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املشاكل  هبا  ومتر  اال  عائلة  من  ما 
طبيعته  ظرف  ولكل   ، االفراح  او 
فيها  واملهم   ، احتوائه  يف  اخلاصة 
تعرتض  التي  االزمة  او  املشكلة 
العائلة وكيفية التعامل معها ، فلربام 
التعامل معها يؤدي اىل نتائج سلبية 
اكثر من املشكلة نفسها، وبغية حتويل 
املشكلة اىل درس تستفيد منه العائلة 
وحتى بقية العوائل فعىل رب االرسة 
باعصاب  التعامل  االرسة  ربة  او 
وتوجيه  املالمة  وترتك  جدا  هادئة 
معرفة  اوال  بل  للمسبب  العقوبة 

يف  هبدوء  والتفكري  املشكلة  طبيعة 
اصابة  او  طفل  فقدان  مثال  حلها 
احد افراد العائلة بعارض صحي او 
حالة وفاة ، فاملفروض اوال االقتناع 
بان املشكلة طبيعية وجيب إما حلها 
تكون  فاملريض   ، معها  التكيف  او 
خمتص  طبيب  عن  البحث  احللول 
البحث  الشفاء  وبعد  العالج  وبدء 
مستقبال،  وجتاوزها  االسباب  عن 
والوفاة امر طبيعي يصيب كل البرش 
فيجب جتنب االنفعال والتعامل مع 
تعازي  وتقبل  وروية  بايامن  املصيبة 

املعزين وتكييف االرسة بعد فقدان 
احد افرادها.

عدم  املشكلة  حل  نجاح  اهم  من 
وتوجيه  حدوثها  حال  االنفعال 
الرضب  حتى  بل  للمسبب  اللوم 
تزيد  الترصفات  هذه  ومثل  العنيف 
التجاوز  تم  اذا  واما  سوءا،  املشكلة 
بنجاح فيجب تعليم بقية العوائل يف 
حتى  ومسبباهتا  املشكلة  حل  كيفية 

يتعلموا الدرس. 

أّن   ، اهلمداين  إسحاق  أيب  عن 
 ) السالم  عليه   ( علّيًا  أتتا  امرأتني 
العرب  من  إحدامها  القسمة  عند 
كّل  فأعطى  ؛  املوايل  من  واأُلخرى 
وكّرًا  درمهًا  وعرشين  مخسة  واحدة 
من الطعام ، فقالت العربية : ياأمري 
العرب وهذه  من  امرأة  إيّن  املؤمنني 
 ( عيّل  فقال   ! ؟  العجم  من  امرأة 
لبني  أجد  ال  إيّن  السالم(:  عليه 
عىل  فضاًل  الفيء  هذا  يف  إسامعيل 

بني إسحاق.

احتواء االزمة

عليه السالمالمساواة عند االمام علي



تعاَلوا نتامْل
عليهم السالم في قصة اوالد مسلم

حتى  او  عربة  فيها  حزينة  قصة  كل 
هي  عرب  فيها  قصة  كل  وليس  عرب 
حجم  هو  هذا  من  واملهم  حزينة 
احلزين  للجانب  نوليه  الذي  احلزن 
يف القصة عىل حساب العرب املوجودة 
يف القصة ، نعم احلزن له رضورياته 
ان  الصادقة  املشاعر  ان  من  والبد 
يف  ولكننا  القصة  احزان  مع  تتامل 
اهتامما  نويل  ان  جيب  نفسه  الوقت 
للِعرب التي يمكن لنا ان نستقيها من 
من  اكثر  يكن  مل  ان  القصص  هذه 

حزننا فعىل االقل بالتساوي .
اخلاصة  القصص  احدى  اتامل  وانا 
بمصائب اهل البيت عليهم السالم 
الطف  واقعة  هي  املاساة  وقمة 
اوالد  استشهاد  قصة  استوقفتني 
كل  يف  حيث  السالم  عليهم  مسلم 
ماهية  تظهر  ابعاد  فقراهتا  من  فقرة 

السالم  عليهم  الرسول  ال  ابناء 
القصة  يف  لنتامل  تعالوا   ، امجعني 
ولنرى ما يمكن لنا ان نستخلصه من 
عرب منها  نقال عن  الشيخ الصدوق 
 ، احلسني  عسكر  من  طفالن  :ارس 
فدفعهام   ، زياد  ابن  اىل  هبام  فجيء 
اىل رجل ، وأوصاه بالتضييق عليهام 

حتى يف الطعام والرشاب .... 
من  هروهبام  بعد  جاء  الطفالن  ارس 
بعد  السالم  عليه  احلسني  معسكر 
وحرقها  اخليم  عىل  االنذال  هجوم 
رواية  هنالك  ان  واما  النساء  وسبي 
ملا  بحبسهام  امر  زياد  ابن  ان  تقول 
مرت قافلة السبايا بالكوفة فهذا امر 
عليها  زينب  كانت  ما  النه  مستبعد 
سيام  ال  ابدا  بذلك  لتسمح  السالم 
وان نفس املوقف اعرتضها ملا طلب 
عليه  احلسني  بنات  احدى  الشامي 

يزيد  حمرض  ويف  له  جارية  السالم 
اللعني فمنعتهم من ذلك .

مدى  اي  اىل  الحظوا  االخر  االمر 
استخفافه  او  مرجانة  ابن  جهل 
احد  االطفال  ان  فاملعروف  بالدين 
احلد  عليهم  يقام  ال  الذين  الثالثة 
هذا ان ارتكبوا جريمة طبقا حلديث 
الرسول ) صىل اهلل عليه وآله( ، فاذا 
به يامر بحبسهم مع التضييق عليهم 
اي حقد هذا عىل ال الرسول عليهم 

السالم ؟
الطفلني  حماولة  هو  االخرى  العربة 
باقناع سجاهنم ليمكنهم من اهلرب 
هل  سأاله  الرجل  جاء  ملا  وبالفعل 
تعرف حممد بن عبداهلل ؟ قال : هو 
نبيي . ثم سأاله عن جعفر الطيار ، 
قال : إنه الذي أنبت اهلل له جناحني 
عن  فسأاله   . املالئكة  مع  هبام  يطري 
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عيل بن أيب طالب ، قال : إنه ابن عم 
رسول اهلل.

فقاال له : نحن من عرتة رسول اهلل 
نبيك.....

الرجل  تعريف  كيفية  الحظوا 
عن  سااله  اهلل  رسول  بعد  بنسبهام 
جعفر قبل عيل عليهام السالم خوفا 
من حقد الرجل عىل عيل ولكنهام ملا 
رايا حبه الشديد جلعفر عندها ذكرا 
عليا عليه السالم ، وبالفعل مكنهام 
من اهلرب ولكن اىل اي مدى هنالك 
تضليل اعالمي يف الكوفة اىل درجة 
اهل  مظلمة  جيهل  من  هنالك  ان 
البيت وما جرى عليهم ومن جانب 
الوالة  تعسف  درجة  اي  اىل  اخر 
او  البيت  اهل  يذكر  من  كل  بحق 

يتعاطف معهم .
زياد  ابن  عسكر  نادى  هروهبام  بعد 
الفا  له  الغالمني  برأس  اتى  من 

درهم.
وشاء حظهام ان يلتقيا بامراة حمبة هلم 
لكن ختنها ناصبي فآوهتم وحذرهتم 
يندب  زوجها  وجاء   ، زوجها  من 
عىل  عثوره  عدم  يف  العاثر  حظه 
وحاولت  اجلائزة  لينال  الطفلني 
العمل  هذا  عن  تثنيه  ان  زوجته 

فشك هبا .
يغطان  الطفالن  كان  االثناء  يف هذه 
بنوم عميق ويف الرؤيا الحدمها راى 
ان رسول اهلل واالمام عليا واحلسني 
اوالدك  تركت  مَل  ملسلم  يقولون 
 . ولدي  يا  تعاال  مسلم  فناداهم 
فاستيقظ الطفل وايقظ اخاه وحكى 
له احللم وقال له ان اجلنا قد اقرتب 

اكتشف  حديثهام  اثناء  وبالفعل 
مكاهنام احلارث اللعني ....

تفسري  ويعرفون  حيلمون  اطفال 
االحالم حيث ان هذه ملكة تعد من 
الرائعة الصحاهبا وغالبا ما  املناقب 
يكونون كبار السن فكيف بالطفل ؟   
هنر  اىل  اللعني  اخذهم  وبالفعل 
غالمه  وامر  راسيهام  ليقطع  الفرات 
االسود فليح ان يقطع راسيهام وهنا 
سوادك  أشبه  ما  أسود  يا  له:  قاال 
بسواد بالل مؤذن رسول اهلل أتقتلنا 
، فرّق الغالم هلام  نبيك  ونحن عرتة 
وألقى  السيف  ورمى  منهام  واعتذر 
اجلانب  اىل  وعرب  الفرات  يف  نفسه 
اآلخر فصاح به مواله : عصيتني ؟ 
ال  دمت  ما  طاعتك  يف  أنا   : فأجابه 
تعيص اهلل فاذا عصيت اهلل فأنا بريء 

منك....
احلبيش  بالل  وبني  بينهم  االطفال 
السنني فكيف علام بقصة  عقود من 
بالل ؟ اال يعد هذا قمة الرتبية التي 
يرتبى عليها ذراري وابناء رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( ؟
أنا   : فقال  قتلهام  عىل  الرجل  وارص 
الغالمان  له  فقاال   ، ذبحكام  أتوىل 
اىل  فانطلق  املال  تريد  كنت  إن   :
السوق وبعنا وال تكن ممن خياصمك 
حممد يف عرتته ، فام ارعوى عن غّية ، 
قاال له : انطلق بنا اىل ابن زياد لريى 
فينا رأيه ، فأبى . قاال : أمل ترع حرمة 
رسول اهلل يف آله ، فأنكر قرابتهام من 
النبي ، فاستعطفاه لصغر سنهام فلم 

يرّق قلبه......
علم  احدهم  راها  التي  الرؤيا  يف 

ذلك  من  وبالرغم  سيقتلون  باهنم 
عدة  اللعني  احلارث  عىل  اقرتحا 
فاقد  كان  ولكنه  للنجاة  اقرتاحات 

البصرية فلم يستجب هلام .
أن  منه  طلبا  ؟  طلبا  ماذا  قتلهام  قبل 
أن  وبعد   ، سبحانه  لرهبام  يصليا 
سبحانه  اهلل  اىل  أيدهيام  رفعا  فرغا 
يا  حليم  يا  حي  يا   : يقوالن  ومها 
وبينه  بيننا  إحكم  احلاكمني  أحكم 

باحلق.......
اطفال يصلون صالة مستحبة للقاء 
اهلل عز وجل اي ايامن هذا  وبالرغم 
الرشعي؟  السن  بلوغهم  عدم  من 
الصالة  اتقاهنم  عىل  هذا  يدل  اال 

الواجبة ؟ اي تربية هذه ؟ 
األصغر  فتمّرغ  األكرب وذبحه  فقّدم 
اهلل  ألقى رسول  : هكذا  بدمه وقال 
رضب  ثم   ، أخي  بدم  خمّضب  وأنا 
عنقه ورمى ببدنيهام يف الفرات .... 
اخيه  بدم  جسمه  الصغري  خيضب 
احلال  هبذا  اهلل  رسول  يلقى  حتى 
خضب  عندما  املوقف  نفس  وهذا 
احلسني عليه السالم جسمه بالدماء 

لكي يالقي جده هبذا احلال . 
زياد وقّص  ابن  اىل  بالرأسني  وأقبل 
اخذ  فهل  منهام،  شاهده  ما  عليه 
عز  اهلل  والن  كال  ؟  يتمناه  كان  ما 
الظامل  عىل  الظامل  يسلط  دائام  وجل 
احلارث  عىل  زياد  ابن  سلط  فقد 
زياد  ابن  بامر  الغالمني  قتل  الذي 
طمعا باجلائزة فامر احد اتباعه بقطع 
فيه  قتل  الذي  املكان  نفس  يف  راسه 

الغالمني .
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تفكرٌي  شابة  و  شاب  لكلِّ   
احلياة  طريق  الختيار  به  خاص 
وبعد  بسعادة   والعيش  املستقبلية 
والدخول  املدرسة  مشوار  انتهاء 
كان  سواء  اجلامعي  التعليم  يف 
ااْلبناُء  يواجه  املعهد  أم  اجلامعة 
الوالدين  تدّخل  يف  مشكلًة 
او  املعهد  أو  الكلية  باختيار 
فيه  سيدرسون  الذي  التخّصص 
او  وطموحهم  رغبتهم  بحسب 
حتقيقها  يستطيعوا  مل  التي  األماين 
االبناء  لرأي  الرجوع  وعدم 

املطلقة  الدكتاتورية  واستخدام 
إىل  ذلك  يعزى  وقد  الشأن  هبذا 
مستقبل  عىل  الوالدين  حرص 
صائب  غري  فكر  وهذا  االبناء 
من  اآلباء  وعي  قلة  عىل  ويدل 
جهة، ومستوى تعليمهم من جهة 
هم  من  هناك  أن  وحتى   , أخرى 
الشهادات  أعىل  عىل  حاصلون 
مع  نفسه  االسلوَب  ويتبعون 

أبنائهم.
        وغالًبا ما حيصل هذا التدخل 
مع األبناء الذين ينالون معدالٍت 

يف  للدخول  تؤّهلهم  جدًا  عاليًة 
الطب  مثل  خمتلفني  إختصاصني 
وحلمه  االبن  ورغبة  أواهلندسة، 
للحاسبات  مهندًسا  يصبَح  أن 
مهندًسا  او  معامرًيا  مهندًسا  أو 
بالوالدين  كهربائًيا أو مدنًيا، واذا 
كلّيات  اىل  للتقديم  االبن  جيربان 
املجموعة الطبية، وهو غرُي راغب 
بذلك وإن حدث ذلك فإن االبَن 
سوف يدخل كليَة الطب من دون 
والدراسة  واٍد  يف  ويصبح  رغبته 
القرار  هذا  ومصري  اخر  واٍد  يف 

اآلباء و االبناء واختياُر طريِق الَحياِة

  بقلم ا.د. صادق حممد جواد الشيخ
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حاالت  اىل  يؤّدي  وقد  الفشل 
حني   يف   . عقباها  الحتمد  نفسية 
ارادته  بمحض  هو  اختار  لو 
من  ألصبَح  مثاًل  اهلندسة  دخوَل 
 . والبارزين  املبدعني  املهندسني 
األول  املعياُر  هو  املعدل  أن  علاًم 
 ، اجلامعة  اىل  للدخول  األخري  و 
كان  سواء  الطالب  رغبة  ليس  و 

املعدل عالًيا أم متوسًطا .
        لذلك يفرتض باآلباء معرفُة 
طموحهم  و  أواًل  األبناء  رغبة 
أوإجتاه تفكريهم سواء كان االجتاه 
طبًيا او هندسًيا او العلوم الرصفة 
اإلنسانية  أو  االدارية  او  االخر 
أو   , اإلجتامعية  أو   الفكرية  أو 
فعىل  الفني،  أو  الريايض  اإلجتاه 
سبيل املثال قد يكون االبن مبدًعا 
النسمح  فلامذا  الرسم  أو  باخلط 
 ، اجلميلة  الفنون  كلية  بدخول  له 
ال  فلامذا  ديني  اجتاه  يف  مبدعًا  أو 
الكليات  يف  بالدخول  لُه  نسمح 

الدينية .
       وينطبق هذا الكالم يف اختيار 
او  املتوسطة  للدراسة  الطالب 
قابليته  وبحسب  االعدادية 
طالب  فمثاًل  رغبته،  و  الذهنية 
مهني  او  علمي  أو  أديب  إجتاهه 
لديه  ليست  أو  اداري  او  صناعي 
القابليُة إلكامل اإلعدادية يف حني  
مدارَس  اىل   يّتجَه  ان  املمكن  من 
و  املعلمني  إعداد  معاهد  او   ،
فّعااًل  عضًوا  ويصبَح  املدّربني، 

وناجَحا يف املجتمع.
       إن اكتشاَف اجتاه األبناء يبدأ 
نمط  ومن   ، أظفارهم  نعومة  من 
طريقة اللعب واألمور االخر التي 
حيبها أو حتبها  فللعب و اخليال اذن 
االكتشاف،  و  االبداع  طريقا  مها 
وعىل الوالدين عدُم السخرية من 
راي االبناء؛ الهنا حتّطُم املعنوياِت 
وتؤثر عىل نفسيتهم و ان االنسان 
الذي ال حيب عمله وجمرب عليه قد 
طيلة  وتعيسا  فاشال  انسانا  يكون 
حياته  وقد يتعّرض إىل حاالت أو 
اجتامعية،  ُعقد  و  نفسية  أمراض 
االختصاص  اختياُر  إما  وعليه 
التأقلُم  أو  له  املناسب  والعمل 

تدرجيًيا لذلك العمل . 
إِن عدَم مراعاة الرغبة  يعد         
واإلبداع،  الفكر  و  للعقل  اغالًقا 
ويؤدي إىل حتديد االنتاج وتقليله 
تطوير  عىل  سلًبا  يؤثر  وذلك 
املجتمع  تقّدم  من  وحيد   ، العمل 

إىل األمام.
اآلباء  عىل  يتوّجب  مما  لذلك    
اجللوس  و  األبناء،  رأي  احرتاُم 
الذي  االختيار  ومناقشة  معهم، 

يرغبونه هم وليس اآلباء . 
و  بالتوفيق  للجميع  متنيايت   مع 
والعاقبة  املوفق  واهلل  النجاح 

للمتقني .
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قال رسول 
اهلل صلى 
اهلل عليه 

واله و سلم 
: » من أحب 

أن يمد له 
في عمره 

وأن يزاد له 
في رزقه 

فليبر والديه 
وليصل 

رحمه

فقه اهل البيت



 فاختة بنت أيب طالب بن عبداملطلب 
بُام  تكّنى   . عبدمناف  بن  هاشم  بن 
أمري  وموالنا  سّيدنا  ُاخت   ، هاين 
املؤمنني عيل بن أيب طالب سالم اهلل 

عليه . 
الراويات  ضمن  الربقي  عّدها   
وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن 
 ،  )60  : الربقي  )رجال  وسلم 
وعّدها الشيخ رمحه اهلل من أصحاب 
الرسول أيضًا )رجال الشيخ : 33( 

 .
 : رجاله  يف  احلائري  أبوعيل  قال   
ويف   ، جاللتها  األخبار  من  ويظهر 
األعمش  مهران  بن  سليامن  حديث 
املروي يف كتب اخلاصة والعامة عن 
 «  : وآله وسلم  اهلل عليه  النبّي صىل 
أال أدلكم عىل خري الناس عاّمً وعمة 

؟ « . 
 قالوا : بىل . 

عليهام  واحلسني  احلسن   «  : قال   
ذو  جعفر  عّمهام  فإّن   ، السالم 
اجلناحني الطّيار مع املالئكة يف اجلّنة 
طالب  أيب  بنت  هاين  ُام  وعّمتهام   ،
اجلّنة  يف  وعّمهام   : ـ  قال  أن  إىل  ـ 
وعمتهام يف اجلّنة « )احلديث وارد يف 
كفاية األثر يف النصوص عىل األئمة 
عيل  بن  حممد  للشيخ  عرش  اإلثني 

واخلرائج   ،  300  : الرازي  اخلزاز 
 :  3 الغمة  وكشف   ، واجلرائح 

 . )150
 : املقال  تنقيح  يف  املامقاين  وقال   
غري  مقامها  وعلّو  شأهنا  وجاللة 
 ، والسرّي  باآلثار  اخلبري  عىل  خفي 
ويكفيك منها ما يف خرب سليامن بن 
كتب  يف  املروي   ، األعمش  مهران 
صىل  النبّي  عن  والعاّمة  اخلاصة 
» أال   : قال  أّنه  اهلل عليه وآله وسلم 
أدلكم عىل خري الناس عاًم وعمة . . 
. « ، فإّن فيه داللة عىل ما فوق الثقة 
املقال  )تنقيح  خيفى  ال  كام  والعدالة 
3 : 74 . وانظر : جممع الرجال 7 : 
182 ، منهج املقال : 400 ومصادر 

اخرى عديدة( . 
الكايف  يف  اهلل  رمحه  الكليني  وروى   
حمّمد  عن   ، األشعري  عيل  أيب  عن 
عن   ، صفوان  عن   ، عبداجلّبار  بن 
 ، بصري  أيب  عن   ، عاّمر  بن  إسحاق 

عن أحدمها عليهام السالم ، قال : 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبيُّ  خطَب   «
 ، طالب  أيب  بنت  هاين  ُام  وسلم 
فقالت : يا رسول اهلل إيّن مصابة يف 
إاّل  لك  يصلح  وال   ، أيتام  حجري 
امرأة فارغة ، فقال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وسلم : ما ركب اإلبل 

ولد  عىل  أحنى  قريش  نساء  مثل 
يديه  ذات  يف  زوج  عىل  أرعى  وال 
« )الكايف 5 : 326 حديث 3 باب 

فضل نساء قريش( . 
 وهي من رواة حديث الثقلني ، قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 :
تارك  وإيّن   ، فُاجيب  ُدعيت  كأيّن   «
فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر 
: كتاب اهلل عّز وجّل حبل ممدود من 
أهل  وعرتيت   ، األرض  إىل  السامء 
فيهام  ختلفوين  كيف  فانظروا   ، بيتي 
من   40  : الينابيع  يف  )القندوزي   »
وطريق  طريقه  ومن   ، البزاز  طريق 
يف  احلرضمي  أخرجه  عقدة  ابن 

وسيلة املآل : 59( . 
قال   ، الغدير  حديث  رواة  ومن   
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 :
» َمن كنت مواله فعيل مواله ، اللهم 
عاداه  َمن  وعاِد   ، وااله  َمن  واِل 
من  وانرص   ، خذله  َمْن  واخذل   ،
ابن  عنها  احلديث  )روى   » نرصه 
 ، مسنده  يف  والبزاز  واجلعايب  عقدة 
عن   40  : املودة  ينابيع  يف  وأخرجه 

جواهر العقدين للسمهودي( .

فاختة الهاشمّية
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فقه اهل البيت



بالزواج تنشأ أخص وأوثق عالقة بني شخصني 

مها الزوج والزوجة، وحيصل بينهام انفتاح مطلق 

عىل مستوى الروح واجلسد، ومشاركة مصريية 

عن  الكريم  القرآن  عرب  وقد  احلياة،  شؤون  يف 

شدة االلتصاق بني الزوجني بتشبيهها بالتصاق 

لَِباٌس  َوأَنُتم  َلُكم  لَِباٌس  ُهنَّ   ( باجلسد  اللباس 

سكن  بأهنا  الزوجية  احلياة  ووصف   .) هَلُنَّ 

أحضانه)َوِمن  يف  ويعيش  اإلنسان  إليه  يأوي 

آَياتِِه أَن َخَلَق َلُكم ِمن أَنُفِسُكم أَزَواًجا لَِتسُكُنوا 

ًة َوَرمَحًة (. هذه العالقة  إَِليَها َوَجَعَل َبيَنُكم َمَودَّ

شخصية  التلغي  الزوجني  بني  املميزة  الفريدة 

احدمها عىل عكس املجتمع الغريب الذي يلغي 

نسب الزوجة حاملا تقرتن بزوجها، واما درجة 

املراة  دون  الرجل  هبا  اهلل  كلف  التي  القيمومة 

فهي ليست امتيازا بل واجب ، فالقيمومة هي 

حتّمل مسؤولية اإلنفاق والرعاية لألرسة، وأن 

واراؤها  ثقافتها  وللزوجة  الطالق.  حق  بيده 

ولكن  زوجها  مع  اختلفت  وان  هبا  اخلاصة 

التاثري عىل كيان االرسة وال حيق  ليس لدرجة 

الحدمها فرض رايه عىل االخر ، نعم حيق هلم 

وبالنسبة  والعقل.  واملنطق  باالقناع  التحاور 

او  راتبها  سواء  للزوجة  الشخصية  للملكية 

ارثها فلها حق الترصف هبا اينام شاءت والحيق 

منحته  اذا  ولكن  عليها  رايه  فرض  للزوج 

اجل  من  االيثار  قمة  فهذا  متلك  ما  بالرتايض 

االجتامعي  املستوى  وعىل  االرسية  الروابط 

فاملرأة حرة يف صداقة من شاءت وفق ضوابط 

معينة بحيث من تصادق ال تؤثر عىل عالقتها 

االرسية مع زوجها او ابنائها او ادخال ثقافات 

القيام  او  االرسة  وطبيعة  تتفق  ال  ومفاهيم 

املتعارف  من  سليمة  غري  اوقات  يف  بزيارات 

املنزلية،  باخلدمة  للزوج  املرأة  تقوم  أن  عليه 

واألواين،  املالبس  وتغسل  الطعام،  فتطبخ 

األوالد.  باحتياجات  وتقوم  البيت،  وتكنس 

ولكن لو قام الزوج ببعض االعامل التي تقوم 

عن  تعبريا  او  طارئ  ظرف  وفق  الزوجة  هبا 

حمبته لزوجته فمثل هذا االمر هو رائعة اخالق 

الزوج اجتاه زوجته وليس انتقاصا له.

حق
 الخدمة
 بين الزوجين

للزوج والزوجة
الثابت واملتغري يف السعادة ..... ينبغي الرتكيز عىل أن الثابت واملؤثر يف سعادة الزوجني هو جانب 

الدين واألخالق ، فهام العنرصان املتحركان يف تنظيم العالقة بني الزوجني ، بل مها العنرصان 

ـَدم .. وأما اجلامل فهو أمر نسبي ، تألفه العني يف درجاته  املتجددان اللذان ال يوصفان بالبِـىل والِق

املختلفة ، وعليه فإن املطلوب هي نسبة مقبولة من التناسب يف املظهر اخلارجي .. وال شك يف أن 

اإلقدام عىل الزواج من املنطلقات اإليامنية مما يوجب مباركة احلق املتعال لذلك اإلرتباط املقدس 

، كام نالحظه من خالل التجارب املختلفة . التوافق الثقايف ..... ال مانع من الزواج فيام لو كان 

الزوجان يف سنني متطابقة أو متقاربة ، مع وجود يشء من التوافق الثقايف واملزاجي .. فامللحوظ 

أن الفارق الشاسع بني مستوى الزوجني يف املجال العلمي والثقايف ، مما يوجب شيئًا من االرباك 

يف احلياة الزوجية ، لعدم وحدة لغة التفاهم والتخاطب بينهام ، مما يعّمق هوة اخلالف عند أدنى 

مثري يف احلياة الزوجّية 
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فقه اهل البيت

روي عن 
النبي صلى 

اهلل عليه 
وآله وسلم: 

من صبر 
على سوء 

خلق امرأته 
أعطاه اهلل 

من االجر ما 
أعطى أيوب 
عليه السالم 

على بالئه، 
ومن صبرت 

على سوء 
خلق زوجها 
أعطاها اهلل 

مثل ثواب 
آسية بنت 

مزاحم.



مدة  منذ  هجرين  زوجي   : السؤال 
طويلة واروم السفر للزيارة وغريها 

هل من الرضوري اخذ موافقته ؟
اداء  عن  ممتنعًا  كان  اذا   : اجلواب 
حقوق الزوجة باهلجر وعدم االنفاق 

مل يلزم ذلك .

حقوق  عن  احلديث  كثر   : السؤال 
الزوجة  و  الزوج  حق  فام  الزوجني 

عىل بعضيهام ؟
اجلواب : من حق الزوج عىل زوجته 
وبقية  للمقاربة  نفسها  من  متكنه  ان 
اال  عنها  يمنعه  وال  االستمتاعات 
بيتها  من  خترج  ال  وان  رشعي  لعذر 

من دون اذنه .
ينفق  ان  زوجها  عىل  الزوجة  وحق 
يظلمها  او  يؤذهيا  ال  وان  عليها 
رشعي  وجه  دون  من  ويشاكسها 
مقاربتها  يرتك  او  هيجرها  ال  وان 
ازيد من اربعة اشهر بل اقل من ذلك 
الصربعىل  عىل  تقدر  ال  كانت  اذا 

االحوط وجوبًا .

عدم  للزوجة  حيق  هل   : السؤال 
أن  حال  يف  الزوج  ألمر  املثول 
كان  وإن  العمل  يف  حمتاجة  الزوجة 
بفرتات خمتلفة أي اما ان يكون هنارًا 
أو  الرشكة  عرض  حسب  عرصًا  او 
الوظيفة.  هذه  توفر  التي  املؤسسة 
بينام الزوج يرفض عمل الزوجة من 

بعد الظهرية ؟
اجلواب : إذا تزوجها وهي عاملة أو 
اشرتطت عليه ذلك يف العقد فيجوز 

هلا ذلك وإال فال جيوز

السؤال : هل حيّق للزوج منع زوجته 
ومشاهدة  لألغاين  األستامع  من 
غري  والربامج  واملسلسالت  األفالم 

املحتشمة وغري االخالقية ؟
اجلواب : نعم حيق له .

يمنع  الزوج  كان  إذا   : السؤال 
زوجته من صلة أرحامها فهل جيوز 
األرحام من دون  اخلروج لصلة  هلا 

إذنه ؟

اجلواب : جيوز هلا اخلروج إذا توّقف 
صدق صلة الرحم عليه عرفًا .

وجوب  حدود  هي  ما   : السؤال 
من  اخلروج  يف  الزوجة  استئذان 
زوجها ، فإذا كان يمنعها من زيارة 
أقارهبا أو زيارة املشاهد املرشفة فهل 

حيق هلا اخلروج من دون إذنه ؟
اجلواب : ال حيق هلا اخلروج من دون 

رضاه وان كان ألجل الزيارة .

السؤال : هل جيوز للزوجة ان ترتك 
بيتها بحجة زيارة أهلها مع العلم أن 
املسافة مابني بيتها وبيت أهلها تبعد 
عدم  مع   ، كيلومرت   1200 حوايل 

علم الزوج وحتى عدم رضاه ؟
اجلواب : ال جيوز .
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سؤال العدد:
اهيام افضل 
للمراة العمل 
ام حسن 
التّبعل؟

فقه



حسن  جاء  الضيف  خرج  حاملا 
ابيه  من  اباه عن كالم سمعه  ليسال 
تقول  : سمعتك  فقال البيه  وضيفه 
واجابك  السيستاين  السيد  اقلد  انا 
السيد  تقليد  بقيت عىل  انا  صديقك 
مستحدثات  يف  ولكن  اخلوئي 
مل  السيستاين،  السيد  اقلد  املسائل 

افهم هذا الكالم .
نظر والد حسن اىل ابنه بعطف وقال 
له : طاملا ان عمرك ثالث عرشة سنة 
سن  تبلغ  ان  عىل  سنة  لك  بقي  اي 
معنى  عن  اوال  ساجيبك  التكليف 

التقليد .
حتى  االمثال  لك  ارضب  بداية 
اشكلت  لو   ، اقوله  ما  تستوعب 
فانك  الرياضيات  يف  مسالة  عليك 
الرياضيات  مدرس  اىل  ستذهب 
اىل  يذهب  واملريض  حلها  ليعلمك 
العاطلة  السيارة  وصاحب  الطبيب 
اليس  السيارات  مصلح  اىل  يذهب 

كذلك ؟

اجاب حسن : نعم
وال  امر  عليك  اشكل  ولو  الوالد: 
من  حرام  ام  حالل  هو  هل  تعرف 

تسال؟
حسن: ال اعلم

نسال  التقليد  دور  يايت  هنا  الوالد: 
العامل الذي نقلده اي نقلد ما يريد منا 
من واجب وجتنب احلرام وغريها ، 
اهلل عز وجل  نريض  ان  والننا جيب 
االسالم  رشائع  تطبيق  لنا  البد  عنا 
الذين  املجتهدين  العلامء  والن 
والتدريس  بالدراسة  حياهتم  قضوا 
حتى  الصاحلة  واالعامل  والعبادة 
باعرتاف  االجتهاد  مرتبة  نالوا 
يعلموننا ويرشدوننا  العلامء هم من 

اىل االحكام الرشعية الصحيحة .
السيد  اخرتت  وانت   : حسن 

السيستاين لتقلده
ان  يعني  ال  وهذا  بالضبط   : الوالد 
غري  السيستاين  السيد  يقلد  ال  من 
وغريي  اقتنعت  انا  ولكن  صحيح 

السيستاين  السيد  ان  كذلك  الكثري 
هو االعلم 

بسن  قصدت  وماذا  حسن: 
التكليف؟

السن  هو  التكليف  سن  الوالد: 
الذي جيب عليك ان تتجنب احلرام 
وتؤدي الواجبات من صالة وصوم 
من  وغريها  الواجبة  واالغسال 

االعامل العبادية الواجبة .
حسن : ومتى يكون سن التكليف ؟
عرش  الرابعة  تبلغ  عندما  الوالد: 
عالمات  عليك  وتظهر  عمرك  من 
العلامء يف كتبهم  التي ذكرها  البلوغ 

اخلاصة عن االحكام الرشعية
اعرفها  والصالة  الصوم   : حسن 
ولكن ماذا يعني االغسال الواجبة؟

رشوط  اوال  تعلم  ان  جيب   : الوالد 
ثم  ومن  هبا  يتعلق  وما  التقليد 

سنصل اىل الطهارة واالغسال .
املغرب  صالة  وقت  حان  االن 

سنكمل احلديث يف جلسة اخرى  

حوارات فقهية 
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االحيان  بعض  يف  نحن  كنا  اذا 
بعض  جيدا  نسمع  ان  النستطيع 
العبارات فياخذنا اخلجل وال نقول 
للمتكلم اعد الكالم ، فكيف بالذي 
فمن  ؟  اصم  اي  اطالقا  يسمع  ال 
املؤكد هنالك ظروف ختلق حاالت 
نفسية له قد يعاين منها طوال حياته 
هذا  ومن   ، ترصفاته  عىل  وتؤثر 
املنطلق اخذ املختصون عىل عاتقهم 
دراسة احلالة النفسية لالصم السيام 
وجدوا ان بعض االذكياء من الصم 

افضل من غري الصم وهذا يعني ان 
هنالك طرقا ووسائل جيب التوصل 
اليها لتنمية الذكاء عند هذه الرشحية 

.
جملة  يف  صابر  عيل  الدكتور  يقول 
توزيع  هناك   : االماراتية  املنال 
الصم  بني  الذكاء  لدرجات  متشابه 
ارتفاع  لوحظ  وقد  الصم..  وغري 
والديًا  الصم  بني  الذكاء  نسبة 
آلباء  الصم  بني  عنها  ووراثيًا 
ذلك  الباحثون  أرجع  وقد  سامعني 

الطفل  بني  املبكر  االتصال  لسهولة 
ووالده األصم

لتمكني  التوصيات  أهم  من 
األشخاص الصم:

الرتكيز عىل برامج التوعية والتثقيف 
إشارة  لغة  مرتمجي  وتوفري  الصحي 
صديقة  املستشفيات  بيئة  وجعل 
التدريبية  الدورات  وإقامة  لألصم 
املجال  يف  للعاملني  املتخصصة 
وتشجيع املتخصصني عىل تعلم لغة 

اإلشارة.. وغريها

الصحة النفسية للُصم
12
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النفسية  العلوم  دراسات  تطورت 
واالجتامعية ىف جمال االعاقة بشكل 
أسهم ىف الفهم األعمق لألشخاص 
بغرض  وذلك  اإلعاقة  ذوي  من 
تقديم اخلدمات الوقائية واالرشادية 
والعالجية والتأهيلية بصورة أفضل 

وأكثر نجاعة. 
 1965 فهمي  مصطفى  الدكتور 
شخصية  يف  بارزة  صفات  استنتج 

الطفل األصم ومنها:
بسبب  يميل  األصم  الطفل  1-أن 
من  ينسحب  أن  إىل  احلسية  إعاقته 
ناضج  غري  فهو  ولذلك  املجتمع، 

اجتامعيًا بدرجة كافية.

كمجموعة  الصم  األطفال  2-أن 
بالسلوك،  خاصة  مشكالت  لدهيم 
ىف  والرغبة  والرسقة  العدوان  مثل 
وتوقيع  باآلخرين  والكيد  التنكيل 

االيذاء.
غالبًا  يميلون  الصم  األطفال  3-أن 
إىل االشباع املبارش حلاجاهتم، بمعنى 

أن مطالبهم جيب أن تشبع برسعة.
األصم  الطفل  استجابات  أن   -4
الختبارات الذكاء التى تتفق مع نوع 
استجابات  عن  ختتلف  ال  إعاقته، 

الطفل السامع.
أظهروا  قد  الصم  األطفال  5-أن 
عجزًا واضحًا ىف قدرهتم عىل حتمل 

املسؤولية.
بصورة  تظهر  املخاوف  6-أن 
وأكثر  الصم،  البنات  لدى  واضحة 
اخلوف  هي  ظهورًا  املخاوف  هذه 

من املستقبل.
يف عام 2001 أجرى ولفي الباحث 
نفسه  هو  والذى  شيفلد،  جامعة  ىف 
عىل  مركزًا  بحثًا  أصم،  شخص 
يف  ليجد  وأرسهم  الصم  األطفال 
النتيجة أن الطفل األصم حيرتم نفسه 
أكثر إذا كان أبوه أو أمه من الصم، 
نموذج  له  بالنسبة  يمثلون  حيث 
ميل  وجد  كذلك  الواقع.  يف  الدور 
الطفل األصم لاللتصاق والتقارب 
األصمني  األم  أو  األب  من  أكثر 
أي  إىل  عنه  األصم  األخ  وكذلك 

منهم إن مل يكن أصاًم.
يلتقي  عندما  نالحظ  ونحن 
دائاًم  يشعرون  أهنم  معًا،  الصم 
مشرتكة  خربات  بينهم  جتمع  بأنه 
يشعرون  وهم  إعاقتهم،  مردها 
ألهنم  أقراهنم  إىل  باالرتياح  عمومًا 
عىل  معهم  التخاطب  يستطيعون 

قدم املساواة .
السامت  اغفال  يمكن  ال  كام 
إذا  الصمم  حدوث  قبل  الشخصية 
والتى  والديًا،  وليس  مكتسبًا  كان 
واختالف  الصدمة  بفعل  تتغري 
القدرة عىل اشباع الرغبات والتعبري 
عنها وأحيانًا املهنة أو جمال الدراسة.

بني  النفسية  واألمراض  األعراض 
الصم وغري الصم

لدرجات  متشابه  توزيع  هناك   -1
وغري  الصم  األشخاص  بني  الذكاء 
نسبة  ارتفاع  لوحظ  بينام  الصم. 
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الصحي في 
هذا المجال 
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ووراثيًا  والديًا  الصم  بني  الذكاء 
سامعني،  آلباء  الصم  بني  عنها 
لسهولة  ذلك  الباحثون  أرجع  وقد 
ووالده  الطفل  بني  املبكر  االتصال 

األصم.
2-  نسبة انتشار اضطرابات االنتباه 
عن  الصم  األشخاص  بني  أكرب 

السامعني
والقلق،  القهري،  الوسواس     -3
واملخاوف  الصدمة  بعد  ما  وشدة 
بني  االنتشار  نسبة  بنفس  حتدث 

األشخاص الصم والسامعني.
النرجسية  النتشار  زيادة  5-هناك 
الباحثون  هلا  جيد  مل  الصم  بني 
قلة  أن  اجتهادهم  ولكن  تفسريًا، 
واملعارف  واملعلومات  اخلربة 
تؤثر  األصم  يلتقطها  التى  العامة 
مما  لديه  العام  احلس  نمو  عىل  سلبًا 
غياب  عن  أما  نرجسيًا.  يبدو  جيعله 
الشخصية  بخصوص  التقارير 
صعوبة  بسبب  فرسوه  فقد  احلدية 
حدوث  لعدم  وليس  التشخيص 

هذا االضطراب بني الصم.
االجتامعية  الدينامية  تؤدي   -6
للصمم إىل زيادة انتشار اضطرابات 
بني  واالعتامدية  التجنبية  الشخصية 
الشخصية  اضطراب  بينام  الصم. 
القهرية ليس أكثر شيوعًا بني الصم، 
إال أن اضطراب الشخصية السلبية 
األشخاص  بني  يزيد  العدوانية 
يف  املتكرر  للفشل  نتيجة  الصم 
مما  حوهلم  السلطة  برموز  اتصاهلم 
يؤدي إىل ظهور طرق تعبري مبارشة 
داخل  مقاومة  عن  تنم  واندفاعية 

الشخص األصم.
االكتئاب  ندرة  املالحظ  من   -7
وذلك  الصم،  األشخاص  بني 
لآلراء  الصم  األطفال  تعرض  لقلة 
واملجتمع  اآلباء  من  والتنبيهات 
وبالتايل عدم اكتامل نمو األنا العليا.
األشخاص  نسبة  تزيد  ال   -8
كان  إذا  إال  الصم  بني  التوحديني 
األملانية  احلصبة  هو  الصمم  سبب 
 4 إىل  النسبة  فرتتفع  الوالدة  قبل 

بني  املعتادة  بالنسبة  مقارنة  و%7 
السامعني وهي %7.

مشكالت التشخيص والتقييم

بني  شائعة  التشخيص  أخطاء 
الصم،  األشخاص  من  املرىض 
فكثريًا ما يعترب أحدهم شخصًا من 
فصاميًا  أو  العقلية  اإلعاقة  ذوي 
نتيجة اعاقته اللغوية وعدم استطاعة 
فإن  حالته.  فهم  االختصاصيني 
قد  الصم  جمتمع  ثقافة  اختالف 
يؤدي إىل ظهور طرق تعبريية ييسء 
تفسري  وهناك  فهمها.  السامعون 
األصم  الشخص  مليل  يرجع  آخر 
رضاه  وعدم  غضبه  عن  للتعبري 
أحيانًا،  وعنيف  جسامين  بشكل 
بسيكولوجية  الدراية  قليلو  يفرسها 
الصم عىل أهنا أعراض مرض عقيل.

املحدد  التشخيص  فإن  وهلذا 
لألمراض العقلية يكون صعبًا جدًا 

ىف حالة املريض األصم. 
ما هي التوصيات لتمكني الصم من 

تلقي خدمة صحة نفسية جيدة؟

األشخاص  دراية  لقلة  نظرًا   -1
واألعراض  باألمراض  الصم 
ينبغي  لذلك  عمومًا،  النفسية 
الرتكيز عىل برامج التوعية والتثقيف 

الصحي يف هذا املجال لفئة الصم.
وكذلك  إشارة  مرتمجي  توفري   -2
احلديثة  االتصالية  التقنيات  وسائل 
الصحة  خدمات  توفري  أماكن  ىف 
األصم  املريض  يتمكن  كى  النفسية 
التواصل  من  رعايته  عىل  والقائم 

الفعال.
املستشفيات  بيئة  جعل  جيب   -3
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املثال  سبيل  عىل  لألصم،  صديقة 
الضوئية  االنذار  وسائل  توفري 
التي  والتليفونات  الصوتية  وليس 
يتبادل هبا األصم االتصال مع الغري 
كتابة وكذلك الفيديو والتلفاز الذي 
غري  إىل  باالشارة،  املذاع  يرتجم 

ذلك.
التدريبية  الدورات  إقامة   -4
املجال  يف  للعاملني  املتخصصة 

األصم  بسيكولوجية  الحاطتهم 
التعامل  واحتياجاته اخلاصة وكيفية 
يف  الرضورية  واالختالفات  معه 
وسائل التشخيص واملتابعة وبرامج 

العالج.
عىل  االشارة  مرتمجي  تدريب   -5
بالصحة  اخلاصة  املصطلحات 
النفسية وكيفية الوصول هبا إىل فهم 

األصم.

يف  املختصني  تشجيع  حماولة   -6
املجال عىل تعلم واتقان لغة االشارة 
احلاالت  بعض  ألن  بأنفسهم، 
النفسية والعقلية حتتاج إىل التواصل 
طويلة  ولفرتات  املريض  مع  املبارش 
االشارة  مرتجم  لتواجد  كان  وربام 
عىل  سلبي  مردود  األحوال  هذه  يف 
نتائج العالج وعىل احساس األصم 

باخلصوصية.
استنباط  عىل  الباحثني  تشجيع   -7
ثقافة  تناسب  التي  االختبارات 
وتكون  منه  وخترج  الصم  جمتمع 
لقدراهتم  مالئمة  اجرائها  طريقة 
والتعبري  االتصال  يف  ووسائلهم 
اغفال  عدم  مع  ذلك.  عىل  ومقننة 
ثبت  التى  االختبارات  تعديل 
لتناسب  السامعني  مع  نجاحها 

جمتمع الصم.
طموح،  مستقبيل  وكأمل   -8
أصحاب  الصم  األشخاص  نشجع 
املجال  أن يتخصصوا ىف  االستعداد 
ومتطلبات  قدراهتم  يالئم  بام  نفسه 

املهنة.
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ـــن يــســتــجــيــب حلــــرييت وســــؤايل م
ــن نــقــل احلـــديـــِث أمــانــة ــال ع ــق وي
حـــوادٍث بعض  الــتــاريــخ  فيسجل 
وحـــقـــائـــُق قـــد شــوهــت بــتــامِمــهــا
يعيُشها الــــويصُّ  كـــان  ومــصــائــب 
ــن ســـاد الــعــبــاد عــبــادًة ــل مــثــل م ه
ــهــا ــّل ـــــِة ك ـــــربّي ـــه خــــري ال ـــن ـــري وق
ـــم أنــوفــهــم وجمــنــدل األبـــطـــال رغ
وملــــرحــــب بـــــاب خلـــيـــرب شـــاهـــٌد
ــرًا ــح صــاب ــن صـــربه أيـــوب أصــب م
سيوفهْم فوق  سموت  الفقاِر  ذا  يا 
حيدٍر مــواقــف  يف  الــقــنــاعــُة  كيف 
فاطٍم مصائب  ـــروي  ي مــن  أن  أم 
ــاهِبــا ــب ــع مـــا يـــقـــال ب ــل ولـــكـــرس ض
الــوصــيــة أوجــبــْت أن  ــن  فــيــشــاع م
ــوث هلــاشــٍم ــي ــل ـــاؤيل أيـــن ال ـــس وت
ــاع هيــاهبــا ــج ــش ـــان ال ــهــا ك ــوف وســي
ـــــواَب حلــرييت وأظــــل ال أجــــُد اجل

بحايل ــــَت  رأف فــهــل  عييت  فلقد 
ـــــعـــــّذاِل ــــن ال ـــه م ـــل ـــاق لــــكــــّن ن
ــاِل ــي ــن األج ــُب األخــــرى ع ــّي ــغ وي
فـــيـــوّصـــُف اجلـــبـــنـــاَء بـــاألبـــطـــاِل
اجلــــّهــــاِل ــك  ــل ــس م يف  ــــٍف  ــــواق مل
ــــاِل اآلص ــح  ــصــب ال يف  ـــوده  ـــج وس
مــنــه اســتــقــى مــن عــلــمــِه املــنــهــاِل
ســجــاِل قــتــاِل  يف  وٍد  بــن  ــرو  ــم ع
ــــط دجــــــاِل ــــاس واملــــــارقــــــني وق
ـــدا يف مــــرضِب األمـــثـــاِل حــتــى غ
اآلجـــــــاِل حتـــــدد  شـــقـــتـــيـــَك  يف 
ــــاق بــــاألغــــالِل ــــن أتـــكـــبـــل األع
يــبــايل ــَث  الــظــلــيــمــة ال مــغــي ـــم  رغ
ـــة األهــــــــواِل ـــقـــي وجــنــيــنــهــا وب
األفــعــاِل وحكمة  الــســيــوف  غمد 
ـــاِل ـــف األن ـــــورة  س يف  ومــــواقــــف 
ـــاِل ـــرتح ال إىل  ذائـــقـــهـــا  أن  ـــل  ب
ــًا لـــســـؤايل ــع ــن ــق وأريـــــــد حـــــاًل م

في مصيبة اإلمام علي

األعرجي الشاله  سناء  حممد  كلامت: 

)عليه السالم(
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يف اغلب االحيان يكون زواج االبن 
يف بيت اهله حيث ختصص له غرفة 
زوجته،  مع  ومسكنه  مقره  لتصبح 
هنالك  تكون  االحيان  بعض  ويف 
 ، زوجها  وام  الزوجة  بني  مشاكل 
وبسبب هذه املشاكل فكرت الزوجة 
يف طريقة كي تتخلص من ام زوجها 
فاستعانت باحدى صديقاهتا لتشكو 
هلا سوء معاملة ام زوجها هلا وطلبت 
منها ان تساعدها يف التخلص منها .

اقرتحت عليها صديقتها ان تتخلص 
يكون  طعامها  يف  سم  بوضع  منها 
الزوجة  فوافقت  مدة  بعد  تاثريه 
عليها  اشرتطت  ولكن  ذلك  عىل 
ان تغري تعاملها مع محاهتا  صديقتها 
التتهم  حتى  املشاكل  التثري  وان 
مهام  اساءهتا  تتحمل  بحيث  بقتلها 

ذلك  عىل  الزوجة  فوافقت   ، كانت 
صديقتها  اعطتها  الثاين  اليوم  ويف 
ثالث  منه  تضع  سائل  فيها  علبة 

قطرات يوميا يف طعامها .
وبالفعل بدات الزوجة يف هذه اخلطة 
وغريت تعاملها مع ام زوجها حتى 
التثري الشكوك وتعد هلا الطعام وال 
ويف   ، سوء  كالم  اي  عنها  تتكلم 
ام زوجها  الوقت عندما رات  نفس 
بدات  االخرى  هي  اسلوهبا  تغري 
حترتم وتثني عىل زوجة ابنها وتبادهلا 
االحرتام بل تدافع عنها اذا ما ذكرها 
تنتظر  والزوجة   ، بسوء  ما  شخص 
ان تظهر عالمات املوت عىل عمتها 
، وبعد شهر بدا القلق ياخذ مأخذه 
يف  احتارت  اهنا  حيث  الزوجة  عند 
معها  عمتها  ترصفات  فان  امرها 

تغريت واصبحت جيدة جدا بحيث 
اهنا ال تريد هلا املوت .

جلات اىل صديقتها تستغيث وتطلب 
منها ان تساعدها عىل وقف مفعول 
السم الن عمتها تغريت يف تعاملها 
هنا   ، تقتلها  ان  التريد  واهنا  معها 
ضحكت صديقتها وقالت هلا : هل 
تعتقدين انني اعطيتك سام لقتلها ؟ 
كال بل هو ماء عادي ولكن تعلمي 
احسنت  فعندما  فيك  اخلطا  ان 

التعامل معها عاملتك باملثل .
ما يف  يغري  ان  البرش جيب  هكذا هو 
ان  الناس  من  يطلب  ان  ال  نفسه 
باحلسنى  الناس  يعامل  ومن  تتغري 

يعامله الناس باحلسنى

زوجة 
و

حماتها  
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ونشأت   ، »أمريكا«  يف  ولدت 
عىل  حاصلة   ، مسيحّية  أرسة  يف 
شهادة جامعّية ، تعّرفت عىل الدين 
إليران  زيارهتا  عند  اإلسالمي 
إىل  الدعاة  العلامء  ببعض  ولقائها 
العلامء  هؤالء  هلا  فبنّي   ، اهلّل  سبيل 
فكان   ، الدينّية  احلقائق  من  مجلة 
ذلك سببًا دفع »أدنا« إىل البحث عن 

احلقيقة.
لإلسالم  دراستها  »أدنا«  واصلت 
اإلسالمّية  املبادىء  عن  وبحثها 
خالل تواجدها يف إيران ، واهتّمت 
كثريًا بقراءة الكتب اإلسالمّية حّتى 
الكاملة  القناعة  عندها  تبلورت 

بأحّقية اإلسالم.

عقبة أمام استبصارها:

»أدنا«  واجهت  التي  املوانع  من  إّن 
بصّحة  الكامل  اقتناعها  بعد 
مذهب  وفق  اإلسالمية  العقائد 
أهّنا   ، السالم(  البيت)عليهم  أهل 
شّكت يف نفسها: هل أهّنا قادرة عىل 
االلتزام بام أوجبه اإلسالم واالنتهاء 

عاّم هنى عنه؟
يزلزل  الذي  هو  األمر  هذا  وكان 
للدخول  إعالهنا  يف  »أدنا«  خطى 

كانت  ألهّنا   ، اإلسالمي  الدين  يف 
تشاء  ما  تفعل  أن  سبق  فيام  معتادة 
دون  ومن   ، تقييد  أّي  دون  من 
مراقبة لنفسها ، أو بعبارة أصّح أهّنا 
كانت فيام سبق منجرفة مع املجتمع 
األمريكي وتعمل وفق ما متيل عليها 
امليول واألهواء والرغبات ، ولكّنها 
إذا قّررت الدخول يف اإلسالم ، فإهّنا 
األمور  ببعض  االلتزام  من  هلا  البّد 
االجتامعي  التّيار  خالف  والسري 
وهذا   ، األحيان  بعض  يف  السائد 
والثبات  الصمود  منها  يتطّلب  ما 
»أدنا«  تفّكر  فكانت   ، واالستقامة 
 ، الصمود  هذا  عىل  قادرة  هي  هل 
الذي  والدافع  املحّفز  متتلك  وهل 
هذا  يف  واالستقامة  القّوة  يمنحها 

السبيل؟

لماذا حّرم اإلسالم بعض 
األمور؟:

حول  بحثها  خالل  »أدنا«  أدركت 
مل  اإلسالم  بأّن  اإلسالمّي  الدين 
عىل  حّرم  وإّنام   ، اعتباطًا  شيئًا  حيّرم 
باطنه،  تلويث  شأنه  من  ما  اإلنسان 
األخالقي  ووجدانه  ضمريه  وقتل 
الذي يبّدل حياته إىل شقاء وتعاسة، 

خُلق  إىل  وترّصفاته  سلوكه  وحيّول 
عن  بعيدة  وترّصفات  حيواين 

اإلنسانّية.
اإلسالم  حّرم  املنطلق  هذا  ومن 
كالتكرّب   ، النفسّية  بالرذائل  التلّبس 
الظّن  وسوء  واليأس  واحلقد 
ليحافظ  و...;  واحلرص  واحلسد 
التلّوث  من  اإلنسانّية  النفس  عىل 
الرواسب  من  وحيميها   ، باألدران 

املرضّية ويطّهرها من كّل دنس.
التي  األمور  كّل  اإلسالم  حّرم  كام 
ترّض بصّحة اجلسم... فحّرم رشب 
وأكل   ، الزنا  وممارسة   ، اخلمر 
 ، الدّم  وأكل  واخلنزير  الكلب  حلم 
من  اإلنسان  جسم  بذلك  ليصون 
األمراض والضعف واهنيار القوى.

خيّل  ما  كّل  اإلسالم  حّرم  كام 
يلّوث  ما  وكّل  االجتامعي  بالتوازن 
احلياة  وحيّول   ، االجتامعي  الصعيد 
 ، الظلم  منها:  جحيم،  إىل  الدنيا 
الرسقة   ، الغش   ، االحتكار   ، الربا 
وقتل  الرشوة   ، الغيبة   ، الكذب   ،
التي  األمور  ومجيع  املحرتمة  النفس 
واإلهنيار  التحّلل  إىل  اإلنسان  تقود 
كاألفكار  والفكري  األخالقي 
والثقافات  واألفالم  والصور 

الفاسدة.

ادنا )فاطمة(
امريكا - مسيحية

* ادنا )فاطمة( /مستبرصة  مسيحية من امريكا 
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مقاالت

اّن اإلسالم 
لم يحّرم 
شيئًا 
اعتباطًا 
، وإّنما 
حّرم على 
اإلنسان ما 
من شأنه 
تلويث 
باطنه، 
وقتل 
ضميره 
ووجدانه 
األخالقي



استبصارها بعد ارتقاء 
وعيها الديني:

وجدت »أدنا« نفسها بموازاة ارتقاء 
وإملامها  الديني  وعيها  مستوى 
لبعض  تعاىل  اهلّل  حتريم  بأسباب 
األشياء ، أهّنا متتلك املحّفز للصمود 
التي  املضاّدة  التّيارات  مجيع  إزاء 
وهلذا   ، استبصارها  بوجه  تقف 

للمزيد  وبحوثها  دراستها  واصلت 
من التعّرف عىل املعارف اإلسالمّية 
»أدنا«  وجدت  الزمان  وبمرور   ،
نفسها قادرة عىل إعالن استبصارها 
بالتعاليم  الكامل  وااللتزام 
 ، استبصارها  فأعلنت   ، اإلسالمّية 
ثّم سّمت نفسها »فاطمة« ثّم سارت 
احلّق  رصاط  عىل  بثبات  ذلك  بعد 

واإليامن والتقوى.

الشاي  يرشب  الرصيف  عىل  رايته 
وبعد انتهائه من رشب الشاي رمى 
قدح البالستك عىل االرض اقرتبت 
منه وقلت له هل انت محال قال نعم 
الشارع  هناية  يف  اكياس  لدي  قلت 

اريدك ان حتملها وتضعها يف املخزن 
هذه  من  طابق  اخر  يف  املوجود 
له  قلت  سامحلها  نعم  قال  العامرة 
اهنا ثقيلة بعض اليشء قال ولو فاين 
اثقل من هذه االكياس قلت  محلت 

حتمل  مل  فلامذا  كذلك  كنت  اذا  له 
يتجاوز  ال  وزنه  الذي  الشاي  قدح 
احلاوية  يف  وتضعه  غرامات  عرش 

التي ال تبعد عنك عرشة امتار؟

حّرم اإلسالم كّل 
ما يخّل بالتوازن 
االجتماعي وكّل 

ما يلّوث الصعيد 
االجتماعي ، ويحّول 

الحياة الدنيا إلى 
جحيم
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االطالع  هواية  لديه  من  هنالك 
ومعرفة  الطبية  االخبار  عىل 
فرتاه  ومعاجلتها  وسببها  االمراض 
يبحث  ما  يشء  من  اشتكى  ما  اذا 
احلالة  هذه  سبب  عن  االنرتنيت  يف 
العالج  عىل  فيقدم  معاجلتها  وكيفية 
من غري متعن ودقة ، وهذه الظاهرة 
الدقيق  فالكشف   ، سليمة  غري 
االنرتنيت  عرب  يكون  ال  للمريض 
من  املبارش  الكشف  طريق  عن  بل 
قد  امور  عن  واالستفسار  الطبيب 
 ، مرضنا  تشخيص  يف  عنها  نغفل 
فاملعلومات املذكورة من عىل املواقع 
الطبية ليست كلها خطا بل اليمكن 
يعتقد  من  عىل  تنطبق  باهنا  اجلزم 

بصحتها عىل حالته .

املوقف من حيث عدم  نتعرض هلذا  ما  كثريا 
ونبدا   ، ولغرينا  لنا  بالنسبة  املوعد  ضبط 
بان  نعتقد  وحتى  والتكهنات  بالتضجور 
كانوا  وامهاتنا  اباؤنا  املوعد،  حيرتم  ال  االخر 
اهنا  حقيقة  وياه(  عذره  الغايب   ( لنا  يقولون 
عبارة رائعة فاليصح ان نحكم عىل االخرين 
يلتزمون  ال  باهنم  املوعد  عن  تاخروا  ما  اذا 
باملوعد ، فكم من غائب كان له العذر الرشعي 

يف التاخري او عدم احلضور .
ويف الوقت ذاته قد نقع نحن يف نفس املشكلة 
فنتاخر عن موعد ما لسبب رشعي فاذا مل نعذر 

االخرين فاالخرون ال يعذروننا .

احذر من طبيب االنترنيت 20
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يؤثرون  القلة ولكنهم  البعض وهم 
القلة  وهؤالء   ، االطباء  سمعة  عىل 
باالم  يتاجرون  جشعهم  جعلهم 
الناس ، فمنهم من يتفق مع صاحب 
من  حصة  له  بان  سونار  او  خمترب 
املريض  من  ياخذوهنا  التي  االجور 
السونار  او  املخترب  صاحب  فتجد 
املرىض  عدد  يسجل  سجل  لديه 
الفالين  الطبيب  يرسلهم  الذين 
بعدد  سجل  له  الفالين  والطبيب 
املخترب  اىل  ارسلهم  الذين  املرىض 
او السونار ، ويف هناية االسبوع يتم 

تصفية احلساب .
عند مراجعة الطبيب الثاين فانه يلغي 

كل ما قام به الطبيب االول من حتاليل واشعة وسونار وادوية فيطلب من املريض هذه االمور مرة اخرى وال يراعي 
املستوى املادي للمريض. البعض منهم اذا ما رايته يف السوق او اي حمل عام وسالته عن ما يعرتضك من مرض فانه 
يعتذر عن االجابة او جييب بكلامت خمترصة بحيث ال تفهم ماهو املطلوب ، بينام لو راجعته يف عيادته فانه يرحب 

بك وتنطلق رسيرته يف الكالم النك سددت مبلغ الكشفية .

او  احلمل  فخفة   ، سريه  عند  شيئا  الحيمل  ان  يفضل  طبيعته  يف  االنسان 
يقدمن عىل عمل، يستحق  ، بعض االخوات  دائام  انعدامه يكون االفضل 
وقفة انتقادالنه يف غاية االستغراب ، فالبعض منهن اذا ما ابتعدن عن بعض 
يف  ويضعهنها  عباءاهتن  خيلعن  باجلبة  يظهرن  ان  حرج  يرين  التي  االماكن 
هي  والغاية  راسهن،  عىل  وضعها  من  بدال  بيدهن  وحيملنها  نايلون  كيس 
اظهار زينة اجلبة وتفاصيل حجاب الراس ، ومثل هذا االمر يقود اىل ما ال 

حيمد عقباه .
احلاجيات  بعض  حيملن  كن  واذا  عباءتني  يلبسن  زمان  ايام  النساء  اتذكر 
عىل  حتافظن  حتى  متزنة  بطريقة  راسهن  عىل  احلاجيات  هذه  يضعن  فاهنن 
مسك العباءة واحلجاب ، واليوم يرفعن العباءة ويتحملن عناء محلهن بينام 

لو يلبسنها افضل واريح هلن. 

تجارة االطباء

عجبا عليكن
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من  اكثر  االسالم  اهتم  ولقد 
البنات  برتبية  فكرية  مدرسة  أية 
ا  حقًّ ذلك  جعل  حتى  وتعليمهن 
مثل  بعضهم  يراه  و  حقوقهن  من 
قال  حيث  الوالدين  رقبة  يف  الّدين 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
أوالِدكم  )خرُي  املضامر:  هذا  يف 
البناُت ( فهنَّ يمّثلن قطب املجتمع 
وقاعدة وركيزة تستند عليها األرسة 
االثُر  له  وتربيتها  ببنائها  فاالهتامم 
وصيانته،  املجتمع  بناء  يف  الكبري 
يف  مكانة  هلا  اصبحت  اذا  فالبنت 
املجتمع ونالت درجة من اإلحرتام 
اهال  يكون  ترّبيه  الذي  فاجليل 
اساس  وعىل  والتقدير  لالحرتام 
التباين يف اخللقة واملسؤوليات لكلٍّ 
االسالم  فان  والبنات  البنني  من 
يعطي امهيًة خمتلفة للطرفني، فجعل 
واالمكانات  باملزايا  تتمتع  البنت 

كافة  التي تتوىل تربية اجليل ,وإعداده 
خيلق  والسليم  الصحيح  بالشكل 
واهلدوء  للسكن  ُأنموذجا  منها 
القرآين  املفهوم  لتحقيق  بيتها  ألهل 
يسمى  فالبيت   ) إليها  )لَتسكنوا 
ويف   زوجًة  تكون  والبنت  مسكنا، 
والسعي  لزوجها،  اما  نفسه  الوقت 
فاعلة  تربية  الفتيات  لرتبية  احلثيث 
املستقبل  يف  يكّن  واصيلةحتى 
اوالد  احضاهنن  يف  يرتبى  ُأمهاٍت 
لذلك  أعامل؛  ورجال  صاحلون 
فجعل  كبرية  امهية  اإلسالم  اعطى 

اجلنة حتت أقدامها .
ان العائلة متثل اناء تقدر فيه اخالق 
ان  املستقبل،  يف  وقدراته  الطفل 
سيبقى  بوالدهيم  االطفال  اقتداء 
عىل  النقش  كمثل  دائام  ذهنهم  يف 
احلجر فانه اليمكن حموه بسهولة لذا 
القوانني وكل االشياء اجلميلة  فكل 

تأيت  املجتمع  يف  والسيئة  واحلسنة 
الوالدين وعىل هذا  البيت ومن  من 
تربية  يف  اإلرتكاز  يكون  االساس 
وتعاليم  عقائدية  اسس  عىل  الطفل 
الطفل  لرتبية  اإلعتناء  وعدم  دينية، 
وباألخص البنات سيلحق باملجتمع 
العقوبة  يستوجب  بليغا  رضرا 
البنت  تربية  خالل  ومن  واجلزاء 
جيب اعدادها اعدادًا تكون فيه الئقة 
وان  ارسهتا  وشؤون  شؤوهنا  لتدير 
الذي  اهلدف  اىل  للوصول  تسعى 
الثقة  ملؤها  ثابتة  بخطوات  تنشده 

واالمل .
باملحبة  العائيل  اجلو  ملُء  وجيب 
نصّوَر  وان  واحلنان،  والعطف 
اخلري  عامل  يمثلون  باهنم  ألبنائنا 
االب  وان  العائلة  يف  والسعادة 
هلام  احلصني  السد  يمثالن  واالم 
وجيب  لألرسة  القيادة  ويمثالن 

مما ال شك فيه َأن اهلدَف األصيل من الرتبية هو إِيصال االنسان 
عن  يتم  ذلك  وحتقيق   . تعاىل  هلل  العبودية  يف  الكامل  مرحلة  اىل 
طريق تعليم البنني والبنات بالشكل الذي يؤهلهم اىل ان يقوموا 
بأعباء احلياة عىل الوجه االكمل واالمثل اذا ما كربوا فعن االمام 
اذا  الصادق )عليه السالم( )اوىل االشياء ان يتعلمها االحداث 
صاروا كبارا احتاجوا اليها ( حيث جيب عليهم ان يتعلموا كل 
واملعنوية من علم،  باملجاالت األخالقية واالجتامعية  يرتبط  ما 

فالرجل واملرأة متساويان يف كليات الرتبية .

تربيُه الفتاِة في اإلسالِم / المؤلف الدكتور علي القائمي  

سعاد حممد عيل  

قراءة في كتاب
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قراءة يف كتاب

 البنت 
تتمتع 
بالمزايا 
واالمكانات 
كافة  التي 
تتولى 
تربية الجيل 
,وإعدادها 
بالشكل 
الصحيح 
والسليم 
يخلق منها 
ُأنموذجا 
للسكن 
والهدوء 
ألهل بيتها



افراد  السعادُة  لتعمَّ  اوامرمها  اطاعة 
األرسةكافة  .

ذات  املجتمعات  يف  األبناء  وتربية 
تكون  عاده  الفكرية  األنظمة 
ووظائفها  بالدولة  مرتبطة  املدرسة 
من  معينة  تكون  ومسؤولياهتا 
االسالمي  جمتمعنا  يف  اما  قبلها 
الرتبية  استقرار  اوهلام  امران:  فهناك 
وضوابط  اسس  عىل  العائلية 
االساليب  من  واالستفادة  اسالمية 
واعداده  الفرد  بناء  لغرض  اجلديدة 
اىل  للوصول  طريقنا  يف  احلياة  لبدء 
أن  املّدرسة  من  ننتظر  اهلدف  هذا 
اجليل  ارشاد  متميزة يف  قدوة  تكون 
بنرش  تقوم  لكي  الطريق  هذا  إىل 
تتناسب  التي  االفكار واإلعتقادات 
للمدرسة  الفكرية  التعاليم  مع 
االسالمية ومن االمور التي جيب أن 
تعلمها املّدرسة للفتاة هي األخالق 
برتبية  املتعلقة  والطرق  والفنون 
وتعليمها   . االرسة  وادارة  الطفل 
الوالدين  مع  العالقات  اقامة  كيفية 
طبق  وغريهم  واالوالد  والزوج 

املوازين الرشعية .
ثالثة  يف  يتم  االنسان  بناء  إِن 
واملدرسة  البيت  حميط  وهي  اماكن 
هناك  البيت  عن   فضاًل  واملجتمع 
الوراثي،  اجلانب  وهو  مؤثر  عامل 
يتطور  اجتامعي  خملوق  واالنسان 
املجتمع  يف  تطوره  ويستمر 
ارضية  تعد   االجتامعية  واحلياة 
وابداء  واملواقف  والوعي  لإلثارة 
االذهان  وتفتح  والتنافس  اآلراء 
عىل  القابلية  وبروز  والقابليات 
وان  الراي  عن  والتعبري  الكالم 
االجتامعية  والعالقات  للروابط 

دورًا مهاًم يف بناء  االسس االخالقية 
ان  العائلة  عىل  فيجب   ، وهدمها 
وان  ابنتهم  صديقات  عىل  تتعرف 
تكون لدهيا احاطة عن خصوصيات 
روابط  هلن  من  واخالق  وسلوك 
ارشادهم  لتستطيع  بأبنائهم  وعالقة 
وتوجيههم وان احدى فوائد الرتبية 
وتامني  لإلنسان  الكامل  توفري  هي 
واحلاجات  البدنية  االحتياجات 
وجيب أن تؤمن بشكل متفائل خاصة 
يف مرحلة الطفولة فان حرمان الطفل 
الغذاء  إىل  كاحلاجة  صعبا  امرًا  يعد 
وامللبس واملسكن والنظافة والصحة 
وطبقا  وغريها  والرعاية  واالهتامم 
االسالمية  والتعليامت   للوصايا 
تأمني االحتياجات  فان االولوية يف 
رعاية  البنات؛  تشمل  أن  جيب 
من  وهذا  ومشاعرهن،  لعواطفهن 
واحلاجة  للغاية.  الرضورية  االمور 
اىل حضانة الطفل ورعايته واحلاجة 
واالمن  واملالحظة  املحبة  إىل 
والتقدير  والشكر  والدعم  واحلامية 
واالحساس بالشخصية واإلنضباط 
واجراء العدالة واحلاجات الروحية 
واحلرية  والعدالة  واالحرتام 
العائيل  واالرتباط  واالستقالل 
ولألمهات   . والكامل  والرفعة 
ابنائهن  تعليم  يف  االكرب  الدور 
والعبادة  والتقوى  الفقه  دروس 
والطهارة واخلوف من  واالخالص 
خاضعه  امها  ترى  التي  فالبنت  اهلل 
الشك  عبادهتا  يف  ومتفانية  خاشعة 
وتقواها  االم  بسلوك  ستتأثر  اهنا 
ومن املمكن القول إن لسعادة البنت 
بعمل   كبري  حد  إىل  عالقة  وشقائها 
تفكريها  ومستوى  وسلوكها  االم 

واسلوهبا  ابنائها  عىل  وتأثريها 
فالبنت  ارسهتا  افراد  مع  وعالقتها 
زوجة  تكون  كيف  اأُلم  من  تتعلم 

وُأًما وغريها .
إهِلية  وامانة  ثروة  يمثل  الطفل  إِن 

جيب حفظها وصيانُتها من التلف,
فال رسوُل اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
مسؤولوُن  فإِنكم  اوالدكم  :)اّدبوا 
اختيار  ( ولآلباء واالمهات دور يف 

اصدقاء  ابنائهم وجلسائهم 
وجمالسة  حمادثتهم  طريق  عن 
الوالدين  ومعاملة  للبنت،  الوالدين 
هذه  من  والغرض  هلا   الصحيحة 

احلياة يف هذا 
كأنام  ونسعى  نزرَع  أن  هو  العامل 
سنبقى أحياء لالبد ويف نفس الوقت 
نفسه نعمل آلخرتنا وكأننا سنموت 

غدا حيث سنقف 
يف حمكمة العدل اإلهلية .
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حوارالكتب

ِإن الطفل 
يمثل ثروة 

وامانة 
ِإلهية يجب 

حفظها 
وصيانُتها 
من التلف، 
فال رسوُل 

اهلل )ص( 
:)اّدبوا 

اوالدكم 
فِإنكم 

مسؤولوُن (



البرشية  دستور  الكريم  القرآن 
واإلحاطة  بالشمول  يمتاز   ، اخلالد 
الكاملة بجميع شؤون احلياة ، وقد 
الفرد  عالقة  يف  عامة  أسسا  وضع 
طرف  لكل  ووضع   ، باملجتمع 
حقوقه وواجباته للنهوض من أجل 
إمتام مكارم األخالق ، وإشاعة الود 
املجتمع  ربوع  يف  والوئام  واحلب 
نستعرض  ييل  وفيام   ، اإلنساين 
الفرد  عىل  املجتمع  حقوق  من  مجلة 
األوىل  االجتامعية  ،اخللية  واألرسة 
التعاون  هو  احلقوق  تلك  وأهم   ،
التعاون  وعدم  والتقوى  الرب  عىل 
 : تعاىل  قال  والعدوان  االثم  عىل 
وال  والتقوى  الرب  عىل  وتعاونوا   (

تعاونوا عىل اإلثم والعدوان (.
إىل  باالحسان  الكريم  القرآن  وأمر 

وال  اهلل  واعبدوا   (  : املجتمع  أفراد 
إحسانا  وبالوالدين  شيئا  به  ترشكوا 
واملساكني  واليتامى  القربى  وبذي 
اجلنب  واجلار  القربى  ذي  واجلار 
السبيل  وابن  باجلنب  والصاحب 
القرآن  (وأقر  أيامنكم  ملكت  وما 
حق النرصة : ) وإن استنرصوكم يف 
وأمر   ،)  .  .  . النرص  فعليكم  الدين 
التفرق  وعدم  اهلل  بحبل  باالعتصام 

وال  مجيعا  اهلل  بحبل  واعتصموا   (  :
تفرقوا ( .

وأمر بالسعي لالصالح بني املؤمنني 
: ) إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني 
أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترمحون(.

خذ   (  : واملساحمة  بالعفو  وأمر 
عن  وأعرض  بالعرف  وأمر  العفو 

اجلاهلني(.
وأمر بالوفاء بالعقود : ) يا أهيا الذين 

حقوق المجتمع في القرآن الكريم 
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) إنما 
المؤمنون 
إخوة 
فأصلحوا 
بين 
أخويكم 
واتقوا اهلل 
لعلكم 
ترحمون(



آمنوا أوفوا بالعقود (  .
وأمر بأداء األمانة : ) إن اهلل يأمركم 
أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ( وأمر 
وابن  واملساكني  الفقراء  حق  بأداء 
بالتبذير  الثروة  تبديد  وعدم  السبيل 
واالرساف : ) وات ذا القربى حقه 
تبذر  وال  السبيل  وابن  واملسكني 
تبذيرا (، وقال أيضا : ) ويف أمواهلم 

حق للسائل واملحروم ( .
إشاعة مكارم األخالق،  ومن أجل 
أمر   ، القويم  النهج  عىل  والسري 
والتوايص  باحلق  بالتوايص  القرآن 
بالصرب : )وتواصوا باحلق وتواصوا 

بالصرب ( .
أن  الفرد  عىل  املجتمع  حقوق  ومن 
والتغيري  االصالح  بواجب  يقوم 

للحفاظ عىل سالمة
العقائدي  االنحراف  من  املجتمع 
واالجتامعي واألخالقي ، وأن يقابل 

تواجهه  التي  واملصائب  اإلساءة 
لقامن  وصية  فمن   ، وثبات  بصرب 
وأمر  الصالة  أقم  بني  يا   (  : البنه 
باملعروف وانه عن املنكر واصرب عىل 
ما أصابك إن ذلك من عزم األمور 
االعتداء  عن  الكريم  القرآن  وهنى 
والقتل  بالظلم   ، اآلخرين  عىل 
واملمتلكات  األموال  وغصب 

وال   (  : األعراض  عىل  واالعتداء 
تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين (.

اآلخرين  بيوت  إىل  الدخول  وحرم 
دون إذن منهم : ) يا أهيا الذين آمنوا 
حتى  بيوتكم  غري  بيوتا  تدخلوا  ال 

تستأنسوا وتسلموا عىل أهلها (  .
وهنى عن بخس الناس حقوقهم : ) 

وال تبخسوا الناس أشياءهم (  .
وحرم التعامل اجلاف مع اآلخرين : 
) وال تصعر خدك للناس وال متش 

يف األرض مرحا . . . (  .

تؤدي  التي  املامرسات  مجيع  وحرم 
يا   (  ، االجتامعية  األوارص  قطع  إىل 
من  قوم  يسخر  ال  آمنوا  الذين  أهيا 
منهم  خريا  يكونوا  أن  عسى  قوم 
يكن  أن  عسى  نساء  من  نساء  وال 
أنفسكم  تلمزوا  وال  منهن  خريا 
االسم  بئس  باأللقاب  تنابزوا  وال 

الفسوق بعد اإليامن . . . (  .
عىل  والتجسس  اآلثم  الظن  وحرم 
الذين  أهيا  يا   (  : واغتياهبم  الناس 
إن  الظن  من  كثريا  اجتنبوا  آمنوا 
وال  جتسسوا  وال  إثم  الظن  بعض 

يغتب بعضكم بعضا (.
املجتمع  يف  الفاحشة  إشاعة  وحرم 
أن  حيبون  الذين  إن   (  : اإلسالمي 
هلم  آمنوا  الذين  يف  الفاحشة  تشيع 

عذاب أليم . . . ( .
الظاهرية  الفواحش  ارتكاب  وحرم 
الفواحش  تقربوا  وال   (  : والباطنية 

ما ظهر منها وما بطن (  .
وهكذا يوفر القرآن يف هذه الالئحة 
الطويلة والعريضة ، ما يضمن توفري 
وهو   ، البرشي  للمجتمع  احلصانة 
 ، والشامل  الدقيق  النظام  يضع 
ليكون   ، أخالقية  وقيم  أحكام  من 
األمان والتآلف والتعايش والتكافل 

معامل أصيلة يف احلياة االجتامعية .
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) يا أيها 
الذين آمنوا 

اجتنبوا 
كثيرا من 
الظن إن 

بعض الظن 
إثم وال 

تجسسوا 
وال يغتب 
بعضكم 

بعضا (.



تصوير : رسول العوادي

أطفالنا بحاجة اىل أفعالنا وأقوالنا
الفعل  مّنا  حيتاجون  أطفالنا  إّن 
املقصودة،  واحلركات  احلنون 
األطفال  أّن  علمّيًا  ثَبت  ولقد 
وحُيَضنون  ُيَعاَنقون  الذين 
الّنفسّية  حياهتم  تكون  وُيقبَّلون، 
أصّح من األطفال الذين ُيرَتكون 

الوقت  من  طويلة  لفرتة 
دون تواصل جسامين.

ـ  حيتاج  الّطفل  ألّن 
سّن  يف  خصوصًا 

املدرسة  قبل  ما 
من  للكثري  ـ 

الّتالمس 
اجلسدي 

ليفهم  اللطيف 
حتّبينه،  أّنك 

وحيتاج 
للُقبالت 

واملعانقات 
يف  واجللوس 

األحضان 
والرّتبيت 

كتفه  عىل 
ظهره  أو 
ذراعه،  أو 

عىل  ومحله  بحنان،  ومداعبته 
معه  واللعب  الكتف،  أو  الّظهر 
عىل  كاملصارعة  جسدّية  ألعابًا 

األرض، واىل مرجحته يف اهلواء.
كلامت  مّنا  حيتاجون  كذلك 
لكّل  فإّن  والتشجيع،  الّتعضيد 

كلمة تنطقني هبا قّوة سحرية هائلة 
ألن  حيتاج  فطفلك  املحّبة،  لنقل 
وهتتّمني  حتّبينه  أّنك  منك  يسمع 

به.
أحّبك«،  »أنا  لطفلك:  قويل  لذا 
دون رشوط أو أسباب، فقط »أنا 
أحّبك«، مع نربة صوت رقيقة 
تصل  لكي  مبتسم  ووجه 

حمّبتك بعمق أكثر.
طفلك  إنجازات  الحظي 
الواعية،  وترّصفاته 
وال  به،  قام  ما  وامدحي 
يعمله  مل  يشء  عىل  متدحيه 
ال  أّنك  سيعرف  فهو 
عندما  حّتى  ذلك.  تعنني 
بالكامل  طفلك  ينجح  ال 
تشجيع  بكلامت  شّجعيه 
اجلّيد  اليّشء  عن  معرّبة 
وّجهي  به.  قام  الذي 
إجيابّية،  بكلامت  طفلك 
سلبّية.  بكلامت  وليس 
»عندما  مثاًل:  فقويل 
علينا  جيب  شيئًا  نكرُس 
أن  بدل  إصالحه«، 
تكرس  »ال  له:  تقويل 

شيئًا«.

أّيتها األّم انتبهي
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الصحة  تأثر  حديثة،  دراسة  أثبتت 
السلبي،  بالتدخني  العقلية لألطفال 
عن  االمتناع  إىل  اآلباء  ودعت 
عىل  حفاظا  املنازل  يف  التدخني 

الصحة العقلية ألطفاهلم.
فريق  نفذها  التي  الدراسة  وتؤكد 
كوليدج  جامعة  من  الباحثني  من 
الذين يتعرضون  لندن، أن األطفال 
أكثر  يكونون  السلبي  للتدخني 

تتعلق  بمشاكل  لإلصابة  عرضة 
بالصحة العقلية.

ودرس الباحثون 901 طفل بريطاين 
 4 بني  أعامرهم  ترتاوح  مدخن  غري 
و8 أعوام، وقاموا بقياس مستويات 
مادة ثانوية لدخان السجائر يف لعاب 
التعرض  مدى  ملعرفة  األطفال، 
اإلجابة  آبائهم  من  وطلبوا  للدخان 
عىل استبانة بشأن مشكالت أطفاهلم 

العاطفية والسلوكية واالجتامعية.
زاد  كلام  »إنه   : الدراسة  وقالت 
السلبي،  للتدخني  الطفل  تعرض 
بضعف  اإلصابة  احتامالت  زادت 
فيام  وخاصة  العقلية،  صحته  يف 
واضطراب  املفرط،  بالنشاط  يتعلق 
السلوك  عليه  يطلق  ما  أو  السلوك، 

»السيئ«.

مبارشا  تاثريا  تتاثر  العائلة  ثقافة  ان 
بثقافة الزوج او الزوجة ، قد يكون 
هي  الزوجة  او  ثقافة  اكثر  الزوج 
االكثر او قد يتساويان ، ولكل حالة 
الوقت  نفس  ويف   ، اخلاصة  ميزاهتا 
املفاضلة  مقياس  هي  الثقافة  ليست 
زوجة  هنالك  فلربام  النساء  بني 
من  افضل  ملتزمة  مؤمنة  صاحلة 
ولكن   ، الطب  شهادة  حتمل  زوجة 
نحن بصدد التعقيب عىل حالة معينة 
ازواجهن  اللوايت  الزوجات  ختص 
او  املرموقة  الشهادات  محلة  من 
هذه   ، عالية  بمناصب  يتمتعون 
من  تتطلب  الزوج  عليها  التي  امليزة 
تليق  ترصفات  تترصف  ان  الزوجة 
ثانية  جهة  ومن  زوجها،  بمكانة 
التي  الصحيحة  الثقافة  نقل  عليها 

ترتبط  من  اىل  زوجها  من  تتعلمها 
معهم بعالقة قرابة او صداقة .

مع  يتعامل  ان  عليه  الزوج  كذلك 
زوجته وفق ما حتمل من ثقافة بعيدا 
عن االستصغار او عدم االهتامم هبذا 
يقال  ما  اىل  وتنبيهها  الثقايف  الفارق 
وما ال يقال ، ويف الوقت ذاته الجيب 

باالخرين  الزوجة  عالقة  تتاثر  ان 
باعتبار منصب زوجها وترى نفسها 
افضل من غريها ، فالفوارق الطبقية 
ال جيب ان تؤثر عىل عالقة العوائل 
وان اثرت فيكون تاثريها اجيابيا من 
حيث التوعية ونرش الثقافة ال النظر 

اىل االخرين باستعالء.

صحة  ف��ي  سلبا  ي��ؤث��ر  التدخين 
األطفال العقلية
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اطفالنا  اىل  االمل  ملؤها  بعني  ننظر 
يتحملون  رجاال  غدا  نراهم  لكي 

مسؤولياهتم اجتاه احلياة 
يف  الكرة  يلعبون  وهم  اليهم  ننظر 
يدخلون  يتعبون  وعندما  االزقة 
وال  ياكلوا  او  ليرشبوا  بيوهتم 
يعلمون كيف نكد ونعمل من اجل 

لقمة العيش .
اغلبهم  اقول  وال  اطفالنا  بعض 
يف  وهم  نفسية  امراض  اصابتهم 
والبعض  العراق  يف  جرى  ملا  املهد 
طريق  تعبيد  اباؤهم  حياول  االخر 
االباء  من  واالكثر  هلم  املستقبل 
سيكون  كيف  الشاغل  شغلهم 
جيري  ما  يرون  عندما  املستقبل 
يصاب  من  هنالك  نعم   ، االن؟!! 
وال   ، ولده  عىل  واخلشية  باالحباط 
املستقبل  يتشوش  عندما  اذا  عجب 

امام االبناء فاهنم سيلومون االباء .
ولدي اعلم انني مل ابخس ال جهدا 

 ، اجلك  من  وبذلته  اال  ماال  وال 
ولكني احب ان اعلمك ياولدي اذا 
اسود  او  جمهوال  مستقبال  رايت  ما 
وصنيعتها  ارسائيل  هو  السبب  ان 

الوهابية وال تتهمني بالقصور.
عنه  يتحدث  الذي  الفارغ  الكالم 
ارسائيل  ان  واملطبلون  السياسيون 
ال  النه  نعم  هذا  موجودة  دولة 
حول لنا يف ردهم بسببهم اي حكام 
فليعلموا  سكتنا  ما  واذا  العرب 
ُنعّلم  اننا  بمعيتهم  ومن  ارسائيل 

اوالدنا اهنم العدو االول .
تنبت  التي  االمريكية  املرتزقة 
العريب  اجلسد  يف  املسمومة  اظافرها 
وصنيعتها  ارسائيل  الجل  هو 
مضطرب  مكان  من  فام  الوهابية 
االرسائيلية  واالجندة  اال  العامل  يف 

واالمريكية والوهابية هلا حضور .
اعدائك  عىل  ابناءك  عّلْم  ولدي 
سببه  بلدنا  يف  حلق  الذي  الدمار  ان 

لك  اقول  وانا  والوهابية  ارسائيل 
ارسائيل وال اقول الكيان الصهيوين 
املشاع  هو  اصبح  االسم  هذا  الن 
وحتى ال تلتبس عليك االسامء فانا 
املفضل  االسم  النه  ارسائيل  اقول 
سالتني  لو  اما   ، الصهيوين  للكيان 
وال  بلدنا  دمار  سبب  يكونا  كيف 
وجود هلم  ؟ اقول لك ان اخلبثاء من 
االجندة  هم  العراقيني  السياسيني 
غرارهم  وعىل  بامرهتم  تعمل  التي 
حكام العرب من املغرب اىل العراق 
فمنهم من ينفذ خمططاهتم ومنهم من 

يسكت الجلهم .
لو حانت لك الفرصة ويف اي وقت 
سواء بالكلمة او االشارة او العمل 
للرد عىل ارسائيل او الوهابية فافعل 
سكت  ان  النك  ياولدي  ذلك 
يف  ساهم  اخرس  شيطانا  ستكون 
تثبيت دعائم الباطل وسيتحمل هذا 

الوزر ابناؤكم .  

ولدي اعلم ان اسرائيل والوهابية 
سبب ماسي البشرية
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يشء  ال  من  تبدا  عائلية  مشاكل  طارئ هنالك  ثالث  طرف  من  تكون  اىل عىل العائلة ولالسف الشديد البعض منها واغلبها  يلجا  من  وهنالك   ، بالطالق  ان والتضحية هي من اقرتحت عيل ان اتزوج زوجتي مؤمنة وعىل درجة عالية من احلب مل ارزق بطفل والسبب يف زوجتي ، والن يقول بعد مرور مخس سنوات من زواجي قضيتنا هلذا العدد يروهيا الزوج ابو يارس ، الغري للحصول عىل احللول .ينتهي  عيل  ورشطت  االطفال  اجل  من  عرش امل لعالجي فال امنعها او ابخس حقها ، تسكن معها ، وطلبت مني اذا كان هنالك ثانية  بعد  لو  حتى  بذلك  هلا  تعهدت  العقم وانا  لعالج  دواء  اكتشاف  تم  بدانا سنوات  وبالفعل   ، الالزم  باجراء  تعامل وهلل احلمد ، وقد رزقت طفلني من زوجتي نبحث عن زوجة وتم ذلك وفق الرشوط ساقوم  االوىل  زوجتي  ان  واملهم  متابعة املتبادل بينهن عىل درجة عالية من املحبة .اكثر من امهم ، ويف نفس الوقت االحرتام اطفايل كاهنم اطفاهلا وتكن هلم حمبة حتى الثانية  خالل  من  االخرية  االونة  عالجا يف  هنالك  ان  ذكر  الطبية  مني االخبار  وطلبت   ، للعقم  اكتشف  عسى جديدا  لعالجها  اسعى  ان  االوىل  فانني زوجتي  بعهدي  والتزاما  االمل  فيه  فكانت ولعل  عالجها  اجل  من  جهدي  بعض بذلت  ويف  والعيادات  لالطباء  االحيان نضطر للسفر خارج العراق جعل زيارتنا 

تتحجج هذا االمر يظهر الغرية لدى زوجتي الثانية  وبدات  بل  هلا  مربر  ال  وحاولت بشكل   ، سامعها  عىل  اعتد  مل  االوىل بامور  زوجتي  عن  اليشء  هذا  اخفي  كل الثانية هي ام اطفايل فيصعب ايضا عيل ان وخملصة ومضحية ، ويف نفس الوقت فان النني غري مستعد بالتفريط هبا فاهنا مؤمنة ان  تسكن  ان  ومسالة   ، بقسوة  امر ارفضه الن مبيتي اعاملها  ارضاه ابدا اضافة اىل ان املشكلة ال تستحق عند الثانية تكون االوىل لوحدها وهذا ال واحدة يف دار فهذا 
ارشدونا اىل احلل يرمحكم اهللهذا احلل .

من زوجتك الثانية ؟ فلربام هنالك من اثر عىل حاول ان تعرف سبب التغري يف ترصفات املجلة  رزقت  اذا  انك  هلا  وصور  غري ال يمكن له بان يفرط هبا الهنا ام اوالدك .يثري شكوك زوجتك اوال وثانيا طمئنها انه االوىل باطفال لربام هتملها، وهنا امنع من تفكريها  ترصفا  رات  هل  اساهلا  االخر  اجتاه االمر  او  اجتاهها  االوىل  زوجته  من  خارج سليم  بالسفر  فكرت  ما  اذا  ؟  االوىل ابنائها  زوجتك  عالج  اجل  من  الثانية معها من العراق  يئست اجل الرتفيه وان رفضت خصص هلا سفرة فحاول ان تاخذ زوجتك  اذا  اجتاهها،  بالغبن  التشعر  من العقالء من اقربائها او صديقاهتا بان ما من اقناعها فحاول ان جتد من يؤثر عليها حتى 
ختشاه غري صحيح.

ال افرط 
بزوجتي
 االولى
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به  بأس  ال  عمرًا  الشاب  يعيش 
والديه،  أكناف  يف  زواجه  قبل 
-التي  السنوات  هذه  خالل  ويلقى 
سنًة  وعرشين  مخٍس  إىل  تصل  قد 
وخصوصًا  خمتلفًة  رعايًة  وتزيد- 
يعشقّن  فاألمهات  الطعام،  إعداد 
هبم. واإلهتامم  أوالدهّن  إطعام 

مرحلة  إىل  بعدها  الشاب  ينتقل 
بيته  يف  حياته  مشوار  ليبدأ  الزواج، 
إختارها،  التي  حياته  رشيكة  مع 
ويبدأ مشوار التأقلم يف سنة الزواج 
الطعام  نكهة  عىل  خصوصًا  األوىل 
عمرًا  أمىض  وقد  ال  كيف  اجلديد، 
فهل  معينٍة،  وطريقٍة  نكهٍة  يف  يأكل 

يبقى الرجل يفضل طعام والدته؟
باحثون  أعدها  حديثٌة  دراسٌة  تقول 

الطعام  يفضلون  الرجال  بأن معظم 
طعام  عىل  والداهتم  تعده  الذي 
الدراسة  زوجاهتم.وأوضحت 
بأن   ، رجل   2000 شملت  التي 
وجباٍت  عادًة  حيرّضن  األمهات 
كثريًا  يعتمدن  وال  بأيدهين،  تقليديٍة 
التي  تلك  أو  اجلاهزة  األطعمة  عىل 
عكس  عىل  باملايكرويف  ُتسخن 
بأن  اخلرباء  الشابات.وأفاد  النساء 
حتضري  عىل  قادرات  األمــهات 
األطباق،  من  متنوعٍة  جمموعٍة 
وحيرصن عىل حتضري الوجبة املفضلة 
لدى أبنائهن. وأكدت الدراسة عىل 
أن واحد من أصل 4 رجاٍل يتسللون 
طعامهم  لتناول  والداهتم  منزل  إىل 
زوجاهتم.  معرفة  دون  املفضل 

 10 أصل  من  واحٌد  رصح  حيث 
يشعرن  زوجاهتم  بأن   ، الرجال  من 
سعيهن  يف  الضغوط  من  بالكثري 
الطبخ،  يف  محواهتن  بمستوى  ليكن 
الرجال  من   %13 طلب  حني  يف 
فقط من زوجاهتم أن يتعلمن الطهو 
بني  ما  األمر  محواهتن.وينتهي  من 
العادة والذوق، منهم من إعتاد عىل 
من  ومنهم  أكثر،  ال  والدته  طعام 
اهنا  أمة  بنكهة طعام  يشعر  فعاًل  هو 
فعىل  األسباب  كانت  أيًا  األفضل.. 
اقرب طريٍق  أن  تعي جيدًا  أن  املرأة 
كنت  معدته..فإذا  الرجل  لقلب 
تواجهني هذه املشكلة فعليك بإجياد 
بات زوجِك رهني  وإال  حٍل رسيٍع 

مطبخ والدته!

يفضل الرجل طعام أمه حتى بعد الزواج؟
لماذا
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بطاطس محشية ومشوية
المقادير :

- 4 حبة بطاطس كبرية
- 5 م ك زيت زيتون

- ملح وفلفل 
للحشو:

- صف كوب كريمة
- صف كوب جبن كاسات أو أي جبن تفضلني

-3 مالعق كبرية زبد
- فص ثوم مفري

- عود بصل أخرض مفري
- جبن بارميزان مبشورة أو جبن رومي

- ملح وفلفل
التحضير:

ملح  عليها  ويرش  بقرشها  جيدا  البطاطس  تغسل   -
الفرن  بالصنية وتدخل  ثم توضع  وفلفل وزيت زيتون 

20 دقيقة مع مراعاة تقليبها.
الطبخ:

- نضع الزبد عىل النار ثم نضع البصل األخرض + الثوم 
حتى يذبل البصل يرفع من عىل النار، نضع عليه اجلبن 

والكريمة+ امللح والفلفل.
- تقطع البطاطس نصفني بالطول ونأخذ بامللعقة نصف 
ما بداخلها من بطاطس مع مراعاة أن تكون البطاطس 

املفرغة له سمك.
نضع  ثم  القلب  من  أخذت  التي  البطاطس  هترس   -
هبا  وحتشى  معا  جيدا  وتقلب  البيضاء  اخللطه  عليها 

البطاطس مرة اخرى.
- يرش عىل الوجه جبن البارميزان وتدخل الفرن ملدة 

10 دقيقة.

اصابع البطاطس المحشية 

المقادير:
- حلم مفروم 

- بطاطس مقطعة عىل شكل أصابع 
- بصل مفروم ناعم 

- بقدونس مفروم ناعم 
- ملح 

- فلفل اسود 
- هبارات 

- ملعقة سمنة 
- ملح 

الطريقة:
ماعدا  املكونات  مجيع  مع  اللحم  نخلط   -

البطاطس 
- ناخد قليل من اللحم يف راحة اليد ونضع 

قطعة بطاطس ونلفها باللحم . 
ثم  بالبيض  ثم  بالدقيق  االصابع  نقلب 

بالبقسامط ثم تقىل بزيت غزير وساخن .
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بيت  رشاء  منا  البعض  يروم  عندما 
بنائها يكون  او قطعة ارض لغرض 
هذه  يسكن  من  عن  اوال  سؤاله 
هي  وكيف  اجلار  هو  ومن  املنطقة 
اخالقه ؟ فلو شيدت قرصا وبافضل 
مواد  واستخدام  وتصميم  هندسة 
القرص  جار  وكان  الغالية  البناء 
وقد  له  قيمة  ال  القرص  فان  سيئ 
احلاالت  هذه  من  الكثري  شاهدت 
بمجاورة  تورطوا  الذين  لبعض 
بيوهتم  يعرضون  رايتهم  سوء  جار 
اجلار  من  للهرب  االسعار  بابخس 
الذين  الداللني  من  البعض  وهنا   ،

ال خيشون اهلل خيفون هذا االمر عىل 
من يساهلم رشاء دار فيبداون بخلق 
االكاذيب لبيع هذا البيت معللني ان 
صاحبه بحاجة للامل ويبيع باي ثمن 
، واذا ما انطوت عليه اللعبة تراه يقع 
يف نفس حمنة البائع فيتحول هو ايضا 

اىل بائع.
اجلار ال يوجد قانون حيد من مساوئه 
املنطقة  سكنة  عىل  جيب  وهلذا 
حيث  من  اجلار  بحق  اجراء  اختاذ 
االمر  اقتىض  وان  والتنبيه  النصيحة 
الشكوى لدى خمتار املنطقة فهنالك 
عىل  الشكاوى  كثرت  ما  اذا  قانون 

للمختار  الدليل حيق  مع  بيت معني 
مطالبتهم بمغادرة املنطقة .

اجلار له قيمة عليا يف الشارع املقدس 
نتحمل  االحيان  بعض  يف  نعم   ،
اذاهم عندما اليكون بقصد ، وجيب 
اىل  والوقوف  امورهم  متابعة  علينا 
بل   ، اعرتضتهم حمنة  ما  اذا  جانبهم 
 ، جائع  وجارنا  بتنا  اذا  علينا  حرم 
ذاته  الوقت  ويف  حق  للجار  نعم 
باين جاره  ان يفكر  جيب عىل  اجلار 
فيفكر يب مثلام افكر به وليس التفكري 

من طرف واحد.

قيمة الدار من 
قيمة الجار

يقول احد اصحاب االمام الصادق )عليه السالم( ان لكثرة ما اوصانا االمام ابوعبد اهلل )عليه 
السالم( باجلار حتى ظننا انه سيشاركنا يف االرث.

من هذا احلديث يتبني لنا امهية اجلار ورضورة مراعاة حقوقه.
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هذه جمموعة من االدوات املنزلية احلديثة التي بدات تتطور 
حسب االستخدام املنزيل هلا بحيث تساعد الزوجة عىل اداء 
عملها ، الغاية من نرش هذه الصور هي لربام قد تكون العائلة 
احلديث  االسواق  بعض  يف  التسوق  او  خارجية  سفرة  يف 
التعريف  هو  الصور  هذه  من  فالغاية  ادوات  هكذا  وترى 

بالفائدة منها

ادوات منزلية
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1.من �سهداء كربالء كان �ساّبًا يفي�س باحلما�س 2.قرب )معكو�سة( 
+ ياب�س + جتده يف )عر�س(3.يغدر + من احليوانات املفرت�سة )معكو�سة(

4.حّب )معكو�سة( + متايل + نهاية5.جتده يف )عرب( + اآملُه + من �سمائر الرفع 6.النهر الذي �سقط �سيدنا  العبا�س 
)عليه ال�سالم( �سهيدًا بجنبه7.ل نراها اإّل يف الليل )معكو�سة( + يجّهز الإذاعة بالربامج + جتده يف )رفد(

8.عال وارتفع + من اأعظم الليايل + اأداة ا�ستفهام9.اأحد الوالدين + مرتفع اأر�سي + �سحا
10.قائد فر�سان جي�س عمر بن �سعد يف واقعة كربالء

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2345678

9

9

10

10

افقي

عمودي
�سمع  وملا  رمق،  وبه  جريحًا  كان  كربالء  �ساحة  يف  قتل  من  1.اآخر 
جي�س الكوفة ينادي م�ستب�سرا بقتل احل�سني ا�ستفاق وبداأ يقاتل مبديته 
و�سيفه حتى ا�ست�سهد2.يكرُث + فهود3.اأر�س الزهراء )عليها ال�سالم( 
 + )باد(  يف  )وفد(4.جتده  يف  جتده   + الوعاء  اأو  الِقْدر   + املغ�سوبة 
�سهر اهلل )تبارك وتعاىل( + حرف مكّرر5.�سمري املتكلمني + الأقارب 
هن دون احلوا�ّس + ق�سد +  والع�سرية + م�سّخة الدم6.ما ُيْدرك بالذِّ
عك�س   + ال�سواد8.حليب  اأر�س   + الب�سر  اأبو  جتده يف )نفد(7. 

اب + قدح الن�سيئة + حرف جّر9.جتده يف )نكد( + ق�سّ
                                      10.عُظم �سرفًا + ينظر

للحديقة عناية خاصة جتعل املنزل بامجل صورة ومن 
التي تزيد من  املاء  نافورة  بني ديكورات احلديقة هي 
مجالية احلديقة ، وقد بدا املختصون هبكذا فن تصميم 
النصب  وسهلة  مجيلة  باشكال  نافورات  وانتاج 
وهذان  احلديقة  مساحة  حسب  وباحجام  والتشغيل 

نموذجان هلذه النافورات 

جمال الحديقة
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 التلميذ الر�سام
على  حيوان  اأكرب  ير�سم  اأن  تالميذه  اأحد  من  املدر�س  طلب 

ال�سبورة، فقام التلميذ ور�سم نقطة �سغرية، ف�ساأله املدر�س: 
- ما هذا؟! فاأجاب الطالب: 

- هذا فيل قادٌم من بعيد يا اأ�ستاذ!

ال�س�ؤال الأول:
كي���ف نح�سل عل���ى الرق���م )1000( با�ستعمال 

خم�س ت�سعات وعالمتي )+ و÷( فقط؟

ال�س�ؤال الثاين:
 زوج م���ن الأرانب ي�ستطي���ع اأن ينجب بعد �سهر 
كامل زوج���ًا اآخر، ف���اإذا كان ال���زوج اجلديد له 
نف����س القدرة على الإجناب م���ع ا�ستمرار الزوج 
الأول بالإجناب كّل �سهر، فكم يكون عدد الأزواج 

خالل �سنة؟ 

1- َمن هو خال ابن عّمتك؟ 
2- ما هو ال�سيء الذي يحملك وحتمله يف اآن واحد؟

3- كم �سهر يف ال�سنة امليالدية يحتوي على 28 يوم؟ 
4- �سقيقتان جتري اإحداهما وراء الأخرى دون اللحاق باأختها؟

5- كيف ي�ستطيعون 10 اأ�سخا�س الوقوف حتت مظّلة دون اأن يبتّل واحد منهم باملاء؟

 ج�اٌب متطّ�ر
�ساأل املعلم الطالب: 

- اثنان يف اثنان كم ي�ساوي؟ فقال الطالب:
- خم�سة. �سرخ املعلم يف وجهه وقال:

- ملاذا خم�س؟! فقال الطالب:
- اأ�ستاذ لأّن العلم تتطّور!

 مفاو�ض ناجح
�ساأل الطالب الأ�ستاذ:

يفعله؟  مل  عمٍل  على  الإن�سان  ُيعاَقب  اأن  املمكن  من  هل   -
فاأجابه الأ�ستاذ:

- طبعًا ل. ففرح الطالب كثريًا وقال لالأ�ستاذ:
- اإذن فاأنا مل اأعمل الواجب!

 بخيٌل جّدًا
كان اأحد البخالء مت�سايقًا وحزينًا، ف�ساأله زميله: 

- ما بك؟ فقال البخيل: 
- لقد انك�سر �سٌن من اأ�سنان م�سطي. واأنا اأريد ت�سريح �سعري. 

فقال له زميله:
- األ ميكنك ا�ستخدام امل�سط دون هذا ال�سّن؟ فاأجابه البخيل:

- ل... لأنه ال�سّن الأخري يف امل�سط!

* َمن يحّب ال�سجرة يحّب اأغ�سانها.
* اإذا اختفى العدل من الأر�س مل يعد لوجود الإن�سان قيمة.

* لي�ست ال�سعادة يف اأن تعمل دائمًا ما تريد! بل يف اأن تريد ما تعمله.
* احلياء جمال يف املراأة وف�سيلة يف الرجل.

* �سديقك َمن ي�سارحك باأخطائك ل َمن يجّملها ليك�سب ر�ساءك.
* ال�سداقة بئر يزداد عمقًا كّلما اأخذت منه.

* البت�سامة كلمة طّيبة بغري حروف.
* َمن قنع من الدنيا بالي�سري هان عليه كّل ع�سري.

* الكلمة الطّيبة جواُز مروٍر اإىل كّل القلوب.
* اإذا ازداد الغرور نق�س ال�سرور.

* ال�سمري املطمئّن خرُي و�سادٍة للراحة.

* الب�ستان اجلميل ل يخلو من الأفاعي.
* العمر هو ال�سيء الوحيد الذي كّلما زاد نق�س.

اجب بسرعةلالذكياء فقط

من اقوال  العلماء

 املري�ض الأبله
قال الطبيب للمري�س: 

- ُخْذ من هذا الدواء اأربع مالعق كّل يوم. فرّد املري�س: 
- لكن يا دكتور ل يوجد عندي اإل ملعقتان فقط! فما العمل؟!

 ِرهان م�سريّي 
تراه���ن بخيالن عل���ى َمن يبقى حتت امل���اء اأطول م���ن الآخر مّدة 

يدعوه للع�ساء، فلم يخرج اأحد منهما حتى الآن. 
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االول


