
الذي يحرص على 
احياء الشعائر 
الحسينية في العقيدة 

والعبادات واالخالق

هنيئا 
للشاب جسد االسالم

الصيدالنية )منتهى رحيم حسين(  
ر النساء من مخاطر استعمال عالج  أحذِّ

)الفالجيل( اثناء الحمل..؟!
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روى الزهري األموي أنَّ الذي قتل مرحبًا 
السالم(  )عليه  لعيل  حسدًا  َمْسلمة  بن  حممد  هو 
آالف  سبعة  له  عبدامللك  بن  هشام  فقىض 
دينار ، )تاريخ أيب زرعة الدمشقي 187(، 
عليه  السجاد  االمام  يوبخه  ما  كثريا  وكان 
رقية  اخته  يوم  ذات  وسمعته   ، السالم 
فاّنه  عنه  التروا  لتهم  فقال  الناس  حيدث 
أخذ جوائز بني ُأمّية وكتم فضائل آل حمّمد 
صىل اهلل عليه واله ، فسالوه من هذه ؟ فقال 
الزهري اختي رقية قد خرفت ، فقالت له 
بل انت قد خرفت النك تركت اهل البيت 

عليهم السالم واتبعت بني امية .
وليست  كبرية  امراة  رقية  ان  من  بالرغم 
عاملة اال اهنا حتمل يف قلبها حب اهل البيت 
عليهم السالم فكان هلا هذا املوقف املرشف 
اال  زمانه  اعالم  يعتربمن  الذي  اخيها  ضد 
انه اضل الطريق فالعلم من غري والء الهل 
يوم  صاحبه  ينفع  ال  السالم  عليهم  البيت 

القيامة 

رقية افضل من عالم



العائلة جزء مهم من املجتمع وهي املعنية يف كيفية التعامل مع االزمات التي يعاين منها 
البلد ومن بني تلك االزمات االزمة االقت�شادية، والتي يجب ان ت�شع كل عائلة منهجية عمل 

اقت�شادية تتفق والو�شع املايل الذي مير به البلد .
منها مثال يجب تقليل امل�شاريف التي ال �شرورة لها او  باالمكان اال�شتغناء عنها ، ال�شيما 
ال�شلع الكمالية ، وتربية االبناء على تقليل م�شروفهم اليومي ، وكذلك اال�شتفادة من املواد 
املنزلية القدمية وحتى املالب�س بحيث يتم ا�شالحها بدال من �شراء جديدة ريثما تنتهي هذه 
االزمة فم�شاألة ايجاد احللول لي�شت مقرتنة باحلكومة فقط بل باملواطن كذلك ومن خالل 

عائلته .
ومثل هذه الظروف يجب تروي�س النف�س على التعامل ب�شكل �شليم مع متطلباتها ولي�س كل 
ما ت�شتهي ينفذ لها ، ودائما االزمات تخلق درو�شا تربوية تزيد من تربية العائلة يف تعاملها 

مع الظروف اال�شتثنائية.
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

االزمة االقتصادية



هلذه  ما  االرسة  افراد  احد  اليعلم  قد 
تفتك  سلبية  اثار  من  الذميمة  الصفة 
او  عنها  ننبه  مل  ان  املجتمع  باخالق 
اجلرائم  أبشع  من  والنميمة  نتغافلها 
الفرد  حياة  يف  وأخطرها   ، اخُللقية 
م أألم الناس وأخبثهم،  واملجتمع ، والنماّ
والنفاق،   ، والغدر   ، بالغيبة  التصافه 
بني  ،والتفريق  الناس  بني  واالفساد 
يف  والتنديد   ، ه  ذماّ جاء  لذلك  األحباء، 

اآليات واألخبار :

كل  ُتِطع  وال   «  : وتعاىل  تبارك  قال 
مناّاع   ، بنميم  اء  مشاّ از  ، مهاّ ف مهني  حالاّ
للخري معتد أثيم ، عتلاّ بعد ذلك زنيم « 

) القلم : 10 - 13 ( .

اآلية  من  فظهر   ، الدعياّ  هو  والزنيم 
خالل  من  النميمة  أناّ   ، الكريمة 

األدعياء، وسجايا اللقطاء .

 » مُلزة  مُهزٍة  لكل  ويل   «  : وقال سبحانه 
م واللمزة املغتاب . فاهُلمَزة النماّ

قال   : قال  السالم(  )عليه  اللاّ  عبد  أيب  وعن 
أال   «  : وآله  عليه  اللاّ  صىل  اللاّ  رسول 
رسول  يا  بىل   : قالوا   . برشاركم  ُأنبئكم 
اؤون بالنميمة ، املفرقون  اللاّ . قال : املشاّ

بني األحباّة ، الباغون للرباء العيب « .

وقال الباقر )عليه السالم( : » حمرمة اجلنة عىل 
العياّابني املشائني بالنميمة «  .

جعفر  اليب  السالم(  )عليه  الصادق  وقال 

 ، رمحك  ذي  يف  تقبل  ال   «  : الدوانيقي 
، قول من  بيتك  الرعاية من أهل  وأهل 
م اللاّ عليه اجلنة ، وجعل مأواه النار ،  حراّ
فإن النمم شاهد زور ، ورشيك إبليس يف 
االغراء بني الناس ، فقد قال اللاّ تعاىل : 
» يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا 
عىل ما فعلتم نادمني « ) احلجرات : 6(                  

بواعث النميمة :

للنميمة باعثان :

 . به  والوقيعة   ، عنه  املحكياّ  هتك   -  1
بنم  له  للمحكياّ  والتزلف  التودد   -  2

األحاديث إليه . 

النميمة
      ابشع جريمة

وهي : نقل األحاديث التي يكره الناس 
إفشاءها ونقلها من شخص إلى آخر ، 

نكاية بالمحكي عنه ووقيعًة به .

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
4

dمن اخالق اهل البيت



مساوئ النميمة : 

جتمع النميمة بني رذيلتني خطريتني : 
الغيبة والنَّم ، فكل نميمة غيبة ، وليست 
كل غيبة نميمة، فمساوئها كالغيبة ، بل 
د، الشتمهلا عىل إذاعة  أنكى منها وأشاّ

األرسار ، وهتك املحكياّ عنه ، والوقيعة 
فيه ، وقد تسول سفك الدماء، واستباحة 

األموال، وانتهاك صنوف احلرمات ، 
وهدر الكرامات .

كيف تعامل النّمم :

املفسدين  أخطر  من  م  النماّ كان  وحيث 
فلزم   ، بالناس  ورشًا  إساءة  وأشدهم 
احلذر منه ، والتوقي من كيده وإفساده ، 

وذلك باتاّباع النصائح اآلتية : 

1 - أن يكذب النمم ، لفسقه وعدم وثاقته 

بنبأ  فاسق  إن جاءكم   «  : تعاىل  قال  ، كم 
فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا 

عىل ما فعلتم نادمني«)احلجرات : 6 ( .

سوءًا،  املؤمن  بأخيه  يظن  ال  أن   -  2
بمجرد النماّ عليه ، لقوله تعاىل : » اجتنبوا 
 » إثم  الظن  بعض  إناّ  الظن  من  كثريًا 

)احلجرات : 12 ( .

التجسس  عىل  النميمة  تبعثه  ال  أن   -  3
 : تعاىل  لقوله   ، م  النماّ والتحقق عن واقع 

»وال جتسسوا « ) احلجرات : 12 ( .

م بحكاية نميمته ،  4 - أن ال ينماّ عىل النماّ
فيكون نممًا ومغتابًا ، يف آن واحد .

وقد روي عن أمري املؤمنني عليه السالم: 
إليه برجل  فقال:  أتاه يسعى  » أن رجاًل 
كنت  فان   ، قلت  عم  نسأل  نحن  هذا  يا 

صادقًا مقتناك ، وإن كنت كاذبًا عاقبناك، 
وإن شئت أن نقيلك أقلناك . قال : أقلني 

يا أمري املؤمنني « .

احلسن  أيب  عن  الفضيل  بن  حممد  وعن 
له:  قلت   «  : قال  السالم  عليه  موسى 
جعلت فداك ، الرجل من إخويت يبلغني 
عنه  فأسأله   ، له  أكره  الذي  اليشء  عنه 
فينكر ذلك ، وقد أخربين عنه قوم ثقات . 
ب سمعك وبرصك  فقال يل : يا حممد َكذاّ
مخسون  عندك  شهد  فإن   ، أخيك  عن 
هبم  قه وكذاّ قواًل فصداّ ، وقال لك  قسامة 
وهتدم  به،  تشينه  شيئًا  عليه  تذيعن  وال   ،
اللاّ  قال  الذين  من  فتكون   ، مروءته  به 
تشيع  أن  حيبون  الذين  إن   «  : وجل  عز 
أليم  عذاب  هلم  آمنوا  الذين  يف  الفاحشة 

يف الدنيا واآلخرة « ) النور : 19 ( .
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ال�شوؤال : هل يجب م�شاعدة املراة عند والدتها من باب النظر واللم�س ؟

اجلواب : ينبغي م�شاعدة املراأة عند والدتها، بل يجب ذلك كفاية اإذا خيف عليها اأو على جنينها من 
التلف اأو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر اأو اللم�س املحرمني على الرجال ااَلجانب لزم ان 
يتكفله الزوج اأو الن�شاء اأو حمارمها من الرجال، ولو توقف على النظر اأو اللم�س املحرمني على غري 
الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون ع�شر و ال حرج فال يبعد تعنّي اختياره اإاّل ان تكون القابلة 
ارفق بحالها، فيجوز لها حينئٍذ اختيارها، هذا يف حال ااِلختيار واما عند ااِل�شطرار فيجوز ان يوّلدها 
ااَلجنبي بل قد يجب ذلك، نعم البّد معه من ااِلقت�شار يف كل من اللم�س والنظر على مقدار ال�شرورة 

فان ال�شرورات تتقّدر بقدرها.

ال�شوؤال : ما هو امل�شتحب قيامه للمولود ؟

اجلواب : ي�شتحب َغ�شُل املولود عند و�شعه مع االأمن من ال�شرر، واالأذان يف اذنه اليمنى وااِلقامة يف 
الي�شرى فاّنه ع�شمة من ال�شيطان الرجيم كما ورد يف اخلرب، وي�شتحب اي�شاً حتنيكه مباء الفرات 
وتربة احل�شني عليه ال�شالم، وت�شميته باالأ�شماء امل�شتح�شنة فان ذلك من حق الولد على الوالد، ويف 
ا�شماء االنبياء �شلوات اهلل  �شاأنه واف�شلها  العبودية هلل جل  االأ�شماء ما يت�شمن  اخلرب: )ان ا�شدق 
عليهم وتلحق بها ا�شماء االأئّمة عليهم ال�شالم ، وعن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم : اّنه قال: )من 
ا�شمه  كان  اإذا  القا�شم  ابا  يكنيه  ان  ويكره  باإ�شمي فقد جفاين(،  احدهم  ي�شّم  اأوالد مل  اأربعة  له  ولد 
الولد  راأ�س  ان يحلق  وي�شتحب  االأئّمة �شلوات اهلل عليهم،  اعداء  با�شماء  ت�شميته  يكره  حممداً، كما 
يوم ال�شابع، وان يت�شدق بوزن �شعره ذهباً اأو ف�شة، ويكره ان يحلق من راأ�شه مو�شعاً ويرتك مو�شعاً.

ي�سبح اجلنني يف رحم 
اأمه ب�سائل يخرج 
حني الوالدة اأو قبلها 
ممزوجا بالدم اأحيانا 
وبدونه اأخرى ، فهل 
هذا ال�سائل طاهر اإذا 
خرج بدون دم ؟

نعم يجوز

�سوؤال العدد

جواب العدد ال�سابق

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

آداب الوالدة
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حوارات فقهية

7 انواع المطهرات
يطهر  ما  عن  ابيه  س��ؤال  حسن  استعجل 
ال��ن��ج��اس��ات ق��ائ��ال ي��ا ايب ال��ي��س ال��راب 

والشمس من املطهرات ؟
اجابه والده: متهل يف اسئلتك عندما اذكر  ما 
يطهر النجاسات حينئذ تستطيع ان تسال ما 

جتهل 
يطهر  ما  عن  حدثني  ايب  يا  تفضل  طيب   -

الثوب النجس 
طهارهتا  سة  املتنجاّ لاَلشياء  يعيد  ما  اكثر   �
السابقة املسلوبة »املاء« أن تغتسل من أدراهنا 

باملاء، أو أن تغسل به، لذلك فسنبدأ ب�.. 
:  مطلق  نوعان   املاء. ، واملاء  ااَلول:  ر  املطهاّ

ومضاف. 
    - وما املاء املطلق؟

نحن،  نرشبه  الاّ��ذي  ذل��ك  املطلق..  امل��اء   �
ال���زرع..   ب��ه  ويسقى  احل��ي��وان��ات  وت��رشب��ه 
وااَلب��ار  واالهن��ار  والبحار  املحيطات  م��اء 
الاّذي  االنابيب  ماء  واالمطار،  واجل��داول 
املدن  يف  املنترشة  املياه  خزانات  عرب  يصلنا 
حتى  مطلقًا  املاء  ويبقى  والنواحي،  والقرى 

لو اختلط مع قليل من الطني أو الرمل كمياه 
الشطوط واالهنار.  
    واملاء املضاف..؟

� املاء املضاف تعرفه بسهولة من اضافة لفظ 
ماء  فتقول:  ب��ه،  نطقت  م  كلاّ امل��اء  اىِل  آخ��ر 
اجلزر  ماء  العنب،  ماء  الرمان،  ماء  ال��ورد، 
ماء البطيخ، وماء مساحيق الغسيل، وهو كم 
أمره هنا،  يعنينا  مما  ليس  ااَلمثلة  تالحظ من 
به  نطهر  الذى  ذاك  املاء  عن  دث  نتحاّ فنحن 
ونرشبه، نتحدث عن املاء ال عن ماء الرمان 

وماء العنب مثاًل. 
ثم ان املاء أو املاء املطلق عىل قسمني: معتصم 

وغري معتصم. 
    ماء معتصم!! ماذا تعني؟

س  يتنجاّ ال  ال��ذي  امل��اء  هو  املعتصم  امل��اء   �
بمالقاة النجاسة االاّ اِذا تأثاّر هبا لونه أو طعمه 
أو رائحته، واملاء غري املعتصم هو املاء الذي 
س بمجرد مالقاته للنجاسة وان مل تتأثر  يتنجاّ

هبا احدى صفاته الثالث . 
    وما هي املياه املعتصمة؟

� هي: 
 1 � املاء الكثري: وهو ما بلغ قدر الُكر أي ما 
به 36 شربًا، كمء ااِلسالة )الصنبور(  كان مكعاّ
املياه  انات  بيوتنا من خزاّ اىِل  الاّذي يصل  ذاك 
ات ضخاّ  الكبرية املنترشة يف املدن أو من حمطاّ
سطوح  عىل  املوضوعة  خزاناتنا  وماء  املياه، 
منازلنا اِذا كانت بحجم الكر، وماء خزاناتنا 
الصغرية اِذا اتاّصل هبا ماء االسالة )الصنبور( 

ما مل ينقطع. 
 2 � ماء البئر. 

والروافد  االهن��ار  كمياه  اجل��اري:  امل��اء   �  3 
واجلداول والعيون. 

 4 � ماء املطر اثناء هطوله. 
هذه هي املياه املعتصمة. 

    وما هي املياة غري املعتصمة؟
واالواين  غرية  الصاّ االح���واض  مياه  هي   �
والقناين والكؤوس ونحوها من املياه الراكدة 
الكر  عن  مقدارها  يقل  التي  البئر.  ماء  غري 
عرفت  وقد  القليل(  )املاء  ب�  عليه  ويصطلح 

س بمجرد مالقاهتا للنجاسة.  ا تتنجاّ اهناّ
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آمنة البهبهانّية
د  د باقر بن حمماّ آمنة بيگم بنت املوىل حمماّ

أكمل البهبهاين احلائري .
1160ه�  سنة  حدود  كربالء  يف  ولدت 
 ، 1243ه���  سنة  حدود  فيها  وتوفياّت   ،
املجاهد  د  السيد حمماّ نجلها  ودفنت عند 
ة  اخلاصاّ املقربة  يف  1242ه�  سنة  املتوىف 
ار  التجاّ البقعة يف سوق  ملدرسة  املجاورة 

فيم بني احلرمني .
نساء  أفقه  من   ، جمتهدة   ، فاضلة   ، عاملة 
 ، ُاصولياّة   ، واعظة   ، مة  متكلاّ  ، عرصها 
ثة جليلة ، ذات سند قويم ،  قة ، حُمداّ حمقاّ

مؤلاّفة ، كثرية الزهد ، عظيمة الورع .
وأخ��ذت   ، كربالء  يف  ونشأت  ول��دت 
العربية  وعلوم  األدب  وفنون  مات  املقداّ
الفقه  يف  جت  وختراّ  ، ارسهتا  أعالم  عىل 
وااُلصول واحلديث عىل والدها املؤسس 
املتوىف  البهبهاين احلائري  الوحيد  املجدد 

سنة 1205ه� .
تها  جت ابن عماّ وملاّا بلغت سناّ الرشد تزواّ
املتوىفاّ  احلائري  الطباطبائي  عيل  السياّد 
الرياض  كتاب  صاحب  سنة1231ه� 
د  حمماّ السياّد   : ولدين  منه  وُرزق���ت   ،
يد  والساّ سنة1242ه�  املتوىف  املجاهد 

سنة  املتوىف  احلائري  الطباطبائي  مهدي 
1250ه� .

كتابه  يف  األم��ني  حمسن  السياّد  ذك��ره��ا 
أعيان الشيعة يف ذيل ترمجة ولدها السياّد 
الرمجة  لصاحب   : قائاًل  املجاهد  د  حمماّ
منه  أصغر  مهدي  د  حمماّ السياّد  اسمه  أخ 
بنت اآلغا  ُامهم   ، أيضًا عاملًا جلياًل  كان 
أعيان  فقيهة  عاملة  وك��ان��ت  البهبهاين 

الشيعة 9 : 443.
ونقل السياّد حسن األمني � فيم استدركه 
عىل أعيان والده � عن االستاذ عبداحلسني 
رياحني  املخطوط  كتابه  يف  الصاحلي 

لي�س بغريب ان يظهر يف بيوت العلماء عاملات فان االجواء الروحانية التي تعي�سها عائلة 
العامل لهي كفيلة باأن يجعل من بناتهم يتطلعن ملركز علمي على اقل تقدير ي�ساهمن يف 

االجابة علىاأ�سئلة الن�ساء وتثقيفهن ال�سيما بع�س الفتاوي التي يجهلنها، هذه جمموعة 
من  ذراري العلماء التي اقتحمن جمال العلم نقدم لكم �سريتهن.

 بنات العلماء 
عالمات

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
8

اعالم النساء

اآلمنات الثالث



وهلا   : قائاًل  مؤلاّفاهتا  من  ع��ددًا  الشيعة 
مؤلاّفات يف الفقه وااُلصول منها : مبحث 
احليض من كتاب الرياض لزوجها السياّد 
يف  ورسالة   ، احلائري  الطباطبائي  عيل 

النفاس ، وكتاب الطهارة وغريها .
آمنة المجلسي

 ، املجليس  تقي  د  حمماّ امل��وىل  بنت  آمنة 
دباقر املجليس  مة الكبري حمماّ واخت العالاّ

د صالح املازندراين . ، وزوجة املوىل حمماّ
ثة ،  عاملة ، فاضلة ، فقيهة ، جمتهدة ، حُمداّ
سة للعلوم اإلسالمية ، أديبة  مؤلاّفة ، مدراّ
، شاعرة ،من رباّات الفصاحة والبالغة ، 

ذات ورع كبري وزهد شديد .
والعربية  األدب  وفنون  العلم  أخ��ذت 
واملنطق  والبديع  والرصف  النحو  وعلم 
جت  وختراّ  ، ُارسهت��ا  رج��ال  أفاضل  عىل 
والدها  عىل  والتفسري  واحلديث  الفقه  يف 
 ، 1070ه���  سنة  املتوىف  ل  األواّ املجليس 
الثاين  املجليس  أخيها  عن  أخذت  وربم 
العلوم  بعض  1111ه�����  سنة  امل��ت��وىف 

االسالمية .
واإلرشاد  واالف��ادة  للتدريس  رت  تصداّ
 ، ع��رصه��ا  ن��س��اء  ن��واب��غ  م��ن  فكانت   ،
يف  منها  يستفرس  فضله  مع  زوجها  وكان 
والفقهياّة   ، العلمياّة  املسائل  بعض  حلاّ 
الواردة  العبارات  خصوصًا   ، املستعصية 

مة احليلاّ . يف كتاب قواعد األحكام للعالاّ
التربيزي  س  املدراّ عيل  د  حمماّ الشيخ  قال 
يف كتابه رحيانة األدب ما ترمجته : صادف 
املازندراين  صالح  د  حمماّ الشيخ  زوجها 
مسألة فقهياّة مشكلة مستعصية عجز عن 

فكتبتها   ، الثاين  اليوم  إىل  وتركها   ، ها  حلاّ
وحلاّت  ومبسوطة  مرشوحة  بيگم  آمنة 
 ، زوجها  غرفة  يف  ووضعتها  اهباماهتا 
رشح  شاهد  لياًل  زوجها  رج��وع  وعند 
شديدًا  فرحًا  ففرح   ، املستعصية  املسألة 
آمنة  زوجته  نبوغ  عىل  يشكره  لل  وسجد 

بيگم )رحيانة األدب 5 : 148( .
ألفية  منها : رشح عىل  مؤلاّفات كثرية  هلا 
السيوطي  ابن مالك ، رشح عىل شواهد 
شعر  ديوان   ، الفقهية  املسائل  جمموعة   ،

ُكتب بعضه عىل لوحة قربها .
 ، الكتاّاب  من  مجع  عليها  وأثنى  ترمجها 
أفندي  عبدالل  امل��ريزا  معارصها   : منهم 
)ري��اض  العلمء  ري��اض  يف  األصفهاين 
الروضايت  والسياّد   ،  )407  :  5 العلمء 
اجلناّات  )روض��ات  اجلناّات  روض��ات  يف 
2 : 118( ، والسياّد حمسن األمني ذكرها 
األول  يف  ها  سماّ  : كتابه  من  موضعني  يف 
يف  ها  يسماّ ومل   ،  )95  :  2 الشيعة  )أعيان 
الثاين )أعيان الشيعة 3 : 607( ، وولده 
السياّد حسن األمني يف مستدركات أعيان 
 4 الشيعة  أعيان  )مستدركات  الشيعة 
الكنى  يف  القمي  عباس  والشيخ   ،  )8  :
 62  :  2 واألل��ق��اب  )الكنى  واألل��ق��اب 
الرشيعة  رياحني  يف  يت  واملحالاّ  ،  )97 و 
)رياحني الرشيعة 3 : 329( ، وعمررضا 
النساء  )أع��الم  النساء  أع��الم  يف  كحالة 

. )1:9

آمنة القزوينّية
الشيخ  اب��ن  دعيل  حمماّ الشيخ  بنت  آمنة 
دحييى ابن املوىل  عبدالكريم ابن الشيخ حمماّ

د رفيع بن فتح الل . د شفيع بن حمماّ حمماّ
سة للعلوم اإلسالمية  عاملة ، فاضلة ، مدراّ

عة . ، شاعرة ، زاهدة ، عابدة ، متوراّ
ُول����دت يف ق��زوي��ن س��ن��ة 1202ه������ ، 
الربغاين  صالح  د  حمماّ الشيخ  جت  وتزواّ
حدود  يت  وتوفاّ  ، 1219ه���  سنة  ح��دود 

سنة 1269ه� .
الشيخ  أخ��ي��ه��ا  ع��ىل  م��ات  امل��ق��داّ ق���رأت 
عبدالوهاب القزويني ، ثم حرضت الفقه 
وااُلصول عىل زوجها املذكور ، وأخذت 
املال  الشيخ  عن  العالية  والفلسفة  احلكمة 
 ، الصاحلية  املدرسة  يف  القزويني  احلكمياّ 
كم حرضت درس الشيخ أمحد األحسائي 
يف  عالية  درج��ة  بلغت  حتى   ، قزوين  يف 
العلم والفضل ، وكان زوجها يأمر النساء 
أحكام  يف  إليها  والرجوع  هبا  باالقتداء 

الدين .
يف  نسائية  علمية  حوزة  الل  رمحها  أنشأت 
عىل  وأخ��ذت   ، وقزوين  كربالء  من  كلاّ 
االسالمية  العلوم  النساء  تدريس  عاتقها 
لة من  العالية .هلا إجازات يف الرواية مفصاّ
األحسائي  أمحد  والشيخ  وأخيها  زوجها 
الثناء حممود  ، وهلا بعض الرسائل مع أيب 
ة العني  اآللويس وذلك حني نزلت بنتها قراّ
يف دار اآللويس ببغداد ، وهلا قصيدة طويلة 
بيتًا يف لسان حال  أربعمئة وثمنني  تقع يف 

السياّدة زينب الكربى عليها السالم.
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ملاذا طلب احل�سني )عليه ال�سالم( 
من ينصره؟

عدنان ال�سريح إن الثورة التي فجرها 
اإلمام الحسين »عليه 

السالم« كانت وما زالت 
تمد كل أحرار العالم 

واإلنسانية بما تمثله من 
قيم الحق والعدل، كما 

قال: )مثلي ال يبايع مثله(، 
مثل الظلم والجور والغدر 

والعدوان، على الناس 
واالنسانية، بكل ما هو 

باطل، ناطقا فينا )اال ترون 
الى الحق ال يعمل به والى 

الباطل ال يتناهى عنه(.
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السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أراد  لقد 
من  األموية،  احلكومة  جيرد  أن  بثورته 
املسلمني،  أمام  به  تقنعت  الذي  غطائها 
ال  وهي  املسلمة،  السلطة  دور  متقمصة 
مل  أن  فبعد  باسمه،  اال  باإلسالم  ترتبط 
يدخر جهدا، أمام احلكومة الظاملة مل يبق 
أمامه إال خيار واحد، أال وهو الشهادة، 

ليقطع عليهم كل السبل ويكشف زيف 
ينادون هبا، وهم  كانت  التي  شعاراهتم، 

الطلقاء وأبناء الطلقاء.
لقد أعلنها مدوية، ترفرف فوق رؤوس 
احلسينية  املنابر  ارباب  لسان  عن  العباد 
بقتيل،  إال  يستقم  مل  حممد  دين  كان  »إن 
النفس  تلك  مقدما  خذيني«،  سيوف  يا 
أنه  موقنا  املحمدي،  لإلسالم  قربانا 
كان  القتل  ذلك  لكن  حمالة،  ال  مقتول 

حياة ثمنها اإلسالم.
السالم(،  )عليه  الطاهر  دمه  أصبح  لقد 
وقبسا  العامل،  أحرار  إليه  يميض  نورا 
أقالم  ملداد  ونورا  األشهاد،  عىل رؤوس 

الصادقني.
نادى احلسني )عليه السالم( يف عرصات 
كربالء: »هل من نارص ينرصنا« يسترصخ 
ويسترصخنا  بأمجعها،  واإلنسانية  العامل 
خاصة، من عرصات كربالء اىل أن يشاء 
احلسني؟،  ننرص  فكيف  تعاىل.  اخلالق 
وهل بعد كل تضحياته التي قدمها، من 
أهل بيته وأخوته وأصحابه، وحتى طفله 
يطلب  هل  لإلسالم،  قرابني  الرضيع 
أن  يعلم  وهو  عسكري؟  لنرص  نارصا 

القوم قاتلوه ال حمالة.
من  »هل  بقوله:  السالم(  )عليه  أراد 
الغراء  ثورته  ينرص  أي  ينرصنا«  نارص 

حرة  وحياة  ومبادئ،  فكر  من  حتمل  بم 
الذلة والضيم  يأبى  فهو؛  اهلوان  تقبل  ال 
فمثله ال هيادن الظاملني، وال يساوم عىل 

احلق وال يراجع عنه.
من  عليه،  سار  ما  عىل  نسري  أن  لنا  أراد 
وليس  حممدي،   وإسالم  وعدل  حق 
عىل  منترصين  لنكون  أمويا،  إسالما 
يف  السالم(  )عليه  انترص  كم  الباطل، 
لننرص  نقف  أن  علينا  أهدافه،  حتقيق 
أول  بدا  كم  غريبا  عاد  الذي  اإلسالم، 
مرة، متى هذا النرص وآل البيت مقتولون 

مرشدون مسمومون؟!.
الذي  النرص،  املوعود  النرص  ذلك  نعم 
نارص  من  »هل  اإلمام  من  برشى  كان 
تعاىل  عجل  القائم  اإلمام  هو  ينرصنا«، 
يد  عىل  املوعود  النرص  الرشيف،  فرجه 
الظلمة  من  سيقتص  الذي  املوعود، 

والقتلة.
قائم آل البيت هو النارص املنترص، الذي 
)عليه  احلسني  لإلمام  وينترص  سينرص 

السالم( ولإلسالم وحيقق العدل.
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قد يذهب الفكر اىل انه احلشد احلسيني 
جدا  صغريا  جيشا  الف  الذي  الصغري 
العرمرم   احلكومي  اجليش  اىل  بالقياس 
يوم وقف سبعون نفرا او يزيدون قبالة 
ثالثني الفا او يزيدون يف معركة ال تصح 
معها اي نسبة او تناسب عددي كم هو 
احلشد  االخرى،  املعارك  يف  به  معمول 
العاشورائي احلسيني كان جيشا صغريا 
جدا بقيادة احلسني قارع جيشا كبريا جدا 
بقيادة الباطل والفساد والظلم ورغم قلة 
العدد انترص احلسني ومازال ينترص . بل 
جيشا  احلسيني  احلشد  يف  فرد  كل  كان 
معسكر  عىل  شدوا  اذا  وكانوا  بأكمله 
الكفر والنفاق تتهاوى امامهم الفرسان 
كأوراق اخلريف اذا اشتدت فيها الريح 
محل  اذا  الواجفة  النعاج  تفرق  وتفرقوا 
عليه الذئب ، وقد اوجز االمام الشهيد 
ومعهم  اصحابه  قضية  السالم(  )عليه 
عنهم(  الل  )ريض  واق��رب��اؤه  بيته  اهل 
جيد  ال  او  جيد  مل  عليه  الل  س��الم  بانه 
اصحابا خريا من اصحابه او اهل بيت 
اعرف  حقيقة  وهي  بيته  اهل  من  اوىف 

عمر  جيش  يف  الكفر  رؤوس  احد  هبا 
بن سعد حني قال ما معناه اتدرون من 
تقاتلون؟ يف استفهام استنكاري وجهه 
حياربون  وقفوا  الذين  البهائم  قطيع  اىل 
مل  وملا  الطف،  صعيد  عىل  ورسوله  الل 
بنفسه  هو  اج��اب  ج��واب  عىل  حيصل 
العراق(  )اي  امل��رص  فرسان  تقاتلون 
واهل البصائر وقوما مستميتني ال يربز 
كالم  انتهى  قتلوه  اال  منكم  احد  اليهم 
منه  حاجتنا  منه  واخذنا  الفاسق  هذا 
وهي حقيقة احلشد احلسيني بعني اعداء 
)عليه  املعصوم  عني  ويف  ورسوله  الل 
ايم  احلشد  هذا  تكريم  تم  انه  السالم( 
تكريم يف زيارته للشهداء )رض(  حني 
كنا  ياليتنا  بقوله  منهم  يكون  ان  متنى 
باستمرار  عاشوراء  .واستمرت  معكم 
اهل  توخاها  التي  واالهداف  الظروف 
سعود  وال  )الدواعش  اجلدد  الكوفة 
حاربوا  الذين  الكوفة  اه��ل  اس��الف 
احلسني وقتلوه( والنواصب التكفرييون 
)عليه  احلسني  معسكر  من  واالعراب، 
السالم( اجلديد شيعة العراق والبحرين 

بذات  واليمن  واي��ران  وسوريا  ولبنان 
باستمرار  وااله��داف  والنهج  املنهج 
اخلط االموي السفياين ولكن كم منَّ الل 
احلسني  اصحاب  من  املؤمنة  الثلة  عىل 
بان  علينا  الل  منَّ  فقد  يديه  عىل  بالفتح 
تتقاذفه  س��دى  احل��ق  مذهب  ي��رك  مل 
وتعصف  وااله���واء  والفتن  االم��واج 
اجلوار  دول  من  الشيطانية  امل��آرب  به 
بان  وامل��ذه��ب  وال��وط��ن  الل  واع���داء 
قيض لنا مرجعا حكيم ورشيدا ومؤيدا 
ومسددا بصاحب االمر )عج( انه اية الل 
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين 
باجلهاد  التارخيية  فتواه  اطلق  ال��ذي 
الكفائي بالدفاع عن العراق ومقدساته 
احلشد  بذلك  فتأسس  ال��ع��راق(  )ك��ل 
الشعبي املقدس ليكون امتدادا للحشد 
ليستلهم  املقدس  احلسيني  العاشورائي 
اخلط  ليستمر  احلشد  ذل��ك  بطوالت 
وحشدها  عاشوراء  ولتستمر  احلسيني 
يظهر  ان  اىل  مستمرة  وه��ي  امل��ق��دس 
الدين  عىل  املقدس  املهدوي   احلشد   

كله ولو كره الكافرون والنواصب.

حشد عاشوراء

عبا�س  ال�صباغ 
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يف  وأنتم  الشجعان،  اجلنود  أهي��ا  )ان��ظ��روا 
املسلم،  الرشقي  الرجل  ذلك  اىل  خنادقكم، 
الطغاة(،  أق��دام  حتت  األرض  زل��زل  ال��ذي 
)هويش  الفيتنامي  الزعيم  أطلقها  عبارة 
ضد  معاركهم،  يف  ج��ن��وده  خماطبًا  م��ن��ه(، 
إياهم  مذكرًا  الغازية،  األمريكية  القوات 
أفتتح  السالم(، حيث  باإلمام احلسني )عليه 
عرصًا جديدًا لدى املسلمني، بشعاره املدوي 

هيهات منا الذلة!
ما  أهم  كان  واالنسحاب،  الراجع  فرض 
يريده الطاغية األموي يزيد الفاسد، فأعوانه 
املارقون، كانوا يعدون مسرية احلسني )عليه 
البغيض،  خليفتهم  عىل  خروجًا  السالم(، 
خاض  فقد  مثله(،  يبايع  ال  )مثيل  أن  وب��م 
الباطل  ضد  والكرامة،  احلق  معركة  اإلمام 
والذل، فجلاّ ما أراده هو إصالح أمة جده، 

)صلوات تعاىل عليه وعىل أله(!
اجل��ه��ادي،  ال��س��خ��اء  م��ن  ع��م��الق  رصٌح 
واألصحاب،  والعيال،  وباإلخوة،  بالنفس، 
تعاىل  ورضوانه  السالم  )عليهم  واالنصار، 
عليهم أمجعني(، كلهم نسجوا بقيادة الغريب 
فباتت  األليمة،  الطف  ملحمة  العطشان، 
والناس  البقاء،  إنسانية  ال��وج��ود،  عاملية 
العصور  مر  عىل  والعرب،  ال��دروس  تستلهم 
معلنًا  املقدسة،  كربالء  مناهل  من  والدهور، 
انتصار الدم عىل السيف، ويف ذلك فليتنافس 

املتنافسون!
هذا  السالم(  )عليه  احلسني  كربالء  قدمت 

الكائنات  من  أنواعًا  يشهد  وعراقنا  العام، 
املتمثل  اإلرهاب،  ضد  املجاهدة  النورانية، 
اللعنة، وعىل رأس هؤالء  يزيد عليه  بأحفاد 
واكبت  التي  الرشيدة  املرجعية  األح���رار، 
العزاء احلسيني، طيلة سفرها اخلالد، فكانت 
ليحتفلوا  امل��ق��دس،  احلشد  ق��واف��ل  ترحل 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  مع  األبدية  بحياهتم 

السالم(، دفاعًا عن األرض والعرض!
ال��ذي تزعمه  ال��ش��ه��ادة اجل��ه��ادي،  ع��رش 
)صلواته  احلسني،  اإلم��ام  املصطفى  سبط 
يكن  مل  ال��ط��ف،  واق��ع��ة  يف  عليهم(،  تعاىل 
فاجعة  حديث  أن  بل  أب��دًا،  الصدفة  وليد 
النواويس، أو نينوى، أو كربالء، كان خربها 
وما  والطوائف،  األدي��ان  مجيع  يف  معروفًا، 
إال  أمجع،  العامل  يف  املليونية  العزاء  مسريات 
دليل أن الدماء أريقت، والكرامة انترصت!  

كائنات علوية حسينية، صارخة نادبة، فدماء 
هلذه  سيسجل  بالنعيم  وفوز  اقربت،  النرص 
الطغاة  عروش  أسقطت  التي  املؤمنة،  الثلة 
رصخات  نفس  وهي  بمظلوميتها،  األمويني 
مضاجع  يقض  ال���ذي  اجل��ه��ادي،  احل��ش��د 

تلهيهم  ال  رجال  فهم  أيامنا،  يف  الدواعش 
وجودهم  يف  ال��س��ع��ادة،  ع��ن  الدنيا  احل��ي��اة 
العقيلة  وأخته  احلسني،  إمامهم  أنصار  مع 

احلوراء )عليهم السالم(!
ما أروع اإلعالم احلسيني النابض، بالكرامة 
الذي  الزينبي،  اإلع��الم  إن��ه  واإلص���الح، 
الطالبني  لعقيلة  وجل(،  )عز  البارئ  اختاره 
السجاد  اإلم��ام  أخيها  وأبن  زينب  احل��وراء 
)عليهم السالم(، لوجودمها يف معركة اإليمن 
العاملة،  السيدة  فاستعملت  الكفر،  عىل  كله 
من  مكنتها  أسلحة،  من  يدهيا  يف  ما  أفضل 
قلب املعركة لصاحلها، فأنترص احلق، وقيض 

األمر!
والعزاء،  احلزن  شهر  يستقبلون  العراقيون 
كأنصار  وهم  زينب(،  يا  )لبيك  نداء  ملبيني 
العقيدة احلسينية الشاخمة، كلم قدمت كربالء 
ألبناء  ال��والء  عهد  جي��ددون  تراهم  إليهم، 
اجلهاد  ساحات  يف  السالم(،  )عليهم  البتول 
يا  والل  )أب��د  صيحتهم:  مطلقني  الكفائي، 
حمرم  جاء  كلم  لذا  حسنياه(  ننسى  ما  زهراء 
احلرام، هتفت الكائنات: عزاء ... عزاء!      

كربالُء  َقدِمْت 
فالكائناُت 

عزاُء!
الكاتبة: اأمل اليا�صري
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خواطر زائرة

منرية كوراين

بطاقة  واستلمت  اللقاء  موعد  اقرتب 
القبول، وما زال موضوع الزيارة خارج 
يف  االوراق  وضعت  استيعايب..  نطاق 
مغلف بحرص شديد واحتفظت هبا يف 
ساعة  حانت  ان  اىل  اخلاصة..  حمفظتي 

السفر..
فتحت   ، ريب  اناجي  لييل  يف  جلست 
عىل  عيناي  وقعت  بحذر..  حمفظتي 
تنهدت  بصمت..  دمعت  االوراق.. 

بعمق.. زفرت بوله ٍ وشوق..
احللم اصبح واقعًا .. ضممت االوراق 
اىل صدري قبلتها كأم تلتقي بأول مولود 
متتمت  وغياب..  انتظار  طول  بعد  هلا 
طفلة  كنت  مذ  به  هلجت  ما  شفتاي 
ابا  يا  عليك  السالم  ارددها..  زلت  وال 

عبداهلل..
لعلها بدأت مراسم اللقاء..

حطت الطائرة بنا يف ارض النجف..
النجف وما ادراك ما النجف..؟..

اخلع نعليك .. انك بالوادي املقدس.. 
ارض االمري.. كانت حلظتها اوىل يقظتي 

من سكرة الشوق..

احلاين..  االب   .. املوىل  اختارين  لقد 
احلبيب..  اشتياق  دموع  لقاء  فكان 
القبة امام ناظري.. خلت نفيس  الحت 

يف اجلنة من روعة املشهد..
يف  الغارقة  وانا  دخلت..  بخلسة 
وجهي  دموعي  غمرت  الدنيا..  عامل 

فارسلتها بحرارة وصمت.. 
بخجل اقرتبت من عتبة الفردوس.. وما 
كانت قدماي تساعداين.. قبلت العتبة .. 
فللغبار  الغبار..  بذرات  ثوب  مسحت 
هنا معنى اخر.. هو غبار حيمل اشواق 
وحوائج  الوافدين  وآهات  الزائرين 

الالئذين واستجابة املحتاجني..
اكثر  ادنو  وانا  طوال..  ساعات  مرت 
فاكثر ألبوح ملوالي بعضا من عذابايت.. 
حبي  من  بعضا  اشواقي..  من  بعضا 

الكبري بقلبي الصغري إلمامي العظيم..
اليه .. انسج ملقامه العايل  بدأت احتدث 
فلم  الكلمت..  اعذب  اشواقي  من 
اجد اروع من زيارة امني اهلل.. رشعت 
بقراءهتا وانا يف طريقي اليه .. احسست 

بالدفء يعرتيني..

تفيض  االمري.  اهيا  عظيم  انت  كم 
الطائعني  عىل   .. زوارك  عىل  بحنانك 
والعاصني.. كم انت كبري بحجم قلبك 

.. حتتضن زوارك بكل حفاوة..
من  اروع  اجد  فم  سيدي..  اخاطبك 

عبارة.. موالي.. بحق الزهراء..
وتنهمر دموعي شوقًا .. اتوسل بمواليت 

فاطمة عندك ؟؟
ما هو الرس الذي هداين للتوسل بالبتول 

زوج الويص يف دار الوفادة ؟
مل افكر ملّيًا ، فقط اكتفيت باحلديث مع 
يف  الطاهرة  بالبضعة  والتوسل  االمري 
حرضته املباركة ، لعلني اشعر برقة قلبي 

وحرقة فؤادي حينم اتوسل هبا..
وكفى ..

ودعت بحر احلنان ..
واىل  الكبري  الفيض  باقي  لعينيي  تاركة 

كربالء مهمت بالرحيل..
تأججت  وحرارة  تشدين..  جاذبة  قوة 

منذ زمن بعيد شوقًا لسيد الشهداء..
تساءلت يف رسي..

الزوار استقرار الرواحهم  كيف هلؤالء 
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يف االبدان ..؟
هي  ام  االرض؟  جنة  كربالء  حقًا  هل 

جنة احلسني ؟
ارض  عىل  مشيت  انني  يومها  اشعر  مل 
كربالء.. كان هواء كربالء يسريين اليه..

اتساءل:  وانا  دنوت  الدموع  من  بفيض 
هنا حسيننا ؟

سمعت  التي  الزائرات  احدى  يل  قالت 
متتميت : اجل ، هنا احلسني. 

رباه ..
عجبا لكم اهيا الناس ..

حول  وتطوفون  اقدامكم  حتملكم  كيف 
الرضيح ..

تلف  عجيبة  طاقة  حتمل  غريبة  قوة  ثمة 
قدميه  امخص  اىل  رأسه  اعىل  من  الزائر 
لتطوقه بشعاع ال يبرص معه شيئا من هذا 

املكان، وال يسمع مهسًا من هذا املكان.
ونور  احلسني  صوت  ويرى  يسمع  بل 
احلسني  ومقام  احلسني  وعظمة  احلسني 
اثارت  التي  عبداهلل  ايب  دماء  وعطر 

للثائرين شوق احلسني..

سالم اهلل عليك موالي يا حسني..
هو  فأين  اخللد  يف  سكن  دمك  كان  اذا 

رضحيك الرشيف..
واين انا منك ؟

اللحظة..  حتى  ولدت  مذ  نفيس  اجد  مل 
اال حينم دنوت من شباك الرضيح..

انا ما كنت شيئًا ..
اليوم ولدت ..

وما عاد الكون بمن فيه يعنيني..
وكفاين  انت..  وانت   .. احلسني  فانت 

فخرًا وعزًا ورفعةً  بتقبيل تربتك..
حب  عابس:  قول  ادركت  اآلن  لعيل 

احلسني اجنني.. انه جنون عاشق..
ال يدركه اال من ارتشف رشفة منه..

ناجيت ريب.. بحق حبيبك احلسني
اقبلني

وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  يقل  أمل 
وسلم( : أحب اهلل من أحب حسينا!!

عيّل  فامنن   ، احلسني  أحب  إين  اللهم 
بحبك

يا حبيب من ال حبيب له
ويا حبيب الباكني

ماذا أدعو ؟
ودعوايت  حوائجي  كل  عن  ذهلت 
التي  االسمء  ولوائح  املحبني  وتوصيات 

اوصتني بالدعاء..
وبقيت  العبارات  كل  ضاعت  لقد 

مذهولة يف بحر جودك يا كريم
اهلي ..

والشكر  والثناء  احلمد  كلمت  كل 
واالمتنان

تعجز عن شكري لك، لتوفيق الوصول 
اىل كربالء احلسني

اهلي بحق احلسني الشهيد
وزيارته  وعنايته  رضاه  امنحني 

وشفاعته..
يا موالي يا ابا عبداهلل

يا وجيهًاَ عند اهلل ، اشفع لنا عند اهلل..
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علينا االعراف منذ البدء، بان شخصية 
ذات  العراقي،  جمتمعنا  نسيج  يف  االب 
فجر  منذ  العائلة  بنية  يف  حاسم  اثر 
فالوالد  اليوم.  السالالت االوىل وحتى 
ليس   �� التحديد  وجه  عىل   �� االب  او 
او  اجتمعي  او  عضوي  شخص  جمرد 
اقتصادي. وانم هو كل ذلك، واالعظم 
هو دوره الربوي واالجتمعي والروحي 

يف تكوين ذريته من البنات والبنني.
الوظيفة  ان  اجتمعيا،  الثابت  ومن 
توفريه  عن  فضال  للوالد،  الرئيسة 
لألرسة،  والرفيهية  املالية  للحاجات 
اجل  من  ألبنائه  شخصيته  يوظف  فانه 
حاسم  يعد  الذي  احلال  به،  االقتداء 
وملزما يف تكوين شخصياهتم وتوازهنم 
افعاله  يف  ألبيه،  الطفل  وتقليد  النفيس. 
ظاهرة  او  قضية  واقواله،  وحركاته 
تعرفها مجيع االرس يف العامل. وهلذا آثرنا 
يف  ارسته  عن  الوالد  غياب  موضوعة 

حالة املوت واملرض او حاالت الفقدان 
او التفجريات املفاجئة يف عراقنا الراهن.

حمن ما بعدها حمن

االب  يعد  م(  )س.  االرملة  تقول 
للطفل مصدرا للرعاية واحلمية واالمن 
االجتمعي، ومن املستحيل هتميش دور 
ال  فم  العراقية.  االرسة  كيان  يف  االب 
ألسباب  االرسة  عن  غيابه  ان  فيه  شك 

شتى، يسبب اضطرابا يف حياة االطفال 
حاالت  ومنها  اخلصوص.  وجه  عىل 
سيم  ال  واخلوف،  واالضطراب  القلق 
اثناء  اطفالنا  تنتاب  التي  احلاالت  اثناء 
عصيبة،  حساسة،  حاالت  وهي  النوم، 
جتلياهتا  او  اسباهبا  تكون  قد  مدمرة، 

غياب االب الي واقع حمتمل.

راأي باحثة اجتماعية

حينما يكون رب العائلة في خبر كان 
اضطرابات سيكولوجية يعانيها 

األطفال واألوضاع األمنية تزيد من 
معاناة األسر

عدنان من�سد
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)رسى  االجتمعية  الباحثة  وتقول 
يكون  الطفل  الشأن:  هذا  يف  الرايض( 
صورته عن ذاته من خالل تعامل ارسته 
معه. وتضيف: الطفل يكون صورته عن 
ذاته ايضا من شخصية االب، الن االب 
دائم  واالخري  للطفل،  أنموذجا  يعترب 
يصدر  بم  واالقتداء  به  التمهي  حياول 
لوالده، يف  الطفل  وتقليد  افعال  عنه من 
ظاهرة  واالفعال،  واحلركات  االقوال 
الذي  االمر  العوائل،  خمتلف  تعرفها 
يعكس حاجة الطفل اىل االب كأنموذج 
يتمثله  ان  حياول  السلوك،  او  للحياة 

ويتعود عىل القيام به.

ماأ�ساة م�ستمرة

غادرنا  ع(  )س.  االرملة  السيدة  وتقول 
سبع  من  اكثر  منذ  شهيدا  البيت  سيد 
االرهابية  العمليات  بفعل  سنوات 
االجرامية التي حتدث يف هذا الوطن منذ 
سقوط صدام. وكان عيل ان اريب اوالده 
واحفاده، طاملا اصبحت انا السيدة االوىل 
ان  ايضا،  السيدة  هذه  وترى  البيت.  يف 
والديه،  سلوك  من  ينبع  الطفل  سلوك 
القائد  االب،  شخصية  يف  خصوصا 
ألي  يمكن  ال  اذ  العائلة،  هلذه  االول 
االخ  او  االم  كانت  آخر، سواء  شخص 
نفسها  بالوظيفة  يقوم  ان  العم  او  االكرب 
فحتى  االكرب،  البيت  رب  هبا  يقوم  التي 
 �� العادة  يف  االب  خليفة   �� االكرب  االبن 
مهم بلغت شخصيته من القوة واجلموح 
يف  املوثوق  البديل  يكون  ان  يمكنه  ال 
غري  القادمة  بحياهتا  العائلة  استمرار 

املنظورة يف املستقبل.

يف املحرم اجتماعيًا

ثمة اسباب ودواٍع كثرية للشجن العراقي 

يف حالة غياب رب االرسة، ويف اعتقادنا 
حدود  يف  تكون  حينم   �� التبعية  هذه  ان 
اآلباء  من  لكل  رضورة  تعترب  املعقول 
واالطفال عىل حد سواء، عىل اعتبار ان 
ارسته  افراد  عىل  يشرط  من  هو  االب 
املتواضعة،  بالقواعد واالعراف  االلتزام 
والتي دوهنا يتحول السلوك اىل انحراف 

يدينه املجتمع ويعاقب عليه.

راأي قانوين

آخر،  فله رأي  املحامي مجال جعفر،  اما 
بتبنيها  قام  حاالت  اىل  استنادا  يرى  فهو 
اضطرابات  عن  العراقية،  املحاكم  يف 
عىل  تظهر  وسيكولوجية  سيوسوجلية 
االب  غياب  من  يعانون  الذين  االطفال 
يف حياهتم. وقد يستمر تأثري هذا الغياب 
يستمر  وربم  الطفولة،  بعد  ما  اىل  لالب 

مدى احلياة.
العامل  بشواغل  رأيه  املحامي  هذا  ويعزز 
الذي  )بتلهايم(  االمريكي  االجتمعي 
يقول: )لكي تكون ابا، البد ان تكون ابنا 
يف السابق، وكذلك البنت، فإهنا قد تنتظر 
من زوجها ان يقوم بدور االب الشائك 
الذي حرمت منه. وربم احيانا، تعرب عن 
الزواج من رجل متقدم  ذلك بميلها اىل 
حرمت  الذي  االب  عن  بديال  السن  يف 

منه يف طفولتها(.

يف تربية اأوالد يافعني

سيدة اخرى مفجوعة بموت زوجها يف 
»خطف  تقول:  مقيت،  ارهايب  حادث 
شوارع  احد  يف  ناظري  امام  زوجي 
اعيد  ان  ذلك  بعد  عيل  وكان  بغداد. 
ترتيب حيايت، خصوصا يف تربية اوالدي 
جماال  اجد  مل  وللحق  ولكنني  اليافعني. 
حقيقيا او حمرما هلذه الربية، فكان عيل 

يف  االوالد  هؤالء  تطبيع  حمنة  اعيش  ان 
الغاب،  برشيعة  يذكرنا  قاس،  جمتمع 

وتعسا هلذه احلياة !

�سريبة غري متوقعة..

املطلقة،  املفتوحة  الصورة  هذه  ضمن 
اىل  العراقيات  السيدات  بعض  تذهب 
االبعد! فمن تشويه صورة االب الراعي 
لعائلته وتفاصيل  الشهم  لبيته واحلارس 
امام  املنفلت  السكري  صورة  اىل  منزله 
تقول  واملعارف،  واجلريان  االقرباء 
منذ  زوجي  احببت  س(  )س.  املعلمة 
اعوام،  عرشة  من  اكثر  قبل  معه  عرشيت 
الثالثة  اليومي عن اطفاله  ابتعاده  ولكن 
منطقة  يف  جعلتني  اخلمر  ملذات  اىل 
خوفا  اليومي  لسلوكه  واملتابعة  احلرص 
عىل حياته اليومية يف الشوارع والنوادي 
يوم، عىل  يرتادها يف كل  التي  واحلانات 
اتكيف  ان  بمستطاعي  ليس  ان  الرغم 
لعرشته، كم يف السابق وهي رضيبة غري 
تكون  معه.قد  احلالية  حيايت  يف  متوقعة 
فوتوغرايف  بكارت  اشبه  االب،  صورة 
العراقية،  العوائل  من  العديد  يف  مضيع 
)عمود  االب  وصورة  شتى،  ألسباب 
ان تظل  اخليمة - وحامي احلمى( جيب 
يف ذاكرة االبناء، ويف خميلة االحفاد حتى 
وان اصطبغت صفة االبناء بصورة االب 
وجود  من  الرغم  عىل  الرحيم،  االجيايب 
حاالت  من  تعاين  التي  الرحومة  االم 
املوت والفقد لزوجها يف حاالت خمتلفة 
فجيعتها،  من  الرغم  عىل  فهي  ومتعددة 
البيت،  يف  القوي  لالب  ظال  تبقى  قد 
عىل الرغم من حجم الفجيعة، واحراما 

ملصلحة االبناء انفسهم.
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امتن  التي  العظيمة  النعم  من  الوقت  نعمة 
الكريم  القرآن  عني  حتى  عباده،  عىل  هبا  الل 
فقد  عديدة،  وبصور  شتى  نواٍح  من  بالوقت 
بأجزاء  عديدة  سور  مطالع  يف  به  الل  أقسم 
والضحى،  والفجر،  والنهار،  الليل،  مثل  منه 
إَِذا  ْيِل  )واللَّ تعاىل:  قوله  يف  كم  والعرص، 
 ، َعرْشٍ َوَلَياٍل  َواْلَفْجِر   ، ىلَّ جَتَ إَِذا  َهاِر  والنَّ َيْغشى 
َلِفْي  اإِلْنَساَن  إِنَّ  َواْلَعرْصِ  ْيِل،  َواللَّ َحى  َوالضُّ
من  بيشء  أقسم  إذا  الل  أن  ومعروف  ُخرْس( 
وليلفت  أمهيته وعظمته،  ذلك عىل  دلَّ  خلقه 
األنظار إليه وينبه عىل جليل منفعته فقال تعاىل: 
وقد  وبركته،  الوقت  هذا  ألمهية   ،) )َواْلَعرْصِ
قال النبي )صىل الل عليه وآله(: »اغتنم مخسا 
قبل مخس: (حياتك قبل موتك وصحتك قبل 
قبل  وشبابك  شغلك  قبل  وفراغك  سقمك 

هرمك وغناك قبل فقرك صحيح اجلامع(«.
أحواهلم،  وتأمل  الناس  أخبار  تتبع  فمن 
وعرف كيف يقضون أوقاهتم، وكيف يمضون 
مضيِّعون  اخللق  أكثر  أن  َعِلَم  أعمرهم، 
ألوقاهتم، حمرومون من نعمة استغالل العمر 
أوقاهتم  ينفقون  نراهم  ولذا  الوقت،  واغتنام 
وهيدرون أعمرهم فيم ال يعود عليهم بالنفع.

بمرور  هؤالء  فرح  من  ليعجب  املرء  وإن 
كل  أن  ناسني  بانقضائها،  ورسورهم  األيام، 
تقرهبم  بل كل حلظة متيض من عمرهم  دقيقة 

من القرب واآلخرة، وتباعدهم عن الدنيا.
وملا كان الوقت هو احلياة وهو العمر احلقيقي 
لإلنسان، وأن حفظه أصل كل خري، وضياعه 
قيمة  تبني  وقفة  من  البد  كان  رش،  كل  منشأ 
الوقت يف حياة املسلم، وما هو واجب املسلم 
عىل  ُتعني  التي  األسباب  هي  وما  وقته،  نحو 
حفظ الوقت، وبأي يشء يستثمر املسلم وقته، 
خطبة  خالل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  بني 
اجلمعة من داخل الصحن احلسيني الرشيف، 
ان »ثقافة احلرص عىل الوقت وعدم هدره من 
اخلطوات املهمة إلشاعة االصالح الوظيفي«.

ان  من  »البد  أن  الصايف  أمحد  السيد  وتابع 
تشاع ثقافة استغالل الوقت بطريقة جيدة فإن 
قيمة وامهية اي عمل حتتاج اىل وقت يتناسب 

مع انجازه«.
الواضح  التفريط  اىل  املرجعية  ممثل  واشار 
عدم  وضمن  نرى  »لكننا  قائال:  بالوقت 
يف  واضحًا  تفريطًا  اجلانب  هذا  مسؤولية 
املسؤول  او  »املوظف  أن  موضحًا  الوقت«، 

البد من ان يشعر ان كل دقيقة متر بدون عمل 
يف  التطوير  عجلة  تعطيل  اىل  تؤدي  ال  جدي 
نحوًا  االوقات  اضاعة  تعد  بل  فحسب  البلد 
حق  من  الوقت  هذا  الن  الرسقة،  انحاء  من 
ان  واخالقًا  عرفًا  ملزم  املسؤول  ألن  الناس 

يستوعب متام الوقت للعمل«.
ودعا سمحة السيد الصايف إىل أن تكون »ثقافة 
استغالل الوقت حارضة عند مجيع املسؤولني 
بالعمل  تتقدم  فالشعوب  بينهم  فرق  بال 
والعلم وباالستغالل االمثل للوقت«، مطالبًا 
وان  الثقافة  هذه  »يوسعوا  بأن  املسؤولني 
تتم حماسبة  نفسه  الوقت  يشجعوا عليها، ويف 
املفرط بالوقت او الذي ال يرصفه من اجل ما 

استؤجر من أجله«.
املال،  عىل  احلرص  شديد  اإلنسان  كان  فإذا 
وهو  منه،  واالستفادة  عليه  املحافظة  شديد 
يكون  أن  فالبد  ويروح،  يأيت  املال  أن  يعلم 
حرصه عىل وقته واالستفادة منه كله فيم ينفعه 
يف دينه ودنياه، وما يعود عليه باخلري والسعادة 
أكرب، خاصة إذا عِلَم أن ما يذهب منه ال يعود.

وقت العمل 
امانة 
بذمتك

 اإ�ساعة وقت العمل �سرقةاملرجعية الدينية الر�سيدة:
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قاعدة  السليم  اجلسم  يف  السليم  العقل 
لكن  الناس؛  عامة  ملسامع  تتناهى  رياضية 
الساعي لتحقيق هذه املعادلة هو املهتم بدوام 
والعضال  الروماتيزم  من  معاىف  سليم  جسده 
هبيكله  العناية  منه  يتطلب  ما  أي  والتشويه، 

العظمي وعضالته وحُمياه.
سالمة  عن  هلا  استمرت  توجيهية  حمارضة  يف 
دين املسلم يف دوام حمافظته عىل عقيدته والتفقه 
يف )العبادات( واخالقه، وكان املحارض حذقا 
املسلم  دين  عىل  املحافظة  حماور  شبه  حينم 
واصول  العقيدة  أن  اىل  مشريا  بجسده  منا 
والعبادات  الفقه  أما  العظمي  كاهليكل  الدين 
باملحيا  االخالق  شبه  فيم  كالعضالت  فهي 

واملحاسن اجلميلة لدى االنسان.
عقيدته  لكن  املتدين،  االنسان  اثر  عن  وسئل 
ويصوم  يوميا  الصالة  يقيم  فهو  ضعيفة؟ 
لكن  وو..؛  وحيج  ويتصدق  الزكاة  ويأيت 
فكرته عن النبوة ضعيفة وعن املوىل جل عاله 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  وعن  ضعيفة 

بالكسيح  االنسان  ذاك  مشبها  ضعيفة،  ايضا 
العظمي  باقل رضبة ألن هيكله  الذي يتكرس 
مل  ان  تأتيه  أية شبهة  تفكريه  ضعيف، ويشغل 
حتطم معنوياته عازيا ذلك اىل هشاشة عقيدته 
)عليه  املؤمنني  امري  اإلمام  بمقولة  مستشهدا 
الزالزل  يف  »املؤمن  املؤمن:  عن  السالم( 

وقور«، اي مستقر مطمئن غري مضطرب.
ونوه عن االنسان الذي لديه والء شديد جدا 
للنبي )صىل الل عليه وآله( وألهل بيته )عليهم 
انه يتحىل بعقيدة متينة؛  السالم( والء مطلق، 
صالته  يف  أنه  بمعنى  ضعيفة  عباداته  لكن 
جيادل  الزكاة  ويف  يسارق  الصيام  ويف  يراوح 
بالرغم  هزيلة  عضالت  ذو  انسان  أنه  مبينا 
من قوة عظامه فهو قليل احلركة وقليل االجر 
ويأيت يوم القيامة وهو قليل الثمر مل جين ارباحا 

كثرية يف احلياة الدنيا رغم والئه الشديد.
فيم اشار اىل االنسان الذي عقيدته قوية وفقهه 
وعباداته قوية ايضا لكن اخالقه ضعيفة، فهو 
مطلق  بوالء  ويتمتع  الرشعية  باحلقوق  ملتزم 

والتلطف  الرمحة  قليل  التعامل  يف  قاس  لكنه 
واملجاملة كثري الشكوك والزعل واخلصومات 
جيد  بقوام  يتمتع  الذي  باإلنسان  ذاك  مشبها 
بجميل  ليس  لكنه  وقوية،  سليمة  وعضالت 
يتمتع بمحيا مقبول تكره جمالسته والناس  ال 

تنفض من حوله.
اهل  يوده  الذي  االنسان  اىل  أشار  هنا  من 
حيوي  الذي  هو  السالم(  )عليهم  البيت 
أو  شبهة  اية  ليصد  قوية  عقيدة  لديه  الثالث، 
وفقه  قوية  بعبادات  ويتمتع  يصادفه،  اشكال 
كم  واالخرين،  نفسه  مساعدة  ليستطيع  متني 
يتحىل بأخالق طيبة مجيل يف دينه يتمتع بالرأفة 

والرمحة والسجايا احلسنة.   

يف العقيدة 
والعبادات 
واالخالق

ج�سد اال�سالم
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يأيت كتاب )فقه االرسة( ضمن اجلهود 
املشكورة لسمحة الشيخ فاضل الصفار 
يف  الفقهية  اطروحاته  تنوعت  الذي 
بواقع  وثيقة  صلة  هلا  شتى  ميادين 
ومهومه  حلياته  ومالمسته  االنسان 
مؤصال ذلك من رحم الرشيعة املقدسة.

ومما ال شك فيه ما سيجد القارئ الكريم 
 557 يف  الواقع  االرسة(  )فقه  لكتابه 
صفحة أنه يسهم يف اثراء املكتبة الفقهية 
مسلم  كل  اليه  يتطلع  نموذجا  يقدم  اذ 
ينشد احلياة الكريمة واالرسة الفاضلة، 
الشأن  حتاكي  أطروحة  يمثل  كم 
اإلنساين، وترسخ يف نفس املسلم قناعة 
اإلسالمية  الرشيعة  الستيعاب  حمكمة 
وتقديمها  احلياة،  متطلبات  ولكافة 
احللول ملشاكل اإلنسان املختلفة، ذلك 
تنوعت  القيمة  األطروحة  هذه  ان 
ذات  امليادين  لكل  وتعدت  تفاصيلها 
الصلة الوثيقة بواقع اإلنسان، ومالمسة 
ذلك من رحم  حلياته ومهومه، مؤصاًل 

الرشيعة.
الكتاب يتضمن مخسة أبواب، وكل باب 
منها تشتمل عىل جمموعة فصول، ولكل 

تفاصيل  ومجيع  مباحث،  مجلة  فصل 
توصل  قد  فهرسه،  يف  موضحة  ذلك 
مستفيض  بحث  بعد  اخلامتة  بحسب 
اىل ان لإلسالم ترشيعا متكامال لألرسة 
الدينية  الترشيعات  من  غريه  عن  يمتاز 
جعلته  امليزات  من  بجملة  والقانونية 
التوازن  لألرسة  يضمن  ترشيع  ارقى 
العدالة  ويزرع  والواجبات  احلقوق  يف 
الفي  يف  ويتجىل  واملهام،  االدوار  يف 
من  املؤلف  استنتجها  النتائج  من  مجلة 
الكتاب  يف  الرشعية  النصوص  مطاوي 
والسنة وكلمت الفقهاء يف هذا البحث 
لألرسة  االسالم  ترشيع  أن  منها: 
الغريزية  االنسان  حاجات  بني  وافق 
وحاجاته االجتمعية فلم يسلط الغريزة 
وجتعل  كرامته،  لتبيح  االنسان  عىل 
صنعته  كم  انسان  صورة  يف  حيوانا  منه 
يكتبه  مل  كم  احلديثة،  الوضعية  القوانني 
الغريزة  بنعمة  االلتذاذ  عليه  وحيظر 
كم  االخر  اجلنس  اىل  النفيس  وسكونه 
اىل  دعت  حيث  االديان  بعض  صنعته 
العزلة..  اىل  الشبان  وشجعت  الرهبنة 
نظام  بترشيع  االمرين  بني  وازن  أنم 

هذا  معايشة  اىل  االنسان  ودعا  االرسة 
النظام.

بني  ساوى  االسالم  أن  ثانية  ونتيجة 
االنسانية  القيمة  يف  واملرأة  الرجل 
والواجبات،  احلقوق  يف  بينهم  ووازن 
من  افضل  ليس  رجال  لكونه  فالرجل 
سواء  مها  بل  امرأة،  لكوهنا  ألن  املرأة 
االرسة  داخل  والواجبات  احلقوق  يف 
من  ناتج  واختالفهم  وخارجها، 
فهي  وادوارمها،  املسؤوليات  اختالف 

خماطبة بالدين كم الرجل متاما.
نص  التي  القوامة  أن  النتائج  وثالث 
قوامون  }الرجال   : تعاىل  قوله  عليها 
من  شيئا  للرجل  تثبت  النساء{،  عىل 
الزوجية  احلقوق  يف  املرأة  من  السلطة 
من  ناشئة  الباحث  يبينها  سلطة  وهي 
واختيارها،  املرأة  ارادة  االول:  امرين، 
ألهنا اختارت الدخول يف عش الزوجية 
وتكوين االرسة. والثاين بتبادل االدوار 
عن  مسؤول  الزوج  فان  الزوجني  بني 
الزوجة وارسته يف اكثر مهامها وشؤهنا، 
أن  اليها  القارئ  توصل  حقيقة  وهنا 
اذا  واختياراهتا  افعاهلا  يف  حرة  املرأة 

»فقه االسرة«
كتاب يبرز عناصر القوة والنظام 

والتقدم في حياة المجتمع 
المسلم..

ويبين نماذج جديدة للحياة 
فرضتها الحياة المعاصرة 
والحاجة االنسانية للبحث 

العلمي 

قراءة : ح�سني النعمة
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كانت يف االطار املرشوع.
الرشيعة  اجتهدت  ما  النتائج  ورابع 
حتمي  قانونية  قوة  اعطاء  يف  االسالمية 
الضعيف وتنترص حلقوقه، ومن هنا وضعت 
الترشيعات االسالمية برامج واحكاما حتدد 
لكل عضو يف االرسة ما له وما عليه، وتضع 
الضوابط لردع املعتدي يف داخلها زوجا كان 
ام زوجة ابا كان ام ولدا وأما كانت أم بنتا ال 

فرق.
أن  اىل  أشار  املؤلف  أن  القارئ  وسيجد 
حد  عند  لألرسة  تقف  ال  االسالم  تعاليم 
القوانني  وترشيع  بذواهتم  اعضائها  توعية 
اىل  وجهتهم  بل  االنسان  حلقوق  احلامية 
هبا  واملطالبة  بحقوقهم  التمسك  رضورة 

والدفاع عنها.
باب  يف  الكتاب  صفحات  استعرضته  ومما 
ومعاجلة  التعسف  مسألة  الزوجية  احلقوق 
وعادلة  دقيقة  بترشيعات  اليه  االسالم 
نتائج  من  احليف وهي  وتدفع  احلق  تضمن 
ونتيجة  الباحث،  اليها  توصل  التي  البحث 
احلاكم  احلنيف  الرشع  أن  تبني  اخرى 
يف  للمظلوم  ومأوى  للحق  ميزان  الرشعي 

اخذ حقه. 
النتيجة  يف  الصفار  فاضل  الشيخ  ويشري 
الثامنة من بحثه اىل ان االسالم كم وضع يف 
االرسة مسؤوليات خاصة بالزوجة ووضع 
مسؤوليات خاصة بالزوج جعل مسؤوليات 
وذلك  االوالد  كمسؤولية  بينهم  مشركة 
يف  اوهلا  املسؤوليات  من  انواع  ثالثة  يف 
والثانية  جسديا  وانجاهبم  االوالد  تكوين 
والثالثة  إنسانيا  وتأهيلهم  اعدادهم  يف 

مسؤوليات يف تربيتهم وإعدادهم اخالقيا.
النظام  مراعاة  الكتاب  يف  يالحظ  ومما 

يف  العلمية  املناهج  لإلسالم  الترشيعي 
االنجاب  فأباح  املسلمة  االرسة  تكوين 
كان  اذا  الطبية  واآلالت  بالطرق  احلاصل 

هنالك مانع من احلمل الطبيعي. 
رعاية  مسؤوليات  أن  القارئ  يشهد  فيم 
ال  عليها  واحلفاظ  بخدمتها  والقيام  االرسة 
كبرية  مسؤوليات  ثمة  بل  باآلباء  تنحرص 
عام  بشكل  جتاهها  االبناء  عاتق  عىل  ملقاة 
يشري  فيم  خاص،  بشكل  االبوين  وجتاه 
املؤلف يف خامتته اىل ان هنالك فراغا علميا 
يتكفل  االرسة  ملوضع  الفقهي  البحث  يف 
بشكل  واحلقوقي  الترشيعي  نظامها  برشح 
والظاهر  تفاصيلها  ويستوعب كل  مستقل، 
الفقه  مصادر  يف  يلحظ  الفراغ  هذا  أن 
فهو  وبالتايل  االسالمية  للمذاهب  املختلفة 
بمذهب  منحرصا  أو  حمدودا  فراغا  ليس 
اخلطوط  يضع  الوقت  عني  ويف  آخر،  دون 
التفصيلية ملعاجلة املخاطر التي هتدد االرسة 
إنسانيا وقضائيا ووضع احللول الفقهية هلا، 
كتابه  يف  حماولته  تكون  أن  الباحث  ويأمل 
)فقه االرسة( قد حققت هذا اهلدف، وفتح 
للفقه كان غري  بابا جديدا  العلمية  للجامعة 

مطروق اال نادرا.. 
الكتاب  ألبواب  الرئيسية  العناوين  أما 
جاءت  فقد  هبا  امللحقة  والفصول  اخلمسة، 
باب   : فهي  الكتاب  حمتويات  تسلسل  وفق 
الرشعي  املنشأ  يف  وباب  األرسة،  أركان  يف 
لتكوين األرسة، وباب يف احلقوق الزوجية، 
وطرق  الزوجية  اخلالفات  يف  وباب 
معاجلتها، وباب يف اآلثار اإلنسانية لألرسة 

وحقوق األوالد.

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

21



الصيدالنية )منتهى رحيم حسين( :

ر النساء من مخاطر استعمال الصيدالنية )منتهى رحيم حسين(   احذِّ
عالج )الفالجيل( اثناء الحمل

حذرت الدكتورة ال�سيدالنية )منتهى رحيم ح�سني( يف م�ست�سفى الن�سائية 
والتوليد مبدينة كربالء املقد�سة من ا�ستعمال عالج الفالجيل 

)امليرتو نيدازول( الذي يتكون على �سكل حبوب وقناين وكرمي 
بقوة )500 ملغم/400ملغم/200ملغم(، ياأخذ يف احلاالت 

االعتيادية كل ثمان �ساعات، بلقاء �سريع اجرته معها جملة 
)العائلة امل�سلمة(،م�سيفة ان الفالجيل هو م�ساد حيوي له عدة 

ا�ستخدامات،منها )اال�سابات الطفيلية والبكرتيا الالهوائية، 
واال�سابة بجرثومة املعدة، وخراجات الدماغ، واحلو�س(

اعداد: �سياء اال�سدي
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ابرز االعراض الظاهرة  فيم افادت عن 
وهي ) صداع ودوار يف الراس، وارق( 
غري  امل��ع��دين  ال��ط��ع��م  ان  اىل   م��ش��رية 
االع��راض  يصاحب  ال��ذي  املستحب 
العالج.. اخذ  من  التوقف  بعد  خيتفي 

ظهرت  اذا  الطبيب  بمراجعة  وينصح 
مرحلة  اىل  تصل  قد  جانبية  اع��راض 
)صعوبة  ع��وارض��ه��ا   اخل��ط��ر،وم��ن 
والشفتني  ال��وج��ه  ت���ورم   – التنفس 
والقدمني  اليدين  يف  خدر  واللسان- 
مائي  -اسهال  التبول  اثناء  وحرقة  -امل 
وثقل  الركيز  يف  صعوبة   - دم��وي  او 
ال��رؤي��ة(.  واض��ط��راب��ات  اللسان-  يف 
يتم  العالج   استعمل  موانع  »ان  »مبينة 

أي  منه،  احلساسية  وج��ود  ح��االت  يف 
من  االول  الثلث  يف  استعمله  جيب  ال 
ال��دم  ك��ري��ات  م��ن  يقلل  احل��م��ل ألن��ه 
عىل  جيب  اجلنني،بذلك  لدى  البيضاء 
املريض اخبار الطبيب املختص، خاصة 
اذا كان يعاين من امراض الكبد واملعدة 
الدم  خاليا  واضطرابات  واالم��ع��اء، 
البيض واحلمر  الدم  نقص )خاليا  مثل 
كم  التشجنات،  من  وغريها   ) ،الرصع 
قد  ألنه  للمرضع  استخدامه  يمكن  ال 
بالطفل.وعن  ويرض  احلليب  اىل  ينتقل 
قالت:  )الفالجيل(  عالج  عمل  كيفية 

هناك انزيمت يف البكريا الالهوائية ويف 
الطفيليات تعمل عىل حتويل هذا الدواء 
الكائنات  هل��ذا  وس��ام  انشط  دواء  اىل 
املركب  ألن  وذل��ك  )سايتوتوكسك( 
يعمل  النشاط  هذا  عن  الناتج  السام 
النووي  باحلامض  ارضار  احداث  عىل 
DNA هلذه الكائنات ويمنع تكاثرها.

اجلرعة وطريقة احلفظ: 

)الفالجيل(  استعمل  ان   »موضحة«: 
ملغم/   15 جرعة)  اعطاء  طريق  عن 
)أي  ساعات  ثمن  كل  وتؤخذ  كيلو( 

ثالث جرعات ملدة عرشة ايام( وحيفظ 
العالج يف درجة حرارة الغرفة بعيدا عن 

اشعة الشمس والرطوبة .

طريقة اخذ الدواء :

يؤخذ عن طريق الفم قبل االكل وبعده 
فتؤخذ  القناين  ام��ا  امل��اء  من  كمية  مع 
نصف  ملدة  البطيء  الوريدي  باحلقن 
اجللد  عىل  فيوضع  الكريم  ام��ا  ساعة 

اجلاف والنظيف.

تداخالت الدواء :

االدوي���ة  بعض  م��ع  ال���دواء  يتداخل 
يقلل  حيث  الفينوباربتول  مثل  املهدئة 
استعمله  جتنب  وكذلك  فعاليته  من 
النزف  يسبب  قد  ألنه  الوارفارين  مع 
الليثيوم  مع  استعمله  ع��دم  وكذلك 
استعمله  وعند  التسمم  يسبب  ألن��ه 
فيجب  للتجلط  املضارة  االدوي��ة  مع 
بعدم  ،حمذرة  الربوثروجني  زمن  قياس 
الكحول ألنه يسبب  استخدامه ملدمني 
الشك  ح��االت  ويف  هل��م،  كبديا  فشال 
مراجعة  فيجب  زائ��دة  جرعة  يتناول 

الطبيب او مركز السموم.

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

23



لتعزيز 
معنويات 

جيش كامل

فاجأين  وقد  يل  جارًا  رجاًل  التقيت 
صغرية،  حقيبة  وحاماًل  عسكري  بزي 
احلشد  مع  واجبه  حيث  إىل  ماِض  إنه 

الشعبي متطوعًا.
العمر  الطيب هو يف متوسط  هذا اجلار 
عائلٍة  أجل  من  وإخالص  برشف  يكد 
نجح يف أن يوصل أبناءها يف دراستهم.

يوفق  ومل  مهندسا  خترج  األكرب  ولده 
الكربى  ابنته  فيم  عمل  عىل  باحلصول 
سًة ومل تظفر هي األخرى  خترجت مدراّ

حتى اآلن بفرصة عمل.
رؤيتي  بفعل  تأت  مل  بالرجل  مفاجأيت 
ملقاتلة  عه  وتطواّ العسكري  بزيه  له 

سابقة  لقاءات  إىل  تعود  إنم  االرهاب 
كانت جتمعني به يف مناسبات اجتمعية 

خمتلفة يف احلي الذي يسكن فيه كالنا.
مل نلتق مرة إال وكان الغضب من سوء 
ومشكالت  اخلدمات  وتردي  األحوال 

األمن هي املحور يف حديثه معي.
واألمل  بالغضب  مشحون  حديث  إنه 
دائم، ودائم ال ختطئ أن تقف عىل مدى 
وطنية وحرص هذا املواطن البسيط من 
أجل عراق آمن ومتقدم وعادل مع بنيه، 
الذي  الفساد  بوجود  يأيت  ال  هذا  وكل 

نخر كل يشء.
باحلكمة الشعبية وببداهة الناس الطيبني 

قال يل يف واحد من اللقاءات: )والل يا 
أستاذ نقيض عىل الفساد فنحقق األمن(.
أمله وغضبه مل يمنعاه يومًا من أن يكون 
كم هو يف كل حال؛ مطمئنًا ومسرخيًا 

ومبتسًم وشديد التفاؤل.
لقائنا األخري، وهو  أيضًا يف  كان  هكذا 
حييته،  القتايل  واجبه  حيث  إىل  ماٍض 
العابرة،  املجاملة  تقتضيه  بم  وسألني 
والقتال  املتطوعني  أحوال  عن  وسألته 

واحلرب مع داعش.
كان من التفاؤل والثقة بم يكفي لتعزيز 

معنويات جيش كامل.
نقاتل  نحن  أستاذ،  لصاحلنا  يشء  )كل 
من أجل بلدنا بينم هم يقاتلون من أجل 
القتل، نحن ندافع عن عائالتنا بينم هم 
ننتظر  ونحن  عائالهتم،  حتى  يكرهون 
يكرهون  وهم  أمجل،  حياتنا  تكون  أن 

حتى احلياة(.
تاركًا  وغادرين  الل،  واستودعته  عانقته 
يفَّ الثقة بأن شعبًا يميض إىل القتال هبذه 

الروح ليس أمامه سوى أن ينترص.

ثقة تكفي

عبدالزهرة زكي
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نغم امل�سلماين 
مركز احلوراءلرعاية الفتيات

مرة  اقدامنا  محلتنا  جديد  فجر  بزوغ  مع 
اخرى اىل حكايات الواقع، ندور كعادتنا 
عىل اعتاب الطرقات، حتمل اناملنا ورقة 
صغرية  هوامش  عليها  مدون  بيضاء 
اىل  وصلنا  املنشود،  العنوان  اىل  توصلنا 
عائلة الشهيد )حاكم كريم شعالن( هذه 

املرة..
مالمح  رأينا  الشهيد  بيت  دخولنا  عند 
احلزن تعلو جدرانه وأركانه فهنا صورة 
الشهيد معلقة عىل اجلدار وهناك صورة 
اجلدار  عىل  اسود  رشيط  يؤطرها  طفل 
عليه  وضع  صغري  رف  وثمة  املقابل، 
تربة  وبقايا  وسبحة  عاشوراء  زيارة 
خيوط  تتخلله  مل  كئيب  بيت  صغرية، 
الراب  بنفض  قمنا  زمن،  منذ  الشمس 
ريثم  األمل  شباك  وفتحنا  رفوفه  عن 
بدت  التي  الشهيد  زوجة  علينا  اطلت 
مل  عكازها،  منها  رُسق  عجوز  كامرأة 
يثقل قلبها أمل الفراق وحسب، بل شعرنا 
احلزينة  اطاللتها  خلف  خيتبئ  اكرب  بأمل 
حتدثنا  الزوجة  جلست  تلك،  املنكرسة 
يشء  كل  ترك  الذي  البطل  زوجها  عن 

وهنا  الل،  سبيل  يف  الشهادة  طالبًا  خلفه 
مرتسًم  كان  الذي  احلزن  حتول  حتديدًا 
غريت  مجيلة  ابتسامة  اىل  وجهها  عىل 
الذي  احلزن  وابعدت  يشء  كل  اجواء 
احلزن  مالمح  لكن  املكان،  عىل  سيطر 
لنا  َقلبت  عندما  اخرى  مرة  جتددت 
واحدة  لبنت  ام  فهي  احلارض  صفحات 
من  يعانون  صبيان  وثالثة  الزهور  بعمر 
النمو(  )تأخر  الفوسفات  نقص  مرض 
وحتمل يف احشاءها جنينًا خامسًا ال زال 
يف رحم الغيب ال يعرف ما الذي ينتظره 
حياة مستقرة ام عامل متأرجح بني األمن 
معاقًا  كأخوته  سيولد  هل  واخلوف، 
النتائج  تزال  ال  معاىف،  سليم  طفل  ام 
الوحيد  ابنها  أما  الغيب،  علم  يف  قابعة 
بحادث  القدر  أيادي  التقفته  فقد  املعاىف 
اآلن  وروحه  والده  استشهاد  قبل  سري، 
اال صورة  لوالدته  ابيه، ومل يرك  بجوار 
املنزل،  جدران  عىل  معلقة  باسم  بوجه 
وعائلته  زوجته  حاكم  ترك  احلالة  هبذه 
بركب  التحق  القاسية  ظروفهم  فربغم 
الدينية،  املرجعية  لنداء  تلبية  املجاهدين 
ال  الشهادة  يروم  وهو  داره  من  خرج 
كالمها  اهنت  ان  وبعد  واخريًا  غري، 
الكلمت  قبل  تتحدث  قلوبنا  بدأت 

واوالدها  بأهنا  وطمأنتها  ملواساهتا 
)عليه  احلسني  رعاية  ظل  يف  ستكون 
عني  وفوقهم  الكريمة  وامانته  السالم( 
احلسني  َخدمة  نحن  تنام،  ال  التي  الل 
للخري  قلوبنا  ارتاعت  السالم(  )عليه 
نفتح  والقلوب،  البيوت  ندخل  فرصنا 
شبابيكها لتدخل ارشاقة شمس واطاللة 

أمل.
استشهد  شعالن(  كريم  )حاكم  الشهيد 
ثالثة  له   ، 2015/10/18م  بتاريخ 
يف  بنقص  مصابني  معاقني  اطفال 
الصورة  يف  منهم  اثنان  )يظهر  النمو 
اما  سنوات(  وست  سنة   12( عمرمها 
سنوات(  )ثالث  فعمره  الثالث  الطفل 
واستجابته للعالج اكثر من اخويه االكرب 
مساعدهتا  املقدسة  العتبة  من  تتمنى  لذا 

يف عالجه.
ويظهر يف الصورة العليا الشهيد مع ابنه 
االكرب وعمره 14 سنة والذي كان يتمتع 
شاءت  لكن  النمو  وكامل  جيدة  بصحة 
سيارة  بحادث  احلياة  يفارق  ان  االقدار 
بقي  وبذلك  عام  من  اقل  قبل  وذلك 
الولد  وتويف  املعاقني  الثالث  االوالد 
االكرب املعاىف وبعد ذلك استشهد االب 

يف عمليات حترير بيجي.

إطاللة أمل
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اعملنا  تصبح  عندما  احلقيقي  االيمن 
عز  الل  عن  احلديث  واما  له  مصداقا 
تكون  ان  غري  من  به  وااليمن  وجل 
وجل  عز   الل  به  امر  ما  ضمن  اعملنا 

فهذا ايمن لقلقة لسان .
مل التق بامراة يف حيايت مثلم التقيت هبذه 

املرأة،ماهي قصة هذه املرأة؟
بنات  اربع  هلا  ان  قائلة  ايل  تتحدث 
 ، سنوات  سبع  عمره  واحدا  وولدا 
وبسبب احلروب االمريكية عىل العراق 
تفشى  املحرمة  االسلحة  واستخدام 
مرض الرسطان يف العراق ، وشاء القدر 
املرض  هبذا  الوحيد  ولدها  يصاب  ان 
مع  تعاملت  كيف   ، اخلبيث  االمريكي 

هذا الوضع ؟
مما الشك فيه � هي تقول � عندما اختيل 
بنفيس تنهمر دموعي ويعترص قلبي االمل 
ويتمكن مني احلزن النه الوحيد يل وانا 
كيف  فكرت  الوقت  نفس  ويف   ، ارملة 

ساتعامل مع ابني؟
وتساقط  املؤملة  الكيمياوي  جلسات 
اليمكن  حلظات  العالج  بسبب  شعره 

يل ان انساها كل هذا ومتسكت بالل عز 
وجل ورضخت لالمر الواقع وحددت 

اهلدف يف كيفية التعامل مع ابني ؟
واملوت  اجلنة  بثقافة  ابني  اثقف  بدأت 
سنرحل  كلنا  باننا  له  اقول   ، واالخرة 
نرحل  وكيف  فيسالني   ، االخرة  اىل 
بالسيارة ام بالطيارة ؟ اجيبه باننا عندما 
تاخذنا  اجنحة  هلا  مالئكة  الل  يرينا  ننام 
، وهناك سنلتقي بمن سافر  اىل االخرة 
الل  حيب  ومن   ، بعدنا  سيسافر  او  قبلنا 
عز وجل سيدخل اجلنة ، ويف اجلنة كل 
واصدقاء  وطعام  العاب  من  تتمناه  ما 
حتى  الل  احب  كيف  يسالني  وبدأ   ،
واحرام  بالصالة  اجيبه  ؟  اجلنة  ادخل 
 ، اليهم  االساءة  وعدم  وحبهم  الناس 
واصعب اللحظات عندما تكون اجللسة 
من  الكثري  هنالك  حيث   ، الكيمياوية 
وكنت  اخلبيث  املرض  هبذا  املرىض 
جاهدة ان اجد خمرجا لولدي كي افرس 
هذه  عن  يسالني  كان  حيث  يرى  ما  له 
احلاالت ، كنت اجيبه بقليل من الصدق 
يايت  منهم  البعض  وان  مرضهم  حول 

يرحل  عندما  حتى  نفسه  يفحص  لكي 
يكون مستعدا لذلك .

لالخرة  متشوقا  ولدي  بدأ  االيام  ومع 
تات  مل  ملاذا  يسالني  صباح  وكل  واجلنة 
عندما  كان  ؟   نرحل  لكي  املالئكة 
بالرحيل  يرغبهم  اصدقائه  مع  يتحدث 
اىل اجلنة وكنت حريصة عىل ان اتواجد 
مع اصدقائه خوفا من ان يقال له كلمة 

جترح مشاعره .
هكذا هذبت ولدي حتى ساعة الرحيل 
قلبي  ودعت  وانا  وودعني  ابتسم  فانه 
بالبكاء  انفجر  ال  حتى  نفيس  ومتالكت 
التي  دموعي  بان  له  تظاهرت  ولكني 
بانك  فرحة  النني  خدي  عىل  اهنمرت 

ستدخل اجلنة .
واملجاهدة  الصابرة  االم  هذه  مثل 
عىل  والثناء  التقدير  كل  منا  تستحق 
والتي  النادرة  الثقافة  وهذه  الربية  هذه 
من  بالرغم  ولدها  جتعل  ان  استطاعت 
صغر سنه مؤمنا وحيب لقاء الل عز وجل 

التقتني 
امراأة 
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ظواهر اجتماعية 

عنها  واحلديث  منترشة  النارية  الدراجات  بواسطة  النساء  ايصال  ظاهرة  اصبحت 
ليس من باب اهنا حرام او حالل ولكن من باب ما يرتب  عليها من اثار سلبية نتيجة 
هذه الظاهرة ، فجلوس املرأة خلف الرجل يكون بوضع غري مريح ومن الصعوبة ان 
حتافظ عىل حجاهبا السيم العباءة ، وقد رايت حادثا مؤسفا لسائق دراجة ومعه امرأة 
فقد التفت عباءهتا بعجلة الدراجة اخللفية مما ادى اىل سقوطها  عىل راسها وسبب هلا  

نزيفا قويا محلت اىل املستشفى وبرسعة واسأل الل هلا الشفاء .
وحتى االطفال فليس من الصحيح ركوب الطفل بل حتى اكثر من طفل والبعض 
يتباهى بانه يركب معه ثالثة او اربعة اطفال وهذه خماطرة � السمح الل �  لو تعرض 

الطفل  حلادث موسف.
ومن خماطرها لالسف الشديد الكثري من مستخدمي الدراجات يقودون دراجاهتم 
ليال ومن غري وجود اضاءة يف الدراجة وكم من حادثة حصلت بسبب انعدام الرؤية 

لسائق الدراجة ليال السيم يف الطرق الزراعية التي اليوجد فيها انارة .
جيب احلذر من هذه املخاطر فانت يا راكب الدراجة ستدفع الثمن.

وجود  لعدم  اما   ، السيارات  مرأب  عن  البديلة  هي  والفروع  الطرق  تكون  دائم 
مرأب او الن صاحب املرأب يتقاىض اجرا عاليا ، وكثريا ما يعاين اصحاب الدور 
واملحالت من املضايقة بسبب وقوف السيارات امام باب الدار او املحل مما يؤدي اىل 
عدم امكانية احلركة بحرية من حيث الدخول او اخلروج اىل البيت وبالنسبة لصاحب 

املحل فانه يرى وقوف السيارة امام حمله  اهنا تقطع رزقه .
لالسف الشديد هذه الظاهرة موجودة والبعض منهم اليبايل باحلق العام ونتيجتها 

خلق اجواءغري سليمة بل حتى يصل احلال اىل اخلصام والكالم املتشنج .

اليبالني  منهن  البعض  الشديد  لالسف 
طاملا  ويعتقدن  الشارع  يف  بترصفاهتن 
فالمسؤولية  احلجاب  يرتدين  اهنت 
البعض  لالسف   ، عليهن  تقع  رشعية 
والعصائر وهن  املرطبات  يتناولن  منهن 
هبن  اليليق  بشكل  االسواق  يف  يتجولن 
وجتنب  الوقار  تتطلب  فاحلشمة  ابدا 

هكذا ترصفات .
وبصوت  باهلاتف  تتحدث  من  ومنهن 
اىل  تلتفت  وال  بيتها  يف  وكاهنا  عال 
حيث  االجانب  بحكم  وهم  االخرين 
يف  املراة  يوقع  وهذا  صوهتا  يسمعون 

اشكال رشعي.
احلجاب  اىل  االلتفات  عدم  ظاهرة  واما 
تعامل  كيف  حمل  امام  تقف  عندما 
الظاهرة  هذه  فمثل  حتتاجه  ما  وتشري 
وزره  تتحمل  رشعي  اثر  عليها  يرتب 

املراة.
باهنن  يعتقدن  النساء  من  والبعض 
يظهر  بان  باس  فال  السن  يف  كبريات 
جزء من شعرهن وهذا ال جيوز فعليهن 

االنتباه واحلذر من هكذا ذنب.

ا�ستخدام  خماطر 
الدراجات النارية 

ظواهر 
ال تليق 
بالمرأة

شوارع اصبحت مرأبا للسيارات
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)إن إصابتي احلقيقية، ليست يف برصي 
الذي فقدته مذ خرجت إىل احلياة، إهنا 
يف املجتمع الذي يأبى أن يتقبلني كم أنا 

مواطنًة عاديًة(.
هذا ما قالته إحدى السيدات الكفيفات، 
هذه  تركت  لقد  املناسبات.  إحدى  يف 
الكلمت أثرًا كبريًا.. يف نفوس االخرين 

الذين هيتمون هلكذا رشحية
يف  البيضاء(،  للعصا  العاملي  )اليوم  بدأ 
السنوي،  اليوم  هذا  ويف   ،1980 عام 
تعني  التي  واملراكز  اجلمعيات  تقيم 
الندوات  البرص  كفيفي  باألشخاص 
مجيعًا  تذكرنا  التي  املختلفة  واملعارض 
بقدرات األشخاص املكفوفني وحقهم 

أسوة  متكافئة  فرص  عىل  احلصول  يف 
بباقي املواطنني، كم تلقي األضواء عىل 
الصعاب والتحديات التي تواجههم يف 
املجتمع  تأييد  كسب  أجل  من  حياهتم 

لتخفيفها والتغلب عليها.
حاسة  فقد  حيل  مل  مجيعًا،  نعلم  كم 
من  العديد  وإبداع  تفوق  دون  برص 
ذلك  يكن  ومل  املكفوفني،  األشخاص 
ومساندة  القوية  إرادهتم  لوال  ممكنا 
يقترص  وال  هذا  وجمتمعاهتم.  ُأرسهم 
املبدعني واملوهوبني منهم،  النجاح عىل 
وإنم يمتد إىل سائر املجتهدين واملثابرين، 
واحلرفيني  واملربني،  املعلمني  كبعض 
وال  وغريهم،  الدين  ورجال  املهرة، 

يغيب عن ذاكريت أكثر من معلمة، وربة 
منزل، وطالبة من املكفوفات املتفوقات 

يف احلياة واملجتمع.
من  تعاين  الكفيفات  النساء  بعض  ان 
ومرة  كفيفة،  ألهنا  مرة  مرتني:  التمييز 
تاكيد  رغم  حقًا،  إمرأة.  ألهنا  ثانية 
من  املراة  حقوق  عىل  املقدس  الشارع 
جانب وحقوق املعاقني من جانب اخر، 
اتفاقية  إىل  العربية  الدول  انضمم  ورغم 
املتحدة حلقوق األشخاص ذوي  األمم 
حتظى  ال  الكفيفة  املرأة  فإن  اإلعاقة 
بفرص متكافئة يف احلصول عىل العمل، 
وكذلك يف املشاركة االجتمعية والثقافية 
العاديات،  من  بأقراهنا  أسوة  وغريها 

دعوة اإىل متكني املراأة الكفيفة

يف يوم 
الع�سا 

البي�ساء

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
28

ذو االحتياجات



أي الكتب ترغب النساء يف رشائها؟
الطبعات  بعض  وهنالك  االحالم  تفسري 
املميزة التي فيها صورة ممثل مسلسل النبي 
الكتاب  هذا  وكأن  السالم(  )عليه  يوسف 
صار  دستورا يف تفسري االحالم وانه سيُنبئ 

التي رأت حلم ما ماذا سيحدث هلا .
كتب القصائد للمجالس احلسينية ، والتي 
منها  البعض  ولكن  هبا  البأس  ذاهتا  بحد 
فيها كلمت غري دقيقة سواء بوصف ابطال 
تارخيية  احداث  برسد  او  الطف  واقعة 
سالمة  من  التأكد  فيجب  صحيحة،  غري 
ينايف  ما  عىل  احتوائها  وعدم  القصائد 

التاريخ االسالمي.
كتب الغيبة وعالمات الظهور ، وهذه ثقافة 
الغيبة هو االهم  سليمة وان كان ما خيص 
اال اهنا تزيد من ثقافة املرأة فيم خيص االمام 

احلجة )عجل الل تعاىل فرجه الرشيف( .
ومواد  باالعشاب  والطب  الطبخ  كتب 
التجميل وكل صنف يكون حسب طبيعة 
تفكري املرأة يف حياهتا ،والباس هبذه الكتب 

ولكن هنالك االفضل منها .
النساء  اغلب  ان  نرى  املجموعة  هذه  من 
يوصلن ماقرأن من معلومات اىل االخرين 
وعالمات  بالغيبة  اخلاصة  الكتب  اال 
االحيان  اغلب  يف  املنفعة  فتكون  الظهور 
شخصيًة أي تقرأها املرأة كي تنتفع هبا هي .

شراء الكتب

فهي ال تزال بني املجموعات األكثر ضعفًا واألقل محاية، 
تواجه  املجتمع،  يف  تعليًم  واألقل  فقرًا  األكثر  بني  وهي 
الكثري من الصعوبات يف احلصول عىل اخلدمات الصحية 
ويزيد  العاديات،  بأقراهنا  مقارنة  واالجتمعية  والتأهيلية 
الطني بلة أن بعض األرس العربية تنظر إىل الفتاة أو املرأة 

الكفيفة عىل أهنا مصدر خجل وشفقة وحرسة.
اخلاصة  تعزيزاخلدمات  إىل  ماسة  احلاجة  التزال  نعم، 
والتنقل،  التعرف  برامج  السيم  املكفوفني  باألشخاص 
التشغيل  برامج  دعم  عىل  باإلضافة  املجتمعي  والتأهيل 

واحلمية االجتمعية يف اإلطار الشامل للدمج واالحتواء.
الكفيفة  املرأة  بتمكني  إال  بلوغها  يمكن  ال  حقوق  إهنا 
العمل  مراحل  كل  يف  معها،  العاملة  واجلهات  ومجعياهتا 
ملواجهة هذه التحديات والصعوبات، والتغلب عىل مجيع 
أشكال التمييز، ورصد اخلطوات واإلنجازات عىل طريق 
يتجزأ من  إهنا جزء ال  تعزيز حقوقهن وحفظ كرامتهن، 

حقوقنا وكرامتنا مجيعًا.
ومن هذا املنطلق اخذت العتبة احلسينية عىل عاتقها انشاء 
السيم  حدة  عىل  كل  وللنساء  للرجال  للمكفوفني  مركز 
كبار السن الذين عانوا من االمهال احلكومي واملجتمعي 
الرعاية  ينال  وهو  مميزا  حضورا  املركز  هلذا  سيكون  لذا 

التامة من قبل سمحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
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باألغراض  االهتمم  عن  نغفل  قد 
العناية  جيب  التي  واملنزلية  الشخصية 
وتعقيمها  نظافتها  عىل  واحلرص  هبا 
فرشاة  تغيري  نعلم جيب  فكم  باستمرار، 
األسنان كل بضعة أشهر كوهنا تتعرض 
لالهراء والتلف وجتمع البكترييا. لكن 
األغراض  من  أخرى  جمموعة  هناك 
يتم  أن  جيب  التي  واملنزلية  الشخصية 
عىل  حفاًظا  دوري؛  بشكل  تغيريها 

النظافة والصحة العامة:

فرشاة األسنان
حيث  أشهر،  ثالثة  كل  تغيريها  جيب 
بالية  شعريات  وذات  قديمة  تصبح 

ومتفاوتة.

أحذية امليش
عليك تغيريها بني 6 إىل 8 أشهر، حيث 

حيصل اهراء للنعل.

الوسادة
عام  إىل  أشهر   6 بني  ما  تغيريها  جيب 
وزن  يزيد  دراسة  فبحسب  واحد، 
الوسادة نتيجة وجود حرشات الفراش، 
واخلاليا امليتة، والغبار، والتي تؤدي إىل 

اإلصابة باحلساسية.

أغطية رسير
أسبوعني،  إىل  أسبوع  بني  غسلها  جيب 
فحني ننام ال يقوم اجلميع بغسل جسمه 
وشعره الذي قد يكون متسًخا، فتراكم 
الرسير،  عىل  امليتة  واخلاليا  األوساخ 
بني  األغطية  فيجب احلرص عىل غسل 

هذه املدة الزمنية.

فرشة الرسير
أعوام،   10 إىل   9 بني  تغيريها  جيب 
وبرصف النظر عن البكترييا واألوساخ 
وتراكم خاليا اجللد امليت، فتفقد الفرشة 
هيكليتها ما يؤدي إىل نقص الدعم الذي 

تقدمه، ما قد يسبب آالم الظهر.

الى رّبة البيت

األغراض الشخصية والمنزلية 
التي عليك تغييرها بشكل دوري
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شفرات احلالقة
النسائية والرجالية  الشفرات  تغيري  جيب 
وإن  أسابيع.  ألربعة  أسبوعني  بني  ما 
فيجب  يومي  بشكل  تستخدمها  كنت 
تغيريها ما بني أسبوعني إىل ثالثة، حيث 
هناك خماوف من تآكل الشفرة التي تؤدي 

جلروح.

منشفة الرياضة
استخدام،  مرة  كل  بعد  غسلها  جيب 
موجودة  الرياضة  مركز  يف  فاجلراثيم 
واألجهزة  اجلدران  عىل  مكان،  كل  يف 
من  أنفسنا  وقاية  فبجب  واملالبس، 
بشكل  غسلها  عىل  واحلرص  خطرها 

مستمر.

علبة العدسات الالصقة
حلمية  أشهر،  ثالثة  كل  تغيريها  جيب 
مادة  وهناك  العني.  التهابات  من  أنفسنا 

البكترييا، جتعلها  تفرزها  بيوفيلم  تسمى 
يديك. فيجب  لو غسلت  ملتصقة حتى 
الساخن  باملاء  العلبة  غسل  عىل  احلرص 

بعد كل مرة استخدام.

إسفنجة االستحمم
ثالثة،  إىل  أسبوعني  كل  تغيريها  جيب 
واجلراثيم  امليتة  اخلاليا  فيها  تعلق  حيث 

التي قد تسبب البثور.

إسفنجة املطبخ
جيب تغيريها ما بني 3 إىل 8 أسابيع، كم 
أن تغيريها يعتمد عىل درجة االستخدام. 

باملاء  نغسلها  اإلسفنجة  عمر  وإلطالة 
الساخن.

طفايات احلريق وأجهزة إنذار الدخان
جيب تغيريها كل عرشة أعوام فقد تصبح 
عىل  قدرة  أقل  الدخان  إنذار  أجهزة 

العمل مع مرور الوقت.

ألواح التقطيع
فإن  االستخدام،  درجة  عىل  يعتمد  هذا 
هذا  األسود  اللون  إىل  مائلة  أصبحت 
اتباع  جيب  كم  لتغيري.  بحاجة  أهنا  يعني 
تعليمت خاصة يف تنظيفها. فيمكن نقعها 
باخلل واملاء، وتلميعها بامللح والليمون.

البهارات
تفقد البهارات مذاقها وفعاليتها بعد ستة 
أشهر بغض النظر عن تاريخ صالحيتها.
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هل تستطيع معرفة الفرق بين 
المرأة والرجل 

في تحقيق
 النجاح ؟

وعنه  اهلدف,  لبلوغ  التفوق  هو  النجاح 
عبارة  النجاح  إن  االجتمع:  علمء  يقول 
يساعد  سلوك  إىل  ُترَجم  أفكار  عن 
سعيا  وتعديله؛  تقويمه  عىل  اآلخرين 

لقطف ثمر تلك األفكار والسلوكيات.
أواًل: النجاح يف اآليات القرآنية: 

مثل  الكلمت  ببعض  عليه  اصُطِلح  وقد 
ضمن  النجاح  وُيعرف  والفوز(  )الفالح 

معايري خاصة كم ييل:
النار وادخل اجلنة  }فمن ُزحزح عن   -1

فقد فاز{ آل عم�ران:185
فوزًا  فاز  فقد  ورسوله  الل  يطع  }َمن   -2

عظيًم{ األحزاب :71
يف  هم  الذين   . املؤمنون  أفلح  }قد   -3

صالهتم خاشعون{ املؤمنون :1و2
ى{ األعىل : 14 4- }قد أفلح َمن تزكاّ

ثانيًا: النجاح يف الروايات:
)عليهم  البيت  أهل  روايات  حثاّت  لقد 
استثمر  عىل  كبرية  بصورة  السالم( 
)عليه  عيل  اإلمام  قال  للنجاح.  الفرص 
واحلياء  باخليبة,  اهليبة  قرنت  السالم( 
السحاب  مراّ  متر  والفرصة  باحلرمان, 

فاغتنموا فرص اخلري
)عليه  السجاد  لإلمام  حديث  ويف 
شبابك  مخس,  قبل  مخسا  »اغتنم  السالم( 

قبل هرمك وقوتك قبل ضعفك،...«
ثالثًا: النجاح عند علمء النفس: 

العامة  احلياة  يف  اخللط  من  الكثري  حيصل 
ق  والتفواّ والنجاح  اإلبداع  مفاهيم  حول 
النفس  علمء  فيقول  والذكاء  والتمياّز 

قني بني هذه االصطالحات: مفراّ
النجاح: هو الوصول إىل ما يريده اإلنسان 

وحتقيق أهدافه.
الالحمدودة  القدرات  معرفة  هو  الذكاء: 

الداخلية ووضعها يف الفعل.
التفوق: حتقيق أهداف ذات معايري عالية, 

مل يتمكن اآلخرون من الوصول إليها.
رابعًا : النجاح عند علمء الدين: 

هو وصول اإلنسان إىل مستوى راٍق من 
اإلنسانية يكون فيها ُمرضيًا عند الل. وإن 
من  الدنيا  يف  ظاهري  نجاح  أي  حيقق  مل 
الوصول إىل املناصب الدنيوية الراقية, بل 
حتى لو خرس حياته يف سبيل حتقيق هدف 
ما  وهذا  اإلهلي  القرب  إىل  يوصله  ساٍم 

ده كثري من العظمء. جساّ
حتقيق  يف  والرجل  املرأة  بني  الفرق 

النجاح:
عن  التحدث  عاله  جلاّ  الل  أراد  عندما 
إىل  يتطرق  مل  كتابه,  يف  الكامل  اإلنسان 
بالتكاليف  الناس  أمر  عندما  بل  جنسه؛ 
يف  بينهم  يفرق  مل  الكمل  إىل  للوصول 
راعى  سبحانه  إنه  نعم  واجلزاء.  العطاء 
فأعطى  والرجل  املرأة  بني  فيم  التفاوت 
ويمكننا  طالبه،  يناسبه  ما  واحد  كل 
الرجل  عند  النجاح  بني  الفرق  ان  القول 
كل  يدرك  أن  هو  املرأة:  عند  والنجاح 
ويسعى  إليه  لة  املوكاّ املهمة  منهم  واحد 
مهام  تنفيذ  يف  طاقته  هيدر  وال  لتحقيقها 
اجلهد  استثمر  قد  يكون  وبذلك  غريه 
والوقت بم يناسب الطاقة الكامنة بداخله 
لريوي  داخله  من  اإلبداع  ينابيع  ر  وفجاّ
إىل كل  بحاجة  الذي هو  املجتمع  عطش 
ال  من  ارتقاء  عىل  يساعد  ناجح  أنسان 

زالوا يف طريقهم نحو النجاح .
وللحديث عن النجاح حمور ثان:

أواًل: دور املرأة يف نجاح األنبياء)عليهم السالم( 

مواهب اخلطيب
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هل تستطيع معرفة الفرق بين 
المرأة والرجل 

في تحقيق
 النجاح ؟

�سند�س ها�سم/مركز احلوراء زينب لرعاية الفتيات 

لكل نوع من انواع التعامل مع االخرين طريقة وفن فاذا اردت ايصال 
ان عقول  ان تعرف  اقناع االخرين بوجهة نظر معينة، فالبد  او  فكرة 

الناس الذين نتعامل معهم عىل مستويات اربعة.
يعرض  اقراح  كل  اصحابه  يعارض   : العقول  من  االول  املستوى 

عليهم مهم كان ذلك االقراح فعقوهلم مقفلة.
املستوى الثاين من العقول : يصغي اصحابه لكل اقراح يعرض عليهم 
بالربهان والدليل  اال  يتابعونك  ، ولكنهم ال  االقراح  مهم كان ذلك 

القوي فعقوهلم مفتوحة.
وهم  عليهم  يعرض  بم  بأصحابه  يثق   : العقول  من  الثالث  املستوى 

مستعدون ملتابعتك عند اول برهان تبديه فعقوهلم طيعة.
يتابعك اصحابه من غري مناقشة او تردد  العقول:  الرابع من  املستوى 

وبغري حاجة اىل برهان منك فعقوهلم مؤمنة.
القسم الرابع ال يثري أي مشكلة وانم املشكلة يف القسم االول اصحاب 
العقول املقفلة، فم مل تعرف مفتاح تلك العقول فلن حتظى منها بطائل 
وكل شخص له مفتاح، فهذا مفتاحه االطراء .. وذلك مفتاحه املتابعة 
بعض الوقت فيتابعك بعد ان يأنس اليك، اذن فعليك دراسة شخصية 
الثاين  القسمني  اما  الصحيح  مفتاحه  تعرف  كي  املقفل  العقل  ذي 

والثالث فكل ما حيتاجان اليه هو قوة احلجة وطرح الدليل.
وهي   ، ابسط  بصورة  االستجابة  تتحقق  هبا  اتصفت  ان  صفة  وهناك 
وابراز  هفواهتم،  عن  بالتجاوز  وموافقتهم  الناس  عطف  استجالب 
حماسنهم ، واالعراب عن تقديرك واحرامك هلم فان ذلك يدفعهم اىل 

التفاهم والتفاعل االجيايب وهو املطلوب.
اهم كل يشء اسأل نفسك : هل انت من اصحاب العقول املقفلة ؟!

فان كنت كذلك فقد دعوت الناس اىل ايصاد عقوهلم وقلوهبم دونك !
لك  تفتح  الناس  واحبب  العقول،  مغاليق  لك  تفتح  عقلك  فافتح 

مغاليق القلوب..

فن االقناع

الذين هم قادة النجاح :
مجيلة  صورا  البرشي  التاريخ  لنا  ينقل 
مرشفة لنساء بجدارة وأن وراء كل رجل 
من  مصداق  خيلو  يكاد  بل  امرأة؛  عظيم 
هلم  الداعمة  تكن  مل  ما  املتفوقني  الرجال 
امرأة, فعىل سبيل املثال ال احلرص, إن بطل 
النبي موسى قد ترعرع يف حجر  التاريخ 
ومل  عليه  للحفاظ  ين  األمراّ عانت  امرأة 
تكن امرأة عادية, فهي التي سلمت حلكم 
اليم  يف  برضيعها  وألقت  وتوكلت  رهبا, 
عدواّ  سيلتقطه  بأنه  هلا  املوىل  إخبار  رغم 
القصص:   }.. موسى  أماّ  إىل  له}وأوحينا 

. 7
رعته  التي  مزاحم  بنت  آسيا  ثماّ  ومن 

وكفلته.
حممد  األعظم  الرسول  هو  اآلخر  واملثال 
)صىل الل عليه وآله( الذي دعمته زوجته 
خري  له  وكانت  السالم(  )عليها  خدجية 
سند حتى قال )صىل الل عليه وآله(: »ما 
قام اإلسالم لوال سيف عيل ومال خدجية« 
الرجل  تساعد  التي  املرأة هي  فإن  وعليه, 

الناجح لنيل هدفه والوصول ملرامه.
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الموبايل 
اسئلة اختبار

علِّم نفسك االلتزام
الشباب يف مرحلة املراهقة قد اليعي حجم اخلزين الذي حيمله من الطاقة والنشاط بكل ما حتمل النفس من غرائز وقوة وهلذا نرى 

البعض هيدر هذه الطاقة يف امور اليعلم عواقبها عاجال او اجال .
الشباب الذي يتوفر له كل يشء يف بيته وحالته املادية متيرسة نرى البعض منهم ينام وقت يشاء وينهض متى ما اراد وخيرج اينم يريد 
ويف اي وقت كان وال يعلم ماذا يعني االلتزام ، هكذا ترصفات ستجعله يتعب ويندم مستقبال ان مل هيذب نفسه عىل برنامج سليم 
وبتوقيت يرغم نفسه عىل االلتزام به مثال ساعة الصالة او ساعة القراءة او ساعة االسراحة وليتعلم ان اليتجاوز يف تقسيمه العمله 

اليومية ، فاذا هتاون يف ذلك فانه اليستطيع ان يكون له مستقبل ناجح او لربم سيدفع الثمن باهظا حتى يتجاوز اخطاءه الشبابية .

وجهد  وقت  اخذ  الذي  اجلهاز  هذا 
الحدود  مفرط  وبشكل  الشباب  ومال 
هلذا  اخلاطئ  االستخدام  واملشكلة  له 
وليكن   ، اجلميع  يعرفه  امر  وهذا  اجلهاز 
يف خلد الشاب انه عندما يستخدم اجلهاز 
له  واستخدامه  القيامة  يوم  اسئلة  فكأنه 
هو االجابة التي ستظهر امام شاشته يوم 
اصابعه  عليه  ستشهد  وعندها  القيامة 
اقرف  مما  حينئذ  والمفر  ونفسه  وبرصه 

من استخدام خاطئ .
شهادة  املوبايل  جيعل  ان  يستطيع  ولكنه 
اخالقية  برامج  يضمنه  عندما  نجاح 
بحيث  علميا  استخداما  النت  ويستخدم 
له  يوجه  ما  عىل  جييب  ان  يستطيع  انه 
ذكر  او  البحث  شبكة  باستخدام  سؤال 
النت  من  استقاها  مفيدة  معلومة  اي 
يستخدم  ان  ضري  وال   ، زمالئه  اىل 
من  اخلالية  االلكرونية  االلعاب  بعض 
العقل  فرياضة  الرشعية  االشكاالت 

الباس هبا عندما تكون رشعية .

عمد البلد شباب اليوم وعامل القيادة مستقبال وعليه جيب ان يكون ملم بكل ما حييط 
به وببلده من ظروف السيم عندما تكون عىل حافة اهلاوية ، لربم جعل نفسه معتادا 
عىل سمع االعمل االرهابية لداعش ومل يتاثر بم قد يستشهد من ابناء بلدته ومثل هذا 
 ، منهم  ليس  فهو  املسلمني  المور  الهيتم  بات  من  يؤكد  االسالم  فان  خطري  التفكري 
وازمة النقد هي االخرى التي يعاين منها البلد جيب ان يربمج ترصفاته وفق هذه االزمة 
، من سيحلها ومن  اهنا ستحل  الغد ولربم  يتكل عىل  ان  يتالفاها ال  ان  كي يستطيع 
ضمن لك حلها واالرهابيون ومعهم العمالء يفتكون بدماء واموال الشعب ؟ جيب 

ان تكون جزءا من احلل ال ان تكون اضافة اىل االزمة!!

هل تعي اخي الشاب 
ظروف بلدك؟
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استاذا  يوفر لك  مل  الذي  املسؤول  الطالب التتظاهر ضد  ملاذا عزيزي 
من  تعاين  الزالت  املدارس  بعض  فهنالك  ؟  دروسك  من  معينة  ملادة 
نقص املدرسني وبعض املناهج مل تبارش يف تدريسها ، ملاذا اخي الطالب 
فتاخذك  مدرس  له  اليوجد  الدرس  هذا  ان  لك  يقال  عندما  التبايل 
يف  التجوال  او  الكرة  لعب  ساحات  اىل  املدرسة  تغادر  حتى  السعادة 
االسواق او اجللوس يف املقاهي. عزيزي الطالب انت اخلارس ان بقيت 
عىل هذا التفكري ، حاول ان ترغم مدرستك او حتى املديريات الربوية 
عىل اجياد حلول لنقص الكادر التدرييس ، العلم هو الذخرية السليمة 

للنهوض واالرتقاء بالبلد وقد اكد الشارع االسالمي عىل ذلك .

ياأمل الُعطل
بعض شبابنا يضع مفكرة بيده بل حيفظ االيام اخلاصة بالعطل عىل غيبه  ساعده عىل ذلك الظروف التي حتيط بالبلد عىل امل 
قرارات النجاح التي تصدرها احلكومة والتي لالسف الشديد اشبه بالبضاعة الفاسدة التي ال تنفع صاحبها ويدفع الثمن بدهلا 

وهذا الصنف الذي يبحث عن التعطيل يبذل طاقته المور ال تستحق بل ال فائدة منها مستقبال!!

الشعائر  احياء  عىل  حيرصون  وهم  نراهم  عندما  شباب  هنالك 
احلسينية فاهنم يرسمون صورة رائعة للوالء احلسيني بل ويزيد 
واالجتهاد  الديني  االلتزام  قمة  يف  نراهم  عندما  فخرنا  من 
من  نتمنى  كم   ، الناس  مع  الرائعة  اخالقهم  اىل  اضافة  املدريس 
يف  املتسكعني  اىل  ينظروا  ان  ال  هلم  قدوة  جيعلوهم  ان  االخرين 
مقاهي االنرنيت ، او جياملوهم يف املناسبات فقط وعندما تنتهي 
يعودون اىل ما كانوا عليه سابقا فمثل هؤالء عقوبتهم اشد الهنم 

يعلمون بم جيب ان يكونوا عليه وامهال هذا الواجب.

مظاهرات طالبية

هنيئا للشاب الذي يحرص على إحياء الشعائر 
الحسينية
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تقع  األبناء  تربية  يف  املسرية  معظم  إناّ 
تصنع  فاألماّ  األب  عىل  وليس   ، األماّ عىل 
األوىل،  املسؤولة  وهي  والقادة  األبطال 
من  املراهق  ابنك  تراقبي  أن  عليِك  لذا 
اكتشفت  وإذا  بذلك،  سيه  حتساّ وال  بعيد 

تتم  أن  اخلطأ  فمن  بسلوك يسء  يقوم  أنه 
مواجهته به، ألننا نكون قد كرسنا حاجز 
وبينه،  بيننا  والتقدير  واالحرام  اهليبة 
وبالتايل فقد نفقد شخصيتنا أمام املراهق، 
الذي  العمل  مساوئ  تبيني  فبإمكاننا 

اقرفه من غري أن نحرجه ونضعه يف خانة 
السيئني. 

بيننا  املستعصية  املشاكل  معاجلة  ويمكن 
وبينه بأن يطلب األهل أن يتدخل بعض 
كالعماّ  املراهق،  يثق هبم  الذين  األصدقاء 

النصيحة من خارج  يقبل  اخلال، ألنه  أو 
البيت أكثر من داخله.

من  وبنوع  بحذر  معه  نتعامل  أن  والبداّ 
خيطأ  شخص  أنه  وعىل  الذايت  التقدير 
نخطأ  مجيعنا  فنحن  آخر  شخص  كأياّ 

ونتعلم من أخطائنا. وأن نتجناّب مقارنته 
النظرة  عن  االبتعاد  وجيب  اآلخرين،  مع 
املثالية فرباّنا )سبحانه وتعاىل( خلقنا نخطأ 
بأعىل  معه  نتعامل  أن  والبداّ  ونتوب، 
حوار  نحاوره  وأن  العقالنية  درجات 
ثقتي بك  إناّ  له:  قولنا  ر  نكراّ الكبار، وأن 
هذه  فإناّ  رجل،  الل  بحمد  أنت  عالية، 
بأمساّ  التي هو  الثقة  تبني  اجلمل وأمثاهلا 

احلاجة إليها يف هذا الدور.
ل املسؤولية ونجعله يتاّخذ  ده عىل حتماّ ونعواّ
القرار بنفسه، حتى لو كان االختيار خطأ 
يتاّخذ  عندما  فأنه  الوالدين  يريض  ال  أو 
شخصية  منه  يصنع  فهذا  بنفسه  القرار 
لديه  تكن  مل  اذا  ألنه  مهزومة.  غري  قوياّة 
يبقى  فسوف  القرار  اذ  اختاّ عىل  القدرة 
األمر  أو غريهم، وهو  يعتمد عىل األهل 
م شخصياّته ويشعره بالعجز  الذي سيحطاّ

اذ أياّ قرار.   التام عن اختاّ

في سنّ 
المراهقة

ابنك
أيتها األم انتبهي
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نسمع كثريًا عن العالقة بني زيادة الوزن 
والنوم! فهل كنت تعلم أن قلة النوم تؤثر 
أداء  عىل  تؤثر  النوم  قلة  ألن  الوزن  عىل 
عملية  ذلك  بني  ومن  عام  بنحو  اجلسم 
اهلضم مما يقلل من قدرة اجلهاز اهلضمي 

بنحو  الغذائية  املواد  استخالص  عىل 
صحيح من الطعام.

كم أن قلة النوم حتفز يف جسمك قلة احلركة 
التمرين  أداء  عىل  قدرتك  من  يقلل  مما 
يف  الدهون  تراكم  من  يزيد  مما  الرياضية 
اجلسم وجيعل جسدك يف وضع غري مريح 
لذلك من املفيد أن حتصل دائًم عىل كمية 

كافية من النوم
ما هي العالقة بني زيادة الوزن والنوم ؟

قلة النوم حتفز عقلك عىل اختاذ القرارات 
الفص  يف  النشاط  يبلد  أنه  حيث  اخلاطئة 
اجلبهي والذي يعد موضع اختاذ القرارات 

والسيطرة عىل االنفعاالت.
عقلك  حياول  احلاالت  هذه  يف  أنه  كم 
البحث جاهًدا مما جيعلك حالتك املزاجية 
عىل  قدرتك  يقلل  ,مما  اإلمكان  قدر  جيدة 
الراحة وقد يزيد إقبالك عىل تناول الطعام 
خاصة احللوى التي قد تكون يف األوقات 

العادية ال تتناول منها الكثري.
متأخرة  أوقات  إىل  الليل  يف  تسهر  عندما 
تشعر برغبة شديدة يف تناول الطعام فتلجأ 

عن  النظر  برصف  خفيف  هو  ما  كل  إىل 
كميته التي ال تلقي هلا بااًل فكل ما يشغلك 
املسيطرة  الفكرة  هذه  إسكات  كيفية  هو 

عىل عقلك يف الرغبة يف تناول الطعام.
اجلوع الذي تسببه اهلرمونات

يعد النوم من املواد الغذائية التي حيتاجها 
املخ فمعظم الناس ينامون ما بني سبعة إىل 
تسع ساعات يومًيا يف الليل وأقل من هذه 
غري  بنحو  يتفاعل  جسمك  جيعل  الكمية 
حتفز  النوم  قلة  ألن  متوقع  وغري  مستقر 
االمتالء  أو  باجلوع  الشعور  عىل  اجلسم 
اجلريلني  خاصة  للهرمونات  بالنسبة 
لطلب  املخ  إشارة  هو  فاجلريلني  واللبتني, 
وعندما  باجلوع  واإلحساس  الطعام 
إفراز  يزداد  قد  النوم  ساعات  عدد  تقل 
إحساسا  يعطيك  مما  اجلسم  يف  اجلريلني 
من  الكثري  تناول  إىل  بك  ويؤدي  باجلوع 

الطعام مما يزداد الوزن .
متاًما  العكس  عىل  فهو  للبتني  بالنسبة  أما 
باالمتالء  لإلحساس  املخ  إشارة  فهو 
يقل معدل  النوم  اكتفائك من  وعند عدم 
باحلاجة  إحساسك  يزيد  مما  اللبتني  إفراز 

إىل املزيد من الطعام.
اضطراب  إىل  تؤدي  النوم  قلة  أن  كم 
إىل  يؤدي  مما  اجلسم  يف  األنسولني  إفراز 
مع  التعامل  يف  اجلسم  طريقة  اضطراب 
السكر أو حرقه ليعطيك طاقة وبالتايل يتم 

ختزينه يف اجلسم عىل شكل دهون.
نصائح

احلاسوب  وجهاز  اهلاتف  أغلقي   .1
عن  بعيًدا  هدوء  يف  ونامي  والتلفاز 

التكنولوجيا.
2. اجعيل غرفة النوم من أجل النوم فقط 

وليس للعمل أو الرفيه
يشء  يف  التفكري  حاويل  النوم  أثناء  يف   .3
حلل  ليس  النوم  فوقت  وهادئ  مجيل 

املشكالت يف العمل أو احلياة.
نومِك  مواعيد  تثبتي  أن  حاويل   .4

واستيقاظِك.
تأكلني  ملا  جيًدا  تنتبهي  أن  جيب   .5
الشاي  تناول  وترشبني وامتنعي متاًما عن 

والقهوة والشكوالتة بعد الثانية ظهرا.
6. حاويل أال تتناولني الكثري من املنبهات 

والكافيني.
7. يف أثناء النوم أطفئي األنوار ونامي يف 
إفراز  عىل  املخ  حيفز  الظالم  ألن  الظالم 
عىل  يساعد  الذي  امليالتونني  هرمون 

االستمتاع بنوم هادئ.

تحفز عقلك على اتخاذ القرارات الخاطئة
قّلة النوم

زيادة الوزن 
والنوم عالقة 
يجب الحذر منها

اإعداد : زينة قا�شم
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1. من هو الصحايب الذي ُذكر اسمه يف القرآن رصحيًا؟
2. األنفال، كلمة وردت يف القرآن الكريم، فمذا تعني؟

ي بنانه(؟ 3. ما هو اإلعجاز القرآين يف قوله تعاىل )بىل قادرين عىل أن نسواّ
4. ما هو اليشء الذي ورد يف القرآن أنه يتنفس وال روح له؟

5. ما هي السورة التي تعادل ثلث القرآن؟

املرصياّني  الفراعنة  عند  األسبوع  أناّ  تعلم  هل   *
ن من 10 أيام؟  يتكواّ

* هل تعلم أناّ األنف واألذن من األعضاء الوحيدة 
النمواّ طوال  تتوقاّف عن  الاّتي ال  اإلنسان  يف جسم 

احلياة؟ 
القرآن  يف  آية  أعظم  الكريس  آية  أناّ  تعلم  هل   *

الكريم؟ 
* هل تعلم أناّ معدة اإلنسان حتتوي عىل نحو 35 

مليون غدة هضمياّة؟ 
بالبكاء، وهو  الفيل يعرباّ عن حزنه  أناّ  * هل تعلم 

بذلك يشبه اإلنسان يف التاّعبري عن احلزن؟
الواحد  العني  رمش  عمر  متوسط  أناّ  تعلم  هل   *
االنسان  عني  رموش  أناّ  علًم  يومًا   150 يقارب 

د دائًم؟  تتجداّ
اروخ هي أملانيا؟ ل من صنع الصاّ * هل تعلم أناّ أواّ

* هل تعلم أناّ القدس تماّ احتالهلا عىل مدى التاّاريخ 
ة؟  24 مراّ

* هل تعلم أناّ دموع اإلنسان عند بكائه حتتوي عىل 
نة لألمل يفرزها املخ؟  مواد مسكاّ

اده  دري لإلنس�ان عند احتاّ * هل تعلم أناّ القفص الصاّ
ل كلمة ) ال إله إالاّ الل ( باألضلع؟  يشكاّ

سأل مدير ثالثة موظفني يف العمل هل )2+2 =5( ؟
فأج�اب االول : نع���م ي�ا سي�دي =5

اما الث�اين فأجاب : نع��م يا سي�دي =5 إذا اضفنا هلا واحد
والث�الث : قال ال سيدي خطأ فهي=4

و يف اليوم التايل مل جيد املوظفون زميلهم الثالث يف العمل و بعد السؤال 
عنه علموا انه تم االستغناء عنه !!

عن  االستغناء  تم  مل  سيدي  يا  للمدير:  قال  و  املدير  نائب  فتعجب 
الثالث؟

فرداّ قائال :
اما االول : فهو كذاب و يعلم انه كذاب ) و هذا النوع مطلوب(

أما الثاين : فهو ذكي و يعلم انه ذكي ويتسر عن ما ال يرضيه ) و هذا 
النوع مطلوب(

انه صادق ويفضح ما ال يرضيه )هذا  يعلم  : فصادق و  الثالث  أما 
النوع متعب و صعب التعامل(

ثم سأل املدير نائبه : هل 2+2=5 ؟
فقال نائبه : سمعت قولك يا سيدي و عجزت عن تفسريه فمثيل ال 

يستطيع  تفسري قول عامل
فرد املدير يف نفسه : و ذلك منافق ) و هذا النوع حمبوب(

اجب بسرعة
تعلمهل

  ليست من اخالقنا! حقائق مذهلة
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*القمح.
* املروحة.

الم(. * يونس )عليه الساّ
* حرف الدال.

*االسفنج.

1. قرية عامرة تسكنها بطون من بني أسد، فيها سمع اإلمام احلسني بخرب شهادة مبعوثه إىل أهل الكوفة وإىل مسلم بن عقيل عبدالل 
بن يقطر + عكس زائد 2.النسبة اىل املقدس )م( + جيمع  3.بيت + كفيل + جتده يف )يلم(  4.كثري االبتسامة + حباّ + أداة استفهام

ا  6. جتده يف )قلم( + واسطة نقل قديمة + أنبياء  7. من شهداء الطفاّ )رضوان الل عليهم(  5. النهر الذي يصباّ يف بحرية طربياّ
8. جلس + من األدوات املشبهة بالفعل + من أدوات االستفهام  9. قبل الثاين )م( + الذي يأيت بخرب امليت

10. دهن + من شهداء الطفاّ )رضوان الل عليهم(  0

الناحية  زيارة  يف  اسمه  ورد  وقد  كربالء  شهداء  من   .1
املقدسة  2.من أسمء مكة + عهود  3. لبن الناقة + خادم 
م )م( + مدينة يمنياّة + جتده يف )قلم( وحاجب )م(  4. تكلاّ
5. أنثى عبد )م( + دولة عربياّة  6. من أسمء فرس اإلمام 
الم(   7. جتده يف )نعم( + يكثر + جتده  احلسني )عليه الساّ
يف )نعم( + حرف جراّ  8. أداة استفهام + شديد املرض + 

نصف )يظلم(  
م + نوع من الطيور + جتده يف )قلم(  9. تكلاّ

 10. لباّ وخالص + جتده يف )قلم( + فرة

حل العدد ال�سابق

اجب ب�سرعة
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