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لو تم تلقيح املراة بمني غري الزوج فحملت
منه ثم ولدت ـ فان حدث ذلك اشتباها ـ كام
لو اريد تلقيحها بمني زوجها فاشتبه بغريه
ـ فال اشكال يف انتسابه اىل صاحب املني ،
فانه نظري الوطء بشبه.
واما ان حدث ذلك مع العلم والعمد فال
يبعد انتسابه اليه ايضا وثبوت مجيع احكام
االبوة والبنوة بينهام حتى االرث ،الن
املستثنى من االرث هو الولد عن الزنا،
وهذا ليس كذلك وان كان العمل املوجب
حلصول احلمل به حمرما .

افتتاحية
المرجع في البيت
مما ال�شك فيه ان العائلة قد تتعر�ض مل�شكلة او موقف حمرج والتعلم ماهي احللول او لرمبا
تدور يف ذهن احد افراد العائلة م�س�ألة معينة يود معرفة تفا�صيلها وحلولها  ،فليكن القر�آن
الكرمي وكتاب ( منهاج ال�صاحلني) هو امل�صدر يف املراجعة والبحث عن احلل فاالف�ضل ان
ال يخلو البيت من هذه الكتب واالكرث تف�ضيال ان تتم القراءة بها ال ان ُتركن على الرفوف
وخا�صة القران الذي �سيكون ال�شاهد علينا يوم املح�شر ونكون قد هجرنا القر�آن وما يرتتب
علينا من �آثام ب�سبب هذا العمل.
وما احلى اجلل�سة العائلية التي تتذاكر يف الكتب االفتائية ويدور النقا�ش خ�صو�صا حول
امل�سائل التي تخ�ص الرتبية الدينية واالخالقية.

رئي�س التحرير

املوقع على �شبكة االنرتنيت
www.ahrar.imamhussain.com
الربيد الإلكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان
كربالء /العتبة احل�سينية املقد�سة
ق�سم االعالم � -شعبة الن�شر
07717964640 - 07801112651

d

من اخالق اهل البيت

ال�صرب
وهو  :احتمال المكاره من غير جزع وتذمر
او صدور تصرفات غير سليمة

ناهيك يف رشف الصرب  ،وجاللة
الصابرين ،أن هّ
الل عز وجل  ،أشاد هبام
وباركهام يف َنيف وسبعني موطن ًا من
كتابه الكريم ،فقال تعاىل  « :هّ
والل حيب
الصابرين » .
وهكذا تواترت أخبار أهل البيت عليهم
السالم يف متجيد الصرب والصابرين .
قال الباقر (عليه السالم) « اجلنة حمفوفة
باملكاره والصرب  ،فمن صرب عىل املكاره
يف الدنيا دخل اجلنة  ،وجهنم حمفوفة
باللذات والشهوات  ،فمن أعطى نفسه
لذهتا وشهوهتا دخل النار ».
وقال الصادق (عليه السالم)  « :من ابتيل
من املؤمنني ببالء فصرب عليه كان له أجر
ألف شهيد » .
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أقسام الصرب
قال تعاىل  « :وبرش الصابرين الذين إذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هّلل وإنا إليه
ينقسم الصرب باعتبار ظروفه ومقتضياته
راجعون  ،أولئك عليهم صلوات من
أقسام ًا أمهها :
رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون » .
(  ) 1الصرب عىل املكاره والنوائب  ،وهو
ومما جيدر ذكره ّ
أن الصرب اجلميل املحمود
ّ
وأجل مصاديقه الدالة عىل
أعظم أقسامه ،
هو الصرب عىل النوائب التي ال يستطيع
سمو النفس  ،وتفتح الوعي .
االنسان دفعها والتخلص منها  ،كفقد
فاالنسان عرضة للمآيس واألرزاء  ،تنتابه عزيز  ،أو اغتصاب مال  ،أو اضطهاد
قرس ًا واعتباط ًا  ،وهو ال يملك إزاءها عدو .
حو ًال وال قوة  ،وخري ما يفعله ا ُملمت ََحن
أما االستسالم للنوائب  ،والصرب عليها
هو التذرع بالصرب  ،فإنه بلسم القلوب
مع القدرة عىل درئها ومالفاهتا فذلك
اجلرحية  ،وعزاء النفوس املعذبة.
محق يستنكره االسالم  ،كالصرب عىل
ولواله ألهنار االنسان  ،وغدا رصيع املرض وهو قادر عىل عالجه  ،وعىل
األحزان واآلالم  ،من ّ
أجل ذلك شددت الفقر وهو يستطيع اكتساب الرزق ،وعىل
اآليات واألخبار عىل التحيل بالصرب هضم احلقوق وهو قادر عىل اسرتدادها
واالعتصام به :
وصيانتها.

ومن الواضح أن ما جيرد املرء من فضيلة
الصرب  ،وخيرجه عن التجلد  ،هو اجلزع
املفرط املؤ ّدي إىل شق اجليوب  ،ولطم
اخلدود  ،واالرساف يف الشكوى والتذمر
أما اآلالم النفسية  ،والتنفيس عنها بالبكاء
فإنا
أو الشكاية من متاعب املرض وعنائه هّ
من رضورات العواطف احلية  ،واملشاعر
النبيلة  ،كام قال صىل هّ
الل عليه وآله عنده
وفاة ابنه إبراهيم  (:تدمع العني  ،وحيزن
القلب  ،وال نقول ما يسخط الرب ) .
(  ) 2الصرب عىل طاعة هّ
الل والتصرب عن
عصيانه :من الواضح أن النفوس جمبولة
عىل اجلموح والرشود من النظم االلزامية
والضوابط املحددة حلريتها وانطالقها يف
مسارح األهواء والشهوات  ،وإن كانت
باعثة عىل إصالحها وإسعادها  .فهي ال
تنصاع لتلك النظم  ،والضوابط إال باالغراء
 ،والتشويق  ،أو االنذار والرتهيب .وحيث
كانت ممارسة طاعة هّ
الل عز وجل  ،وجمافاة
عصيانه  ،شاقني عىل النفس كان الصرب عىل
الطاعة  ،والتصرب عن املعصية من أعظم
الواجبات ،وأجل القربات  .وجاءت
اآليات الكريمة وأحاديث أهل البيت
مشوقة إىل األوىل ّ
وحمذرة
(عليهم السالم) ّ
من الثانية بأساليبها احلكيمة البليغة:قال
الصادق عليه السالم  « :اصربوا عىل طاعة
هّ
الل  ،وتصربوا عن معصيته  ،فإنام الدنيا
ساعة  ،فام مىض فلست جتد له رسور ًا وال
حزن ًا  ،وما مل يأت فلست تعرفه  ،فاصرب
عىل تلك الساعة  ،فكأنّك قد اغتبطت » .

(  ) 3الصرب عىل الن َِّعم :

كيف تكسب الصرب :

وهو  :ضبط النفس عن مسوالت البطر واليك بعض النصائح الباعثة عىل كسب
والطغيان  ،وذلك من سامت عظمة النفس الصرب والتحيل به :
 ،ورجاحة العقل  ،و ُبعد النظر .
 – 1هل ان املصيبة التي حلت بك انت
فليس الصرب عىل مآيس احلياة وأرزائها قادر عىل حلها ؟ فكر جيدا فان مل تستطع
بأوىل من الصرب عىل مرساهتا وأشواقها ،
فاعلم اهنا بامر خارج عن ارادتك وعليك
الصرب عليها
ومفاتنها  ،كاجلاه العريض  ،والثراء
الضخم  ،والسلطة النافذة  ،ونحو ذلك - 2 .التفكر بااليامن املطلق باهلل عز وجل
حيث أن إغفال الصرب يف الرضاء يفيض إىل وعدم اجلزع الن اجلزع ال يؤدي اىل حل
اجلزع املد ّمر  ،كام يؤدي إمهاله يف الرساء إىل عليك بالدعاء
البطر والطغيان ّ « :
إن االنسان ليطغى  ،أن
 - 3تفهم واقع احلياة  ،وأهنا جمبولة عىل
رآه استغنى » ( العلق  ) 7 - 6 :وكالمها
املتاعب واهلموم فليس كل ما تتمناه حتصل
ذميم مقيت .واملراد بالصرب عىل النعم هو:
عليه
رعاية حقوقها  ،واستغالهلا يف جماالت
العطف واالحسان املادية  ،أو املعنوية  - 4 :االعتبار والتأيس بام عاناه االئمة عليهم
كرعاية البؤساء  ،وإغاثة املضطهدين  ،السالم السيام مصيبة احلسني عليه السالم
واالهتامم بحوائج املؤمنني ،والتوقي من وذلك من حمفزات اجللد والصمود .
وقال عليه السالم  « :الصرب صربان  :مزالق البطر والتجرب .
 - 5التسلية والرتفيه بام خيفف آالم النفس
فالصرب عند املصيبة َ ،ح َسن مجيل  ،أفضل
 ،وينهنه عن الوجد  :كتغري املناخ  ،وارتياد
حرم هّ
الل عز وجل
من ذلك الصرب عام ّ
ليّ
املناظر اجلميلة  ،والتس بالقصص املمتعة،
ليكون لك حاجز ًا » .
واألحاديث املشوقة النافعة .
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فقهية

�سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)

حياتك والدين
�س�ؤال العدد
هل يعترب اال�شهاد يف
الرجعة ؟

�س�ؤال العدد ال�سابق
ي�سبح اجلنني يف رحم
�أمه ب�سائل يخرج
حني الوالدة�أو قبلها
ممزوجا بالدم �أحيانا
وبدونه �أخرى  ،فهل
هذا ال�سائل طاهر �إذا
خرج بدون دم ؟

اجلواب

نعم طاهر يف هذه
ال�صورة .

ال�س�ؤال� :أود اال�ستف�سار منكم بخ�صو�ص الكالم مع املخطوبة دون عقد هل يجوز الكالم معها؟
اجلواب :هي قبل العقد ب�شرائطه �أجنبية ،ال يجوز احلديث معها مبا يثري او مع خوف الوقوع يف احلرام.
ال�س�ؤال :هل يجوز للمر�أة �أن تتكلم مع الرجال يف با�ص �أو مدر�سة �أو يف �شارع �أو دكتور ما ي�ؤدي اىل حمرم؟
اجلواب :ال يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام ويجوز مع االمن منه اذا مل يت�ضمن الكالم ما يثري ال�شهوة وعليها �أن ال
وحت�سنه وال الرجل ي�ستمع اىل �صوتها بتلذذ جن�سي.
ترقق �صوتها ّ
ال�س�ؤال :هل يجوز التحدث مع الأجنبيات عن طريق ال�شات يف �أمور احلياة العامة ؟
اجلواب :ال يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام .
ال�س�ؤال :هل يجوز النظر اىل امل�سل�سالت واالفالم االجنبية والعربية؟
اجلواب :ال جتوز متابعة االفالم املذكورة وغريها اذا كانت ت�ؤدي اىل االنحطاط اخللقي والفكري للم�شاهد كما ال
جتوز م�شاهدة االفالم اخلالعية مطلقاً على االحوط وجوباً .
ال�س�ؤال :هل يجوز للرجل وزوجته النظر للأفالم املبتذلة ؟
اجلواب :ال يجوز.
ال�س�ؤال :ما هو تعريفكم للرجعة ؟
اجلواب :الرجعة عبارة عن ( رد املطلقة الرجعية يف زمان عدتها اىل نكاحها ال�سابق ) فال رجعة يف البائنة وال يف
الرجعية بعد انق�ضاء عدتها  ،وتتحقق الرجعة ب�أحد �أمرين:
(االول) ان يتكلم بكالم دال على ان�شاء الرجوع كقوله( :راجعتك) ونحوه.
(الثاين) ان ي�أتي بفعل يق�صد به الرجوع اليها  ،فال يتحقق بالفعل اخلايل عن ق�صد الرجوع حتى مثل النظر ب�شهوة
 ،نعم يف حتققه باللم�س والتقبيل ب�شهوة من دون ق�صد الرجوع ا�شكال فال يرتك مراعاة االحتياط بتجديد العقد �أو
الطالق  ،واما الوطء فالظاهر حتقق الرجوع به مطلقاً وان مل يق�صد به ذلك.
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حوارات فقهية

8

المطهرات

يقول حسن وان��ا م��ع ايب يف طريقنا لزيارة
احد اقاربنا انتهزت الفرصة لكي احاور ايب
بخصوص الطهارة من النجاسة فسالت ايب
عن كيفية الطهارة من النجاسة فاجابني:
هنالك عدة مطهرات اوهلا املاء  ،وهذا املاء
نوعان مطلق ومضاف .
 وما املاء املطلق ؟ املاء املطلق هو املاء الذي نستخدمه ويبقىاملاء مطلقا حتى لو اختلط مع قليل من الطني
أو الرمل كمياه الشطوط واألهنار .
 واملاء املضاف  . .؟ املاء املضاف تعرفه بسهولة من إضافة لفظآخر إىل املاء كلام نطقت به  ،فتقول  :ماء الورد
ماء الرمان وهذا املاء ذكرته لتعلمه وحديثنا
ليس عنه ثم إن املاء أو املاء املطلق عىل قسمني :
معتصم وغري معتصم .
 ماء معتصم ! ! ماذا تعني ؟ املاء املعتصم هو املاء الذي ال يتنجس بمالقاةالنجاسة إال إذا تأثر هبا لونه أو طعمه أو رائحته
 ،وامل��اء غري املعتصم هو امل��اء ال��ذي يتنجس

بمجرد مالقاته للنجاسة وإن مل تتأثر هبا إحدى
صفاته الثالث  :لونه أو طعمه أو رائحته .
 وما هي املياه املعتصمة ؟  -هي : - 1املاء الكثري  :وهو ما بلغ قدر الكر أي ما
كان مكعبه  36شربا  ،كامء األسالة ( الصنبور)
ذاك الذي يصل إىل بيوتنا من خزانات املياه
الكبرية املنترشة يف املدن أو من حمطات ضخ
املياه  ،وماء خزاناتنا املوضوعة عىل سطوح
منازلنا إذا كانت بحجم الكر  ،وماء خزاناتنا
الصغرية إذا اتصل هبا ماء اإلسالة ( الصنبور )
ما مل ينقطع .
 - 2ماء البئر .
 - 3امل��اء اجل��اري  :كمياه األهن��ار والروافد
واجلداول والعيون .
 - 4ماء املطر أثناء هطوله .
هذه هي املياه املعتصمة  - .وما هي املياه غري
املعتصمة ؟
 ه��ي مياه األح���واض الصغرية واألواينوالقناين والكؤوس ونحوها من املياه الراكدة
غري ماء البئر  .التي يقل مقدارها عن الكر

ويصطلح عليه ب ( املاء القليل ) وقد عرفت أهنا
تتنجس بمجرد مالقاهتا للنجاسة .
 واملاء املضاف ؟ حكمه حكم املاء القليل يتنجس بمالقاتهللنجاسة س��واء أكانت كميته كبرية أم قليلة
كالشاي مثال  ،وتلحق باملاء املضاف السوائل
األخ��رى كاحلليب والنفط وحماليل األدوي��ة
وغريها وأهنا تتنجس بمجرد مالقاهتا للنجاسة.
واعلم يا ولدي انه كل ماء قليل اتصل به املاء
الكثري صار كثريا فيكون معتصام ما مل ينقطع
عنه  ،فخزان املاء الصغري إذا جرى عليه أنبوب
اإلسالة صار كثريا  ،وماء القدر املوضوع يف
املغسلة إذا فتحت عليه أنبوب امل��اء املتصل
بالكر  ،فاتصل ماء القدر بامء األنبوب صار
ماء القدر كثريا  ،كل ذلك  ،ما دام االتصال
موجودا وهكذا . .
وقبل ان اساله وصلنا اىل بيت اقاربنا فقال يل
ايب اجل اسالتك اىل طريق العودة
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اعالم النساء

عاتكة بنت
ّ
المطلب
عبد

(رضوان اهلل عليهما)

قرابتها بالمعصوم
عمة رس��ول اهلل(ص�لى اهلل عليه وآل��ه)،
ّ
وعمة اإلمام عيل(عليه السالم).
ّ
اسمها ونسبها
عاتكة بنت عبد ّ
املطلب بن هاشم.
ُأ ّمها
فاطمة بنت عمرو بن عائذ املخزومي.
زوجها
أبو ُأمية حذيفة بن املغرية املخزومي.
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من أوالدها
ُ
زهري ،عبد اهلل ،أ ّم سلمة هند( ،)1قريبة.
إسالمها وهجرتها
«ثم أسلمت عاتكة بنت
قال ابن سعدّ :
عبد ّ
املطلب يف ّم��ك��ة ،وه��اج��رت إىل
املدينة»(.)2
رؤيتها
رأت يف منامها رؤي��ا قبل غ��زوة بدر،
مفادها :هّأنا رأت راكب ًا أخذ صخرة من
جبل أيب قبيس ،فرمى هبا ركن الكعبة،

فتفلقت الصخرة ،فام بقيت دار من دور
قريش إلاّ دخلتها منها كرسة غري دار
بني زهرة( ،)3وبالفعل صدّ ق اهلل تعاىل
رؤياها ،إذ وقعت معركة بدر وأصاب
قريش ما أصاهبا من اندحار وخرسان
أمام جيش املسلمني.
شعرها
كانت(رضوان اهلل عليها) شاعرة فصيحة
اللسان ،كأخواهتا ُ
األخريات بنات عبد
ّ
املطلب.
وملّ��ا ح�ضرت عبد ّ
املطلب ال��وف��اة ،قال

وقالت عاتكة بنت عبد ّ
املطلب أيض ًا:

لبناته :أبكني ح ّتى أسمع كيف تقلن ،فقالت عاتكة وهي ترثي
أباها:
أعيني ج��ودا بالدموع السواجم
َّ
ِ
ب��دم��ع��ك�ما ب��ع��د ن����وم ال��ن��ي��ام
«أع��ي��ن��ي ُج����ودا وال تبخال
َّ
عىل املصطفى بالنور من آل هاشم
عىل اجلحفل الغمر يف النائبات ك��ري��م امل��س��اع��ي ويف ال��ذم��ام عىل املصطفى باحلقِّ والنور واهلدى
وبالرشد بعد املندبات العظائم
عىل شيبة احلمد وارى الزناد وذى مصدق بعد ثبت املقام»(.)4
وس��ح��ا ع��ل��ي��ه واب��ك��ي��ا م��ا بكيتام
عىل املرتىض للمحكامت العزائم
وقالت أيض ًا:
عىل املرتىض للرب والعدل والتقى
ول��ل��دي��ن واإلس��ل�ام ب��ع��د امل��ظ��امل
ب��دم��ع واك����ف ه��ط��ل غزير
«أال يا عني وحي��ك أسعديني
ٍ
ال وف����رع يف امل��ع��ايل وال��ظ��ه��ور عىل الطاهر امليمون ذي احللم والندى
�ل الناس أص ً
عىل رج��ل أج� ّ
وذي الفضل والداعي خلري الرتاحم
ك���غ���رة ال��ق��م��ر امل��ن�ير
ط��وي��ل ال��ب��اع أروع شيظمي أغ����ر
ّ
أع��ي��ن��ي م���اذا ب��ع��دم��ا ق��د فجعتام
وأب���ك���ي ه���اش� ً
م�ا وب��ن��ي أب��ي��ه ف��ق��د ف��ارق��ت ذا ك���رم وخ�ير
ب��ه تبكيان ال��ده��ر م��ن ول��د آدم
ك��ل أرض إذا ض��ن ال��غ��ن��ي ع�لى الفقري فجودا بسجل وان��دب��ا ك� ّ
وغ��ي��ث� ًا للقرى يف ّ
�ل شارق
ربيع اليتامى يف السنني البوازم» ()6
ف��ق��دن��ا م��ن ق��ري��ش يف ال�براي��ا سحاب الناس يف السنة النرور» ()5

وقالت يف رثاء النبي(صىل اهلل عليه وآله):
«يا عني جودي ما بقيت بعربة سحا ع�لى خ�ير ال�بري��ة أمحد

حممد
ياعنيفاحتفيلوسحيواسجمي وابكي عىل ن��ور البالد ّ
حممد يف ك� ّ
���ل ن��ائ��ب��ة ت��ن��وب وم��ش��ه��د
أنّى لك الويالت مثل ّ
فابكي املبارك واملو ّفق ذا التقى حامي احلقيقة ذا الرشاد املرشد
من ذا يفك عن املغلل غ ّله بعد امل��غ� ّ�ي��ب يف ال�ضري��ح امللحد
أم من ّ
مقيد
لكل مدفع ذي حاجة ومسلسل يشكو احلديد ّ
أم م��ن لوحي اهلل ي�ترك بيننا يف ّ
ك��ل ممسى ليلة أو يف غد

فعليك رمح��ة ر ّبنا وسالمه يا ذا الفواضل والندى والسودد
ه�ّل�اّ ف���داك امل���وت ّ
ك��ل ملعن شكس خالئقه لئيم املحتد

وفاتها

مل تحُ دّ د لنا املصادر تاريخ وفاهتا ،إلاّ هّأنا كانت من أعالم القرن
املنورة.
األول اهلجريُ ،
ّ
ودفنت يف مقربة البقيع باملدينة ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ُ .1انظر :االستيعاب  ،868/3مناقب آل أيب طالب .138/1
 .2الطبقات الكربى .43/8
القمي .256/1
ُ .3انظر :االستيعاب  ،1780/4تفسري ّ
 .4سرية ابن إسحاق 45 :ح.50
 .5الفضائل.46 :
 .6الطبقات الكربى .326/2
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مقاالت

إن كنت ترجو النجاح

قلبوا

الذكريات

من بني افضل االوقات التي تتمتع هبا العائلة
وهي يف بيتها ومن غري اخلروج يف نزهة هي تقليب
التدع جماال الي عارض ان يسيطر عىل تفكريك وجيعلك تشعر باليأس اوراق وصور الذكريات للعائلة والتعقيب عليها
من حتقيق النجاح وال تسمح لنفسك ان ختتلق التربيرات لعدم تفوقك من خالل املواقف التي حدثت  ،فان للاميض نكهة
خاصة تنشط السعادة وتريح االعصاب بل لربام
يف دراستك  ،فبيدك تتفوق وبيدك تفشل .
الطالب املجد الذي يروم النجاح السيام يف الصفوف املنتهية عندما يتعظون منها فان هلا وقعا حسنا يف النفوس .
تتوقف الدراسة الي سبب كان جتده يدرس الدروس املوجودة ضمن
اجلدول االسبوعي وكأن الدراسة مل تتوقف ،الطالب املجد هو من
يتفق مع زمالئه الطلبة ومدرسيه عىل انشاء صفحة عىل الفيسبوك
بغية التواصل واملذاكرة افضل من استخدام هذا الربنامج للهو
وملضيعة الوقت بل والطامة الكربى عندما يكون استخدامه بشكل
ييسء لالخالق .الصفوف املنتهية ملزمة بان ختتم مادة الدرس واذا
ما ضاقت هبم الفرتة الدراسية فالدروس االضافية مع استغالل العطل
والتعطيل استغالال مكثفا الن فرصة العمر هي يف فرتة الدراسة ومنها
حيدد الطالب مستقبله .

الصداقة
والرياضةمهمتان لبناء شخصية الشاب

االنطواء عىل النفس او اختيار الصديق غري
السليم واالبتعاد عن ممارسة أي نوع من
الرياضة هذه االمور تؤدي اىل تكوين شخصية
للشاب غري متكاملة اجتامعيا بل ستعاين من
مشاكل نفسية ،وستؤثر عىل ترصفاته مستقبال
بل حتى عىل عائلته يف حال زواجه .
ليس من الصحيح االهتامم بالدراسة عىل
حساب الرضوريات االخرى للشباب فان
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شخصية الشاب تكون متكاملة عندما يامرس
دوره يف املجتمع بشكل طبيعي والطبيعي
تكون صالته وادبه ودراسته هلا االولوية
ومن ثم عالقته السليمة مع اصدقائه وممارسة
الرياضة.
وعىل العائلة ان تساعد الشاب عىل ان خيطط
حياته كام ذكرنا ال ان يراقب دائام ويوبخ عىل
اقل ترصف يصدر منه او توجه له االسئلة

بشكل مكثف  ،اين خرجت ومن معك وملاذا
مل تقل لنا واترك الكرة والتزم بدراستك ومن
هذا القبيل  ،ويف الوقت نفسه عندما يكون
الشاب ملتزما بدراسته مع ترصفاته املؤدبة
فان عائلته ستشعر بالرضا وتكون لدهيا الثقة
املطلقة بابنهم انه يترصف ترصفا سليام يف
حال تواجده مع اصدقائه  ،فاملوازنة بني اجلد
واللعب رضوري.

صفات

المع ّلم المتميز

هنالك بعض املعلمني يعشقون مهنتهم لذا
جتده حيرص دائام عىل استحداث اسلوب مميز
للتعليم حتى يستطيع رفع املستوى العلمي
للطلبة  ،ويف الوقت ذاته يتابع االخبار
اخلاصة بمستحدثات التعليم حتى يرتقي
بمستواه فاذا ارتقى بمستواه ارتقى الطالب
ايضا بمستواه واهم ما يميز املعلم الناجح
هو:
الثقة بالنفس
اهم عامل جيب ان يتصف به املعلم الثقة
بالنفس السيام وضعنا يف العراق وان اليدب
الياس يف عقله فيكون تدريسه فاشال  ،بل
جيب ان جيالد الظروف وان تكون له الثقة
املطلقة بنفسه حتى ينترص عىل هذه الظروف
الصرب.
قد يعاين من مشكلة مستعصية مع الطلبة
او قلة االدراك فعليه ان يصرب حتى يصل
اىل النتيجة املرجوة من حل املشكلة  ،مثال
صعوبة تلقي الطلبة للامدة فعليه ان يصرب
ويكرر الدرس حتى حيصل عىل النتيجة
االجيابية
التعاطف احلقيقي مع التالميذ.
يعمد املعلمون املتميزون إىل إبداء االهتامم
بتالمذهتم بصفتهم أشخاصا والعمل عىل
مساعدهتم .ومثل هؤالء املعلمني يمتلكون
حاسة سادسة حني يالحظون أن أحد
تالمذهتم بحاجة إىل املزيد من االهتامم ،فضال

عن أن مثل هذا االهتامم يصدر عن طيب
خاطر السيام وأهنم يستثمرون الفرص املتاحة
للتحاور مع التالميذ حول مواضيع خارج
إطار املواد الدراسية املقررة ويعتربون ذلك
جزءا من عملية التعليم.
النظر إىل احلياة عىل نحو خمتلف ورشح املواد
الدراسية وفق روحية متجددة.
التجديد يف اسلوب الدراسة مع النظر بامل
حيوي اىل املستقبل  ،فاملعلمون املتميزون
يلجاون إىل انتهاج طرق واساليب تعليمية
خمتلفة تتباين أو تتكيف مع مدى فهم التالميذ
للامدة الدراسية وجتاوهبم معها
التفاين هبدف حتقيق التميز.
تسعى الصفوة البارزة من املعلمني املتميزين
إىل حتقيق أفضل أداء من جانب التالميذ ومن
جانبهم أيضا ،وهم بذلك لن هيدأ هلم بال
حني حيصل تالمذهتم عىل عالمات ضعيفة
ألن مثل هذا األمرسوف ينعكس عىل أدائهم
التعليمي وكذلك عىل مقدرة التالميذ عىل
التميز .كام يعمد أولئك املعلمون إىل تشجيع
التالميذ عىل تبادل األفكار ويقدمون احلوافز
املناسبة (اعفاؤهم من انجاز أحد الواجبات
البيتية عىل سبيل املثال) هبدف دفعهم للتفكري
خارج إطار مواضيعهم التي يدرسوهنا
واعانتهم عىل تطبيق ما تعلموه وليس جمرد
التفكري بالنجاح يف األختبارات.

تقديم الدعم املتواصل.
يعلم املعلمون املقتدرون أن بمقدور التالميذ
مجيعا أن حيققوا نتائج متميزة إذا تيرست هلم
األجواء املناسبة ،هلذا جيدون يف هتيئة كل
ما له عالقة يف النهوض بمستوى الطالب
والتواصل معهم باستمرار حتى حتقيق التميز
هلم الرغبة يف مساعدة التالميذ عىل حسن
األداء.
لن يعمد املعلمون من النخبة املتميزة إىل
ايقاف عملية التعليم حني يدق اجلرس,
فرتاهم يتواصلون مع التالميذ بعد انتهاء
احلصة الدراسية .كام أهنم يدركون متاما أن
حسن األداء ال يتعلق باحلصول عىل درجة
عالية يف اختبار ما إنام العمل عىل استيعاب
املادة الدراسية والتمكن منها.
االهتامم باألمور احلياتية اليومية.
ال يبدي املعلمون املتمرسون اهتامما ّبين ًا
يدرسوهنا فحسب إنام
باملواضيع التي
ّ
يظهرون محاسة واضحة حيال ذلك .كام أن
محاستهم متتد إىل أشياء أخرى كثرية فهم
عىل سبيل املثال يمتدحون الطقس اجلميل
ويشعرون بالسعادة وهم يتبادلون الرأي مع
التالميذ حول برنامج علمي معني قدم امس
من خالل الفضائيات  .وبسبب محاستهم
العالية فإهنم يسلكون طريق التحدي وليس
السلوك اليومي املعتاد فيخلقون بذلك
الدافعية واحلوافز لدى تالمذهتم.
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تحقيقات

الحالمون باوربا
يعودون الى العراق
بعد خيبة االمل
والحنين الى الوطن
ح�سني النعمة
الحاجة لالمان وعلة العوز
والنقصان وراء هجرتهم؟
ومشقة الغربة ومساس
الكرامة دوافع لعودتهم!

اشهر قالئل مرت عىل كثري من العراقيني الذين
اختاروا اهلجرة من البلد اىل الغرب بالتحديد،
اختيار تسبب هلم بالكثري من االزمات النفسية
والقلق واخلوف من املجهول! ،اثر دوافع
جعلت الكثري منهم ال جيدون سوى اهلجرة
سبيل ،فعملوا عىل اقناع ذاته ما ان جيتاز هذا
السبيل حتى جيدوا فرصا للعيش تضمن له
كرامته التي مل يكتف بإراقتها يف وطنه بسبب
سوء التخطيط بل ذهب ساعيا يف تعريض
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حياته ومن يرافقه للموت دون كرامة..
العديد من اآلباء يرى ظاهرة اهلجرة غري
الرشعية اىل أوروبا وانتشارها أشبه باحلمى
التي اصابت الشباب ,ما أن رأى احدهم
اآلخر مهاجرا حتى قرر دون تفكري االلتحاق
به ,وترك كل يشء وراءه.
جملة «العائلة املسلمة» وجدت يف هذه
الظاهرة ،أهنا القت ترحابا لدى بعض الذي
رآها حقا مرشوعا وبحثا عن حياة كريمة،
بينام عدّ ها البعض اآلخر حماولة خارجية
إلفراغ البلد من ابنائه ..وبني هذا وذاك ,جيرب
ارتفاع تكلفة الوصول الرسمية اىل
الشباب
ُ
َ
اوروبا عىل اختاذ سبل غري مرشوعة لتحقيق
غاياهتم املنشودة ,بالتوجه اىل تركيا ومنها بحرا

اىل اليونان ,يف زوارق مطاطية تفتقد اىل أبسط
رشوط السالمة ,وتعرضهم للغرق او تركهم
يف عرض البحر بضاعة بخسة للمتاجرين
بالبرش..
وبعيدا عن املواقف الرسمية والربملانية
واحلزبية يف العراق ..استقرأت «العائلة
املسلمة » اراء عدد من الشباب الذين كانت
لدهيم رغبة قوية باهلجرة واتفقت اراؤهم عىل
ان اخلروج من البالد يف ظل االوضاع احلالية
افضل قبل ان تسوء اكثر!
وامللفت ان بعضهم من ميسوري احلال أو
من املوظفني ومن هلم اعامهلم بحياة مستقرة
نسبي ًا ..اال ان البحث عن حياة جديدة كان
يعد شغلهم الشاغل.

فاملواطن صالح مريزة ..شاب يف منتصف
العرشينات لديه عمله احلر وجيني له حسب
قوله املال الالزم ليعيش عيشة هانئة مستقرة,
اال ان رغبته باهلجرة يف ظل اخلشية من
املستقبل والذي حسب وجهة نظره ال حيمل
للعراق وشعبه اي بوادر امل او تفاؤل بان
القادم افضل».
ويضيف «كنت مستعدا لدفع اي مبلغ من
اجل الوصول اىل عامل جديد ..عامل بال كتل
كونكريتية وبال سيطرات ال نعرف احلقيقية
منها من الومهية ..عامل بال ارهاب داعش وبال
ميليشيات سائبة».
ويشاركه الراي املواطن يارس جلوب الذي
يبدو ان «موعده مع اهلجرة بات قريبا جد ًا بعد
ان اهنى مجيع متعلقاته ومل يبق لديه اال حتديد
موعد السفر اىل اربيل ومنها اىل تركيا لتبدأ
بعدها رحلة البحث عن املكان االمن يف ظل
ظروف جمهولة العواقب».
فيام ختتلف وجهة الشاب «اركان امحد» الذي
حيمل حرسات وآهات املعاناة التي شهدها
جراء هجرته ،ويطلع «العائلة املسلمة» عن
شدهتا وعظمة خطورهتا ،قائال« :بداية الرحلة
تعرتضها مجلة عوامل :منها خفر السواحل
الرتكي واليوناين الذي يتخذ اجراءات مشددة
ملنع تدفق املهاجرين نحو اليونان ,مبينا أن
أبسط اجراء يمكن ان تتخذه هذه القوات
ثقب الزوارق املطاطية او االستيالء عىل ماكنة
دفعها ،وترك من فيها يف عرض البحر».
ويتابع «ولو جتاوز الالجئ هذه املرحلة بسالم,
يواجه الرشطة املقدونية باملنع من دخول
اراضيها ,باإلضافة اىل سياج من االسالك
الشائكة بني رصبيا وهنغاريا».
ويؤكد امحد الذي عاد للعراق بتاريخ
 2015/11/10وشهود عيان ،أن
«سواحل تركيا الغربية تشهد تراجع ًا واضح ًا
للمهاجرين نحو اوروبا عرب بحر اجية وصو ًال

لليونان نتيجة ارتفاع امواج البحر يف هذه
الفرتة من العام ،ما جعل مسألة العبور بالغة
اخلطورة ،مبينا أن عددا من الشباب العراقيني
غريوا قراراهتم وعادوا اىل البلد خوفا من
املوت».
ويبدى إزاء ذلك خمتصون يف الشأن املحيل
قلقا عميقا من تنامي اهلجرة نحو اوروبا،
جراء عدم اكرتاث الراغبني فيها للمخاطر
التي يتعرضون هلا يف رحلتهم الشاقة هذه،
اذ يلقى البعض حتفه خالل الطريق لتضيع
احالمه الوردية بسبب جتار االعضاء البرشية
او اصحاب زوارق املوت كام سامهم أركان ..
وبدموع خالطت نشوة الفرح بالعودة اىل
الوطن وتنهدات من حلظة الوقوف عىل ذاكرة
ساعات اهلجرة يقول الشاب «سامل حسني»
العائد مع ستني شاب ًا عراقي ًا مهاجرا قادمني من
مدينة فرانكفورت االملانية بعد رحلة شاقة:
«وجدنا ان الوصول اىل بر االمان فيها غري
ٍ
ألسباب غامروا بحياهتم من اجلها».
موفر
وقد كشفت وزارة اخلارجية العراقية عن هذا
العدد وأكدت عرب املتحدث باسمها «امحد
مجال» وجود شكاوى من مهاجرين عراقيني
بمامرسة دول اوربية سياسة متييز يف التعامل
مع طلباهتم للجوء فيها دون سواهم وتركيزها
عىل السوريني جعلت كثريين خيتارون العودة
طواعية اىل بلدهم.
وفيام أمسى طريق اهلجرة واضح ًا بعد ان
كان يف السنوات التي سبقت عملية التغيري
يف العراق غري مرئي وصعب ًا عىل الكثريين،
فالدخول اىل تركيا عن طريق اقليم كردستان
اصبح امر ًا سه ًال وبعدة وجوه كسائح او
للعالج وغريها من االسباب.
ومن العائدين الشاب «مصطفى مجال» 30
عاما يبني أن «معاناة العراقيني تبدأ بعد ان
يتم االتفاق مع سامرسة اهلجرة بمبالغ كبرية
عىل اخلروج اىل أوربا بإمكانات متواضعة

وبقوارب بحرية ما لبث البحر االبيض
املتوسط ان يبتلع الكثريين منهم نتيجة
رداءهتا».
ويضيف أن «من حيالفه احلظ بالوصول اىل
اليونان او مقدونيا فانه يبدا باملعاناة االخرى
بتلقيه التعامل القايس من االجهزة االمنية يف
تلك البلدان والتي ال ختلو ايض ًا من بعض
السامرسة لتمريرهم اىل اماكن اخرى».
فيام تشري تقارير يؤكد خالهلا «روز عزيز
كريم» مسؤول احتاد الالجئني العراقيني يف
تركيا ,اىل اخبار غرق نحو مخسني مهاجرا يف
بحر إجية قرب السواحل اليونانية ,بينهم من
حيمل اجلنسية العراقية ومنهم أطفال ونساء».
ورغم هذه الترصحيات التي تشري اىل خنادق
املوت ،إال أن الشاب «منهل الوزين» اعرب
عن يأسه وجزعه قائال« :مل يبق لدي يف البالد
اي يشء ..انا خريج كلية اهلندسة من جامعة
بغداد بتقدير جيد جدا ال املك الوسيلة
املناسبة للحصول عىل وظيفة ..ال واسطة
لدي وال انتمي ألي حزب او جهة سياسية
كانت او دينية» ،وألنه يف مقتبل العمر يعتقد
أن خروجه من العراق افضل من انتظار
املجهول بال فائدة ..ويغالط ذاته اكثر بأنه
ذاهب ملن يقدر شهادته وكفاءته ..مشريا اىل
انه سيعود اىل البلد برشط توفر اناس يتعاملون
مع العراقيني بوطنيتهم وكفاءهتم وليس
بطائفتهم او انتامئه احلزيب».
اذن االمر بات يف زاوية ضيقة ..واهلجرة اىل
عامل جديد اصبحت حلم الكثريين ..وحتويلها
اىل كابوس تتطلب إجراءات فاعلة يشارك هبا
اجلميع ..واال سنصحو يوما ال نجد من يبني
ويعمر البالد ..وابناؤه يعيدون للقارة العجوز
شباهبا.
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ادبية

هل تبتغني الثواب؟
تقول اﻹعالمية اجلزائرية «خدجية بن
قنا» كنت يف زيارة للواليات املتحدة
األمريكية وذهبت ألحد املحالت
الكربى لرشاء بعض األشياء ،وأثناء
انتظاري لدفع قيمة مشرتياتى ،دخلت
سيدة مسلمة ترتدى حجاب ًا حمتش ًام،
وتبدو عليها عالمات التعب من جر
صندوق ثقيل أمامها ،يبدو أنه ملاكينة
قص احلشائش  ،ذهبت السيدة املسلمة
للموظفة التي جتلس عىل ماكينة احلساب
و دار هذا احلديث :
السيدة املسلمة (يف أدب جم) :سيديت
لقد اشرتيت منك هذه املاكينة باألمس
ب  ٥٠٠دوالر مع عدة أشياء أخرى.
املوظفة (وهي منشغلة ) :و تريدين
إرجاعها؟.
السيدة املسلمة :ال أريد أن أدفع ثمنها !.
املوظفة (وهي ما زالت منشغلة) :ال
أفهم !! أمل تقويل أنك اشرتيتها باألمس،
اذا ِ
كنت تعنني أنك وجدتيها أرخص يف
حمل آخر ،فنحن لدينا سياسة لرد الفرق
و لكن برشط أن يكون معك ما يثبت
سعرها يف املحل املنافس ،فهل معك ما
يثبت؟
السيدة املسلمة :يا سيديت ال هذا وال
ّ
ذاك ،لقد اشرتيت منك املاكينة باألمس
مع املشرتيات األخرى بـ(الكريدت
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كارد) ومحلتها ملنزيل يف ضاحية كذا
(وهذه الضاحية تبعد عن املحل مسافة
ساعتني تقريب ًا) ،و عندما دخلت البيت
و أخذت أراجع الفاتورة ،و جدت أنك
مل حتسبي قيمة هذه املاكينة من ضمن
الفاتورة ،فحاولت االتصال باملحل
حتى ال تتعريض لألذى بسبب ذلك و
لكن ساعات العمل كانت قد انتهت،
فقررت أن آخذ اليوم إجازة من العمل
وأمحل لك املاكينة ،كى تسجليها وأدفع
ثمنها  ،فال تترضري بسببي وال أستخدم
شيئا مل أدفع ثمنه.
وهنا وقفت املوظفة فجأة ويف ذهول
شديد وهي حتدق النظر يف السيدة
املسلمة و متتلئ عيناها بالدموع وأخذت
حتضنها وتقبلها وتقول هلا :أنا ال أفهم،
كيف قررت الرجوع ،لدفع مبلغ هو
باألساس خطئي ،ومحل هذا الصندوق
الثقيل ،وأخذ اليوم إجازة من عملك،
ثم قيادة  ٤ساعات ذهاب ًا وإياب ًا! ملاذا
فعلت كل ذلك؟
ردت السيدة املسلمة باإلنجليزية
وبرباءة شديدة وكأهنا قد ترصفت
ترصف ًا بدهيي ًا :إهنا األمانة It is
 AMANAوأخذت ترشح للموظفة
معنى األمانة يف اإلسالم...
ذهبت املوظفة ملديرهتا يف مكتبها ،وكنا

نراها من خلف زجاج املكتب وال
نسمعها ،و لكن كان يبدو عليها التأثر
الشديد وهي حتكي ملديرهتا ماذا فعلت
السيدة املسلمة ،وبعد دقائق ،مجعت
املديرة املوظفني يف املحل صف ًا واحد ًا
وأخذت حتدثهم عىل موقف السيدة
املسلمة ،التي بدأت عليها عالمات
احلياء الشديد واإلحساس أهنا مل تفعل
غري واجبها الذي تعلمته من دينها،
ثم أخذ اجلميع يسألوهنا يف تلهف
شديد عن اإلسالم وتعاليمه وهي
جتيبهم بمزيج عجيب من الثقة بالنفس
والتواضع واإلخالص..
وبعد أن انتهوا أخذت املديرة ترص بشدة
أن تعطيها املاكينة هدية من العاملني
باملحل ،ولكن اعتذرت السيدة بأدب
عن قبوهلا ،قائلة أهنا تبتغي الثواب
وال تبتغى املاكينة ،فال تريد للامكينة أن
تفسد هذا الثواب الذي هو أفضل بكثري
هلا ..وطبع ًا زاد هذا الرد من إعجاب
الناس هبا ،وبعدها رحلت السيدة يف
هدوء وأنا أشعر بفخر شديد يف داخيل،
فقد ظل حديث اإلعجاب هبا بعد أن
رحلت ليس فقط بني املوظفني ولكن
أيضا بني الزبائن الذين ظل أغلبهم
يتابعون املوقف يف انبهار شديد بالسيدة
املسلمة.

يا �سائلي
عن احل�سني
(عليه ال�سالم)

د� .أماين �سعد يا�سني

يا �سائلي عن احل�سني من هو
يا �سائلي هل تفك َ
ّرت يوم ًا
بنف�س
�أبا الأحرا ِر ما بخل
ٍ
ً
مدر�سة
ونهج احل�سني �أ�ضحى
ُ
حجب ال�سماء �صال ًة
العابر
هو
َ
ُ
ُ
َ
طرق ال�سماء وحي ًا
ال�سالك
هو
على طريق احلقِّ م�ضى ُر َّكب ًا
كيف ال نبكي احل�سني �أنهر ًا

ُ
والع�شق
القمر
ال�شم�س هو
هو
ُ
ُ
يف من ُتتلى � ُ
فرقُ
آيات الوحي ُت َ
يف طريق البرِ ِّ جا َد بها طرقُ
َ
ِّ
طريق احلقِّ يطرقُ
�سالك
لكل
ٍ
ُ
النا�سك باع الدَ ِن ّية يفرتقُ
هو
يف هوى الرحمن روح ًا ينْع ِت ُق
ُ
واخلالئق من حوله ِ�ش َيع تفرتقُ
ني يف اخلليقة عطره ع ِب ُق
واحل�س ُ
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تحقيقات

سلب ميراث المرأة ..

نوع جديد من العنف الممارس ضدها

حتقيق  :مي�ساء الهاليل

نصوص القرآن ال حتتمل التالعب
والشك ...انزهلا اهلل لتكون رشيعة يسري
عليها بنو البرش ...ومل يغفل القران
شيئا..بل راعى كل ما يتعلق باإلنسان..
وكينونته البرشية ..ومن هذا األساس
فهو مل يغفل عن حق املرأة ..ودورها
كمؤسس للحياة شاهنا شان الرجل..
تلك احلياة التي ال تكتمل وتتكامل
إال بوجودمها االثنني معا ...ومن أهم
ما جاء به القرآن ..هو حق املرأة يف
ارثها ..مهام يكن ..عينيا أو نقديا ...مع
االشرتاط أن يكون للذكر مثل حظ
األنثيني ..ولكن رغم تفضيل الذكر
بحصوله عىل ضعف حصة املرأة ..إال
إن املجتمع حافل بمشاكل كثر تتعلق
بحق املرأة الرشعي يف اإلرث والذي
يبخسه إخوهتا ..من الورثة ...بعض
النساء تستعني باملحاكم .وأخريات
يستسلمن للواقع املرير ...لذا فهو نوع
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القا�ضي زايد �شمخي جبار
آخر من أنواع العنف األرسي املامرس
ضد املرأة ...عنف حيوهلا إىل أسرية يف يد
القائمني عليها ...وضعفها كأنثى يقود
الرجل إىل استغالهلا يف هذا اجلانب .
زوج مغدور وحقوق ضائعة :
(ساجدة ) واحدة من الكثريات من
النساء ممن تعرضن هلذا النوع من
العنف إال إن قضيتها خمتلفة وصعبة
ومؤملة التفاصيل ...إذ تقول ساجدة
وهي معلمة:
ـ مل يأخذ إخويت حقي ..بل شقيق زوجي
هو من استوىل عىل حقوقنا...ويريد أن
يستويل عىل الباقي :
فانا أم ألربعة أطفال ..وكان زوجي
ضابطا يف اجليش العراقي ...تم خطفه
من قبل جمهولني ..قبل عدة اعوام
تاركا أربعة أطفال أكربهم يبلغ من
العمر اثني عرش عاما وأصغرهم طفلة
مل تتجاوز الستة أشهر ..كانت الصدمة

بالنسبة يل أشبه باملوت ..فقد كان رجال
طيبا بارا بأهله وأبا وزوجا مثاليا...
مل اخرسه وحدي بل كل من عرفه
خرسه..بعد ميض عام وبعد أن فقدنا
األمل يف عودته ..وحتى اليوم ..إذ مل
نعرف إن كان حيا أم ميتا ...واألخبار
تؤكد انه مات ...فقد قررت أن أبيع
بيتي وقطعة ارض يمتلكها زوجي...
واحصل عىل رواتبه التقاعدية
املرتاكمة..ومن ثم اشرتي بيتا قريبا
عىل مكان عميل وأهيل..إال إن شقيق
زوجي ثارت ثائرته وجاء إىل بيتي أثناء
غيايب ..حني كنت يف السوق ..واخذ
أطفايل ..واحتجزهم لديه ..وقال :لن
تري أطفالك إال بعد أن تتنازيل عن
كافة حقوقك يف مرياث زوجك ..املنزل
وقطعة األرض وحتى رواتبه ...مل يفلح
تدخل أهل اخلري يف املوضوع .وعلمت
بعد فرتة انه كان يبيت نية دنيئة وهي

الزواج يب رغام عني ..باعتباري كنت
من ضمن أمالك أخيه ..واضطررت
للهرب إىل أهيل يف حمافظة أخرى بعد أن
هددين بالقتل إن مل استجب ملطالبه .وقد
حاولت أن أقدم شكوى ضده واهتمه
بخطف أطفايل ومساومتي للتنازل عن
حقوقي وحقوق أطفايل ...إال انه هددين
بقتل األطفال إن قمت بأي ترصف من
هذا القبيل ..ومنذ عدة أشهر وحتى
اليوم أنا مستمرة يف إرسال الوساطات
حتى من شيوخ العشائر عسى أن يعدل
عن رأيه ولكنه مرص ..أنا من ناحيتي
ال اطمع بإرث ولكن مادام لدي أطفال
فمن واجبي ضامن حقوقهم ..أنا منهارة
متاما ..مل أر أطفايل منذ عدة أشهر .
ممانعة الترصف باإلرث:
من ناحية أخرى هناك من يمنع الترصف
باإلرث ألجل غايات معينة ..وحرمان
املرأة من حقوقها ...فاملرأة يمكن أن
تتعرض للمنع عن طريق تعطيل عملية
الترصف بإرثها  ..وجتربة (أم حوراء)
خري دليل عىل ذلك فقد قالت أم حوراء :
ـ كان أيب من أصحاب األمالك ...إال إن

الظروف شاءت أن أتزوج رجال اخرتته
إال انه كان متوسط احلال ...بعد وفاة
أيب طالبت بحصتي باإلرث ..فقط كي
أمتكن من بناء بيت يل وألطفايل كون
حالة زوجي املادية ال تسمح ببناء بيت
...وبقيت أطالب بحقي واطلب من
إخويت بيع أي من األمالك فقط كي
أختلص من اإلجيار ..فهل يعقل أن تكون
هناك أمالك يل حق فيها ..وتبقى جممدة
...ولكن إخويت وقفوا ضدي وقالوا
ألنني امرأة فال حيق يل املطالبة بأمالكي
..إال إذا هم أرادوا تصفية األمالك تلك
..فقلت هلم إذن ال تبيعوا ولكن أعطوين
حصتي من مالكم واعتربوين بعت
احلصة لكم ..ومل يرق هلم هذا احلل أيضا
..واعتربوا إن اختياري لزوج إمكانياته
املادية حمدودة ..هو ذنب ارتكبته ...وعيل
أن أحتمل وزر أخطائي ..وقالوا بان عىل
زوجي أن يتكفل ببناء بيت ..ال أن ينتظر
أن تباع أمالك زوجته ..ومل تفلح كل
أساليب اإلقناع ....مما أسفر عن سوء
عالقتي بإخويت ...وأنا اليوم وبعد مخسة
عرش عاما من وفاة أيب أعاين وأطالب
دون جدوى ..بل وال زلت أسكن يف
بيت مستأجر ...ولوال خمافتي من كالم
الناس ..وحبي ألخويت رغم ما فعلوه يب
..لقمت بوضع األمالك يف إزالة الشيوع
وإجبارهم عىل البيع بابخس األثامن .
يف الريف:
يف الريف ..تزداد معاناة املرأة ..ألن
اغلب الرجال هناك جيدون بان حقوق
املرأة ال تتعدى توفري الطعام والرشاب
هلا ...وقد تستغل املرأة للعمل يف احلقل
..ويكون طعامها مقابل خدمتها ...لذا
فإن موضوع اإلرث يشكل حاجزا
كبريا أمام طموحات املرأة الريفية يف

االستقالل بذاهتا والتخلص من سيطرة
الرجل عليها ماديا ومعنويا ..فناجحة
مثال ..امرأة ريفية ..خرجت عن إطار
الريف ..بعد أن التحقت باجلامعة
...واستطاعت أن تتعني كمدرسة يف
إحدى املدارس ...تقول :
ـ أهم األسباب التي دعتني إلكامل
دراستي يف اجلامعة ..رغم رفض األهل
هو استقاليل املادي ..الن الرجل هنا
يستغل املرأة بسبب حاجتها املادية
..واعرف بأنني قد ال احصل عىل حقي
من ارث والدي ..بعد عمر طويل طبعا
..لذا آثرت إكامل دراستي واالستقالل
ماديا عن طريق تعييني يف إحدى املدارس
...حتى ال أقع حتت رمحة إخويت ....
وقد أضافت حول إمكانية الشكوى يف
املحاكم من اجل حصول املرأة عىل حقها
يف اإلرث:املرأة الريفية والعراقية عموما
..تتمتع بأصالة وهي بذلك ال يمكنها أن
تقدم شكوى ضد األخ واألب والقريب
وحتى الزوج ..مهام حصل ..ألن
ذلك يقع خارج إطار أعرافنا وتقاليدنا
املتوارثة ..بل ويعيب املجتمع عىل املرأة
أن تقدم شكوى ضد أي احد من أقارهبا
املقربني ..لذا فهي تضطر إىل حتمل
كل يشء ..حتى ال تقع يف هوة العيب
..والعار..
*رأي القانون:
القانون يفصل يف هذا املوضوع ..كام
الدين..وقد ال خيشى البعض تعاليم اهلل
التي سنها للبرشية ..كوهنم أناس غري
ملتزمني أخالقيا أو دينيا ..وال هيمهم
سوى احلصول عىل غنى رسيع حتى ولو
عىل حساب رضيعاهتم من النساء...لذا
فيمكن أن يلعب القانون يف هذه احلالة
دوره
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تحقيقات
ـ القانون واضح ..فقانون األحوال الشخصية مستوحى من
الرشع وبالتايل ..فإن الرشع جييز للمرأة أن تأخذ نصف ارث
الرجل ..واآلية القرآنية دلت عىل ذلك بوضوح «للذكر
مثل حظ األنثيني» ولكن املجتمع بطبقاته املتعددة قد يعمل
عىل حرمان املرأة من مرياثها أو منحها إياه ..فهناك مذاهب
مثال تعطي للمرأة حقا مثل حق الرجل ..وهناك بيئات يف
جمتمعنا حترم املرأة من حقها الرشعي يف اإلرث عىل اعتامد
إن هذا اإلرث سيذهب إىل رجل غريب أال وهو زوجها
...وهذا أيضا خمالف للرشيعة ..ونحن يف املحاكم نعمل
عىل إعطاء احلق لصاحب احلق ..وال يسعنا يف هذا املجال
إال أن ندعو كل امرأة حرمت من مرياثها لتقديم شكوى
يمكننا من خالهلا استحصال حقها يف املرياث رغام عمن
يمنعها ألنه حق اهلل قبل كل يشء ...فهل جيوز أن نبخس
حق اهلل ؟..ولكن مع كل األسف فإن عاداتنا جتعل املرأة
متهيبة من دخول املحاكم وتوجيه شكوى ضد ذوهيا حتى
لو كانت صاحبة حق ..
*اإلرث هو مشكلة أخرى مضافة إىل املشاكل التي تعاين
منها املرأة ..وأسباهبا تتفاوت بني جهل املرأة بحقوقها....
وظلم املجتمع هلا ....مما جيعلها تقبل بأبسط احللول.وهي
كذلك منذ وقت طويل ..لذا فهي بحاجة إىل توعية حقيقية
بأمهية حقها يف ارثها شأهنا شأن الرجل .
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ولدي اعلم

ان ا�سرائيل والوهابية �سبب م�آ�سي الب�شرية

ننظر بعني ملؤها االمل اىل اطفالنا لكي نراهم
غدا رجاال يتحملون مسؤولياهتم اجتاه احلياة
ننظر اليهم وهم يلعبون الكرة يف االزقة
وعندما يتعبون يدخلون بيوهتم ليرشبوا او
ياكلوا وال يعلمون كيف نكد ونعمل من اجل
لقمة العيش .
بعض اطفالنا وال اقول اغلبهم اصابتهم
امراض نفسية وهم يف املهد ملا جرى يف
العراق والبعض االخر حياول اباؤهم تعبيد
طريق املستقبل هلم واالكثر من االباء شغلهم
الشاغل كيف سيكون املستقبل عندما يرون
ما جيري االن؟!!  ،نعم هنالك من يصاب
باالحباط واخلشية عىل ولده  ،وال عجب
اذا عندما يتشوش املستقبل امام االبناء فاهنم
سيلومون االباء .
ولدي اعلم انني مل ابخس ال جهدا وال ماال اال

وبذلته من اجلك  ،ولكني احب ان اعلمك
ياولدي اذا ما رايت مستقبال جمهول او اسود
ان السبب هو ارسائيل وصنيعتها الوهابية وال
تتهمني بالقصور.
الكالم الفارغ الذي يتحدث عنه السياسيون
واملطبلون ان ارسائيل دولة موجودة هذا نعم
النه ال حول لنا يف ردهم بسببهم اي حكام
العرب واذا ما سكتنا فلتعلم ارسائيل ومن
بمعيتهم اننا ُنع ّلم اوالدنا اهنم العدو االول .
املرتزقة االمريكية التي تنبت اظافرها
املسمومة يف اجلسد العريب هي الجل ارسائيل
وصنيعتها الوهابية فام من مكان مضطرب يف
العامل اال واالجندة االرسائيلية واالمريكية
والوهابية هلا حضور .
ولدي ع ّل ْم ابناءك عىل اعدائك ان الدمار الذي
حلق يف بلدنا سببه ارسائيل والوهابية وانا اقول

لك ارسائيل وال اقول الكيان الصهيوين الن
هذا االسم اصبح هو املشاع وحتى ال تلتبس
عليك االسامء فانا اقول ارسائيل النه االسم
املفضل للكيان الصهيوين  ،اما لو سالتني
كيف يكونان سبب دمار بلدنا وال وجود هلم؟
اقول لك ان اخلبثاء من السياسيني العراقيني
هم االجندة التي تعمل بامرهتم وعىل غرارهم
حكام العرب من املغرب اىل العراق فمنهم من
ينفذ خمططاهتم ومنهم من يسكت الجلهم.
لو حانت لك الفرصة ويف اي وقت سواء
بالكلمة او االشارة او العمل للرد عىل
ارسائيل او الوهابية فافعل ذلك ياولدي
النك ان سكت ستكون شيطانا اخرس ساهم
يف تثبيت دعائم الباطل وسيتحمل هذا الوزر
ابناؤك .
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قراءة في كتاب

«الزواج من العقد
الى الزفاف»
كتاب يسهم في ترسيخ
دعائم الحياة الزوجية،
ويستطرد في بناء سلوكيات
الزوج والزوجة واثرهما نفسيا
وعلميا واجتماعيا
قراءة  :ح�سني النعمة
هيدف الكاتب «الدكتور رضا باك نجاد»
من خالل مسامهته الفكرية املوسومة
«الزواج من العقد اىل الزفاف» اىل تنشئة
جيل سوي مؤمن ،وهو ما ينوه عنه
بجانب ما يصيب االنسان من ثواب
او عقاب عن كل عمل خري يؤديه او
مفسدة يدل إليها أو يعني االخرين
عىل املبادرة عليها ..فيام جيب ان يعرفه
الزوجان املسلامن.
ويذكر الكاتب يف باب العزوبية ،ان
الوصال حلية الزفاف ،واالنسجام زينة
املولِد ،وان االبوين بعد والدة مولدمها
الشخص الذي يقوي عالقات كل منهام
باألخر ويزيد يف اهتاممها باحلياة يدعوه
اىل ذكر مقومتني اساسيتني يستنبطهام
من اآلية الكريمة {إِ َّن هّ َ
الل ْ
اشترَ َ ى ِم َن
المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َأ ُنف َس ُه ْم َو َأ ْم َوالهَ ُ م بِ َأ َّن لهَ ُ ُم
َ
اجل َّن َة(التوبة ،})111/التي تشري اىل
ان اهلل سبحانه يشرتي من عباده شيئني
مها (النفس واالقتصاد) ليدفع هلام
الفردوس االعىل وفيها احلياة الرغيدة
البعيدة عن اآلالم واملصاعب..
ويدعو اىل ترسيخ دعائم احلياة الزوجية
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التي هيدهيا االسالم اىل الزوج والزوجة
بام يلخص التعبري القرآين باملودة والرمحة
املتأتية من الزواج ،فمنح املرأة التساوي
مع الرجل الذي اعتربت له لباسا وهو
لباس هلا حينام يتطرق القرآن الكريم
اىل ذكرمها بـ(االبوين) واشرتط قبول
كليهام عند عقد القرآن دون ان يمنح
ارجحية ألحدمها عىل االخر ،وجيعل
من هذه املقدمة تبيانا لكامل االنسان يف
الزواج معتربا العزوبية نقصا يفرتض
التخلص منه ونبذه ليحل الكامل حمله..
ويذهب الدكتور نجاد اىل ان اهم
امليزات التي يمكن نخلص اليها يف فكرة
انتقاء الرشيك من اآلية القرآنية املباركة
َ :و َأ ِ
نك ُحوا الأْ َ َيا َمى ِم ُ
الصالحِ ِنيَ
نك ْم َو َّ
ِم ْن ِع َب ِ
اد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن َي ُكو ُنوا ُف َق َراء
الل ِمن َف ْض ِل ِه َو هَّ ُ
ُيغْ نِ ِه ُم هَّ ُ
الل َو ِ
يم
اس ٌع َع ِل ٌ
(النور ،})32/ويبني االشارة القرآنية
يف حق االختيار اىل الزوج مستوضحا
من ذلك ادلة وقصصا قرآنية يقدمها
لبعض من املثقفني ممن يتجاهل حقيقة
التضارب القائم بني العلم والعقل..
وهو مثلام يرهن مفتاح سعادة العائلة

يف باب فكرة الزواج عىل هتيئة الزوجني
مع اجلو االرسي الذي يغذيانه بالتعاليم
الساموية ويقومانه بوصايا االنبياء
واالوصياء واالئمة االطهار (عليهم
السالم) ،فهو يفرتض أن يلتزم الزوج
بتعاليم الدين ألن معلوماته يف اختيار
الزوجة ال تكفي للنجاح يف احلياة
الزوجية.ويشري الدكتور نجاد يف باب
الزفاف بانه منعطف يعرج عنده الفتى
والفتاة املقبالن عىل احلياة الزوجية،
ومن هذا الباب يفتح ابوابا عديدة عن
مشوار الزوجني طيلة زواجهام بني
توجيهات ونصائح وآداب واعامل
ورشح يفي لكل مهتم أو من يعتزم
ولوج احلياة الزوجية عالوة عىل
اسلوب الديناميكية الذي اتبعه الكاتب
بتغذية مؤلفه بام حيتاجه الشباب من فكر
وثقافة اجلامع واالثارة واملثريات وانتقاله
من موضوعة ألخرى بدأ من التأسيس
لفكرة االرتباط اىل الشيخوخة ..
ويلفت انتباه القارئ اىل مجلة مبادئ
قيمية وتنبيهات جمتمعية وتبعات
نفسية واملمنوع يف اجلامع والتامدي عليه

والتغريات النسبية والنوعية لدى الزوجني
بعده ،ويسبق هذا منوها عن املبادرات
التي تسبق اجلامع ليستطرد يف منظار علمي
يدعي انه ال يثري القارئ ألسباب منها قلة
املؤلفات التي تتناول هذا املوضوع ونظرا
لقلة املؤلفني الذين يتطرقون للبحث يف مثل
هذه القضايا ،و ُيلزم بتطبيق التعاليم الدينية
بحذافريها جتنبا للمكروهات اىل جانب
املحرمات من االطعمة عند االستعداد
للجامع ويبني تأثريها بحسب املشهور
العلمي..
ويكشف يف باب شهر العسل انه ليس
مستعارا من الغرب بل انه من االمور
املأخوذة عن املسلمني والذي يتصوره
اجلميع هدية قدمتها احدى الدول الغربية أو
االستعامرية للعامل االسالمي ،ويوضح ذلك
من القرآن الكريم يف رشحه للمهر والصداق
{وآ ُتو ْا ال َّن َساء
واثبات اآلية الكريمةَ :
َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة َفإِن ِط ْب َن َل ُك ْم َعن شيَ ْ ٍء ِّم ْن ُه
َن ْف ًسا َف ُك ُلو ُه َهنِيئًا َّم ِريئًا (النساء ،})4/اىل
العالقة بني النحلة من جهة والصداق واملهر
والنحل (بفتح النون) والعسل اللفظة التي
جاء هبا القرآن الكريم باإلنابة عن منتجه
(النحل) بعد كلمة الصداق مبارشة ..
وبالرغم من العروض التي يتناوهلا الكاتب
يف مؤلفه «الزواج من العقد اىل الزفاف» اال
انه افتقد اىل عنارص مهمة عديدة منها  :وحدة
املوضوع الذي يشتمل عىل العنوان الذي
تصدر كتابه ،فالقارئ يفهم للوهلة االوىل
من العنوان ان الكاتب حيرص ما سيتحدث
عنه ضمن مفهوم هذا العنوان وهي ليست
باستطرادات قليلة انام حتمل القارئ اىل
عوامل اخرى خارج عنوان الكتاب.

اىل ذلك وهو ما جيمع عليه النقاد املحدثون
املستَقبِل (القارئ) هلذا النوع
كيف يستجيب ْ
من املؤثرات ،بالرغم من التشويش امللحوظ
يف بعض املتون اثناء االنتقال من فقرة اىل
اخرى دون االلتفاتة اىل وحدة املوضوع،
وبالرغم من االقتباسات واالستشهادات
واإلشارات الرصحية إال انه افتقر اىل
االستعانة باملعاجم لتوضيح معاين بعض
املفردات التي جيهلها الكثري من القراء ،وال
يستطيع احد نكران أن الكاتب عمل عىل
مبدأ تفاعل القارئ مع حمتوى كتابه كام انه
سعى اىل التكامل يف شمول املوضوع؛ وهو
ما ابعده عن االلتزام بعنوانه ليخرج منه اىل
آداب الرتبية وسلوكيات املتزوجني وبناء
االرسة ورعاية افرادها ومسؤوليتها..
ويذكر ان الدكتور رضا باك نجاد لديه
مؤلفات اخرى منها  :الواجبات الزوجية
للرجل يف اإلسالم  ،و الواجبات الزوجية
للمرأة يف اإلسالم ،فيام جيب معرفته لكل
منهام نفسيا وعلميا واجتامعيا.
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عيادة حواء

الدكتورة ميسلون عدنان عبد الرزاق
تصنف المفهوم الطبي لإلجهاض
وتأثيراته على المرأة الحامل
الإجها�ض مبفهومه الطبي ..هو عبارة عن فقدان اجلنني قبل
الأ�سبوع الع�شرين من احلمل،وهو حالة مر�ضية حتدث خالل �أول
ثالثة �أ�شهر من احلمل ،ومبرور العمر ت�صبح ن�سبة الإجها�ض �أعلى،
هذا ما بينته الدكتورة (مي�سلون عدنان عبد الرزاق) اخت�صا�ص
ن�سائية وتوليد يف م�ست�شفى الن�سائية والتوليد مبحافظة كربالء،
ملجلة (العائلة امل�سلمة ) م�ؤكدة ان االجها�ض حالة مر�ضية �شائعة
بالن�سبة للن�ساء احلوامل ،واملعروف عنها حالة والدة اجلنني قبل
قدرته على العي�ش خارج رحم االم احلامل ،ومع تطور الطب البد
من التو�ضيح ب�أن الفرتة التي حت�سب تختلف ممن يعي�ش يف الدول
النامية عمن هم يعي�شون يف الدول املتطورة واملتقدمة طبيا....
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اعداد �:ضياء اال�سدي

بمعنى ان الدول النامية هلا فرتة تقارب( )28اسبوعا
اي تكملة الشهر السادس من احلمل اما بالنسبة
للدول املتقدمة بام يقارب ( )22_20اسبوعا اي
تكون قد دخلت يف الشهر اخلامس او منتصفه،
ففي حالة خروج الطفل من رحم امه باإلمكان ان
يعيش وذلك لوجود حاضنات وامكانات تساعد
عىل العيش للمولود  ،اما يف حسابات الطب احلالية
ان املريضة التي تلد بفرتة ستة اشهر فامدون نعتربها
حالة اجهاض.
«مضيفة» ان اس��ب��اب حالة االج��ه��اض كثرية
ونستطيع ان نوضح من خالل تقسيم احلمل اىل
ثالث انصاف.
الصنف االول :يكون من اول ثالثة اشهر من

احلمل وبحسب احلسابات والقياسات
ان اول(  ) 13اسبوعا من احلمل تكون
اسباهبا معينة وتكون من الدرجة االوىل
وهي التشوهات اخللقية واالختالف يف
اجلينات الوراثية والكروموسومات.
اما السبب االخر والثاين يكون من غري
التشوهات اخللقية والوراثية يكون فيه
عاد ًة الطفل مل يكمل ثامنية اسابيع يسبب
اسقاط اجلنني(الطفل)،وهناك سبب
اخر ا اصبح شائعا للفرتة احلالية هو
نقص هرمون (الربوجستريون )وذلك
بسبب م��رض تكيس املبايض اصبح
ايض ًا شائعا ،بسبب نقص يف اهلرمون
فعندما يكون احلمل يف الفرتة االوىل
لن يكون محال كامال وناضجا ان صح
التعبري ،وذلك بسبب وجود نقص يف
هذا اهلرمون،ومن املتابعة الطبية نحاول
ان نعطي احل��ام��ل يف االش��ه��ر االوىل
خاصة يف االسابيع (  ) 13االوىل تغذي
املريضة احلمل دون مشاكل فيه واما ما
بعد (  ) 13اسبوعا تبدأ اجلارة تتحمل
مسؤولية هذا اهلرمون وتفرزه وبالتايل
تكون ثباتية الطفل يف رحم امه ونعترب
ذلك من املثبتات .
السبب الثالث ه��و االم���راض التي
تسمى بااللتهابية ال��ذي نقصد هبا
باملصلح املعمول به (التورج ) ونقصد
به امراض القطط املسمى (بداء القطط)
االم��راض االنتقالية الزهرية وغريها
والتي هي قليلة يف جمتمعنا ،فداء القطط
شائع بصورة عالية بسبب تربية اغلب
العوائل تربيتها للقطط والكالب يف
البيوت وينتقل ذلك باملعايشة وعندما
ينتقل ذلك لالم احلامل ممكن يكون
لدهيا اسقاط يف االشهر االوىل التي
تكون يف ( ) 13اسبوعا وهناك سبب

اخر هو اسباب مناعية وجتلطات الدم
ه��ذه االم���راض ه��ي باحلقيقة ليست
شائعة بشكل عال وإنام هي موجودة
وتسبب العديد من االشكاليات كوهنا
هتمل عند اكتشافها علام ان التطور
احلاصل يف مستشفيات العراق عال
بكوادره وأجهزته الطبية وفض ً
ال عن
ذل��ك وج��ود ال��ع��ي��ادات التخصصية
التي تتيح للمريض ممن لديه امكانية
جيدة اج��راء التحاليل والفحوصات
الكاملة واعطاء املرأة تسببت بـ(4_ 3
) اجهاضات متكررة بأخذ عالج ابرة
سيولة ال��دم لكي يتم التخلص من
التجلط وبالتايل الطفل يكمل او اضافة
االدوية اخلاصة باجلهاز املناعي وبالتايل
سيكتمل احلمل هنائي ًا.
امهية مراجعة املرأة احلامل للطبيب اثناء
فرتة احلمل
وأش��ارت د.عبد ال��رزاق اىل رضورة
مراجعة املرأة احلامل اثناء فرتة احلمل
امل��راك��ز الطبية والتخصصية اجابت
قائلة وقد عملت اللجان املختصة يف
جم��ال التدريس بجامعة ك��رب�لاء عىل
توصية الطلبة الذين هم قيد الدراسة
وسيتخرجون يف االي��ام القادمة بان
حي��اول��وا عىل التأكيد وارش���اد النساء
عىل مراجعة املراكز الطبية اثناء فرتة
احلمل وقبلها ممن مل يرزقن باألشهر
االوىل باحلمل وهذا سيساعد النساء
كثري ًا عىل التهيؤ التام لفرتة احلمل
وجتنب االجهاض،مفيدة ان مجيع هذه
االس��ب��اب التي تم ذكرها وجت��اوزت
االربعة تقريبا اكثرها شائعة وأما غريها
قليلة يف جمتمعاتنا الرشقية مثل التدخني
واالدم����ان ع�لى ال��ك��ح��ول باإلضافة
اىل العقاقري االدمانية اوالتعرض اىل

االشعاعات وه��ذه بنسب قليلة اذ مل
تكن موجودة وه��ذه االسباب مجيعا
التي تتعلق يف النصف االول والذي
يبلغ(  ) 13اسبوع ًا .
اما النصف الثاين :فهو اول اسبابه خلل
يف عنق الرحم وذلك عن طريق رخاوة
يف عنق الرحم ليصل اجلنني اىل مرحلة
من العمر ال يتحمل فيها فيسقط اجلنني
وبالتايل ستخرس املريضة الطفل ويكون
العالج له ختييط عنق الرحم لكي يتم
انسداده وهي عملية جراحية بسيطة
 ،وأم��ا لألسباب التي تكون يف هناية
النصف الثاين وبداية النصف الثالث
وال��ت��ي تعترب النصف الثالث واكثر
اسباهبا تشوهات خلقية يف اجلهاز واكثر
يشء يف الرحم ومثال عىل ذلك مشكلة
يف بطانة الرحم وعقدة ليفية وغريها
وه��ذه مجيعها يمكن جتاوزها ورفعها
جراحي ًا .
الوقاية من االجهاض
رضورة مراجعة املرأة احلامل اىل املراكز
الصحية والطبية قبل احلمل يكون يف
غاية االمهية ومثال عىل امهية املراجعة
قد تكون مصابة بمرض (داء الذئب
االمح��ر) لتجنب اع��راض االجهاض
هذا بام خيص داء الذئب االمح��ر،او ما
خيص مرض داء السكري جيب تنظيمه
قبل احلمل بثالثة اشهر لتجنب التشوه
اخللقي كحامض الفوليك لتجنب
س�لام��ة اجلنني،منوهة اىل ان زواج
االقارب احد اهم مسببات االمراض
والتشوه اخللقي ولكن عند املواظبة
عىل الفحص الدوري يسيطر عىل ذلك
وجتنبه .
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حشدنا

االوراق

المتساقطة

نغم امل�سلماين /مركز احلوراء زينب عليها ال�سالم لرعاية الفتيات

يأيت فصل اخلريف ليرسق ارشاقة الربيع
اخلرضاء ،ويأبى ان يغادر إال ان يأخذ
معه ابتسامة الزمن ،فيجمع يف جعبته
كل اوراق االشجار املتساقطة بعد ان
اخذ منها بريقها وحوهلا اىل لون اصفر
باهت ،هكذا هو حال العدو يرسق
االمل من عيون اطفالنا يف غد ومستقبل
مجيل ،فيحول الربيع خريف ًا بارد ًا
مقفر األشجار التي تساقطت اوراقها
برياحه ،ليقطع طريق احللم واالبتسامة،
لذا وألجل ان يكون احلارض واملستقبل
ربيع ًا مليئ ًا باألمل واحلياة ،اعلنت
املرجعية الدينية احلكيمة عن فتوى
اجلهاد الكفائي ،الذي لباه نخبة خرية
من ابناء شعبنا ،محلتهم الغرية والعقيدة
ان يكونوا يف الصفوف االوىل ،فقاتلوا
واستشهدوا  ..فوجدوا ان ما عند اهلل
خري وابقى ،قال تعاىل يف حمكم كتابه :
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«وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهلل
اموات ًا بل احياء عند رهبم يرزقون» .
وهم أحياء يف قلوبنا وضامئرنا أبد الدهر،
نوثق تضحياهتم ،فقادتنا اقدامنا هذه
املرة اىل منزل الشهيد عامر احلجيمي...
بطل من ابطالنا الغيارى وصلنا اعتاب
منزله فإذا بصورته املرشفة ترفرف فوق
داره ،وعند دخولنا نظرنا بالقلوب قبل
العيون ألوالده الثالثة وهم يرتعون يف
ساحة الدار ،براءهتم التي تسكن احداق
اعينهم ابعدهتم عن فداحة الواقع ،فلم
يشعروا بام يدور حوهلم ،يركضون
ويلعبون واصوات ضحكاهتم متأل
فضاء املنزل الذي يتكون من غرفتني،
احداها يسكنها خال االوالد وقد
اصبح معيلهم بعد ان فقدوا املعيل
واحلامي ،والغرفة االخرى تسكنها
عائلة الشهيد غرفة صغرية يمألها

حنان زوجته التي تقبع عىل اوالدها
تلتف حوهلم لتحميهم من الزمن اال
ان يبلغوا أشدهم ،وهي راضية بحكم
اهلل وقضائه وفخورة بزوجها تتكلم
عن اخالقه وشيمه السمحة الطيبة،
وعن شجاعتهم التي اوصلته اىل رشف
الشهادة ،حتمد اهلل وتشكره عىل عظيم
نعمه ،بأن رزقها رجال ً غيور ًا صري
نفسه فخر ًا هلا وألوالدها مدى الدهر،
ورزق ًا آخر يستحق احلمد ان اقر اهلل
عينيها بأطفال ساملني وبصحة جيدة،
هذه هي العقيدة التي حيملها االبطال
وعوائلهم ،وهذا هو بيت عامر الصغري
امليلء بااليامن ،اما نحن ستقودنا أقدامنا
اىل عوائل اخرى من بيوت صاحلة وارس
ٍ مرشفة.

مشرفة
صور
ِّ
للحشد الشعبي

ارسلته وحدته مامورا بايصال جثة شهيد طاهر سقط يف ارض املعركة  ،وضع العلم العراقي عىل تابوته وانطلق به حيث عنوانه،
يعلم اين يسكن  ،يعلم من هي عائلته .
يسري يف الطريق واالفكار تتالطم يف خميلته وتتضارب مع مشاعره وتنتفض نخوته ويعترصه امل الفراق ورسعان من يدحره تلبية
النداء والتحاقه بقافلة الشهداء .
وصل الدار لكي يرد االمانة  ،بدئ احلزن عىل االحبة والبكاء عىل الفراق .
نصبت اخليمة بدا جملس الفاحتة واملامور يقف لكي يستقبل املعزين
انتهت الفاحتة
رزموا اخليمة
رزم مالبسه وحاجياته يف حقيبته ودع عائلته وحثهم عىل الصرب والسلوان
هذا املامور ذهب اىل ساحات القتال لكي يكمل املشوار
والشهيد الفقيد الذي جاء به اىل اهله هو ولده الوحيد
فقده يف االرض لكي تبتهج به السامء
كل هذا وهو رابط اجلاش يعلم ان الطريق الذي يؤدي اىل رفقة سيد الشهداء هو تلبية النداء
ان اليلتفت اىل عواطفه او عواطف من حياول منعه الن مرضاة اهلل ال تنال بالعواطف بل بالعقول وااليامن املطلق بام جاء به من
اجل اجلهاد حلامية العقيدة والدين.
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قضية العدد

والزال التفكري اجلاهلي

لدى البع�ض
من الرجال

كنت اعتقد بان املجتمع قطع شوطا
طويال من الثقافة واملفهومية لكثري
من الظواهر االجتامعية السيام تلك
التي نزلت فيها نصوص حتث عليها
او حترمها بل واصبحت من العادات
والتقاليد اجلاهلية التي اليقدم عليها
احد.
لالسف الشديد تاتينا قضايا لبعض
العوائل نستغرب من هكذا تفكري لدى
البعض من الرجال .
االخت ام هناء  ،اهنا مطلقة وسبب
طالقها اثم يتحمله زوجها  ،هل
تعلمون ماهو سبب الطالق ؟ سببه
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الهنا ولدت له اربع بنات ومل تنجب
ولد ا ،هل تصدقون بان هكذا تفكري
هلكذا رجال موجود.
ام زهراء  ،طلقها زوجها لسبب حيز يف
النفس وستكون له وقفة امام اهلل عز
وجل  ،طلقها الهنا انجبت بنتا رضيرة ،
اي من غري عيون  ،وهل تتحمل الزوجة
هكذا عاهات ؟ نعم قد تكون هنالك
وراثة او تقصري يف العناية الطبية ولكنه
ال تتحمله الزوجة ويمكن معاجلة
االمر ،فكيف اذا كان السبب الوراثي
هو الرجل فامذا ستفعل الزوجة ؟
اب الربع بنات  ،يرفض تزوجيهن

اال بالتسلسل الكبرية ومن ثم التي
من بعدها  ،وهذا ادى اىل عدم زواج
االربع ،لدرجة ان احداهن تتمنى موت
ابيها حتى تعيش حياهتا الزوجية بالرغم
من ان التفكري غري سليم اال انه يؤثر يف
النفس عندما نعلم بان هنالك من يفكر
هبكذا تفكري .
جيب تكثيف االعالم وخطباء املنابر
عىل نقد ونبذ هكذا ترصفات باستمرار
بالرغم من اهنام اي االعالم واخلطباء
هلام الدور املميز يف توعية الناس اال اهنم
اي البعض منهم ال زالوا مل يستوعبوا
الدرس .

القناعة
والطمع

ملكك
لي�س ملكك

التملك والترصف بام يملك امر طبيعي لربام يراه البعض بل الكثريون
انه من حقوقهم الترصفية بام يملكون  ،بعيدا عام اذا كان الترصف سليام
ام غري سليم  ،ولكن مسالة حرية الترصف واقعا مسالة شائكة حتتاج اىل
توضيح  ،وسنجد اهنا ليست حرية بل وفق ضوابط معينة واذا ما التزمنا
هبذه الضوابط سيتضح اننا النملك شيئا  ،جمرد اننا وسائل او وسائط
لتادية امانة .
عندما تعمل وتستحق االجرة واصبحت ظاهرا ملكك ولكن هذا
اليسمح لك بان ترصفها اينام شئت وحتى ان كانت املوارد حالال فمثال
تشرتي مالبس لك وترتك عائلتك جائعة  ،هذا االمر ينطبق عىل بقية
االمور العينية مثال السيارة او البيت او الشجرة  ،فواقعا اهنا ادوات بيدك
يتم اختبارك بكيفية الترصف هبا ومن ثم ترتكها لتقابل رب العاملني يوم
القيامة لتسال عن ترصفاتك هذه .
فام نملك جيب ان النسمح النفسنا الترصف بفوضوية هبا الهنا ستكون
الشاهدة علينا ودليل ادانتنا يوم احلساب.

يف منى كان اإلمام الصادق عليه السالم مع
بعض أصحابه  ،وقد اجتمعوا حوله ،وكان
بني أيدهيم عنب يأكلون منه ،فمر هبم سائل
وطلب منهم مساعدة ،فتناول اإلمام عليه
السالم عنقودا من العنب وأعطاه إياه،
فرفض السائل أخذه قائال :إن كان درمها؟
فقال اإلمام عليه السالم :يسع اهلل عليك،
فذهب السائل ثم رجع وقال :هاتوا
العنقود فقال اإلمام عليه السالم :يسع اهلل
عليك ،ومل يعطه العنقود.
ومل متض حلظات حتى مر عليهم سائل آخر
وطلب املساعدة أيضا فأعطاه اإلمام عليه
السالم مقدارا من العنب ،فقال :احلمد
هلل رب العاملني الذي رزقني .فلام سمعه
اإلمام عليه السالم قال له :مكانك .ثم مأل
كفيه عنبا وناوله إياه فأخذه السائل قائال:
احلمد هلل رب العاملني  .فقال له اإلمام
مكانك .ثم توجه إىل صاحبه وسأله :كم
من الدراهم معك؟ فإذا معه نحو عرشين
درمها فأخذها اإلمام عليه السالم وناوهلا
للسائل .فنطق بشكر اهلل للمرة الثالثة قائال:
احلمد هلل هذا منك وحدك ال رشيك لك.
وما أن سمع الصادق عليه السالم منه هذا
حتى خلع قميصه وأعطاه للسائل ،وهنا
قال السائل :احلمد هلل الذي كساين وسرتين
ثم شكر اإلمام عليه السالم ودعا له بقوله:
يا أبا عبد اهلل جزاك اهلل خريا ،ثم انرصف.
يقول أصحاب اإلمام عليه السالم :ظننا
أنه لو مل يدع له ،مل يزل يعطيه ،ألنه كلام كان
يعطيه محد اهلل.
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ذو االحتياجات

�أ�سا�سياتالتخاطب بلغةالإ�شارة

بمناسبة أسبوع األصم العاملي الذي
حتتفي به اهليئات العاملة مع الصم يف
مجيع أرجاء العامل يف األسبوع األخري من
ايلول كل عام نظمت هذه األساسيات
املهمة عند خماطبة الشخص األصم :
البد من مواجهة األصم وجه ًا لوجه
والتأكد من أن يديك أمامه ،وتذكر
دائ ًام أن األصم ينظر إىل شفاه الشخص
املتعامل معه لذلك جيب استعامل اليد
والكالم يف الوقت نفسه.
حاول عدم جذبه من يديه أو قطع
كالمه مع شخص آخر أو التلويح أمام
وجهه ..ولكن تستطيع الرتبيت عىل
كتفه جلذب انتباهه.
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تكلم بطريقة عادية وكن مرح ًا
فالشخص املرح أفضل من الشخص
العبوس.
يعتقد البعض أن الشخص األصم له
القدرة عىل قراءة الشفاه بشكل أفضل يف
حالة فتح الفم بشكل واسع أو التحدث
ببطء !..هذه ليست حقيقة ولكن حتدث
بطريقة طبيعية وحاول استخدام تعابري
الوجه واليدين والشفاه.
جيب وضع يديك بموضع ال يغطي
فمك فمن األفضل وضع يديك أعىل
الصدر بحيث يستطيع الشخص األصم
النظر إىل اليدين والشفاه يف الوقت
نفسه.

جيب األخذ باالعتبار اختالف
مستويات الذكاء بني الصم فمنهم
الذكي ومنهم األقل ذكاء فحاول معرفة
قدرات الشخص الذي تتحدث إليه.
جيب مراعاة عدم استخدام مجلة طويلة
التعبري .بام أن املحادثة إحدى وسائل
احلصول عىل املعلومات فال ترتدد
بسؤال الشخص األصم أن يبطئ يف
التحدث عندما ال تفهم وال تعطي
إنطباع ًا بأنك تفهم ألن ذلك جيعل
املوقف حمرج ًا بالنسبة لك وللشخص
الذي تتحدث معه ،وال حتاول التكهن
بمعنى إشارات جتهلها ولكن حاول
السؤال عن معنى اإلشارات اجلديدة

الزواج

لذوي االحتياجات الخاصة

لتعطي االنطباع للشخص األصم عن مدى اهتاممك بلغة
اإلشارة.
ال ختجل من التحدث مع الشخص األصم يف األماكن
العامة بلغة اإلشارة فالبد من أن تكون فخور ًا بذلك ألن
الشخص األصم سوف يقدر لك هذا العمل وخيلق مودة
بينكم.
تذكر أن لكل كلمة إشارة فحاول أن تضعها يف موضعها
الصحيح وعند استخدام لغة اإلشارة مع الشخص األصم
ومل يفهمك حاول إعادهتا .وإن مل يفهمك حاول إعادهتا
مرة أخرى وحاول الوصول إليه باستخدام إشارات
خمتلفة وحاول هتجئة الكلمة أو كتابتها أو رسمها ـ إن
استطعت .
ال حتاول االعتذار عند عدم مقدرتك يف التخاطب مع
الشخص األصم وحاول أن تكون مرح ًا فإن الصم
يعرفون أن أي شخص له الرغبة يف تعلم لغة اإلشارة
فسوف يتعلمها من خالل التعليم والتدريب.
حاول التدريب يف أي وقت بالقراءة عن طريق قائمة
بالكلامت اجلديدة والكلامت التي ال تعرفها من خالل
التدريب مع شخص أصم.

تكوين عائلة حق من حقوق االنسان
ذكرا كان ام وانثى وهذا احلق يكون وفق
رشوط تسمح ملن يريد الزواج ان يكون
ارسة  ،وبالتاكيد كثري من حاالت العوق
ال تكون سببا مانعا للزواج ولكن عدم
االهتامم هبذه الرشحية من هذا اجلانب يولد
اثارا نفسية غري سليمة تؤثر عىل ترصفاته
فاالصم او االبكم او الكفيف او الفاقد
الحد اعضاء جسده مثال يده او رجله او
خلل يف نموعظامه رجل او انثى يمكن ان
توجه الرعاية اليهم من قبل جهات معينة
سواء كانت حكومية او منظامت جمتمع
مدين تسعى الن تؤهل هكذا اشخاص من
مجيع ما حيتاجونه باالضافة اىل الزواج  ،هنا
التاكد من بعض االمراض التي ال تؤثر
وراثيا ومعاجلتها ان امكن ذلك .
ونرى ان كثريا من عباقرة العامل هم من
ذوي االحتياجات اخلاصة والكثري منهم
لدهيم ارسة واطفال يفتخرون بابائهم الهنم
ينظرون اىل اخالقهم وعلمهم الينظرون
اىل شكلهم  ،ويمكن ان يكون العوق حمفزا
ودافعا قويا لالرتقاء يف العمل ،العوق
احلقيقي هو من يفقد عقله سواء بمرض
او بجهل.
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منزليات

الى ّربة البيت

حاذري تسخين بعض االطعمة

ان ما يتبقى لديك طعام من وجبة الغداء
وبالطبع معظمنا حيتفظ به لليوم التايل
إلعادة تسخينه وتناوله.
ومن منكن ال تفعل ذلك؟ ولكن هل
تعلمني أن بعضا من األطعمة املطبوخة
عند إعادة تسخينها فإهنا تشكل خطرا
عىل صحتك وصحة ارستك؟ هل
تعرفني ما هي هذه األطعمة؟ إذا كنت
ال تعرفينها فإليك قائمة هبذه األطعمة:
السبانخ
السبانخ من األطعمة التي جيب تناوهلا
مبارشة وال يعاد تسخينها .فالسبانخ
عند طبخها للمرة األوىل تنتج امالح
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النرتات وهي أحد املركبات املفيدة
للجسم .ولكن عند اعادة تسخني
السبانخ املطبوخة تتحول امالح النرتات
اىل أمالح نرتيت وهي مركبات مسببة
للرسطان.
الكرفس
الكرفس يستخدم يف العديد من انواع
الشوربات وخاصة احلارقة للدهون.
ولنفس السبب اخلاص بالسبانخ ال جيب
إعادة تسخني الوصفات التي حتتوي عىل
الكرفس .الكرفس حيتوي عىل امالح
نرتات والتي بعد اعادة تسخينها تتحول
اىل امالح نرتيت ،والتي ذكرنا سابق ًا اهنا
مواد مرسطنة.

البطاطس
البطاطس من األطعممة املفيدة جد ًا،
فهي حتتوي عىل النشويات التي متد
اجلسم بالطاقة .ولكن إذا قمت بطهي
البطاطس فعليك تناوهلا يف نفس اليوم،
وال تعيدي تسخينها يف اليوم التايل
وخاصة إذا كانت مقلية يف الزيت.
فاألطعمة املقلية يف الزيت تصبح ضارة
جد ًا للجسم إذا قمت بإعادة تسخينها يف
اليوم التايل.
البيض
البنجر (الشمندر)
البيض سواء كان مقلي ًا أو مسلوق ًا فإنه
البنجر من األطعمة التي يستحب أن من أكثر األطعمة التي حيذر األطباء
تتناول طازجة .ولكن إذا قمت بطبخ من اعادة تسخينها ثانية .ألهنا تصبح
البنجر فعليك عدم اعادة تسخينه ألنه ضارة جدا وتصل اىل حد اهنا قد تسبب
يصبح ضارا جد ًا للجسم.
التسمم.

الدجاج
الدجاج حيتوي عىل الربوتينات،
والربوتينات تتغري يف تركيبها الكيميائي
إذا ُاعيد تسخينها يف اليوم التايل ،وتسبب
مشاكل يف اهلضم .والدجاج خيتلف عن
اللحم ،ألن الدجاج حيتوي عىل كمية
بروتينات أكثر من اللحم .وإذا ما اقتىض
األمر ان تقومي باعادة تسخني الدجاج
يف اليوم التايل فعليك القيام بالتسخني
البطيء عىل درجة حرارة منخفضة ملدة
طويلة.
المشروم (الفطر)
املرشوم جيب أن يتم تناوله مبارشة بعد
طبخه ،وال جيب أن يعاد تسخينه بأي
حال من األحوال .وإذا ما تناولته يف
اليوم التايل تناوليه بارد ًا .املرشوم املعاد
تسخينه يسبب مشاكل يف املعدة واهلضم
وقد يتسبب يف مشاكل يف القلب كذلك.
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لحياة افضل

كيف ت�صبح زوجا و�أبا مثاليا ؟

الدكتورة مواهب اخلطيب

يسعى كل رجل ناجح ألن يكون أبا
وزوجا ناجحا يف املقام األول ولكن
بعض الرجال قد تأخذهم احلياة العملية
وينسون يف زمحة احلياة الدور اهلام بالنسبة
هلم وهو األبوة  ،ولذلك فسوف نقدم
من خالل هذه املقالة بعض النصائح لك
لتعرف كيف تصبح أبا وزوجا مثاليا؟
أوال :كيف تصبح زوجا مثاليا:
 -1اشعر زوجتك بأنك تثق هبا تفيض
إليها بأرسارك وتعتمد عليها يف بعض
األمور اهلامة يف حياتك.
 -2حافظ عىل مشاعر احلب واملودة
بينك وبني زوجتك وال جتعل احلياة
العملية الروتينية تنسيك أمهية العواطف
واملشاعر بينك وبني زوجتك.
 -3جتنب الصمت عند جلوسك مع
زوجتك بل حتدث معها اخربها بكل
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امور حياتك ما يزعجك ما يقلقك حتدث
معها عن مستقبل أرستكام وأبنائكام وعن
كل أمور حياتكم برصاحة وثقة
جيب أن تقوم بتقديم بعض
-4
التضحيات حتى تستقيم حياتكام وتتوافقا
فيام بينكام وينجح زواجكام وابذل كل
جهدك يف سبيل احلفاظ عىل أرستك
مرتابطة وناجحة.
 -5حاول أن توفر كل متطلبات احلياة
األساسية لزوجتك واعتني هبا جيدا.
النساء حيبن املفاجآت ولذلك
-6
حاول ان تفاجئها من وقت آلخر  ،وكن
سمحا يف تعاملك معها بشكل جيعلها
منجذبة دائام إليك.
ثانيا :كيف تصبح أبا مثاليا:
 -1جيب أن تتحمل مسؤولية طفلك
بحياته ومستقبله منذ يوم والدته وحتى

بلوغه ونضجه
 -2حاول أن تقدم كل سبل الرعاية
لطفلك واعمل عىل تنمية مواهبه التي
تالحظ نبوغه فيها وحبه هلا منذ صغره
 -3جيب أن تعرف أن األبوة تتطلب أن
يقوم األب بتقديم التضحيات من أجل
أبنائه وسعادهتم وأن تتنازل عن راحتك
من أجل توفري كل سبل احلياة الكريمة
هلم.
 -4حاول أن تكون مثال أعىل ألبنائك
وحافظ عىل ذلك وال جتعلهم يفقدون
ثقتهم بك مطلقا.
 -5جيب أن تكون صديقا وموجها ودودا
ألبنائكم حيث أهنم ال يطلبون منك املاكل
وامللبس واملرشب والعالج فحسب بل
إهنم يف حاجة إىل االستفادة من خرباتك
وآرائك يف احلياة ولذلك جيب ان جيدوك
جاهزا ملعاونتهم وإبداء الرأي واملشورة
والنصيحة هلم عند حاجتهم إليها بشكل
ودي ولطيف.
 -6ال ترتد يف أن تقوم بتنفيذ هذه
اإلرشادات اهلامة ألهنا سوف ترتك
أثرا طيبا عىل شخصيت أبنائك وسوف
جتعلهم إناسا ناجحني ومتميزين
فجميعها نصائح هامة وبسيطة ويسهل
عليك تطبيقها فقد اعقد النية عىل أن
تكون األب والزوج املثايل الذي حيتذي
من حولك به وسوف يكون النجاح
حليفك إن شاء اهلل

العنف النف�سي
الدكتور فرحات الأع�سم
هل تعلم اهيا االب الفاضل ان احصائية يف احدى اجلامعات
دلت ان الطفل من سن الوالدة اىل سن اخلمس سنوات يتلقى
( 144000نفي ) مقابل ( 400كلمة اجياب)؟!
من منا مل يتلق عندما كان صغريا سيال من العبارات غري
الالئقة من والديه او احد افراد ارسته املقربني؟
متى ينتبه االباء واالمهات اىل خطر هذه الكلامت ؟ ان العنف
النفيس اشد ايالما ً من العنف اجلسدي حتى الطعام الذي
يتناوله االطفال يؤثر عليهم سلبا او اجيابا..
ولنتذكر جيدا ان الرتبية رضورية جدا ألبنائك والرتبية
ليست رسقة لطفولة االطفال والهي تكبريا هلم برسعة بل
عليك ان تنري هلم درب السعادة بام اعطاك اهلل من عقل ناضج
وفكر صائب فهم الفجر الذي يريد ان يتألق وهم الرباعم
التي تريد ان تتفتح واهنم النسامت التي حتمل معها الربيع
والدفء فعامل ابنك باحلب وتكلم معه كام تتكلم الرجال
وعاميل ابنتك باللطف وتكلمي معها كام تتكلمني مع أترابك
وصديقاتك وكذلك اهيا االب احلنون ءهييئ لك حسن تقدم
اهلدايا ان تبدا بالبنات قبل البنني.
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شبابية

صورتان
إلصرار
الشباب....
الطاقة واحليوية التي يملكها الشباب
تكون يف اقىص قوهتا بالنسبة ملراحل
عمر االنسان ،هذه الطاقة التي يفجرها
يف كل جماالت احلياة بل انه حيب املغامرة
والولوج يف كثري من املغامرات بغض
النظر عن نتائجها اال امرين ال يلجهام
بل خيتلق تربيرات غري منطقية ليقنع نفسه
ويقنع الفاشلني من حوله اال ومها العبادة
والدراسة ،بالنسبة للعبادة فانه يتشبث
بطول االمل عىل امل ان يتوب غدا  ،ولو
قلت له هل تستطيع ان تضمن نفسك
بانك ستبقى عىل قيد احلياة بعد ساعة؟
ان قال نعم فانه امحق بل وحتى ماثوم
وقد يكون رايه من الكبائر النه يشكك يف
قدرة اهلل عز وجل  ،وان قال كال  ،فلامذا
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مل تغتنم الفرصة قل فواهتا؟
وبالنسبة للدراسة فان من بني اكثر
التحججات شيوعا عند الطلبة الشباب
ان املدرس ال يرشح جيدا او املدرسة غري
جيدة او املنهج صعب  ،وكل هذه احلجج
غري مقبولة واليكم هذه القصة لطالب
شكا من الدراسة لدى هبلول فقال له
هبلول  :هل تتابع الرياضة ؟ قال نعم
اتابع كرة القدم  ،ساله هبلول هل رايت
مباراة كرة قدم فاز فيها فريق لعب بعرشة
العبني وعدم اشرتاك اهم العب عنده
بسبب االصابة وهو يف املرتبة السابعة
او املراتب االخرية يف الدوري وفاز عىل
متصدر الدوري هل حدث مثل هذا ؟
فاجاب الشاب نعم وكثري جدا  ،هنا ساله

هبلول  :ملاذا مل ييأس الفريق ويقول نحن
اقل عددا واصابة اهم العب واصال
نحن اقل مستوى من الفريق االخر؟
هنا حتريالشاب  ،ولكن هبلول عاد ليساله
سؤاال اخر :قل يل ياولدي ،كيف فاز
هذا الفريق؟ اجابه الشاب بالعزيمة
واالرصار ،بل مل يفكر باخلسارة  ،هنا
قال له هبلول احسنت ياولدي ،بالعزيمة
واالرصار يمكن ان تنجح فحججك
بخصوص تدين مستواك يف الدراسة
ليست مقبولة
مثلام ترص عىل الرياضة ومشاهدهتا او
ترغب يف املغامرة جيب ان يكون ارصارك
عىل العبادة واملغامرة يف النجاح اذا ما
كانت الظروف غري سليمة يف مدرستك

لكل عملية تجارية هناك ثالث اركان

(بائع بضاعة مشتري)

هل جربت مؤخرا

حيدر مرت�ضى
ويف الوقت الذي نعتقد فيه ان الفيس بوك
هو (البائع) ،وإن املشرتكني هم (املشرتون)،
إال ان احلقيقة ت��ق��ول :إن املشرتكني هم
(البضاعة)!!
أجل فنحن املشرتكني جمرد بضاعة تبيعنا
رشك���ة فيسبوك للمشرتين ال��ذي��ن ه��م:
(أص��ح��اب اع�لان��ات جت��اري��ة ،أصحاب
دعايات سياسية ،أصحاب نوايا خفية!).
وم��ن اح��دى الطرق التي نباع هب��ا! وتباع
هب��ا معلوماتنا الشخصية ،ه��ي خدعة
(االختبارات الشخصية)!

اتصلت باألستاذ (مهند منجد) وهو مدرب
و خمتص يف االعالم املجتمعي ،ألسأله عن
هذه االختبارات ،فيقول« :هذه تطبيقات
مهمتها الوحيدة هي الدخول اىل معلوماتك
الشخصية كامل ًة ونسخها».
ويضيف «تعترب هذه االختبارات من اكرب
الثغرات االمنية التي يقع املستخدمون
العاديون لفيسبوك يف رشاكها ،وتعد االسهل
يف الصناعة والتطوير م��ن اج��ل رسق��ة:
املعلومات والبيانات ،قائمة اصدقائك،
وكلامت املرور للحسابات املرتبطة بحساب

الفيسبوك ،والصور واملنشورات اخلاصة،
ويصبح هلم كامل الصالحية للدخول هلا
واستخدامها».
ويفضل منجد ملن اشرتك هبذه االختبارات:
تغيري كلمة املرور اخلاصة بصفحته! وبدورها
جملة «العائلة املسلمة» تنصح الشباب بـ
«حتكم ب��ذات��ك وخ��ذ زم��ام مشاعرك فان
ادارة ذات��ك تغلق الطريق ام��ام من يستعد
إلقتحامها».
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ارشادات

أطفالنا
و العناية بأسنانهم

إن تعليم األطفال العناية بأسنانهم قد يكون صعبا ,ولكن تعليمهم استعمال فرشاة
األسنان وتعويدهم عليها سيجعلهم يمارسون العناية السنية طوال فترة حياتهم.
العناية المبكرة
والتي تبدأ عندما يكون الطفل يف املرحلة
األوىل من عمره وعند البدء يف خروج
أسنانه .بعد كل وجبة جيب أن تقوم األم
بأخذ قطعة قامش مبلولة أو شاش طبي
مبلول باملاء ومتسح لثة الطفل وهذه
اخلطوة حتقق أمرين:
تزيل الطبقة املوجودة عىل األسنان والتي
تسمى طبقة جريية  Plaqueوهي
عبارة عن لعاب وبقايا طعام وبكترييا,
وإزالة هذه الطبقة حيد من انتشار البكترييا
عىل لثة األطفال.
تعود الطفل عىل فم نظيف باستمرار
ويكون ذلك بمثابة حافز ألن يفريش
أسنانه بحثا عن ذلك اإلحساس الذي
تعود عليه.

األسنان اللبنية

أول األسنان اللبنية تظهر عادة بعد 6
أشهر من الوالدة وإذا مل يعتد الطفل عىل
يدي أمه يف هذا السن فلن يدعها تنظف
فمه إذا أصبح يف السنة الثانية من عمره
مث ً
ال .طبعا يف هذه السن لن يستطيع
الطفل العناية بأسنانه منفردا والبد من
األم أن تساعد الطفل وتفريش له أسنانه
وسيكون األمر سهال بالنسبة هلا إذا عودته
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منذ نعومه اظافره أن تدخل يدها يف فمه.
إن من واجبات األبوين ومسؤولياهتم
العناية بأسنان أطفاهلم حتى يبلغوا
اخلامسة أو السادسة من عمرهم وذلك
لعدم مقدرهتم عىل القيام بشكل صحيح
بالعناية بأسناهنم قبل هذا السن وذلك
عائد لعدم توفر املهارة لدهيم يف استعامل
أيدهيم.

اجعليها مفرحة

من أحد األساليب التي من املمكن إتباعها
هو أن جتعيل طفلك يفرش أسنانك
وستجدين أن ذلك سيكون مضحكا
لكليكام ,وبعد ذلك اجعليه يفرش أسنانه
بنفسه ويف هناية املطاف تكون اللمسات
األخرية لك للتأكد من التنظيف الدقيق
ألسنانه.
جيب استعامل كمية قليلة من معجون
األسنان وذلك ألن اإلكثار من كمية
املعجون جتعل فم الطفل مليئا بالرغوة
وبالتايل قد جتعل العملية منفرة له أو هلا .
وجيب التأكد من أن الطفل ال يبلع معجون
األسنان وان يعتاد عىل بصقه ,إن االبتالع
املستمر ملعجون األسنان يؤدي إىل حالة
تسمى زيادة الفلورايد Fluorosis
وهي عبارة عن ظهور بقع صفراء عىل
األسنان طفلك.

اختيار معجون األسنان
إن حاسة الذوق عند األطفال أقوى
مما هي عليه عند الكبار لذلك قد جتد
رفض من قبل طفلك لنوع ما من أنواع
املعجون لذلك ال ترتدد يف تغري املعجون
إن وجدت عدم قبول له من قبل طفلك .

الفلورايد وأسنان طفلك

مادة الفلورايد رضورية جدا لبناء أسنان
قوية لدى األطفال والطريقة املثىل إليصاهلا
ألطفالنا هي عن طريق ماء الرشب
ولذلك نجد يف الدول الغربية يتم إضافتها
للامء يف حمطات تعقيم املياه قبل إرساهلا إىل
املنازل ولألسف هذه املعاجلة للمياه غري
متوفرة يف الكثري من البالد العربية لذلك
يستطيع األهل رشاء الفلورايد بشكله
السائل وإضافته ملاء الرشب بنسبة واحد
ملليون كام جيب مراعاة هذه النسبة ألن
زيادة الفلورايد يف املاء يؤدي إىل ظهور
بقع صفراء عىل األسنان .Fluorosis
ملاذا كل هذا االهتامم من قبل اآلباء بأسنان
أوالدهم مادامت هذه األسنان ستستبدل
وتزول إن إمهال األسنان اللبنية لألطفال
له عدة عواقب وهي األسنان هلا دور كبري
يف النطق ووجود أسنان صحية يساعد
وبالتأكيد عىل النطق الصحيح لألحرف.

حين األذان يقف الجميع للصالة
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الواحة

اجب بسرعة

المهم
اين تطرق!..
تعطل حمرك سفينة عمالق
استعان اصحاب السفينة بجميع اخلرباء املوجودين،
لكن مل يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح
املحرك ..
ثم أحرضوا رجال عجوزا يعمل يف إصالح السفن
منذ أن كان شابا .
 ... ...كان حيمل حقيبة أدوات كبرية معه،
وعندما وصل ...بارش يف العمل.
فحص املحرك بشكل دقيق ،من القمة إىل القاع.
كان هناك اثنان من أصحاب السفينة معه يراقبانه،
راجني أن يعرف ماذا يفعل إلصالح املحرك.
بعد اإلنتهاء من الفحص ،ذهب الرجل العجوز
إىل حقيبته وأخرج مطرقة صغرية.
وهبدوء طرق عىل جزء من املحرك.
وفور ًا عاد املحرك للحياة.
وبعناية أعاد املطرقة إىل مكاهنا.
املحرك أصلح!
و بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة
اإلصالح من الرجل العجوز
وكانت عرشة آالف دوالر!!!!
أصحاب السفينة هتفوا “هو بالكاد فعل شيئ ًا”
لذلك كتبوا للرجل العجوز مالحظة تقول “رجا ًء
أرسل لنا فاتورة مفصلة”.
أرسل الرجل الفاتورة كالتايل :
الطرق باملطرقة…1.00$
معرفة أين تطرق……9999.00$
العربة:
اجلهد مهم ،لكن معرفة أين تبذل اجلهد يف حياتك
هو الفرق واألهم
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فقه  :لو أدرك املكلف اإلمام وهو يف التشهد االخري من الركعة األخرية ،ماذا
يتوجب عليه آنذاك ؟
تاريخ :من هو السلطان الذي أمر ببناء أول قبة عىل رضيح الشهيد احلر بن يزيد
الرياحي رضوان اهلل تعاىل عليه؟
علوم  :هناك اسم أملاين أطلق عىل أحد املعادن ويعني بالعربية ( العفريت
الصغري ) فام هو؟
ملل ونحل :من هم (املؤلفة قلوهبم) ؟

الصداقة التي قطعت
لعله مل خيطر ببال أحد بأن هذه الصداقة سوف تقطع إىل األبد وان

هذين الرفيقني املتالزمني سينفصالن إىل األبد .فالناس كانوا يعرفون

أحد الصديقني باسم اآلخر أكثر مما يعرفونه باسمه احلقيقي فكانوا
ينادونه برفيق اإلمام الصادق عليه السالم.

وذات يوم دخل الصديقان سوق ّ
بمعيتهم غالم رفيق
احلذائني ،وكان ّ
اإلمام ،كان يميش خلفهم وفجأة التفت رفيق اإلمام إىل الوراء فلم ير

غالم ,ه فمشى عدة خطوات ثم التفت ثانية فلم جيد غالمه أيضا ،ونظر
خلفه للمرة الثالثة فلم يعثر عىل الغالم ،فلقد كان مشغوال بالنظر إىل

ما يف السوق ،وملا أعاد الكرة وقع نظره عىل غالمه فقال له :يا بن
الفاعلة أين كنت؟ فلام سمع اإلمام الصادق عليه السالم هذا الكالم

منه استهجنه ورفع يده وحزب هبا جبهته وقال :سبحان اهلل تقذف

أمه .كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع.

فقال :جعلت فداك يا بن رسول اهلل إن أمه سندية مرشكة.

فقال عليه السالم :فلتكن أمه كافرة ،أما علمت بأن لكل أمة نكاحا،

وأن أبناءهم ليسوا بأوالدنا ثم قال له إليك عني.

ومل يشاهد اإلمام عليه السالم بعد ذلك ماشيا مع رفيقه حتى فرق

املوت بينهام

قصص االبرار ،الشيخ مرتىض مطهري ،التعارف ،ص.84-83

أسئلة ذكاء
ممتازة منوعة و
اختبار و لغز ذكاء
ذكاء جديد  2014و
صعب 2015
غير مكان ( حرك)
ثالث اعواد ثقاب
فقط لتكوين
خمس مربعات
متطابقة بدل
سبعة
 /1ما هو احليوان الذي ال يلد وال يبيض ؟  /2بحركه من إصبعك حيدثك بكل لسان  ..فام هو ؟

 /3ما هو الذي خلف الكلب أينام ذهب ؟  /4ترضب بال سبب  ..و تطري بال جناح  ..و تسبب الفرح و الغضب  ..فام هي ؟
 /5يف الشتاء مخس  ..و يف الصيف ثالث  ..فام هي ؟  /6يوجد يف اسرتاليا و امريكا و اوروبا و ال يوجد يف آسيا  ..فام هو؟
		
 /7من هو الذي تراه وال يراك ؟

 /8ما هو اليش الذي تراه يف الظالم يف كل مكان ؟
/8الظالم

/7الكفيف

/6حرف الراء

/5النقاط

/4الكره

/3ذيله

/2املذياع

/1ذكر احليوان

االجوبة
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إقامة دورات للمكفوفين
بعد نجاح الدورة الثانية التي أقيمت بالعتبة احلسينية املقدسة لتعليم لغة برايل والربنامج

الناطق عىل احلاسوب ولعدم وجود إحصائية باملكفوفني لذا نرجو من األخوة املكفوفني

وذوهيم الراغبني بالتسجيل يف هذه الدورات مراجعة مقر املجلة الكائن يف باب الرأس باحلائر
احلسيني الرشيف.

مستصحبني معهم 2 *:صورة شخصية.

* هوية األحوال املدنية *.البطاقة التموينية أو بطاقة السكن.

* شهادة صحية صادرة عن أي مستشفى تثبت درجة املكفوفني.
* للتواصل واالستفسار يرجى االتصال عىل أرقام اهلواتف:

07801112651 - 07717964640

