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خرجت نسيب ُة املازنية وعائلتها
يو َم ُا ُح ٍد
ْ
تداوي اجلرحى ،وكان ابنها معها ،فأراد
فحملت عليه ،وقالت:
أن ينهزم ويرتاجع
ْ
تفر؟! ..عن اهلل وعن
«يا ُبني إىل أين ّ
ٌ
رجل فقتله،
رسوله؟ ..فر ّدته فحمل عليه
فأخذت سيف ابنها ،فحملت عىل الرجل
ْ
فرضبته عىل فخذه فقتلته» ،فقال رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله)« :بارك اهلل عليك يا
نسيبة»  ..وكانت تقي رسول اهلل (صىل اهلل
جراحات كثرية.
عليه وآله) حتى أصابتها
ٌ
ونظر رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) إىل
رجل من املهاجرين قد ألقى ترسه خلف
ظهره وهو يف اهلزيمة ،فناداه« :يا صاحب
ومر إىل النار» فرمى
الرتس! ..ألق ترسك ّ
برتسه ،فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) :يا نسيبة! ..خذي الرتس ،فأخذت
الرتس ،وكانت تقاتل املرشكني ،فقال
«ملقام نسيبة أفضل
(صىل اهلل عليه وآله):
ُ
من مقام فالن وفالن وفالن»..
ويقول عبداللهّ بن زيد :نظر (صىل اهلل عليه
وآله) إىل جرح ب ُا ّمي عىل عاتقها ،فقال:
ُا ّمك ُا ّمك ،اعصب جرحها بارك اللهّ بكم.
ثم قال (صىل اهلل عليه وآله)« :رمحكم اللهّ
من أب و ُام واخوة».
«ادع لنا يا رسول اللهّ أن
قال :فقالت ُا ّميُ :
نرافقك يف اجل ّنة».
هم اجعلهم
فقال (صىل اهلل عليه وآله)« :ال ّل ّ
رفقائي يف اجل ّنة».

افتتاحية
الضيف
التزامات
ُ
ِ
ٌ
التزامات يجب ان يقوم بها امل�ضيف البع�ض منها �شرعية والبع�ض االخر اخالقية،
لل�ضياف ِة
وقد ي�ؤدي اخللل يف االخالقية اىل ا�شكاالت �شرعية  ،ولكن يف الوقت ذاته لرمبا تكون انت
ال�ضيف وهنا يجب ان تعلم ببع�ض ما يجب على ال�ضيف عند زيارة االقارب او اال�صدقاء ،ومنها
واهمها اختيار الوقت املنا�سب بحيث ال ي�ؤثر على التزامات العائلة ،وان تكون الت�صرفات �ضمن
اخالقيات امل�ضيف واحلذر من ترك الأطفال يعبثون ب�أثاث امل�ضيف� ،إ�ضافة اىل ذلك يجب
ان يح�سن ال�ضيف اختيار املوا�ضيع التي يتحدث بها كما وانه من ال�ضروري جتنب الف�ضول
�سواء بال�سمع او الكالم او النظر ،ويحبذ ان تكون مدة الزيارة متنا�سبة مع �سببها بحيث ال
يطيل املكوث لدرجة قد ي�ضايق امل�ضيف او قد تكون للم�ضيف التزامات اخرى فال ي�ستطيع
�أن ي�ؤديها ب�سبب ال�ضيف.
فلل�ضيافة ا�صولها على ال�ضيف وامل�ضيف.
رئي�س التحرير

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

الغرو ُر
اإلنسان بخدعة شيطانية ورأي خاطئ  ،معتقدا انه افضل
انخداع
وهو :
ُ
ِ
من الناس من خالل اعماله وتصرفاته التي تكون خليطا بين النفاق
والتكبر والرياء وهكذا ينخدع الكثيرون بالغرور ،لذلك كان الغرور من
أخطر أشراك الشيطان  ،وأمضى أسلحته  ،وأخوف مكائده .
وللغرور صور وألوان خمتلفة باختالف اخلروج  ،حتى متوت غماّ ً».
نزعات املغرورين وبواعث غرورهم،
ومن ادوات الدنيا املال واملنصب فمن
فمنهم من يغرت بالدنيا وهم ضعفاء
يملك ماال كثريا يغرت به او لديه منصب او
اإليامن ،واملخدوعون بمباهج الدنيا
جاه فتكون هذه االدوات طريق العبد اىل
ومفاتنها  ،أنظر كيف يصور القرآن واقع
سخط االخالق واىل جهنم ومن عنائها أن
الدنيا وغرورها  ،فيقول تعاىل« :إنام احلياة
املرء جيمع ما ال يأكل ،ويبني ما ال يسكن،
الدنيا َل ِعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم،
الل ال ما ً
ثم خيرج إىل هّ
ال محل وال بناء نقل.
وتكاثر يف األموال واألوالد ،كمثـــــــل
غيث أعجب الك ّفار نباته ،ثم هييج فرتاه «يا أهيا الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم
مصفر ًا ،ثم يكون ُحطام ًا ،ويف اآلخرة وال أوالدكم عن ذكر هّ
الل ومن يفعل ذلك
ّ
فأولئك هم اخلارسون» ( املنافقون ) 9 :
عذاب شديد» ( احلديد ) 20 :

وإن هبطت وأس ّفت كان مدعاة للذم
واالستنكار .
وهنالك صنف يفرط يف الزهد فيرتك
ملذات الدنيا احلالل معتقدا أن الدنيا
مجلة وتفصيال مرفوضة دينيا ،قال الصادق
(عليه السالم)« :ليس م ّنا من ترك دنياه
آلخرته ،وال آخرته لدنياه» وهبذا النظام
الفذ ازدهرت حضارة االسالم ،وتوغل
املسلمون يف مدارج الكامل ،ومعارج
املادي والروحي.
الرقي
ّ
ّ

وقال أمري املؤمنني (عليه السالم):
وقال الباقر(عليه السالم)َ « :م َث ُل احلريص فليس املال مذموم ًا إطالق ًا ،وإنام خيتلف
«اعلموا عباد هّ
الل أن املتقني ذهبوا بعاجل
عىل الدنيا ،مثل دودة القز ك ّلام ازدادت باختالف وسائله وغاياته ،فان صحت
الدنيا وآجل اآلخرة ،فشاركوا أهل الدنيا
من القز عىل نفسها ل ّف ًا ،كان أبعد هلا من و َن ُب َلت كان مدعاة للحمد والثناء،
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يف دنياهم ،ومل يشاركهم أهل الدنيا يف
آخرهتم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت
وأكلوها بأفضل ما أكلت ،فحظوا من
الدنيا بام حظى به املرتفون ،وأخذوا منها
ما أخذه اجلبابرة املتكربون ،ثم انقلبوا
عنها بالزاد ا ُملب ّلغ واملتجر الرابح».
إن حب البقاء يف الدنيا ليس مذموم ًا
مطلق ًا ،وإنام خيتلف بالغايات واألهداف،
أحبه لغاية سامية ،كالتزود من الطاعة
فمن ّ
واستكثار احلسنات ،فهو مستحسن،
أحبه لغاية دنيئة ،كمامرسة اآلثام،
ومن ّ
واقرتاف الشهوات ،فذلك ذميم مقيت
كام قال زين العابدين (عليه السالم):
«ع ّمرين ما كان عمري بِذلة يف طاعتك،
َ
فإذا كان عمري مرتع ًا للشيطان فاقبضني
إليك».
وهنالك غرور يسمى غرور العلم وهو
يصيب من كان له حظ من العلم فال
حيسن الترصف بام يملك فيستخدم علمه
من اجل الدنيا واملال واجلاه ور ّبام أفرط
بعضهم يف الزهو والغرورَ ،ف ُج َّن بجنون
العظمة ،والتطاول عىل الناس بالكرب
واالزدراء.
وفات املغرتون بالعلم ّ
أن العلم ليس غاية
يف نفسه ،وإنّام هو وسيلة لتهذيب االنسان
وتكامله ،وإسعاده يف احلياتني الدنيوية
واألخروية ،فإذا مل حيقق العلم تلك
وعنا ًء
الغايات السامية ،كان ُجهد ًا ضائع ًا َ
ُمرهقا ،وغرور ًا خادع ًا« :مثل الذين حمُ لوا
التوراة ثم مل حيملوها كمثل احلامر حيمل
أسفار ًا» ( اجلمعة . )5 :

يف مضامره ،فقد عرف الناس قدي ًام وحديث ًا اليقظة ومفاتن الغرور.
وحلقوا
علامء أفذاذ ًا َج ّلوا يف ميادين العلم َ
أرأيت جاه ً
ال غدا عامل ًا بفضيلة آبائه؟
يف آفاقه ،وكانت هلم مآثرهم العلمية
أو جبان ًا صار بط ً
ال بشجاعة أجداده؟
اخلالدة ،وقال النبي (صىل هّ
الل عليه وآله):
أو لئي ًام عاد سخي ًا معطاء بجود أسالفه؟
«يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من
كال ،ما كان هّ
الل تعاىل ليساوي بني املطيع
أهل النار فيقولون :ما أدخلكم النار وقد
والعايص ،وبني املجاهد والوادع.
دخلنا اجلنة لفضل تأديبكم وتعليمكم؟
فيقولون :إنا كنا نأمر باخلري وال نفعله» ،واستمع إىل سيد املرسلني (صىل هّ
الل عليه
وقال الصادق (عليه السالم)ُ « :يغفر وآله) كيف يميل عىل أرسته الكريمة
للجاهل سبعون ذنب ًا ،قبل أن يغفر للعامل درس ًا خالد ًا يف احلث عىل طاعة هّ
الل تعاىل
وتقواه ،وعدم االغرتار برشف األنساب
ذنب واحد».
واألحساب ،فقال (صىل اهلل عليه وآله):
فجدير بالعلامء والفضالء أن يكونوا قدوة
«يا بني هاشم يا بني عبد املطلب ،إين
حسنة للناس ،ونموذج ًا للخلق الرفيع
رسول هّ
الل إليكم ،وإين شفيق عليكم،
وان يتفادوا ما وسعهم مزالق الغرور
وإن يل عميل ،ولكل رجل منكم عمله،
وخالله املقيتة ،وان يستشعروا اآلية
ال تقولوا إن حممد ًا م ّنا ،وسندخل مدخله،
الكريمة« :تلك الدار اآلخرة نجعلها
فال هّ
والل ما أوليائي منكم ،وال من غريكم،
للذين ال يريدون علو ًا يف األرض وال
يا بني عبد املطلب إال املتقني ،أال فال
فساد ًا والعاقبة للمتقني» (القصص )83 :
أعرفكم يوم القيامة تأتون حتملون الناس
اما غرور النسب والتباهي باسم العشرية عىل ظهوركم ،ويأيت الناس حيملون
او املدينة ،وانحدارهم من ساللة أهل اآلخرة ،أال إين قد أعذرت إليكم ،فيام
البيت (عليهم السالم) ،فيحسبون أهنم بيني وبينكم ،وفيام بيني وبني هّ
الل تعاىل
ناجون بزلفاهم ،وإن انحرفوا عن هنجهم فيكم».
وتعسفوا طرق الغواية والضالل ،فهو
غرور خادع ،حيث أن هّالل تعاىل يكرم فجدير بالعاقل أن يتوقى فتنة
ً
ً
املطيع ولو كان عبدا حبشيا ،وهيني الغرور برشف األنساب،
العايص ولو كان سيد ًا قرشي ًا.
وما نال أهل البيت (عليهم السالم) تلك
املآثر اخلالدة ونالوا رشف العزة والكرامة
عند هّ
الل (عز وجل) اال باجتهادهم يف
طاعة هّ
الل ،وتفانيهم يف مرضاته.

وأن يسعى جاهد ًا يف هتذيب

نفسه وتوجيهها وجهة اخلري

والصالح.

فاغرتار األبناء برشف آبائهم وعراقتهم،
وكيف يغرت العالمِ بعلمه ،ومل يكن الوحيد وهم منحرفون عن سريهتم ،من أحالم
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فقهية
جواب العدد ال�سابق
ال�س�ؤال :ما هو حد
اللذة املحرمة؟
اجلواب� :أدنى حدِّ ها -
�إن �أريد باحلد املرتبة
هو �أول درجة من
الإح�سا�س اجلن�سي.

املرجع الديني االعلى
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)

احكام الرضاع
م�س�ألة 141
�إذا ار�ضعت امر�أة طف ًال
لزوج بنتها حرمت
البنت على زوجها م�ؤبد ًا
وبطل نكاحها� ،سواء
�أر�ضعته بلنب ابي البنت
ام بلنب غريه ،و�سواء
�أكان الطفل من بنتها
ام من �ضرتها ،الن زوج
البنت اب للمرت�ضع
وزوجته بنت للمر�ضعة
مر انه يحرم على
وقد ّ
ابي املرت�ضع ان ينكح يف
اوالد املر�ضعة الن�سبيني،
فاذا منع منه �سابق ًا
ابطله الحقا

كتاب منهاج ال�صاحلني اجلزء الثالث
الف�صل الرابع يف ا�سباب التحرمي
االمر الثاين  :الر�ضاع
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حوارات فقهية
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انواع المطهرات

ج��اء حسن بشوق اىل جملس ابيه وب��ادره
بالسؤال اكمل يا ايب املطهرات فأهنا مهمة
جدا؟
املطهر الرابع :األرض  . .كل ما يسمى أرضا
مطهرة كاحلجر ،والرمل والرتاب وما فرش
بالطابوق أو االسمنت ال بالقري ونحوه
وي��ش�ترط يف األرض أن ت��ك��ون [يابسة]
وطاهرة.
 وكيف أعرف أهنا طاهرة ؟ ما دمت ال تعرف أهنا قد تنجست فهيطاهرة ،ومن ثم فهي مطهرة.
 وماذا تطهر األرض؟ تطهر باطن القدم  ،واحلذاء  ،بامليش عليهاأو املسح هب��ا ب�شرط أن ت��زول ع��ن القدم
واحل���ذاء بسبب امل�شي أو املسح النجاسة
العالقة هب�ما ه��ذا إذا كانت النجاسة قد
حصلت من األرض النجسة سواء بامليش
عليها أم بغريه [وأما إذا كانت قد حصلت
م��ن غريها ف�لا تكون األرض مطهرة له
حينئذ].

املطهر اخلامس :التبعية .
 ارضب يل مثال عىل التبعية. الكافر املحكوم بالنجاسة مثال إذا أسلمطهر ،وطهر (تبعا له) طفله الصغري الذي
كان نجسا تبعا ألبيه واجلد الكافر ،واجلدة،
واألم إذا أسلموا ط��ه��روا ،وطهر (تبعا
هلم) طفلهم الصغري الذي كان نجسا تبعا
لنجاستهم ،كل ذلك فيام إذا كان الصغري مع
من أسلم بأن يكون حتت كفالته ورعايته وال
يكون معه كافر أقرب منه إليه.
واخلمر إذا انقلبت خال طهر ،وطهر (تبعا له)
إناؤه املوضوع فيه .
وامل��ي��ت إذا غسل األغ��س��ال الثالثة طهر
وطهرت (تبعا له) يد الغاسل ،والسدة التي
غسل عليها ،وثيابه التي غسل فيها والثوب
املتنجس إذا غسلته باملاء القليل  -مثال -
طهر ،وطهرت (تبعا له) اليد التي غسلته .
املطهر السادس :اإلسالم .
 وكيف يطهر االسالم؟ ومن يطهر؟يطهر االسالم الكافر املحكوم بالنجاسة بعد

أن يسلم ،فيطهر هو ويطهر تبعا له شعره،
وأظافره ،وغري ذلك من أجزاء جسده التي
كانت نجسة لكفره.
املطهر السابع :غيبة املسلم البالغ أو الصبي
املميز .
 وما غيبة املسلم؟ أن تفارقك صورته ،فلم تعد تراه عينك . وإذا غاب؟ إذا غاب طهر ،وطهرت معه أشياؤه التييف حيازته كثيابه وفراشه ،وأوانيه وأمتعته،
وغريها إذا احتملت تطهريه هلا.
 ارضب يل مثال عىل ذلك. ثوب أخيك مثال كان نجسا وهو يعلمبذلك أو ال يعلم ولكنك أنت تعلم بذلك
سواء أكان ملتزما بأحكامه الرشعية أو غري
ملتزم هبا ..ثم غاب عنك أخوك ،وعاد ثانية
واحتملت أنه طهر ثوبه عندئذ تقول« :ثوب
أخي طاهر».
تقول ذلك دون حاجة إىل سؤاله.
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اعالم النساء

ُ
السيدة
b
فاطمة ُ
ُ
بنت أسد
رب �إين م�ؤمنة بك ومبا جاء به من عندك الر�سل وبكل نبي من �أنبيائك وبكل كتاب
«�أي ِّ
�أنزلته و�إين ُم�صدقة بكالم جدي �إبراهيم اخلليل وانه بنى بيتك العتيق ،ف�أ�س�ألك بحق
هذا البيت ومن بناه ،وبهذا املولود الذي يف �أح�شائي الذي يكلمني وي�ؤن�سني بحديثه وانا
علي والدتي» ،كلماتها (عليها ال�سالم) عندما
موقنة انه �إحدى �آيا ُتك ودالئلك ملا ي�سرت َّ
وقفت �إزاء البيت احلرام وقد �أخذها الطلق..
ُ
اجلليلة فاطمة بنت اسد
عاشت السيد ُة
ْ
(عليها السالم) يف حقبة زمنية مظلمة
من التاريخ متحدي ًة ُسبل الضاللة كاجلبل
ال��راس��خ ،مل تلوث فطرهتا التوحيدية
السليمة بعبادة األصنام ،فهي من ُ
األناس
الذين مل ت�ترك عليهم البيئة صبغتها،
فبزغت شمسا يف س�ماء الكامل تتن ّقل
بَ ،
يف أبراجه ،شرَ َ ُف َح َس ٍ
فك َر ُم محَ تِ ٍد،
ٍ
فذكاء ٍ
قلب ،فرجاحة
أخالق،
فمكارم
ُ
ُ
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ٍ
ُ
ٍ
ذات،
فجامل
نفس،
ِحجى ،فطهار ُة
ُ
السيدة
ففضيلة صفات ،تلك ِحلية هذه ّ
سيد قريش ومل
اجلليلة ،التي اختارها ّ
يستبدل هبا سواها مدّ ة حياته..
نسبها:
هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد
مناف بن قيص ،و ُيذكر إنه ليس ألسد
بن هاشم ذرية إال من ابنته فاطمة (عليها
ال��س�لام) ..وت��ش�ترك ه��ذه السيدة مع

الرسول (صىل اهلل عليه وآل��ه) يف جده
األك�بر (فهر) أما وأب�� ًا ،فهي من ساللة
عريقة يف الرشف والنسب ..وأمها السيدة
فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن
عبد معيص بن عامر بن لؤي.
نشأهتا:
ولدت يف مكة ونشأت يف ارشف بيوت
بيت أبيها املوحد ،فنشأت
قريش وأعزهاُ ،
نشأة ام��رأة كاملة مؤمنة ..وكانت من

طيبة السرية،
السابقات إىل اإليامن ،وامرأة ّ
ذكية،
لبيبة عاقلة ،بصرية بأمور آخرهتاّ ،
عفيفة ،طاهرة ،وكانت عىل (احلنفية) دين
النبي إبراهيم اخلليل (عليه السالم) فلم
ّ
ّ
تسجد لصنم قط قبل اإلسالم.
زواجها املبارك:
خطبها عبد املطلب ألبنه أيب طالب(عليه
السالم) وتم الزواج وانتقلت اىل بيت أيب
طالب ابن عمها ،فكانت أول هاشمية
ت��ت��زوج هب��اش��م��ي ،وع��اش��ت اىل جانبه
وقامت بأعباء املسؤولية وإدارة البيت،
وأنجبت منه (طالب ًا وعقيال وجعفرا وعليا
وام هاين ومجانة) ،وك��ان كل واح��د من
أوالدها أسن من اآلخر بع ِ
رش سنني ،ومل
يذكر التاريخ ان أبا طالب(عليه السالم)
تزوج بغريها طيلة حياته.
بالنبي (صىل اهلل عليه وآله):
عنايتها
ّ
بالنبي (صىل اهلل عليه وآله)
كانت ُتعنى
ّ
خاصة و ُتؤثِره عىل سائر أوالدها،
عناية
ّ
حتى قالت أليب طالب« :توصيني يف
أح��ب إ ّيل من نفيس
حممد ،وإنّ��ه
ُّ
َول��دي ّ
وأوالدي؟!» ب��ح��ار األن����وار ج/15
ص ،383ففرح أبو طالب بذلك.
وقد أشار اإلمام الصادق (عليه السالم)
إىل ذلك بقوله« :كانت (فاطمة بنت أسد)
ِ
الناس برسول اهلل صلىّ اهلل عليه
ِمن أ َب ِّر
وآله».
ومما ور َد بحقها يف زيارهتا املخصوصة:
ِ
ِ
وأدي��ت
أحسنت الكفالة،
«أشهد إنك
األم���ان���ة ،واج��ت��ه��دت يف م��رض��اة اهلل،
ِ
وبالغت يف حفظ رسول اهلل ،عارف ًة بحقه،

مؤمنة بصدقه (مفاتيح اجلنان ص.)371
إيامهنا:
كانت من املسارعني إلجابة دعوة الرسول
(صىل اهلل عليه وآله) للرسالة اإلسالمية،
فهي ثاين امرأة بعد خدجية تعلن إسالمها،
كام يف بحار األن���وار ج/35ص،182
وذكر املؤرخون إهنا تعرضت من جراء
ذلك ملالمة رجال قريش ونسائهم ولكنها
مل َّ
ختش يف هلل لومة الئم.
وهي من أوائل املهاجرات كام يذكر ذلك
اإلمام الصادق (عليه السالم) يف حديث
له« :ومل يمنعها كوهنا امرأة ُمسنة ،وكون
املسافة بعيدة من اهلجرة شوقا للرسول،
وادا ًء للواجب».
أخبارها:
ي��روي احلاكم يف املستدرك بسنده عن
مصعب بن عبد اهلل الزبيدي« :كانت
بمحلٍ عظيم من األعيان يف عهد رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه)» ،وقال الشيخ
حممد امل��ازن��دراين (ق��دس رسه) «فضلها
وزيارهتا جممع عليه بيننا؛ بل عند مجيع
املسلمني» ،وق��د ج��اء يف كتاب الكايف
للشيخ الكليني ج« 1امرأة مؤمنة عارفة
وعت علوم األنبياء قبل اإلسالم كزوجها
أيب طالب عليه السالم بل ككل أبنائها
املوحدين».
ونعتقد نحن الشيعة ّ
إن آب��اء وأمهات
املعصومني ال ُبد ّ
أن يكونوا مؤمنني باهلل
موحدين وهي أم سيد املعصومني بعد
الرسول (صىل اهلل عليه وآله).
ويف حديث للنبي (صىل اهلل عليه وآله) أنّه

خص اهلل تعاىل هبا أخاه أمري
يفتقد مزايا ّ
املؤمنني (عليه السالم) ،ومما جاء فيه..« :
اهلاشمية
ولك ّأم مثل فاطمة بنت أسد
ّ
املهاجرة وليس يل مثلها».
وفاهتا:
عندما اخرب اإلم��ام عيل (عليه السالم)
النبي (صىل اهلل عليه وآله) ،بوفاهتا ,بكى
وق��ال« :رح��م اهلل أم��ك يا ع�لي ،أم��ا إهنا
كانت لك أما فقد كانت يل أما ,خذ عاممتي
هذه وخذ ثويب هذين فكفنهام فيهام ,ومر
النساء ف ُليحسن غسلها ,وال خترجها حتى
أجيء فإيل أمرها» ,فأقبل (صىل اهلل عليه
وآله) بعد ساعة ُ
وأخرجت فاطمة (عليها
السالم) فصىل عليها صالة مل يصل عىل
ٍ
أحد من قبلها مثل تلك الصالة ,ثم دخل
اىل القرب فتمدد فيه ,وتذكر بعض املصادر
أنه (صىل اهلل عليه وآله) عندما دخل معها
يف قربها جلس عند رأسها واخذ يخُ اطبها
قائ ً
ال« :رمحك اهلل يا أمي ,كنت أمي بعد
أمي جتوعني و ُتشبعيني وتعرين وتكسيني,
ومتنعني نفسك طيب ًا و ُتطعميني ُتريدين
بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة» ،مستدرك
الصحيحني ج 3ص .108
وحسب ما ورد يف املصادر أهنا توفيت
عن عمر  65سنة يف  23صفر يف السنة
الثالثة للهجرة ,وقيل الرابعة للهجرة ,وقيل
اخلامسة للهجرة ،ودفنت (عليها السالم)
يف بقيع الغرقد قرب قبور األئمة (عليهم
السالم)..
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من هنا وهناك

شابانِ بصريانِ
يتعلقان بمولد
كهرباء في
جو ماطر
رغم كل التحذيرات التي تتعلق بمخاطر الطاقة الكهربائية ورضورة جتنب مصادر توليدها او نقلها خصوصا يف االجواء املمطرة او الرطبة ،اال
َ
ان شابني برصيني مل جيدا سبيال هلام افضل من التشبث بمولدة كهرباء وضعت عىل أحد االرصفة بعد ان غطت مياه االمطار بشكل كامل الشارع
الذي كانا يسريان فيه .ويشار اىل ان الشوارع الرئيسية والفرعية غالبا ما متتلئ بمياه االمطار بعد هطوهلا حلني ترصيفها عرب شبكات مياه االمطار
او املجاري او من قبل حوضيات متخصصة ،ويف مثل تلك االحوال حتذر اجلهات املختصة من خماطر االقرتاب من اعمدة الكهرباء او االسالك
وتويص برضورة االبتعاد عنها لتجنب خماطر الصعق بالكهرباء.

تجمع طالبي يتطوع لدهان ارصفة جامعة القادسية
بدعم من عمادة كلية التربية الرياضية في الجامعة

شا
ب
ٌ
ي
ب
ت
ك
ر أثاثا
م
ن
ز
ل
ي
ا
م
ن
اإلطارات
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رغم الظروف الصعبة واالمل اال ان العقل العراقي
َ
املبدع يعمل دون كلل او ملل ،حيث بادر شاب
يعمل يف مرأب إلصالح االطارات «بنجرجي» يف
حمافظة القادسية ،اىل ابتكار أثاث منزيل مجيل من
اطارات السيارات التالفة..
وهو يأمل أن يستقل هبذه التجارة التي فتحت له
افاقا جديدة لكسب املال ،والتفرغ لصناعة اشكال
جديدة وخمتلفة تصلح لوضعها يف حدائق املنازل
واملتنزهات واملزارع وبعض املحال التجارية.

ال

شبابٌ يطلقون حملة
ال إلطالق العيارات النارية
اطلقَ جمموعة من الشباب مبادرة مجيلة تطالب
بمراعاة السالمة واألمن يف بغداد ،وقاموا من
خالهلا بتوزيع املنشورات ووضع البوسرتات
يف مناطق عديدة يف العاصمة بغداد لتوعية
الناس ضد ظاهرة االطالقات النارية ،التي
سادت يف البلد ،واتسعت كثقافة لدى بعض
االفراد عشائريا ويف اغلب املناسبات..

َ
حصل لمسنة فقدت
ماذا
نقودها في السوق؟
علقت يف الشارع ورقة مكتوب عليها فقدت ( )50000مخسني الف دينار عىل من
جيدها ارجاعها اىل العنوان  :حملة  ..شارع  ..زقاق  ..تقاعدي صغري واحتاجها وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺮﺸﺍﺀ ﺍﺨﻟﺒﺰ).
فقرر شخص االدعاء بانه وجد مبلغ  50الفا ،وذهب اىل حيث اقامتها..
بكت املرأة العجوز حينام اعطاها املال! وقالت له « :يا بني انت الشخص الثاين عرش
الذي يأيت ايل باملال ويقول انه وجده ..
فابتسم الرجل وغادرها فرحا ،وهي تقول له« :بني قم بتمزيق االعالن لطفا»..
ال ترتك حمتاجا وانت غارقا يف النعم ،وتصدق فليس للكفن جيوب..

ُ
تكون
عزيزي المواطن لـمَ ال
على قدر من المسؤولية في

العائلة
عدســـــة

الحفاظ على نظافة المدينة
والمال العام؟
ما هو الداعي والمنفعة
من تخريب الجدران بالرسوم
والكتابات غير الالئقة؟
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شبابية

إنهم
ُ
ٌ
فتية

ص َع َل ْي َك َن َب َأ ُهم بِالحْ َ قِّ إِنهَّ ُ ْم ِف ْت َي ٌة
{ َن ْح ُن َن ُق ُّ
آ َمنُوا بِرَبهِّ ِ ْم َو ِز ْد َن ُاه ْم ُهدً ى}.
ِ
الفتية تروق يل كلام تأملتها أتساءل ملا
قص ُة
ذكروا يف أعظم كتاب عرفته البرشية؟ ليكونوا
قدوة للربية؟أم ليذوبوا يف املجتمع التائه
بسبب ابتعاده عن الدين والرساالت؟.
فتية حاولوا جاهدين يف نرش التوحيد ،وعندما
سهل اهلل هلم منفذا للنجاة خيلدهم
حوربوا َّ
ويكونون من خالله آية عظيمة ومن يفكر
يف املسالة يدرك متاما ان مرحلة الشباب هي
املرحلة التي فيها القوة والطاقة للتغيري و(قد
كان إبراهيم امة) الذي هدم أصنامهم حينام
كان فتي ًا( َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َف ًتى َي ْذ ُك ُر ُه ْم ُي َق ُال َل ُه
إِ ْب َر ِاه ُيم) وصاحب العبد الصالح الذي بلغ
مطلع الشمس وجاب األرض رشقا وغربا
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مواهب اخلطيب

كان مرافقه فتي ًا{ َف َلماَّ َج َاو َزا َق َ
ال لِ َفتَا ُه آتِنَا بكل خري.
َغدَ ا َء َنا َل َقدْ َل ِقينَا ِم ْن َس َف ِر َنا َه َذا َن َصب ًا} ويوسف والنداء إىل الشباب أن أعطوا لآلخرين
الصديق عندما تعرض ألكرب امتحان يف حياته القدوة الصاحلة يف كل يشء ،كام فعل
{و َق َال نِ ْس َو ٌة فيِ المْ َ ِدين َِة ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِزي ِز أصحاب احلسني (عليه السالم) ،وإذا
كان فتي ًا َ
ُت َرا ِو ُد َفت ََاها َع ْن َن ْف ِس ِه َقدْ َش َغ َف َها ُح ّب ًا إِ َّنا َل َن َر َاها كان هلذه األمة من أمل إنقاذ ،ورجاء
فيِ َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني}
مجيلة هي آيات ريب ،حتملني من قصة إىل
اخرى عندما تريد ان حتدثني كشاب وكأهنا
رسالة إىل أمي وأيب والقائمني عىل تربية
الشباب تقول هلم:
-1إذا أردت ان تصنع شابا فربيه عىل
استعراض قدوة له.
 -2أسلوب القصة هو املناسب ال الوعظ
املبارش.
 -3توسم يف الشباب خريا الن اهلل ذكرهم

هداية وإصالح ،فأنتم أهيا الشباب أملها
ورجاؤها ،ورس هنضتها وبقائها متسكوا
بكتاب ربكم ،وسنة نبيكم (صىل اهلل
عليه واله) ،وسرية أهل بيته العطرة (سالم
اهلل عليهم) ،فهي سبب العزة والكرامة،
وسبب الفالح والنجاح كام قال (صىل
اهلل عليه واله)« :كل أمتي يدخلون اجلنة
إال من أبى» ،قيل :ومن يأبى يارسول
اهلل؟ قال« :من أطاعني دخل اجلنة ،ومن
عصاين فقد أبى».

ٌ
ٌ
ٌ
يافعة
كربالئية
موهبة

تسعى إلقامة اكبر شركة إنتاج ألفالم
الرسوم المتحركة

ح�سني النعمة

متي َز باإلرادة واملثابرة يف بحثه عن
شاب
ٌ
ٌ
طموح ّ
مفاتيح العمل الذي جيد فيه ذاته وحياته املهنية
فسعى اىل سبيل تعلمه فن املونتاج وعمل
الرسوم املتحركة رغم صغر سنه ،وواصل
مسريته يف هذه الربامج دون انقطاع وأنتج
الكثري من األعامل الفنية التي واشج فيها ثقافته
احلسينية واإلسالمية بأفكار إنتاجية حتاكي
احلداثة يف اإلخراج اإلعالمي..
متكن بإرصاره عىل االستمرار يف دراسته
ومواكبة كل جديد يف منتجة األفالم فهو ال
زال طالبا يف املرحلة الثانوية ،ومتيقنا بأن حتقيق
األهداف اليأيت إال باملثابرة واإلقدام لنيل
أسمى مراتب النجاح..
وكان ملجلة «العائلة املسلمة» لقاء معه بعد
متابعتها لنشاطاته وسعيه املستمر يف البحث
عن كل ما هو جديد يف تطوير إمكاناته
وموهبته يف اإلنتاج املرئي ،عالوة عىل إيامن
املجلة بالتصدي لواقع هذه الطاقات من خالل
تسليط األضواء عليهم كموهوبني ومبدعني
وذوي طاقات وقدرات نافعة يف تطوير واقع
الشباب ما أن حتتضنهم املؤسسات الثقافية
والفكرية لتخلق منهم كفاءات تعمل عىل
خدمة الوطن.
والشاب (امحد غانم نجم)من مواليد كربالء
طالب يف الصف اخلامس اإلعدادي ومتفوق

دراسيا ،حدثنا عن بداية مزاولته للعمل
ومساعيه اجلادة يف تعلم برامج صناعة األفالم
ثنائية األبعاد ومن ثم ثالثية األبعاد فقال»:يف
البداية بدأت بتصميم املجالت يف العتبة
احلسينية املقدسة يف برنامج In Design
فوجدت أن هذا الربنامج ال يالئمني خشية ان
تنحرص أفكاري بتطوير إمكانايت فيه ،وحلمي
تعلم برامج إعالمية أكثر خدمة وتواصال مع
املجتمع فتوجهت إىل تعلم برامج املونتاج
وقمت بتعلم برنامج تصميم أفالم الكارتون
2dوبأعامل بسيطة رغم استمراري بتصميم
املجالت».
ويبني أن مساعيه كانت حقيقية يف تطوير
إمكاناته فتعلم أربعة برامج» (Crazy
talk-- After EffectsEdius )Photoshopإلنتاج أفالم الكارتون
خالل عمله يف مدرسة اإلمام احلسني (عليه
السالم) بنا ًء عىل متطلبات املدرسة يف صناعة
أفالم قصرية يكون وقتها مخس دقائق»،
ويضيف أنه «يف وقت الحق طور قدراته أكثر
يف جمال عمله،ونمت موهبته بإضافة املؤثرات
وطرق العرض بعد دخوله دورات عديدة
يف برامج صناعة األفالم ( )3dودورات يف
اإلخراج التلفزيوين ،خصوصا فرتة احتضان
مركز رعاية الشباب التابع إلعالم العتبة

احلسينية املقدسة للطاقات الشابة يف منتجة
األفالم القصرية واملقاطع الفيدوية لربامج
املركز التي كان يقيمها عام .»2014
رس نجاحه،
ويتحدث أنه «هيوى عمله ويعدّ ه ّ
مبينا أن موهبته بدأت بمنتجته لقصيدة حسينية
مجع هلا صورا وقام برتتيبها ،ومن هذا العمل
اجتهد مرارا يف تطوير نفسه إىل أن وصل إىل
مرحلة تسعى بعض املؤسسات يف احتضان
موهبته»..
وجاءت مبادرته يف تطوير إمكانيته يف تعلم
برنامج الغرافيك بعد بداية متعثرة عىل
برنامج ألـ  3d maxفحاول إتقان برنامج
 ،4D CINEMAسعيا يف حتقيق طموحه
يف افتتاح أول رشكة لصناعة أفالم الرسوم
املتحركة يف كربالء والتي يأمل أن تكون أكرب
رشكة لصناعة أفالم الكارتون يف حمافظة،
لينافس من خالل نتاجاهتا الفنية الرشكات
األخرى سعيا منه يف إيصال املبادئ والقيم
احلسينية التي ربته عليها بيئته الكربالئية»..
ويف سؤاله ،هل هنالك من اهتم بموهبتك
أو ساعدك عىل صقل هذه املوهبة؟ جييب أن
«سامحة الشيخ امحد الصايف مدير مدرسة اإلمام
احلسني (عليه السالم) كان أول من ساعده يف
تطوير موهبته ،وكذلك أخوه املهندس الصويت
وبعض املشايخ يف املدرسة الغراء».
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ادبية

ُ
َ
عليك
�ص ّلى اهلل
هلل احل�س َ
ني
عبد ا ِ
�أبا ِ
الكاتب حيدر عا�شور العبيديّ يف حديثه عن اخلطيب احل�سيني عبد الزهراء الكعبي طاب ثراه؟
يق�ص
ُ
ماذا ُّ
احللم ،أنا يف عامل اهلل الفسيح،
بعيد ًا عن
ِ
وواقع احلياة املرئية التي يبحث عنها
كثري من املحبني والعاشقني واملوالني،
وينفيها قلة من الضالني واجلهلة ومن
أراد اهلل أن يرضب هبم األمثال عىل غرار
العصبية واجلاهلية اللتني كان آباؤهم
يتبجحون هبا علن ًا ومن دون حياء..
كنت أحاول أن أحارب هذه الفئة
املتعصبة وأختار املناطق التي أكون فيها
قريب ًا من املوت ،وأنا أذكر ما أؤمن به
بعقيدة إمامية ثابتة ،فكانت جماليس تثري
عاطفة احلضور ويبكون بوالء مطلق
ملا أذكر ،خاصة حني أقول( :صىل
اهلل عليك أبا عبد اهلل احلسني) وكنت
أكررها دائ ًام بال انقطاع ،وقد اعرتضني
كثري من اخلطباء وسألوين :نحن نطيل
يف القراءة احلسينية ونزودها باألشعار
والقصص ونعجز عن إبكاء احلارضين،
بينام أنت تبكيهم بمجرد أن تقول (صىل
اهلل عليك أبا عبد اهلل احلسني) ..مل أحتمل
كالمهم فبكيت برصاخ وجزعت نفيس
وتأملت روحي وقلت بحرارة حسينية:
قولوها يرمحكم اهلل ففي قوهلا حترض
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الزهراء باكية!
لقد أنعم اهلل ع ّ
يل بالقراءة عن مصائب
احلسني (عليه السالم) يف كل جملس
أدعو إليه بال مقابل فإن حصلت،
شكرت اهلل واحلسني  -فقد نذرت
صويت بالقراءة للحسني ما دمت حيا
 ويف أحد املجالس وبعد انتهائي منهاأعطاين خادم املجلس ظرف ًا فيه بعض
املال وما أن خرجت من باب املجلس
حتى س ّلم ع ّ
يل شخص وطلب مني أن
أساعده فأخرجت الظرف وأعطيته،
ودعوت أن تقىض حاجته وتكررت
احلالة ثالثة أيام ،ومل يدخل إىل بيتي
يشء..
وذات يوم يف وقت متأخر من الليل
ورغم إرهاق بدين من التعب لكني
كنت راضي ًا عن نفيس بام قدمت من
القليل بحق بموالي (عليه السالم)،
ويف عوديت إىل البيت اعرتضني أحد
املؤمنني وخفت أن يطلب مني مساعدة
فلم أحصل يف هذه الليلة عىل أي يشء،
لكنه طلب مني مرافقته إىل بيته ،إلقامة
جملس حسيني.

قلت :يف هذه الساعة املتأخرة من الليل!
مل يقتنع بعذري فرست معه رغم تعبي
الشديد ،وحني دخلت بيته ،أدخلني
إىل غرفة خالية من احلضور ،وجدراهنا
مغطاة بالسواد يف كل زاوية علم
مكتوب عليه (صىل اهلل عليك أبا عبد
اهلل احلسني) ،ويف منتصف الغرفة كريس
صغري جلست عليه من شدة التعب
انتظر احلضور ..فقال يل :اقرأ يا حاج
عن مصيبة أيب عبد اهلل (احلسني) فلام
بدأت أقرأ« :صىل اهلل عليك يا أبا عبد اهلل
احلسني» وإذا بصوت بعض النساء يعلو
أراهن ..شعرت
بالبكاء حويل وأنا ال
ّ
بإحساس غريب ،ورجعت إىل بيتي،
فكان صوت بكاء النسوة يالحقني يف
منامي حتى جاءين صوت واضح يقول
يل باحلرف الواحد :إن (فاطمة الزهراء)
كانت يف ذلك املجلس تستمع لقراءتك
عىل ولدها (احلسني) ،فكانت مكافأتك
أن جتعل تأثري ًا قوي ًا يف كلمتك (صىل اهلل
عليك أبا عبد اهلل احلسني) فمن ذلك
رِص ُت عندما أقرأ هذه اجلملة ينقلب
حال املستمعني فيجهشون بالبكاء.

علي حيدر

موا�سا ُة الأمري ِ
(عليها ال�سالم)
يف ا�ست�شها ِد الزهراء

لست مغاليا
ف��رع منك
ر
ُ
ٌ
ال��ص�ب ُ
أت��ل��ط��م ج��ب��ه��ة ف��دي��ت��ك ج��ازع��ا

درك م���ا ت��ل��ق��ى وان����ت هلا
هلل ّ
ٍ
نبوة
ال��زه��راء غصن
إن كانت
ُ
ُ
امثل ع� ّ
لي يشتكي اهل� ّ�م خاضع ًا
م��ن ط�� ّل َ
��ق ال��دن��ي��ا ث�لاث�� ًا زاه���د ًا

لست صنديد املالحم يف الوغى
َاو َ
هتج ُر الكرى
فكيف تعاين احلزنَ او ُ
السبع منك مفارق ًا
ير
َ
ِ
أراح زئ� ُ

الكافرين وداؤه��ا
دواء
وم��ن ذا
َ
ُ
لست ُ
ِ
�وارس قائد ًا
للغ ِّر ال��ف�
او
َ

�ات منك تف ّلقت
إن كانت اهل��ام� ُ
أف� َ
�راب ال� ِ
�وق ت� ِ
جتلس باكي ًا
�درب
ُ
لطمت مكان الطربتني لو انك
َ
أيلطم وج��ه فيه ث��غ��رك وال��ذي

ّ
ترضعا
وعينان ج��ادت بالدموع

وج��ب�ين يسجدُ للمهيمن دأب�� ُه
ٍ
شيعة
دع احلزن واإلشجان يف قلب
�وارح
عىل بضعة تقيض بسقم ج� ٍ

أم َه����دَّ ِ
األق����دار ُرك��ن�� ًا ثانيا
ت
ُ
ُح��زن�� ًا ع�لى فقد ال��ب��ت��ول تباكيا
ِ
للنوائب شاكيا
حيدر
ليس
إذ
ُ
َ
او تستقي األغصان دمع ًا جاريا

ٍ
طبيب ق��د ي��ك��ونُ ُم��داوي��ا
��أي
ف� ُّ
ال ي��رجت��ي أم��ل� ً
ا ق���ص�ي�ر ًا فانيا

وم���ا ب��ل��غ األع����داء م��ن��ك أمانيا
ِ
القلب حريانَ ساهيا
ري
و ُتضحي كس َ
و ُتبدي عوي ً
ال يشتكي اخلطب عاليا

ومن ذا الذي َد َّك احلصونَ العواليا

وغ��دوت من خري اخلالئق تاليا
َ
سيفك للبوادي ساقيا
ونجيع
ُ
�اء وماليا
َف� َ�دت��ك دم��وع��ي وال��دم� ُ
َ
العني مل ُت��ك قاسيا
اطفأت مني
َ

ن��ط��ق ال��ب�لاغ��ة وامل���واع���ظ ه��ادي��ا
ش���وق��� ًا وح���ب��� ًا ل�ل�إل���ه ل��ي��ال��ي��ا
َ
ُ
يعرف داعيا
مثلك ليس
والدين
ُ
وت��س��ك��اب دم��ع مل ي��زل متهاويا

ق��د ف��ارق��ت ب���أيب ع���زي���ز ًا غاليا
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مقاالت

الشعائر
ُ

ُ
الفاطمية

رئي�س التحرير

ِ
جريمة القتلِ ال تتعدى عن ثالث
دوافع
ُ
إما لعداوة أو لرسقة او خلطأ فيام عدا
ذلك البد من التنقيب عن السبب نحن
َ
عرش معصوما قتلوا
االمامية لدينا اثنا
مجيعهم ـ ال تستعجلوا أهنم األئمة األحد
عرش ومعهم فاطمة عليهم السالم أمجعني
ـ هذا القتل مل يكن بسبب املال ،وال
بسبب ثار قبيل بينهم ،وال بطريق اخلطأ،
بل كانت هنالك دوافع جعلت هؤالء
املجرمني يقدمون عىل فعلتهم هذه.
السؤال االول :ماهي دوافع اجلريمة؟
السؤال الثاين :هل حتققت الدوافع؟
السؤال الثالث :هل اكتفوا بام اقرتفوا من
إجرام؟
السؤال الرابع :كيف نجعلهم يندمون
عىل فعلهم هذا؟
وجواب السؤال االول ان الدوافع ،هي
أحقاد متأصلة يف نفوسهم بعد أن حطم
النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله)أصنامهم
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وقتل صناديدهم بسيف أخيه وابن عمه
وزوج ابنته وأيب ولده اإلمام عيل (عليه
السالم)فقد تكالبت  23بطنا من قريش
ضد بطن بني هاشم وكانت ساعة الصفر
حلظة رحيل حممد (صىل اهلل عليه وآله)
اىل جوار ربه ،فالدوافع هي العودة اىل
ترشيعات وعادات املجتمع اجلاهيل
وهذا ما ظهرت مالحمه من خالل
الترشيعات التي رشعت بعد وفاته (صىل
اهلل عليه وآله).
وجواب السؤال الثاين :مرتبط بجواب
السؤال الثالث فلو فعال حتققت الدوافع
إذن يعني االكتفاء ،وطاملا أهنم مل يكتفوا،
إذن الدوافع مل تتحقق وكيف لنا أن نعرف
أي االحتاملني هو الصائب؟ اإلجابة عند
موالنا ومقتدانا اإلمام احلجة الغائب
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) َمل
هو غائب خائف؟ فلو حتققت مآرهبم
واكتفوا بام أجرموا ملا اقتحموا بيت

اإلمام العسكري (عليه السالم) بحثا
عن طفله؟ ولو اكتفوا ملا أرسفوا يف قتل
وترشيد ذرية رسول اهلل من السادة؟ ولو
اكتفوا ملا أوغلوا يف تصفية أتباع أهل
البيت (عليهم السالم) وقذفهم بالشتائم
والتهم الباطلة ،إذن مل تتحقق الدوافع ومل
يكتفوا بام أجرموا.
وجواب السؤال الرابع يستحق وقفة
وتركيزا ملا حيمل بني طياته من دوافع
أقوى من دوافعهم ،فأننا جعلناهم
يندمون عىل قتلهم األئمة عندما نحيي
ذكرى استشهادهم وهنا كلام كانت
الشعائر موجهة ومركزة عىل املبادئ
واألفكار التي استشهد األئمة (عليهم
السالم)من اجلها كلام جعلناهم يعضون

عىل أصابعهم ندما.
اإلرهابيون يتحينون الفرص هلذه
املناسبات بل أهنم باتوا حيفظون تواريخ
استشهاد األئمة (عليهم السالم)أسوة
بالشيعة فنحن نحفظها لنحييها وهم
حيفظوهنا ليكملوا مشوار أجدادهم الذين
قتلوا األئمة (عليهم السالم) فالطرفان
يستعدان كل عىل طريقته إلحياء املناسبة.
هذه الشعائر مهمة جدا بل جتعل الطريق
معبدا وسالكا لكل من جيهل فكر أهل
البيت (عليهم السالم) ويكون دورنا
األهم هو يف ترمجة أفكار أهل البيت عىل
واقعنا وبشكل سليم حتى نكون قد خيبنا
أمل أعدائنا يف حتقيق دوافعهم.
وعندما نوايس اإلمام احلجة عجل اهلل

فرجه باستشهاد جدته الزهراء (عليهام
السالم)بالرغم من تعدد الروايات فان
هذا جيعل احلاقدين حيتقنون غيظا بل
ويلومون أسيادهم عىل سوء ختطيطهم
يف القضاء عىل فكر أهل البيت (عليهم
السالم)من خالل الغدر واالغتيال نعم
آمل أن يحُ مل نعش يمثل نعش الزهراء
(عليها السالم) ويطاف به ليال وجعل
أفراد املوكب الواحد ال يتجاوز أصابع
اليد الواحدة الذين حيملون النعش إشارة
اىل دفنها ليال وعدم حضور القوم ،نعم
ليقوم كل موكب هبذه الشعرية حتى
ترتسخ صورة املأساة التي سببها القوم
لبضعة الرسول (صىل اهلل عليه وآله) بعد
وفاته.
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تقارير

اسباب تحذي ِر المرجعية الدينية العليا
َتعرفي على
ِ

من ترجيح الوظائف على
تكوين االسرة؟

ح�سني النعمة

الفتيات وأولياؤهن من ترجيح
ْان حتذ َر
ُ
الوظائف عىل تكوين األرسة واالهتامم هبا،
موضوع اخذ حيزا من اهتامم املرجعية الدينية
العليا ،فكانت من بني الوصايا التي نقلها
املوقع الرسمي للمرجع الديني األعىل آية اهلل
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين (دام
ظله) للفتيات والسيدات املؤمنات ..موضحا
ذلك ضمن سلسلة من الوصايا عدّ ها بتامم
السعادة يف هذه احلياة وما بعدها ،وخالصة
رسائل اهلل سبحانه إىل خلقه وعظة احلكامء
والصاحلني من عباده ،وما أفضت إليه جتارب
سامحته وانتهى إليه علمه».
وأوضح سامحته اسباب حتذيره من ترجيح
الوظائف عىل تكوين االرسة واالهتامم يف
وصيته اخلامسة جلملة وصايا اطلقها يف شهر
ربيع الثاين من العام اجلاري ،قائال« :االهتامم
بتكوين األرسة بالزواج واإلنجاب من دون
تأخريّ ،
ُ
وباعث
أنس لإلنسان ومتعة،
فإن ذلك ُ
وموجب للوقار والشعور
عىل اجلدّ يف العمل،
ُ
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باملسؤولية ،واستثامر للطاقات ليوم احلاجة
ووقاية للمرء عن كث ٍ
ري من املعاين املحظورة
تزوج فقد أحرز
والوضيعة حتى ورد ّأن من ّ
نصف دينه ،وهو قبل ذلك ك ّله ُسنة الزمة من
أوكد ُسنن احلياة وفطرة فطرت النفس عليها،
مل يفطم امرؤ نفسه عنها إ ّال وقع يف املحاذير
خيافن أحدٌ
وابتىل باخلمول والتكاسل ،وال
ّ
فيه فقر ًا ّ
فإن اهلل سبحانه جعل يف الزواج
من أسباب الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادئ
نظره ،وليهتم أحدكم بخلق من يتزوجها
ودينها ومنبتها ،وال يبالغن يف االهتامم باجلامل
واملظهر والوظيفة فإنّه اغرتار رسعان ما
ينكشف عنه الغطاء عند ما تفصح له احلياة
عن جدّ ها واختباراهتا ،وقد ورد يف احلديث
التحذير من الزواج باملرأة ملحض مجاهلا،
تزوج امرأة لدينها وخلقها
وليعلم ّأن من ّ
بورك له فيها».
مضيفا «ولتحذر الفتيات وأولياؤهن من
ترجيح الوظائف عىل تكوين األرسة واالهتامم

هباّ ،
فإن الزواج ُس ّنة أكيدة يف احلياة ،والوظيفة
واملتمامت ،وليس من احلكمة
أشبه بالنوافل
ّ
ترك تلك هلذه ،ومن غفل عن هذا املعنى يف
ريعان شبابه ندم عليها عن قريب حني ال
تنفعه الندامة ،ويف جتارب احلياة شواهد عىل
ذلك».
ويوضح سامحته «ال ّ
ألوليائهن عضلهن
حيل
ّ
عن الزواج أو وضع العراقيل أمامه باألعراف
التي مل يلزم اهلل هبا مثل املغاالة يف املهور
واالنتظار لبني األعامم أو الساداتّ ،
فإن
يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون عليها،
وليعلم ّأن اهلل سبحانه مل جيعل الوالية لآلباء
عىل البنات إ ّال للنصح هلن واحلرص عىل
صالحهن و من حبس امرأة لغري صالحها
فقد باء بإث ٍم دائ ٍم ما دامت تعاين من آثار
صنيعه وفتح عىل نفسه بذلك باب ًا من أبواب
النريان».

مواق ُع التوا�صل االجتماعي
تتناقل �صورا امتحانية تذ ِّكر
ببطوالت احل�شد ال�شعبي

حيدر ال�سالمي

ذكر ببطوالت
ت عبارة مؤثرة ت ِّ
صورة ألسئلة امتحانية تضمن
واقع التواصلِ االجتامعي
الدور األساس يف جعلنا
تناقل ْت م ُ
رة عىل أن للحشد الشعبي
وتضحياته ،وتنص العبا
احلشد الشعبي
هلدف منها رفع معنويات
نمتحن بأمان.
عد األوىل من نوعها وأن ا
ت
رة
اد
ملب
ا
ملعجبون باملنشور أن هذه
هم وتذكري أبنائهم الذين
ورأى ا
طن مع االعرتاف بفضل
لو
ا
ض
حيا
طال املتطوعني للدفاع عن
ميال ،وتكليال النتصارات
األب
بأمهية التفوق والنجاح تك
ت الكورس الدرايس األول
االرهاب ليؤمنوا مستقبل
يؤدون امتحانا
رص يف جبهات القتال ضد
الكبار الذين يصنعون الن
آبائهم واخواهنم
األجيال وحيموا الوطن.
تامما واسعا لدى النشطاء
افظة النجف االرشف اه
زياء لثانوية الكندي يف حم
واثارت أسئلة الفي
واقع التواصل االجتامعي.
ويني وعموم املستخدمني مل
كات التي سجلها املنشور
الرتب
قات واالعجابات واملشار
امم جليا من خالل التعلي
وبدا ذلك االهت
صورة األسئلة االمتحانية.
نذ اللحظة األوىل من نرش
شهدت تزايدا ملحوظا م
جت ثقافة جديدة مل تكن
والتي
مثل هذه املبادرات التي أنت
س
ري
تك
ت التعليقات إىل رضورة
ضامن واخلروج والتسلح
وأشار
جعية بوجوب التكاتف والت
مع العراقي لوال فتوى املر
لتسود يف املجت
براثن اإلرهاب الداعيش.
قدساته وحترير أرضه من
للدفاع عن العراق وم

حقائق مذهل ة
لي�ست من اخالقنا!
سأل مدير ثالثة موظفني يف العمل هل
( )5= 2+2؟
فأجـاب االول  :نعـــم يـا سيـدي =5
اما الثـاين فأجاب  :نعــم يا سيـدي =5
إذا اضفنا هلا واحد
والثـالث  :قال ال سيدي خطأ فهي=4
و يف اليوم التايل مل جيد املوظفون زميلهم
الثالث يف العمل و بعد السؤال عنه
علموا انه تم االستغناء عنه !!
فتعجب نائب املدير و قال للمدير :يا
سيدي مل تم االستغناء عن الثالث؟
فر ّد قائال :
اما االول  :فهو كذاب و يعلم انه كذاب
( و هذا النوع مطلوب)
أما الثاين  :فهو ذكي و يعلم انه ذكي
ويتسرت عن ما ال يرضيه ( و هذا النوع
مطلوب)
أما الثالث  :فصادق و يعلم انه صادق
ويفضح ما ال يرضيه (هذا النوع متعب
و صعب التعامل)
ثم سأل املدير نائبه  :هل  5=2+2؟
فقال نائبه  :سمعت قولك يا سيدي و
عجزت عن تفسريه فمثيل ال يستطيعون
تفسري قول عامل
فرد املدير يف نفسه  :و ذلك منافق ( و
هذا النوع حمبوب)
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قراءة في كتاب

علم
بماذا ُيوصي ُ
النفس في تربية
األيتام؟
كتاب ُيفصح فيه د .علي قائمي
عن اسرار نفسية في التعاليم
االسالمية لليتيم
قراءة  :ح�سني النعمة
الكتاب اىل تقديم رشح ٍ
ُ
واف عن
هيدف
ُ
كيفية التعايش وطبيعة االحتياجات
ورشوط احلياة اخلاصة لليتيم ،كام
يستعرض األسس والقيم ويشخص
مشاكل اليتيم السلوكية والرتبوية
ويبني االجراءات التي يفرتض ان
تتخذ جتاهه ،وينقل مجلة من الواجبات
املجتمعية واالسالمية التي جيب أداؤها
بحقهم ،مع األخذ بعني االعتبار
أوضاعهم اجلسدية والنفسية ،وبغية
وضع اساليب مناسبة لرتبية وتنشئة
أبناء الشهداء وااليتام ،تنشئة صاحلة
بعيدة عن الكبت النفيس والسلوك
السلبي يف الواقع االجتامعي.
كام يبني ما يواجه األقرباء واألم
خصوص ًا من صعوبات متعددة بعد
موت األب أو استشهاده فيام يتعلق
باألبناء؛ وسبب هذه الصعوبات هي
األمواج العاتية التي تتالطم يف حياة
الطفل ،واألم بالدرجة األوىل عليها أن
تكون يقظة وواعية؛ ألهنا الوحيدة التي
هيمها األمر أكثر من اجلميع ،حيث هي
األقوى واألقدر عىل التأثري يف الطفل.
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وتناول القسم األول (موضوع األرسة)
ضمن (مقدمة) الفصل األول وعنوانه
(أمهية األرسة) ليعرف األرسة بأهنا
مؤسسة أو منظمة اجتامعية تنشأ عن
رابطة زوجية بني املرأة والرجل ،يعيش
فيها أفراد األرسة ،وهم الزوجان
واألبناء وأحيان ًا األجداد واألحفاد
يف ظل تعايش سلمي ملؤه الصفاء،
والود ،واألنس ،والتفاهم ،والتكافل،
والتعاون.
فألفراد األرسة وحدة يف اهلدف
واألسلوب وسري احلياة وعادة ما تنظم
سياستها العامة من قبل فرد نطلق عليه
اسم رب األرسة ،أو كبري األرسة ،أو
رئيسها فنتاج األرسة تنظيم حياة املرأة
والرجل ،والوالدة ،وتربية األبناء،
وإحالل اهلدوء والسكون ،وهي
عوامل أساسية إلعداد ودخول اجليل
اجلديد إىل ميدان احلياة االجتامعية.
فيام تناول القسم الثاين موضوع (الطفل
وموت األب) يف (مقدمة) الفصل
الرابع من الكتاب واملعنون( :إحساس
الطفل بالنسبة لألب) ،مبينا ان الطفل

يبقى بعد الوالدة مدة طويلة نسبي ًا
متعلق ًا بأمه ،ويف أحضاهنا ،فريتبط عن
طريق فمه مع حليب األم ،وعن طريق
احلواس واللمس مع بدن األم ،وعن
طريق تبادل احلب والتفاهم مع عاطفة
األم وروحها ،وطيلة مدة احلياة الرمحية
للطفل ليس لألب تدخل مبارش فيه..
ولكن من الشهر الثاين تقريب ًا يرشع
بالتعرف عىل أبيه كشخص
الطفل
ّ
يقوم بتأمني احلامية واملداعبة له ،ويرشع
بتكوين عالقة متبادلة ومتناغمة معه
ولعله من السابق ألوانه أن يكون
الطفل حتى اآلن قد استأنس هبذا
الشخص بشكل كامل او أنه فهم دوره
وقدره وقيمته يف حياته.
وقبل أن يستأنس الطفل بوجه أبيه فإنه
يتعرف عىل صوته ومداعباته له ،وهو ما
يتفاوت بشكل كامل عام يشاهده من أمه
يف هذا املجال ،وأما تقبل األب قلبي ًا من
قبل الطفل فيحصل تدرجيي ًا مع مرور
الزمن ،أجل صحيح أن أساس حياة
وأنس الطفل هو مع أمه ولكن هذا
الكالم ال يعني أن دور األب يف حياة

الطفل هاميش أو معدوم ،ولعلنا نصل بعد
ذلك إىل نتيجة مؤداها أن الدور االنضباطي
والتوجيهي لألب يف حياة الطفل هو أكثر
بدرجات من دور األم ،أو عىل األقل يف
مستواه.
أما (التعلق باألب) فهو عنوان دخل حيز
االهتامم للمؤلف ،مبينا فيه ،أن الطفل ينحو
بالتدريج ،ويتمكن من التكلم وامليش ويقيم
مع اآلخرين عالقات التفاهم واألنس،
وكام يقال يصبح اجتامعي ًا ،ويف مثل هذه
احلالة والسن ،فإن صورة ومالمح وجه
األب تصبح هي األكثر معروفية ومتيز ًا عن
سواها ،ويصبح وجود األب أغىل وجود
يستمد الطفل منه القوة والقدرة ،ويتعلق به
يف الوقت ذاته.
ومن مضمون الفصل اخلامس الذي تناول
(إحساس الطفل بالنسبة للموت) نقرأ حتت
عنوان (الطفل وقضية املوت) أن الطفل
حيمل يف ذهنه صور ًا خمتلفة عن املوت ،ويبدأ
هذا األمر عنده يف سن الثالثة من عمره،
ألنه قبل ذلك العمر ال يمكنه إدراك معنى
املوت ،فابتدا ًء من هذا السن تبدأ صور
مشاهد تشييع اجلنائز والبكاء والنحيب
بإثارة فضوله ولفت انتباهه ،كذلك ما يدور
بني شخصني من حديث حول املوت..
وإذا سمع هؤالء األطفال خرب ًا أو حديث ًا
ممن حوهلم حول املوت ،فإهنم يرغبون
بشغف وإرصار بمعرفته؟ ومعرفة كيف هو
الشخص امليت؟ وماذا يعني املوت؟ وما
هي أرساره.
إحساس املوت بالنسبة للطفل يتقارن مع
عرشات األلغاز واألرسار غري القابلة للحل
والفهم ،وربام أنه منزعج ومتأثر ومتأمل ألن

أباه مل يعد قادر ًا عىل التحدث معه ،وال عىل
اللعب معه ،وربام حرض قرب جنازة األب
وأرص عىل أن يستيقظ ويرافقه دون أن يعلم
أن البكاء والترضع ال يفيدان شيئ ًا مع املوت.
ومن القسم اخلامس (احلاجات الرضورية)
نقرأ عن الفصل اخلامس عرش (موضوع
احلاجة) ضمن عنوان فرعي هو (حاجة
اإلنسان) ككائن شديد احلاجة ،فلو تعرض
قسم من حاجاته للخطر مث ً
ال ،فهذا يعني
أن حياته يف خطر ،واستمرار حياته سيكون
رهن ًا ملدى األذى والرضر الذي سيتلقاه
كتعرض نفس اإلنسان للخطر مث ً
ال ..الن
حاجة اإلنسان أمر يف غاية األمهية يف رأي
علامء النفس ،وكذلك ألنه عامل وحمرض
داخيل للسلوك..
وحول عنوان (رضورة اإلشباع) نقرأ
للمؤلف :جيب أن تقيض احلوائج بام يتناسب
مع الظروف والرشوط اخلاصة ،وخصوص ًا
تلك التي تعترب يف الدرجة األوىل من األمهية
ملثل هؤالء األطفال والتي برزت لدهيم
نتيجة ..موت أو استشهاد األب..
وعن (أنواع احلاجات) نقرأ هذا التسلسل
منها:
 -1احلاجات املعيشية ...وتشمل احلاجة
للغذاء...
 -2احلاجات العاطفية ...وتشمل احلاجة
لالحرتام...
 -3احلاجات النفسية ...وتشمل احلاجة
للحامية...
 -4احلاجات االجتامعية ...وتشمل احلاجة
لألدب واألخالق..
وسنوافيكم احبتنا باقي اقسام هذا الكتاب
يف العدد القادم ان شاء اهلل..
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عيادة حواء

الدكتورة نور صباح عبد الحسين:
التهابات اللثة تزيد من نسبة الوالدة
المبكرة وصغر أوزان حديثي الوالدة
ُ هرموني ُة �أثناء فرتة احلمل
التغريات ال
نان �أكرث عر�ضة للبكرتيا
جتعل اللثة والأ�س
كون فرتة احلمل تعد من
وااللتهابات،
�صيبة التي متر على املر�أة
الفرتات الع
ما تواجهه فيها من متاعب
احلامل ،ب�سبب
ف�سية قد تعكر جو احلامل
و�آالم وم�شاكل ن
ة وجتعلها تفكر كثري ًا قبل
لفرتة طويل
هذه التجربة مرة اخرى.
ال�شروع يف
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اعداد� :ضياء اال�سدي

وضمن برناجمها ال��دوري حترص جملة «العائلة املسلمة» خالل سلسلة
اللقاءات التي جترهيا مع ذوي االختصاصات الطبية النسائية ،عىل بيان
األعراض املرضية والتعريف بكيفية عالجها ،وهذه املرة كان لنا لقاء مع
طبيبة األسنان ومسؤولة وحدة تعزيز الصحة يف مستشفى النسائية والتوليد
بمحافظة كربالء املقدسة الدكتورة (نور الصباح عبد احلسني) لتبني ابرز
طرق الوقاية من بكرتيا التهاب اللثة للمرأة احلامل وكيفية جتنبها..
وتوضح« :إن الطب احلديث حي��اول جاهد ًا ختفيف وط��أة احلمل عىل
احلامل وذلك بإتباع أساليب حديثة واقية لكثري من االلتهابات واآلالم
التي يمكن حدوثها خالل احلمل ،ويشرتط الزيارة املنتظمة للطبيب
املختص وإتباع نظام معني وعمل متارين رياضية خاصة باحلوامل ،وكون
املرأة احلامل أكثر عرضة لإلصابة بسبب زيادة هرمونات احلمل والتي تزيد
من كمية الدم املتدفقة لألنسجة وخاصة اللثة مما جيعلها حساسة ألي جري
او كلس مرتاكم عىل األسنان» ،مشرية اىل إن «البقاء عىل إمهال التهاب
اللثة يزيد االلتهاب رشاسة ويصيب األربطة والعظم املحيطني باألسنان
مما يسبب التهابات عميقة هلا ،ويسبب انتفاخات لثوية مليئة بالصديد

فض ً
ال عن خلخلة األسنان وتآكل العظم
املحيط  ،وانحسارا شديدا يف اللثة ونزفا
لثويا ورائحة كرهية مزمنة» ،مبينة إن
«التهابات اللثة العميقة تزيد من نسبة
ال��والدة املبكرة للجنني وصغر أوزان
حديثي ال���والدة؛ وذل��ك بسبب زي��ادة
معدل ه��رم��ون (الربوستاجالندين)
وزيادة عدد البكرتيا املتنقلة للجنني عرب
املشيمة وهذا مؤرش خطري يدل عىل أمهية
حمافظة املرأة احلامل عىل صحة فمها».
وت��ت��اب��ع إن «احل��ام��ل ال��ت��ي ت��ع��اين من
الغثيان والقيء ،تعمل عىل ختفيف نسبة
احلموضة يف الفم خاصة عىل األسنان
الن ارتفاع محوضة الفم ناجتة لوصول
أمح��اض املعدة اىل الفم أثناء القيء او
ترجيع ع��ص��ارات امل��ع��دة اىل امل��ريء،
يتسبب يف حتلل وتآكل مكونات السن».
مؤكدة «ع�لى أمهية تغلب احلامل عىل
محوضة الفم باستخدام معجون أسنان
حيتوي عىل (بيكنج صودا) واملضمضة
باملاء خاصة بعد القيء» ،منوهة انه «عىل
احلوامل اللوايت يثري معجون األسنان
لدهين إحساسا بالقيء ينصح بتفريش
األسنان بدواء الغرغرة وحملول الفلوريد
(بدالص) للحفاظ عىل نظافة األسنان
وصحة اللثة.
مفاهيم خاطئة عند اغلب النساء احلوامل
ُ
وع��ن املفاهيم اخلاطئة التي متارسها
احلامل قالت الدكتورة نور الصباح:
«إن املرأة احلامل تعتقد ان زيارة طبيب
األسنان أثناء فرتة احلمل يشكل خطورة
عالية وان زيارهتا غري رضورية والعكس
صحيح ،حيث جيب اختيار الطبيب
املناسب ذي الكفاءة واملعرفة والتنسيق
مع طبيبة النساء وال��والدة» ،مشرية اىل
أن «البعض يعتقد ان اجلنني هو املسؤول

عن تساقط أسنان امل��رأة احلامل؛ ذلك
بسبب امتصاص اجلنني للكالسيوم من
أسناهنا ،وهو خطأ شائع ،وان الصحيح
هو الغذاء السليم هو من يساهم عىل
إمداد الطفل بالكالسيوم املطلوب ،وهذا
الغذاء بمتناول اجلميع هذه األيام».
موضحة ان «س��ب��ب ت��آك��ل األس��ن��ان
وسقوطها عند املرأة احلامل هو إمهاهلا مما
يسبب أمراض اللثة» ،مشرية اىل «وجود
بعض األدوي��ة املسموح باستخدامها
خ�لال احل��م��ل ،وعند ال�ض�رورة جيب
استشارة الطبيب املختص».
وعن أسباب التهاب اللثة واألنسجة
املحيطة لألسنان ،تبني ان «العامل
الرئييس املسبب اللتهاب اللثة هو طبقة
البالك ( ( dental plagueاو ما
يسمى باللوحية اجلرثومية وهو عبارة عن
طبقة لزجة من البكرتيا وبقايا الطعام
واللعاب تلصق باألسنان وتتسبب إذا ما
أمهلت بتسويس األسنان والتهاب اللثة،
إضافة اىل التغريات اهلرمونية للمرأة
احل��ام��ل والبلوغ والعامل وال��وراث��ي
ووج��ود ترميامت سنية مطبقة بشكل
سيئ ،ويسبب ايضا وجود نقص فيتامني
 ،))cوعدم انتظام األسنان وتزامحها يف
الفك مما يسمح برتاكم طبقة البالك،
نتيجة تناول بعض األدوية كمضادات
االك��ت��ئ��اب ،ووج���ود بعض األم��راض
كالسكري ال���ذي هييئ بشكل كبري
ألمراض اللثة».
وتصنف د( .ن��ور الصباح) أع��راض
التهاب اللثة اىل املراحل االوىل عندما
تصبح اللثة داكنة مح��راء او مائلة اىل
الزرقة هشة ،ضعيفة منتفخة أسفنجية
وتنزف ألقل سبب كالتفريش او أثناء
األكل ايض َا ومن ثم تتكون حبوب بني

األس��ن��ان واللثة اي تتباعد اللثة عن
األسنان وتظهر رائحة كرهية منبعثة من
الفم ،وإذا ما أمهلت طبقة البالك فأهنا
تكون اجلري او الكلس وتبدأ باالنحسار
ع��ن مستواها األص�ل�ي ،وه��ن��ا يكون
التأثري قد شمل عظم الفك ايض ًا إذ أن
انحسار اللثة عن مستواها يعني ايض ًا
ذوبان العظم من حتتها فتنكشف جذور
األسنان وباالستمرار يف اإلمهال يزداد
حجم التكلس وي���زداد تآكل العظم
وابتعاد اللثة عن األسنان فتفقد األسنان
دعامتها من األنسجة والعظم وتبدأ
بالتخلخل.
مستدركة يف قوهلا عن طريقة العالج :إن
«بتلقيح الرواسب الكلسية (إزالة طبقة
البالك والكلس عن األسنان) إذ انه ال
يمكن التخلص من الكلس بالتفريش
ال��ع��ادي ،وق��د يصل الطبيب املختص
يف عملية التلقيح اىل منطقة اجل��ذر
فيقوم بحك اجل��ذر وإزال��ة الرتسبات
الكلسية املوجودة عليه ،ومن ثم يقوم
بصقل سطح األسنان باستخدام فرايش
ومعاجني خاصة للحصول عىل سطح
أم��ل��س ،وق��د يصف الطبيب بعض
العالجات واملضامض للمريض للحد
من االلتهاب».
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حشدنا

مراسيم
ُ
الشهادة
ِ
نغم امل�سلماين
مركز احلوراءلرعاية الفتيات
ٌ
ُ
خشبية حيتضنها علم عراقي
صناديق
حمفوفة هبتاف « اهلل اكرب» حتمل ابناءنا
وابطال حشدنا املقدس الذين قرت
عني املوت برؤياهم ،فأضحت مراسيم
الشهادة جزء ًا من املراسيم العبادية
اليومية داخل صحن االمام احلسني
(عليه السالم) واصبح منظر الشهداء
قبل اكرامهم بالدفن جزء ًا مه ًام من
مناظر وطقوس اعتدنا رؤيتها واملشاركة
هبا يومي ًا ،ونحن نتمتم بفاحتة الكتاب،
ونقوم بمراسيم اإلجالل واإلكبار ،فكل
صندوق حيمل اس ًام جلسد طاهر جاءت
روحه تنشد نداء العقيدة والوالء قبل ان
تنتقل اىل مثواها االخري ،فاحت رائحة
التضحية وااليثار منها ،لتمأل املكان
عبق ًا من رائحة اجلنة التي تنتظرهم،
هؤالء الشهداء تقدمهم اسم مرشف..
(الشهيد عيل خزعل اخلزعيل)
احد شهداء احلشد الشعبي ،كان خادم ًا
لإلمام احلسني (عليه السالم) ومنتسب ًا يف
حرضته ،لشدة عشقه أليب األحرار سمى
ابنه (حسيني) ،أراد ان يأخذ ولده نصيب ًا
من اسمه فينشأ خادم ًا عاشق ًا لإلمام
احلسني كأبيه ،اما عن بطوالته فقد كان
الشهيد عيل اول من لبى خادم ًا عاشق ًا
لإلمام احلسني كأبيه ،أما عن بطوالته
فقد كان نداء املرجعية ،بطال ً ال يعرف
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التقاعس ،يف بادئ االمر حاولت زوجته
ان تلهيه عن اجلهاد خوف ًا عليه ،ويف هناية
املطاف خضعت هلذه االرادة البطولية
التي حتملها روحه وايقنت انه خلق
هلدف أسمى ،فالتحق بركب املجاهدين
يف لواء عيل االكرب ،شارك يف حترير
منطقة جرف الصخر ،ومن ثم التحق مع
لوائه اىل سامراء اىل ان لقي حتفه ،بميتة
مرشفة ،فقد كان العدو (داعش) حيارص
جمموعة من جنود اللواء ،يف مكان مغلق،
وجد ثغرة وضحى بنفسه ليعيش من
معه فتح الطريق املغلق امامهم ليكملوا
املسرية من بعده ،وحيرروا بقية املناطق

التي احتلتها العصابات التكفريية
االماكن التي مل يمهله املوت ان يسجل
فيها بطولة جديدة..
(عيل خزعل) مل يمت فهو حي باق
يف اذهاننا ،مىض راحال ً اىل الفردوس
األعىل وترك عائلة تتكون من زوجة
صبورة مؤمنة حتمد اهلل وتثني عليه رغم
امل الفراق وبعد الطريق ،وأوالد كانوا
يتهيؤون إلحياء الشعائر احلسينية عند
دخولنا عليهم ،ليحذوا حذو الشهيد،
ويرسموا طريق املستقبل بطعم اإلباء
والعزة والكرامة كام كان الشهيد عيل
خزعل.
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قضية العدد

يف ِ
َ
وصل املوظفون إىل مكان
أحد األيا ِم
عملهم فرأوا لوحة كبرية معلقة عىل
الباب الرئييس ملكان العمل كتب عليها:
« لقد تويف البارحة الشخص الذي كان
يعيق تقدمكم ونموكم يف هذه الرشكة!
ونرجو منكم الدخول وحضور العزاء
يف الصالة املخصصة لذلك»!
يف البداية حزن مجيع املوظفني لوفاة أحد
زمالئهم يف العمل ،لكن بعد حلظات
متلك الفضول املوظفني ملعرفة هذا
الشخص الذي كان يقف عائق ًا أمام
تقدمهم ونمو رشكتهم!
بدأ املوظفون بالدخول إىل القاعة إللقاء
نظرة الوداع عىل اجلثامن وتوىل رجال
األمن بالرشكة عملية دخوهلم ضمن
دور فردي لرؤية الشخص داخل
الكفن.
وكلام رأى شخص ما يوجد بداخل
الكفن أصبح وبشكل مفاجئ غري قادر
عىل الكالم وكأن شيئ ًا ما قد المس
أعامق روحه.
لقد كانت هناك يف أسفل الكفن مرآة
تعكس صورة كل من ينظر إىل داخل
الكفن وبجانبها الفتة صغرية تقول :
«هناك شخص واحد يف هذا العامل يمكن
أن يضع حد ًا لطموحاتك ونموك يف
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حكمةٌ
عجيبةٌ

هذا العامل وهو أنت» ،حياتك ال تتغري
عندما يتغري مديرك أو يتغري أصدقاؤك
أو زوجتك أو رشكتك أو مكان عملك
أو حالتك املادية.
حياتك تتغري عندما تتغري أنت وتقف
عند حدود وضعتها أنت لنفسك!،
راقب شخصيتك وقدراتك وال ختف
من الصعوبات واخلسائر واألشياء التي
تراها مستحيلة! كن رابح ًا دائ ًام وضع
حدودك عىل هذا األساس .لتصنع
الفرق يف حياتك .وذلك يكون بحسن
التوكل عىل اهلل وليس التواكل واألخذ

باألسباب واإلخالص هلل ثم اإلخالص
يف العمل والبعد عن اليأس واإلحباط
والعجز والتكاسل .
مجيل ان تزرع وردة يف كل بستان ولكن
االمجل ان تزرع ذكر اهلل عىل كل لسان»
ال اله إال اهلل»
من اعتمد عىل الناس ُ ...مل
ومن اعتمد عىل ماله  ...قل
ومن اعتمد عىل علمه  ...ضل
ومن اعتمد عىل سلطانه  ...ذل
ومن اعتمد عىل اهلل فال مل وال قل وال
ضل وال ذل.

ذوي االحتياجات

*التعط ُفواعليهم
امنحوهم
بل ُ

حق
االن�سان
ُ
عندَ ما يفقدُ
اإلنسان عقله يصبح ال
انسان باملعنى املعنوي اما الشكل فهو
انسان ولكن هل ينظر اليه كام ينظر
اىل االنسان الذي يفكر؟ واذا ما فقد
االنسان أي يشء من جسمه باستثناء
مشاعر وكيانا وحقوقا
عقله فان له
َ
يستطيع أن يثبت وجوده يف املجتمع
وحتى يف بعض احلاالت اكثر من
الكامل واملستوى اخللقي.
من خالل دورات املكفوفني التي اقامتها
العتبة احلسينية املقدسة مؤخرا اطلعنا
عىل حاالت بني االمل واالمل ،االمل
عندما نرى ان ذوي املكفوف هم من
يؤذنون ابنهم فالبعض وهلل املشتكى من
العوائل التي حتجرعىل ابنهم ويعتربونه
عارا عليهم ألنه مكفوف بل حتى يتم
حجره يف غرفة بل ان احدهم ذكر ان
والده حيجره يف احلامم ،البعض االخر ال
يستطيع ان يقول السالم عليكم خجال

وخوفا من الطرف االخر وتراه يتعلق
بالشخص الذي يعطف عليه.
ويف اجلانب االخر هنالك مواهب فيها
االمل تستحق وقفة ،فالبعض منهم
يستخدم ما لديه من حواس اخرى
ويسخرها ملوهبته او ما يروم الوصول
اليه  ،احدهم يعمل عىل منظومة انرتنيت
يف بيته ويستطيع ان يتابع االشرتاكات
ويقوم بتفعيلها ،شخص اخر يصلح
جهاز املوبايل ،واما استخدام احلاسوب
من خالل الربنامج الناطق ومعرفة كل
أزرار الكيبورد فان هنالك جمموعة
ابدعت يف استخدام احلاسوب.
والن البلد مل خيضع للتعداد السكاين
فهذه الرشحية جمهولة وغري معلوم
عددهم بل املؤمل يف هذه الرشحية ان من
جتاوز عمره العرش سنوات ال توجد
جهة راعية هلم فهم يف ظلامت البرص
والعلم  ،وقد عايشنا البعض منهم يف

الدورات وما حيمل من طاقة تفوق
املبرصين يف التعلم فان هذا جيعل كل
املسؤولني يف احلكومة املحلية واملركزية
امام مسؤولياهتم اجتاه هذه الرشحية التي
ترى نفسها مظلومة وان كان االمل
الذي منحته العتبة احلسينية املقدسة
هلم أعاد هلم الثقة بالنفس ،اال اهنا تعترب
اخلطوة االوىل السرتداد حقوقهم ،فال
يعتقد البعض اهنم يستحقون العطف؛
بل يريدون حقوقهم ،والبرص ال
يعني انه املائز لألفضل بني البرش فكم
من صحايب او عامل كان رضيرا خدم
املجتمع البرشي بعلمه ومنهم ابو
بصري الراوي عن االمام الصادق (عليه
السالم) ،وعبد اهلل بن عفيف (ريض اهلل
عنه) الذي نال الشهادة من اجل احلسني
(عليه السالم) وهو مكفوف ،وغريمها
الكثري من فطاحل العلم .
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اجتماعية

طالب عبا�س الظاهر

المرأة
صالح
ِ
ُ
وإصالح المجتمع

ري من الناس غالب ًا ما يصب
إن الكث َ
ُّ
جل اهتاممه عىل املظهر اخلارجي ،يف
املسكن وامللبس وما إليه من أشياء،
ويعتني بالزينة والكامليات بإفراط ،
خاصة من قبل النساء منهم ،من مالبس
وعطور ومصوغات وإكسسوارات
يف الزمن السابق ،ومن بعد التغيري يف
عام  2003حتول االهتامم إىل أجهزة
الـ(موبايل) واألجهزة املنزلية احلديثة
وما شاهبها من أشياء تثري اهتاممهن،
وبشكل الفت لالنتباه ،بينام نجد أغلب
الناس ال ينتبهون إىل مسألة هي غاية يف
األمهية ،وهي تركيز اجلهود عىل حماولة
تربية النشء اجلديد ،وتشجيعهم عىل
القراءة ،من أجل تثقيفهم وتعويدهم
عىل حب املتابعة واالطالع يف أمور
الثقافة العامة والدينية باخلصوص ،وكام
جاء يف القول املأثور «العلم يف الصغر
كالنقش عىل احلجر» بسبب إن اآلباء
أنفسهم لعلهم ال يعريون أية أمهية هلذا
االجتاه ،أو يولون االهتامم املطلوب
هبذا اجلانب ،لتزيني جوهرهم بالعلم
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واألدب أسوة بمظهرهم اخلارجي،
كون االهتامم باجلوهر ،ال ريب ،األهم
فع ً
ال ،فضال عن أبنائهم ،وقد ُنسب هذا
البيت الشعري لإلمام أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب عليه السالم :
ليس اجلامل بأثواب تزيننا إن اجلامل
مجال العلم واألدب
ونجد بأن تعاطي الناس مع موارد
املعرفة بصورة عامة ،ال يلبي جزءا
من الطموح ،وإن هم أو َلوا بعض
االهتامم للثقافة؛ فهو ضعيف وكأن
اجلوهر يشء ثانوي ال يستحق ..بل
وال يتطلب الكثري من اجلهد واالهتامم،
للعناية به ،حتى ازدهرت حمالت
بيع الكامليات (املوالت) وغريها،
وعرضها املالبس الفاضحة ،تشبه ًا
بأحدث رصخات املوضة الغربية،
وشتى أنواع مستحرضات التجميل،
وانترشت أسواقها وجممعاهتا ،كأورام
اجتامعية خبيثة حلث النساء نحو
ّ
الكذاب ،رغم كوهنا تتعارض
البهرج
مع األجواء الروحية التي ينبغي أن
تسود يف مدينة وأرض مقدسة كأرض

كربالء ضمت طي ثراها جسد احلسني
(عليه السالم) وجسمه الطاهر وأجساد
أوالده وصحبه امليامني ،مما يمثل نسيان ًا
أو تناسيا لنهج وحياة سيدة نساء العاملني
فاطمة الزهراء (سالم اهلل تعاىل عليها)
التي ينبغي أن تكون أسوة و نرباسا
يف حياة املرأة املسلمة خاصة واملرأة
عموم ًا ،وكذلك بالنسبة لتضحيات
احلوراء زينب (عليها السالم) ومأساهتا
يف كربالء.
ناهيك عن انتشار املطاعم وحمال بيع
املرطبات واحللويات وغريها ،بينام
ضمرت املكتبات ،سواء العامة منها أم
ُ
البيتية  ،وأماكن الراحة والتأمل بعيدا
عن ضوضاء املدينة وصخبها أي إعطاء
اجلانب املعنوي حقه من اجلانب املادي
قلـت النشاطات
املستفحل ،ومن ثم َّ
التثقيفية  -إن استثنينا متابعة الربامج
التلفزيونيةـ وحتى هذا املورد ،إن مل
خيضع للوعي والتوجيه الصحيحني
من قبل األبوين؛ فسوف يتحول يف
الكثري من األحيان إىل التأثري السلبي،
وتنعكس رغبة االستمتاع والفائدة إىل

مضار ،وربام اىل انحرافات ُخلقية يف املستقبل ،ومن ثم استفحال
مشكلة انحسار االهتامم بالقراءة بشكل عام ،بل لعلها تالشت
كمامرسة يومية ،وفعالية رضورية ال غنى عنها داخل األرسة
وخارجها ،ومنذ زمن طويل ،رغم إيامننا بالقول املأثور «خري
جليس يف الزمان كتاب» وهو دليل خواء ثقايف ،وانحراف عن
اجلادة السوية التي ال خيتلف عليها اثنان ،حينام تتغري وتنقلب
مقاييس التقييم ،وإعطاء األولية للمهم وترك األهم.
ولو ألقينا نظرة رسيعة عىل أعداد مرتادي املكتبات العامة  -وهي
تعد عىل أصابع اليد الواحدة ربام -مقارنة بغريهم ،لسوف يتبني
لنا اخللل احلاصل يف توجه جمتمعنا بشكل عام ،بعيد ًا عن الثقافة
واألدب ،بل واملعرفة بصورة عامة ،ومن وجهة نظرنا املتواضعة
ينبغي بدء اإلصالح ملثل هكذا واقع مؤسف ،وخلل واضح
مع األطفال منذ نعومة أظافرهم من خالل رياض األطفال
ومن ثم املدرسة ،صعود ًا إىل أعىل املستويات الدراسية ،كام وإن
أكثر رشحية من رشائح املجتمع معنية بأمر اإلصالح يف املجتمع
وبالدرجة األساس هن النساء ،بسبب تشكيلهن ألكثر من نصف
املجتمع ،ال ..بل وحسب قول أحد الفالسفة بأن «املرأة نصف
املجتمع وهي التي تلد وتريب النصف اآلخر» بمعنى إهنا املجتمع
كله تقريبا ،أو كام جاء يف بيت شعري ألمحد شوقي قوله:
األم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا أعـددت شـعب ًا طـيب األعـراق
أجانب احلقيقة إن قلت ،بأن فعل القراءة ما بني النساء،
وربام ال
ُ
لعله يقترص عىل منتجات الثقافة واألدب واألكاديميات فقط،
وبعض اهلاويات ،وهن ال يمكن أن يشكلن نسبة ُتذكر يف
املجتمع ،لذا بات مناط احلكم عىل اإلنسان ،فقط ما يلبسه ويملكه
من أموال وعقارات ،وما يركبه من نوعيات حديثة من السيارات
وما إىل ذلك ،أما ما حيمله من علم وأدب وثقافة ،فال تقدير له
يف تقييم املجتمع ،وهو ما يعد خل ً
ال واضح ًا ،وانحرافا مؤسف ًا،
وتراجع ًا خطري ًا يف ثقافة األمة.
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لحياة افضل

الخطوات التي
بعض
ُ
ِ
تساعدك للتخلص
من الغضب؟

ْ
تعرف على خطوا ِتك
نحو التكامل

املدرب االعالمي  :علي ال�شمري

ٍ
إن َ
درجة يف طريق التكامل وبناء الشخصية ان يثق الفرد بنفسه ويعلم
اول
ان كل يشء ممكن يف هذا الكون الكبري  ،فريى نفسه غري متعلم ويقول:

العلم واسع وانا بسيط فكيف استطيع ان ادخل فيه وارتفع ويصبح يل ذكر

بني العلامء او يكون يل أثر؟ ،او كيف يكون يل اسم بني األدباء والكتاب
والنقاد؟  ،او كيف اصبح مهندسا او طبيبا؟  ،وهكذا بقية االختصاصات

فأول املعاجلات ان تقطع هذه التصورات وهذه االفكار فكل شخص له

ملسته اخلاصة يف هذه احلياة وكل واحد مكلف بأداء مهام معينة بعضها
مشرتك واالخر غري مشرتك  ،فأنت تتكامل هندسيا او طبيا او علميا او

تأليفيا  ،وغالب الرتكيز يقع التكامل اخللقي هو ان تبلغ النفس املرتبة

َ
بعض الدقائق يوميا للتفكري ،كم ستكون
خصص
ْ
حياتك افضل بدون غضب.
 عندما تشعر بالغضب يتصاعد عندك استعذ باهلل . ارشب بعض املاء اذ يورث اهلدوء للجسم . حاول ان تكون اكثر صربا .بغض النظر عن مدىصعوبة املوقف.
 كن اكثر تساحما اجتاه الناس حتى اجتاه الناس الذين الحتبهم
 عليك بالتفكري االجيايب. ال تأخذ كل يشء عىل حممل اجلد فاألمر ال يستحقذلك .
(تذكر ان لكل شخص رأيه او رأهيا اخلاص ،يمكنك
ان ختالفهم الرأي ولكن ابق حمافظا عىل لباقتك
ودبلوماسيتك واخرت ردك هبدوء).
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العالية من الصفاء والطهارة والنقاء فتتشكل جمموعة من العوامل التي
خترج لنا شخصية متكاملة  ،فال يتكلم باحلرام مطلقا وال يلفظ الكلامت

القبيحة وال يغتاب بلسانه وال يستهزئ باآلخرين وال يتلفت اىل ما يف ايدي
الناس فيرسق بنظراته ما عندهم متمنيا زواله ،وال يتاموج يف مشيه اىل طريق

الضاللة .

فال بد لإلنسان من ان يتقيد بأوامر الرشع والعادات والتقاليد الصحيحة
واآلداب واللياقات املعتمدة وينهي كل يشء يقف عائقا امام حتقيق هدفه

املنشود ليتم بذلك البناء العقيل واملعريف والثقايف .

كام سجل القران الكريم كل هذه الرصاعات التي تواجه اإلنسان بقوله تعاىل
ين َج َاهدُ وا ِفينَا َلن َْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن هَّ َ
الل لمَ َ َع المْ ُ ْح ِسنِ َ
ني {العنكبوت}69/
َوا َّل ِذ َ
فالرصاع مع النفس من اجل الثبات يف املوقع الصحيح يدعم من قبل اهلل
سبحانه باهلداية واالستقرار عليها دوما ،ويالحظ أن كل جماهد لنفسه ستنري
حياته بالنور واخلري فاليد االهلية ال ترتك كل من يؤيد ان ينترص عىل الشيطان

وحزبه حتى اذا بلغوا مرحلة االستقامة فازوا فوزا عظيام .

ُ
تعرفه عن دو ِر األب في تربية اطفاله؟
ما ال

ِ
الطفولة مهم بقدر احلاجة
ال يش َء يف
للشعور بحامية األب ،ليس فقط من منطلق
القوة اجلسدية ،بل عىل املستوى الوجداين
أيض ًا ،لذا تفرتض السالمة االرسية واجبا
عىل األب بتواجده يف حياة أرسته ،ليتوىل
بنفسه القيام بمسؤولياته جتاه اطفاله،
وهو ما تؤكده الدراسات املشرية لتفعيل
دور األب يف تنشئة االطفال ،وما يغنيهم
يف التغلب عىل املشاكل السلوكية ،وامهية
وجود األب يف حياة أبنائه كعامل مهم جدا
يف التميز اجتامعيا ودراسيا لألطفال.
وقد عرض القرآن الكريم صورا مجيل ًة عن
دور اآلباء كنبي اهلل داود وسليامن ولقامن
وابنه وزكريا وحييى (عليهم السالم) ،كام
خصص سورة كاملة سلطت الضوء عىل
مسالة تربية األبناء يف قصة النبي يعقوب
(عليه السالم) مع أوالده يف سورة يوسف
عليه السالم لنتعلم منها بعض النقاط
الرتبوية.
وس ُف َألبِ ِيه َيا َأ َب ِ
{إِ ْذ َق َ
ت إِنيِّ َر َأ ْي ُت َأ َحدَ
ال ُي ُ
َعشرَ َ َك ْو َكب ًا َو َّ
س َوا ْل َق َم َر َر َأ ْي ُت ُه ْم ليِ
الش ْم َ
ص ُرؤْ َي َ
ين * َق َ
َس ِ
اك
اج ِد َ
ال َيا ُبن ََّي ال َت ْق ُص ْ
الش ْي َط َ
َعلىَ إِخْ َوتِ َك َف َي ِكيدُ وا َل َك َك ْيد ًا إِ َّن َّ
ان
نس ِ
ان َعدُ ٌّو ُمبِنيٌ * َو َك َذلِ َك يجَ ْ َتبِ َ
لِ ِ
يك
إل َ
َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُم َك ِم ْن َت ْأ ِويلِ َ
األ َح ِ
اد ِ
يث َو ُيتِ ُّم
نِ ْع َمت َُه َع َل ْي َك َو َعلىَ ِ
وب َكماَ َأتمَ َّ َها َعلىَ
آل َي ْع ُق َ
َأ َب َو ْي َك ِم ْن َق ْب ُل إِ ْب َر ِ
يم َوإِ ْس َحقَ إِ َّن َر َّب َك
اه َ
َع ِل ٌيم َح ِك ٌيم * َل َقدْ َك َ
وس َف َوإِخْ َوتِ ِه
ان فيِ ُي ُ
وس ُف َو َأ ُخو ُه
آ َي ٌ
لسائِ ِلنيَ* إِ ْذ َقا ُلوا َل ُي ُ
ات لِ َّ
َأ َح ُّب إِلىَ َأبِينَا ِم َّنا َو َن ْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ َّن َأ َبا َنا َل ِفي
َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني}
وال نحتاج يف هذا املخترص إىل بيان أو
تفسري اآليات املحكامت ألهنا واضحة

الكلامت واملعاين؛ بل ما هيمنا يف هذا
املحور بيان النقاط الرتبوية التي جسدها
الوالد مع أبنائه لنتخذ منها سبيال يف تربيتنا
ألطفالنا.
أما النقاط الرتبوية التي تعرفنا هبا سورة
يوسف عليه السالم فهي:
 -1نالحظ من بداية السورة تقريب األب
لولده الصغري بحيث يصل لدرجة انه
قص الرؤيا عليه ،وهو ما يدل عىل قوة
العالقة والتواصل بني األبن ووالده ،ثم
نرى معرفة األب حلسد إخوته الكبار ،لذا
ينصح يوسف (عليه السالم) بعدم قص
رؤياه عىل إخوته الكبار.
 - 2ثم يبني تعريف األب البنه بفضل اهلل
عليه( :وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من
تأويل األحاديث ويتم نعمته عليك وعىل
آل يعقوب كام أمتها عىل أبويك من قبل
عليم حكيم)
إبراهيم وإسحاق إن ربك ٌ
 -3ومن هنا نرى كلام كان األب قري ًبا من
ابنه ،قويت عالقتهام ،ومتكن األب من
معرفة طبيعة ابنه ومواهبه ،وبالتايل متكنه
من رسم مستقبله بام يتوافق مع طبيعته.

 -4من األمور الرتبوية التي توجه السورة
الكريمة اليها :هي احلسد الذي قد يوقع
الشخص يف الكبائر كام حصل مع أخوة
يوسف (عليه السالم).
 -5نرى جواب األب املناسب خالل
احلوار األرسي يستمر يف عرض األحداث،
وتصويرها ،ومراعاة األب ألوالده اذ مل
يوجه هلم التهمة قبل وقوعها..
 -6نستفيد كذلك من رضورة إنشاء
احلوار بني اآلباء واألبناء ،إذ هو السبيل
لتنمية مهارات األبناء ،كام ينشط اآلباء
يف التفكري يف مشاكل األبناء وحلها ،وأن
يدرهبم عىل إقامة الدليل والربهان ،وأن
يتجاوب معهم لنتائج احلوار.
 -7يعلمنا القرآن كيفية مواجهة األحداث
األرسية والعامة برفع شعار( :فصرب مجيل
واهلل املستعان عىل ما تصفون) ورضورة
ابتعاد اآلباء عن إظهار العصبية الفارغة،
فيكشف لنا منهج ًا جديدً ا يف تفويض
كشف احلقيقة هلل تعاىل ،والصرب اجلميل
بال ضجر وال ملل.
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مشاركات

ُ
يتبدل
لماذا

ك
حجاب ِ
ُ

في الجامعة!؟
يمنح الفتاة القوة
احلجاب هو الذي
ُ
ُ
ملواصلة الطريق الصحيح يف احلياة،
وي��ع��د اخل��ط��وة األوىل ن��ح��و احل��ري��ة
احلقيقية ،لذا كثريا ما تواجه الفتيات
املسلامت يف اجلامعات كفاحني اثنني
يتلخصان يف االحتفاظ بح ّقهن يف
خيار لبس احلجاب ،ومواجهة حكم
اآلخرين اجتاه خيارهن هذا.
وللوهلة األوىل استهل مقايل هذا بعبارة
أعجبتني «علموا بناتكم الفرق :بني
َم ْن تلبس احلجاب للزينة ،و َمن تلبس
احلجاب لسرت الزينة» ،بني من تلبسه
عادة ومن تلبسه عبادة..
واحلديث فيه دع��وة للطالبة اجلامعية
ب��ع��دم امل��س��امه��ة يف ت��ش��وي��ه ص��ورة
احلجاب ،بمثل من اختذت منه للتزين
والتفاخر ب��دال من التسرت واحلشمة
والعفة ،فال يغرنك التزين به لئال يطول
ِ
وقوفك أمام اهلل يف كل يشء تعلمني به
وال تعملني فيه..
نعم إن كل ما يسرت الشعر واجلسم
يكفي ،لكن العباءة أفضل ألن يف ذلك
اقتداء بالزهراء وزينب (عليهام السالم)
املتمثل بحياء املرأة أيام تركيز حيث إن من
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حجاب املرأة حجاهبا السلوكي املتمثل
يف طريقة مشيها ويف حركاهتا وقيامها
وجلوسها ،وحديثها مع اآلخرين كل
ذلك مل يغفل عنه املعصومون (عليهم
السالم) يف توجيه النساء وحثهن عىل
احلياء والعفة واحلشمة.
وقوله تعاىلَ { :ف َجاءت ُْه إِ ْحدَ اهمُ َ ا تمَ ْشيِ
استِ ْح َياء { /}..القصص..}25/
َعلىَ ْ
وقبل استعرايض ملفهوم كفاح الطالبة
يف املحافظة عىل حجاهبا استوقفتني
عبارة قرأهتا عن احلجاب هي (امرأة
ب�لا ح��ج��اب ..كمدينة ب�لا أس���وار)
ومعنى ذلك إن املرأة التي ال تتحجب
تكون سهلة االف�ت�راس وإن بالنظر
عىل أقل تقدير ،بينام ال زال احلجاب
ش��ع��ار ال��ت��ق��وى واإلس��ل�ام وب��ره��ان
احلياء واالحتشام ،وسياج اإلجالل
واالحرتام.
ومم��ا لفت انتباهي كلمة قاهلا أحد
احلكامء املسلمني ألبنته حيث شبه هلا
احلجاب باخلامر ال��ذي يغلف اهلدايا
وحي��ف��ظ ال����درر ،وه��و يبني هل��ا قيمة
العفاف احلقيقية هل��ا ،بأهنا كنز ليس
لكنوز الدنيا أثمن منها يشء ،لذا فأن

د .جنان املو�سوي
ِ
ِ
مجالك رداء العفة واحلياء
أسدلت عىل
ايقنت إن باحلجاب قيام وفضائل ُوئدت
يف ع�صرن��ا وه���ي ح��ي��ة ،ستكتشفني
إن باحلجاب عزة وعفاف الفتاة بني
الطالبات.
ومما ال شك فيه إنك تعلمني إن احلجاب
ال يقترص عىل لباس الثياب املحتشمة،
وهو ليس وسيلة إلبعاد ذوي األنفس
الضعيفة فقط؛ إنام هو مؤرش عىل نامء
الوعي الثقايف اإلسالمي األكاديمي
بحيث تكونني.
لقد قام علامء األنثروبولوجيا أمثال
«روبرت مرييف» بتحليل دور احلجاب
يف التفاعالت االجتامعية ،وهو يقول يف
كتابه «املسافة االجتامعية واحلجاب»:
«التفاعل مهدّ د من حيث التعريف،
واملحافظة ،التي تظهر هنا بشكل واحد
من نواحي املسافة ،توفر محاية جزئية
ومؤقتة للذات».
ل���ذا ،ويف جمتمع ُيعطى فيه املظهر
اخل��ارج��ي أمهية كبرية وحيث اهلوية
اجلنسية متر يف مرحلة انتقالية غامضة،
يشار أحيان ًا إىل احلجاب عىل أنه وسيلة
للحامية ،بل وحتى تأكيد هلوية املرء»..

أهم مقومات نجاح الحياة
هي ُّ
ما َ
الزوجية وأساسها؟

رواد الكركو�شي
يتفقُ
اجلميع عىل أن العائلة نواة املجتمع،
ُ
ورقي
وأهنا املسؤول األول واألخري يف تطور ّ
املجتمع ،إذ إن من شأهنا أن تبنيه مجيال قويا
او تصيرِّ ه هرما قبيحا.
وال خيتلف اثنان يف أن ه��ذه النواة تبتنى
عىل نوية أدق منها وسابقة هلا ،وهي اختيار
الرشيك املناسب ،إذ أن من أهم مقومات
بناء األرسة املثالية وضامن نجاحها؛ يكمن يف
االختيار املوفق للرشيك ،إال أن األمر يبقى
حمتاجا لفهم آخر يستتبع هذا االختيار ،أال
وهو القناعة.
صحيح إن القناعة مهمة يف مجيع تفاصيل
احلياة ،إال أهنا األس��اس يف استمرار احلياة
األرسي��ة ،إذ تكاد أن تكون أهم من تطابق
الدم لدى الزوجني الذي يعده املختصون
مرحلة قبول ـ رفض يف تأسيس الكينونة
الزوجية «األرسة».
ومما ال شك فيه أن القناعة حتتاج اىل تعاون
ٍ
وتفان كبريين من كل األط��راف ،بل واىل
رياضة روحية دائمة تكون ضابطة لعدم
حدوث أي ترهل يف العالقة الزوجية ومن

بعدها األرسية ،وبالتايل فأهنا بادرة اخلري التي
تفتح لألرسة أفق السعادة ،واألمثلة واألدلة
عىل ذلك كثرية وكبرية.
واملتتبع منا ،للرتكيبة االجتامعية واألرسية
باألخص من يمتلك قراءات يف علم النفس
وعلم االجتامع ،يلحظ جليا تبني جمتمعاتنا
اإلسالمية والعربية عىل وج��ه اخلصوص
للمتغريات وليس للثوابت ومنها املصالح
املادية ،إذ يتم تقييم الراغب بالزواج عىل
أساس إمكانيته املادية قبل التزامه الديني
واألخالقي ،متجاهلني آثار الطمع الدنيوي
السلبية ،دالل��ة ع�لى تغييب القناعة عند
الزوجة أو ذوهيا بكثرة طلباهتا ومتطلباهتا،
ليدفع بذلك رب األرسة ال��ع��بء األك�بر
جمربا ،مما قد يدفعه اىل توفري ال��رزق بغض
النظر عن مصدره ومرشوعيته ،وهي مشكلة
هلا ما هلا من إسقاطات كارثية عىل احلياة
الزوجية بشكل كامل وعىل األطفال يف وجه
اخلصوص ،السيام إذا اختلط املال احلالل
باحلرام ،ليحال بعد ذلك العش الزوجي
اىل حياة بال طعم ،تنتهي ب��زوج منشغل

بتوفري طلبات الزوجة ،وهي منشغلة بإشباع
رغباهتا املادية ،ليفتقر بذلك األطفال اىل
القناعة ،كنتيجة حتمية ملا اعتاد األبوان عليه
أمامهم ،تطبعا وتأسيا ،حتى صريت األرسة
كيانا مفككا وهو ما سيكون عبئا ثقيال عىل
املجتمع مستقبال.
وبخصوص ذل��ك ،ال يفوتنا ـ كمجتمع
إسالمي ـ ان نستذكر الشواخص العمالقة
وال��ن�ماذج املثالية خصوصا تلك الناجحة
واملثالية بعد أن توافرت فيها ُمثل االختيار
املالئم املشفوع بالقناعة ،ولعل خري مثال عىل
ذلك ،هو زواج أمري املؤمنني من سيدة نساء
العاملني فاطمة الزهراء (عليهام السالم)..
وحياهتام حيث القناعة والبساطة ،خري
أنموذج يقتدى به.
وخالصة القول ،إن رس السعادة للحياة
الزوجية يف القناعة ،لذا فحري بأولياء األمور
ان ال يضعوا اهتاممهم يف احلالة املادية ملن
يرغب بالتزويج منهم ،ولينرصف تركيزهم
اىل ما حيمله من وعي وتدين وخلق.
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الواحة

هل
تعلم
* َع ْن َأبيِ َع ْب ِد هَّ
السالم) َ ،ق َ
ال:
اللِ ( عليه َّ
«شرَ َ ُف المْ ُ ْؤ ِم ِن َصلاَ ُة ال َّل ْي ِلَ ،و ِع ُّز المْ ُ ْؤ ِم ِن َك ُّف ُه
اض ال َّن ِ
َع ْن َأ ْع َر ِ
اس».
السالم)« :إين ألمقت الرجل قد
وعنه (عليه َّ

قرأ القرآن ،ثم يتيقظ من الليل فال يقوم حتى

إذا كان عند الصبح يبادره بصالته».
ُر ِو َي أن ُه َجا َء َر ُج ٌل إِلىَ َأ ِم ِ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني َعليِِّ ْب ِن
َأبيِ َطالِ ٍب ( صلوات اهلل عليه) َف َق َ
الَ « :يا َأ ِم َري
المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ« ،إِنيِّ َقدْ ُح ِر ْم ُت الصَّلاَ َة بِال َّل ْي ِل؟»
َف َق َ
ال َأ ِم ُري المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
السالم )«َ :أن َْت
ني ( عليه َّ
َر ُج ٌل َقدْ َق َّيدَ ت َْك ُذ ُنو ُب َك».

مجردُ
سؤال

افحص نظرك
ْ
من خالل املدة التي تستغرقها لتعرف مكان حرف الغني تستطيع معرفة

نظرك ودقة مالحظتك انظر اىل اللوحة ادناه

ععععععععععععععععععععععععععععععععع
عععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععععغععععععععععععع
عععععععععععععععععععععععععععععععععع
عععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععععععععععععععععع

هوس االنرتنيت والفيسبوك والدوري االسباين اخذ مأخذا كبريا من اغلب
ُ
رشائح املجتمع ومنها ان البعض يسهر الليايل من اجل التواصل االجتامعي او

ملشاهدة مباراة الدوري االسباين السيام الربشة والريال ولربام يذهب اىل النوم
الساعة الثالثة وحتى الرابعة فجرا.

جمرد السؤال :امام هذه الساعات التي قضيتها عىل االنرتنيت او ملشاهدة

املباراة هل تستطيع تقيض ( )11دقيقة لصالة الليل؟
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غضب رجل

غضب رجل من زوجته ألهنا ترفع صوهتا حينام تغضب منه..
فـذهب إىل (رجل اكرب منه سنا واكثر تعقل منه) ليشكوها ،وعندما

وهم بطرق الباب سمع صوت زوجـة الرجل االكرب منه سن ًا
وصل ّ
يعلو صوهتا عىل صوته! فتحـرج التوجه اليه بالسؤال..

فـفتح ذلك الرجل الكبري الباب وقال له« :أما جئت ْيل شاكيا!،

قال :نعم ،جئت اشتكي صوت زوجتي ،فـوجدت عندك مثلام

عندي! فر ّد عليه الرجل ،غسلت ثيايب َوبسطت منامي ور ّبت
ْ
احسان ٍمنها..
اوالدي َونظفت بيتي َومل يأمرها اهلل بذلك ،انام تفعله
أفال أحتملها ان رفعت صوهتا!

قي فال يزال
اهيا الرجل العاقل ،ع ّلم اشباه الرجال كيف يكون ّ
الر ُ
عندنا ممن هو خمدوع و يكابر ويعلو صوته عىل أمه وأخته وزوجته،
وكأهنا خادمة حتت مسمى «رجولته»

ال تتحدى صرب أنثى فمن استطاعت أن حتتمل نزع جنني من

أحشائها ،وهزمت أمل املخاض قادرة عىل أن تنزعك من قلبها
وحتتمل فقدك بنفس الصرب لِذا تعلموا احرتام املرأة فهي ليست

ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسرتها رجل ،هي من تلد

نصف املجتمع وتريب النصف اآلخر..

طلبة كلية الطب
في جامعة كربالء
المقدسة يرسمون
لوحة حشدنا
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دعوة
للمشاركة
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وسيتم
ن
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م
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ت
وجها
ت املجلة واهدافها
العامة..
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رك عىل مشاركته..
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املقدسة ..

