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الصبي هو الذي مل يبلغ سن التكليف 
الواجب  بني  يميز  ال  بالتايل  وهذا 
بمعرفتها،  مكلفا  ليس  بل  واحلرام 
الرتبوي  املسار  عىل  احلفاظ  وبغية 
السليم  االسالمي  واالخالقي 
خاضعة  الصبيان  ترصفات  تكون 
تتمرن  حتى  واملكروه  للمستحب 

واالقدام  املكروه  جتنب  عىل  النفس 
جيعله  التمرين  وهذا  املستحب  عىل 
يتقبل  التكليف  سن  يبلغ  عندما 

الواجبات ويتجنب املحرمات.
وهلذا نرى ان االرسة عندما تستطيع 
يبدا  االمر  هذا  عىل  صبياهنم  تربية 
قول  كل  عن  باالستفسار  الصبيان 

او فعل يصدر منهم هل هذا حيبه اهلل 
ورسوله ام يكرهه؟ 

االفتخار  حب  لديه  يصبح  بل 
االخرين  بتعليم  ويقوم  يعلم،  بام 
الظهار معرفته ومثل هذا االمر هو 
الطريق الصحيح لتهيئة عقول ابنائنا 

قبل بلوغ سن التكليف.

بالمستحب والمكروه تربية الصبيان

قال اإلمام الكاظم )a(: اجتهدوا 
أربع ساعات:  أن يكون زمانكم  يف 
ألمر  وساعة  اهلل،  ملناجاة  ساعة 
اإلخوان،  ملعارشة  وساعة  املعاش، 
والثقات، الذين يعّرفونكم عيوبكم 
وساعة  الباطن،  يف  لكم  وخيلصون 
حمرم،  غري  يف  لذاتكم  فيها  ختلون 
الثالث  عىل  تقدرون  الساعة  وهبذه 

ساعات.

مع  حييى:كنت  بن  صفوان  روى 
املدينة  يف   )a( الرضا  االمام 

فاشار  جالس  بشخص  فمررنا 
اىل  بيده  جالسًا  كان  الذي  الرجل 
امام  هذا  وقال:   )a( االمام 

الرافضة.
ما  سمعت   :)a( لالمام  فقلت 

قال هذا الرجل القاعد؟
مؤمن  انه  نعم   :)a( االمام  قال 

مستكمل االيامن.
فاحرتق  عليه  دعا  بالليل  كان  فلام 
من  بقي  ما  الرساق  وهنب  دكانه 

متاعه.
بني  الغد  من  فرأيته  صفوان:  يقول 

خاضعًا   )a( احلسن  ايب  يدي 
)a( شيئا  االمام  فامرله  مستكينًا 
مؤمن  انه  اما  صفوان!  قال:يا  ثم 
مستكمل االيامن وما يصلحه غري ما 

رأيت..........
الوهابية  واليوم كم من مرة هلكت 
والزالزل  الفيضانات  نتيجة 
ما  واخرها  الرتابية  والعواصف 
يشتمون  زالوا  وال  جدة  يف  حدث 
الشيعة الحظوا ان الذي شتم االمام 
اىل  عاد  كيف  السالم  عليه  الرضا 

صوابه ملا اصابه ما اصابه .

زمانكم 
اربع ساعات



هبا  العمل  والية  الرتبية  وسائل 
حسب  وكل  ومتنوعة  متعددة 
الذي  واملحيط  وعمره  ظرفه 
اسلوب  حالة  ولكل   ، فيه  يعيش 
من  معها  التعامل  يف  خاص 
سليمة  تربية  اىل  الوصول  اجل 
يقال  التي  الرتبية  ودائام  البنائنا، 
تؤثر  التي  تلك  هي  سليمة  عنها 
غياب  عند  ابنائنا  ترصفات  يف 
وكذلك  ذويه،  من  عليه  الرقيب 
تظهر عىل ترصفاته مع االخرين .

لرتبية  الوسائل  افضل  بني  من 
 ، القصصية  الرتبية  هي  الطفل 
اليصال  القصة  استخدام  أي 
ال  هبا  يعمل  حتى  تربوية  معلومة 

حمّببة  بطبيعتها  ،القصص  خيالفها 
حيث  فيهم  ومؤثرة  الناس  لدى 
وقلوهبم  بعقوهلم  إليها  يتوجهون 
أحداثها  يتابعون   ، ووجداهنم 
بابطاهلا  ويتأثرون   ، وفصوهلا 
تبقٰى  والقصص   ، وشخصياهتا 
فاعلة يف الذهن أكثر من غريها ؛ 
لسهولة حفظها وتذكرها ونقلها.

يكن  مل  االسلوب  هذا  ومثل 
البيت  اهل  ائمة  عىل  بخاف 
اشاروا  وطاملا  السالم  عليهم 
وتاثريها  امهيتها  يعني  فهذا  اليها 
وصية  يف  ورد  فقد   ، بالطفل 
لإلمام  عليه السالم  املؤمنني  أمري 
احلسن عليه السالم : » أحي قلبك 

أخبار  عليه  باملوعظة... وأعرض 
من  أصاب  بام  وذّكره   ، املاضني 
كان قبلك من األولني... اّن وإن 
مل أكن عّمرت عمر من كان قبيل ، 
وفّكرت   ، أعامهلم  يف  نظرت  فقد 
يف أخبارهم ، ورست يف آثارهم ؛ 
حتٰى عدت كأحدهم ؛ بل كأّن بام 
رت  ُامورهم قد ُعمِّ إيّل من  انتهٰى 

مع أّوهلم إىٰل آخرهم ... «.
العواطف  يف  تاثريها  هلا  القصة 
املريب  حيسن  عندما  والعقول 
وغري  سلسلة  بطريقة  رسدها 
وفق  احداثها  وتكون  معقدة 
الباس  للطفل،  العقيل  املستوى 
التي  اخلرافية  القصة  باستخدام 

اهمية القصة 
في التربية من وجهة نظر االئمة 

عليهم السالم
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مجموعة 
احاديث 
عن امير 
المؤمنين 
بمناسبة 
استشهاده 
في 21من 
رمضان.

 :)a(قال
اْسَتْنِزُلوا 
ْزَق  الرِّ
َدَقِة،  ِبالصَّ
وَمْن أَْيَقَن 
ِباْلَخَلِف َجاَد 
ِة. ِباْلَعِطيَّ



من  الطفل  ترصفات  تؤثر عىل  ال 
ولكن  اخلرافة  بتلك  القيام  قبيل 
او حثه عىل  من قبل جتنيبه حراما 
حالل، املواقف التي يتحدث عنها 
القاص والتي تتفق وطبيعة الطفل 
وسيحاول  ذهنه  يف  عالقة  ستبقى 
ليصبح  البطل  دور  نفس  تقمص 
الناس  ويتحدث  القصة  بطل  هو 

عنه .
يستخدم  ملن  بالنسبة  واالفضل 
بمواقف  التذكري  للرتبية  القصة 
التاريخ  عرب  املهمة  الشخصيات 
عليهم  واملالئكة  االنبياء  واوهلم 
هذه  خالل  من  حتى  السالم 
تربويا  درسا  الطفل  يتعلم  القصة 
هذا اوال ويبقى يتذكر الشخصية 
ذكروا  وقد  هبا،  ليقتدي  ثانيا 
عديدة  قصصًا  عليهم السالم 
األنبياء  ومسرية  تاريخ  عن 
ودورهم  والصاحلني  واألولياء 
وخصائصهم  اإلنسانية  احلياة  يف 
األفراد  من  ومواقفهم  احلميدة 
عن  وقصصًا   ، املوجودات  ومن 
أخالقهم  وعن  وعباداهتم  ايامهنم 
وعن   ، الناس  مع  وعالقاهتم 
وصربهم  وإيثارهم  زهدهم 
من  ذلك  غري  إىٰل  واحساهنم 

الصفات النبيلة.
كام ذكر أهل البيت عليهم السالم 
وعن  الصاحلني  عن  قصصًا 
رشيفة  مواقف  وعن  التائبني 
ونبيلة لكي تؤدي دورها يف تربية 

هذه  ومن   ، والقلوب  النفوس 
اإلمام  نقلها  قصة   : القصص 
نجت  امرأة  عن  العابدين  زين 
يقطع  رجل  فواجهها  سفينة  من 
فلم   ، احلرمات  وينتهك  الطريق 
جملس  منها  جلس  حّتٰى  يكلمها 
هبا  هّم  أن  فلام  املرأة  من  الرجل 
لك  ما   : هلا  فقال   ، اضطربت 
تضطربني ، قالت : أفرق من هذا 
وأومأت بيدها إىل السامء ، قال : 
 : قالت  ؟  شيئًا  هذا  من  فصنعت 
ال وعزته ، قال : فأنت تفرقني منه 
هذا  من  تصنعي  ومل  الفرق  هذا 
شيئًا وإّنام استكرهتك استكراهًا ، 
فأنا واهلل أوىٰل هبذا الفرق واخلوف 
وأحّق منك ، فقام ومل حيدث شيئًا 
ورجع إىل أهله وليست له مّهة إاّل 

التوبة واملراجعة. 
يفضل  التي  القصص  بني  ومن 
كيفية  هي  االبناء  عىل  رسدها 
السالم  عليهم  االئمة  تعامل 
هو  التعامل  هذا  الن  ابنائهم  مع 
، فمثال عندما  تربوية علينا  حجة 
يسال االمام عيل عليه السالم عن 
مسالة ما يف بعض االحيان يوكل 
احلسن  االمام  ولديه  اىل  االجابة 
او احلسني عليهام السالم ، وغاية 
امري املؤمنني عليه السالم من هذا 
يؤكد  لكي  اوال  هو  االسلوب 
ويثبت  بعده  من  ولديه  امامة  هلم 
للمسلمني اعلميتهم، وثانيا وهذا 
الثقة  منح  كيفية  هو  بنا  اخلاص 

يف  عنا  بالنيابة  االجابة  يف  البنائنا 
نحددها  حمددة  ومسائل  مواقف 
نحن كام حددها امري املؤمنني عليه 
يتعلم  القصص  هذه  من  السالم 
ابناؤنا كيفية التعامل مع االخرين 
املعصوم  دور  اذهاهنم  يف  ونثبت 
علينا ورضورة  واعلميته وحجته 
بعلومه وسؤاله عن كل  التمسك 

ما نجهل .
هو  واين  الطفل  سيسال  ولربام 
فنقول  ؟  نساله  حتى  االن  االمام 
جييبون  عنه  وكالء  هنالك  ان  له 
عن ما نريد وهم مراجعنا العلامء 
االمام  وكلهم  حيث  العظام 

املعصوم عليه السالم .
القاص  بال  عن  واليغرب 
املؤثرة  احلركات  يستخدم  ان 
وصوته  ووجهه  يده  باستخدام 
تاثريا  اكثر  القصة  تكون  حتى 
 ، هلم  تلقيا  واسهل  االطفال،  يف 
تعابري  يرافقها  اجلميلة  فالكلامت 
القبيحة  والكلامت  بشوش  وجه 
 ، عابس  وجه  تعابري  يرافقها 
الطفل  وجه  ما  واذا   ، وهكذا 
من  معني  مقطع  عن  سؤاال 
التوقف عندها  القصة فعىل املريب 
وتوضيح ما التبس عليه حتى وان 
تكرر االمر فالثمرة التي سنجنيها 
من هذه القصة هي هتذيب اطفالنا 
البيت  اهل  مدرسة  مفاهيم  وفق 

عليهم السالم الرتبوية.
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 :)a(قال
اَلُة  الصَّ

ُقْرَباُن ُكلِّ 
َتِقّي، َواْلَحجُّ 

ِجَهاُد ُكلِّ 
َضِعيف، 

َوِلُكلِّ 
َشْيء َزَكاٌة، 

َوَزَكاُة اْلَبَدِن 
َياُم،  الصِّ
َوِجَهاُد 

اْلَمْرأَِة ُحْسُن 
ِل. َبعُّ التَّ



 سعيدة
جعفر  عبداهلل  أيب  اإلمام  موالة 

الصادق عليه السالم . 
 من أهل الفضل يف زماهنا ، َسمعت 
عليه  الصادق  اإلمام  عن  احلديث 
السالم  عليه  مدحها  وقد   ، السالم 

بام يدّل عىل وثاقتها . 
 كانت صاحلة ، كثرية العبادة ، مل ُتر 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  مسجد  يف  إاّل 
 ، عليه  مسّلمة   ، وسلم  وآله  عليه 

خارجة إىل مكة أو قادمة منها . 
مسعود  بن  حمّمد  عن  الكيش  روى   
 ، احلسن  بن  عيل  حّدثني   : قال   ،
قال : حّدثني حمّمد بن الوليد ، عن 
احلسن  أيب  عن   ، هالل  بن  العباس 

الرضا عليه السالم : 
عليه  جعفر  موالة  سعيدة  أّن  ذكر 
 ، الفضل  أهل  من  كانت  السالم 
أيب  من  سمعت  كلاّم  تعلم  كانت 
عندها  وكان   ، السالم  عليه  عبداهلل 
وصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
 ، عليها  اثنى  جعفرًا  وأّن   ، وسلم 
وأهّنا كانت يف قرب دار جعفر عليه 
السالم ، مل تكن ُترى يف املسجد إاّل 
مسّلمة عىل النبّي صىل اهلل عليه وآله 
وسلم ، خارجة إىل مّكة أو قادمة من 
مّكة ، وذكر أّنه كان آخر قوهلا : قد 

رضينا الثواب وآمنا العقاب )رجال 
الكيش : 366 رقم 681( . 

إمامّية  املامقان وغريه : كوهنا  وقال 
وخرب   ، فيه  الريب  ينبغي  ال  مّما 
مدحها  يف  كاٍف  والكيش  البصائر 
)التحرير  باحلسان  هلا  امللحق 

الطاوويس : 148( . 
سعيدة

 سعيدة بنت أيب عمري ، ُاخت حمّمد 
بن أيب عمري . 

 ذكرها الربقي ضمن الراويات عن 
أّن  غري   ، السالم  عليه  عبداهلل  أيب 
سعّية   ( فيها  لدينا  املتوفّرة  النسخة 
 : الربقي  )رجال   ) سعيدة   ( بدل   )
62( ، ولعّله خطأ مطبعي رمحه اهلل 

إذ مل يذكرها هبذا االسم غريه . 
 وعّدها الشيخ الطويس رمحه اهلل يف 
رجاله من أصحاب اإلمام الصادق 
عليه السالم )رجال الشيخ الطويس 

 . )342 :
كوهنا  والظاهر   : املامقان  وقال 
الوحيد  من  سمعُت  وقد   ، إمامّية 
من  صالحها  استفادة  اهلل  رمحه 

روايتها )تنقيح املقال 3 : 80( . 
 واختها مّنة أيضًا من الراويات عن 
اإلمام الصادق عليه السالم ، روى 
)جممع  مسكني  بن  احلكم  عنهام 

الرجال 7 : 175( . 
 سعيدة

عليه  الكاظم  اإلمام  ثقات  من   
السالم ، مدحها اإلمام الرضا عليه 
اإلمام  لولده  رسالته  يف  السالم 

اجلواد عليه السالم . 
حمّمد  عن   : الربهان  تفسري  ففي   
كنُت يف   : قال   ، زياد  بن  بن عيسى 
ينسخ  كتابًا  فرأيُت  عّباد  ابن  ديوان 
، فسألت عنه فقالوا : كتاب الرضا 
 ، خراسان  من  إبنه  إىل  السالم  عليه 

فسألتهم أن يدفعوه إيّل ، فإذا فيه : 
أبقاَك   : الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم   «
يا  عدوَك  من  وأعاذَك  طوياًل  اهلل 
سّخرت  قد   ، أبوَك  فداَك   ، ولدي 
آٍت  جاٍء  سوي  حّي  وأنا  مايل  لك 
وملوايل  لقرابتك  بالصلة  اهلل  يمنك 
 ، عنهام  اهلل  ريض  وجعفر  موسى 
اجلزم  قوي  امرأة  فإهّنا  سعيدة  فأّما 
يف النحل والصواب يف رقة ) دقة خ 
قال   . ، وليس ذلك كذلك  النظر   )
اهلل : ) من ذا الذي يقرض اهلل قرضًا 
حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثرية ( ، 
سعته  من  سعة  ذو  لينفق   (  : وقال 
آتيه  مما  فلينفق  رزقه  عليه  قدر  ومن 
كثريًا  عليَك  اهلل  أوسع  وقد   ،  ) اهلل 
يا بني فداك أبوك ال ترسدن ااُلمور 

السعيدات
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اين اهتمام العائلة 
من خطب الجمعة؟

بحسبها فتخطىء حّظك والّسالم « 
)الربهان يف تفسري القرآن 1 : 234 
أعالم  تراجم  وعنه   ،  5 حديث 

النساء 2 : 197( . 

سعيدة اخلزاعّية
 سعيدة بنت مالك اخلزاعي . 

اجلّن  عويَل  سمعت  التي  هي   
بمصاب احلسني عليه السالم ، عند 
بمعجزة  أثمرت  التي  الشجرة  تلك 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
، والتي كانت يف بيت ُام معبد ، التي 
اهلل  سالم  املؤمنني  أمري  عارصت 

عليه ، وكانت اجلّن تقول : 

َعّمُه                شهيدًا  ويا  الشهيِد  يابَن 
خيـَر العمومِة جعفـَر الطياِر

ثالثة  اخلزاعي  دعبل  هلا  فأضاف    
أبيات وقال فيها : 

ُيـزاُر                    العراق  يف  قرٍب  خرَي  ُزر 
واعِص احلامَر َفمْن هناَك محـاُر

الفدا                      لَك  حسني  يا  أزورَك  ال  مِلَ 
قـومي وَمـن َعَطَفْت عليه نزاُر

الُنهى                   ذوي  قلوب  يف  املوّدة  ولَك 
وعلـى َعدِوَك مقتًة ودمـاُر )رياحني 

الرشيعة 4 : 326(
  ومسألة نوح اجلّن عىل احلسني عليه 

السالم مّما نقلته لنا كتب التأريخ : 
 قال الطربي يف تأرخيه : قال هشام : 

حّدثني بعض أصحابنا ، عن عمرو 
بن أيب املقدام ، قال : حّدثني عمرو 
: أصبحنا صبيحة  ، قال  بن عكرمة 
لنا  موىل  فإذا   ، باملدينة  احلسني  قتل 
حيّدثنا ، قال : َسِمعُت البارحة مناديًا 

ينادي وهو يقول : 
ُحسينًا               َجـهاًل  القاتلوَن  أّيا 

أبرشوا بـالعذاِب والتنِكيِل
  قال هشام : حّدثني عمر بن حيزوم 
الكلبي ، عن أبيه قال : سمعُت هذا 
الصوت )تأريخ الطربي 5 : 467(. 
يف  األثري  ابن  أيضًا  ذلك  وروى   
تأرخيه عن بعض الناس )الكامل يف 

التأريخ 4 : 90( . 

خطبتان  اجلمعة  لصالة  املعلوم 
من  هم  واملصلون   ، وسياسية  دينية 
 ، الصالة  حيرضون  الذين  اجلنسني 
اخلطبة  بمتابعة  هتتم  العائلة  ان  فهل 
سواء من خالل حضور احد افرادها 
او متابعتها من عىل وسائل االعالم؟
اخلطبة االوىل الدينية فيها من الثقافة 
االسالمية الناصعة واملشذبة واخلالية 
تكون  ال  قد  التي  الروايات  من 
صحيحة او مشكوك فيها ، فاخلطبة 
اخلطيب  قبل  من  تامة  بعناية  تايت 
اهم  ليختار  املرحلة  ظروف  وفق 
للمعصومني  نصوص  من  ورد  ما 
يريد  ما  بخصوص  السالم  عليهم 
هذا  امهية  بيان  ثم  ومن  اليه  التطرق 

اليها  يتطرق  التي  االمور  او  االمر 
حتى  وبسيطة  سهلة  بلغة  ويرسدها 

تؤثر باملصيل او املستمع .
وبالرغم من امهية اخلطبة الثانية لكن 
ال  االمهات  السيام  العوائل  بعض 
االفضل  و   ، السيايس  الشان  يتابعن 
عىل  بلدهن  يف  يدور  ما  معرفة  هلن 
مواجهة  يستطعن  حتى  تقدير  اقل 
االشاعات التي قد تنطلق من هنا او 
هناك ، ويف نفس الوقت ان ال تبقى 
فهنالك  بلدها  يف غفلة عام جيري يف 
اقتصاد  معرفة  تتطلب  مثال  امور 
العائيل  وضعها  تنظم  حتى   ، البلد 
عىل اساس ذلك ، هنالك خماطر مثال 
املرجعية  وجهته  الذي  البيان  كان 

بخصوص  العراقي  الشعب  البناء 
الزوجة  فيه  خاطب  الكفائي  اجلهاد 
امهية يف دعم زخم  ملا هلام من  واالم 
يف  ابنائهم  معنويات  ورفع  املعركة 
من  داعش  لطرد  الفاعلة  املشاركة 

بلدنا العزيز.
يؤدون  الذين  املصلني  عىل  ينبغي 
يستمعون  الذين  او   ، اجلمعة  صالة 
اليها عرب وسائل االعالم نقل االمور 
اليها اخلطيب اىل  املهمة التي يتطرق 
عائلته وبيان مدلوالهتا وامهيتها حتى 
باخلطاب  تامة  معرفة  عىل  يكونوا 
العليا  للمرجعية  والسيايس  الديني 

يف النجف االرشف .
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الكتابية  املحادثة  جيوز  هل  السؤال: 
عن طريق االنرتنت )الدردشة( مع 
الدينية  االمور  يف  البنت  او  الولد 
االمر  او  االجتامعي  النصح  او 
باملعروف والنهي عن املنكر مع الثقة 

بعدم الوقوع يف املحرم؟
الوقوع  خوف  مع  الجيوز  اجلواب: 
شيئًا  اليه  باالنجرار  ولو  احلرام  يف 
َعىَل  اأْلِْنَساُن  )َبِل  تعاىل:  قال  فشيئًا 

َنْفِسِه َبِصرَيٌة َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه(.

سياقة  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 
الدراجة اهلوائية ؟

اذا متكنت من حفظ  اجلواب: جيوز 
فاالفضل  ذلك  ومع  كامال  حجاهبا 

تركه .

تركب  أن  للفتاة  جيوز  هل  السؤال: 
الدراجة أمام الناس ؟

اجلواب: إذا كان فيه إثارة فال جيوز.

الطالبات  مع  الكالم  السؤال: 
اذا كان اليتجاوز  بالكلية ما حكمه 

الرشع ؟
اجلواب: الجيوز مع عدم األمن من 

الوقوع يف احلرام .

املوظفات  بعض  تقوم  السؤال: 
التي  الدائرة  يف  االجانب  بمامزحة 
عن  ال  املزاح  هذا  وان  فيها  تعمل 
هلا  فهل جيوز  املحّرم  ارتكاب  تعمد 

ذلك ؟
اجلواب: ال جيوز هلا ذلك .

السؤال: نحن أبنائك من طلبة كلية 
نرجوا   – بغداد  جامعة   – القانون 
هذا  عىل  اجابتنا  سامحتكم  من 
ينوون  الذين  بعض  هناك   : السؤال 
التخرج  بحفلة  يعرف  ما  إقامة 
مثل  يف  انه  علاًم   . الرابعة  للمرحلة 
بني  اختالط  حيصل  احلفالت  هذه 
أكثر  هي  التي   . والطالبات  الطلبة 
من متربجات . كام انه تقام مثل هذه 

سامع   ) التخرج  حفلة   ( احلفالت 
الرقص  وحتى  واملوسيقى  األغان 
جيوز  فهل   ، األحيان  بعض  يف 
؟  احلفالت  هذه  مثل  يف  املشاركة 
علاًم أنه يتم دفع مبلغ من املال حتى 
يشارك الطالب يف هذه احلفلة . وما 
الطلبة  هؤالء  ملثل  نصيحتكم  هي 

والطالبات ؟
اجلواب: ال جتوز املشاركة يف مثل هذه 
احلفالت وبقية األماكن اخلالعية إذا 
، بل األحوط وجوبًا  استتبع حرامًا 
 ، حرامًا  تستتبع  مل  لو  حتى  تركها 
كافة  واألخوات  االخوة  وننصح 
هلم  ينبغي  بأنه  املتعّلم  شبابنا  سيام 
ترك مثل هذه املجالس واالنرصاف 
إىل ما يعود عليهم بالنفع يف دنياهم 
ما  احلديث  فقد ورد يف   ، وأخراهم 
معناه ان أول ما ُيسئل عنه بعد موته 
عن عمره فيام قضاه وانه يكون اشد 
عمره  ساعات  عىل  وندامة  حرسة 
وّفق   ، والباطل  باللهو  قضاها  التي 

اهلل اجلميع ملا حيب ويرضاه .
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سؤال العدد: 
يوجد يف 
االنرتنت 
برنامج 
البالتوك الذي 
يضم خمتلف 
الفئات التي 
تتناقش يف 
مواضيع 
شتى، سؤايل 
لسامحتكم 
ما رأيكم 
بالتحدث 
بني الشباب 
)الفتيات 
والفتيان( يف 
هذا الربنامج؟

جواب العدد 
السابق:

حسن التّبعل 

فقه



بدأ حسن بالسؤال : ايب كيف اعرف 
العامل الذي اقلده؟

مراجعة  اردت  اذا  ــده:  وال اجــاب 
ام  ــان  ك ايــا  ســرتاجــع  هــل  طبيب 

تستفرس عنه؟
حسن: استفرس عنه

الوالد: كيف؟
ــؤال  ــن س ـــرف ذلـــك م حــســن: أع
ولديم  الطب  بــشــؤون  املهتّمني 
و»خــربة«  ــة،  ودراي ومعرفة،  علم، 
بني  لشهرته  أعرفه  أو  فيه،  وجتربة 
وذيوع  وانتشار  و»شيوع«  الناس 

اسمه يف هذا احلقل العلمي. 
تعرف  وكذلك  بالضبط..   الوالد:  

الفقيه، أو الفقيه ااَلعلم. 
بالواجبات،  ملتزمًا  شخصًا  تسأل    
فيه  تتوّفر  ثقًة،  للمحّرمات،  وتاركًا 
والعدالة  والعلم  واملعرفة،  القدرة، 
و»اخلربة« عىل متييز املستوي العلمي 

لالشخاص يف جمال االختصاص. 
بني  ويــذيــع  ويشتهر  »يشيع«  أو    
أعلميته  أو  شخص،  فقاهة  الناس، 
جتعلك  بحيث  الفقهاء،  سائر  بني 
تلك الشهرة الواسعة وذلك الذيوع 

متأكدًا  و»الــشــيــوع«  واالنــتــشــار، 
وواثقًا من فقاهته أو أعلمّيته. 

فيمن  ــرى  ُاخ رشوط  هناك  وهــل    
جيب علينا تقليده، بعد أن نبلغ مبلغ 

الرجال، عدا رشط الفقاهة؟
بالغًا،  رجــاًل،  مقلَّدك:  يكون  أن  ـ 
عاقاًل، مؤمنًا، عاداًل، حّيًا غري مّيت، 
طاهر املولدـ  أي أن تكون والدته قد 
مّتت وفق مقاييس وضوابط رشعّية 
والنسيان  اخلطأ  كثري  يكون  وأاّل  ـ 

والغفلة. 
الفقيه    حسن: تعلمت كيف اعرف 
يف  فتواه  بتقليد  ابــدا  وهنا  االعلم 
وااليــامن  واحلــج  والصوم  الصالة 

باهلل ورسوله.
هنا سارع والد حسن بقطع كالمه : 

توقف هنا مسالة مهمة انتبه هلا
حسن : ما هي؟

ــه  ـــاهلل ورســول ــــامن ب ـــد: االي ـــوال ال
واالمامة ضمن اصول الدين وليس 
ان  فهذه اصول جيب  التقليد  ضمن 

تؤمن هبا وال عالقة للفقيه هبا 
حسن : وما هي اصول الدين؟

النبوة،  العدل،  التوحيد،  الوالد: 

ــول  ــذه االص ــاد، ه ــع ــة، وامل ــام االم
بالتقليد  هلا  عالقة  ال  التي  اخلمسة 
جيب ان تؤمن هبا ، فلو مل تكن اصال 
والنبوة  والعدل  بالتوحيد  مؤمنا 

واالمامة واملعاد فام ينفعك الفقيه 
حسن : هل حيق يل ان اقلد اكثر من 

فقيه؟
أن  رشط  ــك  ذل يمكنك   : الــوالــد 
بني  اخــتــالف  بــوجــود  تــعــلــم  ال 
يف  ااَلعلم  وفتاوى  دك  مقلَّ فتاوى 
هبا.،  لتعمل  حتتاجها  التي  مسائلك 
يسعك  ومل  مسالة    اعرتضتك  فلو 
اىِل  ترجع  قلدت؟  ممن  استعالمها 
يف  يتلوه  من  أي  بعده  من  ااَلعلم 

العلم من الفقهاء. 
متساوين  الباقون  كان  واذا  حسن:    

يف العلم فامذا افعل؟ 
أورع  كان  من  اىِل  ترجع  الوالد:     
يف  وحيطة  تثبتًا  أكثر  أي  غريه،  من 
التي  والفتوى  يتخذه  الذي  الــرأي 

يصدرها. 
والده  له  قال  حسن  يسال  ان  وقبل 
لدي عمل سنكمل احلوار يف جلسة 

اخرى.

2حوارات فقهية 
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ختتلف نظرة املجتمعات اىل االطفال 
اخلــاصــةمــن  االحــتــيــاجــات  ذوي 
من  ملجموعة  وتبعًا  اخر  اىل  عرص 
فقد  واملعايري  والعوامل  املتغريات 
ذوي  االطفال  من  التخلص  كــان 
االجتــاه  هو  اخلاصة  االحتياجات 
والرومان  اليونان  ايــام  يف  السائد 
باعتبارهم افرادًا غري صاحلني خلدمة 

املجتمع .
وللحديث عنهم نجد ان هذا الطفل 
من  الطبيعي  الطفل  عــن  خيتلف 
اجلسدية  او  العقلية  القدرات  حيث 
درجة  اىل  التعليمية  او  اللغوية  او 
خدمات  تقديم  ـــا  رضوري يصبح 
الرتبية  يف  خاصة  وطريقة  خاصة 

السلوكية والتعليمية. 
يف  السعادة  حتَل  ان  الطبيعي  ومن 
البيت الذي يرزق بطفل ، لكن هذه 
السعادة ستحل مكاهنا الكآبة واالمل 
ان  االرسة   تكتشف  حينام  واحلــزن 
الطفل  يعان من نقص ما ، و تكون 
ما  حسب  طفلهم  اجتــاه  ترصفاهتم 

االمل  بل  وصــرب؛  ايــامن  من  حيملون 
تظهر  ال  عندما  العائلة  تعانيه  الذي 
تكون  فهنا  سنة  بعد  اال  اصابته 

االجواء حزينة.
وهلذا البد للعائلة املسلمة ان تتعامل 

تعامال اسالميا مع طفلها .

الرتبية اخلاصة
تعليم  يف  املختص  التعليم  نوع  هو 
االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
الطفل  حــاجــات  يــلــبــي  بــحــيــث 
بأسلوب يراعي الفروق الفردية بني 
االعاقة  درجــة  حيث  من  االطفال 
لبلوغ  املتعلمني  مساعدة  ــدف  هب
من  قابلياهتم  به  تسمح  ما  اقــى 
هذا  حيدث  وقد   ، وتكيف  حتصيل 
التدريس يف غرفة الصف العادية او 

يف اوضاع تعليمية خاصة. 

اخلاصة  االحتياجات  ذوي  ويقسم 
حسب نوع االعاقة منها مثال اعاقة 
)عقلية او برصية او سمعية او حركية 

 ، االعاقات  من  وغريها  ذهنية(  او 
وتكون تربيتهم وفق االيت:

غري  االط���ف���ال  اىل  ال��ت��ع��رف   )1
ادوات  خالل  من  العاديني:وذلك 
لكل  املناسبة  والتشخيص  القياس 

فئة من فئات الرتبية اخلاصة.
2( اعداد وتصميم الربامج التعليمية 

لكل فئة من فئات الرتبية اخلاصة
فئة  لكل  التدريس  اعداد طرائق   )3
وذلك  اخلاصة:  الرتبية  فئات  من 
الــربامــج  اهـــداف  وحتقيق  لتنفيذ 
الــرتبــيــويــة عــىل اســس مــن اخلطة 

الرتبوية الفردية
التعليمية  ال��وس��ائ��ل  اع����داد   )4
كالوسائل  اخلاصة:   والتكنولوجية 
او  باملكفوفني  اخلاصة  التعليمية 
سمعيا  املعاقني  او  عقاليا  املعاقني 

الخ.
الوقاية من االعاقة  برامج  اعداد   )5
االمكان  قدر  والعمل  عام  بشكل 
عن  االعــاقــة  حــدوث  تقليل  عــىل 

طريق عدد من الربامج الوقائية.

االطفال ذوي 
االحتياجات 
الخاصة
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ذوي االحتياجات

 :)a(قال
َتْنِزُل 
اْلَمُعوَنُة 
َعَلى َقْدِر 
اْلَمُؤوَنِة.



دائام نطالع كتبا وبرامج توضح كيفية اقامة 
مثال  الصحيح  الوجه  عىل  العبادية  االعامل 
اىل  وما  واحلج  والصالة  والغسل  الوضوء 
ان  شحة  فيها  الربامج  هذه  ولكن   ، ذلك 
يلتفت االخوة يف  مل تكن معدومة فلامذا ال 
الفضائيات اىل انتاج افالم توضيحية بحيث 
بالرشح  عوقه  حسب  كل  شخص  يقوم 
او  الصالة  او  الوضوء  كيفية  والتوضيح 
احلج حتى تكون هذه الصورة اكثر استيعابا 
للرشحية املقصودة ، ويف نفس الوقت يشعر 

املعاق بانه ضمن دائرة اهتامم املجتمع

بل  العامل  دول  كل  يف  شائعة  اصبحت  بعد  عن  الدراسة 
 ، باحلضور  يدرسون  ممن  اقراهنم  يفوقون  اذكياء  خترج  اهنا 
عىل  تطلع  بعدما  الشهادات  هذه  تعتمد  العامل  دول  واغلب 

الية الدراسة.
 ، التعليم ال تعرتف هبذه الدراسة  يف العراق الزالت وزارة 
ولكن ملاذا ال تكون فرصة لذوي االحتياجات اخلاصة بان 
يكن هلم استثناء يف االعرتاف بشهادهتم ، الن البعض منهم 
طبيعة عوقه ال تسمح له الذهاب اىل الكلية او لربام قد يعان 
من اوضاع نفسية عندما يكون وسط جمتمع سليم ، فالدراسة 
عن بعد تكون نافذة امل هلم لربام فيهم االذكياء الذين يمكن 

االستفادة من طاقاهتم يف جمال معني.

الدراسة عن بعد لذوي 
االحتياجات الخاصة

برامج لتعليم 
العبادة خاصة بذوي 
االحتياجات الخاصة
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ذوي االحتياجات

 :)a(قال
َما َعاَل امرٌؤ 

اْقَتَصَد.



السالم  عليها  زينب  أطلت  فيوم 
عىل كربالء كانت ترسم خارطة ملن 
يأيت بعدها من النساء بل وحتى من 
تعلم  التي  السلوك  ألنامط  الرجال 
عقيدته  عىل  احلفاظ  درس  اإلنسان 
عىل  واحلفاظ  األمانة  عىل  واحلفاظ 
الرسالة مهام كانت الظروف التي متر 

هبا اإلنسانية .
السالم  عليها  زينب  كانت  لقد 
يف  املرأة  لدور  اجلديدة  الروح  متثل 
قيادي  دور  وهو  اإلسالمية  احلياة 

اإلسالم  قبل  العربية  احلياة  تعتده  مل 
ولقد  التحدي  من  املستوى  وهبذا 
كانت زينب املقاتلة وزينب القيادية 
وزينب املؤمنة وزينب الرسالية وزد 
من  جعلت  مواقف  كلها  شئت  ما 
الرجال  صنو  السالم  عليها  زينب 
الذين وقفوا يف كربالء ليعلنوا بداية 
حركة إنسانية جديدة بدأت من هنا 
وليعلنوا ايضا بداية مسرية ستكملها 
األجيال الالحقة ولقد كان التنكيل 
عليها  زينب  باحلوراء  حلق  الذي 

كن  الالئي  والزينبيات  السالم 
معها مؤرشا عىل إن قدرة املرأة عىل 
التحمل والعطاء واملكابدة والثبات 
كربالء  معطيات  وفق  هلا  حدود  ال 
الذي  السبي  مسرية  من  بعدها  وما 
التاريخ  يف  نوعه  من  الفريد  يعد 
بالرضر  اإلمعان  من  املستوى  وهبذا 
العصابة  قبل  من  واإلحلاد  والكفر 
ألبسط  حتى  تنكرت  التي  األموية 
املجتمعات  وأخالق  وقيم  مبادئ 
كثري  يف   تارخيها  حيفل  التي  العربية 

زينب والزينبيات                              

يوم أطلت زينب احلوراء عليها السالم عىل 

كربالء كانت تدرك ان كربالء ستطل من ذلك 

احلني عىل الدنيا وتبقى أبواهبا مرشعة لتقدم 

مدرسة تنهل منها اإلنسانية الكثري من األمثلة 

واملواقف التي تعني من تتمثل الدور الزينبي عىل 

أداء مهامهتا الرسالية .

د. عمران الكركويش
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مقاالت

 :)a(قال
ُة اْلِعَياِل  ِقلَّ
أََحُد 
اْلَيَساَرْيِن، 
ُد  َودُّ َوالتَّ
ِنْصُف 
اْلَعْقِل، 
َواْلَهمُّ 
ِنْصُف 
اْلَهَرِم.



إىل  تنظر  ومواقف  بقيم  مواطنه  من 
احلفاظ  كنزا واجب  باعتبارها  املرأة 

عليه وترشيفه .
هلن  كانت  كربالء  يف  الزينبيات  إن 
املرحلة  هذه  يف  اخلاصة  إضافتهن 
هامش  عىل  يكن  مل  ألهنن  التارخيية 
كن  إهنن  بل  التارخيية  احلركة  هذه 
جزءا حيويا يف عملية إدارة الرصاع 
مع األمويني ان كان يف البعد البالغي 
كانت  فقد  االجتامعي  البعد  يف  أم 
تشكل  هلا  تعرضن  التي  التهديدات 
األموية  الدولة  هتديد  عن  مثاال 
اإلسالمي  االجتامعي  النظام  لبنية 
احلسني  اإلمام  عائلة  متثله  الذي 
املستويات  أعىل  ويف  السالم  عليه 
املثال  متثل  الكريمة  العائلة  فهذه   ،
واملثال  املسلمة  للعائلة  املقدس 
ان  عن  فضال  واألخالقي  الروحي 
االمتدادات القبلية هلذه العائلة متثل 
الرشف العرب يف أعىل مراحله ومن 
عن  كشفن  قد  الزينبيات  فان  ثم 
يف  األموية  للسياسة  السافر  الوجه 
القومية  أطرها  يف  املقدسات  انتهاك 
الدينية  وليس  والقبلية  والعشائرية 
الدور  ان  ذلك  إىل  وأضف  فقط 
مقارعة  يف  الزينبيات  لعبته  الذي 
بواسطة  وتفنيدها  األموية  احلجج 
زينب  احلوراء  ألقتها  التي  اخلطب 
عليها السالم يف مسريها من كربالء 
قدرة  متثل  كانت  انام  كربالء  واىل 
إبداعية يف تفنيد املرتكزات الفكرية 
الباطلة  والدعايات  واألوهام 
استخدمها  التي  التضليل  وأعامل 
املنهج  ضد  التحشيد  يف  األمويون 
عام  بشكل  واإلسالمي  احلسيني 
كان  صدمة  شكلت  إهنا  عن  فضال 

واألموي  الكويف  املجتمع  حيتاجها 
ليثيب إىل رشده من سكرة دفعته إىل 
ارتكاب أقبح جمزرة شهدها التاريخ 

اإلسالمي .
يشكل  ومكانا  زمانا  املوت  كان  ثم 
تعامل  كيفية  يف  جديدا  منعطفا 
عددا  إن  إذ  كربالء  ملحمة  يف  املرأة 
يف  حتفهن  لقني  الزينبيات  من 
إىل  منها  أو  كربالء  يف  امللحمة  هذه 
إذ إهنن   ، العودة  أو يف طريق  الشام 
شواخص  وفاهتن  أماكن  يف  أسسن 
مادية  دالئل  وستبقى  كانت  تارخيية 
التي  اجلريمة  وعظم  مستوى  عىل 

فضال  اإلسالمية  بالرسالة  حلقت 
دعوة  متثل  الشواخص  هذه  إن  عن 
للحضارات املجاورة لالقرتاب من 
باملزيد  وركبه  السالم  عليه  احلسني 
املرحلة  هذه  يف  والتمعن  الفهم  من 
السوداء من تاريخ التطور البرشي .
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مقاالت

 :)a(قال
ْبُر  َيْنِزُل الصَّ

َعَلى َقْدِر 
اْلُمِصيَبِة، 

َوَمْن َضَرَب 
َيَدُه َعَلى 

َفِخِذِه ِعْنَد 
ُمِصيَبِتِه 

َحِبَط أْجُرُه.



إحذروا أيا الّتجار !!  إحذروا أيا الباعة !!
إحذروا يا أولياء األمور!! إحذروا أحبتي الفتية!!

أحبتي يف هذا املوضوع سنطلعكم عىل عدد من دسائس أعداء الدين والتي يأيت هبا التجار وأصحاب املحال من 
بعض الدول املصدرة واملنتجة للبضائع واملواد االستهالكية احلاوية عىل اإلشارات والعالمات والكلامت املخزية 

املكتوبة بلغاهتم التي جيهلها أكثر الناس وإليكم البعض منها :
SECULAR          علامن  -17 CHRISTMAS    -1      عيد املسيح 

ZION             صهيون  -18 عيد الفصح           EASTER  -2
إمرأة سيئة اخللق     VIREA    -19 CROSS         الصليب    -3

VICAR      كاهن احلرب األعظم عند النصارى  -20 TRINITY       عقيدة التثليث    -4
جمموعة التعليم اليهودية      TALMUD  -21 ATHEISM          إحلاد     -5

BUYME          إشرتيني  -22 POLYTHEIST       مرشك   -6
HUSSY  VICE       رذيلة  -23 MADONNA      مريم العذراء   -7

SOCIALISM     االشرتاكية  -24 CUPID            إله احلب    -8
BIG / SWINE          خنزير  -25 PRESTITUE         عاهر   -9

HAM             فخذ خنزير  -26 CHRISTIANITY     النرصانية   -10
SOW          أنثى اخلنزير  -27 CHRISTIAN       نرصان   -11

LARD         شحم اخلنزير  -28 HELL             جهنم    -12
JEWISH           يودي  -29 LUCIFER          إبليس    -13

TAKE  ME     -30            خذن NIKE         إسم اله يعبدونه    -14
رجل عاري أو إمرأة عارية       NAKED  -31 ADULTERY          زنا    -15

COMMUNIST        شيوعي  -32 KIR-CHURCH        كنيسة   -16
فأدعوكم يا أبنائي أن التلبسوا كل ما ترونه أمامكم من مالبس توجد عليها عالمات إاّل بعد التأكد من سالمتها 

من األمور غري الالئقة بشأنكم
إعداد الشيخ أمري الويل)بترصف يسري جدا() وال تكونوا غافلني( 

خالد غانم الطائي

إحذروا   !!!
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مقاالت

 :)a(قال
َكْم ِمْن 
َصاِئم لَْيَس 
لَُه ِمْن 
ِصَياِمِه ِإالَّ 
َمُأ، َوَكْم  الظَّ
ِمْن َقاِئم 
لَْيَس لَُه 
ِمْن ِقَياِمِه 
ِإالَّ اْلَعَناُء، 
َذا َنْوُم  َحبَّ
ااْلَْكَياِس 
َوِإْفَطاُرُهْم!



احلسينية  القرآنية  املجالس  تنترش 
العوائل  بيوت  يف  الغرب  بــالد  يف 
اإلسالمية   واملراكز  املوالية  املسلمة 
ُترس  ألهنــا  كبرية  بصورة  أسبوعيا 
وحتاكي  باهلل  االيــامن  بنور  القلوب 
وتكون  خالقها  اىل  فتقرهبا  النفوس 
لتحميه  املؤمن  حياة  من  مهاًم  جزءًا 
روحه  وُتغذي  احلياة  مغريات  من 
عىل  ويثبت  نفسه  لتطمئن  بالتوحيد 

خطى الرمحن .
هي  احلسينية  القرآنية  املجالس 
بتعليم  تبتدأ  ألهنا  متكاملة  مدارس 
اىل  تتطور  واحيانًا  واحكامه  القرآن 
التفسري ايضًا . لذا هلا تأثري عقائدي 
مبارش عىل احلضور ثم قراءة حديث 
الشيعة  مهوم  ُيفّرح  الذي  الكساء  
ويقيض  غمهم  ويكشف  املحبني 
اهلل  رسول  ذلك  ذكر  كام  حوائجهم 
التي  عــاشــوراء  ــارة  زي ثم    )j(
ُتذّكر بمصيبة احلسني )a( واهل 
مصائب  عىل  االنسان  فتصرّب  بيته 
كسب  اىل  باإلضافة  وحمنها  احلياة 
حمــارضة  وتليها  ــواب  ــث وال االجــر 
وخُتتتم  تربوية  اخالقية  عقائدية 

البيت  املحارضة بذكر مصيبة ألهل 
)d( وبعدها فقرة فقهية او أدعية 

ُأخرى . 
الفقرات  اختيار  يف  التنويع  هــذا 
متكامال  املجلس  جيعل  واملــحــاور 
محلت  قد  وهــي  منه  ــرأة  امل ــرج  وخت
املعلومات  مــن  مجيلة  بــاقــة  معها 
ونور  بضياء  قلبها  ونــورت  املفيدة 
مباركة  ترفيه  فرصة  اهنا  كام  االيامن 
التي  الرتفيه  وساعة  املؤمنات  مع 
يويص هبا رسول اهلل )j( ويقول 
اهنا مهمة لتعني عىل ساعات العمل 
بعدها  لتخرج   . والعبادة  والعلم 
التي عىل  احلياة  أداء مسؤوليات  اىل 
االيامن  بقوة  متسلحة  وهي  عاتقها 

ومستعينة باالمداد اإلهلي. 
ومغريات  النفس  هوى  فتحارب 
فتكون  الشيطان  ووسوسة  احلياة 
بترصفاهتا  صامتة  داعــيــة  بــذلــك 
التصنع  عــن  البعيدة  الصحيحة 
بعلمها  لعائلتها  ناجحة  ومربية 
الدارين  سعادة  وتكسب  الديني 
بأهنا  وتشعر  بــل   . بارئها  بــرضــا 
املجتمع   يف  الشخصية  أمرأهةقوية 

وايضا  بثقافتها  نفسها  من  واثقة 
الوقت  نفس  يف  لرهبا  مطيعة  عابدة 
ــوازن الـــذي جيب  ــت . وهـــذا هــو ال
برضا  يشعر  إذ  االنسان  يعيشه  ان 
الرمحن اواًل ورضا نفسه ثانيا والذي 
فيام  املؤمن  املجتمع  رضــا  ُيكسبه 
وأخالق  هدى  عىل  يسري  ألنه  بعد 
ألوامر  وُيذعن  الصحيح  االســالم 

اهلل سبحانه وتعاىل . 
 : احلسينية  ــيــة  الــقــرآن املــجــالــس 
وهُتذهبا  مبارشًة  النفوس  خُتاطب 
من  يــبــدأ  ان  جيــب  التهذيب  الن 
عليه  نّبه  ما  ــذا  وه نفسه  االنــســان 
»أعــدى  ــال  وق  )j( اهلل  ــول  رس
عدوك نفسك التي بني جنبيك .فإذا 
َصُلَح  واصلحها  بنفسه  الفرد  بدأ 
ملثل  نسعى  ان  علينا  لذا  املجتمع«. 
بمضامينها  املتكاملة  املجالس  هذه 
وعطائها لكي نبني النفوس وُنصِلح 
ذاهتــا  اخلــطــوات  ــذه  وه  . املجتمع 
والرسل  االنبياء  مجيع  اليها  يسعى 
االرض  ألحــيــاء   )a( واالئــمــة 
حمكاًم  ببناء  وبنائها  الصاحلة  بالبذرة 

وبام ُيريض اهلل سبحانه وتعاىل . 

مجالس النور في بالد الغرب

ندى الشمري 
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مقاالت

 :)a(قال
ُسوُسوا 
ِإيَماَنُكْم 

َدَقِة،  ِبالصَّ
ُنوا  َوَحصِّ
أَْمَوالَُكْم 
َكاِة،  ِبالزَّ

َواْدَفُعوا 
أَْمواَج اْلَباَلِء 

َعاِء. ِبالدُّ



بقلم مدى حسني زيعور
حويل مجٌع من النسوة منهن حاهلم 
دون  احلرقة  دموع  جرْت  كحايل 
كتاب  محلنا  أخريات  و  انقطاع... 
الوحي املحمدي بني األكف يقرأنا 
يوم  امليزان  يف  يسجل  عّله  يشء 

املحرش..
مل تدم احلالة أكثر من بضعة دقائق 
يرجتى  خري  ال  سوداء  بغاممة  وإذا 
فيها ال حتمل يف طياهتا سوى الكره 
من  وكل  الكرار  حليدٍر  البغض  و 

يمّت له بصلة..
رصخوا بنا : هيا ارحلوا..

حترك  من  ومنا  استمهل  من  منا 
تاركًا يف كوة اجلدار قلبًا ينزف دمًا 
وأودع  خطوة,  أخطي  كنت  وأنا 

األلوية...
عىل  الشاهد  للمجتبى  مني  سالٌم 

كرس الضلع وإحراق الباب...
عىل  الشاهد  للسجاد  مني  سالٌم 

منحر السبط وسبّي البنات...
سالٌم مني للباقر الشاهد عىل سجدة 

زين العباد وعالمة اجلامعة...
سالٌم مني للصادق شاهد السجون 
العلوم  ملن خّط  والسموم... سالٌم 

وأفاض..
صوته  رافعًا  اللعني  مني  اقرتب 

الكريه: أمل أقل ارحيل..
تركت  احلوراء  سرت  حلفظ  عندها 
اجلدار هناك عند  دمعتي عىل حافة 
أم العباس والبنني وتقدمُت بالسري 
يأخذ  به  وإذ  حلظات  إال  هي  وما 

إحدى  يد  من  اجلبار  العزيز  كتاب 
يومًا  أعرفها  مل  التي  األخوات 

ويرمي به أرضًا..
بني  الباب  نريان  اشتعلت  عندها   

أضلعي.. ورصخت به:
مْن أنَت لرتمي كتاب هذا الرسول 
ما  ِفعل  عىل  جترأت  كيف  الكريم 
فعله اليهود ايا املكروه.. إنه قرآن..
بشاعة  زاده  بغضب  فأجابني 
الرافضية  أيتها  كتابكم  هذا  وكره: 
هبا  ليرضبني  عصاه  ورفع  اللعينة.. 
ثانيًة  لو عدِت  عىل ظهري وقال يل 

سأكرس لك قدميك 

باألمل  أشعر  مل  أنني  القول  أصدق 
الشمر  األثر ظن حفيد  مع وضوح 

وأنا  رافضية..  بقوله:  يذمني  أنه 
رافضية  أنا  نعم  بذلك..  املفتخرة 
عىل  جترأ  لشخص  النخاع  حتى 
خاتم األنبياء وهتك حرمة الزهراء 

وسلب خالفة أبو تراب
بني  أبحث  خلفي  للحظٍة  نظرُت 
الرمال عن أم أبيها ألقول هلا: أسوة 

بك يا بنت خري اخللق
مل أجد القرب.. لكنني شعرُت بدفء 

الوجود..
عندها خرجت من البقيع وأنا أشعر 
املرير توجهت نحو صاحب  باليتم 
اللقاء  متى  سألته  املباركة  الروضة 
أخُذ  متى  واألمر  الراية  بصاحب 

الثأر...      
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مكتبه  أمام  كبري  مؤلف  جلس 
وأمسك بقلمه، وكتب:

عملية  أجريت  املاضية،  السنة  »يف 
إزالة املرارة، والزمت الفراش عدة 

شهور..
فرتكت  العمر  من  الستني  وبلغت 
التي  النرش  دار  يف  املهمة  وظيفتي 
عامًا..  ثالثني  هبا  أعمل  ظللت 
يف  ابني  ورسب  والدي..  وتويف 
بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن 
إصابته  بسبب  شهور  عدة  الدراسة 

يف حادث سيارة..«
ويف هناية الصفحة كتب:« يا هلا من 

سنة سيئة..!!
مكتبه،  غرفة  زوجته  ودخلت 

منه،  فاقرتبت  رشوده..  والحظت 
كتب..  ما  قرأت  كتفه  فوق  ومن 
أن  دون  من  هبدوء،  الغرفة  فرتكت 
دقائق  وبعد  لكنها   ... شيئًا  تقول 
ورقة  بيدها  أمسكت  وقد  عادت 
بجوار  هبدوء  وضعتها  أخرى، 

الورقة التي سبق أن كتبها زوجها.
وقرأ  زوجته  ورقة  الزوج  فتناول 
شفيت   ، املاضية  السنة  يف   « منها: 
من آالم املرارة التي عذبتك سنوات 
يف  وأنت  الستني  وبلغت  طويلة 
للكتابة  وستتفرغ  الصحة..  متام 
معك  التعاقد  تم  أن  بعد  والتأليف 
 ... مهم  كتاب  من  أكثر  نرش  عىل 
اخلامسة  بلغ  حتى  والدك  وعاش 

أي  ألحد  يسبب  أن  بغري  والثامنني 
متاعب وتويف يف هدوء بغري أن يتأمل 
حادث  يف  املوت  من  ابنك  ونجا   ..
أو  عاهات  أية  بغري  وشفي  السيارة 

مضاعفات..
وختمت الزوجة عبارهتا قائلة: » يا 
هلا من سنة تغلب فيها حظنا احلسن 
عىل حظنا السئ«. احلمد هلل عىل كل 

يشء.
دائاُم ننظر إىل ما ينقصنا .. لذلك ال 

نحمد اهلل عىل ما معنا 
دائام ننظر إىل ما ُسِلَب منا ... لذلك 

ال نحمد اهلل عىل ما أعطانا

انظر 
لالمل
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مدينة  يف  م   1968 سنة  ولدت 
يف  ونشأت   ، بأملانيا  »شتوتغارت« 
حمافظة  كاثوليكّية  مسيحّية  عائلة 
هنار  الدينّية  الطقوس  تؤّدي  كانت 
لفرتة  وعملت   ، الكنيسة  يف  األحد 
الكنيسة،  يف  للكاهن  مساعدة  قليلة 
املرحلة  حّتى  دراستها  واصلت  ثّم 
الثانوية، ثّم أسلمت بعد تعّرفها عىل 

زوجها اللبناّن.

عن ظروفها وحميطها قبل اعتناقها 
اإلسالم تقول:

 ، العائيل  وحميطي  لبيئتي  بالنسبة 
مسيحّية  عائلة  ظّل  يف  نشأت  فاّنني 
نؤّدي  كنا   ، نسبّيًا  كاثوليكّية حمافظة 
يف  األحد  هنار  الدينّية  الطقوس 
فإّن  العام  املحيط  يف  أّما  الكنيسة. 
وحمدود  شكيل  تأثري  له  الدين 
 ، ببعضهم  الناس  عالقات  يف 
تقرير  يف  ملغى  يكون  يكاد  وهو 
والرتبوّية  االقتصادّية  املسائل 

السياسّية  الروابط  تلعب  بينام   ،
األكرب  الدور  والعنرصّية  والقومّية 
املجتمع األملان وغريه من  يف مسار 

املجتمعات الغربّية. 

عن دوافعها العتناق االسالم 
قالت:

عرش  الرابعة  سّن  بلغت  عندما  نعم 
مل أعد أشعر بالرغبة يف الذهاب إىل 
الكنيسة ; ألّنني وجدت بعد التأّمل 
املتداول بعيد  بأّن ما يقوله اإلنجيل 
عن  فتخّليت   ، الواقع  عن  جّدًا 
مل  بأّنه  علاًم   ، الكنيسة  إىل  الذهاب 
تكن لدّي بعد أدنى فكرة عن الدين 
وأنا  ـ  الصدفة  وكانت   ، اإلسالمي 
ـ  هذه  والتشكيك  الفراغ  حالة  يف 
الذي  احلايل  تعّرفت عىل زوجي  أن 
يكون  وأن   ، الزواج  مّني  طلب 

زواجنا وفق الرشيعة اإلسالمّية.
مسلم  دين  عامل  إىل  ذهبنا  وبالفعل 
ونطقت يف البداية بشهادة أن ال إله 

اهلل)صىل  رسول  حمّمدًا  وأّن  اهلل  إاّل 
يصبح  وسلم(حّتى  وآله  عليه  اهلل 
الزواج رشعّيًا ، ولكن مل أشعر بأّن 
بمجّرد  حقيقّية  مسلمة  أصبحت 

هذا القول.
لبنان  إىل  زوجي  مع  أتيت  ثّم  ومن 
لزيارة عائلته ، ولفت نظري وجود 
حمّجبات وسافرات يف الوقت نفسه 
، ولكّن املحّجبات كّن يلفتن نظري 
بنداء  السافرات، وشعرت  أكثر من 
احلجاب  إنَّ  يل  يقول  داخيل  فطري 
بعد  فقّررت   ، السفور  من  أفضل 
عوديت إىل أملانيا ارتداء احلجاب بعد 
دراسة وتعّمق ومطالعة للعديد من 
أراقب  وكنت   ، اإلسالمّية  الكتب 
والعادات  الترّصفات  كثب  عن 
األحكام  عن  وأسأل   ، اإلسالمّية 
نظري  لفت  ما  وأكثر   ، الرشعّية 
الصالة ، فصّممت أن أتعّرف إليها 
أكثر ، ولكّنني مل أرغب بمعرفة ذلك 
والبدء هبا إكرامًا لزوجي أو لعائلته 

كاترين ماير هوفر .... 
أصبح هناك هدف 

أعيش وأموت من أجله

* شعرت بنداء فطري داخيل يقول يل إنَّ احلجاب أفضل من السفور
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الذايت  االطالع  أردت  بل  وحميطه، 
واالقتناع.

وعن موقف االهل قالت:
كانت رّدة الفعل لدى األهل قاسية 
وذلك   ، أحتّجب  أن  قبل  حّتى  جّدًا 
الّنني بدأت أمتنع عن أكل اللحوم 
اخلمر  رشب  وعن   ، الرشعّية  غري 
كانوا  طبعًا   ، العائلّية  املناسبات  يف 
 ، االمتناع  هذا  سبب  يفهمون  ال 
وكانوا يعتربونه إهانة هلم ، ولكّنني 
وبعد   ، هذا  قراري  عن  أتراجع  مل 
وبالتحديد   ، الزمن  من  فرتة  مرور 
كان  فعاًل  احلجاب  ارتديت  أن  بعد 
مل  التي  لوالديت  صدمة  بمثابة  ذلك 
 ، الوجوه  من  وجه  بأّي  ذلك  تقبل 
وهّددتني بمنعي من الكالم معها إن 

مل أتراجع عاّم فعلت.
عشت رصاعًا قوّيًا وصعبًا يف احلقيقة 
به  والتزامي  بالدين  اقتناعي  بني 
ورصاعي مع األهل ، وبام أّن إيامن 
كان مازال ضعيفًا ، قّررت عندها أن 
أختىّل عن احلجاب دون أن أختىّل عن 
كالصالة  األخرى  اإلسالم  أحكام 

والصوم وغريمها.
عّني  يتخّل  مل  بدوره  الداخيل  النداء 
وباملعصية  بالذنب  الشعور  وظّل   ،
الداخيل  الرصاع  وبقي  يالحقني 
عىل  حيّثني  اإليامن  واحلافز  عنيفًا 
باإلرادة  الصعب  املوقف  اخّتاذ 
صادفت   ، ان  إىل   ، والقوّية  الصلبة 
احلجاب  تركي  عىل  عام  مرور  بعد 
اثنتني من النساء األملانّيات املسلامت 
احلجاب  يرتدين  كّن  اللوايت 
باحلجاب  جرأهتن  كثريًا  فأعجبتني 
يل  اجلرأة  وعادت   ، هبام  فتقوّيت   ،
كان  مهام  احلجاب  وأرتدي  ألعود 

علمت  إن  ما  التي  والديت  موقف 
للخضوع  اضطّرت  حّتى  بذلك 
ـ  اآلن  حّتى  ولكّنها   ، الواقع  لألمر 
بحكم تربيتها وتقاليدهاـ ال تستطيع 

االقتناع بصّحة ما فعلته.

االس�����الم ج��ع��ل��ن��ي أش��ع��ر 
النفسّية  ب��ال��راح��ة  كثيرًا 
معرفتي   ، واالط��م��ئ��ن��ان 
وإي���م���ان���ي ب��خ��ال��ق ه��ذه 
كما  به،  وثقتي  الكائنات، 
وأّن����ه أص��ب��ح ه��ن��اك ه��دف 
 ، أجله  م��ن  وأم���وت  أعيش 
للملّذات  أع��ي��ش  أن  دون 
الغربّيين  أكثر  شأن  والدنيا 
القلق  ي��ع��ي��ش��ون  ال��ذي��ن 

الدائم في حياتهم.

وعن امكانية الدعوة لالسالم يف 
املانيا تقول:

اإلسالم  إىل  للدعوة  اإلمكانات  إّن 
يف أملانيا كثرية ، وذلك عرب اإلعالم 
احلّرّية  حيث  والصحايّف  التلفزيوّن 
إقامة  إىل  باإلضافة   ، اإلعالمّية 
تبنّي  التي  واملعارض  الندوات 
 ، اإلسالمّية  والعادات  الرتاث 
يف  منها  العديد  بالفعل  أقيم  والتي 
أملانيا ، وعرب نرش الكتب واملجاّلت 
اإلسالم  حقيقة  وتبنّي  توّضح  التي 

وأحكامه ومبادئه ومفاهيمه.

وعن مكانة املراة يف االسالم قالت:
من  املرأة  حيرم  مل  اإلسالمّي  الدين 
يف  وجودها  تثبت  أن  يف  حقوقها 
املجتمع، ويف نطاق العمل والدراسة 
، وقد استطاعت هذه املرأة أن متارس 
وجودها  صّحة  تثبت  وأن  حقوقها 
تستطيع  وهي   ، فّعال  كعضو 
عىل  وتفرض  املجتمع  يف  التواجد 
الرجال  خصوصًا  ـ  مجيعًا  اآلخرين 
مع  والتعامل  وتقديرها  احرتامها  ـ 
اجلوانب  عن  بعيدًا  وعملها  دورها 
األخرى ، وذلك من خالل حجاهبا 
وأخالقّياهتا، ولكن هناك العديد من 
النساء اللوايت يعشن حسب التقاليد 
املباديء  حسب  وليس  االجتامعّية، 
توعية  إىل  حيتاج  وهذا  اإلسالمّية، 
املزيد  وإىل  املسلامت،  للنساء  أكثر 
وإّنني  هلن،  اإلسالمّية  الثقافة  من 
يقمن  اللوايت  األخوات  عمل  أقّدر 
الدينّية;  واملجالس  الندوات  بعقد 
مّههن  أصبح  اللوايت  النساء  لتوعية 
الغربّيات  النساء  تقليد  األسف  مع 

ولو كّن منحرفات.

املصدر: جمّلة نور اإلسالم: العددان )43 و 44( السنة الرابعة � لشهري 
رجب وشعبان � 1414 ه� ص 53.
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ففي  اجلبن؟  الحيب  منا  من 
الوجبة  هي  تكون  الصباح 
الرئيسية عادًة وعند العرص ايضا 
تكون هي املفضلة وقبل الغداء 
نستعني هبا ومع االسف تساعد 
عىل الزهايمر املبكر حيث سال 
عليه  الصادق  االمام  رجل 
باهنا  فاجابه  اجلبن  عن  السالم 
هذه  لكن  له(  دواء  ال  )داٌء 
اجلوز  باكل  تنتهي  املكروهية 

معه عن الصادق )صلوات اهلل 
واجلوز  اجلبن  ”إن  قال:  عليه( 
إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افرتقا 
كانا داًء“. )الكايف للكليني ج6 

ص340(.
فوائد الكمثرى ىف عالج 

امراض القلب والكىل
نسبة  ختفض  الكمثرى  ان  بام 
االفضل  من  او  الكوليسرتول 
تقليل  ىف  تساعد  اهنا  نقول  ان 

تلك النسبة املوجودة ىف الطعام 
فهى مفيدة جدا ىف احلفاظ عىل 

صحة القلب
تقى من أمراض القلب:

من  تقلل  التى  األلياف  وجود 
وحتمى  الكولستريول  مستوى 

من أمراض القلب.
االستهالك اليومى من األطعمة 
الغنية باأللياف تقلل من معدل 

السكتة القلبية بمعدل 50 %.

يرص  ملـاذا  مرة  ذات  نفسك  سألت  هل 
العيادة عىل  زيارتنا هلم يف  أثناء  األطباء 
طلبهم الدائم بفتح الفم ومد اللسان؟، 

فَمن منا مل يسمع كلمة أفتح فمك؟.  
وقتنا  حتى  الكثري  جيهلها  معــلومة 
زيارة  هلا  كان  املسلمة  احلارض..العائلة 
وجلس  الثقافية  امللتقيات  احدى  اىل 
بني  فيه  النقاش  دار  جملس  مراسلها 
ودوره  واحد  كل  عمل  عن  احلارضين 
املجلس  يضم  كان  وقد  املجتمع،  يف 
املختلفة،  الوظائف  أصحاب  من  نخبة 
أطباء،  معلمني،  مهندسني،  )ضباط، 
بني  من  كان  وقد  أعامل..(،  رجال 

فقال  الدعابة،  جييد  رجل  احلضور 
تفلحون  »أنتم  للطبيب:  موجهًا كـالمه 
لسـانك«،  ومّد  فمك  افتح  بكلمة  فقط 
دليٌل  »هذا  وقال:  الطبيب  عدل  عندها 
هي  ما  تدرى  فأن  وعيك،  عدم  عىل 
ملددَت  ودالالهتا،  اللسان  مد  فوائد 
لسانك كل دقيقة«. وعندها بدأ الطبيب 
بحديثه الشيق، فقال: »يسألك الطبيب 
وذلك  الفحص  عند  لسانك  خترج  أن 
لسانك  لون  كـان  إذا  ألنه  ألسباب: 
إن  عىل  دليل  فهذا  االصفرار  اىل  يميل 
نسبة الصفار عالية يف الدم، أما إذا كــان 
وجود  عىل  يدل  فهذا  الزرقة،  إىل  يميل 

أما  التنفيس،  اجلهاز  أو  بالقلب  مرض 
عىل  يدل  فهذا  ورديًا  أمحـــــر  كان  إذا 
يدل  فذلك  باهتًا  كان  إذا  أما  الصحة، 
يكسو  كـان  إذا  أما  أنيميا،  وجود  عىل 
عىل  يدل  فهذا  بيضاء  طبقة  اللسان 
أما  اهلضم،  يف  واضطراب  محى  وجود 
عند  اللسان  يف  رعشة  هنالك  كان  إذا 
إخراجه من الفم، فهذا يدل عىل وجود 
فام  اآلن  أما  عصبي«،  توتر  أو  تسمم 
إىل  تذهب  أن  إال  اإلنسان  أيا  عليك 

املرايا وخترج لسـانك وحتدد علتك..  
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الجوز 
والكمثرى

دردشة

 :)a(قال
اْلَمْرُء 
َمْخُبوٌء َتْحَت 
ِلَساِنِه.



واستخدم  القدم  منذ  الليمون  عرف 
عىل  وأطلق  والصناعة،  الطب  يف 
الفواكه(  )ملكة  الليمون  شجرة 
الطب  يف  الليمون  حامض  وسمي 

باسم )احلامض الطبي(.
مكونات  جيدا  نفهم  أن  املهم  من 
عنارص  من  يتكون  وأنه  الليمون 
من   %30 ففي  النفع  عظيمة  حيوية 
الليمون ما بني 6 إىل 8% من  عصري 
التفاح  وحامض  الليمون  حامض 
وفيه  والبوتاس  الكلس  وسرتات 
العنب وسكر  السكريات: سكر  من 

الفواكه وسكر القصب.
معدنية  أمالح  الليمون  يف  توجد  كام 
الكالسيوم  مثل  حيوية  ومواد 
واملنجنيز  والفسفور  واحلديد 
ب2,  )ب1,  وفيتامينات  والنحاس 
دورا  تلعب  التي  ب(  ب  ج,  ا,  ب3, 

والتغذية،  العصبي  التوازن  يف  مهام 
لب  يف  املوجود  أ  فيتامني  يعترب  كام 
الطازج أحسن  الليمون ويف عصريه 
عند  النمو  للجلدولعمليات  مادة 
األطفال ولتعزيز بناء النسيج احليوي 
بنسبة  املوجود  فيتامني ج  أما  اجلديد, 
)40 50 مليجرام( يف كل 100 جم 
فله خواص عظيمة يف  الليمون،  من 
أما  ونشاطها,  وعملها  الغدد  أوضاع 
يف  الفعال  العنرص  فهو  ب  فيتامني 

محاية األوعية.
عىل  الليمون  خالصة  وحتتوى 
العطرية وغريها من  املواد  95% من 
العنارص املفيدة يف الطب والصناعة. 

والطريف أننا إذا أردنا احلصول عىل 
الليمون  خالصة  من  جرام  كيلو   1
 3000 يقارب  ما  نعرص  أن  فعلينا 

ليمونة.
فوائد الليمون طبيا

فيتامينات  من  به  يوجد  ما  حسب 
من  العديد  عىل  الليمون  حيتوي 
منها  لكل  يكون  التي  الفيتامينات 
فائدة طبية خمتلفة يف مقاومة األمراض 
من ناحية ومن ناحية أخرى للوقاية 
عىل  الليمون  حيتوي  فمثال  منها. 
فيتامني ج الذي يعترب منشطا مقاوما 
التهاب  او  الدم  لألنتانات-)تسمم 

جمرى الدم( ومكافحا للجراثيم.

األشخاص  األخصائيون  يويص 
خلف  طويلة  أوقاتًا  يمضون  الذين 
عدد  باتباع  الكومبيوتر  شاشات 
سالمة  عىل  للحفاظ  اخلطوات  من 

العينني ومن هذه اخلطوات:
الغرفة  إنارة  تكون  ان  من  التحقق 
بارهاق  العينان  تشعر  ال  كي  كافية 
غرفة  يف  اجللوس  مضاعف،وجتنب 
واالهتامم  والدخان  بالغبار  مليئة 
بني  تفصل  التي  املسافة  تقل  بأال 
سم،   60 عن  والشاشة  الشخص 

وضعية  اختاذ  برضورة  التنويه  مع 
جلوس مرحية للعني،وهو ما يضمنه 
مستوى  يكون  بحيث  اجللوس 

الرأس أعىل من الشاشة.
ويويص األخصائيون كذلك، بمنح 
دقائق،  الراحة كل 10  العني بعض 
من خالل إلقاء نظرة عىل أي مادة يف 
الغرفة كلوحة فنية أو كتاب أو حتى 
طاولة، وذلك هبدف إبعاد العني عن 

ألوان الكومبيوتر احلادة.
أمهية  اىل  يشرياألخصائيون  كام 

اعتياد العني عىل ان تغمض مرة كل 
بنظافة  االهتامم  برضورة  ثوان،   5
او  يعلق هبا من غبار  قد  الشاشة مما 

غريه مما يؤثر عىل وضوح الرؤية.
نصيحة  ثمة  تقدم  ما  اىل  باإلضافة 
يذكرها املختصون والعارفون دائام، 
أال وهي تناول لرتين من املاء، اذ ان 
اجلسم  عىل  مجة  بفائدة  يعود  ذلك 
حتتاج  التي  العني  سيام  ال  عمومًا، 
اىل املاء كي حتافظ عىل نسبة الرطوبة 

الالزمة.

الليمون

سالمة العينين أمام الكومبيوتر
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 :)a(قال
َهَلَك اْمُرُؤ 
لَْم َيْعِرْف 

َقْدَرُه.



اهم  الكتاب  هذا  يف  املؤلف  أوجز 
تقود  التي  والقواعد  املتطلبات 
االرسة اىل جمتمع افضل وهو اغتنام 
الفرتة  هذه  يف  املندفعة  العاطفة 
للصالح  واالهداء  واستغالهلا 
النفسية  املشاكل  ومعاجلة  العام. 
الداء  و)معرفة  لديم  واالخالقية  
االباء  عرف  لو  اذ   . الدواء(  نصف 
يف  االخالقية  االمراض  واالمهات 
ان  الستطاعوا  عندها  ابنائهم  حياة 
حيدثوا تغيريا جذريا اخالقيا وثقافيا 
وان   . ابنائهم  مسرية  يف  وتربويا 
يمتلك املريض االخالقي العزم عىل 
تلقي  يف  الفعالة  واملبارشة  التغيري 
وتناول  االخالقية.   العالجات 
حياهتم  يف  الرتفية  رضورة  الكتاب 
اىل  وتطرق  والسياحة.  كالسفر 
املراهق وذكر  الشباب  تربية  مشكلة 
واخرى  املجتمع  من  واقعية  نامذج 

بن  مصعب  كشخصية  التاريخ  من 
بدر  معركة  يف  استشهد  الذي  عمري 
قواعد  ومراعاة  اخرى.  ونامذج 
 )j( حممد  النبي  وذكر  االحرتام 
واالب  لالحرتام  ومنبع  كنموذج 

املثايل البناء االمة االسالمية .
فاملراهق متر عليه فرتة زمنية  تتارجح 
تلقاها  التي  ومعتقداته  افكاره  فيها 
ويقف  كاملة  بفحصها  فيقوم  سابقا 
الشهوات  اعصار  امام  متخبطا 
حق  عىل  ايام  االفكار  وتضارب 
والداه  عليه  ما  هل  او  وصواب  
ما  وهل  ؟  صحيح  ودينه  وارسته 
ومدرسته  بيئته  وحي  من  تلقاه 
تتضارب  وهناك  خطأ  ام  صحيح 
االسئلة  االف  ذهنه   عىل  وتتوارد 
الواقع  يف  مسؤوليتها  و  املحرية 
العميل وحلها مناط بالوالدين حيث 
اعطائه االجوبة  املسؤولون عن  هم 

عقلية  افكار  لتضارب  الشافية 
من  احلرجة  الفرتة  هذه  يف  املراهق 
حياته اذ ان االرسة هلا الدور االكرب 
العقائدية والرتبوية  بناء منهجيته  يف 
جماال  اعطائه  طريق  عن  والدينية 
من  احلرية يف تعبريه عن ارائه فتنمو 
وتتسع  لديه  والعلم  االبتكار  روح 
بناء  فان   . عنده   الفكرية  الذهنية 
شخصية املراهق مرتبط ببناء تفكريه 
كثريا  نجد  لذلك  والعاطفي  الثقايف 
مثاليا  نجاحا  نجحوا  قد  العلامء  من 
والشعوب  املجتمعات  حياة  يف 
حتولت  قد  كلها  االرسة  ان  فنجد 
االبداع يف جوانب  تنتج  اىل عنارص 
يف  واضح  دور  ولالرسة  متعددة. 
خالل  من  االبتكاري  الطفل  تفكري 
انفتاح  ومدى  اللعب  يف  سلوكياته 
تفكريه  تنمية  و  الطفل  هلذا  االرسة 
اللعب  و  فالركض  االبداعي  

البرشية  احلياه  بمفاهيم  الكون  أثرت  الكريم  االسالم  تعاليم 
الصحيحة  و قد أولت مبادئه السامية اهتامما كبريا ملرحلة مهمة  
يف حياه االنسان القديمة منها واحلديثة اال وهي اخطر فرته يمر 
هبا االنسان كمرحلة انتقالية بني الطفولة والبلوغ وتلعب الطاقة 

و العاطفة فيها دور خطري ومهم .

المراهقة مشكالت وحلول/    لمؤلفه عبد العظيم نصرمشيخص    

سعاد حممد عيل  

قراءة في كتاب
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 :)a(قال
ِلُكلِّ اْمِرىء 
َعاِقَبٌة ُحْلَوٌة 
ٌة. أَْو ُمرَّ



بسيطة  العاب  للناظر  تبدو  وغريها 
االمر  حقيقة  يف  ولكنها  وعابثة 
اساس تكامل جسد الطفل وروحه.

عضالت  يف  القوة  يبعث  فاللعب 
جسم  ويمنح  والشباب  الطفل 
انه  وكام  عظامه  يف  املتانة  االنسان 
االبتكار  عىل  القدرة  فيه  ينمي 
خري  اىل  الكامنة  قابلياته  وخيرج 
العقل والتنفيذ ويستهلك طاقاته يف 

النشاط واالبداع.
املراهق  حياة  يف  اجلنسية  وللثقافة 
مفاهيم  التبقى  بحيث  ملحة  امهية 
املمنوعات  من  موضوعا  اجلنس 
نفسية  مشاكل  خيلق  مما  واملحرمات 
لديه  وسلوكية  واخالقية  وعاطفية 

يف املستقبل . 
الكبت  نتائج  عن  الكتاب  وحتدث 
واحلرمان اجلنيس واثاره السلبية عىل 
من  البد  اذ  مستقبال  املراهق  حياة 
ضوء  عىل  لالرسة  اجلنيس  التثقيف 
او  تعقيد  بدون  االسالمي  املنهج 
انفتاح مفرطني وبعيدًا عن االجبار 
من  والرتبوي  الفكري  والتزمت 
حياة املراهق حتى نجعل منه نموذجا 

و اسوة حسنة للجيل الصاعد واالم 
الرتبية  عن  االوىل  املسؤولة  هي 
املواهب  العاطفية وتنمية  اجلنسية و 
واالبداعات االفكرية والعلمية الهنا 

اكثر منه قربا من ابيه . 
الطفل  تربية  الرضوري  من  و  
ممارسة  عىل  اظفاره  نعومة  منذ 
الصدق  من  املهذب  السلوك 
واالخالق  واالحسان  واحلب 
بذور  وزرع  لالخرين  احلسنة 
بنظام  االلتزام  و  والعبادة  االيامن 
اساليب  عن  واالبتعاد  االسالم 
القسوة والليونة املفرطة وان يغرس 
العادات احلسنة  الوالدان يف طفلهام 
التي توجد الشخصية املثالية يف حياة 
السالم  عليه  عيل  فاالمام  املجتمع. 
االدب  اكتساب  اىل  انكم  قال) 
الفضة  اكتساب  اىل  منكم  احوج 
والذهب ( ويقول )a( ) ان خري 
ال  االدب  البنائهم  االباء  ورث  ما 
املال ( ويقول الرسول )j( )لئن 
ان  من  له  خري  ولدا  احدكم  يؤدب 

يتصدق بنصيف صاع كل يوم (
االبتعاد  رضورة  اىل  الكاتب  واشار 

بذور  وزرع  االبناء  بني  التمييز  عن 
حطم  فاالسالم  بينهم  التفرقة 
و  العنرصي  التمييز  اشكال  كافة 
تكريم  وان  واالرسي.  الطائفي 
باحرتامه  واملبالغة  املراهق  الشاب 
وطاقاته  عواطفه  الستثارة  طريق 
باحرتام  يتطلع  فاملراهق  ومواهبه. 
وهذه  الناس  وسائر  وذويه  لوالديه 
واالمهات  باالباء  مناطة  املسؤولية 
الطبيعية  النضوج  بيئة  هي  فاالرسة 
عرب  الصاحلة  والرتبية  للمراهق 
مقومات  من  الصاحلة  الوسائل 
الصايف  املنبع  السعيدةوهي  احلياة 
الذي يعرف منه االطفال عواطفهم. 
ان  )يابني   : البنه  لقامن  قال  وقد 
 ) كبريا  به  انتفعت  صغريا  تأدبت 
كام ان لالرسة دورا فعاال يف تكوين 
كاللغة  للطفل  الشخيص  السلوك 
والعادات  اخللقية  والتوجهات 
الذي  العلمي  واملنهج  االجتامعية 
هي  فالرتبية  حياته  يف  عليه  يسري 
وتربية  االجيال  بناء  يف  االساس 
التعاليم  معايري  وفق  اجلديد  اجليل 
االسالمية السامية فسلوكيات االب 
انعكاسات  هلا  االرسة  داخل  واالم 
املستقبلية  الطفل  عقلية  عىل 
اخلاصة  اجللسات  وتوفري  وبلورهتا 
املتابعة وعودة االم  مع االطفال اي 
التقاليد  و  والعلم  الدين  منهج  اىل 
االخالق  عرب  االصلية  والعادات 
االرسية  املسؤولية  وحتمل  والعفة 
بكفاءة  فتحفز االبناء عىل ان يتبعوا 

خطاها فكام قال الشاعر :
األم مدرسة اذا اعددهتا 

أعددت شعبا طيب االخالق 
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000 :)a(قال
ِلُكلِّ ُمْقِبل 

ِإْدَباٌر، َوَما 
أَْدَبَر َكَأْن لَْم 

َيُكْن.



مل يرتك االسالم يشء يف سبيل خلق 
بكل معان االخالق  يتصف  جمتمع 
البعض  اليها  واشار  اال  السامية 
بالرتغيب والبعض بالرتهيب ، ومن 
االثر  هلا  التي  احلميدة  الصفات  بني 
حتى  املجتمع  نفوس  عىل  الطيب 
بني الغرباء هب بشاشة الوجه والرب 
املضامر  هذا  ويف   ، الكالم  وحسن 
السالم  عليه  املؤمنني  امري  اشار 
ببعض احاديث اىل امهية هذا اخللق 

، وهذه جمموعة من كلامته التي حتثنا 
عىل االقتداء هبا:

والعطية  بالبرش  الوجه  » طالقة  ـ   1
وفعل الرّب وبذل التحية داٍع إىٰل حمّبة 

الربية «.
حبالة  فإهّنا  بالبشاشة  عليك   « ـ   2

املوّدة «.
3 ـ » البرش يطفئ نار املعاندة «.

4 ـ » البرش يؤنس الرفاق «.
5 ـ » عّود لسانك لني الكالم وبذل 

الّسالم يكثر حمّبوك ويقّل مبغضوك 
.»

6 ـ » من عذب لسانه كثر اخوانه « .
ـ » من النت كلمته وجبت حمّبته   7

.»
الناس  به  يألف  ما  أحسن  إّن   « ـ   8
قلوب أودائهم ونفوا به الضغن عن 
عند  البرش  حسن  أعدائهم  قلوب 
لقائهم والتفّقد يف غيبتهم والبشاشة 

هبم عند حضورهم « .

بشاشة الوجه 
وحسن الكالم

النفس  فيام تضمره  ، غاية  النية هلا غايتان 
اخرى  وغاية  معني  بترصف  القيام  من 
هتيئ العقل بالتفكري النجاز ما ثبتت عليه 
وبخالف   ، بالتخطيط  اشبه  وهي  النية 
اىل  واليؤدي  عشوائيا  العمل  يكون  النية 
املطلوب بل قد يؤدي اىل سلبيات يتحمل 

تبعتها اصحاب العالقة.
لعدم  وذلك  باطل  النية  غري  من  والعمل 

ال  والنية   ، انجازه  عىل  الفكر  استقرار 
جمرد  بل  معينة  عبارة  قول  هبا  يشرتط 
املرء قبل الرشوع  التفكري بام سيقدم عليه 
بالعمل، ومن هذا املنطلق فكل عمل من 

غري ختطيط ال تضمن نتائجه. 

النية
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 :)a(قال
الَ َيْعَدُم 
ُبوُر  الصَّ
َفَر َوِإْن  الظَّ
َطاَل ِبِه 
َماُن. الزَّ



تصيب  التي  االمراض  عىل  يطلق 
لإلنسان  وتنتقل  احليوانات 
باإلمراض املشرتكة ،وبام ان االنسان 
من  احليوانية  املنتجات  عىل  يتغذى 
ويستخدم  وبيض  وحليب  حلم 
كالصوف  احليوانية  املنتجات 
والشعر والروث واجللد يف جماالت 
هذه  ذكر  من  بد  ال  لذا  اخرى 
الوقاية  وطرق  املشرتكة  االمراض 
االنسان  صحة  عىل  حفاظا  منها 

وسالمة الثروة احليوانية.
ومن هذه االمراض:

مرض التيفؤيد 
Salmonellosis

أهم  احد   هي  التيفؤيد  محى 
االنسان  بني  املشرتكة  االمراض 
بكتريي  مرض  وهو  واحليوان 
الطعام  طريق  عن  لإلنسان  وينتقل 
تعيش  حيث  امللوث  والرشاب 
البكرتيا يف احلليب ومشتقاته وينقل 
باملطاعم  العاملني  بعض  املرض 
انخفاض  وعند  لإلصابة  احلاملني 
مستوى النظافة الشخصية والعامة. 
تلوث  بسبب  صيفا  املرض  وينترش 
حيث  املائية  والقنوات  املسابح  مياه 
تنمو البكرتيا وتتكاثر وليس بسبب 

الشمس كام هو مشاع.

املسبب املريض لإلنسان هي بكرتيا 
مسببات  اخطر  وهي  الساملونيال 
االغذية  اكثر  وان  الغذائي  التسمم 
حتتوي  التي  هي  للتسمم  املعرضة 
احلمراء  اللحوم  مثل  الربوتني  عىل 
البكرتيا  والبيض.وان  والبيضاء 
عن  لإلنسان  احليوان  من  تنتقل 

طريق:
املصابة  واللحوم  البيض  1-تناول 

وامللوثة
ان  ممكن  والقطط  2-القوارض 

حتمل البكرتيا عىل جلدها وشعرها
الرباز  من  البكرتيا  ينقل  3-الذباب 
مما  والغذاء  اخلرضوات  اىل  املصاب 

يسبب تلوثه.
اهم اعراض التيفؤيد: 

-12 فرتة  يف  االعراض  تظهر 
72ساعة بعد تناول الطعام امللوث 

1-محى مدهتا طويلة و ارتفاع شديد 
ونوبات  ورعشة  احلرارة  درجة  يف 

من التعرق 
،فقدان  العام  بالضعف  2-الشعور 

الشهية،القيء
3-اآلم شديد يف البطن ،اسهال

4-تورم الغدد اللمفاوية.
الرضع  حياة  يدد  املرض  وان 
واألطفال الصغار والنساء احلوامل 

االشخاص  لكن  السن  وكبار 
تزول  ان  ممكن  اجليدة  املناعة  ذوو 
 7-4 خالل  عنهم  االعراض 
ايام،وجيب مراجعة الطبيب املختص 
عند ظهور االعراض ألخذ العالج 
الالزم مع مالحظة ان املريض يبقى 
التام  الشفاء  حلني  للمرض  ناقال 
االسبوع  يف  يكون  ما  غالبا  والذي 

الثالث بعد اخذ العالج.
الوقاية: 

وعدم  جيدا  اخلرضوات  1-غسل 
استخدام املياه غري املعقمة.

2-الوقاية من املرض تكون بالتوعية 
اليدين  كغسل  النظافة  عىل  العامة 
عن  واالبتعاد  االكل  وبعد  قبل 
السبح  وجتنب  املكشوفة  االطعمة 
يف القنوات املائية ألهنا تكون احيانا 

ملوثة  بمياه الرصف الصحي.
حرارة  بدرجات  الطعام  3-طهي 
الوجبات  عن  واالبتعاد  عالية  
املكشوفة  واألغذية  الرسيعة 
عرضة  اكثر  ألهنا  النية  واألغذية 

للبكرتيا. 

وتبقى الوقاية خيرا من العالج 

مع تمنياتنا للجميع بدوام 

الصحة والعافية. 

االمراض 
المشتركة بين 

االنسان والحيوان
املستشفى البيطري /كربالء املقدسةد. استربق داود غايل/
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مشاركات

 :)a(قال
اِضي  الرَّ

ِبِفْعِل َقْوم 
اِخِل  َكالدَّ

ِفيِه َمَعُهْم، 
َوَعَلى ُكلِّ 
َداِخل ِفي 

َباِطل ِإْثَماِن: 
ِإْثُم اْلَعَمِل 

ِبِه، َوِإْثُم 
َضى ِبِه. الرِّ



املؤمن  الشباب  من  جمموعة  جلس 
ليتبادلوا  الشيوخ  احد  جنب  اىل 
الدنيا  احلياة  عن  احلديث  أطراف 
األكرب  احلصة  اجلمعة  ليوم  وكان 
من األسئلة، عن فضيلته وعن فضل 
الراحة،  يوم  يعترب  وملاذا  فيه  الصالة 
ويوم مراجعة أعامل األسبوع اىل غري 

ذلك..
عن  بالكالم  مسرتسال  الشيخ  فبدأ 
حماسبة  يوم  »هو  فقال:  اجلمعة  يوم 
اليوم  وهو  تقصريها،  عن  النفس 
الوحيد الذي يرتاح فيه املسلم كام أنه 
املسلمني األسبوعي، وقد حثنا  عيد 
وآله  عليه  اهلل  الكريم )صىل  رسولنا 
الكهف(  )سورة  قراءة  عىل  وسلم( 
بأهنا  الفعل  هذا  ثواب  لنا  وبني  فيه، 
تكون سببا يف إنارة ما بني اجلمعتني 
من  الكثري  إن  وأعلموا  للقارئ، 
العائالت املسلمة جتتمع يوم اجلمعة 
سأهلم  ثم  الكهف«،  سورة  لقراءة 
السورة  هذه  ملاذا  تعلمون  »هل 
بالتحديد؟ وما الرس الذي هبا؟ وملاذا 
تكرارها كل مجعة؟«، فلم يبدر منهم 
إال االستفهام؟ فأجاهبم أن »املتأمل 
تكرارًا  فيها  جيد  السورة  هذه  يف 

وعملوا  آمنوا  }الذين  لكلمة  كثريًا 
يأخذ  الصاحلات{، واإلنسان عندما 
عن  يقرأ  أن  حيب  العمل  عن  إجازة 
ويقيم  نشاطه  جيدد  حتى  العمل، 
مؤكد  عمل  كل  ليس  إنه  ثم  عمله، 
القبول، وهلذا رضب اهلل لنا يف سورة 
الكهف  أصحاب  قصة  الكهف 
وانسحبوا  بإيامهنم  اكتفوا  الذين 
ألنفسهم  وأعطوا  العمل  أرض  من 
املجتمع  العمل إلصالح  إجازة عن 
فسادهم،  لكثرة  الناس  فاعتزلوا 
ُذكرت يف ذات  لقصة أخرى  إن  كام 
العمل  إتقان  تبني  الكريمة  السورة 
قصة  يف  وخصوصًا  الكافر  عند 
بستانه  زين  قد  فإنه  اجلنة  صاحب 
هبا  النخيل  وصف  ورتبها  ونسقها 

بطريقة مجيلة فأعجب بعمله.
فقطع الشيخ احلديث وأنتبه إىل اجلمع 
وهم منشدون إليه فقال هل أكمل؟ 
فأردف  ياشيخنا،  نعم  اجلميع  فقال 
السورة  يف  الثالثة  القصة  »أما  يقول 
مجع  الذي  القرنني(  )ذي  قصة  فهي 
وبلغ  والعمل،  والسعي  اإليامن  بني 
من  القوم  وساعد  الدنيا،  أطراف 
وبناء  العمل  فريق  منهجية  خالل 

حتى  قوته  من  الرغم  عىل  الفريق 
يربيهم عىل العمل لبناء السد ليقيهم 

من رش يأجوج ومأجوج«.
أن  جمتمعه  عىل  الشيخ  فأشار 
جمتمعون  وأنتم  اآلن  معي  »ختيلوا 
اجلمعة  يوم  منكم  كل  عائلتكم  مع 
عرب  العمل  يف  نامذج  معهم  وتقرأ 
التاريخ، لرتبيهم من خالل القصص 
الثالث عىل النموذج الصحيح وهو 
مثل  واإليامن(  )السعي  بني  اجلمع 
نموذج  من  وحتذرهم  القرنني،  ذي 
آمنوا  الذين  الكهف  أصحاب 
اجلنة  صاحب  أو  السعي،  وتركوا 
الذي سعى وال إيامن لديه، وهلذا فإن 
سورة الكهف ختتتم بآيات حتذر من 

)سوء العمل وضالل السعي(«.
سورة  نقرأ  ملاذا  عرفنا  هل  واآلن 
إن  أحبتي  علام  مجعة؟  كل  الكهف 
يوم  هو  كله  ذلك  قبل  اجلمعة  يوم 
وهو  السالم(،  )عليه  آدم  فيه  خلق 
إىل  فيه  أنزل  ويوم  وفاته،  يوم  ذاته 
األيام  سيد  كذلك  وهو  األرض، 
وفيه خرب قيام الساعة، وفيه ساعة لو 

دعا فيها العبد ربه لستجاب له.

هل سألت نفسك 
لماذا تقرأ سورة 

الكهف يوم 
الجمعة؟
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 :)a(قال
اْعَتِصُموا 
َمِم ِفي  ِبالذِّ
أَْوَتاِدَها.



فليكن  التجار...  جشع  من  يئسنا 
للعائلة القرار.

ان الظروف التي مرت بالعراق وال 
زالت ادت اىل خلق ثقافات متعددة 
هذه  بني  ومن  اهلدام  السلبي  ومنها 
اخرتق  من  متكنت  التي  الثقافات 
هي  االطفال  لدى  الرباءة  ثقافة 
االلعاب احلربية سواء كانت الدمى 
او العاب االنرتنيت ، هذه االلعاب 
الطفل  ثقافة  اثارا سلبية عىل  تركت 
االطفال  بني  اصابات  اىل  ادت  بل 

فبدال من ان يلهو بلعبة تنمي ذكاءه 
 ، او سيف  بندقية  او  يلهو بمسدس 
فكرية  رياضة  يامرس  ان  من  وبدال 

من النت يامرس العابا حربية .
حاول البعض ممن يدركون مساوئ 
هذه  من  واحلد  الكتابة  الثقافة  هذه 
الشديد  لالسف  ولكن  الظاهرة 
جشع التجار الذين يستوردون هذه 
احلية  الضامئر  صيحة  فاق  االلعاب 
هلذه  نستسلم  ان  الجيعلنا  وهذا   ،
واخلطباء  فاالعالم  السلبية  الظاهرة 

يبقى هلم الدور املؤثر عىل ايقاظ هذه 
العقول .

يئسنا  نحن  العائلة  اسال  ولكن 
انتم  فلامذا  التجار  جشع  من 
اطفالكم  لرغبات  ترضخون 
هلم  السامح  او  االلعاب  هذه  برشاء 
النت؟  او  املوبايل  من  بمامرستها 
ملاذا ال متنعوهم بالنصيحه وحتى لو 

اضطررتم بالقوة ؟ 

االلعاب

ال تقتلوا فرحة العيد بااللعاب الخطرة

27الحربية

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E

مقاالت

 :)a(قال
َعَلْيُكْم 

ِبَطاَعِة َمْن 
الَ ُتْعَذُروَن 

ِبَجَهالَِتِه.



العائلة املسلمة متنحك حلوال سهلة 
يف  الكهربائية  الطاقة  يف  لالقتصاد 

املنزل
والشابات  الشباب  لرتشيد  سعيا 
جمال  وفتح  الطاقة  عىل  باملحافظة 
جملة  تتقدم  اآلراء  وتبادل  للتحاور 

)العائلة املسلمة( بالنصائح التالية :
املصابيح املقتصدة للطاقة

القديمة  املصابيح  استبدال  رضورة 
باستعامل املصابيح املقتصدة للطاقة 

املقتصد  املصباح  مزايا  تعلم  هل 
للّطاقة ؟

للّطاقة  املقتصد  املصباح  يستهلك 
ُخس الّطاقة الكهربائية مقابل نفس 
حني  يف  العادي  للمصباح  اإلضاءة 

تبلغ مّدة استعامله ثامن مّرات أكثر.

األجهزة يف حالة يقظة
الكهربائية:  األجهزة  بعض  إن 
االستقبال،  جهاز  كالتلفاز، 
تبقى   .. التسجيل  احلاسوب، جهاز 
مل  اذا  كامل  يوم  طيلة  يقظة  يف حالة 
تطفأ بشكل تام فتستهلك الطاقة كام 
أربع  طيلة  االستعامل  قيد  كانت  لو 
من  شهرين  يعادل  ما  أي  ساعات 

التشغيل يف السنة.
لذا اقتىض التنويه فال تنس إطفاءها 
لعمرها  إطالة  أن يف ذلك  متاما علام 
اقتصادا  الوقت  ذات  يف  ويضمن 

هاما يف الطاقة الكهربائية.
الثالجة 

ـّل  هل تعلم أن الثالجة يف املنزل متث
الطاقة  الستهالك  مصدر  أكرب 
الكهربائية حيث تبلغ أكثر من %40 
من فاتورة الكهرباء ولكي نحد من 

استهالك الطاقة الناتج عن الثالجة،  
اليك احلل:

وضع الثالجة بعيدا عن أي مصدر 
للحرارة )فرن، جهاز تدفئة، إلخ . . 
.( وجتنب ترك اجلليد يرتاكم فعليك 
بإزالته كّلام بلغ ُسمك طبقة اجلليد 3 

سنتيمرتات.
تأكد من أهنا ال ترّسب اهلواء لضامن 
وأعمل  داخلها،  البارد  اهلواء  بقاء 
حتى  الساخنة  األطعمة  ترك  عىل 
علام  الثالجة،  يف  وضعها  قبل  تربد 
أن غلق الثالجة برسعة مهم بعد كل 

استعامل.
اإلنارة

فلنحرص دوما عىل اإلنارة الطبيعية 
حسب  املصابيح  ونشغل  النهار،  يف 
ما يصل  اقتصاد  يوفر  فهذا  احلاجة، 
إىل 70% من تكلفة اإلنارة وال تنسوا 

حلول سهلة لالقتصاد في 
الطاقة الكهربائية في المنزل
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ارشادات

 :)a(قال
َقْد ُبّصْرُتْم 
ِإْن أَْبَصْرُتْم، 
َوَقْد 
ُهِديُتْم ِإِن 
اْهَتَدْيُتْم، 
وُأْسِمْعُتْم 
ِإِن 
اْسَتَمْعُتْم



اطفاء املصابيح عند مغادرة الغرفة، 
فإطفاء النور الذي ال نحتاجه، يوفر 

لنا يف الطاقة.
باستعامل  الطاقة  يف  االقتصاد  مزيد 
أقل  طاقة  تستهلك  التي  املصابيح 
فرتة  ُتزيد  مرات  خس  إىل  بثالث 
مرات   10 إىل   6 من  استعامهلا 
املتوهجة،  التقليدية  املصابيح  عن 
بشكل  الغبار  إزالة  عىل  والعمل 
دوري عن املصابيح قصد املحافظة 

زيادة  وجتنب  البرصية  الراحة  عىل 
اإلضاءة االصطناعية.

التكييف
استشارة  يفضل  مكيف،  اقتناء  عند 
جيب  املكيف  قوة  ألن  األخصائي، 
التي  الغرف  مع  متالئمة  تكون  أن 
نرغب يف تكييفها فإن تعديل املكيف 
عىل 26 درجة يسمح برفاهة مقبولة 
وحيقق اقتصادا يف الطاقة مع مراعاة 

البيوت  ونوافذ  أبواب  عىل  احلفاظ 
مغلقة عند استعامل أجهزة التكييف.
كافية،  أحيانا  التهوية  تكون  وقد 
استعامل  دائام  الرضوري  من  فليس 
من  يشء  عىل  للحصول  املكيف 
سقفيه  مروحة  فاستعامل  الربودة 
يمنحك  أن  يمكن  نقالة  مروحة  أو 
جعل  خالل  من  بالرفاهية  شعورا 
بشكل  الغرفة  يف  يتحرك  اهلواء 

صحي.
آلة غسل الثياب 

أن  عىل  اإلمكان  قدر  احلرص 
باملاء  متاما  مملوءة  الغسالة  تكون 
احلرص  مطلوب  كام  استعامهلا  قبل 
بشكل  الغسالة  مصفاة  تنظيف  يف 
اقتصادا  أيضا  حيقق  فذلك  دوري، 

يف الطاقة .
آلة  لرشاء  تسعى  من  عىل  وينبغي 
غسل الثياب جديدة ان حترص عند 
اآلالت  عن  البائع  بسؤال  الرشاء 
وان  الكفاءة  عالية  االقتصادية 
حترص عند ملء غسالة الثياب عىل 
ضامن سعة احلمل األكرب بالنسبة إىل 
شأنه  من  ذلك  ألّن  املعني  الربنامج 
أن حيّد من استهالك املاء ومسحوق 

الغسيل.
االقتصادي  التحكم  زر  استعامل 
درجة  ـّض  خيف الذي   )éco(
الذي  للربنامج  القصوى  احلرارة 
تم اختياره، باستثناء الثياب املتسخة 
أدنى  حرارة  لدرجات  يمكن  جّدا، 
أن تفي بالغرض وهذا من شأنه أن 
يسمح باقتصاد يف الطاقة اىل ما يصل 

%35
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 :)a(قال
َعاِتْب أََخاَك 

ِبااْلْحَساِن 
ِإلَْيِه، َواْرُدْد 

ُه  َشرَّ
ِبااْلْنَعاِم 

َعَلْيِه.



المعكرونة 
مع اللحم

نصائح لصنع الكّبة 
بالبرغل واللحم

املقادير :
الزيت: كمية )للقيل(

القليل من البهار البارد 
القليل من امللح

الكرفس: 5 غرام )املفروم(
البصل: 5 غرام )املفروم(

اجلزر: 5 غرام )املفروم(
جبنة بتيزا: 10 غم

صلصة طامطم: 175 غرامًا
حلم مفروم: 60 غرامًا

املعكرونة: 80 غرامًا
طريقة التحضري

اجلزر  مع  املفروم  اللحم  خُيلط 
هذا  وُيتّبل  والكرفس،  والبصل 
ُيشّكل  والبهار.  بامللح  املزيج 
بصورة كرات صغرية، ُتقىل بالزيت، 

وتوضع جانبًا.
حيتوي  قدر  يف  املعكرونة  ُتسلق   .2
وذلك  امللح،  إليه  املضاف  املاء  عىل 
ملّدة 8 إىل 10 دقائق. ثم ُتغسل باملاء 

البارد، وُتصّفى جّيدًا.
إليها  البندورة  صلصة  ُتضاف   .3
وكرات اللحم، وُيزّين الوجه بجبنة 

البيتزا.

الناعم ال اخلشن •حرضي الكبة دائاًم بالربغل 
دقيقة.  اغسليه فقط، وصّفيه بمصفاة  بل  املاء،  الربغل يف  بنقع  تقومي  •ال 

بذلك تضمنني عدم تشّقق حّبات الكبة أثناء القيل
الدهن،  من  خالية  كبرية  حلم  قطعة  استخدمي  الربغل،  طحن  •عند 
وأضيفي بصلة صغرية وملعقة صغرية من مربوش الليمون للحصول عىل 

عجينة مثالية
اعجنيها  ثم  مرات،  ثالث  املفروم،  اللحم  بامكنة  الكّبة  عجينة  •اطحني 

بيدك لتتأكدي من أّن قوامها ال يلتصق
يسهل  حتى   املاء  من  بالقليل  يديك  بّليل  الكّبة،  أقراص  تشكيل  •عند 

عليك تشكيلها وعدم التصاقها بيديك
•لتضمني عدم تشقق الكبة أثناء القيل، اخلطي ملعقة كبرية من النشاءبقليل 

من املاء، وادهني حّبات الكّبة قبل القيل
جّريب النصائح السابقة عند حتضري الكّبة، واجعيل مائدتك الرمضانية ممّيزة.
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من بني االجهزة الكهربائية املهمة يف 
املنزل هي الثالجة ، ولطريقة وضع 
الثالجة  يف  واملرشوبات  االطعمة 
الرتتيب  مجال  جتعل  خاصة  طريقة 
احلفاظ  اىل  اضافة  النظر  يلفت  فيها 
لربام  التي  الغذائية  املواد  بعض  عىل 
مواد  مع  امتزجت  ما  اذا  تتلف 

اخرى ، يفضل
الرشبت  قنان  وضع   -1
رفوف  يف  والكجب  والصاص 
عن  صنف  كل  يعزل  بحيث  الباب 

االخر
يتم  للفراكه  بالنسبة   -2
وضعها يف اول رف مع عزل التالف 

فيها 
تتاثر  التي  اخلرضوات   -3
يفضل  احلرارة  درجات  بانخفاض 

خزهنا فياجلرار اسفل الثالجة
قبل  الطعام  لبقايا  بالنسبة   -4
صحية  اوان  يف  وضعها  ختزينها 
ويفضل تغليفها بالنايلون وتكون يف 

رف خاص هبا 

واالسامك  للحوم  بالنسبة   -5
يف  مادة  كل  وضع  فيتم  والدجاج 
كيس نايلون وختزن يف الفريزبحيث 
لربام  التي  املاء  اوان  عىل  يؤثر  ال 

حتتاجها العائلة للثلج
متابعة هذه املخزونات من   -6
تاخر  وعدم  استعامهلا  وقت  حيث 

حفظها يف الثالجة 
يف  جانبي  مكان  هنالك   -7
التي  االدوية  حلفظ  خيصص  الباب 

تتطلب درجة حرارة منخفضة

ترتيب الثالجة
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صيدلية المنزل
 مهمة في المنزل

وجود صيدلية يف املنزل أمر رضوري 
ومهم للعائلة فيمكن األستفادة منها 
افراد  احد  يصيب  طارىء  أمر  ألي 
حلفظ  امهيتها  اىل  اضافة  االرسة 
عند  وخاصة  الضياع  من  االدوية 
متناول  عن  وبعيدًا  اليها  احلاجة 
رضورة  عن  فضاًل  االطفال  ايدي 
اجراء جرد دوري واستبعاد ما ليس 
انتهت صالحيته من  او ما  رضوريًا 

االدوية والعقاقري االخرى.
اقسام  عدة  اىل  الصيدلية  تقسم 

حسب املواد املتوفرة فيها: 
املواد  وحيوي  االول:  القسم 
والقطن  الشاش  وهي:  االساسية 
والبالسرتواالربطة ملعاجلة احلوادث 
اىل  اضافة  سليمة  بطريقة  البسيطة 
مرهم ملعاجلة احلروق حتى ال يلجأ 

البعض اىل استعامل مواد مرضة مثل 
معجون االسنان لتربيد احلروق. 

املواد  فيه  يوضع  الثان:  القسم 
خفض  ادوية  وهي:  العالجية 
االالم  ختفيف  وادوية  احلرارة 
املعارضة )رشاب او حبوب( وايضًا 
ادوية املغص وحقن ومواد مطهرة. 

كثرية  ادوية  هناك  الثالث:  القسم 
جزء  ويبقى  باستعامهلا  االهل  يقوم 
منها  التخلص  اما جيري  منها وهذه 
استعامهلا  عىل  تدل  بطريقة  حتفظ  او 
وانتهاء صالحيتها وهذه املواد هي: 
التي  )البودرة(  احليوية  املضادات 
تذوب يف املاء عند االستعامل حيث 
سبعة  االكثر  عىل  صالحيتها  تكون 

ايام من تاريخ التذويب. 

كيفية عمل الصيدلية

1 ـ ان يكون مكاهنا يف احدى زوايا 
يصل  ال  كي  مرتفع  وبمكان  املنزل 

اليها االطفال.
ـ ان تكون يف مكان جيد للتهوية   2
بعيدًا عن احلرارة العالية والرطوبة.

تكفي  حيث  واسعة  تكون  ان  ـ   3
لوضع االدوية بسالسة.

فيها  االدوية  تصنيف  جيري  ـ   4
االستعامل  حسب  الرفوف  عىل 
انتهاء  مدة  عىل  بقلم  االشارة  مع 
ايضًا  وجيب  االدوية  هذه  صالحية 
ان يشري عليها اي شخص يستعمل 
هذا العالج: االب او االم او اي فرد 

من االرسة.
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 :)d(من احاديث املعصومني
الظامل  يوم  من  أشّد  الظامل  عىل  املظلوم  *يوم 

عىل املظلوم.
*العامل بالظلم ،و املعني عليه ، و الرايض به 

رشكاء ثالثة .
*ال تضيعّن حّق أخيك اّتكاال عىل ما بينك و 

بينه ، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه .
قبلك  لألرشار  كان  من  وزرائك  رّش  *إن 

وزيرا . 
أمور  يف  انظر  ثم  اآلثام  يف  رشكهم  من  *و 
حماباة  توهّلم  ال  و  اختبارا  فاستعملهم  عاّملك 

و أثرة .
*إحذر كل عمل يعمل به يف الرّس و يستحى 

منه يف العالنية .

ظلم الضعيف أفحش الظلم 

اوجب  املقدس  الشارع  ان  صحيح 
الصالة  عند  للرجل  العورة  سرت 
نبايل  ال  ان  يعني  ال  هذا  ولكن 
البيت  يف  الصالة  عند  بمالبسنا 
من  جدا  مهمة  فالقيافة   ، لوحدنا 
من  تنبع  التي  االخالقية  الناحية 
عز  اهلل  يدي  بني  الوقوف  احرتام 
املالبس  يرتدي  فالبعض  وجل، 
بني  ليقف  فقط  والرسوال  الداخلية 
مثل   ، للصالة  وجل  عز  اهلل  يدي 
نظر  وجهة  فيه  اخالقيا  املوقف  هذا 
تستطيع  هل  مظهرك  تذكر  ودائام   ،
؟  الشكل  هبذا  الناس  بني  تظهر  ان 
وقس عىل ذلك فاذا انت امام العبد 
فكيف  هذه  مالبسك  من  تستحي 

امام رب العباد ؟

قيافتك 
عند الصالة في بيتك
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حلول العدد السابق

-1
1000 = 999 + 9 ÷ 9

-2
233 زوجًا من الأرانب

2. احلذاء. 1.  اأبوك.    
3. كّل ال�شهور.     4. عجلتا الدراجة الهوائية.

5. مل تكن متطر ال�شماء.
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لألذكياء فقط

اجب بسرعة

* الشكل اهلنديس الذي ليس له بداية وال هناية؟
* من هو الذي يرى عدوه وصديقه بعني واحدة؟

* من هو الذي يفرح كثريًا إذا أصبح أعور؟
* هلا عنق وليس هلا رأس؟

* حيوان يستطيع حك أذنه بأنفه؟
* اين يوجد البحر الذي الماء فيه؟ 

**رتب االكواب تبادليًا**
** ) كوب فارغ ثم ممتيلء ثم فارغ ثم ممتيلء  وهكذا(** 

**بتحريك كوب واحد **

 اختبر ذكائك

خدعة بصرية 34

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E

واحة



العراق  يف  حيدث  ما  عكِس  عىل 
)الطبيعة(  حلرمة  انتهاك  من 
إىل  وحتويلها  البساتني  وجتريف 
ففي  صاّمء..  كونكريتية  كتل 
احرتام  هنالك  األخرى  الدول 
صحية  اثار  من  هلا  ملا  للطبيعة 
الدول  ومجالية.وجتتهد  ونفسية 
الزراعية  أراضيها  محاية  عىل 
تعمل  بل  املزروعات..  ووقاية 
وحتويلها  الصحارى  زراعة  عىل 
مبهجة  خرضاء  مناطق  إىل 

وتتخلص  نقاًء  أكثًر  جوًا  لتخلق 
ظاهرة  من  الوقت  نفس  يف 
الرتابية..  والعواصف  التصّحر 
العيش  لقمة  توفري  عن  فضاًل 
الشباب.وال  من  للكثري  والعمل 
جمّرد  بالطبيعة  االهتامم  هذا  ُيعّد 
إنسانية  ثقافة  وإنام  روتيني  عمل 
من  بدءًا  عليها  اعتادوا  عالية 
الورود  وشتالت  املنزل  حديقة 
املتنوعة وانطالقًا صوَب الطبيعة 
الضخمة  املحميات  وبناء  األم 

واحليوان  النبايت  اجلنس  حلامية 
واالنقراض  اهلالك  من  أيضًا 
التخطيطات  بوجه  والوقوف 
املناطق  هتدد  التي  العشوائية 
اخلرضاء وتستحل حرمتها، وكم 
مجيل جدًا لو راعينا ذلك يف بلدنا 
يسّمى  مىض  ما  يف  كان  الذي 
نخيله  لكثرة  نسبة  السواد  ببالد 
وهوائه العذب، وحتول يف اآلونة 
األخرية إىل صحراء تلتهُم راحتنا 

ونخيلنا الباسق.

 ثقافة احترام الطبيعة
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1. وفاة السيدة خدجية بنت خويلد عليها السالم يف السنة العارشة من املبعث، عىل رواية  
1. غزوة تبوك يف 9 ه�   

1. احرتق املسجد النبوي بحيث اهنار بناء املسجد وحتطم املنرب سنة 654 ه�.
2. تويل اإلمام الرضا )عليه السالم( والية عهد املأمون العبايس سنة 201ه�  

3. نزل اإلنجيل عىل نبي اهلل عيسى عليه السالم، عىل رواية
6. البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا )عليه السالم( 201ه� )عىل رواية(   

6. نزول التوراة عىل موسى )عليه السالم(
7. وفاة أبوطالب )عليه السالم( عم الرسول صىل اهلل عليه وآله و كافله )10 بعد البعثة(

10. ذكرى وفاة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد )عليها السالم( سنة احلزن )10 بعد البعثة و السنة الثالثة ق.ه�(
12. يوم املوآخاة يبن املهاجرين واألنصار يف املدينة و قد آخى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بينه و بني عيل )عليه 

السالم(  
15.  والدة اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( 2ه�   

15. خروج مسلم بن عقيل رسواًل عن احلسني )عليهام السالم( ألهل الكوفة 60ه�  
 17. ليلة بدر وهى ليلة الفرقان 2ه�.

 18. نزول الزبور عىل داوود )عليه السالم( .
 18. بعد غروب هذا اليوم تبدأ ليايل القدر املباركة.

 19. جرح أمري املؤمنني )عليه السالم( بسيف عبدالرمحن بن ملجم املرادي اخلارجي سنة 40 ه�  .
20.  فتح مكة 8ه�  .

20. فتح مرص 20ه�  .

20. احتامل ليلة القدر.
 21. استشهاد أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( متأثرًا بجرحه 40ه�.

 22. ليلة نزول القرآن.
27. تويف الشيخ حممد باقر املشتهر باملجليس صاحب كتاب بحار األنوار سنة 1111 ه�

27. يف العرشين من شهر رمضان سنة 1399 هجرية 1979/8/7م أعلن االمام اخلميني اليوم السابع والعرشون 
اليوم العاملي للقدس 

28. فرض زكاة الفطر سنة 2 هجرية  
29. ميالد رسول اهلل السيد املسيح )عليه السالم(.

مناسبات 
شهر رمضان


