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متعدد  اصبح  االجتامعي  التواصُل 
وغري  املبارشة  ومنها  الوسائل 
املبارشة ودائام يكون ضمن التواصل 
اسئلة واستفسارات ، ولبعض هذه 
مسؤولية  من  خصوصيات  االسئلة 
فلربام  االرسة  ربة  او  االرسة  رب 
يرن اهلاتف فيجيب عليه احد االبناء 

شان  عن  مستفهام  املتصل  ويكون 
ان  املجيب  فعىل  العائلة  خيص  ما 
والتأكد  االستفسار  قبل  جييب  ال 
االرسة  ربة  او  االرسة  رب  من 
من  ويطلب  فليعتذر  يعلم  مل  وان 
اما   ، اخرى  مرة  االتصال  املتصل 
فانه  السؤال  عىل  ارجتاال  االجابة 

السيام  شديد  حرج  يف  العائلة  يوقع 
او  صحيحة  غري  االجابة  كانت  ان 
يريد  ال  للعائلة  ارسار  هنالك  لربام 
حتى  احد  هبا  يعلم  ان  االرسة  رب 
ولو كانوا اقرباءه، فالتنبيه لكل افراد 
العائلة رضورة التحفظ عىل االجابة 

التي ال عالقة هلم هبا.

ال ُتجب بـــــالنيــــابـــة

عن اإلمام أيب جعفر )عليه السالم ( قال: قال 
تطيب  منكم  َمْن  أصحابه:  وعنده  يومًا  أيب 
حتى  فيمسكها  كفه  يف  مجرة  يأخذ  أن  نفسه 
تطفأ؟ قال: فكاع الناس كلهم ونكلوا. فقمت 
وقلت: يا أبه أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إياك 
إياهم  بل  منك،  وأنا  مني،  أنت  إنام  عنيت، 
أكثر  ما  قال:  ثم  ثالثًا.  وكررها  قال:  أردت. 
الوصف وأقل الفعل! إن أهل الفعل قليل، إن 
أهل الفعل قليل. أال وإنا لنعرف أهل الفعل 
والوصف معًا، وما كان هذا منا تعاميًا عليكم، 
بل لنبُلو أخباركم ونكتب آثاركم. فقال: واهلل 
لكأنام مادت هبم األرض حياء مما قال، حتى 
ما  عرقًا،  َيْرَفضُّ  منهم  الرجل  إىل  ألنظر  إين 
يرفع عينيه من األرض. فلام رأى ذلك منهم 
قال: رمحكم اهلل، فام أردت إال خريًا. إن اجلنة 
أحد  يدركها  ال  الفعل  أهل  فدرجة  درجات 
من أهل القول، ودرجة أهل القول ال يدركها 

غريهم. قال: فواهلل لكأنام ُنشطوا من عقال.

الجنة درجات

ذكرى 
استشهاد 

االمام جعفر 
الصادق 

عليه السالم 
في 25 
شوال 
وهذه 

مجموعة 
من حكمه



القناعة
وهي : االكتفاء من المال بقدر الحاجة والكفاف ، 

وعدم االهتمام فيما زاد عن ذلك .

وهي  صفة كريمة ، تعرب عن عزة النفس ، وشرف 

الوجدان ، وكرم األخالق .

أثر عن فضائلها  ما  وإليك بعض 
من النصوص :

قال الباقر عليه السالم : » من قنع 
بام رزقه اهللهّ فهو من أغنى الناس«.
الناس،  القانع من أغنى  إنام صار 
عدم   : هي  الغنى  حقيقة  ألن 
احلاجة إىل الناس ، والقانع راض 
حيتاج  ال   ، اهللهّ  رزقه  بام  ومكتف 

وال يسأل سوى اهللهّ .
ُوجد  جالينوس  مات  ملا   : قيل 
»ما   : مكتوب  فيها  رقعة  يف جيبه 
وما   ، فلجسمك  مقتصدًا  أكلته 
تصدقت به فلروحك ، وما خلفته 
فلغريك ، واملحسن حيهّ وإن نقَل 

وإن  ميت  وامليسء   ، البىل  دار  إىل 
بقي يف دار الدنيا ، والقناعة تسرت 
 ، القليل  يكثهّر  والتدبري   ، اخِللة 
التوكل  من  أنفع  آدم  البن  وليس 

عىل اهللهّ سبحانه « .
وشكى رجل إىل أيب عبد اهللهّ عليه 
وال   ، فيصيب  يطلب  أنهّه  السالم 
هو  ما  إىل  نفسه  وتنازعه   ، يقنع 
شيئًا  علمني   : وقال   ، منه  أكثر 
عليه  اهللهّ  عبد  أبو  فقال   . به  أنتفع 
السالم » إن كان ما يكفيك يغنيك 
، فأدنى ما فيها يغنيك وإن كان ما 
يكفيك ال يغنيك ، فكل ما فيها ال 
يغنيك« ، وقال الباقر عليه السالم 

إياك أن يطمح برصك إىل من   « :
هو فوقك فكفى بام قال اهلل تعاىل 
وال   « وآله  عليه  اهللهّ  صىل  لنبيه 
أوالدهم«  وال  أمواهلم  تعجبك 
إىل  عينيك  ن  متدهّ وال   «  : وقال 
متعنا به أزواجًا منهم زهرة احلياة 
الدنيا« ، فان دخلك من ذلك يشء 
، فاذكر عيش رسول اهللهّ صىل اهللهّ 
عليه وآله ، فإنام كان قوته الشعري 
، وحلوه التمر ، ووقوده السعف 

إذا وجده «  .
حماسن القناعة 

بالغ  وأثر   ، كربى  أمهية  للقناعة 
يف حياة االنسان ، وحتقيق رخائه 
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قربان كل 
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ضعيف ، 
وزكاة البدن 
الصيام ، 
والداعي 
بال عمل 
كالرامي بال 
وتر . 



حترره  فهي   ، واجلسمي  النفيس 
واسرتقاق   ، املادة  عبودية  من 
وعنائهام   ، والطمع  احلرص 
وتنفخ   ، امُلذل  وهواهنام   ، املرهق 
 ، والكرامة   ، العزة  روح  فيه 
عن  والرتفع   ، والعفة   ، واإلباء 

الدنايا ، واستدرار عطف اللئام .
حياة  أسعد  بالكفاف  والقانع 
دعة  وأكثر   ، بااًل  وأرخى   ،
املتفاين  احلريص  من   ، واستقرارًا 
يف سبيل أطامعه وحرصه ، والذي 
واملتاعب  القلق  عن  ينفك  ال 

واهلموم .
صاحبها  متدهّ  هذا  بعد  والقناعة 
 ، نافذة  وبصرية   ، روحية  بيقظة 

زه عىل التأهب وحتفهّ
 ، الصاحلة  باألعامل   ، لآلخرة 

وتوفري بواعث السعادة فيها .
ومن طريف ما أثر يف القناعة :

الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  أن 
أخصاص  بني  الضُّ  يقايس  كان 
يقتسمون  وأصحابه   ، البرصة 

الرغائب بعلمه يف النواحي .
ذكروا أن سليامن بن عيل العبايس 
لتأديب  األهواز  من  إليه  وجه   ،
إىل رسول  اخلليل  فأخرج   ، ولده 
كل   : وقال   ، يابسًا  خبزًا  سليامن 
فام عندي غريه ، وما دمت أجده 
فقال   . سليامن  إىل  يل  حاجة  فال 

الرسول : فام أبلغه ؟ 
فقال :

 أبلغ سليامن أين عنه يف سعة      ويف 
غنًى غري أين لست ذا مال

والفقر يف النفس ال يف املال فاعرفه       
          ومثل ذاك الغنى يف النفس ال املال
فالرزق عن قدر ال العجز ينقصه             

                    وال يـزيـدك فـيه حـول حمتـال 
أنه أرسل   « البهائي  ويف كشكول 
كيسًا  له  عبد  مع  عفان  بن  عثامن 
له  وقال  ذر  أيب  إىل  الدراهم  من 
فأتى   ، ُحرهّ  فأنت  هذا  قبل  إن   :
الغالم بالكيس إىل أيب ذر ، وألح 
عليه يف قبوله ، فلم يقبل ، فقال له 
: أقبله فإن فيه عتقي . فقال : نعم 

ي « . ولكن فيه رقهّ
من  الكلبي  ديوجانس  وكان   «
وكان   ، اليونان  حكامء  أساطني 
شيئًا  يقتني  ال   ، زاهدًا   . متقشفًا 
دعاه   ، منزل  إىل  يأوي  وال   ،
فقال   ، جملسه  إىل  اإلسكندر 
الذي منعك  إن   : له  للرسول قل 
منعنا  الذي  هو   ، إلينا  املسري  من 
من املسري إليك ، منعك استغناؤك 
عنهّا بسلطانك ، ومنعني استغنائي 

عنك بقناعتي «  .
أيب  إىل  العبايس  املنصور  وكتب 
السالم  عليه  الصادق  اهللهّ  عبد 
الناس  كاميغشانا  تغشانا  ال  مِلَ   :
ما  الدنيا  من  لنا  ليس   : فأجابه  ؟ 
من  عندك  وال   ، عليه  نخافك 
أنت  وال   ، له  نرجوك  ما  اآلخرة 
يف نعمة فنهنيك هبا ، وال يف نقمة 
 : املنصور  فكتب   . هبا  فنعزيك 
أبو عبد  تصحبنا لتنصحنا . فقال 
يطلب  من   «  : السالم  عليه  اهللهّ 
يطلب  ومن   ، ينصحك  ال  الدنيا 

اآلخرة ال يصحبك «  .
وما أحىل قول أيب فراس احلمداين 

يف القناعة :
إنهّ الغني هو الغني بنفسه         ولو 

أنهّه عار املناكب حاف
كافيًا           البسيطة  فوق  ما  كل  ما 

فإذا قنعت فكل يشء كاف
البيت  اهل  املصدر كتاب اخالق 

عليهم السالم
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من  تلد  مل  قريشًا  إنهّ  الــنــاس  ــا  أيهّ
ــادت ،  لــؤم وال رقــم ، ســادت وج
وملكت فملكت ، وال حاد وال نادم 
الضالني  وال  عليهم  املغضوب  وال 
، إنهّ بني هاشم أطول الناس باعًا ، 
الناس  الناس أصاًل ، وأحلم  وأجمد 
حلاًم ، وأكثر الناس عطاًء ، وإنهّ عبد 
الشاعر يف  ا ، والذي يقول  منهّ مناف 

ه : حقهّ

ومنهّا ولده أبوطالب سيهّد بني هاشم 
والذي   ، عبداملطلب  أوالد  وزعيم 

ه :  يقول الشاعر يف حقهّ

قال  الذي  الشهداء  سيهّد  محزة  ومنهّا 
فيه الشاعر : 

ذو  طــالــب  أيب  ــن  ب جعفر  ــا  ــنهّ وم
حسنًا  الناس  أحسن   ، اجلناحني 
عنه  يقول  والذي   ، كاماًل  وأكملهم 

الشاعر : 
نـا               ِعليهّ ومــثــل  كجعفرنا  ــوا  ــات ه

ألسنا أعزهّ الناِس عنَد احلقائِق
  ومنهّا أمري املؤمنني أبواحلسن عيل بن 
أيب طالب عليه السالم ، أفرس بني 

ل  وتنعهّ احتفى  َمن  وأكــرَم   ، هاشم 
وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بعد 
وسلم ، ومن فضائله ما قرص عنكم 

ه :  أنباؤها ، وقال الشاعر يف حقهّ
فاتهّقوا                 ــاس  ــن ال ــُد  ســيهّ عــيلُّ  وهـــذا 

م مـن قبل ًا بـإسالم تقدهّ َعليهّ
  ومنهّا احلسن بن عيل عليهام السالم 
أهل  شباب  وسيهّد  السبطني  أحــد 
ه  اجلنة ، والذي يقول الشاعر يف حقهّ
لـُه  فإنهّ  ًا  نـبيهّ ًا  حقهّ ه  جـدهّ َيـك  وَمْن   :

الفضيلَة فـي األناِم
  ومنهّا احلسني بن عيل عليهام السالم 
 ، جربئيل  ظهر  عــىل  ــَب  رك ــذي  ال
الشاعر  وقال   ، فخرًا  هبذا  ويكفيه 

غانمة 
بنت غانم

من ربهّاِت الفصاحة والبالغة ، والشجاعة واإلقدام ، ومن 
املواليات ألمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب سالم اهلل 

عليه ، والنارصات له بلسانه . 
فعندما سمعت أنهّ معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص 

ة ذلك  ًا عليه السالم وبني هاشم ، وقفت بمكهّ يسبهّان عليهّ
ت كلهّ اجلبابرة والطغاة أعداء أهل  املوقف البطويل ، وحتدهّ

البيت عليهم السالم ، وقفت أمام الناس مجيعًا قائلة : 

كانت ُقـريٌش بـيضٌة فتفلهّقت             
              فـاملُخ خـالُصها لعبِد منـاِف

أتيت ملكـًا فقـاَم بـحاجتي             
                وتـرى العليج خائبًا َمذموما

أبا َيعىل َلَك األركاُن هـَدت
وأنَت املـاجُد الربهّ الـوصوُل
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تحذير لمن يستخف بصالته

ه :  بحقهّ
ــُه                ربهّ ــني  ــي اآلدم ــيــَب  َع عنـُه  نفـى 

ر وَمن جمدُه جمد احلسني املطههّ
  ثم قالت : يا معرش قريش واهلل ما 
كام  هو  وال   ، املؤمنني  بأمري  معاوية 
يزعم ، هو واهلل شأنىء رسول اهلل ، 
إين آتية معاوية وقائلة له بام يعرق له 

جبينه ، ويكثر منه عويله . 
ة هبذا اخلطاب،   فسمع عامله يف مكهّ
إىل  ستأيت  ــا  أهنهّ وأعلمه  إليه  فكتَب 
إىل  الكتاب  وصل  وعندما   ، املدينة 
كرياًم  مقامًا  هلا  ييأ  أن  أمَر  معاوية 
املدينة  قربت  فلامهّ   . الضيافة  دار  يف 
من  مجــع  مــع  ــده  ول معاوية  ــل  أرس
 ، غانمة  باستقبال  واملامليك  اخلدم 

وأتوا هبا إىل دار الضيافة . 
أيب  بن  بمعاوية  اجتمعت  وحينام   
 ، الم  بالسهّ معاوية  بادرها  سفيان 
الم عىل املؤمنني  فقالت غانمة : السهّ
واهلوان عىل الكافرين ، أيكم عمرو 

بن العاص ؟ 
 قال عمرو : ها أنا ذا . 

وبني  قريشًا  تسب  أنــَت   : فقالت   
الــســبهّ  أهـــل  ــــَت  وأن  ! ؟  هــاشــم 
إينهّ  عمرو  يا   ، السب  يعود  وإليك 
َك  ُامهّ وبعيوب  بعيوبَك  لعارفة  واهلل 
 : عيبًا  عيبًا  ذلــَك  لَك  أذكــر  وإينهّ   ،
ولدَت من أمة سوداء جمنونة محقاء ، 
تبول من قيام ، ويعلوها اللئام ، إذا 
مسها الفحل كانت نطفتها أنفذ من 

نطفة راكبها ، ويف يوم واحد ركبها 
أربعون رجاًل . 

ا أنت يا عمرو رأيتك غاويًا غري   وأمهّ
، ولقد  ، ومفسدًا غري صالح  راشد 
رأيَت فحَل زوجتك عىل فراشَك فام 

ِغرَت وما أنكرَت . 
ا  أمهّ  : قائلة  معاوية  إىل  التفتت  ثم   
وال   ، خري  يف  معاوية  كنَت  فام  أنَت 
ربهّيت يف خري ، فاملَك ولبني هاشم 
أم   ، كنسائهم  ــة  ُامــيهّ بني  أنساء  ؟ 
يف  هاشم  ُاعطي  ما  مثل  ُاميهّة  ُاعطي 
برسول  ، وكفى  اجلاهليهّة واإلسالم 

اهلل فخرًا؟  
)رياحني الرشيعة 4 : 389 نقاًل عن 

املحاسن واملساوَى للبيهقي .( . 

يا بأيب عبد اهلل ) عليه  د بن عيلهّ وغريه عن ابن فضال ، عن املثنهّى ، عن أيب بصري قال : دخلت عىل ُأمهّ محيدة ُأعزهّ عن حممهّ
د لو رأيت أبا عبد اهلل ) عليه السالم ( عند املوت لرأيت عجبًا ،  السالم ( فبكت وبكيت لبكائها ثمهّ قالت : يا أبا حممهّ
فتح عينيه ، ثمهّ قال : أمجعوا يل كلهّ من بيني وبينه قرابة ، قالت : فلم نرتك أحدًا إالهّ مجعناه . قالت : فنظر إليهم ثمهّ قال 
الة ) املحاسن 1 : 159 ح 225 ، األمايل للصدوق : 391 ح 10 ، عقاب االعامل  ًا بالصهّ : إنهّ شفاعتنا ال تنال مستخفهّ

: 272 ، وسائل الشيعة 3 : 17 ح 11 ، البحار 47 : 2 ح 5 و 6 و 83 ، 19 ح 31 و 84 ، 234 ح 10 .
اج  د بن إسامعيل ، عن أيب إسامعيل السهّ د ، عن حممهّ د بن حييى ، عن أمحد بن حممهّ ونفس الرواية نقلها الكلينيهّ :عن حممهّ

، عن ابن مسكان ، عن أيب بصري قال :
الة . ل ) عليه السالم( : أنهّه ملهّا حض أيب الوفاة قال يل : يا بنيهّ إنهّه ال ينال شفاعتنا من استخفهّ بالصهّ قال أبو احلسن األوهّ

) الكايف 3 : 270 ح 15 ، وسائل الشيعة 3 : 15 ح 3 ، البحار 47 : 7 ح 23 ، العوامل 20 : 1168 ح 3 (
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اعالم النساء

من ضرب 
يده على 

فخذه عند 
مصيبته 

فقد حبط 
أجره .



السؤال: عىل من تقع مسؤلية الرتبية 
من ناحية املسائل الرشعية وغريها 
عىل  الرشع  يف  احلياتية  االمور  من 
معًا  االثنني  عىل  االب؟او  او  االم 
عىل  منفصلني  كانا  الوالدان  واذا 

من تقع املسؤلية ؟
احلضانة  شؤون  من  هذا  اجلواب: 
يبلغ  ان  اىل  بينهام  مشرتكة  وهي 
الولد سنتني ثم ختتص باالب سواء 

انفصال ام مل ينفصال.
السؤال: هل جيوز رضب األوالد ؟
التاديب  توقف  اذا  اجلواب: 
جاز  والضب  القوة  إعامل  عىل 
يف  اليتجاوز  ان  لزومًا  واالحوط 
يكون  وان  جلدات  ثالث  ذلك 
برفق بحيث اليوجب ذلك امحرار 
جوازه  ويف  اسوداده  او  البدن 
فاالحوط  اشكال  للبالغني  بالنسبة 

لزومًا تركه.
الربامج  نوعية  هي  ما  السؤال: 
واالفالم التلفزيونية التي حيرم عىل 

الوالدين ترك ابنائهام يشاهدوهنا؟
تنشئتهم  ينايف  ما  كل  اجلواب: 

نشاة دينية صاحلة مما يتضمن االمر 
ونرش  املعروف  عن  والنهي  باملنكر 
اخلالعية  والصور  اهلدامة  االفكار 
وكل  الشيطانية  للشهوات  املثرية 
الفكري  االنحطاط  يوجب  ما 

واخللقي للمشاهد.
املستحبات  هي  ما  السؤال: 

للمولود؟
املولود  َغسُل  يستحب  اجلواب: 
الضر،  من  ااَلمن  مع  وضعه  عند 
وااَلذان يف اذنه اليمنى وااِلقامة يف 
الشيطان  من  عصمة  فانهّه  اليسى 
الرجيم كام ورد يف اخلرب، ويستحب 
وتربة  الفرات  بامء  حتنيكه  ايضًا 
وتسميته  السالم،  عليه  احلسني 
من  ذلك  فان  املستحسنة  بااَلسامء 
اخلرب:  ويف  الوالد،  عىل  الولد  حق 
يتضمن  ما  ااَلسامء  اصدق  )ان 
العبودية هلل جل شأنه  مثال عبداهلل 
 ، وعبدالكريم  وعبدالرحيم 
صلوات  االنبياء  اسامء  وافضلها 
ة  ااَلئمهّ اهلل عليهم وتلحق هبا اسامء 
صىل  النبي  وعن   ، السالم  عليهم 

اهلل عليه وآله وسلم : انهّه قال: )من 
ولد له أربعة أوالد مل يسمهّ احدهم 
ان  ويكره  جفاين(،  فقد  بإسمي 
اسمه  كان  إذا  القاسم  ابا  يكنيه 
باسامء  تسميته  يكره  كام  حممدًا، 
عليهم،  اهلل  صلوات  ة  ااَلئمهّ اعداء 
ويستحب ان حيلق رأس الولد يوم 
شعره  بوزن  يتصدق  وان  السابع، 
من  حيلق  ان  ويكره  فضة،  أو  ذهبًا 

رأسه موضعًا ويرتك موضعًا.
مراقبة  لألب  جيوز  هل  السؤال: 
الولد أو البنت يف فحص موقعه أو 
اجلوال لريى مع من يتحدث صونًا 

له ؟
اجلواب: جيوز بمقدار الضورة فيام 
مات. يتوقف عليه صيانته من املحرهّ
مالكها  يف  أوربية  مدرسة  السؤال: 
مدرسون ال يؤمنون بدين ينكرون 
أمام التالميذ وجود اهلل ، فهل جيوز 
رغم   ، هبا  املسلمني  الطالب  إبقاء 

أن تأثرهم بأساتذهتم حمتمل جدًا؟
الطفل  وويل  جيوز،  ال  اجلواب: 

يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك.

8

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

ــــــؤال الـــعـــدد  س
 :)51(

هل حيق للزوجة عدم 
املثول ألمر الزوج يف 
ــة  ــزوج ال أن  حـــال 
حمتاجة يف العمل وإن 
خمتلفة  بفرتات  كــان 
أي اما ان يكون هنارًا 
حسب  عـــــرصًا  او 
ــة أو  ــرشك عـــرض ال
توفر  التي  املؤسسة 
بينام  الوظيفة.  هــذه 
عمل  يرفض  الــزوج 
بعد  مـــن  ـــة  ـــزوج ال

الظهرية؟

ــدد  ــع ـــــواب ال ج
السابق:

عــدم  مـــع  جيـــوز  ال 
الوقوع يف  االمن من 
احلرام ولو باالنجرار 

اليه شيئا فشيئا .

فقه



الوالد: بام ان قاسم مل يستمع اىل جلساتنا 
السابقة فعليك ياحسن ان تعيدها له يف 
وقت فراغكم واالن بامذا حتب ان نبدا؟
عمود  الصالة  الن  الصالة   : حسن 

الدين
الوالد : بل الطهارة قبل الصالة

حسن : وما سبب عدم طهارتنا؟
الوالد : عدة امور منها :

عمل  نطاق  يف  تقع  مادية  ُامور  ـ      1                                                                   
احلواس كالنجاسات. 

مدركة  غــري  معنويهّة  وُامــــور  ـ   2
أسباهبا  بأحد  لو »حدثت«  باحلواس 

أو  استحاضة  أو  حيض  أو  جنابة  من 
خروج  أو  نوم  أو  ميهّت  مسِّ  أو  نفاس 
ازالتها  للزم  ريــح،  أو  غائط  أو  بــول 

بالوضوء أو الغسل أو التيمم. 
»النجاسات«،  بـ  نبدا  ان  جيعلنا  وهذا 
بعد  ف  نتعرهّ ثم  اًل،  أوهّ عليها  ف  فنتعرهّ
او  الغسل  مثال  »مطهراهتا«،  عىل  ذلك 
التيمم ، وغريها لنضمن طهارة اجلسد 

قبل الصالة
قاعدة  تعرف  ان  جيب  يشء  كل  قبل 
وهي  حياتك  يف  كبري  أثــر  ذات  ة  عامهّ
البحار،  »ُكلُّ يشء طاهر«. كلُّ يشء.. 
ــار،  ــج ــــار، واالش واالمـــطـــار، واالهن
ــوارع  ــش والــصــحــارى واجلــبــال، وال

ــوت وااَلجـــهـــزة  ــي ــب ـــامرات وال ـــع وال
املختلفة  واملـــالبـــس  وااَلدوات، 
واِخوانك املسلمون.. و.. و.. كلُّ يشء 

طاهر.. 
والنجاسات عرشة أشياء هي: 

وبول  وغائطه.   االنسان  بول   »2  ،1 « 
اِذا  وغائط ُكلُّ حيوان حيرم أكل حلمه، 
كانت هلذا احليوان نفس سائلة كالقطة 
]وكذا بول ما ليست له نفس سائلة اِذا 

كان ذا حلم[. 
  حسن:    وما النفس السائلة؟

نفس  احليوان  هلذا  نقول  عندما  الوالد: 
عند  ة  بقوهّ منه  الدم  اندفع  اِذا  سائلة.. 

ذبحه. لوجود رشيان عنده كالدجاج. 
ونــقــول: لــيــس هلـــذا احلــيــوان نفس 

ذبحه  عند  منه  الدم  سال  اِذا  سائلة.. 
وجــود  لعدم  وأنـــاة  وهـــدوء،  بفتور، 

مك.  رشيان عنده كالسهّ
النفس  ذي  ــوان  احلــي مــن  امليتة   »3« 
أكله، وكذلك  كان حالاًل  واِن  السائلة 

أجزاؤها احليهّة املقطوعة منها. 
    حسن: وما هي امليتة؟

عىل  يذبح  أن  دون  من  مــات  ما  كل  ـ 
الطريقة الرشعيهّة االسالمية. 

    مثاًل؟
ـ احليوان الهّذي يموت ملرض ـ مثاًل ـ أو 
بطريقٍة غري رشعيهّة،  يذبح  أو  بحادث، 

هذه كلها من امليتة.
التعقيب  مع  النقاط  هذه  من       الباقي 

سنمر عليها يف اجللسة القادمة.

3حوارات فقهية 
اباه بان صديقه قاسم يود االستماع الى  استاذن حسن 
الحوار لكي يتعلم ، فلم يمانع بل رحب بذلك وبالفعل جاء 

وبدات  المحدد  بالموعد  الجلسة .قاسم 
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فقه



-

-

-

-

الطفل  يولد  عندما  ولكن 
يشكل  ــة  إعــاق ــه  ــدي ول
ــة  ــدم ذلـــــك هلــــم ص
ــال  آم ــدد  ــب وت عنيفة 
األرسة اجلميلة بسبب 
التي  الــصــدمــة  تــلــك 
ال  الطفل  فيها  يرون 
خدمة  يستطيع 
القيام  أو  األرسة 
أكمل  ــىل  ع ــا  هب
ــاء  ــي ـــه وأش وج
أخـــرى بــددت 

أحالمهم 
اجلميلة 

يستجيبون  معظمهم  فجعلت 
الصدمة  ــني  ب متنوعة  بمشاعر 
واحلداد والشعور بالذنب والشعور 
وهذه  والقبول،  والرفض  باخلجل 
املشاعر ختتلف بني اآلباء واألمهات 
عىل السواء، فبعضهم تتطور إجيابيًا 
تقف  وبعضهم  املشاعر  هذه  نحو 
عند حد معني، وآخرون تكون ردة 
بنهاية  تنتهي  معينة  إلحداث  فعل 
املشاعر  ــذه  ه وحـــدوث  احلـــدث 

وتأزمها تؤثر سلبًا عىل الطفل. 

اعرتاف شجاع: 
االعــرتاف  اآلبـــاء  معظم  يرفض 
ينكرون  قد  وهــم  طفلهم  بإعاقة 
إذا  خاصة  لديه  مشكلة  أي  وجود 
كانت غري شديدة وهذا يف البداية، 
ولكن قد تتغري نظرهتم عندما يكرب 
ذلك الطفل، وهي ردة فعل طبيعية 

يعذر هبا اآلباء.
عليه  األمــر  يكون  ــاء  اآلب وبعض 
سهاًل بأن يعرتف باإلعاقة ويتعامل 
يذكرمها  ــذي  وال الطفل  هــذا  مع 
معه  وفقدا  فقداه  الــذي  بالطفل 

تصورات اآلباء عن طفل المستقبل 
بعد  يولد  لم  ال��ذي  طفلهم  اآلب��اء  يتخيل  ما  كثيرًا 

وماذا سيكون ؟
يتوقعونه طفاًل عاديًا صحته جيدة، ويحدوهم األمل 
ما  ويحقق  لهم  امتدادًا  ويكون  الطفل  هذا  لرؤية 

يصبون إليه ؟؟.
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ذوي االحتياجات

الصنيعة 
ال تكون 
صنيعة إال 
عند ذي 
حسب 
ودين . 



-

-

-

-

تجاه  ب��ال��ذن��ب  ال��ش��ع��ور  إن 
يسبب  ال���خ���اص  ال��ط��ف��ل 
م���ش���اع���ر ال����رف����ض ال��ت��ي 
يفكران  ال��وال��دي��ن  تجعل 
الطفل  ب��ه  ي��وض��ع  بمكان 
فاآلباء  ولذلك  البيت،  خارج 
كل  يعملوا  أن  ي��ح��اول��ون 
ش�����يء ل��ل��ط��ف��ل ف��ي��ب��ق��ى 
م��ع��ت��م��دًا ع��ل��ي��ه��م ول����ذا 
يكونون قد ألحقوا به ضررًا. 
يكونوا  أن  اآلب���اء  على  إن 
مع  التعامل  على  ق��ادري��ن 
مشاعرهم الذاتية قبل أن 
يكونوا قادرين على تقبل 

الطفل، ويجب أن يتكيفوا 
الشخصية  مشاعرهم  مع 
اآلخ��ري��ن  ف��ع��ل  ردود  وم���ع 
يكون  أن  ي��م��ك��ن  ول��ذل��ك 
تقبل الطفل على مراحل.

أن  ال����وال����دان  ي��ت��ق��ب��ل   -  1
ال���ط���ف���ل م���ع���اق وي��ق��ب��ل 
ب��ه ك��م��ا ه��و وي���درك���ون أن 
له  شخص  المعاق  الطفل 

مشاعر وحاجات.
اآلب���اء  يقبل  أن  ي��ج��ب   -  2
أنفسهم حيث عليهم أن 
مشاعرهم  على  يتغلبوا 
والشعور  بالخجل  الخاصة 

ب��ال��ذن��ب وي��ع��ت��ب��روا أق��وى 
األشياء  وهذه  اآلخرين  من 
للطفل  ض���روري���ة  ت���ك���ون 
ال�����خ�����اص ل���ك���ي ي��ت��ع��ل��م 
ويتطور، وال يعني ذلك أن 
حيث  انتهت  قد  المشاعر 
الواقع يقول ان مشاعر  أن 
ينتهيان  ال  واألس��ى  الحزن 
ش���يء  أي  ي����ق����دم����ان  وال 
النظر  يجب  لذلك  للطفل 
إل�����ى م��س��ت��ق��ب��ل ال��ط��ف��ل 

واألسرة معًا.

احللم اجلميل.
ولذلك فإن مشاعر األسى واحلزن 
معني،  حد  إىل  للوالدين  رضوريــة 
شعور  لديه  يكون  ــاء  اآلب وبعض 
املعوق  لطفلهم  بالنسبة  بالذنب 
ما  شيئا  فعلوا  بأهنم  يشعرون  فهم 
تسبب يف إعاقة طفلهم أو أن إعاقته 

إنام هي عقاب خلطأ ارتكبوه.
والدعاء  اهلل  تقوى  أن  شك  وال 
حرزًا  اهلل-  -بــإذن  تكون  لــألوالد 
اهلل  حيفظهم  كثرية  أشياء  من  هلم 
منها وال يعني ذلك أن إعاقة الطفل 
مرتكب  ألمر  عقاب  بسبب  تكون 

من الوالدين .
سبب  عن  يبحثان  عادة  والوالدان 
للتخفيف من  الطفل  لإلعاقة لدى 

تذكر  مثل  بالذنب  الشعور  وطــأة 
الوالدة  بداية احلمل حتى  األم من 
كسوء  لإلعاقة  سبب  عن  تبحث 
وأحيانًا  الزائد  اجلهد  أو  التغذية 
اآلخــر  بعضهم  الـــوالـــدان  يتهم 

بوجود العامل الوراثي لديه .
أزمة  االهتامات  هذه  حتدث  وقد 
خطرية بني الزوجني وهي قد تكون 
يقوم  أخرى  وأحيانًا  حقيقية  غري 
الوالدان بلوم الطبيب وإمهاله ومرة 
يعتقدون أن الطفل حمسود وأن عينًا 
ننكر هذه  بدورنا ال  أصابته ونحن 
األسباب  من  تكون  قد  األشــيــاء 
حدود  يف  ولكن  الطفل  وجود  يف 

وليست مطلقة يف مجيع اإلعاقات.
واهتامم املجتمعات املتزايد بالطفل 

جتعل  ــوده  وج يف  والرغبة  الذكي 
ــراج  ــاإلح ــن يــشــعــران ب ــدي ــوال ال
املعوق  الطفل  وجود  من  واخلجل 
ولذلك يتجنبون إخراجه من البيت 
الغريبة  نظرات اآلخرين  خوفًا من 
والتدخالت  الشفقة  عبارات  ومن 

التي ال مربر هلا.
الطفل  جتــاه  بالذنب  الشعور  إن 
الرفض  مشاعر  تسبب  اخلـــاص 
يفكران  ــن  ــدي ــوال ال جتــعــل  الــتــي 
خــارج  الطفل  بــه  يوضع  بمكان 
بعزله  اآلباء  يشعر  وأحيانًا  البيت 
وتتغري  وأصدقائهم  أقارهبم  عن 
أن  عليهم  إذ  احلياتية  اهتامماهتم 
للعناية  كــبــريًا  جــهــدًا  خيصصوا 

بأطفاهلم.

أخي األب ... أختي األم ... 
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ذوي االحتياجات

اهلل تعالى 
منزل الصبر 

على قدر 
المصيبة ، 

ومنزل الرزق 
على قدر 
المؤونة . 



اجرة  سيارة  سائق  يعمل  ولد  يل 
شقيق   ( عمه  اىل  ملكيتها  تعود 
افقد  ان  االقدار  وشاءت  زوجي( 
كان  سيارة  حادث  نتيجة  ولدي 
مل  ولكني   ، احلادث  يف  السبب  هو 
اعلم بذلك فقد تم توقيف صاحب 
هبا  اصطدم  التي  االخرى  السيارة 
اذهب  ان  مني عمه  ، طلب  ولدي 
ايقاف  تم  الذي  الرشطة  مركز  اىل 
لكي   ، االخرى  السيارة  صاحب 
اقر بشهاديت بخصوص وفاة ولدي 
اقامة  عىل  وقعني  انه  اعلم  وال   ،
املوقوف  الشخص  عىل  دعوى 
موت  يف  السبب  بانه  اياه  متهمة 

ولدي.
القضية  بجعل  ذلك  بعد  عمه  قام 
بني  اجللسة  متت  وبالفعل  عشائرية 
نفسها  هي  والتي  ولدي  عشرية 
السائق  وعشرية  عمه  عشرية 
بمبلغ  الفصل  تم  واخريا  املوقوف 

قضيُة العدد

 ، املوقوف  عشرية  دفعته  املال  من 
وتم اطالق رساح ولدهم.

احلادث  سبب  ان  بعد  فيام  تبني 
ان  وحتى  لالخر  ذنب  وال  ولدي 
خمطط رشطة املرور يؤكد ان سبب 
حيز  الذي  ولكن   ، ولدي  احلادث 
وانا  استغلني  عمه  ان  نفيس  يف 
ولدي  لفقد  وحزينة  مصدومة 
السائق  عىل  باطلة  دعوى  اقيم  بان 
االخر ، علام انني مل اخذ وال دينارا 
ولكن   ، الفصل  مبلغ  من  واحدا  
الفعلة  هذه  عىل  يؤنبني  ضمريي 

فامذا افعل ال ادري ؟
فان  موقفك  بخصوص   : املجلة 
الشارع املقدس له احلكم وال عالقة 
لنا بذلك بل ليس من اختصاصنا ، 
العشريتني  اىل  كالمنا  نوجه  ولكننا 
التي  املسالة  هذه  فصلتا  اللتني 
املقتول  فعشرية   ، باطل  اساسها 
كيف ارتضت عىل  نفسها ان تأخذ 

الرشطة  رجال  تأكيد  مع  املبلغ  هذا 
؟  ولدهم  هو  احلادث  سبب  ان 
اىل  يلجاوا  مل  ملاذا  املوقوف  وعشرية 
عشائر  هكذا  مثل  إليقاف  القانون 
يف  حرام  املبلغ  هذا  ؟  حدهم  عند 
باطل  اساس  عىل  جاء  النه  حرام 
كان غاية صاحب السيارة ان حيصل 
ال  اصبحت  التي  سيارته  ثمن  عىل 

قيمة هلا. 

فهذه   ، تردنا  التي  القضايا  املرة ختتلف عن  القضيُة هذه 
يف  راينا  تطلب  االخوات  احدى  من  رسالة  جاءتنا  املرة 
موقفها الذي ارغمت عليه حسب ادعائها ونحن نعرض 

هذه القضية بلساهنا تقول العلوية )ا، ا( :
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مقاالت

من قدر 
معيشته 
رزقه اهلل 
تعالى 
ومن بذر 
معيشته 
حرمه اهلل 
تعالى .



واالحداث  االخبار  تناقل  ظاهرة 
وهلا  معروفة  ظاهرة  العوائل  بني 
اهتامما  واالكثر  بينهم  تاثريها 
هن  الظاهرة  هلذه  وحديثا  واستامعا 
خروج  بعد  ودائام   ، البيوت  ربات 
فسحة  هنالك  تكون  لعمله  الزوج 
بينهن  فيام  يلتقني  لكي  الوقت  من 
احداهن ولو لنصف ساعة  بيت  يف 
ومن  قال  عمن  احلديث  فيبدأن 
الرشعية  االحكام  عن  وحتى  فعل 

واالمور االخالقية.
لنصائح  بحاجة  الظاهرة  هذه 
وتنويات فالدقة يف الكالم والتاكد 
جيب  ما  ومعرفة  اخلرب  مصدر  من 
ان يقال وما ال يقال حيتاج اىل ثقافة 
وتستمد  املراة  هبا  تتسلح  ان  جيب 
ابنائها  او  زوجها  من  الثقافة  هذه 
وحتى  الكتب  عىل  اطالعها  او 

وبعض  احلسينية  املجالس  متابعة 
التوعوي  الفضائيات ذات اخلطاب 
اشاعات  هنالك  السليمني  والثقايف 
واكاذيب او حتريفات حلكم رشعي 
املراة  تكون  نبوي  حديث  حتى  او 
وسيلة لنرشها من غري متعن وتفكر 
من  رشعي  اثر  عليه  يرتتب  وقد 
حيث اخلطيئة واحلرمة تتحمل املراة 

الوزر االكرب منها.
عليهن  اشار  حمدثات  نساء  هنالك 
ائمتنا عليهم السالم يف صدق ودقة 
مكانتهن  هلن  واصبحت  حديثهن 
الرجال  من  املحدثني  بعض  ان  بل 
املراة  يستشهدون باحاديثهن ، فعىل 
شخصيات  هكذا  عىل  تطلع  ان 
املنزلة  هذه  عىل  حصوهلن  وكيفية 
اعالم  من  واصبحن  العظيمة 

التاريخ يشار اليهن بالبنان.

تاكدي قبل ان تتحدثي

يف  تعرتضنا  ما  كثريا  احلالة  هذه 
حياتنا يف االسواق او الشارع وهي 
ارحامنا  او  اصدقائنا  احد  نرى  اننا 
فكيف   ، ظاهرا  هذا  اليرانا  وهو 

نترصف اذا اعرتضنا هذا املوقف؟
يف بعض االحيان تراودنا نفسنا بانه 
مل يرين فالتركه من غري سالم ، وهذا 
خطا بل بادر بالسالم والسؤال عن 
ياخذ  ان  كربياءك  تدع  وال  صحته 
فالسالم   ، ترصفاتك  يف  جماله 

عىل  احلسن  االثر  هلام  والسؤال 
املبادرة  لك  تكتب  بل  اخالقك 
عز  اهلل  من  اجلزيل  االجر  ويتبعها 

وجل.
يرى  من  هنالك  االحيان  بعض  يف 
اىل  نظره  فيشتت  قريبه  او  صديقه 
يره  مل  بانه  والتظاهر  اخر  مكان 
سيئة  تبعات  له  الترصف  وهذا 
عىل اخالقيات من يقدم عىل هكذا 

ترصف تؤثر مستقبال عىل حياته.

شخصا  يرى  عندما  منهم  البعض 
اليعرفه  الشخص  وذلك  يعرفه 
ان  فعليه  عليه  تعرف  اين  ينسى  او 
محيم  صديق  وكأنه  معه  يترصف 
فيه  وباسلوب  حيرج  ال  وحتى 
يستذكر  ان  حياول  النباهة  من  نوع 
يعتذر  حتى  او  راه  او  التقاه  متى 
صغرا  ليس   ( يقال  كام  ويساله  له 
انسى( وهبذا  تذكرين النني  ان  اود 

يتحاشى املوقف املحرج.

رأيته ولم يرني
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مقاالت

ال زاد أفضل 
من التقوى 

، وال شئ 
أحسن من 

الصمت ، وال 
عدو أضر

من الجهل ، 
وال داء أدوى 
من الكذب . 



ظاهرُة انتشار استخدام املوبايالت 
انتاج  بعد  السيام  جمنون  بشكل 
تعمل  والتي  الذكية  االجهزة 
املتعددة  الربامج  مع  باللمس 
اهلاتف  مستخدم  من  جتعل  والتي 
وزيادة   ، امتياز  بدرجة  مدمنا 
خمصصا  وقت  ال  االدمان  عىل 
كان  وقت  اي  يف  بل  لالستخدام 
واي مكان شاء من غري االلتفات 
، واالخطر  به  املحيطني  اىل طبيعة 
ان  من  مانع  ال  اصبح  انه  فيه 
يستخدم الشاب املوبايل الذي فيه 
خدمة االنرتنيت فانه جمرد كتابة ما 
كوكل  البحث  حمرك  عىل  يرغب 
هذا  ومثل  يريد  ما  ويسمع  يرى 
عىل  سلبيا  تأثريا  يؤثر  االستخدام 

أخالقيات الشباب.
اثناء  يستخدمه  منهم  البعض 
قيادته السيارة وال يبايل يف الشارع 
غري  وهو  االخرين  فيضايق   ،
سببها  التي  باإلزعاجات  مكرتث 
قيادة  اثناء  يستخدمه  والبعض   ،
يقود  انه  يعني  وهذا  الدراجة 
وكم  واحدة  بيد  النارية  الدراجة 

هبذا  حدث  مأساوي  حادث  من 
السبب.

للموبايل  النساء  استخدام  واما 
حمرج  فانه  االسواق  او  الشارع  يف 
حماذير  اىل  يؤدي  بل  جدا  وخمجل 
رشعية من خالل صوهتا وكلامهتا .
هذه الظاهرة بحاجة اىل محلة توعية 

ومن كل الوسائل املتاحة.

هوُس الموبايالت 

عشوائيُة االعالنات
لإلعالن ضوابطه من حيث صيغة 
ووقت  االعالن  ومكان  االعالن 
اما  االعالن،  وشكل  االعالن 
ان يقوم كل من يرغب باالعالن 
فان  يرغب  ما  وفق  يريد  ما  عن 
املدينة  شوهت  الظاهرة  هذه  مثل 
املباين  من  كثريا  وشوهت  بل 

منها  البعض  ان  بل  واالرصفة، 
تنتهي مدته ويبقى عالقا .

اخطاء  فيها  االعالنات  بعض 
يف  توضع  منها  البعض   ، لغوية 
 ، باالعالن  له  عالقة  ال  مكان 
ويقوم  األصباغ  يستخدم  البعض 
عىل  بالكتابة  االعالن  صاحب 

جدران مدرسة او بيت او مؤسسة  
غري  ومن  جدا  رديء  بخط 

االستئذان من صاحب العالقة.
البد من تشكيل جلان ملراقبة هذه 
وحماسبة  برفع  لتقوم  الظاهرة 
هذه  من  حتد  حتى  املسبب 

االعالنات العشوائية.
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مقاالت

إياكم 
والخصومة 
في الدين 
فإنها 
تشغل 
القلب 
وتورث 
النفاق . 



تتحمل  االوىل  بالدرجة  احلكومُة 
الذين  الطلبة  السيام  الياس  هــذا 
اجلامعية  الدراسة  اهناء  وشك  عىل 
هلا  جتد  مل  التي  البطالة  فمسالة   ،
حال تبقى االثار السلبية املرتتبة عىل 
هي  اخلرجيني  بطالة  بسبب  الدراسة 
عىل  الطلبة  حتفيز  من  الرئييس  املانع 
حصلت  وان  سيقول  النه  الدراسة 
متجول  بائع  ؟  ماذا  ثم  شهادة  عىل 

لو عامل بناء لو متسكع يف املقاهي.
امام  شديدا  حرجا  جيــدون  ــاء  االب
الدراسة  ابنائهم عندما حيثوهنم عىل 
الزمن  هذا  يف  املــادي  التفكري  الن 

أفكارهم وهلم  الذي يطغى عىل  هو 
بعض احلق ولكن ان مل جتد احلكومة 
فان  الشباب  هلــؤالء  االمثل  احلــل 

وزره  تتحمل  الدراسة  من  يأسهم 
احلكومة .

قد تكوُن هنالك مشكلة مع والدك 
متردك  هي  واملشكلة  والــدتــك  او 
نفسك  معتربا  منك  يريدون  ما  عىل 
قادرا عىل الترصف من غري نصيحة 
بالرغم من انك حتب والديك ولكن 
ترصفا  تترصف  النزوة  هذه  بسبب 
االنطواء  جانب  تأخذ  وقد   ، امحق 

والزعل معتقدا بانك عىل حق .
الزعل  فــرتة  يف  انــك  لو  قليال  فكر 
ــا الحيــمــد عــقــبــاه الحــد  حـــدث م
 ، زعلك  عىل  ستندم  فانك  والديك 
اقول لك عندما تكرب ستندم  ان  اما 
هذا حيتاج اىل سنوات ، ولكن فكر 
والــدك  فقدت  لو  زعلك  حلظة  يف 
رحل  ــدك  وال ان  تفكريك  سيكون 
ال  وحقيقة   ، عليك  غاضب  وهــو 
يتأمل  ولكن  ابنه  عىل  الوالد  يغضب 

عندما ال يسمع نصيحته .

آبائكم  وجود  استغلوا  لألبناء  اقول 
الدنيا  تنالوا  حتى  بِرهم  يف  معكم 

واالخرة.

يأُس الشباب 

يا ولدي فكْر جيدا
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مقاالت

إذا بلغك 
عن أخيك 

شئ 
يسوؤك فال 
تغتم ، فإنه 
إذا كان كما 
يقول كانت 

عقوبة
عجلت ، 

وإن كان 
على غير ما 
يقول كانت 

حسنة لم 
تعملها .



فناٌن واسطٌي أّمي يتحدى بفنه الفطري 
اإلمكانات االكاديمية

منُذ العصور القديمة إىل يومنا هذا ما 
زال الفن الفطري هو الفن املرغوب 
من قبل هواة الفن كونه هبة من اهلل 
نفسه،  الشخص  إىل  وتعاىل  سبحانه 
هناك  تكن  مل  العصور  سابق  ففي 
دورات  وال  معاهد  وال  جامعات 
عرصنا  يف  نالحظها  كام  تطويرية 
هذا إال أن ما وصلنا له من ابداعات 
املايض كان مكلال بالتميز كام وصلنا 
والبابليني  املرصيني  رسومات  من 

نزوال إىل أواخر القرن املنرصم.
الفنانون  يعده  هو  الفطري  والفن 

اما  فن  كل  أساس  العامل  يف 
وتطويرا  تدريبا  فتعترب  األكاديميات 
احلبيب  بلدنا  ويف  الفنان،  لقدرات 
نجد كثريين من هؤالء الفنانني واىل 
إىل  جنوبا  العراقية  الكوت  مدينة 
 40 حوايل  يبعد  الذي  احلي  قضاء 
الكوت  مدينة  مركز  عن  كيلومرتا 
الفطري  الفن  عن  أنموذجا  نجد 
لشخصية عراقية فنية كان منذ صباه 
لرسم مالمح  يقيض ساعات طواال 
جرف  عىل  يراها  التي  الطبيعة 
الشاطئ الذي يمرُّ بمدينة احلي، هو 

الفنان كريم نارص الغرباوي. 
مواليد  من  الغرباوي  والفنان 
1962م حتديدا يف حي سعيد الذي 
بن  سعيد  اجلليل  التابعي  فيه  يرقد 
مدرسة  يف  الفنية  حياته  وبدأ  جبري، 
كان  حيث  االبتدائية  )التهذيب( 
كل  رسم  وكذلك  بالزخرفة  مهتام 
بموهبته  شغف  عيناه،  عليه  تقع  ما 
للمشاركة  فساعده  الفنية  معلم 
يف  تقام  التي  املدارس  معارض  يف 

القضاء واملحافظة حينها. 
وللبيئة التي يعيش فيها اثر كبري عىل 

واسط: حسن رحم
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ادبية

ال يتم 
المعروف 
إال بثالثة : 
بتعجيله 
وتصغيره 
وستره .



إبداعاته الفنية حيث كانت ملهمته 
تطوير  يف  لالستمرار  ومشجعته 
لتطويرها  دوما  سعى  التي  موهبته 

بالرغم من تركه حلياته املدرسية.
خميلته  استهوى  عمل  أول  كان 
تطحن  مسنة  امرأة  صورة  الفنية 
ان   يف  فنجح  الرحى،  يف  احلبوب 
من  جمموعة  مع  هذا  عمله  يشارك 
قاعة  يف  له  معرض  ألول  الشباب 
تنظيمه  عىل  أرشف  الذي  املنصور 
)مركز احتاد الشباب( وقتها فكانت 
تلك التجربة نقطة مضيئة يف حياته، 
املعارض  إقامة  يف  انطلق  وبعدها 
الشخصية وحصل عىل العديد من 
حتى  التقدير  وشهادات  اجلوائز 
الفضائية  القنوات  إليه  تسابقت 

للقاء به ولعرض مواهبه الفنية . 
ويقول مراسل »العائلة« يف حمافظة 
التي  التشكيلية  »أعامله  ان  واسط 
أعامل  مدونات  من  عليها  اطلعت 
تقليدها  أجاد  التي  املسترشقني 
اللون  معاجلات  يف  عالية  بحرفية 
األوىل  للوهلة  ظننتها  واألبعاد، 
أهنا أصل العمل الفني، ناهيك عن 
أعامله التي جسدت واقع وتفاصيل 
مدينة أدمن حبها ومل يفارقها خشية 

أضواء املدينة!«.
حصل  الغرباوي  »الفنان  أن  ويبني 
واسط  يف  فنان  افضل  مرتبة  عىل 
الكوت  مهرجان  يف   2014 لعام 
وهو  الواسطي  لإلبداع  نت 
املهرجان الوحيد الذي يقوم بتقييم 
بإدارة  واسط  حمافظة  يف  املبدعني 

إعالميني وأكاديميني«.  
عن  »العائلة«  سألته  وحينام 

هي  »كثرية  قال:   الفني  طموحه 
أن أشارك  التطلعات ولكن اطمح 
العراق  لتمثيل  دولية  مسابقات  يف 
العراق  يف  أن  للجميع  ألبرهن 
من  العديد  عىل  تتفوق  مواهب 
خالل  من  األكاديمية  االمكانيات 
اهلل  وهبها  التي  الفطرية  املوهبة 
لنا، معربا عن متنيه  سبحانه وتعاىل 
املرحلة  يف  الطالب  ولده  رؤية  يف 
اإلعدادية  الدراسة  من  األخرية 
فنانا كبريا كام حيلم أن يزين شوارع 
كبرية  بلوحات  »احلي«  مدينته 

ترسم بأنامله«.
اكامله  نية  عن  »العائلة«  وسألته 

الدراسة األكاديمية؟
احلياة  »مشاغل   : قائال  فأجاب 
مع  بذلك  يل  تسمح  ال  الصعبة 

الظروف الصعبة لعائلتي وأمتنى أن 
للمواهب  مقاعد  الدولة  ختصص 
الضوابط  دون  دراستها  لتكملة 
موهبة  الفن  كون  هبا  املعمول 

وليست عمل وتدريب فقط«.
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ثالثة من 
تمسك 

بهن نال 
من الدنيا 

واآلخرة 
بغيته : 

اعتصام 
باهلل ،ورضى 

بقضاء اهلل 
، وإحسان 

الظن باهلل .



خطبة أبي طالب عليه السالم 

يف زواج الرسول صىل اهلل عليه وآله 
وسلم بالسيدة خدجية.

النبي  أبو طالب حني زواج  خطب 
بالسيدة  صىل اهلل عليه وآله  وسلم 

خدجية فقال:
زرع  من  جعلنا  الذي  هلل  احلمد 
لنا  وجعل  إسامعيل  وذرية  إبراهيم 
وجعلنا  حمجوجا  وبيتا  حراما  بلدا 
بن  حممد  إن  ثم  الناس  عىل  احلكام 
به  يوازن  ال  من  أخي  ابن  اهلل  عبد 

برا  عليه  رجح  إال  قريش  من  فتى 
ونبال  وجمدا  وعقال  وكرما  وفضال 
وإن كان يف املال قل فإنام املال ظل 
يف  وله  مسرتجعة  وعارية  زائل 
فيه  وهلا  رغبة  خويلد  بنت  خدجية 
الصداق  من  أحببتم  وما  ذلك  مثل 

فعىل .
) صبح األعشى 1 ( 213 ، إعجاز 
القرآن 126 ، وهتذيب الكامل 1 : 

4 ؛ والسرية احللبية 1 : 133 (

مقال عمرو بن الحمق
قال عمرو بن احلمق  خماطبا االمام عليا عليه السالم 

:
وال  أحببتك  ما  إين  املؤمنني  أمري  يا  واهلل  يومئذ 
بايعتك عىل قرابة بيني وبينك وال إرادة مال تؤتينيه 
به ولكنني أحببتك  التامس سلطان ترفع ذكري  وال 
بخصال مخس إنك ابن عم رسول اهلل صىل اهلل عليه 
فينا من رسول  التي بقيت  الذرية  وآله ووصيه وأبو 
اإلسالم  إىل  الناس  وأسبق  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
وأعظم املهاجرين سهام يف اجلهاد ولو أين كلفت نقل 
اجلبال الروايس ونزح البحور الطوامي حتى يأيت عيل 
يومي يف أمر أقوى به وليك وأهني عدوك ما رأيت 

أين قد أديت فيه كل الذي حيق عيل من حقك
فقال عيل عليه السالم اللهم نور قلبه بالتقى واهده 
املستقيم ليت أن يف جندي مائة مثلك  إىل رصاطك 
فقال حجر إذن واهلل يا أمري املؤمنني صح جندك وقل 

فيهم من يغشك .

حب آل البيت
ــة                ــم ــاط ــــم ف ـــد وعــــــيل ث ـــم حم

والصادقان وقد فاضت علومهام      

طاهره                 األصل  النقي  التقي  ثم 

بنهضته                 يرىض  ومن  الزكي  ثم 

معتصم                   رب  ــا  ي بحبهم  إين 

عيل العابدين  زيــن  الشهيدين  مع 

والكاظم الغيظ والرايض الرضاء عيل

ــي عيل ــق ــن ـــا ال ـــوالن ـــم م ــد ث ــم حم

واجلبل السهل  بني  العدل  يظهر  أن 

يل القيامة  ــوم  ي بحرمتهم  فاغفر 

)الشيخ قطب الدين أبو احلسن سعيد بن هبة 
الله بن احلسن ، توفي سنة 573 ه  / 1178 م(
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إذا كان 
الزمان زمان 
جور وأهله 
أهل غدر 
فالطمأنينة 
إلى كل أحد 
عجز.



شعت فال الشمس حتكيها وال القمر
بنت اخللود لها األجيال خاش�����������عة
روح احلياة ، فلوال لطف عنصرها
سمت عن األفق ، ال روح وال ملك
مجبولة من ج�����������الل الله طينتها
ما ع�����������اب مفخرها التأنيث أن بها 
خصاله�����������ا الغر جلت ان تلوك بها
معنى النبوة ، سر الوحي ، قد نزلت
حوت خالل رس�����������ول الله أجمعها
تدرجت ف�����������ي مراقي احلق عارجة
ثم انثنت مت�����������أ الدنيا معارفها
قل للذي راح يخفي فضلها حسدا
بن�����������ت النبي الذي ل�����������وال هدايته
هي الت�����������ي ورثت حق�����������ا مفاخره
في عيد ميالدها األمالك حافلة
تزوجت في السماء باملرتضى شرفا
على النبوة أضف�����������ت في مراتبها
أم األئم�����������ة من طوع�����������ا لرغبتهم
قف يا يراعي عن مدح البتول ففي
وارجع لنس�����������تخبر التأريخ عن نبأ
هل أسقط القوم ضربا حملها فهوت
 إن كان حقا فإن القوم قد مرقوا

زهراء م�����������ن نورها األكوان تزدهر
أم الزمان إليه�����������ا تنتمي العصر
لم تأتلف بينن�����������ا األرواح والصور
وفاقت األرض ، ال جن وال بشر
يرف لطفا عليها الصون واخلفر
على الرجال نساء األرض تفتخر
منا املقاول أو يدن�����������و لها الفكر
والسور اآليات  بيت عصمتها  في 
لوال الرس�����������الة ساوى أصله الثمر
ملش�����������رق النور حيث السر مستتر
تطوى القرون عياء وهي تنتش�����������ر
وجه احلقيقة عنا كيف ينس�����������تر
م�����������ا كان للحق ، ال عني وال أثر
والعطر فيه الذي في الورد مدخر
واحلور في اجلنة العليا لها سمر
والشمس يقرنها في الرتبة القمر
فضل الوالي�����������ة ال تبقى وال تذر
يعلو القض�����������اء بنا أو ينزل القدر
مديحه�����������ا تهتف األل�����������واح والزبر
ق�����������د فاجأتنا به األنباء والس�����������ير
تئ�����������ن مما بها والضلع منكس�����������ر
 عن دينهم وبشرع املصطفى كفروا

بنت الخلود
السيد محمد جمال الهاشمي
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من أنصف 
الناس من 

نفسه رضي 
به حكما 

لغيره.



بعد  خليفات«  »مروان  بادر 
اعتناقه  أدلهّة  تبيني  إىل  استبصاره 
السالم( البيت)عليهم  أهل  ملذهب 
أن  منهم  وطلب  أرسته،  أفراد  إىل 
د استامعهم إىل يشء  ال يثوروا بمجرهّ
إىل  ودعاهم   ، موروثاهتم  خيالف 
احلقيقة  هذه  من  االستغراب  عدم 
يف  برصاحة  البارئ  ذكرها  التي 
حمكم كتابه بقوله: )َوأكَثُرُهم لِلَحقِّ 

َكاِرُهوَن( )املؤمنون:70(.
إىل  »سناء«  أخته  »مروان«  دعا  ثمهّ 
أن  منها  وطلب  لكالمه  اإلصغاء 
كانت  فإن   ، جيهّدًا  أدلهّته  إىل  تستمع 
مل  وإن  ُيتهّبع،  أن  أحقهّ  فاحلقهّ  ًا  حقهّ

كسبت  بام  نفس  فكلهّ  ذلك  فيها  تر 
رهينة.

اآلية  هذه  د  يردهّ »مروان«  وكان 
ِذيَن  الَّ  * ِعَباِد  )َفَبرشِّ   : كالمه  بني 
أحَسَنُه  بُِعوَن  َفَيـتَّ الَقوَل  َيسَتِمُعوَن 
ُ َوُأوَلئَِك ُهم  ِذيَن َهَداُهُم اهللهّ ُأوَلئَِك الَّ

ُأوُلوا األلَباِب( )الزمر:18-17(. 
»مروان«  أخيها  طلب  »سناء«  لبهّت 
لتستمع  هبدوء  أمامه  وجلست   ،
من  »مروان«  أخيها  رحلة  ة  قصهّ إىل 
أهل  مذهب  إىل  املوروث  املذهب 

البيت)عليهم السالم(.
استبصاره  أدلهّة  »مروان«  هلا  فبنيهّ 
منها  وطلب   ، األخرى  تلو  واحدة 

وال  وعي  بال  تقليدًا  تتبعه  ال  أن 
تبحث  أن  منها  طلب  بل   ، اقتناع 
بنفسها، وأن تراجع املصادر; لتكون 

عىل بصرية يف أمر عقيدهتا.
ب  التعصهّ أنهّ  ألخته  »مروان«  وذكر 
حتجب  التي  الكبرية  املوانع  من 
اإلنسان عن رؤية احلقهّ وأنهّ  بصرية 
مشدودًا  اإلنسان  ُتبقي  قد  األنانيهّة 
لالنتامء الذي كان عليه ، وطلب منها 
ه إىل البحث بموضوعيهّة كي  أن تتوجهّ
ا  تها أمام بارئها ولتلقى رهبهّ تربئ ذمهّ

بقلب سليم ونفس مطمئنهّة.
إىل  »سناء«  توجهت  وبالفعل 
البحث، وسارت بنفس املسار الذي 

كيف اقنَع مروان 
خليفات أختيه سناء 

وسوسن باتباع 
مذهب اهل البيت 

عليهم السالم؟
* من بني الصعوبات التي تواجه املستبرص عائلته والبعض قد تنقطع عالقته 
بعائلته نتيجة استبصاره والبعض يبقى ثابتا عىل موقفه ويعمل عىل اقناعهم ، 
ومثل هذا املوقف كان لالستاذ مروان خليفات يف تعامله مع عائلته وطلب 

منهم النقاش اهلادف والبناء فكانت اول املناقشني له اخته سناء خليفات .
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ثالثة من 
فرط فيهن 
كان محروما 
: استماحة 
جواد ، 
ومصاحبة 
عالم 
،واستمالة 
سلطان .



سار عليه أخوها »مروان« ، وبمرور 
الزمان تبلورت عندها قناعة للتخيلهّ 
واعتناق  السابقة،  عقيدهتا  عن 
حينام  وبالفعل   ، التشيهّع  مذهب 
اجتمعت عندها األدلهّة املقنعة لتغيري 
استبصارها  أعلنت  املذهبيهّ  انتامئها 
البيت)عليهم  أهل  سفينة  وركبت 

السالم(
اما سوسن خليفات دفعها استبصار 
إىل   ، خليفات«  »مروان  أخوها 
البحث واملقارنة بني مذهبها السابق 
د  واملذهب الذي تأثهّر به أخوها لتحدهّ

. مصريها العقائديهّ
بأنهّ  ألخته  خليفات«  »مروان  بنيهّ 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهللهّ رسول 
إىل  ستفرتق  ا  بأهنهّ ته  أمهّ أخرب  وسلم( 
ها يف النار إالهّ  ثالث وسبعني فرقة كلهّ

ا يف اجلنهّة. واحدة منها فإهنهّ
فرق  اليوم  املسلمني  بأنهّ  هلا  ذكر  ثمهّ 
ا عىل  عي أهنهّ عديدة ، وكلهّ واحدة تدهّ
احلقهّ ، وهذا ما حيتهّم عىل كلهّ مسلم 
اخلالص  ويرجو  دينه  بشأن  مهتمهّ 
يوم القيامة أن يسعى إىل معرفة هذه 

الفرقة الناجية فيتهّبعها.
»سوسن«  أخته  عىل  »مروان«  د  وأكهّ
تقوم  وأن  دينها،  بأمر  هتتمهّ  أن 
بواجبها الرشعيهّ يف البحث عن هذه 
وأن  وموضوعيهّة،  يهّة  بحرهّ الطائفة 
ملوروث  األعمى  االتهّباع  تتجنهّب 
تها ولتلقى  اآلباء واألجداد لُتربئ ذمهّ

ا بقلب سليم ونفس مطمئنهّة. رهبهّ
بكالم  خليفات«  »سوسن  تأثهّرت 

أخيها ، فاندفعت إىل البحث لتصل 
إىل العقيدة الواعية; كي ال تبقى عىل 
والظروف  البيئة  من  ورثتها  عقيدة 

املحيطة هبا وبال اختيار منها.
من  أنهّ  خليفات«  »سوسن  ورأت 
من  ر  التحرهّ هو  البحث  رشوط 
أفكار  عىل  واالنفتاح   ، ب  التعصهّ
اآلخرين برحابة صدر ، ومناقشتها 
إذا  اإلنسان  ألنهّ   ; بموضوعيهّة 
انكمش عن كلهّ فكرة ختالف مورثه 
العقائديهّ فإنهّه سيصل إىل نتائج غري 
أن  عليه  الصعب  ومن   ، صحيحة 

يغريهّ أفكاره اخلاطئة.
»سوسن  انطلقت  الروحيهّة  وهبذه 

عن  التنقيب  نحو  خليفات« 
الفرقة الناجية ، فساقها البحث 
إىل اعتناق التشيهّع نتيجة تأثهّرها 

بأحاديث الرسول)صىل اهلل عليه 
فيها  أوىص  التي  وسلم(  وآله 
املسلمني باتهّباع أهل البيت)عليهم 
السالم(، والسيهّام اإلمام عيل)عليه 

السالم( منها:
اهلل  )صىل  اهللهّ رسول  قال 

»من  وسلم(:  وآله  عليه 
حيايت،  حييا  أن  ه  رسهّ

ويموت ممايت، ويسكن 
جنهّة عدن غرسها ريبهّ 
وليوال  ًا  عليهّ فليواِل   ،

وليقتد   ، وليهّه 
ولده  من  ة  باألئمهّ
م  فإهنهّ  ، بعدي  من 
من  خلقوا   ، عرتيت 

 ، وعلمي  فهمي  ورزقوا   ، طينتي 
تي ،  بني بفضلهم من أمهّ فويل للمكذهّ
القاطعني فيهم صلتي ، ال أناهلم اهللهّ 

شفاعتي«.
)صىل اهلل عليه وآله  وقال رسول اهللهّ
حيايت،  حييا  أن  أحبهّ  »من  وسلم(: 
التي  اجلنهّة  ويدخل  ميتتي،  ويموت 
اخللد  جنهّة  وهي   ... ريبهّ  وعدين 
 ، بعده  من  وذريهّته  ًا  عليهّ فليتولهّ   ،
م لن خيرجوكم باب هدى ولن  فإهنهّ

يدخلوكم من باب ضاللة«.
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وخاصة   - الزوجني  عىل  فإن  ولذا 
املرأة - االهتامم هبذا اجلانب والسعي 
ذلك  الالئق،  باملظهر  للظهور  دائاًم 
ن  أن احلياة فن ، وعىل املرأة أن حتسِّ
مثاًل كيفية االحتفاظ بقلب زوجها، 
وسنشري   ، جتاهها  عواطفه  وتفجري 
التي  املهمة  األمور  من  مجلة  إىل 

ينبغي أخذها بنظر االعتبار :
أواًل : إصالح املظهر :

يظن البعض من الرجال والنساء أن 
األيام  عىل  يقترص  باملظهر  االهتامم 
الزواج فقط ، وهذا غري  األوىل من 
وَلطافتها  احلياة  مجال  إن  صحيح 
االستمرار يف  الزوجني  تفرض عىل 
الظهور بأمجل ما يمكن ، واحلديث 
الرشيف الذي يقول : ) إنَّ اهلَل مَجِيٌل 

حُيِبُّ اجَلاَمل ( ، له مغزاه وداللته .

ئق أن يكون اللقاء بني  فليس من الالَّ
وثياب  العمل  مالبس  يف  الزوجني 
يفرض  املتقابل  فاالحرتام   ، املطبخ 
عىل الزوجني اهتاممًا أكثر بمظهرمها 
اخلارجي ، وحماولة إدخال الرضا يف 
مكانته  من  يعزز  بام  منهام  كل  قلب 

لديه .
ال  اخلارجي  باملظهر  واالهتامم 
والعطور  النظيفة  الثياب  فقط  يعني 
أخرى  أمورًا  يشمل  بل   ، احة  الفوَّ
واحلديث   ، املرشقة  كاالبتسامة 
وإِشادة   ، الطيبة  واملعارشة   ، احللو 

كل منهام بذوق اآلخر وإىل آخره .
إفراط وال  وتكاد تكون قاعدة ) ال 
تفريط ( شاملة لكل نواحي احلياة ، 
ينبغي  باجلانب اجلاميل  االهتامم  ففي 

أن يكون األمر يف حدود املعقول .

فال تفريط باملظهر اخلارجي وإمهاله 
اجلانب  هبذا  إفراط  وال   ، متامًا 
معقولة  غري  حدود  إىل  والوصول 
من   - مثاًل   - املرأة  تنفق  بحيث   ،
 ، اجلوانب  بقية  يدد  ما  امليزانية 
يف  الغضب  كوامن  تفجري  وبالتايل 

قلب الرجل جتاهها .
ثانيًا : احلياة املنسقة :

أمهيتها  هلا  التي  األخرى  النقطة 
هي  الزوجية  العالقات  تعزيز  يف 
وترتيب  املنزل  بنظام  االهتامم 
الرضا يف أعامق  بام يدخل   ، شؤونه 

من يعيش فيه .
ربام   ، والنظافة  والذوق  فالنظام 
واملنزل  البسيطة  الغرفة  من  جتعل 
القلب  آية يف اجلامل ، تغمر  البسيط 
أن  ، حتى  والسالم  اهلدوء  بمشاعر 

العناية بالمظهر الخارجي
يف  األساس  هو  الفكري  واالنسجام  التفاهم  كون  من  بالرغم 
العالقات الزوجية ، إال أنَّ املظهر اخلارجي له تأثرياته التي ال يمكن 

يف  الرجال  عقول  بعض  بأن  تفيد  التي  فاملقولة  عنها،  التغايض 
عيوهنم صحيحة إىل حد ما .
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أربع ال تجزي 
في أربع 
الخيانة 

والغلول 
والسرقة 

والربا ال تجزي 
في حج وال 

عمرة وال 
جهاد وال 

صدقة.



كل  يف  تنبض  بالروح  ليشعر  املرء 
إىل  وينظر   ، املنزل  زوايا  من  زاوية 

َسيِّدته بعني االحرتام واإلجالل .
كس الرتابة واجلمود :

البيت  نظام  يف  التغيري  عمليات  إنَّ 
وأخرى  فرتة  بني  أثاثه  وتوزيع 
يكس يف القلب جدار امللل والرتابة 

، ويبعث روحًا جديدة يف زواياه .
فرتتيب الديكور وتغيريه ، وانتخاب 
نوع آخر من الزينة ، له آثاره النفسية 

يف جتديد فضاء احلياة املنزلية .
ية : ثالثًا : اجلوانب املادهّ

فالرجل الذي يعود من عمله متعبًا 
جائعًا ثم ال جيد طعامًا يسدهّ به رمقه 
إليه  يأوي  مناسبًا  مكانًا  جيد  وال   ،
يف  حيزهّ  وأن  البدهّ   ، فيه  ويسرتيح 
أن زوجته  منه  نفسه ذلك ويستنتج 
ر تعبه ، وال حترتمه ، مما يولِّد  ال تقدِّ
ضعفًا يف عواطفه جتاهها ، وقد يثور 
رشارة  تشتعل  عندما  وجهها  يف 

املوقف .
من  وبقليل  يمكنها  املاهرة  فاملرأة 
يثري  متنوعًا  طعامًا  هتيئ  أن   - املال 

إعجابه  إىل  ويدفعه   ، زوجها  شهية 
بزوجته التي تتفنن وتفعل املستحيل 
من أجله ، وهذا ما ينعكس يف قلبه 

، ويفجر مكامن احلب فيه جتاهها .
توفري الراحة :

ال شكَّ يف أن الرجل واملرأة يبذالن 
خارج  هذا   ، الكثري  طاقاهتام  من 
توفري  أجل  من  ويتعب  يكدُّ  املنزل 
يف  تدور  وتلك   ، الكريم  العيش 
 ، تارة  الطعام  تعدُّ  فهي   ، املنزل 
وتغسل الثياب تارة أخرى ، وترتهّب 
تربية  عىل  وتقوم   ، أحيانًا  البيت 
األطفال أحيانًا أخرى ، وغري ذلك 

من شؤون املنزل .
زوجته  من  أكثر  الرجل  يتعب  وقد 
 ، زوجته  ملساعدة  يبُّ  فالرجل   ،
العمل  عناء  بعض  عنها  وخيفف 
زوجها  ملساعدة  هتبهّ  والزوجة   ،
وتوفري   ، شؤونه  بعض  إنجاز  يف 
بعض مستلزماته ، وإشعاره بالدعم 

واملحبة .
يف  بقيت  لو  أهنا  املرأة  ر  تتصوَّ فقد 
من  تعانيه  ما  عانت  ملا  أبيها  بيت 

ر الرجل  التعب واإلرهاق ، ويتصوهّ
لو أنه يقيض وقته خارج املنزل لوجد 

له مكانًا يأوي إليه ويسرتيح فيه .
إن توفري جو من الراحة واهلدوء هي 
بعضهام  جتاه  الزوجني  واجبات  من 
حتى  ممتعة  برحلة  فالقيام   ، البعض 
كام  اجلو  وتغيري   ، قريبة  كانت  لو 
يقولون رضوري بني فرتة وأخرى .

رابعًا : رعاية األدب واألخالق :
الزوجية  احلياة  مات  مقوهّ أسمى  إن 
الزوجني  رعاية  يف  د  تتجسَّ إنام 
وذلك   ، الكريم  واخللق  لألدب 
والعالقات   ، العميق  االحرتام 
الزوجني  عالقة  يف  الصحيحة 
 ، اخليانة  أن  ذلك   ، ببعض  بعضهام 
واحلسد ، وبذاءة اللسان ، واألنانية 
النزاعات  وقود  هي   ، والكذب   ،

واخلالفات يف احلياة الزوجية .
رضورة ضبط النفس :

إن احلياة املشرتكة تفرض عىل املرأة 
وتوجب   ، زوجها  مشاعر  احرتام 
وعدم   ، زوجته  مداراة  الرجل  عىل 
جترح  كلمة  توجيه  أو   ، إهانتها 
القاسية  الكلمة  تفعل  فقد   ، قلبها 
ما ال يفعله خنجر مسموم من األمل 

واملرارة .
اهلادئ  واحلديث  النفس  ضبط  إن 
وأن  البدَّ  ومودة  حبًا  يفيض  الذي 
يزرع يف قلب اآلخر شعورًا باملحبة 
املرأة  عىل  فإن  ولذا   ، والصفاء 
 ، لزوجها  النفسية  احلالة  مراعاة 
التعامل معه يف ضوء ذلك  ومن ثم 
نفسية  رصد  الرجل  عىل  وكذلك   ،
زوجته ، ومن ثم العمل عىل إدخال 

الفرحة إىل قلبها .
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حتقق  التي  هي  الناجحة  واملرأة 
التي  احلياة  ميادين  كل  يف  النجاح 
وقد  معها  تتعامل  او  هبا  تعمل 
يف  املرأة  لنجاح  االسالم  وضع 
وبيانات  عريضة  خطوطا  حياهتا 
احلياة  دنيا  يف  سريها  لكيفية  دقيقة 
بيت  دخوهلا  حلني  بلوغها  منذ 
الزوجية واحتضاهنا للحياة االرسية 
املتدفق  وحبها  الدافئة  بأحاسيسها 
واحرتامها ملشاعر وعواطف زوجها 
وابتدائها حياة جديدة مليئة بالسعادة 

والوئام واملحبة واالحرتام.
املسلمة«  »العائلة  اختارت  وقد 
اىل  فيه  صاحبه  يتطرق  كتابا  لقرائها 
مفاهيم وعوامل النجاح حلياة املرأة 
املجاالت  لعموم  الدنيا واالخرة  يف 
اخلاصة بحياة املرأة واالكثر رضورة 
فَصل  يف وجودها وذلك من حماور 
املرأة يف صناعة  نجاح  فيها  الكاتب 
الرشاقة  ويف  املحبوبة  شخصيتها 
مع  بعالقتها  ونجاحها  واجلامل 

مها والتعامل معهام حتى  والديا وبرهّ
بعد املوت ثم ما هي اخلطوات التي 
عليها اتباعها لتكون ناجحًة كزوجة 
باب  يف  وجيعل  الزفاف،  ليلة  منذ 
النجاح مع رشيك احلياة نوافذ تضع 
بمنظار  الزوجية  الرؤية  أمام  املرأة 
املرأة  نجاح  باب  يف  ويمر  العقل 
التأثريات  يف  والنفاس  احلمل  يف 
عىل  ويعرج  احلمل  خالل  النفسية 
السلوكيات الرتبوية لألوالد يف باب 
وصناعتهم  االبناء  برتبية  النجاح 
اسس  وفق  جمتمعيا  ناجحني  ابناًء 
الرتبية االسالمية بعد ذلك خيصص 
املؤلف أبوابا لنجاح املرأة يف التعامل 
الصداقة  وصفات  صديقاهتا  مع 
وينتقل  الصحبة  وحقوق  الصاحلة 
باألمانة  النفس وحتليها  ترويض  اىل 
واحرتام  العمل  وحب  والنزاهة 
االمور  وتدبر  واستثامره  الوقت 
يف  العمل،  يف  املرأة  نجاح  باب  يف 
حمصلة هذا االجياز سيتعرف القارئ 

من  حتمله  وما  االبواب  هذه  أن 
املرأة مدركة  مفاهيم وعوامل جتعل 

للنجاح.
الواعية  املرأة  عىل  الكتاب  يفرتض   
ان تفهم معنى النجاح واملحبوبية يف 
الوجود  رسهّ  باعتبارها  الدنيا  احلياة 
أن  يمكن  ال  فالطالبة  وديمومته، 
بقضاء  بل  والكالم  بالتمني  تنجح 
باملذاكرة إلحراز  الطويلة  الساعات 

النجاح.
ان  يمكن  ال  البنت  حال  وكذلك 
خالل  من  اال  زميالهتا  مع  تنجح 
والتكاتف  هلن  واملودة  االحرتام 
املعمل  يف  العاملة  وهكذا  معهن 
خالل  من  اال  تنجح  ان  يمكن  ال 
العمل  يف  واملثابرة  االخالص 

واجلهد املتواصل.
كام املربية ال يمكن ان تنجح اال من 
لرتبية  الكافية  اجلهود  بذل  خالل 
ال  الزوجة  هي  وكذلك  االطفال، 
والكالم  بالتمني  تنجح  ان  يمكن 

ان غاية ما يتمناه االنسان يف حياته هو أن يكون ناجحا يف مجيع 
باألحاسيس  مفعام  انسانا  باعتبارها  املرأة  السيام  احلياة  جماالت 
تكون  ان  وتتمنى  اال  الدنيا  هذه  يف  انسانة  توجد  فال  املرهفة، 
الرفيقة  االمنية  كونه  للنجاح  ادراكا  وحمبوبة  وعظيمة  ناجحة 
سواء  عمل  كل  يف  مثالية  امرأة  تكون  أن  تسعى  لبيبة  فكل  هلا، 
أكان صغريا أم كبريا مهاًم أم تافها لتقطف ثامره النافعة واملفيدة 

حلارضها ومستقبلها .

كيف تكون المرأة ناجحة ومحبوبة؟
قراءة : حسني النعمة

قراءة في كتاب
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الذنوب التي 
تغّير النعم: 

البغي. 
والذنوب 

التي تورث 
الندم: 

القتل. والتي 
ُتنزل النقم: 

الظلم. 
والتي تهتك 

الستور: 
شرب الخمر. 

والتي 
تحبس الرزق: 

الزنا. والتي 
تعّجل الفناء: 

قطيعة 
الرحم. والتي 

ترّد الدعاء، 
وتظلم 
الهواء: 
عقوق 

الوالدين.



اجل  اجلهد من  بذل  بل من خالل 
احتضانه  وكيفية  الزوج  اسعاد 

باملودة واالحرتام.
اداء  يف  تنجح  ان  يمكن  ال  واالم 
خالل  من  اال  الرتبوية  رسالتها 
والرتبية  واحلب  االخالص 

السليمة.
وسيلة  فيه  جتد  الكتاب  وهذا 
اسباب  يتضمن  فهو  للتكامل 
املجاالت  ألكثر  الرئيسية  النجاح 
واكثرها  املرأة  حياة  يف  واجلوانب 
رضورة يف وجودها، كام حيتوي عىل 
واحٍد  كل  املوضوعات  من  مجلة 
مجعت  اآلخر  عن  مستقل  منها 
تكون  »كيف  العنوان  هذا  حتت 
للشيخ جميد  ناجحة وحمبوبة«  املرأة 

الصائغ.
ومن بني عوامل النجاح التي اشار 
بصحتها  املراة  عناية  املؤلف  اليها 
ومجاهلا ورشاقتها ، وحتى اىل ماكلها 
 ، واملكروه  املستحب  حيث  من 

الرب  وهي  مهمة  نقطة  اىل  واشار 
للوالدين واعتربها من اهم عوامل 
نجاح املراة يف حياهتا ، هذه االمور 
اليها املؤلف قبل الزواج  وان اشار 
عليها  ترصفاهتا  هكذا  كانت  فمن 

االلتزام هبا بعد الزواج.
من  عليه  يرتتب  وما  للزفاف  واما 
امور جتعل املراة تشق طريقها نحو 
الزفاف  اداب  قراءة  فعليها  النجاح 
البيت  اهل  مدرسة  راي  حسب 
من  املؤكد  ومن  السالم،  عليهم 
املؤمن  بالزوج  بالزواج تفكر  تفكر 
هكذا  مثل  الن  حياته  يف  الناجح 
يف  ناجحة  املراة  ان  يعني  تفكري 

حياهتا.
واجبات  هنالك  الزواج  وبعد 
املراة  حياة  يف  تستجد  واعامل 
زوجة  اصبحت  بنتا  كانت  فبعدما 
، والزوجة يعني بيتا مستقال ومحال 
ولكل  وتربيتهم  اطفال  وانجاب 
حالة ثقافتها اخلاصة هبا التي تؤدي 

عندما  املراة  نجاح  عىل  تدل  او 
تترصف الترصف السليم .

لالبناء  البلوغ  سن  مرحلة  وتعترب 
عىل  جيب  التي  املهمة  املراحل  من 
االسلوب  استخدام  الناجحة  املراة 
يف  ابنائها  لرتبية  االمثل  الرتبوي 
تكاليفهم  وتعليمهم  املرحلة  هذه 
الرشعية ، اضافة اىل ذلك االلتفات 
كل  وتتابع  ابنائها  اصدقاء  اىل 
االبناء  لترصفات  وكبرية  صغرية 
وحتديد من له التاثري عىل ترصفاهتم 
عىل  هلم  وتؤكد  السيئ  فتجنبهم 

احلسن .
بالزوج  االهتامم  ان  فيه  الشك  مما 
يتاثر  ان  فالجيب  منه  مفروغ  امر 
بعد االنجاب بل ان املرحلة تتطلب 
سبيل  يف  حرصا  واكثر  وعيا  اكثر 
الناجح  املنهج  نفس  عىل  البقاء 
قبل  لنفسها  البنت  اختطته  الذي 

الزواج.
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َمن دعا 
لعشر من 

إخوانه 
الموتى في 

ليلة الجمعة، 
أوجب اهلل له 

الجنة.



التوظيف غير السليم للوالء عند الشباب
سخرها  طاقات  االنسان  لدى 
نحسن  كي  لنا  وجل  عز  اهلل 
ولفائدتنا  يرضيه  بام  استخدامها 
هذه  من  اي  استخدمت  ما  واذا 
الطاقات او الغرائز يف غري املكان 
سيئ  اثر  عليها  يرتتب  الصحيح 
اجتامعي  او  رشعي  او  اخالقي 

وغريها.
حيسن  مل  ان  طاقة  وهنالك 
تعتاد  لربام  اوهلا  يف  استخدامها 
عىل اخلطا يف هنايتها وهذه الطاقة 
ليست حكرا عىل الشباب بل قد 

تكون يف اوجها عند الشيوخ .
هذه الطاقة هي الوالء وما يرتتب 
بخصوص  تاثريات  من  عليه 
من  والءك  متنحه  بمن  االلتزام 
وتقليده  اخباره  تتبع  حيث 

مستميت  بشكل  عنه  والدفاع 
اخلصام  اىل  تؤدي  لدرجة 
ان  هذا  حادة  بكلامت  والتقاذف 
خيتلف  من  مع  العالقة  تقطع  مل 

بوالئه عنه.
امر  الرياضة  وتشجيع  الرياضة 
مالوف بني الشباب ولكن عندما 
ظاهرة  تصبح  حدوده  يتجاوز 
الوالء  هدر  اىل  تؤدي  سيئة 
باالجتاه غري الصحيح وهذا يعني 
الرتسبات النامجة عن هذا الوالء 
يؤثر  احلدود  خارج  او  اخلاطئ 

عىل اخالقيات الشباب.
الرياضية  الفرق  تشجيع  ظاهرة 
حيزها  اخذت  جنوين  بشكل 
الشباب  بعض  اهتاممات  بني 
هي  انتشارا  االكثر  والظاهرة 

اجنبية  رياضية  فرق  تشجيع 
واملميز فيها الدوري االسباين .

مباراة الكالسيكو هكذا يسموهنا 
مدريد  وريال  برشلونة  مباراة 
خارج  امهية  املباراة  هذه  تكتسب 
املالوف والغلب رشائح املجتمع 
السيام االعالم واملشجعني ، هذه 
املثري  الطابع  هذا  اخذت  املباراة 
بني  ثوري  سيايس  تاريخ  بسبب 
الفريقني  احد  فتشجيع  الفريقني 
وباختصار  سيايس،  تشجيع  هو 
ليس  لزمن  السبب  يرجع 
بالقريب ففي منتصف الثالثينات 
امللك  اسبانيا  حكم  توىل  عندما 
اذاق  الذي  فرانكو  الديكتاتوري 
شتى  برشلونة(   ( كاتالونيا  اهايل 
واعلن   ، واألالم  العذاب  انواع 
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مشاركات

إذا أضيف 
البالء إلى 
البالء كان 
من البالء 

عافية.



وكان  االقليم  هذا  عىل  احلرب 
السبب يف ذلك قوله بان كاتالونيا 
للمجرمني  مستوطنة  كانت 
ذلك  قال  وبالطبع   ، واالرشار 
الن معظم معاريض حكمه كانوا 
املنطلق  هذا  ومن   ، كاتالونيا  من 
اخذت مباراة الفريقني بعدا اخر .
اهليجان  هذا  ملاذا  شبابنا  انتم 
؟  املباراة  هلذه  املطلق  والوالء 
ملاذا سخرتم والءكم المر ال ناقة 
لكم فيه وال مجل ؟ قد تستمتعون 
فقد  يعني  ال  فهذا  بالرياضة 
وحتى  اوقاتكم  وهدر  شعوركم 
اجل  من  وجهودكم  اموالكم 

هذه الرياضة .
لالحتاد  االخرية  الفضائح  بعد 
والفساد  القدم  لكرة  الدويل 
التالعب  يف  واالداري  املايل 
انتم  هل  الرياضة  هذه  بادارة 

متيقنون بان ما جيري يف العامل من 
خيلو  القدم  كرة  ختص  مسابقات 
وتالعب  وفساد  رهانات  من 

بالنتائج؟
ملاذا ال متنحون والءكم لعقائدكم 
، لدينكم ؟ ملاذا ال تنتفضون ضد 
املعروف؟  وتنرصون  املنكر 
بدال  للفقراء  تتصدقون  ال  ملاذا 
املشفرة  االجهزة  رشاء  من 
ملشاهدة  الشحن  وكارتات 

ملاذا  ؟  ال املباريات 
تستيقظون 

لصالة  ليال 
من  بدال  الليل 
مباراة  متابعة 

ملاذا  قدم؟  كرة 
اخبار  تتابعون 
بدقة  الفرق 
تتابعون  وال 

تارخيكم االسالمي بدقة؟
عىل  احدكم  صحا  لو  ما  يوم  يف 
ما  عىل  كثريا  سيندم  هذا  حاله 
بدر منه يف شبابه، اغتنم الفرصة 
وصحح مسار حياتك فاعلم ان 
عبادتك هلل فيها من االجر افضل 
النك  الكبري  الرجل  عبادة  من 
شهواتك  مجاح  كبح  استطعت 
طاقتها  اوج  يف  وهي  النفسية 
اهلل  مرضاة  اجل  من  وتسخريها 

عز وجل .
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مشاركات

احذر من 
الناس ثالثة: 

الخائن 
والظلوم 

والنمام ألن 
من خان لك 

سيخونك 
ومن 

ظلم لك 
سيظلمك 

ومن نمَّ 
إليك سينم 

عليك.



عندما  يكتئب  منا  البعض   
الشيخوخة  ــح  ــالم م تــظــهــر 
التفكري  جمــرد  بل  وجهه  عىل 
يفكر  جتــعــلــه  بــالــشــيــخــوخــة 
ــر  االم هـــذا  تـــاليف  كيفية  يف 
جتاعيد  بالشيخوخة  واملقصود 
ــوجــه فــالــذيــن يــرغــبــون يف  ال
الشيخوخة  فان  أثارها،  إخفاء 
ــراض،  األم باقي  مثل  مــرض 
الشيخوخة  عــىل  وللتغلب 
النصائح،  من  جمموعة  نقدم 
ال  الشيخوخة  ان  وللعلم 
بل  فقط  السن  كبار  منها  يعاين 
يعاين منها الصغار من الشباب 
تض  قد  عوامل  بفعل  أيضًا، 

هبا،  اإلرهــاق  وتسبب  البرشة 
بام  جتنبها  يمكن  والشيخوخة 

ييل:
اإلكثار من تناول اخلضوات، 
مضادة  مواد  عىل  حتتوي  ألهنا 
لألكسدة مع جتنب السكر قدر 
اإلمكان، ألنه حيتوي عىل مواد 
رضورة  مع  لألكسدة  مضادة 
استعامل الكريامت املرطبة التي 
تساعد يف املحافظة عىل نعومة 
البرشة، مع رضورة اإلكثار من 
تناول السمك، كام أن التعرض 
يزيد  الشمس  ألشعة  املستمر 

التي  الشيخوخة  مشاكل  من 
لذا  اجلــســم،  هلــا  يتعرض 

األمر  هذا  جتنب  عىل  أحرص 
للتعرض  اضــطــررت  وإذا 
ــامل  ــع ــت ـــب اس ــلــشــمــس جي ل
ألشعة  ــة  ــي ــواق ال ــامت  ــكــري ال
التدخني  جتنب  مع  الشمس، 
الفواكه  وتناول  اإلمكان  قدر 
اإلكثار  مع  اجلسم  تغذي  التي 
من تناول فيتامني يس وممارسة 
تساعد  التي  الرياضية  التامرين 
يف احلفاظ عىل الصحة العامة.

تجنب الشيخوخة باإلكثار 
        من تناول الفواكه 
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ارشادات

إذا أردت أن 
تعلم صحة 

ما عند أخيك 
فأغضبه فإن 
ثبت لك على 
المودة فهو 
أخوك وإال فال.



فاكهة  هو  األناناس   -1
»حارقة للدهون«

               فاألناناس الحيرق الدهون يف 
اجلسم. بل يسهيل هضم الربوتينات 
الربوميلني،  اسمه  أنزيم  بفضل 
النبتة  يف  كبرية  بكميات  موجود 
اليملك  بالتايل  الفاكهة.  يف  وليس 

االناناس أية قدرة منحفة.
تسبب  المعكرونة   -2

البدانة:
غ   200 من  املؤلف  فالطبق         
ينطوي  املسلوقة  املعكرونة  من 
فقط،  حرارية  وحدة   180 عىل 
وهذا منطقي جدًا. إال أن الصلصة 
املرافقة للمعكرونة هي التي تسبب 
محية  تتبعني  كنت  وإذا  البدانة، 
باستهالك  ننصحك  منحفة،  غذائية 
املعكرونة عند الظهر فقط واالمتناع 

عن تناوهلا مساء.
المياه  أنــــواع  بــعــض   -3
على  تساعد  المعدنية 

النحافة :
            فمهام كانت مزايا املياه املعدنية 
وأخرى  بالكلسيوم،  غني  )بعضها 
املغنزيوم...(،  أو  بالصوديوم  غنية 
تنحيف  منها  نوع  أي  يستطيع  ال 

كافية  كمية  رشب  أن  إال  اجلسم. 
عمل  يسهل  يوم  كل  املاء  من 
األمعاء ويتيح التخلص من السموم 

املرتاكمة يف اجلسم. 
ــوال  ــوك ــش ال ـــاول  ـــن ت  -4
الــدورة  يسهل  الــســوداء 

الدموية:
           الهنا جتعل األوعية الدموية 
تفادي  ذلك  ويتيح  مرونة.  أكثر 
املسبب  العامل  الرشايني،  تصلب 
عمل  حتسني  عرب  القلبية،  للنوبات 

اخلاليا املبطنة جلدران األوعية. 
الصودا  تناول  يمكن   -5
أثناء  الفاكهة  وعصير 

الوجبات

غري  املرشوبات  فحتى                 
املحالة حتتوي عىل ما يوازي 20 إىل 
30 مكعبًا من السكر. وهذه األنواع 
العطش  تروي  ال  املرشوبات  من 

وتؤثر سلبًا يف صحة األسنان.
الــفــاكــهــة  ــوي  ــت ــح ت  -6
المجففة على فيتامينات 

بقدر الفاكهة الطازجة:
فعند إزالة املاء من الفاكهة،   
أيضًا  ختتفي  أطول،  لوقت  حلفظها 
كمية كبرية من الفيتامينات، والسيام 
يمكن  املقابل،  يف   .C الفيتامني 

العثور عىل كمية كبرية من األمالح 
املعدنية يف الفاكهة املجففة.

7- الفيتامينات والمعادن 
بــأيــة  ــم  ــس ــج ال تــــزود  ال 

وحدات حرارية:
واملعادن  الفيتامينات  لكن   
يعرف  ال  الذي  للجسم  رضورية 
عىل  العثور  يمكن  ينتجها.  كيف 
)فيتامينات  الدهون  يف  الفيتامينات 
املوجود  املاء  ويف   )Kو  Eو  Dو  A
و  Cو  B )فيتامينات  األطعمة  يف 

 .)PP
8- يحتاج الرجال إلى حديد 

أكثر من النساء :
وحتى  البلوغ  سن  فمن   
 18 إىل  املرأة  حتتاج  اليأس،  سن 
يوميًا،  احلديد  من  ملغ   20 إىل 
لذا،  للرجل.  فقط  ملغ   10 مقابل 
عىل  بالرتكيز  عمومًا  النساء  ُتنصح 
األطعمة الغنية باحلديد مثل اللحم، 
والصويا  والفاصوليا،  والعدس، 

وكبد الدجاج....
9- تناول الطعام مباشرة 
النوم  إلــى  الخلود  قبل 

يسبب البدانة:
يشء  أي  تتناويل  مل  فإذا   
وجبة  تناولت  ثم  النهار،  طوال 
كبرية يف املساء قبل اخللود إىل النوم، 
لن حتصل كارثة يف وزنك ألن عدد 
إىل  دخل  الذي  احلرارية  الوحدات 

جسمك ال يزال حمدودًا.
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ارشادات

احذر من 
الناس ثالثة: 

الخائن 
والظلوم 

والنمام ألن 
من خان لك 

سيخونك 
ومن 

ظلم لك 
سيظلمك 

ومن نمَّ 
إليك سينم 

عليك.



متبل الباذنجان بالرمان
املقادير :

• الباذنجان: 1 حبة )كبرية احلجم(
• الطحينة: 3 مالعق كبرية

• لبن زبادي: 4 مالعق كبرية
الزيتون: ملعقتان كبريتان • زيت 

ان )مهروس( • الثوم: فصهّ
• الرمان: ملعقتان كبريتان )حبات، 

للزينة(
الليمون: 3 مالعق كبرية • عصري 

• ملح: نصف ملعقة صغرية
طريقة التحضري

1. اغسيل الباذنجان ثم أثقبي احلبة 
بالفرن  صينية  يف  وضعيها  بالشوكة 
ثم  تستوي  حتى  ساعة  نصف  ملدة 

اتركيها لتربد قليال.
2. اخلطي الثوم والطحينية واللبن 
يف  الليمون  وعصري  الزيتون  وزيت 

وعاء واتركيه جانبا.

تقطيع الرقي بشكل معجنات

حلفظ البطاطا والبصل والثوم وما شاكل  ذلك 

30

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

مطبخك

من صدق 
لسانه، زكا 
عمله. ومن 

حسنت نيته، 
زيد في رزقه. 
ومن حسن 

بره بأهل 
بيته، زيد في 

عمره.



يتغري  بدأ  احلديثة  الدور  تصميم 
بني  ومن  سابقا  عليه  كان  ما  عن 
 ، املطبخ  خيص  ما  التغيريات 
البارد  املطبخ  نظام  ظهر  حيث 
واملطبخ احلار ، والفرق بني هذين 
البارد  ففي  الطباخ  هو  املطبخني 
االطعمة  لطبخ  طباخ  اليوجد 
بينام  والقيل  والشوي  الدسمة 
االكالت  عىل  يعتمد  البارد 
اخلفيفة وماكنة تسخني السندويج 
املطبخ  يف  يكون  ودائام   ، واخلبز 
لتناول  للجلوس  مكان  البارد 
يكون  احلار  املطبخ  اما   ، الطعام 
خمصص  النه  صغرية  بمساحة 
االولية  املواد  ودوالب  للطباخ 

للطبخ واواين الطبخ فقط .

هو  احلار  املطبخ  رضوريات  من 
وشافطة  هواء  مفرغة  وجود 
ما  وغالبا  والدهون  الدخان 
وذلك   ، الطباخ  فوق  تنصب 
والروائح  الغازات  تاثري  لتجنب 

عىل املطبخ البارد .
املطبخ البارد جيب ان يكون مؤثثا 
تناول  عىل  العائلة  يساعد  بشكل 
ان  ما جيب  اهم  فيه ومن  الطعام 
الكرايس  البارد  املطبخ  يف  يتوفر 
ماكنة   ، الثالجة   ، واملائدة 
التسخني )اهليرت( التدفئة والتربيد 
واما  الفضاء،  عىل  يطل  شباك   ،
الوان اجلدران واستخدام نباتات 
الظل فهي تزيد من مجال املطبخ .

المطبخ 

البارد 

والحار
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مطبخك

ال تعتد 
بمودة أحد 

حتى تغضبه 
ثالث مرات.



أمراض القلب... كيف ولماذا؟ 
تعترب أمراض القلب إحدى أهم 
تودي  التي  األمراض  واخطر 
بحياة الكثري من البرش يف العديد 
الرغم  فهي عىل  العامل،  دول  من 
جماالت  يف  اهلائل  التطور  من 
القاتل  التزال  واجلراحة  الطب 
حيث  وأوروبا  أمريكا  يف  األول 
ما  اىل  فيها  الوفيات  نسب  تصل 
بعض  بحسب  الـ%70  يقارب 
التقارير اخلاصة، والبعض يعتقد 
بل   ، السن فقط  انه يصيب كبار 
لالصابة  معرضون  الشباب  ان 
ومن  القلب  بامراض 

العوامل واملسببات التي قد تؤثر 
التدخني،  منها  القلب  عىل عمل 
ضغط  وارتفاع  الزائد  والوزن 
الكوليسرتول  نسبة  وزيادة  الدم 
الدم  يف  الثالثية  والشحوم 
إضافًة إىل اإلصابة بداء السكري 
لإلصابة  وراثي  عامل  ووجود 
من  وغريها  القلب  بأمراض 

املسببات األخرى.
خماطر  من  الدم  ضغط  ويزيد 
من  بعدد  الشخص  إصابة 
أمراض  رأسها  عىل  األمراض 
الدماغية،  والسكتات  القلب، 
قد  كام  الكلوي،  والفشل 
يف  يتسبب 

الدموية  باألوعية  اإلرضار 
وبعض أعضاء اجلسم األخرى. 
أن  الدراسات،  احدى  اظهرت 
الشباب، والسيام الفتيات، غالبا 
آالم  أن  مالحظة  يف  يفشلون  ما 
الصدر املتصلة بالقلب ربام أحد 
وذلك  القلب.  مرض  أعراض 
بسبب امهاهلم االمل معتقدين اهنا 

تشنجات وستزول.
فاالستشارة حاملا الشعور باي امل 
جتنب الشباب االصابة بامراض 
صحي  بنظام  وااللتزام  القلب 
بالضغط  االصابة  خطر  يبعد 
وداء السكري والبدانة وتصلب 
االصابة  جتنب  يمكن  الرشايني 

باملرض .
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ارشادات

اإلسالم درجة 
واإليمان على 
اإلسالم درجة 

واليقين 
على اإليمان 

درجة وما 
أوتي الناس 

أقل من 
اليقين.



االعتقاد بأن احلياة الزوجية 
عند املؤمن ال تنتهي بانتهاء 
املرأة  أن  بل   ، الدنيا  احلياة 
مع  بالزوج  تلتحق  الصاحلة 
 ) الصالح  برشط   ( أبنائها 
يف اجلنة بمقتىض قوله تعاىل 

يدخلوهنا  عدن  :}جنات 
آبائهم  من  صلح  ومن 
و   } وذرياهتم  وأزواجهم 
واتبعتهم  آمنوا  والذين   {
أحلقنا  بإيامن  ذريتهم 
هذا  إن   ..  } ذريتهم  هبم 

باالستمرارية  اإلحساس 
العالقة  يف  اخللود  بل   ،
يضفي   ، بلوازمها  الزوجية 
رباطًا  الزوجية  احلياة  عىل 
الدهور  بتقادم  ينفصم  ال 

واألعوام .

إن من أهم عوامل التجاذب 
 - الزوجني  بني  الروحي 
منهام  كل  سعي  إىل  إضافة 
ذلك  موجبات  إجياد  يف 
مباركة  هي   - التجاذب 
العالقة  لتلك  املتعال  احلق 

املتعال  احلق  يسند  وهلذا   ،
التوفيق إىل نفسه ، عند إرادة 
الزوجني  من  اإلصالح 
يريدا إصالحا  } إن   : بقوله 
يوفق اهلل بينهام { .. ومن هنا 
العملية  االستقامة  كانت 

احلياة  ساحة  يف  للزوجني 
الزوجي  البيت  داخل   -
موجبات  من   - وخارجه 
نظرة احلق املتعال هلام ، مع ما 
تستتبعها من األلفة والثبات 

يف العالقة الزوجية .

إن من الضوري أن ينظر كل 
من الزوجني إىل اآلخر بوصفه 
الشخيص  بوصفه  ال  اإليامين 
الرقابة  وجود  عدم  فإن   ..
البرشية داخل البيت ، وانفراد 

من  كثري  يف  باآلخر  منهام  كل 
األرضية  ييئ   ، الساعات 
إذ   ، احلدود  وجتاوز  للتعدي 
اإلهلية  بالرقابة  اإلحساس  أن 
االلتزام  املتصلة من موجبات 

غاب  وإن   ، والقيود  باحلدود 
د  أكهّ وقد   .. البرشيهّ  الرقيب 
من  احلالة  هذه  تعاىل  احلق 
} واهلل يسمع  الرقابــة بقوله : 

حتاوركام { .

املتعيهّـن  بل  إن من األفضل - 
حتديد   - احلاالت  بعض  يف 
يف  وخاصة   ، املرأة  حتركات 
املريب  التعامل  استلزم  لو  ما 
تفتقد  إذ أهنا قد   ، الرجال  مع 
أهم  هو   ملا  غها  تفرهّ بذلك 

شؤون  من  إليها  أقرب  و  هلـا 
الزوج واألوالد ، بل قد تفقد 
أنوثتها  احلاالت  بعض  يف 
املستمر  االحتكاك  خالل  من 
ما  وهو   ، الرجال  بعنرص 
بعض  يف  بوضوح  نشاهده 

مع  وخاصة   ، املختلطة  البيئ 
ضعف الروادع الدينية .. وال 
ننسى القول : ان للضورات 
ر  تتقدهّ أهنا  إال   ، أحكامها 

بَقَدرها .

خلود الحياة الزوجية

مباركة الحق لحياة الزوجية

الوصف اإليماني ال الشخصي

تحديد تحرك المرأة

33

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

ارشادات

إن اهلل 
يعطي الدنيا 

من يحب 
ويبغض 

وال يعطي 
اإليمان إال 

أهل صفوته 
من خلقه.



1

1

2

3

4

5

6

7

8

2345678

9

9

10

10

افقي

عمودي
1. من سور القرآن + أداة هني
2. من الدول العربية + يتكلهّم

ملن   + )معكوس(  ع  املرشهّ يصدره  الذي  احلكم   .3
احليوانات الفقاريهّة

4. عكس وجود + حرف جرهّ + جتده يف )قال(
5. جتده يف )قتل( + أشدهّ + تابوت

6. سائل وجاري + النعت 
7. أداة التعريف + َوَلَج + حرف متكرر 
8. سدهّ اخلرق + جتده يف )لون( + نحاس

9. طالب + عكس رشاء
10.استوطن العراق + إله

1. يأيت بعد اخلطأ + جتده يف )عاد(
قات + الضيق  2.  أصحاب املعلهّ

3. انتساب + ارَتَفَع
سة )معكوس( 4. زاد وارتفع + عكس حرهّ + مدينة مقدهّ

5. مهارة + من حروف اجلر + جتده يف )خوف( + حرف متكرر
ر  كَّ والسُّ واملاء  النَِّشا  من  ُتصَنْع  هالمية  حلوى   + )قاع(  يف  جتده   .6

ومواد أخرى
الم( + جتده يف )سل(  7. أمهّ السيد عيلهّ األكرب بن احلسني )عليهام السهّ

الم(  8. رئيس النصارى + الذين ُيعادون أهل البيت )عليهم السهّ
9. عتاب + من الطيور

10. من التفاسري املشهورة + خوف

أجابة العدد السابق

اجب بسرعة
* ينام وهو البس حذاءه؟

* ما الفرق بني هنا وهناك؟
* ما هو اليشء الذي يشبه نصف القمر؟ 

* اسم فاكهة يقرأ مقلوبًا )من اليسار لليمني ومن 
اليمني لليسار( ؟

هي  ما  ولكن  بالربودة  تتجمد  السائلة  املواد   *
املادة السائلة التي تتجمد باحلرارة؟

* ماذا يوجد يف نصف بريوت؟
* يوجد يف اسرتاليا ويف أوروبا وأمريكا وأفريقيا 

وكل القارات إال آسيا ؟ 

الدائرة         االعور      األعمى
الزجاجة     الفيل     عىل اخلريطة
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واحة

حسن الخلق 
من الدين 
وهو يزيد 
في الرزق.



موبايل الطبيب
اخذ  الذي  اجلهاز  هذا  املوبايل 
البرشية  حياة  من  واسعا  حيزا 
وباختالف استخداماته من حيث 
 ، فيه  حتمل  التي  الربامج  كثرة 
وعمل اخلري من االمور التي حيث 

عليها الشارع املقدس .
ساعة  الطبيب  خيصص  ان  نامل 
ليجيب  ساعة  ولونصف  حتى 
عىل اتصاالت املرىض او من لديه 
به  يتصلون  للذين  طبية  استشارة 
الوقت  عيادته  عىل  يكتب  كان 
مكاملات  الستقبال  املخصص 

املتصلني .

وقتا  خيصص  عندما  احالها  وما 
له  فتكون  الفيسبوك  برنامج  عىل 
خدمته  حيتاج  من  مع  حمادثات 
بمثابة  اخلدمة  هذه  ولتكن  الطبية 
صدقة جينبك اهلل عز وجل عذابه 
او حتى يدفع عنك مصائب الدنيا 

ويزيدك نجاحا يف عملك.
وناسف ملن يمتنع عن تزويد رقم 
اليرد  حتى  او  مرضاه  اىل  هاتفه 

عليهم .

القراءة تصنع انسانًا كامالً 
والمشورة تصنع انسانًا مسنعدًا

والكتابة تصنع انسانًا دقيقًا
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واحة

الرغبة في 
الدنيا تورث 

الغم والحزن 
والزهد 

في الدنيا 
راحة القلب 

والبدن.



النبي حممد صىل اهلل عليه واله      امنة بنت وهب بن                                                                      
عبد مناف بن زهرة بن كالب 

االمام عيل بن ايب طالب          فاطمة بنت اسد
فاطمة الزهراء          خدجية بنت خويلد

االمام احلسن بن عيل        فاطمة بنت حممد
االمام احلسني بن عيل        فاطمة بنت حممد

االمام عيل بن احلسني       شاه زنان بنت يزدجرد
االمام حممد الباقر          فاطمة بنت االمام احلسن

االمام جعفر الصادق        ام فروة بنت القاسم بن حممد
االمام موسى الكاظم      جارية  يقال هلا محيدة 

االمام عيل الرضا        جارية يقال هلا نجمة
االمام حممد اجلواد         جارية يقال هلا ُسكينة املرسيَّة ، وقيل : اخَليزران ،

االمام عيل اهلادي        جارية ُيقال هلا : ُسامنة
االمام احلسن العسكري     جارية ُيقال هلا : َسْوَسن

االمام املهدي              جارية ُيقال هلا : َنرجس

                                                                                             عليهم السالم

امهات المعصومين


