملقالة  ،الرضية  بالعدالة 
بالداللة،احملدثة بالشفقة ، واحلرة بالنفقة 
،والسيدة بالصدقة،احلصان باملكان،والبتول 
،مريم  باإلحسان  والزهراء  الزمان،  يف 
،وفاطمة  بالسر  السرت، وفاطم  الكربى يف 
والسماوية   ، بالشهادة  النورية  بالرب، 
والعذراء  بالزهادة،  واحلانية  بالعبادة، 
بالوالدة، الزاهدة الصفية، العابدة الرضية، 
الراضية املرضية، املتهجدة الشريفة،القانتة 
حبيب  النسوان،وحبيبة  العفيفة،سيدة 
الرمحن،احملتجبة عن خزان اجلنان،وصفية 
الرمحن،ابنة خري املرسلني،وقرة عني سيد 
اخلالئق أمجعني، وواسطة العقد بني سيدات  
نساء العاملني، واملتظلمة بني يدي العرش يوم 
الدين ، مثرة النبوة، وأم األئمة وزهرة فؤاد 
والغراء  احملرتمة،  الزهراء   ، األمة  شفيع 
القبة اخلضراء،  املكرمة حتت   ، احملتشمة 
،سيدة  العذراء  والبتول  احلوراء،  واإلنسية 
سيد  األنبياء،وقرينة  سيد  وارثة  النساء، 
الزهراء،الصديقة  فاطمة  األوصياء، 
حاملة  املصطفى،  روح  راحة  الكربى، 
وصاحبة  شكوى،  وال  فزع  غري  من  البلوى 
وشان  شانها  يف  انزل  ومن  طوبى،  شجرة 
النيب  أتى،ابنة  هل  سورة  وأوالدها  زوجها 
السبطني،وجدة  الوصي،وأم  ،وصاحبة 
األئمة وسيدة النساء الدنيا واآلخرة، زوجة 
املصطفى،  اجملتبى،وابنة  املرتضى،ووالدة 
السيدة املفقودة، الكرمية املظلومة الشهيدة ، 
السيدة الرشيدة، شقيقة مريم، وابنة حممد 
األكرم ، املفطومة من كل شر ، املعلومة بكل 
بالرب  املوصوفة  املنعوتة يف اإلجنيل  خري،  
والتنزيل،  الوحي  صاحب  والتبجيل،درة 
وحيدة اخلليل، ومادحها اجلليل، وخاطبها 

املرتضى بأمر املوىل جربئيل.

بتصرف 00جنان عبد الرضا
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صحتك

فرصة  الشتاء  فصل  يكون  ما  دائما 
واألنفلونزا  الربد  بنزالت  طفلك  إلصابة 
فى  الوضع  مع  املختلفة  والفريوسات 
االعتبار أن اجلو البارد أيضا قد يكون له 
أثر سلبى على الطفل. وبالتأكيد فإن أي أم 
مع دخول فصل الشتاء حتاول اختاذ العديد 
واحلفاظ  طفلها  حلماية  اإلجراءات  من 
على صحته عن طريق تدفئته والعديد من 
حتافظ  أن  أم  كل  وعلى  األخرى.  العوامل 
طريق  عن  الشتاء  فى  طفلها  صحة  على 
واألفكار  النصائح  من  التالية  اجملموعة 

املتنوعة والعملية.
النصيحة االوىل:يعترب غسل اليدين من 
للطفل من خالهلا  التى ميكن  الطرق  أهم 
العدوى  أنواع  وبعض  اجلراثيم  حماربة 
العديد  وجود  مع  وخاصة  واألمراض، 
تبدو  قد  التى  الصابون  وأنواع  أشكال  من 
جذابة بالنسبة للطفل. وميكنك أن تسمحى 
التى  الصابونة  ونوع  باختيار شكل  لطفلك 
لطفلك  حتضرى  أن  إمكانية  مع  يفضلها 
من  االنتهاء  بعد  يستخدمه  لوشن  أيضا 
يديه  يغسل  أن  طفلك  علمى  يديه.  غسل 
أنها  أى  دافئة  حرارتها  درجة  تكون  مبياه 
مزيج ما بني الساخن والبارد حتى ال تكون 
إضافية  محاية  اليد  معقم  ويعترب  مثلجة. 
للطفل ضد اجلراثيم ، وميكنك أن حتتفظى 
حتى  السيارة  فى  اليد  معقم  من  بزجاجة 
مباشرة،  يديه  لتنظيف  طفلك  يستخدمه 

مثال بعد 
نشاط  أى  بعد  أو  املدرسة  من  العودة 
آخر أو حتى قبل أن تعطيه أى وجبة خفيفة 
صغري  يزال  ال  طفلك  كان  وإذا  ليأكلها. 
ملعقم  استخدامه  تراقبى  أن  فيجب  السن 

أو منظف اليد.
من  الكثري  الثانية:أعتادت  النصيحة 
غسل  أو  محاما  األطفال  إعطاء  األمهات 
ولكن  مباشرة،  للنوم  ذهابهم  قبل  شعرهم 

فى  وخاصة  األمر  هذا  فإن  احلقيقة  فى 
الطفل  مناعة  من  سيضعف  الشتاء  فصل 
وجيعله متعبا فى الصباح. حاوىل أن يكون 
تناوله  بعد  لشعره  غسلك  أو  طفلك  محام 
لطعام العشاء لترتكى له بعض الوقت حتى 
بالك  فى  تضعى  أن  وجيب  شعره.  جيف 
الزيوت  البشرة من  املاء الساخن جيرد  أن 
التى حتميها ولذلك عليك أن جتعلى درجة 
حرارة املاء دافئة واستخدمى لطفلك زيت 

جوز اهلند.
النصيحة الثالثة:جيب أن حتمى طفلك 
من اجلفاف حتى فى شهور الشتاء ، وميكنك 
أن تقدمى لطفلك عصائر منخفضة السكر 
على  ستساعد  والتى  سى  بفيتامني  وغنية 
تقليل حدة ومدة نزالت الربد عند طفلك. 
اخلاىل  الشاى  فإن  للعصائر،  وباإلضافة 
الشيكوالتة  مثل  واملشروبات  الكافيني  من 
ملضادات  هائال  مصدرا  تعترب  الساخنة 
نبهى  الطفل.  مناعة  تقوى  التى  األكسدة 
عصري  علبة  من  يشرب  أال  طفلك  على 

العصائر  خيص  فيما  وأنه   ، صديقه 
واملشروبات املختلفة فكل شخص 

أو  علبته  من  يشرب  أن  جيب 
زجاجته.

الثالثة:  النصيـــــــــــــحة 
أحرصى على أن تكون كل 
مناديل  بها  املنزل  غرف 

وميكنك أن تسمحى لطفلك 
علب  أشكال  هو  خيتار  بأن 
تتأكدى  أن  جيب  املناديل. 
حيمل  طفلك  أن  من  أيضا 

أو  معطفه  جيب  داخل  دائما 
ليكون  مناديل  كيس  بنطلونه 

معه فى أى مكان يذهب إليه.
إن التغذية اجليدة والنظام 

الغذائى املتوازن أمور من 
شأنها أن تساعد طفلك 

نزالت  مقاومة  على 
البــــــــــرد واألنفلونزا. 
اليوم  خالل  وميكنك 
الوجبات  عن  وبعيدا 

تعطى  أن  األساسية 
الوجبات  بعض  طفلك 

اجملففة  الفواكه  مثل  املغذية  اخلفيفة 
واخلضروات الطازجة.

النصيحة الرابعة:أحرصى على أن تكون 
مالبس طفلك تدفئته ومناسبة وخاصة مع 
حديثى  األطفال  أن  واعلمى  الشتاء،  برد 
الوالدة حيتاجون عناية خاصة فيما خيص 
درجة حرارة جسمهم حيث يفرتض أنهم مل 
تتحققى  أن  وعليك  بعد.  تنظيمها  يتعلموا 
طفلك  حرارة  درجة  من  آلخر  وقت  من 
بوضع ظهر يدك على صدره أو على رقبته 
من اخللف. وتأكدى أن طفلك إذا كان يشعر 
بعدم االرتياح من املالبس التى يرتديها فإنه 

سيظهر هذا األمر.
طفلك  ذهاب  اخلامسة:إن  النصيحة 
للنوم فى وقت معقول هو أمر شديد األهمية 
وخاصة أنه فى تلك األيام ال حيصل على 
عدد ساعات النوم الكافية وهى تسع أو عشر 
ساعات فى اليوم مع الوضع فى االعتبار أن 
النوم مهم لصحة الطفل. ابتعدى عن إعطاء 
يتمكن  النوم حتى  قبل  طفلك حلوى كثرية 

من النوم جيدا.

نصائح لصحة طفلك في الشتاء

بتصرف 00
 أمساء جاسم
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اسرتاحة

أبي طالب  ابن  املؤمنني علي  أمري  مر 
)عليه السالم( يف بعض شوارع البصرة 
يصف  وهو  كرسي  حول  الناس  فرأى 
لكل واحد منهم نوع الدواء الذي يناسبه 
فتقدم اإلمام علي )عليه السالم( إليه 

مسلما وسائال:
من  شيء  عندك  هل  الطبيب  أيها 
أدوية الذنوب؟ فقد أعي الناس دوائها 

يرمحك اهلل،
فاطرق الطبيب رأسه إىل األرض ومل 
السالم(  )عليه  اإلمام  ،فكرر  يتكلم 
الطبيب  يتكلم، فرفع  وثالثه فلم  ثانية 
أنت  اوتعرف  وقال:  األرض  عن  رأسه 

أدوية الذنوب؟
قال أمري املؤمنني)عليه السالم(: نعم، 
اإلميان،  بستان  إىل  تعمد  أن  وهو 
فتأخذ منه عروق النية، وحب الندامة، 
وورق التدبر، وبذر الورع، ومثر الثقة، 
اإلخالص،  ولب  اليقني،  وأغصان 
التوكل،  وعروق  االجتهاد،  وقشور 
التواضع.....  وترياق  اإلنابة،  وسيقان 
فتأخذ هذه األدوية بقلب حاضر، وفهم 
وافر، بأنامل التصديق، وكف الرخاء، 
لك  االستغفار،  مبراوح  عليها  وتروح 
يف  تشربها  ثم  جيدة،  شربة  ذلك  من 

مكان ال يراك فيه احد إال اهلل.
 ونعم الطبيب يا أبا احلسن

املقادير 
1-بيضة مسلوقة مقشرة 2- كيلو حلم مفروم ناعم 3- بهارات مشكلة  4- وعاء صغري فيه 

) wax paper( ماء 5- ورق خمصص للطبخ
الطريقة :-

نفرم اللحم حتى يصبح ناعم ونضيف أليه البهارات وقليل من املاء حتى تتماسك جيدا 
حنضر )wax paper( ونفرد عليه اللحمة على شكل مستطيل بسماكة 1 سم ,نتأكد من ان 
البيض على  اللحمة مع  البيض املسلوق عند طرف املستطيل ونلف  اللحمة متاسكت فنرتب 
شكل اسطواني مع التخلص من ورق الشوي عند اللف ,نرش عليها الطحني ونربطها باخليط 
,نضعها على صينية عليها زيت الزيتون وحنمرها على عدة وجوه،عندئذ نضيف القليل من املاء 

الساخن حتى يغمر ربعها ونرتكها لفرتة قليلة على نار هادئه حتى تنضج .

دواء الذنوب

أمساء سرحان
كلية الدراسات القرآنية\جامعة بابل

سحر نوري

لحمة رول

 مع البيض
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نشاطات

الشؤون  قسم  النسوية يف  وحدتنا  ابت 
الفكرية اال ان تشارك متطوعة هلل سبحانه 
وتعاىل يف خدمة زوار احلسني عليه السالم 
, واصرت بامجاع العامالت يف هذه الوحدة 
على ان يكون عملهن يف مركز املفقودين , 
السرور يف  املركز من عمل يدخل  ملا هلذا 
قلوب الطرفني من الزوار تائه ملهوف على 
اهله , خياف ان يضيع يف الزحام , وفاقد 
لتائه يتفطر قلبه املا وحسرة على من فقد 
صورا  خميلته  ويف  عينيه  امام  وترتاأى   ,
شتى عن مفقوده العزيز من انه اين هو االن 
؟  ال  ام  مكروه  اصابه  وهل  ؟  يفعل  وماذا 
وغري ذلك من التساؤالت اليت توجع القلب 

وحتزن الفؤاد .
االقسام  شأن  من  النقلل  هنا  واننا 
خدمة  مجيع  عمل  من  والنقلل  االخرى 
زوار احلسني عليه السالم فنرى كال يعمل 
الليل  على حسب طاقته وجمهوده موصال 
الولئك  اخلدمات  افضل  ليقدم  بالنهار 
الزوار الذين جاء املاليني منهم مشيا على 
االقدام , فتلك لعمري خدمة تتمناها مجيع 

عباد اهلل الصاحلني .
وعودا على بدء فاننا يف الوحدة النسوية 
وجه  احسن  على  بعملنا  قمنا  اننا  نتصور 
متقربات هلل سبحانه وتعاىل , وقد شهدنا 
يضحك  ما  منها  وحقائقا  ووقائعا  صورا 
مثال  التائهة  الزائرة  فتلك  يبكي  ما  ومنها 
الفيحاء تبكي بنحيب  , من اهالي البصرة 
تتصوره  فهي  التائه  زوجها  على  ونشيج 

فنقوم   , يفعل  ما  اليعقل  صغريا  طفال 
املوقف احملزن  من  وبالرغم  بتهدئتها  حنن 
على  لنرسم  االحيان  بعض  يف  منازحها 
وجهها بسمة مبضض ومن تلك الصور ايضا 
وبعمق  تتحسر  كانت  اليت  االم  تلك  صورة 
التائهتني  ابنتيها  اىل  فؤادها  لوعة  معلنة 
عمريهما  عن  سالناها  فعندما  كامل,  ليوم 
فاجابت : ان الصغرية عمرها عشرين عاما 
فعندما   , عاما  وعشرين  ثالث  والكربى   ,
راكضات  مسرعات  اجابن  عليهما  نادينا 

اىل تلك االم احلنون .
تسع  عمرها  طفلة  عن  ثالثة  وصورة 
بها  فجاء  تائهة  دياىل  اهالي  من  سنوات 
ساعتني  بعد  فتحولت  املركز  اىل  الناس 
املركز فهي  او ثالث اىل عاملة نشطة يف 
 , الزائرين  طلبات  وتليب  الناس  تساعد 
وكانهأ واحدة منا وبعد يومني من النداءات 
مثلها  نرى  مل  بلهفة  والدها  جاء  املتكررة 
علينا  اللوم  معلنا  بوجهها  صارخا  قط 
يف  وضحك  بكى  أناه  هدرّ فعندما  وعليها 
من  ومحلها   , ابنته  واحتضن  الوقت  نفس 
من  اجنبية  زائرة  عن  رابعة  وصورة  املركز 
اجلمهورية االسالمية يف ايران وكان هلا من 
العمر حسب تقديرنا اكثر من ثالثني عاما 
, تاه عنها زوجها فجاءتنا اىل املركز طالبة 
النجدة يف العثور عليه او اجياده فبقيت يف 
املركز اكثر من ثالثة ايام فقال هلا مسؤول 
اهلل  فو  الزائرة  اخيت  يا  اطمئين   , املركز 
نقوم  ان  االمر  تطلب  واذا  ابدا  النرتكك 
اجور  كعتبة حسينية مقدسة بصرف  حنن 
فاطمأنت  ايران,  يف  مدينتك  اىل  سفرك 
واحدا  دينارا  المتلك  كانت  النها  وهدأت 
وبعد النداءات املتكررة فتح اهلل عليها وجاء 
فتعاتباعتابا  املفقودين  مركز  اىل  زوجها 
ابتسما سوية وخرجت معه من  ثم  شديدا 

املركز .
ال استطيع ان اذكر مجيع الصور اليت 
بعض  التقط  ان  حاولت  لكن  علينا  مرت 
مركز  من  كان  مما  واحلوادث  الصور 
املفقودين او مما قدمنا من عمل فيه فبعد 
جاءنا  املليونية  االربعينية  الزيارة  نهاية 
فيه  عملنا  ونهاية  املركز  باغالق  االمر 
متحسرات  كالصاعقة  االمر  علينا  فنزل 
ملا  طالت  لو  االيام  ان  متمنيات  متنهدات 
خيم علينا من شعور غريب يف اننا نواسي 
اهلامشي   البيت  عقيلة  كربالء  بطلة  بذلك 
, عندما خرج  السالم  زينب عليها  السيدة 
االطفال والبنات يف عرصات كربالء وكانت 
جتمعهن بشق االنفس فاذا جاءت بطفل او 
طفلة تاه اخر او اخرى , وكانت تلك الصور 
واطفال  حبرائر  فعل  ملا  واملرعبة  املريرة 
البيت اهلامشي من تشريد وتقتيل وسيب , 
حافز لنا يف عملنا يف ذلك املركز علما اننا 
ساعة  وعشرين  الربع  والنهار  الليل   ... كنا 
املفقودين  تواجدنا مبركز  وجبتني يف  على 
النسوي , غري ان زيارة االمني العام للعتبة 
عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  احلسينية 
لنا  قدمت  اهلل  حفظه  الكربالئي  املهدي 
زمخا ودعما معنويا كبريا , فقد سالين عن 
صغريات االمور وكبرياتها , عن احتياجات 
تعبنا وجهدنا مصربا  ونواقصه عن  املركز 
لنا بان يكون عملنا خالصا بوجه اهلل الكريم 
وقال لي انظرن اىل عملكن يااخيت العزيزة 
على انه بنظر االمام احلسني عليه السالم 
العقيلة  وزينب  الزهراء   فاطمة  وبنظر 
تعاىل  بقوله  متمثال   , السالم  عليهما 
ورسوله  عملكم  اهلل  فسريى  اعملوا  )وقل 
 , له  شاكرا  جلهودنا  مباركا  واملؤمنون( 
النسوية  للوحدة  داعيا هلل سبحانه وتعاىل 

بالتوفيق والسداد .

ادخال السرور على قلوب الزائرين
 بما عمل مركز المفقودين

احلاجة صبا اخلفاجي
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هل تعلم

ـــاء مترض  أشـــي ـــة  ـــع أرب أن  تــعــلــم  هـــل 
اجلسم:

واألكل  الكثري،  الــنــوم  الكثري،  الــكــالم 
الكثري، اجلماع الكثري.

طويال،  ــام  ن إذا  اإلنــســان  أن  تعلم  هــل 
جدا،  قليلة  درجــة  إىل  قلبه  نبضات  قلت 
وحينما  الدقيقة..  يف  نبضة   50 تتجاوز  ال 
تقل نبضات القلب، جيري الدم يف األوعية 
األمر  شــديــد،  ببطء  واألوردة  والــشــرايــني 
الذي يؤدي إىل ترسب األمالح والدهنيات 
وخباصة  والشرايني،  األوردة  جــدران  على 
لذلك  ونتيجة  وانسداده..  التاجي  الشريان 
ـــســـان بــتــصــلــب الـــشـــرايـــني أو  يــصــاب اإلن
يـــؤدي ذلــك إىل ضعف  انــســدادهــا، حيث 
واألوردة  الشرايني  وانسداد  القلب  عضلة 
الناقلة للدم، من القلب وإليه، حيث حتدث 
اجللطة القلبية أو انسداد الشرايني الناقلة 
للدم من الدماغ وإليه، مما يسبب السكتة 

الدماغية املميتة يف أغلب األحيان.
الذي  املــســلــم  أن  ـــدراســـة  ال يف  وجــــاء 
يــقــطــع نـــومـــه، ويــصــلــى صـــالة الــفــجــر يف 
مجاعة، حيقق صيانة متقدمة وراقية لقلبه 
لدى  النوم  معدل  أن  والسيما  وشرايينه.. 

غالبية الناس، يزيد على 
مثاني ساعات

وأربعة تهدم البدن:
اهلـــــــــــم، واحلـــــــــــزن، 

واجلوع، والسهر.
الوجه،  تيبرّس  وأربعة 

وتذهب ماءه وبهجته :
والوقاحة،  الـــكـــذب، 
ــســؤال عــن غري  وكــثــرة ال

علم، وكثرة الفجور.
ــعــة تــزيــد يف ماء  وأرب

الوجه وبهجته :
ـــقـــوى، والــــوفــــاء،  ـــت ال

والكرم، واملروءة 
وأربعة جتلب الرزق :

وكثرة  الــلــيــل،  قـــيـــام 
باألسحار،  ــفــار  ــغ االســت
وتعاهد الصدقة، والذكر 

أول النهار وآخرة.
وأربعة متنع الرزق :

وقلة  الــصــبــحــة،  نـــوم 
الصالة، والكسل، واخليانة.

وجبة  يتناولون  ال  الذين  ان  تعلم  هل   
باخنفاض  الصباح، سيصابون  اإلفطار يف 
ــدم.. وهــذا يــؤدي إىل  مستوى السكر يف ال
عدم إمداد الغذاء الكايف للمخ، مما يؤدى 

إىل احنالل املخ.
              وان اإلفراط يف األكل  من 
ــؤدى إىل تصلب شرايني  ت الــيت  األســبــاب 
ــؤدي إىل اخنــفــاض يف القدرة  املــخ، ممــا ي

العقلية.
يعرقل  الــســكــر،  مــن  الكثري  اســتــهــالك 
ُمسببًا  واملغذيات،  الربوتينات  امتصاص 
منو  ذلــك  يعرقل  أن  وميكن  التغذية،  ســوء 

املخ.
استنشاق اهلواء امللوث، خُيفض إمدادات 
األوكسجني للمخ، مما يسبب اخنفاضا يف 

فاعلية وأداء املخ.
تغطية الرأس أثناء النوم، تزيد من تركز 
تركز  من  وخُتفض  الكربون،  أكسيد  ثاني 
آثار  إىل  يؤدي  أن  األوكسجني، مما ميكن 
متلفة للمخ. كما أن العمل جبهد أو املذاكرة 
فعالية  اخنفاض  إىل  مريض،يؤدي   وأنــت 

املخ.. إضافة إىل إمكانية إتالفه.
والعمل  للمخ،  احملفزة  األفكار  ونقص   
جبهد أو املذاكرة وأنت مريض، يؤدي إىل 
اخنفاض فعالية املخ.. إضافة إىل إمكانية 

إتالفه
هــل تعلم ان اســم االنــســان هــو الشيء 
املالزم له منذ ميالده واىل يوم احلساب وما 
بعده وقد امرنا رسول اهلل )ص(ان حنسن 
اختيار امساء أبنائنا وبناتنا وجعله حقا من 
حقوق االبناء والبنات على االباء وهو حسن 
أخــتــيــار االســـم وذلـــك ملــا هلـــذا االســـم من 
اهمية يف حيا ة صاحبه او صاحبته فيجب 
على االباء واالمهات ان يعرفوا معنى االسم 
قبل اطالقه على املسمى وخاصة ان اسم 
وسلوكياته  شخصيته  على  يؤثر  االنــســان 

وتصرفاته0
أمساء  وارق  وأشــهــر  واحــــدث  امجـــل 

اإلناث املبدوءه حبرف االلف ومعانيها 
إباء00هواالنفة والرفعة واالمتناع

كثريا  املطلوبة  االنسانه  ابتغاء00يعين 
اليت  اجلميلة  ومساتها  املتعددة  ملميزاتها 

تنفرد بها
ليال ومسيت  الــســري  اســراء00ويــعــين 

سورة من سور القران بهذا االسم 
قبل  الذي  الوقت  أسحار-سحر00وهو 

الفجر
أمســـاء- أمســـى00 اســم يشمل مجيع 
ـــة  ـــألمســـاء الــرقــيــقــة واجلـــذاب املـــعـــانـــي ل
الوسامة  واحملــرتمــة وهــو اســم مشتق مــن 

واحلسن
اسيل00اسم يصف مجال حواء صاحبة 

الوجه اجلميل األملس
آسية00اي املداوية للجراح

أفــنــان..تــعــين أغــصــان فــأنــت كالغصن 
اجلميل

ألفت..أسم شعيب وهو يشري إىل اإلنس 
والصداقة واملؤانسة 

هل تعلم

أمساء جاسم و نهلة حاكم كاظم




