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 ٍّ قاَل رسوُل اهلل )صىل اهلل عليه وآله( - ليَِعليِ
، ُاطُلُبوا املَعروَف ميِن  ُّ )عليه السالم(: يا َعليِ
م، وال َتطُلبوُه  تي َتعيشوا يف أكنافيِهيِ ُرَحاءيِ ُأمَّ
م  ُل َعَليهيِ عَنَة َتنزيِ م؛ َفإيِنَّ اللَّ َيةيِ ُقلوُبُ َن القاسيِ ميِ
ُّ إنَّ اهلَل َتعاىل َخَلَق املَعروَف وَخَلَق َلُه  يا َعىليِ
فيِعاَلُم،  م  إَليهيِ وَحبََّب  م  إَليهيِ َبُه  َفَحبَّ أهاًل؛ 
َه املاَء يفيِ اأَلرضيِ  م ُطاّلَبُه َكام َوجَّ َه إَليهيِ وَوجَّ

ا أهُلها. اجَلريَبةيِ ليَِتحيا بيِهيِ وَييا بيِ
نيا ُهم أهُل  ، إنَّ أهَل املَعروفيِ يفيِ الدُّ ُّ يا َعىليِ
عليه  اهلل  )صىل  وقال  َرةيِ،  اآلخيِ يفيِ  املَعروفيِ 
َع اهلُل أهَل  ياَمةيِ َجَ وآله( ايضا: إذا كاَن َيوُم القيِ
َفَيقوُل:  د،  واحيِ َصعيد  يف  ُهم  ُكلَّ املَعروفيِ 
َفَيقولوَن:  َفُخذوُه،  َقبيِلُتُه  َقد  َمعروُفُكم  هذا 
بيِهيِ  أوىل  وأنَت  بيِهيِ  َنصَنُع  ما  وَسيَِّدنا،  إَلنا 
ّنا؟! َفُخذُه أنَت، َفَيقوُل اهلُل عّز وجّل: وما  ميِ
ُخذوُه  ؟!  بيِاملَعروفيِ َمعروٌف  وأَنا  بيِهيِ  أصَنُع 
 ، نوبيِ بيِالذُّ خيِ  َلطُّ التَّ أهليِ  َعىل  بيِهيِ  قوا  َفَتَصدَّ
ُذنوٌب  وَعَليهيِ  َصديَقُه  ُجُل  الرَّ َلَيلَقى  ُه  َفإيِنَّ
ميِن  بيَِشء  َعَليهيِ  ُق  َفَيَتَصدَّ اجليِباليِ  َكَأمثاليِ 

َة. َمعروفيِهيِ َفَيدُخُل بيِهيِ اجَلنَّ

اهُل المعروف 



اّنه �شهُر اهلِل )عز وجل(، هذا ال�شهر له اجواء خا�شة يف العائلة امل�شلمة امللتزمة، اجواء خا�شة 
لكل حوا�س االن�شان، وال�شيام يخ�س هذه احلوا�س، فلي�س ال�شيام هو عدم الطعام؛ بل عدم 
�شماع الغيبة، عدم الكذب، عدم النظر اىل املحّرمات، عدم ال�شك والظن ال�شيئ، عدم الريبة، 
وزيادة يف الرحمة االلهية قيام ليله بالدعاء وقراءة القراآن و�شالة الليل، وال با�س مبتابعة 
الف�شائيات التي تعر�س برامج ترفيهية لي�س فيها ما ينايف ال�شرع، ومن اخلطاأ الفادح من 
يعتقد ان االلتزامات ال�شرعية ت�شبح مباحة ما بني الفطور وال�شحور، بل هي ا�شال حتى يف 

غري رم�شان ال جتوز ولكن تبعيتها يف رم�شان تكون ا�شد.
فلت�شتغل العائلة هذا ال�شهر الف�شيل باأق�شى درجات اال�شتعداد واال�شتغالل مبا فيها التخطيط 

ال�شليم لكميات الطعام وتزداد الربكة عندما يذكر اجلار جاره يف تبادل الطعام.
والأن ال�شهر هو �شهر اهلل عز وجل فان ابواب اجلنان مفتحة فيها فيا ايها امل�شلم اياك ان تطرق 

باب جهنم املغلقة..
رئي�س التحرير

افتتاحية

املوقع على �سبكة االنرتنيت 

www.ahrar.imamhussain.com

الربيد االإلكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احل�شينية املقد�شة

ق�شم االعالم - �شعبة الن�شر

07717964640 - 07801112651

رمضاُن المبارُك



للمآيس  مرسحًا  اجلاهيل  العرُص  كاَن 
ونواحيه  جماالته  خمتلف  يف  واألرزاء، 

الفكرية واملادية.

التسيب  ذلك  مآسيه،  أبشع  من  وكان 
هم  صيرّ مما  رة،  املدمرّ والفوىض  اخُللقي، 
يامرسون طباع الضواري، ورشيعة الغاب 
والسلب،  والفتك  والتناحر،  والتناكر 

والتشدق بالثأر واالنتقام.

بأنواره  وأطل  االسالم،  فجر  أرشق  فلام 
اخلالدة،  بمبادئه  استطاع  البرشية،  عىل 
املآيس،  تلك  ُيطبرّ  أن  الفذرّ  ودستوره 
ذلك  من  فأنشأ  األوزار،  تلك  وحيسم 
ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَ  ُكنُتْم   « اجلاهيل  القطيع 
وأخالقًا  وعلاًم  ورشيعة،  عقيدة  لِلنَّاِس« 
حمل  والنظام  الكفر،  حمل  اإليامن  فأحلرّ 
والسالم  اجلهل،  حمل  والعلم  الفوىض، 

حمل احلرب، والرمحة حمل االنتقام.

وتالشت تلك املفاهيم اجلاهلية، وخلفتها 
النبي  وراح  اجلديدة،  االسالمية  املبادئ 

أمة  وينشئ  يبني  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
مثالية تبذ األمم نظامًا، وأخالقًا وكاماًل.

راية  حتت  أشواطًا  املسلمون  سار  وكلام 
)صىل  األعظم  الرسول  وقيادة  القرآن، 
الكامل،  معارج  يف  توغلوا  وآله(  عليه  اهلل 
حققوا  حتى  املكارم،  آفاق  يف  وحلقوا 
الرشائع  حتققه  مل  بأسلوب  املؤاخاة  مبدأ 
العقيدة  أوارص  وأصبحت  واملبادئ، 
أقوى من أوارص النسب، ووشائج اإليامن 
تسمو عىل وشائج القومية والقبلية، وغدا 
املسلمون أمة واحدة، مرصوصة الصف، 
تفرقهم  ال  اللواء،  اقة  خفرّ الرصح،  شاخمة 

النعرات والفوارق.

َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّ النَّاُس  ا  َ َأيهُّ »َيا 
إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
َ َعِليٌم َخبٌِي  َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ  ِ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

}احلجرات/13{«.. 

نفوس  يف  يغرس  الكريم  القرآن  وطفق 
الروحي، مركزًا  التآخي  مفاهيم  املسلمني 

عىل ذلك بآياته العديدة وأساليبه احلكيمة 
ة. الفذرّ

قانونًا  ليكون  التآخي  ع  رشرّ فمرة 
َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمُنوَن  اَم  »إِنَّ للمسلمني 
وَن  ُتْرمَحُ ُكْم  َلَعلَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َأَخَوْيُكْم  َبنْيَ 

}احلجرات/10{«.

عوامل  من  حمذرًا  عليه  يؤكد  وأخرى 
والتآخي  التآلف  نعمة  ومذكرًا  الفرقة، 
والتناحر  التناكر  طول  بعد  االسالمي، 
َجِيًعا   ِ اهللرّ بَِحْبِل  َواْعَتِصُموْا   « اجلاهليني، 
إِْذ  َعَلْيُكْم   ِ اهللرّ نِْعَمَة  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َواَل 
َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َفَألََّف  َأْعَداًء  ُكنُتْم 
َن  مِّ ُحْفَرٍة  َشَفا  َعىَلَ  َوُكنُتْم  إِْخَواًنا  بِنِْعَمتِِه 
َلُكْم   ُ اهللرّ  ُ ُيَبنيِّ َكَذلَِك  ْنَها  مِّ َفَأنَقَذُكم  اِر  النَّ
َتُدوَن }آل عمران/103{«. ُكْم َتْ آَياتِِه َلَعلَّ

التآخي  تعزيز  يف  االسالم  َجهَد  وهكذا 
الروحي ومحاه من نوازع الفرقة واالنقسام، 
عه من دستور الروابط االجتامعية يف  بام رشرّ

نظامه اخلالد واليك نموذجًامن ذلك:

الروحيالتاآخي 
بنَي افراد 

اال�سرة خا�سة 
واملجتمع عامة
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1 - تسامى بشعور املسلمني وعواطفهم، 
ونزعاتا  العصبية،  النعرات  تسرتقها  أن 
جهها نحو اهلدف األسمى من  قة، وورّ املفررّ
طاعة اهللرّ تعاىل ورضاه: فاحلبرّ والبغض، 
كل  واخلذالن:  والنرص  واملنع،  والعطاء 
ذلك جيب أن يكون هللرّ عز وجل، وبذلك 
النزعات  وتتالشى  املؤاخاة،  عرى  تتوثق 
كالبنيان  املسلمون  ويغدو  املفرقة، 

املرصوص، يشدرّ بعضه بعضًا.

)عليهم  البيت  أهل  آثار  من  قبسًا  واليك 
السالم( يف هذا املقام:

عن اإلمام حممد الباقر )عليه السالم( قال: 
»قال رسول اهللرّ )صىل اهلل عليه وآله(: »ودرّ 
ُشعب  أعظم  من   ، اهللرّ يف  للمؤمن  املؤمن 
، وأبغض يف  اإليامن، أال ومن أحبرّ يف اهللرّ
، فهو من  ، ومنع يف اهللرّ ، وأعطى يف اهللرّ اهللرّ

.»» أصفياء اهللرّ

)عليه  الصادق  جعفُر  اإلمام  وقال 
السالم(: »إنرّ املتحابني يف اهللرّ يوم القيامة، 
عىل منابر من نور، قد أضاء نور وجوههم، 
ونور أجسادهم، ونور منابرهم، كل يشء 
حتى يعرفوا به، فيقال هؤالء املتحابون يف 

.» اهللرّ

وقال عيل بن احلسني )عليه السالم(: »إذا 
جع اهللرّ عز وجل األولني واآلخرين، قام 
مناد ينادي بصوت يسمع الناس، فيقول: 
؟ قال: فيقوم ُعُنق من  أين املتحابون يف اهللرّ
بغي  اجلنة  إىل  اذهبوا  هلم:  فيقال  الناس، 

حساب«.

أين؟  إىل  فيقولون:  املالئكة  فتلقاهم  قال: 
فيقولون: إىل اجلنة بغي حساب.

من  أنتم  رضب  فأي  فيقولون:  قال: 
. الناس؟ فيقولون: نحن املتحابون يف اهللرّ

أعاملكم؟  كانت  يشء  وأيرّ  فيقولون: 
. ، ونبغض يف اهللرّ قالوا: كنرّا نحبرّ يف اهللرّ

قال: فيقولون: نعم أجر العاملني«.

وقال اإلمام الصادق )عليه السالم(: »كل 
عىل  يبغض  ومل  الدين،  عىل  حيبرّ  مل  من 

الدين فال دين له«.

)عليه  جعفر  أيب  عن  اجلعفي  جابر  وعن 
السالم( قال: »إذا أردت أن تعلم أن فيك 
خيًا، فانظر إىل قلبك، فان كان حيب أهل 
ففيك  معصيته،  أهل  ويبغض   ، اهللرّ طاعة 
أهل  يبغض  كان  وإن  حيبك،  واهللرّ  خي، 

طاعة اهللرّ وحيبرّ أهل معصيته، فليس فيك 
.» خي، واهللرّ يبغضك، واملرء مع من أحبرّ

وحيقق  يؤلفهم،  فيام  املسلمني  ب  رغرّ  -  2
باحلق،  كالتوايص  والرخاء،  العزة  هلم 
العدل،  والتنارص عىل   ، الربِّ والتعاون عىل 
االقتصادية،  احلياة  جماالت  يف  والتكافل 
واحدة،  أرسة  الرشيعة  عرف  يف  فهم 
أفرادها  يسعد  ما  ويشقيها  يسعدها 

ويشقيهم.

دستورها »حممد رسول اهللرّ )صىل اهلل عليه 
وآله( والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء 

بينهم«.

)صىل  األعظم  الرسول  قول  وشعارها 
اهلل عليه وآله(: »من أصبح ال يتم بأمور 

املسلمني فليس بمسلم«.

الفرقة  عىل  يبعث  مما  املسلمني  ر  حذرّ  -  3
واالغتياب،  والبذاء  والفحش  والعداء، 
من  ونحوها  والغش،  واخليانة  والنميمة 
يف  ومبدؤهم  والضغائن،  الفتن  مثيات 

ذلك قول النبي )صىل اهلل عليه وآله(:

أمواهلم  عىل  الناس  أمنه  من  »املؤمن 
املسلمون من  ودمائهم، واملسلم من سلم 

يده

ولسانه، واملهاجر من هجر السيئات«.

ية  الودرّ العالقات  الفرص إلنامء  أتاح   - 4
بني املسلمني، كاحلث عىل التزاور، وارتياد 
املجتمعات  وشهود  الدينية،  املحافل 
ومناسك  اجلامعة  كصالة  االسالمية، 

احلج، ونحو ذلك.
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ال�سوؤال: �سخ�س تعمد االفطار 
يف �سهر رم�سان اثناء بداية 
بلوغه ومل يق�ِس ما عليه وال 
يعلم عدد االأيام وقد تكون 3 او 
4 اأيام فماذا يجب عليه عمله ؟

اجلواب: يجب عليه الق�ساء 
وال يجب الكفارة اإذا كان جاهاًل 
باحلكم وجتب اإذا كان عاملًا واإذا 
�سك يف املقدار يجوز اأن يقت�سر 
على االأقل ويجب على االأحوط 
كفارة التاأخري وهي دفع ٧٥0 
غرامًا من طعام لفقري واحد .

املرجع  الديني االعلى
 �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(

االفطار في 
بداية سن 
التكليف 
)الصوم (

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
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) حوارية النفاس ( 13

قال أيب: سأحدثك اليوم عن النفاس .
- وما النفاس؟

- دم تراه املرأة عند الوالدة أو بعدها بسبب 
الوالدة ونسمي املرأة عندئذ بالنفساء .

- وكم يستمر النفاس؟
أيام، وال حد القله  النفاس عرشة  أكثر   -

فقد يكون دقيقة
- وهل خيتلف النفاس بني امرأة وأخرى؟

حكم  منها  لكل  أقسام  ثالثة  النفساء   -
خاص هبا.

عندها  الدم  نزف  يتجاوز  ال  من  األول: 
ال��دم كلها  ن��زول  ف��رتة  أي��ام فتعترب  ع��رشة 

نفاسا 
أيام،  عرشة  دمها  نزف  يتجاوز  من  الثاين: 
كأن  حم��ددة  احليض  يف  عددية  ع��ادة  وهل��ا 
تكون عادتا يف احليض مخسة أيام من كل 
أيام  نفاسا، مخسة  فتعترب مدة عادتا  شهر، 
قليلة  االيام  كانت  واذا  السابق،  مثالنا  يف 

تعتربها استحاضة.
الثالث: من يتجاوز نزف دمها عرشة أيام، 
حمددة،  احليض  يف  عددية  عادة  هلا  وليس 

حكمها أن تعترب مدة نفاسها عرشة أيام.
النفساء ذات عادة يف احليض  إذا كانت   -
حمددة، وجتاوز نزف دمها عدد أيام عادتا 
وهي ال تدري هل سينقطع نزف الدم قبل 
عرشة أيام، أو سيستمر إىل ما بعد العرشة؟

عرشة  متام  إىل  العبادة  ترتك  أن  يمكنها   -
املدة  اعتربت  الدم  نزف  انقطع  فإن  أيام، 

العارش  اليوم  الدم  نفاسا، وإن جتاوز  كلها 
تغتسل وتعمل عمل املستحاضة.

- وتلك املدة الفاصلة بني هناية عادتا ومتام 
العرشة، تلك التي تركت فيها العبادة؟

- تعتربها استحاضة، وتقيض ما فاتا فيها 
من عبادة.

ثم  األول  اليوم  الدم يف  نزف  انقطع  إذا   -
العارش  اليوم  يف  أخ��رى  مرة  لينقطع  عاد 

مثال أو يف أي يوم كان قبله..؟
- كان النزف األول والنزف الثاين كالمها 

نفاسا.
- وفرتة النقاء الفاصلة بينهام؟

- ]حكمها أن جتمع فيها بني أعامل الطاهرة 
من النفاس وما ترتكه النفساء[.

ثم  ع���اد،  ث��م  ال���دم  ن��زف  انقطع  إذا   -
يتجاوز  مل  ثم عاد، وهكذا، ولكنه  انقطع، 

بمجموعه عرشة أيام؟
أيام  وأم��ا  نفاسا  كلها  ال��دم  أي��ام  كانت   -
الطاهرة  أع��امل  بني  فيها  ]فتجمع  النقاء 

وتروك النفساء[.

الدم  ثم رأت  نفاسها،  النفساء  إذا أمتت   -
بعد ذلك؟

- كل دم تراه النفساء بعد إمتام نفاسها وإىل 
سواء  استحاضة،  فهو  الحقة  أيام  عرشة 
يكن،  مل  أم  احليض  دم  بصفات  الدم  أكان 

وسواء أكان يف أيام عادتا أم مل يكن.
- وماذا يرتتب عىل النفساء من أحكام؟

- يرتتب عليها كل ما ترتب عىل احلائض 
من أحكام سواء

أكانت واجبات أم مستحبات أم مكروهات 
أم حمرمات ]حتى حرمة قراءة آية السجدة 
مكة  مسجدي  ودخول  العزائم،  سور  من 
ودخول  االجتياز،  نحو  عىل  ولو  واملدينة 
املساجد األخرى بغي اجتياز، ووضع يشء 

يف املساجد[ راجع حوارية احليض.

حوارات فقهية
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قصُة الراعي والخراف
الناس  الذين غزوا بغداد كانت تطوف يف أزقتها فرأت جعًا من  القادة  ابنة احد  انَّ  حُيكى 
يلتف�ون عىل رجل منهم فسألت عنه فإذا هو عامل من علامء املسلمني فأمرت بإحضاره فلام 
مثل بني يديا سألته: »ألستم املؤمنني باهلل؟«، قال: »بىل«، قالت: »أال تزعمون أن اهلل يؤيد 
بنرصه من يشاء؟«، قال: »بىل«، قالت: »أمل ينرصنا اهلل عليكم؟«، قال: »بىل«، قالت: »أفال 

يعني ذلك أننا أحب إىل اهلل منكم؟«، قال: »ال«.
قطيعه  مع  يكون  »أال  قال:  »بىل«،  قالت:  الغنم؟«  راعي  تعرفني  »أال  قال:  »مِلَّ؟«،  قالت: 
بعض الكالب؟«، قالت: »بىل«، قال: »ما يفعل الراعي إذا رشدت بعض أغنامه وخرجت 
عن سلطانه؟«، قالت: »يرسل عليها كالبه لتعيدها إىل سلطانه«، قال: »كم تستمر يف مطاردة 
اخلراف؟«، قالت: »ما دامت شاردة«، قال: »فأنتم الكالب يف أرضه، وطاملا بقينا شاردين 

عن منهج اهلل وطاعته فستبقون وراءنا حتى نعود اليه«..
وقد روى عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »ال تزال أمتي بخي ما أمروا باملعروف، وهنوا 
، فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات، وسلط بعضهم عىل  عن املنكر، وتعاونوا عىل الربِّ

بعض، ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء«..

جيثُو الشاب الفلسطيني الفنان أمحد ياسني عىل ركبتيه بني جذوع نبتة »الصبار« ممتلئة األشواك، وخيط بريشته الفنية وجه امرأة فلسطينية ترصخ 
قهرًا من ظلم االحتالل اإلرسائييل، ولوحة عىل نبتة الصبار ُأخرى ليٍد تتحدى الشوك وتقبض عىل مفتاح العودة يف مشهد حياكي قصة صمود 

متمسك يف حق العودة.. رغم ما يعيشه من ضنك احلياة واملعاناة اليومية التي يفرضها عليه االحتالل اإلرسائييل..
د الفنان ياسني الذي مل يتجاوز عمره الواحد  وعىل ألواح »الصبار« املنترشة يف بلدة »عصية الشاملية«، شاميل مدينة نابلس بالضفة الغربية جيسرّ
والعرشين عامًا برسوماته البسيطة، حكاية صمود شعب ذاق الترشيد والقهر واألمل وال يزال يتمسك يف حقوقه املنزوعة منه، ياسني الذي اختار 
أن خيرج عن املألوف وجد ضالته يف لوحات نبتة »الصبار« كبديل عن الورق الذي اعتاد جيع الفنانني الرسم عليه، من أجل أن يمزج األمل باألمل 

وخيلط الشوك بالصمود ويربز بعضا من املعاناة الفلسطينية..

خارجَ المألوف:
 لم يجد سوى 
الصبار ترجمانا 
لحكايات الصبر

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
8

من هنا وهناك



أخي صاحب املؤسسة ال 
متّن بعطائك! وال جترْح من 
كان  بحاجتك! وال تطلب 
املنة والرياء فأنه ُيذهب ثواب 
العمل

عدســـــةالعائلة

 رغم االحتراق
 اال انها انبت

 سعفا .. نخلة
 تحكي صمود

 العراقيين على
الشدائد

 طفلة ادركت
 ان الحشدَ هو

 صمام االمان
 للوطن فاقدمت

 على التبرع
 بمصوغاتها

الذهبية

مقاتل من الحشد 
لم ينَس مصابه 

بقطع قدمه
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)رض��وان  اخلثعمية  عميس  بنت  أس��امء 
املؤمنني  أم��ي  اإلم��ام  زوج��ة  عليها(  اهلل 
)عليه السالم(، اسلمت يف بداية الدعوة 
سجله  ما  املواقف  من  وهلا  اإلسالمية، 
من  وتعدهُّ  نور،  من  بأحرف  التاريخ  لنا 
النساء األوائل يف اإلسالم، وكانت تكثر 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  السؤال  من 
وهاجرت  منه،  دينها  معامل  لتتعلم  وآله( 
مع زوجها جعفر إىل احلبشة يف أوائل َمْن 
من  اهلل  سبيل  يف  األذى  وحتملت  هاجر 

القريب والبعيد..
إىل  احلبشة  أرض  م��ن  ع��ادت  وعندما 
حبشية،  يا  عمر:  هلا  قال  املنورة  املدينة 
لعمري  »أي،  فقالت:  باهلجرة،  سبقناكم 
)صىل  اهلل  رسول  مع  كنتم  صدقت،  لقد 

م  ويعلِّ جائعكم،  يطعم  وآل��ه(  عليه  اهلل 
جاهلكم، وكنا البعداء الطرداء، أما واهلل 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  آلتني 
فألذكرنَّ له ذلك«، فأتت إىل النبي )صىل 
عمر،  بمقالة  وأخربته  وآل��ه(،  عليه  اهلل 
»للناس  هلا:  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  فقال 
اهلجرة  هجرتان،  ولكم  واح��دة،  هجرة 
األوىل للحبشة، والثانية للمدينة املنورة«.

وولدت من جعفر بن أيب طالب )عليهام 
أبناء،  ثالثة  )الطيار(،  ب�  امللقب  السالم( 
اهلل  )س��الم  زينب  زوج  اهلل  عبد  أوهل��م: 
عون،  والثالث:  حممد،  والثاين:  عليها(، 
وبعد استشهاده يف واقعة مؤتة تزوج منها 
أبو بكر، فولدت منه حممد بن أيب بكر يف 
أمي  تزوجها  وفاته  وبعد  ال��وداع،  حجة 

بن  حممد  فرتبى  السالم(،  )عليه  املؤمنني 
وخرجيه،  ربيبه  فكان  حجره،  يف  بكر  أيب 
وبعد ذلك ولدت له )عليه السالم( حييى 

وحممد االصغر..
أمي  عند  جاريًا  كان  بكر  ايب  بن  وحممد 
أوالده،  جمرى  السالم(  )عليه  املؤمنني 
الصبا،  زمن  من  والتشيع  ال��والء  رضع 
واستقى من أمه ومربيه، فلم يكن يعرف 
أبًا له غي عيل )عليه السالم(، وال يعتقد 
اإلم��ام  ق��ال  حترّى  غ��يه،  فضيلة  ألح��د 
)عليه السالم( فيه: »حممد ابني من صلب 
القاسم(، وكان من  )أبا  بكر«، وكناه  أيب 
يثنى  اكهم، وكان ممن  املسلمني ونسرّ ُعبرّاد 
وهو  واجتهاده،  وعبادته  لفضله  عليه 
التاريخ  تزين  الذين  الشباب  القادة  من 

أم شهيد مصر
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االسالمي هبم، عيرّنه أمي املؤمنني )عليه 
السالم( واليًا عليها، ثمرّ إن اإلمام عهد 
توىل  وق��د  ل��ه،  ناصحًا  وأوص���اه  إليه 
مدبرّرًا  كاماًل  شهرًا  ولبث  مرص،  والية 
ذا  وواليا  حمنرّكا  قائدا  ال��والي��ة،  أم��ور 
ابن ايب سفيان  سياسة قوية، لكن دهاء 
مرصا  قصد  الذي  العاص  بن  وعمرو 
بجيش كبي، وبعد معارك بني الطرفني، 
واستشهاد خية أصحاب حممد بن أيب 
ان  حديج   بن  معاوية  استطاع  بكر، 
يقتل حممدا ظمآنا وحيرقه يف جوف محاٍر 

صابرا حمتسبا عند اهلل تعاىل.
تفتخر،  أن  وبناًء عىل ذلك حيق ألسامء 
لها  فمن األمثلة الدالة عىل صربها وحتمِّ
اهلل  رسول  أن  هو  عليها(  اهلل  )رضوان 
)صىل اهلل عليه وآله( وبعد مقتل زوجها 
»يا  هلا:  فقال  بيتها  إىل  ذهب  مؤتة،  يف 
هبم،  فجاءته  جعفر؟،  بنو  أين  أس��امء، 
أس��امء:  فقالت  وشمهم«..  فضمهم 
جعفر  عن  بلغك  لعله  اهلل،  رسول  أي 
يا  جعفر،  ُقتل  »ن��ع��م،  ق��ال:  يشء؟، 
ترضيب  وال  هجرًا،  يل  تقويل  ال  أس��امء 
صدرًا..«، وقال: عىل مثل جعفر فلتبك 
الباكية«، ووردت كثي من الروايات يف 
منزلة أسامء وعلو مكانتها يف اإلسالم، 
)عليه  الباقر  اإلمام  عن  روي  ما  ومنها 
السالم( أنه قال يف أخوات اجلنة: »رحم 
هن:  اجلنة، فسامَّ أهل  اهلل األخوات من 
أسامء بنت عميس اخلثعمية..«، وروي 
السالم(  )عليه  ال��ص��ادق  اإلم��ام  عن 
)عليه  املؤمنني  أمي  مع  »كان  قال:  أنه 

عرش  ثالثة  وكان  نفر،  مخسة  السالم( 
قبيلة مع معاوية، فأما اخلمسة: حممد بن 
النجابة  أتته  عليه   ) اهلل  رمحه   ( بكر  أيب 
وكان  عميس،  بنت  أسامء  أمه  قبل  من 

معه هاشم املرقال«.
وفاؤها للزهراء )سالم اهلل عليها(:

روي يف تزويج فاطمة )عليها السالم(: 
أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أمر 
باخلروج فخرجن مرسعات إال  النساء 
أسامء فقد تأخرت، فدخل النبي )صىل 
خرج  فلام  أسامء:  تقول  وآله(  عليه  اهلل 
رأى سوادي، فقال: َمن أنِت؟، فقلت: 
أن  آمرك  أمل  قال:  عميس،  بنت  أسامء 
اهلل،  رسول  يا  بىل  فقالت:  خترجي؟!، 
كنت  ولكن  خ��الف��ك،  ق��ص��دُت  وم��ا 
عند  فبكت  خ��دجي��ة  وف���اة  ح���رضت 
سيدة  وأنت  تبكني  هلا:  فقلت  وفاتا، 
اهلل،  رس��ول  وزوج���ة  العاملني،  نساء 
فقالت:  باجلنة؟!،  لسانه  عىل  ومبرشة 
زفافها  ليلة  املرأة  ولكن  بكيت  هلذا  ما 
ال بد هلا من امرأة، وفاطمة حديثة عهد 
بصبا، وأخاف أن ال يكون هلا َمن يتوىل 
عهد  لك  سيديت،  يا  هلا:  فقلت  أمرها، 
أن  الوقت  ذلك  إىل  بقيت  إن  عيلرّ  اهلل 
أقوم مقامِك يف ذلك األمر فبكى رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وقال: فأسأل 
اهلل أن حيرسك من فوقك، ومن حتتك، 
وعن  خلفك،  ومن  يديك،  بني  ومن 
الشيطان  من  شاملك،  وع��ن  يمينك، 
الرجيم«، وتوفيت )رضوان اهلل عليها( 

سنة اربعني للهجرة..
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فراغ  أوقات  اىل  حيتاجون  األطفاِل  كلهُّ 
من  حيبونه  ما  ممارسة  فيها  يستطيعون 
أنشطة، املهم هو أن تكون هذه األنشطة 
وهذا  وتصوراتم،  الهتاممهم  وفقًا 
لدى  فراغ  أوقات  توفر  عدم  ألن  مهم 
تسبب  التي  العوامل  احد  يعد  األطفال 
اليومية  احلياة  يف  نفسية  ضغوطًا  هلم 
وخيمة  وعواقب  سلبية  آثار  هلا  وتكون 
العنوان  هذا  يضم  املستقبلية،  حياتم  يف 
مصطلحًا يتألف من مقطعني مها الوقت 
والفراغ، فأما الوقت فهو يف اللغة مقدار 
من الزمن )الزبيدي، تاج العروس، ج5، 
ص135(، واما الفراغ فيعني الفراغ من 
العروس،ج22،  تاج  )الزبيدي،  الشغل 
ص543(، وهبذا فوقت الفراغ هو الوقت 
مرتبطني  غي  األطفال  فيه  يكون  الذي 
بواجب معني فيستغلونه يف النشاط الذي 
وقد  وقابلياتم،  قدراتم  مع  يتناسب 
الوقت  واالجتامع  النفس  علامء  ف  عررّ
املرء  فيه  يتحرر  الذي  الوقت  انه  عىل 
والذي  االخرى  والواجبات  العمل  من 
يمكن أن يستغل يف االسرتخاء والرتويح 
حاجات  تنمية  او  االجتامعي  واالنجاز 
شخصية )نورة بنت حممد بن عبد العزيز 
استثامر وقت  دور االرسة يف  املطرودي، 

االبتدائية،  املرحلة  تالميذ  عند  الفراغ 
رسالة ماجستي، ص14(.

فالطفل منذ نشأته مولع باللعب ميال اىل 
باملناظر  والتمتع  للفسحة  حمب  املغامرة 
اللعب  يف  دائمة  حركة  يف  فنراه  الطبيعية 
الركض  ويف  حينا  سنه  يف  كان  من  مع 
والتسلق احيانًا ويف ممارسة الرياضة تارة 
اخرى،  تارة  الكرة  بالعاب  اللعب  ويف 
األفراد  حياة  يف  كبية  أمهية  وللوقت 
اهلل  )صىل  حممدا  الرسول  نجد  وألمهيته 
عليه وآله وسلم( قد حث عىل االستفادة 
»اغتنم  قوله:  يف  األمثل  بالشكل  منه 
هرمك  قبل  شبابك  مخس:  قبل  مخسًا 
وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 
قبل  وحياتك  شغلك  قبل  وفراغك 
ج1،  الشيعة،  وسائل  )العاميل،  موتك« 

ص114(.
استثامرا  األطفال  عند  الوقت  والستثامر 
واملربني  اآلباء  من  األمر  يتطلب  امثال 
والعاملني يف جمال رعاية األطفال معرفة 
بلورة  يف  وأمهيتها  املرحلة  هذه  خطورة 
والبد  مستقباًل  الراشدين  شخصيات 
هلم من رعاية وتوجيه واستغالل أوقات 
الفراغ بام يناسبها ويأيت يف مقدمة وسائل 
ملء الفراغ عند األطفال ما قدمه اإلسالم 

من توجيهاته السامية التي عالج هبا الفراغ 
الوسائل  هذه  أعظم  ومن  األطفال  لدى 
الصالة  والسيام  العبادات  عىل  تعوديم 
التي عدها اإلسالم عمود الدين وقوامه 
روحية  فوائد  من  هلا  ملا  األسايس  وركنه 
ومنافع جسمية وأثار خلقية ونفسية ألن 
إلزامية  رياضة  كوهنا  عديدة  فوائد  فيها 
حيرك املسلم فيها جيع أعضائه ومفاصله 
ونظافة إجبارية ملا يسبق الصالة من أفعال 
واألنف  والفم  الشعر  وتنظيف  الوضوء 
البدن  طهارة  عن   ً فضال  واألسنان 
والثوب واملكان وفيها تدريب عىل امليش 
املسجد يف كل وقت  اىل  السي  وذلك يف 
األطفال  وتشجيع  الصالة،  أوقات  من 
اهلادفة  باملطالعة  فراغهم  إشغال  يف 
والنزهة الربيئة إضافة اىل ممارسة األنشطة 
فوائد  من  للرياضة  ملا  املختلفة  الرياضية 
والفائدة  بالنفع  الفرد  عىل  تعود  جسمية 
القران  لتحفيظ  دورات  إقامة  عن  فضال 
الفكرية  قابلياتم  تنمي  لألطفال  الكريم 
بأمور  فراغهم  أوقات  وتساعد عىل ملء 
تعود بالنفع عليهم آنيا ومستقباًل )عبداهلل 
ناصح علوان، تربية االوالد يف االسالم، 

ج1، ص132-130(.

األطفاُل
واستثماُر أوقات الفراغ

م.م خديجة ح�سن / جامعة الكوفة
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اليشء،  إىل  القلب  سكون  الطمأنينة 
األثر  ومنه  وقلقه،  اضطرابه  وعدم 
والكذب  طمأنينة،  الصدق  املعروف 
قلب  إليه  يطمئن  الصدق  أي  ريبة 
إليه،  سكونا  عنده  وجيد  السامع 

والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا.
وهي  القلب  عمل  من  والطمأنينة 
التي  املكاسب  ومن  باليشء،  الوثوق 
قلب  اىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يدخلها 
إذا  والقلق  اخلوف  مواضع  يف  املؤمن 
انقطع إىل عبادته باخلضوع والتواضع.. 
فالقلب ال يطمئن إال باإليامن واليقني، 
أمر  بام  إال  حصوهلام  إىل  سبيل  وال 
)صىل  ورسوله  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
أن  للمؤمن  بدرّ  وال  وآله(،  عليه  اهلل 
فيقول  ورشيعته،  حكمه  إىل  يطمئن 
َوَقاَل  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  امي 
َمَتاُع  النَّاُس  ا  َ َأيهُّ »َيا  السالم(:  )عليه 
َمْرَعاُه  ُبوا  َفَتَجنَّ ُموبٌِئ  ُحَطاٌم  ْنَيا  الدهُّ
َوُبْلَغُتَها  ُطَمْأنِيَنتَِها  ِمْن  َأْحَظى  ُقْلَعُتَها 

ِمْنَها  ُمْكثٍِر  َعىَل  ُحِكَم  ا  َثْرَوِتَ ِمْن  َأْزَكى 
اَحِة  بِالرَّ َعْنَها  َغنَِي  َمْن  َوُأِعنَي  بِاْلَفاَقِة 
َكَمهًا  َناِظَرْيِه  َأْعَقَبْت  ِزْبِرُجَها  َراَقُه  َمْن 
ْت َضِمَيُه  ا َمأَلَ َغَف هِبَ َوَمِن اْسَتْشَعَر الشَّ
َقْلبِِه  ُسَوْيَداِء  َعىَل  َرْقٌص  هَلُنَّ  َأْشَجانًا 
َحتَّى  َكَذلَِك  ُزُنُه  حَيْ َوَغمٌّ  َيْشَغُلُه  َهمٌّ 
ُمْنَقِطعًا  بِاْلَفَضاِء  َفُيْلَقى  بَِكَظِمِه  ُيْؤَخَذ 
َفَناُؤُه َوَعىَل اإْلِْخَواِن   ِ نًا َعىَل اهللَّ َراُه َهيِّ َأهْبَ
بَِعنْيِ  ْنَيا  الدهُّ إىَِل  امْلُْؤِمُن  َيْنُظُر  اَم  َوإِنَّ إِْلَقاُؤُه 

ااِلْضِطَراِر  بَِبْطِن  ِمْنَها  َوَيْقَتاُت  ااِلْعتَِباِر 
إِْن  َواإْلِْبَغاِض  امْلَْقِت  بُِأُذِن  ِفيَها  َوَيْسَمُع 
ِقيَل َأْثَرى ِقيَل َأْكَدى َوإِْن ُفِرَح َلُه بِاْلَبَقاِء 
ِفيِه  َيْوٌم  َيْأِتِْم  َومَلْ  َهَذا  بِاْلَفَناِء  َلُه  ُحِزَن 

ُيْبِلُسوَن«، )هنج البالغة(.

القلب ال 
يطمئن

إال 
باإليمان 
واليقين 
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يرتك  مل  نفسه،  منغلقا عىل  ولسنوات طويلة  العراُق  كاَن 
لشعبه متنفسا ليواكب تغيات العامل وما حيدث فيه، لكنه 
يف الوقت الذي ُأسقط فيه النظام انفتح العراق عىل العامل، 
وأصبح مكانا الستقبال كل ما يفد إليه من أفكار جديدة، 
فرضت  جديدة  ثقافات  فدخلت  رسيعا،  التغيي  وصار 
تأثيه  كان  ما  ومنها  العراقي  املجتمع  بنية  يف  التغيي 
أكثر  عنفا،  أكثر  الطفل  فأصبح  األطفال،  عىل  واضحا 
بآالف  الصغار  النشغال  الدرايس،  مستواه  تدنى  متردا، 
األفكار التي تبعثها إليه كل وسائل التكنولوجيا احلديثة 

احلاثة عىل العنف. 
الكوادر  وكذلك  األمور  أولياء  يتعامل  كيف  وترى 
التعليمية يف املدارس للقضاء عىل الظواهر السلبية؟ وما 
الطفل  تفكي  تغي  أن  املمكن  من  التي  األساليب  هي 

واملراهق نحو اإلجيابية واألفكار اخلالقة؟

مشاكُل ال تنتهي..
 

الطفل عن  انحراف  اآلباء واألمهات من  يشتكي معظم 
تقول  إذ  أخرى  أمور  إىل  وانرصافه  بالدراسة  االهتامم 
الثالثة  املرحلة  يف  لطفل  وأم  موظفة  وهي  سامل(  )سهام 
جذب  مسألة  من  كثيا  »أعاين  األوىل:  املرحلة  يف  وآخر 
باأللعاب  مولعون  ألهنم  الدراسة  إىل  أطفايل  انتباه 
وهذا  املتحركة،  الرسوم  أفالم  ومشاهدة  االلكرتونية 
اللعب  يف  عنفا  أكثر  أصبحا  فقد  ترصفاتام  عىل  انعكس 
املرات  إحدى  شهدت  »أهنا  عن  منوهة  بعضهام«،  مع 
موقفا لطفليها ومها يسحبان  السكاكني للعب مع بعضهام 

أطفاُل اليوم بين العنف والتمرد
ألعاٌب وفضائياٌت كرتونيٌة تشجع العنف وتدعمه 

في ظل غياب الرقابة المجتمعية

اليل
 اله

ساء
مي�
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املتحركة واأللعاب  الرسوم  أبطال  لتقليد 
ال  »والدمها  إن  متأسفًة  االلكرتونية«، 
تلك  ممارسة  من  منعهام  عىل  يشجع 
األلعاب، بذريعة أن احلرمان سيؤدي هبام 
إىل البحث عن أشياء أخرى خارج املنزل 

ومها اليوم حتت السيطرة«.
فيام يؤكد األستاذ )حسن عبد عيل( معلم 
العنف  »حاالت  بأن  املدارس  إحدى  يف 
تتزايد كل يوم يف املدارس وحتى فرتة قريبة 
الدفاع  ألغراض  تستعمل  سكينا  وجدنا 
عن النفس والقتال لدى أحد التالميذ فيام 
بآلة  التالميذ  احد  بجرح  آخر  تلميذ  قام 
إىل فصله  أدى  ما  أيضا  كان حيملها  حادة 
صارمة  إجراءات  واختاذ  املدرسة  من 
ضد كل من نجد لديه مثل هكذا أسلحة 
املستمر  بالتوجيه  دوما  ونقوم  وأدوات 
التمسك  للتالميذ ونصحهم وحثهم عىل 
املؤثرات  ولكن  اإلسالمية  باألخالق 
تأثي  من  جذبا  أكثر  أصبحت  اخلارجية 

املدرسة أو األهل«.

مديرات  إحدى  تعرتف  أخرى  جهة  من 
جماراة  عن  »بعجزها  املتوسطة  املدارس 
كل  لدين  جتد  وهي  الطالبات  بعض 
إىل  التجميل  أدوات  ما هو ممنوع من  يوم 
األقراص الليزرية وحتى املالبس التي ال 
عدم  وكذلك  الدراسية  األجواء  تناسب 
اهلاتف  واستخدام  بالتعليامت  االلتزام 
النقال داخل املدرسة«، مضيفًة أهنا »حني 
بعضهم  جييب  األمور،  بأولياء  تستعني 
نعيش يف زمن  وأننا  بأهنا حرية شخصية، 
الديمقراطية  أن  هل  متسائلة  ديمقراطية، 
األطر  عن  خترج  أن  للفتاة  تبيح  املنشودة 
التي  والتعاليم  جمتمعها  هلا  وضعها  التي 

حث عليها دينها؟«. 

الشارع مل يعد املعلم األول..

تسعى  املايض  يف  املحافظة  العوائل  كانت 
خمتلفة  نشاطات  يف  أوالدها  إقحام  إىل 
وما  الشارع  عن  إلبعادهم  املنزل  داخل 
اىل  واملراهق  الطفل  تدعو  وسائل  من  فيه 
العنف  عوامل  تنبع  بينام  العنف  اكتساب 
تشكو  إذ  أيضا  املنزل  داخل  من  اليوم 
األوالد  من  لثالث  أم  أمحد(  )صباح 
أوالدها  يامرسه  الذي  العنف  من  الذكور 
ال  فمزاحهم  أيضا  املزاح  أو  اللعب  أثناء 
أو  الكاذبة  األسلحة  استخدام  من  خيلو 
يقلدون  كانوا  ما  وكثيا  احلادة  اآلالت 
الفضائية  القنوات  تعرضها  التي  املشاهد 
عىل  ع  شجرّ مما  »إن  مضيفة  واليوتيوب«، 
األطفال  العاب  استياد  ايضا،  ذلك 
متثل  التي  والدمى  كاألسلحة  العنيفة 
أدواتم  مع  اخلارقني  واألبطال  اجليوش 
احلادة حتى إن مشاهد العنف بني األطفال 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  انترشت 
متسائلة:  الكربى،  املشكلة  وهي  أيضا 

كيف نحمي أوالدنا«؟.
مدير  هاشم(  حممد  )محزة  األستاذ  ويؤكد 
من  هدف  »أهم  عىل  ابتدائية  مدرسة 
األهداف الرتبوية التي تسعى هلا املدرسة 
إنشاء  وهو  تربوية،  مؤسسة  باعتبارها 
يتحىل  وتعاىل  سبحانه  باهلل  مؤمن  جيل 
موضحا  الفاضلة«،  واألخالق  بالقيم 
أن ال يقرصرّ يف جوانب  »املعلم حياول  أن 
وتقويم  والنصح  والتوجيه  اإلرشاد 
السلوك وجعل الطفل إنسانا ملتزما، ففي 
أهله  ينفع  متزنا  إنسانا  سيصبح  املستقبل 
مدرستنا  أخذنا  »لو  أنه  مقرتحا   ، وبلده 
 650 من  أكثر  عىل  حتوي  فهي  نموذجا 
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ازدحام  إىل  يؤدي  كبي  عدد  وهذا  طالبا، 
نحاول  فنحن  لذا  بالتالميذ  الصفوف 
التوجيه  من  ُنكثر  أن  اآلخر  اجلانب  يف 
حاالت  من  نحدرّ  حتى  للتالميذ  الرتبوي 
العنف أثناء الفرص وأثناء الدروس أيضا 
فنحن نتعامل مع الطالب بأسلوب تربوي 
وهو أسلوب التفاهم مع اآلخر بعيدا عن 

العنف«.

مشكلة ليست كبرية..

نشهده  ملا  حلول  إلجياد  نسعى  نحن 
تأثر  الذي  للطفل،  مرتٍد  واقع  من  اليوم 
الدول  من  إلينا  الوافدة  بالتيارات  رسيعا 
سعدي  الدكتور  ويوضح  األخرى، 
املوسوي أستاذ قسم إدارة األعامل يف كلية 

اإلدارة واالقتصاد بجامعة كربالء، كيفية 
ع من حجم  ذلك فيقول: »جيب أن ال نوسرّ
العوائل  من  نامذج  وجود  ملجرد  املشكلة 
كانت  فإذا  أطفاهلا،  توجيه  حتسن  ال  التي 
اليوم  املجتمع  منها  يعاين  عامة  مشكلة 
أخذت  فهي  شاملة،  مشكلة  ليست  فهي 
البيت  هو  األساس  يبقى  ولكن  بالتوسع 
البيت  يف  الفرد  إعداد  تم  فلو  واملدرسة، 
والتزمت  صحيحا  إعدادا  واملدرسة 
عليه  نشأ  الذي  الرتبوي  بالنظام  األرسة 
املشكلة  أن  املؤكد  فمن  واألجداد  اآلباء 

ستتقلص ونتجاوزها«.
وتوافقه الرأي الدكتورة وجدان الشمري 
جمال  يف  وناشطة  أيضا  جامعية  أستاذة 
الطفل  منع  جيب  »ال  البرشية،  التنمية 
يف  حدود  له  توضع  أن  جيب  بل  باتا  منعا 

كل يشء منذ البداية الن الطفل ال يعرف 
فلو  نفسه،  سيؤذي  وربام  نفسه  مصلحة 
دناه مثال منذ أن يبدأ بالفهم واإلدراك  عورّ
بعد السنة األوىل من عمره أن يتفرج عىل 
مه العنف  قنوات تلفزيونية مفيدة وال تعلرّ
أو األخالق السيئة ولو أكثرت األم واألب 
لكل ترصفاته  واالنتباه  التوجيه  من  أيضا 
نفسه  عن  للتعبي  الكايف  الوقت  ومنحوه 
والتكلم معه، لكانت السيطرة عليه أسهل 
اآلباء  اغلب  فان  لألسف  ولكن  بكثي، 
واألمهات اليوم مشغولون بالعمل وتوفي 
مستلزمات األوالد املادية متناسني احلاجة 
يلجأ  وبالتايل  الرتبوي،  التوجيه  األهم يف 
ويتعلم  واألقران  التلفزيون  إىل  الطفل 
أشياء خارجة عن أسس الرتبية الصحيحة 

وربام ال ينتبه الوالدان إليه إال متأخرا«.
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�سكوتها مرفو�سة.. 
ق�سية العدد

وزوجها بحاجة اىل توعية

هذه القضايا نعرضها من الواقع العراقي 
عرضها  خالل  من  نحاول  حقيقة  وهي 
تقديم احللول والنصيحة والتنبيه ملن قد 
يكون غافال او وامها، وليس كل شكوى 
ما  وهذا  قائلها  احقية  عىل  تدل  تردنا 
العدد.تقول  هلذا  قضيتنا  يف  سنعرضه 
صاحبة الشكوى« انا ام ألربع بنات ومع 
يتضجور  زوجي  كان  بنت  كل  والدة 
وخيتلق املشاكل وكأين السبب فيام رزقنا 
انثى، ومهام  اهلل )عز وجل( من مولودة 
انا ومن اعرفه ممن له تأثي عىل  حاولت 
زوجي ان اقنعه بام رزقنا اال انه يسكت 
وال يرد ووجهه يدل عىل عدم االقتناع، 
بانه  تديدات  اسمعني  الرابع  محيل  يف 
بثانية، وهذا  فانه سيتزوج  بنتا  كانت  لو 
)عز  اهلل  اىل  اترضع  وبدأت  منه  آملني  ما 

وجل( ان يرزقني ولدا، ولكن مشيئة اهلل 
تعاىل، فوق ارادتنا وله احلكمة من ذلك. 
ارملة  وهي  ثانية  زوجة  اختار  وبالفعل 
ولديا ولدان صغيان حيث اقنع نفسه 
بان هذه الزوجة ستلد له ولدا طاملا هي 
اهلل  شاء  ولكن  الزواج  وتم  لولدين،  ام 
الثانية  عكس ما متنى ومل تلد له الزوجة 
اال بنتني وبدأ يعيش يف رصاع مع نفسه، 
واريد  اشكوه  انا  هذه  قضيتي  يف  وهنا 

حقوقي..
املجلة: االخت صاحبة الشكوى 

شكوتك مرفوضة ان كان يف خلدك 
ان يرتك زوجته الثانية، وليس لك من 

احلقوق املادية او ما تلزمني زوجك 
فيه اال النفقة، ولكن نوجه كالمنا 
لزوجك ومن قد يفكر تفكيه، ان 

مسالة املولود بنت او ولد اثبت العلم 
احلديث ان السبب يعود للرجل وليس 
للمرأة، هذا ان صح العلم، وحتى ان 

مل يصح! فيجب االيامن املطلق باهلل 
)عز وجل( وبام يقسمه لنا، وجيب ان 
تبتعد عن النظرة اخلاطئة بخصوص 
االفضلية فلكل انسان ذكر او انثى 

حقوقه وكرامته وواجباته، وكل ما ليس 
بإرادتنا فهو بإرادة اهلل )عز وجل(، واهلل 
ال يريد اىل عبد اال اخلي ولكننا نحن من 

يرفض اخلي يف بعض احلاالت ومنها 
هذه القضية، فالبنت حتتاج اىل تربية 
افضل من الولد وتعترب نعمة ورمحة 
للعائلة. كل ما يكون بإرادة اهلل )عز 

وجل( لذا فليكن بإرادتنا شكر اهللِ )عز 
وجل( عليه..
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يف االبداع ال يقف عند حد

بديال  بصيته  قوة  من  جيعل  الطموح  وهذا 
عن فقد برصه..

تستحقه  ما  تنل  مل  قد  التي  الرشحية  هذه 
فالكل  الظروف  تكن  ومهام  هذا  بلدنا  يف 
عىل  الرشحية  هذه  اىل  يلتفتوا  بان  مطالبون 
لديه من  املكفوف  بان  يعلموا  ان  تقدير  اقل 
عن  اطالقا  خيتلف  ال  والطموح  املشاعر 
فهنالك جماالت واسعة  الكفيف، وهلذا  غي 
لتنمية  الرشحية  هذه  فيها  ُترشك  ان  يمكن 
عن  ناهيكم  هذا  تقدير  اقل  عىل  مواهبهم 

بعض  جينبهم  الذي  االجتامعي  التواصل 
عاتق  عىل  امللقى  والدور  النفسية  االمراض 
الكفيف مع  ارسهم يكون االهم بني عالقة 

املجتمع.
العامل عمَل عىل اجياد وسائل تعوض الكفيف 
وكانه  الترصف  يستطيع  بحيث  برصه  فقد 
لغة  هلا  وضعت  االمور  وبعض  مبرص 
واالنكليزية  العربية  »برايل«  لغة  مثال  عاملية 
بعض  اىل  اضافة  واحدة،  العامل  كل  يف  هي 
البيضاء  العصا  مثال  منها  املساعدة  الوسائل 
او اللوحات احلسابية او الربنامج الناطق يف 
احلاسبة وحتى جهاز املوبايل، والبعض منهم 
فقد  الكرتونية،  او  فنية  اعامل  انجاز  ابدع يف 
عايشنا بعض االخوة املكفوفني يف الدورات 
التي اقامتها العتبة احلسينية املقدسة خصوصا 
هلم  االنصاري«،  اهلل  عبد  بن  »جابر  دورة 
عن  تقل  ال  مواهب  لديه  منهم  البعض  بان 
منظومة  يدير  فاحدهم  املبرصين،  مواهب 
وثالث  البدالة  عىل  يعمل  واخر  انرتنيت 
املواهب  اما  النقالة،  اهلواتف  اجهزة  يصلح 
االخرى من جتويد او قراءة الشعر او االنشاد 

فاهنم ابدعوا يف هذا املجال.
ومما يثلج الصدر هو ما قامت به املكفوفات 
من ابداعات يف الصناعات احلرفية اليدوية، 

املنزلية  االدوات  بعض  عمل  استطعن  فقد 
رائع  بشكل  للمنزل  والرضورية  اجلميلة 
اول  كان  وهذا  كفيفات،  اهنن  عىل  يدل  ال 
الطريق فمزيد  من الرعاية حتقق انجازات ما 

كانت لتخطر يف احلسبان.
الترصف مع املكفوف جيب ان يكون ترصفا 
معه  التعامل  بان  املكفوف  تشعر  ال  سليام 
خاص، بحيث جيب ان تكون الترصفات مع 
الكلامت كافية الن جتعل املكفوف يعلم كيف 
يترصف؟، هنالك بعض الترصفات يرفضها 
بعض املكفوفني مثال وضع اليد عىل ظهره او 
سحب يده اثناء السي، ومثل هذه الترصفات 

جيب احلذر منها مراعاة لشعورهم.
التاريخ  يف  فطاحل  مكفوفون  رجال  هنالك 
العامل  يف  العلمية  بصامتم  هلم  القرون  عرب 
السيام  فيها  ابدعوا  التي  العلوم  حيث  من 
بسبب  عليا  مناصب  تسنموا  وقد  االنسانية 
االسالمية  االمة  حرب  مثال  ومنهم  كفاءتم، 
عبد  بن  عفيف  الشهيد  ومنهم  عباس،  ابن 
اهلل  عبد  ابو  االمام  ثقة  ومنهم  االزري،  اهلل 
بصي،  ابو  املحدث  السالم(  )عليه  الصادق 
ويف العرص احلديث العامل اجلليل »هبة الدين 

الشهرستاين« رمحه اهلل. 

طموح املكفوفني 
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سواء  به  ُيعتزرّ  اجتامعي  موروث  بلد  لكلرّ 
وتتمتع  امللبس  أو  احلرفة  ناحية  من  كان 
بموروث  والوسطى  اجلنوبية  حمافظاتنا 
خاصة  علقة  له  امللبس  ناحية  من  شعبي 
العراقية  العباءة  ارتداء  وهو  أال  بالدين 
الديني  الرشعي  الزي  باعتبارها  النسائية 
العراقية  العباءة  ومتتاز  للنساء,  الصحيح 
النسائية بأهنا عبارة عن قطعتني من القامش 
الفتاة  جسد  لتغطي  معًا  خيطت  األسود 
الفضوليني،  نظر  من  ليصوهنا  البالغة 

وليزيرّنها بزيرّ العفة والفضيلة. 
األسواق  يف  األخية  اآلونة  يف  وانترشت 
عليها  أطلق  جديدة  وتصميامت  أنواع 
احلقيقة  يف  وهي  اإلسالمية(،  )العباءة 
التي من أجلها  الغاية  البعد عن  بعيدة كلرّ 
أهنا  رشوطها  من  والتي  العباءة،  وجدت 

وتعدرّ  املرأة,  جسد  تصف  وال  تشف  ال 
يف  تبث  التي  الوسائل  إحدى  العباءة  هذه 
احلجاب  ختريب  عىل  تعمل  لكي  املجتمع 
يفقد  بحيث  فلسفته  وتشويه  اإلسالمي 
الغاية التي وجد من أجلها يف إخفاء حماسن 
السفور  إىل  للفتاة  خفية  دعوة  وهي  املرأة, 
من حيث ال تعلم, وتشويه لصورة احلجاب 
امللتَزم والصحيح يف عينيها, ومن املعروف 
أنرّ الفتاة يف عمر الشباب تبحث عن كلرّ ما 
هو جديد ليميزها عن أقراهنا عماًل باملقولة 

املشهورة: )خالف ُتعرف(. 
أجلها  من  التي  األسباب  أحد  هي  وهذه 
عنهن  تتميز  لكي  ارتداءها  الفتاة  حتبذ 
العباءة  ارتداء  تعلل  ربام  أو  ملبسها,  يف 
بالعباءة  مقارنة  ثمنها  برخص  اإلسالمية 
قامشها  ثمن  بارتفاع  متتاز  التي  العراقية 

جيب  حال  كلرّ  وعىل  خياطتها  وتكاليف 
لبناتنا  نرشح  أن  أمور  كأولياء  علينا 
فيها  ملا  العراقية  العباءة  أمهية  العزيزات 
بناتنا  نفوس  هنيرّأ  وأن  ووقار,  حشمة  من 
وأن  احلجاب،  رسالة  حلمل  العزيزات 
أمام  العظيم  كالطود  إحداهن  تكون 
عن  الغريبة  واألفكار  احلياة  مغريات 
تكون حياة  امللتزم وأن  جمتمعنا اإلسالمي 
وعربة  قدوة  السالم  عليها  زينب  السيرّدة 
السيرّدة  كانت  إذ  الصعاب  هبا  يواجهن 
زينب عليها السالم جماهدة وحمتسبة وخي 
من محل فكر الرسالة خالل رحلتها األليمة 
وقعت  التي  األهوال  كلرّ  من  الرغم  عىل 
عليه  احلسني  اإلمام  أخيها  فقد  بعد  عليها 

السالم.

موروٌث ضاَع 
بيَن الحاضِر 

والماِضي
وفاء عمر عا�سور

مشاركة
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م��ي��زوب��روس��ت��ول  دواُء  ي��س��ت��خ��دُم 
بدء  لتحفيز   )Misoprostol(
ومعاجلة  اإلج��ه��اض  أو  امل��خ��اض 
بعض  يف  ال��وض��ع  بعد  م��ا  ن��زي��ف 
الكافية  غي  االنقباضات  ح��االت 
يف  املعدة  تقرحات  ملعاجلة  وأيضًا 
من  يعد  وه��و  اخل��اص��ة،  احل���االت 
أي  )الربوستاغالندين(  أدوي��ة  فئة 
الصناعية، الذي يستخدم يف حاالت 
أو  )ميفيربستون(  مع  اإلج��ه��اض 

)ميثوتريكسات(..
وعن أعراضه اجلانبية يبني الصيدالين 
مستشفى  يف  مح��زة(  حممد  اهلل  )عبد 
كربالء  بمحافظة  والتوليد  النسائية 

املقدسة قائال: ان »األعراض اجلانبية 
اإلسهال،  )ميزوبروستول(  الشائعة 
حيث  واإلجهاض  البطني،  املغص 
فئات  من   )X( الفئة  إىل  يتبع  أن��ه 
السالمة أثناء احلمل، وهذه الفئة تم 
البرش،  عىل  اجلانبية  أعراضها  تأكيد 
باتا استخدامه يف  وبالتايل يمنع منعًا 
حاالت احلمل الطبيعي وله أيضًا آثار 
املرأة احلامل من حصول  سلبية عىل 

متزق للرحم جراء استخدامه«.
ل���ل���ع���الج  إن  »م�����وض�����ح�����ا« 
إحدامها  اسمني  )ميزوبروستول( 
اما  )بامليزوبرستول(  ويعرف  علمي 
ولكل  )سايتوتك(  التجاري  االسم 

أقرْأ في سلبيات وايجابيات عالج 
اعداد: �سياء اال�سدي)ميزوبروستول( وتأثيره على المرأة الحامل 
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العالج  ع��الج ج��رع حم���ددة وه���ذا 
وال�   )100( ال�  االوىل  جرعتان  فيه 
عالج  ولكل  ميكروغرام   )200(
والثانوية  األساسية  استخداماته 
هذا  يستخدم  جانبية،  تأثيات  وله 
املصابني  للمرىض  العالج  من  النوع 
بأشكال  تأيت  والتي  القرحة  بمرض 
االستمرار  م��ن  يكون  ك��أن  خمتلفة 
ذلك  وما شابه  اخرى  عىل عالجات 
كمسكن اآلالم ومثل تلك العالجات 
لوجود  األس���ايس  السبب  ت��ك��ون 
اىل  منوها  شخص،  أي  عند  القرحة 
بسب  كبي  بشكل  ت��أيت  القرحة  ان 
»العالج  ان  مضيفا  األدوي��ة«،  تلك 
اخطر  يستخدم ألكثر من حالة ومن 
وهذا  لإلسقاط،  استخداماته  أنوع 
يكون ضمن التصنيف الطبي كام هو 
متعارف ومشاع )a,b,c,x( وبحسب 

 )a( �هذا التصنيف اذا كان يف حالة ال
مرورًا  استخدامه  يف  آمنا  يعترب  هذا 
التصنيفات حتى يصل  أنواع  بجميع 
اىل )x( والذي يشكل خطورة عالية 
بإسقاط  ويتسبب  احلامل  امل��رأة  عىل 
يصنف  العالج  فهذا  لذلك  اجلنني؛ 
بشكل  خطرا  ويسبب   )x( ال�  ضمن 
عىل  مؤكدا  احلامل«،  املرأة  عىل  كبي 
إال  رصفه  يمكن  ال  ال��دواء  »هذا  ان 
بواسطة وصفة طبيب خمتومة وضمن 

جرع حمددة«.
هذا  ت��أث��يات  »اب���رز  إن  ويضيف 
تسبب  ه���و  ال���ع���الج  م���ن  ال���ن���وع 
اإلسقاط واإلسهال واآلالم البطنية، 
املريض  ع��ىل  ذل��ك  اىل  وب��اإلض��اف��ة 
تساعد  التي  األدوي���ة  ت��رك  م��راع��اة 
كون  اإلس��ه��ال،  ح��دوث  عىل  أيضا 
بكل  جفافا  يسبب  القوي  اإلسهال 

)التليف(«،  بخطورة  ويتسبب  كبي 
أن  احلوامل  »األخ��وات  عىل   مشيا 
يكثرن بعد مرور فرتة الثالثة األشهر 
واملعروفة بالنصف االول من احلمل 
القريبة  الصحية  املراكز  مراجعة  اىل 
الكافية  اجل���رع  ألخ��ذ  بيوتن  م��ن 
يقدم  الذي  واحلديد  الكالسيوم  من 
بشكل  تساهم  ألهنا  املراكز  قبل  من 
ك��ب��ي ع��ىل ن��ض��وج اجل��ن��ني ب��ص��ورة 
أخذ جرع  »فائدة  منوها عن  جيدة«، 
واملكمالت  واحل��دي��د  الكالسيوم 
عىل  كبية  أمهية  من  فيه  ملا  الغذائية 

نمو اجلنني«.
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واأنتم لبا�س لهن
امللكة الذكية التي حتث َعىل ابقاء تاجها 
بسوء  امللك  عن  تتكلم  لن  وسلطتها 
أمام اآلخرين، ألهنا تعرف اذا زال ُملك 
لذلك  وسلطتها  تاجها  ستخرس  امْلَِلك 
ليس من صالح أي امرأة أن تتكلم ضد 
كانوا  وان  حتى  اآلخرين  أمام  زوجها 
لديا  األشخاص  أعز  أو  أقربائها  من 
ألهنا أصبحت كملكة يف قرص امللك أي 
كلمة ضد امللك ربام يدم أركان حياتا 

الزوجية.
ايتها امللكة متهيل قبل ان ترفعي الستائر 

عن سلبياته!
جدا،  ولطيفة  حساسة  الزوجية  حياة 
وأي خدش صغي فيها ربام يكون سببا 

خلسائر وأرضار كبية ال عالج هلا بعد 
ذلك.

كم بيت ُهدم بسبب الكالم ؟ كم عالقة 
تفسخت بسبب الكالم؟

ضد  كالم  أي  تذكري  امللكة  أيتها 
غاليا  الثمن  تدفعني  سيجعلك  زوجك 
قبل  فكري  ثم  فكري  ثم  فكري  لذلك 
أمام  بيتك  ارسار  صندوق  تفتحي  أن 

املارة.
كتابه  يف  يقول  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ملاذا 
الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن 

ما معنى لباس ليرضب اهلل به مثال؟
ما هي خصائص املالبس ليرضب املثل 

هبا؟

اللباس هو ما يسرت اجلسم، أو ما يلبس 
من كسوة

من خصائص اللباس 
خصائص  من  واملالصقة  القرب  اوال( 
واإلنسان  باجلسم  الصق  انه  اللباس 
عند اختياره يبحث جيدا ليختار ما هو 
االنسان  واألفضل  واألجل  األنسب 
كان  لباس  أي  خيرت  مل  والفهيم  العاقل 
مقياس  يناسب  لباسا  جيد  أن  يبحث 
ما  وخيتار  حيب  الذي  واللون  جسمه 
يليق بشأنه كذلك عىل الزوج والزوجة 
من  يناسبهام  شخص  عن  يبحثا  أن 
األخالقية،  الدينية،  النواحي  جيع 

االجتامعية..

هن لبا�س لكم 
فهيمة ر�سا
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ثانيا(الزينة وسرت العورة كام قال سبحانه: 
} َيا َبنِي آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري 
َذلَِك  ْقَوَى  التَّ َولَِباُس  َوِريًشا  َسْوَءاتُِكْم 
ُروَن{،  كَّ ُهْم َيذَّ ِ َلَعلَّ َخْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اهللرّ
الزوج  عىل  فيجب  )األعراف/26(، 
البعض كيف  بعضهام  يزينا  أن  والزوجة 
يزين الزوج الزوجة؟ ربام يزينها بكلامت 

جيلة!
 وخياطبها بكلامته اجلميلة التي حتبها مثال 
أن  الزوج  وباستطاعة  ملكتي  عزيزيت 
يسأهلا ماذا حتب أن خياطبها وعىل الزوجة 
أن ختاطب زوجها بكلامت جيلة عزيزي 

تاج رايس وو...
باستطاعة الزوجة ان تسأل زوجها..

كذلك عىل الزوج والزوجة أن يكونا زينا 

لبعضهام البعض أن يتكلم كل منهام عن 
ليتطور  املقابل ويسعى  الطرف  إجيابيات 

رشيك حياته.
سبحانه:  قال  كام  يرض  مما  الوقاية  ثالثا: 
رَّ  احْلَ َتِقيُكُم  ابِيَل  رَسَ َلُكْم  }َوَجَعَل 
ابِيَل َتِقيُكم َبْأَسُكْم َكَذلَِك ُيتِمهُّ نِْعَمَتُه  َورَسَ
ُكْم ُتْسِلُموَن{،)النحل/81(  َعَلْيُكْم َلَعلَّ

عن  ويسرته  اآلخَر  يمنع  منهام  كلرّ   
عىل  حتافظ  املالبس  كام  الفاحشة، 
االنسان من األرضار، كذلك عىل الزوج 
والزوجة أن يتام كل واحد منهام باآلخر، 
فيجب أن يكون الزوج وقاية لزوجته مما 
الوحدة  وبرد  احلرام  حرارة  من  يرضها 
بني  وحيدة  يرتكها  ال  وأن  والغربة 
وقاية  تكون  أن  الزوجة  وعىل  الذئاب، 
احلرام  من  يرضه  مما  به  وتعتني  لزوجها 

ومن شبهات السوء.. 
رابعا( املالبس تسرت عيوب االنسان

الزوج والزوجة جيب أن يسرت كل واحد 
منهام عىل العيوب التي يعاين منه رشيك 

عىل  منهام  واحد  كل  وحيافظ  حياته 
عىل  الطرفني  من  احد  تكلم  اذا  اآلخر 
لآلخرين  الباب  سيفتح  حياته  رشيك 
ليتدخلوا يف حياتم الشخصية.. فتمهيل 
بسوء عن  تتكلمي  أن  قبل  الزوجة  أيتها 
لباس  بمثابة  االن  انت  تذكري  زوجك  
عليه  حتافظني  و  عيوبه  حتفظني  هل  له  
ليتحسن أحواله؟ أم تكشفني الغطاء عن 

عيوبه وجتعليه اضحوكة امام العامل؟
أن تسرت عيوهبا  الزوج عليك  أيا  وانَت 
عيوهبا  عن  وختربها  الرس  يف  وتعمل 
لتتطور وتصبح أحسن إياك أن تفضحها 
وثقتها  تقتل كرامتها  فبذلك  الناس  أمام 
ثمن  تدفع  أن  جيب  من  انت  ذلك  وبعد 

حياة خالية من املشاعر والروح..
اللباس  اختيار  عليكام  افضل  وحلياة 
يكون  سوف  ألنه  بتمعن!  بكام  اخلاص 
لتتنعام  فاختارا جيدا  العمر  معكم طوال 

بحياة سعيدة ال مثيل هلا..
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�سغار ُيعيلون ذويهم 
بالتك�سب من مكبات 

القمامة واأكدا�س النفاية
م�سل�سل يومي  عن 
الطفل العراقي يطرق 
باب التكافل وال�سمان 
االجتماعي خالل 
ال�سهر الف�سيل

لعل هذا املسلسل ال ختفى أحداثه عىل 
كربالء  مدينة  وسط  واألغنياء  املرتفني 
املقدسة التي رسمت بدم احلسني )عليه 
نادت  ملحمة  وأروع  أعظم  السالم( 
اليوم  فيها  جتد  بينام  اإلسالم،  بمبادئ 
العديد من أطفال الشوارع يقتاتون بني 

مكبات النفايات وأكداس القاممات.
يبلغ  مل  عراقي  طفل  محيد(  )عبيس 
وجاعته  هو  يقتات  عمره  من  التاسعة 
من مكبات النفايات األطعمة والفواكه 
التي يقوم برميها أصحاب الفنادق ممن 
جعلوا  بل  بالقليل،  عليهم  يتصدقوا  مل 
النفايات مقرا ومستودعا هلا ومن يشاء 
يقتات  أن  عليهم  املغضوب  هؤالء  من 
ها جتيبه  علرّ النفايات  أكداس  قرع  فعليه 
أو  الرغيف  من  بأقراص  حني  ذات 

وقد  تفاحة،  نصف  تكون  قد  الفاكهة 
بعض  من  فيسقيه  القدر  عليه  يتعطف 

املياه املتبقية يف قعر قناين املياه املعدنية.
حيملون  شاهبهم  ومن  ورفاقه  عبيس 
وتروي  احلياء  ختدش  قاسية،  رسالة 

قد  كان  أخالقية  ومبادئ  قيم  رحيل 
أريد  ال  »أنا  يقول  اإلسالم،  هلا  دعا 
سوى الطعام يل وأختي وأيب الرضير«، 
الفرد،  مع  اجلامعة  تفاعل  إىل  ويدعو 
أن  الضمي  بقلبه  كان  من  ويناشد 

ح�سني النعمة

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
24

تقارير



مثله،  ومن  عليه  ويتحنن  جادته  يقرع 
يقتات  أنه  يعلم  ال  »والده  إن  ويضيف 
له وأخته من النفايات أو ما يتكسبه منها 
حمل  عند  أجيا  يعمل  حيسبه  بل  أحيانا، 
يعمل  إنه »ساعات  لبيع اخلردة«، ويبني 
وبيعها  الغازية  املرشوبات  علب  مَلِ  عىل 
اخلرب  جع  عىل  يعمل  أخرى  أحياٍن  ويف 

اليابس وبيعه كذلك..« 
هلم  تكون  أن  وحلم  جمهول..  مصي 

بيوت كاآلخرين!

خارج مركز مدينة كربالء وباجتاه الغرب 
املتناثرة  الدور  عرشات  تشاهد  منها 
أكداس  بقايا  من  بالقرب  شيدت  التي 
يف  كبي  نقص  من  تعاين  وهي  القاممة، 

تصلح  ال  إهنا  عن  فضال  اخلدمات، 
مكبا  كوهنا  سكنية  منطقة  تكون  إن 
اىل  رشدوا  عراقيون  يقطنها  إذ  للقاممة، 
أماكن السكن العشوائي الذي يسمى يف 
العراق ب�»التجاوز«، ومل جيدوا مأوى هلم 
سوى بني أكداس القاممة التي أصبحت 

مصدرا ملعيشتهم.
أم سعيد 42 عاما، ترتدي مالبس سودا 
وافقت عىل  معها  احلديث  وبعد  ونقابا، 
عن  بعيدا  يكون  أن  برشط  اللقاء  إجراء 
أن  وقبل  الصحي،  الطمر  يف  العاملني 
تشكي مهومها اهنمرت بالبكاء واحلرسة، 
العائالت  هذه  من  »الكثي  إن  وقالت 
املدن  يف  التجاوز  مناطق  تسكن  كانت 
وبعد إصدار قرار رفع التجاوز من املدن 
قامت احلكومة هبدم منازلنا أمام عيوننا 
يشء  فعل  من  نتمكن  ومل   2011 سنة 

سوى الصرب والدعاء هلل عز وجل«.
واشتد  مهومها  تصاعدت  حرستا  ومع 
غضبها قائلة: »أتذكر تلك الليلة املشؤمة 
منازلنا كانت  يوم هدمت  التي قضيناها 
مأوى  لنا  يوجد  ال  علينا  عصيبة  ليلة 
سوى االحتامء خلف جدران املنازل من 
الربد القارس، أما أنا فقمت بجمع بقايا 
أليب  النار  إلشعال  واخلشب  الكارتون 
بنا  استقر  بعدها  الثالثة  وإخويت  وأمي 

مطاف السكن بني أكداس القاممة«.
أم  قالت  وذويا،  مصيها  خيص  وفيام 
سعيد وبدا عىل حمياها اليأس »أنا يف عمِر 
42 سنة ومصيي جمهول وقطار الزواج 
ومن  القاممة،  أكداس  بني  يمر  ولن  مل 
يتزوج امرأة ال تقرأ وال تكتب! وأهلها 
إخويت  حتى  الصحي  الطمر  يسكنون 
احلياة  من  اليأس  عليهم  بان  قد  الباقون 

املسؤولني  ألوالد  فقط  أصبحت  التي 
حاويات  يف  يرمونه  ما  نلبس  الذين 

النفايات«.
أما الطفل محيد، ذو عرشة أعوام – )تلهَج 
حرف  قبل  مكسورة  مهزة  مضيفا  اسَمه 
احلاء( – قال إن »عملنا يقترص عىل نبش 
أكداس القاممة وإخراج فضالت املعدن 
منها كالفافون وقناين املرشوبات الغازية 
املالبس  عن  فضال  الفارغة  املاء  وقناين 
الفقراء  عىل  ببيعها  نقوم  التي  املستهلكة 
أو نستخدمها لنا بعد غسلها«، مضيفا إن 
املواد  هذه  برشاء  يقومون  جتارا  »هنالك 
البالستك  معامل  عىل  تباع  ثم  ومن  منا 
صهر  يتم  التي  األخرى  املعامل  وبعض 
مرة  لألسواق  وإعادتا  فيها  املواد  هذه 
أخرى وهكذا«. ال ختلو اي مدينة عراقية 
من مشاهد هكذا أطفال وذويم يشكون 
فضالت  عىل  ويتصارعون  الوعي،  قلة 
األغنياء التي يكثر عليها الذباب وغيها 
الكوليا والكزاز  وهم عرضة ألمراض 
والتيفوئيد وشلل األطفال وداء الكلب.  
سلسلة املغامرات واملطاردات املحمومة 
للحصول عىل لقمة العيش، كان البد أن 
مكبات  بني  التفتيش  مشاهد  بني  تتوزع 
هلؤالء  النفايات،  وأكداس  القاممات 
املغضوب عليهم، وكانت ملشيئة األقدار 
جتعل  أن  املؤونة  عليهم  ضيرّقت  التي 
مصائرهم دفناًء يف معدة الفقر واحلرمان. 
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عراقية  اخلزرجي  كرحوت  حممد  ندوُة 
بامتياز وامرأة ليست ككل النساء، سقطت 
عىل األرض لرتتفع شهيدة يف سامء املجد.

الدجيل  أهايل  خروج  من  حكايتها  تبدأ 
إرهابيي  ملواجهة   2014 حزيران  يف 
بلغت  ضارية  معارَك  وخوضهم  داعش 
نحو ثالثني معركة ملنع متددهم يف املنطقة 
وإفشال خطتهم لقطع الطريق الرابط بني 

سامراء وبغداد«.
الشهيدة  أخو  اخلزرجي  جاسم  ويقول 
إخويت  نفسه  الساتر  يف  معي  »كان  ندوة: 
ناحية  بمحاذاة  الدجيل  مدينة  يف  اخلمسة 
الشهيدة  أختي  وكانت  حشمه  البو  يثرب 
ذهبنا  أينام  يتبعاننا  أيضا  ووالديت  ندوة 
تا عىل عدم تركهام رغم شدة  بعد أن أرصرّ
باحلرف  لنا  وقالتا  اهلجامت  وتوايل  القتال 
الواحد: لن ندعكم متوتون لوحدكم فيأيت 
نقاتل  الدواعش لالعتداء عىل رشفنا، بل 

مثلكم ونموت قبل أن يصلوا إىل هنا«.
»بقينا  قائال:  التفاصيل  رسد  ويتابع 
مرابطني ندافع عن أرضنا وأعراضنا ضد 
الذي   2014/  12/  8 يوم  حتى  داعش 
العتاد  وبدأ  ورشسة  طويلة  معركة  شهد 
جيع  وعىل  مستمرة  واهلجامت  منا  ينفد 
وكدنا  بالفعل  حورصنا  فكأننا  املحاور 

أن  لوال  مقاومتنا.  وتضعف  األمل  نفقد 
ثم  عزيمتنا  من  لتشد  بنا  »ندوة«  هتفت 

قالت: أنا ذاهبة إلحضار العتاد«.
تبعد  العتاد  خمازن  »كانت  جاسم:  ويبني 
الكيلومرت وخطورة  عنا بمسافة تزيد عىل 
ختف  مل  ندوة  لكن  املائة  يف  مائة  الطريق 
وكذلك  نظيها  قلرّ  شجاعة  أبدت  وإنام 
معنا  وقاتلت  السالح  محلت  التي  والديت 
جنبا إىل جنب وقتلت عددا من الدواعش 

املجرمني«.
الشهيدة  أخو  ُيقسم  واضحة  وبحامسة 
اليوم واملوقف  بان ندوة أظهرت يف ذلك 
من  الكثي  عنها  يعجز  بسالة  املشهود 
وسلكت  بنفسها  غامرت  فقد  الرجال 
العتاد مصطحبة معها  الطريق نحو خمازن 
والدتا ورسعان ما رجعتا حتمالن األعتدة 
عىل األكتاف. األمر الذي بث »يف نفوسنا 
عىل  وإرصارنا  عزيمتنا  من  وزاد  األمل 
مواصلة القتال وبالفعل صمدنا وانترصنا 
وكبدنا العدو خسائر فادحة اضطر بسببها 
إىل االنسحاب واهلزيمة وكل ذلك بفضل 

اهلل وشجاعة ندوة«.
عيناه  امحرت  وقد  جاسم  ويستدرك 
بسبب اهنامر الدموع: »لكن ندوة أصيبت 
بيننا  من  وسقطت  غادر  قناص  برصاصة 

فحملناها  األرض  عىل  أنظارنا  وأمام 
اإلمامني  مدينة  إىل  بنقلها  وسارعنا 
حيث  الطبية  السالم(  )عليهام  الكاظمني 

أجريت هلا عملية جراحية«.
يف  راقدة  العملية  بعد  ندوة  وبقيت 
املستشفى إىل 27 /12 /2014 كام يقول 
روحها  فاضت  اليوم  ذلك  ففي  جاسم. 
الطاهرة والتحقت بقافلة الشهداء األبرار.
الذعًا  ونقدا  حارًا  عتبا  جاسم  ويوجه 
اآلن  حلد  »احلكومة  فيقول:  للحكومة 
متنح  ومل  الطاهر  دمها  للشهيدة  حتفظ  مل 
أرستا أي حق من حقوقها أسوة ببقية من 
كانت  ولو  الوطن،  عن  دفاعا  اسُتشهدوا 
ندوة يف بلد غي العراق لصنعوا هلا متثااًل«.
واملخاطبات  الرسمية  الكتب  ورغم 
موقف  سجلت  التي  والوثائق  العديدة 
أن  إال  استشهادها  وعملية  ندوة  الشهيدة 
عائلتها وحلد اآلن مل تستلم أي حقوق من 
احلكومة عىل حد قول جاسم الذي يعتب 
أيضا عىل وسائل اإلعالم قائال: »اإلعالم 
هو اآلخر مل يعِط الشهيدة حقها ومل يسلِّط 
الضوء عىل موقفها الوطني الشجاع لتكون 

عىل األقل قدوة ألخواتا العراقيات«.

كيَف اسُتشِهدْت 
»ندوة الخزرجي« 
ولماذا ُحِرمت 
عائلُتها من 
حقوقها؟!

حازم فا�سل

حيدر ال�سالمي
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من  نعيشه  ما  كقسوة  قاٍس  قائظ   يوم  يف 
حمٍن واآلم، ذهبنا للقاء عائلة الشهيد أزهر 
وهو بطل آخر من ابطال حشدنا الشعبي، 
تالطمت  بنا  متيض  السيارة  كانت  وبينام 
هؤالء  حول  التساؤالت  أذهاننا  يف 
األبطال وعزيمتهم التي ال تبايل للظروف 
اإلجابات  نجد  أن  وقبل  واملناخات، 
بيت  اىل  وصلنا  اخلاطر،  يف  جال  ما  لكل 
التابعة  الغريب  اجلدول  منطقة  يف  الشهيد 
بيته البسيط الذي  ملحافظة كربالء، دخلنا 
أزهر  جلس  فهنا  الذكريات  أركانه  متأل 
صىل،  وهناك  لعب  وهنا  ضحك  وهنا 
جلسنا مع أبويه التائقني ملعرفة املزيد عنه، 
السنوية  الذكرى  هبم  لقائنا  يوم  وصادف 
تتهيأ  منشغلة  عائلته  فوجدنا  لشهادته 

وتستعد إلحياء ذكراه كام يستحق. 
وأطياف  احلزن  يملؤها  اجواء  ويف 

الذكريات حتدثت والدته قائلة: »ان أزهر 
مل خيربها بنيته لاللتحاق بركب املجاهدين، 
بل ذهب مبارشة من مكان عمله يف فندق 
أجل  من  به  يعمل  كان  الذي  كربالء 
مساعدة والده يف محل أعباء األرسة، وبعد 
وصوله اىل منطقة الطارمية يف بغداد اتصل 

بوالديه طالبًا رضامها«.
وبينام كانت تكمل حديثها، قاطعها صوت 
والده الذي بدأ يتحدث بقوة وفخر قائاًل: 
متميزًا  بارزًا  كان  اهلل  رمحه  أزهر  »ولدي 
أن  يسعى  دائاًم  املجاهدين،  أقرانه  بني 
ويرشد  برضاوة،  ويقاتل  باملقدمة   يكون 
املناطق  أغلب  ألن  الطريق  اىل  جمموعته  
وبحكم  ريفية  مناطق  فيها  عسكروا  التي 

تعوده عىل هذه املناطق كان الدليل هلم«.
حلظاته  عن  حيدثنا  البطل  والد  عرج  ثم 
بيت  مدامهة  يف  انقضت  التي  األخية 

برفقة  بغداد  يف  الكسارة  منطقة  يف  مشبوه 
فنيس  استشهد،  وهناك  وجنديني  ضابط 
تذكر  عندما  وتبسم  لربهة..  احلزن  األب 
كالم الضابط الذي نجا من عملية املدامهة، 
والذي وصف أزهر لوالده بقوله: )ابنك 

كان رفعة راس سبع ميخاف( .
الشهيد أزهر من مواليد )1997م( تعاهد 
مع أقرانه أن يذهبوا معًا للجهاد وبعد أن 
للعدو  ورابط  التاجي،  منطقة  يف  تدرب 
أو  ترحيُه  بإجازة  يفكر  أن  أشهر دون  ستة 
اليه،  سائرًا  مىض  الذي  باهلدف  يتهاون 
املنازل  أعىل  ربه يف  اىل جوار  أخيًا  صعد 
لوالدِه  داعيا  الشهداء  مع  والدرجات 

ووالدتِه بالرمحِة واملغفرِة..
حشدنا  أبطال  من  بطل  قصة  كانت  هذه 

الشجعان .. الشهيد أزهر . 

بطوالت 

 مركز احلوراء زينب)عليها  ال�سالم( لرعاية الفتيات/ نغم امل�سلماين 
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مزالُق الطريق
 ومزالُق ال�سيطان

- جيٌل أن تعطَي من يسألك ما هو بحاجة 
إليه، ولكن األجل من ذلك أن تعطي من ال 

يسألك وأنت تعرف حاجته. 

- أعِط وال تذكْر ما أعطيت.     
يغتني  ما  بقدر  احلكيم،  يعطي  ما  بقدر   -

شخصيا.    
- ال قيمة لعطائك إن مل يكن جزءا من ذاتك.     
يعود  هكذا  البحر،  اىل  النهر  يعود  مثلام   -

عطاء اإلنسان إليه.    
م له  - بدال من  أن تعطي الفقي سمكة، قدِّ

صنارة صيد.     
- العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة.     

أكثر من  أحيانا  تساوي  العطاء  إن طريقة   -
العطاء نفسه.  

- أنت يف احلياة تسمو بقدر ما تعطي ال بقدر 
ما تأخذ.  

- إذا كان لديك الكثي، فأعِط من أموالك، 
وإذا كان لديك القليل، فأعِط من قلبك  

- جيب عىل املرء أن يكون فقيا ملعرفة رفاهية 
العطاء.   

يف سِي الناِس يف الطرق نجدهم قد احتاطوا 
من أماكن االنزالق )من ماء او أوحال( فإذا 
مر احدهم بمكان فيه خطر االنزالق نجدُه 
شديد احلرص عىل تثبيت قدميه لئال يسقط 
إطارات  انزالق  من  حياذر  او  األرض  عىل 
مركبته لئال ينحرف وينزل من سواء السبيل 
اىل طريق غي ُمعبد يؤدي به اىل االصطدام 
آخر  بجسم  او  أخ��رى  بسيارة  او  بجدار 
وحُيذر بعضهم البعض اآلخر من االنزالق 

.. هذا يف اجلانب املادي احليس.
أما يف اجلانب املعنوي الروحي فإننا ال نرى 
ذلك احلرص إال عند القليل يف سيهم عىل 
سة فهنالك سعي حثيث  جادة الرشيعة املقدرّ

بني  إغ��واء  عىل  اللعني  للشيطان  ودائ��ب 
الرجيم  الشيطان  تعاىل حكايًة عن  قال  آدم 
اَطَك  رِصَ ْم  هَلُ أَلْقُعَدنَّ  َأْغَوْيَتنِي  َفباَِم  )َقاَل 
األع���راف(  س���ورة   –  )16( امْلُ��ْس��َت��ِق��ي��َم 
قد  ومتعددة  كثية  الشيطانية  فاملنزلقات 
وضعها إبليس امللعون يف طريق الناس كي 
وجيانبوا  والزلل  الزيغ  ويصيبهم  ينحرفوا 
تلك  ومن  احلنيف  اإلسالمي  الرشع  جادة 
املنزلقات الرياء والغرور والتكربرّ والُعجب 

ونحوها..
عىل  اآلدميني(  )نحن  حرصنا  فليكن  إذن 
جتنرّب املنزلقات التي ُتردينا بعيدًا عن طريق 
لطريق  السالكون  أم��ا  والفضيلة،  احل��ق 

العيل  ق��ال  إماما  به  رض��وا  فقد  الشيطان 
بِإَِماِمِهْم  ُأَن��اٍس  ُكلَّ  َنْدُعو  )َي��ْوَم   : العظيم 
َيْقَرُءوَن  َفُأْوَلئَِك  بَِيِمينِِه  ِكَتاَبُه  ُأويِتَ  َفَمْن 
سورة   –  )71( َفتِياًل  ُيْظَلُموَن  َوال  ْم  ِكَتاهَبُ
أصبحوا  ألهنم  أراح��وه  وقد   ،) اإلرساء- 
شياطني اإلنس ومنهم من جنَّدهم إلغواء 
أقراهنم من اآلدميني وخطرهم أعظم وأكثر 
اإلنيس  الشيطان  تقديم  تم  ولذلك  فتكًا 
 : قائل  من  عز  بقوله  اجلني  الشيطان  عىل 
إىَِل  َبْعُضُهْم  ُيوِحي  َواجْلِنِّ  اإِلنِس  )َشَياِطنَي 
َك  َربهُّ َشاَء  َوَلْو  ُغُرورًا  اْلَقْوِل  ُزْخُرَف  َبْعٍض 
 –  )112( وَن  َيْفرَتُ َوَما  َفَذْرُهْم  َفَعُلوُه  َما 

سورة األنعام- (.

لنتعلْم 
العطاَء من 

شهر رمضاَن 
علي ال�سمريالمبارك 

خالد غامن الطائي
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واخصائي  التغذية  خ��رباء  من  نخبٌةٌ  ي��ورُد 
وجدها  نصائحا،  البدنية  والصحة  اللياقة 
الوزن،  بإنقاص  للراغبني  جديرة  ممارسيها 
عن  يبحث  ومل���ن  ال��ري��اض��ة،  ومم���ارس���ة 
املبارك..  رمضان  شهر  يف  الصحي  الغذاء 
ذهبية  فرصة  رمضان  شهر  أن  موضحني 
لتجنب  طعامك  ختفيف  يف  حماولة  لذلك، 
كالتعب  للرجيم  االنسيابية  األع���راض 

والصداع واجلوع..
األوق��ات  أفضل  متى  الكثي  يتساءل  وقد 

ملامرسة الرياضة يف رمضان؟
ثالثة  عىل  تعتمد  إهنا  الصحة،  خرباُء  جييبنا 
كان  وإذا  اللياقة(،  الصحة،  )اهلدف،  أمور 
رمضان،  شهر  يف  ال��وزن  إنقاص  هدفك 
احرص أشد احلرص عىل امليش قبل اإلفطار 
بساعة ثم ساعتني، رشيطة انك ال تعاين من 

السكر أو الضغط وحتى أمراض القلب.
أن  األم��ور  اخطر  من  أن  بالذكر  وجدير 
فرتة  رم��ض��ان  شهر  يف  ال��ري��اض��ة  مت���ارس 
الفطور(  قبل  ساعات   6( بقرابة  الظهية 

ففرصة اإلصابة باجلفاف تكون واردة..
سبع  لفرتة  الطعام  عن  اإلنسان  صيام  فعند 
من  الكيتونات  بإفراز  اجلسم  يقوم  ساعات 
الكبد، فيقوم اجلسم بحرق الدهون للساعة 
ومما  العضالت،  فيحرق  الثانية  أما  األوىل، 

كبي  وبشكل  األخصائيون  عليه  يؤكد 
السكري  ملرىض  الرياضة  ممارسة  عدم  هو 
بأمراض  واملصابني  ال��دم  ضغط  وم��رىض 

القلب وهم صائمون.
واىل َمْن يسأل عن كيفية زيادة الوزن خالل 
بمامرسة  األخصائيون  جييبنا  رمضان  شهر 
بعد  احلديد  ورف��ع  األج��س��ام  بناء  رياضة 

اإلفطار.. 
الراغبات  النساء  األخصائيون  يوجه  فيام 
بلياقة بدنية عالية وليس لديا وقت ملامرسة 
الرياضة.. فعليها أن تعلم إن ساعة كاملة يف 

املطبخ حترق قرابة ال� 90 سعرة حرارية..
البوتاسيوم،  من  اإلكثار  هو  به  ينصح  ومما 
رس من أرسار السحور الرمضاين الصحي! 
وان��ت  متاما  العطش  يمنع  منه  فاإلكثار 
صائم.. فيام يعمل الصوديوم فعال العكس 

متاما..
مصادر  تسعة  أفضل  األخصائيون  ويقدم 
م��وزة  )رب��ع  السحور  وق��ت  للبوتاسيوم 
االف��وك��ادو   - مت���رات  -س��ب��ع  احلليب   -
 - القرع   - الفستق  املجفف-  املشمش   -
أفضل  أما  الداكن(،  الكاكاو   - الفاصوليا 
اخليار   - )بطاطس  ف��ه��ي:   االخ��ت��ي��ارات 
واللبن .. بسكت… وبيضة واحدة سلق(، 
السحور،  وقت  امل��اء  رشب  عىل  مشددين 

كل  م��اء  ك��وب  رشب  وم��راع��اة  ألمهيته 
وعدم  اإلمساك،  حتى  الفطور  من  ساعتني 

رشب املاء بكميات مفرطة وقت الفطور..
وينوهون عن أسوأ اختيارات األطعمة وقت 
البيتزا   - الكباب   - بأنواعه  األرز  السحور 
االجبان،   – الرسيعة  الوجبات  معظم   -
ترض  التي   األخطاء  عىل  كذلك  وينوهون 
األهايل  بعض  عليها  يستمر  والتي  بالصحة 
تناول  أن  ويبنون  الفضيل،  الشهر  طيلة 
خاطئ  أمٌر  الفطور  بعد  مبارشة  احللويات 
األقل  عىل  ساعتني  بانتظار  وينصحون   ..

لتتجنب اإلصابة بالصداع واخلمول.. 
ويشيون اىل رضورة تناول الطعام بالراحة 
الطعام  هضم  عملية  لتتم  استعجال  دون 
عن  باالبتعاد  وينصحون  طبيعي،   بشكل 

املرشوبات الغازية..
بالوجبات  يصنفوهنا  التي  األطعمة  ومن 
يغفل  وقد  جدا،  واملهمة  الكاملة  الغذائية 
وهي:  الفضيل،  الشهر  خالل  الناس  عنها 
منتجات األلبان، اخلضار، الفواكه، السمك 
عىل  باألسبوع  مرة  تناوله  عىل  ينصح  الذي 
خفيف  فهو  السحور  وق��ت  يكون  ال  أن 

ويؤدي اىل العطش..

فرصة ذهبية
لتنعم بحيوية افضل في 

شهر رمضان الفضيل 
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اإلنسان  كاريزما  من  واهليبة  والوقاُر  الرفعُة 
املؤمن الذي ينصاع لطاعة اهلل سبحانه تعاىل، 
ويسأله املغفرة والرمحة وحياول يف كل يوم من 
فتجده  ربه،  من  خطاه  ب  يقرِّ أن  حياته  أيام 

متأهبا عىل الدوام لعمل اخلي وإشاعته.
املبارك  رمضان  والربكة  اخلي  شهر  فيكون 
وينبوعا  احلسنات  لقطف  منهال  للمؤمن 
واملغفرة  بالرمحة  فيظفر  الربكة،  منه  يرَتشُف 

من فيض الشهر الفضيل..
فيام جتد إنسانا آخر يغفل وال يبايل حلرمة هذا 
الشهر، وهو منرصف بمكونه السيكولوجي 
الدعاء  ث��واب  متناسيا  واللعب  اللهو  اىل 
القدير، وشتان بني األخي  للموىل  والترضع 
للطاعة  وقته  م��ن  ظ��ف  ي��وِّ ال��ذي  وامل��ؤم��ن 

والعبادة..
حول  يلتفهُّ  َم��ْن  الغافل  أن  ش��ك  ال  ومم��ا 
سابقا  اشُتهرت  قد  كانت  وأع��راف  عادات 
تقرتب  ال  وهي  اإليامنية  اهلوية  حساب  عىل 

من اإلسالم بمقدار شعرة.
برتتيل  ت��زدان  القرآنية  األم��ايس  ن��رى  فيام 
الفطور  موائد  نرى  احلكيم  الذكر  وجتويد 
اجلامعية للصائمني التي غالبا ما ُتعد للفقراء 
وتعكس  الناس  من  وامُلعوزين  واملساكني 
مظهر اُللحمة والتحابب يف اهلل ابتغاًء ملرضاته 

تعاىل، حيث كان املحسنون واألغنياء ييئون 
واحلسينيات  واجلوامع  منازهلم  يف  الفطور 
لإلفطار إيامنا منهم بأن هلذا الشهر خصوصية 
أجرا  ستلقى  فيه  الطيبة  األعامل  وأن  إيامنية 
استغالله  حياولون  لذلك  مضاعفا؛  أخرويا 
للتصالح بني املتخاصمني والتوادد والرتاحم 
ما  وهو  اآلخرين  مع  والتواصل  بينهم  فيام 
يتطلب االجتامع عىل طعام الفطور أو التزاور 

بعد الفطور.
بعض  ت��ن��ت��رش  اخل����ي  ش��ه��ر  حي���ل  إن  م���ا 
مزاولة  يف  الوقت  ومضيعة  للهو  التجمعات 
يف  اخلاتم(  عن  )البحث  »املحيبس«،  لعبة 
اللعبة  الطريق،  جادة  عىل  وأحيانا  املقاهي 
السنني،  عرشات  منذ  العراق  دخلت  التي 
لألطعمة  والتبذير  واإلرساف  العبث  وجتد 
خلق  ذلك  اىل  ويضاف  بل  اللعبة؛  ُيزري  ما 
بيئة صاخبة ُتذاع فيها األغاين وينترش الكالم 
البذيء والنايب طيلة أيام كان األجدر هبا أن 
اإلنسان  يرجتي   تعاىل،  اهلل  طاعة  يف  ُتقىض  
ويسعى  والربكات  احلسنات  حصاد  خالهلا 
بالتقرب  عالقة  له  ما  كل  مع  التواصل  اىل 
من اهلل عز وجل.. غي متجاهل لوعد اهلل عز 
اَها)9( َوَقْد َخاَب َمْن  وجل: )َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ
اَها)10(( – سورة الشمس(، فزكاها مْن  َدسَّ

ودساها  الصالح،  والعمل  اهلل  بطاعة  زادها 
مْن أثقلها باملعايص والذنوب.. 

العقود  خالل  اإلي��امين  املكون  ضعف  لكن 
األخية يف الوسط العراقي جراء السياسات 
عىل  البائد  احلكم  نظام  أجراها  التي  اجلائرة 
رجال الدين واملحافل اإلسالمية وكل ما له 
األئمة )عليهم  العبد وتقربه من  بعبادة  شأن 
اإلسالمي  والفكر  املعرفة  ومناهل  السالم( 
من  الكثي  كبت  يف  األث��ر  له  ك��ان  القويم، 
ب املسلم من ربه  العبادات واألعامل التي تقرِّ
تشيع  أن  من   وبدال   ، األمر  وأويل  ورسوله 
التواصل  دائ��رة  توسعة  شأهنا  من  ثقافات 
كان  كثية  أوبئة  استرشت  وربه،  العبد  بني 
»املحبيس«  كلعبة  واملستورد  الدخيل  منها 
مستوى  ع��ىل  ت��ق��ام  ب��ط��والت  اىل  لتتوسع 
العراق، وتصبح ثقافة متارس كلام حل الشهر 
الفضيل، لدرجة إن كل من يزاول هذه اللعبة 
أصبح يرتقب شهر رمضان الكريم ملزاولتها، 
تبثها  رمضانية  ُسنة  جلعلها  ذلك  وتعدى  بل 
حمطات فضائية عدة متى ما حل شهر رمضان 
الكريم! عالوة عىل ممارستها يف املدن املقدسة 
بام حتمله من مهانة وشواهد سلبية ورخيصة 
أحيانا  تصل  للطرب  جمالس  من  مها  يعرّ وما 

للفاحشة؟!..  

ضعُف المكوِن اإليمانيِّ ُيفرز ثقافاٍت دخيلًة
ح�سني النعمة
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ملاذا الزواج 
هو احلل؟

اإلسالمية  رشيعتنا  يف  الزواج  يعترب 
واألمثل  األوحد  الطريق  املباركة 
والسكن  واملرأة  الرجل  بني  للعالقة 
الذي رشعه اهلل سبحانه وتعاىل  املبارك 
متينة  أسس  عىل  إليه  ليطمئنا  للزوجني 
يف  وهو  واأللفة،  واملودة  املحبة  من 
لتكاثر  مباركة  واسطة  نفسه  الوقت 
نواة  هي  التي  األرسة  وبناء  البرش  بني 
املجتمع كله، قال تعاىل: )َوِمْن آَياتِِه َأْن 
َتْسُكُنوا  ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لِّ َخَلَق َلُكم مِّ
يِف  إِنَّ  ًة  َوَرمْحَ ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  إَِلْيَها 
سورة  ُروَن(  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ آَلَياٍت  َذلَِك 

الروم: االية21.
االسالمي  املنظور  يف  اهداف  للزواج 
ومنها االستقرار، فبالزواج جيد كل من 
الزوجني يف ظل صاحبه سكن النفس، 
إذ  الضمي،  وراحة  القلب،  وسعادة 
بمن  ويلوذ  عليه،  حينو  من  إىل  يأوي 
مهوم  وينسيه  اء  والرضرّ اء  الرسرّ يشاركه 
واملرأة  الرجل  بني  الرابطة  إن  احلياة، 
بل  فحسب؛  مضاجعة  رابطة  ليست 
رعاية وحب، وعالقة  رابطة  أيضًا  هي 
املتزوج  كون  وحنان،  ومودة  عطف 
واهلدوء،  باالتزان  يتصف  ما  غالبا 
والتشتت  الشذوذ  حياته  يشوب  وقلام 

اإلنسان  عىل  ينبغي  املرحلة  هذه  ويف 
الطبيعي  النداء  هذا  إىل  يستجيب  أن 
فإن التغافل عن ذلك أو إمهاله سيؤدي 
العنيفة  النفسية  االضطرابات  بروز  إىل 
العثور  بعد  إال  تدأ  أن  يمكن  ال  التي 
وعندها  حياته،  يشاركه  إنسان  عىل 
سيشعر باهلدوء والسالم، فعن  الرسول 
استفاد  »ما  قال:  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
أفض�ل  االسالم  بعد  فائدة  مسلم  أمرؤ 
إليها  نظر  إذا  م�ن زوج�ة مسلم�ة ترسه 
غاب  إذا  وحتفظه  أمرها،  إذا  وتطيعه 
عنها يف نفسها وماله« )الكايف ج5 ص 
327(، واذا نظرنا اىل سية النبي االكرم 
بتمعن لوجدناه )صىل اهلل عليه وآله( مل 
من  تزوج  ما  بعد  إال  حياته  يف  يستقر 
»فقد  السالم(،  )عليها  خدجية  السيدة 
سمع  كلام  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  كان 
إيذاء  من  يكرهه،  شيئًا  املرشكني  من 
بخدجية  عنه  اهللرّ  ج  وفررّ إالرّ  وتكذيب، 
وعطفها  بلطفها  عنه،  فت  خفرّ التي 
وعنايتها به« )أعالم النساء:328/1(، 
بفضل  خدجية  السيدة  اكتسبت  ولقد 
دية،  املحمرّ بالرسالة  العميق  إيامهنا 
وحرصها  ااِلسالم،  سبيل  يف  وتفانيها 
الرسالة،  صاحب  حياة  عىل  العجيب 

مكانًة ساميًة يف ااِلسالم، حتى أنرّ النبي 
َذَكَرها  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
بفضلها  وأشاد  الكثية،  أحاديثه  يف 
ومكانتها ورشفها، وذلك أللفات نظر 
ينبغي أن  التي  القدوة  املسلمة إىل  املرأة 
تقتدي هبا يف حياتا وسلوكها يف جيع 
ما  إىل  باإلضافة  واحلاالت،  املجاالت 
يمكن أن تقدمه املرأة من دعم للرسالة، 
)صىل  عنها  فقال  معنويًا،  أم  كان  ماديًا 
اهلل عليه وآله وسلم(: »ال واهللرّ ما أبدلني 
اهللرّ خيًا منها، آمَنت يب إذ كفر الناس، 
وواَسْتني  الناس،  كذبني  إذ  قتني  وصدرّ
اهللرّ  الناس، ورزقني  إذ َحرمني  يف ماهلا 
النساء«  أوالد  حَرَمني  إذ  أوالدًا  منها 
الغابة:438/5(، ومن هنا جيب  )ُأسد 
لسببني  املحمدية  السية  قراءة  علينا 
وجيب  نبينا  سية  اهنا  اوهلام:  اساسيني، 
وثانيهام:  هبا،  االوىل  ألننا  قراءتا  علينا 
بالشواهد  مليئة  املحمدية  السية  الن 
التي يتمكن من خالهلا االنسان  املعربة 
ومن  رصينة  مرتكزات  ذات  ارسة  بناء 
ثم بناء جمتمع يرتقي به اىل اعىل مراحل 

العلو والرفعة.

عالء الفا�سلي
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تربز اىل الذاكرة العراقية والكربالئية خاصة صورة ومالمح هذه الشخصية الرمضانية 
الباقية يف قلوب اهاليها خاصة كبار العمر ممن وعوا وجود »املسحرجي«، الذي خيتتم 
أطفال  بمعية  املبارك  الفطر  عيد  ايام  اول  صباح  يف  استثنائية  بجولة  كامل  شهر  جتوال 
تقديرا  حلويات  او  نقديا  مبلغا  كانت  سواء  العيدية  جلمع  دينية  اهازيج  وسط  املنطقة 

لعمله طيلة الشهر الفضيل.
الكثي  اذهان  يف  متر  زالت  ال  طويلة،  لعقود  جرت  وطقوس  عادات  السحر  ولفرتة 
صوت  عىل  األهايل  يستيقظ  حيث  املقدسة،  كربالء  يف  خصوصا  واالجداد  االباء  من 
»سحور..  ومنبها  مناديا  وحمالتا..  وشوارعها  أزقتها  يف  يتنقل  الذي  »املسحرجي« 
تليها  أيام رمضان،  الصائمون عىل سامعها يف  اعتاد  التي  الكلامت  يا مؤمنني«،  سحور 
رضبات طبل عىل إيقاع رمضاين مفعم باحلنني تعطي الصائمني إشارة بوقت السحور، 

قبل بزوخ الفجر، حيث هناية مهمة »املسحرجي« اليومية.
كلامت جترتها ذاكرة الشهر الفضيل، حيث املنادي الساعي يف إيقاظ النائمني للسحور 
بيئة  من  طقوسها  يف  ختتلف  مستمرة،  تزال  ال  فلكلورية  حالة  يف  الفجر،  صالة  وأداء 
ألخرى وحسب املوروث الشعبي والديني فيها، لكنها عادة متبعة لغاية هذا الوقت يف 

كربالء املقدسة. 
واليوم مع ما يتناهى اىل السمع ان اكثر العوائل تبقى يقظة حتى موعد السحور وصالة 
املقاهي  بني  اوقاتم  ابنائها  قضاء   او  التلفازية  والربامج  املسلسالت  تتابع  الصبح، 
وصفحات االنرتنيت، وكأنام »املسحرجي« أصبح دوره منتفيا اىل حد ما يف تلك املناطق؛ 
يستخدمها  أن  يمكن  التي  العديدة  التنبيه  وسائل  وانتشار  الزمن  وتطور  يتالءم  ال  بل 
الصائمون لتوقظهم وقت السحور، إال أن الكثي من الناس من يتمسك »باملسحرجي« 
ألنه يعرب عن احد وجوه الرتاث القديم ويمثل مظهرا من مظاهر شهر رمضان املبارك، 
وكذلك ان تسأل ملاذا يأتيك اجلواب كونه ينبه الصائمني اخلاشعني لوجه اهلل تعاىل، فهو 
صورة تطرق هدوء الليل وتقلب صفحات املايض واحلارض لتستطلع آراء العديد من 

املهتمني بالرتاث والطقوس الرمضانية املباركة.
وان تتعرض بالسؤال عمن يؤدي دور شخصية »املسحرجي« ستجد انه رجل متطوع 
من  تقريبا  بساعتني  اإلمساك  قبيل  الصائمني  الناس  إليقاظ  األزقة  جيوب  طبال  حيمل 
الدينية عن رمضان وبعض  الطبل وترديد بعض اجلمل واالبتهاالت  النقر عىل  خالل 

األدعية.
ومما ال شك فيه ان القائم هبذه الطقوس نجده يشعر باملتعة وينتظر الثواب، كام نجد اهنا 
ظاهرة رمضانية حياتية ال زالت متارس يف ليايل رمضاننا احلايل، كطقس رمضاين البد 

منه، له نكهته املتصاعدة يف النفس واملفعمة باحلنني

سحور سحور.. 
ح�سني النعمةيا مؤمنين
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علي ال�ساهر
مه  يقدرّ بام  بلده،  أبناَء  ما  ُيبهَر شاٌب يف جمال  أْن 
من نتاجات فنية فهو أمر عادي، ولكْن أن ينبهَر 
العامل بنتاجات فنان عراقي ليس من جنسيتهم 
وامللفت  الغريب  األمر  هو  فهذا  بلدهم  أو 

للنظر.
صه يف جماٍل  فعىل الرغم من حداثة عمره وختصرّ
فقد  العراق،  يدخل  أن  قبل  عامليًا  ُعرف  فني 
ال�  ذو  أمحد«  عقيل  »حسني  الشاب  استطاَع 
فيزو(  )حسني  ب�  فنيًا  واملعروف  ربيعًا(   19(
التصميم  فنرّ  يف  املحرتفني  أنظار  جيذَب  أن 
الرقمي بام ينتجه من لوحات فنيرّة فائقة اجلامل 
ن من اشتغاالٍت حسيرّة عالية ُتسحر  وما تتضمرّ

ُه إليها. املتلقي وتشدرّ
كلية  يف  حاليًا  يدرس  فيزو  حسني  الشاب 

عىل  يعمل  وفنان  مصمم  وهو  اهلندسة، 
أعاماًل  اآلن  حترّى  أنتج  وقد  الرقمية،  الربامج 
يف غاية الروعة تستحقرّ كل التقدير واالحرتام 
م  وُتلفت االنتباه خصوصًا يف هذا العرص املتقدرّ
الفنية  ومعلوماتيًا،فتصاميمه  تكنولوجيًا 
املرئية  والربامج  اإلنرتنت  شبكات  بني  تتوزع 
اإلعالنات  تصاميم  عن  فضاًل  والتلفزيونية، 
التي  االختصاصات  من  وغيها  والكتب 
ر هذا  يدخل فيها هذا النوع من الفن، وقد طورّ
للحركات  متابعاته  من  نفسه  املبدع  الشاب 
عرب  والتواصل  املعارض  وحضور  الفنية 

شبكات االنرتنت وممارسته ومتارينه املكثفة.
الفنتازية،  الرسيالية  للمدرسة  حسني  ينتمي 
فنرّه  جمال  يف  عليه  تأثي  ألرسته  يكون  وقد 
الكربالئي  واملخرج  القاص  ابن  فهو  ودعمه 

بتهيئة  دائاًم  يطمح  الذي  غريب(  أبو  )عقيل 
الظروف املناسبة له ولفنرّه.

حمافظة  يف  واحد  شخيص  معرض  )فيزو(  ل� 
حمافظة  يف  معارض  بعدة  شارك  كام  كربالء، 
بمجال  عمل  وقد  بغداد،  والعاصمة  كربالء 
الفن الرقمي يف العراق وخارجه مثل سويرسا 
هذا  أن  إال  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
وعىل  املعوقات  من  الكثي  القى  قد  النجاح 
يف  الكايف  االهتامم  عىل  حصوله  عدم  رأسها 
يف  لالستمرار  حيفزه  أن  شأنه  من  والذي  بلده 

املشوار.
ورغم هذه املعوقات يبقى حسني طموحًا جدًا، 
وهو حيلم اآلن بافتتاح معرض شخيص عاملي 

مني عامليني. وان يكون من ضمن فريق مصمرّ

يجذب أنظار المحترفين
 عالميا في فّن التصميم 
الرقمي   

»فيزو« شاٌب 
عراقٌي 

شبابية
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دعوة للشباب 
العراقي 

لممارسة 
االعمال 

الطوعية التي 
تصب في 

خدمة الوطن

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
34

كوميك



كلمة الرس لعدد السابق  
صرصار

الشفيع للمرأة 
 انجح عند ربها من رضا زوجها 
)املصدر:ميزان احلكمة ج2 ص1184( 

امرر قلمك عىل مربعات الكلامت الواردة يف اعاله
ورتب من احلروف الباقية كلمة الرس املكونة من )8( حروف 

لدعاء  من االدعية الرمضانية؟

حجٌر يستخدُم كطاحونة لطحن احلبوب، ويعمل يدويا أو بقوة الدواب 
وهي  الدائرية  احلجرية  الرحى  ومنها  املائي.  التيار  أو  الرياح  بقوة  أو 
عبارة عن حجرين يشكالن دائرة، متفرقني من الوسط، يتم وضع األول 
صغي  ثقب  من  طحنها  املراد  املادة  إنزال  ويتم  متواٍز  بشكل  الثاين  عىل 
وسطهام، وحترك باليد حتى تطحن املادة، وهي آلة الزالت مستعملة يف 
بعض األرياف والقرى يف جنوب العراق ولدى البدو.. ويسمى الصوت 

الناتج عنها باجلعجعة.

الرحى..
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