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)َعَلْيِهام  َسْيِ  اْلُ ْبُن  َعِلُّ  َقاَل 
َنْصَنُع  َكْيَف  َنْدِري  َما  الم(  اْلسَّ
ْثَناُهْم باَِم َسِمْعَنا ِمْن  بِالنَّاِس إِْن َحدَّ
َوآلِه(  َعَلْيِه  اهلُل  )صلىّ  اهلل  َرُسوِل 
َقاَل  َيَسْعَنا  َلْ  َسَكْتَنا  َوإِْن  َضِحُكوا 
َفَقاَل  ْثَنا  َحدِّ َمْعَبٍد  ْبُن  َضْمَرُة  َفَقاَل 
إَِذا  اهلل  َعُدوُّ  َيُقوُل  َما  َتْدُروَن  َهْل 
َقاَل  اَل،  َفُقْلَنا  َقاَل  يِرِه  َعَل َسِ ُحَِل 
َتْسَمُعوَن  اَل  َأ  َمَلتِِه  ِلَ َيُقوُل  ُه  َفإِنَّ
َخَدَعنِي  َعُدوَّ اهلل  إَِلْيُكْم  َأْشُكو  َأنِّ 
َوَأْشُكو  ُيْصِدْرِن،  َلْ  ُثمَّ  َوَأْوَرَدِن 
َفَخَذُلوِن  َواَخْيُتُهْم  إِْخَوانًا  إَِلْيُكْم 
َحاَمْيُت  َأْواَلدًا  إَِلْيُكْم  َوَأْشُكو 
َعْنُهْم َفَخَذُلوِن َوَأْشُكو إَِلْيُكْم َدارًا 
ا  اُنَ ِفيَها َحِريَبتِي َفَصاَر ُسكَّ َأْنَفْقُت 
َتْسَتْعِجُلوا  َواَل  ِب  َفاْرُفُقوا  َغْيِي 

إِْن  َسِن  اْلَ َأَبا  َيا  َضْمَرُة  َفَقاَل  َقاَل، 
َذا اْلَكاَلِم ُيوِشُك  ُم ِبَ َكاَن َهَذا َيَتَكلَّ
َأْن َيثَِب )ينهض ويقوم(َعَل َأْعَناِق 
ْبُن  َعِلُّ  َفَقاَل  َقاَل،  ِمُلوَنُه  َيْ ِذيَن  الَّ
اللهمَّ  الم(  اْلسَّ )َعَلْيِهام  َسْيِ  اْلُ
َحِديِث  ِمْن  َهِزَئ  َضْمَرُة  َكاَن  إِْن 
َوآلِه(  َعَلْيِه  اهلُل  )صلىّ  اهلل  َرُسوِل 
او  َأَسٍف )أي غضب  َأْخَذَة  َفُخْذُه 
غضبان( ، َقاَل َفَمَكَث َأْرَبِعَي َيْومًا 
َفَلامَّ  َقاَل  َلُه  َمْوىًل  ُه  َفَحَضَ َماَت  ُثمَّ 
)َعَلْيِهام  َسْيِ  اْلُ ْبُن  َعِلُّ  َأَتى  ُدِفَن 
ِمْن  َلُه  َفَقاَل  إَِلْيِه  َفَجَلَس  الم(  اْلسَّ
ِجَناَزِة  ِمْن  َقاَل  ُفاَلُن  َيا  ِجْئَت  َأْيَن 
َضْمَرَة َفَوَضْعُت َوْجِهي َعَلْيِه ِحَي 
َواهلل  َصْوَتُه  َفَسِمْعُت  َعَلْيِه  َي  ُسوِّ
َحيٌّ  َوُهَو  َأْعِرُفُه  ُكْنُت  َكاَم  َأْعِرُفُه 

َمْعَبٍد  ْبَن  َضْمَرَة  َيا  َوْيَلَك  َيُقوُل 
َوَصاَر  َخِليٍل  ُكلُّ  َخَذَلَك  اْلَيْوَم 
َمْسَكُنَك  ِفيَها  ِحيِم  اْلَ إىَِل  َمِصُيَك 
َعِلُّ  َفَقاَل  َقاَل،  َواْلَِقيُل  َوَمبِيُتَك 
َأْسَأُل  الم(  اْلسَّ )َعَلْيِهام  َسْيِ  اْلُ ْبُن 
ِمْن  َزُأ  َيْ َمْن  َجَزاُء  َهَذا  اْلَعاِفَيَة  اهلل 
َعَلْيِه  اهلُل  اهلل )صلىّ  َرُسوِل  َحِديِث 

َوآلِه(.

جزاء من يهزأ من حديث رسول اهلل

التسامح ثمرة العيد وقناة لصلة االرحام

الوعظة :
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل  قال 
: أنا وعل بن أب طالب أبوا هذه 
من  أعظم  عليهم  ولقنا   ، االمة 
إن  ننقذهم  فإنا   ، والديم  حق 
القرار،  دار  إىل  النار  من  أطاعونا 
بخيار  العبودية  من  ونلحقهم 

االحرار.

)صل اهلل عليه وآله وسلم(

اليوم االول 
زواج االمام 
علي )عليه 

السالم( 
من فاطمة 

الزهراء 
)عليها 

السالم( سنة 
2 هـ  

الكريم،  القرآن  آيات  دعت  وقد  اإليامن  من  الرحم  صلة  رحه«،  فليصل  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  »من 
وأحاديث النبي )صل اهلل عليه وآله( إىل صلة الرحم والتواصل االسي، ورغبت فيها أعظم الرتغيب، وكان 
الرتغيب دينيًا ودنيويًا، وال شك أن الجتمع الذي يرص أفراده عل التواصل والرتاحم يكون حصنًا منيعًا، 
والفكرين  والوجهي  بالقادة  العـال  يمد  متي  اجتامعي  وبناء  متامسكة،  أس  ذلك  عن  وينشأ  صامدة،  وقلعـة 

والعلمي والصلحي الذين يملون مشاعل اهلداية ومصابيـح النور إىل أبناء أمتهم، وإىل الناس أمجعي.
الق  اساس  عل  واكدها  الصفة  هذه  وقنىّن  االقارب،  بي  والرتاحم  القبيلة  بعنرص  اهتم  االسالم  جاء  عندما 
والتعاون من اجل اخلي وحث عل التكاتف بي االقارب والتواصل وجعلها من رشوط دخول النة، وقال 
رسول اهلل صل اهلل عليه وآله: » ال يدخل النة قاطع رحم«، كام ورد يف أقوال االئمة االطهار )عليهم السالم(: 
»أعجل اخلي ثوابًا صلة الرحم«، وثمة فرص يف الوجود تسنح للجميع من صلة االرحام والتواصل االجتامعي، 
حيث االعياد االسالمية الباركة ودورها االجياب يف تعزيز اخالقيات الجتمع وحتفيز االفراد عل التودد وادامة 
العالقات االسية وباقي العالقات الجتمعية، ومن هذه االعياد عيد االضحى البارك الذي يعترب فرصة لصفاء 
القلوب والتسامح وجتاوز االخطاء وإعادة العالقات اىل سابق عهدها، وقد تفتح سبيال لقنوات تواصل جديدة، 

تكن السمة الغالبة فيها هي التسامح.



والء ع�صام ناجي العابدي
 االمني العام مل�ؤ�ص�صة بيت النجمة املحمدية

السيدة زينب )عليها السالم( 
المثل األعلى للمرأة على مرِّ العصور

قبل البدء بأي حديث يجب ان نذّكر انفسنا باألخص والناس باألعم 
ونسأل من هي السيدة زينب )عليها السالم( ليس للتعريف بها 
فهي الغنية عن التعريف بل للتعمق بسيرتها التي أغنت التجربة 

االنسانية على مر العصور والنسائية على وجه الخصوص.

عليها  اهلل  ســالم  زينب  فالسيدة 
سيدنا  بضعة  فاطمة  الزهراء  ابنة 
اختاره  الــذي  ــالم  االس نبي  حممد 
وأمانته  إليامنه  للخلق  رســواًل  اهلل 
قبل،  من  االنبياء  به  وبرش  وصدقه 
ــن اب طــالــب ويص  ب ــة عــل  ــن واب
النبي ومدرسة البالغة، قال تعاىل : 
)ذريٌة بعضها من بعض واهلل سميٌع 
باهلل  مطلق  ايامن  ذرية  انا  عليم(، 
بي  الوثيق  االرتباط  بكيفية  تعاىل 
النواة  من  انطالقًا  ــرب  وال العبد 
االسة  وهي  الجتمع  يف  الصغرى 
بحدود  الكبية  بعددها،  الصغية 
العلوي  البيت  وجتربتها،  فكرها 
بكل  متــســك  ــــذي  ال ـــف،  ـــرشي ال

تفاصيله باخلط االهلي والنبوي.
الوضوع  تناول  من  البد  هنا  ومن 
انطالقًا  حمور  من  اكثر  خالل  من 
استحقاق  اىل  وصــواًل  النشأة  من 
التكليف اإلهلي الذي اعتنقته بكل 
التي  للمهمة  اهاًل  وكانت  اقتدار 
اخلصال  كــل  ومجعت  اخــتــرصت 

واآلداب  والسلوكيات  والصفات 
الؤمنة  الرأة  با  متتاز  ان  جيب  التي 
السلمة الفاعلة الخلصة هلل تعاىل يف 

كل تعاليمه.
الرتبية  ــز  ــائ ورك الــنــشــأة  مرحلة 
يف  اخلاطئة  والامرسات  الصحيحة 

واقعنا العارص:
البيت  اهل  قدوتنا  نجعل  عندما 
عليهم السالم فلزامًا علينا أال تكون 
وشعائر  كلامت  جمرد  العقائد  تلك 
ظاهرية التطبيق ولكنها يف حقيقتها 
بعيدة عن االصول القويمة للتنشئة 
لنا  هنا البد  السليمة لالجيال، من 
من تناول هذه الرحلة من جوانبها 
تلخيصها يف  يمكن  والتي  الختلفة 

النقاط التالية :
• شكل العالقة مع االبوين :

السيدة  الحمدي  البيت  فنجمة 
نشأت  الـــســـالم،  عليها  ــب  ــن زي
والتقى  ــدى  اهل بيت  يف  طفولتها 
الذي  العي  من  ونلت  ــورع،  وال
الختار  جدها  بكنف  ينضب،  ال 

واستقت منه يف سني حياهتا االوىل 
عل  االنتصارات  ومعنى  الشجاعة 
الكبية  االنتصارات  تلك  الباطل، 
با  قام  التي  العظيمة  والفتوحات 
تلك  يف  ــه،  وآل عليه  اهلل  صلوات 
)عليه  والدها  احضان  ويف  الفرتة، 
البالغة  معنى  منه  تستقي  السالم( 
واصـــول الــجــادلــة إلثــبــات الق 
عنه،  الأخوذة  االسلوب  وبرصانة 
)سالم  الــزهــراء  والدهتا  وبحنان 
الــرأة  ان  منها  تتعلم  عليها(  اهلل 
اساس الرتبية القويمة وبا تبنى كل 

األجيال.
وقارنا  العواطف  من  جتردنا  ولو 
والواقع  اليوم  واقعنا  بي  القائق 
الذي نشأت فيه السيدة زينب عليها 
السالم به منذ اكثر من 1400عاما 
جزء  اخذناه  ما  ان  سنجد  مضت، 
دورهــا  تضمن  حياتنا  مــن  يسي 
ولكن  كربالء؛  واقعة  يف  الرسايل 
األساسية  للبذرة  نعود  ان  االهــم 
طفولتها  مرحلة  يف  ــذرت  ب التي 

اليوم السابع 
وفاة اإلمام 

محمد الباقر 
)عليه السالم( 

سنة 114 هـ 
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» للحديث صلة في العدد القادم «

عليه  كانت  الذي  بالشكل  لتكون 
عمرها  من  عامًا  ستي  مرور  بعد 

الرشيف.
الديني  حرصه  وبرغم  منا  العديد 
ــكــل الــعــقــائــد  عـــل الــتــمــســك ب
والشعائر والتعاليم الساموية يمل 
العالقة  وركائز  اسس  كبيًا  امهااًل 
الطفولة  منذ  ابنائه  بي  السليمة 
يرتك  كبي  وبتساهل  اكرتاث  دون 
زرع األلفة والحبة بي ابنائه ويقوم 
بإشعال روح النافسة والتمييز بي 
اخلي  دوافــع  من  منطلقًا  األبناء، 

من والرص 
االهــــــل عــل 
امكانية  رفــع 

االبن 
األقل 

ان  متامًا  متناسي  اخوته  بي  قدرة 
سوف  الشخص  يــزرعــه  مــا  كــل 
فيكرب  حــي  بــعــد  ـــو  ول ــده  ــص ي
النافسة واالستعالء  الطفل وروح 
الناس  أقرب  اجتاه  داخله  يف  تكرب 
اكثر  لتتفاقم  النزل  يف  اخوته  وهم 
ــا وتــصــل اىل  ــدوده وتــتــعــدى ح

االصدقاء يف الدرسة والعمل.
• شكل العالقة بي االخوة :

التي  االخوية  العالقة  اىل  ولنعود 
ال جتاريا عالقة بي السيدة زينب 
طفولتها   ايـــام  عليها  اهلل  ــالم  س
)سالم  والسي  السن  واخويا 
اهلل عليهم( ومن يسمع هذا الكالم 
من  العديد  واقعنا  يف  ان  سيقول 
االخوة الذين يعيشون ذات الحبة، 
ولكن لو امعنا النظر قلياًل لنرى 
ــد وهــــام من  ــدي ــب ج ــان ج
التي  االخوية  العالقات 
جمتمعنا  يف  نظيها  قل 
السيدة  عالقة  وهــي 
ـــالم اهلل  زيــنــب )س
عليها(مع اخيها اب 
العباس  الفضل 
)عــلــيــه الــســالم( 
غي  من  االخ  أي 
واقعنا  يف  االم 
االخوة  ان  نجد 
واحد  اب  من 
ـــدة  واح وام 

اخلالفات  مــن  العديد  يعيشون 
بعض  يف  توصل  التي  ـــور  واالم
األحقاد  من  درجات  اىل  االحيان 
والضغائن! فكيف ستكون العالقة 

مع اخ من زوجة األب؟
الوطيدة  العالقة  لشدة  انه  لنرى 
اهلل  سالم  الفضل  اب  يصبح  بينهام 
حاها  وحامي  زينب  كافل  عليه 

آلخر لظة يف حياته.
اخرى  لوانب  التفات  ايضًا  وهنا 
يقوم  حيث  الــعــارص  واقــعــنــا  يف 
بتشجيع  الصغر  منذ  األهل  معظم 
ابنهم الذكر لسامع كالمه وسيطرته 
ةٌ من  النزلية عل اخوته البنات، وقلىّ
اهل  تعاليم  تنتهج  التي  العوائل 
البيت بشكلها الصحيح تنفي روح 
لنرى  واالنثى  الذكر  بي  التمييز 
السالم(  )عليها  زينب  السيدة  ان 
السموعة  الكلمة  صاحبة  كانت 
الهابة  مــن  وهلــا  والــدهــا  بيت  يف 
الذي  الكايف  الشكل  واالحـــرتام 
يف  القائدة  زينب  لتكون  يؤهلها 
جانب  عل  ونعرج  الطف،  واقعة 
من جوانب التقدير واالحرتام التي 
للسيدة زينب )سالم  كانت تعطى 
الذكور  اخــوهتــا  مــن  عليها(  اهلل 
اذا دخلت عل مكان  حيث كانت 
)عليه  السي  ــام  االم فيه  جيلس 
القرآن يقف هلا  يقرأ  السالم( وهو 

اجالاًل ومهابة لقدرها.

اليوم السابع 
مولد العالمة 
السيد أحمد 
السيد علوي 

الغريفي 
في المنامة، 

البحرين سنة 
1365 هـ
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االيات  قرائة  جيوز  هل   : السؤال 
حال  يف  قلب  ظهر  عن  القرانية 

نزول الدورة عند النساء ؟
السجدة  آيات  اال  جيوز   : الواب 
السجدة  سور  يف  وهي  الواجبة 

وفصلت والنجم والعلق .
أن  للحائض  جيوز  هل   : السؤال 
من  َايات  السبع  عل  زاد  ما  تقرأ 
العزائم(؟  )عدا  الكريم  القرَان 
ذلك  يِف  فهل   ، ذلك  هلا  جاز  وإن 
ُتثاب  أنا  هذا  يعني  وهل  كراهة؟ 

عل قراءهتا ، اال أن ثوابا أقل ؟
عدا  ما  تقرأ  أن  هلا  جيوز   : الواب 
وكراهة   ، الواجبة  السجدة  َايات 
عل  َايات  سبع  عل  زاد  ما  قراءة 
قلة  بمعنى  هي  إنام   ، با  القول 

الثواب.
السؤال : هل جيوز للمراة الائض 

مسىّ القران الكريم ؟
خط  مسىّ  هلا  جيوز  ال   : الواب 
ما عدا خط  الصحف ويكره مسىّ 
واالوراق  اللد  من  الصحف 
والوايش وما بي السطور، ولكن 
آيات  إالىّ  القرآن  قراءة  هلا  جيوز 

السجدة الواجبة االربع.
القرآن  مس  جيوز  هل   : السؤال 
الشهرية؟  الدورة  أثناء  الكريم 
الروف  بطريقة  يكون  والقرآن 

البارزة طريقة برايل للمكفوفي ؟
الواب : ال جيوز ذلك يف الفرض 
عل  عرفًا  القرآن  صدق  بعد 

الكتوب بالطريقة الذكورة.
للحائض  جيوز  هل   : السؤال 
التقرب اىل اهلل بالدعاء بدون غسل 

واالكتفاء بالوضوء ؟
ان  هلا  ويستحب  جيوز   : الواب 
الصلوة  اوقات  مصالها  يف  جتلس 

وتذكر اهلل تعايل بمقدار الصالة.
السؤال : اذا كان علىّىّ غسل اليض 
غسل  انوي  فهل  واالستحاضة 

النابة ؟
معًا  تنويام  ان  يمكنك   : الواب 

بغسل واحد .
عل  الناء  وجود  هل   : السؤال 
التطهر من اليض عند  يبطل  اليد 
الناء  وضعت  بأنني  علاًم  الغسل 

قبل العادة بيوم ؟
الواب : اليبطله.

بي  المع  يصح  هل   : السؤال 
يف  اليض  وغسل  النابة  غسل 

غسله واحدة وماذا تكون النية ؟
الواب : جيوز ويكفي نية الطهارة 

.
صحة  يف  يشرتط  هل   : السؤال 
الائض  الراة  من  المعة  غسل 

انقطاع الدم ام ال ؟
الواب : صحة غسل المعة منها 

قبل النقاء حمل اشكال.
الصوم  يصحىّ  هل   : السؤال 
الستحاضة  للمرأة  الستحب 

استحاضة صغرى ؟
. الواب : نعم يصحىّ

السؤال : هل جيب عل الستحاضة 
حي الصالة ان متنع خروج الدم ؟

من  ظ  التحفىّ جيب  نعم   : الواب 
ايل  فورًا  الغسل  بعد  الدم  خروج 

االنتهاء من الصالة .
الصوم  قضاء  جيب  هل  السؤال: 
االستحاضة  يأتيها  التي  الفتاة  عل 

يف شهر رمضان ؟
الواب : ال جيب والصوم صحيح.
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سؤال العدد: 
اذا كان 

المراة عليها 
استحاضة 

صغرى هل 
تتوضئ لصالة 

الليل وضوء 
واحد ام كل 
ركعتين لها 

وضوء؟

جواب العدد 
السابق:

يجوز 
واالفضل 

تركه.
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القاعدة االوىل: كلىّ يشء كان طاهرًا 
فيام مىض ثم تشك، هل تنجس بعد 
ذلك أو بقي عل طهارته السابقة.. 

فهو طاهر. 
    ارِضب يل مثاًل عل ذلك. 

طاهرًا  كان  مثاًل،  نومك  رششف  ـ 
القتُه  هل  ااَلن،  وتشك  سابقًا، 
عل  بقي  أو  فنجسته  مــا  نجاسة 
رششف  تقول:  السابقة؟  طهارته 

نومي طاهر. 
القاعدة الثانية: كلىّ يشء كان نجسًا 
، هل طهرته بعد  فيام مىض ثم تشكىّ
ذلك أم بقي عل نجاسته السابقة؟ 

فهو نجس. 
    مثاًل؟

د  ـ يدك مثاًل كانت نجسة، أنت متأكىّ
بعد  وشككت  ااَلن،  قبل  ذلك  من 
نجاستها  مــن  طهرهتا  هــل  ــك،  ذل

السابقة، أم ل تطهرها؟
تقول: يدي نجسة. 

تعلم  ال  يشء  كلُّ  الثالثة:  القاعدة 
قبل  أنجسًا كان هو  السابقة،  حالته 

ااَلن أم طاهرًا؟ فهو ااَلن طاهر. 
    مثاًل؟

ـ سائل يف كأس جتهل حالته السابقة 
أم  مىض  فيام  كان  أنجسًا  تدري  ال 

طاهرًا تقول: هذا السائل طاهر. 
تشك،  يشء  كل  الرابعة:  القاعدة 
با  فتنجس  نجاسة  اصابته  هــل 
ال  عندئذ  تصبه،  فلم  اخطأته  أو 

والتحري  الفحص  عليك  جيــب 
بل  طهارته.  من  لتتأكد  والتدقيق 
تقول هو طاهر، من دون حاجة اىِل 
فحص واستكشاف، حتى ولو كان 

الفحص سهاًل يسيًا عليك. 
    مثاًل؟

من  د  متأكىّ أنت  طاهرًا  كان  ثوبك  ـ 
ذلك قبل ااَلن، وشككت ااَلن هل 
عل  بقي  أو  به  س  فتنجىّ بول  أصابه 

طهارته السابقة؟
فحص  عليك  جيــب  ال  عــنــدئــذ.. 
ثوبك، والبحث عن أثر البول فيه، 
حتىّى لو كان ذلك البحث والفحص 
سهاًل يسيًا عليك، بل تقول: ثوب 

طاهر.

النجاسات
تذكر القاعدة العاّمة التي ذكرتها لك في الجلسة الثالثة 
شيء  »ُكلُّ  وهي  حياتك  في  كبير  أثر  ذات  بانها  لك  وقلت 
طاهر«، واالن سأختتمها بقواعد عامة هي ااَلخرى ذات أثر 

اليوم الثامن كبير في حياتك. 
يوم التروية

اليوم الثامن 
خروج اإلمام 

الحسين 
)عليه 

السالم( من 
مكة إلى 

العراق سنة 
60 هـ
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يقوم  أن  السالم(  )عليه  السي  اإلمــام  أراد  عندما 
من  إالىّ  بيته  أهل  مجيع  معه  اصطحب  الباركة  بنهضته 
بالرغم من االعرتاضات  منعه عذر شديد من مرافقته 

التي قوبل با من أقرب الناس.
من هي الربـــاب؟

السالم(  )عليه  السي  اإلمام  اصطحبهم  الذين  من 
معه إىل كربالء زوجته )الرباب( ، فمن هي هذه السيدة 
الفاضلة؟ وما هو دورها يف ملحمة الطف؟ وما مدى 

عالقتها بالسي )عليه السالم(؟
بن  أوس  بن  عدي  بن  القيس  أمرئ  بنت  الرباب  هي 

ها هند اهلنود بنت الربيع بن مسعود. جابر، وُامىّ

وصفها أبو الفرج األصفهان نقاًل عن هشام بن الكلبي 
بقوله: كانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن. 

وقال السيىّد األمي يف األعيان نقاًل عن نسمة السحر: 
كانت الرباب من خيار النساء مجااًل وأدبًا وعقاًل، أسلم 
الشام،  أبوها يف خالفة عمر، وكان نرصانيًا من عرب 
حتى  أمسى  وما  قضاعة،  من  قومه  عل  عمر  ه  فــوالىّ
ابنه  عل  الرباب  ابنته  طالب  أب  بن  عل  إليه  خطب 

جه إياها. السي فزوىّ
الشعر؛  ونظم  واألدب  بالعبادة،  )الرباب(  ومتيزت 
ألنا كانت من أسة عرفت بالفصاحة والكمة ونظم 
الزيرة  وجــوه  من  وأعاممها  والدها  وكــان  الشعر، 

الرباب الكلبّية
اليوم الثامن 

ظهور مسلم 
بن عقيل 

في الكوفة 
داعيًا لإلمام 

الحسين 
)عليه السالم( 

سنة 60 هـ

اليوم الثامن 
توفى الشيخ 
أمين اإلسالم 

أبو علي 
الفضل بن 

الحسين 
الطبرسي 

صاحب 
تفسير مجمع 

البيان سنة 
548 هـ
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إن التأمل لثورة السي )عليه السالم( ال يأخذ منها دروس العزة واإلباء والثورة 
عل الظلم فقط؛ بل يستلهم منها معان الفداء والتضحية والواساة بأروع صورها، 

كونا ملحمة كربى لكل الُثل والقيم السامية حيث الروابط التي تربط أبطاهلا بصورة 
مبهرة تصل حدىّ اإلعجاز )عالقة األخ، واألخت والزوجة واالبن، والصاحب( كلها 

َ األلباب عل مدى األجيال. استثنائية بشكل ل يزل ييىّ
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العرب  أنساب  يف  خاصة  معرفة  هلم  وكان  العربية، 
وحسم اخلالفات بسبب ما عِرفوا به من رجاحة العقل 

وحسن البالغة ورزانة الشخصية.
السي  ــام  اإلم بيت  الكريمة  السيدة  هــذه  دخلت 
حظيت  التي  النعمة  بذه  فرحة  وهي  السالم(  )عليه 
اهلل  و)عبد  قريش،  عقيلة  )سكينة(  له  وولــدت  با، 
الب  السالم(  )عليه  اإلمــام  بادهلا  وقد  الرضيع(، 
والودة اخلالصة، ورافقته رحلة كربالء، وكانت قريبة 
منه تشاركه الحنة وتقف إىل جانبه مع عقيالت البيت 

اهلاشمي.
-الربــاب وملحمة الطفّ:

من  تبعها  وما  الطفىّ  مآيس  )الرباب(  السيدة  عاشت 
أصيل،  وإيــامن  ثابتة  عزيمة  ذات  وكانت  وآالم  حمن 
العصمة  بيت  يف  عاشت  وقد  كذلك  تكون  ال  وكيف 
معي  من  وتنهل  بأخالقه  تتخلق  عظيم  لرجل  قرينة 
وقف  الذي  الرجل  الحمدية  وسجاياه  اإلهلية  صفاته 
البرشية  أذهلت  شجاعة  وقفة  عرصه  طواغيت  بوجه 

عل طول التاريخ ...
إىل  ثم  الكوفة  إىل  أسية  ُأِخذت  العركة  انتهاء  وبعد 
عائلة  بقية  مع  سيئة  معاملة  إىل  ضت  تعرىّ حيث  الشام 
القساة  النود  من   ) السالم  )عليه  السي  ــام  اإلم
الذين كانوا يبالغون يف تعذيب السبايا من آل الرسول 

والتنكيل بم . 
الشتم  إىل  السيني  الــركــب  ض  تــعــرىّ ــق(  ــش ويف)دم
والسب من قبل أعوان الطاغية، وأحيانًا كانوا يعتدون 
عل النساء بالضب، ووقع عل السيدة )الرباب( من 

هذه االعتداءات الكثي.
ما بعد كربالء:

السي  لإلمام  بوفائها  ــاب(  ــرب )ال السيدة  عرفت 
ث  )عليه السالم( وعظيم صربها عل فراقه، وقد حتدىّ
ل  أنا  الدينة  إىل  رجوعها  بعد  حاهلا  عن  الؤرخون 
سقف  يقلع  أن  البنىّاء  من  طلبت  بل  بسقف؛  تستظل 
حتى  شتاء  وال  صيفًا  بظل  تستظل  ال  وجلست  الدار 
فامتنعت  واألثرياء  األرشاف  وخطبها  الياة،  فارقت 
عليهم  تردىّ  وكانت  أهلها  وعل  عليها  ضغطهم  رغم 

يبيىّ مدى وفائها لإلمام السي  الذي  بذلك الواب 
اهلل  رسول  بعد  حوًا  ألختذ  كنُت  »ما  السالم(:  )عليه 
ورجاًل  يؤويني،  ال  واهلل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل 

بعد السي سقف أبدًا«.
الدينة سوى بضعة شهور  )الرباب( يف  السيدة  تبَق  ل 
حتى عادت إىل العراق، وأقامت عند قرب السي )عليه 
عديد  ذلك  ذكر  كام  وترثيه  تبكيه  كاملة  سنة  السالم( 
وبعد ميض سنة عل مكوثها  والؤرخي،  الكتىّاب  من 
عل القرب الرشيف طلب منها بعض رجال بني هاشم 
الرض أخذ منها مأخذًا عظياًم  الدينة؛ ألن  العودة إىل 
فعادت إىل الدينة ولكنها ل تتوقف عن البكاء والنوح 

عل اإلمام بالرغم من حماوالت بني أمية منعها.
القيس  أمرئ  بنت  الرباب  »إن  اخلواص:  تذكرة  ويف 
يف  ووضعته  الرشيف  الــرأس  أخذت  السي  زوجة 

حجرها وقبىّلته وقالت : 
نـسيُت ُحسينًا أقصدتـه أسنىّـة األعــداِء وا حسينًا فـال 
كربالِء جانبي  اهلل  سقى  ال  صـريعًا  بكـربالء  غـادروه 

وممىّا قالته يف رثائه )عليه السالم(:
إنىّ الذي كان نورًا ُيستضاُء به

                                               بكربـالَء قتيـٌل غيـُر مدفوِن
سبُط النبيىّ جزاَك اهلل صـالًة

ـا وُجنىّبَت خرسان الوازيِن                                             عنىّ
قد كنَت يل جباًل صلًد ألوُذ بِه 

                                       وكـنَت تصحبنا بالرحِم والديِن
فمن جييُب نداء الستغيِث ومن

                                          يغنـي ويؤوي إليه كلىّ مسكِي
تا اهلل ال أبتغي صهـرًا بصهركـم  

َد بي اللحد والطِي                                           حتى ُاوسىّ

اليوم التاسع 
يوم عرفة

اليوم التاسع 
في هذا 

اليوم أمر 
رسول اهلل 
)صلى اهلل 
عليه وآله( 

بغلق جميع 
األبواب على 

المسجد 
اال باب 

علي )عليه 
السالم(
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الصادر :
أعالم النساء الؤمنات / أم عل مشكور ، الشيخ حممد السون

نساء حول السي / سعيد رشيد زميزم
سبايا آل حممد / السيد نبيل السني

تاريخ اإلسالم / ج2 / النظمة العالية للحوزات والدارس 
اإلسالمية
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رسول  عن  التواتر  الديث  ويف 
 : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل  اهلل 
عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم 
من  تبدأ  السؤولية  وهذه  رعيته« 

داخل االسة ثم هكذا تتوسع.
هناك بعض االباء الذين يقرصون يف 
تربية اوالدهم ويقرصون يف منحهم 
الناسب  واالهتامم  الكاملة  الرعاية 
كآباء  دورهم  يعكس  والذي 
االهتامم  عدم  حالة  ان  وكأمهات، 
السؤال  دون  وتركهم  باالوالد 

عنهم الشك انه سيولد فجوة كبية 
وخطية يف ذات الوقت بي االبناء 
اتسعت  لو  الفجوة  هذه  واالب، 
اكثر فان من شأنا ان تكون بمثابة 
يواجهها  كبية  اجتامعية  مشكلة 
الجتمع مثلام تواجهها االسة نظرًا 
للتداعيات التي تولدها هذه الالة.

بمسألة  االسالم  اهتامم  استأثر 
االسة  وسالمة  االسة  سالمة 
طرف  كل  يشعر  وان  هنا  من  تبدأ 
يف  اآلخر،  الطرف  جتاه  بمسؤوليته 

الصادق  االمام  مضمون رواية عن 
االوالد  بعض  ان  السالم(  )عليه 
يشتكي  يسء  اسم  له  يوضع  حينام 
ذلك عند اهلل يوم القيامة ألن والده 

اختار له اساًم سيئًا.
الباقر  لالمام  حديث  ايضًا  وهناك 
يشتكيه  لن  »ويل  السالم(  )عليه 

اوالده يوم القيامة«
عل  ألنم  ؟  يشتكون  لاذا  طبعًا 
قرصىّ  واما  شيئًا  يعلمون  ال  الفطرة 
هكذا  فرتكوهم  تربيتهم  يف  آباءهم 

قوا أنفسكم وأهليكم نارًا
جتاه  وامانة  ربه،  جتاه  وامانة  نفسه  جتاه  االنسان،  عاتق  عل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  القاها  امانة  هناك 

ارحامه.. ومن اخطر االمانات امانة اهلل يف عنقه جتاه اوالده.
الوالدان مها السؤوالن عن االسة وال عذر هلام مهام احتجا بأي حجة، قال اهلل سبحانه وتعاىل : 
َ َما  )ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِجاَرُة َعَلْيَها َمالئَِكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن اهللَّ

َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن )6( – سورة التحريم- .
اليوم التاسع 

استشهاد 
مسلم بن 

عقيل و 
هاني بن 

عروه سنة 
60هـ 
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بالعمل  وانشغلوا  الشارع..  يف 
واالرتباطات  االجتامعية وبذا هم 
يعمرون  يعمرون.  مما  اكثر  خيربون 
عديدة،  جوانب  وخيربون  جانبًا 
انا مسؤولية خطية جيب ان يرعى 
التي  القوق  هذه  االمهات  اآلباء، 
حتى  اوالدهم  جتاه  ذممهم  يف  هي 
غي  وهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يلقوا 

مسؤولي عن هذه الهمة اخلطية.
اب  من  مؤلفة  الطبيعية  العائلة  ان 
غائبًا  األب  كان  فاذا  واوالد،  وام 
أسباب  ختتلف  و  متعددة  ألسباب 
متوىف  يكون  فقد  النزل  عن  غيابه 

وهذا طبعًا خارج عن ارادة الميع 
بحيث  الشاغل  كثي  يكون  قد  او 
بأوالده  لالهتامم  يتسع  ال  وقته  ان 
نحو  عل  عائلته  مع  والضور 
السيئة  الالة  يف  يكون  وقد  دوري 
يكرتث،  وال  لعائلته  مهمل  انه 
هذا  ختفيف  يف  ما  نوعًا  يسهم  قد 
العبء لو كانت االم صالة ولكن 
لن تستطيع وحدها ان حتقق الرتبية 
يصبح  وبالتايل  ألوالدها  الصالة 
ان  االخية  الالة  يف  الطبيعي  من 
السيئة  االمور  اىل  االوالد  ينرصف 
الذهاب  يف  الغلو  بم  يؤدي  وقد 

ان  باعتبار  السيئة  باالفعال  بعيدًا 
سيؤثر  شك  من  ما  الرقابة  غياب 

تأثيًا سلبيًا عل الوضع العائل.
جممل القول ان العائلة ال يمكن ان 
متيض عل النحو الطبيعي والعقول 
يف  رشيكي  االبوان  يكن  ل  ما 
توجيه االوالد وان يتعاونا معًا عل 
وجوده  فالوالد  الصالة،  تربيتهام 
يرعاهم  ان  واجبه  من  و  رضوري 
عل  وذلك  الطلوب  النحو  عل 
الستوى االقتصادي وعل الستوى 
الرتبوي  الستوى  وعل  االجتامعي 

يف آن واحد.
الوقت البد من االنتباه اىل  وبنفس 
والدالل  الرعاية  يف  البالغة  عدم 
عل  سلبًا  يؤثر  قد  الذي  الزائد 
اخلجل  يولد  والذي  االوالد 
واليوعة  بالنفس  الثقة  وضعف 
عن  روي  واالتكالية،  والكسل 
: »رش  السالم(  )عليه  الباقر  االمام 
االفراط«  اىل  الرب  دعه  من  اآلباء 
عدم  الفرط  الدالل  مظاهر  ومن 
عل  يرم  وضوابط  حدود  وجود 
عدم  اىل  يؤدي  مما  ختطيها  الطفل 
وجود ثقافة الثواب والعقاب لديه، 
وعدم تكليفه باألعامل التي يستطيع 
وشفقة  عليه  خوفا  بفرده  با  القيام 
مما جيعله اتكاليا وعاجزًا وال يتمكن 
تكسبه  جتربة  أي  يف  اخلوض  من 

اخلربة والثقة بنفسه وقدراته..
لتجنب  الوالدين  به  يقوم  ما  خي 
التفريط يف تربية االبناء  او  االفراط 
الرسول  بشخصية  التأيس  هو 
)صل اهلل عليه وآله وسلم( يف هذا 

الجال..

اليوم 
العاشر

عيد 
األضحى 
المبارك
اليوم 

العاشر
بلغ اإلمام 

علي )عليه 
السالم( 

المشركين 
سورة براءة 
)سنة 9 هـ(  
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mCiC-<' رسالة ابراهيم الكفعمي

الى قاضي القضاة شهاب الدين احمد
بابن  الشهي  احد بن حممود  الدين  الُقضاة شهاب  اىل قايض  له رسالة كتب با  الكفعمي  ابراهيم  الشيخ 
ة  الفرفور الدمشقي )ت 911هـ(، هذه الرسالة مبنية عل منهج اذا ُاخذت كلامهتا )الحصورة هنا بي أهلىّ

كبار ٍ( َخَرَج منها قصيدة.
• من هذه الرسالة :

( وعل الَِقِة ُمكبىّ )لو َبدا( للناظرين )ُعرُش( ِمعشار )َشوقِه(  ُيقبىّل االرض وُينهي )سالَم( عبٍد لُكم )حُمبٍّ
ا )لكم( حافيًا  ِة ُهيامِه )تراه( حقىّ بِع )واألرض( لشدىّ وَغراِمه )َلَطبىَّق( ذلك )ما بَي( آفاق )السمواِت( السَّ
عا( للمقام العايل )ال  عِد( واُلبور )داعيًا( ال َجَرَم )وهذا( الثناُء التوايل و )الدُّ )باألمِن( والرسور )والسَّ

َشكىّ من الزِم الَفرض(...
ة فمنها : و أما االبيات التولىّدة من الكلامت الحصورة بَي األهلىّ

اليوم 
الخامس 

عشر
مولد اإلمام 

علي بن 
محمد 

الهادي 
)عليه 

السالم( 
على رواية 

212 هـ  

ـــــرُش شــوقــه ــــدا ُع ـــو ب ــــبٍّ ل ســـــالُم حم
ــعــِد داعــيــا ــم بـــاألمـــِن والــسَّ ــُك تــــراه ل

واألرض ــوات  ــم ــس ال بـــي  مـــا  ــق  لــطــبىّ
الفرِض الزِم  مــن  ــكَّ  الش الــدعــا  ــذا  وه
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الهم اين تطرق!..
تعطل حمرك سفينة عمالق

استعان اصحاب السفينة بجميع اخلرباء الوجودين،
لكن ل يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح الحرك ..

ثم أحضوا رجل عجوز يعمل يف إصالح السفن منذ أن كان شابا .
... ... كان يمل حقيبة أدوات كبية معه،

وعندما وصل ...بارش يف العمل.
فحص الحرك بشكل دقيق، من القمة إىل القاع.

كان هناك اثنان من أصحاب السفينة معه يراقبونه،
راجي أن يعرف ماذا يفعل إلصالح الحرك.

بعد اإلنتهاء من الفحص،
ذهب الرجل العجوز إىل حقيبته وأخرج مطرقة صغية.

وبدوء طرق عل جزء من الحرك.
وفورًا عاد الحرك للحياة.

وبعناية أعاد الطرقة إىل مكانا.
الحرك أصلح!

و بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة اإلصالح من الرجل العجوز
وكانت عرشة آالف دوالر!!!!

أصحاب السفينة هتفوا “هو بالكاد فعل شيئًا”
لذلك كتبوا للرجل العجوز مالحظة تقول “رجاءًا أرسل لنا فاتورة مفصلة.”

أرسل الرجل الفاتورة كالتايل :
الطرق بالطرقة…………………………………1.00$

معرفة أين تطرق…………………………………9999.00$

العبرة:
الجهد مهم، لكن معرفة أين تبذل الجهد في حياتك هو الفرق واألهم .

المهم اين تطرق!..

ايوم 
الثامن عشر 
عيد الغدير 
األغر سنة  

10 هـ  

ايوم 
الثامن عشر 

هذا اليوم 
بايع الناس 

أمير 
المؤمنين 

اإلمام علي 
بن أبي 

طالب عليه 
السالم 

بعد مقتل 
عثمان ورجع 

األمر إليه 
سنة 35 هـ
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رواية من تفسي اليزان :
 : السالم(  )عليه  اخلض  عن  رواية 
َعْن  َتْسَأْلنِي  َفال  َبْعَتنِي  اتَّ َفإِْن  )َقاَل 
ِذْكــرًا  ِمْنُه  َلَك  َث  ــدِ ُأْح َحتَّى  ٍء  يَشْ
ابتداء )حتى أحدث   : أي   ،  )70(
لك منه ذكرا( أي : حتى ابدأك انا 

به قبل ان تسألني.
ــن عــبــاس عــن رســـول اهلل  عــن اب
 : قال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل 
 : فقال  عزوجل  ربه  موسى  سأل 
أعلم  احد  ارضك  يف  هل  رب  أي 
؟  فمن هو   : قال  نعم،  قال:  مني؟ 
؟  أطلبه  فأين   : قال  اخلض،   : قال 
الصخرة  عند  الساحل  عل   : قال 
 : : قال  ينفلت عندها الوت  التي 
فخرج موسى يطلبه ، حتى كان ما 
عند  اليه  مويسى  وانتهى  اهلل،  ذكر 
منهام  واحــد  كل  م  فسلىّ الصخرة، 
عل صاحبه ، فقال له موسى )عليه 
السالم(: ان اريد ان تصحبني، قال 

بل،  قال:  صحبتي،  تطيق  لن  انك 
تسألني  )فال  صحبتني  فإن  قــال: 
منه  لــك  احـــدث  حتى  يشء  عــن 
ذكرا(، وذكر متام الديث يف خرق 
واصالح  الغالم،  وقتل  السفينة، 

الدار، وتفسيه له ذلك.
اب  عن  جبي،  بن  سعيد  عن   -2
اهلل  )صــل  النبي  كــان  قــال:  كعب 
احــدًا  ذكــر  اذا  وسلم(  وآلــه  عليه 
ذات  فقال  بنفسه،  بــدأ  لــه،  فدعا 
يوم:  رحة اهلل علينا وعل موسى، 
لو لبث مع صاحبه ألبرص العجب 
يشء  عن  سألتك  ان  قال  ولكنه 
بعدها فال تصاحبني قد بلغت من 

ــذرًا «  مثقلة.لــدن ع
ـــالت يف  ـــأم ت

فام   )60( ـــة  اآلي
ســورة  مــن  بعدها 

الكهف :
يلقى  ان  الرتب  عل   -1

يف  ــره  أم صــالح  منه  يتعلم  معلاًم 
دنياه وآخرته.

2- يف مكان حمدد يلتقيان فيه.

3- يف وقت ينتظره العلم فيه.

دور المعلم في التربية

لنتعرف عل بعض االرشادات القرآنية للمعلم والتعلم يف الرتبية فقد 

بيىّ القرآن لنا قصة تعليم نبي لنبي لتكون نرباسًا لنا .. فامذا علنا نستفيد 

بُِعَك َعَل  من رحلة موسى واخلض عليهام السالم : )َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ

ْمَت ُرْشدًا )66( – سورة الكهف- . َمنِي مِمَّا ُعلِّ َأْن ُتَعلِّ

اليوم
 الثالث 

والعشرون 
استشهاد 

ميثم التمار 
صاحب أمير 

المؤمنين 
)عليه 

السالم( 
سنة 60هـ
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اليوم
 الرابع 

والعشرون 
يوم 

المباهلة 
)خروج 

رسول اهلل 
)صلى اهلل 
عليه وآله( 
بأهل بيته 

عليهم 
السالم 

لمباهلة 
نصارى 
نجران 

)تعالوا 
ندع أبناءنا 

وابناءكم ...( 
سنة 10 هـ  

الدروس الخصوصية تجارة رابحة

اىل  يسعى  ان  التلميذ  وعــل   -4
العلم ال ان يسعى العلم اليه فهذا 
أكرم للعلم والعلم والتعلم فالعلم 
التعلم  زهد  التناول  سهل  جاء  ان 
التعلم  للمعلم يف عي  فيه واعظم 
ان يسعى االخي اىل االول ليعرف 

قدره وقدر ما يمله فيتعلق به.
عل  العجيب  االرصار  ونرى   -5
يف  علمه  من  والنهل  العلم  لقاء 
ال  لَِفَتاُه  ُموَسى  َقــاَل  َوإِْذ   « قوله: 
َأْو  اْلَبْحَرْيِن  َمَع  جَمْ َأْبُلَغ  َحتَّى  َأْبَرُح 
مصمم  فهو   »)60( ُحُقبًا  ــيِضَ  َأْم
مبتغاه  اىل  ليصل  الهد  بذل  عل 

– لقاء االستاذ يف الكان النشود- 
او   « عنه  يبحث  عمره  امىض  ولو 
سنة  اربعون  والقبة  حقبًا«  اميض 
بذكر  بالك  فام  العلامء،  قــال  كام 
عل  دليل  انه  ؟!  ُحُقبًا«   « المع 
اىل  الثيث  والسعي  العالية  اهلمة 
العلم  ــزال  ي ومــا  والعلامء  العلم 
يف  يطلبونه  طالبوه  دام  ما  بخي 
يرد  أل  حامليه،  ويوقرون  جمالسه 
يف األثر: » نعم األمراء عل ابواب 
ابواب  عل  العلامء  وبئس  العلامء، 
االمراء«؟.. وهذا نبي كريم موسى 
قدره  جــالل  عل  السالم(  )عليه 

الرجل  اىل  يسعى  مكانته  وعلوىّ 
علاًم  لديه  ان  علم  حي  الصالح 
يستفاد ل يزه موسى » وفوق كل 
يوسف  سورة   – عليم«  علم  ذي 

اآلية 76-.
فائدة  الصغي  الكبي  مصاحبة   -6
لكليهام فاالول يرشف عل تربيته، 
اخطاءه،  ب  ويصوىّ الياة،  ويعلمه 
خيدمه،  ــثــان  وال خــطــاه،  ويــســدد 
وقد  حوائجه،  قضاء  عل  ويعينه 
أفلح موسى يف تربية الفتى )يوشع 

بن نون( )عليه السالم(.

موسم الدراسات اخلصوصية يكون 
كانت  وان  الــدرايس  العام  بدء  مع 
العطلة  ففي  السنة  طوال  مستمرة 
دروس  هنالك  يــكــون  الصيفية 
والناجحي،  للراسبي  خصوصية 
يكون  الــدراســة  موسم  يف  ولكن 
احد  يف  انــنــي  حتى   ، اشـــده  عــل 
عمود  عل  اعــالن  قــرات  االحياء 
خصويص  مدرس  يوجد   « كهرباء 
كذا  اهلاتف  عل  االتصال  يمكنكم 

لالستفسار «.
لالسف الشديد هذه الظاهرة اثرت 
التدريس من جهة  تاثيا سلبيا عل 
وعل الدرس من جهة اخرى ، وقد 
يعلل الدرس حاجته للامدة باعتبار 
وان  حتى   ، يكفي  ال  الــراتــب  ان 
صح ذلك فهذا ال يربر له التدريس 
بدا  البعض  ان  بــل   ، اخلــصــويص 

يكون  بحيث  الهنة  هذه  يف  يتفنن 
والبعض  الطلبة  مع  بالملة  تعامله 
مثال  الطلبة  عل  خدماته  يعرض 
تقديم الاء البارد والرشابت اذا كان 
التدريس يف بيت الدرس والبعض 
كان  اذا  نقل  بمخصصات  يطالب 

التدريس يف بيت الطالب.
وحتديدا  اخلصويص  التدريس  هذا 
يكون  ــن  ــذي ال للطلبة  بالنسبة 
الدرس  نفسه  الدرسة  مدرسهم يف 
اخلصويص يكون بخالف القانون، 
بطريقة  يقوم  البعض  ان  اىل  اضافة 
االمتحان  اسئلة  اعطاء  مبارشة  غي 

للطالب .
من  اموال  يستلم  الدرس  ان  طالا 
الطالب  امــر  ويل  من  او  الطالب 
لدى  ــزت  اهــت ــد  ق منزلته  تــكــون 
الظروف  تكن  ومهام  نفسه  الطالب 

وال  الهن  سيدة  التدريس  فمهنة 
باجالل هلا ولن  ان نقف  اال  يسعنا 
يف  مسؤول  من  فام  بنزاهة  يامرسها 
العال اال وتعلم عل  اعل سلطة يف 

يد الدرس .
النزل  ــرشاء  ب قــام  ــدرس  م هنالك 
للتدريس  ليجعله  لبيته  الــجــاور 
هذا  يقق  ــاح  ارب فــاي  اخلصوص 

التدريس ؟
عداء  من  يعان  الطلبة  من  والبعض 
التسجيل يف  يرفض  له النه  الدرس 
عايشت  وقد  اخلصويص  التدريس 
واطلعت عل هكذا حاالت بنفيس.

السؤولية  تكون  الظاهرة  هذه  لردع 
ومن  رفضها  يف  اخالقنا  عل  االوىل 
القواني  وضــع  الكومة  عــل  ثــم 
لنعها ، وعل االعالم اخذ دورهم يف 
توعية الطالب والدرسي وذويم .



حتقيق: حيدر االجودي 
حســي النعمــة
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اليوم
 الرابع 

والعشرون
تصدق أمير 

المؤمنين 
)عليه 

السالم( 
بالخاتم ) 

انما وليكم 
اهلل و رسوله 

والذين 
آمنوا الذين 

يقيمون 
الصالة 

ويؤتون 
الزكاة وهم 

راكعون(

م���درُب التنمي���ة البش���رية األس���تاذ 
محمد جاسم يقول »يجب أن يعلم 
اجلميع إن األعتذار هو من س���مات 
اإلنس���ان القوي بأخالق���ه وصفاته 

وآدابه ومروءته«.
املوظف حسن املوسوي يعلل »ليس 
كل م���ن قال أنا أس���ف اعتذر، بل 
رمب���ا تتلو ه���ذه الكلمتني مش���اكل 
أخرى فهناك من يقولها وهو اليعلم 
م���دى أهميتها ومعناها، ومنهم من 
يعرفه���ا على إنها كلم���ة تقال عند 
خطئ���ه فهو يأتي غير مبالي ويكتفي 
بقوله أناآسف ويرحل وبعد فتره تراه 

يعاود تكرار خطئه مرة أخرى«.
مبينا »بالنسبة إلي التهمني كلمة أنا 
آسف بقدر مايهمني شخصها ومدى 

رضائه«.
املس���لمة( »هناك  ل�)العائلة  موضحا 

أشخاص اليعرفون كيف يعتذرون؟؟ 
تراهم يتعذبون ويري���دون االعتذار 
ولكن اليعرفون كيف؟نعم في قناعة 
نفسه يعلم انه مخطئ لكن اليعرف 
كيف يب���دي اعتذاره، وهناك أناس 
اليتقبل���ون العذر حت���ى بعد إطالق 
كلمة األسف بل يشعرونك باخلوف 

واالشمئزاز بعيدا عنهم«.
ومن جانبه قال األستاذ احمد رسول 
التدريس���ي في جامع���ة كربالء«ا ن 
األمم املتحض���رة والعال���م املتق���دم، 
يس���ود هذا اخللق احلضاري, وعلى 
أعل���ى املس���تويات، ألن األج���واء 
العامة لديهم من سياس���ية وإعالمية 

وثقافية تدفع بهذا االجتاه«.
مش���يرا إلى إن »إذا ما حصل خلل 
أو خط���أ ف���ي أداء أي مؤسس���ة أو 
جهاز فإن صاحب القرار فيها يعلن 

حتمله للمس���ؤولية, ويقدم اعتذاره، 
و قد يستقيل من منصبه..

ففي كوريا اجلنوبية مثال أدى تصادم 
قط���ار مع حافلة قبل فترة, إلى وفاة 
ع���دد من ال���ركاب، فأعل���ن وزير 
املواص���الت اعتذاره ع���ن احلادث, 

وقدم استقالته«..
داعيا اجملتمع العراقي إلى«إننا بحاجة 
إلى ممارسة هذا اخللق احلضاري في 
تعاملن���ا مع أبنائن���ا وعوائلنا، وفي 
تعاطينا مع احمليط���ني بنا, من زمالء 
عمل وأصدقاء، وأشخاص يعملون 

حتت إدارتنا ومسئوليتنا«.
»تتش���جُع ولكن جتد صدمة جتعلك 
تك���ره معنى االعتذار« هذا مابادرت 
به اإلعالمية نور محمد مس���تدركة 
بالقول »بالنس���بة إلي أريد ش���خصا 
يق���در معن���ى خطئ���ه حت���ى لو لم 

الكلُّ يعلُم أن من روائع ديننا اإلسالمي النيف )التسامح( وهي صفة لألسف 
الشديد عجز الكثيون عن الوصول إليها،فأصبح من الصعب علينا العفو 

والتسامح،وأصبح من الصعب علينا االعرتاف باخلطأ، كام أصبح من الصعب 
علينا االعتذار عن اخلطأ!!

يف حتقيقنا االجتامعي هذا نتطرق إىل ثقافة االعتذار ومدى تقبلها يف حياتنا 
اليومية ومدى تأثيها عل نفوسنا عند التعرض هلا أو البادرة با، وألجله التقت 

)العائلة السلمة( العديد من الواطني لنطلع عل أرائهم حول هذا الوضوع:

االعت��ذاُر ثقاف��ة إنس��انية يعتق��ده 
البعض اهانة للنفس

\i[6/
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اليوم
 الخامس 

والعشرون
نزول اآليات 

الثمان عشر 
من سورة 
الدهر في 

فضل أهل 
البيت )عليه 
السالم( من 

) ان األبرار 
يشربون ..... 

إلى قوله 
تعإلى : ان 

سعيكم 
كان 

مشكورا( 

يق���ل لي أنا آس���ف، ب���ل بقدومه 
إلي وابتس���امته دليل على االعتذار 
وهو لي���س ضعفًا، ب���ل دليل قوة 
وثقة بالنفس، وه���و عنوان للرقي 
األخالقي والبلسم الشافي للجراح، 
وله أعظم األثر في تذويب العداوات 
وإزال���ة امل���رارات وتأليف القلوب، 
ومواساة املشاعر، فهو مطهر صحي 
للذات ومصحح للسلوك، وله فعل 
الس���حر ف���ي النفوس وفي كس���ب 
القل���وب وم���داواة اجل���روح وإزالة 
االحتقانات، وما أجمل أن تس���ود 

ثقافة االعتذار مجتمعاتنا«.

فيما أش���ارت موظفة اإلرشاد 
الزراعي رؤى حس���ني إلى«إن 
ع���دم االعت���ذار دليل قس���وة 
املش���اعر  وجم���ود  القل���ب 
وتضخ���م الذات واس���تعالئها 
عل���ى اآلخرين، فم���ن يكابر 
وال يعت���ذر ع���ن أخطائ���ه، 
ومن يزعم أن���ه ميلك احلقيقة 
املطلق���ة، والذين ال يراجعون 
يعترف���ون  وال  أنفس���هم 
بأخطائهم جت���اه اآلخرين هم 
نت���اج ثقافة التعص���ب الديني 

واإليديولوج���ي التي ترى اآلخرين 
م���ن منظ���ار االحتق���ار والدونية، 
والذي���ن ال يعت���ذرون، أصح���اب 
عق���ول إقصائية والتي تعد نوعا من 
الفك���ر واملمارس���ة التي ال ترى إال 

نفسها وال تعيش إال بنفسها«.
»كثي���را م���ا يتعرض اإلنس���ان إلى 
األخطاء وبالتالي فأنه س���وف يقدم 
عل���ى االعتذار ولكن ه���ل املقابل 
س���وف يتقبل اعت���ذارك؟؟« هذا ما 
أف���ادت به املهندس���ة س���ارة فراس 
عندما تعرضت ملوقف مماثل لهذا.

مش���يرة إل���ى إن »اجملتم���ع العراقي 
يعاني من بعض الش���خصيات التي 
عندما نقدم لهم االعتذار والتأسف 
فأنهم ال يبالون به وال يأخذون به، 
وقد يكون رفضهم هذا دليل ا على 
استعالئهم وتكبرهم على املقابل«.

لم يكن يوما االعتذار خطأ إذا كان 
في مكانه طبعا الن االعتذار يتطلب 
شجاعة من الشخص املعتذر ويعبر 
عن اس���تيعاب وق���درة كبيرة على 
التحكم بالنفس اإلنسانية والشخص 
الذي اليعت���ذر أو باألحرى اليعتبر 
نفس���ه مخطئ���ا هو ش���خص أهوج 
وليس لدي���ه قدرة عل���ى التفكير، 
فاالعت���ذار عن الذن���ب من مفاتيح 

الفالح في الدنيا واآلخرة.
قال تعالى بْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
}َهَذا َيْوُم اَل َينِطُقوَن )35( َواَل ُيْؤَذُن 

َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن )املرسالت/36(.

هل يعدُّ نوعا 
من الذل 

والمهانة؟ أم 
هو نوع من 

حسن التربية 
واألدب؟؟

هل تقاس 
ثقافة الشعوب 

به؟ أم يعتبر 
من الشعارات 

البدائية؟؟

\i[6/



ــــة« ،  ــــري كـــتـــاب »الـــــــرأة وال
حسن  حسينة  »الباحثة  تأليف 
السعيد  الــيــمــن  الــدريــب«مــن 
تسلط  الوهابية،   قبل  من  الظلوم 
اخلاطئة  الفاهيم  عــل  ــضــوء  ال
او  ــراة  ال بشؤون  يعنى  من  لــدى 
ما  كل  عل  وتستدل  نفسها  الــراة 
واكدت  الوثقة،  بالصادر  تذكره 
بالقول   ذلك  لكتابا  متهيدها  يف 
التوصية  تأدية لواجبي  »انني ارى 
الؤمنات  الخـــوايت  والنصيحة 
اضطراب  عرص  يف  يعشن  اللوايت 
براقة  وشعارات  وضالل  وتعاسة 
وتنبه  ــرأة«  ال حرية  باسم  تنادي 
ان  »واعلمي  قائلة:  الراة  الباحثة 
براق  بيش  متمثلة  ليس  الثقافة 
االسالم  الن  مسجوعة  وعبارات 
كل  يف  علمية  وحضارة  تراث  هو 
ايتها  نعم فال تغرتي   ، الجاالت« 

الؤمنة بزخارفهم الزائلة فان كلمة 
» كن« من الوىل تعاىل جتعل جنتهم 
وتذكري  شيئا  تكن  ل  كأن  بائدة 
َوُهَو  َتُه  َجنَّ }َوَدَخَل  تعاىل:  قوله 
َتبِيَد  َأْن  َأُظنُّ  َما  َقاَل  لَِنْفِسِه  َظاِلٌ 
َهِذِه َأَبدًا.... وأحيط بثمره فأصبح 
يقلب كفيه عل ما أنفق فيها وهي 
خاوية عل عروشها ويقول ياليتني 
له  برب أحدا * ول تكن  ل أرشك 
فئة ينرصونه من دون اهلل وما كان 
منترصا * هنالك الوالية هلل الق 

هو خي ثوابا وخي عقبا{.
واكدت الباحثة عل مكائد االعداء 
»واعلمي  بــقــوهلــا:  ـــراة  ال لتنبه 
كل  عملوا  قد  الدين  اعــداء  ان 
السلمي  لتفريق  استطاعوا  ما 
الرية  ادعـــاء  بنرش  واضعافهم 
ونرش  الرية  باسم  الفساد  وبث 
عقائد  تنرش  الدين  باسم  احزاب 

ــداء  واع هنفر  مسرت  وخمططات 
السالم(  )عليهم  النبوة  بيت  اهل 
ــزاب  ــاالح ب الــشــعــوب  لتمزيق 
حزب  كل  يبقى  كي  والقوميات 
ولو  العون  يد  له  يمد  بمن  يفرح 
كان عدوه الذي اسسه واسس له 
متناحرين  يبقوا  ان  الجل  خصم 

فيام بينهم ويمدون. 
لقد جاء االسالم بالعدل والساواة 
الــرأة  ومنح  واالنثى  الذكر  بي 
مشاركتها  ــر  واق حقوقها  كامل 
التكاليف  مجيع  يف  الرجل  الخيها 
والرشائع اال ماال يتفق مع طبيعتها 
كانت  بعدما  التكويني  وخلقها 
مهدورة القوق وبرش شؤم »َوإَِذا 
َوْجُهُه  َظلَّ  ْنَثى  بِاأْلُ َأَحُدُهْم   َ ُبرشِّ

ًا َوُهَو َكِظيٌم«. ُمْسَودىّ
فجاء االسالم و رفع من معنويات 
تدفن  ابنتها  ترى  كانت  التي  االم 

المراة والحرية ...بحث يسلط الضوء على نقاط  
مهمة تنهض بالواقع االسري االسالمي 

الدريب«  حسن  حسينة  »الباحثة  تأليف   ، والحرية«  »ال��م��رأة  كتاب 
على  الضوء  تسلط  الوهابية   قبل  من  المظلوم  السعيد  اليمن  من 
نفسها  المراة  او  المراة  بشؤون  يعنى  من  لدى  الخاطئة  المفاهيم 
تمهيدها  في  واكدت   ، الموثقة  بالمصادر  تذكره  ما  كل  على  وتستدل 
والنصيحة  التوصية  لواجبي  تأدية  ارى  »انني  بالقول  ذلك  لكتابها 
وضالل  وتعاسة  اضطراب  عصر  في  يعشن  اللواتي  المؤمنات  الخواتي 

وشعارات براقة تنادي باسم حرية المرأة« 
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اليوم
الثامن

والعشرون
حدثت 

واقعة الحرة 
التي قام 

بها اللعين 
مسلم بن 
عقبة بأمر 

من يزيد 
بن معاوية 

عليهما 
اللعنة 
ودخل 

الجيش 
بخيولهم 

إلى الروضة 
المباركة 
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وجعلها  حقوقها  واعطاها  حية 
من  وركن  الدين  مقومات  احدى 
انطالق  ونقطة  الضارة  ــان  ارك
نساء  من  فان   ، والعمران  للتمدن 
خويلد  بنت  خــدجيــة  السلمي 
)عليها السالم( التي لوالها ما قام 
الصديقة  ومنهن  قائمة  لالسالم 
التي  الــســالم(  )عليها  ــزهــراء  ال
تطالب  الصحابة  امــام  اختطبت 
بحق اهل البيت )عليهم السالم(، 
زوجها  ومــع  ابيها  مــع  ووقــفــت 
ومثلها  الوثيق،  الــركــن  موقف 
بني هاشم يف موقفها  ابنتها عقيلة 
التي  وبطوهلا  كربالء  يف  العروف 
قرن  أي  يف  امــراة  أية  تتحملها  ل 
التي  العروفة  وخطبتها  وعــرص 

بسببها قامت ثورة التوابي. 
نقاشنا  كــان  ان  القول:  خالصة 
مع غي السلمة فكيف نناقشها يف 

صحة عقائدنا قبل ان تسلم فالبد 
اثبات  يف  معها  النقاش  نبدا  ان 
االسالم فاذا ثبت، فنقول هلا: »ان 
تناقش وتبحث، هل هذه السألة او 
تلك ثابته عن النبي )صل اهلل عليه 
واله( فان ثبتت هلا ول تتبعها فهي 
ل  وان  له  تسلم  النبي ول  تعارض 

تثبت هلا فلها الق يف رفضها«.
االســالم  يف  ــة  الــري مفهوم  ان 
اذ  الغرب،  يف  مفهومه  هو  ليس 
االسالم يعطي حرية ضمن نطاق 
بنفسه  يض  ال  أي  معي  واطــار 
بعكس  باحد  وال  بالدولة  وال 
الغربية التي جعلوا حريتها شعارا 
مبدا  بال  ومصالهم  لتجارهتم 
رشف  حساب  عل  ولو  قيد  وال 
الكثيون  رصح  كام  وعفتها  الراة 
ومــنــهــم: )بــيــدو(وزيــرخــارجــيــة 
لقاومة  حلته  يف  سابقا،  فرنسا 

خطاب  يف  بالبغاء  الناداة  حركة 
باريس  لبغايا  )ان  قائال:  رسمي 
النن   , فرنسا  نساء  عــل  فضال 
ــــدوالرات  ال مــاليــي  هلــا  جيلبن 

االمريكية يف كل عام(.
نعم لقد افرطوا يف التحرر فاطلقوا 
الطلقة والرية  الساواة  العنان يف 
اليوانية التي شكى منها الغربيون 
)تــاريــخ  كــتــاب  يف  كــام  انفسهم 
االنجليزي  للمؤلف  الفحشاء( 
وكتاب  اسكات«  رائيل  »جورج 
للمؤلف  الـــغـــرب(  )حـــضـــارة 
كثي  وغيها  لوبون«  »غوستاف 
تبي  التي  واالقـــوال  الكتب  من 
منها  ويئن  يعان  التي  اللوعة  لنا 
الفوىض  بسبب  الغرب  الجتمع 
والقيم  االخـــالق  هدمت  التي 
كره  حتى  الرية  باسم  االنسانية 

الغرب هذه الرية.
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المؤمن أخ 
المؤمن

ُرِوَي عن اإلمام 
محمد بن 

علي الباقر 
الم(  )عليه السَّ

أنُه َقاَل : »إن 
المؤمن أخ 
المؤمن ال 

يشتمه وال 
يحرمه وال 
يسئ به 

الظن« .
المصدر : 

تحف العقول 
.296 :

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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الدكتورة عالية محمد علي الموسوي ل� )العائلة المسلمة( ....

مراجعة المراكز الصحية اثناء فترة الحمل 
دليل على ثقافة المرأة الحامل.

حني تكتش���ف امل���رأة انها حامل 
عليه���ا اوال مراجعة مركز الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة ف���ي منطقتها 
إلج���راء الفحوص���ات اخلاص���ة، 
اضاف���ة ال���ى حتليل صن���ف الدم 
ملعرف���ة التغي���رات اجلس���دية التي 
س���ترافق احلمل،باعتبار ان الدم 
عنصرا مهما مؤثرا على س���ير منو 
اجلنني،ويصاح���ب ذل���ك التغذية 
اجلي���دة ونوعي���ة اجله���د العضلي 

والنفسي على املرأة.
وفي س���ؤالنا لها ع���ن كيفية جتنب 
االعراض الت���ي ترافق املرأة احلامل 

فترة حملها:
تؤكد الموس��وي قائل��ة:»إن تقدم 

من���و اجلن���ني يصاحب���ه مجموعة 
االالم وتورم في الس���اقني وأمور 
اخرى كفقر الدم و التهاب اجملاري 

البولي���ة، وعلى اث���ر ذلك يجب 
ان تراج���ع امل���رأة بش���كل دوري 
طيل���ة فترة احلم���ل مراكز الرعاية 
)رعاي���ة احلوامل(،  الصحي���ة – 
وذل���ك ملتابعة س���ير احلمل،كون 
ان هن���اك ح���االت م���ن احلم���ل 
عّرض���ة للخطر مثل اس���تصحاب 
حال���ة احلمل ارتف���اع ضغط الدم 

م���ن اجل حياة اس���رية خالية من التش���وهات اخللقية ووضع 
االرش���ادات الطبية امام انظار النساء كافة باخلصوص احلوامل 
منهن، مجلة ) العائلة املس���لمة( س���لطت الض���وء على هذا 
اجلانب ملعرفة اهم النصائح واالرشادات الطبية والعالجية التي 
تساعد املرأة احلامل اثناء فترة حملها،والتقت بالدكتورة عالية 
محمد علي املوسوي/ اخصائية النسائية والتوليد في مستشفى 

الوالدة لتبني لنا اهمية هذه االرشادات وحتدثت قائلة: 

ينفي الفقر
روي عن 

رسول اهلل 
) صلى اهلل 
عليه و آله( 

أنُه َقاَل : 
»الحج ينفي 

الفقر« .
المصدر 

: تحف 
العقول: 7

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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او الس���كر نتيجة اجراء عمليات 
قيصرية  حلمل سابق او اسقاطات 
حاصلة وهذا يحت���اج الى متابعة 
خاصة  مبراجع���ة املراكز الصحية 
كل اسبوعني تقريبا، منوهة على 
ان امل���رأة احلامل التي متتلك ثقافة 
صحيح���ة وعاجلت )فقر الدم( و 
االلتهاب���ات من البداية س���تكون 
حالتها جي���دة  عند وصولها الى 

الشهر التاسع«. 
»مبين��ة« ب���أن كل امرأة معرضة 

الى فقر الدم تكون معّرضة لنزف 
بعد الوالدة، بس���بب عدم تقلص 
املركز  مراجع���ة  الرحم،وعليه���ا 
الصحي لتتجنب املضاعفات قبل 

الوالدة وبعدها.
الزوجين  بين  الدم  اختالف 

يؤدي الى تشويه خلقي.
وعن اسباب التشوه اخللقي الذي 
يحصل نتيجة اختالف الدم جتيب 
)املوس���وي (: ه���ذا م���ن اخطر 
االم���راض الوراثي���ة الناجت���ة من 
ارتباط الزوج���ني وتكوين اجلنني 
فإذا كان���ت امل���رأة احلامل حتمل 
صف���ة دم )RH( وال ميتلك هذه 
الصن���ف ال���زوج تكون مش���كلة 
وراثي���ة تنت���ج التش���وه اخللقي ، 

حي���ث ينص���ح الط���ب ان تأخذ 
االبرة خالل )72( ساعة من بعد 
الوالدة اس���تعدادا لسالمة اجلنني 
الق���ادم وتقليل اخلطر على الطفل 
الثان���ي والطف���ل الثال���ث لتجنب 
التكّس���ر الكبي���ر  ال���ذي يصيب 
الكرّيات مما تؤدي االصابة مبرض 
)ابو صفار(  فضاًل عن تشوهات 
خلقية والتي تس���بب غالبًا موت 
الطفل قبل ال���والدة ، وفي هذه 
احلاالت ايضًا ننص���ح بتبديل دم 
الطف���ل وهو في رح���م امه، اما 
اذا تطاب���ق الصنف���ان أي كالهما 
 )RH(  يحمالن نف���س الصنف

يك���ون اجلنني بعيدا ع���ن كل ما 
ذكر انفا.

ث��ق��اف��ة ال���م���رأة ال��ح��ام��ل 
وتوعيتها طبيا وصحيا...

تق��ول »الموس��وي« على الرغم 

من توزيع الفولدرات املصورة التي 
من ش���أنها مس���اعدة املرأة خالل 
فترة حملها بشكل مستمر،اال اننا 
نس���عى جاهدين ال���ى خلق ثقافة 
توعوية طبية جلميع النساء خاصة 
احلوامل منهن من خالل القنوات 
االذاعية احمللية ، ووسائل االعالم  
ك���ون ذلك له تأثير بإش���اعة هذه 

الثقافة املهمة«. 

الحاج
والمعتمر

ُرِوَي َعْن اإلمام 
َعِليِّ ْبِن أَِبي 
َطاِلٍب ) عليه 
الم ( أنُه  السَّ
َقاَل : »الحاج 

والمعتمر 
وفد اهلل، 
ويحبوه 

بالمغفرة«.
المصدر : 
الخصال : 

10 /635

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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حجوا 
واعتمروا 

تصح 
أجسامكم

ُرِوَي عن 
اإلمام علي 

بن الحسين 
السجاد 

)عليه 
السالم( أنُه 
َقاَل : »حجوا 

واعتمروا، 
تصح 

أجسامكم، 
وتتسع 

أرزاقكم، 
ويصلح 

إيمانكم، 
وتكفوا 

مؤونة الناس 
ومؤونة 

عياالتكم«.
المصدر : 

ثواب األعمال: 
3 / 70
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م���ن املؤكد التعامل مع ذوي االعاقة يختلف 
عن الساملني سواء من حيث السمع او النطق 
او أي عاه���ة في اجلس���م، والتعامل اخلاص 
بهم يجب ان يكون وفق معايير يترتب عليها 
اثار حس���نة بحيث ال جتعل املعوقني يشعرون 
بانك تتعامل معهم حسب عوقهم ، بل حتى 
ق���رار االمم املتحدة بخصوص رعايتهم بدلت 
التسمية من املعوقني الى ذوي االعاقة مراعاة 

لشعورهم .
وق���د صادفن���ي موقف في احدى س���يارات 
نقل الركاب حيث صعد ش���خص يعاني من 
عوق في احد ساقيه فنهضت من مكاني كي 
اس���اعده فرفض مساعدتي وقال لي استطيع 
ان أجل���س قالها بالم مع نظرة عتب باجتاهي 

، فما كان مني اال االعتذار منه.
وله���ذا يجب ان نتعامل معه���م من غير ان 
يشعروا بان تعاملنا معهم حسب عوقهم مثال 
اذ االصم يفضل احلديث معه بصوت مرتفع 
م���ن غير ان يظهر على وج���ه املتحدث بانه 
يتحدث بصوت مرتفع ويستخدم االشارة مع 
احلدي���ث لتقريب املعنى واذا كان يس���تخدم 
الس���ماعة فاالفضل احلديث م���ن اجلهة التي 

يضع السماعة .
واما االبك���م ) االخرس ( فيجب ان يكون 
التعام���ل معه بصبر وس���عة ص���در ومن غير 
مل���ل اذا ل���م نفهم ما يري���د ويفضل معرفة 
االش���ارات للكلمات العامة كثيرة االستخدام 
حتى نستطيع ان ندمجه مع اجملتمع وال يعاني 
م���ن العزلة ، بل اظهار االهتمام الش���اراته 

التي تعتبر )حديثه (. 

كثي���رة هي امليداليات الت���ي حصل عليها الرياضي���ون العراقيون 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة ليحتل���وا الصدارة في العديد من 
البطوالت الدولية. مراقبون يؤكدون ان قوة اإلرادة ورفع اس���م 
العراق كانت الدافع وراء جناح هؤالء الرياضيني أكثر منه الدعم 
واملس���اعدة التي تقدمها جهات ذات عالقة والتي وصفها البعض 

بالقليلة.
اجن���ازات كثيرة وجوائ���ز وميداليات عدي���دة حصدتها منتخبات 
الرياضي���ني العراقيني املعوقني في البط���والت والدورات االوملبية 
وأبرزه���ا بطولة آس���يا للمعوق���ني، وبطولة التش���يك املفتوحة، 
والدورة العربية احلادية عش���رة في القاهرة عام 2007. واوملبياد 
بك���ني عام 2008، وامللتقى الدولي اللع���اب القوى في تونس 

عام 2009. 
وحقق���ت اللجنة البارالومبية العراقية باحتاداتها العش���رة كل هذه 
االجنازات رغم املصاعب واملش���اكل التي مرت بها منذ تأسيسها 

عام 2003 لتحل محل االحتاد العراقي لرياضة املعوقني. 
كاف���ة حق���وق ذوي االعاقة محفوظة مبوجب الدس���تور العراقي 
وخاص���ة امل���ادة 32 التي تنص عل���ى أن »ترع���ى الدولة ذوي 
االعاق���ة، وتكفل تأهيله���م بغية دمجهم في اجملتمع«. أما وزارة 
العمل والش���ؤون االجتماعية فقد خصصت دائرة خاصة لرعاية 
املعوق���ني التي تضم بدورها أقس���اما كثيرة وتنف���ذ برامج عديدة 
لرعاية املعوقني وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية وتوفير فرص 
التعلي���م والعناي���ة بغير القادرين على العم���ل كليا وتوفير فرص 
العمل املالئمة للمعوقني القادرين على العمل جزئيا بعد تأهيلهم 

في معاهد متخصصة متهيدا لدمجهم في اجملتمع. 
تق���در األمم املتح���دة عدد املعوقني في العال���م بحوالي 10% من 
سكان الكرة االرضية، وال توجد إحصائيات دقيقة لعدد املعاقني 
في العراق، لكن يذكر مراقبون انه لو مت االعتماد على النس���بة 
الت���ي حددته���ا األمم املتحدة، فان عدد املعوق���ني في العراق هو 
أكثر من مليوني شخص في حني أكد آخرون أن الرقم قد يصل 
إلى الضعف بس���بب احلروب العديدة التي مر بها العراق خالل 
العق���ود املاضية والعمليات اإلرهابي���ة والعنف الذي اجتاح البلد 

منذ عام 2003. 

التعامل 
مع ذوي االعاقة

رياضة المعوقين في العراق.. 
انجازات متميزة ومصاعب عديدة

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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تسكين 
القلوب

ُرِوَي عن 
اإلمام محمد 

بن علي 
الباقر ) عليه 
السالم ( أنُه 

َقاَل : الحج 
تسكين 
القلوب .
المصدر 
: أمالي 

الطوسي
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من���ذ ان اعلن���ت العتب���ة احلس���ينية 
املقدس���ة اقامة دورة لتعلم لغة برايل 
للمكفوف���ني واذا بن���ا بعال���م غفلت 
اجله���ات املعنية م���ن االعتناء بهم ال 
سيما الذين اعمارهم جتاوزت العشر 

سنوات.
ب���ل اطلعن���ا على عوائل ولالس���ف 
الش���ديد تعام���ل ابنائه���م املكفوفني 
بقس���وة واهمال فينطوي على نفسه 
ويخش���ى م���ن الن���اس وال يتحدث 
اليهم ب���ل اطلعنا على ش���خص ال 

يعرف يقول السالم عليكم .
هذه الش���ريحة من اجملتمع ش���ريحة 
مهم���ة ففيه���م العباق���رة واالذكي���اء 
والتاريخ يؤكد ذلك فكم من كفيف 
له اثار علمية يس���تفاد منها البصير ، 
ابو بصير من اصحاب االمام الصادق 

علي���ه الس���الم وكان م���ن روات���ه، 
االخفش استاذ اللغة العربية، بل ان 

لغة برايل اكتشفها كفيف.
نعم لهم التعامل اخلاص حس���ب ما 
افادني بذلك الدكتور عامر املوسوي 
املدي���ر العام في وزارة العمل عندما 
حضر ل���دورة املكفوفني التي اقامتها 
العتب���ة وذكر ل���ي ان البعض منهم 

يتحس���س اذا وضع���ت ي���دك على 
ظهره، والبعض يرفض اذا اردت ان 

جتلسه او تدله على الكرسي.
هذا يجعلنا امام مس���ؤولية مهمة اال 
وهي النهوض بهذه الشريحة السيما 
الذي���ن تتج���اوز اعماره���م العش���ر 
س���نوات حيث ال يوجد وال مؤسسة 

او مركز يعنى بهم .

هنال����ك م����ن يك����ون ل����ه ذكاء خارق 
ومتميز ولكن بس����بب الظ����روف التي 
حتي����ط به يؤدي الى قتل هذه املوهبة، 
والظ����روف اغلبها تكون نفس����ية وهذا 
االمر قد يعاني منه ذوي االعاقة اكثر 
م����ن الس����املني ، بينما املف����روض هو 

العكس فمثل هؤالء االذكياء من ذوي 
االعاقة يج����ب ان يلتفت اليهم املعني 
بهم س����واء اسرته او مدرسته او حتى 
اجله����ات احلكومي����ة االخرى الن مثل 
هكذا مناذج يجب ان تستثمر بالشكل 

الصحيح خدمة للمجتمع والبلد.

البعض منه����م اذكياء ولرمبا يعاني من 
اثر نفس����ي اذا ما امتزج مع االصحاء 
فالباس بان تكون لهم مدرسة خاصة 
به����م ، وعل����ى املعني����ني ان يتعاملوا 
معه����م باحت����رام احترام����ا لذكائهم ال 

على اساس عوقهم .

المكفوفون مع فقد البصر فقد االهتمام بهم

الذكاء ال عالقة له بالعوق

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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بدأت االم القصة بقولها.. حيدر ولدي الش���جاع الذي 
رزقني الله س���بحانه إياه بعد ثالث سنوات من حرماني 
م���ن االطفال، اتى ال���ى هذه الدنيا قرة عني لي، اكمل 
الدراس���ة املتوس���طة وبعده���ا بدأ العمل ليس���اعد والده 
ويحم���ل عنه جزء من أعباء االس���رة ، فكان هذا اول 

وسام فخر يضعه ابني حيدر على صدري.
اما الوس���ام الثاني، فانه كان وعلى رغم صغر سنه ذو 
عقيدة راس���خة وخادمًا لالمام احلس���ني )عليه الس���الم( 
وه���و ال ي���رى امام عينيه غير خدم���ة زائري االمام في 
موكبهم )موكب انصار العقيدة(، وفي الزيارة االربعينية 
كنا ال نرى له خياالً  وال هيئة فقد كان يرابط كاملقاتل 
في املوكب الى انتهاء الزيارة، وعندما بلغ الثامنة عش���ر 
من العمر أهداني وس���ام الفخر الثالث، عندما لبى نداء 
املرجعي���ة احلكيم���ة والتحق بأقران���ه للدفاع عن االرض 
والع���رض واملقدس���ات، فقد ذهب ال���ى جرف الصخر 
وبقى مرابطًا ثالثة اش���هر الى ان مت حتريرها، وش���ارك 
في عامرية الفلوجة ستة اشهر ومن ثم ذهب الى مدينة 
الرمادي التي استش���هد بها بعد مرور خمسة عشر يومًا 

على ذهابه الى هناك..

أطرقت قليالً  ثم قالت بصوت ملؤه االميان، في بداية 
األمر عارضته بس���بب خوفي عليه، لكنه رجاني ان ال 
امنع���ه من اجله���اد، واآلن في قرارة نفس���ي أحمد الله 

وأشكره على استشهاده، ألنه توفي كاألبطال.
 ثم اردفت األم قائلة وإش���راقة الذكريات اجلميلة تعلو 
وجهها، ما كان يلفت انتباهي في ولدي حيدر انه كان 
ميل���ك صفات وخصال الرجال األش���داء والعقالء رغم 
صغر سنه فلم يكن يعرف اخلوف، ودائمًا يحفز اصدقائه 
على اجلهاد ألنه خير لهم من التقاعس واجللوس بدون 
ج���دوى، وفي الزي���ارة االربعينية التي انقضت س���ألني 

ولدي ماذا طلبتي من الله خالل الزيارة؟
قلت له طلبت ان يكون لنا حسينية على الطريق لنخدم 

الزائرين، ثم سألته وانت ماذا طلبت ؟
فوجئت بقوله ، بأن طلبه كان الشهادة..

ل���م احتمل وأجهش���ت بالبكاء، فقال لي مل���اذا البكاء يا 
أمي، ان الله رزقك بأربعة ابناء واحد منهم ينفعك في 
اآلخرة )يقصد نفسه( والثالثة الباقني سيكونوا لك عونًا 

في الدنيا، فماذا تتمنني أكثر من ذلك.
واس���تمرت والدة الش���هيد البطل )حي���در( تروي لنا ما 

عائل���ة اخرى من عوائل الش���هداء، اردنا ان نعزيه���م ونحمل عنهم بعض األلم الذي ُيدمي قلوبهم، 
لكننا وجدنا ما هو اكبر من توقعاتنا، وسمعنا ما جعلنا نعيد التفكير في كل هدف وضعناه في هذه 
احلياة، فقد جتّلت العقيدة التي ضحى االمام احلس���ني )عليه الس���الم( بنفس���ه واهله لتبقى راسخة في 
نفوسنا، والحت لنا شجاعة امير املؤمنني التي طاملا اردنا ان نرى ما يشابهها في هذه االيام، كل هذه 
املش���اعر واالفكار اختلطت علينا في قصة الش���هيد )حيدر سامي( ، وحديث والدته التي قابلتنا بكل 

شموخ وفخر تزف لنا خبر وفاته وتروي لنا ما جرى وكأنها حتكي لنا قصة عرس ال قصة موت.

بقلم: مركز الوراء لرعاية الفتيات

دور 
المصافحة 

في تساقط 
الذنوب

ُرِوَي عن 
اإلمام محمد 

بن علي 
الباقر ) عليه 

السالم ( 
أنُه َقاَل : 

إن المؤمن 
إذا صافح 

المؤمن 
تفرقا من 
غير ذنب .
المصدر : 
الخصال : 

75/22

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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كان ينقل���ه ولدها عن���د عودته من 
املناط���ق احملررة بالقول » عند عودة 
حيدر م���ن )جرف النصر( وعامرية 
الفلوج���ة كان يق���ول ان معركتن���ا 
ليس���ت بالس���هلة فه���دف اعدائن���ا 
طم���س مذهب اه���ل البيت عليهم 
الس���الم، لذا علينا ان جنود بأنفسنا 

لنكسبها«.
حتى اخته التي تصغره س���نًا كانت 
تقول لي انها تتمنى لو كانت رجال 
ً لتفعل كما فعل حيدر، مقتدية به 
وهو فع���الً  كان خير مثالٍ  وخير 

قدوة.
وام���ا عن س���اعاته االخيرة ، فقد 
دللت على انه كان قائدًا بالفطرة، 
فعندما ذهب ال���ى محطته اجلهادية 
االخي���رة وقام الع���دو مبحاصرتهم 

داخ���ل بيت في منطقة املالعب 
في مدينة الرمادي هو واربعني 
شخصًا آخرين، يعانون من 
قلة الطع���ام وضعف البدن 
ألن املس���اعدات ل���م يكن 
باالم���كان ايصاله���ا اليهم 
الت���ي  املنطق���ة  خلط���ورة 
عندها  فيها،  يعس���كرون 
قام بجمعهم ووضع خطته 
االستشهادية بنفسه، قائال 
ً ان���ه الب���د ان يضحي 
احٌد منا بنفس���هِ  ليخرج 

الباقني بسالم، ثم صعد على 
س���طح البيت واخذ معه الكثير من 
العتاد ليموه الع���دو ويلهيه ويوجه 
االطالق���ات نح���وه، حت���ى يخرج 
رفاق���ه م���ن ال���دار احملاصرين فيه، 
وفعالً  جنحت خطته وجنا اجلميع، 

ام���ا هو فقد ع���ادوا بجثته لتقر بها 
عني والدته قبل ان تنقله الى مثواه 
االخير..، وهي تقول انني شعرت 
باستش���هاده قبل ان يأتيني اخلبر ، 
ألنن���ي من���ذ ان ذهب حي���در الى 
س���احة القت���ال تع���ودت ان اقرأ له 
س���ورة يس ودع���اء احلفظ في كل 
ليلة، وفي ليلة استشهاده لم استطع 
ان اق���رأ ما يحفظه من ش���ر اعدائه 
ألنن���ي لم اكن على ما يرام فغلبني 
النعاس وانا احمل الكتاب، عندها 
احسست برصاصة اخترقت صدري 
وافزعتن���ي م���ن نوم���ي، فنهضت 

فزعة وقل���ت لوالده ان حيدر 
استشهد..

وفع���الً  خي���وط الصباح 
لم تش���رق ولم تداعب 

وج���ه ولدي إال وه���و ُمَعّفر بدماء 
التضحية، وفي الساعة احلادية عشر 
صباحًا من التاس���ع عشر من شهر 
صف���ر اتصلوا بأخيه وزفوا اليه خبر 

استشهاده.
ح���اول ولدي ان ال يفجعني باخلبر 
مرة واحدة، فلم يخبرني باستشهاده 
واكتفى بق���ول امي ان حيدر جرح 
اثن���اء املواجه���ة م���ع الع���دو لكن 
الرصاص���ة الت���ي اخترقت صدري 
في احللم جعلتني متيقنة بإحس���اس 
وقل���ب االم ان ول���دي حي���در قد 
فارق هذه احلياة بعد ان وضع 
عل���ى صدري اوس���مة 
أرفع  الت���ي  الفخر 
رأسي بها وبه ِ ما 

حييت..

في الصداقة 
: روي عن امير 

المؤمنين 
علي عليه 

السالم : 
عاتب أخاك 

باالحسان 
إليه, واردد 

شره باإلنعام 
عليه

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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<<P_%	miKZمشكلتي عشيرتي
مثلما هنالك مش���اكل حتلها العش���يرة هنالك مشاكل سببها العشيرة ، وقضية العدد 
اليوم تتناول مشكلة عشيرة مع احد ابنائها ، يرويها لنا صاحب املشكلة حيث يقول
انا متزوج منذ عش���رين س���نة ولله احلمد ال مش���اكل في اس���رتي واالمور جيدة 
واالحت���رام ع���ال العال، لدي م���ن االبناء ثالثة اوالد وبنتني ، وبس���بب الظروف 
املس���تجدة واس���تفحال النزاع العش���ائري بني البعض منها ، بدات مشاكلنا وحتديدا 
ليس مع العشيرة او شيخها بل مع احد ابناء العشيرة بسبب مشاكله وحتى اعماله 

االجرامية .

والن العشيرة تتكفل مبا يحدث 
من مشاكل ففي االونة االخيرة 
ارتكب ع���دة حماقات مما ادى 
الى نزاع عش���ائري وجلس���ات 
عش���ائرية وه���ذا يترت���ب عليه 
)الفص���ل( ودف���ع االموال هذه 
االم���وال يتم جبايته���ا من ابناء 
العش���يرة وانا منهم حيث ادفع 
عني وعن ابنائي الثالثة ، وقد 

ارهقتنا هذه االشتراكات بحيث 
اثرت على املس���توى املعيش���ي 
مم���ا اث���ار بعض املش���اكل بيني 
وب���ني زوجت���ي ، وانا ارى لها 
احل���ق من جانب ولي احلق من 
جانب اخر ، وال اس���تطيع ان 
اذكر عش���يرتي بس���وء امامها، 
هك���ذا االم���ور كان���ت تس���ير 
ولك���ن اس���تفحلت عندما اقدم 

هذا الش���خص على جرمية قتل 
وج���اءت عش���يرة املقتول تهدد 
بالقتل او يكون )الفصل( تزويج 
نسائنا رغما عنهم ، وانا ارفض 
ذلك واخشى على ابنائي وهنا 
اصرت زوجتي على اتخاذ قرار 
حاس���م بهذا اخلصوص فال انا 
اس���تطيع ان اتبرأ عن عشيرتي 
وف���ي الوق���ت ذاته انا اخش���ى 
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ش���يخ العش���يرة ضعيف امام 
هكذا مش���اكل وال استطيع ان 
اواجهه بهذه املش���كلة وانا في 

حيرة من امري.
وام���ا زوجته فق���د اثنت على 
اخ���الق زوجها وذك���رت انه 
يك���ن لها كل االحت���رام وانها 

ان  اس���تعداد  عل���ى  ليس���ت 
تخسره او تخس���ر احد ابنائها 
افراد  بس���بب حماقات اح���د 
العشيرة، فلسنا مسؤولني عن 
هكذا مشاكل ، نعم انا اؤمن 
بالتعاون وحل املشاكل ولكن 
ال ارض���ى ب���ان اليتخ���ذ أي 
اجراء بحق ش���خص جلب لنا 

املشاكل بل للعشيرة كلها وانا 
واثقة هنالك م���ن يعاني مثلنا 
ولكنهم يخش���ون احلديث عن 
هذه املشكلة خوفا من اتهامهم 
بالطعن بالعشيرة وابناء العمومة 
ل���ذا ارجو من خالل العتبة ان 

يتم معاجلة هذه احلالة.

المجلة :
الاح���د يرضى بان يفترق ابناء العش���يرة الن 
صل���ة الرحم م���ن االمور الت���ي حتث عليها 
الشريعة االسالمية وفي الوقت ذاته ال يجوز 
ان تكون هنالك ممارسات جاهلية وحلول غير 
ش���رعية لتصرفات مرفوضة من قبل الشارع 
املقدس فهنالك حاالت حتل بني ابناء العشيرة 

وهنالك حاالت ياخذ القانون مجراه .
ومثل حالتكم يجب ان يكون لشيخ العشيرة 
دور حاسم في احتواء هذه املشكلة حتى وان 
تطلب االمر االس���تعانة بالقانون التخاذ 
ما يل���زم ، وان كان هذا االمر 
صعب التحقيق فيمكنكم 
مصارحة من ترونه يؤيد 
مجموعة  وتكونوا  رايكم 

تعقدوا  ان  ميكنك���م 

جلس���ة عش���ائرية وطرح هذا 
االمر بشكل اخالقي ومن غير 
اس���تفزاز او تهجم حتى يكون 
الش���خص املعني وعائلته وشيخ 
العش���يرة على اطالع مبا يس���بب 
هذا الش���خص من تصرفات تؤثر 

على بقية افراد العشيرة .
وحل اخر استعينوا باحد رجال 

الدين ممن لهم مكانة لدى 
العشيرة حتى يكون له 
لهكذا  السليم  الراي 

جهد  وحاولوا  مشكلة 
امكانك���م ان ال تتفرق���وا عن 

العشيرة . 
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حق الجليس

اعداد: مركز الوراء لرعاية الفتياتعّفة النفس

وأحــكــامــا،  ـــا  آداب للجلوس  إن 
وللجليس حقوق وعليه التزامات. 
ولا كان اإلنسان يتأثر بجليسه سلبا 
 ، ، ويكتسب من أخالقه  إجيابا  أو 
اهتم   ، آلراءه  ناقال  وسطا  ويكون 
اإلســــالم بــمــوضــوع الــلــيــس ، 
عليه   ( عل  اإلمــام  عن  روي  فقد 
اخلي  »جليس   : معتربا  السالم( 
نعمة ، وجليس الرش نقمة« . وعل 
البيت  أهل  مدرسة  تويص  العموم 
)عليهم السالم( بمجالسة العلامء، 
وجمالسة   ، بالركب  ومزاحتهم 
 ، حلام  اإلنسان  يزداد  لكي  اللامء 
فعلت  إذا  الذين  األبــرار  وجمالسة 
ل  أخــطــأت  وإن   ، ــيا حــدوك  خ
الكامء،  جمالسة  وكذلك  يعنفوك، 
وشفاء   ، للعقول  حياة  من  فيها  لا 
الفقراء،  جمالسة  وأيضا  للنفوس. 
كام   . شكرا  اإلنسان  ــزداد  ي لكي 

نجد نيا عن جمالسة األغنياء الذين 
أمواتا  فأصبحوا  الغنى  أطغاهم 
جمالسة  عــن  ونيا   ، أحــيــاء  وهــم 
 ، واألهواء  البدع  وأهل   ، الهالء 
من  يفر  كام  منهم  الفرار  ورضورة 

الجذوم .
ومن الطبيعي أن للجليس الصالح 
الطابع  عليها  يغلب   ، حقوقا 
آداب  عن  عبارة  وهي   ، العنوي 

أدرجــهــا   ، معه  السنة  الــعــرشة 
 ) السالم  عليه   ( السجاد  ــام  اإلم
وحق   «  : وهي  القوق  رسالة  يف 
 ، جانبك  ــه  ل تلي  أن  جليسك 
وتنصفه يف جماراة اللفظ ، وال تقوم 
من جملسك إال بإذنه ، ومن جتلس 
إليه جيوز له القيام عنك بغي إذنك، 
وتنس زالته ، وحتفظ خياته ، وال 

تسمعه إال خي .

ان احد االغنياء اراد زيارة الرشيف 
اهلل( وصلته، وكان  الريض )رحه 
طالبًا  اربــعــي  ُيـــدرس  الــرشيــف 
العطاء،  عليه  فعرض  بيته،  يف 
انا، فال حاجة يل بامل،  اما  فقال : 
من  عندي  مانع  فال  طالب،  واما 
فردًا  عليهم  الغني  فدار  اعطاهم 
حسبنا  جييب  وكلهم  يسأهلم  فردًا 
نصنع  فام  يومنا  قوت  نملك  اننا 
الطالب  اىل  وصل  وحي  بالال، 
االربعي عرض عليه الال فتناول 

دينارًا من الغني وكرسه قطعًا ، ثم 
اخذ قطعة واحدة ..

ولا انرصف الغني التفت الرشيف 
ما   : له  وقــال  الطالب،  ذلك  اىل 

دعاك اىل فعلتك يا هذا ؟
ضيوف  اسبوع  من  جائني  قــال: 
اطعمهم  زاد  ــدي  ــن ع ــس  ــي ول
حتى  ــال  ال مــن  شيئًا  فاستدنت 
اطعمهم، وما زال الدائن يطالبني 
اخذ  اىل  دعــان  ما  فذلك  بحقه، 
قطعة من الدنيار اسد با حاجتي 

واقِض ِديني وادفع عن نفيس مغية 
ليس  ما  فيه  تقول  ان  )مغية:   –
جادًا/النجد  او   ً هــازال  امــا  فيه 
سمع  فــلــام  ــاس،  ــن ال ص769( 
الــداد،  استدعى  قوله  الرشيف 
خزانتي  مفتاح  هــذا   : لــه  ــال  وق
مفتاحًا  اربــعــي  منه  يل  فاصنع 
واعــطــى كــل واحـــد مــن طالبه 
له  كانت  )مــن  وقـــال:  مفتاحًا، 
حاجة فليأخذ حاجته من خزانتي 

بدون علمي(.

0&]>&Ga

في الصلح : 
روي عن امير 

المؤمنين 
عليه السالم 

قوله : » ما 
تشاور قوم 
إال هدوا إلى 

رشدهم «

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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إذ أن اخلجل واخلوف هي مشاعر 
كل  لكن  اإلنسان  تصيب  طبيعية 
الطبيعي  حــده  عن  زاد  إذا  يشء 
االجــتــامعــي(  )الــرهــاب  يسمى 
وكلنا  ومعالته  مواجهته  فعلينا 
أو  نفيس  ــرض  م لكل  أن  يعلم 

عضوي أسباب وطرق للعالج.
و من أسبابه أن العائلة التي تعيش 
عل  منغلقة  الراهقة  الفتاة  فيها 
االخــتــالط  مــن  فتمنعها  نفسها 
ــد  ــردي ـــاس، وكـــذلـــك ت ـــن مـــع ال
كل  عل  باستمرار  )عيب(  كلمة 
أخطر  أمــا   ، ــي  داع وبــدون  يشء 
واالستهزاء  االنتقاد  فهو  أسبابه 
اآلخرين  ــام  أم الفتاة  بترصفات 
فيتولد  سلبية  بصفات  ووصفها 
غيها  من  أقل  بأنا  شعور  عندها 
يكون  وقد  نفسها،  عل  فتنطوي 
رضاها  وعــدم  بالنقص  شعورها 
كانت  إذا  اخلارجي  مظهرها  عل 
بدينة مثاًل فتفقد الثقة وتشعر بأنا 

غي مجيلة يف عيون اآلخرين.
وتبتعد  الظهور  من  خجلة  فتكون 
يكون  وقــد  األنــظــار،  عن  بذلك 
دور  والصحي  الــوراثــي  للعامل 
يف  يبدأ  ــذي  ال اخلجل  ــود  وج يف 
هذه الالة من الصغر، فقد أثبتت 

تغذية  عدم  أن  الدراسات  بعض 
الرأة الامل أو إصابتها باإلرهاب 
النفسية  واالضطرابات  السمي 
العصبي  الــهــاز  ــره عــل  أث يــرتك 
للجني الذي يبدأ بالنمو والتكوين 
خالل األسبوع السادس من بداية 

المل.
مهام  السببات  هذه  إزالة  علينا  إذًا 
كانت كثية ومن الشائع والتعارف 
عالج  مــن  كــبــيًا  جـــزءًا  أن  عليه 
يقع  الفتيات  عند  االنطواء  ظاهرة 
عل عاتق األسة لكن الزء اآلخر 
الفتاة  أيتها  أنــِت  عليِك  يقع  منه 
عوامل  عدة  تكونا  فشخصيتِك 
والعامل األول هو العامل الوراثي 
والعامل الثان هو عامل البيئة التي 
تنشأ با أما العامل الثالث فيعتمد 
عليِك أنِت من تشكليه بيدِك كيفام 

شئِت.
وإليِك منا سبع نقاط ختلصك من 

خوفك وخجلِك اتبعيها:
الفشل  من  اخلوف  ترك  جرب   .1
االخفاق  من  ضي  وال  ورائــك، 

فهو يكسبك خربة أكرب.
2. اعتني بنفسِك بالظهر اخلارجي 
تتحل  وأن  الــروحــي  بــالــامل  و 
الحبوبة  الشخصية  بــصــفــات 

والهذبة.
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أحــدي   .3
الثقة  وازرعــي  خلقه،  حسن  عل 
تكسبِك  ألنــا  بالقراءة  بنفسك 
الثقافة، وجرب أداء بعض األعامل 
تكتشفَي  فقد  نفسك  لتقيىّمي 

مهاراٍت وقدراٍت ل تعلمي با.
واجعليها  امــك  مــن  تــقــرب   .4
تلتجئي  التي  الفضلة  صديقتِك 

إليها يف كل األمور.
ن عالقاٍت اجتامعية جديدة  5. كوىّ
 ، الناس  وأحبي  أمِك،  طريق  عن 
واعطي رأيِك يف بعض األمور فال 
تكون كالذي إن حض ال يعد وإن 
التفاؤل  تنيس  وال  يفتقد  ال  غاب 

فهي مفتاح القلوب.
الصواب  فعل  ـــاًم  دائ حــاويل   .6
يقلل  لن  فهذا  العائلة،  باستشارة 
من قدرك بل عل العكس يساعدِك 
ويد  الصائبة  القرارات  اختاذ  عل 

من لوم اآلخرين لِك.
األفكار  دائاًم  استبديل  وأخي..   .7
يف  اإلجيــابــيــة  بــاالفــكــار  السلبية 

حياتِك.
التغيات  ستالحظي  هذا  وبعد 
الاصلة لتعييش حياًة أفضل خاليًة 

من اخلجل واالنطواء.

خجُل الفتيات..

بقلم: نغم السلامن

كثيًا ما نالحظ عل البنت ظاهرة اخلجل الزائد، وعدم القدرة عل مواجهة اآلخرين، 
وصعوبة إنشاء عالقات اجتامعية جيدة، واخلوف من القيام بمهارة أو عمل معي خشية 
اإلخفاق وكذلك جتنب االلتقاء بالناس، أي دائاًم ما تضع هلا حجة الغياب لتنفرد بنفسها 
بعيدًا عن اآلخرين، من هنا تكون الفتاة قد خرجت من إطار الياء الطلوب، لتدخل يف 

إطار االنطواء واالنعكاف عل النفس.

0&]>&Ga

في التآخي : 
روي عن االمام 

علي عليه 
السالم قوله 
لبعض ولده: 

»يا بني ال تؤاخ 
أحدا حتى 

تعرف موارده 
ومصادره فإذا 

استنبطت 
الخبرة 

ورضيت 
العشرة 

فآخه على 
إقالة العثرة 

والمواساة في 
العسرة «.

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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بعض االلعاب ينمي الرياضة الفكرية 
عندما تكون حسابية او هندسية او 
حتى فيزيائية وهذه ال اشكال فيها 
شرط عدم املراهنة ، والبعض منها 
مجرد لهو، ولكن هنالك صنف من 
هذا  في  حديثنا  مدار  هو  االلعاب 
شرائها  يتم  االلعاب  هذه   ، املقال 
مبمارستها  ال��الع��ب  وي��ق��وم  مببلغ 
الى مرحلة  وتطويرهاواذا ما وصل 
باهض  بثمن  بيعها  يستطيع  معينة 
يبدا  بشرائها  يقوم  وال��ذي   ، جدا 
الى  يصل  ان  ال��ى  اكثر  بتطويرها 
بثمن  ببيعها  فيقوم  معينة  مرحلة 
على  فيحصل  شرائها  م��ن  اعلى 

ايضا  يشتريها  والذي  مجزية  ارباح 
يقوم بتطويرها الى ان يصل املرحلة 

النهائية وتنتهي اللعبة .
بناء  لعبة  مثال  االل��ع��اب  ه��ذه  من 
مدينة حيث يقوم الالعب بشراء ما 
يحتاجه من عدة لبناء املدينة البيوت 
والدوائر العامة واالسواق واحلدائق 
حلماية  عسكرية  وق��وة  وال��ش��وارع 
متعبة  تكون  البناء  عملية   ، املدينة 
جدا ، لهذا قد يلجا الالعب الى 
شراء بطاقة تسمى اجلوهرة او املاسة 
اخلطوات  بعض  له  تختزل  حيث 

التي يريد ان يختزلها .
اسعار هذه االلعاب تصل الى مليون 

دينار بل واكثر من ذلك ، مقابل 
ماذا ؟ من خالل االطالع على اللعبة 
اليوجد فيها من يستفاد منه الشاب 
او  الهندسي  التخطيط  يكون  كان 
التصميم وفق االنظمة االلكترونية، 
ان  يستطيع  ان��ه  االم��ر  في  ما  كل 
يبني مدينة متكاملة اخلدمات والقوة 
تنتهي  ذلك  استطاع  واذا  العسكرية 

اللعبة.
الوقت الذي يستغرقه الالعب لبناء 
في  ساعات  عدة  يكون  قد  املدينة 
او شهرين اضافة  اليوم وملدة شهر 
الى االموال التي يدفعها ، ويضاف 
ما  باضعاف  منه  يشتريها  من  اليها 

مع ثورة التطور االلكتروني التي اجتاحت العالم بدات تظهر العاب الكترونية وباشكال متعددة 
وتسابقت الشركات اخملتصة باالنتاج والتسويق لترويج العابها من خالل عدة منافذ منها االسواق 

املتخصصة بهذه االلعاب ومنها املواقع االلكترونية التي تخصص سوق لشراء هذه االلعاب ، 
وتكون عملية شراء اللعبة من خالل اقتناء بطاقة رصيد كتلك التي نستخدمها الجهزة ) املوبايل( 
ويقوم بادخال الرقم السري للموقع اخلاص لهذه البطاقة ويتم تزيد الشخص بنوع معني من اللعبة 

يقوم بتنزيله في حاسبته او هاتفه احملمول .

العاب الكترونية تشوبها الشبهات 

في بر 
الوالدين : 
قال االمام 
الحسين 

عليه السالم 
لبعض بنيه 

»يا بني إن 
اهلل رضيني 

لك ولم 
يرضك لي 

فأوصاك بي 
ولم يوصني 

بك عليك 
بالبر تحفة 

يسيرة .«

من كتاب 
تحف العقول 

في آل 
الرسول
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مقابل  ارباح  وحتقيق  االول  اشتراها 
واملتعة  الوقت  هدر  سوى  شيء  ال 

في ممارسة هذه اللعبة .
بني  منتشرة  انها  الشديد  لالسف 
املستوى  على  اث��رت  وق��د  الشباب 
الى عدم  اضافة  اوال  هذا  الدراسي 
به،  املوكلة  االلتزامات  بقية  ممارسة 
الفكري  اجل��ه��د  ع��ن  ناهيكم  ه��ذا 
اج��ل ال ش��يء ،  يبذله من  ال��ذي 
كل هذه االمور تكون محل شبهات 
االم��وال  الن  املقدس  الشارع  لدى 
التي صرفت في مجال ال فائدة منه 
اخوان  واملبذرون  بعينه  التبذير  هو 
هي  الظاهرة  وه��ذه   ، الشياطني  
التي  الناعمة  احلرب  وسائل  احدى 
االستعمارية  القوى  عليها  راهنت 
السيما  املسلمني  اف��ك��ار  لتشتيت 
يصرفون  فتجدهم  الشباب  شريحة 
الشيء  اجل  من  واوقاتهم  اموالهم 
بدال من االلتفات الى العلم والعمل 
وكل ما له فائدة له ولعائلته ولبلده 
السيما ان طاقة الشباب هي االهم 
في بناء الوطن فاذا هدرت في هكذا 
مجاالت يكون لها مردود سلبي على 

الشاب نفسه وعلى بلده.
احلاسبة  يستخدم  من  لكل  نصيحة 
النت ، هنالك مواقع تقوم  السيما 
بالترويج لهكذا العاب والبعض منها 
حتى  مجانا  بسيطة  بالعاب  ت��زودك 
بقية  يشتري  املستخدم الن  تستدرج 
هنالك  ذلك  الى  اضافة  االلعاب ، 
من يعلن عن جوائز مالية او امتيازات 
غير  كلها  مواقعهم  على  من  معينة 
املسلمني  استدراج  مجرد  صحيحة، 
البعض منها  الى ان  للهو ، اضافة 

ولالسف الشديد تقوم باصدار العاب ال اخالقية مجانا او بسعر بخس 
الشباب ، حتى تساهم في  الغريزة اجلنسية لدى  تثير  التي  وباالخص 
االنحطاط اخللقي لهم النها تعمل حتت مظلمة منظمات ارهابية فكرية 

غايتها تلويث عقول املسلمني بهكذا افكار ومشاهد فاسدة .   



1- املكسرات:تعد املكسرات من أكثر أنواع الطعام املثيرة للحساسية، في حال تناولِك لطعام 
يحتوي على املكسرات أثناء فترة الرضاعة، حاولي أن متيزي ظهور أي أعراض للحساسية على 
طفلك كالطفح اجللدي ووجع البطن. حيث أن معظم أنواع احلساسية تبدأ منذ الشهور األولى 
بعد الوالدة وميكن لبعض الغذاء الذي تتناولينه خالل الرضاعة أن يستثير بعضها ولذا يصبح من 

األفضل العمل على جتنبها.

2- األطعمة املسببة للغازات: كاخلضروات املسببة للغازات مثل الفلفل وامللفوف والقرنبيط وغيرها من 
األلياف التي قد تسبب ظهور الغازات عند طفلك.

3-  املشروبات التي حتتوي على الكافيني: القهوة وغيرها من املشرويات الغنية بالكافيني جتعلك ال 
وذلك  فتجنبيها  الرضيع.  إلى طفلك  ستنتقل  األحاسيس هذه  ذات  فإن  النوم  إلى  باحلاجة  تشعرين 

لتحافظي على انتظام مواعيد نوم الطفل. 
امتناع طفلك عن رضاعة  السبب في  الثوم لألطباق هو  الذي يضيفه  املميز  املذاق  الثوم: إن    -5
حليبك في حال كنت تتناولني الثوم!. قد يتسبب مذاق الثوم في حليب األم في امتناع بعض األطفال 
عن الرضاعة بشكل نهائي األمر الذي يؤدي إلى شعورهم باجلوع واملرض. بإمكانك تناول الثوم قبل 

ساعتني إلى ثالث ساعات من موعد إرضاع طفلك.

البرتقال  مثل  احلمضيات  تتسبب  قد  املكّسرات،  مع  احلال  هو  كما  احلمضّيات:    -6
والليمون في إصابة طفلك باحلساسية وأعراض أخرى مثل الطفح اجللدي وتهّيج املعدة.

في الختام، ال تنس��ي 
عزيزتي األم استشارة 
يتعلق  فيم��ا  الطبيب 
المناس��ب  بالطع��ام 

لك أثناء الرضاعة .
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األم  تتجنبها  ان  يجب  اطعمة  مجموعة 

أثناء فترة الرضاعة الطبيعية وهي:



احلياة. أم��ور  بكل  مرتبطة  االستشارة  إن 
أصحاب  يستشير  أس��رة  يكون  أن  يريد  من 
االختصاص فيما يتعلق بزواجه ، ومن يريد 
أن  يريد  ومن   ، يستشير  بأمواله  يتاجر  أن 
احلياة  مجاالت  جلميع  وهكذا  بيتا  يشتري 
ألحد  حصل  ما  لهذا  ومثال   ، اإلنسانية 
استشار  ابنته  ي��زوج  أن  أراد  عندما  القضاة 
جار له ، فقال اجلار : سبحان الله ! الناس 
يستفتونك وأنت تستفتني ؟ قال القاضي ال 
بد أن تشير علي . وبعد حديث طويل دار 
بينهم، فقال اجلار : انظر لنفسك مبن تقتدي 
إن الرسول )محمد صلى الله عليه واله( كان 
الله  فيقول صلى  الدين  له خلق  من  يختار 
عليه واله وسلم : )إذا جاءكم من ترضون 

خلقه ودينه فزوجوه ( 
ومن اجلوانب االيجابية في عملية االستشارة 
وجتاربهم  اآلخرين  آراء  يأخذ  اإلنسان  إن 
وخبراتهم في موضوع ما فيضيف إلى تفكيره 
تفكير اآلخرين لذلك قال اإلمام علي )عليه 
شاور  ومن  هلك  برأيه  استبد  من  السالم( 
فان  ثم  عقولهم(.ومن  في  شاركهم  الناس 
فرصة الوقوع في اخلطأ في اتخاذ القرار تقل 

عندما يستشير اإلنسان اآلخرين.

لسالمة  ن��ص��ائ��ح  خ��م��س 
العينين أمام الكومبيوتر 

االستشارة ...
أبعادها وإيجابياتها

البيت  في  متوفر  فانه  الكومبيوتر  اصبح  اليوم  العصر  جهاز 
ومكان العمل ولكثرة استخدامه هنالك نصائح لسالمة العني 

امام الكومبيوتر وهي :
1- ان تكون إنارة الغرفة كافية كي ال تشعر العينان بارهاق 
والدخان  بالغبار  مليئة  غرفة  في  اجللوس  وجتنب  مضاعف، 
واالهتمام بأال تقل املسافة التي تفصل بني الشخص والشاشة 
عن 60 سم، مع التنويه بضرورة اتخاذ وضعية جلوس مريحة 
للعني، وهو ما يضمنه اجللوس بحيث يكون مستوى الرأس 

أعلى من الشاشة.
2- منح العني بعض الراحة كل 10 دقائق، من خالل إلقاء 
نظرة على أي مادة في الغرفة كلوحة فنية أو كتاب أو حتى 
طاولة، وذلك بهدف إبعاد العني عن ألوان الكومبيوتر احلادة.

3- عود العني على ان تغمض مرة كل 5 ثوان، 
4- ضرورة االهتمام بنظافة الشاشة مما قد يعلق بها من غبار 

او غيره مما يؤثر على وضوح الرؤية.
5- تناول لترين من املاء، اذ ان ذلك يعود بفائدة جمة على 
اجلسم عمومًا، ال سيما العني التي حتتاج الى املاء كي حتافظ 

على نسبة الرطوبة الالزمة.
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بقلم: زيد عل كريم الكفل
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علياء حممد الرفيعي
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سلك كهربائي خارجي ينقل تيارًا يسقط على شخص. قبل اي شيء يجب فصل جسد املصاب عن 
التيار الكهربائي. استخدم خشبة جافة او غصن شجرة البعاد السلك ، او اعقد بعض ثيابك حول 
املصاب و اجذبه بعيدًا عن السلك. اذا امسكت بثيابه او حذائه، فرمبا عرضت نفسك للخطر ألن 
جسده قد يكون ناقاًل للكهرباء. تأكد من ان اي شيء تستعمله هو جاف وغير ناقل للكهرباء وانك 
تقف على أرض جافة. اذا جسست نبض صديقك وكان متوقفًا، فقد تضطر الى انعاشه بالتنفس 
االصطناعي من الفم إلى الفم، ورمبا استدعت الضرورة اللجوء الى االنعاش القلبي � الرئوي، 

وهذا يستوجب تدريبًا خاصًا. 

اسعافات	أولية	
هنالك اوجاع او طوارئ تعترض حياتنا، او حياة آخرين للخطر. وكم من حالة وفاة لشخص نتيجة 
حادث مفاجئ بسبب عجزنا عن إسعافه. هناك حاالت من الطوارئ اليومية يتأرجح فيها املرء بني 
احلياة واملوت، فالبد لكل شخص ان يتعلم االسعافات االولية الى ان يحضر الطبيب أو اجلهاز 

االختصاصي املسعف. 

آالم	البطن	
أول االعراض الرئيسية اللتهاب الزائدة الدودية هو شعور باالنزعاج في منطقة البطن. مدد الشخص 
املصاب في فراشه وضع كيسًا من قطع الثلج على الناحية التي تؤمله. ال تعطيه أي طعام أو شراب 
قبل استشارة الطبيب، فذلك قد يزيد احتمال انفجار الزائدة امللتهبة ويخلق وضعًا أشد خطورة. وال 

يجوز اطالقًا اعطاء املصاب مسهالت لدى الشعور باي الم في البطن. 

االختنـــاق	
مت انقاذ شخص من بيته الذي تلتهمه النار، وهو في حال غيبوبة من جراء الدخان الذي تنشقه. في 
حاالت االختناق، عملية االنعاش بالتنفس االصطناعي من الفم الى الفم تتطلب اواًل فتح مجرى 
التنفس لدى املصاب باحناء رأسه الى اخللف ورفع فكه االسفل. بعد ذلك أقفل منخريه بسبابتك 
وابهامك وانفخ في فمه بقوة كافية ليرفع صدره، تابع االنعاش مبعدل )12( نفسًا في الدقيقة. ال 
تيأس وتتوقف عن مهمتك بسرعة. فكثيرًا ما أنتعش ضحايا اختناق بعد ساعات من مباشرة عملية                           

التنفس االصطناعي.  الصدمة	الكهربائية	
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10 أجابة	العدد	السابق

اجب	بسرعة

حل	العدد	السابق

* س: ما هو علم الشكل الظاهري، الذي خيتص 
بدراسة شكل وتركيب اليوان؟ 

* س: ما هي اآلية الكريمة التي مجعت فيها كل 
حروف اللغة العربية؟ 

* س: من هو مكتشف لقاح داء الكلب؟ 
* س: ما هي السمكة التي هلا جفون؟ 

* س: ما اسم صغي الدب؟

اإلبرة 
الباب الفتوح 

الصمت 
سلم الرواتب 

الضوء
السامر 
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الثلج 
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اختي الفاضلة اجعلي من 
لباس العباءة نموذجًا من 
التستر والحشمة والعفة  
بداًل من التزين والتفاخر
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