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وسامية  عالية  مكانة  األرسةُ  حتتلُّ 
باعتبارها  اإلسالم  برنامج  يف  ومرموقة 
نواة املجتمع إن قويت قوي املجتمع وان 

ف.. عُ ضعفت ضَ

الرشيف:  النبوي  احلديث  يف  ورد  وقد 
«ما بني بناء يف اإلسالم أحب اىل اهللا من 
التزويج وان اهللا عز وجل يبغض البيت 

الذي فيه الطالق».

السالم)   (عليهم  البيت  أهل  حرص  لذا 
نصائح  من  نافع  هو  ما  كل  تقديم  عىل 

أال  النواة  هذه  عىل  للحفاظ  وإرشادات 
وهي األرسة واألخذ بيدها نحو السعادة 

والطمأنينة..

رشكة جتارية

طرفاها  رشكة  عن  عبارة  األرسة 
وكالمها  والزوجة  الزوج  األساسيان 
واملنافع  األرباح  جللب  يعمل  أن  جيب 
للبيت ودفع كل ما هو ضار وذي خسارة 

هلذه الرشكة.

السالم):  (عليه  السجاد  اإلمام  وعن 
أن  جيب  منكام  واحد  كلّ  «..وكذلك 

حيمد اهللا عىل صاحبه..».

الحظوا .. كل واحد منكام..

ل  يتحمّ وحده  الرجل  إن  يقول:  فبعض 
نحو  األرسة  وضع  تغيري  مسؤولية 
وجتربة  خربة  أكثر  باعتباره  األفضل 
الوعظ  جمالس  حيرضون  ممّن  يكون  وقد 
واإلرشاد..، وآخر يرمي الكرة يف ساحة 
وليس  مسؤولية  اقلّ  باعتبارها  الزوجة 

أسرتي

اسرتي
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إال زوجها واألوالد.. والصحيح هو  هلا 
الرشاكة بينهام..

لباس  وانتم  لكم  لباس  هنّ  تعاىل:  قال 
. هلنّ

جيب  كذلك  ل  وجيمّ يسرت  اللباس  إن  كام 
أن يكون كل من الزوجني لآلخر..

ولكن وما أدراك ما لكن؟!

صحيح إن الواجبات مشرتكة لكنها بحق 
أهل  وهي  أكثر  واملسؤولية  اكرب  الزوجة 

لذلك برشط حسن استخدام القابليات.. 
التي أودعها اهللا تعاىل فيها..

متناول  يف  بسيطة  مسألة  يف  تأملنا  ولو 
ب عن البعض؟! أيدينا لزال التعجّ

سن  األنثى  بلوغ  هي  املسألة  وهذه 
التكليف الرشعي قبل الذكر بعدة سنوات 
مستعدة  تكون  فأهنا  تزوجيها  فيجوز 
تعاىل  واهللا  واألمومة  والوالدة  للحمل 

حكيم وال يكلّف نفساً إال بام تطيق..

الذي  والعظيم  الكبري  األجر  اىل  إضافة 
جعل  بأن  بواجباهتا  قامت  إذا  هلا  ه   اُعدّ
عن  جاء  كام  األمهات،  أقدام  حتت  اجلنّة 
وكان  وآله)،  عليه  اهللا  (صىل  املصطفى 
بمنزلة  لزوجها  وخدمتها  بيتها  يف  عملها 

اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل..

ل» وغريها الكثري  «جهاد املرأة حسنُ التبعّ
ولقد  املضمون  هذا  حول  الروايات  من 

أجاد وأحسن من قال:

األم مدرسة إذا أعددهتا        أعددت شعباً 
طيّب األعراق

! قصة خاصة رجاءً

كثرية  كانت  زوجة،  إن  التاريخ  ينقل 
املشاكل مع زوجها وقد استخدمت عدة 
طرق معه بال فائدة اىل أن قررت اللجوء 

اىل السحرة ملساعدهتا!

مشاكلها  ضت  رَ وعَ احدهم  اىل  ذهبت 
صعب  برشط  ولكن  خرياً  فوعدها 
احلصول وهو أن جتلب له ثالث شعرات 

من جلد األسد!

ثالث  مذهولة   حري عنده  من  خرجت 
احلصول  كيف  أسد  جلد  ومن  شعرات 
أن  اىل  وتفكر  تفكر  أخذت  عليها؟! 

توصلت اىل حل: 

اشرتت خروفا صغرياً وذهبت اىل حديقة 

رآها  فلام  األسد  عن  تبحث  احليوانات 
وجهها،  يف  صاح  عليها  اهلجوم  وأراد 

فألقت اليه باخلروف فأكله وتركها..

اىل  والثالث  الثاين  اليوم  يف  ذلك  وفعلت 
أن اعتاد عليها وألفها فأخذت تقرتب منه 
شيئاً فشيئاً اىل أن استطاعت أن تأخذ من 

جلده وبسهولة الشعرات الثالث..

طالبة  الساحر  اىل  فرحة  مرسعة  خرجت 
منه انجاز وعده..

«إذا  ابتسم يف وجهها وقال هلا:  فلام رآها 
إذن  اسداً  يض  تروّ أن  استطعت  قد  كنت 

تستطيعني أن ترويض زوجك».

واحة الشعر واحلكمة

املصطفى  خرياً،  بالنساء  استوصوا   -
(صىل اهللا عليه وآله).

ألحد  يسجد  أن  احد  آمر  كنت  لو   -
لزوجها      تسجد  أن  املرأة  ألمرت 

(املحمود االمحد)

-يقول امحد شوقي :

ليس اليتيم من انتهى أبواه من

فاه ذليال                 همّ الدنيا وخلّ

إن اليتيم هو الذي تلقى له        

             اُماً ختلّت او أبا مشغوال

 . غنياً ال  رشيفاً  الرجل  يكون  ان  -املهم 
(مثل انكليزي)

الشدة  عند  ة  العدّ فهي  أرستك  -أكرم 
لع ثوبه يموت من الربد. واعلم أن من خيَ

د الطائر إال يف رسبه.(مثل عريب) -ال يغرّ
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فقهية



الوضوء 

ــادره  ب ـــده  وال مــع  حسن  اجتمع  حاملا 
بسبب  الوضوء  يمكنني  مل  اذا  بالسؤال 

مرض معني فكيف اتوضأ؟
- إذا مل تستطع، يمكن أن يوضئك غريك، 
فريفع يدك ويغسل هبا وجهك، ثم يغسل 
هبا يديك، ويمسح بكفك اليمنى رأسك، 

ثم بكفيك رجليك بنداوة يديك.
اثــنــاء  عليك  ــب  جي ــا  م ألكــمــل  ـــود  اع

الوضوء..
د - أن ال يكون هناك حائل يمنع وصول 
ماء الوضوء إىل البرشة كالصبغ والصمغ 
وطالء األظافر للنساء وغريها، علام بأن 

الدسومة ال ترض وال حتجب.
يمنعك  سبب  هناك  يكون  ال  أن   - ه  
وجب  وإال  كاملريض،  املاء  استعامل  من 

عليك التيمم بدال من الوضوء.
- متى ينتقض وضوئي؟

سبعة:  ونواسخه  الــوضــوء  نواقض   -
النوم،  الريح،  الغائط،  البول،  خــروج 
والسكر،  كاإلغامء  العقل  يزيل  ما  كل 

(راجع  واملتوسطة  القليلة  االستحاضة 
حوارية االستحاضة)، واجلنابة.

عامة  بقواعد  حواريتي  سأختتم  واخريا 
عن الوضوء تنفعك..

شك  ثم  توضأ  من  كل  األوىل:  القاعدة 
وضــوؤه  وزال  انتقض  هــل  ذلــك  بعد 
بقي  أو  املاضية  السبعة  النواقض  بأحد 
عىل طهارته، فهو باق عىل طهارته.. عىل 

وضوئه.
- مثال..؟-

ذلك  من  متأكد  أنــت  صباحا  توضأت 
الظهر  صــالة  وقــت  حــل  وحــني  اآلن، 
دخلت  هل  فشككت  تصيل،  أن  أردت 
وضوؤك  فانتقض  وضوئك  بعد  املرافق 
أم مل تدخلها فبقيت عىل طهارتك، حينئذ 

تقول: أنا متوضئ، وتصيل.
القاعدة الثانية: كل من مل يتوضأ أو توضأ 
بعد  شك  ثم  ــوؤه،  وض وزال  وانتقض 
فهو  يتوضأ؟  مل  أو  ثانية  توضأ  هل  ذلك 

غري متوضئ.

- مثال..؟
وحني  صباحا،  نومك  من  استيقظت   -
حل وقت صالة الظهر أردت أن تصيل، 
بعد  توضأت  هل   تر الشك،  فدامهك 
استيقاظي من نومي أو مل أتوضأ، حينئذ 

تقول إين غري متوضئ فتتوضأ وتصيل.
القاعدة الثالثة: كل من توضأ وانتهى من 
بعد  وضوئه  صحة  يف  شك  ثم  وضوئه، 

فراغه منه، فوضوؤه صحيح.
- مثال..؟

وانتهيت من وضوئك،  مثال  - توضأت 
بعد ذلك، تر هل غسلت  ثم شككت 
غسيل  هــل  أو  أغــســلــه؟  مل  أم  وجــهــي 
حينئذ  ال؟  أم  صحيحا  ــان  ك لوجهي 

تقول: وضوئي  صحيح.
- وإذا شككت يف مسح الرجل اليرس؟

- تعيد مسحها إال إذا كنت قد دخلت يف 
عمل آخر بدأت بالصالة مثال أو حدث 
تعتني  ال  فإنك  املواالة  فوت  بعد  الشك 

بالشك حينئذ.

حوارات فقهية
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كانَ هناك شيخ يعلم تالميذه العقيدة
هلم  يرشحها   » اهللا  إال  إله  ال   » يعلمهم 

يْها لَ يربيهم عَ
بـببغاء  الشيخ  تالمذة  أحد  جاء  يوم  ويف 
الطيور  تربية  حيب  الشيخ  وكان  له  هدية 

والقطط
وكان  الببغاء  الشيخ  أحب  األيام  ومع 
الببغاء  تعلم  حتى  دروسه  يف  معه  يأخذه 

نطق كلمة
« ال إله إال اهللا» !!

… ويف مرة وجد  فكان ينطقها ليل وهنار 
التالمذة شيخهم يبكي بشدة وينتحب

وعندما سألوه قال هلم :
قتل قط الببغاء

فقالوا له هلذا تبكي ‼
إن شئت أحرضنا لك غريه وأفضل منه

… ولكن  الشيخ وقال : ال أبكي هلذا  رد 
أخذ  الببغاء  القط  عندما هاجم  أنه  أبكاين 
كان  أنه  مع  مات  أن  اىل   ويرصخ  يرصخ 

يكثر من قول ال إله إال اهللا.
إال أنه عندما هامجه القط نسيها ومل يقم إال 

بالرصاخ‼
ألنه كان يقوهلا بلسانه فقط ومل يعلمها قلبه 

ومل يشعر هبا ‼
ثم قال الشيخ : أخاف أن نكون مثل هذا 
الببغاء نعيش حياتنا نردد « ال إله إال اهللا» 
بألسنتنا وعندما حيرضنا املوت ننساها وال 

نتذكرها ألن قلوبنا مل تعرفها
عدم  من  خوفا  يبكون  العلم  طلبة  فأخذ 

ـّه». الصدق يف « ال إله إال الل
ونحن هل تعلمنا « ال إله إال اهللا « بقلوبنا

من  أعظم  السامء  إىل  يشء  إرتفع  ما 
األرض  إىل  يشءٌ  نزل  ال  و   ، اإلخالص 
اإلخالص  بقدر  و   ، التوفيق  من  أعظم 

يكون التوفيق .
اللهم أرزقنا اإلخالص يف القول والعمل

درس «ال إله إال اهللا» !!

هل تعـــــلم
زنجبار  بني  كانت  التاريخ  يف  حرب  اقرص 
وانجلرتا يف عام ١٨٩٦ حيث دامت ٣٨ دقيقة 

بعد استسالم زنجبار!
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من هنا وهناك



جدير بنا ان نجعل مكانا 
خاصا لعزل اخلبز عن 

النفايات ... 
معا خلطوة نحو االفضل..

العائلة

وقد  األفريقي  اخليار  أو  ميالنو»  «آكا 
صحراء  يف  الفاكهة  هذه  عىل  عثرت 
كاليفورنيا  يف  اآلن  وتزرع  كاالهاريدا 
ونيوزالندا، والغريب يف هذه الفاكهة اهنا 
تشبه الشامم يف اخلارج واخليار يف الداخل 

ولكن هلا مذاق الليمون.

الغريبة  التسمية  هذه  اكتسبت  بوذا»  «يد 
يف  توجد  كام  الكف،  أو  اليد  تشبه  ألهنا 

املناطق اجلبلية يف اهلاماليا.

«اجلابوتيكابا» فاكهة برازيلية تشبه حبات 
العنب، متتلك قرشة قاسية ونموها بطيء 

عىل جذع شجرة عمالقة.

فاكهة األسيوية هلا مذاق وطعم  «اجلاك» 
األناناس وتعترب أضخم فاكهة يف العامل.

من  اللون  وردية  فاكهة  «مانغوستني» 
عىل  تنمو  داكنة،  قرشة  ذات  الداخل 
يف  وتتواجد  اخلرضة  مستديمة  شجرة 
ماليزيا وأندنوسيا، يؤكل لبها ذو اخلمسة 

فصوص وهلا مذاق الليمون.

ماليزيا  يف  الفاكهة  هذه  تزرع  «رامبوتان» 
يتوجب  محراء  جلدية  قرشة  ذات  وهي 

تقشريها لتؤكل.

عدســـــة

اغرب ستة فواكه في العالم
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مصوٌر حربٌي
 بعد فقد ساقيه 

يعقد قرانه 
في المستشفى 

عقد املصور احلريب اجلريح «أجمد عبد سامل» 
قرانه يف مستشفى الكفيل بمحافظة كربالء 
املقدسة، والذي فقد ساقيه يف معارك حترير 
جزيرة اخلالدية، الواقعة بني قضاء الفلوجة 

ومدينة الرمادي يف حمافظة االنبار.
بحصوله  احساسه  عن  اجمد  واعرب 
فداءً  فقدته  ما  قائال:  الرشف،  وسام  عىل 
لبلدي، وقد توافد مئات الزائرين اىل اجمد 
سامحة  بينهم  من  وكان  وتفقده،  لزيارته 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الصايف  أمحد  السيد 
أجمد  حادثة  ذكر  والذي  املقدسة  العباسية 
 ٢٠١٦/٨/٥ املوافقة  معة  اجلُ طبة  خُ يف 

رها  يسطّ بدالالهتا  عظيمة  انسانية  كقصة 
العراقيون. 

فقال:  القران  عقد  احداث  سامحته  وقص 
ساقيه،  كلتا  وبُرتت  بليغة  كانت  «إصابته 
املستشفى،  يف  وهو  يسمعني  الرجل  اآلن 
فبعد هذه اإلصابة  وهو رجل موضوعي، 
أفاقَ وطلب من أهله أن يعتذروا هلذه املرأة 
وعندما  اخلاص،  لوضعه  نسبة  (خطيبته) 
وسمعوا  البنت،  أهل  إىل  اخلرب  وصل 
ما  عكس  عىل  كانت  فالنتيجة  بإصابته 
وا (احلديث بحاجة  فاألهل أرصّ ظنّ هو، 
عن  تعجز  الكلامت  فبعض  مشاعر  إىل 

وصف حقيقة بعض ما عندنا من طاقات، 
ما  وبعض  نفوس  من  عندنا  ما  وبعض 
النفس،  يف  سخاء  ومن  قلوب  من  عندنا 
نساء  وفيه  رجال  فيه  الوطن  هذا  وحقيقة 
وعوائل ورضوري عىل القائمني أن يلتفتوا 

وهيتموا». 
األهل  أن  كانت  «النتيجة  سامحته  وتابع   
وجاءوا  املستشفى،  يف  القران  نعقد  قالوا 
فعال قبل يومني وانعقد القران يف املستشفى، 
بعد مخس سنوات من اخلطوبة واالنتظار»، 
ودعا سامحته لعائلة زوجة اجمد التي قبلت 
وترشفت بالرجل الذي اوىص بان «تكون 
ألن  بالتوفيق  احلبيب،  لبلده  فداءً  قدماه 
صاحلة  لذرية  منتجة  كريمة  ارسة  تكون 

للدفاع عن البلد واملقدسات».
 فمن ضحى بساقيه فداءً لبلده مل تضحِّ به 
عائلة خطيبته؛ بل جاءوا اىل املشفى إلجراء 
االعالمي  املقاتل  وبني  بينها  ما  العقد 
من  ضحيت  وقد  لنا  رشف  انت  خماطبيه 
لتكتمل  نتخىل عنك!  فكيف  العراق  اجل 
كافل  هبام  ويتكفل  ذهبية،  بحلقة  قصتهام 

اللواء بجعلهم حتت رايته جمتمعني. 
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اجتماعية





من  بكثري  االجتامعيُّ  الواقعُ  يغصُّ 
الكثري  أحداثها  بني  حتوي  التي  القصص 
يف  تتكرر  قصص  واآلالم،  اهلموم  من 
كثري من األرس، نذكر إحداها كي نعترب هبا 

ونتجنب أخطاءها:
أكثر  كانتا  صديقتني  جارتني  أنَّ  حيكى      
إحدامها  تذوب  محيمتني  أختني  من  قرباً 
ما  وهذا  وإخالصاً..  والءً   األخر يف 
وبعد  طوال..  لسنوات  احلال  عليه  استمر 
األكرب  لالبن  االقتصادي  الوضع  حتسن 
الوظيفة..  عىل  حصوله  عقب  إلحداهن 
بالزواج وكانت  بدأت األم باإلحلاح عليه 
احلميمة  واألخت  للجارة  الوحيدة  االبنة 
كان  ولكنه  مقرتحاهتا..   إحد العزيزة 
هذا  يف  االستعجال  وعدم  التأين  يفضل 
ابنة  خلطبة  رجل  تقدم  يوم  وذات  األمر.. 
عائلته  عند  الوضع  ج  أجّ ما  وهذا  اجلريان 
وعند أمه بالذات التي ذرفت دموعاً غزيرة 
املؤدبة)  (النظيفة  الفتاة  تلك  ستفقد  ألهنا 

التي  وبعد  دوماً..  عنها  تعرب  كانت  كام 
واللتيا وافق عىل مقرتح أمه وأقنعته أخواته 
املعرفة..  حق  يعرفوهنا  التي  بالبنت  أيضا 
عىل  اجلريان  فضله  أن  بعد  الزواج  ويتم 
عىل  عموماً  األمور  وجتري  اآلخر  الرجل 

أحسن حال.. ولكن !! 
   كام هو احلال الغالب عند معظم األرس البد 
ر صفو احلياة  أن تظهر املنغصات التي تعكّ
والطباع،  واملشارب  األمزجة  الختالف 
فقد  مالئكة..  وليسوا  الناس  هم  فالناس 
املزاج وله أخت جاهلة  أمه عصبية  كانت 
دوماً  نفسها  تظن  اللسان  سليطة  رعناء 
الباطل   سو  هتو ال  وهي  حق  عىل 
التحسس  شديدة  زوجته  وكانت  مركباً!! 
إذ كانت  أحياناً  التافهة  املواقف  من بعض 
تلتزم الصمت والكآبة تعلو وجهها عندما 
تتأثر من كلمة أو موقف معني وهذا ما كان 
يضايقه بادئ األمر ولكنه اعتاد عىل جتاوز 
د املوقف لوحده،  ذلك بعدم املباالة كي يربّ
ولكن ذلك مل يرضِ األم التي كانت تتدخل 
يف كل يشء بل واألخت التي كانت ال هيدأ 

هلا بال إال إذا ازداد الوضع تأزماً حتى بعد 
أن تزوجت وانتقلت إىل بيتها املستقل!!.. 
ومتيض ست سنوات عىل الزواج، ثم جاء 
وكانت  ليتزوج  األصغر  ألخيه  الدور 
جاهلة   - الشديد  األسف  مع   - الزوجة 
مةً أيضاً والعياذ باهللا.. وهنا  مهذارة بل ونَامّ
معاناة  مراحل  من   أخر مرحلة  بدأت 
االبن األكرب.. فام إن كانت تسمع من األم 
وأهلها  زوجته  حول  حديثاً  األخت  أو 
مطلقة))!!  ((بأمانة  إليها  توصله  حتى 
االبن  عند زوجة  احلقد  نار  ج  أجّ ما  وهذا 
بدأ  وهكذا  زوجها..  عائلة  جتاه  األكرب 
االنفصال بني اجلارتني احلبيبتني، فال تزور 
إحدامها األخر إال يف بعض املناسبات!! 
وهو تواصل شكيل ال غري، ومتر السنوات 
النفسية  اآلالم  وتزداد  األحداث  وتتواىل 
يف  تكن  مل  والتي  بالذات  األكرب  لالبن 
حسبانه يوماً من األيام وأضحى بني جبلني 
نتساءل:  وهنا  قرار..  له  هيدأ  وال  نار،  من 
أين اخللل؟ وما هو عالج هلذه املشكلة شبه 

املستعصية؟ 

ِعْنَدَما َتْخَتِلُف ا�ْمِزَجُة..
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مفيد  هو  ما  كل  فيها  يُقدم  احلسيني،  العطاء  يف  مضت  أعوام  ستة  
الفكرية  أبواهبا ونوافذها  املسلمة، عرب  العائلة  فرد يف  ونافع وممتع لكل 
املسلم،  الفرد  من  ويطور  ن  ويُمكِ خيدم  فيام  اهتاممها  مكرسةً  والثقافية، 
السالم) ومشرية من خالل حمطات  البيت (عليهم  آثار أهل  مستعرضة 

رب والدروس. حياهتم الرشيفة للعِ
تبثُ شهريا عرب سلسلة  احلرة،  الكلمة  أعوام ساجدات يف حرضة  ستة 
يُستفتى، وما  ، وما ورد يف األثر، وما  املعرفة ما جدَّ املتنوعة يف  نوافذها 
وفنون  وتراث  أدب  بني  ما  القلم..  ورصير  الفكر  إرهاصات  تُظهره 

وبطوالت..
خياطبه  مجهورا  صحفي  إصدار  لكل  أن  الكريم  القارئ  عن  فى  خيُ ال 
األثر  خالل  من  ويوجهه  أفكاره،  ويناقش  اهتامماته،  عند  ويقف 
تابه من منهل العرتة املحمدية  اإلسالمي والفكر السليم الذي يستقيه كُ
الظواهر  ليُشخص  واستطالعاته  استبياناته  خالل  من  وكذلك  العطرة، 
االجتامعية واحلاالت النفسية يف الوسط الكربالئي عىل اخلصوص كون 
املجلة صادرة يف كربالء املقدسة، وكذلك عراقيا، ألهنا تصدر من خري 
واجهة  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  لإلنسانية،  منارا  يكون  أن  يمكن  ما 

األحرار وقبلة العاشقني يف العامل.   
يف  األدبية  الصفحات  مسؤول  الظاهر  عباس  طالب  األديب  وحتدث 

«العائلة المسلمة»
تدخل عامها السابع مكللًة ببشائر انتصارات 
الحشد المقدسالحشد المقدسالحشد المقدس
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تقارير



املجلة عن هذه املناسبة قائال: «مع مرور ستة  
أعوام من عمر جملة «العائلة املسلمة» ودخوهلا 
عامها السابع  ال يسعا إال أن أبارك أوال للقراء 
الكرام الذين واكبوا صدور املجلة منذ صدور 
عددها األول، وحلد هذا العدد ( ٦٤)، وثانياً 
متقدما   ، أيضاً املجلة  حترير  كادر  يف  للزمالء 
والتقدير  املناسبة،  هبذه  التهنئة  آيات  بأسمى 
وما  بذلوها  التي  الكبرية  للمجهودات  العايل 
البهية  بحلتها  املجلة  إخراج  يبذلوهنا يف  زالوا 

لتكون يف أيدي القارئ الكريمة».
ومتاعب  جهود  هناك  «طبعاً  الظاهر  ويتابع 
شهريا،  املجلة  إصدار  سبيل  يف  بذل  تُ كبرية 
ومواصلة التجدد باستمرار إن شاء اهللا تعاىل، 
وهذه  األفضل،  لتقديم  الدؤوب  وسعيها 
واضح..  بشكل  للعيان  تبدو  ال  قد  اجلهود 
قطعا  لكن  الكواليس،  خلف  حتدث  كوهنا 

يدركها املشتغل بالصحافة واإلعالم».
العتبة  يف  املعنيون  توجه  الظاهر  ويوضح 
وفق  املجتمع  نواة  ملخاطبة  املقدسة  احلسينية 
التغيري  «منذ  قائال:  اإلعالمي  اخلطاب  آليات 
من  جانب  ملء  حماولة  عىل  العراق  يف  الكبري 
من  جزء  وسدّ  املجتمع،  يف  الثقايف  الفراغ 
النقص احلاصل الذي أحدثته احلقبة السوداء 
عىل  السيام  الطواغيت،  حكم  من  املاضية 
يف  العمل  خطورة  وإدراك  األرسة،   مستو
متثل  إنام  األرسة،   أعني  كوهنا،  املجال..  هذا 
واألخت  باألم  متمثلة  الصغرية  املجتمع  نواة 

اىل  إضافة  طبعا  الخ،   ... والبنت  والزوجة 
رشحية األطفال والشباب وغريهم من رشائح 

.«املجتمع األخر
املجلة  يف  األدبية  الصفحات  خيص  ما  ويبني 
اهلادف  الطرح  تراعي  زالت  وما  كانت  «فقد 
العصمة  بيت  أهل  وفكر  ملنهجية  واملوايل 
القصائد  طرح  يف  سواء  السالم)  (عليهم 
التفعيلة  شعر  من  أم  كانت  عمودية  الشعرية 
القارئ  ارتباط  تقوية  وحماولة  النثر،  أم 
خالل  من  السامية  والقيم  النبيلة  باملفاهيم 
القصة  يف   األخر األدبية  املواضيع  انتقاء 
حماولة  إىل  إضافة  وغريها،  واملقالة  واخلاطرة 
 الوالدات املباركة ألئمة اهلد املواكبة لذكر
(عليهم السالم)، وكذلك للمناسبات الدينية 
املجلة عىل  أن حتافظ  أملنا كبري يف   ..األخر
بقاء  إن  عن  منوها  املنوع»،  التثقيفي  مسارها 
عني الطموح ستبقى  ترنو اىل تقديم األفضل 

إن شاء اهللا.
النعمة  حسني  والكاتب  الصحفي  يبني  فيام 
«سكرتري التحرير» الذي واكب انطالقة املجلة 
إصدارها  قبل  «املجلة  إن  هلا  عدد  أول  من 
اإلعالمي  كادرها  اهتامم  شغلت  األول 
ستتناوهلا  التي  واألبواب  تسميتها  من  بدءا 

ونوافذها الثقافية والدينية».
عبد  الشيخ  سامحة  موافقة  «بعد  ويضيف 
وإرشاف  إصدارها  عىل  الكربالئي  املهدي 
التي  املتبنيات  وفق  البنّاء،  الدين  سعد  السيد 

استقر عليها رئيس حتريرها والكادر اإلعالمي 
القعدة  ذي  شهر  يف  إصدار  أول  فانطلق   ، هلا 

احلرام ١٤٣١ للهجرة».
املجلة تضمنت حتقيقات  موضحا أن «أبواب 
وتقارير  العائلة،  ختص  جماالت  يف  صحفية 
واألرسية،  النسوية  النشاطات  هي  مادهتا 
ذكر  مع  واللقاءات  املقاالت  اىل  إضافة 
يف  خوالد  لنساء  مرشقة  تارخيية  صفحات 

التاريخ اإلسالمي».

ويشري اىل «اهتامم املجلة يف عامها املنرصم بفتح 
باب (حشدنا) الذي يرصد قصص انتصارات 
معززةً  الشهادة  ميادين  يف  الشعبي  احلشد 
بصور بطوالت الذين هبوا للذود عن الوطن 

والدفاع عن مقدساته وتراثه وترابه وماءه». 
 (٣٦) من  تتكون  «املجلة  أن  النعمة  ويتابع 
متواضعة  ملجلة  آخر  وجه  وهي  صفحة، 
كانت تصدر قبل ما يقارب من  مخس سنوات 
باسم (الزينبية) ألول إصدار من جملة «العائلة 
رفع  لرضورة  نتيجةً  وجاءت  املسلمة»، 
العراقية  للعائلة  واإلسالمي  الثقايف   املستو
األرضية  نوجد  أن  فحاولنا  املرأة،  وحتديدا 
اخلصبة إلنامء هذا املكون األسايس يف املجتمع 

العراقي ثقافيا وتربويا وإسالميا»..

القارئ  ارتباط  تقوية  وحماولة  النثر،  أم 
خالل  من  السامية  والقيم  النبيلة  باملفاهيم 
القصة  يف   األخر األدبية  املواضيع  انتقاء 
حماولة  إىل  إضافة  وغريها،  واملقالة  واخلاطرة 
 الوالدات املباركة ألئمة اهلد املواكبة لذكر
(عليهم السالم)، وكذلك للمناسبات الدينية 
املجلة عىل  أن حتافظ  أملنا كبري يف   ..األخر
بقاء  إن  عن  منوها  املنوع»،  التثقيفي  مسارها 
عني الطموح ستبقى  ترنو اىل تقديم األفضل 

النعمة  حسني  والكاتب  الصحفي  يبني  فيام 

التاريخ اإلسالمي».

واألخت  باألم  متمثلة  الصغرية  املجتمع  التي نواة  املتبنيات  وفق  البنّاء،  الدين  سعد  السيد 
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القصة: 
قضاء  يف  احلارة  متوز  شهر  ليايل  من  ليلة  يف 
دخلت  املقدسة،  كربالء  بمحافظة  اهلندية 
 احد اىل  جودة)  عيل  (رقية  الطفلة  والدة 
طفلتها  لعالج  طلبا  كربالء،  يف  املستشفيات 
ذات السبعة أشهر، نتيجة ألصابتها بالتهاب 
معوي حاد، ما دعا احد املضمدين املوجودين 
فقط يف املستشفى ليبادر بوضع (كانونة) كام 
انه  حيث  وباخلطأ  الطفلة،  يدّ  يف   – تعرف 
عشوائي  بشكل  بل  الوريد،  يف  يضعها  مل 

ذلك،  من  ساعتني  بعد  يدها  بتورم  تسبب 
ما حدا باألم أن ترسع لنجدة طفلتها مطالبةً 
السبب  ملعرفة  باإلرساع  املضمدين  احد  من 
املثبت  الرشيط  إن  العذر  وكان  التورم،  من 
للكانونة (البالسرت) كان ضاغطا عىل يدها، 
الكانونة  إخراج  منه  املذهولة  األم  فطلبت 
واستبداهلا، لريد عليها ذالك املضمد: «نحن 
»، لكن وجعها عىل طفلتها  لسنا فارغني لكِ
دعاها بان تبادر القول إن مل تسحب الكانونة 
ذلك  ليبدأ  الكانونة،  فسحب  انا،  سأسحبها 

الكانونة  زرق  مكان  من  باخلروج  الدواء 
دون توقف، ما أثار استغراب األم!! فسألت 
فأجاهبا:  الدواء؟  خروج  سبب  عن  املضمد 
حرشة!!»،  قرصتها  قد  تكون  أن  «جيوز 
يربر  ال  الذي  قوله  من  وانصدمت  فتنهدت 
أو  اخلفر  بالطبيب  فطالبتهم  فعله،  سوء 
معاون طبيب؟ فاخربوها بعدم وجود طبيب 

خفر يف املستشفى!!.
فبقيت األم تعدُّ دقائق الليل القايس، حتسب 
كان  الذي  الصباح  ويطل  لينقيض  ساعاته 

«رقية»؟!

مجلة «العائلة المسلمة» تكشف خفايا الموضوع



َمْن وراَء بتر ذراع 
الرضيعة

               






تحقيقات 
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يضمرُ رشّ األيام القادمة عىل الطفلة، فهو مل 
خيرب به بعد لسان ذاك اليوم املشؤوم..

وجاء الصباح مع ارتفاع حاد لدرجة حرارة 
األم  فخرجت  الورم،  يف  وزيادة  الطفلة 
تبحث  األطفال  ردهة  من  بطفلتها  املسكينة 
ساعتني،  مدة  املستشفى  يف  طبيب  أي  عن 
ليوعز  الثامنة  الساعة  مع  الفرج  جاء  أن  اىل 
ثم  الطفلة..  لذراع  سونار  بأخذ  الطبيب 
حتويلها اىل املستشفى العام يف مركز املحافظة، 
نتيجة حلصول خثرة يف احد الرشايني وحتديدا 

يف الطرف العلوي األيمن..
معاناة  لتقايس  الثاين،  للمستشفى  وصلت 
بقيت  حيث   ، ثانٍ مستشفى  يف  آخر  وإمهاال 
 ١١:٣٠ الساعة  (من  طفلتها  نجدةَ  منتظرة 
قبل الظهر اىل الساعة ٤:٣٠ عرصا)، ليكون 
االيعاز فقط برفع ذراع الطفلة لثالثة أيام، ثم 
قرر بعدها الطبيب املتابع للحالة يف املستشفى 
أنامل  بعد ذلك  لتصبح  فتح رشيان،  بعملية 
بالتصاعد  االلتهاب  ويبدأ  سوداء،  الطفلة 
القرار الطبي ببرت  نحو الذراع، ما استوجب 
ري)  نكَ (الكَ بمرض  أصيب  ألنه  الذراع؛ 
لعيادته  الطبيب  وزيارة  والدهيا،  موافقة  بعد 
اخلاصة خارج املستشفى، هذا ما رصحت به 

أم الطفلة.
تتوقف  مل  املأساة  لكن  الطفلة،  ذراع  برتت 
استمرار  مع  استمرت  بل  احلد،  هذا  عند 
سيبينه  ما  وهو  البرت؛  بعد  بالتزايد  االلتهاب 

الحقت  الذي  التقرير  هذا  يف  الطفلة  والد 
أطرافه جملة «العائلة املسلمة» لتنرش تفاصيل 
احلادثة واستمرار هذه املآيس الصحية املؤملة 
اإلمهال  نتيجة  وأطفالنا  اإلنسانية  بحق 

والتقصري والالمباالة يف مستشفياتنا..

استياء وشكو
املسلمة»  «العائلة  ملجلة  حتدث  الطفلة  والد 
لتحشيد  إعالميا  شكواه  بتصعيد  وخصها 
الذي  واإلمهال  التقصري  حول  العام  الرأي 
يعاين منه املواطنون يف املستشفيات، وحتدث 
حصل  ماذا  يستوعب  مل  بعدُ  وكأنه  مذهوال 
لفلذة كبده؟ تلك الطفلة التي ستعيش معاناة 
ه، فقال: «عند الساعة  هذه احلادثة عمرها كلِّ
الليلة  العارشة أو العارشة والنصف يف تلك 
مع  زوجتي  املستشفى  دخلت  املشؤومة 
التهاب معوي، واليوم وبكل  طفلتي بسبب 

بساطة ابنتي بذراع واحدة».
شكواي انقلها لسيدي اإلمام احلسني (عليه 
طفله  يف  بمصابه  نفيس  واصربّ  السالم) 
املقدس،  رضحيه  مالمسا  املذبوح،  الرضيع 
وحيدوين األمل انه وسيلتي للتصربّ عىل ما انا 

فيه من بلو وحزن..
وقف  احلسيني  املذبح  شباك  وعند 
يا  موالي..  يا  حسني..  «يا  ينادي 
منهمرة،  ودموعه  بكى،  ثم  حسني» 

تعاىل  باهللا  حمتسب  صابر  متأسٍ  وقلبه 
وباسمه املنتقم.

استمرار االلتهاب
«االلتهاب  أن  رقية  الطفلة  والد  يوضح 
حصل بسبب عدم تبديل الضامدات بصورة 
دورية بعد البرت للطفلة، وكذلك ألهنا مل تتلقَ 

العالج الصحيح يف مستشفى الثاين.
املعالج  الدكتور  «توجيه  اىل  ذلك  ويرجع 
الذي طلب إخراجها من املستشفى وبنيّ له 

أن حالتها جيدة».
قال  املعالج  «الدكتور  أن  رقية  والد  وتابع 
وعند  للعيادة،  أيام  مخسة  بعد  «راجعني  له: 
مراجعته للعيادة اخربه بأهنا ملتهبة، وأعطاه 

دواء حتسست منه (الطفلة رقية)».
ومع حرسة وشجن وتنهد خيربنا والد الطفلة 
ضدّ  حتسس  لدهيا  طفلته  بان  يعلم  مل  أنه 
اىل  يلتفت  مل  الدكتور  إن  وكذلك  البنسلني، 
أية حتاليل؛  هذا األمر ومل يطلب منهم عمل 
املستشفى  يف  اإلبر  زرق  بعالج  اكتفى  بل 
لرقية، وتزايد يف  الذي تسبب بطفح جلدي 

االلتهاب»..
احلادثة واإلعالم   

مل يقترص خرب هذه احلادثة فقط عىل الوكاالت 
كان  بل  التلفازية  واملحاطات  اإلعالمية 
التواصل  بمواقع  املتمثل  البديل  لإلعالم 
الذي  اخلرب  تصعيد  يف  شأن  االجتامعي 
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العمر  من  تبلغ  رضيعة  «طفلة  أن  خالصته 
إلمهال   أخر ضحية  تعد  شهور،  سبعة 
القطاع الطبي العام، وأخطاء طبية مستمرة».

نرشت  التي  وتويرت،  بوك  الفيس  صفحات 
املأساوية  احلادثة  تفاصيل  ونقلت  اخلرب 
الناجتة عن الالمباالة وغياب اإلنسانية وعدم 
والشعور  املواطنني،  أرواح  عىل  احلرص 

باملسؤولية واإلنسانية..
هذا ما دعا الكثري من النشطاء املدنيني إنسانيا 
ممن مل يألوا جهدا، للتحرك ومتابعة حيثيات 
والدها  من  كل  الطفلة،  ذوي  مع  املوضوع 
السيد (عيل جودة كتاب) املكنى بايب زينب، 
ووالدهتا، ومع مجع من املسؤولني حول هذا 

امللف..

نتائج إجراءات جهات حكومية 
ومدنية

جمريات  تابعت  «العائلة»املسلمة»  جملة 
السابع  ففي  العام،  الرأي  اىل  لتنقلها  احلادثة 
اجلاري،  عامنا  من  آب/أغسطس  شهر  من 
قد اجتامع يف قاعة قائممقامية قضاء اهلندية  عُ
وبحضور ذوي الطفلة وعضو جملس حمافظة 
القضاء،  يف  اخلدمات  جلنة  رئيس  كربالء 
وقائممقام  اهلندية،  قضاء  جملس  ورئيس 
قضاء اهلندية، ومدير عام دائرة صحة كربالء 
دائرة  يف  التفتيش  قسم  ومدير  املقدسة، 
وحضور  اهلندية  مستشفى  ومدير  الصحة، 
والتوصل  احلادثة  ملناقشة  مدنيني،  ناشطني 

اىل عدة نتائج:
يف  مدنية   دعو الطفلة  والد  يقيم  ١.أن 
يف  العادل  بالتحقيق  فيها  يطالب  القضاء 
 ،تقصري املسببني وقد تم فعال إقامة الدعو
وهي حتظى بمتابعة النشطاء املدنيني للتعرف 

عىل النتائج التي يفرزها التحقيق..
٢.تم تشكيل ثالث جلان لتحديد جهة اخللل 
من الناحية الفنية والتي أدت للوصول حلالة 
برت يدِّ  الطفلة، فإما أن يكون اخللل علميا او 
دوائيا او وقائيا.. ويف أي من احلاالت سيتم 

تزويد املهتمني بالنتائج..
قبل  من  عاجلة  حتقيقية  جلنة  تشكيل  ٣.تم 

قسم املسؤولية الطبية التابع اىل مكتب الوكيل 
الفني وبأمر من وزيرة الصحة..

جملس  اىل  عاجل  طلب  تقديم  ٤.سيتم 
مايل  مبلغ  استحصال  بخصوص  املحافظة 
يساعد  لكي  املجلس  إيرادات  من  خيصص 

.. ذوهيا عىل رصفيات العالج ابتداءً
تعاملت  فقد  الصحة  دائرة  إدارة  ٥.أما 
من  وطلبت  املوضوع  مع  ومهنية  بإنسانية 
أي  عن  والتنازل  الرتاجع  عدم  الطفلة  والد 
أقىص  اختاذ  يف  معه  وهي  يقيمها   شكو
القانون اإلداري عند  يتيحها  التي  العقوبات 
اجلهة  كانت  ومهام  التحقيق  نتائج  ظهور 

املقرصة..
قرار  عىل  املدنيني  الناشطني  استحصال   .٦
أي  يف  ورعايتها  الطفلة  بمعاجلة  وزاري 
مرىض  وتأهيل  عالج  يف  تتخصص  دولة 

األطراف.. 

وعود مل تنفذ!
يف  الوعود  من  مجلة  أن  الطفلة  والد  ينقل 
ومتابعة  املقرصين  وحماسبة  الطفلة  معاجلة 
احلالة وعد هبا بعض املسؤولني وجهات من 

احلكومية املحلية.
فيام نقلت وكالة نون اخلربية أن «جملس حمافظة 
كربالء، شدد يوم الثالثاء ٢٠١٦/٨/٩ عىل 
رضورة الكشف عن املقرصين بقضية الطفلة 
ت عىل منح الطفلة  «رقية» ومعاقبتهم، وصوّ
قطعة ارض سكنية ومبلغ ١٥ مليون دينار».

ه والد الطفلة مبتورة الذراع عن توجيهه  ونوّ
دعو قضائية اىل وزيرة الصحة ملحاسبة مجيع 
املقرصين من أطباء ومعاجلني ومضمدين يف 

حادثة طفلته رقية..
والشكر  باالمتنان  تقدم  ذاته  الوقت  يف 
للنشطاء املدنيني ملساعدته والوقوف معه، كام 
تقدم بخالص شكره للعتبة احلسينية املقدسة 
طفلته  عالج  وتبني  ملساعدته  سارعت  التي 

خارج العراق. 

تحقيقات
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مبادرة رسيعة
مدير  البنّاء»  الدين  سعد  «السيد  أوضح 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  مكتب 
الغراء  «األحرار»  جملة  نرشته  تقرير  يف 
الصادرة عن إعالم العتبة احلسينية املقدسة يف 
العتبة  عددها (٥٥٥)، مجيع تفاصيل مبادرة 

املقدسة يف عالج الطفلة.. 
العتبة  حرص  عن  التقرير،  خالل  وأعرب 
مع هكذا حاالت أوصت هبا التعاليم الدينية 
إجراءات  يف  لإلرساع  كدافع  السمحاء، 
إصدار جوازات السفر لألب واألم والطفلة، 
وهتيئة أمور السفر اىل بريوت - لبنان، مشريا 
اىل «وجود من يستقبلهم يف املطار ويؤمن هلم 
أمور  من  يلزم  ما  وكل  والسكن  املستشفى 
توصية  بحسب  لبنان  يف  والعالج  الراحة 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
بتحمل العتبة املطهرة بتكاليف عالج «رقية» 

.ومجيع نفقات السفر واملصاريف االخر

رحلة العالج يف بريوتَ
هلا  كانت  كدأهبا  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احلاالت  هذه  مثل  يف  العاجلة  املبادرة 
االنسانية، فأرسعت عرب مكتب االمني العام 
الطفلة  ذوي  مع  للتواصل  املقدسة  للعتبة 
لعالجها وايقاف االلتهاب الذي بدأ يتزايد.. 
مدير  البناء»  الدين  «سعد  السيد  وحتدث 
العتبة بعالج  اهتامم  العام عن  مكتب االمني 
الرضيعة «رقية» وكيف ذللت العتبة املقدسة 
ان  فقال: «بعد  الصعاب لإلرساع بعالجها، 
عدد  طريق  عن  الرضيعة  بحالة  اعالمنا  تم 

الشيخ  سامحة  ه  وجّ املدنيني،  النشطاء  من 
عرضها  برضورة  الكربالئي  املهدي  عبد 
مستشفى  يف  االختصاص  االطباء  عىل 
ويف  السالم)،  (عليه  العابدين  زين  االمام 
بالطفلة،  كبرية  عناية  هناك  كانت  املستشفى 
وتم تشخيص خطر استمرار االلتهاب الذي 

يقتيض ببرت جزء آخر من الذراع».
كبريا  اهتامما  الطفلة  «لقيت  البناء  وتابع 
وجودها  فرتة  طيلة  العالج  اعطاؤها  وتم 
االلتهاب؛  وبقي  املذكور،  املستشفى  يف 
لكن قليل جداً»، منوها عن «توجيه سامحة 
الشيخ الكربالئي باالرساع يف إرسال الطفلة 
لتلقي العالج خارج العراق، فجر اتصال 
جوازات  إلكامل  كربالء  جوازات  دائرة  مع 
خالل  ذلك  وتم  ووالدهيا  املريضة  الطفلة 
قليلة، وهذا يشء تشكر عليه هذه  ساعات  

الدائرة».
الثاين تم اكامل اجراءات  اليوم  ويضيف «يف 
قسم  يف  االخوة  احد  وتكليف  احلجز 

ملرافقتهم  املقدسة  العتبة  العامة يف  العالقات 
اجراءات  واكامل  الدويل  بغداد  مطار  اىل 
بريوت   مطار  يف  باستقباهلم  وكان  السفر، 
الكثرية  ملواقفه  يُشكر  وهو  هاين  احلاج 

وتعاونه الكبري مع العتبة املقدسة».
متطور  مستشفى  اىل  الطفلة  «ادخلت  مبينا 
جداً يف جنوب لبنان يف النبطية وتم ختصيص 
انسجة  طبيب  عليها  لإلرشاف  اطباء  ثالثة 
صحة  وطبيب  عظام  اختصاص  وطبيب 
اطفال عام، وكانت جهودهم مشكورة عىل 
يسيطروا  ان  استطاعوا  حيث  املركزة  العناية 
مل  اجلرح  ان  علام  االلتهاب  من  تبقى  ما  عىل 

يكن ملتئام بشكل تام».
البرت،  ملنطقة  زرع  «اجراء  اىل  البناء  ويشري 
بقيت  اذا  جرثومة  بوجود  النتيجة  وظهرت 
ما  الطفلة،  صحة  عىل  كبريا  خطرا  تشكل 
عناية  يف  تكون  ان  رضورة  االمر  تطلب 
وعالج باملضادات للقضاء عىل هذه اجلرثومة 

خالل ١٠ ايام».
البناء عن شكره لألخوة يف بريوت  ويعرب 
الطفلة  ورعاية  بمتابعة  تكلفوا  الذين 

ووصفهم باألعزاء ومنهم احلاج هاين».
ويشري اىل ان «املرحلة القادمة ان شاء اهللا اذا 
متاثلت الطفلة للشفاء، وبدأ اجللد بالنمو وتم 
القضاء عىل اجلرثومة، فمن املمكن ان توضع 
يد عادية حتى عمر (١٢) عاما، بعدها يمكن 

وضع يد ذكية يمكنها حتريكها».

الطفلة ووالدهيا برفقة منتسب قسم العالقات



بنيَ ثنايا اليتم ها هو ابني يرمتي
نُذكر عند أمري املؤمنني تر هل سَ

هكذا حدثتُ نفيس
حتى أتاين صوت رفيع

أمي: لقد قلتِ إن أيب شهيد
نعم يا بني

أمي ها قد جن الليل ومل يأت أيب
بُني كيف يأيت وهو شهيد ؟!

أمي هذا جارنا حممد أليس أبوه شهيدا، يف كل ليلة يأيت
 وجيلب له الطعام ويلعب معه

وأيب استشهد منذ يومني ومل يأت!
سيأيت يا بني ال ختف لن ينسانا!

متى سيأيت؟ منذ الصباح وانا مل آكل شيئاً
عزيزي قلت لك سيأيت 

سأذهب ألحرض لك الفراش كي تنام..
ومن قال أريد النوم إين جائع وأريد أيب!

قلت لك.. يا عزيزي سوف يأيت!
أمي.. أمي انظري لقد أتى.. لقد أتى أيب

السالم عليكم يا ولدي
عليكم السالم ملاذا تأخرت يا أيب؟

األم: ولكن.. بني..
أيب عندما اكرب سأصبح مثلك قويا

 واستشهد مع سيدي ابن أيب طالب
حسناً يا بني: ال تتأخر
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ادبية



عـــابُ تُ هبا  املبْلِســـونَ  ــــنَّ  ظَ وَ أمرياً   هبا  تَ  رصْ الدارِ  ريبَ  غَ
العــــــذابُ ـــــنِ  مِ أُ مُ  تُ دْ حَّ وَ فإنْ  فيهـــــــا  للتـــوحيدِ  ــاسَ  النَّ ــــوتَ  عَ دَ
تــابُ الكِ ـرَ  كَ ذَ هــــا  طُ رشَ إينِّ  وَ لٍ  ــــــدْ عَ بإمـــــامِ  هـــا  طُ ْ رشَ ولكــــِن 
عــــابُ الشِّ تتْلـوهُ  اإليمــانُ  غدا  بابــــــــاً  والغــــربِ  لِرشقِهــا  نتَ  كُ وَ
عـــابُ والصِّ املصائبُ  ـهُ  عُ قارِ تُ بٍ  رْ ــدَ بـِ وا  ـــرَ سَ للذيـــنَ  فَطوبـــــى 
احلجــــابُ فُ  شِ ينكَ وباملهــديِّ  يبقـــــى  سَ املوىل  مـــن  ــــدٌ  هْ عَ ذا  وَ
وابُ الصَّ  يُر وفَ  سَ للـحــقِّ  بِهِ  الً  ـــدْ عَ وَ قِسطـــاً  وهنـــا  كَ ـــــالُ  يَمْ سَ
بـــابُ الضَّ حُ  فتَضَ يُ مسِ  الشَّ نْدَ  وعِ يبقــــى  الكــــونِ  هبـــــذا  طــاغٍ  فال 
الغيابُ طـــالَ  قدْ  ربِ  الصَّ ـــذا  هلِ فـــــوسٌ  نُ بَتْ  تَعِ ـــــد  قَ فيامـــــواليَ 
ــــالبُ كِ تْ  نَبَحَ نا  ــرِ هْ دَ يف  مْ  وكَ فينــا  اإلســـالمِ  حــــــا  رُ تْ  دارَ م  كَ فَ
صوابُ وال  قــالُ  يُ قٌ  ـــدْ صِ فــال  بانــــــا  رُ فـي  تَربَّـعَ  طـــاغٍ  ــــمْ  كَ وَ
يــــابُ الثِّ هليهـــا  الَ راقَتْ  ــــمْ  كَ فَ ـــوتاً  كُ سُ تْ  دَ غَ احليـــاةِ  فـــــةُ  سَ لْ فَ وَ
بــابُ للُّ اُ ــــلَ  طَ عَ ــا  داهنُ لْ بُ فـــي  وَ تْ  تبارَ هبـــا  امللـــوكِ  وأصــواتُ 
قــابُ العِ ــبَّ  صُ إنْ  األقوالُ  فمـا  علينـــا   بْــر الكُ ـــــةُ  جَّ احلُ ذاكَ  وَ
ــــــــوابُ الثَّ االّ   ـــر يُ زادٌ  وال  ـــــرءٍ  ـَ ملِ بباقيــــــةٍ  نيــا  الدُّ فمــــا 
بابُ الضَّ هبــا  ــوطُ  حيَ بأمــواجٍ  طَّ  الختَ وَ ــداةِ  اهلُ ـــجَ  ْ هنَ ــر  سِ فَ
اخلــرابُ نيــا  وللدُّ سنــى  احلُ لهُ  تبقــــــى  اهللاِ  رســـولُ  نــــا  تُ وأُسوَ
الكتـابُ وَ  هُ احلجتيـنِ   بــر وكُ داً  هْ عَ سنصونُ  الرضا  وبالرايض 
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فه االنرتنيت  ال احد ينكر او يكابر ما خلّ
من مظاهر سلبية اثّرت برشحية الشباب  
الذكور  و االناث وكان هلا نتائج سلبية 
افراد  بني  االرسية  العالقات  عىل  حتى 

االرسة الواحدة.
املشكلة ان الكثري ممن ال يعلم ان هنالك 
تابعة  خارجية  ومؤسسات  رشكات 
ملنظامت اكرب غايتها هدم املنظومة اخللقية 
هلا  فتخصص  االسالمي  للمجتمع 
الشباب،  بغرائز  تتالعب  خاصة  مواقع 
بوك  الفيس  هو  املواقع  هذه  بني  ومن 
هو  والسيئ  حدين  ذا  سيفا  يعترب  الذي 
تستدرج  اعالنات  هنالك  الن   االقو

الشباب.
«تربية  ان  حممد  ابو  االرسة  رب  يقول 
افراد  بني  العالقات  وان  رائعة،  عائلته 
االرسة قوية جدا، وانا اطمئن اىل عائلتي 
زوجتي  تربية  بفضل  اغيب  عندما 
الشباب بدأت  ألبنائنا، لكن مع مرحلة 
بعض ترصفات املراهقة تظهر عىل ولدي 
وكنا نستطيع ان نعاجلها، لكننا االن امام 
وال  هو  ال  تبعيتها  يعرف  ال  مشكلة 

االخر  بالطرف  اقصد  االخر،  الطرف 
تعرف عليها من خالل  التي  البنت  هي 
وبدا  منها،  بالزواج  وفكر  بوك  الفيس 
لعله  البيت  يف  سلبية  ترصفات  يترصف 
يرغمنا عىل الرضوخ ملطلبه، بالرغم من 
انني جلست معه رجال لرجل؛ ألوضح 
له سوء ترصفه هذا، وسألته هل تضمن 
ان هذه الفتاة مل تتعرف اىل غريك؟ وهل 
تضمن اهنا مل تكن تعرف غريك قبلك؟ 

وكان متهورا يف اجابته..
فكرت بأخذ عنوان البنت واحلديث مع 
اهلها، اال انني ترددت خوفا من مشاكل 
العشائرية،  اىل  تصل  وحتى  حتدث  قد 
يف  طالب  انه  رته  وذكّ لولدي  عدت 
ترصف  ان  لك  اين  من  وسالته  الكلية، 
اخترج؟  عندما  اتزوج  اجابني  عليها؟ 
لك  يقول  اال  ختطبها  عندما  له  قلت 
اهلها ماذا تعمل؟ وان قلت طالب فهل 
فان  سنوات؟  ثالث  بانتظارك  يرضون 
قبلوا هبذا فانا ال اقبل به ابدا ألنني انظر 

اىل بنايت مثلام انظر اليها.
هنالك مشاكل حدثت ألصدقائه بسبب 

نفس الترصف اال انه يعتقد بانه يستطيع 
بسبب  الشبابية  الترصفات  هذه  حلها، 
الفيس بوك ستهدم ارسا ان مل يوضعْ هلا 

حل.
املجلة: ان ما ذكرته اخي ابو حممد يعترب 
التي  التي تعاين منها االرس  من املشاكل 
التزامهم  املراهقة  بسن  شباب  لدهيا 
ومثل  املطلوب،   باملستو ليس  الديني 
ان  االمكان  قدر  عليك  احلالة  هذه 
وتتعرف  لولدك  املوبايل  جهاز  تراقب 
عىل اصدقائه، واذا اضطررت من اجل 
للبيت،  االنرتنيت  خدمة  الغِ  العائلة 
له  ممن  احد  عىل  التعرف  وعليك 
الوضع،  هلذا  متفهم  البنت  باهل  عالقة 
والعائلة  البنت  سمعة  عىل  وحريص 
قبل  من  هبا  املغرر  هي  تكون  قد  فلربام 

ابنك فكل االمور جائزة.
التوجيهات  من  تكثف  ان  الدولة  وعىل 
االخالقية من خالل كل وسائل االعالم 
هكذا  يتجنبوا  حتى  للشباب  املتاحة 
مشاكل كارثية بكل ما حتمل الكلمة من 

معنى.
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يف  الناطق  والربنامج  برايل  لغة  إىل  إضافةً 
آخر  تعليمي  أسلوب  هنالك  احلاسوب 
شكل  يتحسس  جيعله  بحيث  للمكفوفني 
هذه  بني  ومن  عنها  يسمع  التي  األشياء 
التي  ة  املجسمّ الفنية  األعامل  هذه  األشياء 
فانه  اسمها  له  ويذكر  يتحسسها  عندما 
هذا  شكل  عن  ذهنه  يف  صورة  ترتسخ 
البنت  شعر  له  يقال  عندما  مثال  االسم 
وحتى يستوعب صورة الشعر الذهنية فانه 
التي رتبت بشكل  الصوف  يتلمس خيوط 
شعر البنت فيستوعب الشكل وهكذا بقية 
موادا  أو  مالبس  كانت  أ  سواء   األدوات 
منزلية أو بعض األدوات التي تستخدم من 

قبل األرسة .
القابلية  تنشيط  يف  يساعد  الدرس  هذا 
كام  عليه  مماهو  أكثر  للمكفوف  الذهنية 
تعمل  بدأت  العاملية  املؤسسات  بعض  ان 

حتى  األبعاد  وثالثي  م  املجسّ الرسم  عىل 
يتلمسها املكفوف فتتكون له صورة يف ذهنه 

عن ماهية الكلمة التي سمعها .
العتبة احلسينية املقدسة أقدمت عىل خطوة 
مركز  بافتتاح  الرشحية  هلذه  خدمة  رائعة 
للمكفوفني  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام 
(عليه  احلسني  اإلمام  معهد  وبضمنه 
تتجاوز أعامرهم (١٢ سنة  السالم)  ملن مل 
املهنية  القابلية  وتطوير  للدورات  ومركز   (
 ،( سنة   ١٢) عمره  جتاوز  ملن  للمكفوفني 
كل  عىل  اعتمدت  فإهنا  ذلك  اىل  إضافة 
تعليم  جمال  يف  ومستجد  حديث  هو  ما 
للعتبة  العاملة  األمانة  وبمؤازرة  املكفوفني 
احلسينية املقدسة التي ذللت كل ما يقف يف 

طريق تطوير هذا املركز ومن اهللا التوفيق.

 
ذوو االحتياجات
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ومن اجل تسليط الضوء عىل خطورة 
من  يصاحبها  ومــا  االســتــئــصــال، 
التقت  مرضية..  ومسببات  أعراض 
جملة «العائلة املسلمة « الدكتورة (مي 
اجلراحة  اختصاص  علوان)  حسن 
مسببات  عــن  لنا  وكشفت  العامة 
طرق  عن  حتدثت  وكذلك  ــرض  امل

الوقاية..  
الــرحــم  اســتــئــصــال  «إن  فــقــالــت:  
إعراء  هــو   (HYSTERECTOMY)
جراحية  عملية  فيه  يتم  جــراحــي 
يد  عىل  عــادة   ــر جتُ الرحم،  ــة  إلزال
طبيب نساء. وقد تشمل إزالة الرحم 
عنق  ــة  إزال األحــيــان  من  العديد  يف 
فالوب،  قناتا  املبيضني،  الــرحــم، 
إن  مبينة  املُحيطة»،  املباين  وبعض 
«ظهور  منها  االستئصال  أســبــاب 
األورام الليفية التي يمكن أن تسبب 
املشاكل،  من  وغريها  والنزيف  األمل 
او هبوط أو انزالق الرحم من مكانه 
الطبيعي يف جسم املرأة إىل قناة املهبل، 
أو  الرحم  برسطان  النساء  إصابة  او 
التهابات  او  املبايض  أو  الرحم  عنق 
النزيف  حــدوث  او  الرحم  ببطانة 

املهبيل غري الطبيعي».

«إن  إىل  مــي  ــورة  ــدكــت ال وأشــــارت 
عملية  أثناء  الرحم  قلع  عمليات 
أوهلا  أسباب  عدة  هلا  يكون  الــوالدة 
وأبرزها: نزف ال يتم السيطرة عليه، 
بعضلة  منغرسة  اجلــارة  تكون  كأنام 
تنفصل  وعندما  تنفصل  وال  الرحم 
احلفاظ  اجل  ومن  قويا،  نزيفا  يكون 
عملية  تتم  (األم)   ــرأة  امل حياة  عىل 
وتابعت  للرحم)»،  قلع   ) استئصال 
بعد  ما  نزيف  هو  الثاين:  السبب  «إن 
والذي  سببه  املعروف  غري  ــوالدة  ال
الرحم  يف  النزف  توقف  عدم  يسبب 
ومن اجل محاية وسالمة األم يتم رفع 
وصول  الثالث:  السبب  أما  الرحم، 
املـــرأة ســن الــيــأس واحــتــامل وجــود 
السببني املذكورين آنفا  لرفع الرحم».

وقاية املريضة
طرق   مي»  «الدكتورة  وأوضحت  
العمليات  ــاء  ــن أث خــاصــة  الــوقــايــة 
الرشيان  القيرصية جيب جتنب إصابة 
يف  حيــدث  وهـــذا  للرحم  الــرئــيــيس 
أمور  هناك  ولكن  نــادرة..  حــاالت 
اخر ال يمكن معاجلتها فالرحم من 
يكون  اجلسم   يف  احلساسة  األعضاء 
فالرشيان  ورهيبا،  خميفا  فيها  النزف 

يكون  كبري،  رشيان  بالرحم  اخلاص 
كبرية  دم  بكميات  فــيــه  الــنــزيــف 
وتصاب املرأة بصدمة دموية خطرية، 
وتنصح  الــرحــم،  لقلع  نضطر  لــذا 
من  أكثر  إجراء  بعدم  املرأة  الدكتورة 
التصاق  تكثر  لكوهنا  قيرصية  عملية 
إذا كانت هناك بطانات  البطن فمثالً 
تكون  فااللتصاقات  مهاجرة  رحم 
التصاقات  فيها  التي  فالعملية  ضعفا 

تأخذ وقتا أكثر».
بإجراء  تقوم  التي  «الطبيبة  ان  مبينة 
املشيمة  ــد  وجت القيرصية  العملية 
تستطيع  الرحم، ال  بطانة  منغرسة يف 
نفسها،  العضلة  نابتة يف  رفعها؛ ألهنا 
احلالة  يف  املشيمة  أن  طبيا  واملعروف 
بعض  يف  وتنبت  غشاء  فيها  الطبيعية 
األوعية الدموية البسيطة، فعند رفعها 
ال تؤثر، ولكن هناك حاالت تغرس 
نفسها يف بطانة الرحم وتصل يف بعض 
احلاالت اىل املثانة وال يمكن فصلها، 
ألن فصلها يسبب نزيفا قويا.. ومثل 
هو  بل  الطبيب؛  بيد  ليس  األمر  هذا 

مقدر من اهللا سبحانه وتعاىل».

د.  مي حسن علوان
 توضُح ا�سباَب الرئيسية في 
استئصال رحم المرأة
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قد  التي  ه  تُ وطلّ ه  حــضــورُ كَ  يَسحرُ
ه  جتدها نادرةً ملن همْ يف عمرهِ، وبراءتُ
املثالية،  شخصيتهِ  عن  ــأرسارٍ  ب تيش 
يرتبطان  ال  أخالقهِ  وحسنُ  هــدوؤهُ 
أمامكَ  فهو  الصغري،  بعمره  أبـــداً 
إلمامه  حبّهُ  دفعه  عالية  بثقة  شخص 
احلسني(عليه السالم) ألن يكونَ خادماً رائعاً 
نجرته وصوتَه  ر حَ تهِ، وليسخّ مَ دَ من خَ
إىل  ا  وإيصاهلِ احلسينية  القضيّة  خلدمةِ 
(املال  الناشئ  عن  حديثنا  ني،  املتلقّ
رسيعاً  وقفنا  الذي  املنكويش)  مهدي 
ات من حياته بسنواهتا القليلة  عىل حمطّ

الكبرية بنجاحاهتا املتتالية.
املنكويش)  بحر  صالح  (مهدي  املالّ 
 ،٢٠٠٤ ــام  ع كــربــالء  مواليد  مــن 
جيذب  أن  جداً  قصريةٍ  بفرتة  استطاعَ 
وكبار  إليهِ  واملحبّني  الناس  أنظارَ 
الذين  أيــضــاً  احلسينيني  ــد  ــروادي ال
يف  ــاركَ  ش حيث  كــثــرياً،  به  أعجبوا 
العديد من املهرجانات واالحتفاليات 
التي تقامُ يف كربالء وخارجها، وكان 
الت توفيقه  من دواعي رسوره ومكمّ
من  بدءاً  له،  ز  واملحفّ الداعمَ  جيدَ  أن 

األمري  عبد  املــال  احلسيني  ـــرادود  ال
األموي الذي كان من سنوات ما قبل 
املجلس  حيرض  اآلن  وحتى   ٢٠٠٣
املرحوم (بحر  بيت جده  احلسيني يف 
الشبل  ــذا  هل تنبأ  ــد  وق املــنــكــويش) 
حيث  ــاهــر،  ب بمستقبل  احلسيني 
بعض  برتديد  ف  يترشّ ما  كثرياً  كان 
لكبار  احلسينية  القصائد  قات  معلّ
احلسينية  األسطورة  أمثال  الرواديد 

محزة الصغري (رمحه اهللا) وآخرين، ثم حالفه 
العامة  ــة  األمــان حتتضن  ــأن  ب ــظ  احل
وبشخص  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
األمام لصناعة  نحو  لتشجيعه ودفعه 
رادود حسينيّ ستتذكره األجيال فيام 
قابلياته  تطوير  جيّداً  أحسنَ  لو  بعد 
حممد  وآل  د  بمحمّ كهِ  متسّ وزيـــادة 

(عليهم أفضل الصالة والسالم).
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عن  املنكويش  مهدي  املال  ث  ويتحدّ
 : قائالً املسلمة)  (العائلة  اء  لقرّ جتربته 
القصائد  بقراءة  شغفي  دفعني  «لقد 
الرادود  حلم  وراء  للسعيِ  احلسينية 
بتنمية  ــدأت  ــب ف ــايل،  ــث امل احلسيني 
التحقت  عندما  القراءة  يف  موهبتي 
التابعة للعتبة  بفرقة احلسيني الصغري 
اشرتكت  حيث  املقدسة،  احلسينية 
العتبة املقدسة  أقامتها  بعدة نشاطات 
يت  تلقّ وقــد  وخارجها،  كربالء  يف 
وحــدة  يف  التدريبات  مــن  العديد 
اإلنشاد بالعتبة املقدسة والتي عملَتْ 

عىل تطوير قابليايت».
ــالــقــول: «كــانــت  ويــتــابــع حــديــثــه ب
األستاذ  يد  عىل  البدء  يف  تدريبايت 
مبارش  وبتوجيه  املنظور،  كاظم  عيل 
الرشعي  ــويل  ــت امل ســامحــة  قبل  ــن  م

ه  أعدُّ الذي  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
عىل  سامحته  أخذَ  فقد  الثاين،  والدي 
بموهبتي،  واالهتامم  رعايتي  عاتقه 
األبوي  احتضانه  أبداً  أنسى  ال  وأنا 
؛  لذلكَ جداً  فرحٌ  وأنا  ورعايته،  يل 
ويذلّل  نشاطايت  يتابع  إنه  خصوصاً 

ة العقبات أمامي». كافّ
حديثه  يف  املــنــكــويش  ــلُ  ــرتس ــس وي
باملدرسة  كثرياً  تأثّرت  «لقد  ويقول: 
األسطورة  مع  وحتديداً  الكربالئية 
اهللا)  ــــه  (رمح الصغريّ  محــزة  املــال  احلسينية 
فضالً عن كبار الرواديد احلسينينيَ يف 
طريقة قراءهتم، ويف البدء كان والدي 
احلسينية  القصائد  يل  خيتار  من  هو 
وقراءهتا،  عليها  للتدريب  واألحلان 
وبعد دخويل إىل فرقة اإلنشاد بالعتبة 
املنظور  لَ األستاذ عيل  تكفّ احلسينية، 

القصائد  واختيار  قابليايت  بتطوير 
يــت هــذه  تــعــدّ ــــان يل، وقـــد  واألحل
املرحلة واحلمد هللا ألقوم اآلن باختيار 

القصائد واألحلان».
احلسينيني،  بالشعراء  القته  عَ وعن 
يبنيّ املنكويش أن «عالقته رائعة وهو 
الذين  الشعراء  مع  دائم  تواصل  عىل 
هلم»،  واالحــرتام  التقدير  كل  يكنُّ 
بشاعر معني،  يتقيّد  انه «ال  مستدركاً 
وليس  القصيدة  عن  يبحث  ولكنه 
عن اسم الشاعر، فاملهم عنده الكالم 
من  أكثر  الشعرية  والصور  الرصني 
الشاعر،  اسم  رأسها  وعىل  يشء  أي 
إىل  صــوتــه  بإيصال  كفيلٌ  فـــأداؤه 
ني وغايته أوالً وأخرياً أن حيظى  املتلقّ
برضا إمامه احلسني (عليه السالم) وأن يتقبّله 

خادماً».

شبابية
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وخالل حديثنا معه، سألنا مهدي عن 
مد تقبّل الناس له بالرغم من عمره 
الصغري وجتربته القليلة، فأجاب:«نعم 
قرصها،  رغم  املنربية  حيايت  بالفعل 
بمساحة  أحظى  ألن  وفّقت  لكني 
شعبية يف هذه اخلدمة، وهذا يعود إىل 
فهي  السالم)،  زينب(عليها  ومواليت  سيديت 

من اختارتني هلذه اخلدمة املقدسة».

جملة «العائلة» متنحه لقب 
مهدي الزينبي؟

يف  بداياته  ة  قصّ مهدي  لنا  وحيكي 
اخلدمة فيقول: «يف بدايايت مع اخلدمة 
احلسينية حصلت يل بعض املضايقات 
كان بعضها من األصدقاء يف املدرسة، 
والدي  كان  هلم،  مبااليت  عدم  ورغم 
يتأملّ كثرياً هلذا األمر، فذهب لرضيح 
له،  وشكا  ـــالم)  ـــس ال ــه  ــي (عــل احلسني  اإلمــام 
ولدي  هذا  ومــوالي  سيدي  ــال:  وق
أو  تريده  كنت  فإن  خادمك  مهدي 
ال تريده أن يكون خادماً لك؛ فاألمر 

أمرك، وخرجنا من الرضيح الطاهر، 
التي  عمتي  جاءت  الثاين  اليوم  ويف 
وهي  واحتضنتني  بغداد  يف  تسكن 
والدي:  فسأهلا   ، عالٍ بصوت  تبكي 
ما بك؟، قالت له: لقد رأيت مهدي 
هلؤالء  ما  وسألته  أمس  ليلة  املنام  يف 
الناس يضايقونك، فألتفتَ إيلّ مهدي 
مبتسامً وقال يل: أنا كلمة من احلوراء 
زينب (عليها السالم)، فضجّ اجلميعُ من كان 

بالبكاء وقال أيب: احلمدُ هللا  البيت  يف 
اجلواب  يل  وصلَ  لقد  العاملني،  رب 

من املوىل أيب عبد اهللا (عليه السالم)».
املنرب  اجتاه  ومسؤوليته  عالقته  وعن 
«يعدُّ  انه  املنكويش  ح  يوضّ احلسيني، 
مع والده برامج التزاماته مع املجالس 
الناس  بحبّ  حظي  أن  بعد  احلسينية 
روحي  غــذاءٍ  «أهــمّ  إن  مضيفاً  لــه»، 
مه له والده هو النصائح املستمرة  يقدّ

يف كل وقت ومكان».
يه  ومتلقّ حمبّيه  مع  تواصله  عن  أمــا 
ال  املوهوب  حياة  أن  يعلم  والكل 
«ال   : قائالً جييب  ــداً،  أب ملكه  تكون 
مضايقة  معي  الناس  تواصل  أعترب 
التواصل  دائم  أنا  بالعكس  بل  أبداً؛ 
خالل  مــن  خــصــوصــاً  املحبني  مــع 

مــواقــع  ــىل  ع الشخصية  صفحتي 
واستمتاعي  االجتامعي،  التواصل 
أمله  عن  معرباً  معهم»،  بالتواصل 
«اجل  من  البلد  خــارج  إىل  بالسفر 
احلسيني  املنرب  ام  خــدّ بكبار  االلتقاء 
من  ويستفيد  منهلهم  من  لريتشف 
خالل  كثرياً  استفاد  مثلام  خرباهتم، 
زياراته للمدن العراقية واللقاء بكبار 

الرواديد احلسينيني».

صديقنا  ع  ــــودّ ن أن  ــبــل  وق خــتــامــا 
املنكويش)،  مهدي  (املــال  املوهوب 
بالشكر اجلزيل ملن وصفه  ه  فقد توجّ
عبد  الشيخ  «سامحة  الثاين  بــوالــده 
يغمره  الــذي  الكربالئي»،  املهدي 
الشكر  وكذلك  األبوي،  بعطفه  دائامً 
املوصول للحاج فاضل عوز املسؤول 
وجلميع  احلسينية  العتبة  يف  األمني 
السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام  خدام 
الذين  النظام  من منتسبي قسم حفظ 
ساندوه يف جتربته ومسريته، خصوصاً 
العبادية  املامرسة  يف  مشاركته  خالل 
اليومية يف الصحن احلسيني الرشيف، 
وكذلك الشكر اجلزيل ملجلة «العائلة 
من  وجلميع  اللقاء  هلــذا  املسلمة» 

يتابعها..



 



بعض  يف  يذهب  أن  هبلولٌ  اعتادَ 
سورة  لقراءة  املقربة،  إىل  االوقات 
سواء  املسلمني  ألموات  ترمحا  الفاحتة 
وذات  يعرفهم،  ال  أم  يعرفهم  أكان 
عادته  عىل  العبايس  هارون  به  مرَّ  يوم 
عنده  فوقف  الصيد  اىل  الذهاب  يريد 

متسائال: 
ماذا تفعل هنا يا هبلول

أناسا «ال يغتابون أحدا،  هبلول: جئت 
وال يرجون مني شيئا، وال يؤذونني»،

هارون: «أريد أن أسألك شيئا».
هبلول: «إن كنت أعلم جواب مسألتك 

أجبتك!»
وأخبار  الرصاط  عن  «أخربين  هارون: 

اآلخرة».
اىل  ووقف  مكانه  من  هبلول  هنض 

جانب هارون، وقال له:
«هارون قل هلؤالء أن يوقدوا نارا هنا، 

ويضعوا عليها قدرا»..
وهو  هبلول  أمر  بتنفيذ  هارون  فأمر 
ضاحك، فنفذوا عىل الفور فلام أوقدوا 
واشتدت  القدر  عليها  ووضعوا  النار 

حرارته..
يا هارون سوف أقف عىل  قال هبلول: 
هذا الطشت ثم أعرِفُ نفيس وما أكلت 
تقف  كالمي  أمتمت  فأن  لبست،  وما 

انت أيضا وتفعل مثل ذلك».
بإمكانك  هل  متعجب!:  وهو  هارون 

أن تذكر يل ما هي فائدة ذلك؟
هبلول: سألت فأسمع مني اجلواب بعد 

أن تفعل ما طلبته منك..
وفيام كان هارون خيشى الوقوف داخل 
 الطست، حاول رصف هبلول عام نو

عليه..
أنت  ذلك  تفعل  أن  «عليك  هارون: 

أوال».
هبلول: «نعم أفعل ذلك أنا أوال».

ثم ذهب اىل الطست فوقف يف وسطه، 
قائال: «أنا هبلول طعامي التمر وخبزي 
فلام  الصوف»،  ولبايس  واخلل  الشعري 
أثار  قدميه  يف  وليس  خرج  قوله  أتم 

احلروق.
اىل  هارون  فتقدم  هارون،  دور  وجاء 
مأخذا  منه  أخذ  واخلوف  الطست 
كبريا، فوضع قدميه بالطشت وقال «أنا 
هارون..»، ثم قفز من الطست برسعة.
هارون: «وهو غاضب قل يل االن ماذا 

أردت من ذلك».
هبلول: «أعلم أن يوم القيامة هبذا النحو 
فأن الذين ال يملكون من الدنيا ماال،، 
وأما  آمنني،  الرصاط  يعربون  ذهبا  وال 
من كان متعلقا بالدنيا وزبرجها، فليس 
فإن كان  العبور عىل الرصاط،  له قدرة 

كذلك يسقط يف جهنم».
رضا  للسيد  هبلول  قصص  كتاب 

الشريازي

رفعَ الدكتور لطالبه ورقة من فئة 
١٠٠ دوالر

وسأل : من يريدها
فرفع اجلميعُ أيدهيم

ثم إنه شدَّ بقوة يديه عليها
وعاد يقول: من يريدها اآلن ؟

فرفع اجلميعُ أيدهيم
ثم رماها عىل األرض وصار 

يسحقها بقدمه حتى اتسخت متاما
وسأل: من يريدها اآلن؟

فرفع اجلميع أيدهيم
فقال هلم هذا هو درسكم اليوم
مهام حاولت تغيري هيئة هذه 
الورقة تبقى قيمتها مل تتأثر ..

ضتّ للتحقري  لذلك مهام تعرّ
والتعثّر والتقليل واإلمهال 

والتهميش
تكم  عليكم أن تؤمنوا أن قيمَ

َس!! احلقيقية لن متُ
فكونوا واثقني من انـفسكم..
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من المأثور



حتقيقه  عىل  يعمل  طموح  إنسانٍ  لكلِّ 
من  هنالك  ولكن  املفروض  هو  هذا 
يعتمد اساليب خاطئة او لربام انه يقنط 
الظروف  من حتقيق هدفه عندما تكون 
قاسية فهنالك من يستسلم وهنالك من 

يبحث عن طرق ملتوية .
جمموعة شباب يتحاورون فيام بينهم يف 
املقهى  نفس  ويف  مستقبلهم  عن  مقهى 
فسمعهم  منهم  بالقرب  هبلول  جيلس 

يتحاورون:
االول: واهللا انا اعتمد عىل ايب فان لديه 
أنني  اي  مرشوعا  يل  يفتح  أن  امكانية 

احصل عىل مرشوع جاهز.
رشيك  عن  ابحث  ان  سأحاول  الثاين: 

صاحب مال لكي اعمل لديه او معه
اكمل  ان  استطيع  ال  حتى  انا   : الثالث 
بائعا  اعمل  أن  سأحاول  لذا  دراستي 

متجوال او انتظر من يرحم حايل.
الرابع : انا اعتمد عىل اهيل يف مرصويف 

الن االعامل كلها متعبة او خارسة .
وعدم  اليأس  عىل  تدل  أحاديثهم 
االعتامد عىل النفس ، هنا استأذن منهم 
هبلول لكي يشاركهم احلديث فأذنوا له 

الشباب  السيام ان شكله جيلب فضول 
للمزاح  البعض  يفكر  وقد  ملحادثته 
هبلول  بادرهم   ، االستهزاء  حتى  او 
او  متابعة  هواية  لديكم  هل  بالسؤال: 

ممارسة الرياضة ؟
اجابوا بالتأكيد السيام كرة القدم

قال واي الفرق تشجعون؟
برشلونة وبعضنا يشجع  بعضنا يشجع 

ريال مدريد
االسباين  بالدوري  برشلونة  فاز  اعتقد 

وريال مدريد باألوريب اليس كذلك؟
عىل ما يبدو انك تتابع الرياضة ايضا

انا اتابع ما يمكن ان افيدكم به
وماهي الفائدة يف هذا ؟

الذي  الكاس  قيمة  هي  كم  أسألكم 
حصل عليه الفريقان؟

ال نعلم قد تكون عرشة ماليني
ثالثني  او  عرشين  كانت  ولو  حتى 
الن  امكانية  الفريقني   لد هل  مليونا 
يصنعا كاسني افضل منهام وحيتفظا به يف 

خزانتهام يف النادي؟
هذا  مثل  ولكن  امكانية  لدهيم  اكيد 

العمل ال قيمة للكأس 

ملاذا؟
الن قيمة الكاس من الفوز

تأيت  الكاس  لذة احلصول عىل  احسنتم 
واملثابرة  واللعب  اجلهد  خالل  من 
وعليه  الكاس  عىل  واحلصول  والفوز 
الفوز  وحالوة  الفوز  من  الكاس  قيمة 

بالكاس.
طبعا..

االن اسالكم ما قيمة الذين تريدون أن 
قيمتك  وما  ؟  أهلكم  عىل  به  تعتمدوا 
يتحقق  وكيف  باليأس؟  تفكر  عندما 

اهلدف اذا كنتم تنتظرون رضبة احلظ؟
فيها  خرس  املباريات  بعض  ولكن 

الفريقان
نعم ومل ييأسا بل ثابرا حتى حصال عىل 

ما يريدان..
الياس  وعدم  واجلهاد  الكفاح  تعلموا 
حتصلون  ما  فحالوة  تعثرتم  ولو  حتى 
االعتامد عىل  افضل من  بذراعكم  عليه 

غريكم.
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لوحٌة لتشكيليٍّ أيزيدي توثق مأساة 
مع ذكرى الفاجعة

عامر  اإليزيدي،  التشكييل  الفنانُ  يواصلُ 
«داعش»  تنظيم  جرائم  توثيقه  سامل، 
واقعية  تشكيلية  لوحات  عرب  اإلرهايب 
استعامل  يف  ة  الدقّ فيها  الفنان  ى  يتوخّ
حجم  بنيّ  تُ التي  والشواخص  األلوان 
املأساة وبشاعة اجلريمة الكرب «سبايكر» 
التي اقرتفها «الدواعش» ضد طلبة قاعدة 
سبايكر والتي راح ضحيتها نحو «١٧٠٠» 

شهيد.
لوحات  رسم  أن  له  سبق  الذي  سامل 
التنظيم  جرائم  منها  الشأن،  هبذا  كثرية 
م  قدّ إنه   : قال  األيزيديني،  ضد  اإلرهايب 
عام  مرور  مع  تزامناً  «سبايكر»  لوحة 
يمرُّ  «عامٌ  مضيفاً:  عة،  املروِّ اجلريمة  عىل 
اإلنسانية.. عىل  أبشع جريمة عرفتها  عىل 
وقلوب  األبرياء  هؤالء  رحيل   ذكر
فراق  لوعة  تكوهيا  مازالت  األمهات 
الزهور  بعمر  شباب  أكبادهن،  ات  فلذَّ

تلوا بدمٍ بارد». قُ
وقفةٌ تضامنيَّة

واحلزن  بالدم  تضجُّ  التي  لوحتِه  يف 
عامر  األيزيدي  التشكييل  وثّق  واألسى، 
اجلريمة  يف  سبايكر،  ضحايا  معاناة  سامل 
«اللوحة   : قائالً التاريخ،  دها  سيخلِّ التي 

د جمزرة  التشكيليَّة التي قمت برسمها جتسِّ
يقرب  ما  ضحيتها  راح  التي  سبايكر 
أيدي  عىل  عراقي  شاب   (١٧٠٠) من 

املجرمني الدواعش»
وقفة  عن  يعرب  اجلهد  هذا   » وأضاف: 
ذوي  مع  العراقي  للشعب  تضامنية 
سبايكر  قاعدة  شهداء  وخاصة  الشهداء 
اجلريمة  وقوع  عىل  عام   ذكر مرور  مع 
اإلنسانية  ضد  جريمة  ا  بأهنَّ صنّفت  التي 

ومتثل إبادة مجاعية بحق العراقيني».
وأوضح الفنان التشكييل: «اللوحة تتألف 
خافت  نور  عن  عبارة  ومها:  جزءين،  من 
إىل  األمل  وجود  إىل  لإلشارة  وظالم 
جانب الشعور بفقدانه يف آنٍ معاً». ولفت 
دماء  عىل  مرسوم   (١٧٠٠) أن»العدد  إىل 

الشهداء اجلارية بطريقة خمفية».
خطّ خمفيّ

«جريمة   : حديثه  تابع  سامل  عامر  الفنان 
بة كام جتسدها اللوحة،  سبايكر كانت مركّ
أي أهنا تكونت من سلسلة جرائم، وهي 
إسالة  حلظة  حتى  الشهداء  له  ض  تعرّ ما 

دمائهم التي قدمتها عىل هيأة هنر».
ومتداخل  خمفي  بخط  كتبت  «قد  وبنيَّ 
املخطوفات  كلمة  احلمر  التموجات  مع 

ام قضية  ممتزجة مع هنر الدم للداللة عىل أهنَّ
واحدة يف حقيقة األمر، واليد اآلثمة التي 

ارتكبتها واحدة أيضاً».
عامر سامل

من  سامل  عامر  التشكييل  الفنان  أنّ  يذكر 
حكومياً  موظفاً  عمل   ،١٩٨٢ مواليد 
الفنون  كلية  من  ج  خترّ  ، الرتبية  وزارة  يف 
اجلميلة يف العام ٢٠٠٣، رسم العديد من 
اللوحات الفنيَّة منذ صغره وكانت أكثرها 

ث عن مدينته بعشيقة. تتحدَّ
«سبايكر»،  جريمة  جانب  إىل  وثّق،  كام 
جرائم تنظيم داعش اإلرهايب منذ دخوله 
أعامل  يف  اللحظة،  وحتى  العراق  إىل 
ة ستكون شاهدةً عىل بشاعة  تشكيليَّة مهمَّ
وجرم هذا التنظيم اإلرهايب الذي عاث يف 
األرض فساداً ودماراً، وقام بقتل وهتجري 

وتكفري كل من يقف بالضد منه.
عن  ث  تتحدَّ املايض  يف  لوحاته  وكانت 
مشاهد مرسحيَّات أطفال وميكي ماوس. 
ة،  يقول سليم: «عندما تكون حياتنا مستقرَّ
ر اجلامل، لكن عندما نكون  يمكن أن نصوِّ
بداخلنا،  عامَّ  ث  نتحدَّ أن  علينا  تعساء 

ها أملا». حياتنا أصبحت كلُّ

سبايكر
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حشدنا



في ارتفاع درجات 
الحرارة تعّطل 

مؤسسات الدولة 
الدوام لكِن 

المجاهدون في انقطاع 
مستمر بين الذود 
عن قداسة الوطن 

والتضرع للخالق

بطولة نادرة تتجسد في أسود 
الحشد الشعبي.. يقتحمون الوغى 

بقلوب من حديد.. ويفترشون 
القلوب حريرا لمساعدة المدنيين
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عشُر خطواٍت 
تحّول تربيتك �بنائك من وظيفة الى متعة

جمتمعنا،  وضع  يف  النظر  نعيدُ  ما  عندَ
وما طرأت عليه من تغريات، وما آلت 
املشاعر  يف  وفتور  برود  من  حالته  إليه 
للقلق،  مثرياً  األمر  نجد  الناس،  بني 
الظاهرة،  هذه  تتفاقم  أن  ونخشى 
وتتفشى وتصبح مزمنة، فمن املؤسف 
ملَ  العائلة  أفراد  بني  والتآزر  الرتابط  أن 
د عامالً جيمع بينهم كام كان فاحلياة  يعُ
ككل،  واملجتمع  والعائلية،  األرسية 
فرصة  نجد  ولن  نظر  إعادة  إىل  حيتاج 
كي  املعظم  رمضان  شهر  من  أروع 
كام  ونعيدها  األرسية  العالقات  نجدد 

كانت وأحسن. 
قد  ؟  واملتعة  الوظيفة  بني  الفرق  ما 
متيض  أن  مضطر  ألنك  ما  بعمل  تقوم 
تتقنه  وقد  متعددة،  ألسباب  فيه 

أو  داخيل  شغف  دون  ولكن  متاماً، 
بعمل  وتقوم  به  للقيام  حقيقية  رغبة 
يشعرك  إنجازه  ألنّ  إمتامه  تريد  ألنّك 
السعادة  بالبهجة،  ويملؤك  بوجودك 
هي شعور داخيل يمأل حياتك إرشاقاً 

وتصبح أيامك أكثر متعة. 
ربّام  عليك  السؤال  هذا  طرحنا  فلو 
الوقت،  بعض  اإلجابة  منك  ستأخذ 
أو ستتعجل القول وجتيب: إهنا متعة، 
ك أكثر دبلوماسية وتقول:  أو يكون ردّ

وظيفة ممتعة، أو قد ال جتيب البتة.
ولدت  فطرية  عالقة  بأبنائنا  عالقتنا 
ل  ل رصخة بدرت منهم، مع أوّ مع أوّ
ولدت  الرقيقة،  أصابعهم  من  ملسة 
آذاهنم  األذان يف  بكلامت  عندما مهسنا 
نة  بالسُ عمال  والدهتم  عند  الصغرية 

(صىل  املصطفى  للحبيب  الرشيفة 
وتزيد  األبناء  يكرب   ، واله)  عليه  اهللا 
أيدينا  تعد  فلم  جتاههم،  مسؤولياتنا 
 تتسع هلم ليناموا، مل تعد قطعة احللو

ترضيهم.
يكرب الولد أو البنت وتبدأ معهم حياتنا 
اختبارات  وتبدأ  وكأم،  كأب  احلقيقية 
األبوة التي علينا اجتيازها لنمنح لقب 
هناك  وليس  ناجحة،  أم  أو  ناجح  أب 
جمال للرسوب؛ ألنّ اخلارس هم أبناؤنا.
بتثاقل خطواته  البعض لألسف يشعر 
قبل الوصول إىل املنزل، أو يقيض جلّ 
وقته يف غرفته هارباً من أبنائه، أو هيرب 
لشاشة التلفاز لساعات دون أن يتكلم 
من  كنت  أرسته؛إن  مع  واحدة  بكلمة 
متعتك  فقدت  قد  فأنت  النوع   هذا 
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لحياة افضل



تعيد  ال  فلامذا  وظيفتك،  جانب  إىل 
النبض إىل حياتك واإلرشاق إىل أيامك 

ويصبح بيتك هو مصدر سعادتك؟!
أجل  من  اخلطوات  بعض  إليكم      

مهمة أبوية رائعة ممتعة:
    ١-  شارك أبناءك أحالمهم، اكتشف 
عينيك  اغلق  الصغرية،  عقوهلم  عامل 
بأفكارهم  تستهزئ  ال  معهم،  واحلم 
أحياناً،  منطقية  غري  لك  تبدو  قد  التي 
األحالم  تلك  بأمهية  أشعرهم  بل 
ترعاهم  بجانبهم  ستكون  وأنك  لك، 

وتراهم حيققوهنا.
    ٢-  العب معهم، أخرج الطفل من 
فرحهم  أبناءك  يشارك  ودعه  داخلك 
ابنِ  للمجهول،  وسفرهم  وهلوهم 
تدع  ال  الرمال،  عىل  قصوراً  معهم 
يعطل  اجلوار  ضيق  أو  املنزل  مساحة 

الصغار،  مع  العب  للعب،  خططكم 
وحاور وحتدث مع الكبار، كن صديقاً 
ورفيقاً ألبنائك يف مجيع مراحل حياهتم.
وليس  مملكتك  هو  البيت    -٣     
قائداً  لست   ، راعٍ أنت  معسكرك، 
قد  متسلطاً  إمرباطوراً  أو  عسكرياً 
لك  فتكون  باحلبّ  رعيتك  حتكم 
هذا  فيبادلونك  واالحرتام؛  الطاعة 
، وقد تتسلط وتكون دكتاتورياً؛  احلبّ
عند  والتمرد  العصيان  فيكون مصريك 

ل فرصة تتاح لرعيتك. أوّ
ب أن تطهو      ٤-  وألننا يف رمضان جرّ
او  فطور  بإعداد  تقوم  أن  أو  ألرستك 
 األخر مهاراتك  هم  أرِ هلم،  شواء 
لك  إنسان  فأنت  املتعددة،  وهواياتك 
هبم منك، دعهم  هواياتك وأفكارك، قرّ
وال  احلقيقية،  شخصيتك  عىل  يتعرفوا 
اآلمر  العصبي  األب  بصورة  تغطها 
الناهي؛ بحجة أن حتافظ عىل صورتك 

الوقورة يف عني أبنائك.
    ٥-  قبِّل، عانق، فلهذه اللمسة تأثري 
السحر يف العالقات، وأعلم أنّ احلوار 
بني  قوية  لعالقة  الرئيس  الطريق  هو 
األفراد. وان كان لديك اكثر من طفل 

فعامل اجلميع بنفس املشاعر .
هو  والبيت  مشاركة،  احلياة    -٦     
أرستك  امجع  االستشاري،  جملسك 
شاورهم  هلم،  استمع  حولك، 
وحاورهم، ال تلغِ الطرف اآلخر، فهذا 
من شأنه أن يزيد احرتامهم لك. وهو 
ويعترب  هلم  بالنسبة  بالنفس  الثقة  يعزز 

عامال مهام يف بناء الذات 
    ٧-  كن جدياً عندما يتطلب األمر أن 
املهمة  األمور  أمام  وقوة  بصالبة  تقف 
األمان  صامم  بأنك  األبناء  يشعر  حتى 
حيتاجون  عندما  هلم  احلصني  واحلصن 

أن يلجؤوا إليك. 
أبنائك،  أصدقاء  عىل  تعرف    -٨     
جمتمعاً  ن  كوِّ عائلتهم،  مع  تواصل 
يف  هلم  وهيِّئ  منزلك،  يف  هلم  صغرياً 
هذه  فيها  لتنمو  سليمة  بيئة  منزلك 
وانرش  بعد  عن  راقب  الصداقات، 

حمبتك يف كلِّ مكان.
    ٩-  لتكن احلياة أكثر متعة البدّ أن 
تكون أكثر نظاماً وأكثر ترتيباً، وبالقليل 
من التخطيط تصبح احلياة أكثر بساطة، 
املهام  إنجاز  يف  يشاركوك  أبناءك  دع 
الفرصة  وامنح  األدوار،  ع  وزِّ املنزلية، 

للجميع يف العناية بمنزهلم وأرسهتم.
بناء  منك  ليتعلموا  مهمة  عوامل  فهي 
االدوار  وتوزيع  القيادة  وامهية  الفريق 

ليكونوا فاعلني يف املجتمع. 
    ١٠-  كن صبوراً وأنت تتحول من 
شخص منشغل عن أرسته، أو شخص 
شخص  إىل  وظيفة،  جمرد  األبوة   ير
دائامً  فالبداية  أرسته،  مع  يستمتع 
لتكون  واستمرارية  تصميم  إىل  حتتاج 

النهايات ناجحة ومميزة وممتعة.
    وتذكر دائامً قول نبينا وقدوتنا (صىل 
اهللا عليه واله): «خريكم خريكم ألهله 

وأنا خريكم ألهيل».
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كعاديت يف كل مرة أخرج حاملة عجزي 
ظننته  كام  بسيطاً  يكن  فلم  وتقصريي، 
بل مزيج فني توشجت جزيئاته بمعاين 
املرأة  وتلك  املنزل..  ذلك  من  اإليثار، 
التي مل يغب طيف وجهها عن خميلتي، 
كيف جلستْ قريب بكل هدوء مل تنبس 
ندما،  او  جزعاً  تظهر  ومل  شفة  ببنت 
وأمعنتُ النظر يف عينيها مراراً وتكراراً 
مصهورة  أملٍ  ذرات  بقايا  إال  أر  فلم 
بالرضا، فسألتها عن أحواهلا ومل جتبني 
فأردفتُ  هللا»  «احلمد  بكلمة..  اال 
متانعي  أمل  تعارضيه؟  «أمل   : منفعلةً

التحاقه باملوت؟!».

مع  انسجم  قنوع  بصوت  أجابتني 
صوت القرآن الذي مأل فضاء منزهلا: 

لكنني  املوت  عليه  أخشى  كنت  «نعم؛ 
حلظات  ورفيق  زوجي  هو  امانعه،  مل 
سعاديت وحزين، عشت معه ٢٥ عاماً»، 
اهلدوء  هذا  مستهجنة  كالمها،  قاطعت 
أنى  «إذاً  دخولنا:  منذ  يتملكها  الذي 
أمل  أال حتبينه  والرضا  السكون  لكِ هذا 
تتأملي لفراقه؟! أم أنكِ ال تفتقدينه؟!»، 
امتزجت  دموعها  رأيتُ  حني  تُ  مَ صَ
بنظرات العتاب، ومل أقصد إيذاءها؛ بل 
جَّ  جلَّ ما أردتهُ فهمه، كيف لزوجة أن تزُ

عىل  يدي  فوضعت  للموت؟،  زوجها 
كتفها وواسيتها، فرتكتني جالسة أسرية 
يف  ولدها  عىل  لتطمئن  وهنضتْ  ندمي 
يب  ترحب  عادت  ثم  املجاورة،  الغرفة 
كل  دواليك  وهكذا  طيبة،  بابتسامة 
بضعة  دقائق، ويف احد املرات عادت 
حتمل شيئاً داكن اللون، تشد عليه بقوة 
امهيته؟  ما   تر فقدانه،  ختشى  كأهنا 
هي  وما  السؤال،  هبذا  روحي  تتمتم 
إال حلظات معدودة حتى جلست هتدم 
كان  ماذا  «انظري  قائلة:  حرييت  أسوار 

حيمل يف جيبه عند استشهاده؟».
أوصتني أن أمسكها برفق قبل أن تفلت 
يدها، مل أكن أعرف أمهية ما استأمنتني 
تعلقها  رس  ألفهم  النظر  فسابقت  عليه 
فضالً  واملتصبغة  املهرتئة  األوراق  هبذه 
هبا  فإذا  توسطها  الذي  الثقب   عن 
وبعض  الكريس  وآية   املرجعية   فتو)
فتحت  بدمائه،  مجيعها  تعفرت  نقود) 
هذا  بحمل  وأترشف  ألراها  طياهتا 
الواحدة  مرتبة  كانت  العظيم،  الوسام 
خلف األخر يف جيبه عند استشهاده، 
واحلذر  األمهية  ببالغ  أقلبها  أنا  وبينام 
اسرتسلت  خوفها)  إيل  نقلت  (فقد 
ختربين أن زوجها كان حيملها أينام ذهب 

فاخرتقتها  قميصه  جيب  يف  حيفظها 
الكريس  بسورة  بدءاً   ، تباعاً الرصاصة 
القليل  وبعدها  املرجعية   فتو ثم نص 
من النقود حتى وصلت اىل قلبه النقي، 
ثم ومن دون وعي منها أخذت احداها 
من يدي لتسد رمق شوقها وتقول وأنا 
تكون  كي  (عيل)  لولدي  هبا  احتفظت 
الذي  املقدس  واإلرث  الرشف  وسام 

تركه والده له». 
قصري:  صمتٍ  بعد  كالمها  وأكملت 
عن  مرتفعاً  طيباً  رجالً  رافد  «كان 
األخطاء باراً بوالدته التي مل تتقبل فكرة 
ابتعادها عنه حتى بعد زواجه فاختارته 
معه،  لتسكن  الثالثة  أوالدها  بني  من 
الفراق مؤمل نعم.. لكن الذلة والتخاذل 
رافد،  من  تعلمته  ما  هذا  إيالماً  أكثر 
أشتاق دوماً لوجوده بيننا بيد أنني لست 
بنا األقدار  أفكر ماذا فعلت  نادمة ولن 
ونقلب  األقدار  لنهزم  فعلناه  ما  بل 
املعادلة من هزيمة نكراء اىل عزةٍ غراء،  
بجراحه  املوت  جفون  رجفت  لقد 
نفيس  لذا عاهدتُ  احلسن  وختلد عمله 
ما  وصيته  وأحفظ  مرآته  أكون  أن 
حييت، سأكون كام أرادين دوماً ابنة بارة 

لوالدته وأماً حنونة لولده.
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الدعوات  وتفاقم  تزايد  أحد  عىل  فى  خيَ ال 
من  املرأة  جتريد  إىل  اإلسالمي  العامل  يف 
حتت  وعفافها  ورشفها  وأخالقها  دينها 
«حقوق  أو  تارة،  املرأة»  «حترير  مسمى 
األرسة»  «إصالح  أو   ،أخر تارة  املرأة» 
حمددة  غري  املتلونة  األسامء  من  غريها  أو 
عىل  الغريب  التسلط  ظل  يف  وذلك  املعنى، 
كل ما يمت إىل اإلسالم بصلة. وصدق اهللا 
مْ  ونَكُ اتِلُ قَ يُ ونَ  الُ يَزَ ال  عز وجل القائل: ((وَ
(( وا  اعُ تَطَ اسْ إِنِ  مْ  ينِكُ دِ نْ  عَ مْ  وكُ دُّ يَرُ تَّى  حَ

[البقرة:٢١٧].
ولكن هل حقاً املرأة يف اإلسالم مضطهدة 
م للمرأة أفضل مما  ممتهنة؟ وهل الغرب قدّ
إىل درجة  هلا اإلسالم؟ وهل وصلنا  مه  قدّ
مل  بحيث  الثقايف  واالنبطاح  االهنزامية  من 
نعد نعرف أننا ننظر بعيون غربية إىل واقع 
األصول  بعض  ولنستعرض  افرتايض؟ 
أهم  ولنأخذ  الغربية،  للمرأة  الترشيعية 
بل  املرأة،  هتم  التي  واملجاالت  النواحي 

والرجل كذلك، وهي:
١- احرتام الكيان الشخيص للمرأة:

الغربية  الثقافة  أن  ننسى  ال  أن  ينبغي 
قديمة،  غربية  ثقافة  سليلة  هي  املعارصة 
اإلغريقية  الثقافتني:  بذلك  وأقصد 
احلضارة  يف  اآلن  حيدث  وما  والرومانية، 
مغايرة،  شعارات  حتت  املعارصة  الغربية 
فالرجل الذي كان يف مجيع أطواره التارخيية 
يلتزم قانونياً بإعالة املرأة وكفالتها أصبح يف 
زمن ومنطق احلضارة الغربية غري مسؤول 
عن إعالة حتى زوجته التي وجدت نفسها 
املتطلبات  جتاه  املسؤولية  بمقاسمته  ملزمة 
األرسية،  املؤسسة  يف  واملادية  املالية 

ملزم  غري  الرجل  أن  ذلك:  من  واألدهى 
باإلنفاق حتى عىل ابنته بعد بلوغها الثامنية 
يف  الفتاة  أن  بالطبع  خيفى  وال  عاماً،  عرش 
هذا العمر – يف الغالب – تكون يف مقتبل 
من  يكون  وبالتايل  اجلامعية،  الدراسة 
الصعب عليها اجلمع بني الدراسة اجلامعية 
سائغة  لقمة  جيعلها  مما  الوظيفي،  والعمل 
واألغرب  والسقوط،  االنحراف  لسامرسة 
العامل  يف  الكادحة  املرأة  هذه  أن  واألدهى 
هبا،  اخلاص  اسمها  حتى  متتلك  ال  الغريب 
بتعدد  بل تنسب إىل زوجها ويتغري اسمها 

زجياهتا؟!
٢- الناحية األمنية:

يف  املرأة  فإن  األمنية  الناحية  من  أما 
األمن  مفردات  أهم  تفتقد  الغريب  العامل 
الكافل  تفتقد  أهنا  وذلك  االجتامعي، 
لدهيم  النضج  سن  بعد  عنها  واملسؤول 
تسعى  فإهنا  وبالتايل  عرشة،  الثامنة  وهو 
بكل جهدها لالنخراط يف قفص الزوجية، 
ولكن هذا املطلب يكون غري متيرس يف كثري 
الغريب  الرجل  ألن  وذلك  األحوال؛  من 
بالتايل  فهو  اخليارات،  من  الكثري  لديه 
إىل  يتطلع  منْ  فهو  ولذلك  املوقف»  «سيد 
مما  مرتفعة،  واقتصادية  مجالية  مواصفات 
املؤسسات  خارج  النساء  من  بكثري  يلقي 

األرسية.
٣- الناحية االقتصادية:

أن  بنا  مرّ  فقد  االقتصادية  الناحية  من  أما 
الرجل  تقاسم  الغريب  املجتمع  يف  املرأة 
مع  هذا  األرسة،  عىل  النفقة  مسؤولية 
الرأساميل»  «املنطق  كوهنا ال تقبض حسب 
نصف  إال  الغريب  املجتمع  حيكم  الذي 

تطالب  الوقت  نفس  ويف  الرجل،  راتب 
وبعد  الرجل؟  يعمله  الذي  الدوام  بنفس 
الذي يذهب  اليشء  يبقى من مرتبها  ذلك 
حتتاج  التي  الزينة  مستلزمات  يف  بالطبع 
إليها للمحافظة عىل وظيفتها خارج املنزل، 
تكوينها  لضعف  نظراً  رضوخها  عدا  هذا 
األعامل  بمسؤولية  لاللتزام  اجلسمي 
املنزلية وغريها من األعباء العائلية، والتي 
تسقط عىل كاهلها يف اآلخر، أي: أن املرأة 
آلة  تكون  أن  إىل  تؤول  الغريب  املجتمع  يف 
تعمل طوال الوقت، وتستغل يف كل ما هو 

ممكن.
٤- الناحية النفسية:

من  الغريب   املجتمع  يف  املرأة  أن  بنا  مر  قد 
بعد  نفسها  وجدت  املرأة  أن  املؤسف 
عىل  بالنفقة  ملزمة  املنزل  من  خروجها 
باألعامل  للقيام  نفسه  الوقت  ويف  األرسة 
حتى  النساء  أغلب  أن  حني  يف  املنزلية، 
من غري العامالت يف املجتمعات اخلليجية 

يستخدمن خادمات أجنبيات!
ومن الطبيعي يف ضوء هذا الوضع التعيس 
أما  مهر،  هلا  يكون  أال  الغربية  للمرأة 
يطالب  فال  بالزواج  االحتفال  مصاريف 
األحيان  من  كثري  يف  بل  الرجل،  هبا 
تضطلع املرأة باإلنفاق عىل مصاريف حفل 
زواجها، إما منفردة أو مشاركة مع الرجل.
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اخلدمات  أفضل  تقديم  أجلِ  من 
الواسعة  التشجري  بعمليات  واملسامهة 
املقدسة،  كربالء  حمافظة  تشهدها  التي 
لقسم  التابعة  الزراعة  شعبة  سامهت 
العباسية  العتبة  يف  اخلدمية  الشؤون 
بام  املحافظة  بلدية  بتزويد  املقدسة، 
حتتاجه من أشجار الزينة لتشجري الطرق 
العامة  وحدائقها  الوسطية  وجزراهتا 
املنشأة حديثاً أو التي تم إعادة تشجريها.
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كوميك



يمانيكلمة الرس للعدد السابق  

امرر قلمك عىل مربعات الكلامت الواردة يف اعاله
ورتب من احلروف الباقية كلمة الرس املكونة من (٥) حروف لشكل هنديس.

س١: بامذا قتل قابيل أخاه هابيل ؟؟؟
جـ :بفكّ محار (فك أسنان مججمة محار) !!!

س٢: ما هي خطيئة نبينا نوح (عليه السالم) طوال حياته ؟؟؟
جـ : أنه نظر إىل كلب وقال يف داخله (ما اقبح هذا الكلب) فردّ 

اهللا عليه بام مــــعناه (اخلق أفضل منه إن استطعت) !!!
فظ من  لق من حجر ؟؟؟ ومن حُ س٣: ما هو اليشء الذي خُ

احلجر ؟؟؟ ومن هلك باحلجر ؟؟؟
لق من احلجر: ناقة صالح (عليه السالم)...  جـ : اليشء الذي خُ
فظ باحلجر: أهل الكهف ... ومن هلك باحلجر: جيش  ومن حُ

ابرهة احلبيش !!!
 ... وأخبثهم  وأقبحهم  فجوراً  األقوام  أكثر  هم  من  س٤: 

الذين أوجدوا فاحشة مل يسبق هلا مثيل ؟؟؟
هلا  أحد  يسبقهم  مل  السالم)...  (عليه  لوط  قوم  هم   : جـ 
ومل  النساء  تركوا   ... النساء  من  هلم  اهللا  أحلّ  ملا  تركهم  هي: 

جوهن وفعلوا الفواحش مع الذكور !!! يتزوّ
س٥: من هو النبي الذي ال يزال عىل قيد احلياة ومل يمت ؟؟؟

إىل  فع  رُ بل  يمت  مل   .... السالم)  (عليه  عيسى  نبينا  إنه   : جـ 
السامء!!!

بضت روحه يف السامء ؟؟؟ س٦: من هو النبي الذي قُ
جـ : إنه نبينا إدريس (عليه السالم)  !!!

ماهو الصوت الذي ال يتوقف يف االرض عىل مدار 
٢٤ساعة؟؟

إنه األذان !! نعم األذان مدته ٤ دقائق، وتعلمون 
أنه بني كل خط طول واالخر ٤ دقائق من الزمن ، فاالذان 
تقع عىل  التي  املنطقة  يبدأ يف  ينتهي يف منطقة حتى  ان  ما 

خط الطول التايل.

أسئلٌة وإجاباٌت ربما �ول 
مّرة تعلمون بها   وقد 

ُتصدمون!!!

هل تعلم؟؟
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