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مسن  رجل  حرض  االفطار  وقت  يف   
واستأذن النبي )صىل اهلل عليه وآله( االفطار 

له والبنتيه.
»أنت  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  النبي  فقال 
ليستا  ابنتيك  ولكّن  وأفطر،  فاذهب  صائم 

صائمتني«.
أهنام  مطمئن  أنا  اهلل  رسول  »يا   : فقال 
يتقيئا  أن  هلام  وقل  اذهب  فقال:  صائمتان، 
وعندما  الفوهة(«  واسعة  جرة  )وأعطاه 
من  سقطت  االكرم،  النبي  بطلب  عمل 
فتعجب  اللحم،  من  قطعتان  الفتاتني  فمي 
ذلك  وكان  حلام،  تأكال  مل  ألهنام  ذلك  من 

اللحم نتنا. 
قال )صىل  ؟  العلة  النبي عن  وعندما سأل 

اهلل عليه وآله(: أمل تقرأ القرآن الكريم:
الفتاتني  ان  امليتة  حلم  يأكل  يغتب  من  إن 
الناس  بغيبة  تكلمتا  صائمتني  كوهنام  مع 

)البحار ، ج 96 ، ص 293 ( 
بعضكم  يغتب  }وال  الكريم:  القرآن  يقول 
أخيه  حلم  يأكل  أن  أحدكم  أحيب  بعضا 
اآلية:  احلجرات،  )سورة  فكرهتموه{  ميتا 

.)12
ال تغتب ألن الغيبة أكل حلم األموات، وما 
دمت تكره حلم امليتة فاجتنب الغيبة إذًا، وال 

تلوكن عيوب الناس بغيبتهم.

الصوم صوم الجوارح ايضا



تعدُّ خ�شو�شيات العائلة من الركائز الأ�شا�شية التي ي�شتند عليها متا�شك العائلة وعدم خد�ش 
�شمعتها من قبل الآخرين الذين يرتب�شون للغري ملجرد الكالم والف�شول، ومن بني اأهم ما 
يجب على العائلة اللتفات اليه والهتمام به هو ا�شتخدام املوبايل ل�شيما التقاط ال�شور من 
قبل الأبناء فلرمبا هنالك من يلتقط �شورا عائلية يف جهازه ال�شخ�شي وي�شمح لالآخرين من 
خارج العائلة با�شتخدامه ومثل هذا الأمر يجب ان يحذر منه، فاإذا ما اأراد اأي فرد اأن يلتقط 
ال�شور التذكارية للعائلة عليه اأن يحتفظ بجهازه داخل العائلة ويجعله خا�شا لهذه ال�شور او 

نقلها اىل ملفات يف حا�شوبه ال�شخ�شي وم�شحها من على هاتفه.
العائلية حتى  املعلومات  الجتماعي ومنها  التوا�شل  ل�شبكة  ال�شيئ  ال�شتخدام  واحلذر من 
بني اأفراد العائلة فيما بينهم، فمثل هذا الدور يحتاج اىل رقابة وتوعية من قبل الأهل وحتى 

الأبناء الكبار لتجنب ما يخد�ش �شمعة العائلة.

رئي�س التحرير

افتتاحية
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al.aaelaa@yahoo.com

العنوان
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خصوصياُت العائلِة



السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أشاد  لذلك 
أبلغ  عنهام  ونّوهوا  والكرماء،  بالكرم 
السالم(:  الباقر )عليه  تنويه: فقال اإلمام 
أحّب  الذنوب،  يف  مرهق  سخّي  »شاب 
إىل الّل من شيخ عابد بخيل«، وقال اإلمام 
الصادق )عليه السالم(: »أتى رجل النبي 
)صىل الل عليه وآله( فقال: »يا رسول الّل 
)صىل  فقال  إيامنًا؟«،  أفضلهم  الناس  أّي 

الل عليه وآله(: »أبسطهم كفًا«.

)عليهم  آبائه  عن  حممد  بن  جعفر  وعن 
الل  )صىل  الّل  رسول  »قال  قال:  السالم( 
عليه وآله(: »السخّي قريب من الّل، قريب 
من الناس، قريب من اجلنة، والبخيل بعيد 
من الّل، بعيد من الناس، قريب من النار«.

الباقر )عليه السالم(: »أنفق وأيقن  وقال 
باخللف من الّل، فإنه مل يبخل عبد وال أمة 
بنفقة فيام يريض الّل، إال أنفق أضعافها فيام 

ُيسخط الّل«.

حما�سن الكرم:
حالوة  يتذوق  وال  املجتمع،  يسعد  ال 
الدعة  ومفاهيم  والسالم،  الطمأنينة 
روح  أفراده  باستشعار  إال  والرخاء، 
يف  وجتاوهبم  والرتاحم،  التعاطف 
احلياة  رساء  يف  واألحاسيس،  املشاعر 
ورضائها، وبذلك يغدو املجتمع كالبنيان 

املرصوص، يشد بعضه بعضًا.

باجلامل  تشع  زاهرة،  صور  وللتعاطف 
أسامها  أن  ريب  وال  والبهاء،  والروعة 
وأخلدها  وجالاًل،  مجااًل  وأكثرها  شأنًا، 
وجودهم  املورسين،  عطف  هي:  ذكرًا 
عنهم  خيفف  بام  واملعوزين،  البؤساء  عىل 
وبتحقيق  احلرمان،  ولوعة  الفاقة  آالم 
هذا املبدأ اإلنساين النبيل )مبدأ التعاطف 
ذوي  إزاء  املعوزون  يستشعر  والرتاحم( 
العطف عليهم، واملحسنني إليهم، مشاعر 
الصفاء والوئام والوّد، مما يسعد املجتمع، 
ويشيع فيه التجاوب، والتالحم والرخاء.

نوازع  وتسوده  املجتمع،  يشقى  وبإغفاله 
والكيد،  والبغضاء،  واحلقد،  احلسد، 
تزهق  ماحقة،  عارمة  ثورة  عن  فينفجر 

الكرُم 
بنَي االإ�سراف واالعتدال واأف�سل جماالته

الكرُم ضدَّ البخِل، وهو: بذل المال أو الطعام أو أي نفع مشروع، عن 
طيب نفس وهو من أشرف السجايا، وأعّز المواهب، وأخلد المآثر 
وناهيك في فضله أّن كل نفيس جليل يوصف بالكرم، وُيعزى إليه..

قال تعالى: }إّنه لقرآن كريم{ )الواقعة:77(، }وجاء رسول كريم{ 
)الدخان:17(، }وزروع ومقام كريم{ )الدخان:26(.

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

dمن اخالق اهل البيت



وهتدد  األموال،  ومتحق  النفوس، 
الرشيعة  دعت  ذلك  أجل  من  الكرامات 
والعطف  والبذل  السخاء  إىل  اإلسالمية 
عىل البؤساء واملحرومني، وقد قال رسول 
أصبح ال  »من  وآله(:  عليه  الل  الّل )صىل 

هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم«.

وقال )صىل الل عليه وآله(: »ما آمن يب من 
أهل  من  وما  جائع،  وجاره  شبعانًا  بات 
قرية يبيت فيهم جائع ينظر الّل إليهم يوم 

القيامة«.

األرحيية  عىل  أتباعه  اإلسالم  دعا  وإنام 
والسخاء، ليكونوا مثاًل عاليًا يف تعاطفهم 
كريمة،  بحياة  ولينعموا  ومواساهتم، 

وتعايش سلمي..

جماالت الكرم:
مواطنه  بتفاوت  الكرم،  فضيلة  تتفاوت 
وجماالته، فأسمى فضائل الكرم، وأرشف 
بواعثه وجماالته، ما كان استجابة ألمر الّل 
وفرائضه  امُلطاع،  لرشعه  وتنفيذًا  تعاىل، 
ونحومها.  واخلمس،  كالزكاة،  املقدسة، 
وهذا هو مقياس الكرم والسخاء يف عرف 
)صىل  النبي  قال  كام  اإلسالمية،  الرشيعة 
الّل  افرتض  ما  أدى  »من  وآله(:  عليه  الل 

عليه، فهو أسخى الناس«.

وأفضل مصاديق الرب والسخاء بعد ذلك 
بيته،  وأهل  الرجل  عيال   - وأجدرها 
فإهنم فضاًل عن وجوب اإلنفاق عليهم، 
باملعروف  أوىل  وعرفًا،  رشعًا  ورضورته 

واإلحسان، وأحق بالرعاية واللطف.

املبدأ  هذا  عن  األفراد  بعض  يشّذ  وقد 

نواهلم  فيغدقون  األصيل،  الطبيعي 
طلبًا  والغرباء،  األباعد  عىل  وسخاءهم 
بالشح  ويتصفون  واملباهاة،  للسمعة 
والتقتري عىل أهلهم وعوائلهم، مما جيعلهم 
ألصق  وهم  مريرين،  واحتياج  ضنك  يف 

الناس هبم.

لذلك أوىص أهل البيت )عليهم السالم( 
عنهم  والرتفيه  العيال،  عىل  بالعطف 
وهو  احلياة،  ولوازم  العيش  بمقتضيات 
السالم(:  الرضا )عليه  ما قال عنه اإلمام 
لئال  عياله،  عىل  يوسع  أن  للرجل  »نبغي 

يتمنوا موته«.

الناس  أحق  وذاك،  هذا  بعد  واألرحام 
والنوال،  بالصلة  وأحراهم  بالرب، 
يف  وتساندهم  الرمحية،  ألوارصهم 
الشدائد واألزمات، ومن اخلطأ الفاضح، 
وإسباغها  العواطف،  تلك  من  حرماهنم 
عىل األباعد والغرباء، ويعترب ذلك ازدراًء 
ونفورهم،  سخطهم  يستثري  صارخًا، 

وحيرم جافيهم من عطفهم ومساندهتم.

األقرب  تقديم  بالكريم،  جيدر  وهكذا 
والنوال  الصلة  مستحقي  من  األفضل، 
الفضل  وذوي  واجلريان،  كاألصدقاء 
من  بالعطف  أوىل  فإهنم  والصالح، 

غريهم.

بواعث الكرم:
ختتلف بواعث الكرم، باختالف الكرماء، 
البواعث  فأسمى  أرحييتهم،  ودواعي 
غاية، وأمحدها عاقبة، ما كان يف سبيل الّل، 

وابتغاء رضوانه، وكسب مثوبته.

وقد يكون الباعث رغبة يف الثناء، وكسب 
الكريم  يغدو  وهنا  واألجماد،  املحامد 

تاجرًا مساومًا بأرحييته وسخائه.

وقد يكون الباعث رغبة يف نفع مأمول، أو 
رهبة من رضر خموف، حيفزان عىل التكرم 

واإلحسان.

ويلعب احلب دورًا كبريًا يف بعث املحب 
وتشجيعه عىل األرحيية والسخاء، استاملًة 

ملحبوبه، واستدرارًا لعطفه.

واجلدير بالذكر أن الكرم ال جيمل وقعه، 
وال حتلو ثامره، إال إذا تنزه عن املّن،

واملطل،  التسويف  شوائب  من  وصفي 
والتنويه،  التضخيم  مظاهر  من  وخال 
السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال  كام 
بثالث  إال  يصلح  ال  املعروف  »رأيت 
وتعجيله،  وسرته،  تصغريه،  خصال: 
تصنعه  من  عند  عّظمته  صّغرته  إذا  فإنك 
إليه، وإذا سرتته مّتمته، وإذا عّجلته هنيته، 

وإن كان غري ذلك حمقته ونكدته«.
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�ساع ا�ستخدام 
املن�سطات- "العقاقري 
املن�سطة" التي يتناولها 
بع�س الالعبني لرفع 
اأدائهم الريا�سي، بني 
الريا�سيني بالرغم من 
اأنها من املحظورات يف 
عامل الريا�سة، الأنها 
ت�سكل خطرا على 
�سحتهم وحياتهم، ويف 
اغلب االأحيان ت�سبب 
لهم الوفاة، وعالوة عن 
وجود جهات معنية 
ب�سبط ور�سد ا�ستخدام 
تلك املن�سطات فاأن 
املوقف ال�سرعي منها 
يبينه �سماحة املرجع 
الديني االعلى )دام ظله الوارف(

املرجع  الديني العلى
 �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(

استعمال 
المنشطات

للذين  املنشطات  تعاطي  حكم  ما  ال��س��ؤال: 
يامرسون االلعاب الرياضية؟

اذا كان عىل  نعم  نفسه،  منه يف  مانع  اجلواب: ال 
خالف رشط اخذته عىل نفسك ضمن معاملة او 

اتفاق او منحة فال جيوز.
واستخدم  االجسام،  كامل  العب  انا  السؤال: 
بعض املواد الغذائية املكملة وتأيت يف علب ومن 
ضمن املحتويات نجد الكثري من جذور النباتات 
من  وج��دت  ولكنني  وغريها  الزيوت  وبعض 
هذه  ان  علاًم  القرش،  سمك  غرضوف  ضمنها 
حكم  ف��ام  اسالمية،  دول  م��ن  ت��أيت  ال  العلب 
فيها يشء  التي  املكمالت  تناوهلا؟ هل اكل هذه 

من غرضوف سمك القرش يعترب حراما؟
اجلواب: سمك القرش حرام اكله واكل اي جزء 

منه واكل اي مادة غذائية تشتمل عليه.
السؤال: يف بعض املحالت رشاب اسمه )تاجير 
او تايكر( تصفه الرشكة املنتجة بأنه منشط حيوي 
ومقٍو ومن حمتوياته )السكر والسرتيك وسرتات 
للطبيعة  املطابقة  الفواكه  ونكهة  الصوديوم 

والكافيني(  والكاراميل  الصوديوم  وبنزوات 
فهل جيوز رشبه وبيعه مع احتوائه عىل هذه املواد 

وخصوصا الكافيني؟
من  يلزم  مل  إذا  ذاته  حد  يف  منه  مانع  ال  اجلواب: 
ال  فانه  بالنفس  احلاقه  حيرم  بليغ  رضر  استعامله 

جيوز حينئذ.
احلوت  كبد  زيت  استعامل  جيوز  هل  السؤال: 

لعالج العني او لتقوية اجلسد بصورة عامة؟
اجلواب: جيوز التدهني به و ال جيوز األكل.

زيت  ك��ب��س��والت  ت��ن��اول  حكم  م��ا  ال��س��ؤال: 
السمك، مع العلم ان الرشكات املصنعة تذكر ان 
هذا الزيت قد يكون مستخرجا من اي نوع من 
األسامك كاحلوت وسمك القرش واسامك اخرى 
ذوات  غري  من  او  الفلس  ذوات  من  تكون  قد 

الفلس؟
اجلواب: ال جيوز اال اذا احرز كوهنا مأخوذة من 
اليد  اذا كان ذو  نعم  الفلس من االسامك،  ذوات 
يستحل  يكن ممن  مل  و  لألكل  قد عرضها  املسلم 

غري ذوات الفلس من االسامك جاز االستعامل.
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حوارات فقهية

10 انواع المطهرات
املطهرات  حول  أبيه  مع  احلديث  حسٌن  بدَأ 
فقال له: »يا أيب هل هذه املطهرات جتزي عن 

الوضوء؟«
جتعل  أهن��ا  بل  ول��دي  يا  »ال  أب��وه:  له  فقال 
لك  أكمل  ما  وبعد  طاهرا  النجاسة  موضع 
بقية املطهرات تستطيع أن تسال ما تشاء، يف 
اجللسات السابقة حتدثنا عن سبعة مطهرات 

واالن املطهر الثامن هو االنتقال«.
حسن: ارشحه يل مع املثل

عليه  يتغذى  الذي  ذاك  اإلنسان  دم  مثال،   -
التي  احلرشات  من  والقمل  والربغوث  البق 
فاستقر يف  احليوان  إذا رشبه  هلا عرفا،  دم  ال 
الدم  ذلك  فصبغ  احليوان،  قتلت  ثم  جوفه، 

جسدك أو ثيابك، فهو دم طاهر.

أما املطهر التاسع هو االستحالة.
حسن: وما االستحالة؟

- االستحالة: تبدل يشء إىل يشء آخر خمتلف 
عنه، وحتوله إليه ال جمرد تبدل اسمه أو صفته 

أو تفرق أجزائه.
- ارضب يل مثال عىل ذلك؟

احرتق  إذا   - مثال   - املتنجس  اخلشب   -
وخملفات  ط��اه��ر،  فالرماد  رم���ادا،  وص��ار 
فرمادها  للنار،  استعملت وقودا  إذا  احليوان 

يف التنور طاهر، وهكذا ..
باملقدار  ال��دم  خ��روج  العارش:  املطهر  وأم��ا 
رشعية  بطريقة  املذكى  احليوان  من  الطبيعي 

عندئذ سنحكم بطهارة الدم الباقي داخله.
خال،  اخلمر  انقالب  عرش:  احلادي  واملطهر 
ذلك أن اخلل أثناء تكونه يتخمر يف مرحلة ما 
أحيانا فيتنجس ثم ينقلب بعد ذلك إىل خل 

فيطهر.
حسن: مل افهم هذا؟

الوالد: اخلل يتم مثال صناعته من التمر خالل 
فرتة معينة يتخمر فيكون نجسا مثال صناعة 
اىل  ليتحول  أطول  فرتة  بقاؤه  فيجب  اخلمر 

خل فيصبح طاهرا، هل اتضحت الفكرة؟

� نعم
احليوان  استرباء  عرش:  الثاين  املطهر  أما   �
اجلالل، فإن احليوان املأكول اللحم إذا تعود 
ورشب  حلمه  أكل  حرم  اإلنسان  عذرة  أكل 
جسمه  وعرق  ومدفوعه  بوله  وأصبح  لبنه 

نجسا.
- كيف يتم استرباء احليوان اجلالل؟

ملدة ال  النجاسة  أكل  بمنعه عن  ذلك  يتم   -
يصبح  بل  جالال  حيوانا  مضيها  بعد  يسمى 

حيوانا عاديا.
- وعندئذ؟

حلمه  بطهارة  نحكم  استربائه  بعد  عندئذ   -
ولبنه وكل ما تقدم.
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)عليه  املؤمنني  أم��رِي  م��ع  عاشت  فقد 
وعاشْت  وإخ��الص،  صفاٍء  يف  السالم( 
بعد شهادته )عليه السالم( مّدة طويلًة ومل 
تتزوج من غريه، إذ خطبها أبو اهلياج بن 
فامتنعت.. وهي  بن احلارث،  أيب سفيان 
تروي حديثًا عن عيل )عليه السالم( »أن 

أزواج النبي والويص ال يتزوجن بعده«.
اهتاممها  السري  أصحاب  بعض  وذك��ر 
وعنايتها  السالم(  )عليها  الزهراء  بأوالد 
 - األرب��ع��ة  ب��أوالده��ا  عنايتها  م��ع  هب��م 

بل  السالم(،  )عليهم   - وأخوته  العباس 
إمامهم وأخيهم  التي دفعتهم لنرصة  هي 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  الل  عبد  أيب 

والتضحية دونه واالستشهاد بني يديه.
اسمها  ع��ىل  غلبت  كنيتها  إن  وي���روى 
تشبهًا  البنني(  )أم  ب�  ُكنَِّيت  أهنا  ألمرين: 
وتيمنًا بجدهتا ليىل بنت عمرو حيث كان 

هلا مخسة أبناء.
)عليه  املؤمنني  أمري  من  التمست  واهن��ا 
الكنية،  ندائها عىل  يقترص يف  أن  السالم( 

السالم(  )عليهام  احلسناِن  يتذكر  لئال 
كان  يوم  السالم(  )عليها  فاطمة  هام  أمَّ
الكالبّية  فاطمة  فهي  ال��دار،  يف  ينادهيا 
سادات  من  هم  وأهُلها  الوحيد،  آل  من 
وأبطاهِلم  وزعامئهم  وأرشافهم  العرب، 
واسُمه:  املحل،  أبو  وأبوها  املشهورين، 

حزام بن َخالد بن ربيعة.
نشأت )عليها السالم( بني أبويِن رشيفني 
الل  َحَباَها  وقد  والعقل،  ب��األدب  ُعِرفا 
إذ وهبها  ألطافه،  بجميل  وتعاىل  سبحانه 

من الن�ساِء الفا�سالِت، العارفات بحق اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ف�سيحة، بليغًة، ورعة، 
ذات زهٍد وتقًى وعبادة، وجلاللتها زارتها ال�سيدة زينُب الكربى )عليها ال�سالم( بعد واقعة 
الطف، كما كانت تزورها اأيام العيد، ومتيزت هذه املراأة الطاهرة بخ�سائ�سها االأخالقية، 

فِمن �سفاتها الظاهرة املعروفة فيها: )الوفاء(.
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زكيًا  وقلبًا  طاهرة،  عفيفًة  ح��رًة  نفسًا 
سلياًم، ورزقها الفطنة والعقل الرشيد.

أن  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  أراد  وملا 
يتزوج من امرأة تنحدر عن آباء شجعان 
كرام، يرضبون يف عروق النجابة واإلباء، 
طّيبة  خصاٍل  ذوو  بنون  منها  له  ليكون 
بيت  إىل  عقيُل  أخيه  عنه  فمىض  عالية، 
قادم عليه خيطب  أنه  حزام ضيفًا خمربا، 
ابنَته احلرة إىل سيد األوصياء، فعاد وهو 
وقد  السالم(  )عليه  وعليا  نفسه  يبرش 

غمره الرسور وخفت به البشارة.
َسنه  مهٍر  عىل  امل��ب��ارك  ال���زواج  وك��ان 
يف  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ىل  الل  رس��ول 
السالم(،  )عليها  فاطمة  وابنته  زوجاته 

وهو مخسامئة درهم.
وبعد عمٍر طاهر قضته أم البنني )عليها 
ال��س��الم( ب��ني ع��ب��ادٍة لل ج��ل وع��ال، 
الل،  أولياء  فقد  عىل  طويلٍة  وأح���زاٍن 
هلا  أوالٍد  أربعة  بشهادة  مذهلة  وفجائع 
احلسني  الل  حبيب  مع  واحدة  ساعٍة  يف 
خدمتها  وبعد  السالم(،  وعليهم  )عليه 
وولديه  السالم(  )عليه  األوصياء  لسيد 
وخدمتها  السالم(  )عليهام  اإلمامني 
لعقيلة بني هاشم زينب الكربى )عليها 
منه،  الُب��دَّ  الذي  األَج��لُ  أقبل  السالم( 
وحان موعُد احِلامم النازل عىل ابن آدم، 
فكانْت وفاهُتا املؤملة يف الثالث عرش ِمن 

مجادى اآلخرة سنة )64 ه�(.

كلمات قيلت في حق 
السيدة أم البنين)عليها السالم(  

)رس  كتابه  يف  البخاري  النرص  أبو  قال 
أمري  يعقب  »مل  العلوية(:  السلسلة 
بعد  فهرية  من  السالم(  )عليه  املؤمنني 
ومل  منها،  إال  السالم(  )عليها  فاطمة 

خترج أم البنني إىل احد قبله وال بعده«.
)تنقيح  كتابه  يف  املامقاين  الشيخ  وقال 
املقال(: »ويستفاد من قوة إيامهنا إن برشا 
كلام نعى إليها احدا من أوالدها األربعة 
قالت ما معناه اخربين عن احلسني فاخذ 
ينعي هلا أوالدها واحدا واحدا حتى نعى 
فقالت:  السالم(«،  )عليه  العباس  إليها 
»يا هذا قطعت نياط قلبي أوالدي ومن 
الل  عبد  أليب  فداء  كلهم  اخلرضاء  حتت 
احلسني )عليه السالم(« فها هي كام ترى 
قد هان عليها قتل بنيها األربعة إن سلم 
عن  هذا  ويكشف  السالم  عليه  احلسني 

أن هلا مرتبة يف الديانة رفيعة.
وقال النقدي يف كتابه )زينب الكربى(: 
»كانت من النساء الفاضالت العارفات 
كام  ال��س��الم  عليهم  البيت  أه��ل  بحق 
تقى  ذات  لسنة  بليغة  فصيحة  كانت 

وزهد وعبادة«.
)أعالم  كتابه  يف  كحالة  عمر  ووصفها 

النساء( بقوله: »شاعرة فصيحة«.

السمطني(  )معايل  يف  املازندراين  ونقل 
قائال:  املصائب(  )كنز  كتاب  عن  نقال 
العباس )عليه السالم( اخذ  »إن ولدها 

علام مجا يف أوائل عمره عن أبيه وأمه«.
ما قيل فيها )عليها السالم( من الّشعر 

قال الّشيخ هادي كاشف الغطاء »قدس 
رسه«:

قد  كام  منك  االبناء  ط��ابت  البنني  أم 
طابت االباء

أم االسود من بني عمرو العال ُأّم احلامة 
واالباء الّنبالء

عبدالل  وأم  ج�عفر  وأم  الفضل  أيب  أم 
شبل حي����در

ابن  باسم  سم��اه  ال���ّذي  عثامن  وأم 
مظعون األب االواه

األكرمني  أنفس��ا  الّطاهرين  األنجبني 
الّطيبن مغرس�ا
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مدارس المحافظات النفطية
من الكرفانات

رضبني احدهم بعصا اسفل قدمي من اخللف وقتام كنت اسري يف طريقي اىل 
البيت فغضبت غضبا شديدا..

والتفت برسعة ألرى من الذي رضبني وملاذا؟
فوجئت أن هذه الرضبة أتت من عصا رجل كفيف يتحسس طريقه بعصاه..
فجأة حتولت مشاعر الغضب عندي اىل شفقة واخذته اىل املكان الذي يقصده، 

فعرفت حينها أن مشاعر االنسان تتغري عندما يغري فهمه وحتليله للمواقف.
فكم من اشخاص قد ظلموا مل يكن قصدهم ما فهمنا! وكانوا بحاجة اىل ان 

نحسن الظن هبم وال نترسع يف احلكم عليهم..

شبابٌ يطلقون حملة إلعادة 
الحياة للرافدين
انطلقْت محلة )أغيثوا هنري دجلة والفرات من التلوث( طيلة شهر شباط/
ابريل، بمشاركة حيوية من جتمع »هنضة شباب الرافدين« لغرض تنظيف 

النهرين من التلوث التي تشمل األنقاض واملخلفات.
يف  البيئي  واإلعالم  التوعية  دائرة  من  مبارشة  بمشاركة  احلملة  وانطلقت 
ملجلس  التابعة  العامة  والعالقات  املواطنني  شؤون  ودائرة  الصحة  وزارة 

الوزراء ومنظمة اليونيسف مع هنضة شباب الرافدين. 
دجلة،  هنر  عىل  الكريامت  منطقة  يف  بدئت  احلملة  »إن  التجمع  واعلن 
واستمرت طيلة شهر شباط للعمل عىل حفظ رافدي العراق من التلوث«، 
موضحا »أن احلملة ال تعمل عىل تنظيف الضفف فقط، بل تقوم برتتيب 

ورش العمل والدورات التدريبية ايضا«.

ابناء  مدرسة  يف  اليومية  اطفاهلم  معاناة  أمام  عاجزين  األهايل  يقُف 
اقرب  فهي  ميسان  بمحافظة  الثاين  الرمحة  حي  يف  العراق 

مدرسة لبيوهتم وهم إما فقراء او نازحون.املدرسة 
كرفانية بال صفوف نظامية بال سياج خارجي بال 

كهرباء بال ماء بال صحيات بال ساحات وممرات 
يغرقون ويف  الشتاء  متكامل.. يف  تعليمي  وبال كادر 

ثالث  من  تتكون  الشمس،  بلهيب  حيرتقون  الصيف 
االبتدائي ال  الثالث  يتخرج من  فقط فمن  دراسية  مراحل 

جيد له مكانا فيها واالغلب يرتك الدراسة. 

اقصوصة
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لو انتشرت هذه 
الظاهرة وعُمِّمت 
بدل من تعميم 
االمور التافهة سوف 
نصبح في مصاف 
الدول المتقدمة 
علميا وعمليا

العائلة

اطارات المركبات 
في البصرة 

تحتضن الزهور

عدســـــة

رجال ال يمنعهم عن 
ذكر اهلل شيء
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نحُن مدعووَن � قاهلا أيب � حلضور حفلة عقد 
نتهّيأ  ان  وعلينا  عيل،  أيب  جارنا  دار  يف  قران 
يوم  ظهر  بعد  من  اخلامسة  الساعة  حدود  يف 
أفراحه  العزيز  جارنا  لنشارك  القادم  اجُلمعة 

هبذه املناسبة الّسعيدة.   
  عقد قران َمن؟

�� عقد قران ابنه عيل.
فهو  شبابه  مقتبل  يف  بعُد  زال  ال  علّيًا  ولكّن     
ااَلن يف العرشين من عمره ومل حين بعُد وقت 

زواجه!.
بعُد  حين  مل  وتقول  عمره،  من  العرشين  يف   ��
وقت زواجه! اِّنه ااَلن يف عنفوان الشباب ويف 
ذلك  يف  بام  والعقلّية  اجلسدّية  قواه  تفّتح  اوج 

طاقاته اجلنسية.
فاعاًل  اجلنس  ضغط  كان  وملا  أيب:  أضاف 
أن  بالشاب  اذن حيسن  وحمّركًا يف عمر كهذا، 
يتزوج يف سن مبكّرة ليعصم نفسه من الوقوع 
بالّسوء  أّمارة  فالنفس  حمّرم،  فعل  هاوية  يف 
إِنَّ  َنْفِس  ىُء  ُأَبرِّ َوَما  الكريمة:  كام تقول اآلية 
َ إِنَّ َريبِّ  وِء إاِلَّ َما َرِحَم َريبِّ اَرٌة بِالسُّ ْفَس أَلمَّ النَّ

ِحيٌم }يوسف/53{ َغُفوٌر رَّ
حتى  اجلنس  بضغط  سمعت  أن  وما   ��
خجلت، ففي سنٍّ مثل سّني خيجل أحدنا من 

رغم  اجلنس  عن  شيئًا  يسمع  أو  يتحّدث  أن 
ث أو يسمع شيئًا ما  شوقه وحاجته اَلن يتحدَّ

عنه.
عىل  بادية  اخلجل  اِمارات  أيب  الحظ  واِذ 

وجهي سألني:
�� أخجلت؟

نعم، فاحلديث عن اجلنس خُمجل.
هو  خمجل  اجلنسّية  الغريزة  ضغط  وعن   ��

ااَلخر، أليس كذلك؟
نعم.

يشعر   � حياتية   � بيولوجية  حاجة  ولكنها   ��
كالطعام  اهِنا  مكتمل..  سويٍّ  انسان  كل  هبا 
اجلسد  حاجات  من  وغريمها  والرشاب 

ااُلخرى.
الطعام  اىل  احلاجة  ضغط  حتت  أّنك  فكام 
رشب  اىل  احلاجة  ضغط  حتت  وأّنك  تأكل.. 
اىل  احلاجة  ضغط  حتت  فاّنك  ترشب.  املاء 

اجلنس تتزّوج.
ولكن علّيًا ال زال شاّبًا؟

�� أحيانًا جيب الزواج عىل ااِلنسان.
جيب  تقصد  الزواج..  جيب  أحيانًا  تقول 

رشعًا؟
�� نعم جيب الزواج رشعًا، اذا كان ااِلنسان ال 

يستطيع حتت ضغط احلاجة أن يمنع نفسه من 
م بسبب عدم زواجه. الوقوع يف فعل حمرَّ

�� اذًا كان عيلٌّ شجاعًا حني اخّتذ قراره بالتزويج 
وهو بعُد يف مقتبل عمره؟

�� شجاعًا، نعم، وجريئًا ومبدئّيًا.. فمذ أحس 
بضغط احلاجة اجلنسّية ورأى انثيال املغريات 
أدرك  سار،  أو  ت  تلفَّ أو  توجه  أّنى  أمامه 
ثباته أصبح عرضًة  أن  امللتزم ومبدئّيته  بوعي 

لاِلهتزاز ورّبام السقوط.
فها هي ذي نفسه تلحُّ عليه وجتاذبه وتراوده، 

وها هو ذا يضعف أمامها ويرتّدد وينهار.
ويف ظل ظرٍف ضاغط كهذا ومقلق وحمّرض 
برغبته  أباه  يفاتح  أن  َاثر عيلٌّ  ومستفز وحرج 
بمنطوق  عماًل  دينه  نصف  ليحرز  الزواج  يف 
قول النبي ااَلكرم حمّمد )صىل الل عليه وآله(: 
»َمن تزّوج فقد أحرز نصف دينه فليّتق الل يف 

النصف ااَلخر«.
بًا: قال ذلك أيب وأضاف معقِّ

الل  قال  وجل،  عّز  لل  حمبوب  عمل  الزواج 
سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )َوِمْن آياته أن 
اِلْيها  لَِتسكنوا  أزواجًا  أنُفِسُكم  ِمْن  َلُكم  َخَلَق 

َوَجَعَل َبْينُكم َمَوّدٌة َورمَحة(..
 الفتاوى امليرسة

حوارّيُة 
واِج  الـزَّ
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عندما  الكرتونيا  مفقسا  كان  يل  اخرتاٍع  »أوُل 
كنت يف املتوسطة، وكان احد مشاريع التخرج 
لطالب كلية الزراعة وال يزال املفقس ُيعرض 
هذا  االن«  اىل  كركوك  يف  الكلية  معارض  يف 
الواحد )٢3 عاما( وهو  قاله مصطفى عبد  ما 
بمتحسسات  تعمل  آلية  سيارة  تشغيل  حياول 

متنع اصطدامها.
اإللكرتونيات  دراسة  اكامل  يف  مصطفى  حلُم 
تبدَد ايام الدراسة بسبب ضغوط االهل، وبعد 
املدين،  قسم  اهلندسة  كلية  يف  خترج  رضوخه 
هوايته  بتطوير  االستمرار  يف  شغفه  ان  اال 
جهازا   6٠ من  أكثر  بصنع  وقام  يتوقف،  مل 
بعضها كانت مشاريع خترج واخرى حماولة منه 
الناس يف  تواجه  التي  املشاكل  إلصالح بعض 

حياهتم اليومية..
)تيدكس  يف  »شاركت  مصطفى:  ويذكر 
هاتف  لشاحن  باخرتاع  املايض  العام  بغداد( 
حممول يعمل بحرارة اليد وحصلت عىل براءة 
التسجيل  وتسلسل  رقم  انتظر  اين  اال  اخرتاع 
كام  االن،  حتى  يصلني  مل  حيث  احلكومة  من 

يشحن  ذاتيا  ليعمل  االخرتاع  بتطوير  وأرغب 
اجلهاز من اجلهاز ذاته«.

مسابقة  يف  االوىل  املرتبة  عىل  مصطفى  حصل 
كركوك  يف  العلمية  الرعاية  دائرة  اقامتها 
)فيته(،  رشيط  بدون  املسافة  لقياس  اداة  عن 
الكهرباء  مهنديس  معهد  يف  عضو  االن  وهو 
الذي   )IEEE( االمريكي   واإللكرتونيات 
 6 يف  وشارك  كام  نيوتن،  اعضائها  احد  كان 
وكان  العراق،  داخل  لإللكرتونيات  معارض 
ان  اال  االول  الشخيص  معرضه  إلقامة  خيطط 
دخول داعش اىل العراق دعاه لتأجيل مرشوع 
للنشاطات  دعمها  احلكومة  إليقاف  معرضه 

والفعاليات.
»عندما  قائاًل:  خربته  تطور  مصطفى  ويوضح 
كنت يف املرحلة االوىل سلمت امري للدراسة 
وظننت ان مصريي هو اهلندسة املعامرية، لكن 
يف املرحلة الثانية من الكلية تعرفت عىل طارق 
الفقي ومها شخصان عمال  وابراهيم  سويدان 
بدأت  حينها  وأبدعا،  دراستيهام  جمال  غري  يف 
ادرس املناهج الدراسية هلندسة اإللكرتونيات 

وكتب اخرى فضاًل عن دورات عرب االنرتنيت 
ومقاطع الفيديو فتطورت خربيت«.

ويرى مصطفى ان »احدى مشكالته هي انه ال 
يستطيع التقديم عىل املنح الدراسية بسبب جمال 
اخرى  ومشكلة  منه،  خترج  الذي  التخصص 
واملعدات  األجهزة  بعض  عىل  احلصول  هي 
اىل  تشحن  عندما  عالية  كلفتها  تكون  التي 
قبل  من  يصادر  بعضها  أن  اىل  اضافة  العراق، 

احلكومة يف املطار«. 
حياة  ل  تسهِّ أجهزة  تصنيع  يف  مصطفى  وحيلم 
مثل  االستهالك  تكلفة  من  وتقلل  الناس 
االجهزة  بعض  بصنع  ويرغب  كام  الكهرباء، 
املختربية التي تستورد من خارج العراق بمبالغ 

غالية.

موهبٌة شبابية
ل حرارة اليد  مخترٌع من كركوَك يحوِّ

الى شاحن لبطارية الهاتف!!
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قرية  يف  عاش  عجوزا  رّساما  أن  ُيروى 
صغرية وكان يرسم لوحات هي غاية يف 

اجلامل ويبيعها بسعر جّيد..
يف يوم من األيام أتاه فقري من أهل القرية 

وقال له:
أعاملك،  من  كثرًيا  مااًل  تكسب  »أنت 
؟!،  القرية  يف  الفقراء  تساعد  ال  ملاذا 
انظر جلزار القرية، كيف يوّزع قطًعا من 

اللحم املّجانية عىل الفقراء كل يوم..«.
مل يرّد عليه الرسام وابتسم هبدوء.

الرّسام  عند  من  منزعًجا  الفقري  خرج 
وأشاع يف القرية بأّن الرسام ثري ولكّنه 

بخيل، فنقم عليه األهايل..
يبِد  ومل  العجوز  الرّسام  مّدة مرض  بعد 
أحد من أبناء القرية له اي اهتامم، ومات 
وحيًدا أمام اخر لوحة له ارد من خالهلا 
بحقه  جحد  من  لكل  رسالة  ايصال 

وساء الظن به..
بأّن  القرية  أهل  والحظ  األّيام  مّرت 

اجلزار مل يعد يرسل للفقراء حلاًم جّمانًيا! 

عندها سألوه عن السبب، فقال: 
يعطيني  كان  الذي  العجوز  الرّسام  »اّن 
حلاًم  ألرسل  املال  من  مبلغا  شهر  كل 

للفقراء، قد ماَت فتوّقف ذلك بموته«.
فقد ييسء بعض الناس بك الظن، وقد 
يظنك آخرون أطهر من ماء الغامم، ولن 
ينفعك هؤالء ولن يرضك أولئك، املهم 

حقيقتك وما يعلمه اهلل عنك.
ال حتكم عىل أحد من ظاهر ما تراه منه، 
لو  أخرى  أمور  حياته  يف  تكون  فقد 

علمتها ستغري حكمك عليه.

الر�ساُم واجلزاُر والفقري
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يف ذكرى والدِة الزهراِء )عليها ال�سالم( 
عدنان لطيف احللي

الـبـــاب  أعـيـــن  بـنـورك  شـعـْت 
لـوالدة تـزاهـرت  الـقـلـــــوب  كــل 
أنسـاب  هـامـتـي  تـصـعـــد  وعـلـت 
وأمـــــــه  الـنــبـي  بــنـت  يــا  اهلل 
وحـبـــــه الـنـبـي  نـــور  يــا  اهلل 
عـرضـه الرسـالـة  جـعـل  صادقـا  يا 
حظرية صــوب  الرمحن  بك  أرسى 
عـزة  خـلـق  وخـيـر  الكـسـاء  أهــل 
بـه شـرفـ  ربـهـا  مـن  لـهـــا  يـامـن 
بـوالدة وبــنــتــــه  الــنــبــي  أم 
يسـبـقـنـي واالكـبـار  أسـطـر  مــاذا 

كـتـاب مقـلتي  يـنـور  وضــحــى 
تنسـاب هتـللـت  العـيـون  وبـنـا 
يـهـاب ,والـولـي  طـــــه  فـــــاألب 
االصـالب بـه  تـرقى  مـا  والعـز 
ويـذاب بحـبكـم  يـتـيـه  مـن  أنــــا 
اثابوا  ، الشموس  وهبوا  وإن  حتى 
أكـرم بمـن فـوق السحاب سحـاب
أحـبــاب بـل  الـرحـمـن  آيـة  هـم 
يـنـسـاب وجـمـعـنـا  اجلـنـان  فتـح 
األقـطــاب دارت  ما  تشـع  تـبـقـى 
تـنــسـاب وأدمـعـي  أقـــول  مـاذا 
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دليل صدق 
معتقداتنا

�سامي جواد كاظم

افتراءاُت الوهابيِة على
)عجل اهلل تعالى فرجه(

اإلمام  المهدي
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االلتقاء  نقطة  هي  للحوار  نقطٍة  افضُل 
التشعب  يبدأ  خالهلا  ومن  املتخالفني  بني 
عندما  األقوى  واإلقناع  فيه  املختَلف  اىل 
من  مصادره  الطرفني  احد  دليل  يكون 
املهدي  اإلمام  ،وفكرة  االخر  الطرف 
اخلالف  أثارت  فكرة  هي  السالم(  )عليه 
حدة  واشدها  بذلك  املعنية  االطراف  بني 
االثني عرشية  التي بني االمامية  تلك  هي 
ضوء  وعىل   ، الوهابية  بضمنهم  والسلفية 
ذلك كام اسلفنا افضل طرق احلوار ان نبدأ 
بنقاط االلتقاء ونقاط االلتقاء هي مثال ان 
اإلمام  ويملؤها  وجورا  مُتأل ظلام  األرض 
عدال  ظهوره  عند  السالم(  املهدي)عليه 
وإحسانا وهذا ما ذكرته مصادر القوم منها 
 )٢485( داود  وابو  اخلدري  سعيد  ابو 
واحلاكم ) 557/4(ويف املنار املنيف البن 
نه االلباين يف ختريج  اجلوزي ص 74 وحسَّ
اجلامع  وصحيح   )15٠1/3  ( املشكاة 
املؤلف  بذلك  واستشهد  وايَّد   )661٢(
املنتظر  ابو شادي يف كتابه املهدي  إبراهيم 
الشيعة  وافرتاءات  الُسنة  أهل  حقائق  بني 

مطبعة دار الغد اجلديد طبعة ٢٠٠7 .

باملهدي  املتعلقة  العامة  اهل  روايات  يف 
الفهم  ويغني  البحث  يثري  ما  اخرتت 
انقُض  خالهلا  من  والتي  اهلدف  ويصيب 
بخصوص  اثاروها  التي  اخلالف  نقاط 

االمامة والعصمة .
ليست  املهدي  حيققها  التي  العدالة  ان 
وهذا  اهلية  بمساعدة  ولكن  ذاتية  بإرادة 
لإلمام  االهلي  التسديد  امكانية  يؤكد 
تكون  االمام  ان  بل  فقط  لألنبياء  وليس 
الن  وذلك  االنبياء  من  اصعب  مهمته 
االنبياء بالرغم من التسديد االهلي العلني 
وكان  هبا  يتسلحون  التي  واملعاجز  هلم 
بالذي  فكيف  ويقتلوهنم  يكذبوهنم  القوم 
االنبياء جياهد  لديه معجزة كمعاجز  ليس 
من اجل اعالء كلمة الل بأمر الل عز وجل  
)عليه  املهدي  لإلمام  اإلهلي  التسديد  ان 
حيث  القوم  مصادر  من  دليله  السالم(   
عن  مسعود  ابن  عن  مصادرهم  يف  ذكروا 
مل  »لو   : قال  وآله(  عليه  الل  )صىل  النبي 
ل الل ذلك اليوم  يبق من الدنيا إال يوم لطوَّ
........«رواه  مني  رجال  فيه  يبعث  حتى 
تيمية  ابن  حه  وصحَّ داود  وابو  الرتمذي 

نه األلباين . وابن القيم اجلوزية وحسَّ
وعن ايب سعيد اخلدري قال : قال رسول 
آخر  يف  خيرج  وآله(  عليه  الل  )صىل  الل 
وخُترج  الغيث  الل  يسقيه  املهدي  امتي 
األرض نباهتا ويعطي املال صحاحا وتكثر 
املاشية وتعظم االمة » رواه احلاكم ووافقه 
صحيح  خرب  هذا  وقال  وااللباين  الذهبي 

رجاله ثقات .

)عليه  اإلمام  فيه  يظهر  مل  الذي  فاليوم 
إلطالة  اإلهلية  اإلرادة  تتدخل  السالم( 
عند  وكذلك  املهدي  اجل  من  اليوم  ذلك 
ليس  اخلري  وهذا  يكثر  اخلري  فان  ظهوره 
وجل  عز  الل  بمقدور  بل  البرش  بمقدور 
، هذا  الغيث والزرع واملاشية  حيث وفرة 
ان  جيب  مهمة  اجل  من  االهلي  التسديد 
اجل  من  السالم(  اإلمام)عليه  هبا  يقوم 
ال  املهمة  ،وهذه  املنشود  اهلدف  حتقيق 
يمكن الحد ان يبلغها لو مل يتمتع بالعصمة 
واال اختيار املهدي واالشارة اليه يف الكتب 
الساموية واالنبياء فانه دليل قوي عىل امهية 

االمر وانه ال يقبل اخلطأ.
وأما املنصب املمنوح له هو االمامة فان هذا 
هو رد قاصم ملن ينكر االمامة فقد ذكرت 
مصادرهم عن ايب هريرة قال: »قال رسول 
إذا  انتم  كيف  وآله(  عليه  الل  )صىل  الل 
نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم« رواه 
 ،)٢44( ومسلم   )491/6( البخاري 
الحظوا االسرتسال يف حديث النبي)صىل 
الل عليه وآله( عندما قال وإمامكم منكم، 
املوجه  واحلضور  احلديث  سبب  ذكر  فلو 
ولكننا  افضل  التعليق  لكان  الكالم  اليهم 
نكتفي بان النبي )صىل الل عليه وآله( ذكر 
خليفتي  او  وخليفتكم  يقل  ومل  وإمامكم 
عليه  عيسى  بنبوة  مقرون  اإلمامة  فذكره 
السالم تؤكد املنزلة التي عليها االمامة واهنا 
متعارف  امر  واهنا  العقيدة  رضورات  من 
بينهم.طاملا ان العصمة واالمامة من  عليه 
السالم(    املهدي)عليه  اإلمام  رضورات 
الترشيعات  نوعية  عىل  بظالله  يلقي  فهذا 
يف  السالم(    املهدي)عليه  يعتمدها  التي 
هوية  يتبعه  وهذا  العدالة،  حتقيق  سبيل 
ونسب املهدي بانه من ولد احلسني )عليه 

السالم( 
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الحسيني  علي  السيد  العظمى  اهلِل  آيُة 
من  الشباب  يحذُر  ظله(  )دام  السيستاني 
لتوجيه  الثابتة  المبادئ  في  التشكيك 

مشروعية ممارساتهم وسلوكهم 
بالشباب،  العنفوان  مفردة  تالزُم  ما  كثريًا 
)صىل  االنسانية  رسول  اوىص  ما  وكثريا 
حيويتهم  باستثامر  الشباب  وآله(  عليه  الل 
وطاقتهم قبل هرمهم يف عبادة الل عز وجل، 
والعنفوان  الشباب  تالزم  معنى  ورد  وقد 
ُعْنُفَواِن  يِف  َيَزاُل  »َما  بقول:  اللغة  معاجم  يف 

لِِه، يِف َأْوِجِه، يف َرْيَعانِِه.. َشَبابِِه« أي يِف َأوَّ
وخريطة الطريق اىل الل تعاىل يرسُم مسالكها 
ويوجُز مسافاهتا سامحة املرجع الديني االعىل 
ظله(  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
»لزوم  قائال:  املؤمن  للشباب  وصياه  خالل 
اآلخرة،  والدار  سبحانه  بالل  احلق  االعتقاد 
بعد  بحاٍل  االعتقاد  هبذا  أحدكم  يفرطن  فال 
أن دّلت عليه األدّلة الواضحة وقىض به املنهج 

سرب  إذا   ��� العامل  هذا  يف  كائن  فكل  القويم، 
اإلنسان أغواره ��� صنع بديع يدّل عىل صانع 
سبحانه  توالت  وقد  عظيم،  وخالق  قدير 
أنبيائه للتذكري بذلك، وقد  رسائله من خالل 
 ��� احلياة  هذه  حقيقة  أّن  وجل  عّز  فيها  أبان 
أهّيم  عباده  فيه  يبلو  مضامر   ��� هو  رسمها  كام 
الل  وجود  عنه  حجب  فمن  عماًل،  أحسن 
من  عنه  غاب  فقد  اآلخرة  والدار  سبحانه 
وأظلمت  وعاقبتها  وآفاقها  معناها  احلياة 
منكم  واحٍد  كّل  فليحافظ  فيها،  املسرية  عليه 
األشياء  أعّز  وليجعله  بذلك،  اعتقاده  عىل 
به  يزداد  أن  إىل  يسعى  بل  أمّهها،  لديه كام هو 
يقينًا واعتبارًا حّتى يكون حارضًا عنده، ينظر 
وعند  الثاقبة،  والرؤية  النافذة  بالبصرية  إليه 

الصباح حيمد القوم الرسى«.
نفسه يف  املرء من  »إذا وجد  ويوضح سامحته 
مثل  ديٍن  يف  ضعفًا  شبابه  عنفوان  من  برهة 
تثاقٍل عن فريضٍة أو رغبٍة يف ملّذٍة فال يقطعن 

فيصّعب  متامًا،  وتعاىل  سبحانه  بالل  ارتباطه 
اإلنسان  أّن  الرجعة، وليعلم  نفسه سبيل  عىل 
الشعور  حالة  يف  سبحانه  الل  ألمر  تنّكر  إذا 
إليه  يؤوب  فإّنه  هبا  اغرتارًا  والعافية  بالقّوة 
اضطرارًا،  والضعف  العجز  مواطن  يف  تعاىل 
مّدة  يتجاوز  الذي ال   �� فليتأمل حني عنفوانه 
مراحل  من  عليه  مقبل  هو  ما  يف   �� حمدودة 

الضعف والوهن واملرض والشيخوخة«.
وحيذر الشباَب من استغالل الدين ملقاصدهم 
الشخصية قائال: »وإّياه أن ينزلق إىل التشكيك 
ممارساته  مرشوعية  لتوجيه  الثابتة  املبادئ  يف 
متابعة  عىل  يصرب  مل  لشبهات  اقتفاًء  وسلوكه 
عىل  االعتامد  يف  اسرتسااًل  أو  فيها،  البحث 
هذه  بملّذات  اغرتارًا  أو  ناضجة  غري  أفكاٍر 
استغالل  من  امتعاضًا  أو  وزبرجها،  احلياة 
بعٍض السم الدين للمقاصد الشخصّية، فإّن 
الرجال  يقاس  بل  بالرجال  يقاس  ال  احلق 

باحلق«.

 ماذا إن تثاقَل الشابُّ في عنفوانه عن
الدين وأداء الفريضة؟
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كثري  يف  اإللكرتونيُة  األلعاُب  انترشِت 
يكاد  ال  إذ  العراقية،  املحافظات  من 
متجر، حيث جتذب  بيت وال  منها  خيلو 
واخليال  واأللوان  بالرسوم  األطفال 
وكبريًا  واسعًا  رواجا  والقت  واملغامرة، 
أغرقت  أن  بعد  ملحوظًا  نموًا  ونمت 
األسواق بأنواع خمتلفة منها ودخلت إىل 
معظم املنازل وأصبحت الشغل الشاغل 
ألطفال اليوم حيث أهنا استحوذت عىل 

عقوهلم واهتامماهتم.
كام أن األلعاب اإللكرتونية مل تعد حكًرا 
عىل الصغار بل صارت هوس الكثري من 
أن  بل  للكبار..  ذلك  وتعدى  الشباب 
بعض اآلباء واألمهات يصحبوهنا معهم 
عىل  إدماًنا  األطفال  ليزيدوا  ذهبوا  أينام 

ممارستها خصوصا يف العطلة الصيفية.
واجيابيات  سلبيات  مناقشة  عن  وبعيدا 
جملة  يف  ستُبحث  الذي  األلعاب  هذه 
خاص  تقرير  يف   « املسلمة  »العائلة 
ملتابعيها، سنتناول احلكم الرشعي الذي 
ممارسة  من  العليا  الدينية  املرجعية  بينته 
التكسب  اىل  يسعى  ومن  االلعاب  هذه 

من خالهلا عرب منافذ املحال التجارية..
سامحة  األعىل  الديني  املرجع  وجييز 
احلسيني  عيل  السيد  العظمى  الل  آية 

عىل  استفتاء  يف  ظله(   )دام  السيستاين 
لأللعاب  حمال  فتح  الرسمي،  موقعه 
يشتمل  مل  إن  » جيوز  بقوله:  االلكرتونية 
سامحته  جييب  فيام  قامرية«،  ألعاب  عىل 
حمل  من  يتكسب  عمن  السؤال  عىل 
من  رهان  دون  ستيشن(  )البيل  العاب 
يف  ذلك  يف  بأس  »ال  قائال:  العبيها؟ 
الغناء  حّد ذاته ما مل يقرتن باالستامع إىل 

واملوسيقى ونحوه«.  
لبعض  الرشعي  احلكم  سامحته  ويبني 
عىل  تظهر  التي  االلكرتونية  األلعاب 
التلفاز بواسطة جهاز يسمى )األتاري(، 
دون  من  أزرار،  بواسطة  هبا  ويلعب 
التي  الصور  كانت  »إذا  بقوله:  رهان، 
قامرية  آلالت  صورًا  الشاشة  عىل  تظهر 
اللعب هبا بواسطة جهاز األتاري  مل جيز 

وإاّل فهو جائز«. 
ظله(    )دام  األعىل  املرجع  سامحة  ويفتي 
ذات  االلعاب  للعب  اإلجازة  بعدم 
الرسوم، يف أن يتحمل اخلارس ثمن هذه 
يف  البليارد  لعبة  حكم  .ويبني  الرسوم 
الكمبيوتر، بأنه »ال جيوز مع الرهان، بل 
إذا عّدت يف  أيضًا عىل األحوط  وبدونه 

عرف املحل من اآلت القامر«.
األلعاب  ظله(   )دام  سامحته  ف  ويعرِّ

املحلّلة قائال: »يمكن لإلنسان ان يامرس 
القامرية  عدا  رهان  بدون  االلعاب  مجيع 
كان  وان  هبا  اللعب  جيوز  ال  فانه  منها 
بدون رهان، وان كان بواسطة احلاسوب 
وان  الشطرنج  وكذلك  )الكومبيوتر( 
احلاسوب  جهاز  اللعب  طريف  احد  كان 

عىل االحوط وجوبًا«.
وكذلك هو رأي سامحته)دام ظله(  بلعبة 
»هي  لقوله:  احلاسوب،  يف  )الدومينو( 
لعبة قامرية، وال جتوز مع الرهان وكذلك 
من دونه، وعىل األحوط بال فرق بني أن 
يف  أو  اخلارجية  باألدوات  اللعب  يكون 

احلاسوب«.
بعض  بوجود  احدهم  استفسار  وعن 
يف  ُتلَعب  التي  اإللكرتونية  االلعاب 
»حترير  لعبة  ومنها  الكمبيوتر  اجهزة 
عىل  مراحلها  بعض  واشتامل  العراق« 
العراق  يف  املقدسة  املدن  بعض  قصف 
وخارج  وسامراء  والنجف  كربالء  مثل 
وسوريا  املقدسة  مشهد  مثل  العراق 
»اذا  سامحته:  جييب  حيث  وغريها، 
فال  املقّدسات  هتك  عىل  اشتامهلا  فرض 

جيوز بيعها وال رشاؤها وال اقتناؤها«.

للألعاب االلكرتونية
ح�سني النعمة

تَعرْف على فتوى األعاب البلي �ستي�سن واحلا�سبة

هل تريُد فتح حمل
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االنساُن كائٌن حساٌس وهذه 

الحساسية تتعلق بالوعي 

والفهم من جهة وبالعواطف 

االنسانية من جهة اخرى وان 

انعدام اإلحساس وشيوع 

االهمال وعدم االكتراث 

هو مقدمة لبناء وتكوين 

شخصيات ستعرض 

االنسانية واالخالق للخطر.. 

هي مقدمة الفصل الثالث 

عشر من كتاب )علم النفس 

وتربية االيتام( الذي تناول فيه 

المؤلف: الدكتور علي قائمي، 

)العثرات واالنحرافات( التي 

ترافق شخص الطفل اليتيم 

وما يتنج عنها مستقبال وما 

هو دور االم الشخص االقرب 

لليتيم في هذه الحاالت..

»العائلة  جملة  ارتأت  العدد  هذا  يف 
يف  القراء  نافذة  تكون  ان  املسلمة« 
الكتاب  هذا  فصول  موضوعات 
ويتحدث  له  مادة  اليتيم  يتناول  الذي 
تواجهه  التي  املشاكل  عن  تفصيال 
وكيفية معاجلتها وااللتفاتة اىل ارضارها 

اجتامعيا ..
ستحيط  التي  والرشوط  الظروف  ان 
العامل  هي  االب  موت  بعد  بالطفل 
تتلخص  األم  ومهارة  هنا..  املؤثر 
التي  املناسبة  واإلجراءات  باملواقف 
اختاذ طريقة  تتخذها، وعليها  أن  ينبغي 
إىل  بالوصول  خالهلا  من  الطفل  ينجح 
من  ومتكنه  والصواب،  الصالح  سبيل 
ستواجهه؛  التي  العقبات  أمام  الصمود 
كي ال يقوم اآلخرون باستغالله، وهذه 
عندما  أنه  وهي  منها،  مفر  ال  حقيقة 
هلا  صاحب  ال  شجرة  املنحرفون  جيد 
مثالنا  ويف  باحلجارة،  برميها  يرشعون 
ويسعون  الطفل  باستغالل  يقومون 
ويف  وحبائلهم،  رشاكهم  يف  إيقاعه  إىل 
نفعل  أن  يمكننا  ماذا  كهذه  ظروف 
الطفل  عىل  للمحافظة  السعي  سوى 

له  أطلقنا  ولو  والعمل عىل إصالحه؟، 
العنان ماذا سيحدث يا ترى؟.

بعد  األيتام  التي أجريت عىل  األبحاث 
أن  إىل  أشارت  األملانية  احلرب  هناية 
األقارب  تساهل  وبسبب  منهم-  كثريًا 
بؤر  يف  انخرطوا  قد  وتساحمهم- 
الفساد واالنحراف، وهذا األمر قطعي 
م به بأن عدم االعتناء بالغرسة أو  ومسلَّ
االعوجاج  إىل  هبا  أدى  ربام  الشجرية، 

واالنحراف.
االنتباه  تسرتعي  املراقبة  رضورة  اذن 
حيث  من  هلا  أمهية  ال  كثرية  أشياء  اىل 
مسري  يف  تربز  قد  ولكنها  الظاهر، 
ساعة  كل  يف  عليهم  وتؤثر  أبنائكم، 
السيطرة  عاتقكم  عىل  ويقع  يوم،  وكل 
أيًضا  عاتقكم  وعىل  عليه،  واإلرشاف 
منه  واالستفسار  وسؤاله  استجوابه 
حق  وال  وقبيح،  حسن  من  يفعله  عام 
واألخالقية  الرشعية  الناحية  من  لكم 
انحرافاته  خطورة  أمهية  من  التقليل  يف 
الطفل  رشد  وألجل  فعليكم  وزالته، 
جمالني  يف  والعمل  السعي  ونجاحه 

اثنني:

كيَف نواِجُه 
االنحرافاِت عنَد 

األيتاِم؟

قراءة : ح�سني النعمة
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هيمنا  ما  بأنفسكم:  يتعلق  أ (فيما 

والبناءة،  املعنوية  واليقظة  اإلملام  هو  هنا 
فالفرد الذي ال إملام له وال نفسية لديه وال 
اطالع عىل املسائل الرتبوية؛ سيخلط بني 
الرتبوي،  بأسلوبه  واألحاسيس  اجلهل 
فغالبًا  فاسدًا،  فردًا  الطفل  من  وسيجعل 
ما تنشأ االنحرافات والعثرات من تقصري 
األرس يف القيام بواجبها، أو اجلهل بكيفية 
اخلربة  إىل  االفتقار  أو  بالواجب،  القيام 

والتجربة يف هذا املجال.
واجبات  هناك  بالطفل:  يتعلق  ب (فيما 

تقبل  الواجبات  أيضًا، وهذه  الطفل  جتاه 
البحث من نواٍح عديدة:

وعلينا  حقوق،  وله  لنا،  ابنًا  كونه  من   -
مراعاهتا.

عزيز،  شخص  ذكرى  أنه  ناحية  من   -
املحافظة  من  انطالقًا  عليه  احلفاظ  علينا 

عىل حرمة وأصالة ذرية الشهداء.
واألخالق  إنسان،  أنه  جهة  من   -
وااللتزام اإلنساين يفرض علينا أن نكون 

ملتزمني ومسؤولني أمام الناس.
اإلنساين،  الوجود  عصارة  الطفل 
وصحيح أنه اليوم طفل صغري، لكنه غدًا 
عضو فعال يف املجتمع اإلنساين، وركائز 
مستقبله،  صورة  يف  التأثري  كل  هلا  اليوم 
الركائز األساسية والعادات املناسبة وغري 
واملواقف  احلياتية  والتقلبات  املناسبة، 
احلسنة والقبيحة، كل هذه األمور هلا أثر 
بالغ يف الطفل، فإن مل نستطع تفريغ ُعقده 
السلوكية،  وصعوباته  مشاكله  وإزالة 
أننا  عدا  له،  مظلم  مستقبل  انتظار  علينا 
الل  أمام  ومؤاخذين  مسؤولني  سنكون 

تعاىل جتاهه.
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املسلمة«  »العائلة  جملة  التقت  السكري،  داء  خصوصيات  عن  املزيد  وملعرفة 
الدكتور )حسن صالح النقيب( أخصائي الباطنية يف مستشفى النسائية والتوليد 
به  املصابة  تصاحب  التي  األعراض  أهم  ليوضَح  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف 

والطرق الكفيلة لتنظيمه داخل اجلسم وما يسببه من خماطر أثناء احلمل..
مبينا »أن الشعور بالعطش واجلوع وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية وفقدان 
الوزن هي من األعراض التي تصاحب مرىض السكري«، منوها عن »السيطرة 

عليه من خالل تنظيم وخفض نسبة السكر عن طريق هرمون األنسولني«.
مرض السكري وعالقته بالمرأة الحامل.. 

السيدة  تكون  أن  األول:  احلامل،  املرأة  عند  السكري  ملرض  نوعان  هنالك 
الذي  وهو  احلمل،  سكري  والثاين:  احلمل..  بدء  قبل  السكري  بداء  مصابة 
يصيب السيدات بعد انتهاء الثلث األول من احلمل وقد يسبب ارتفاعه لدهيا 

بتشوهات خلقية للجنني او حصول إجهاض او والدات متعرسة.
حيث  الدم  يف  السكر  بمستوى  اجليد  التحكم  رضورة  اىل  هنا  النقيب  ويشري 
من  الوليد  ولسالمة  واستمراره،  السكري  مريضة  محل  لنجاح  أساسيًا  يعترب 
املشكالت الصحية بعد الوالدة، والبد من أن يبدأ قبل احلمل ويستمر حتى 

الدكتوُر )حسن صالح النقيب(
 السكري أخطر األمراض المسببة 

للتشوهات الخلقية للجنين 

مر�ُس ال�سكُر من االأمرا�س املنت�سرة يف 
ع�سرنا احلايل، فاإما ان يكون �سببه وراثيا 
من ال�سغر، اأو من عدم مقدرة البنكريا�س 

على اإفراز الكمية املطلوبة من االن�سولني، 
اأو ان االن�سولني املنتج غري فعال مما يوؤدي 

اإىل ا�سطرابات وي�سبب زيادة م�ستوى ال�سكر 
يف الدم اأعلى من امل�ستوى الطبيعي لي�سبب 

م�ساكل �سحية لالإن�سان.

اعداد: �سياء اال�سدي
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للجنني حتدث  اخللقية  فالتشوهات  هنايته، 
يف املراحل األوىل من احلمل، وأحيانًا قبل 

أن تعرف السيدة بكوهنا حاماًل«.
السيدة  تصيب  التي  الصحية  املشكالت 

املصابة بالسكري وجنينها..
احلامل  ل��دى  السكر  مستوى  ارتفاع  إن 
يؤدي إىل زيادة األمحاض الكيتونية يف الدم 
ويمكن لكل من جزيء السكر واألمحاض 
دم  إىل  املشيمة  ج��دار  يعربا  أن  الكيتونية 
للسكر ولألمحاض  ارتفاعًا  اجلنني مسببني 
الكيتونية لدى اجلنني، وكالمها يعترب ضاّرا  
يف  خلقية  تشوهات  حدوث  يف  ويتسبب 

اجلنني.
دم  يف  السكر  »زي���ادة  إن  النقيب  ويبني 
اجلنني، مؤديًا  زيادًة يف وزن  اجلنني يسبب 
كاًل  وُيَعرض  ال��والدة،  يف  صعوبات  إىل 
الوالدة،  أثناء  لألخطار  والوليد  األم  من 
مبارشة  ال��والدة  بعد  الوليد  يتعرض  وقد 
ذلك  الدم؛  يف  السكر  مستوى  النخفاض 
إفراز  عىل  تعودت  البنكرياس  خاليا  ألن 
كميات وافرة من األنسولني حلرق السكر 
الزائد اآليت من دم األم، وعند توقف هذا 
املصدر بعد الوالدة حيدث انخفاض رسيع 

لسكر الوليد«.
يف  اجليد  »بالتحكم  األم  النقيب  وينصح 
احلمل  بداية  قبل  الدم  يف  السكر  مستوى 
فرتة  خ��الل  ذل��ك  وم��راع��اة  أشهر،  بعدة 
بعد  وم��ا  ال���والدة  حتى  بكاملها  احلمل 

الوالدة«.
س��واء  ال��ع��الج؛  نوعية  اخلطة  وتتضمن 
باحلمية الغذائية بمفردها، أو بإضافة حقن 
األنسولني، وكيفية إجراء حتليل السكر يف 
والتامرين  التحليل،  مرات  وعدد  املنزل، 

الرياضية التي يمكن للحامل أن تقوم هبا.
وجدير بالعلم أن احلاجة للعالج ونوعيته 
ختتلف من سيدة ألخرى، ومن وقت آلخر 

لدى السيدة نفسها خالل فرتة احلمل.
النوع  من  السكري  ملريضات  فبالنسبة 
تقدم  مع  لألنسولني  احلاجة  تزداد  األول: 
احلمل، بسبب نمو كل من اجلنني واملشيمة.
الثاين:  النوع  من  السكري  مريضات  أما 
قد  الغذائية  باحلمية  يكتفني  كن  فالاليت 
تقدم  مع  األنسولني  حقن  إلضافة  حيتجن 
خافضات  يستعملن  ال��اليت  أم��ا  احلمل، 
عنها  التوقف  فعليهن  الفموية؛  السكر 
حقن  واستعامل  بفرتة،  احلمل  بداية  قبل 
احلبوب  ألن  وذلك  منها؛  بدال  األنسولني 
تشوهات  حلدوث  تؤدي  للسكر  اخلافضة 

خلقية للجنني.
الحمية الغذائية..

العنارص  لبعض  احل��ام��ل  ح��اج��ة  ت���زداد 
كاحلليب  احل��م��ل  ف��رتة  أث��ن��اء  ال��غ��ذائ��ي��ة 
قد  السيدات  بعض  أن  ك��ام  ومشتقاته، 
الشهية  يف  ونقص  وق��يء  بغثيان  يصبن 
ننصح  ولذلك  احلمل؛  بداية  يف  للطعام 
بمناقشة  السكري  بمرض  املصابة  احلامل 
املعالج،  الطبيب  مع  املوضوعات  ه��ذه 
السعرات  ملعرفة  التغذية  اختصاصية  ومع 
احلرارية الالزمة، وجدول الغذاء املناسب 

وكيفية استخدام نظام البدائل.
التمارين الرياضية..

بمرض  املصابة  احل��ام��ل  السيدة  ننصح 
الرياضية  ال��ت��امري��ن  بمامرسة  السكري 
احلمل،  قبل  متارسها  كانت  كام  باستمرار 
ويعترب امليش والسباحة من أفضل التامرين 

التي يمكن للحامل القيام هبا.
الوالدة..

حتتاج السيدات احلوامل يف بعض األحيان 
إىل الوالدة قبل املوعد املقرر، بسبب زيادة 
وزن اجلنني أو حلدوث بعض املضاعفات 
عملية  إج��راء  إىل  حتتاج  قد  كام  األخ��رى، 

قيرصية.

النساء  طبيب  يتخذها  ال��ق��رارات  وه��ذه 
من  لكل  الصحية  احلالة  حسب  والوالدة 

األم واجلنني.
عند الوالدة حتتاج كل من األم واجلنني إىل 
عناية خاصة؛ ولذلك ال بد من الوالدة يف 

املستشفى وحتت إرشاف طبيبة الوالدة.
اختصايص  وج���ود  م��ن  ك��ذل��ك  ب��د  وال 
األطفال حديثي الوالدة ملتابعة الوليد بعد 

الوالدة وإعطائه الرعاية الالزمة.
النفاس..

تقل حاجة األم لألنسولني مع بدء الوالدة، 
فمريضة  احلمل،  قبل  حالتها  إىل  وتعود 
حاجتها  تعود  األول،  النوع  من  السكري 
مريضات  أما  عليه،  كانت  كام  لألنسولني 
كانت  فالتي  الثاين،  النوع  من  السكري 
كانت  ما  إىل  تعود  الغذائية  باحلمية  تكتفي 
احلبوب  تستخدم  كانت  وال��ت��ي  عليه، 
ثانية  استخدامها  يمكنها  للسكر  اخلافضة 
يف  التغريات  ه��ذه  وتكون  ال���والدة،  بعد 

العالج حتت إرشاف الطبيب املعالج.
تكون السيدة بعد الوالدة معرضة الختالل 
باألم  ويفرتض  بالسكر؛  التحكم  مستوى 
الكتشاف  للدم  متكررة  حتاليل  عمل  هنا 

نقص أو زيادة السكر وعالجهام مبكرًا.
الرضاعة..

عىل مريضة السكر إرضاع وليدها طبيعيًا؛ 
ملا يف ذلك من آثار إجيابية عىل كل من األم 
نقص  ح��دوث  جتنب  وعليها  والطفل، 
وجبات  بتناول  ال��رض��اع��ة،  م��ع  السكر 
السوائل،  رشب  من  واإلك��ث��ار  خفيفة، 
خاصة املاء واللبن، قبل الرضاعة وإثنائها، 
التغذية  اختصاصية  مراجعة  ويفضل 
للتعرف عىل االحتياجات الغذائية للسيدة 

املرضع ولوضع جدول مناسب لغذائه. 
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جثث  تتفحص  اهلائمة  روحي  أخذت 
كبرية  حفرة  يف  العسكريني  زمالئي 
رؤوسهم  أجزاء  برعب  تتمعن  بعيدة، 
أطلقها  رصاصات  بسبب  املتناثرة 
نحوهم عنارص داعش، وفجأة وجدت 
الرأس  من  نازفة  احلفرة،  قعر  يف  جثتي 
وداعها  وقت  حين  مل  لكن  والكتف، 
فيها  الروح  ودبت  اليها  فعدت  الدنيا، 
إىل  الربزخ  عامل  من  ففززت  جديد،  من 
ذاكريت  يل  وعادت  الكئيب،  الدنيا  عامل 
وكلامت  إعدامي  وحلظات  أكون  ومن 
أرسل  اكرب،  »الل  تتبعها  بنا  تتشفى 

اجلندي الرافيض إىل جهنم«.
احلي  الشهيد  هذا مطلع حكاية يرسدها 
من  عامًا،   ٢5 عباس«،  سلامن  »حممد 
البرصة، واملنتسب اىل لواء حرس  أهايل 
بعد  املوت  من  عاد  السابع،  احلدود 
داعش  عصابات  يد  عىل  وإعدامه  أرسه 
القائم  مدينة  من  بالقرب  اإلرهايب 

واحلدود العراقية السورية.
ومن يسمع حكاية ارسه ونجاته يستلهم 
منها حكمة وقيمة فبعد أن نجا مع اثنني 
اللواء  اللواء، تاركني مقر  من زمالئه يف 
اقالتهم  ان  بعد  منه،  تتصاعد  والنار 
سيارة ملسافة طويلة حتى اوصلهم سائق 
السيارة اىل منطقة احلصيبة فعرفوا انه قد 

الفرار،  عن  عاجزون  وهم  هبم،  وشى 
واقتادوهم  مسلحون  حارصهم  أن  بعد 
الساقط حينها  العبيدي  مركز رشطة  اىل 
بيد داعش، وتناهى اىل مسامعهم حديث 
»أحرضت  قائال:  أمريه  هياتف  داعيش 
غد  يوم  ستذبحهم  روافض  جنودا  لك 
عىل  بنا  مروا  ثم  اجلنة«،  هبم  وتدخل 
ومسلحو  علينا  يتفرجون  وهم  الناس 
فرحًا  احللوى  عليهم  يوزعون  داعش 

وابتهاجًا بأرسنا.
لداعش  الرشعية  املحكمة  اىل  نقلوهم 
وحكم عليهم حكم اإلعدام بالرصاص، 
عميقة  كبرية  حفرة  هلم   واختاروا 
وأقعدوهم  حافتها  عىل  ووضعوهم  
من  مقيدة  وأيدهيم  ركبهم،  عىل  جاثني 
رضبًا،  أبرحوهم  ثم  بشدة،  اخللف 
اصحابه  احد  عىل  رصاصتني  وأطلقوا 
فسقطت جثته تتدرج باحلفرة، ثم اطلقوا 
عىل اآلخر رصاصتني وسقط عىل وجهه 
والدم ينزل من رأسه بغزارة، وبينام ينظر 
تفزع  مروع  منظر  يف  عينه  بطرف  إليهام 
منه القلوب، فنطق الشهادتني واملسدس 
بعينه  الدنيا  اسودت  حتى  رأسه  خلف 
إىل  يتدحرج  وأخذ  وجهه  عىل  وسقط 

عمق احلفرة بعد ان غاب عن الوعي.
الروح بجسده  بقوة وتدب  فجأة يشهق 

ساعتني  مرور  بعد  غيبوبته  من  ويقوم 
منهكا  جسمه  وكان  اإلعدام  حادثة  من 
متحسسا  بالدماء،  ومرضجا  ومثقال 
ان   هل  يعي  وال  وآالمه  بجراحاته 
اجلمجمة  سطح  أصابتا  الرصاصتني 
قرر  بعدها  كتفه،  أصابتا  ثم  اخرتقتا  أو 
ال  ؟  أين  إىل  لكن  املكان،  عن  االبتعاد 
يدري، وهكذا بقي يميش لساعات حتى 
ان  يلعبان، وبعد  بقرهبا صبيان  ملح قرية 
إىل  تذهب  ال  كبريمها  له  قال  وصلهم 
توجه  بل  داعش،  مسلحو  ففيها  قريتنا 
بلهجة  معهم  وحتدث  األخرى  للقرية 
أهل غرب العراق وعززا قواه بعبوة ماء 
القرية  نحو  وسار  اليابسة  شفاهه  تبلل 

األخرى.
مسنا  شيخا  لقى  حتى  ماشيا  ومىض 
اياما  املسن  فآواه  كربه؛  عن  فحدثه 
عدة، ونقله بعدها عرب منافذ ساقطة بيد 
مالبس  مرتديا  ساعتني،  لنحو  داعش 
األسد  قاعدة  وصل  حتى  الغربية،  اهل 
ودعه  ثم  السابعة،  اجليش  وفرقة  اجلوية 
أياد  يف  انه  عليه   أطمأن  أن  بعد  باكيًا 
أمينة اقالته اىل بغداد ثم اىل مدينة الطب، 
ال  بإعجاز  البرصة  إىل  صحته  واستعاد 

يوصف.

العودة من 
الموت

مركز احلوراء زينب لرعاية الفتيات
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حيدر عا�سور 

غفوُة املٍ، وصوت جيل، يعيد وعيي من 
غفلة سحبتني نحو ظلم نفس، وكنت ال 
أبايل وال أخاف أحدا مهام كانت عظمته 
مرجتفا  خائفا  أقف  ولكن  وصفاته، 
حسابايت،  وأعيد  فقط  اسمها  سامع  عند 
منها  فخويف  أشيائي..  كل  يف  والنظر 
كل  عنه  تعرب  وال  الكلامت  تستوعبه  ال 
وعظيمة  الكون  سيدة  فهي  اللغات، 

الوجود وذات الصفات النادرة..
فيها  وكربت  احلياة،  يب  شمخت  أيام 
الفاسدين  مع  وازاور  الظاملني،  أنافس 
عقيديت  أهل  عن  كالم  أي  وأتقبل 
يف  عميق  بحر  يف  غرقت  حتى  وانتامئي 
والرضا  القبول  يف  ومتاديت  الغور  جلته 
إىل  حتولت  قد  أرضا  وجدت  حتى 
إما  أمرين  بني  حائرا  وأصبحت  أشواك 
عربها  السري  أو  الشوك  وسط  أكون  أن 
لتدمري قدمي، واخلف دربا حممرا حيكي 
وتبقى  وإفاليس،  أميل  وخيبة  تعاستي 

حقيقة قدري لغزا..
هبمس،  حياكيني  يشء  عىل  صحوت 
العاشق  قلبي  عىل  يقرأ  جيدا،  اسمعه 

لرتاب قدميها وأقدام ولدهيا، فهام سيدا 
نساء  عنوان  وهي  اجلنة  أهل  شباب 
والصوت  فكري  احتار  مجيعا،  الكون 
يالزمني كالطيف.. يمنحني قوة أحيانا، 
اخلفي  والنداء  مرات..  غروري  وحيطم 
يلومني، ويسألني كيف اقبل أن اضحك 
مع السفهاء؟ وأنا ابن ارض غذتني لبن 
لبن  العقيدة والدين،  بيت  العشق ألهل 

شهيد كان دمه ضامنا المته...
تنبهت للصوت، فطل بيني وبينه حاجز 
صلب،  بجدار  بشدة  يرتطم  الصمت 
بني  وأنا  عاجزا،  رصيعا  مرغام  فأقع 
خويف وسكينتي أرى مطالبا بسفك دمي 
ويستعجل  وجودي  مهددا  بايب  يطرق 

مصريي..
والصوت يعاود طيفه، ويأبى أن يفارقني 
حتى أيقنت إن الصوت يرشدين لبصرية 
وابدأ  جديد،  من  حيايت  هبا  أبرص  كي 
إن  بيقني  أوثقت  بدأت..  حيث  من 
بطيف  ساموي  مالك  الصوت  صاحبة 
صارعني  اخلوف،  يّف  رسى  سيديت.. 
كف  وبدري  املرض،  وارصعني  األمل، 
عن التغزل بالشمس وحتاشى لقاءها... 

يف  يكرب  الصوت  وأصبح  أمسى،  حتى 
مجيع أجزاء جسمي يرصخ مع كل نبضة 
حجمه..  كرب  قد  أحتسسه  ورايس  قلب، 
والصوت يسأل من كنت دائام ختاف؟.. 
وقت  عندها؟  تتشفع  كنت  امرأة  أي 
صديقك،  كان  هلا  ابن  أي  الشدائد؟.. 
خري  وكان  عقيدته،  فكر  من  واهنلت 
سيدة  أي  حياتك؟..  كل  يف  لك  عون 
كنت تقول هلا كل صباح السالم عليِك 
كنت  إن  ارصخ  العاملني؟  نساء  سيدة  يا 

تعلم! 
سيديت  الزهراء  مواليت  صارخا  هنضت 
العظيمة، وأذن الفجر يكرب ) الل اكرب ( 
للفاطميات...  احلزن  شديد  يوما  يعلن 
من يصدقني إن طيفها يالزمني كظيل..! 
كيف  كونية..!  حرية  يف  إنني  أقول  ملن 
عظيمة  عن  وتغافلت  نفس،  نسيت 
الطاهرة  الزكية  النقية  البتول  الشأن؟ 
رحلت  حيث  من  ورجعت  العفيفة.. 
احلزن  مدينة  جديد  من  ودخلت 
والشهادة التي سال عليها دمه الذي كان 

وال يزال ضامنا حلياة امة.

سيدُة الكوِن
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 القبول والرف�س

العادات  لبعض  انتقادات  هنالك  نعْم 
العشائرية التي هي بخالف الدين ولكن 
التي  الرشعية  من  فيها  عادات  هنالك 
حيث عليها الدين، رشط اقتناع النفوس 

هبا.
من  تعيشه  عام  ج(  )ع  االخت  تتحدث 
الرشع  بني  ورصاع  نفس  اضطراب 
من  خوفها  مع  النفسية  والرغبات 

املستقبل، تقول يف قضيتها:
يف  وهو  عرف  لدهيا  زوجي  عشرية  ان 
حالة وفاة احد ابنائها وكان متزوجا فان 
زوجته يتزوجها اخوه، وان مل يكن له اخ 
فابن العم او احد االقارب، وقد شاءت 
الظروف ان يستشهد اخو زوجي بسبب 
وطبقا  وطفلة،  زوجة  وترك  االرهاب 
يتزوج  ان  زوجي  عىل  فان  لعاداهتم 
زوجة اخيه، وهنا االضطرابات النفسية 

وزوجي  انا  الثالثة،  نحن  نعيشها  التي 
وارملة اخيه.

ولكن  اعلم  وانا  بذلك  يسمح  الرشع 
عندما احتدث برصاحة مع زوجي حول 
الن  بالزواج  يرغب  ال  فانه  االمر  هذا 
حالته النفسية ال تساعده عىل الزواج من 
فأهنا  اخيه  زوجة  وكذلك  اخيه،  زوجة 
مشتتة ال تعلم ماذا تفعل، فان بقيت من 
وان  هبا،  يطالبون  اهلها  فان  زواج  غري 
بقيت يف نفس البيت فأهنا تشعر غريبة، 
املشكلة  تعترب  التي  هي  الطفلة  ولكن 
وانا  من؟  احضان  يف  تربيتها  حيث  من 
افرتض  فتارة  نفس  اصارع  كزوجة 
وماذا  افكر  فبامذا  االرملة  انا  كنت  لو 
اقرر؟ وتارة اخشى عىل عائلتي فأطفايل 
بسبب  تربيتهام  تتأثر  قد  وبنت(  )ولدان 
جيب  الوقت  نفس  ويف  حيصل،  قد  ما 

النظر بعني الرأفة اىل ارملة اخ زوجي.
ال اعلم ماذا افعل؟

املجلة.. 
يعترب من عادات  به  ما تفضلت  ان كان 
عمن  االستفسار  فيمكنك  العشرية 
الظرف،  هذا  مثل  معايشة  يف  سبقكم 
ويف الوقت ذاته معرفة مدى ضامن كبري 
االمر  تم  ما  اذا  الثالثة  حلقوق  العشرية 
امكن  واذا  يشء،  اهم  االطفال  ورعاية 
غري  اخرى  تسويات  هنالك  تكون  ان 
حتقيقها  ويمكن  العشرية  تعتمدها  التي 
غلقت  لو  ولكن  ذلك،  يف  باس  فال 
رضوري  والصرب  فالتضحية  االبواب 
من  اهنا  بل  وطفلتها  االرملة  اجل  من 
من  االسالم  عليها  حيث  التي  االمور 
عنه  ينتح  الذي  االرسي  الرتابط  اجل 

جمتمع مرتابط.    

عاداٌت ع�سائريةبني
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مما الشك فيه بان العوق يؤثر عىل حركة الشخص وسواء  أ كان نقصا يف احد اعضاء جسده او فقدان احد حواسه ال سيام السمع 
والنطق والبرص ، وبالرغم من ان اجلهات واملنظامت املعنية برعاية هذه الرشحية فهنالك بعض االمور التي جيب ان يقوم هبا ذوو 

االحتياجات اخلاصة بغية تذليل ما يعرتضهم من مصاعب يف التعامل مع االخرين .
فلو اخذنا مسالة التسوق بالنسبة للبكم ، يفضل ان يقوم ذووه ومن خالل االشارة او الكتابة ان كان يكتب بوصف ما هو مطلوب 
رشاؤه من حيث النوعية والسعر بل البعض منهم يكون هلم جهة تسويقية يتعاملون معها باستمرار فتكون العملية سهلة. واما 
مثال االخوة  املكفوفون فيمكن حفظ نقودهم حسب فئاهتا من قبل ذويه بحيث انه يعلم كيفية دفع املبلغ املطلوب ، ويفضل ان 
يزود يف بعض االحيان بورقة يكتب عليها املطلوب ، ويبقى اجلانب االنساين لدى الطرف االخر بان يتعامل بمصداقية مع هذه 

الرشحية حتى ال تشعر باهنم استغفلوا.

صادقة  نوايا  هنالك  تكون  عندما  الصعب  باالمر  ليس 
فكم   ، العالقة  اصحاب  االطراف  لدى  حقيقية  وارادة 
بسبب  املجتمع  اركان  احدى  يف  انزوى  موهوب  من 
عوقه وعدم التعامل معه بانسانية وهذه خسارة للمجتمع  
فاالعاقة احلقيقية هي عندما تصيب العقل فقط اما بقية 
االمور التي قد يفقدها االنسان فاهنا ال تكون عائقا امام 
حتى  ورغبات  مؤهالت  من  به  يتمتع  ما  وفق  تأهيله 
يمكن االستفادة مما يملك من مواهب تعود بالفائدة عىل 

االصحاء ومن هم افضل منه ماديا او اجتامعيا.
فاملؤسسات التي ترعى هذه الرشحية من املعوقني نجدها 
اساليب  اجياد  يف  العامل  يف  احلاصل  التطور  تواكب  دائام 
املعوق   ومواهب  استنهاض طاقات  اىل  تؤدي  وتقنيات 
تعمل  االجتامعي  التواصل  شبكة  ان  املثال  سبيل  فعىل 
التي  الصور  معرفة حمتويات  املكفوفني يف  عىل مساعدة 
برأيه  يديل  ان  يستطيع  وهبذا   ، الشبكة  عىل  من  تعرض 

عندما يعلم باملنشورات الصورية.

املجتمعاالندماج يف  
تاأهيل املعوقني

ذوو االحتياجات اخلا�سة
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عىل  املتحركة  الرسوِم  تأثرُي  يأيت  ال 
النسبة  تشكل  كوهنا  من  فقط  األطفال 
كذلك  يأيت  بل  يشاهدونه،  ملا  األعىل 
من أن قطاعًا كبريًا � من اآلباء امللتزمني 
واألمهات الصاحلات � ال ينتبه خلطورة 
فيلجأون إىل شغل  أثرها عىل األطفال، 
ُعري  من  هربًا  هبا  الصغار  أوقات 
ملالذ  والتامسًا  وتفسخها  الفضائيات 
الكثري  فأن  لذا  حصني،  وحصٍن  أمني 
بام  كرتونية  قنوات  تنتقي  االرس  من 
تتالءم مع فكر وتعاليم الدين احلنيف.. 
وجتد فيها األمن عىل أبنائها، وتأيت كذلك 
مادهتا  مع  األطفال  تفاعل  رسعة  من 
وزيادة  متابعتها..  عىل  حرصهم  وشدة 
ولعهم بتقليد أبطاهلا، ذلك ألن أرشطة 
الرسوم املتحركة تعمل عملها يف تلقني 
معلومات،  من  يمكن  ما  أكرب  الطفل 

تنفذ  والتسجيالت  الفيديو  وأرشطة 
حمتوياهتا إىل سمع الطفل وفؤاده وتنقش 

فيه نقشًا..
تفيد  املتحركة  الرسوم  مشاهدة  وألن 
أهنا  أمهها  عديدة،  جوانب  يف  الطفل 
إذ  قدراته،  وتغذي  الطفل،  خيال  ي  تنمِّ
تنتقل به إىل عوامل جديدة مل تكن لتخطر 
ويصعد  اجلبال  يتسلق  وجتعله  ببال،  له 
ويسامر  األحراش  ويقتحم  الفضاء 
مبتكرة  بأساليب  تعرفه  كام  الوحوش، 

متعددة يف التفكري والسلوك.
بمعلومات  الطفل  تزود  أهنا  اىل  أضافة 
ثقافية وتسارع بالعملية التعليمية فبعض 
الضوء  تسلط  املتحركة  الرسوم  أفالم 
الذي  األمر  معينة،  جغرافية  بيئات  عىل 
يعطي الطفل معرفة طيبة.. ومعلومات 
الضوء  يسلط  اآلخر  والبعض  وافية، 

عىل قضايا علمية معقدة � كعمل أجهزة 
جسم اإلنسان املختلفة � بأسلوب سهٍل 
الطفل  يكسب  الذي  األمر  جذاب، 

معارف متقدمة يف مرحلة مبكرة.
للطفل  تقدم  ما  غالبًا  أهنا  عىل  عالوة 
حميطه  يف  جيدها  ال  فصيحة،  عربية  لغة 
النطق  تصحيح  له  ييرس  مما  األرسي، 
أن  وبام  اللغة،  وجتويد  اللسان  وتقويم 
املعريف  للنمو  األوىل  األداة  هي  اللغة 
فيمكن القول بأن الرسوم املتحركة � من 
غري  مقدرًا  إسهامًا  تسهم   � اجلانب  هذا 

مبارش يف نمو الطفل املعريف.
الطفل  احتياجات  بعض  تلبي  ومثلام 
عديدة  غرائز   � له   � وتشبع  النفسية 
فتجعله  االستطالع؛  حب  غريزة  مثل 
كغريزة  جديدًا،  يوم  كل  يف  يستكشف 
املنافسة واملسابقة فتجعله يطمح للنجاح 

بإيجابيات مشاهدة 
الرسوم المتحركة 

ْف طفلك عرِّ
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و يسعى للفوز، فأن الرسوم املتحركة ال 
ختلو من أهنا سيئة أو جيدة، ألهنا ترتاوح 

بني احلسن والسيئ..
» عىل  املسلمة  »العائلة  لذا حترص جملة 
أن تبني ما ألفالم الكرتون من سلبيات 
ايضا، وما هلا من آثار سلبية كثرية جدًا، 

ويمكن أن نجمعها يف اجلوانب اآلتية:
1.ما كان متجهًا إىل األخالق مبارشة.

٢.ما كان متجهًا إىل اهلوية.
3.ما كان متجهًا إىل العقيدة.

4.ما كان متجهًا نحو الفطرة.
يف  سلبًا  الكرتون  أفالم  َأثَّرت  لقد 
األخالق، وأثرت يف اهلوية، ومثل ذلك 

يف العقيدة والفطرة فحاذر هذا.

د. ح�سنني جابر احللو
البدَّ أن نقول بأن املستقبل مهم والبد 
يف  الل  ُسنة  هي  وهذه  وجود  من  له 
االرض )ماٍض – حارض – مستقبل( 
كانت  وما  كنا  ما  الثالثية  هذه  لوال 
اليوم  نلحظ  االمر  وهبذا  اعاملنا، 
يعيش صعوبات  العريب وهو  الشباب 
غريبة عجيبة يف أحداثه، ولعل هناك من 
اىل هذا االمر، متى يكون هناك  يعمد 
فجوة قائمة وطويلة االمر يف جمتمعاتنا 
كتصفية وجود الشباب علميا وعمليا، 
استقطاب  يف  اجلادة  الغرب  وحماولة 
او  بصورة  وتغريبه  العريب  الشاب 
يف  عاملة(  )يدا  يكون  حتى  بأخرى، 
نتيجة  وهذه  بأرضه  ال  الغري  ارض 
متوقعة من السياسات املتبعة، خارجيا 
وداخليا إلهناء الوجود العريب، بمعنى 
فهم  لالمة،  قتل  هو  الشباب  قتل  ان 
تكوين  عملية  يف  االساس  املحركون 
وسوق  العمل  تكوين  وعملية  الرأي 
العمل، اذا ما فقدوا سيفقدون كل ما 
هو خري وصالح لالمة، شباب املايض 
كانوا يعملون بحزم وبكل االجتاهات 
العريب عروبته وتكوينه  الشاب  ليثبت 
واليوم جتد الشاب العريب وهو يعيش 
حيقق  حتى  ومساوئها  احلياة  غربة 

االمة  جسد  يف  موضعية  رضبة  االخر 
من  االلتفات  البد  متاما،  ويزعزعها 
قدر  عىل  يكونوا  وان  الشباب  قبل 
حيدث  ما  اجتاه  بمسؤولياهتم  الوعي 
عىل  املعامل  واضحة  هجمة  يف  اليوم 
فعلهم ورؤاهم وتكوينهم، واجياد الية 
االمور  ترك  وعدم  واىل  من  التحول 
يدرس  ان  البد  دراسة  بدون  هكذا 
الشاب العريب ما حيتاجه من أحقية يف 
جمتمعه وامته ليميض قدما يف مشواره، 
ال يبقى هكذا جامدا بدون حراك، ألنه 
والشعبية،  الذاتية  موارده  كال  سيفقد 
او  معينة  جلهة  تابعا  حينئذ  ويكون 
يكون  وقد  وثقافتها  بفكرها  دولة 
يفتح  برمته  االمر  وهذا  هبا،  مؤدلج 
نريد  ونحن  ظالمية،  فرتة  عىل  الباب 
من شبابنا ان يفتحوا الباب عىل فرتات 
ابواب ثالث يستفيد  نورانية متالحقة 
هذه  املستوى  عايل  لبناء  الشباب  منها 
االبواب هي املايض بام حيمله من ارث 
تتمركز عليه اقدام الشباب للنهوض، 
من  يستغل  ان  جيب  الذي  واحلارض 
ال  وان  قدراهتم  إلبراز  الشباب  قبل 
وصناعته  واملستقبل  خاملة،  يرتكوها 

هو االمر املهم إلثبات كل ذلك..

الشباُب هوية 
مستقبلية
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تعرْف على االأموِر امل�سببة 
لالآالم ؟

ال  بوجع  األحيان  من  كثري  يف  املرُء  يشعُر 
بسيطا  سببًا  يكون  أنه  مع  مصدره،  يعرف 
إليه ، مخسة أمور مدرجة يف  ينتبه  وبدهييًا ال 
قائمة عملنا اليومية تسبب لنا األمل والوجع..
الغضب: إن كبت الغضب قد يسبب لك األمل 

والوجع يف الظهر.
يشري الباحثون إىل أن من يتعرض لالنزعاج 
ظهره،  أسفل  يف  بأمل  يشعر  غضبه  ويكبت 
لذلك  وتشّنجها.  العضالت  تقّلص  بسبب 
التنفيس عن غضبك ومصارحة  عليك دائام 
هذه  ترفض  كنت  إن  أما  بآرائك.  اآلخرين 
وتدوينها  أفكارك  كتابة  فبإمكانك  الوسيلة، 

عىل ورقة.
الذكي  اهلاتف  يكون  قد  الذكي:  الهاتف 
وسيلة تسهل عليك التواصل مع أصدقائك 
من  أنه  إال  العامل،  أنحاء  كل  يف  وأقربائك 

املمكن أن يسبب لك اإلزعاج أيضًا واألمل.
وكتفك  أذنك  بني  هاتفك  تضع  كنت  إن 
واحد  آن  إنجاز مهامت عدة يف  من  لتتمكن 
بموقف  يعرف  ملا  رقبتك  تعرض  فأنت 
هذا  طويلة.  زمنية  ملدة  اجلانبي  االنحناء 
يسبب آالمًا يف الرقبة والكتف وحتى وخزا 
اهلاتفي  اتصالك  كان  إن  ذراعك.  أسفل  يف 
باستخدام  عليك  دقائق  من  أكثر  يستغرق 

سامعات األذن لتفادي األمل.
توقع الأسوأ: تضخيم األمور وتوقع األسوأ 

يسبب اإلجهاد والتوتر لك.
تاليًا  فتشعر  املشاعر واألمل،  ثمة رابط بني  إذ 
بأمل يف جسدك بسبب متركز األمل واملشاعر يف 

املنطقة نفسها من الدماغ.
قلة النوم: عليك أن ترد عىل عدد كبري من 
الرسائل االلكرتونية، تنظيف املنزل وترتيب 

ثيابك... ال تضع نومك يف آخر قائمة أعاملك 
أثناء  ينتج اجلسم  اليومية، بل اجعله األهّم. 
الرضوري  البرشي  النمو  هرمون  النوم 
للتخفيف من حدة اآلالم. االمر الذي جيعل 
أكثر  األرق  يعانون  الذين  األشخاص  من 

عرضة بثالث مرات لألمل والوجع.
العمل: قد تعتقد أن اجللوس خلف مكتبك 
ال يسبب لك األمل ألنك ال تصنع أّي جمهود، 

غري أنك خمطئ.
البيئة  ولغاية  جلوسك  وضعية  من  فبدءًا 
إىل  يؤدي  ذلك  كّل  العمل،  يف  بك  املحيطة 
أمام  أال جتلس مطواًل  الوجع واألمل. حاول 
احلركة  عىل  واحرص  الكومبيوتر  شاشة 
واملشكالت  الضجيج  عن  وابتعد  دائاًم، 

لتحمي نفسك من األوجاع.
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لكلِّ زواٍج نصيب من املشاكل الزوجية، 
مليئًا  الزواج  يكون  أن  ينبغي  ال  ولكن 
أو  أحد  جتعل  قد  والتي  املشاكل،  هبذه 
إمكانية  عن  يتساءالن  الزوجني  كال 

وجود ما ينقذ زواجهام.
وينبغي أن يكون لدى األزواج أمل حلل 
أي مشكلة يمكن أن تواجههم يف الفرتة 
القادمة من حياهتام الزوجية، مهام كانت 
»العائلة  جملة  املشاكل،  ه��ذه  صعوبة 
النصائح  بعض  لكم  تقدم   « املسلمة 
التي يمكن أن تساعدكم يف التعرف عىل 
الطرق الفعالة إلنقاذ حياتكم الزوجية :
متأكدين  كونا  احل���وار:  جلسات   -
تنقذا  أن  تريدان  االثنان  أنتام  أنكام  من 
ما  عىل  بناء  سيكون  وه��ذا  زواجكام، 
حياتكام  لتغيري  االثنان  أنتام  ستفعالنه 
الزوجية، واخلطوة األوىل هي أن تكون 
وصادقة  مطولة  نقاش  جلسات  بينكام 

حول املشاكل املوجودة بينكام.

عملية  خطة  عىل  اتفقا  االع���رتاف:   -
زواج��ك��ام،  هت��دد  ال��ت��ي  املشاكل  حل��ل 
ولكن عليكام أال تشرتكا يف إلقاء اللوم 
فيها، وبدال من ذلك، عىل كل منكام أن 
املشاكل،  تلك  خلق  يف  ب��دوره  يعرتف 
هبدوء  مشكلة  كل  مناقشة  ح��اوال  ثم 
فعله  يمكن  ما  إىل  وتوصال  وعقالنية، 
هتدد  التي  الصعوبات  ع��ىل  للقضاء 
الزواج. وأخريا جيب أن تعلام أن التغيري 

الزم ملواصلة احلياة الزوجية.
التي  اجلوانب  ح��ددا  التغيري:  نحو   -
التحسني يف زواجكام، فضال  إىل  حتتاج 
بشخصيتكام  اخل��اص��ة  اجل��وان��ب  ع��ن 
تغيريها،  يصعب  التي  وترصفاتكام 
ال  أنه  إال  رضوريا  التغيري  كون  فربغم 
لذلك  األم��ر،  غالب  يف  سهال  يكون 
الطرق  حتدد  خطوات  ذات  خطة  ضعا 

املمكنة لتحسنا أنفسكام وزواجكام.
- االبتعاد عن االنانية: كن مستعدا من 

قبل  حياتك  رشيك  احتياجات  وضع 
أال  عىل  وتدرب  اخلاصة،  احتياجاتك 
التي  الطرق  إحدى  فهذه  أنانيا،  تكون 
اهتاممك  م��دى  حياتك  لرشيك  تبني 
إلنقاذ  للتغيري  مستعد  أن��ك  وتبني  به 

زواجكام.
- طلب االستشارة: اطلبا املساعدة من 
الزوجية  العالقات  يف  خبري  استشاري 
إليها،  بأنكام يف حاجة  إذا كنتام تشعران 
بأهنم  يشعرون  األزواج  بعض  ف��إن 
مع  مشاكلهم  ح��ل  ع��ىل  ق��ادري��ن  غ��ري 
يمنع  ما  هناك  وليس  البعض،  بعضهم 
تشعران  كنتام  وإذا  املشورة،  طلب  من 
أخذ  وإىل  توجيه  إىل  حاجة  يف  بأنكام 
مشورة اخلرباء إلنقاذ زواجكام، فسوف 
تستفيدان من مساعد املستشار اخلبري يف 

العالقات الزوجية..

كيَف نحمــــي الزواَج من االنهيــــار؟
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ولدي العزيز ... 
يف يوم من األيام سرتاين عجوزًا ... غري 

منطقي يف ترصفايت 
بعض  اعطني   ... فضلك  من  عندها 

الوقت وبعض الصرب لتفهمني
وعندما ترتعش يداي فيسقط طعامي عىل 

صدري
فتحىل  ثيايب  لبس  عىل  أقوى  ال  وعندما 

بالصرب معي ... 
ال  ما  أعلمك  وأنا  مرت  سنوات  وتذكر 

أستطيع فعله اليوم 
مكّررة  بكلامت  حدثتك  إذا   ... ُبني 

وأعدت عليك ذكريايت
من  كّررت  فكم   ... ومتل  تغضب  فال 
أجلك قصصًا وحكايات فقط ألهنا كانت 

تفرحك 
وكنت تطلب مني ذلك دومًا وأنت صغري 

 ...
عذرًا إن مل أعد أنيقًا مجيل الرائحة 

حماواليت  صغرك  يف  واذكر   تلمني  فال 
العديدة ألجعلك أنيقًا مجيل الرائحة

وعدم  جهيل  رأيت  إذا  مّني  تضحك  ال 
فهمي ألمور جيلكم هذا

بام  ألحلق  وعقيل  عيني  أنت  ُكن  ولكن 
فاتني ...

ُبني ... أنا من أّدبك وأنا من عّلمك كيف 
تواجه احلياة

وأنا من قال لك ما جيب وما ال جيب 
ذاكريت وبطئ كلاميت  فال متل من ضعف 

وتفكريي أثناء حمادثتك
ألن سعاديت من املحادثة اآلن هي فقط أن 

أكون معك 
فقط ساعدين لقضاء ما أحتاج إليه

فام زلت أعرف ما أريد ...
املكان  إىل  محيل  يف  قدماي  ختذلني  عندما 

الذي أريد
أخذت  قد  أين  وتذكر  معي  عطوفًا  فكن 

بيدك كثريًا لكي تستطيع أن متيش

اليوم  بيدي  تأخذ  أن  أبدًا  تستحيي  فال 
فغدًا ستبحث عن من يأخذ بيدك

عىل  ُم�قباًل  لست  أين  اعلم  هذا  سني  يف 
احلياة مثلك

ولكني ببساطة أنتظر املوت ... فكن معي 
وال تكن عيّل 

عندما تتذكر شيئًا من أخطائي فاعلم أين مل 
أكن أريد دومًا سوى مصلحتك

وإن أفضل ما تفعله معي اآلن
أن تغفر زلتي ... وتسرت عوريت 

غفر الل لك وسرتك ُبني ...
ال زالت ضحكاتك وابتسامتك تفرحني 

كام كنت صغريًا بالضبط
فال حترمني صحبتك 

كنُت معك حني ولدت ...
فكن معي حني أموت ...

وصية اب

عدي احلاج 
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السالم(  )عليهم  األئمة  نزور  عنَدما  نحُن 
اإلمام  عن  املروية  الكبرية  اجلامعة  بالزيارة 
أهنا  أس���اس  ع��ىل  ال��س��الم(  )عليه  اهل���ادي 
لألئمة  واملقامات  الفضائل  لكل  جامعة 
)عليها  فاطمة  هبا  نزور  ال  السالم(  )عليهم 
السالم(؛ ألن هلا زيارة خمصوصة حيث تقول 
الذي  الل  امتحنك  ممتحنة  )يا  الزيارة:  هذه 
امتحنك  ملا  فوجدك  خيلقك  أن  قبل  خلقك 

صابرة..(.
وزيارة املعصومني)عليهم السالم(  تبدأ عادة 
يا وارث  بالسالم كأن يقال: )السالم عليك 
آدم صفوة الل..(، أو )السالم عليك يا أمني 
الل يف أرضه وحجته عىل عباده( هذا التكرار 
االستقرار  من  مستوى  حتقيق  عىل  يساعد 
الزهراء  زي��ارة  يف  أم��ا  الزائر  ل��دى  النفس 
تكون  ال  النفس  فإن  عليها(  الل  )صلوات 
ألن  األعامق؛  من  تشعر هبزات  بل  مستقرة! 
أول ما يأيت به الزائر يف خطابه فورًا ومن دون 
اخلطاب،  فيزلزله  ممَتحَنة(  )يا  مقّدمات:  أية 
ويوقد فيه نار االضطراب! فيشعر فيه بعظمة 
)عليها  الزهراء  له  تعّرضت  الذي  االمتحان 
يتعرض  اإلنسان  أن  واملعروف  السالم(، 

لالمتحان ملعرفة مدى استعداداته وقابلياته، 
ما جرى  منزلته وكرامته، وهذا  لزيادة يف  أو 
حيث  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  مع 
ليشء  حاملة  تكون  لكي  تعاىل؛  الل  امتحنها 
أن حتمله وذلك  السامء  إرادة  اقتضت  عظيم 

بعد نجاحها يف االمتحان.
جمااًل  للزائر  األوىل  العبارة  تتمة  ترتك  ولن 
للهدوء بعد تفسريه الذهني لكلمة )ممَتَحنة(، 
سيتالشى  اخل��ط��اب  ي��واص��ل  أن  فبمجرد 
يقتنع  أن  ويراه أصغر من  التفسري  عنده هذا 
الذي  الل  )امتحنك  يقرأ:  عندما  وذلك  به 
خلقك قبل أن خيلقك( حيث يبني له النص 
بأن الل تعاىل وجد الزهراء صابرة ملا امتحنها 
حيث  مقامها  إلظ��ه��ار  خيلقها  أن  قبل  ب��ه 

استحقت لقب الصابرة.
خالل  من  ن��راه  وه��ذا  س��ام،  مقام  والصرب 
الثواب  تعاىل  الل  أثبت  الكريم حيث  القرآن 
أما  القرآن،  يف  املوجودة  الفضائل  من  لكثري 
الصرب والصابر فإن أجرهم غري حمدود وهذا 
ابُِروَن  ُيَوفَّ الصَّ اَم  }إِنَّ ما نجده يف قوله تعاىل: 
)ال��زم��ر/1٠(،   - ِحَساٍب{  بِ��َغ��رْيِ  َأْج��َرُه��م 
والصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد 

كام ورد يف احلديث الرشيف. 
يف  أم��ل  ب��ارق��ة  ال��زي��ارة  ن��ص  ويعطينا  ك��ام 
ومصدقون  أولياء،  لك  أّنا  »وزعمنا  عبارة: 
أتانا به أبوك - صىل الل  وصابرون، لكل ما 
عليه وآله-، وأتانا به وصيه )عليه السالم(، 
أحلقتنا  إال  صدقناِك  كنا  إن  نسألِك  فإنا 
طهرنا  قد  بأّنا  أنفسنا  لنبرشَّ  هلام  بتصديقنا 

بواليتِك«.
املسؤولة  هي  ال��س��الم(  )عليها  فالزهراء 
الصالة  )عليهام  وبعلها  بأبيها  إحلاقنا  عن 
والسالم(، ويكون كل ذلك مقّيدًا ومرشوطًا 
بتصديقها هي، فام أروع هذا املقام الفاطمي 

الشامخ!. 
خيال  ي��رسح  ال��زي��ارة  من  مقطع  آخ��ر  ويف 
»لنبرّشَ  ي��ردد:  وهو  رحب  فضاء  يف  الزائر 
رّس  فام  بواليتِك«،  طهرنا  قد  بأّنا  أنفسنا 
واليتها  عن  النابع  اإلكسريي  التطهري  هذا 
أم  طريقي  تطهري  وهل  السالم(؟،  )عليها 
موضوعي؟ هل هو تطهري تكويني، أو تطهري 
رشعي حكمي؟ أم هذه كلها جمتمعة؟ أم هو 
حمتوى  عن  يغيب  خاص  جنس  من  تطهري 

معرفتنا القارصة؟.

ما جزاُء صبِر الممتحنة )عليها السالم( 
وشيعتها؟

زهراء االأ�سدي
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التطور  بسبب  اليوم  فقدت  االداُة  هذه 
الصناعي وتصنيع مكائن تعد ما كانت 
واجلاون   ، سابقا  البيت  ربة  تستخدمه 
انا اسطواين مفتوح من جهة  عبارة عن 
يتم  بحيث  اخلشب  من  مصنوع  واحدة 
حفر جذع شجرة سميكة قطرها تقريبا 
من  وحتفر   )50( وارتفاعها  سم   )30(
ايضا  اخرى  اداة  معها  ويكون  الداخل 
تلبيس  يتم  حيث  املطرقة  تشبه  خشبية 
وسط  تقريبا  سم   150  ( طويلة  خشبة 
منها  واسمك  منها  اقرص  اخرى  خشبة 
عىل  لتكون  وسطها  يف  تلبس  حيث 
يف  املسامري  ،التستخدم  مطرقة  شكل 
يستخدم  اجلاون.  من  جزء  أي  تثبيت 
او  مثال   ) املدكوكة   ( لصناعة  اجلاون 
لصناعة  او  الفسنجون(   ( مواد  لتهيئة 

كبة الربغل.

كنت   : مناذر  بن  حممد  قال 
أمحد  بن  اخلليل  مع  أميش 
فمشيت  نعيل،  شسع  فانقطع 
ومحلها  نعليه  فخلع  حافيا، 

يميش معي
فقلت له: ماذا تصنع ؟!

فقال: أواسيك يف احلفاء !!
)إنام املؤمنون إخوة(

هل لك أن جتد صداقة كتلك؟

ملاذا املتخاصمون يرفعون أصواهتم
قريبون من  بعضهم وهم  ويرصخون يف 

بعض؟
اجلواب :

هو أن املسافة بني القلوب ابتعدت
فيحتاجون إىل الرصاخ إل يصال أصواهتم
والدليل أن املتحابني جتدهم هيمسون أو 

تكفيهم النظرات
أل ن )القلوب هي التي تسمع(

فلسفة مجيلة:
من ال  يعرف قيمتك وأنت بني يديه

يراك  ال   عندما  خسارتك  عىل  سيندم 
أمامه! ..

كن مع الذي يقدرك

عندما ترتفع..
سيعرف أصدقاؤك من أنت

لكن عندما تسقط؛
ستعرف من هم أصدقاؤك!

بعض األ حيان..
العتاب  عن  تتوقف  أن  عليك 
ملا  هيتم  ال   لشخص  املستمر 

تقوله..
فكثري منا ال  ينتبه لصوت املكيف 

يف غرفته ] إال  بعد أن ينطفئ [ !

من يصنعه ال حيتاج اليه، من يشرتيه ال يستخدمه، من يستخدمه ال يستطيع 
رؤيته او االحساس به فام هو؟

بيت اخرضبداخله يوجد بيت ابيض، وبداخل البيت االبيض يوجد بيت امحر، 
وبداخل البيت االمحر يوجد الكثري من االطفال السود، فام هو هذا البيت؟

ما اليشء الذي ان اطعمته عاش وان جعلته يرشب املاء مات؟
لغز

منوعات الجاوُن
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ابداع بالممكن
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