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رئي�س التحرير

املوقع على �شبكة االنرتنيت
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من اخالق اهل البيت

تتجلى اهمية ُالعدل عندما
�صار �أ�صال من �أ�صول الدين
ُ
العدل ضد الظلم ،وأداء الحقوق والواجبات،
وهو سيد الفضائل ،ورمز المفاخر ،وقوام
المجتمع المتحضر  ،وسبيل السعادة والسالم .

وقد جمّده االسالم يف القرآن والسنة :

األعظم  ،الذي ال حتىص نعامؤه ،وال تعدّ
آالؤه ؟!

«إن ّ
ّ
الل يأمر بالعدل
قال تعاىل:
واالحسان» ،وقال كذلك« :وإذا قلتم ومتطلبات العدل مع ّ
الل تعاىل تتلخص
يف اإليامن به ،وتوحيده ،واالخالص له،
فاعدلوا ولو كان ذا قربى ».
وتصديق سفرائه وحججه عىل العباد،
وقال الصادق «عليه السالم»« :العدل
واالستجابة ملقتضيات ذلك من التوله
أحىل من الشهد ،وألني من الزبد ،وأطيب
بحبه والترشف بعبادته ،والدأب عىل
ّ
رحي ًا من املسك» .
طاعته ،وجمافاة عصيانه.
أنواع العدل :
 - 2عدل االن�سان مع املجتمع :
للعدل صور مرشقة تشع باجلامل واجلالل،
ّ
وكف
وذلك برعاية حقوق أفراده،
وإليك أمهها:
األذى واإلساءة عنهم ،وسياستهم بكرم
 - 1عدل االن�سان مع ّ
وحب اخلري
األخالق ،وحسن املداراة
الل عز وجل:
ّ
هلم ،والعطف عىل بؤسائهم ومعوزهيم،
وهو أزهى صور العدل ،وأسمى مفاهيمه
ونحو ذلك من حمققات العدل االجتامعي.
وعنوان مصاديقه ،وكيف يستطيع
وقد رسم أمري املؤمنني (عليه السالم)
االنسان أن يؤدي واجب العدل للمنعم
منهاج العدل االجتامعي بإجياز وبالغة،
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فقال البنه« :يا بن ُّي اجعل نفسك ميزان ًا
فيام بينك وبني غريك ،فأحبب لغريك ما
حتب لنفسك ،واكره له ما تكره هلا ،وال
ّ
تظلم كام ال حتب أن ُتظلم ،وأحسن كام
حتب أن حيسن إليك ،واستقبح من نفسك
ما تستقبح من غريك ،وارض من الناس
بام ترضاه هلم من نفسك» .
 - 3عدل الب�شر الأحياء مع �أ�سالفهم
الأموات:
الذين رحلوا عن احلياة ،وخ ّلفوا هلم املال
والثراء ،فمن العدل أن يستشعر األحياء
نحو أسالفهم بمشاعر الوفاء والعطف،
وذلك بتنفيذ وصاياهم  ،وتسديد ديوهنم،
وإسداء اخلريات واملربات إليهم ،وطلب
الغفران والرضا والرمحة من ّ
الل عز وجل
هلم.

وقال الصادق (عليه السالم)ّ :
امليت وتعشقه وبغض الظلم واستنكاره ،وقد
«إن ّ
ليفرح بالرتحم عليه ،واالستغفار له ،كام كان أهل البيت (عليهم السالم) املثل
األعىل للعدل ،وكانت أقواهلم وأفعاهلم
يفرح احلي باهلدية ُتدى إليه».
دروس ًا خالدة تنري لإلنسانية مناهج العدل
ُ -4
عدل احلكام:
واحلق والرشاد .
وحيث كان احلكام ساسة الرعية ،ووالة
وإليكم نامذج من عدهلم :
أمر األمة ،فهم أجدر الناس بالعدل،
وأوالهم بالتحيل به ،وكان عدهلم أسمى قال سوادة بن قيس للنبي (صىل ّ
الل عليه
مفاهيم العدل ،وأروعها جما ًال وهبا ًء ،وآله) يف أيام مرضه« :يا رسول ّ
الل إنك ملا
وأبلغها أثر ًا يف حياة الناس ،بعدهلم يستتب أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت عىل
األمن ،ويسود السالم ،ويشيع الرخاء ،ناقتك العضباء ،وبيدك القضيب املمشوق
فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة،
وتسعد الرعية.
فأصاب بطني» ،فأمره النبي (صىل ّ
الل عليه
 -5عدل رب اال�سرة مع افراد عائلته:
يقتص منه ،فقال له« :اكشف يل
وآله) أن
ّ
وهذه من نوايا العدل فاذا كان االنسان عن بطنك يا رسول ّ
الل ،فكشف عن بطنه،
عادال يف ارسته فانه يكون عادال بني فقال سوادة  :أتأذن يل أن أضع فمي عىل
املجتمع وال يميز بني االبناء والبنات او بطنك ،فأذن له ،فقال« :أعوذ بموضع
بني االبناء انفسهم او بني زوجاته اذا كان القصاص من رسول ّ
الل من النار يوم
له اكثر من زوجة بل اكد االسالم عىل ان النار».
اهم يشء يف الزواج من الثانية هو العدالة فقال (صىل ّ
الل عليه وآله)« :يا سوادة بن
فيام بينهم.
قيس أتعفو أم تقتص؟» ،فقال « :بل أعفو
يا رسول ّ
الل» ،فقال« :اللهم أعف عن
حماسن العدل :
ُ
سوادة بن قيس كام عفا عن نبيك حممد».
ُفطرت النفوس السليمة عىل حب العدل

وقال الصادق (عليه السالم) «ملا ويل
عيل (عليه السالم) صعد املنرب فحمد
ّ
الل ،وأثنى عليه ،ثم قال« :إين ال أرزؤكم
من فيئكم درمه ًا  ،ما قام يل عذق بيثرب،
فلتصدقكم أنفسكم ،أفرتوين مانع ًا نفيس
ومعطيكم؟! قال :فقام إليه عقيل (ريض
اهلل عنه) فقال لهّ :
الل لتجعلني وأسود
باملدينة سواء ،فقال :اجلس ،أما كان
هنا أحد يتكلم غريك ،وما فضلك عليه
إال بسابقة أو بتقوى أن عقي ً
ال سأل علي ًا
(عليه السالم) فقال :إين حمتاج ،وإين
فقري فاعطني ،فقاهلل :اصرب حتى خيرج
عطاؤك مع املسلمني ،فأعطيك معهم،
فألح عليه ،فقال لرجل :خذ بيده وانطلق
به إىل حوانيت أهل السوق فقل له ّ
دق هذه
األقفال ،وخذ ما يف هذه احلوانيت ،فقال:
تريد أن تتخذين سارق ًا ؟ قال :وأنت تريد
أن تتخذين سارق ًا ،ان آخذ أموال املسلمني
فأعطيكها دوهنم؟ قال :آلتني معاوية .قال:
أنت وذاك .فأتى معاوية فسأله فأعطاه مائة
ألف ،ثم قال :اصعد عىل املنرب ،فاذكر ما
أوالك به ع ّ
يل وما أوليتك ،فصعد فحمد
ّ
الل ،وأثنى عليه ،ثم قال :أهيا الناس اين
أخربكم أين أردت علي ًا (عليه السالم) عىل
دينه فاختار دينه ،وإين أردت معاوية عىل
دينه فاختارين عىل دينه».
وقال ابن عباس :أتيته ( -يعني أمري املؤمنني
علي ًا (عليه السالم)) فوجدته خيصف نعال
قومها.
 ،ثم ضمها إىل صاحبتها ،وقال يلّ :
فقلت :ليس هلام قيمة .قال :عىل ذلك .
قلت :كرس درهم .قالّ :
والل ،هلام أحب إ ّيل
من أمركم هذا إال أن أقيم حد ًا (حق ًا) أو
ادفع باط ً
ال.
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فقهية

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

حياتك والدين
�س�ؤال العدد
ما هو حد اللذة
املحرمة؟

�س�ؤال العدد ال�سابق
ال�س�ؤال :هل يعترب
اال�شهاد يف الرجعة؟

اجلواب:

ال يعترب اال�شهاد يف
الرجعة وان كان اف�ضل ،
كما ال يعترب فيها اطالع
الزوجة عليها  ،وعليه
فلو رجع بها عند نف�سه
من دون اطالع احد
�صحت الرجعة وعادت
املر�أة اىل نكاحها
ال�سابق.
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ال�س� ُؤال :ما هي �أهمية النظافة يف ال�شريعة املقد�سة ؟
اجلواب�:أولتال�شريعةاملقد�سةجانبالنظافةوالطهارةق�سماًوافرامناهتماماتها،وملتقت�صريفذلكعلى
ُ
اجلانب املادي الذي يبحث عن حتديد الأ�شياء النج�سة وكيفية التطهري منها وهي التي ت�سمى « الطهارة من
اخلبث » يف امل�صطلح الفقهي ،و�إمنا �شملت اجلانب املعنوي للإن�سان حيث تعتوره حالة من ظلمات النف�س ال
يكون معها م�ؤه ً
ال كمال الت�أهل للتوجه نحو معبوده الكرمي  ،وا�صطلح فقهياً على هذه احلاالت بـ « احلدث»،
وينق�سم احلدث �إىل ق�سمني � « :أ�صغر  ،و�أكرب » ولكل واحد منهما �أ�سبابه وروافعه  ،وجعلت ال�شريعة املطهرة
« الو�ضوء » هو الرافع لأثر احلدث الأ�صغر  ،و « الغ�سل » هو الرافع لأثر احلدث الأكرب  ،وجعلت «التيمم
» بدي ً
ال عنهما يف بع�ض احلاالت الطارئة .و�إمعاناً يف �صقل اجلانب املعنوي للفرد حب ّذت ال�شريعة املقد�سة
للمكلف يف بع�ض احلاالت والأزمنة االغت�سال « كغ�سل اجلمعة وغ�سل ليايل القدر من �شهر رم�ضان » وان مل
ي�صدر عنه �أي من الأحداث  ،وتلك هي التي ت�سمى الأغ�سال امل�ستحبة.
ال�س� ُؤال :ما املق�صود بالقول امل�أثور (النظرة االوىل لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز �إطالة النظرة االوىل
للمر�أة والتمعن بها بحجة �أنها ال زالت نظرة �أوىل جائزة كما يدَّعي البع�ض؟
اجلواب :الظاهر �أن املق�صود بالقول املذكور هو التفريق بني النظرتني من حيث ُ
كون الأوىل اتفاقية عابرة
ُ
فتكون بريئة وال يق�صد بها التلذذ ال�شهوِي ،بخالف الثانية ف�إنها تكون مق�صودة وهادفة طبعاَ فتقرتن بنوع
من التلذذ ،وبذلك تكون �ضارة ،ومن هنا ورد يف بع�ض الن�صو�ص عن �أبي عبد اهلل ال�صادق (عليه ال�سالم) �أنه
قال  :النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب ال�شهوة وكفى بها ل�صاحبها فتنة.وكيف كان فمن الوا�ضح �أن القول
املذكور لي�س يف مقام حتديد النظر ال�سائغ على �أ�سا�س العدد بحيث يعني جتويز النظرة الأوىل و�إن كانت
هادفة وغري بريئة يف �أول حدوثها� ،أو انقلبت اىل ذلك يف حالة بقائها وا�ستمرارها ،لأن الناظر ال تطاوعه
نف�سه من غم�ض النظر عن املنظور اليها  ،وحترمي النظرة الثانية و�إن كانت للحظة واحدة بال تلذذ �أ�ص ً
ال.
ال�س�ؤال :يف حرمة النظر للمر�أة ترد عبارات غري وا�ضحة احلدود عند الكثريين ،فما معنى الريبة والتلذذ
وال�شهوة؟ يرجى �إي�ضاح ذلك للمكلفني ،وهل هذه كلها مبعنى واحد؟
اجلواب :التلذذ وال�شهوة يراد بهما التلذذ اجلن�سي ال�شهوي ،ال مطلق التلذذ ،ولو التلذذ اجلب ّلي للب�شر
احلا�صل من النظر اىل املناظر اجلميلة ،واملراد بالريبة خوف االفتنان والوقوع يف احلرام.

حوارات فقهية
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َ
تطهر الشمس األرض واألبنية؟
كيف
ُ

كــثــر ًا مــا اســمـ ُـع ان الشمس مــن املطهرات
فحملت هذا السؤال كيف اعرف جوابه من أيب
وحاملا اهنينا انا وايب صالة الظهرين حتى بادرته
بالسؤال عن الشمس وكيف أهنا من املطهرات
فأجابني .:
 تطهر األرض وما يستقر عليها من األبنيةواحليطان  ،ويلحق هبا يف ذلك احلرص والبواري
عدا ما تشتمل عليه من اخليوط [ وال تلحق هبا
األبواب  ،واألخشاب  ،واألوتاد  ،واألشجار
وأوراقها  ،والنباتات  ،والثامر قبل قطافها وغري
ذلك من األشياء الثابتة عىل األرض .
 كيف تطهر الشمس األرض والبناء ؟ برشوقها عليها حتى جتف بتأثري أشعتها معزوال عني النجاسة عنها .
 وإذا كانت األرض النجسة جافة  ،وأردناتطهريها بالشمس ؟

 صببنا عليها املاء حتى إذا جففتها الشمسطهرت .
 وإذا تنجست األرض بالبول وأرشقت عليهاالشمس فجفت ؟
 طهرت األرض إذا مل يبق عليها جرم البول . احلــى والـــراب  ،والــطــن  ،واألحــجــاراملعدودة جزء من األرض إذا تنجست بالبول
فجففتها الشمس ؟
 طهرت كذلك . واملسامر النابت يف األرض  ،أو يف البناء  . .؟ [ ليس حكمه حكم األرض  ،فال يطهربالشمس ] .
ونوع اخر من املطهر وهو زوال عني النجاسة
عن بواطن اإلنسان غري املحضة وعن جسد
احليوان .
 -ارضب يل مثال عىل ذلك .

 زوال الدم عن باطن الفم  ،أو باطن األنف ،أو باطن األذن  ،زوال لعني النجاسة
فبمجرد أن يزول الدم يطهر الفم  ،واألنف،
واألذن والعني وهكذا من دون حاجة إىل
تطهريها باملاء .
 وجسد احليوان  . .؟ كذلك جسد احليوان  ،فمجرد أن يزول الدمعن منقار الدجاجة يطهر منقارها  ،وبمجرد أن
يزول الدم عن فم القطة يطهر فمها  ،وهكذا .
 وهل تتنجس اإلبــرة  -إبــرة الــدواء  -إذازرقــت داخــل جسم اإلنــســان أو احلــيــوان ،
فالقت الدم داخل اجلسم ؟
 كال  ،ال تتنجس إذا خرجت اإلبرة من داخلاجلسم وهي غري ملوثة بالدم فمالقاة النجس
داخل اجلسم ال حتقق النجاسة .
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اعالم النساء

َ
فروة
أم
ُّ

(عليها السالم)

آمنت ّ
واتقت وأحسنت
ُ
الصادق (عليه السالم) يف
ـام
ولدَ اإلمـ ُ
بيت اإلمامة وكان أبوه اإلمام حممد بن
عيل (عليه السالم) باقر العلوم بعد النبي
(صـ ّـى اهلل عليه وآلــه) .لسنا هنا بصدد
بيان فضائل أبيه فهي أظهر من الشمس
يف رابعة النهار ونشري هنا إىل فضائل أمه
العاملة واملحدثة وهي فاطمة بنت القاسم
بن حممد بن أيب بكر املك ّناة بأم فروة أو أم
القاسم وقد كانت (عليها السالم) من
الصاحلات القانتات ،ومن أتقى نساء أهل
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زماهنا .قال اإلمام الصادق(عليه السالم)
يف حقها« :وكانت ُا ّمي ممّن آمنت واتّقت
وأحسنت واهلل حيب املحسنني» ( الكايف:
ج ١ص ٤٧٣بــاب مولد أيب عبد اهلل
حممد (عليه السالم) ح )١إنام
جعفر بن ّ
وصف اإلمام (عليه السالم) أمه اجلليلة
من خالل هذه العبارة بجميع األوصاف
الرشيفة كام اكتفى أمري املؤمنني (عليه
الــســام) يف جــواب ّ
مهــام ملا سأله عن
صفات املتقني بقوله( :اِت َِّق ّ َ
الل َو َا ْح ِس ْن

َفــاِ َّن ّ َ
ـن ُه ْم
ـن ا َّتــقـ ْـوا َوا َّلــذيـ َ
الل َمـ َـع ا َّلــذيـ َ
ُم ِْس ُنو َن)
ُ
عاملة علوم أهل البيت (عليهم السالم)
مجعت هذه املخدرة بني العلم والعمل
فــإهنــا كــانــت عــاملــة بعلوم أهــل البيت
(عليهم السالم) وقال أبو احلسن الكاظم
(عليه السالم)« :كان أيب (عليه السالم)
يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل
املدينة»
روى الكليني يف الكايف :رأيت ُا ّم فروة

تطوف بالكعبة عليها كساء ّ
متنكرة ،فاستلمت احلجر بيدها
الس ّنة.
اليرسى  ،فقال هلا رجل ممّن يطوف :يا أمة اهلل أخطأت ُ
فقالت :إنّا ألغنياء عن علمك (.الكايف :ج ٤ص ٤٢٨باب
نوادر الطواف ح ).٦فالظاهر أن الرجل كان من فقهاء العامة
وكيف ال تكون غنية عن فقه العا ّمة وكــان بعلها باقر علوم
األولني واآلخرين (عليه السالم) وأبو زوجها اإلمام عيل بن
احلسني (عليهام السالم) وابنها جعفر بن حممد الصادق األمني
(عليه السالم) وكان أبوها ،القاسم من ثقاة أصحاب اإلمام عيل
بن احلسني زين العابدين (عليه السالم) وأحد الفقهاء السبعة
يف املدينة .وكان جدّ ها حممد بن أيب بكر ،من خ ّلص شيعة أمري
املؤمنني (عليه السالم) وحواريه ،وقد واله اإلمام (عليه السالم)
مرص وكتب إليه عهد ًا ووردت يف فضله روايات عديدة منها :يف
االحتجاج باإلسناد إىل أيب حممد العسكري (عليه السالم) قال:
«قدم مجاعة فاستأذنوا عىل الرضا (عليه السالم) وقالوا :نحن من
شيعة عيل ،فمنعهم أياما ،ثم ملا دخلوا قال هلم :وحيكم إنام شيعة

أمري املؤمنني (عليه السالم) :احلسن واحلسني وسلامن وأبوذر
واملقداد وعامر وحممد بن أيب بكر الذين مل خيالفوا شيئ ًا من أوامره»
قتله معاوية بمرص ،وقد ترحم أمري املؤمنني(عليه السالم) وقال
حي مرزوق (اإلرشاد :ج ٢ص ٣٩٣خرب وفاة
يف حقه :انّه شهيد ّ
أيب بكر ومعاذ بن جبل)
ٌ
حمدثة وراوية
يعب عن اإلمام
كانت أم فروة يف كامل اجلالل والكرامة حتى كان ّ
الصادق (عليه السالم) بابن املكرمة( .)٩وقد روت هذه السيدة
اجلليلة عن أهل البيت (عليهم السالم)روايات عديدة ،منها ما
السجاد (عليه السالم) حيث قال هلا« :يا ُا ّم فروة
روته عن اإلمام ّ
إين ألدعو اهلل ملذنبي شيعتنا يف اليوم والليلة ألف مرة ،ألنّا نحن
فيام ينوبنا من الرزايا نصرب عىل ما نعلم من الثواب ،وهم يصربون
عىل ما ال يعلمون»( الكايف :ج ١ص ٤٧٣باب مولد أيب عبد اهلل
حممد (عليه السالم) ح)1
جعفر بن ّ
عاشت سعيدة وماتت سعيدة.
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مقاالت

ُ
السلبية
االثارُ

ألفالم العنف (االكشن)

مل تفتأِ القوى االستكبارية عن استخدام
كل الوسائل املتاحة من اجل نسف القيم
واالخالق التي يتمسك هبا االنسان ،وهذه
القيم تبدأ بالتجذر عند مرحلة الشباب فاذا
نسفت ضاع الشباب.
يف عقود سابقة طغت عىل ثقافة الشباب
الفساد اجلنيس من خالل عرض افالم
موجهة بشكل مدروس من حيث اللقطات
واملضمون هلذه االفالم اهلابطة ،االن
طغت عىل الساحة السينامئية افالم العنف
(االكشن) وهذه االفالم يتم اختيار القصة
والسيناريو واملمثلني واالخراج والديكور
بشكل مدروس ودقيق وبأرشاف عدة
جهات ختصصية من حيث دراسة رغبات
الشباب واحلالة النفسية التي يعيشوهنا
وكيفية التالعب بمشاعرهم ،والبعض منها
يتم اخراجه عىل املدى البعيد ،هذه االفالم
تعتمد عىل عدة امور منها:
اوال :هتيئة شخصية املمثل الذي يؤثر يف
الشباب ويكون هذا املمثل له افالم يمثل
فيها عنرص اخلري فيتفاعل معه املشاهد
النطباع صورة اجيابية عن هذا املمثل فاذا ما
ظهر يف فلم جمرما فان املشاهد يتعاطف معه.
ثانيا :يتم اختيار قصة الفلم وفق مفاهيم
دقيقة بحيث ان عنرص اخلري ينترص عىل
عنرص الرش ولكن اسلوب االنتصار هو
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املهم فمثال عندما تكون قصة الفلم رسقة
مرصف وكيفية معاجلة املوقف ،او ابتزاز
اموال او اختطاف ،وما اىل ذلك من قصص.
هذا النوع من اجلرائم ليس فيها قتل.
ثالثا :ولكن حتى يتم تشويه املجرم او
العصابة اكثر يتم اضافة مشاهد قتل بشكل
بشع مع اضافة بعض العبارات القوية
ملن يمثل عنرص اخلري من حيث التحدي
واالنتقام فيتفاعل معه املشاهد ،وحتى
يكون التفاعل اكثر يتخلل الفلم بعض
املشاهد العصيبة لبطل الفلم ( اخلري).
رابعا :ومع قوة تفاعل املشاهد مع بطل الفلم
فانه يقتل العرشات بحركات هبلوانية او
باستخدام اسلحة فتاكة او حتى السكاكني
ويكون اهتامم املشاهد يف كيفية انتصار
البطل ،وتصبح اجلثث والدماء مشهدا
طبيعيا يشفي غليل تفاعلهم مع بطل الفلم.
خامسا :بعد ان يدحر بطل الفلم االعداء
يعانق حبيبته وسط الدمار واجلثث
ويضحك وكانه مل يقتل برشا مما جيعل هذا
املشهد طبيعيا عند املشاهد.
اخبار رشيط (التايتل) اصبحت نسخة طبق
االصل من افالم االكشن بحيث ان اخبار
التفجريات واالغتياالت التي يعرضها
الرشيط امر طبيعي ويكون بعدها مبارشة
مثال خرب عن رياضة كرة القدم الذي يؤثر

يف الشباب فيكون هذا اخلرب مهام اكثر
من حوادث االرهاب وهذا االسلوب له
خمتصون من حيث اختيار الكلامت واملكان
يف عرضه ،وهنالك اخبار ال يراد هلا ان تؤثر
يف قارئها فيسبقوهنا بخرب مثال غدا عطلة
رسمية فينشغل هبا القارئ اكثر من تعاسة
اخلرب الذي بعده.
هل تعلمون كم هي االموال التي ترصف
عىل الفلم الواحد وكم هي اتعاب املمثلني؟
وكم فضائية او دار سينام مغفلني يشرتون
هذه االفالم ويعرضوهنا؟ ساعدهم عىل
ذلك االنرتنيت بل حتى ان عرض البعض
منها جماين ،هذه االموال وهذه اجلهود وهذه
التقنية موجهة فقط ملن لديه فطرة سليمة
يف التفاعل مع اخلري ضد الرش وبالتايل يتم
تطبيعه عىل مشاهد العنف التي اصبحت
واقع حال يف بلدنا ،امر طبيعي وانت تسري
يف احد شوارع بغداد فتسمع صوت انفجار
فيسال سائق قادم اخر اين االنفجار؟ فيقول
له يف املكان الفالين ،فيشكره ألنه يريد ان
يتجنب الطرق التي ستزدحم او سيتوقف
هبا السري ،هذا هو مهه وليس مهه من سقط
بسبب هذا االنفجار؟! اهنا سالح من
اسلحة القوة الناعمة.

ُ
لعبة الكالش

ميزان للكثير؟
أصبحت لعبة رقمية وسيلة للبيع والرشاء
حينَام
ْ
وتضييع للوقت أصبحت مفاسدها ظاهرة،
مما دعا املرجعية الدينية اىل أن تقدم النصيحة
وتوضح ان اللعبة غري مرخص هبا.
أو ًال من ناحية أخالقية  ..وثاني ًا من ناحية فقهية
(حالل وحرام) ..
أما الناحية األخالقية :فلربام ال ينتبه الناس اىل
خطورهتا إذا نظرنا إىل اللعبة يف أفق قريب،
ولكن مع النظر اىل أن الشباب هم خرية
وصفوة املجتمعات ..ومحلة املرشوع اإلهلي
القادم  ..فكل دقيقة تضيع من وقتكم ستؤخر
مرشوعهم  ..وظهور قائدهم عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف.
نتكلم عن خدعة جديدة لتجميد طاقات
ُ
الشباب وتعطيل األطفال يف تضييع وقتهم
وهي لعبة (كالش أوف كالنس)
ملاذا ينجح موسم األربعني نجاح ًا باهر ًا يف كل
عام؟
السبب واضح :ألن كل طاقات الشباب ُتسخر
خلدمة املرشوع.
فلامذا ال ُنسخر طاقاتنا يف تعلم بعض املهارات..
افتتاح بعض الورش اخلاصة ..تعليم أطفالنا..
مع ترك اليأس وإلقاء اللوم عىل احلكومة
واخلمول الذي يضيع شبابنا؟.
هل من املعقول ان تضيع سبع او ثامن ساعات

يومي ًا من عمر مئات الشباب ..وبعضهم آباء
ال يلتفتون ألطفاهلم ..او طالب ال يلتفتون
لدراستهم ؟!
هل من املعقول أن حتصل مشاكل عائلية تنتهي
بالطالق بسبب لعبة ؟!
وان كان احلديث ليس مقنع ًا ..سوف نسكت
نحن ..ونرتك الكالم ألمري الكالم عيل (عليه
السالم) فإذا مل يسمعه شيعته  ..فمن يا ترى
األوىل بسامع كلامته وفهم حرساته!
ُ
يقول اإلمام عيل (عليه السالم) عرش كلامت:
 )١إن مايض عمرك أجل ،وآتيه أمل ،والوقت
عمل .
 )٢إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهام،
ويأخذان منك فخذ منهام.
 )٣من أفنى عمره يف غري ما ينجيه فقد أضاع
مطلبه.
 )٤أهيا الناس اآلن من قبل الندم ،ومن قبل أن
تقول نفس :يا حرسيت عىل ما فرطت يف جنب
اهلل.
 )٥أهيا الناس اآلن ما دام الوثاق مطلقا ..قبل
أن جيف القلم وتطوى الصحف.
 )٦رحم اهلل امرأ علم أن نفسه خطاه إىل أجله،
فبادر عمله وقرص أمله.
 )٧االشتغال بالفائت يضيع الوقت .
 )٨اشتغال النفس بام ال يصحبها بعد املوت من

أكثر الوهن.
 )٩احذروا ضياع األعامر فيام ال يبقى لكم،
ففائتها ال يعود.
 )١٠ال يعرف قدر ما بقي من عمره إال نبي أو
صديق.
أما الناحية الفقهية :اسم اللعبة (كالش اوف
كالنس) اي( :حرب العشائر) طورهتا رشكة
سوبر سل وهي فرع رشكة هلسنكي الفنلندية
وتدر أرباحا يومية عىل الرشكة بقيمة  2,4مليون
دوالر وهو رقم جنوين ال حتصل عليه اي رشكة
ألعاب أو إليكرتونيات يف العامل يف يوم واحد!
ويكفي أن تعلم أن بعض الناس الكافر بنعمته
قد اشرتوها بـ(مليون دينار عراقي) ومهام حاول
االعرتاض عىل كالمنا ..فلن هيرب من حقيقة
واحدة :أن اهلل سيوقفه يوم القيامة للحساب
عىل كل فلس من هذا املال.
وقد تكر َر توجيه السؤال اىل مكتب سامحة
السيد السيستاين دام ظله ،حول لعبها وجواز
بيعها او ما يسمى ( بيع املرحلة أو بيع القرية)
فأجاب مكتب سامحته بشكل مكرر أن اللعب
جائز يف حد نفسه ما مل يستلزم تضييع واجب
من الواجبات واإلفراط يف تضييع الوقت مما
يؤدي اىل التقصري يف احلقوق .
وأما بيعها فهو غري جائز والتعامل هبا حرام عىل
البائع واملشرتي.
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مناسبة الشهر

حممد ،احلسن
ُ
اإلمام أبو ّ
حممد بن عيل بن
بن عيل بن ّ
حممد بن
موسى بن جعفر بن ّ
عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب(عليهم السالم).
�ألقابه(عليهال�سالم)،
العسكري ،الرساج،
اخلالص ،الصامت،
التقي ،الزكي ...وأشهرها
العسكري.

(عليه السالم)

ُ
ُّ
العسكري
الحسن
اإلمام
ُ

وال يتك ّلم وال يتشاغل بغري العبادة ،وإذا نظر الناس».
والدته:
ولد سالم اهلل عليه يف  8ربيع الثاين 232ﻫ ،إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا ما ال نملكه من كرامة له (عليه ال�سالم):
ُ
السيدة َس ْو َسن املغربية ،أنفسنا؟.
املدينة ّ
برس من
املنورة .أ ّمه ّ
عن عيل بن شابور قال« :قحط الناس ّ
السيدة عظم ُته (عليه ال�سالم) يف القلوب:
رأى يف زمن احلسن بن عيل العسكري(عليه
وقيل :حديث ،وهي جارية ،وزوجته ّ
نرجس خاتون بنت يشوع بن قيرص الروم،
السالم) ،فأمر ّ
املتوكل باالستسقاء ،فخرجوا
لقد كان اإلمام العسكري(عليه السالم) كآبائه
وهي أيض ًا جارية.
 ،ثالثة أ ّيام يستسقون ويدعون فام ُسقوا،
ُأستاذ ًا للعلامء وقدوة لسالكي طريق احلقّ
عمره  28سنة ،ومدة إمامته  6سنوات .عارص وزعي ًام للسياسة ،وعل ًام يشار إليه بالبنان ،وخرج اجلاثليق يف اليوم الرابع مع النصارى
ُ
من احلكام العباسيني املعتَزِ ،
املهتديِ ،
املعتمد.
والرهبان ،وكان فيهم راهبّ ،
فلم مدّ يده
احلب واملواالة،
له
وتكن
النفوس
له
وتأنس
ّ
ّ
فكان من ذلك أن اعرتف به حتى خصامؤه .هطلت السامء باملطر ،وخرجوا يف اليوم الثاين
عباد ُته (عليه السالم)
ّ
ّ
وتعجبوا
الناس
أكثر
فشك
السامء،
فمطرت
ّ
أئمة أهل البيت(عليهم السالم) هم وهذا أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان واحد
ّإن ّ
ّ
املتوكل
واألسوة يف عبادهتم هلل وإخالصهم منهم ،يصفه ببعض جوانبه وتع ّلق الناس به وصبوا إىل دين النرصانية ،فأنفذ
القدوة ُ
له تعاىل والتع ّلق به دون غريه ،وروي ّأن وإكبارهم له ،إذ يقول« :ما رأيت وال عرفت إىل احلسن العسكري(عليه السالم) ،وكان
اإلمام العسكري (عليه السالم) عندما ُأودع برس من رأى رج ًال من العلوية مثل احلسن حمبوس ًا فأخرجه من احلبس ،وقال  :احلق ُأ ّمة
ّ
وكل به رجالن من األرشار بقصد بن عيل بن حممد بن الرضا يف هديه وسكونه ،جدّ ك(صىل اهلل عليه وآله) فقد هلكت.
يف السجن ّ
ّ
«إن خارج ومزيل
إيذائه ،فتأثرا به وأصبحا من الفضالء ،فقيل وعفافه ونبله ،وكرمه عند أهل بيته وبني فقال (عليه السالم)ّ :
هلام« :وحيكام ما شأنكام يف هذا الرجل؟ قاال :هاشم ،وتقديمهم إياه عىل ذوي السن منهم الشك إن شاء اهلل تعاىل» ،قال :فخرج
ّ
ّ
ما نقول يف رجلٍ يصوم هناره ويقوم ليله ك ّله ،واخلطر ،وكذلك القواد والوزراء وعامة اجلاثليق يف اليوم الثالث والرهبان معه،
ّ
ّ
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وخرج احلسن(عليه السالم) يف نف ٍر من
أصحابهّ ،
فلم برص بالراهب قد مدّ يده أمر
بعض مماليكه أن يقبض عىل يده اليمنى
ويأخذ ما بني أصابعه ،ففعل ،وأخذ منه
عظ ًام أسود ،فأخذه احلسن(عليه السالم)
وقال له« :استسق اآلن» فاستسقى وكان
يف السامء غيم فتقشّ ع الغيم وطلعت
ّ
املتوكل :ما هذا
الشمس بيضاء ،فقال
حممد؟ فقال(عليه السالم):
العظم يا أبا ّ
ّ
مر بقرب من قبور األنبياء
«إن هذا الرجل ّ
فوقع يف يده هذا العظم ،وما كشف عن
عظم نبي ّإل هطلت السامء باملطر».
حلا اهلل قوم ًا وازنوك بمن عتى
عىل اهلل عدوان ًا فهدم دينه
يظ ّنون ّ
أن القطر ينزل رسعة
إذا مدّ من ّ
غطى العقول يمينه
ومل يعلموا عظم النبي بك ّفه
الرس يستخرجونه
ومن أين هذا ّ

للتنص ُأ ّم ٌة
فلوالك ُر ّدت ّ
جلدّ ك قدما دينه يرتضونه
أيا ّ
رش خلق اهلل كيف عمدتم
إىل نور خالق الورى تطفئونه
صالة إهلي ال تزال حت ّفه
متى البان أهفى الريح منه غصونه».

يف بركة ال�سباع
ُس ّلم اإلمام احلسن (عليه السالم) إىل
يضيق عليه ويؤذيه ،فقالت
حباس كان ّ
ّ
له امرأته :اتّق اهلل فإنّك ال تدري من يف
منزلك ،وذكرت له صالحه وعبادته،
وقالتّ :إن أخاف عليك منه.
ثم استأذن
فقال :واهلل ألرمي ّنه إىل السباعّ .
اخلليفة يف ذلك فأذن له ،فرمى به إليها
ومل ّ
يشكوا يف هالكه ،فنظروا إىل املوضع
ليعرفوا احلال ،فوجدوه(عليه السالم)

قائ ًام ّ
يصل والسباع حوله ،فأمر بإخراجه
در من قال:
إىل داره .وهلل ّ
حلا اهلل هذا اخلارجي بام جنا
عىل من له أمر اخلالفة واألمر
أيرمي هبذا النور بغي ًا بربكة
السباع ومل ينهيه ردع وال زجر
فنفيس فداء الذي جار دهره
عليه فأرداه اخلداعة والعذر
غنى
ّ
فإن عليه بعد ذلك يف ً
ونريان أحزاين يزيد هلا سعر
وكيف وقد مضت مصيبة التي
تكور منها الشمس والنجم والبدر
ّ
وخرت له السبع الطباق وزلزلت
ّ
هلا طبقات األرض بل نضب البحر
حب اإلمام فنح له
فيا مدّ عي ّ
بشج ٍو عظيم يف الزمان له نرش
التصب والعزا
وشقّ له جيب
ّ
ضمك القرب.
حي ًا وإن ّ
ومت أسف ًا ّ
من و�صاياه (عليه ال�سالم)
1ـ قال(عليه السالم)« :خري إخوانك من نيس
ذنبك ،وذكر إحسانك إليه».
2ـ قال(عليه السالم)« :أضعف األعداء كيد ًا
من أظهر عداوته».
3ـ قال(عليه السالم)« :حسن الصورة مجال
ظاهر ،وحسن العقل مجال باطن».
4ـ قال(عليه السالم)« :من آنس باهلل
استوحش الناس ،وعالمة ُ
األنس باهلل الوحشة
من الناس».
«جعلت اخلبائث يف
5ـ قال(عليه السالم)ُ :
بيت ،والكذب مفاتيحه».
6ـ قال(عليه السالم)« :من كان الورع سجيته
والكرم طبيعته واحللم خ ّلته ،كثر صديقه
والثناء عليه ،وانترص من أعدائه بحسن الثناء
عليه».
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ادبية

ٌ
�صافرة مل تنطلقْ
بقلم مدى ح�سني زيعور  /لبنان
يمدُّ الغارق يف بحر الظلامت والضياع
يده املرجتفة بعيدا كي تالمس السحاب..
حسبها أن تنال املرادُ ..هنيهة ونراها
حتط عىل الوجنات متسح بعضا من ماء
العني ..و ُتطبِق اجلفون فينحني الرأس
ليتوسد مص ّله..
هنا يطفو الغريق عىل لوح الرجاء ينتظر
حتقق األماين  ..فالقنوت من رمحة
الرمحن من الكبائر العظام..
نعم سيدي يا قبلة األحرار ..أنا هي
الغارقة يف بحور الظلامت والضياع..
ال أجد لنفيس مرفأ ومرساة ..أمنيات
تسطر خرائط لألوهام وأبحر هبا
بال ِمداف أو مركب حيمل حقائب
لآلمال..
وكأن أفاق النجاة من مهالك األهواء
أطفأت األنوار ..فسجلت اسمي عىل
الئحة االنتظار للرحلة القادمة ..مع
عدم اعطاء أي من بشائر األمل..
ٍ
منارة مهجورة مسند ًا
اختذت عندها من
ات َِّك ُئ عليه ..أنتظر شمس الصباح..
طال وطال ذلك الليل األدهم ..وأمامي
سفن النجاة تبحر نحو إجياد الذات..
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لكن املنادي مل يعرب عىل حروف اسمي
مطلق ًا..
آآلم ودموع مع الثواين الواقفة بال
ٌ
حراك ..كانت يف امليدان..
مع أنني مؤمنة بكون احلرب املختوم
عىل بطاقات السفر ..غري قابلٍ للتغيري
والتعجيل أو حتى التأجيل ..فمن
قدمت له بطاقة ُم ِهر عليها ختم الضيافة
يف كربالء ال ..وإن اجتمعت األضداد
فهو راكب لتلك السفن ..ال حمالة.
لكن االستسالم تلك الليلة كان ينتفض
بمرارة من بني األصفاد جيرح وال
يبايل ..مهه االلتحاق بركب الزائرين..
خذوين باهلل عليكم وال ترتكوين..
فأنا أدركت أيضا أن لون البحر أسود..
أطلقوا منذ ِ
القدم صفة اللون األزرق
عىل البحر ..وكم هم خمطئون ..ال املاء
الذي مات دونه احلسني أزرق ..وال
فراته..
هو أسود ..نعم هو أسود..
وهذا الدليل للبحر صفات متعددة
منها:
مرتامي األطراف ..فيه اخلري الوفري..
حيتوي األشكال واأللوان واألصناف
التي ال تعد وال حتىص ..أمواجه

املرتاطمة ال ترحم الطفل والعجوز..
جيلس عىل شواطئه كل عاشق مغرم
جمنون بحبيبه..
ومن منكم ال يقر بذلك!
من منكم ال يقر بالبحر اهلادر بكربالء
يوم األربعني ..وهذه صفاته..
من منكم مل يره أسود اللون..
هي لغة العاشق الذي فقد حبيبه عىل
شاطئ الفرات ..يبحث يف بح ٍر أسود
عن كلامت ثأر ..يصبغ جلده بأشعة
الشمس ..لريفع احلداد لواء ُي ُ
عرف به..
لكن األزرق أو األبيض أو أي األلوان
التي تريدوهنا ,تتخذ من خيوط العمر
مقر ًا هلا ..ال خل ٍ
ري هبا ..بل ألن تلك
هي جماري الدموع الساكبة عىل ابن عيل
والبتول ..والدمع من أبجدية الثأر..
لذا ترى جمراه حتلل به األسود..
مر عاشور وأخذ بيده األربعني ..ومل
ّ
تطلق بعد صافرة مركبي ..والصقيع
خيم عىل األجواء ..والسحاب مأل
السامء ..فألصقت بطاقة االنتظار عىل
جدار تلك املنارة العتيقة  ..وحفرت
حفرية ,ألنام فيها وانتظر..

مبنا�سبة ميال ِد الإمام احل�سن الع�سكـري
ِ

(عـلــيــه الــ�ســـالم)

أغـالك دارا !
اء  ،مـا �
ِ
أ�سامر ُ
� ّ

مرت�ضى العاملي
ِ
أغـالك دارا
أسامر ُاء ،مـا
ّ
ِ
ٌ
عظيـم ال ُيـارى
لك رشف
ٌ
*
ِ
زاهـرات
نجـوم
ـت
ٌ
بـك ح ّل ْ
ٌ
ِ
ِ
لشيعة اهلـادي مـزارا
فرصت
**
ِ
بك اهلادي ّ
صبـح
أش َع كشمس
ٍ
العسكـري ِ
بـك أنـارا
وبدر
ِّ
**
ِ
ـت
القائم
وفيك
املهـدي ه ّل ْ
ُّ
ُ
نـت الـمـدارا
بشائـره فز ّي ْ
ُ
**
ِ
بقيـت إذ ًا ترابـ ًا
عجيـب إ ْذ
ٌ
ِ
أصبحت يف الدنيا ُنضارا !
وما

ولكـن واهلـدا ُة ِ
بـك أقامـوا
ْ
فاق الثرى ِ
فقدْ َ
فيـك ال ُّنضـارا
**
مدينة ٍ
ُ
شهـدت قدومـ ًا
أمحد
ْ
ِ
ِ
ِ
للحسـن القـرارا
شهدت
وأنت
**
ّ
فاضـت فخـار ًا
فـإن هتامـ ًة
ْ
ِ
الرافـدان هبـا َفخـارا
فحـاز
**
ِ
ونصف بدو ِر ِ
ُ
كانـت
البيت
آل
ْ
ِ
الرافديـن هلـم ديـارا
بـالد
ُ
**
ٍ
ٍ
وبغـداد أقامـوا
نجـف
ففـي
ُّ
الطـف أجسـاد ًا خيـارا
وضم
َّ
**
ِ
للعـراق إذا بفـخـر
فحـق
ٌّ
مع احلرمني يوم ًا قد تبـارى

15

AL-AAELEH MAGAZINE

تقارير

ُ
ثورة الحسين بدأت تأخذ حيزها في المانيا

ٌ
ناشطات :المجتمع الغربي يعلم بوجود اسالم حقيقي ال صلة له
باإلسالم المزيف

إلبرا ِز الصورة الناصعة لإلسالم
وتعريف الغرب بدور احلضارة
اإلسالمية يف تقدم اإلنسانية ،جيتهد
املسلمون بمسا ٍع حثيثة لتغيري الصور
السلبية التي احلقها اإلرهاب باإلسالم
وصارت جزءا من الواقع الذي يعيشه
املسلمون يف العامل والذي ال خيتلف أحد
عىل أنه يف حد ذاته يمثل املصدر األول
واألسايس للصورة السلبية التي تقدمها
أجهزة اإلعالم الغربية عن اإلسالم
واملسلمني..
وللمرأة املسلمة دور للتعريف بالتعاليم
االسالمية ونرشها وسط املجتمعات
الغربية ،ومنها التبليغ الديني وسط
تلك املجتمعات املتأثرة باإلعالم املجند
ارهابيا لتشويه صورة املسلمني..
وثمة دور للمرأة املسلمة داخل االرسة
واملؤسسة جتسده ناشطات مسلامت
سعيا منهن لتحقيق ارضية خصبة
تسهل زرع املفاهيم والقيم االسالمية
واالنسانية ،خصوصا اللوايت يكثرن من
زيارة الدول االسالمية لزيارة مشاهدها
املقدسة طلبا يف االستزادة من منهل
النهج االسالمي احلق ولنقل الصور
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املرشقة لإلسالم اىل املجتمعات الغربية.
و(جانيت) ناشطة يف جمال االعالم
والعمل اإلسالمي واجلمعيات
اإلسالمية يف املانيا تشري خالل زيارهتا
ملرقد االمام احلسني (عليه السالم)
إلحياء مراسيم زيارة األربعني اىل
ان «وسائل االعالم واملجتمع الغريب
يعرفون ان هناك اسالما حقيقيا ليس
له اي صلة باإلسالم املزيف االرهايب
الذي اسس ألغراض سياسية او غري
ذلك».
ُ
وتضيف ان «تلك الوسائل االعالمية
تقف خلفها جماميع ارهابية حتاول ان
تستغبي الشعب وتعكس االثر عىل
اجلالية املسلمة والدين االسالمي
بصورة عامة».
أما السيدة (مريم) الناشطة واملتخصصة
باإلرشاد االجتامعي ،فتبني ان «ثورة
االمام احلسني (عليه السالم) بدأت
تأخذ حيزها يف املانيا حيث هناك جماميع
بدأت تعمل وتشتهر باسم (من هو
احلسني) حياولون القيام بعمل تربعات
واقامة الندوات للمجتمع غري املسلم
لتوضيح صورة االسالم والتعريف

بثورة االمام (عليه السالم) ومن يتبع
احلسني فهو يتبع كل كامالته االنسانية
والقيمية وكامالت اهلل يف األرض»،
مشرية اىل ان «زيارة األربعني متثل ثورة
ال يمكن ان تكون اال هبذا الشكل»،
ويف دهشتها من تظاهرة زيارة االربعني
تستوضح أنه عىل الرغم من وجود
اخلدمات واالدارة لكن ال توجد صافرة
ابتداء وال حكم يف امللعب اال ان اهلدف
اصبح واضحا».
اما الناشطة يف العمل االسالمي
(برجييت) ان «هناك من لدهيم الفضول
ملعرفة سبب جميئنا إىل العراق باعتبارها
دولة حرب وارهاب وطائفية وهذا ما
ادى اىل حرمان احدى االخوات من
سويرسا للمجيء معنا بعد حصوهلا عىل
التسهيالت من السفارة العراقية  ,لكن
احلكومة السويرسية طلبت منها عدم
الذهاب ألهنا دولة فيها حرب وارهاب
وهذا يشكل خطرا عليها داخل العراق
وخطرا عليها بعد عودهتا من بعض
اجلهات يف سويرسا».

ما هي الكتب التي او�صى
املرجع ال�سي�ستاين بها
ال�شباب؟
ح�سني النعمة
الشاب بثالثة ٍ
كتب يتزود
أن يستأنس
ُ
منها بالتأ ّمل والتفكري ،موضوعة نقلها
املوقع الرسمي للمرجع الديني االعىل
آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله) ضمن سلسلة
نصائح وجهها للشباب املؤمن ،بعد
قدم جمموعة من الشباب األكاديمي
ان َ
ممن ينشطون يف املجال االجتامعي طلبا
منهم ببعض نصائح املرجعية الدينية
النافعة هلم يف مجيع ما يامرسونه من
ادوار وما ينفعهم يف حياهتم االجتامعية
واألكاديمية ،فأجاب سامحته مفتتحا
وصاياه« :أ ّما بعد فإنّني أويص الشباب
األعزاء ـــ الذين يعنيني من أمرهم ما
يعنيني من أمر نفيس وأهيل» ..قائال:
ٍ
بكتب ثالثة
«ينبغي للمرء أن يأنس
أوهلا
يتزود منها بالتأ ّمل والتفكريّ :
ّ
وأوالها :القرآن الكريم فهو آخر رسالة
من اهلل سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها
ويفجر من
إليهم ليثري دفائن العقول
ّ
ويلي هبا قساوة
خالهلا ينابيع احلكمةّ ،
القلوب ،وقد ّبي فيها احلوادث رضب ًا

لألمثال ،فعىل املرء أن ال يرتك تالوة
هذا الكتاب عىل نفسهُ ،يشعرها أنّه
يستمع إىل خطاب اهلل سبحانه له ،فإنّه
تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع
العاملني ،وثانيها :هنج البالغة فإنّه عىل
العموم تبيني ملضامني القرآن وإشاراته
بأسلوب بليغ ُي ّفز يف املرء روح التأمل
والتفكري واالتّعاظ واحلكمة .فال ينبغي
للمرء أن يرتك مطالعته ك ّلام وجد فراغ ًا
أو فرصة ،وليشعر نفسه بأنّه ممّن خيطب
فيهم اإلمام (عليه السالم) كام يتم ّناه،
وليهتم برسالته (عليه السالم) إىل ابنه
ّ
فإنا جاءت
احلسن (عليه السالم) ّ
ملثل هذه الغاية ،وثالثها :الصحيفة
تتضمن أدعية بليغة
فإنا
السجادية ّ
ّ
ّ
تستمدّ مضامينها من القرآن الكريم
وفيها تعليم ملا ينبغي أن يكون عليه
توجهات وهواجس
اإلنسان من
ّ
لكيفية حماسبته
ورؤى وطموح ،وبيان
ّ
لنفسه ونقده هلا ومكاشفتها بخباياها
والسيام دعاء مكارم
وأرسارها،
ّ
األخالق منها».

وهذه الوصايا من مجلة ثامن وصايا
أطلقها سامحة املرجع الديني االعىل يف
مطلع شهر ربيع الثاين لعامنا هذا ،تعدُّ
أصول االستقامة يف احلياة وأركاهنا،
وهي تذكرة ليس إ ّ
ال ،إذ جيد املرء عليها
نور احلق وضياء احلقيقة وصفاء الفطرة
وشواهد العقل وجتارب احلياة قد
ّنبهت عليها الرسائل اإلهلية ومواعظ
املتبصين ،فينبغي ّ
لكل امرئ أن يأخذ
ّ
والسيام الشباب
هبا أو يسعى إليها
ّ
الذين هم يف عنفوان طاقتهم وقدراهتم
اجلسدية والنفسية والتي هي رأس مال
اإلنسان يف احلياة ،فإن فاهتم بعضها أو
املرتبة العالية منها فليتعلموا ّ
أن أخذ
خري من ترك الكثري ،فإن إدراك
القليل ٌ
البعض خري من فوات الكل ،وقد قال
سبحانهَ { :ف َم ْن َي ْع َم ْل ِمث َ
ْقال َذ َّر ٍة َخ ْي ًا
َي َر ُه* َو َم ْن َي ْع َم ْل ِمث َ
ْقال َذ َّر ٍة َ ًّ
شا َي َر ُه}.
ويف ختام وصاياه سأل سامحته اهلل
سبحانه أن يوفق الشباب ملا يفيض هبم
إىل السعادة والسداد يف اآلخرة واألوىل
فإنّه و ّ
يل التوفيق.
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مشاركات

تع ّر ْف على �أ�سباب ت�أخرك
عن مواكبة التطور

حممد بكال
كثري ٌة هي االزمات التي يعيشها الشباب
بشكل عام والشباب العراقي بشكل خاص؛
لكن اكثر االزمات تأزما هي ازمة ثقة الشباب
بأنفسهم  ،والثانية التي يعيشها الشباب بنسبة
اكرب هي قلة الثقة يف بعضهم البعض..
اما األعراض االوىل فتجدها واضحة للعيان
وامهها الرتدد يف عرض ا ُملنجز والفتور يف
طرح املوهبة وضعف االيامن بالطاقات
الكامنة؟ وكم من شاب موهوب لكنه مل
يؤمن بعد بأنه يمتلك ما ال يمتلكه االخرون،
فيعمل عىل صقل موهبته وتطويرها.
أحيانا يكون الشاب املتأزم بــ(انعدام الثقة)
مقيدا بقيود ومهية وحريته مقننة يف الرتدد
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الذي ينتابه بمجرد ان يقدم عىل الترصيح بأنه
موهوب.
ومما ال شك فيه أن االزمة الثانية من قلة
ثقة البعض باآلخر ستؤول اىل عدم التمتع
بالنجاح املدرك من التعاون والتضافر! وما
أعتقده انه ال يمكن لألطراف ان تتعاون
فيام بينها ما مل تتمتع بثقة متبادلة جتعل من
األشخاص فريقا موحدا يركز ويصمم عىل
بلوغ اهلدف مبتعدا عن التفكري السلبي،
وحمافظا عىل سيادة االستقرار دون أن يسمح
بتأزم االجواء.
فالشاب الرسايل يعيش املبادرة اجلامعية احيانا
ُ
بظروف صعبة ،وقد تواجه عراقيل ومعوقات

ال يستطيع حلها احيانا إال بمسامهة فريقه,
ولكي حيقق نجاحه يف كسب ثقة فريقه عليه أن
يعزز ايامهنم بادراك اهلدف املنشود واشعارهم
بالفائدة املرجوة وبدور كل فرد منهم وامهية
التعاون وثامره التي سيجنيها بإشاعة املصداقية
واالبتعاد عن الغلو والكذب.
ولعل ازماتنا كثرية نحن الشباب ولكني اجد
من
يف هاتني االزمتني امهية بالغة ولعلهام ْ
تتصدران قائمة أسباب تأخرنا عن مواكبة
التطور ،إذن هي نتيجة ال تقبل االحتاملية بل
يقني بان الشباب املبادر قادر ان حيطم قيوده
ويقدم نتاجاته سواء التي نتجت عن موهبته
أو التي تأتت نتيجة تعاون الفريق.

الكاريزما

�سيف الباوي �آل عواد
َ
ٌ
طبيعة انسانية نشرتك هبا مجيعنا وهي
هناك
رغبتنا الشديدة بان نكون حمبوبني دوما من
قبل االخرين وان نكون اشخاصا يمتلكون
جاذبية ساحرة تؤثر باألخرين بصورة
اجيابية بحيث تبقى صورتنا راسخة دوم ًا
يف اذهان كل من يرانا للمرة االوىل فهناك
الكثري من االشخاص لدهيم قدرة غريبة
عىل جذب وسحر اي شخص يتحدث
معهم وال هيم طبعا كم يملك هؤالء من
مال او كيف يبدو مظهرهم اخلارجي انام
االهم ان يمتلكوا طاقة اجيابية او لدهيم
طرق معينة او قدرات ومهارات خاصة عىل
ارس قلوب االخرين وجذب انتباههم عىل
الفور ونسمي هذه القدرات(الكاريزما)

ومعناها  :سحر الشخصية والقدرة عىل
التأثري اجيابيا واالرتباط هبم عاطفيا وثقافيا
ويمكن ان حيصل عليها االنسان كام حيصل
عىل العلوم واملعارف
وهي تشبه قدرات املغناطيس التي ختلق
لدى االخرين نوعا من احلب واجلذب
والتعلق باجتاه الشخص الذي لديه هذه
الكاريزما ومن املثري ان هذه اجلاذبية تفتح
الكثري من االبواب املقفلة امامنا ويف شتى
جماالت احلياة ومن فوائدها :
التأث ُري عىل االخرين
حل املشاكل بطرق ابداعية
النجاح يف العمل
اقامة العالقات الشخصية الناجحة
امتالك مهارة التفاوض الفعال مع االخرين

والذي يمتلك هذه الصفات يسمى
الشخص الكاريزمي« :الشخص الذي
يمتلك طاقة معلوماتية ومعرفية ولديه
مقبولية مما جيعله يشعل النشاط يف االخرين
و يؤثر فيهم اجيابيا ويكسبهم وحيركهم
باالجتاه الذي يريد».
ويبقى السؤال هنا  :ما هي اهم مكونات
هذه الطاقة املغناطيسية اهلائلة؟
هل هي فطرية ام مكتسبة؟
كيف يمكن امتالك هذه اجلاذبية وتطويرها
باستمرار؟
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عيادة حواء
اعداد �:ضياء اال�سدي

َتعرفي على عالجك من أمراض االنتباذ
البطاني الرحمي وورم الرحم الليفي؟
كثيرًا ما تصف اخصائيات األمراض
الـنـســائـيــة ع ـقــار (- Triptorelin
تريبتوريلين) لعالج االنتباذ البطاني
ال ــرحـ ـم ــي وورم الـ ــرحـ ــم ال ـل ـي ـفــي،
وكذلك لعالج االطفال ذوي التطور
الجنسي الـســابــق ألوان ــه وجملة من
االمراض النسائية..
ومثلما لهذا الــدواء من ايجابية في
عــاج كثير مــن الـحــاالت المرضية
فهو خطير وال ينصح بــه للسيدات
الحوامل ألسباب سنتعرف عليها في
تقرير صحفي بحثت فيه «العائلة
المسلمة» مع الدكتورة الصيدالنية
(رفـ ـي ــف ع ـبــد ال ـغ ـنــي الـ ـطـ ـي ــار) ،في
مستشفى النسائية والتوليد بمحافظة
كربالء المقدسة ،والتي حذرت من
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استعماله أثناء فترة الحمل ،وطالبت
بالتأكد مــن نفي وج ــود حمل قبل
البدء باستخدام العالج كما تنصح
المرضعات باالمتناع عــن استعمال
الـ ــدواء خ ــال فـتــرة الــرضــاعــة ,فمن
المحتمل انه يؤثر بشكل سلبي على
األط ـفــال ،فيما تنصح كـبــار السن
الحــتــم ــال ك ـب ـيــر ف ــي ظــه ــور أث ــار
جانبيه من المحتمل ان تكون هنالك
حاجه لتقليل الجرعة المعطاة»..
عند البحث عن تأثيرات تريبتوريلين
َ
الجانبية وجدنا انه يتسبب في أوجاع
العظام وارت ـفــاع ضغط الــدم وعجز
جنسي مؤقت وتعب تصاحبه دوخة
وارق واحتباس البول واحتباس الماء
وتساقط الشعر وتـبــول مــؤلــم كما

يسبب توقف فترات النساء الحيضية..
ّ
كما افــادت بعض المصادر الصحية
ان تــريـبـتــوريـلـيــن يـسـتـخــدم بـهــدف
عــاج الخصوبة من اجــل التخصيب
خــارج الجسم  -ويساهم تثبيط هذه
ال ـهــورمــونــات بتعديل آل ـيــة االبــاضــة
الـطـبـيـعـيــة ب ـش ـكــل م ــؤق ــت م ــن اجــل
تـحـفـيــز االب ــاض ــة الـ ـمـ ـق ــررة ،ومــن
الغريب ان هذا العقار يفيد في عالج
األطفال ذوي التطور الجنسي السابق
ألوانه ،بحيث يبدأ العالج لدى األوالد
من عمر  9سنوات ولدى الفتيات بعمر
 8سنوات ،ويتم توقيف العالج بعمر
( )14 - 13سنة لدى األوالد و( )12سنة
لدى الفتيات.
وتعرف الدكتورة رفيف عبد الغني

الطيار مــا هــو تريبتوريلين قائلة:
انــه «عـبــارة عن محاكي اصطناعي
ل ـ ـل ـ ـهـ ــورمـ ــون الـ ـ ــذاتـ ـ ــي GNRH
(هــورمــون موجه للغدد التناسلية -
Gonadotrophin-Releasing
 )Hormonوال ـ ـ ــذي ي ــدع ــى اي ـضــا
 ،LHRHالـ ــذي ي ـتــم ت ـطــويــره عن
طــريــق الـهـنــدســة الــوراث ـيــة ،يشابه
هــذا المحاكي االصـطـنــاعــي نسبة
ك ـب ـيــرة م ــن الــه ــورم ــون الطبيعي
بــالــدم ،وهكذا عند تــزويــده للجسم
بشكل متواصل ،يــؤدي الــى تثبيط
افراز هورمونات البروتين السكرية
( LHو  )FSHمن الغدة النخامية
( ،)Hypophysisويعقب انخفاض
نـسـبــة ه ــذه ال ـهــورمــونــات انـخـفــاض
في إفــراز الهورمونات الجنسية من
المبيض او الخصيتين (استروجين

  Estrogenوالتستوستيرون -.»)Testosterone
وعــن سؤالنا لها عــن طبيعة العالج
تجيب ال ـط ـيــار ،ان ــه «م ــن م ـضــادات
األورام التي تعطى بواسطة الحقن
يعد
العضلي وبطرق مختلفة كما ُّ
عالجا لسرطان البروستاتة ،واالنتباذ
البطاني الرحمي ()Endometriosis
والورم الرحمي العضلي (ورم الرحم
الليفي  / Fibroid -ورم عضلي -
 )Myomaويستخدم هــذا المحاكي
بــه ــدف عـ ــاج ال ـخ ـصــوبــة م ــن اجــل
التخصيب خ ــارج الجسم  -يساهم
بتثبيط هــذه الـهــورمــونــات بتعديل
آلية االباضة الطبيعية بشكل مؤقت
من اجل تحفيز االباضة المقررة».
وعما يوجه به األطباء االخصائيون
مـ ــن تــعــلــيــم ــات فـ ــي ت ـ ـنـ ــاول دواء

تريبتوريلين تبين الطيار أن «بالحقن
العضلي( ،باستثناء االمـبــوالت ذات
الحجم ( )0.1ملغرام التي يتم حقنها
تحت الـجـلــد) ،أمــا عــدد الجرعات:
مرة واحدة كل شهر او مرة واحدة
لكل ثالثة شهور( ،لعالج الخصوبة
يتم حقن قارورة ( )0.1ملغرام يوميا
تحت الـجـلــد) ،وجــرعــة استخدامه
لدى النساء لإلخصاب :في اليوم ()21
من الدورة الشهرية يتم حقن ()3.75
ملغرام او ( )0.1ملغرام بشكل يومي
لمدة أسبوعين ،أمــا لعالج االنتباذ
البطاني الرحمي وورم الرحم الليفي
يتم حقن ( )3.75مـلـغــرام كــل ()4
اسابيع ،يتم بدء العالج في اول ()5
ايــام مــن ال ــدورة الشهرية ،فــي حال
كــان هنالك ورم عضلي في الرحم
من المفضل استكمال العالج لمدة
( )3اشهر على االقل».
وتشير الى «كيفية استخدام العالج
لــأوالد المصابين بالتطور الجنسي
المبكر بحقن ( )3.75مـلـغــرام في
األيام ( )28 ، 14 ، 0ومن ثم مرة كل
ش ـهــر ،أم ــا لـلــرجــال ل ـعــاج ســرطــان
البروستاتة فيستخدم بكمية ()3.75
ملغرام كل ( )4أسابيع او ()11.25
ملغرام كل ( )3اشهر».
وت ـن ـصــح الــطــي ــار الــمــص ــاب ــات عند
نـسـيــان ت ـنــاول الـجــرعــة أو االشـتـبــاه
ب ـت ـنــاول ج ــرع ــة اضــاف ـيــة بــالـتــوجــه
لطلب المساعدة الطبية ،كما تمانع
مــن التوقف عــن تـنــاول ال ــدواء دون
استشارة الطبيب.
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حشدنا

ٌ
شهادة

مع مرتبة الشرف

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

ٌ
«رجل غيور ال مثيل له» هبذه الكلامت
وصف لنا االهل واجلريان واالصدقاء
الشهيد (صباح عبد الكاظم) ،اما
نحن فقد وقفت كلامتنا مشلولة عاجزة
عن التعبري امام هذا الرصح البطويل
واالخالقي ،وترددت حروفنا خمافة ان
ال تعطي الشهيد حقه واستحقاقه ،بأي
كلمة نصف رجال طيبا ،غيورا عىل أرضه
وعرضه مثقفا وواعيا ،اعترب دراسته
طريق ًا آخر يزرع به بذور اخلري ،فقد كان
يطمح ان يتخرج حمامي ًا لنرصة الضعيف
ومساعدة املحتاج ،لذا التحق بكلية
القانون جامعة اهل البيت وبعد ان اكمل
السنة الدراسية االخرية ،مل يمهله القدر
حتى يستلم شهادة خترجه ،ألنه ارسع
ملبي ًا نداء الواجب والوطن لشعوره
بحجم اخلطر وثقل املسؤولية ،فأخذ عىل
عاتقه مهمة تثقيف الشباب عن معنى
اجلهاد وامهية الفتوى وايض ًا تدريبهم عىل
محل السالح وذلك بالتنسيق مع جملس
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حمافظة كربالء ،استمر صباح بتدريب
الشباب وحتشيدهم للجهاد وكان مقرهم
يف ملعب كربالء ،اىل ان تقلد الصفوف
االمامية املدافعة عن البلد ،قائال ً لزوجته
التي عارضته خائفة :
« ال جدوى من حماوالتك إليقايف،
سأذهب حت ًام ،ألعود بعدها إما مكفنا
بعلم الوطن الغايل ،وإما سامل ًا مكل ً
ال
بوسام النرص ..خياران ال ثالث هلام ،فنحن
مل ُنخلق لنُذل او ُنان ،هكذا تعلمت من
سيدي وموالي احلسني (عليه السالم)،
ثم أكمل او تذكرين احللم الذي رأيته
يف منامي منذ سنني ومل نجد له تفسري ًا،
حينها رأيت رجال ً ذا هيبة ووقار جيمع
الناس وخيتار منهم انصاره ليحملهم معه
بسفينته ،وكنت انا من بني الذين اختارهم
ذلك الرجل ،وبعد ان اختارنا سلم لكل
منا راية وبدلة عسكرية ،قبل صعودنا اىل
السفينة ،مل أفهم حلمي آنذاك ،اما اآلن
فأصبحت اعرف تفسريه ،لذا ادعي لنا

بالتوفيق والسداد»
وفعال ً بدأ صباح رحلته اجلهادية ،متوجه ًا
اىل منطقة التاجي يف بغداد ،مستصحب ًا
معه ( )130شابا حتت قيادته ليكونوا
(لواء الصاحلني).
وهناك رمى اخلوف وراء ظهره ،وراح
يغامر من اجل احلق والعقيدة ،ال خياف
يف اهلل لومة الئم ،يضع اخلطط ويطهر
البيوت التي نجستها اقدام الدخالء،
ففي احدى العمليات وجدوا عبوة عىل
الطريق تعرقل مسريهم ومتنعهم من
القضاء عىل العدو ،عندها امر جنوده
باالبتعاد اىل اخللف خوف ًا عليهم ،وتقدم
وحده لتفكيكها..
مل يكن ترصفه هذا نتيجة تدريب مسبق،
لكن الشجاعة والواجب مها من حيركانه
وبتوايل العمليات العسكرية سجل بطولة
تلو اخرى ،تقدم وغامر وضحى حتى
نال الشهادة التي يرنو اليها ،اما شهادة
التخرج فقد كانت شبيهة به ،استثنائية كام

كان فقد قامت جامعته التي احتضنته طالب ًا
متفوق ًا خلوق ًا ،بتسمية دفعة كلية القانون
باسمه تكري ًام ملثواه ،وسلمت لزوجته
شهادته مكللة بوسام التفوق ،لينال اخري ًا
شهادتني بمرتبة الرشف.
ُ
زوجة الشهيد بدأت توايس نفسها قائلة «

اما نحن ال ندري ..يا ترى هل وفقنا جمندة لنرصة احلق مع إمامنا احلجة املنتظر
يف رسد جزء بسيط من حياته املرشفة ام (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف).
سيلومنا عندما نلتقي معه يف عامل اآلخرة،
ونحن نقف ان شاء اهلل صف ًا واحد ًا جنود ًا

كان صباح  ..يشارك يف ركضة طويريج
ويعود للمنزل وهو ال يستطيع الكالم
لثالثة ايام او يزيد عن ذلك ،وعندما اسأله
عن السبب ،جييبني بقوله عندما ارصخ
لبيك يا حسني ،ارى إمامي احلسني (عليه
السالم) ينظر ايل ،فأعود وارصخ عالي ًا
ليسمع نرصيت له ،خيم الصمت عليها
لوهلة ثم اردفت ..وانا بدوري لست
افضل من السيدة زينب (عليها السالم)
التي قدمت جواد املنية ألخيها لذا ع ّ
يل ان
احتىل بالصرب»
وابنته الوحيدة (نور) جتلس صامتة يف
زاوية الغرفة  ،حتت لدفء وجه والدها
الشهيد ،فتذهب اليه بني الفينة والفينة
حتتضن قربه وتشم ثراه.
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قضية العدد

وظيفتي

�أثرت على عائلتي
َ
حاالت خاصة مع مراعاة
هنالك
ٌ
اجلوانب الرشعية يمكن للمرأة أن
تعمل  ،ولكن هنالك أمور معينة
تستجد يف العمل جيعل من طبيعة
عمل املرأة عبئا عىل العائلة ومن هذا
القبيل توجهت الينا األخت (خولة
س ع) قائلة:
ألننا نمر بظروف مادية صعبة ومن
خالل اتفاقي مع زوجي قبل الزواج
بان أمارس عميل كمهندسة إذا
اقتضت الرضورة من حيث املستوى
املعييش رشط أن ال تؤثر عىل تربية
أبنائنا فوافق عىل ذلك  ،وبالفعل
ظروف العراق اليوم الكل يعلم
هبا وقد بارشت عميل يف املؤسسة
التي اعمل هبا بمنصب مهم وألنني
عىل متاس مع املوظفني وكثريا من
املعامالت اليمكن تروجيها اال من
خاليل  ،فأرى البعض منها فيها خلال
او فسادا فال أوافق عليها  ،النتيجة
ان أصحاب العالقة بدؤوا يرسلون
نساءهم اىل بيتي بغية التأثري عيل
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للموافقة عىل بعض املعامالت والن
هذا األمر يتطلب النقاش يف البيت
فان اغلب األحيان بدأت هذه الزيارة
غري املرغوب هبا تؤثر عىل نفسية
أوالدي بل وحتى زوجي فهذا أمر
ال يطاق  ،وانا اعرتف بان وظيفتي
االن أصبحت عبئا عىل تربية أوالدي
ولكن املستوى املادي يتطلب ذلك
السيام نحن النملك دارا بل نسكن
يف بيت إجيار ،أرجو ان تساعدوين يف
حل هذه املشكلة.
املجلة :مما الشك فيه ان عمل املرأة
بالرغم من انه جيوز يف حاالت معينة
إال أن سلبياته ال يمكن ان تلغى،

فالتأثري عىل الوضع العائيل البد منه
سواء كانت الوظيفة رضورية ام ال.
قد تكون احللول فيها نوعا من
التضحية كأن تقومي بتغيري عنوانك
الوظيفي او حتى تغيري السكن ،
او اختاذ اإلجراءات القانونية بحق
املعامالت التي فيها فساد وليس
االكتفاء بعدم املوافقة بل تقديمها
للجهات األمينة والنزهية الختاذ ما
يلزم .
وإذا ال تستطيعني تنفيذ أي من احللول
آنفا فرتك الوظيفة وحتمل الفقر أفضل
من ضياع األطفال والزوج.

ُ
التسول

وتعددُ تواجده

االسباب واملعاجلة
الظاهر ُة املقيتة التي تدل عىل كل ما هو سيئ من حيث
ُ
واالنتشار  ،بل ولألسف الشديد أصبح له مهنية يف تقمص هذه املهنة
الرذيلة  ،قد تكون هنالك نسبة ضئيلة جدا تستحق املساعدة فان كان ذلك
فالتسول ليس باألسلوب الصحيح للحصول عىل املساعدة .
قد ال نعلم ما خيفي املتسول او املتسولة ولكن النظرة العامة عليهم نظرة
غري سليمة ومتتد هذه النظرة لتشمل اجلهات املسؤولة واصحاب العالقة
 ،هنالك اماكن يتواجد هبا املتسول او املتسولة تثري الشك وسوء الظن ،
منها مثال تواجد كثري من املتسوالت يف احلي الصناعي وهذا احلي حي
ذكوري باإلطالق فامذا ترجو هذه املتسولة من التجوال بني الرجال يف
هذا املجال؟
ٌ
اطفال يتسولون يف اماكن حمددة البعض منهم وجد ضالته بالتواجد
بالقرب من الفنادق التي يسكنها الزائرون االجانب والعرب فرتاهم
يتجمعون حول الزائر طالبني املساعدة وهذا املنظر ييسء اىل البلد بل
وحتى اىل املجتمع  ،اطفال يتسولون عند تقاطع الطرق او السيطرات
املزدمحة فالبعض يطرق عىل زجاج السيارة طالبا املساعدة والبعض االخر
يقوم بمسح زجاج السيارة ويمد يده .
واخطر رشحية متسولة هي رشحية الفتيات فان هلا خماطر عىل املجتمع متس
اخالقيات املجتمع بل حتى تؤدي اىل جرائم  ،مع عدم وجود رادع هلذه
الظاهرة .
البعض من املتسولني يتجولون يف املطاعم طلبا للمساعدة من قبل الزبائن
وهذه أوسع ظاهرة بل ال اعلم كيف يسمح صاحب املطعم لتجول
املتسوالت داخل املطعم؟
ُ
التسول يدر باملال الكثري عىل من يمتهنه مع فقدان الكرامة بل البعض
من املتسوالت ولألسف الشديد يستخدمن احلجاب والنقاب ،وال نريد
ان نجزم عىل الكل فلربام هنالك من تستحق ولكن هذا االمر جيب عىل
الدولة ان تضع حدا هلذه الظاهرة فأهنا اصبحت ظاهرة استفاد منها حتى
االرهابيون .

ٌ
التفاتة
ٌ
جميلة

ِ
تناقلت األخبار عن تأخر دفع استحقاقات
عامل التنظيف بسبب الضائقة املالية،
وال اعلم هل قوت عامل التنظيف يسد
الضائقة املالية للحكومة ؟ ولكي حيافظ
املواطن عىل نظافة منطقته او شارعه اقدم
اصحاب حمالت وبشكل اختياري عىل
مساعدة عامل التنظيف بام يقدرون عليه
مقابل استمرارهم يف العمل من اجل نظافة
السوق .

ٌ
مبادرة ت�ستحق
تفعيال �أكرث

اقدم بعض املواطنني عىل مبادرة مجيلة
َ
يف احدى املحافظات اال وهي ختصيص
مكان عام لتعليق املالبس الفائضة عن
احلاجة ملن ال يستخدمها بدال من رميها او
تلفها ويقوم من حيتاج ألي ملبس بأخذ ما
يناسبه ،لربام يعتقد البعض ان هنالك من
قد يأخذ ثوبا معينا فيبيعه فان كان ذلك
فهذا يدل عىل حاجته للامل  ،والذي يصنع
املعروف ال يلتفت اىل من قد يكون غري
اهل للمعروف.
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ذو االحتياجات

ُ
اختالط ذوي االحتياجات اخلا�صة مع املجتمع
ُيعاين ذوو االحتياجات اخلاصة من
كيفية التعامل والتفاعل مع افراد
املجتمع ؟ واالسباب التي تؤدي اىل
اخللل يف هذه العالقة كثرية ولكن يف
نفس الوقت مقدور عىل ازالتها  ،ومن
اصعب املراحل التي متر عىل الطلبة من
ذوي االحتياجات اخلاصة بعد اهنائهم
مرحلة االبتدائية حيث اهنم يكونون
يف هذه املرحلة من صنف واحد ويف
املتوسطة يلتحقون بمدارس وزارة
الرتبية مع الطلبة السليمني.
هنا يأيت دور املدرس والعائلة وذوي
الطلبة املعاقني ،فاملدرس عليه ان
يتعامل بحرص واحرتام مع املعاقني
وبشكل يناسب طبيعة عوقهم من غري
التجريح او شعورهم باهنم بسبب
عوقهم يعاملهم املدرس معاملة

26

AL-AAELEH MAGAZINE

خاصة ،ودائام حياول ان يتجنب العبارة
او االشارة التي تثري مشاعر املعاق منها
مثال عندما يقول للمكفوف انظر ماذا
اقول؟ او يتحدث مع االصم بصوت
منخفض او من اجلهة التي فقد السمع
منها ،وهكذا .
أما ذوو املعاق فعليهم حقنهم باألمل
وعدم السامح لعوقهم ان يقف يف طريق
نجاحهم  ،فالنجاح واالمتياز خيتص
بالعقل وطاملا ان العقل سليم فانت
أهيا املعاق تستطيع ان تكون عبقريا بل
وحتى اذكروا دائام الشخصيات التي
قهرت العوق وابدعت يف نشاطها او
اي نشاط اقتحمته .
ُ
الطلبة الذين ال يعانون من اي
أما
عوق فعليهم ان حيسنوا التعامل مع
زمالئهم من ذوي االحتياجات اخلاصة

وهنا جيب عىل اولياء امورهم تربية
ابنائهم عىل حسن التعامل معهم وعدم
االنتقاص او االبتعاد عنهم فالتميز
هو االيامن واالخالق والذكاء اما بقية
األمور فليست بذات أمهية .
وعىل االعالم ان يامرس دوره يف شد
ازر وعزيمة ذوي االحتياجات اخلاصة
وتعليم االخرين كيفية التعامل معهم،
فهنالك مواهب بني هذه الرشحية ال جتد
طريقها للظهور بسبب عدم االهتامم هبا،
بل وحتى املجتمع يفتقدها كأن يكون
طبيبا او عامل فيزياء او أديبا وغريها من
املواهب

عد ُم الي�أ�س
اليأس من الصفات الذميمة والبعض
ُ
ينتابه هذا الشعور ألبسط األمور التي
ال تستحق ذلك بينام البعض يرص
عىل امليض قدما يف حياته بالرغم من
املعوقات التي تعرتضه وقد تكون
خارج إرادته  ،ومن هؤالء البعض من
يبدع ويتألق فيام خيتص من عمل بل انه
موهبة ليثبت للعامل ان ما فيه ال يثنيه.
ُّ
الريايض الذي يعاين من عوق
هذا

والدي اال وهو قرص اليدين فانه قام
بمامرسة لعبة كرة التنس بشد املرضب
عىل يديه بطريقة جتعله يامرس اللعبة
باإلضافة اىل ممارسات اخرى يقوم هبا
بنفسه اليعرف لليأس طعام او رائحة.
هذا الريايض هو االول يف لعبة التنس
ضمن البطوالت التي شارك هبا
واخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة.
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مقاالت

ُ
الع�شق احلقيقي
{ال ّل ُه َّم َب ِّلغْ َم ْوالنا اإلمام ِ
لوات اهلل َع َل ْي ِه َو َعىل
اهلاد َي املَ ْه ِد َّي القائِ َم بِ َأ ْم ِر َك َص ُ
الط ِ
يع ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ َوا ُمل ْؤ ِم ِ
نات ِف َمشا ِر ِق َ
آبائِ ِه َّ
ين َع ْن َ ِ
اال ْر ِ
ض َو َمغا ِر ِبا
اه ِر َ
ج ِ
الص َل ِ
وات ِز َن َة َع ْر ِ
ش اهلل
َس ْه ِلها َو َج َب ِلها َو َب ِّرها َو َب ْح ِرها َو َعنِّي َو َع ْن َوالِدَ َّي ِم َن َّ
حاط بِ ِه ِكتا ُب ُه ،ال ّل ُه َّم إِ ِّن ُأ َجدِّ ُد َل ُه ِف َص ِ
أحصا ُه ِع ْل ُم ُه َو َأ َ
بيحة
َو ِمدا َد َك ِلامتِ ِه َوما ْ
َي ْو ِمي هذا َوما ِعشْ ُت ِم ْن أ ّي ِ
امي َع ْهد ًا َو َع ْقد ًا َو َب ْي َع ًة َل ُه ِف ُعن ُِقي ال َأ ُح ُ
ول َع ْنها
َوال َأ ُز ُ
اج َع ْلنِي ِم ْن َأنْصا ِر ِه َو َأ ْعوانِ ِه َو َّ
الذا ِّبنيَ َع ْن ُه َوا ُملسا ِر ِعنيَ
ول َأ َبد ًا ،ال ّل ُه َّم ْ
إِ َل ْي ِه ِف َقضاء َحوائِ ِج ِه َوا ُمل ْمتَثِ ِلنيَ ألوامره َوا ُمل ِ
السابِ ِقنيَ إِىل إِرا َدتِ ِه
حامنيَ َع ْن ُه َو َّ
ي َيدَ ْي ِه ،ال ّل ُه َّم إِ ْن َ
ين َب ْ َ
حال َب ْينِي َو َب ْين َُه املَ ْو ُت ا َّل ِذي َج َع ْلت َُه َعىل
َوا ُمل ْس َتشْ َه ِد َ
بي ُم ْؤ َت ِزر ًا َك َفنِي ِ
ِع ِ
أخ ِر ْجنِي ِم ْن َق ْ ِ
نات
شاهر ًا َس ْي ِفي ُم َِّرد ًا َق ِ
باد َك َح ْتام َم ْق ِض ّيا َف ْ
ُم َل ِّبيا َد ْع َو َة الدَّ ِ
احلاض َو ِ
ِ ِ
البادي}
اعي ِف
ترشق االرض بمعصوم بعد اخر فيحملني احلنني اىل حبيب غاب عن عيني
معصوم مثله ،كون جهيل ال يرتقي اىل
اناجيه عىل بعده بأدعية علمنا اياها
ٌ
مناجاة تناسب شأنه فادركت من الدعاء ان حبي له خيتلف عن باقي انواع
احلب.
تتوق كل فتاة إىل اشباع احلاجة العاطفية لدهيا وبسبب ما يروج من ثقافة
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خاطئة وان كانت للسخافة اقرب من الثقافة فام يروجه االعالم من قصص احلب
وتفاهاته ال ترقى إىل مستوى احلب احلقيقي ويسمونه بأسامء تثري الغرائز وتطمس
اجلامل وتشوه املعاين واحلقائق وينعتونه بـ(العشق االسود والعشق املمنوع و )...وباقي
االسامء التي يسوقها االعالم من خالل دراما حزينة خترتق بيوتنا فتفسد اكثر مما متتع .
لكننا نامل ان يكون عشقنا لإلنسان الكامل الذي يمأل االرض قسطا وعدال فيعم
احلب كل الناس هو العشق الذي نتعلمه ونسعى اليه الن يف حبه خصوصيات نورد
بعضها لنعرف ان هذا العشق احلقيقي املنسجم من الفطرة يرتقي بعاطفتك وينقي
وجودك فلذا سنستفيد من عبارات الدعاء يف فهم خصوصياته.
خصوصيات حبنا المام زماننا مستفادة من لغة الدعاء واالستفادة الرتبوية منها
ُ
)1حبه من اجلميع (اللهم بلغ موالنا صاحب الزمان حب مجيع املؤمنني واملؤمنات)
)2حبنا لصاحب العرص ال حيده املكان (يف مشارق االرض ومغارهبا)
)3حب آل البيت (عليهم السالم) ليس مرشوطا بقيد احلياة ألنه هو احلياة (حيهم
وميتهم)
)4حب يمنح احلياة (فأخرجني من قربي شاهرا سيفي)
)5حب متوارث (عني وعن والدي ووالد والدي)
)6حب كبري (زنة عرش اهلل ومداد كلامته وما احصاه كتابه)
)7حب متعهد به ملتزم بميثاقه (عهدا وعقدا وبيعة يف رقبتي)
)8حب مستدام (اللهم اجعلني من انصاره واشياعه والذابني عنه واملستشهدين بني
يديه)
)9حب صالح (عىل طاعتك وطاعة رسولك)
ٌ
صفات معشوقنا
ُ
هو املصلح واملجدد جمدد ملا عطل من الكتاب وهو احلنون الشفيق فعن االمام الرضا
يف وصفه لإلمام املهدي (عليهام السالم) قال« :اشفق عىل الناس من ابائهم وامهاهتم
ّ
وجل وخليفتي»  ،وال ينسى من حيبه هو
عز
َف ْأتوه ولو َح ْبو ًا عىل الثلج؛ فإنّه خليفة اهلل ّ
ري مهملني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو
يقول« :إنّا غ ُ
اصطلمكم األعداء ،فاتقوا اهلل ّ
جل جالله وظاهرونا» .وهو االعلم لقول االمام الرضا
«املهدي أعلم الناس ،وأحلم الناس ،وأتقى الناس ،وأسخى الناس،
(عليه السالم)
ُّ
وأشجع الناس ،وأع َبدُ الناس»  ،فيام يصفه االمام الباقر (عليه السالم) «إذا قام القائم
حكم بالعدل وارتفع يف أيامه اجلور وأمنت به السبل ..وأخرجت األرض بركاهتا ،ور ّد
كل حق إىل أهله ومل يبق أهل دين حتى يظهر اإلسالم ..وحكم بني الناس بحكم داوود
وبحكم حممد (صىل اهلل عليه وآله) ..فحينئذ تظهر األرض كنوزها وتبدي بركاهتا وال
وبره وتقيض العجوز الضعيفة يف املرشق تريد
جيد الرجل يومئذ موضع ًا لصدقته ّ
الغرب ال يؤذهيا أحد ..وتؤتون احلكمة يف زمانه حتى أن املرأة لتقيض يف بيتها بكتاب
اهلل وس ّنة رسوله صىل اهلل عليه واله».
هذا حبنا وهذا عشقنا الذي نريد ان يعم البالد ويوحد قلوب العباد.
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شبابية

الشباب ...
والتزامات
أزمات
ٌ
ٌ
َ
هناك أزمات يواجهها الشباب يف بالدنا
املسلمة ،منها :
ـ أزمة حياتية :تتمثل يف األمل الذي ال
يتحقق ،فرص متدنية وتطلعات عالية،
( مكانة ،ومكان منزل ،وإشباع جنيس،
االستقرار يف العمل ،وكلها ال حتصل).
ويزداد األمر سوءا بفعل االغراء
ُ
االستهالكي وتراجع اجلهد الطويل
النفس لصالح االحساس باإلشباع
اآلين للحاجات ..يرافق هذا التصعيد
الشهواين بام تبثه الفضائيات مع عدم
القدرة عىل االشباع ،فيتفاقم الشعور
باحلرمان واالكتئاب ،بل يراكم الغيظ
يف صورة أخرى فيتفجر يف أول مناسبة
(يتعجب البعض من فورات شبابية
عنيفة ،يف مرص عندما خرجوا لنزع
ثياب فتيات ..ويف اخلرب عندما دمروا
بعض املحالت والدكاكني ..الرسقات)
أو يتفجر يف صورة نقمة عىل املجتمع
وحركات متطرفة ،مسلحة ترفض
املجتمع وأنظمته بالسالح وقد ينتج هذا
اهلروب إىل العامل االفرتايض ،دردشات،
كمبيوتر ،وهو إشباع افرتايض ملا يعانونه
من حرمان واقعي( ،بعض احلاالت حتى
مع وجود االشباع اجلنيس كالم املرأة يف
الرسالة عن زوجها) أو اخليار الثالث
الذي ينتهي إىل املخدرات..
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ـ األزمة السياسية :التي تتمثل يف احلرمان
من املشاركة يف صناعة املصري والتهميش
عن قضايا األمة :كالم عن اليوم العاملي
للشباب (األمم املتحدة  ۱۸أكتوبر ،هيدف
إىل تشجيعهم عىل املشاركة يف صناعة
قرارات املستقبل ،فتجتمع املنظامت
احلكومية وغري احلكومية بممثلني عن
الشباب ليناقشوا قضايا املستقبل ،عىل
مستوى البلد والعامل) مثاال يف أملانيا :باعوا
أحجارا فنية ( رسموا عليها ) ومجعوا ما
يكفي لبناء مدارس يف أفريقيا ..أو عىل
مستوى البلد (يراجع كتاب االنسان
املهدور للدكتور مصطفى حجازي)
وتتمثل أيضا يف أن الشباب يرى أن
األنظمة املستبدة تركز عىل الوالء ال عىل
األداء ،فاإلنتاج والكفاءة ليست هي التي
تقدم ،بل الوالء والتملق ،واملشكلة أن
الكرايس املعدة للمتملقني ليست كافية
للجميع فال بد من التصارع عليها.
ـ مشكلة الوعي املزيف ،وما سمي
برضاعة التسلية :خطة يقال إن وراءها
أحد منظري النظام العاملي اجلديد،
برجينسكي  ..وعالمته تكاثر القنوات
التجارية املسطحة للوعي ،وتغري
املقاييس  ،بحيث يف كاس العامل كل الكرة
األرضية تتحول إىل كرة قدم! وتتحول
انتصارات الفريق الوطني بديال عن

التنمية ويستقبل الفريق الفائز استقبال
الفاحتني ،ويشرتى موسم الالعب
الريايض بماليني الدوالرات ،بينام أكرب
خمرتع أو عامل أو مفكر يموت من اجلوع
(هذا الذي ترك االلباب حائرة وصري
العامل النحرير زنديقا)؛ بل ختتل عالقات
دول عربية واسالمية عىل أثر الكرة (
اجلزائر ومرص ) وإذا مل نحقق االنجاز
بأقدام مواطنينا فلنستأجر أو نش ِ
رت أو أي
يشء ..ليس املهم التنمية االنسانية وال
العمرانية ،املهم هو الفوز يف الكرة! ما
الذي ينبغي أن نوجه إليه
مسؤولية املدرسني يف التأكيد عىل قيم
العطاء واجلدية :أمثلة ونامذج  :جلنة
املحبة (القطيف طاهرة) ،أفالم قصرية
(حماربة الرسقة) ،االستبدال :الغناء
بأرشطة هادفة..
النوادي الرياضية :استيعاب وتنشيط
للطاقات الشبابية
اجلهات الدينية واخلريية ،التوجه إىل
استقطاب الشباب من خالل املؤسسات،
واعتبار أن العمل الشبايب هو من أفضل
جهات العمل اخلريي واالنفاق ..ورش
عمل شبابية للبحث يف تقديم اقرتاحات
وخطط إبقاء ملف الشباب مفتوحا
بشكل مستمر .

الشباب
قلب االمة

الدكتورة مواهب اخلطيب

الشباب يف كل أمة هم قلبها النابض،
ودمها املتدفق ،وعصب حياهتا ،ورس
هنضتها ،وعنوان تقدمها ،وأمل مستقبلها،
وبحر علمها الفياض ،فهم أصحاب اهلمم
العالية ،والنفوس الطاهرة الزكية ،لذلك
فقد أوىل اإلسالم عناية كبرية برشحية
الشباب ،حيث كانوا أرسع رشائح املجتمع
استجابة للدعوة اإلسالمية فقد دخلوا يف
دين اهلل أفواجا.
إن الشباب هم أعظم ثروة يف األمة ،فثروة
األمم ليست يف الذهب األبيض وال يف
الذهب األسود ،إنام يف اإلنسان فهو أغىل
من كل يشء ،وأعظم مراحل االنسان
عندما يكون يف شبابه.
ألن حالة الشباب تعد مرحلة القوة
والعطاء ،فالشباب قوة بني ضعفني،
ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة كام
أشار إىل ذلك القرآن الكريم يف قول اهلل
تعاىلُ َّ :
(الل ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َض ْع ٍ
ف ُث َّم
َج َع َل ِمن َب ْع ِد َض ْع ٍ
ف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد
ُق َّو ٍة َض ْع ًفا َو َش ْي َب ًة).

لقد حرص نبينا الكريم (صىل اهلل عليه
وأله) عىل العناية بالشباب وإعدادهم
إعداد ًا جيد ًا فقال« :إن اهلل ليعجب من
الشاب الذي ليست له صبوة»  ( -أي
شذوذ وانحراف ).
كام وبني مكانة الشاب امللتزم بالطاعة هلل
والعبادة له ،حيث يقول (صىل اهلل عليه
واله) « :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال
ظل إال ظله :وذكر منها  :شاب نشأ يف
عبادة اهلل.»..
ودعا(صىل اهلل عليه واله) الشباب الغتنام
الفرص لتكوين شخصياهتم يف شتى
املجاالت ،حيث قال« :اغتنم مخس ًا قبل
مخس  :حياتك قبل موتك ،وصحتك قبل
سقمك ،وفراغك قبل شغلك ،وشبابك
قبل هرمك ،وغناك قبل فقرك».
كام بني (صىل اهلل عليه واله) أمهية هذه
املرحلة وما يرتتب عليها من تبعات
وحماسبة ومسؤولية أمام رب العاملني
حيث قال« :ال تزول قدم ًا عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيام أفناه،

وعن شبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين
اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن علمه ما عمل
فيه» .
ومن املعلوم أن كثري من أنصار االمام
احلسني عليه السالم كانوا شبابا ،يصدق
فيهم قوله تعاىلِ :
ني ِر َج ٌ
(م َن ْ ُال ْؤ ِمنِ َ
ال
اهدُ وا َّ َ
الل َع َل ْي ِه َف ِم ْن ُهم َّمن َق َض
َصدَ ُقوا َما َع َ
َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن َينت َِظ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيل).
لقد كان هؤالء الشباب يعلمون أن
مكانتهم عند اهلل بمقدار ما يضحون،
وبمقدار ما يؤدون ،فقاموا بواجبهم
خري قيام ما أحوجنا نحن إىل أن نعرف
دور شبابنا ,لذلك جيب علينا أن نرفق
بالشباب ،وأن نحسن توجيههم إىل طريق
اخلري والرشاد ،وأال نكون عون ًا للشيطان
عليهم  ،بل جيب علينا أن نحببهم يف ديننا
اإلسالمي ،فمن أهم ما دعا إليه ديننا
اإلسالمي احلنيف ،وما اتفق عليه علامء
أصول الفقه عىل رضورة صيانة األركان
الرضورية للحياة البرشية وهي( :الدين
والنفس والعقل والنسل واملال).
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ارشادات

االسعافاتُ األولية
إلصابات العين

َّ
إن العالج السليم إلصابات العني فور
وقوعها مبارشة قد يمنع فقدان البرص
وحيث أنه يصعب حتديد مدى خطورة
إصابة العني فالبد من عرض املصاب
عىل استشاري العيون فور ًا إلجراء
االسعافات األولية.
دخول جسم غريب إىل العني
ال حتك أو تفرك أي شائبة داخل العني
وارفع اجلفن العلوي فوق اجلفن السفيل
حتى تتمكن األهداب من إزالة الشائبة
من داخل اجلفن العلوي ثم افتح العني
واغمضها عدة مرات حتى تتمكن العني
من إزالة الشائبة .ويف حالة بقائها اغمض
عينيك واجلأ إىل املساعدة الطبية من

32

AL-AAELEH MAGAZINE

اخصائي العيون.
كدمات العني
ضع كامدات من الثلج فور ًا وملدة 15
دقيقة لتخفيف األمل والورم .إن اهلاالت
السود حول العني أو الزغللة يف الرؤية
قد تعني وجود إصابة داخلية بالعني فاجته
فور ًا إىل األخصائي.
جرح قطعي بالعني أو اجلفن
اربط العني برباط خفيف واجته إىل العالج
الطبي فور ًا .ال حتاول غسل العني أو إزالة
أي جسم عالق هبا وال تضغط أبد ًا عىل
العني واجلفن املصاب واحرص أال حتك
أو تفرك عينيك.
احلروق الكياموية

اغسل عينيك فور ًا بامء غزير مع استخدام
أصابعك لكي تبقى العني مفتوحة قدر
املستطاع.
ضع رأسك حتت الصنبور أو اسكب املاء
من أي وعاء نظيف ملدة مخس عرشة دقيقة
باستمرار ورفق مع حتريك مقلة العني
باستمرار كي تغسل العني جيد ًا .يف هذه
احلالة ال تستخدم كأس غسيل العني
وال تضع أي أربطة عىل العني .بعد اختاذ
هذه االجراءات اجته إىل الرعاية الطبية
فور ًا .رغم أن العالج السليم الفوري
إلصابات العني قد ينقذ البرص إال أن هذه
االسعافات األولية ما هي إال اجراء رسيع
أويل يتم عمله حلني توافر الرعاية الطبية
اخلبرية للعني.
الوقاية
الوقاية هي خري الطرق للحفاظ عىل
البرص وهي أكثر الطرق فعالية ملنع إصابة
العني.
تذكر أن استشاري العيون هو الطبيب
الوحيد الذي يمدك بالعناية الشاملة
للعني طبي ًا وجراحي ًا وبرصي ًا.

شباب كربالئي يجتهد في تصليح اثاث المدارس

شباب عراقيون يطلقون محلة «حب األوطان من اإليامن» إلعامر وتصليح الرحالت والكهربائيات والزجاج
ٌ
يف مدارس قضاء طويريج وكذلك فحص الطلبة وعالجهم من خالل االطباء املرافقني للحملة..
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الواحة

ترغبُ
بأن تكون االول
ترشيد
ُ
الكهرباء
الزْلنا نعاين من األزمة الكهربائية وهلا اسباهبا
واحدها هي عدم ترشيد استهالكها من قبل بعض
العوائل واملحالت التجارية فلألسف الزلنا نشاهد
االنارة مشتغلة يف وضح النهار ،هذا من جانب
ومن جانب اخر فالرتشيد ايضا مطلوب بالنسبة
للعوائل عند استخدام كهرباء املولدة فليس من
الصحيح استخدام االنارة بقدر االشرتاك وترك
بعض االجهزة شغالة بحجة انه دفع استحقاق
االمبريات التي طلبها فمثل هذا االمر يشجع
النفس عىل التبذير.
ومن جانب اخر فكم من حريق حدث نتيجة عدم
االعتناء يف استخدام الكهرباء او ترك املدافئ او
حتى اجهزة الشحن موصولة بالكهرباء فتؤدي اىل
حريق.
الرتشيد يف استهالك الكهرباء يؤدي اىل نتائج اجيابية
ختدم الفرد والعائلة واملجتمع وتكون يف مرضاة اهلل
عز وجل
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الكث ُري منا يرغب باألولوية يف ما ترغب نفسه اكثر مما يرغب عقله ،فاذا
كنت ترغب بان تكون االول يف استالم العطاء فكن االول يف منح ما
يوجب االخذ ،اذا كنت حتب الشهرة فكن حمبا لآلخرين ،وإذا كنت
تريد العلو فاعلم ماهية التواضع ،ملاذا عندما خيتلف اثنان حول مسالة
ما حياول البعض املكابرة وعدم التنازل لآلخر؟ بينام لو تنازل فانه ان
كان حقا تنازله وطلبه العفو يكون هو االعقل واالشجع يف االعرتاف
باخلطأ وان مل يكن هو املخطئ فانه يكون قد اهنى مشكلة قد تتطور
وينتظر فرصة اخرى تكون النفوس فيها هادئة ويوضح للمخطئ
خطأه بأسلوب اقناعي اخالقي سليم.

حاسبوا أبناءَكم
قبل القانون

ظاهر ُة قيادة الدراجة النارية من قبل اطفال قرص اصبحت شائعة

يف البلد بل ان بعض االباء يفتخرون عندما يرون اطفاهلم يقودون
الدراجات النارية ،والبعض منهم يتحايلون عىل ابائهم فيقودون

دراجات اصدقائهم.

بالرغم من ان القانون الزال غري فعال يف حماسبة االطفال الذين
يقودون الدراجات النارية وما حيدث من حوادث كارثية بسببهم

بل حتى تؤدي اىل حاالت وفاة وحاالت عوق ،فيجب عىل االباء

واالمهات منع اطفاهلم واحلرص كل احلرص عىل عدم تغافل هذه
الظاهرة السلبية الن الندم ال ينفع ان حصل املكروه وكلمة يا ليتنا ال

تعيد االمر اىل سابق عهده فاالستئصال قبل االستفحال وراحة البال
لسالمة االطفال.

ال جتعل النظافة من اﻷيامن شعار فقط دونام تطبيق

العتاب
ُ

سلوك لفظي يصدر عن الشخص املحب ليظهر
من خالله مدى االهتامم واحلرص عىل سالمة
العالقة مع اآلخر ...ولكن أن جاء العتاب
مع املحب بعد الرضا أو عندما يزيد عن احلد
املعقول فإنه يتحول وسيلة للخالف مرة أخرى
 ...علام أن العتاب ال حيدث بني الكارهني
لبعضهام .
د .عبد عون امل�سعودي
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العا�شر من ربيع الثاين
من �سنة  201للهجرة

يف مثل هذا اليوم كانت وفاة السيدة اجلليلة
القدر فاطمة املعصومة بنت اإلمام موسى بن
جعفر (عليهام السالم) يف العارش من ربيع الثاين
لسنة  201للهجرة ،وكانت سالم اهلل عليها
قد ولدت يف زمن الطاغية هارون العبايس،
وشدت الرحال لرؤية أخيها اإلمام الرضا عليه
السالم يف أيام والية عهده ،لكن املنية حالت بينه
وبينها ،ألهنا قد اعتلت ومرضت يف مدينة قم
املقدسة ،ووافتها املنية هناك فدفنت (سالم اهلل
عليها) وقربها اليوم يؤمه الوافدون من أقايص
األرض ،وهي معروفة بألقاب شتى منها كريمة
أهل البيت عليهم السالم ،وعش آل حممد
صلوات اهلل عليها وعليهم أمجعني

