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 mi6&//W%بريق خمس سنوات من العطاء
عندما نتذكر االنطالقة االوىل
للمجلة يف ذي القعدة سنة 1431
للهجرة وما هي عليه االن بعد
مخس سنوات يتضح للقارئ
الكريم النجاح الذي حققته هذه
املجلة  ،هذا النجاح جاء بتضافر
جهود العاملني فيها واملرشفني
عليها واملتابعني هلا ،وكل هذا
معطر بانفاس سيد الشهداء
احلسني عليه السالم .

ويبقى االسلوب الذي اتبعته
املجلة يف خماطبة العائلة له االثر
الواضح حيث اننا دخلنا يف العمق
االجتامعي للعائلة وخاطبناها
بلغتها وابتعدنا عن االسلوب
الصعب يف فهم املطلوب ،
فجاءت النتائج سليمة .
احلديث عن ما اعرتض املجلة من
عقبات ومنها تاخرت يف بعض
فرتات صدورها السباب قد تكون

خارج ارادة من كانت بادارته
املجلة  ،ولكننا نعاهد قراءنا باننا
سننهض باملجلة لالفضل السيام
ان السيد سعد الدين البناء املرشف
عىل املجلة يتابع كل صغرية وكبرية
للمجلة مع تذليل الصعاب التي
قد تعرتض عملنا وهلل احلمد فان
االعداد االخرية القت قبوال
حسنا وسنعود اىل طباعة 6000
نسخة شهريا كام كانت سابقا .

مكارم االخالق
في أقوال االمام الرضا (عليه السالم)

عن اإلمام الرضا قال  :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم « :عليكم بحسن اخللق
فإن حسن اخللق يف اجلنة ال
حمالة وإياكم وسوء اخللق فإن
سوء اخللق يف النار ال حمالة»،
وقال (عليه السالم) قال أمري
املؤمنني عليه السالم « :أكملكم
إيامنا أحسنكم خلقا» وقال عليه
السالم « :من كنوز الرب :إخفاء
العمل  ،والصرب عىل الرزايا
،وكتامن املصائب» .
وعن اإلمام الرضا (عليه
السالم) قال« :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم  :من
كان مسلام  :فال يمكر ،و ال

خيدع ،فإين سمعت جربائيل
عليه السالم يقول :إن املكر
واخلديعة يف النار».
وذكر يف فقه اإلمام الرضا
(عليه السالم) يف معاين مكارم
األخالق ،أنه قال« :أن اهلل جل
وعال خص رسوله بمكارم
األخالق ،فامتحنوا أنفسكم:
فإن كانت فيكم فامحدوا اهلل،
وإال فاسألوه وارغبوا إليه فيها».
وقال عليه السالم وذكرها عرشة
« :اليقني ،والقناعة ،والبصرية،
والشكر ،واحللم  ،وحسن
اخللق ،والسخاء ،والغرية،
والشجاعة ،واملروءة  ،ويف خرب
آخر زاد فيها :الصدق ،واحلياء،

وأداء األمانة».
وقال (عليه السالم)« :ما نزل
من السامء أجل وال أعز من
ثالثة :التسليم ،والرب ،واليقني».
وقال ايضا« :إن اهلل عز وجل
أوحى إىل آدم (عليه السالم)
أن اجتمع الكالم كله يف أربع
كلامت :فقال :يا رب بينهن
يل ،فأوحى اهلل إليه :واحدة
يل ،وأخرى لك ،وأخرى بيني
وبينك ،وأخرى بينك و بني
الناس ،فالتي يل :تؤمن يب وال
ترشك يب شيئا».

قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
أول ما
يحاسب
العبد عليه
الصالة فان
صحت له
الصالة صح
ما سواها،
وان ردت رد
ما سواها
مستدرك
الوسائل ج3
ص 25ح4
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من اخالق اهل البيت عليهم السالم ...

الحلم وكظم الغيظ

وهما  :ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب  ،وهما من أشرف السجايا  ،وأعز الخصال ،
ودليال سمو النفس  ،وكرم األخالق  ،وسببا للمودة واالعزاز .
وقد مدح ّ
الله الحلماء والكاظمين الغيظ  ،وأثنى عليهم في محكم كتابه الكريم .
قال تعالى  « :والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ّ
والله يحب المحسنين » ( آل
عمران ) 134 :
وعلى هذا النسق جاءت توجيهات أهل البيت عليهم السالم :
سمع أم�ير املؤمنني عليه السالم
رج ً
ال يشتم قنرب ًا  ،وقد رام قنرب أن
ير ّد عليه  ،فناداه أمري املؤمنني عليه
السالم  :مه ً
ال يا قنرب  ،دع شامتك،
ُمهانا  ،ت��ريض الرمحن ،وتسخط
ال��ش��ي��ط��ان  ،وت��ع��اق��ب ع���ودك ،
فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة  ،ما
أرىض املؤمن ربه بمثل احللم  ،وال
أسخط الشيطان بمثل الصمت ،
وال عوقب األمحق بمثل السكوت
عنه » .
وق���ال ال��ص��ادق عليه ال��س�لام :
«إذا وقع بني رجلني منازعة نزل
ملكان  ،فيقوالن للسفيه منهام :
قلت وقلت  ،وأنت أهل ملا قلت،
س�� ُت��ج��زى ب�ما ق��ل��ت  .وي��ق��والن
للحليم منهام  :صربت وحلمت ،
سيغفر اللهّ لك  ،إن أمتمت ذلك .
قال  :فإن رد عليه ارتفع امللكان » .
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وقال اإلمام موسى بن جعفر عليه
السالم  « :إصرب عىل أعداء النعم ،
فإنك لن تكافئ من عىص اهلل فيك،
بأفضل من أن تطيع اللهّ فيه » .
وأح�ضر عليه السالم ول��ده يوم ًا
فقال هلم  « :يا َبنِ ّي إين موصيكم
بوصية  ،فمن حفظها مل يضع معها،
إن أتاكم آت فأسمعكم يف األذن
حتول إىل األذن
اليمنى مكروه ًا  ،ثم ّ
اليرسى فاعتذر وقال  :مل أقل شيئ ًا
فاقبلوا عذره » .
وقد حيسب السفهاء أن احللم من
دالئل الضعف  ،ودواعي اهلوان،
ولكن العقالء يرونه من سامت
ّ
النبل  ،وسمو اخللق  ،ودواع��ي
العزة والكرامة .
فكلام عظم اإلنسان قدر ًا  ،كرمت
أخالقه  ،وسمت نفسه  ،عن جماراة
السفهاء يف جهالتهم وطيشهم ،

معتص ًام باحللم وك��رم االغضاء،
وح��س��ن العفو  ،م��ا جيعله مثار
االكبار والثناء .
إن رج ً
ويقال َّ :
ال شتم أحد احلكامء،
فأمسك عنه  ،فقيل له يف ذلك قال:
« ال أدخل حرب ًا الغالب فيها ّ
أرش
من املغلوب » .
ولقد كان الرسول األعظم صىل اللهّ
عليه وآله واألئمة الطاهرون من
أهل بيته  ،املثل األعىل يف احللم ،
ومجيل الصفح  ،وحسن التجاوز .
فقد عفى صىل اللهّ عليه وآله عن
مجاعة كثرية  ،بعد أن أباح دمهم ،
وأمر بقتلهم .
منهم  :عبد اللهّ بن الزبعرى  ،وكان
هيجو النبي ص�ّل�ىّ اللهّ عليه وآله
بمكة ،ويعظم القول فيه  ،فهرب
يوم الفتح  ،ثم رجع إىل رسول اللهّ
واعتذر  ،فقبل صىل اللهّ عليه وآله
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عذره .
ومنهم  :وحيش قاتل محزة سالم
اللهّ عليه  ،روي أنّه أسلم  ،قال
له النبي  :أوحيش ؟ قال :نعم .
قال  :أخربين كيف قتلت عمي ؟
فأخربه ،فبكى صلىّ اللهّ عليه وآله
غيب وجهك عني .
وقال ّ :
وهكذا ك��ان أم�ير املؤمنني عيل
ع��ل��ي��ه ال��س�لام أح��ل��م ال��ن��اس
وأصفحهم عن املسئ :
ظفر بعبد اللهّ بن الزبري  ،ومروان
بن احلكم  ،وسعيد بن العاص ،
وهم ألد أعدائه  ،واملؤلبني عليه ،
فعفا عنهم  ،ومل يتعقبهم بسوء .
وكان احلسن بن عيل عليه السالم
رس أبيه وجده صلوات اللهّ
عىل ّ
عليهم أمجعني :
فمن حلمه ما رواه املربد  ،وابن
عائشة  :أن شامي ًا رآه راكب ًا ،
فجعل يلعنه  ،احلسن ال يرد ،فلام
فرغ  ،أقبل احلسن عليه السالم
فسلم عليه  ،وضحك،فقال:
أهي���ا ال��ش��ي��خ أظ�� ّن��ك غ��ري��ب�� ًا ،
شبهت ،فلو استعتبتنا
ولعلك ّ
أعتبناك  ،ولو سألتنا أعطيناك،
ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو
استحملتنا أمحلناك ،وإن كنت
ج��ائ��ع�� ًا أش��ب��ع��ن��اك ،وإن كنت
ع��ري��ان�� ًا ك��س��ون��اك  ،وإن كنت
حم��ت��اج�� ًا أغنيناك  ،وإن كنت

ط��ري��د ًا آوي��ن��اك ،وإن ك��ان لك
حركت
حاجة قضيناها لك  ،فلو ّ
رح��ل��ك إلينا  ،وك��ن��ت ضيفنا
إىل وقت ارحتالك  ،كان أعود
عليكّ ،
ألن لنا موضع ًا رحب ًا،
وجاه ًا عريض ًا ،وم��ا ً
ال كثري ًا .
فلام سمع الرجل كالمه بكى ،
ثم ق��ال :أشهد أنك خليفة اللهّ
يف أرضه ،اللهّ أعلم حيث جيعل
رسالته  ،وكنت أن��ت وأب��وك
أبغض خلق اللهّ إ ّيل  ،واآلن أنت
وحول رحله
ُّ
أحب خلق اللهّ إ ّيل ّ ،
إليه  ،وكان ضيفه إىل أن ارحتل
وصار معتقد ًا ملحبتهم .
و ُل ّقب اإلم��ام موسى بن جعفر
عليه السالم ( بالكاظم ) لوفرة
حلمه ،وجترعه الغيظ  ،يف مرضاة
اللهّ تعاىل .
حيدث الراوي عن ذلك  ،فيقول:
ك��ان يف املدينة رج��ل من أوالد
بعض الصحابة يؤذي أبا احلسن
ويسبه إذا
موسى عليه السالم
ّ
رآه  ،ويشتم علي ًا  ،فقال له بعض
حاشيته ي��وم�� ًا :دعنا نقتل هذا
الفاجر  .فنهاهم عن ذلك أشدّ
النهي  ،وزجرهم  ،وس��أل عنه
ُ
فذكر أنّه يزرع بناحية من نواحي
امل��دي��ن��ة  ،ف��رك��ب إل��ي��ه فوجده
يف مزرعة له  ،فدخل املزرعة
بحامره ،فصاح به ال توطئ زرعنا

 ،فوطأه عليه السالم باحلامر حتى
وصل إليه  ،ونزل وجلس عنده ،
وباسطه وضاحكه  ،وقال له :كم
غرمت عىل زرعك هذا ؟ قال:
مائة دينار  .قال  :فكم ترجو أن
تصيب ؟
قال  :لست أعلم الغيب  .قال
له :إنّام قلت كم ترجو أن جييئك
فيه  .قال  :أرجو أن جييء مائتا
دينار .قال  :فأخرج له أبو احلسن
رصة فيها ثالثامئة دينار وقال:
ّ
ه��ذا زرع��ك ع�لى حاله  ،واللهّ
يرزقك فيه ما ترجو  .قال  :فقام
فقبل رأسه  ،وسأله أن
الرجل ّ
يصفح عن فارطه ،فتبسم إليه
أبو احلسن وانرصف  .قال:وراح
إىل امل��س��ج��د ،ف��وج��د ال��رج��ل
جالس ًا ،فلام نظر إليه  ،قال :اللهّ
أعلم حيث جيعل رسالته  .قال:
وث��ب أصحابه إليه فقالوا  :ما
قضيتك؟ ! قد كنت تقول غري
هذا  .قال  :فقال هلم  :قد سمعتم
ما قلت اآلن  ،وجعل يدعو أليب
احلسن عليه السالم  ،فخاصموه
وخاصمهم
فلام رجع أبو احلسن إىل داره  ،قال
جللسائه الذين سألوه يف قتله  :أيام
كان خري ًا  ،ما أردتم أم ما أردت ،
إنني أصلحت أمره باملقدار الذي
عرفتم ُ
وكفيت رشه .
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سؤال العدد:
ما حكم تسمية
االبناء باسماء
مركبة علي
اهل البيت
عليهم السالم
مثل(علي
السجاد)
(فاطمة الزهراء)
او تسميتهم
باضافة (ال)
التعريف مثل
(الرضا) ؟

جواب العدد
السابق:
ال يجوز مع
عدم االمن
من الوقوع
في الحرام
ولو باالنجرار
اليه شيئا
فشيئا .
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السؤال  :عىل من تقع مسؤلية
الرتبية من ناحية املسائل الرشعية
وغريه من االمور احلياتية يف الرشع
عىل االم او االب؟ او عىل االثنان
مع ًا واذا الوالدان منفصلني عىل من
تقع املسؤلية ؟
اجلواب  :هذا من شؤون احلضانة
وهي مشرتكة بينهام اىل ان يبلغ
الولد سنتني ثم ختتص باالب سواء
انفصال ام مل ينفصال .
السؤال  :هل جيوز رضب األوالد ؟
اجلواب  :اذا توقف التاديب
عيل إعامل القوة والرضب جاز
واالحوط لزوم ًا ان اليتجاوز يف
ذلك ثالث جلدات وان يكون
برفق بحيث اليوجب ذلك امحرار
البدن او اسوداده ويف جوازه
بالنسبة للبالغني اشكال فاالحوط
لزوم ًا تركه .
السؤال  :ما هي نوعية الربامج
واالفالم التلفزيونية التي حيرم عيل
الوالدين ترك ابنائهام يشاهدوهنا ؟
اجلواب  :كل ما ينايف تنشئتهم
نشاة دينية صاحلة مما يتضمن االمر
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باملنكر والنهي عن املعروف ونرش
االفكار اهلدامة والصور اخلالعية
املثرية للشهوات الشيطانية وكل
ما يوجب االنحطاط الفكري
واخللقي للمشاهد.
السؤال  :هل جيوز لألب مراقبة
الولد أو البنت يف فحص موقعه أو
اجلوال لريى مع من يتحدث صون ًا
له ؟
اجلواب  :جيوز بمقدار الرضورة فيام
املحرمات .
يتوقف عليه صيانته من ّ
السؤال  :مدرسة أوربية يف مالكها
مدرسون ال يؤمنون بدين ينكرون
أمام التالميذ وجود اهلل  ،فهل جيوز
إبقاء الطالب املسلمني هبا  ،رغم أن
تأثرهم بأساتذهتم حمتمل جد ًا ؟
اجلواب  :ال جيوز ،وويل الطفل
يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك .
السؤال  :ما حكم تسمية االوالد ؟
اجلواب  :من حق الولد عىل والده
أن يسميه باألسامء املستحسنة
وأفضل األسامء أسامء االنبياء
وأسامء االئمة صلوات اهلل عليهم .
السؤال  :هل يصح تسمية البعض

بـ (قادر او قدوس) او اي اسم من
اسامء اهلل تعايل جمردة من كلمة عبد؟
اجلواب  :ال جتوز التسمية باالسامء
والصفات به كاهلل والرمحن وجتوز
التسمية بام ال خيتص به وال
ينرصف اليه عند االطالق كالبصري
والسميع والقادر واالويل اضافة
العبد اليه وان حذف عند االستعامل
ختفيف ًا واالحوط عدم التسمية بام
ينرصف ايل اهلل تعايل عند االطالق
كالرب واخلالق والرزاق والرحيم
والقدوس.
السؤال  :ما هي االسامء املستحبة
تسميتها لالوالد ؟
اجلواب  :تستحب التسمية باألسامء
املتضمنة للعبودية هلل عزوجل  ،كام
تستحب التسمية باسم النبي حممد
(ص) وباقي األنبياء واملرسلني
(ع)  ،وتستحب التسمية باسم عيل
 ,واحلسن  ،واحلسني  ،وجعفر ،
وطالب  ،ومحزة  ،وفاطمة  ،وتكره
التسمية بأسامء أعداء اإلسالم
وأهل البيت (ع) .

النجاسات 4
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بعد ان حضر الجميع وانعقدت الجلسة سال الوالد ابنه
وصديق ابنه عن ماذا كنا نتحدث في الجلسة السابقة ؟
قاسم  :عن النجاسات
حسن  :ووصلنا اىل النقطة الرابعة
الوالد :
 « »4مني االن��س��ان ،وم��ن��ي كل
حيوان ذي نفس سائلة [وان كان
هذا احليوان مأكول اللحم].
« »5ال����دم اخل�����ارج م���ن جسد
االن��س��ان ،وم��ن جسد كل حيوان
ذي نفس سائلة.
 حسن  :ودم احليوان الذي ليس له
نفس سائلة؟
الوالد :طاهر كدم السمك.
« »6الكلب ال�بري بكل اج��زاء
جسده ،حي ًا وميت ًا.
« »7اخلنزير ال�بري بكل اج��زاء
جسده ،حي ًا وميت ًا.
« »8اخلمر [ويلحق هبا الفقاع].
« »9الكافر حي ًا وميت ًا غري املسيحي
واليهودي واملجويس.
« »10ع����رق احل��ي��وان
اجل�����ل����ال ،وه����و
احليوان الذي
ت��ع��ود اكل
َّ
عذرة
االنسان.
هذه
االشياء

العرشة نجسة بطبيعتها ،وتنتقل
النجاسة منها اِىل كل ما القاها
ّ
واحتك هبا مع وجود البلل
ومسها
ّ
والرطوبة.
قاسم :واذا مل يوجد بلل ورطوبة
بينهام؟
الوالد :اِذا مل يكن هناك بلل ورطوبة
فال تنتقل النجاسة؛ الهنا ال تنتقل
يف حالة اجلفاف وال يف حالة وجود
النداوة املحضة أبد ًا.
حسن :هل بول أو غائط احليوانات
التي حيل اكلها كالبقر ،والغنم،
وال���دج���اج ،وال��ط��ي��ور بانواعها
املختلفة ،والعصافري ،والزرازير
طاهر أو نجس...؟
الوالد :طاهر.
 قاسم :وخملفات اخلفاش...؟
الوالد :طاهرة.
 وال���ري���ش م��ن امل��ي��ت��ة ،وال��وب��ر،
والصوف ،واالظافر ،والقرون،
والعظام،
واالسنان،
واملناقري،

واملخالب..؟
ـ كلها طاهرة.
 واللحم ال��ذي نشرتيه لنأكله،
فنالحظ عليه دم ًا؟
ـ هذا الدم طاهر ..وكل دم يبقى
متخ ّلف ًا يف الذبيحة بعد ذبحها
بطريقة رشعية ،طاهر غري نجس.
 وفضالت اجلرذ والفأر..؟
ـ نجسة غري طاهرة .ول��و فكرت
قلي ً
ال فيام ع��ددت لك من نقاط،
الس��ت��ط��ع��ت أن جت��ي��ب ع��ن ه��ذا
التساؤل بنفسك ..نعم َ
الجبت عنه
بنفسك ،ذلك أن هلا رشيان ًا يتدفق
منه الدم عند الذبح.
حسن  :بالنسبة للكلب البحري
هل هو نجس؟
الوالد : الكلب واخلنزير البحريان
طاهران.
واالن انرصفا وسنكمل احلديث
غدا بأذنه تعاىل.

قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
للصالة أربعة
أالف باب
تهذيب
اإلحكام ج2
ص 141ح957
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الهمدانية
َس ْو َدة
ّ
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
الصالة
قربان كل
تقي
وسائل
الشيعة
ج 4ص43
ح4469

ودة بنت عمارة
َس َ
الهمدانية .
بن األشتر
ّ
شاعرة من شواعر العرب  ،ذات فصاحة وبيان  ،وهي من شيعة عيل
عليه السالم  ،جاهدت بلساهنا  ،وقالت كلمة احلقّ أمام السلطان اجلائر
معاوية بن أيب سفيان .
حممد بن عبيداهلل  ،قال :
قال ابن طيفور يف بالغات النساء  ،عن ّ
اهلمدانية عىل معاوية فأذن هلا  ،فلماّ
استأذنت َس ْو َدة بنت عامرة بن األسك
ّ
ِ
ألست القائلة يوم صفني :
دخلت عليه قال ِ :هيه يا بنت األسك ،
ْ
يابن ُع ٍ
َ
فعلِ
مـارة
أبيك
َ
َش ِّمر َك ْ
َ
ن��ص�ر علي ًا واحل��س�ينَ
وره��ط ُ��ه
و ُا
ْ
َ��ب��ي حم ّ��م ٍ
ّ
��د
إن
َ
اإلم���ـ���ام أخ��ـ��ا ال��ن ّ
َف ُ��ق ِ
َ
أم���ام لِ��وائِ��ه
��د
َ
اجل��ي��وش َوسرِ ْ

رغب عن احلقّ  ،أو اعتذر
قالت  :إي واهلل  ،ما مثيل من َ
بالكذب .
ِ
محلك عىل ذلك ؟
قال هلا  :فام
حب عيل (عليه السالم)  ،واتّباع احلقّ .
قالت ّ :
قال  :فواهلل ال أرى عليك من أثر عيل شيئ ًا .
قالت ُ :انشد اهلل يا معاوية وإعادة ما مىض  ،وتذكار ما

ل��ت��أت��م اهل�����دا ُة ِ
ّ
ب��ه
وإن َص���خ���ر ًا
ُ
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ِ
ِ
األق���ران
الطعان َو ُملتَقـى
ي��ـ��وم
َ
ٍ
ِ
هب��ـ��وان
وأق��ص��ـ��دْ هل��ن��د وا ْب��ن��ه��ـ��ا
ِ
اإلي�م�ان
ع��ـ��ل ُ��م اهل��ـ��دى وم��ن��ـ��ار ُة
ُق��دم��ـ�� ًا ب��أب��ي ِ
��ض ص��ـ��ار ٍم َو ِس��ن��ـ��ان
قد نيس .
قال  :هيهات  ،ما مثل مقام أخيك ُينسى  ،وما ِ
يت
لق ُ
من ٍ
ِ
ِ
وأخيك .
قومك
لقيت من
أحد ما ُ
َ
قولك  ،مل يكن أخي ذميم املقام وال
قالت  :صدق
خفي املكان  ،كان واهلل كقول اخلنساء :

ِ
ن���ار
ع��ل��م ف��ـ��ي
ّ���ه
ك���أن ُ
رأس���ـ���ه ُ
ٌ

ِ
صدقت  ،لقد كان كذلك .
قال :
فقالت  :مات ال��رأس وبرت الذنب  ،وب��اهلل أسألك
استعفيت منه .
إعفائي مما
ُ
قال  :قد فعلت  ،فام حاجتك ؟
سيد ًا وألمرهم متق ّلد ًا
قالت  :إنّك أصبحت للناس ّ
َ
َ
عليك من ح ّقنا ،
سائلك من أمرنا وما افرتض
 ،واهلل
بعزك ويبطش بسلطانك
وال تزال ُتقدم علينا من ينوء ّ
 ،فيحصدنا حصد السنبل  ،ويدوسنا دوس البقر ،

ص�ّل�ىّ
ج��س��م َت َض ّم ُنه
اإلل���ه ع�لى
ُ
ٍ

حالف احل��قَ ال َيبغي ِ
َ
بـه ثمن ًا
قدْ

قال هلا معاوية  :و َمن ذلك ؟
قالت  :عيل بن أيب طالب .
قال  :وما صنع ِ
بك حتى صار عندك كذلك ؟
قدمت عليه يف رجل واله صدقتنا  ،فكان بيني
قالت :
ُ
وبينه ما بني َ
علي ًا عليه السالم
الغث والسمني ،
ُ
فأتيت ّ
ألشكو إليه ما صنع بنا  ،فوجدته قائ ًام يصليّ  ،فلماّ نظر
وتعطف ِ « :
ّ
ألك
إ ّيل انفتل يف صالته  ،ثم قال يل برأفة
حاجة » ؟
أنت الشاهد
فأخربته اخلرب  ،فبكى ثم قال  « :اللهم َ
ع ّ
�لي وعليهم إنيّ مل آمرهم بظلم خلقك وال برتك
ح ّقك»  ،ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف
اجلراب فكتب فيها :
( بسم اهلل الرمحن الرحيم قد جاءتكم ّبينة من ر ّبكم
فأوفوا الكيل وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس
أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين  ،بقية اهلل خري
قرأت
لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم بحفيظ ) إذا َ
كتايب فاحتفظ بام يف يديك من عملنا حتى يقدم عليك
والسالم » .
َمن يقبضه منك ّ
فأخذته منه  ،واهلل ما ختمه بطني وال خزمه بخزام ،

��ت َب��واب�� ًا ع�لى ِ
ب���اب َج�� َّن ٍ��ة
َف�� َل��و ك��ن ُ

ويسومنا اخلسيسة ،ويسلبنا اجلليلة  .هذا ُبرس بن أرطأة
قدم علينا من قبلك  ،فقتل رجايل وأخذ مايل  ،ولوال
عز ومنعة ،فإ ّما عزلته عنا فشكرناك ،
الطاعة لكان فينا ّ
فعرفناك .
وإ ّما ال ّ
قال معاوية  :أهتدّ ديني ِ
مهمت أن أمحلك
بقومك  ،لقد
ُ
السنام) أرشس ،
عىل قتب (الرحل الصغري عىل قدر ّ
فأر ّد ِك إليه ينفذ حكمه فيك .
فأطرقت تبكي  ،ثم أنشأت تقول :

قبـر فـأص َب َح ِ
ُ
العدل َمدفونا
فيـه
ٌ
ِ
ِ
واإلي�م�ان مقرونا
بـاحلـق
فصـار
َ

فقرأته .
فقال هلا معاوية  :لقد ملّظكم اب��ن أيب طالب عىل
السلطان فبطيئ ًا ما ُتفطمون  ،ثم قال ُ :اكتبوا هلا بر ّد
ماهلا والعدل عليها .
خاصة  ،أم لقومي عا ّمة ؟
قالت  :أيل ّ
ِ
قال  :وما ِ
وقومك .
أنت
قالت  :هي واهلل إذ ًا الفحشاء واللؤم إن مل يكن عد ً
ال
ال  ،وإ ّ
شام ً
ال فأنا كسائر قومي .
قال  :اكتبوا هلا ولقومها .
روى ذلك أيض ًا ابن عبد ر ّبه ـ يف العقد الفريد ضمن
الوافدات عىل معاوية ـ عن عامر الشعبي  ،وفيه  :فقال
معاوية  :اكتبوا هلا باإلنصاف هلا والعدل عليها .
خاصة أم لقومي عا ّمة ؟
فقالت  :أيل ّ
ِ
قال  :وما ِ
وغريك .
أنت
قالت  :هي واهلل الفحشاء واللؤم  ،إن مل يكن عد ً
ال
ال وإ ّ
شام ً
ال يسعني ما يسع قومي .
ق��ال  :هيهات! ملّظكم اب��ن أيب طالب اجل��رأة عىل
وغركم
السلطان  ،فبطيئ ًا ما تفطمون ّ ،
قوله :
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
يؤخذ الغالم
بالصالة
وهو ابن
سبع سنين
وسائل
الشيعة
ج 21ص460
ح27580

��ت لهِ َ
َ
��م��دان ُادخ��ل��ـ��وا بسال ِم
َل ُ��ق��ل ُ
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
فرض
اهلل على
النساء في
الوضوء إن
تبدأ المرأة
بباطن
ذراعها
والرجل
بظاهر
الذراع
وسائل
الشيعة
ج 1ص467
ح1238
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هل ُ
يصل ُح ولدي للزواج؟
من املعروف ّ
الزوجية باألمور املاد ّية ،فيحرصان
أن اخلطيبني هيتماّ ن منذ بدء اخلطبة اىل االجتامع يف بيت
ّ
كل احلرص عىل هتيئة ّ
ّ
الكهربائية
كل وسائل ومستلزمات البيت الزوجي من األثاث واملالبس واألجهزة
ّ
فينصب ّ
كل اهتاممهام عىل توفري ذلك ،وليس
الكاملية التي ال داعي هلا،
وأدوات الزينة وحتى بعض األمور
ّ
ّ
لدهيام أدنى خربة أو دراية للمرشوع الذي سيدخلونه ،وما هو الدور املطلوب منهام يف تأسيس هذا الكيان
املهم ،والذي ُيعدّ لبنة من لبنات بناء املجتمع وهو األرسة التي سيكون هلا ولغريها من األرس الدور األسايس
ّ
يف بناء املجتمع الصالح.
بقلم :سناء الربيعي

اعتا َد الناس يف أغلب املجتمعات
اإلسالمية ـ
الرشقية ـ من ضمنها
ّ
ّ
أن إذا أراد الشاب الزواج يبحثون
له عىل َمن تشاركه املوضوع،
ثم يتم الزواج
فيخطبوهنا
ّ
واالقرتان بينهام ،وعادة ال يتجاوز
هذا األمر الس ّتة أشهر إن مل يكن
أقل من ذلك ،إ ّ
ّ
ال إذا طرأ عارض
أجل إمتامه كالوفاة مث ً
ال ،ويف
ّ
AL-AAELEH MAGAZINE

هذه املدّ ة ينشغل كال العريسينْ
بالتحضريات املاد ّية للزواج ال
غري.
يتلهفان ليوم السعد
وكال الزوجينْ
ّ
يوم االقرتان ،ولكنهام جيهالن متام ًا
أمهية الليلة األوىل من لقائهام وما
ّ
توجس وخوف عند
يصاحبها من ّ
البعض ،أو ما يستلزم من خلق
خاصة هبا ،أو أداء
روحية
أجواء
ّ
ّ

بعض األعامل العباد ّية كالصالة
واملستحبات األخرى،
أو الدعاء
ّ
فنرى عىل العكس من ّ
كل ذلك
والترصفات غري
من اخلرافات
ّ
الالئقة بأخالقنا ،يؤ ّدهيا البعض
املتزوجني اجلدد ،نتيجة
من
ّ
جهلهم وعدم ّ
اطالعهم عىل هذه
التفاصيل الرضور ّية.
كانت هذه هي الليلة األوىل فام
إذا
ْ
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بالكم بالليايل األخر حينام تنتاب
ثم تتلوها
الزوجة آالم الوحام ّ ،
مصائب املخاض فالوالدة وما
ثم رعاية الوليد
أدراك ما الوالدة؟! ّ
وتنشئته بالطرق السليمة ،وتربية
األوالد وما يستلزم ّ
كل مرحلة
والتهيؤ..
عمرية من االستعداد
ّ
والقائمة تطول باملتط ّلبات
واللوازم ،هذا من جانب ،ومن
عملية التوافق بني
جانب آخر
ّ
الزوجني يف حياهتام األرس ّية،
وكيفية التغ ّلب عىل املشاكل التي
ّ
البدّ أن حتدث بني الفينة واألخرى
الختالف مزاجيهام وتفاوت
وكيفية وضع
إدراكهام وتفكريهيام،
ّ
اخلطط الصحيحة للعيش الرغيد
وجتاوز صعوبات احلياة املتق ّلبة..
اىل آخره من املشاكل والعراقيل
التي حتتاج اىل خربة ودراية يف
ح ّلها والتغ ّلب عليها.
ومن ّ
كل ما تقدّ م نصل اىل نتيجة

مهمة أال وهي :البدّ من االستعداد
ّ
والتهيؤ الكافيني هلذا املرشوع
ّ
الذي ُيعدّ أكرب وأخطر مرشوع
يدخل فيه اإلنسان ،كيف ال
وأحدنا إذا أراد الدخول اىل مقابلة
عاد ّية يستعدّ هلا ّ
كل االستعداد ،أو
ال يدخل اىل االمتحان إ ّ
ال بعدما
وهتيأ واستعدّ لذلك،
ذاكر
َ
َ
وطالع ّ
هيتم بمعرفة أدوات
فكيف ال
ّ
مرشوعه األكرب وقراره األخطر
تتكرر عاد ًة ،وهي
وجتربته التي ال ّ
الزواج واالقرتان وإجياد رشيك
يناصفك احلياة خلمسني سنة أو
أكثر!
ومن فضل اهلل (تبارك وتعاىل)
تعدّ دت مراكز تنمية القدرات
وتطوير املهارات ،والتي منها
ّ
مركزة بخصوص
دورات
املتخرج
موضوع الزواج ،و ُيمنح
ّ
إجازة زواج كام هو احلال يف إجازة
السوق ،وأغلب هذه الدورات

جمانية تديرها العتبات املقدّ سة
ّ
واجلمعيات اخلري ّية ،وهي لكال
ّ
اجلنسينْ وعىل مراحل متعدّ دة.
وإن مل تتيسرّ هذه الدورات يف
الواقع فالبدائل كثرية ومتو ّفرة عىل
للمدربني يستطيع
شكل حمارضات
ّ
أي واحد م ّنا تنزيلها من الشبكة
ّ
العنكبوتية ،وكذلك تتو ّفر هذه
ّ
الدروس عىل شكل كتب نستطيع
محلها من األنرتنيت أو نشرتهيا.
يصلح ولدي للزواج إن مل
وال
ُ
تكن لديه إجازة الزواج ،أو صار
عىل مرتبة من الدراية واخلربة
يف اكتشاف املشاكل األرسية
واألمراض االجتامعية ،ودراستها
وحتديد أسباهبا ،والتخطيط لوضع
برامج مساعدة لعالجها ،وأن
ويتدرب
يمتلك روح االلتزام
ّ
حتمل املسؤولية واالستعداد
عىل ّ
للتضحية يف سبيل تكوين أرسة
صاحلة.

قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
رحم اهلل
عبدا أحيا
أمرنا ،قيل:
كيف يحيى
أمركم؟
قال(عليه
السالم):
يتعلم
علومنا
ويعلمها
الناس
بحاراالنوار
ج 2ص30
ح13
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
من زار قبر
الحسين
(عليه
السالم)
بشط
الفرات ،كان
كمن زار اهلل
فوق عرشه
مستدرك
الوسائل ج10
ص 250ح38

12

أم ابيها

ب����������دار ال������وح������ي ي������ا خ���ي��ر ال����ن����س����اء
جت����م����ع����ت ال����ف����ض����ائ����ل ف����ي����ك ح��ت��ى
ف������إن������ك ب�����ن�����ت خ���ي���ر ن������س������اء أرض
وم���������ن ب�����ي�����ت ال������ن������ب������وة ب�����ي�����ت ط���ه
ح�������ب�������اك اهلل ن����ع����م����ت����ه وس������ام������ا
ف����ن����ل����ت احل��������ب وال�����ت�����ق�����دي�����س م��ن��ا
وع�����ط�����ف أب�����ي�����ك م�����ا ج����������اراه ع��ط��ف
أأم أب�������ي�������ك م��������ن س�����م�����اك ه������ذا
أط������ع������ت أب���������ا وم�����ب�����ع�����وث�����ا رس�������وال
وي������ن���ش��ر دع�����������وة اإلس�������ل������ام ح���ت���ى
وزوج������������������ك ال������ن������ب������ي إىل ع�ل�ي
ف����ك����ن����ت امل���������������رأة امل������ث���ل��ى ل��������زوج
وك������ن������ت االم ل����ل����ح����س����ن��ي�ن ام�����ا
ورب������ت������ه������م ع����ل���ى ن����������ور وت�����ق�����وى
أب������ن������ت األك��������رم����ي���ن وأه�����������ل ب���ي���ت
والدت�����������ك ال�����ض�����ي�����اء أل�����ي�����س ي��ع��ن��ي
أب��������ا ال��������زه��������راء ي������ا روح���������ا م���ف���دى
وت������رف������ع زي�����ن�����ب احل�������������وراء ص���وت���ا
وه���������ا ه�������ي ك�������ل ام��������������رأة ت�����راه�����ا
ل����ت����ع����ط����ي م�������ن ح�����ض�����ارهت�����ا م����ث����اال
وت������رج������ع ص����������ورة اإلس�����ل�����ام ع��ن��ه��ا
وجت������ع������ل ي����������وم ف�����اط�����م�����ة م�����ن�����ارا
وع�����������ذرا أه��������ل ب����ي����ت احل��������ق ع������ذرا
وي����������ا زه���������������راء أم�����ت�����ن�����ا ه���ن���ي���ئ���ا
ل����ق����د دار ال�������زم�������ان وع����������اد حي����دو

AL-AAELEH MAGAZINE

األستاذ:بشار كامل الزين

ح����ظ����ي����ت ب�����ك�����ل آي������������ات ال����ث����ن����اء
ك����س����ت����ك ب���ن���ف���س���ه���ا م����ث����ل ال����������رداء
ت������ول������ت دي�����ن�����ه�����ا ق�����ب�����ل ال����ن����س����اء
ن�����ش�����أت ع���ل��ى اب�����ت�����ه�����االت ال�����دع�����اء
ب�����ه ق�����د رصت م�����ن أه�������ل ال���ك���س���اء
ألن اهلل خ������ص������ك ب������ال������ن������داء
ع����ل����ي����ك م�������ع امل�����ح�����ب�����ة وال�������رج�������اء
س�������وى م������ن ك�������ان حي����ن����ث يف ح������راء
ل����ي����ن����ع����م ب������ال������س������ع������ادة واهل������ن������اء
ت�����ع�����م ال������ع������امل���ي��ن ع���ل���ى ال������س������واء
رب�����ي�����ب امل����ص����ط����ف����ى ب����ط����ل ال�����ف�����داء
ك�����ري�����م اخل�����ل�����ق م����ش����ه����ود ال��������والء
س����ق����ت أب������ن������اءه������ا وح��������ي ال����س��م�اء
وإي��������م��������ان وخ�������ل�������ق م����س����ت����ض����اء
هل������م يف ال������ده������ر م������أث������رة ال���ع���ط���اء
ض�������ي�������اء ل���ل��أم������وم������ة وال��������وف��������اء
ب�����ف�����اط�����م�����ة ه�����ن�����ي�����ئ�����ا ل����ل����ن����س����اء
هي�������ز ق�������واع�������د ال�����ب�����غ�����ي امل������رائ������ي
ت���س���اه���م يف ال����ص����م����ود ويف ال���ب���ق���اء
ي�����ق�����وم ع���ل��ى ال�����ط�����ه�����ارة وال����ص����ف����اء
ب������ص������دق أم�������ان�������ة وع�����������رى ان�����ت��م��اء
ل�����دن�����ي�����ا ال������ع������امل���ي��ن ب���ل���ا ادع���������اء
إذا ال���ق���ل���ب اش���ت���ك���ى ب���ع���ض ال���ع���ن���اء
مل������ن أن����ج����ب����ت م������ن أه��������ل ال�����ف�����داء
ب���������ث���������ورات ال������ن������ب������وة وال������س���م��اء

السيرة الذاتية لسهم حرملة
أهيا ..الغارق بانتشاء الدم واملرسل حيث اختصار الوجع والعائم فوق
النشيج راحال صوب رقبة الضوء مارق ًا تشق عباب الريح ..هل التمهل
لغة تفهمها..؟ ريثام يتبدد الوداع وتتوزع حلظاته تعاويذ ًا معلقة عىل
صدر الوجع املستديم ..كال وأنت الذي سرييق ماء الكوثر ..هل تعي
االخرتاق ..؟ ما بني خيام القلب وصهوة االنصهار يف حب السامء ,ما
بني الفرات وخناجر العطش ما بني الغفران املثقوب وخوايف التوجع
ما بينك وبني اهلل ..كال وأنت املتجه صوب النور ،تلك هي سريتك
الدموية احلافلة بالرشوح ومل يبقى من اجتاهك سوى حيز يكفي لشهقة
ترشب دماء القلب ..ومن مسافتك سوى زفرة متتد إىل ألف جيل .وهي
هلفة ...يف خضم كل هذه األهوال...تلك التي ال يستطيع أي والد أن
يركنها جانبا ..وهو سيد الرواء يف ذلك احلني ويف كل حني ..عبد
اهلل ..أي عطش ذلك الذي يمر يف أحشاءه ..وهو نبع املاء الذي ال
يظمأ املرتوي منه بعد ذلك أبدا طري جنة اهلل ..الذي سيعشش
فوق سدرة املنتهى ..وتلك هي اللحظة التي يكون
فيها الشيطان سيدا عىل من اختاروه واختارهم.
وأنت ...أنت ستصل أالن حتام  ..تتالقفك
العيون ,وترسو بك املنايا ..عىل راحة األكف
النبوية التي سرتمي بالدم الطاهر نحو السامء
وعندها ستسقط كل قوانني اجلاذبية وتكشف
عن قوانني من طراز آخر هناك حيث احلسني
يقف بموازاة املوت لينتج احلياة..
احلياة التي شاءها اهلل وأشار إليها حممد ورسمها عيل..

بقلم :حيدر عبد اهلل ألشطري

'<mCiC-

يا سهم اجلبن  ..كم حرملة وراء نبلتك
اليزيدية املحملة برؤوس من نار وكم
عمر خلف قوسك الزيادي املؤطر
بالغدر ..؟
ها أنت ..ستصل أالن  ..تشارف عىل
سكب الساموات السبع من نحر عبد
اهلل ..والتي ستصعد برباق النبوة نحو
اهلل لتثمر حياة أبدية ..وكأين بك عىل
مقربة من كل زينب جادت هبا فاطمة
من قلب عيل ,فصارت تعد الواحد
تلو نفسه يف سفر الشهادة اخلالد.
انك عىل شفا دمعة حترق حزن
األرض ومل يبقى من الوقت
سوى بعض حروف ومتسع
لعويل الرزايا عىل مر
العصور ..
ها أنت....تعرب اللحظات,
وتوجع قلب اخليام ,وحترق
الفرات  ..تفج اهلواء
احلسيني لتمأل ارض الروح
بدخان الدموع..
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miac/
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
لتأمرن
بالمعروف
ولتنهن عن
المنكر ،أو
ليستعملن
عليكم
شراركم،
فيدعو
خياركم فال
يستجاب
لهم
الدرة
الباهرة
ص 38بحار
االنوار ج75
ص 354ح10

مرحلة
اتخاذ
قرارات
تخص
مسارك
التعليمي
14

احلياة واح��دة ..هي كل ما لدينا،
ال نعلم ك��م ع��دد س��ن��واهت��ا ..وال
ايامها وال ساعتها ،رصيد جمهول،
ال نستطيع ان نحدد ايامه ،لننفقها
بشكل صائب.
ه��ك��ذا جعلنا اهلل ن��واج��ه ه��ذا
الغموض وه��ذا التحدي ..بحثا
عن مقومات النجاح ،حيث اودع
ُ
اهلل يف ك��ل ان��س��ان م��ن امل��ه��ارات
والقوة والطاقات ما يستطيع به
ان يلون حياته ،فيجعلها ملونة
مجيلة تستهوي القلوب ،او متنافرة
االلوان تنرصف عنها االفئدة.
فيسأل االنسان نفسه ما هو اغىل
خملوق يف الوجود وما الذي جيب
ان احبه وافضله عىل اجلميع؟ انه
انا (اغىل خملوق واحب خملوق اىل
نفيس وجيب ان اسعى كي احصل
عىل افضل ما يف الكون ّيل).
وتتساءل تلقائي ًا :ما هو افضل ما
يمكن ان اعطيه لنفيس؟
يأيت اجل��واب هو الكامل والتميز،
فالعناية بإيصال النفس اىل كامهلا من
اهم ما جيب ان يسعى اليه االنسان
وكلام التفت اىل ه��ذه احلقيقة يف
سن مبكر كان ذلك ادعى للنجاح
والتوفيق.
ومرحلة الشباب هي اهم مرحلة
يف حياة االنسان ففيها تتشكل قيمه
ومبادئه وطموحاته ومعتقداته التي
تأثر عىل ما تبقى من حياته ..فكلام
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كان عدد الشباب يف دول��ة ما؛ له
النسبة االك�بر يف مكون املجتمع،
تعترب هذه الدولة فتية ،وكلام كان
هذا الشباب واعيا منضبط ًا حتت
منظومة فكرية جتمعه وقيادة حكيمة
تقوده ولديه القدرة عىل التعبري عن
نفسه اعتربت الدولة قوية حيسب
هلا الف حساب وان ُصغر حجمها.
لذلك جتد كثري من شبابنا يعي ان
الشباب راس مال الدولة واملجتمع
واالرسة ،فال يسمح الحد ان يقلل
من تقديره وأمهيته.

ويقول سيدنا ام�ير املؤمنني عيل
(عليه السالم) :
احتسب انك جرم صغري
وفيك انطوى العامل االكرب
وم��ن ه��ذا البيت ال���ذي يغنيك
ببالغته تعي الرسالة املهمة التي
يوجهنا هلا (عليه السالم) وهذه
الرسالة تبدأ بالتخطيط هلا يف ريعان
العمر( ..الشباب) ملا هلذه املرحلة
من امهية يف اختاذ القرارات املهمة
وامل��ص�يري��ة ال��ت��ي حت��دد مسريتك
وحياتك القادمة لفرتة طويلة.

كيف ستكون لك شخصية متميزة
قيادية؟ متتلك قرار منهجية احلياة،
وماذا تريد ان تكون حياتك؟ حياة
املفلحني او حياة الضالني ،كل هذه
ال��ق��رارات مع خطورهتا جيب ان
تتخذها وانت يف هذه السن اليافع
وان حتسن االختيار والتخطيط.
وتساؤلك ،كيف نخطط حلياتنا؟
وما هي اول خطوة نخطوها كي
تكون شخصية مميزة وقيادية؟
اول خطوة يف التخطيط للحياة:
 -1التعلم :بدون العلم واملعرفة
ال يستطيع االنسان االنطالق نحو
اهدافه ،سواء كان التعلم فكري ًا
عقلي ًا  ،ام تعلم مهارة مهنية او
اجتامعية ولكن أي��ة العلوم التي
تأيت يف مقدمة ما جيب ان حترص
عىل تعلمه او ً
ال؟ اجلواب :من عند
اهل البيت (عليهم السالم) ،واول
علم جيب ان تسعى اىل تعلمه كي
يكون ختطيطك سليام هو (التفقه
يف الدين) ،فهو رأس كل العلوم
ِ
ومعينها مجيعا.
وعن التفقه يف الدين خالل سني
ال��ش��ب��اب االوىل ي��ق��ول االئ��م��ة
(عليهم ال��س�لام) ب��درج��ة ملفتة
لالنتباه ،تصل اىل ان جيرب الشاب
عىل تعلمه ،فيقول االمام الكاظم
(عليه السالم)« :لو وجدت شابا
من شباب الشيعة ال يتفقه لرضبته
رضبة بالسيف»( .فقه الرضا (عليه
السالم) ..)337/1
ويعد االمام الباقر (عليه السالم)
ال��ش��اب ال���ذي ال يتفقه بالدين
بحاجة اىل عملية تأديب فيقول

(عليه السالم)« :لو اتيت بشاب
من شباب الشيعة ال يتفقه ألدبته».
(املحاسن.)760/357/1 :
ورب سائلٍ يسأل مل��اذا كل هذا
َّ
احل��رص عىل التفقه املبكر؟ يبني
السبب يف ه��ذا التشديد االم��ام
الصادق (عليه السالم) يف أمهية
«لست أحب
التفقه يف الدين قائال:
ُ
أن أرى الشاب منكم إ ّ
ال غادي ًا يف
حالني (إما عامل ًا أو متعل ًام) فإن مل
ضيع أثِ َم،
فرط
وضيع ،فإن َّ
َّ
يفعل َّ
وإن أثم سكن النار وال��ذي بعث
حممد ًا باحلق»( .آم��ايل الطويس:
.)604/303
حب االئمة عليهم السالم لشيعتهم
 :االئمة عليهم السالم حيبوننا كثريا
وحيرصون علينا ،وحيبونكم اهيا
الشباب حبا مجا اكثر مما حتبون
انفسكم وحيرصون عليكم ،فال
يريد االمام الصادق (عليه السالم)
ان تضيعوا يف متاهات النفس
واهل��وى ،خشية ان تكون النتيجة
اىل جهنم.
والفقه املنجي ليس املقصود بالتفقه
ملعرفة احكام العبادات الصالة
والصوم فقط؛ بل فقه املعامالت
وفقه املجتمع والعالقات االنسانية
واالجتامعية ،حتى ال نتحرك اال
ونحن نعلم حدود ما يقربنا من اهلل
وما يبعدنا عنه ،ألننا بالنهاية نريد
ان تنتهي حياتنا هناية سعيدة.
والتخطيط السليم هو ما يريده
االم���ام (عليه ال��س�لام) للشباب
ُ
يف ان خيطط حلياته ختطيطا سليام
تكون نتيجته ان يكون انسان ًا

حر ًا واعي ًا ،مسيطرا عىل قراراته،
ويعلم اين يضع خطواته ،ويعرف
كيف يقتطف النجاح الدنيوي
واالخروي الذي يدخلنه اجلنة.
أما القيادة واالدارة :عنرصان مهامن
يف شخصية االنسان من املمكن ان
جتتمع الصفتان يف شخص واحد
ومن املمكن ان تفرتقا ،وممكن ان
تكون قياديا المعا ولكن اداري��ا
فاشل ج��دا ال تستطيع ان تدير
عملية طبخ طبق ناجح او حتى ان
تدير لعبة ملجموعة.
وم���ن امل��م��ك��ن ان ت��ك��ون م��دي��را
تنفيذيا تضع كل يشء يف مكانه
بالشكل السليم والصحيح لكنك
ال تستطيع ان تبتكر اف��ك��ارا او
ختلق اهدافا للمجموعة التي تعمل
معك.
فام الفرق بني القيادة واالدارة؟
«االدارة» :هي ما هتتم بتحسني
االداء مع تقليل اجلهد والوقت
والتكلفة ،وااله��ت�مام باحلارض
وحماولة حتسينه.
أما «القيادة» :فرتكز عىل اهلدف
واملستقبل واالن��ج��از وتركز عىل
االن��س��ان ،القيادة وتعني بوضع
االه��داف والتخطيط لتحقيقها،
وحت��ري��ك ال��ن��اس ن��ح��و اهل��دف
لتحقيقه.
الشخصية القيادية واملجتمع :قد
يقول البعض ان شخصيتك قيادية
لكن ال تسمح ل��ك الفرصة ان
متارس هذه القيادة يف جمتمعك او
حميطك.
األه���م وامل��ه��م (ان���ا ام االخ���ر):

miac/
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
من لم
يقدر على
ما يكفر
به ذنوبه،
فليكثر من
الصالة على
محمد واله،
فإنها تهدم
الذنوب
هدما
بحار االنوار
ج 91ص2
جامع االخبار
ص68

اتخاذ قرار
الزوج
وهل
سيكون
اختيارك
مناسبا
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miac/
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
الصالة على
محمد واله
تعدل عند
اهلل عز وجل
التسبيح
والتهليل
والتكبير
بحار االنوار
ج 91ص47
ح 2امالي
الشيخ
الصدوق
ص68
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نتوقف عند جوهر مهم يف مسألة
القيادة فأهيام اوىل باهتاممي االوىل،
ق��ي��ادة نفيس ام ق��ي��ادة املجتمع؟
قيادة النفس وادارة احلياة او ً
ال:
فمن ينجح يف قيادة نفسه وحتديد
اهدافها وحتقيقها ،وحيسن ادارة
حياته سوف يكون مؤهال لقيادة
االخرين بشكل تلقائي ال حيتاج
فيه اىل ب��ذل املجهود ألن الناس
تنجذب للقائد املسيطر عىل نفسه
وع�لى زم���ام االم���ور ،ومم��ا تقدم
فاهلدف االول هو قيادة النفس
وادارة احلياة..
رصاع القادة:
االداري الناجح :عنرص مهم يف
احل��ي��اة ،وب��دون االدارة والتدبر
ختتل موازين احلياة ،وكثري
من اسباب فشل اآلمال
واالحالم واخلطط هو
عدم القدرة عىل ادارة
مقومات احلياة املوجودة
فعال للوصول ألفضل النتائج.
فال يوجد ما هو اثمن من ادارة
حياتك ،ويومك ومستقبلك ،يوما
بيوم وعاما بعام حتى تستطيع ان
حتقق االه���داف التي وضعتها،
فكثريون يستطيعون ان يرسموا
امجل االهداف ،ولكن القليل منهم
من يستطيع ان حيققها.
اذا اول عنارص االدارة واملدير
الناجح :العزيمة واالرادة ،فمن
يستطيع حتقيق اه��داف��ه ه��و من
يملك االرادة القوية والعزيمة
الثابتة ،واس��س االدارة واملدير
الناجح تعتمد عىل:
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 -1ان تكون هذه االدارة تقوم عىل
اسس الوحي االهل��ي ،فاهلل وضع
لك منظومة متكاملة كيف متارس
حياتك بأفضل طريقة حتقق لك
كل خري وتفوق وقوة.
 -2اس���اس ادارة حياتك البد
ان حترص عىل كرامة االنسان –
كرامتك وك��رام��ة املحيطني بك
وكرامة كل البرش.
 -3ان حتقق اع�لى معايري القيم

االخالقية ..ال تقبل إال ان تكون
االفضل اخالقا وسلوكا وقيام..
فاملدير الناجح هو من يعرف كيف
يدير دفة حياته نحو االمام باالجتاه
الصحيح.
 -4ان تفكر يف اق�صر الوسائل
الصحيحة التي توصلك ألهدافك
فكل الطرق امللتوية تنتهي بالفشل،
واخل��ي��ب��ة والب���د ان ي��دف��ع ثمنها
االنسان غاليا ولو بعد حني.
 -5ان تضع خطط مرحلية لتحقيق
كل هدف وتتيح لنفسك الوقت
ال��ك��ايف لتحقيق اهل��دف دون
تالعب بالوقت.
والقيادة ال تعني بالرضورة ان
تكون علام يف مكان وصوتك
االع�لى يف كل جتمع وان جتمع
حولك اكرب عدد من الناس..
ال فالقيادة بمعانيها اعمق
من ذلك.
ف��ل��ي��ك��ن ه��دف��ك ان
خت����ط����ط حل���ي���ات���ك
لتكون قائد ًا ومديرا
حل���ي���ات���ك ض��م��ن
منهج اهلي تبحث
ف��ي��ه ع��ن ك��ل ما
اعطانك اهلل من
عطايا ومواهب
ومنحك
اس��ت��خ��دام��ه��ا مج��ي��ع��ا فيام
يقربنك منه ج��ل ع�لاه..
فال نبخس قدر أنفسنا
ومهاراتنا..

ك ..بين الشرع والموضة
حجاب ِ
ُ

بعض الفتيات يف الوقت احلارض يتأرجح حجاهبن ما بني الرشع واملوضة ،فسابق ًا كان احلجاب
ال يكتمل إال بالعباءة التقليدية والتي نتربك بتسميتها بالزينبية ،لكن مع مرور األيام ظهرت
الكثري من أنواع احلجابات ،مثل العباءة اإليرانية املفتوحة والعباءة اخلليجية ذات األزرار
وظهرت أيض ًا (اجلبة) أو ما باتت تعرف بـ (العباءة اإلسالمية) والتي تكون بلون واحد وهو
األسود و(فصاهلا) ضيق يف أغلب األحيان فتربز تفاصيل اجلسم ،وكذلك اجلبة الرتكية امللونة ثم
لفات احلجاب العرصية (الشال أو اإليشارب) املنترشة هذه األيام ،وكذلك استخدام الفتيات
أللوان األحجبة الفاقعة التي جتلب انتباه الناظر ،إىل غري ذلك من مظاهر االلتفاف عىل احلجاب.
إن االهتامم الزائد باملوضة أفقد
احل��ج��اب رشعيته ألن األن�ماط
اجلديدة أضحت بعيدة عن معناه
األس���ايس وه��و (ال��س�تر) أي أن
يكون ساتر ًا لشعر امل��رأة وبدهنا،
وأص��ب��ح يلبس ب��داع��ي التقليد
للمجتمعات األخ��رى وليس بام
يتناسب مع الدين وتقاليد املجتمع
الذي نولد ونعيش يف نطاقه.
هنا ويف ه��ذه اللحظة يتبادر إىل
أذه��ان��ن��ا ال��س��ؤال :مل���اذا التقليد
للغري؟! مل��اذا ولدينا أمج��ل قدوة
نقتدي هبا وه��ي حبيبة الرسول
وبضعته فاطمة الزهراء (عليها
السالم).
تلك املرأة الكاملة التي رضب لنا
أروع األمثلة يف حجاهبا وعفتها
حتى روي أهنا كانت جالسة ذات
مرة عند أبيها رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) إذ استأذن عليه ابن أم
مكتوم وكان رج ً
ال أعمى ،وقبل
أن يدخل عىل النبي قامت فاطمة
الزهراء وغادرت الغرفة ،وعندما
ان�ص�رف اب��ن أم مكتوم ع��ادت
لتدخل عىل أبيها مرة ثانية ،وهنا

سأهلا النبي الكريم ع��ن سبب
خروجها واب��ن مكتوم أعمى ال
يراها؟
فقالت (عليها السالم)( :إن كان
ال ي��راين فإنني أراه ،وه��و يشم
ال��ري��ح أي يشم رائ��ح��ة امل���رأة)،
هكذا كانت سيدتنا فاطمة الزهراء
روح���ي هل��ا ال��ف��داء يف حجاهبا
وتعاملها مع الرجل األجنبي فلام
ال نجعل فاطمة الزهراء (عليها
السالم) قدوتنا؟
ص��ح��ي��ح أن االن���ف���ت���اح عىل
املجتمعات األخ��رى واالهتامم
باملوضة يشء حمبب ،خاصة للفتاة
لكن عندما ننظر إىل من حولنا
فيجب علينا أن نأخذ منه ما يناسبنا،
ويناسب ديننا ونرتك الباقي لغريها
ٌ
كل ينتقي ما يناسبه ،وال ننجرف
بطوفان املوضة الذي يأخذنا تياره
بعيد ًا عن الدين ،ليخرج بنا عن ما
هو مألوف وهيوي بنا إىل الذوق
املبتذل ،فليس ك��ل يشء جديد
وعرصي يكون مجي ً
ال بالرضورة
وهكذا العكس بالعكس ،فهناك
الكثري من التصاميم واملوديالت

بقلم :نغم املسلامين

العرصية مبتذلة وواجبنا نحن أن
نبتعد عن املبتذل ،واجلميل نأخذ
منه املناسب ف��ق��ط ،بحسب ما
نصت عليه آيات قرآننا الكريم.
أخري ًا ..ال تنيس عزيزيت أنك فتا ُة
ُ
وزوج���ة املستقبل واألم
ال��ي��وم،
فكوين مثا ً
ال حيتذى به اآلن ويف
املستقبل.

0&]>&Ga
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
لو خلت
األرض
طرفه عين
من حجه
لساخت
بأهلها
علل
الشرائع
ص 198ح21
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
عليكم
بسالح
األنبياء،
فقيل له:
وما سالح
األنبياء يا
ابن رسول
اهلل؟
فقال(عليه
السالم) :
الدعاء
بحار االنوار
ج 75ص354
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الواجبات الزوجية للمرأة في االسالم
إن أي ق��ارئ أو باحث يقف حائرًا ،حينما يريد ان يتناول عادة
حد ما مفتقرة
موضوع واجبات المرأة ،فالدراسات عن المرأة الى ٍ
إلى المصادر التاريخية.
وان المؤرخين سواء في البالد العربية أو اإلسالمية أو الشرقية
ّ
الكتاب والرجال العظماء وسير
أو الغربية ،دنوا كثيرا من تراجم
الشعراء واألدباء ولم يعطوا العناية الكافية إال لسرد حوادث
الملوك والسالطين واألبطال واألمراء.
وتارخينا املوجود بني أيدينا تاريخ
أف���راد ال ت��اري��خ جمتمعات ،ومل
يتعرضوا للمجتمعات حوهلم،
اقتصادي ًا أو اجتامعي ًا أو فكري ًا سعة
وضيق ًا ،إال فيام يمس حياة هؤالء
األفراد.
وملا مل متثل امل��رأة إال البعض من
ه��ؤالء األف���راد ،ظلت منحرصة
ض��م��ن ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات التي
تناسى الباحثون دراس��ة أحواهلا
عرب العصور ذل��ك الن املجتمع
يف العصور القديمة وما يزال رغم
تطور احلياة الفكرية لدى البرش،
ال ينظر اليها كعنرص فعال له امهيته
يف دفع عجلة التاريخ وله احرتامه
ومكانته؛ بل ينظر اليها كأنثى هلا
رقتها وجاذبيتها.
لذا اختارت جملة «العائلة املسلمة»
لقرائها الكرام ِكتاب «الواجبات
ال��زوج��ي��ة ل��ل��م��رأة يف االس�ل�ام»
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للكاتب االيراين الدكتور رضا باك
نـجاد ،ملا فيه من جهد بينّ لكاتبه
يف تقديم النصيحة واملعاجلة ملا يقع
من اخطاء اجتامعية ،ظلت نتائج
وقوعها م��ن امل��ايض إىل الوقت
احلارض مستفحلة ،وهذا الوصف
للكتاب ال يأيت انطالقا من كونه
كتابا سحريا لكن نجده يعيد العقد
املستعصية اىل مسبباهتا االساسية
التي غالبا م��ا تكون بسيطة أو
تافهة ،فيسهل علينا تقويم ما اعوج
منها واصالح ما فسدَ  ،منطلقا يف
كل رؤاه من نظرة اسالمية عميقة
تتوائم مع نمط حياتنا الرشقية..
وحيث يبحث القراء عن تطور
ح��ي��اة امل����رأة يف ال��زم��ن القديم
واحلديث ،ومدى تقدمها يف ميدان
الثقافة والفكر واحلياة االجتامعية
يف ظ���ل اإلس���ل��ام ،س��ي��ج��د ان
ألطروحة هذا الكتاب ثمة معايري

اعداد:حسني النعمة

ينطلق منها يف رؤيته ،ال تشذ مع
مضامني أحاديث كثرية مروية عن
رسول االنسانية حممد (صىل اهلل
عليه وآله) ومنها عىل سبيل املثال
حديثه الرشيف (ص�لى اهلل عليه
وآله)« :لو أمرت أحدا أن يسجد
ألح��د؛ ألم��رت امل��رأة أن تسجد
ل��زوج��ه��ا» ،ه��ذا م��ن جهة ومن
جهة اخ��رى فان املسألة ال تقف
عند هذا احلد بل تتعدى لتقديم
اإلرشادات الكفيلة بتفادي وقوع
اخللل مستقبال يف العالقات بني
الزوج وزوجته ،ويقابلها جانب
ث��ان للمؤلف نفسه حيث حشدَ
فيه ارشادات ال تقل كام وكيفا عام
ورد يف الكتاب من ارشادات هذا
فضال عن تعزيز االرشادات بسري
بعض الشعوب التي تقفو هذا
املنحى وحتث امل��رأة عىل تقديس
زوجها اىل درجة العبادة.

وسيجد القارئ أن امليزة االساسية
للكتاب أنه يسلط األض��واء عىل
اجل��ذور اخلفية التي منها تنبت
امل��ش��اك��ل واخل�لاف��ات العائلية
وتنمو وتتفرع وتقيض اىل النفور
والكراهية وامل��ش��اج��رات  ..ثم
أن الكاتب مل يتوانى عن تقديم
االرشادات الوقائية والعالجية.
وتأيت خالصة الكتاب يف التفاتة
امل��رأة اىل التعامل اجتامعيا بنقاء
ومودة وكذلك اىل التزاوج العقيل
بني الرجل وامل��رأة قبل التفكري
بموضوعة التزاوج البدين أي أن
التقاء اجلسدين لكفي لقضاء لنيل
اللذة احليوانية لكن كل ما يمكن
أن يقرتن بينهام باستثناء اجلسدين
يمكن ان يعطي لزواجهام بعدا
إنسانيا وجيعل بينهام حياة مشرتكة
وكيانا واحدا.
ك�ما ي��ع��رج امل��ؤل��ف يف كتابه اىل
عناوين متنوعة تبدأ م��ن حياة
الشابة وع�لاق��ة الفتاة بالعائلة
اىل ال��زوج��ة ودوره����ا يف ادارة
البيت وتربية االب��ن��اء ،وكيف
تكن أم ال��زوج وام ال��زوج��ة اىل
جمموعة من اآلداب والواجبات
االج��ت�ماع��ي��ة ومج��ل��ة م��ن امل��ع��اين
السامهة يف اقامة حياة اجتامعية
هانئة وسعيدة مفعمة باملرسات
يف طرق الدفاع عن الزوج واسس
املساواة واشارة اىل اخبار اآليات
الكريامت فيام ورد ع��ن النساء
ال��ع��ظ��ي�مات وارداهت�����ن حلياهتن
اجتامعيا واقتصاديا وص��وال اىل
هناية مشارف احلياة.

يف خضم التنوع ال���ذي تصدر
ع��ن��اوي��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب سيجد
القارئ انه مستمتعا ومستفيدا؛
ب��ل ومستجيبا لفتح اف���اق يف
احلياة ،كام سيتعرف عىل أن املرأة
ظلت تتخبط يف ال��ظ�لام حتى
ظهر االس�لام وك��ان هلا بجميع
نظمه وق��وان��ي��ن��ه احل��ل الوحيد
الذي رسم للمرأة طريق ًا حمدود ًا،
واهنجها منهاج ًا صحيح ًا ،وخط
هلا درب ًا واضح ًا ،وأبان هلا دورها
يف احلياة وم��دى مسؤولياهتا يف
املجتمع ،واظهر قيمتها ومنزلتها

مع اآلخرين ،وسن هلا يف القوانني
حقوق ًا وواجبات ،وأعطاها ما مل
يعطه من قبله وال من بعده أحد
من االمم والشعوب.
ففي آداب اإلس�لام واخالقياته
ومعنوياته  ،ما يقوم بأعظم دستور
للحياة  ،يف أروع ص��ور احلياة
واس�ماه��ا  ،وللحضارة يف أرقى
ما تصل اليه احلضارة  ،يصوغ
املعامالت  ،والعالقات احلياتية
عىل العدل واإلنصاف ( ان اهلل
يأمر بالعدل .

lp%>Z
.&/] jW
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
صاحب
النعمة
يجب عليه
التوسعة
على عياله
وسائل
الشيعة
ج 21ص540
ح27807
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
المرض
للمؤمن
تطهير
ورحمة
وللكافر
تعذيب
ولعنة ،وان
المرض
ال يزال
بالمؤمن
حتى ال
يكون عليه
ذنب
بحار االعمال
ج 78ص183
ح35

كيف تتعامل مع طفلك
ذا االحتياجات الخاصة
سابقا عندما يولد طفل معوق للعائلة فاهنا تصاب باحلزن وترتك هذا الطفل من
غري مراعاة بل اهنا ختفيه عن انظار الضيوف وذلك ألسباب عديدة منها:
 -1التكلفة املادية الكبرية .
 -2قضاء األرسة وقت طويل يف تلبية احلاجات الشخصية للطفل اخلاص مثل
تناول الطعام وارتداء املالبس واستخدام احلامم .
 -3رفض املجتمع أحيان ًا لألطفال الذين لدهيم إعاقات.
 -4احلد من نشاط األرسة يف مجيع النواحي خاصة يف ظل وجود طفل متخلف
عقلي ًا.
 -5عجز بعض األرس عن السيطرة عىل ترصفات الطفل العدوانية أو كثرة احلركة
العشوائية.
ومن بني انواع العوق هو التخلف العقيل والتخلف العقيل هو:
انخفاض ملحوظ في األداء العقلي
العام  ،يصاحبه عجز في الس���لوك
التكييف���ي مما يؤثر س���لبا على أدائه
فيك���ون بحاج���ة دائمًا إل���ى رعاية
وإشراف ودعم خارجي في نواحي
النض���ج والتعليم والتوافق النفس���ي
وقد يكون التخلف العقلي بس���بب
عوامل وراثية أو مرضية أو بيئية.

ح������اج������ات ن��ف��س��ي��ة
اج���ت���م���اع���ي���ة ل����ذوي
الحاجات الخاصة:

عندما نتحدث عن طفل خاص يجب
علينا أو ًال ع���دم تصنيفهم أو احلط
من إنس���انيتهم بسبب اختالفهم عن
اآلخرين وإنهم يواجهون مشكالت
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خاص���ة بهم تتعلق بالذات والتصور
اجلس���مي والغض���ب واالعتمادية،
ولذلك يجب التعامل مع اإلنس���ان
ككل متكامل.
وكذلك مش���اعر الغضب واإلحباط
مع كل عمر يتقدم به الطفل مثل:
 -1العمر عند املشي.
 -2العمر عند التكلم.
 -3تقدم األخوة األصغر سناً.
 -4التفكي���ر بالراعي���ة عن���د تقدم
الوالدان بالعمر.
وه���ذه األش���ياء تعتبر م���ن مظاهر
اكتشاف حالة اإلعاقة لدى الطفل ،
ولذا عليكم أيه���ا الوالدان العزيزان
أن ترضيا مبا قس���مه الله لكما وأن

تفكرا باألجر العظيم الذي س���وف
يؤتيه الله لكما -إن شاء الله تعالى-
نتيجة الصبر واالحتساب في رعاية
ه���ذا الطفل اخل���اص ،وأن تواجها
اآلخرين وتعتزا بالطفل وتش���جعانه
عل���ى التعلم والتق���دم والتطور في
جمي���ع النواحي النفس���ية والتكيفية
والتعليمية لكي يقوم بخدمة نفس���ه
واالعتماد عليها.
وأن املكاب���رة وع���دم الرض���ا ع���ن
اإلعاقة والقول ب���أن الطفل طبيعي
وخاصة في حاالت التخلف العقلي
إمنا هي ضرر على الطفل وال فائدة
منها.
لذا يجب التخلص من هذا الشعور

ف���وراً وكذلك يج���ب عدم اللجوء
إل���ى احلماية الزائدة م���ن الوالدين
للطف���ل ب���ل يترك يت���زود بخبرات
احلياة حتى يتكيف مع الواقع الذي
يعيش فيه.
وعلى اآلخرين (األقارب وغيرهم)
تقدير مشاعر الوالدين والتذكر بأن
لهما مش���اعر وأحاس���يس والتفكير
مبشاعرهما من حيث احلرص على
الطف���ل واخلجل من اآلخرين الذي
رمبا يكون ه���ذا الطفل من نصيب
أحدهم وكذل���ك عليهم (األقارب
واألصدق���اء) عدم جتاه���ل الطفل
عالني���ة أو غير عالني���ة بل عليهم
تقبله كأي طفل آخر.

ك��ي��ف ت��ص��ب��ح م��درس��ًا
ناجحًا لطفلك:

 -1اختر لطفلك نش���اط مناس���ب
يكون متوفر لديه ومحبب له.
 -2اختر لطفلك نشاط بسيط وتدرج
ف���ي صعوبت���ه ألن النجاح س���وف
يدف���ع الطفل واألب لالس���تمرار،
ومث���ل ذلك اختب���ار لونني فقط أو
ش���كلني لتعلي���م وتدري���ب الطفل
ثم الت���درج في الصعوب���ة بإعطائه
مواضيع أخ���رى ويضاف موضوع
واح���د فقط في كل م���رة على ما
تعلمه سابقاً.
 -3تعلي���م وتدري���ب الطفل على
تسمية األش���ياء املنزلية مثل املطبخ
احلمام -غرفة النوم. -4أعط طفلك ش���يء آخر لعمله
مع االستمرار بالنشاط األول.
 -5نوع النش���اط وال تقتصر على
نش���اط واح���د لكي جتع���ل الطفل
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يكتسب مهارات جديدة ويبتعد عن
امللل.
 -6ش���جع أف���راد العائلة اآلخرين
على املش���اركة في تدريب وتعليم
الطفل.
 -7وض���ع برنام���ج تدريبي للطفل
بإش���راف الوالدي���ن ومش���اركة
األخصائي�ي�ن واملعني�ي�ن ف���ي ه���ذا
اجملال.

إرش��ادات مهمة لولي
األمر يجب إتباعها:

 -1امت���دح جناح طفلك واألش���ياء
الت���ي يعملها بش���كل صحيح مهما
كانت صغيرة س���واء بالكلمات أو
االحتضان.
 -2اعمل على تعدل سلوك طفلك
بطريقة غير مباش���رة مثل ذلك «ال
تق���ل لطفلك هذا خطأ واعمل كذا
وكذا» بل قل له الش���يء الصحيح
ودع���ه يحاول أن يقول���ه أو يعمله
مثلك.
 -3تكل���م م���ع طفل���ك بوضوح
وصوت عادي.
 -4اس���تخدم أكث���ر م���ن طريق���ة
للتح���دث مع طفلك عن األش���ياء

ودعه يلمس ويتذوق ويشم األشياء
ألن اس���تخدام احلواس يفيده كثيراً
ورما تك���ون بعض احلواس ضعيفة
لديه.
 -5ك���ن ق���دوة للطف���ل اعمل ما
تقول وال تقل شيئًا ثم تنفذ غيره.
 -6قدم لطفلك العاطفة اجلس���مية
مث���ل االحتضان واللعب جس���ديًا
معه.
 -7وض���ح لطفلك األش���ياء قدر
اإلمكان ووفر له اخلبرات املتنوعة.
 -8غير أس���لوبك لتعلي���م الطفل
إذا ل���م تنج���ح طريقت���ك األولى
واس���تخدم أكثر من بدي���ل لتعليم
وتدريب الطفل.
 -9خاطب طفل���ك بطريقة عادية
وخص���ص م���ن  5إل���ى  15دقيقة
يوميًا لتعليم الطفل نشاط جديد أو
إعادة نشاط قدمي.
 -10عامل طفل���ك بنفس التقدير
واالحت���رام ال���ذي تعام���ل ب���ه
أصدقاءك.

قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
اذا اكتهل
الرجل فال
يدع أن
يأكل بالليل
شيئا ،فانه
اهدا لنومه،
وأطيب
للنكهة
محاسن
البرقي422:
ح208
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َ
ألكمل المسيرة
متضي بنا السيارُة مسرعة في شمس الظهيرة الى منطقة في كربالء منطقة الفريحة ،نحمل معنا شعورا
ثقيال لعظم مصابهم ونحن ننظر الى املنطقة البعيدة شبه الفارغة من البيوت باستثناء بعض البيوت
املتفرقة التي ال تزال قيد االنش���اء يس���تقبلنا (س���يف الصغير) بابتسامته اجلميلة وبدلته العسكرية
وبريق ذكاء كاد يتوقد من عينيه ،يس���بقنا الى بيتهم الصغير اجلديد الذي لم يتس���ن لوالده
البطل الش���هيد ان يكمل بناءه وتس���تقبلنا ( أم حسن ) بش���موخ يحيط بها اطفالها الثالثة
وترح���ب بن���ا بكل حفاوة العراقية االصيلة التي لم حتن االالم رأس���ها ولم يثقل حتمل
املسؤولية ظهرها لتنحني له بل حملتها بكل صبر ومحبة وسمو.
كان وجهها مطمئنا مفعما بالس���كينة
والصبر وهي تسترس���ل في احلديث
بشوق شجي عن زوجها الذي اختار
اآلخرة على الدنيا واس���تجاب لنداء
املرجعي���ة بالدفاع عن بلده ودينه،
ت���اركا لبيت���ه الذي ل���م ينته منه
وزوجت���ه البعي���دة ع���ن اهلها
واطفال���ه الصغ���ار احملتاج�ي�ن
لوج���وده معه���م يتعهده���م
بحنانه ورعايته..
قرآن���ه وكت���اب الدع���اء
موض���وع بعناي���ة عل���ى
الطاولة الصغيرة وصورته
متأل فض���اء الغرفة يقول
انا هنا ..روحي هنا..
موج���ود معهم ارعاهم
م���ن عامل���ي فان���ا حي
وان دفنتم جسدي في
التراب..
طلبنا منه���ا ان حتدثنا
ع���ن الش���هيد س���عد
مهدي ب�ل�ال التميمي
الش���اب الذي استشهد
في س���امراء بع���د ان

22

AL-AAELEH MAGAZINE

اخبرت���ه زوجت���ه قبل س���اعات من
استش���هاده انه���م ينتظ���رون مولوداً
جدي���داً في رحم الغيب ،ويستبش���ر
ب���ه ابوه ولكنه لم يعلم انه لن يكون
موجوداً يستمع اول صرخاته ويحمله
بني ذراعيه..
فرصاصة القن���اص قضت على هذه
اللحظات كي يس���قط شهيدا مضرجا
بدمه كان ملتزما مؤمنا عاش���قا ألهل
البيت عليهم الس�ل�ام وضع له هدفا
ان يلتح���ق باب���ي عبدالل���ه احلس�ي�ن
(عليه الس�ل�ام) في مضيفه املتواضع
الذي افرد له قس���ما كبيراً من منزله
الصغي���ر ولم يكتم���ل البناء فال زال
املضيف ينتظر من يكمله حتى يستمر
في اس���تقبال الزوار كان زوجا محبًا
لزوجت���ه مكرما لها ويب���دو واضحًا
ان���ه كان هناك انس���جام وتناغم بني
روحيهما لكن عش���ق الش���هادة كسر
كل متعلقات الدنيا.
تتحدث عنه بفخر عن ش���جاعته في
حت���دي االعداء عن التزام���ه باجلهاد
حيث انه لم يكن يقبل ان يبقى ايام
االجازات الت���ي مينحها له اجملاهدون

في احلشد الشعبي املقدس فيختصر
االجازة الى يوم واحد يزور اسرته،
ينق���ل له���م صور بط���والت جنود
احلشد الش���عبي وابناؤه ينظرون له
بفخر مبهورين باالحداث..
كان متحفزاً لقت���ال االعداء يخرج
للجه���اد عند س���ماعه ب���أي تهديد
يعترض املنطقة وف���ي الليل يصف
قدمي���ه للمناجاة والص�ل�اة ترنيمة
عاش���ق ينتظ���ر ان يفتح ل���ه الباب
بالدخول حتى نال وسام الشهادة..
كان وقع اخلبر قويًا على أم حس���ن
تقول خمس���ة ايام بعد استش���هاده
كنت اهيم بالوادي ال اش���عر
بشيء مما حولي..
ولك���ن الل���ه

ربط على قلبي..
س���ألناها وماذا عن املس���تقبل كيف
استعدادك إلكمال املسيرة ؟
قال���ت  :اريد ان اكم���ل ما بدأ ،
ان بيتن���ا لم ينته بناؤه ولكن هذا ال
يهمني يهمني ان اكمل بناء املضيف
وألكمل عمله واسير بنهجه.
ان لي مشروعي الصغير اقوم بصنع
احللوي���ات وبيعها ك���ي انفق على
ابنائي ولكن بالتأكيد س���أربيهم
كي يس���يروا على
نهج���ه

..
هم فخورون ب���ه وانا ايضًا فخورة
وصابرة..
ودعناه���ا ونح���ن نحمل ابتس���امة
حزينة ولكن فخورون بها ومبثيالتها
من زوجات الشهداء الواعيات..
ونق���ول ال زال العراق بخير بوجود
امثال الشهيد وبوجود مثيالتها..
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
إنما يراد
من اإلمام
قسطه
وعدله ،اذا
قال صدق،
واذا حكم
عدل ،واذا
وعد أنجز
بحار االنوار
ج 75ص175
الدرة
الباهرة
ص37
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غفلة االباء عن االبناء
هذه القضية واقعية ونشير اليها لربما هنالك من يعايش احداثها
واليعلم بنتائجها فعليه ان يتنبه ويعالج الموقف قبل استفحاره
ويصبح حله باهض الثمن .
يتح���دث اب���و محمد عن مش���كلته
العويصة التي ج���اءت نتيجة اهماله
وف���ي حديثه هذا هو الرش���اد الغير
وليس ملساعدته على احللول.
يقول ابو محمد  :ولدي في العشرين
م���ن عمره  ،وكما هو معلوم وضع
ش���باب اليوم من حيث دراستهم او
تصرفاته���م صحي���ح الدولة تتحمل
الع���بء االكب���ر الن الدراس���ة م���ا
باتت تنفع وال اصحاب الش���هادات
يحصل���ون على وظيف���ة مع ضعف
احلالة املعيش���ية لنا حيث اننا بش���ق
االنفس ومبس���اعدة االقرباء استطعنا
من شراء منزل مبساحة  50متر مربع
لياوينا وبسعر  70مليون ،لذا حاول
ولدي ان يجد لنفسه عمل ويحاول
التوفيق بني الدراس���ة والعمل لس���د
مصاريف���ه من جهة ومس���اعدتنا من
جهة اخرى.
وبدا يعمل في محل له يتاجر باملواد
الكهربائي���ة واملوباي�ل�ات ،وعندم���ا
اساله عن احواله وطبيعة عمله يقول
( ماشيه واحلمد لله) ،واستمر احلال
على هذا املنوال.
وفي يوم اسود طرقت الباب فخرجت
فوجد ش���خصني يساالن هل محمد
موج���ود ؟ قلت لهم كال تفضال ما
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املطلوب ؟ اجابتا اجابة كالصاعقة ،
ق���اال  :نحن نطلبه  90مليون دينار
وان لم يس���دد سنش���تكي عليه في
الشرطة ،فلم استطع احلديث معهم
لش���دة الذهول  ،فقلت لهم سياتي
وان شاء الله خيرا .
انتظرت ولدي حتى جاء قبل انتصاف
الليل الساله عن هذا االمر.
اخلالص���ة ان ول���دي كان يعمل في
هذا احملل واستقرض مبلغ بالربا وقد
تراك���م عليه املبلغ وال يس���تطيع ان
يسدده  ،وانا االن امام خيارين اما
ان اترك ولدي لياخذ القضاء مجراه
او ابيع بيتي لتس���ديد الديون بالرغم
من ان س���عر البيت ال يكفي واالن

عائلتي اشبه مبن فقدت عزيز بل ان
فقد العزيز اهون مما انا عليه االن .
المجلة :
ال تغفلوا عن ابناءكم وال تتركوهم
يتصرف���ون وكانهم رج���ال من غير
مراقب���ة فانه���م مهما كان���وا يبقون
م���ن غير خب���رة وبعد نظ���ر النهم
ال يفك���رون بعواق���ب االم���ور قدر
تفكيرهم بتحقيق ما يريدون والبعض
منه���م يعلم بخطائه فيعلله حس���ب
مزاجه ليقنع نفس���ه بانه صحيح بل
البع���ض يعتق���د ان كان خطا ميكن
جتاوزه وهو ال يشعر بحجم خطائه.
والت حني مندم.

ودارت األيام
معلمة في أحد املدارس جميلة وخلوقة
س���ألوها زميالتها ف���ي العمل ملاذا لم
تتزوجي مع انك تتمتعني باجلمال ؟
فقال���ت :هناك امرأة له���ا من البنات
خمس فهددها زوجها إن ولدت بنت
فس���يتخلص منها وفع�ل�ا ولدت بنت
فقام الرجل ووض���ع البنت عند باب
املسجد بعد صالة العشاء وعند صالة
الفجر وجدها ل���م تؤخذ ،فاحضرها
إل���ى املن���زل وكل ي���وم يضعه���ا عند
املس���جد وبعد الفجر يجدها ! س���بعة
أيام مض���ت على هذا احلال ،وكانت
والدته���ا تقرأ عليها الق���رآن .....
مل الرج���ل فاحضرها وفرحت
املهم ّ
به���ا األم ..حمل���ت األم مره أخرى
وعاد اخلوف م���ن جديد فولدت هذه
امل���رة ذكرا ،ولك���ن البن���ت الكبرى
ماتت ،ث���م حملت بذكر آخر فماتت
البنت األصغر من الكبرى !!
وهك���ذا إلى أن ولدت خمس���ه ذكور
وتوفيت البنات اخلمس …!!
وبقيت البنت السادس���ة التي كان يريد
والدها التخلص منها !!
وتوفي���ت األم وكب���رت البن���ت وكبر
الذكور.
قالت املعلمة أتدرون من هي هذه البنت
التي أراد والدها التخلص منها ؟؟
إنها أنا تقول لهذا الس���بب لم أتزوج
ألن والدي لي���س له احد يرعاه وهو
كبير في السن وأنا أحضرت له خادمة
وس���ائق أما إخوتي اخلمس���ة الذكور
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فيحضرون لزيارت���ه ،منهم من يزوره
كل ش���هر م���ره ومنه���م ي���زوره كل
ش���هرين!! أما أبي فهو دائ���م البكاء
ندمًا على ما فعله بي ..
والش���يء بالشيء يذكر فقد حكي في
زم���ن اجلاهلية الت���ي كان الرجال فيها
ي���ادون البن���ت ان ام���راة ولدت بنت
وكان زوجها على سفر فاضطرت ان
تخف���ي البنت حت���ى ال يادها زوجها
عندم���ا يعود من الس���فر وبالفعل بقي
امر البنت سرا .
بلغ عمر البنت سنتني وفي احد االيام
كان���ت البنت مع امه���ا تلعب فدخل
الزوج فجاة واستغرب املشهد فما كان
من الزوج���ة اال مصارحته باالمر فثار
غضبه وق���رر دفن البن���ت وهي بهذا
العمر.
اخذه���ا الى م���كان بعيد وب���دا بحفر
احلفرة لك���ي يدفن البنت واثناء حفره
س���قط تراب على حليته وامتأل وجهه
بالغب���ار فنهضت البنت متس���ح التراب
والغب���ار من عل���ى وجه ابيها وهي ال
تعل���م انه يحف���ر احلف���رة ليقتلها وملا
نفضت الت���راب من على وجهه دفنها
ورمى عليها التراب.
هل هنالك قس���اوة وبش���اعة وجهالة
اقبح وابشع واجهل من هكذا مجتمع؟
وبالرغم من ذلك فقد استطاع نبينا نبي
الرحم���ة محمد صلى الل���ه عليه واله
ان يلغي هذه العادات اجلاهلية الس���يئة
وينهض بثقافة هذا اجملتمع اجلاهل.

AL-AAELEH MAGAZINE

25

تسوق العائلة
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
ال يجمع
المال اال
بخمس
خصال:
ببخل
شديد،
وأمل
طويل،
وحرص
غالب،
وقطيعة
الرحم،
وإيثار الدنيا
على اآلخرة
بصائر
الدرجات ج6
ص 308ح5
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ه���ذه الظاه���رة كثيرا ما نش���اهدها
في االس���واق او قد منارس���ها نحن
مثال الزوج يصطحب زوجته لشراء
بعض مستلزمات البيت وفي بعض
االحيان معهم اطفالهم  ،وهنا البد
لنا من االشارة الى بعض االمور من
ناحية ش���رعية واخالقية  ،فهنالك
بعض التصرفات الالارادية قد تكون
اخالقيا غير سليمة وتقود الى احلرام
وهنال���ك تصرفات غير ش���رعية لم
يلتفت اليها الزوج او الزوجة.
من االمور الش���رعية التي يجب ان
تلتف���ت اليه���ا العائلة ه���ي حجاب
الزوج���ة وان يراقبه���ا زوجها فلرمبا
يظهر من زينتها شيء بشكل عفوي
فينبهها لتجاوز ذلك .
عند ش���راء حاجة معينة يجب على
ال���زوج هو م���ن يتعامل م���ع البائع
ال ان يت���رك زوجت���ه تعامله وتطيل
احلديث معه .
عند اصطح���اب االطفال يجب ان
يك���ون تعامل الزوج�ي�ن معهم كل
حس���ب عمره فالرضي���ع ان امكن
يحمل في عربته اخلاصة او حتتضنه
امه حتت حجابها ( العباءة) والصغار
يجب ان ميسك بايديهم الزوج وان
ال يغف�ل�ا عنهم حلظة الس���يما عند
التوقف لشراء بضاعة ما.
ليس من املناس���ب ان يس���ير الزوج
خلف زوجته وهو يحمل احلاجيات
الت���ي اش���تروها ،كذل���ك ليس من
املناس���ب ان حتمل الزوجة البضاعة
AL-AAELEH MAGAZINE

م���ن غي���ر ان يس���اعدها زوجها ،
والس���ير مع���ا هو االفض���ل وعدم
االفت���راق او االختالف عند ش���راء
بضاعة معينة وان ال يفرض احدهم
رايه على االخر ،بل هنالك ادوات
مث�ل�ا املنزلية فهذه م���ن اختصاص
الزوجة .
في بعض االحي���ان يتمرد
الطف���ل عل���ى اهل���ه ف���ي
السوق فيبكي اما الصراره
على شراء حاجة
او لرمب���ا
ملعا نا ته
م���ن
ا ل���م
معني
فيتعام���ل
مع���ه ال���زوج
او الزوجة بقساوة
وحت���ى الض���رب
وس���ط الش���ارع
وه���ذا خط���ا النه
س���يزيد م���ن عناد
الطفل او س���يترك
اث���را نفس���يا عليه
وف���ي الوق���ت ذاته
تك���ون العائلة محل
نقد من قبل املواطنني،
فهنال���ك طرق س���ليمة
ملعاجلة املوقف وبشكل
ترب���وي يس���تطيع
رب االس���رة او االم

جتاوز هذا املوق���ف احلرج حتى لو
اضطرت بوعده بانها ستش���تري له
ما يريد مثال
من املعيب جدا ان ال يلتفت الزوج
ال���ى زوجته عندم���ا تتبرج او حتى
تتعطر بعطر يلفت االنتباه  ،معتقدا
ان هذه امور حضارية او لضعف
ش���خصيته امام زوجته فهذه من
احملرم���ات الت���ي مت���زق النظرات
السلبية عفة املراة .

ت��ن��ام��ي االدم����ان ع��ل��ى االرك��ي��ل��ة
واالنترنت وارتياد المقاهي
اخترن���ا لكم في هذا العدد موضوعة
ادم���ان الش���باب عل���ى االركيل���ة
واالنترني���ت وارتي���اد املقاهي ونحن
نعلم أن احلديث موس���ع لكل منها،
لك���ن اقتض���ى التنوي���ه بع���د رصد
مجل���ة العائلة ح���االت عديدة تخبر
بخطورة املشهد واخلوف من مستقبل
الش���باب وهو ما دعا املرجعية الدينية
الرش���يدة كذل���ك بأن حت���ذر خالل
خطب���ة اجلمعة في الصحن احلس���يني
املش���رف من بعض العادات الس���لبية
واملضرة بالصحة التي تؤثر سلبا على
الش���باب العراقي بصورة مباشرة من
خالل اس���تعمال االركيلة باس���تمرار
في املقاه���ي واالدمان على االنترنت
بصورة سلبية.
وأش���ار ممثل املرجعي���ة الدينية العليا
في كربالء املقدس���ة س���ماحة الشيخ
عبد امله���دي الكربالئي "اننا جند في
الفترات االخيرة تنامي بعض الظواهر
الس���لبية التي انتشرت بشكل واضح
لدى ش���ريحة الشباب وممارسة بعض
الع���ادات والتقالي���د التي تؤثر س���لبا
عل���ى صحتهم وبنائهم النفس���ي من
خالل اس���تعمال االركيلة في املقاهي
واالدم���ان عل���ى االنترن���ت بصورة
سلبية".
الي���وم ش���باب العراق يعيش���ون في
ضياع بني املعس���ل وفح���م االركيلة
ودخانها القاتل ،وبات االنيس مائها
ورائح���ة دخانه���ا في مش���هد يتزايد
يوميا بني االطفال املراهقني في س���ن

العاش���رة والرابعة عش���رة من العمر
ولعل االس���باب كثيرة منها التغييرات
الفيزيولوجية ل���دى املراهق خصوصا
الش���باب الذي ميلك قرارة ما يدفعه
لتجرب���ة كل م���ا هو جدي���د محاوال
التمرد على الذات وضعف س���يطرة
االهل وتغيير منظومة القيم باإلضافة
ال���ى عامل الف���راغ االجتماعي الناجت
عن البطالة .
وامللف���ت للنظر ان تدخ�ي�ن االركيله
في العراق أنتش���ر كظاهرة خصوصا
ف���ي العاصمة بغداد وش���مال العراق
بعد إن كانت محصورة على الشباب
الذكور فقط بدأت بالتفاقم في أعوام
 2009و 2010و 2011لتش���مل
الفتي���ات واالطف���ال وم���ن مختلف
األعمار ،وما زال متعاطوه في تزايد
خصوصا بعد انتشاره وبشكل واسع
في النوادي واملطاع���م والكافيتريات
واحلدائ���ق العام���ة بل وص���ل األمر
ببعض الشباب واالطفال الى تعاطيها
داخل البيوت وأمام ذويهم.

وفي تصريح تناقلته احملاطات االعالمية
لوكيل وزارة الصحة العراقية قال فيه
أن مدخن االركيله قد يستنشق خالل
جلسة واحدة ما يعادل تدخني 100
س���يجارة أو أكث���ر ،وق���ال انه وفي
الوق���ت الذي متتص املي���اه بعضًا من
النيكوتني ،اال أن مدخن االركيله قد
يتع���رض الى جرعة كافي���ة من هذا
اخملدر ليدمن عليه ،فكمية النيكوتني
كبيرة في التبغ بشكل عام.
وحذر الدكتور حميد مجيد النس���اء
م���ن تن���اول االركيل���ه وخصوص���ًا
احلوام���ل كونها تؤثر على منو األجنة
وصحة الطفل ،وقد حتدث تشوهات
ال عن
جراء الكارب���ون احملترق ،فض ً
نق���ص ال���وزن عند حديث���ي الوالدة
ألمهات مدخنات وأمراض س���رطانية
من ج���راء القطران واملع���ادن الثقيلة
التي يحتويها كالبنزوبيرين ،الزرنيخ،
الك���روم ،الرصاص التي تتواجد في
دخ���ان األركيلة بكميات تفوق دخان
السيجارة.
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
لو ان الناس
قصروا في
الطعام،
الستقامت
ابدأنهم
مستدرك
الوسائل ج2
ص 155ح30

ولهذا فالكل
معني
بمعالجة
هذه الظاهرة
السلبية
من حكومة
واعالم
ومجتمع
وعائلة.
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ُ
نحن اولى بتحرير بلدنا

تحقيق مركز الحوراء

عن َدما ميلك االنسان ارضًا ومنزال ً وبلداً عاش فيها اجداده وامتدت جذوره فيها عميقًا ليجد نفسه
في س���اعات قالئل هاربًا خائفًا مرتعبًا يفر بأعز ما لديه ،اس���رته واحيانًا يس���تطيع ان يأخذ بعض
امواله املنقولة  ،وكثيراً ما يفر دون مال فينكسر انكساراً بعدما كان عزيزاً مقتدراً يجد نفسه عاجزاً
ع���ن توفي���ر االمان الس���رته الطفاله الذين ينظرون له بخوف يطلبون من���ه احلماية ولكن ماذا يفعل
امام ارهاب يقطع الرؤوس ويهتك االعراض ويس���بي النس���اء ال يتوقف امام منكر او جرمية يتفنن
في تنفيذها ..
ه��ك��ذا وج���د امل��ه��ج��رون
انفسهم ما بني التضحية باالرض
او التضحية بالنفس ولكن الهروب
ليس دائ��م��ا احل��ل ه��ذا م��ا ادرك��ه
ال��ش��ه��ي��د خ��ض��ر قاسم
ص������ال������ح
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الشاب ال��ذي لم يكمل العشرين
من العمر الذي هاجر مع والديه
واخوته وزوجته وطفليه الصغيرين
من تلعفر الى كربالء بجوار االمام
احلسني (عليه السالم) يستمدون
األمان بجواره.
مع عشرات االلوف من املهجرين
الذين اكتظت بهم النجف وكربالء
بإحيائها ال��ت��ي تشكو من
املعاناة وحتطم البنية
التحتية وتقطع
ال��ك��ه��رب��اء.
و با لر غم
م�����ن

م���س���اع���دات ال��ع��ت��ب��ات امل��ق��دس��ة
بتوجيهات املرجعية ملساعدتهم..
اال ان احلمل ثقيل عليهم فليسوا
دول���ة متلك ال��ب��ت��رول واالق��ت��ص��اد
ال��ق��وي حتى يتمكنوا م��ن توفير
كل احتياجاتهم بأعدادهم املتزايدة
وطول املدة التي ال يعلم اال الله
متى تنتهي ويكون بإمكانهم الرجوع
الى بلدهم وارضهم ومزارعهم.
كان ينظر لطفليه الصغيرين وهما
يتحركان في البيت الصغير الذي
استطاع مع ابيه استئجاره في احد
البساتني في احد الضواحي الفقيرة
احمليطة بكربالء ،ويرى معاناة اهله
ومعاناته م��ع اب��ي��ه لتوفير ابسط
ضروريات احلياة ،والدماء االبية

تفور في داخله معترضا على ما
ق��ام به االرهابيون من اجبارهم
على النزوح وتغيير مسار حياتهم.
يخير نفسه بني
ك��ان يفكر كثيرا ّ
الكرامة والذل واالنكسار فمرارة
الهرب بأسرته واخلوف عليهم ال
زالت غصة في صدره.
حتى سمع نداء املرجعية باجلهاد ..
لم يتردد اقترب من والدته وعالمات

العزم مرسومة على وجهه ،قبل
رأسها وقال  :اماه ان نداء اجلهاد
يطلبني ،ان القبول بهذا الوضع
ان اترك ارضي في يد االرهابيني
واقبل بان اكون طريداً مشردا شيء
ال استطيع احتماله ،انا اولى بأن
اح���ارب ع��ن ارض��ي واسترجعها
بنفسي ،ملاذا انتظر ان يأتي االخرون
ويتحملوا مسؤوليتي ،وابقى انا
متفرجاً ،اذا لم احترك انا وغيري
من ابناء املهجرين السترجاع ارضنا
ومالنا لن يرجعها اآلخرون..
اذا هانت ارضي علي وانا ابنها،
ّ
كيف ات��وق��ع ان يبذل اآلخ��رون
دم��اءه��م من اجلها ،ائذني امي
باجلهاد..
نظرت اليه امه طويال ً بفخر ،الى
شبابه ووعيه وادراكه حلقيقة االمور
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وقالت  :نعم نحن اولى
بتحرير ارضنا ،اذا لم نتحرك
نحن السترجاعها ال يحق لنا ان
نعتب على االخرين ،اذهب يا بني
وقاتل ضع يدك بيد اخوتك ممن
نذروا انفسهم ملساعدتنا ،ان اقل
ما نفعله ان نكون معهم يداً بيد..
احلمد لله اني زوجتك صغيراً لم
تتجاوز الـ  14عامًا ورزقك الله
هذين الطفلني الصغيرين يزينان
بيتنا..
قبلته وودعته وودع اطفاله وزوجته
وذهب للتدريب ثم اشترك باملعارك
وه��و يشعر ان��ه اس��ت��ع��اد كرامته
امل��ه��دورة ،وكلما ش��ارك في قتل
شرذمة من ال��دواع��ش شعر بانه
اقترب خطوة من استرجاع بيته،
مدركًا ان الطريق محفوف باملكاره

واختاره الله شهيداً بيد قناص،
وتلقت امه خبر االستشهاد بشجاعة
وهي تنظر الى طفليه..
زينت صورته وعلقتها بافتخار
ّ
وهي تسمع صوته عندما رأته بعد
استشهاده يقول لها اماه ال تبكي ان
معنا صاحب العصر والزمان ونحن
في رعايته ونظرت الى ابنها الثاني
املريض وقالت كنت امتنى ان تكون
بخير وعافية كي تكمل املسير..
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قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
من خرج
في حاجة
ومسح
وجهه
بماء الورد
لم يرهق
وجهه قتر
وال ذلة
مصادقة
اإلخوان
للشيخ
الصدوق
ص 52ح1
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العناد لدى االطفال
العناد ظاهرة معروفة في سلوك بعض األطفال ،حيث يرفض الطفل ما يؤمر به أو يصر على تصرف
ما ،ويتميز العناد باإلصرار وعدم التراجع حتى في حالة اإلكراه ،وهو من اضطرابات السلوك الشائعة،
ال وصفة ثابتة وسلوكًا وشخصية للطفل.
وقد يحدث ملدة وجيزة أو مرحلة عابرة أو يكون منطًا متواص ً
إذن كيف تتعاملني م��ع الطفل
العنيد؟
َ
يجيبك علماء التربية":كثيراً
ما يكون اآلباء واألمهات هم السبب
في تأصيل العناد لدى األطفال؛
فالطفل يولد وال يعرف شيئًا عن
العناد ،فاألم تعامل أطفالها بحب
وتتصور أن من التربية عدم حتقيق
كل طلبات الطفل ،في حني أن
الطفل يصر عليها ،وهي أيضًا تصر
على العكس فيتربى الطفل على
فضل:
العناد وفي هذه احلالة يُ َّ
* البعد ع��ن إرغ���ام الطفل على
الطاعة ,واللجوء إلى دفء املعاملة
اللينة واملرونة في املوقف ،فالعناد
اليسير ميكن أن نغض الطرف عنه،
ونستجيب ملا يريد هذا الطفل ،ما
دام حتقيق رغبته لن يأتي بضرر،
وما دامت هذه الرغبة في حدود
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املقبول.
* شغل الطفل بشيء آخر والتمويه
عليه إذا ك��ان صغيراً ،ومناقشته
والتفاهم معه إذا كان كبيراً.
* احل��وار الدافئ املقنع غير املؤجل
من أجنح األساليب عند ظهور موقف
العناد ؛ حيث إن إرجاء احلوار إلى
وقت الحق يُشعر الطفل أنه قد ربح
املعركة دون وجه حق.
* العقاب عند وقوع العناد مباشرة،
بشرط معرفة ن��وع العقاب الذي
يجدي مع هذا الطفل بالذات؛ ألن
نوع العقاب يختلف في تأثيره من
طفل إلى آخر ،فالعقاب باحلرمان
أوعدم اخلروج أوعدم ممارسة أشياء
محببة قد تعطي ثماراً عند طفل
وال جتدي مع طفل آخ��ر ،ولكن
ال تستخدمي أس��ل��وب ال��ض��رب

والشتائم؛ فإنها لن جتدي ،ولكنها
قد تشعره باملهانة واالنكسار.
* ع��دم صياغة طلباتنا من الطفل
بطريقة تشعره بأننا نتوقع منه الرفض؛
ألن ذلك يفتح أمامه الطريق لعدم
االستجابة والعناد.
* ع��دم وصفه بالعناد على مسمع
م��ن��ه،أو مقارنته بأطفال آخرين
بقولنا( :إنهم ليسوا عنيدين مثلك).
* امدحي طفلك عندما يكون جيداً،
وعندما يُظهر بادرة حسنة في أي
تصرف ،وكوني واقعية عند حتديد
طلباتك.
وأخيراً البد من إدراك أن معاملة
الطفل العنيد ليست باألمر السهل؛
فهي تتطلب احلكمة والصبر ،وعدم
اليأس أو االستسالم لألمر الواقع.

جمالك في ان تكوني الزوجــــــــة الصديقـــــــة
ينبغي للمؤمنة أن تكون الزوجة الصديقة ،التي تتفاهم مع زوجها الى آخر العمر،
ال الزوجة التي تشبع جانبًا من الوجود الذي سرعان ما يُصاب بالرتابة! ..إن
بعض املؤمنات في كل جلسة مع زوجها ،تتدارس معه ما تقوم بتحضيره في
غيابه توفيراً له في اجلهد ،فما أروعها من حياة! ..لو أن الزوجني في كل يوم
يدرسان مسألة فقهية ،أو تفسير آية من القرآن الكرمي ،أو يبحثان في حديث من
أحاديث أهل البيت (عليهم السالم) ،فهل ميكن أن ينتهي الكالم املشترك بينهما،
كما ينتهي عند البعض بعد أيام من فترة اخلطوبـة!.

نصف جمالك يكمن في لسانك الذاكر ،فعطره
بذكر اهلل سبحانه وتعالى
وحق ٍد ما ل ُه آخر،
نصف جمالك يكمن في قلبك النابض ،فال تَُقبحه بحس ٍد ُ
تكر ُهني فالنًا وتعادين فالناً ،وتخسرين جنة الله ،ونصف جمالك اآلخر يكمن
الناس وعن عيوبِك
عيوب
في لسانك الذاكر ،فال تَُقبِحينه بغيب ٍة ومنيم ٍة ،وتَ ْذكُري
ِ
َ
تتغافلني ،اغرسي زهراً في قلبك حتى يفوح العطر من ِف ْيك ،واسقِ روحك
تثمر غرسًا يُ َّج ِم ُل ما ِ
فيك..
العطشى بذكر الله حتى ُ
وطهري ِ
طيب تطيب به احلياة ،وتذكري
احململة بالذنوب واخلطايا بذك ٍر كثي ٍر ٍ
نفس َك َّ
ُروا ال َّلَه ِذ ْك ًرا َكثِ ًيرا» (اآلية
قوله تعالى في كتابه احلكيم« :يَا أَ ّيَُها ا ّلَ ِذ َ
ين َآمنُوا ا ْذك ُ
 /٤١االحزاب) ،ليس هناك ٌ
عمل أعظم وأجل عند الله من ذكره فبذكرِه تطيب
احلياة ،وتنجلي الهموم وتنطوي األحزان وتخجل املصائب.

^_&a3
قال االمام
علي الرضا
(عليه
السالم):
إن الهندباء
شفاء ألف
داء ،ما
من داء
في جوف
اإلنسان
اال قمعه
الهندباء
وسائل
الشيعة
ج 25ص183
ح31693

إياك والغرور!
اياك والرضى عن نفسك فان يضطرك الى اخلمول ،واياك والعجب فانه يورطك
في احلمق ،واياك والغرور فانه يظهر للناس نقائصك كلها وال يخفيها اال عليك.
يقال عند العرب سابقا :بأن ما بني الثقة بالنفس والغرور ،شعره! وكلما ازدادت
ثقة اإلنسان بنفسه ،كلما اشتدت تلك الشعرة واقتربت من االنقطاع! وقد تتحول
ثقتنا بأنفسنا الى غرور ,فالغرور هو شعور بالعظمة وتوهم الكمال ،اي ان الفرق
بني الثقة بالنفس وبني الغرور هو أن األولى تقدير لإلمكانيات املتوافرة ،اما الغرور
ففقدان أو إساءة لهذا التقدير ،وقد تزداد الثقة بالنفس لدرجة يرى صاحبها في
نفسه «القدرة على كل شيء».
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دم بالتغذي

لجة فقر ال

معا

ة الصحيحة

من األعراض التي ترافق فقر الدم مثل الدوخة الصداع عدم الشعور بالراحة هناك أسباب كثيرة لفقر
الدم وأغلبها سببه نقص احلديد وهنا سنذكر أهم األغذية التي حتوي احلديد بشكل كبير.
 -1اللحوم احلمراء :فهي غنية باحلديد (فكل 100غم من اللحوم يحتوي على  1,6مغ من احلديد)
ويجب تناولها بانتظام.
 -2جتنب االكثار من تناول الدجاج النه يساعد على امتصاص احلديد املوجود في األطعمة النباتية لذلك.
 -3البيض :يعتبر مصدرا غنيا باحلديد مع سعرات حرارية قليلة.
 -4زبدة الفول السوداني :تعتبر زبدة الفول السوداني مصدراً غنيًا جداً باحلديد ،حيث أن ملعقتني من
الزبدة حتتوي على  0,6مغ من احلديد ،ولكن بالنسبة للذين يعانون من حساسية الفول السوداني عليهم
جتنب ذلك.
 -5فول الصويا (الفاصولياء) :تعتبر مصدراً غنيًا جدا باحلديد ولكن من املهم أن تطبخ جيدا وذلك بنقعها
طوال الليل قبل طبخها.
 -6احلبوب الكاملة :مثل الفاصولياء في الفائدة واالستخدام ،حصة واحدة من اخلبز (كامل احلبوب)
يحتوي على  0,9مغ من احلديد أي ما يغطي  %6من االحتياج اليومي للجسم من احلديد.
 -7اخلضروات كالسبانخ :العديد منا يعلم أن السبانخ مصدر غني جداً باحلديد ،حيث أنه يغطي %20
من االحتياج اليومي للجسم من احلديد.
 -8جتنب االكثار من شرب القهوة والشاي فهي تتعارض مع امتصاص احلديد.
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سبورة المنزل
من وسائل التفاهم وإيصال الفكرة لالخرين داخل
العائلة نقترح ان تعلق سبورة صغيرة في مكان
يرتاده جميع افراد العائلة في البيت يقوم رب البيت
او االبن االكثر ثقافة او ربة االسرة بالتدوين على
السبورة للمناسبات الدينية املهمة كي يتعلم البقية
وال ينسون هذه املناسبة  ،وكذلك اذا اراد احد
افراد اسرة اشعار االسرة بامر مهم او تنبيه ملوعد او
التذكير بعمل ميكن استخدام السبورة  ،مثال والدي
سال عنك صديقك فالن  ،مثال احد افراد العائلة
لديه ضيف  ،وغيرها من التنويهات املهمة.

............ -1
............ -2
............ -3
............ -4
............ -5

`Dca

طفلك والمهام
المنزلية المناسبة لسنه
دائ��م��ا م��ا تبحث األم ع��ن إع��ط��اء أبنائها
بعض املهام املنزلية املتنوعة للمساعدة فيها
مع الوضع في االعتبار أن األطفال األصغر
سنا يحتاجون لنوع من املراقبة وهم ينجزون
األعمال املنزلية بينما األطفال األكبر سنا
ميكنهم إجناز أكثر من عمل بأنفسهم ،مع
مراعاة ضرورة أن تعطي طفلك املهمة املناسبة
لسنه.مهام منزلية للطفل من سن اخلامسة
وحتى السابعة :ترتيب سريره -املشاركة في
تنظيف الغرفة -تعليق املناشف -حتضير مائدة
الطعام – ترتيب ثيابه..
مهام منزلية للطفل من الثامنة وحتى العاشرة
من العمر :ترتيب البقالة -إعداد إفطاره-
إعداد العشاء -ترتيب الغسيل ،وميكنك أيضا
أن حتاولي إش��راك طفلك في مهمة شراء
البقالة والتي ستكون فرصة ممتازة لتعليم
الطفل كيفية اختيار الطعام الصحي ،فيمكنه
أن يختار مع والده اثناء التسوق اخلضروات
والفواكه ،كما أن الطفل بهذا الشكل أيضا
سيتعلم كيفية التعامل مع ميزانية املنزل.
األطفال في كثير من األحيان يحملهم الفضول
للمساعدة في املنزل ،فعليك أن تستغلي مثل
هذا األمر لتحصلي على مساعدة الطفل في
املهام املنزلية اخملتلفة.
حاولي أن تسألي طفلك عن طبيعة املهام
املنزلية التي قد يحب القيام بها ،فمثال إذا
كانت طفلتك لن تتمكن من تقطيع اخلضروات
فيمكنها تقطيع اخلس للسلطة بيدها.
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أتعرفين ما الذي يسبب االضطرابات النفسية لطفلك؟
تضطر إالم أحيانًا لترك طفلها
مبفره باملنزل إما لعملها أو لظرف
إجباري ،غير أن ذلك قد يسبب
عدداً من االضطرابات النفسية له،
قد ال تنتبه لها ولكنها ستظهر في
سلوكياته وهذا ما يحذر منه أساتذة
الطب النفسي ،حيث أن ترك الطفل
لفترات طويلة وب��ص��ورة متكررة
يسبب له ع��دد من االضطرابات
النفسية ،ويجعله مييل للعزلة وقد
يؤثر ذلك على سالمة نطقه ،لذا
يفترض إشراكه بعدد من األنشطة

حتى ال يفقد امل��ه��ارات اللغوية
والسلوكية التي تُمكنه من االندماج
مع اجملتمع وعلى االم مراعاة عدم
ترك طفلها فريسة لالنطوائية.
وهناك عدد كبير من األمهات قد
يتركن أطفالهن ليعودن ويجدنهم
قد أحدثوا ما لم يتوقعن ،وهو
في احلقيقة لم يكن قاصداً لذلك؛
إمنا يريد بطريقة غير ملحوظة أن
ينبهك لوجوده في حياتك لتهمتي
به وتكوني بجواره ،لذا يجب على
إالم خلق مناخ من احلب و الفرح

علياء حممد الرفيعي

بينها وبني طفلها حتى تتمكن من
إنقاذه من االنطوائية التي من أول
أسبابها تركها له مبفرده في املنزل؟

عندما تتعرض آلالم في اسنانك ماذا تفعل لتتخلص من اوجاعك؟
مجلة العائلة وفرت عليك اجملهود
لتضع لك احللول النهائية ملغادرة
اوج��اع الضرس من خ�لال ثمان
مسكنات طبيعية من صنع يديك
تساعدك لعالج آالم ضرس العقل
الذي يعد من أشد أنواع آالم األسنان
يوما قبل العملية
مر بها ً
التي قد يُ ُّ
حتى تستقر اللثة على وضعها
اجلديد وب��دلاً من كل املسكنات
واألدوي��ة التي ميكن أن تفكر في
تناولها لتخفف من األلم يحتوي
هذا املقال على مجموعة رائعة من
اخللطات املنزلية واملسكنات التي
تساعدك في تخفيف األلم.
عالج آالم ضرس العقل مسكنات
منزلية مفيدة في عالج آالم ضرس
العقل.
 .1القرنفل :
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يعد القرنفل من أفضل املسكنات
التي قد تعرفها فهو مسكن ومطهر
ومخدر كما أن��ه مضاد للجراثيم
لذلك فهو ميلك كل اخلصائص
املثالية لعالج آالم األسنان الرهيبة.
كيفية استخدام القرنفل للتخلص
من آالم ضرس العقل:
 .1ضع  1أو  2من أعواد القرفنل
في فمك بالقرب من مكان األلم.
خ�لال دقيقتني سيقوم القرنفل
ف��إخ��راج زي��ت القرنفل في فمك
وس��وف تشعر ببعض اخل��در حول
منطقة األلم كما أنه بعد هذه الفترة
سيصبح من السهل مضغه لذلك
من املفضل أن متضغه ببطء هذا
سيشعرك بالكثير من التحسن
 .2ضع قطرات من زيت القرنفل
على قطنة ثم ضعها برفق فوق

ضرس العقل الذي يؤملك .ميكنك
أيضا أن تضع زيت القرنفل على
ً
ضرسك باستخدام أطراف أصابعك
وإن شعرت أن زيت القرنفل قوي
على فمك ميكنك تخفيفه بالقليل
من زيت الزيتون ثم ضع اخلليط
ف��وق منطقة األل��م وستشعر كأنه
السحر.
أيضا استخدام مسحوق
 .3ميكن ً
القرنفل ع��ن طريق وضعه فوق
أيضا
منطقة األلم هذا سيخفف أملك ً
ي��ح��ت��وي ال��ق��رن��ف��ل ع��ل��ى مركب
األوجينول وهو مركب قد يعاني
البعض احلساسية منه لذلك لكل
من يعاني احلساسية من األوجينول
يجب أال يستخدم القرنفل كمسكن
بأي حال.

اجب بسرعة
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* ما هو اليش الذي يكسو الناس و هو عار بدون مالبس ؟
* ما هو الباب الذي ال يمكن فتحه ؟

5
6

* سلم ال يصعد عليه أحد  ,فام هو ؟

7

* ما هو اليش الذي خيرتق الزجاج وال يكرسه ؟

8

* ما هو اليش الذي ال يدخل اإل إذا رضب عىل رأسه ؟
* ما هو اليش الذي يتكلم مجيع لغات العامل ؟

* هو ابن املاء  .وإذا وضع فيه املاء مات  ...فامذا يكون ؟
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* ما هي الكلمه التي يبطل معناها إذا نطقنا هبا ؟
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حل العدد السابق
عمودي
 .1من �أدعية ال�سحر  +ح َف َر
 .2قنديل (معكو�سة) � +أحد الوالدين ّ +
رط َب
 .3جمع مادة  +جتده يف (قند) ُ +لعاب
� .4أحد املالئكة املق ّربني  +حَ َ�س َب
 .5جتده يف (قتل) � +أحد امللوك الفرن�سيني
 .6جتده يف (قبل) � +سحاب  +ي�سبق النهار
 .7موت (معكو�سة) �ُ +سحُ ب َ +
لطف وال َن (معكو�سة)
ُ .8ط ُرق � +صانع ال َورَق وبائعه (معكو�سة)
 .9من �أدعية �شهرم�ضان امل�شهورة
 .10مدينة �سعوديّة  +يف الفم (معكو�سة)

2
3
4
5
6

7
8
9
10

افقي
-1لقب الإمام املولود يف الن�صف من رم�ضان
-2ال َّر�شيقة من الن�ساء ا َ
حل َ�سن ُة الدَّالل َ +
دفن و�أخفى  +جتده يف (حاد)
 -3من �ألقاب الر�سول الأكرم (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)  +نن ّقي به الطحني
 -4املن�سوب اىل همدان  +عك�س بنت
عاتب
حي (معكو�سة) َ +
 -5جتده يف (حاد)  +منه ُخلق ك ّل �شيء ّ
� -6شبه جزيرة يف م�صر مث َّلثة ال�شكل تربط �إفريقيا ب�آ�سيا (معكو�سة)  +ن�صف (فا�صل)
 -7جتده يف (قرب)  +ي�أتي قبل النهار  +غبار
 -8جتده يف (�سكر)  +جتده يف (قرد)  +موعد
 -9لك ّل �شيء ربيعٌ ،ورم�ضان..
 -10ليل ٌة خري من �ألف �شهر  +ما يتناوله ال�صائم قبل �أذان الفجر

باب خيبر
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إقامة دورات للمكفوفين
بعد نجاح الدورة األولى التي أقيمت بالعتبة الحسينية المقدسة لتعليم لغة
برايل والبرنامج الناطق على الحاسوب ولعدم وجود إحصائية بالمكفوفين
لذا نرجو من األخوة المكفوفين وذويهم الراغبين بالتسجيل في هذه
ال��دورات مراجعة مقر المجلة الكائن في باب الرأس بالحائر
الحسيني الشريف ،أو قسم تطوير الموارد البشرية في
شارع السدرة.
مستصحبين معهم:
*  2صورة شخصية.
* هوية األحوال المدنية.
* البطاقة التموينية أو بطاقة السكن.
* ش� �ه���ادة ص �ح �ي��ة ص � � ��ادرة ع���ن أي
مستشفى تثبت درجة المكفوفين.
* للتواصل واالس�ت�ف�س��ار يرجى
االتصال على أرقام الهواتف:
07801112651 - 07717964640
علمًا أن آخر موعد للتسجيل
هو يوم 2015 / 10 /1م

