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وأن  به  يعمل  ال  احلق  أن  ترون  أال   ...«
يف  املؤمن  لريغب  عنه  يتناهى  ال  الباطل 
لقاء اهلل حمقا فإين ال أرى املوت إال سعادة 
واحلياة مع الظاملني إال برما إن الناس عبيد 
حيوطونه  ألسنتهم  عىل  لعق  والدين  الدنيا 
قل  بالبالء  حمصوا  فإذا  معايشهم  درت  ما 
الديانون«، فهل هناك أبلغ من هذا الدرس 
احلسيني؟ ربام كان العامل حيتاج ملا هو أبلغ، 
وكان احلسني )عليه السالم( حارضًا ليقدم 
والنفيس، حني قدم أوالده وأخوته  الغايل 
الطفل  حتى  أخوته  وأبناء  عمومته،  وأبناء 
به، من أجل رسالة جده  يبخل  مل  الرضيع 
شاعر  قول  يتمثل  وكأنه  الدين،  وإحياء 

العرب األكرب اجلواهري: 
وأن ُتْطِعَم املوَت خرَي البننَي

ـِع ضَّ                                ِمَن اأَلْكَهِليـن إىل الرُّ
نعم مل يبخل اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ال بدمه وال بدماء عرتته، بل أنه توج هذه 
واجلود  وأجوده،  العطاء  بأمجل  امللحمة 
دمه  قدم  حني  اجلود،  غاية  أقىص  بالنفس 
اهلل  لدين  أضحية  الزكية  وروحه  الرشيف 
جيود  وهو  ربه  خاطب  حني  اهلل،  ورضا 
بأنفاسه: »إن كان هذا يرضيك فخذ حتى 

ترىض«.

قربان االله



االجواء التي يعي�شها اتباع اهل البيت عليهم ال�شالم يف حمرم احلرام مليئة باالحزان واملوا�شاة 
، وال�شعائر احل�شينية تاخذ  ال�شالم  لالمام احلجة با�شت�شهاد جده االمام احل�شني عليهما 
دورها يف احياء الذكرى ولكل �شريحة يف املجتمع طقو�شها اخلا�شة يف هذه ال�شعائر ، ومن 
املوؤكد تكون للعائلة �شعائر خا�شة بها يف احياء ذكرى احل�شني عليه ال�شالم باال�شافة اىل 
املجال�ش احل�شينية وتوزيع الطعام ميكن للعائلة ان ت�شتحدث �شعرية اال وهي النقا�ش فيما 
بني افراد العائلة بخ�شو�ش ما �شمعوه من املجال�ش احل�شينية عن واقعة الطف ومناق�شتها 
ومطالعة الكتب التي فيها وقائع الطف بغية تهذيبها وجتنب ما الي�شح فيها ويف نف�ش الوقت 
يتعلم افراد العائلة ما مل يتعلموه ويف الوقت ذاته يعلمون من اليعلم وي�شححون املفاهيم 

غري ال�شحيحة .
حمرم فر�شة ال�شتذكار  واقعة الطف وقراءتها قراءة �شحيحة وفق ثقافة العائلة

رئي�س التحرير

افتتاحية

املوقع على �سبكة االنرتنيت 

www.ahrar.imamhussain.com

الربيد االإلكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احل�شينية املقد�شة

ق�شم االعالم - �شعبة الن�شر

07717964640 - 07801112651

شعائر حسينية عائلية



قال:  انه  مالك  بن  انس  عن  روي  فقد 
وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  النبي  مع  »كنت 
وعليه برد غليظ احلاشية، فجذبه اعرايب 
أثرت حاشية  بردائه جذبة شديدة حتى 
عليه  اهلل  )صىل  عاتقه  صفحة  يف  الــربد 
عىل  يل  امحل  حممد  »يا  قــال:  ثم  ــه(،  وآل
عندك،  الذي  اهلل  مال  من  هذين  بعريي 
مال  وال  مالك  من  يل  حتمل  ال  فإنك 
عليه  اهلل  )صــىل  النبي  فسكت  أبيك، 
وأنا  اهلل،  مــال  ــال  »امل ــال:  ق ثم  وآلـــه(، 

عبده«.
فعلت  ما  أعرايب  يا  منك  ويقاد  قال:  ثم 
أحدثه  ما  بمثل  منه  القصاص  يعني  يب، 
أجابه  وآله(،  عليه  اهلل  عاتقه )صىل  عىل 

اإلعرايب: ال.
قال:  ومل؟  وآلــه(:  عليه  اهلل  )صىل  فقال 

ألنك ال تكافئ السيئة بالسيئة.
ثم  وآلــه(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  فتبسم 
أمر أن حيمل له عىل بعريه الشعري، وعىل 

اآلخر متر.
أخبار  عيون  كتاب  مــن  لكم  وننقل 
التالية  احلكاية  السالم(  )عليه  الرضا 
وفيها هداية الی العالمات املميزة ألئمة 
احلق وخلفاء رسول اهلل )صل اهلل عليه 
الريان  الصالح  العبد  حكى  فقد  وآله(، 

اخلــروج  أردت  »ملــا  ــال:  ق الصلت  بن 
الرضا  توديع  عىل  وعزمت  العراق  إلی 
)عليه السالم( قلت يف نفيس: إذا ودعته 
سألته قميصا من ثياب جسده ألكفن به، 
ودراهم من ماله أصوغ هبا لبنايت خواتيم 
البكاء واألسف عىل  فلام ودعته شغلني 
من  خرجت  فلام  ذلك  مسألة  عن  فراقه 

بني يديه صاح يب: يا ريان ارجع«.
أدفع  أن  حتب  »أمــا  يل:  فقال  فرجعت 
إليك قميصا من ثياب جسدي تكفن فيه 
إذا فنى أجلك؟ أو ما حتب أن أدفع إليك 

دراهم تصوغ هبا لبناتك خواتيم؟«.
أن  نفيس  يف  كان  قد  سيدي  »يا  فقلت: 
أسألك ذلك فمنعني الغم بفراقك فرفع 
قميصا  وأخرج  الوسادة  السالم(  )عليه 
فاخرج  املصىل  جانب  ورفع  إلی  فدفعه 
فكانت  وعــددهتــا  إيل  فدفعها  دراهـــم 

ثالثني درمها«.
أما ثالث حكاية فمستقاة من سرية أحد 
خرجيي مدرسة أهل بيت النبوة )عليهم 
األشرت  مالك  ان  ُحكي  فقد  السالم(، 
بسوق  جمتازا  كان  عليه(  اهلل  )رضــوان 

اأخالق االأولياء ال�ساحلني ...
طريق الهداية والتقرب لملكوت اهلل

يسرد التاريخ قصصا تحمل معاني وعبرا  كبيرة تحمل في اسطرها حكمًة في النبل 
والشهامة وااليثار وحسن الجزاء، وقد جمعنا أربع حكايات قصار لكل منها هداية 

بليغة تعرفنا بأخالق أولياء اهلل تعالی وتزيدنا في حبنا لهم والتقرب الی اهلل عز 
وجل بمودتهم.
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فرآه  منه،  وعاممة  خام،  قميص  وعليه 
بعض السوقة فأزری بزيه، فرماه ببندقة 

هتاونا به، فمىض ومل يلتفت.
فقيل له: ويلك أتعرف ملن رميت؟! 

فقال: ال.
أمري  صــاحــب  مــالــك  هــذا  لــه:  فقيل 

املؤمنني )عليه السالم(.
فارتعد الرجل، ومىض إليه ليعتذر إليه، 
فلام  قائم يصيل  وقد دخل مسجدًا وهو 

انتهى انكب الرجل عىل قدميه يقبلهام.
فقال: ما هذا األمر؟

فقال: اعتذر إليك بام صنعت.
دخلت  ما  واهلل  عليك،  بأس  ال  فقال: 

املسجد إال ألستغفر لك.
وأخريًا ننقل لكم هذه احلكاية القصرية 
انه  روي  فقد  كبرية،  عربة  حتمل  التي 
)عليهام  يوسف  مع  يعقوب  اجتمع  ملا 

السالم( قال: يا بني حدثني بخربك؟
يب  فعل  عام  تسألني  ال  أبت  يا  له:  فقال 

إخويت، واسألني عام فعل اهلل يب.

وهنا جيب أال ننسى احلرص الكبري عىل السيدة زينب عليها السالم من قبل عائلتها، وبذكر 
يذهبون  كانوا  عندما  مجيعًا  السالم  عليهم  اهنم  نرى  احلرص  جوانب  من  بسيط  جانب 
لزيارة قرب الزهراء سالم اهلل عليها يكون ذلك يف ظالم الليل احلالك وخيفتون املصابيح، 
وعند سؤاهلم لوالدهم )عليه السالم( ملاذا السري يف العتم هبذا الشكل؟ جييبهم خوفًا عىل 
عن  واخوهتا  والدها  خلف  فتميش  عني،  ترمقها  ان  السالم  عليها  زينب  السيدة  اختهم 
يمينها ويسارها، ولكن هذا احلرص ال يعني التزمت او القمع بل بالعكس متامًا فقد ترافق 
كل هذا احلرص مع ايالئها اجلوانب القيادية يف منزهلا بداية لتكون األم ألخوهتا وأبيها 
بعد وفاة والدهتا وتتوىل قيادة بيت والدها، أي ان احلرص عىل عفاف الفتاة واخلوف عليها 
الريادية  املواهب والكفاءات  فيها  اذا وجد األهل  يعني احلد من شخصيتها وخاصة  ال 
الصحيح ألن  بالشكل  لتنميتها  اىل جانبها  والوقوف  اجلوانب  يتبنوا هذه  ان  فحري هبم 
باالخالق  تتحىل  التي  املرأة  لوجود  حيتاج  به  تعصف  التي  االعاصري  كل  ومع  جمتمعنا 
الفاضلة والقوة واجلرأة والكفاءة الالزمة لتقف جنبًا اىل جنب مع الرجل إلعالء كلمة 
اولتها  والتي  التعليمية  اجلوانب  امهية  إغفال  دون  جوانبه،  بكل  الباطل  ودحض  احلق 
االهتامم البالغ منذ طفولتها فقد روت عن امها الزهراء سالم اهلل عليها حول فدك وهي 
يف السادسة من العمر- ولنركز ان معنى السادسة تروي خطبة الزهراء سالم اهلل عليها يف 
وقتنا احلايل كوهنا طفلة – لتقف طفلة يف السادسة تروي خطبة الزهراء سالم اهلل عليها 
ويروهيا عنها حرب األمة واخلطبة الفاطمية هذه خطبة هامة وطويلة ومفصلة وروت ايضًا 
عن ابيها عيل واخوهتا احلسن واحلسني سالم اهلل عليهم مجيعًا، وهو حمور يطول احلديث 

فيه ويتشعب.
بتلك  نحظى  لعلنا  األهل  من  والرعاية  العناية  حتتاج  هامة  مفاصل  االمــور  تلك  كل 
الكفاءات والقيم العليا لالرتقاء باجلوانب السامية والسليمة لتنشئة األجيال، لتكون عتبة 

عىل ابواب املراحل الالحقة والتي يمكن االستفاضة فيها يف الحق األيام.

شكل التربية السليمة  
بمختلف جوانبها 

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

والء ع�سام ناجي العابدي/ االمني العام ملوؤ�س�سة بيت النجمة املحمدية
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ال�شوؤال: ما حكم �شماع االأنا�شيد ذات الكلمات والطابع االإ�شالمي، لكنها حتتوي على اآالت اللهو؟

اجلواب: ال مانع اإن مل تكن املو�شيقى منا�شبة ملجال�ش اللهو واللعب.

ال�شوؤال: هل يجوز اال�شتماع اإىل اأنا�شيد ثورية مع �شرب البيانو والعود والطبل مثاًل؟

اجلواب: اإذا كانت املو�شيقى املنبعثة منها منا�شبة ملجال�ش اللهو واللعب، مل يجز اال�شتماع اإليها.

اأو ين�شدون بها ق�شائد يف  اأهل الف�شوق ويغّنون  اأو املن�شدين ياأخذون اأحلان  ال�شوؤال: بع�ش املقرئني 
مدح املع�شومني )عليهم ال�شالم(، هل يحرم اال�شتماع ؟

اجلواب: نعم يحرم ذلك على االحوط.

م�شحوبة  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اآل  مدح  يف  الدينية  االأغاين  اإىل  اال�شتماع  يجوز  هل  ال�شوؤال: 
باملو�شيقى؟

اجلواب: الغناء حرام مطلقا، واأما املدائح التي تن�شد بلحن جميل ولكنه ال يكون غنائياً فال مانع منها، 
واأما املو�شيقى فتجوز اإذا مل تكن منا�شبة ملجال�ش اللهو واللعب .

ال�شوؤال: انا مدر�ش مو�شيقى فهل يجوز ان اعمل بهذه املهنة؟

اجلواب: يجوز ان مل ي�شتمل على ممار�شة عملية للمو�شيقى التي تنا�شب جمال�ش اللهو واللعب، واذا 
كان اال�شتخدام العملي بكيفية تنا�شب تلك املجال�ش فال يجوز.

اثر وفاة عزيز تلب�س 
الن�ساء ال�سواد حزنًا 
عليه وقد ت�سرب 
الوجوه وال�سدور 
وغريها فهل يجوز 
ذلك؟ 

 لكل ركعتني و�سوء.

�سوؤال العدد

جواب العدد ال�سابق

�شماحة اآية اهلل العظمى
 ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(

األناشيد االسالمية
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حوارات فقهية

النذر 6

يف  االحفاد  العطل  ايام  يف  كالعادة  جيتمع 
تناهى  بيته  عتبة  دخوله  وعند  اجلد،  بيت 
اىل مسامعه حديث أحد احفاده عن سفرة 
لزيارة العتبات املقدسة يف كربالء، فيقول 
عند  تعاىل   باهلل  تتوسل  والدته  سمع  أنه 
»بأن  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  ايب  رضيح 
بكلامت  متمتمة  باكية  وهــي  ايب،  حيفظ 
أن  عيّل  هلل  مظلوم،  يا  مــوالي  »يا  عهد: 
زوجي  يل  رجــع  ان  كبرية  ذبيحة  ــح  أذب
يقاتل  والــدي  ان  تعرفون  وانتم  ساملا«، 

عصابات داعش يف الرمادي.
هنا دخل اجلد، ودعا اجلميع ليحدثهم عن 
النذر قائال: »ان احلديث سيكون شيقا؛ ملا 
للنذر من فوائد تعود عىل االنسان باخلري 
جماالت  من  اي  يف  والتوفيق  واخلــالص 
احلياة، فمن درس علم االجتامع قد تعرَف 
عليها  تنامت  أرض  النهرين  بني  بالد  ما 
االنسانية واحلضارية ومن  الطبيعي   القيم 

ممــن  سبقوه  ــســان  اإلن ــرث  ي أن 

بعض العادات والتقاليد والطقوس«.
النذر يف اآليات  اتى اإلسالم وذكر  حتى 
البقرة:  ســورة  يف  تعاىل  كقوله  البينات، 
ْذٍر َفإِنَّ  ن نَّ َفَقٍة َأْو َنَذْرُتم مِّ ن نَّ }َوَما َأنَفْقُتم مِّ
امِلنَِي ِمْن َأنَصاٍر{، ومنها  اهلّلَ َيْعَلُمُه َوَما لِلظَّ
بالدين  والعقائد  النذر  صلة  عىل  نتعرف 
فأهنا تعكس مشاعر  اإلنسان جتاه اخلالق. 

هلل  الشخص  جيعل  »أن  احبتي:  يا  والنذر 
عىل ذمته فعل يشء أو تركه، وينعقد بالنية 
مع إجراء الصيغة املشتملة عىل لفظ )اهلل( 
ومثال  تعاىل،  اهلل  أسامء  من  يشاهبه  ما  أو 
ذلك أن يقول: )هلل عيّل أن آيت بفعل كذا 

إذا حدث كذا(«.
عن  اسئلتكم  تسألوا  أن  يف  احلق  ولكم 

النذر: 
دون  من  ــرأة  امل نــذر  يقع  هل  جد  يا   .1
إذن زوجها مع فرض أنه ال ينايف حقوقه 

صحيحًا؟
2. لو نذرت املرأة من دون إذن زوجها، 

فهل إذنه بعد ذلك يصحح النذر؟
بأمواهلا فهل  املرأة متعلقًا  نذر  لو كان   .3

يشرتط إذن زوجها؟
ناحية  نذرت صومًا ومل حتدده من  إذا   .4
الكمية فكم يوما يكفي؟، أو نذرت صالة 
فكم  كميتها  أو  كيفيتها  حتديد  دون  من 

ركعة تصيل؟
قال اجلد: يبني لنا سامحة آية اهلل السيد عيل 

احلسيني السيستاين)دام ظله(: 
1. أن نذرها صحيحًا ما مل يناف حقوقه، 
وأما لو كان نذرها ماليًا فصحته من غري 
إذن الزوج حمل إشكال, فللعمل باالحتياط 

)االستحبايب( يؤتى بالنذر.
2. يكفي اإلذن الالحق.

3. اإلشكال هو إذا كان النذر ماال، وإن 
كان من مال زوجها فالنذر يكون باطال، 
وأما لو مل يكن مااًل فالنذر يكون صحيحًا.

4. كفاها صوم يوم واحد، وكفتها صالة 
واحدة حتى مفردة الوتر .

أن يجعل الشخص هلل علی ذمته فعل شيء أو تركه، وينعقد بالنية مع إجراء 
تعالی،  اهلل  أسماء  من  يشابهه  ما  أو  )اهلل(  لفظ  علی  المشتملة  الصيغة 

ومثال ذلك أن يقول: )هلل علّي أن آتي بفعل كذا إذا حدث كذا(
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من  بضعٌة  أهنــا  وُســمــّوًا  فخرًا  حسبها 
رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله وسلم(، 
املباركة الطيبة لعيل  وغصن من الشجرة 
وفاطمة )عليهام السالم(، وبذلك مجعت 
الفخر من أطرافه، واملجد من أعىل ُذراه. 

ترّبت يف البيوت التي وصفها اهلل بقوله: 
ِفيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن   ُ اهللَّ َأِذَن  ُبُيوٍت  يِف   (
َصــاِل(  َواآْلَ بِاْلُغُدوِّ  ِفيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  اْسُمُه 
أحضان  ويف   ،36 آيــة  النور  ــورة  س  /
)عليهام  واحلسني  احلسن  املعصومني 

وتأّدبت  علومهام،  من  فنهلت  السالم(، 
تعكس  الصافية  كاملرآة  وكانت  بآداهبام، 
اهلل  زادها   . حُتىص  ال  التي  أفعاهلام  مجال 
وعاء  جعلها  بأن  رشفها  إىل  رشفًا  تعاىل 
إلمام معصوم، فاهلل تعاىل خيتار ألصفيائه 

من غ�سن ال�سجرة الفاطمية فاطمة بنت االمام احل�سن )عليهما ال�سالم( ال�سيدة 
الطاهرة الزكية بنت االإمام احل�سن الزكي )عليه ال�سالم( من �سيدات ن�ساء بني ها�سم، 

واإحدى خمدرات هذا البيت العريق

بقلم : خديجة احمد مو�سى

»عليهما السالم«السيدة فاطمة بنت االمام الحسن
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وأطيب  األصــــالب،  أطــهــر  وحججه 
)عليه  احلسني  ــام  اإلم قــال  كام  احلجور 
وطهرت(،  طابت  )وحجور  السالم(: 
بوالدته  برّش  الذي  الكريم  املولود  ذلك 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل-  رسول 
قبل  )الــبــاقــر(  ولّقبه  ــدًا(،  ــم )حم ــامه  وس
والدته بعرشات السنني كام ورد عن جابر 
ِمنِّي  َرُجــاًل  َســُتــْدِرُك  ــكَ  )إِنَّ األنصاري: 
فكانت  َشاَمئيِِل(،  وَشاَمئُِله  اْسِمي  اْسُمه 
عيون أهل البيت )عليهم السالم( تنتظره 
الطاهر  بفارغ الصرب، ثم رّبته يف حضنها 
أسباب  أحد   - السالم  عليها   - لتكون 
نبوغه الباكر، وذكائه الوّقاد. كانت السيدة 
فاطمة )عليها السالم( ذات علم، وفضل، 
وعبادة،  وزهد،  وكامل،  وعّفة،  وحياء، 
وكان اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
يسميها  فكان  والتمّيز  بالفضل  هلا  يشهد 
اإلمام  حفيدها  فيها  وقال  الصديقة(،   (
»كانت  السالم(:  )عليه  الصادق  جعفر 
مثلها«،  احلسن  آل  يف  تــدرك  مل  صّديقة 
الصدق  من  مبالغة  صيغة  والصديقة 
كراماهتا:  من  بعض  الصدق.  كثرية  أي 
عندما جيتمع يف إنسان اإليامن، والتقوى، 
هلل  طاعته  وتــكــون  الــصــالــح،  والعمل 
أو  املعصية  طاعة مطلقة ال تشوهبا شائبة 
تعاىل  اهلل  ذات  يف  متفانيًا  ويكون  الرياء، 
اهلل  يمنحه  حيث  التفاين،  درجات  أعىل 
تعاىل والية تكوينية عىل األشياء وتصبح 

دعــاؤه  ويصبح  ــىص،  حُت ال  كــرامــات  له 
يمّيزه  خصائص  له  وتصري  مستجابًا، 
)عليها  فاطمة  للسيدة  كان  ولقد  هبا،  اهلل 
ومنها  عنها،  رويــت  كرامات  السالم( 
ملحمد  املؤمنات  النساء  أعالم  يف  ورد  ما 
والفواطم  العقيلة  يف  وكذلك  احلسون 
عن  ُروي  ما  الشاكري  حسني  للحاج 
اإلمام الباقر )عليه السالم(: »كانت أمي 
قاعدة عند جدار فتصدع اجلدار وسمعنا 
وأومــأت  بلساهنا  فقالت  شديدة،  هــّدة 
بيدها: ال وحق املصطفى ما أذن اهلل لك 
بالسقوط فبقي معلقًا يف اجلو حتى جازته، 
السيدة  دينار«..  بامئة  عنها  أيب  فتصدق 
فاطمة وملحمة عاشوراء: حرضت هذه 
السيدة العلوية مع زوجها اإلمام السجاد 
وشاهدت  الطف،  واقعة  السالم(  )عليه 
آل  عــىل  جــرى  ومــا  املــروعــة،  الفجائع 
يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 
وحمن،  مصائب  من  امللحمّي  اليوم  ذلك 
فقد شاهدت مرصع عمها اإلمام احلسني 
وقتل  أعاممها،  وبقية   ) السالم  عليه   (
وحممد(،  )الــقــاســم،  أبيها  مــن  إخــوهتــا 
البيت  آل  من  األبــطــال  بقية  ومــصــارع 
عىل  يوجد  مل  الذين  الكرام  وأصحاهبم 
ظهر األرض هلم مثيل، وشاهدت زوجها 
األعداء  به  يدور  باألغالل  العليل مكّبال 
آخر،  إىل  جملس  ومــن  بلد،  إىل  بلد  من 
وهو يتعرض ملحاوالت التصفية مرة بعد 

الباقر  اإلمام  ولدها  معها  وكان  أخرى. 
أربع  العمر  من  البالغ  السالم(  )عليه 
سنوات، وشاهدته يتّلظى من العطش مع 
هيدده  والعطش  البيت،  أهل  أطفال  بقية 
تعاىل  اهلل  مشيئة  ولوال  أنفاسه،  باسرتاق 
الذي أراد بقاء هذه الساللة الطيبة، وأبى 
اهلل إال أن يتمَّ نوره ولو كره الكافرون لوال 
هذه املشيئة الربانية ملا أبقى احلقد األموي 
ألهل البيت بقية كام كانوا يتوّعدون يوم 
مع  )فاطمة(  السيدة  عاشت  عاشوراء. 
البيت اهلاشمي هذه املآيس  بقية خمدرات 
فقد  ومــرارة  األرس،  ذّل  وحتملت  كلها، 
األهل واألحبة حمتسبة كل ذلك يف سبيل 
من  وهي  كذلك،  تكون  ال  وكيف  اهلل، 
يف  وتفانوا  حبًا،  اهلل  يف  ذابــوا  بيت  أهل 
سبيل  يف  مهجهم  وبــذلــوا  دينه،  نــرصة 
املريرة  األرس  رحلة  وبعد  كلمته.  إعالء 
مع  املدينة  إىل  )فاطمة(  السيدة  عــادت 
السالم(؛  )عليه  السجاد  اإلمام  زوجها 
ليكملوا مسرية اجلهاد التي ال تتوقف عند 
أهل البيت )عليهم السالم( حتى النفس 
صور  هذه  املباركة..  حياهتم  من  األخري 
لسيدة  صافية  مــرآة  لنا  عكستها  مرشقة 
اخلالد  النبوي  البيت  سيدات  من  جليلة 
فهم  هبا،  واالقتداء  فيها،  التأمل  تستحق 
أيّب يريد أن حييا  األسوة احلسنة لكل حر 

، ويموت برشف. بعزٍّ
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العظيم  اإلمام  هذا  سرية  حكت  لقد 
وشاهبهم  واملرسلني،  األنبياء  سرية 

بجميع ذاتياهتم، واجتاهاهتم،
فهو كاملسيح عيسى بن مريم يف زهده، 
بلواه  يف  أيوب  وكالنبي  اهلل  إىل  وإنابته 
وصربه، وكالرسول حممد )صىل اهلل عليه 
وآله( يف صدق عزيمته وسمو أخالقه.. 
وأرصدته  اخلرية  نزعاته  حتد  وال 
تأريخ  يف  وحده  أنه  وحسبه  الروحية، 
هذه الدنيا، قد عرف بزين العابدين ومل 

يمنح ألحد هذا اللقب سواه.
يف  املهمة  املؤلفات  من  احلقوق  ورسالة 
لإلمام  احلقوق(  )رسالة  اإلسالم  دنيا 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  األعظم 
لسلوك  احلية  املناهج  وضعت  فقد 
اإلنسان، وتطوير حياته، وبناء حضارته، 
عوامل  مجيع  فيها  تتوفر  أسس  عىل 
االستقرار النفيس، ووقايته من اإلصابة 
بأي لون من ألوان القلق واالضطراب، 
وغريمها مما يوجب تعقيد احلياة، لقد نظر 
اإلمام احلكيم بعمق وشمول لإلنسان، 
مع  وعالقاته  حياته  أبعاد  مجيع  ودرس 
وجمتمعه،  وأرسته،  ونفسه،  خالقه، 

وحكومته، ومعلمه وغري ذلك، فوضع 
وجعله  والواجبات،  احلقوق،  هذه  له 
ليتم  وصيانتها  رعايتها  عن  مسؤواًل 
تسوده  إسالمي  جمتمع  إنشاء  بذلك 
الوثيقة  والعالقات  االجتامعية  العدالة 
بني أبنائه من الثقة واملحبة، وغريمها من 

وسائل التطور والتقدم االجتامعي.
هذه  ملثل  نظري  يسبقه  مل  أنه  اعتقد  وفيام 
العظيم،  اإلمام  رشعها  التي  احلقوق 
عامل  يف  العلامء  رشعه  ما  ذلك  يف  سواء 
وغريمها  االجتامعي  أم  السيايس  الفكر 
وروابطه  اإلنسان،  حلقوق  قننوه  مما 
االجتامعية، وأصوله األخالقية، وأسسه 

الرتبوية.
وعىل أي حال فإن اإلمام )عليه السالم(، 
أو احتف  الذهبية  الرسالة  قد كتب هذه 
العامل  رواها  وقد  أصحابه  بعض  هبا 
الكبري ثقة اإلسالم ثابت بن أيب صفية، 
اإلمام  تلميذ  الثاميل   بأيب محزة  املعروف 
بسنده  عنه  رواها  وقد  السالم(،  )عليه 
املحدث الصدوق وحجة اإلسالم حممد 
عيل  بن  واحلسن  الكليني  يعقوب  بن 
)حتف  يف  احلراين  شعبة  بن  احلسني  بن 

العقول( وننقلها عنه، ويف ما ييل النص 
الكامل هلا:

يديل  أن  وقبل  للحقوق  موجز  عرض 
اإلمام )عليه السالم( ببيان هذه احلقوق 

قدم عرًضا موجًزا هلا قال:
حقوقًا  عليك  هلل  إن  اهلل،  رمحك  »اعلم 
أو  حتركتها  حركة  كل  يف  بك،  حميطة 
أو  نزلتها،  منزلة  أو  سكنتها،  سكنة 
جارحة قلبتها، وآلة ترصفت هبا، بعضها 
أكرب من بعض وأكرب حقوق اهلل عليك، 
حقه  من  وتعاىل  تبارك  لنفسه  أوجبه  ما 
تفرع،  ومنه  احلقوق،  أصل  هو  الذي 
قرنك  من  لنفسك  عليك  أوجبه  ثم 
جوارحك،  اختالف  عىل  قدمك،  إىل 
ولسمعك  حًقا،  عليك  لبرصك  فجعل 
حًقا،  عليك  وللسانك  حًقا،  عليك 
عليك  ولرجلك  حًقا،  عليك  وليدك 
ولفرجك  حًقا،  عليك  ولبطنك  حًقا، 
التي  السبع  اجلوارح  فهذه  حًقا،  عليك 
وجل  عز  جعل  ثم  األفعال،  تكون  هبا 

ألفعالك عليك
حًقا،  عليك  لصالتك  فجعل  حقوًقا، 
ولصدقتك  حًقا،  عليك  ولصومك 

ر�سالة احلقوق لالإمام زين العابدين
دستور كل مسلم

لي�ش يف تاريخ هذا ال�شرق  الذي هو 
مهد النبوات  من ي�شارع االإمام زين 

العابدين عليه ال�شالم يف ورعه وتقواه، 
و�شدة انابته اإىل اهلل، اللهم اإال اآباءه 
الذين اأ�شاوؤوا احلياة الفكرية بنور 

التوحيد، وواقع االإميان.
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عليك حًقا، وهلديك عليك حًقا، وألفعالك عليك حًقا، ثم خترج احلقوق منك، إىل غري ذلك من ذوي احلقوق الواجبة عليك، 
ثالثة  أئمتك  فحقوق  حقوق،  منها  يتشعب  حقوق  فهذه  رمحك،  حقوق  ثم  رعيتك،  حقوق  ثم  أئمتك،  حقًا  عليك  وأوجبها 
أوجبها عليك: حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بامللك، وكل سائس أمام، وحقوق رعيتك ثالثة: 
أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان، ثم حق رعيتك بالعلم، فإن اجلاهل رعية العامل، وحق رعيتك بامللك من األزواج، وما 
ملكت من اإليامن، وحقوق رمحك متصلة بقدر اتصال الرحم يف القرابة، فأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، 
ثم حق أخيك ثم األقرب فاألقرب، واألول فاألول، ثم حق موالك، املنعم عليك، ثم حق موالك اجلاري نعمته عليك، ثم حق 
ذوي املعروف لديك، ثم حق مؤذنك بالصالة، ثم حق إمامك يف صالتك، ثم حق جليسك ثم حق جارك، ثم حق صاحبك، ثم 
حق رشيكك، ثم حق مالك، ثم حق غريمك الذي تطالبه، ثم حق غريمك الذي يطالبك، ثم حق خليطك، ثم حق خصمك، 
املدعي عليك، ثم حق خصمك الذي تدعي عليه، ثم حق مستشريك، ثم حق املشري عليك، ثم حق مستنصحك ثم حق الناصح 
لك، ثم حق من هو أكرب منك، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جرى لك عىل يديه 
مساءة بقول أو فعل أو مرسة بذلك بقول أو فعل، عن تعمد منه أو غري تعمد منه، ثم حق أهل ملتك عامة، ثم حق أهل الذمة، 
ثم احلقوق اجلارية بقدر علل األحوال، وترصف األسباب فطوبى ملن أعانه اهلل عىل قضاء ما أوجب عليه من حقوقه، ووفقه 

وسدده...(.
لقد احتوت هذه الفقرات املرشقة من كالم اإلمام )عليه السالم( عىل عرض موجز للحقوق األصيلة التي قننها )عليه السالم( 

لإلنسان املسلم.
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املشاركة واالقتداء
سنوات  تسع  العمر  من  يبلغ  مل  الذي  ليث  اعتاد 
البيت  الل  حمبته  ابراز  يف  اصدقائه  مع  يتبارى  ان 
السالم يف كل زمان ومكان ولعل  االطهار عليهم 
االهتامم  عىل  تستحوذ  التي  املناسبة  هي  عاشوراء 
دوره  اظهار  يف  رغبته  ــالن  إلع قبله  من  ــرب  االك
واهله  للحسني  والئه  خالل  من  اهلل  من  بالتقرب 

واصحابه بشتى السبل. 
يشري اىل  ذلك والد ليث الذي يصف ابنه بانه اول 
املستعدين يف البيت الستقبال تلك املناسبة األليمة 
مالبس  حتضري  خــالل  من  املسلمني  قلوب  عىل 
القراءات احلسينية واملشاركة  السود وحفظ  العزاء 
باألعامل التي تصور الواقعة )التشابيه( وتستذكرها 
انه  ويضيف  وامل  حزن  مشاعر  من  هبا  حييط  وما 
عىل  حيرص  موظفا  يعمل  كونه  دوامه  انتهاء  بعد 
ما  ورشح  احلسينية  للمحارضات  ليث  اصطحاب 
يصعب فهمه له بعد انتهائها وتشجيعه عىل االقتداء 
الطف  معركة  اصحاب  هبا  عرف  التي  بالسامت 
العراقية  العوائل  اغلب  حال  هو  وهذا  العظيمة  
اساسيات  ابنائها  تعليم  عىل  بحرص  دأبت  التي 

الدين الرضورية لالستقامة يف حياهتم.

ما ان بدئ شهر حمرم احلرام حتى انطلق الصغار قبل الكبار ملامرسة الطقوس والشعائر التي حتيي واقعة الطف 
اخلالدة وتروي تلك امللحمة العظيمة بأدق تفاصيلها وما تزخر به من مبادئ نبيلة حتمل عربا ودروسًا ال يمكن 
فريدة بحد ذاهتا  فباتت تشكل مدرسة  البرشية مجعاء كي تسري وفق خط مستقيم ورصني  ان تستغني عنها 
لتنشئة خمتلف االجيال ولذلك فان الثورة احلسينية اضحت املنهج الصحيح الذي تعتمد اسسه يف خلق وبناء 
اناس اسوياء باملجتمع ومن هنا جاءت امهية ان توظف مفاهيم الرسالة احلسينية العميقة بمعانيها الواسعة يف 

تربية االطفال لرتسم وحتدد مالمح مستقبلهم وتنري دروهبم بام تتضمن من قيم سامية المثيل هلا يف التاريخ.

الثورة 
الحسينية 

مدرسة 
تحتضن 

الطفولة
عواطف مدلول
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قصص بطولية
ــاد الــبــيــايت  ــع ــــرى االعــالمــيــة س وت
واملجتمع  االرسة  بشؤون  املتخصصة 
ان للوالدين دورا كبريا يف تنشئة الطفل 
االسالمية   الدين واالخالق  عىل حب 
تعد  الطفل  فالسنوات االوىل من عمر 
واكتسابه  شخصيته  تكوين  يف  االهم 
النبيلة  االســالمــيــة  ــادئ  ــب وامل القيم 

بأسلوب يناسب عمره.
القصص  ــرسد  ب هتتم  ان  االم  فعىل 
االطهار  واالئمة  االنبياء  عن  البطولية 
كان  الــتــي  العالية  االخـــالق  وعــن 
عىل  كام  النبوة..  بيت  اهل  هبا  يتحىل 
الذهاب  عىل  اطفاهلم  تشجيع  ــاء  اآلب
اىل  واالســتــامع  احلسينية  املواكب  اىل 
اوال  وتعليمهم  الدينية  املحارضات 
الــتــي هي  ــالة  ــص ال ــل يشء  وقــبــل ك
يـــرووا هلم  الــعــبــادات.. وان  ــاس  اس
ثورة  ومبادئ  اهداف  مبسط  بأسلوب 
عىل  الظلم  انترص  وكيف  احلــســني، 
الطغيان واحلق عىل الباطل  فضال عن 
افهامهم مبادئ الثورة احلسينية وقيمها 
يفهموا  ان  املستحسن  ومن  السامية.. 
االسالم  اجل  من  التضحية  قيمة  اوال 
الطفل  يرى  .حينام  السالم  اجل  ومن 
واقعة  ذكرى  بإحياء  متعلقني  والديه 

الطف فال شك سيتأثر هبام.
وحينام يمأل البيت باألجواء العاشورية 
البطولة  وصــور  كاسيت  ارشطــة  من 
والتضحية وفيديو القصص االسالمية 
فان الطفل سرتتسم يف ذهنه صورة ايام 
عاشوراء وقضية احلسني عليه السالم، 
عندها يتدفق يف قلبه ما هلذه املناسبة من 
وقع عظيم ومن أثر كبري وان اخلالص 

كله يف حب ابطاهلا والتأيس هبم.

االسلوب الصحيح
عن  امهية  دورها  يقل  فال  املدرسة  اما 
املبادئ  وفق  االوالد  تربية  يف  االرسة 
التي ناضلت من اجلها النهضة احلسينية 
فتجد املعلمة نرباس كريم ان عاشوراء 
االوالد  سلوك  لتحسني  نــادرة  فرصة 
الصحيح  االسلوب  نحو  وتوجيههم 
قدمت  ما  عىل  اطالعهم  خــالل  من 
اخلالدة  التارخيية  الشخصيات  تلك 
واخالص  وتضحية  وحب  عطاء  من 
املعاين  من  وغريها  الــذات  ونــكــران 
نكتفي  وال  الواسعة  ــدالالت  ال ذات 
بامدة الرتبية االسالمية يف ترسيخ تلك 
االلتزام  وتعليمهم  عقوهلم  يف  املبادئ 
الرسم  مادة  نستخدم  ان  يمكن  انام  هبا 
والنشاطات  واملناهج  العلم  ورفعة 

االخرى لتحقيق ذلك الغرض.
  قيم عالية

من جانبه يؤكد الشيخ ماجد العزاوي 
حاولنا  مهام  احلسينية  الثورة  ان  عىل 
افرزته  ــا  وم معانيها  بكل  االحــاطــة 
ال  رائعة  وعقائدية  اجتامعية  قيم  من 
حقها  الثورة  هذه  نعطي  ان  نستطيع 
فهي ثورة تربوية بكل ما تعنيه الكلمة  
منرتبية للصغري والكبري وتربية للرجل 
عنرص  باجتاه  القياس  مؤرش  وتوجيه 
الصرب  عىل  للمرأة  وتربية  فيه  الرجولة 
كإنسانة  دورها  يكون  وكيف  والثبات 
حتتاج  .ولــذا  اجلنس  عن  النظر  بغض 
تفهم  ان  العربية  بل  العراقية  االرسة 
القيم العالية لثورة احلسني )a( لتزرع 
يف قلوب ابنائها الشجاعة والثبات عىل 
االخوة  معنى  الصحيحة وعىل  املبادئ 
واخيه  احلــســني  صـــورة  يف  املتمثلة 
احلسني  بني  االخــوة  وعالقة  العباس 
وعالقة   ..)d( زينب  العقيلة  واخته 

االب بأبنه.. بل يف هذه الثورة دروس 
االجتامعية..  العالقات  ــواع  ان بكل 

وهي دليل عىل قوة تلك التضحية.
معلمة التحدي

كل  ان  ـــزاوي  ـــع ال ــح  ــوض ي ــك  ــذل ك
انتهائها  بعد  تدرس  العامل  يف  الثورات 
عسكريا وتستنبط منها الدروس الفنية 
وهجومية  دفاعية  وخطط  متويل  من 
ـــدروس  ال منها  تستسقى  واحــيــانــا 
ثــورة  باستثناء  االنسانية  واملــواقــف 
التي  الثورة  فهي  السالم  عليه  احلسني 
احلسينية  املدرسة  القول  عليها  يصدق 
ارادت االرسة  ما  فاذا  الثورة  بدال عن 
الرتبوية  القيم  عىل  اطفاهلا  تــريب  ان 
والتضحية  والوفاء  كالشجاعة  الراقية 
سلطان  ــه  وج يف  ــق  احل كلمة  وقــول 
متوفرة  واملعاين  القيم  جائر، فكل هذه 
. فاحلب  السالم  ثورة احلسني عليه  يف 
قيمة انسانية عالية فلنعلم اطفالنا حب 
احلسني)a( احلب املجرد من الغايات 
واملنزه عن املصالح املادية ثم نأخذ بيد 
نتعلم  اخر  ومعلم  ارسنا لصف جديد 
الفضل  ابو  هو  وذاك  الوفاء  معنى  منه 
ثم  الفرات..  هنر  مع  وقصته  العباس 
يأيت دور معلم الصرب ومعلمة التحدي 
ثم  زينب  احلوراء  االخالص  ومعلمة 
لنتعلم  االصــحــاب  دور  بعدها  يــأيت 
من  وغريها  والــوفــاء  الصحبة  منهم 
عائلة  اية  عىل  التي  والعرب  ــدروس  ال
مسلمة ان تأخذ هبا وتعلمها ألوالدها 
عىل  فاحلزن  القيم  هــذه  عىل  ليرتبوا 
له  البيت )d( وعىل ما تعرضوا  اهل 
يكون  بأن  كفيل  وقسوة  اضطهاد  من 
دروسا ألبنائنا وهذا هو دور العائلة يف 

اعطاء الدروس السامية.
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وأرسُم فوق جدار التذكر
قلبي وحيدا

يبدد أفكارُه اخلائبات
كام املزهرية

تلفُظ أزهارها الزائفة
وأرسم بابا إىل احللِم يفيض

الومضة  أرى  حتى  عيني  وأغمض 
الكاشفة

فرتعُش روحي
كأرجوحٍة يف مهّب احلنني
حتركها ضحكات الصغار

كام غيمٍة يف امتداد سامواهتا
تتحسس وجه النهار

عىل جبل الصرِب
هل تذكرون استباق اخلطى

واشتباك أصابع ُشّباكها بأصابعنا
ثم دفء العناق الطويِل

ومعزوفة من صدى القبالت
قلوٌب ،، قلوٌب

معلقٌة كالقناديل
تثمُر من شجِر العاطفة

تعالوا عىل باهبا امللكوت

ترانيم

اميان دعبل

نعيُد الزمان
ليزدحم الشوُق
أكتافنا تتالمُس

مثل الفراشات يف مهبط الضوِء
نعرُج يف حلظٍة خاطفة

تعالوا لنؤنسها
حول  الكواكب  مثل  تسبح  باملدامِع 

الرضيِح
ونربط خيط األماين ظفائر خرضا

متتدُّ للعرِش
ثم نكّوُر قبضة رصختنا يف احلناجِر

:لبيَك
يف نشوٍة هاتفة

فرفقا بقلٍب تفتق ما رتقتُه الدهوُر
إذا ما نعيتم هلا قمرا

مل يعد من وراء الفرات،،
و جودا متزق رشياهنا

بالرؤى النازفة
ورفقا إذا ما بكيتم حسينا

عىل صدر جدراهنا
ال تعيدوا املشاهد

ال تذكروا الشمر وهو حيز نحر القداسة
اجلبال  وراء  املتواري  ظلها  تذكروا  ال 

الروايس
وكيف بدت لعيون الذئاب

فياليتها كانت اآلزفة
عىل التّل ما زلت أملح فكرهتا واقفة

فهيهات ُيمحى الذي دونتُه بحرب اخللود
هناك تراقب شمس النبوءة تطلُع

من كربال يف شموخ
تفرسها املهُج الزاحفة
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الزوج : هل صليِت الظهر والعرص ؟
الزوجة : ال

الزوج : هل صليِت الظهر والعرص؟
الزوجة : ال

الزوج : ملاذا ؟!
جدا  تعبة  العمل  من  جئت   : الزوجة 

ونمت قليال ..
الزوج : حسنا.. اذهبي وصليهام قبل أن 

يؤذن املغرب ..
يف اليوم الثاين .. يغادر الزوج يف رحلة 
عمل .. ولكن بعد عدة ساعات يفرتض 
أن يكون قد وصل مل يتصل أو يرسل هلا 
رسالة بأنه قد وصل بالسالمة .. كام هي 

العادة عند سفره!
وصوله  عىل  لتطمئن  تتصل  الزوجة 
وتعيد   .. جميب  من  وال   .. بالسالمة 

االتصال ويرن اهلاتف ! وال اجابة
بدأ القلق يأكل قلبها !

هذه ليست عادته .. تعيد االتصال مرة 
واثنتني وثالثا .. وال من جميب!

بعد عدة ساعات .. يتصل أخريا!
وصلت  هل  بلهفة:  ترد  الزوجة 

بالسالمة..
الزوج : نعم وصلت .. احلمد هلل ..

الزوجة : متى وصلت؟!
الزوج : منذ 4 ساعات تقريبا ..

ومل  ؟  ساعات   4 منذ  بغضب:  الزوجة 
تتصل يب ؟

الزوج: وصلت متعبا جدا ونمت قليال 
..

ستتعبك  قليلة  دقائق  تكن  مل   : الزوجة 

إن كلمتني .. ثم أمل تسمع رنات اهلاتف 
عندما كنت أتصل ؟!

الزوج : بىل .. سمعتها ..
الزوجة : ومَل مل ترد ! ملاذا؟ .. أال تكرتث 

يب ؟
الزوج : بىل ..

عند  تكرتثي  مل  أيضا  باألمس  ولكنك 
سامعِك اآلذان .. نداء اهلل ..

الزوجة »بدموع حمبوسة وبعد صمت مل 
يطل« : نعم .. أنت حمق .. أنا آسفة ..

الزوج : ليس أنا من عيل أن أساحمك ..
إىل  تعودي  وال  املغفرة  اهلل  من  اطلبي 

ذلك ..
فإن جل ما أريد هو أن جيمعنا اهلل بقرص 

يف اجلنة نبدأ به حياة أبدية ..
منذ ذلك احلني .. مل تؤخر فريضة واحدة 
إىل  يدفُعك  الذي  هو  فعال  حيُبك  الذي 
األمام نحو الطريق إىل اهلل، ثم يقف يف 
طريقِك ليمنعِك من العودة إىل الوراء ..

احلبيب؟هل تاأخرت عن و�سال 
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خماوف  االطفال  بعض  يواجه  ما  كثريا 
املدرسة،  إىل  بذهاهبم  تتعلق  عديدة 
االيام  ويف  األوىل  الصفوف  يف  خاصة 
الدرايس، ترتاوح بني  العام  لبدء  األوىل 
يف  االندماج  بمجرد  يزول  طبيعي  قلق 
املدرسة، وبني اضطراب مريض يتطلب 
معاجلة ورعاية فورية لدرء تأثريه الكبري 

عىل صحة الطفل وحتصيله العلمي.
هلذا  التفتت  املسلمة(  )العائلة  جملة 
استشارة  بعد  وتوصلت  املوضوع 
هلذه  وحتليلهم  النفسيني  االخصائيني 
تظهر  األطفال  العديد من  أن  اىل  احلالة 
لدهيم خماوف متباينة ومستويات خمتلفة 
بسبب  املدرسة  اىل  الذهاب  من  للقلق 
التحاقهم هبا ألول مرة أو نتيجة عوامل 
لذا  عامة،  اجتامعية  أو  شخصية  نفسية 
الذي  البسيط  القلق  بني  التمييز  ينبغي 
للمدرسة  توجهه  أثناء  الطفل  به  يشعر 
الذي  املريض  اخلوف  وبني  مرة  ألول 
يؤثر سلبا عىل شخصية الطفل وحتصيله 

العلمي.
فثمة أطفال غالبا ما يزول عنهم شعور 
األول  اليوم  بعد  املدرسة  من  اخلوف 

يف  الرغبة  شعور  حمله  ليحل  فيها، 
املجتمع  هذا  يف  واالندماج  االكتشاف 
اجلديد، وثمة أطفال يتوجب من األهل 
يسمى  ما  وهو  لعالجه؛  رسيعا  العمل 
وهو  املدرسة،  من  اخلوف  باضطراب 
ذعره  الطالب  فيه  يظهر  مريض  خوف 
وبال  مبالغ  بشكل  املدرسة  اجتاه  وقلقه 

مربر وتفضيله البقاء يف املنزل.
اعراض اخلوف من املدرسة 

نفسية  االعراض  تظهر  ما  عادة 
كالغثيان  الطفل،  عىل  وفيسيولوجية 
وآالم  الالإرادي  والتبول  والتقيؤ 
البطن، وآالم الرأس او الشعور بالتعب 
وتصبب  اللون  وشحوب  اجلسمي 

العرق واحيانا برودة األطراف.
بالبكاء  فتتمثل  النفسية  االعراض  أما 
والقلق واخلوف دون القدرة عىل التعبري 
عن االسباب الداعية هلذا اخلوف وعادة 
شكاوى  شكل  عىل  املشكلة  تبدأ  ما 

مبهمة من املدرسة وهترب من الذهاب 
إليها ليصل الطفل يف هناية األمر لرفض 
املنزل،  يف  والبقاء  تام  بشكل  املدرسة 
حيني  عندما  االعراض  هذه  وتزيد 
يغادر  ما  وغالبا  إليها  الذهاب  موعد 

دعوني الی 
البوفيه 

فماذا وجدت؟

كيف تعالجين تخوف 
االطفال من المدرسة؟
منتظر التميمي

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
16

تربية



لكنه  املدرسة  إىل  متوجها  املنزل  الطفل 
يف  يكون  أو  الطريق  منتصف  من  يعود 
املدرسة ويندفع هاربا إىل البيت يف حالة 
األحيان  بعض  ويف  والذعر  الرعب  من 
والغضب  بالدموع  الطفل  يستعني 
إجباره  حالة  ويف  العدواين،  والسلوك 
ويبدو  اخلوف  لديه  يتولد  الذهاب  عىل 
عليه الشحوب ويتصبب عرقا لكن كل 
الضغط عليه إلجباره  بزوال  هذا خيتفي 

عىل الذهاب إليها.
اسباب اخلوف من املدرسة

هلذا  املسببة  العوامل  اكثر  أن  سيديت 
عن  البعد  من  اخلوف  هو  االضطراب 
االم او اخلوف من التواجد بني عدد كبري 
من الناس، كام ان ألسلوب تعامل االهل 
الزائد  فالدالل  كبريا،  دورا  الطفل  مع 
االسباب  اهم  من  تعد  املفرطة  والعناية 
التي تفقد الطفل الثقة بنفسه وجتعل من 
وقد  والديه،  عن  االنفصال  الصعوبة 
قدوم  باملدرسة  الطفل  التحاق  يصادف 

مولود جديد مما يولد الغرية عنده وجتعله 
يتمسك بالبيت.

قبل  من  متهيد  دون  املدرسة  تبدا  احيانا 
عىل  جمربا  نفسه  الطفل  فيجد  االهل 
أو  انذار  سابق  دون  للمدرسة  الذهاب 
داخل  الطارئة  املواقف  وتلعب  هتيئة 
االضطراب  هذا  يف  مهام  سببا  املدرسة 
املدرسني  قبل  من  القاسية  كاملعاملة 
وأحيانا  والتعنيف،  والرصاخ  كالرضب 
للعائيل  االقتصادي  الوضع  يسبب 
أمام  احلرج  له  يسبب  مما  اخلوف  هذا 
الفشل  فهي  االسباب  أكثر  اما  زمالئه، 
القدرة  وعدم  الدرايس  التحصيل  يف 
املواد  وصعوبة  الدروس  استيعاب  عىل 

الدراسية.
احللول

احللول املقرتحة هلذه املشكلة عىل األهل 
يظهرها  التي  اجلسمية  الشكاوى  جتاهل 
الطفل وعدم الرتكيز عليها، مع تشجيع 
الذهاب  عىل  الطفل  ارغام  عىل  االبوين 

معه،  تعاطف  اي  إظهار  دون  للمدرسة 
اما يف صباح كل يوم يفضل ايقاظه هبدوء 
وترتيب  مالبسه  ارتداء  عىل  ومساعدته 

كتبه مع التشجيع املستمر له.
وبعد رجوعه من املدرسة جيب ان متتدح 
سلوكه وتثني عىل نجاحه يف الذهاب إىل 
أو  خوف  من  حالته  كانت  مهام  املدرسة 
يوم  يف  أما  للمدرسة.  للذهاب  رفض 
الماكن  اصطحابه  فاألفضل  العطلة 
يفضل الذهاب هلا كمكافأة له عن ذهابه 
حل  يف  مهم  دور  للمدرسة.وللمعلم 
هذه املشكلة ويأيت ذلك يف حماولة كسب 
عالقات  وإقامة  اخلائف  الطفل  ثقة 
طيبة معه. وارشاكه يف نشاطات الصف 
مشاركا  عضوا  يصبح  حتى  املختلفة 
والتوبيخ  الرصاخ  وجتنب  فيه.  فعاال 
خاصة امام اقرانه، فهذا يزيد من شعوره 
باخلوف، وحماولة اعطائه مهاما قيادية يف 
الصف، فهذا يزيد من  ثقته بنفسه وجيعل 

املشكلة تتالشى شيئا فشيئا.

احد  اىل  والعائلة  ذهبت  االمس  يف 
قد  لدعوة  تلبية  الفاخرة  الفنادق 
ألحد  مناسبة  حلضور  الينا  وجهت 
االقرباء وصار وقت الطعام وقد توجه 
فوجدت  املفتوح  البوفيه  اىل  املدعوون 
ان هذا البوفيه خيترص سلوك االنسان يف 
احلياة، وما ان يفتتح حتى ينقض الناس 
عليه وكأهنم مل يرزقوا طعاما من قبل.. 
للنظام  امتثاال  طابور  يف  ينتظمون  ثم 
اهنم  لآلخرين  يتبني  ال  كي  االجتامعي 

شاذون عنه.
فشيئا  شيئا  صربهم  ينفد  برهة  وبعد 

فرسعان ما خيرتقوا النظام خوفا من ان 
الرزق فيكونوا وجها لوجه مع  يفوهتم 
واحللويات  األكالت  من  وطاب  لذ  ما 
يستطيع  ما  منهم  كل  ليأخذ  والفواكه 

اخذه معتقدا انه سيكون قادرا عليه..
أي  فيه  يعرف  ال  الذي  بطبقه  يأيت  ثم 
بعضه  خلط  ألنه  الطعام  من  صنف 
من  ممكن  قدر  بأكرب  يظفر  كي  ببعض 
واللذة..  املذاق  بذلك  متناسيا  البوفيه؛ 
بغنيمة  عاد  وكأنه  طاولته  اىل  وَيْقبل 
و  بعضه  يأكل  ثم  مبني..  وفتح  حرب 
الطعام  من  كبرية  كميات  تاركا  ينتفخ 

عىل  يقوى  ال  بانه  استسالمه  ومعلنا 
تركه  عىل  مرغام  ويضطر  الباقي.. 
كفضالت ال تنفع إلطعام برش.. متأسفا 
مل  الذي  الطعام  ذاك  سيرتك  انه  ببخله 

يدفع فيه ماال..
و اخريا.. خيرج من املطعم منتفخا متأملا 
ان  قبل  إليه  متلهفا  كان  مما  ومتضايقا 
يأكل .. وهذا باختصار سلوك االنسان 
اكثرنا  انست  سيئة  عادة  بات  الذي 
مع  تتناىف  التي  االسالمية  ومبادئه  قيمه 
التي  والالمباالة  واالنانية  االرساف 

اضحت سلوكا يف احلياة. 
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الرضيع  من  افرادها  بجميع  الكربالئية  العائلة  تزل  مل 
اىل الشيخ الكهل، معينًا ينضح بالوالء احلسيني وموئال 
للعائلة املسلمة يف اخلدمة احلسينية، فهي حمل غبطة الكثري 
احلسني  اإلمام  لزيارة  تتوافد  ممن  العراقية  العوائل  من 
البيوتات  لتجد  املوجع،  عاشوراء  يوم  السالم(  )عليه 
الكربالئية فاحتة ابواهبا لزائري كربالء القداسة، وتقدم 
شتى انواع اخلدمات بمامرسات وافعال تعضد التكافل 

االجتامعي والضامن اإلنساين طيلة شهر االحزان.
ومن يستطلع ثقافات الشعوب سيشهد أن الغني والفقري 
والشعائر  الطقوس  يف  املشاركة  أو  باخلدمة  يسارع 
احلسينية، وسيجد أن من العوائل الفقرية يف كربالء َمْن 
اهلل  اىل  تقربا  احيانا  عاشوراء  ايام  اخلرب  قرص  تتقاسم 
تعاىل، وتسهم يف خدمتها ملن يقصد زيارة اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
احلرام  حمرم  رابع  ووصول  بالسواد  املدينة  اتشاح  وبعد 
اوالدهم  اصطحاب  عىل  االباء  حيرص  العارش،  ولغاية 
سيجيبك،  أحدهم  سألت  وان  عاشوراء،  عزاءات  إىل 
ايام  احياء  كيفية  احلسينيني  وآبائه  والده  من  تعلم  انه 
وسيبني  احلسينية،  اخلدمة  اشكال  بمختلف  عاشوراء 
عزاء  يف  املشاركة  االيام  هذه  طيلة  عليه  حيرص  مما  أن 
املنطقة او ما يعرف لدى اهايل كربالء بعزاء الطرف، من 
اراجيز  لرتديد  جماميع  يف  واالصطفاف  التجمهر  خالل 

واهازيج العزاء. 
احلسينية  املجالس  اقامة  يف  كربالء  نساء  دور  يربز  فيام 
املجالس  تلك  تعزيز  مراعاة  مع  بيوهتن،  يف  النسوية 
باألطعمة اخلاصة مع مناسبة كل جملس حسيني، وثمة 
احلسيني،  العزاء  لشعرية  مكمال  يعد  للنسوة  آخر  دور 

ايدلوجية العائلة الكربالئية 
في حضرة شهر محرم الحرام

ح�سني النعمة
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اسد،  بني  عزاء  يف  بمشاركتهن  يتمثل 
والفكرية  الثقافية  مشاركاهتن  اىل  اضافة 
يف مسلسالت التشابيه التي تقام يف اماكن 
متفرقة يف مدينة كربالء؛ بل وتطور االمر 
لتأدية  املرسح  خشبة  بعضهن  الرتقاء 
نسوة  أعالم  مهمة من شخصيات  ادوار 

الطف.
كربالء  يف  احلسينية  للشعائر  واملتتبع 
احلسينية  واملواكب  اهليئات  إقامة  سيجد 
هي شعرية متيز هبا أهايل كربالء يف تزيينها 
كل  تقديم  عىل  يقدمون  ثم  وتصميمها، 
يف  عشقا  خدمات  من  باستطاعتهم  ما 
احلسني ووالًء له )عليه السالم(، علام ان 
مجيع ما يقدمونه ال يسألون عليه الضيف 

الشكر أو العرفان.
وثمة من يشري اىل أن اخلدمة التي يقدمها 
ابناء كربالء هي مؤرش  عىل رفاهة اقتصاد 
يقترص  ال  الذي  أهاليها  وكرم  املدينة 
واحلليب  والعصائر  الشاي  تقديم  عىل 
إلشاعة  يتعدى  بل  فقط؛  واألطعمة 
صور  ونقل  االجتامعي،  التكافل  روح 
التطور  بعامل  ممتزجًة  والكرم  النبل  من 
دور  خالل  من  جيسد  الذي  احلضاري 
اخلدمة احلسينية، وما تقدمه من خدمات 
بذل  فنرى  عاشوراء،  يف  واضحة  جلية 
الطعام وسقاية املاء وتقديم كل ما حيتاجه 
الزائرون من العوامل املهمة التي تساعد 
بني  االجتامعي  التكافل  مبدأ  تفعيل  يف 
املسلمني، وإرساء حالة من الذوق العام 
أبناء  بني  والتكاتف  واملواساة  املحبة  يف 
الوقت  بذات  وهي  اإلسالمي،  املجتمع 
من مقومات املبادئ السامية التي أبرزت 
عند  القويمة  النفسية  الرتبية  يف  أثرها 

اصحاب علم االجتامع.
الزوار  خدمة  يف  الكربالئيني  ودور 
الوافدين ال يقرص عىل ايام شهر االحزان 

حينا  فرتى  العام،  مدار  عىل  مستمر  بل 
زوار  عىل  ليبذلوها  األموال  يدخرون 
اإلمام احلسني )عليه السالم( ويعتربوهنا 
فيكون  هبا،  االلتزام  عليهم  كزكاٍة 
استعدادا  أكثر  عاشوراء  يف  استعدادهم 
للبذل والعطاء، وهي اشارة نستطيع من 
خالهلا فهم اإلنسان الشيعي الذي تربى 
عىل جتاوز احلاجز املادي فنرى الكثري من 
املادي  دخلهم  من  الرغم  عىل  العوائل 
املحدود إال إهنم يدخرون بعض األموال 
احلسني  اإلمام  باسم  عاشوراء  يف  لبذهلا 

)عليه السالم(.
ولو جتولنا قليال يف شوارع مدينة كربالء 
عىل  أستجد  ما  لشاهدنا  عاشوراء  أيام 
الشعائر احلسينية، وهو اهليئات احلسينية 
املقدسة،  املدينة  التي أسسها أطفال هذه 
وهي إشارة رصحية عن التوارث الفكري 
وتقليد  الكبار  بمشاركة  والعقائدي 
مولعني  فنالحظهم  يامرسونه،  ما  كّل 
أن  وهذا  مدينتهم  لزائري  اخلدمة  بتأدية 
حمبة  زقوا  أهنم  يدل  فهو  يشء  عىل  دل 
إمامهم احلسني )عليه السالم( من أبائهم 
بدأ  الذي  دورهم  وعن  وأجدادهم، 

يف  الفضول  اخذين  اإلعالم  اهتامم  حمل 
حمادثة احدهم والذي بنيَّ اهنم »يبدؤون 
وإقامة  عاشوراء  لذكرى  باستعداداهتم 
)عجل  املنتظر  بأشبال  املوسومة  هيئتهم 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( قبل شهر حمرم 
يبدؤون  الشهر  أن حيل  ما  ثم  أيام  بثالثة 
وكذلك  والعصائر  الشاي  بتقديم 
احلرام  الشهر  من  تاسوعاء  يوم  احلليب 
بناًء عىل ذكرى استشهاد الطفل الرضيع 
مشهد  بتأدية  فيه  انفسهم  يواسون  الذي 
استشهاده بني يدي والده احلسني )عليه 

السالم(.
هذه  وراء  اهلدف  أن  فيه  ريب  ال  ومما 
املال  وبذل  بالعطاء  املتواصلة  اخلدمات 
والوقت يتصل بأهداف تسمو كمعطيات 
حضارية وغايات إنسانية أفرزهتا النهضة 
إجيابية لإلنسان  آثار  بام هلا من  احلسينية، 
لإلنسانية،  معان  صياغة  يف  واملجتمع 
الرسالية،  اإلسالمية  الشخصية  وبناء 
التوفيق بني  قادر عىل  كأنموذج أخالقي 
العرص  رضورات  وبني  العقائدية  رؤيته 
التي  اجللية  اخلدمات  وبروز  احلديث، 

تعد مظهرًا إعالميًا لتكوين رأي عام.
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بقلم: �سناء الربيعي

موقف مشّرف 
ومأساة ُتدمي القلب

يوم عاشوراء 
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سنة  كّل  يف  العاشورائي  املوسم  يتجّدد 
مع غّرة شهر حمّرم احلرام، وال ينتهي إاّل 
املظّفر،  صفٍر  شهر  األحزان  شهر  بنهاية 
املعمورة  أرجاء  يف  املسلمون  فينشط 
العزاء  بإقامة  ـ  املسلمني  غري  وحتى  ـ 
املصاب  عىل  والكآبة  احلزن  وإظهار 
مّرت  التي  الكربى  والفجيعة  العظيم 
قتل  من  الرشيف،  النبّوّي  البيت  عىل 
عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول  رحيانة 
من  ثّلة  مع  الثاين  وسبطه  وسّلم(  وآله 

أهل بيته األطهار وأصحابه األخيار.
ابتكارًا  وال  بدعًا  ليست  الشعائر  وهذه 
يف  أو  العرص  هذا  يف  الناس  ِقَبل  من 
سابقه، كام حيلو للبعض أن يّدعي أو يثري 
هي  بل  املوضوع،  هذا  حول  الشبهات 
موجودة حتى قبل وقوع احلادث اجللل، 
حمّدثّي  من  وهو  ـ  حنبل  بن  امحد  وهذا 
الصحاح  أصحاب  ومن  الكبار  العامة 
عليًاقال:دخلت  مسنده:»أّن  يف  يروي  ـ 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل 
سبب  عن  فسألته  يبكي,  وهو  يوم  ذات 
قام  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  فقال  بكائه 
أّن احلسني  من عندي جربائيل فحدثني 
اهلل  )صىل  فقال  الفرات،  بشط  ُيقتل 
أن  لك  هل  جربائيل  قال  وآله(:  عليه 
عليه  اهلل  )صىل  تربته؟قال  من  أشّمك 
فقبض  يده  فمّد  نعم،  قلت  وآله(: 
وغريها  فأعطانيها«  تراب  من  قبضة 
ذاته  األمر  تفيد  التي  الروايات  عرشات 
عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول  أّن  من 
يرضب  أو  بالبكاء  جيهش  وسّلم(  وآله 
اإلمام  رحيانته  ملصاب  حترّسًا  فخذه  عىل 

احلسني )عليه الّسالم(.
السواد،  ارتداء  من  الشعائر  وهذه 
هذه  يف  الكآبة  وتغليب  احلزن،  وإظهار 
األيام، وإقامة املآتم والبكاء فيها، وإنشاد 
وغريها،  احلسينية  والقصائد  الشعر 
احلسينّية  الشعائر  ضمن  يدخل  مّما 
)عليهم  األطهار  األئمة  أقامها  قد 
إقامتها  عىل  أتباعهم  الّسالم(،وحّثوا 
األحاديث  ومئات  املواقف  عرشات  يف 
ويكفي  الّسالم(،  )عليهم  عنهم  املروّية 
هذه  كّل  جيمع  واحدًا  مثااًل  نذكر  أن 
الربقي،بسنده  رواه  ما  وهو  الشعائر، 
زين   احلسني  بن  عيل  بن  عمر  عن 
ُقتل  »ملّا  الّسالم(،قال:  )عليه  العابدين 
السالم(،لبْست  عيّل)عليه  بن  احلسني 
واملسوح،وكّن  السواد  هاشم  بني  نساء 
اليشتكني من حّر والبرد،وكان عيل بن 
احلسني )عليهالسالم( يعمل هلّن الطعام 

للمأتم«.
)عليه  املعصوم  يعلمنا  الرواية  هذه  ففي 
الّسالم( كيف نقيم العزاء وحيّثنا عىل لبس 
املأتم،وبذل  إقامة  السواد،واستحباب 
عىل  املناسبات،والقيام  هذه  يف  الطعام 
احلسني)عليه  باإلمام  املفجوعني  خدمة 
السالم(،حيث كان اإلمام السّجاد)عليه 

السالم( بنفسه يقوم هبذه اخلدمة.
املصائب  شهر  نستقبل  إذ  ونحن 
علينا  واإلحن،  الفجائع  شهر  واملحن، 
إلحيائه  تاّمة  لياقة  يف  ونتعّبأ  نتهّيأ  أن 
بذلك  مواسني  الصحيح،  الوجه  عىل 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول 
وسّلم( وأمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب 

)عليها  الزهراء  والسيدة  الّسالم(  )عليه 
)عليهم  األطهار  األئمة  وباقي  الّسالم( 
العرص  صاحب  وباخلصوص  الّسالم( 
والزمان اإلمام املهدّي املنتظر )عّجل اهلل 
فرجه( فهو املعّزى هبذه الفاجعة األليمة 
من  ونستفيد  ننهل  وأن  السنني،  كّر  عىل 
يلقيها  التي  الرشيفة  احلسينية  الدروس 
احلسينيون،  واملحارضون  اخلطباء  علينا 
عىل  األبرار  مواقف  من  العربة  ونأخذ 
اليوم  ذلك  يف  الرشيف  الطّف  صعيد 

األليم. 
وَعربة،  ِعربٌة  الّسالم(  )عليه  فاحلسني 
القلب،  ُتدمي  ومأساة  مرّشف  وموقف 
أوقف  الطّف  يوم  بموقفه  واحلسني 
ُيفرغ  أن  أراد  الذي  األموّي  املرشوع 
وإبعاد  وجوهره،  مضمونه  من  اإلسالم 
الناس عن منبعه ومصدره لتجّف أوردته 
وجاء  وانتهاؤه،  موته  بعد  فيام  وُيعلن 
والثّلة  الّسالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
من آل بيته وأصحابه الطّيبني فروْوه من 
احلياة  فأحيْوُه  الزكّية  الطاهرة  دمائهم 
األبدّية، وأذّلوا بموقفهم هذا كّل الطغاة 
واملستكربين عىل مّر العصور واألزمان. 
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اآليات القرآنية 
المؤولة باإلمام 
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}ولنبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع 
واألنفس  األموال  من  ونقص 
سورة  الصابرين{  وبرش  والثمرات 
البقرة/اآلية 155، روي عن أيب عبد 
اهلل جعفر الصادق )عليه السالم( انه 
عالمات  القائم  قيام  قدام  »ان  قال: 
فسئل،  للمؤمنني«  اهلل  من  بلوى 
السالم(:  )عليه  فقال  ؟  وماهي 
}ولنبلونكم  تعاىل  اهلل  قول  »ذلك 
بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من 
وبرش  والثمرات  واألنفس  األموال 

الصابرين{.
بيشء(,  بـ)لنبلونكم  املؤمنني  ويعني 
اخر  يف  فالن  ملك  خوف  من 
اسعارهم  بغالء  )اجلوع(  سلطاهنم 
التجارات  فساد   ) األموال  ,)ونقص 
موت  )واألنفس(  فيها,  الفضل  وقلة 
يزرع  ما  ريع  قلة  )والثمرات(  ذريع, 
الصابرين(  )وبرش  الثامر,  بركة  وقلة 

عند ذلك بخروج القائم.
عز  اهلل  ان  تأويله  »هذا   : قال  ثم 
}وما يعلم تأويله اال اهلل  وجل يقول 
ورد  ما  العلم{وهو  يف  والراسخون 
والغيبة   ،363/2 الدين  اكامل  يف 
 ،241 املودة  وينابيع   ،133 للنعامين 
من  بيشء  تعاىل)ولنبلونكم  وقوله 
تأيت  )بالء(  مادة   .) واجلوع  اخلوف 
يف  كام  واالختبار  االمتحان  بمعنى 
ربه  ابراهيم  ابتىل  }واذ  تعاىل  قولة 
 ،124 /آلية  البقرة  {سورة  بكلامت 
مراتب  وهلا  املكروه،  توقع  واخلوف 
االمتحان  يكون  أن  حيتمل  كثرية 
تقتضيه  بام  مرتبة  كل  اىل  بالنسبة 
املصلحة االهلية، وقوله تعاىل }ونقص 
والثمرات{ واالنفس  االموال  من 

مقابل  اخلرسان  بمعنى  يأيت  النقص 

من  االعم  االموال  من  واملراد  التامم 
االنسان  هيتم  وما  واملنافع  االعيان 
بحفظه فيشمل احليوان والعبيد وكل 

ما يبذل بإزائه املال .
يتأثر  ما  كل  باألنفس  املراد  ان  كام 
مجع  والثمرات  بفقده،  االنسان 
ضمن  داخلة  كانت  وان  وهي  ثمرة 
االموال غالبا لكن اهلل سبحانه وتعاىل 
افردها لتشمل ما ينبت يف االرض مما 
ال مالك هلا فعال وينتفع هبا االنسان 
النباتات  من  كثرية  ومجلة  كاملراعي 
منافع هامة لإلنسان وتكون  التي هلا 

غذاء للحيوان .
مضافا  بالثمرات  يراد  ان  ويصح 
ايضا  القلوب  ثمرات  مذكر  اىل 
كثريا  عنهم  يعرب  كام  االوالد  وهي 
اهلل  )صل  النبي  عن  احلديث  ويف 
العبد  ولد  مات  »اذا  عليةهواله(: 
أقبضتم  للمالئكة:  تعاىل  اهلل  قال 
فيقول:  نعم.  فيقولون:  عبدي؟  ولد 
نعم.  فيقولون:  قلبه؟  ثمرة  أقبضتم 
عبدي؟  قال  ماذا  تعاىل:  اهلل  فيقول 
فيقول  واسرتجع,  محدك  فيقولون: 
اجلنة,  يف  بيتا  لعبدي  ابنوا  تعاىل:  اهلل 

وسموه بيت احلمد«.
اي  الصابرين(  )وبرش  تعاىل  قوله 
املصائب،  تلك  عىل  الصابرين  وبرش 
تعاىل وقدره  اهلل  بقضاء  الذين رضوا 
تصدهم  ومل  اليه  أمورهم  وسلموا 
تعاىل  اهلل  واملصائب عن شكر  املحن 

وعبادته وطاعته.
مواهب الرمحن يف تفسري القران
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اخصائية امراض نسائية 
توضح اسرار وأسباب 

العقم الی »العائلة المسلمة« 
وتنصح المصابين بعدم اليأس

عدم املقدرة على االإجناب، وف�سل الزوجني يف احل�سول على مولود، و�سعف اخل�سوبة املوؤقتة واأ�سباب 
داخلية كثرية كغياب اخلاليا االأم املنتجة للحيوانات املنوية، وبع�س االأمرا�س املناعية مثل وجود 

اأ�سداد للحيوانات املنوية �سواء عند الرجل او املراأة جميع هذا وا�سباب اخرى ت�سبب العقم. 

اعداد: �سياء اال�سدي
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جملة »العائلة املسلمة« قصدت اخصائية 
)محيدة  الدكتورة  النسائية  االمراض 
نسائية  اخصائية  الواحد(  عبد  هادي 
عريب  بورد  عىل  وحاصلة  وتوليد 
الطبية  تشخيصاهتا  اىل  لتطلع  عراقي، 
ألهم التفاصيل اخلاصة بمراحل العقم 
وكيفيات عالجه والسيطرة عليه بشكل 
مبكر فقالت: »العقم هو فشل الزوجني 
اسقاط  نتيجة  محل  عىل  باحلصول 
العالقة  توفر  من  الرغم  عىل  اجلنني 
مرات  ثالث  عن  تقل  ال  التي  الزوجية 
سنتني  مدة  حتديد  يتم  األسبوع،  خالل 
وفق  الدقيق  للتشخيص  الزواج  بعد 
ترك  تم  اذا  انه  تبنّي  علمية  دراسات 
فإنه  عالج  بدون  سنتني  ملدة  الزوجني 
من املمكن بنسبة 50% احتاملية ان يكون 
هناك محل خالل ستة أشهر، اما اذا كان 
االنتظار ملدة سنة تكون نسبة80%، وإذا 
يكون  ان  فاحتاملية  سنتني  فرتة  تعدت 

محل بنسبة %93«.
مشرية اىل »حاالت حتتاج عدم االنتظار 
فرتة سنتني كتأخر الدورة الشهرية عند 
او  املبايض  عىل  تكيسات  او  الزوجة 
مشاكل اخرى«، منوهة عن »امهية اجراء 
ان  للمرأة وللرجل  حتاليل وفحوصات 
غري  او  اهلورمونات  يف  خلل  هناك  كان 
من   %  40 »نسبة  ان  وموضحة  ذلك«، 
عند  و%40  الرجال  عند  العقم  سبب 
السبب  و%10  مشرتك  و%10  النساء 

غري معروف«.
كانت  ان  املشكلة  حتديد  »ليتم  وتتابع 
مشرتك  خلل  او  املرأة  او  الرجل  من 
باملستشفى  االستعانة  املريض  عىل 
والطبيب االخصائي، لعمل التحليالت 

اخلاصة«.
وتبني عبد الواحد يف حديثها ان »للعقم 

الرجل  لدى  يكون  فقد  عديدة:  اسبابا 
اصابة قد تعرض هلا يف املنطقة التناسلية 
العقم  فأسباب  املرأة  اما  للعقم،  مسببة 
او  املبايض  نتيجة خلل يف  أكثر،  االويل 
هذه  نسبة  وتكون  املبيض  هرمونات 
قليل  املبيض  يكون  وقد   ،%35 احلالة 
الرحم،  بطانة  التصاق  او  املخزون 
وهناك عقم ثانوي يكون نتيجة انسداد 
ذلك  معرفة  ويتم  املبايض،  انابيب  يف 
كان  ان  للمريضة  املريض  التاريخ  من 
اجرت  قد  او  سابقة  التهابات  لدهيا 
دودية  زائدة  او  اكياس  رفع  عمليات 
أو بعض احلاالت املرضية االخرى يتم 

تشخيصها عن طريق االشعة امللونة«.
تبني  النفسية  احلاالت  تأثري  وعن 
النفسية  »احلالة  ان  قائلة:  الدكتورة 
بسبب  أو  اهلورمونات  يف  خلال  تسبب 
انه  مبينة  الرحم،  بطانة  التصاق  حالة 

ليس هناك وقاية من العقم«.
بأن  بالعقم  املصابني  »االزواج  وتنصح 
فالتطور  تعاىل،  اهلل  رمحة  من  ييأسوا  ال 

العلمي مستمر«.
وتشري اىل »نسبة حاالت العقم بحدود 
حوايل10% وهي يف ازدياد بسبب اجراء 
والتدخل  القيرصية  الوالدة  عمليات 
كبرية  بنسب  اصبح  الذي  اجلراحي 
خصوصًا يف السنوات االخرية، فعندما 
تزداد العمليات تزداد عمليات التصاق 

الرحم«.
وتضيف أن »هناك زيادة يف االلتهابات 
اضافة  عامة،  بصورة  تزداد  واالمراض 
فيها  تكثر  اماكن  يف  الرجال  عمل  اىل 
للشمس  التعرض  او  كيميائية  مواد 
يؤثر  كله  هذا  وطويلة  مبارشة  بصورة 

عالوة عىل السبب الوراثي«.
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انه عصر 
روائح ،،الظهور جنباته  من  تشع  الذي  البيت  يف 

يرسي  الذي  اهلاشمي  واالباء  البطولة 
يف دم الشهيد املوسوي وصوره املوزعة 
املنزل حتمل كل صورة ذكرى  انحاء  يف 
رشاشة  حامال  صورته  فهنا  للشهيد 
ويعلوه  صورته  وهناك  مقاتال  عسكرية 
يف  االحرار  اليب  العاشق  املتيم  حزن 
لبيك  صامت  قلبي  بنداء  االمام  اربعني 
مطرزا  بعد  فيام  لواقع  ترمجة  حسني  يا 
من  االوسمة  بعرشات  الشهادة  وشاح 
متفجرات فاقت الـ 200 متفجرة فكك 
املوالني  قلوب  تنفجر يف  عبواهتا كي ال 
كان  املعارك  من  بالعديد  وباالشرتاك 
االوىل  اخلطوط  يف   ً دائام  فيها  سباقا 

متحديا للعدو..
اخوانه  مع  وتعامله  سجاياه  كريم  يف 
يدعمهم  الشعبي  احلشد  جنود  من 
افطارهم  هلم  وجيهز  صباح  كل  معنويا 
يف  احلامس  تدب  مرشقة  ابتسامة  تسبقه 

اوصاهلم..
من  فعرفنا  البطل  ام  العلوية  استقبلتنا 
فالبذرة  والعنفوان  القوة  هذه  اخذ  اين 

حب  سقت  طيبة  ارض  اخرجتها 
احلسني )عليه السالم( البنائها تتحدث 
بشموخ وتواضع شموخ من انترص عىل 
فأعطت  خماوف  او  للتملك  حب  كل 
خطواته  لكل  ومباركة  منها  بتاييد  ابنها 
تقول نعم اذهب فداء أليب عبداهلل )عليه 

السالم( ..
واعطى  قدم  مهام  انه  يرى  من  وتواضع 
ايب  تضحيات  امام  قليل  يقدمه  ما  فإن 
عبداهلل فتقول ان يل ثالثة اوالد وابوهم 
الرابع قدمنا واحدا وامتنى ان اقدم البقية 

عىل نفس الطريق..

اماه استعدي

على مشارف منطقة 
الحر  يقع بيت الشهيد 
علي محمد احمد ، 
الشهيد الذي رفع راية 
االمام الحسين )عليه 
السالم( على برج مدينة 
بلد ليتلقى وابال ً من 
رصاص قناصة الدواعش 
ويبادلهم باطالق مئات 
الطلقات دون ان يصيبه 
طلق من رشاشاتهم 
محفوظا بحفظ اهلل 
رافعا راية ابي عبداهلل 
عالية تعلن تحرير بلد من 
ايدي االرهابيين..

م�ساركة من
 مركز احلوراء زينب 

لرعاية الفتيات
)عليهاال�سالم(
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نعم  صواهبا،  فيطيش  املصاب  هيدها  مل 
الوضع  خلطورة  وادراك  باقتناع  عطاء 
ابناء  يقدمه  ان  جيب  الذي  وللواجب 

العراق لتحرير بلدهم من االرهاب..
بقيت احلرسة يف قلبه لريى يف املنام االمام 
احلسني )عليه السالم( اعطاه سيفًا وقال 
له خذ هذا السيف وادخل معركة الطف 
يوم  يايت  متى  وانتظر  باالطمئنان  فشعر 
بنداء  واذا  قليلة  شهور  النداء  استجابة 
ينتظر  فلم   ، للجهاد  باخلروج  املرجعية 
من  احدًا  خيرب  ان  دون  خرج  املرة  هذه 
اهله متقدما للجهاد ليدخل امليدان بطالً  
يف معركة آمريل ويذوق احلصار واشتداد 
منترصًا  احلشد  من  ليخرج  املعارك 
يف  يتقدم  ثم  واالمل  املعاناة  من  بالرغم 
سجلتها  بشجاعة  اليه  توجه  ميدان  كل 
كامريات املعارك تظهر كيف كان البطل 

السعيد.
يريد  ما  اهلل  فأعطاه  الشهادة  اختار 
اليدين  منه  قطعت  عبوة  فيه  انفجرت 
تعزيا بأيب الفضل العباس )عليه السالم( 
االكرب  كعيل  اشالء  جسمه  وقسمت 
وسال الدم الزاكي عىل ارض بلد لتنمو 
منه شقائق النعامن مغمسة بدم املضحني 
ضاربني  املرجعية  لنداء  استجابوا  الذين 

اروع نامذج البطولة..

نبأ  وصلني  البطلة  الشهيد  ام  تقول 
احد  عزاء  ملجلس  ذاهبة  وانا  استشهاده 
عىل  الصرب  انزل  من  سبحان  اقاربنا، 
عبداهلل  أليب  فداء  فقلت  والسكينة  قلبي 
فديته   .. للقاسم  فداء  االكرب  لعيل  فداء 
اهلل  السالم ومحدت  عليهم  البيت  ألهل 
النساء  وجدت  الدار  رجعت  وشكرته 
ال  هلم  فقلت  وعويل  بكاء  يف  جمتمعات 
اريد ان تشقوا عليه جيبا وال ان تنرشوا 
يناهلا  وال  شهيدا  ابني  ذهب  شعرا  عليه 
اال ذو حظ عظيم اختاره اهلل هلذا الرشف 

..
تقول انني اعلم انه حي منذ استشهاده مل 
يتغري يشء ال زلت اشعر به معنا يف كل 
رهبم  عند  احياء  الشهداء  أليس  مكان 

يرزقون..
كثريًا ما اراه يف املنام قبل استشهاده بفرتة 
قال يل اماه سوف استشهد يف بلد سوف 
ساميض  ذلك  بعد  ثم  اموركم  ارتب 
ومل  وذهب  امورنا  رتب  وفعال  شهيدا 

يعد..
الزهراء  امي  امام  رايس  ورفع  اسعدين 

عليها السالم..
رآه ابن عمه يف املنام خيربنا انه سعيد مع 
االمام احلسني )عليه السالم( واهنم عند 
الزمان )عليه  قتاهلم كان معهم صاحب 

املعركة وانه دفع االذى عن  السالم( يف 
الكثري منهم..

رآه  ملن  الرؤى  احدى  يف  الشهيد  يقول 
من اقربائه يقول ان مقامي كشهيد مرتفع 
ارفع  مقام  عىل  حصلت  ولكني  جدًا 
خرب  سمعت  عندما  امي  قالت  عندما 
هذا  عبداهلل  اليب  فداء  انني  استشهادي 
بالتضحية  القبول  وهذه  منها  التسليم 

رفعني مكانًا عليًا ..
تقول امه : وقبل ايام قليلة رأته ابنة عمه 
يف املنام يقول وطلب منها ان تبلغ وصيته 
صاحب  مع  اننا  بلغوهم  يقول  للشباب 
الزمان ويف رعايته وعهدته واننا يف عرص 
ويستعدوا  الشباب  فلنيتبه  االمام  ظهور 
التدين  قشور  ويرتكوا  اللهو  ويرتكوا 
بلغي  وقلبه،  الدين  لب  عىل  ولريكزوا 
لزيارتكم  احرض  يوميا  انني  وايب  امي 
اشارككم  يوم  كل  اموركم  واشارككم 
حلظات الفطور اجلس اىل جنب امي من 

جهة اليمني.. 
صاحب  ختذلوا  ال  كي  فاستعدوا 

الزمان..
جيب ان نكون اقوياء واعني ملا حيدث من 
اهبة  عىل  وابناؤنا  نحن  نكون  وان  امور 
ودعناها  والتضحية  للبذل  االستعداد 
منها  نطلب  الشامخ  اجلبني  عىل  بقلبة 
الصابرين  من  مثلها   نكون  ان  الدعاء 

وان يرزقنا اهلل الشهادة..

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

27



غريب املشاكل جتعل الكثري من العوائل عاجزة عن احلل 
اىل رؤية اسالمية مع  اال  تفاهتها وال حتتاج  بالرغم من 
قليل من التسامح ، هذه املشكلة التي نعرضها يف قضية 

العدد نرسدها بلسان صاحبتها حيث تقول :
ومن  بزيارتنا  اجلار  وبدا  اجلديد  بيتنا  اىل  انتقلنا  ان  منذ 
ان  وحتى  معهم  جيدة  عالقاتنا  كانت  التواصل  خالل 
زوجيرتبطه عالقات اخوية معهم واما االطفال فكان لنا 

طفل بعمر اربع سنوات واالمور جيدة.
املشاكل  من  خالية  سنوات  اربع  او  ثالث  ممرور  بعد 
والزيارات  اجلار  مع  طيبة  عالقات  ابني  دائام  وكنت 
املتبادلة بيننا كثرية املشكلة بدأت عندما بلغ ولدي سن 
له  والده  دالل  مع  الشارع  اىل  خيرج  بدأ  حيث  الثامنة 
اعتدائه  خالل  من  مشاكل  مصدر  اصبح  اليشء  بعض 
 ، املعتدي  هو  انه  من  تاكدت  بعدما  اجلار  اطفال  عىل 
وعندما اوبخه ويف بعض االحيان ارضبه يشتكي البيه 
مني فيكون الرد قاسيا من زوجي ، بعض املشاكل كنت 
اقوم بحلها ماديا واقصد بذلك مثال كرس دمية طفل او 
كرس زجاج بيت اجلار فكنت اتكلف برشاء او اصالح ما 
كرسه ابني بغية تاليف املشاكل اوال والبقاء عىل عالقات 

طيبة مع اجلار .
وجارنا  ابني  بني  الشارع  يف  مشكلة  حدثت  ما  يوم  يف 
وصادف حدوث املشكلة مع عودة زوجي اىل البيت وملا 
راى جارنا حياول منع ابني من رضب ابنهم اعتقد باهنم 

م�سكلتي 
بني زوجي وابني

ا�سرة التحرير
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ردا  ويرد  ابنه  يسحب  ان  اال  منه  كان  فام  ولده  رضب  يريدون 
اذا  وهددهم  قاسية  كلامت  منه  صدرت  حتى  جارنا  عىل  عنيفا 

حصل يشء البنه سيكون رده قاسيا جدا وحتى عشائريا .
هذا  وبسبب  معهم  ومتينة  طيبة  صلة  تربطني  انا  هذا  جارنا 
اجعل  وحتى  زوجي  عن  بالنيابة  اعتذر  ان  حاولت  املوقف 
االجواء سليمة وهادئة ، ولكن املشكلة يف ابني فانه عندما عاد 
زوجي اىل البيت نقل له ابني ما جرى بيننا ، فام كان منه اال ان 
اىل  ارسعت  ولكني  يرضبني  ان  وشك  عىل  وكان  عيّل  يتجاوز 
غرفتي واغلقت الباب وبدأ هيددين من خلف الباب ، اتصلت 
أي  عن  بعيدا  زوجي  هيدئوا  ان  منهم  وطلبت  باملوبايل  باهيل 
تشنج يف الترصفات ، وبالفعل بعد ربع ساعة جاءت امي واخي 
كذلك  اهيل  عىل  هتجم  انه  اال  االجواء  هتدئة  وحاولوا  بيتنا  اىل 
البيت  اىل  بمرافقتهم  السامح يل  منه  يطلبوا  ان  اال  منهم  فام كان 
وبالفعل سمح هلم ولكنني واقعا ال ارىض هبذا احلل خوفا عىل 

ابني وليس من مصلحتي ترك بيتي .
يعذرين  ان  زوجي  من  وطلبت  وباراديت  البيت  اىل  عدت  املهم 
بابنا  تطرق  ويوميا   ، هبا  قبلت  قاسية  رشوط  مع  اعتذاري  قبل 

نتيجة مشاكل ولدي والاعلم ماهو احلل؟
املجلة

باسلوهبا  وتستطيع  الرتبية  تبدا  ومنها  مدرسة  االم  تعترب  بداية 
االبن  تربية  يف  خلل  ظهر  ما  واذا  ابنها  ود  تكسب  ان  وحناهنا 

فاالم جزء من السبب.
بسبب  املشاكل  تثار  ان  املنطق  من  فليس  للزوج  بالنسبة  واما 
بالعقل  فيمكنك  عليه  معتدى  ولدك  كان  وان  وحتى  االطفال 
ويف  االمور  توضحي  ان  جلارك  االرسة  رب  مع  والنقاش 
االغلب االعم االفضل عدم اخذ هكذا خالفات صبيانية ماخذ 

اجلد مهام بلغت درجة حمبتك البنك .
واالثنان جيب ان يعلموا الولد بان ال يكون فتانا وجيب ان يتعلم 
ماذا يسمع وماذا ينقل ال ان يصبح جاسوسا فمثل هذه الظاهرة 
كذلك  فالزوج  منه  الزوجة  تسلم  مل  وان  للهدم  العائلة  تعرض 

سيقع بنفس املشكلة وبسبب ابنه .
واجلار جيب ان تراعى مشاعره وحقوقه ومهام يكن فان وصية 
وزيارات  اوال  اذاهم  الحتامل  هو  باجلار  السالم  عليهم  االئمة 
املودة واالحرتام وقضاء حواجهم ثانية فليس من الصحيح اثارة 

اخلالفات بسبب االطفال .
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تعترب االأ�شرة نواة املجتمع وركيزته االأ�شا�شّية، لذا اهتّم االإ�شالم ببناء االأ�شرة وفق اأ�ش�ش متينة، 
تكفل قوتها وا�شتمراريتها؛ الأّن لها دوراً مهّماً يف تربية االأجيال واإعدادهم ليكونوا نافعني 

لدينهم ووطنهم وجمتمعهم، ويعرف علماُء االجتماع اال�شرة باأنها اخللية االأ�شا�شية يف املجتمع 
واأهم جماعاته االأولية، وتعد امل�شاهم اال�شا�ش يف الن�شاط االجتماعي يف كل جوانبه املادية 

تقرير : ح�شني النعمةوالروحية والعقائدية واالقت�شادية.

المرجعية الدينية العليا تبين الموقف 
الشرعي من الهجرة

الموقف الشرعي من الهجرة

السيد عيل  الديني االعىل   املرجع  ويبني 
الوارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 
املوقف الرشعي من اهلجرة اىل اخلارج، 
بأن  اطمأن  اذا  السفر  بجواز  افتى  وفيام 
أكد  الدين،  عىل  سلبًا  يؤثر  ال  السفر 
اإلسالمية  غري  البلدان  إىل  السفر  حرمة 
يف  نقصانا  “استوجب  اذا  كانت  أينام 

الدين”.
عىل  رده  معرض  يف  سامحته  ويقول 
اهلجرة  ظاهرة  بشأن  اليه  وجهت  اسئلة 

للمؤمن  السفر  »جيوز  إنه  اخلارج  اىل 
أو  جزم  إذا  اإلسالمية  غري  البلدان  اىل 
اطمأن بأن سفره إليها ال يؤثر سلبًا عىل 
عىل  مشددًا  إليه«،  ينتمي  من  ودين  دينه 
املتوطن  املسلم  املهاجر  عودة  »وجوب 
يف البالد غري اإلسالمية إذا علم أن بقاءه 
هبا يؤدي إىل نقصان دينه أو دين أوالده 

الصغار«.
من  احلكم  االعىل،  املرجع  ويوضح 
قائال:  االسالمية  غري  البلدان  اىل  السفر 
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اإلسالمية  غري  البلدان  إىل  السفر  »حيرم 
أينام كانت يف رشق األرض وغرهبا، إذا 
دين  يف  نقصانا  السفر  ذلك  استوجب 
ذلك  من  الغرض  أكان  سواء  املسلم، 
السفر للسياحة أم التجارة أم الدراسة أم 
اإلقامة املؤقتة أم السكنى الدائمة أم غري 

ذلك من األسباب«.
ويفتي سامحته بـ »حرمة سفر الزوجة مع 
زوجها اذا تأكدت وجزمت بأن سفرها 
دينها«،  يف  نقصانًا  يستلزم  زوجها  مع 
البالغون  األوالد  تأكد  »إذا  انه  مؤكدًا 
أو  أبيهم  مع  سفرهم  بأن  بنات  أو  بنني 
أمهم أو أصدقائهم مثال يستلزم نقصانا 

يف دينهم حرم عليهم السفر معهم«.
الدين،  لنقص  تعريفه  معرض  يف  ويبني 
باقرتاف  احلرام  فعل  اما  به  »يقصد  بأنه 
الذنوب الصغائر أو الكبائر كرشب اخلمر 
أو الزنا أو أكل امليتة أو رشب النجس أو 
غريها من املحرمات األخرى، وإما ترك 
أو  الصوم  أو  الصالة  كرتك  الواجب 
احلج أو غريها من الواجبات األخرى«. 
أنه »ال جيوز لالبن خمالفة والديه  مؤكدًا 
يلحق  وكان سفره  السفر،  من  منعاه  إذا 
أذى هبام، أو كان هنيهام من جهة الشفقة 
عليه، من دون وجود مصلحة رشعية يف 

السفر أهم من حرمة إيذائهام«.

 املرجعية تعرب عن قلقها من 
ظاهرة الهجرة واإفراغ العراق 

من ال�شباب
خطبة  خالل  الدينية  املرجعية  وتعرب 
الصحن  يف  اقيمت  التي  اجلمعة  صالة 
ظاهرة  اتساع  من  قلقها  عن  احلسيني 
اخلارج،  اىل  العراقي  الشباب  هجرة 
وحيذر ممثل املرجعية سامحة الشيخ عبد 
العراق  افراغ  من  الكربالئي  املهدي 
الشباب  داعيا  الشبابية،  الطاقات  من 
إن  ويبني  بخياراهتم”،  النظر  إعادة  اىل 
اىل  العراقي  الشباب  هجرة  “ظاهرة 
اآلونة  خالل  اتسعت  اخرى  بلدان 
الشباب  أن  لوحظ  حتى  االخرية 
يستعينون بمجاميع التهريب املنترشة يف 
بعض البالد املجاورة«، مهيبا باملسؤولني 
الظاهرة  هذه  خطورة  حجم  »ادراك  اىل 
بصورة  والعمل  البلد،  عىل  وتداعياهتا 
بخطة  االوضاع  اصالح  عىل  جادة 
املجاالت  شتى  يف  شاملة  تنموية 
االقتصادية والصناعية والزراعية”، حاثا 
الستيعاب  اخلاص  القطاع  »تنشيط  عىل 

العاطلني عن العمل«.

يجوز السفر 
للمؤمن الى 
البلدان غير 
اإلسالمية إذا 
جزم أو اطمأن 
بأن سفره إليها 
ال يؤثر سلبًا على 
دينه ودين من 
ينتمي إليه
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تعلمي فن الكالم 
فجمال المرأة في لسانها!

 

املوروثات الفكرية التي تشدك إىل املايض 
الظروف  عىل  ضعفك  تسقطني  وأنت 
لكنها  الصواب  من  يشء  فيها  تكون  قد 
إرادة اإلنسان إىل حمطات  تتحول وبفعل 
وهنا  متميزة،  شخصية  منك  تصنع  بناء 
 » املسلمة  »العائلة   جملة  يديك  بني  تضع 
لفالسفة  وآراء  خالصة جتارب شخصية 
فهموا  النفس  وعلامء  األخالق  علم  يف 
طبيعة النفس اإلنسانية، وقبل أن نأخذك 
نبحث  والتأمالت  الرؤى  بعض هذه  إىل 
معك حالة الصدق مع النفس واالنفتاح 
يفكر  فحينام  سبحانه،  اهلل  مع  الشفاف 
ينطلق  أن  ينبغي  نفسه  بناء  يف  اإلنسان 
من حمطات الضعف ويشكر ربه عىل نعم 
كثرية، ال تقفي مكتوفة اليدين عاجزة عن 
فهم موقعك يف احلياة، انطلقي شاكرة هلل 
سبحانه ألنك قطعت مشوار احلياة حمققة 
الكثري من اإلنجازات، وأعطيت السعادة 
آتت  قد  ألشياء  خططت  حولك،  ملن 
الشعور  منك  تستحق  كثرية  نعم  ثامرها، 
بالبهجة والثقة كي تتصاحلي مع نفسك..

ومحده  هلل  شكر  برسالة  الربنامج  يبدأ 
إن  عبده  يعاهد  فاهلل  الكثرية  النعم  عىل 
يرضيه  ملا  بتسخريها  والتزَم  النعم  شكَر 

باله،  عىل  ختطر  ال  مجة  مكافآت  سينال 
وتأميل  النافذة  أمام  قفي  صباح  كل  ففي 
الكون الفسيح وعظمة اخلالق يف منحك 
السليمة،  القامة  السليم،  البرص  نعمة 
للعامل  وأنظري  حولك،  نعمه  وتفحيص 
من  رسا  ولو  تكتئبي  ال  متفائلة،  برؤية 
بدنك،  يف  امتالء  أو  وجهك  يف  شائبة 
إىل  أنظري  مزاجك،  تعكر  بسيطة  أشياء 
وباطنك،  ظاهرك  يف  اإلجيابية  النواحي 
إنك حمملة بكم هائل من النعم ال يقدرها 

إال من يفقدها.
اإلجيابية  الطاقة  روحك  يف  اشحذي 
املثمرة  النقاط  بني  موازنة  تضعني  حينام 
ستجدين  السلبية  واجلوانب  حياتك  يف 
لذا  لإلجيابيات  قياسًا  قليلة  السلبيات  أن 
التي  إنجازاتك  صغرية  مفكرة  يف  دوين 
األمهية  وأعطيها  عنها  بالرضا  شعرت 
بتفوق  النجاح  عىل  ابني  )ساعدت  كأن 
جلارة  بسيطة  مالية  مساعدة  )قدمت   ،)
املبعثرة  الشتوية  املالبس  عزيزة(، )رتبت 
يف خزانات الثياب(، هذا اجلانب سيحفز 
االجتاه  هذا  يف  دومًا  لتتجهي  تطلعاتك 

فريتفع تقديرك لذاتك.
عليِك بتلقني عقلك الباطن كل ليلة وقبل 
التي تودين أن تكون  النوم كل الصفات 
وتصبح  الذاكرة  يف  ستنطبع  فإهنا  فيك 
قويل  ضوئه،  عىل  تترصفني  وإحياء  عادة 
مثاًل: ))أنا قوية، أنا صبورة، أنا واثقة من 
وباستمرار  املعاين  هذه  كرري  نفيس..(( 
مؤكد أنك بعون اهلل ستصبحني شجاعة، 
قوية، صبورة، قادرة عىل ختطي األزمات.

وترتيب  الوقت  إدارة  فن  وتعلمي 
زمني  جدول  وعمل  األولويات 
اليومية  وأعاملك  االجتامعية  لزياراتك 
وضياع  الفوىض  من  تتخليص  حتى 
دون  األشياء  هوامش  يف  واجلهد  الوقت 

املحتوى والقضايا اهلامة.
إىل  حيتاج  فيك  جزء  كل  أن  واعلمي 
روح،  جسد،  )عقل،  وترويض:  تدريب 
قلب(، غذي عقلك بالثقافة واملعلومات 
يكون  وحتى  شخصيتك  تتنامى  كي 
بليغ  ولسان  اجتامعي  حضور  لديك 
اجلهاز  ينشط  فالعلم  منسق،  وفكر 
العصبية  املوصالت  ويستحث  العصبي 
عىل ممارسة نشاطها، واجلسد يف حاجة إىل 

رياضة يومية.
حجمها  من  أكرب  األشياء  تعطي  وال 
الطبيعي، املهم أن تفعيل كل ما يف وسعك 
حيقق  مل  ابنك  ألن  ترتبكي  ال  قلق،  دون 
أو أنك مل  املطلوب يف االختبار،  االمتياز 
الطويلة،  السنوات  هذه  بعد  الرتقية  تنايل 
زوجك،  مزاج  تغري  من  قلقة  تكوين  وال 
الذات،  عن  الرضا  عدم  مصدره  فالقلق 
حتى  واعتزاز  ثقة  نظرة  لنفسك  انظري 
نفسك،  يف  ترينه  ما  فيك  اآلخرون  يرى 
وتأكدي أن كل ما يف الكون من حوادث 
ترتيب كوين  يف  مقنن  ومشاكل  وظروف 
يد اإلبداع اإلهلي وكل ما حيدث  رسمته 
يف  شعارِك  اجعيل  لذا  اهلل،  عني  يف  فهو 
إىل  أمري  )أفوض   : هو  الظروف  أتعس 

اهلل إن اهلل بصري بالعباد(.

جميلة ال�شفار
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�سند�س ها�سم
مركز احلوراء زينب لرعاية الفتيات

�سعادة  النف�س  يف  تبعث  الغري  خدمة 
�سحة  على  كثرية  واالأدلة  عظيمة 
هذه احلقيقة فقد روي عن ر�سول اهلل 
»من   : و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
م�سى يف حاجة اخيه �ساعة من ليٍل او 
نهاٍر، ق�ساها او مل يق�سها كان خريًا له 

من اعتكاف �سهرين«.

)عليه  ال�سادق  االمام  ويحّدثنا 
فجاء  االهمية  بالغ  بحديث  ال�سالم( 
الرجل  ان   : ال�سالم(  )عليه  قوله  يف 
بق�سائها  فاأبادر  احلاجة  لي�ساألني 
لها  يجد  فال  عنها  ي�ستغني  ان  خمافة 

موقعًا اذا جاءته.

املا�سي  ذكريات  املرء  ي�ستعيد  وحني 
انه  يتذكر  حينما  بالطماأنينة  ي�سعر 
قام بخدمات للغري وان ايامه مل تذهب 
ال�سالح  العمل  له  كتب  وقد  هدرا 
ونالحظ يف القراآن الكرمي التالزم بني 
االميان والعمل ال�سالح يف اآيات كثرية 

»الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات..«.

، واّنا هو  وال�سالح لي�س �سيئًا جامدًا 
حركة وعمل يف االجتاه ال�سحيح وهو 

كال�سالة  الدين  امور  يف  فقط  لي�س 
كّل  واّنا  واحلّج،  والزكاة  وال�سيام 
ب�سالحه،  والدين  العقل  يحكم  عمل 
ال�سوارع  امل�ساكن �سالح، وتعبيد  فبناء 
وزراعة  امل�سانع �سالح،  واإقامة  �سالح، 
�ساأنه  من  كان  ما  وكّل  �سالح،  االر�س 

عمارة االر�س فهو عمل �سالح.

�سخ�س  من  �سادقة  دعوة  وتكفيك 
يف  وكما  بها..  اهلل  ي�سعدك  حمتاج 
املوؤمنني  امري  عن  املروي  احلديث 
)عليه ال�سالم( : )وخري النا�س اأنفعهم 
على  ان�سانا  ت�ساعد  عندما  للنا�س( 
باالخوة  ي�سعر  فانه  حاجته  ق�ساء 

واملحبة جتاهك..

عندما  �سعاد  ت�ساهيها  ال  �سعادة 
قمة  االخرين،  �سعادة  يف  �سببا  نكون 
م�سدر  تكون  ان  الفرح  وقمة  ال�سعادة 
الدنيا..  يف  توفيق   .. لالآخرين  فرح 

وكفارة لل�سيئات ورفع للدرجات..

قيمة االن�شان لي�ش مبا يك�شبه  
بل مبا مينحه!

عندما ت�ساعد ان�سانا على ق�ساء حاجته فانه 
ي�سعر باالخوة واملحبة جتاهك
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يذكر ان }هوس السيلفي{ رضب خمتلف 
عىل  فقط  حكرا  وليس  العمرية،  الفئات 
تعلق  سبب  ويعود  املراهقني،  أو  الشبان 
الذاتية  الصورة  بالتقاط  السيلفي  عشاق 
هذه، نظرا اىل كوهنا جتمع ما بني الصورة 
ترتبط  بحيث  واحلركة،  الشخصية 
الصورة بحدث حيصل للتو مع صاحب 
الصورة، خاصة أن بعضا من احلركة التي 
وقتا  متنحه  لن  قرهبا  الصورة  التقاط  يود 

طويال لتحديد الوضعية.
السبب  هو  هذا  ان  اخلرباء  ويرجح 
أوصلت  التي  السيلفي  خلطورة  الرئييس 
صورة  اللتقاط  األشخاص  بعض 
سيارات  أو  مفرتس،  حيوان  خلفيتها 
أو  الرسيعة،  الطرق  عىل  برسعة  عابرة 
أبراج عالية، مما تسبب  التقاطها من عىل 

يف كثري منها بمقتل أصحاهبا.
الذاتية  الصور  التقاط  ظاهرة  أن  إال 
تطورت اىل حد كبري جعلها هدفًا للطب 
وغري  املبارشة  تأثرياهتا  بسبب  النفيس، 
أهنا  خصوصا  األشخاص،  عىل  املبارشة 
تقنيات  بتطور  ومرتبطة  حديثة،  ظاهرة 
النقالة  كاهلواتف  احلديثة،  االتصال 

هوس 
يتسبب بقتل 

العشرات

السيلفي

أغلب  يف  كامريا  بوجود  تسمح  التي 
الظروف واألمكنة، فتمت دراسة ظاهرة 
داللة  باعتبارها  السيلفي  صور  التقاط 
الثقة  و)انعدام  عقيل(،  )اضطراب  عىل 

بالنفس(.
وقد قامت احدى املؤسسات املتخصصة 
الظاهرة،  تلك  بدراسة  النفيس  الطب  يف 
من  كبري  لعدد  منهجيًا  مسحًا  وأجرت 
اىل  وخلصت  الصور،  تلك  التقاط  هواة 
نتيجة بأهنا تعكس إصابة بنوعية مما سمته 
أصحاب  وبأن  العقيل(،  )االضطراب 
مشاكل  من  يعانون  اهلويس  التعلق  ذلك 

عاطفية متعددة.
تشري  االحصائيات  أغلب  ان  ويذكر 
بـالسيلفي  تعلقًا  أكثر  هم  الرجال  أن  اىل 
االحصائيات  تلك  تذكر  ومل  النساء،  من 
الرجال  تعلق  وراء  الكامن  السبب  عن 
كل  ان  إال  النساء،  من  أكثر  بالسيلفي 
وراء  الدافع  أن  إىل  ختلص  الدراسات 
التقاط صور السيلفي هو الظهور بمظهر 
السيدات  أو  للرجال  ومميز  للنظر  الفت 

عىل حٍد سواء .

ثم  املميزة،  بالصور  الرغبة  هذه  أن  إال 
التواصل  وسائل  عىل  الفوري  نرشها 
املؤسسة  عّرفته  والذي  االجتامعي، 
املتخصصة بالطب النفيس بأنه ناشئ عن 
بقتل  مبارشا  سببا  كان  عقيل،  اضطراب 
هجامت  قتىل  عن  عددهم  زاد  أشخاص 
املتحدة  الواليات  يف  القرش  أسامك 

االمريكية. عالء ح�سني
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)g( روي عن االمام محمد الباقر

ان المؤمن اذا صافح المؤمن تفرقا 

من غير ذنب.

المصدر : الخصال
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اميان كاظم احلجيمي
البيوت  ربات  لسان  عىل  ترد  ما  كثريًا 
املنزلية  اعباء االعامل  التذمر من  عبارات 
وعىل  عليهن  املفروضة  املهام  وكثرة 
بأهنن  يشعرن  النساء  معظم  ان  االغلب 
مل يتممن اعامهلن عىل اكمل وجه او اهنن 
ضغوط  بسبب  اصال  امتامها  يستطعن  ال 
قدرهتن  قلة  بسبب  او  اليومية  احلياة 
اجلسدية عىل امتام تلك االعامل وان هذه 
النظرة اىل االعامل املنزلية هي يف االصل 
نظرة خاطئة ألن هذا الشعور يرتتب عليه 
داخل  والتوتر  العائلية  املشاكل  معظم 
املنزل ألن املرأة يف هذه احلالة تتصور بأهنا 
عائلتها  افراد  لكل  الراحة  بتوفري  ملزمة 
من  متكنها  بعدم  راحتها  حساب  عىل 
وشعورها  الشخصية  بأمورها  االهتامم 
بعدم وجود من يقوم بمساندهتا او يقدر 

جهودها..
املنزلية  املرأة اىل االعامل  ولو نظرت هذه 
من زاوية اخرى او للجانب االجيايب لتلك 
تلك  حتويل  عىل  قادرة  املرأة  فان  املهام 
الواجبات الشاقة يف نظرهتا السلبية هلا اىل 
رشاقة  اكثر  منها  جتعل  رياضية  نشاطات 
النفيس  الضغط  يقل  وبذلك  وحيوية 
عليها فهي بدل ان تفكر بكثرة حركتها يف 
بالتعب  وشعورها  االعامل  لتأدية  البيت 
بان تلك احلركات  يمكن ان تقنع نفسها 
ما هي اال لياقة وصحة هلا قبل ان تكون 
البيت  حتول  الواجبات  وهذه  عليها  عبئًا 
مناسبة  وبيئة  ونظيف  مرتب  مكان  اىل 
ان  املعروف  فمن  العائلة  وسعادة  حلياة 
من  تبدأ  املنزل  داخل  النفسية  الراحة 
يف  واملدبرة  والزوجة  املربية  فهي  االم 
تعطي  ان  املرأة  قررت  فاذا  الوقت  ذات 

معظم وقتها إلسعاد ارسهتا هذا ال يكون 
هدرًا للوقت او للصحة بل عىل العكس 
واجلسدية  النفسية  انعكاساته  ستكون 
نفسها  بذلك  سرتيض  فهي  عليها  رائعة 
ذكر  لطاملا  الذي  ودينها  وعائلتها 
بمسؤوليتها اجتاه العائلة فاذا كانت املرأة 
من  كاف  قدر  عىل  الرائع  الكيان  ذات 
باملسؤولية  واالحساس  والثقافة  الوعي 
اجتاه جمتمعها الصغري وهو املنزل ستحوله 
والطاقة  باحلب  ميلء  رائع  مكان  اىل 
افرادا اجيابيني  االجيابية وستعكس بذلك 
وستكون  الكبرية  جمتمعها  اىل  وفعالني 
بذلك اكثر استقرارًا وانسانة مليئة بالفخر 

واحلياة.

ما عالقة االعمال المنزلية 
بالصحة النفسية ؟
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اكثر الفتيات هلن عادات وتقاليد يؤدينها كل يوم قبل النوم ولكن هناك اشياء ال 
تستطيع الفتاة ان تستغنى عنها ابدا قبل ان تنام وهي ال تأخذ اوقاتا منها ولكنها 

تؤثر:
بذلك  امرنا  فقد  تتوضأ  أن  النوم  قبل  منها  يتطلب  بجامهلا  واهتاممها  الفتاة  راحه 
رسول االنسانية يف كثري من االحاديث النبوية الرشيفة ومنها قوله )صىل اهلل عليه 
وآله(: »من بات طاهرًا بات يف شعاره ملك فلم يستيقظ اال قال امللك اللهم اغفر 

لعبدك فالن فانه بات طاهرًا.
ومن هذه وثانيًا من هذه االشياء ايضا احلرص عىل نوم القيلولة بعد الظهر لكسب 
قسط من الراحة كساعة يومية، فنوم القيلولة تشري اليه بعض االبحاث انه يساهم 
يف زياده كفاءة املخ والذاكرة وتنشيطها، أما ثالث االشياء فتمشيط الشعر ألكثر من 
مرة وهناك الكثري من املقوالت الشائعة عن متشيط الشعر قبل النوم، وللحصول 
يف  الدموية  الدورة  تنشيط  عىل  ليساعد  بارد  بامء  شعرك  اشطفي  المع  شعر  عىل 

الشعر، مما يؤدى اىل تقويته.

مقادير  اىل  الدجاج  سندويج  وجبة  لعمل  حتتاجني 
التالية من املواد الغائية:

3 كوب دقيق
1 ملعقة صغريه مخرية خبز

1 ملعقة صغرية بايكينغ باودر
2 ملعقة كبرية حليب باودر

4⁄1 كوب زيت زيتون
1 كوب ماء دافئة

1 ملعقة صغرية ملح
1 صفار بيضة، للدهن

احلشوة:
1 صدر دجاج مسّحب، مسلوق

هبار دجاج وفلفل أمحر
1 ملعقة كبرية معجون الطامطم

1 ملعقة كبرية زيت ذرة
2 ملعقة كبرية ماء

سمسم للزينة 
وقت التحضري:  ساعة واحدة و 15 دقيقة

وقت الطبخ:  30 دقيقة
املطبخ:  وصفات واكالت خليجية

اشياء ال 
يجب ان تنام 
أي فتاة دون 

ان تفعلها!

منزليات

طريقة حتضري سندويج الدجاج
1. توضع املكونات اجلافة مع الدقيق، اخلمرية، احلليب وامللح 
بعجانة  جيدًا  ويعجن  الدافئ  واملاء  الزيت  يضاف  ثم  وخيلط 

كهربائية او باليد وتغطى لتختمر يف مكان دافئ.
املسلوق  الدجاج  صدر  يقطع  السندويج،  حشوة  لتحضري   .2
بالسكني ويوضع يف مقالة عىل نار هادئة مع ملعقة زيت ذرة، 
ثم  وحيرك  وامللح  البهار  الطامطم،  األمحر،  الفلفل  ويضاف 
يضاف املاء وتغطى املقالة حتى يترشب الدجاج الصلصة ثم 

يرفع ويرتك ليربد.
بشكل  دقيق  مرشوش  سطح  عىل  السندويج  عجينة  تفرد   .3
مستطيل كبري وتوزع احلشوة فوق املستطيل بالكامل وتلف من 

األطراف متل اسطوانة او سويرسول.
4. يوضع يف قدح كبري مدهونة بزيت، توضع اسطوانة العجني 
إىل  وتدخل  بالسمسم  ويرش  بالبيض  وجهها  ويدهن  برفق 

الفرن لتنضج.
5. بعد نضوج سندويج الدجاج خترج من الفرن وترتك لتربد 

قلياًل وتقص متل السندويج.

مطبخ العائلة
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ليس غريبا عىل االنسان املريب ان يكون شغوفا بحياة مجيلة املظهر وااللوان، معلم 
لكي  اخلاصة  نفقته  عىل  الصف  وتزيني  وتعديل  بصبغ  يقوم  بغداد  العاصمة  يف 

يبدو بشكل أمجل للتالميذ، قبل ان يبدأ العام الدرايس اجلديد . 

هموم عراقية

ال�سف يف البداية

ال�سف يف النهاية
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*علم البنيات او املورفولوجيا

* هي آخر اية من سورة الفتح
* لويس باستور

* القرش
* الديسم

* ماهو اليشء الذي رأسه لإلنسان وكعبه للحيوان؟
ثالثة أشّقاء جيرون وراء بعض، دون أن يلحق أحدهم   *

باآلخر، فمن هم؟ 
* اسم نبي إذا غرينا حرفا منه أصبح اسام لدولة عربية؟

* ماذا يقع وسط بغداد؟
* كيل ثقوب ومع ذلك أحفظ املاء فمن أكون؟

1. من جنودعمربن سعديف واقعةالطف كمن أليب الفضل العباس، ورضبه بالسيف عىل يساره فقطعها 2. أحد مسّجيل واقعة الطّف 
الفجيعة+ ُمْلكي 3. من اجلزر الكويتية+ الشاةالتي ُترضع الغنم 4.عتاب + مرسحيةتراجيدية للكاتب املرسحي األملاين فونجوته  
5. أداة تعريف+ من املدن السياحّية الليبّية + حرف متكرر 6. ُنزهق األرواح + الثالث من الكواكب الشمسّية 7. جتده يف )قلم( + 
أمسَك + ترَك أمالكه 8. منفرد + ذنب )م( + جتده يف )لقم(  9. من أدوات اخلياطة + الظّن والشّك والتهمة + جتده يف )قفر( 10. 

اسم ثالث احلروف اهلجائّية + تلفُّ

1. من ألقاب أيب الفضل العباس )عليه الّسالم(
2. من أشكال الدواء+ َزَحَف 3. ثوب أملس ليس فيه 
أبطال  4. أجيال )م(+ من  ثنّيات )م(+ )عكس( طويلة 
واقعة الطّف، استشهد يف احلملة األوىل 5. بمعنى هنيئًا 
لك + جتده يف )قام(+ جتده يف )قمل( 6. حرف متكرر+ 
نيَس وطابت نفسه من اهلّم + عكس حلو 7.اخلطأ  يف نسخ 
املوّرثات 8. جتده يف )قفر( + ضالل + رشوط وأحكام 9. 
النارص والوارث والصهر )م( + جتده يف )قرن(+ جتده يف 

)قول( 10. أّم عيّل األكرب ابن اإلمام احلسني )عليهم الّسالم(

حل العدد ال�سابق

افقي

عامودي

اجب بسرعة

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2345678

9

9

10

10
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اعالن 
االشرتاك السنوي


