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احلكمة فــي هذه احلياة أن تكون ورقة بيضاء وبيدك 
ممحاة متسح بها الزالت واآلالم.. ترى الدنيا ما تسوى!

كلنا سمعنا بالبال.. فما البال؟
هذه كلمة عامية أم فصحى؟

الكل إذا حادثته وحاورته وســألته عن حاجته قال: أبي 
راحة البال.

اِت َوآَمنُوا ِمبَا  اِحلَ َِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ قال تعالى:(َوال
ئَاِتِهْم  بِِّهْم َكفََّر َعنُْهْم َســيِّ ٍد َوُهَو اْحلَقُّ ِمن رَّ َل َعلَى ُمَحمَّ نُزِّ

َوأَْصلََح بَالَُهْم) (محمد- ٢).
إذن، كلمة بال فصيحة وليســت عامية، والبال موضع 

الفكر، والفكر موضعه العقل والقلب.
وللبال شــروط مذكورة في كتاب اهللا تعالى: اإلميان 
باهللا، عمل الصاحلات، العمل بتعاليم ما أنزل على سيدنا 

محمد ژ.
اللهم أرح قلوبنا وبالنا من كل سوء. 

وأعود لعنوان مقالنا اليوم لنجول في «املرأة.. وراحة البال»
اإلسالم رحم املرأة وجعلها تتفرغ ألسرتها، فوفر لها 

ما يسمى براحة البال. 
ُ عليه َوَسلََّم، َفقاَل:«  َجاءَ َرُجٌل إلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ
َمن أََحقُّ النَّاِس بُحْسِن َصَحابَِتي؟ قاَل: أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: 
ثُمَّ أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: ثُمَّ أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: ثُمَّ أَبُوَك».
 فهنا ذكرت في احلديث الشــريف ثالث مرات تكرميا 

لها واعترافا بحقها وفضلها.
واإلسالم حرم على املرأة الصالة أثناء الدورة الشهرية 
والنفاس وفريضة احلج إذا لم يكن معها محرم وفريضة 
اجلهاد والشــهادة وأســقط عنها النفقة وحضور اجلمع 

وصالة اجلماعة.
اإلسالم أوجب لها املهر مبجرد العقد عليها، واإلسالم رحم 
املرأة فورثها من زوجها حتى لو مات مبجرد عقده عليها.
واإلسالم رحم املرأة فحرم طالقها وهي حائض مراعاة 

حلالها وحتى ال تطول عليها العدة.
اإلسالم رحم املرأة فجعل لها ميراثا من زوجها وإخوانها 

وأوالدها ووالديها وال تتحمل شيئا من النفقة.
واإلسالم رحم املرأة فحرم نكاحها بال ولي وال شهود 
حتى ال تتهم في عرضها ونسب أوالدها، وأوجب على من 

قذفها باجللد ثمانني جلدة وال تقبل شهادته أبدا.
اإلسالم عزز مكانة املرأة، فجعل من يُقتل في سبيلها 

ليحافظ على عرضها ويدافع عنها جعله اهللا شهيدا.
اإلســالم رحم املرأة حتى بعد موتها فال يغســلها إال 

زوجها أو نساء مثلها.
اإلسالم رحم املرأة، فجعل كفنها أكثر من كفن الرجل، 

فتكفن في خمسة أثواب رعاية حلرمتها.
اإلسالم أوجب لها اخللع إذا كرهت زوجها وأبى طالقها.
اإلسالم كرمها حتى في موتها عند الصالة عليها تكون 
أبعد عن اإلمام ويقف وسطها ليستر جسدها عمن وراءه.

هكذا كرم اإلسالم املرأة وهكذا هو الرد على احلداثيني 
الذين يرون عري املرأة وانسالخها عن دينها وقيم اإلسالم 

العظيمة في احملافظة عليها أفضل عندهم.

ومضــة: عزيزي القارئ حاول أن تريح بال املرأة اللي 
عندك أماً، أختاً، زوجة، عمة، خالة..

راحة بال املرأة أن تشعرها مبودتك، فهي كالورد والزهر 
حتب الرعاية خوفا على رونقها.

إن أعلى درجات التحضر والعلم والتدين أن تكرم هذه 
املرأة وتريح بالها.

آخر الكالم: املرأة كالزجاج إن تعاملت معها بغلظة وعنف 
كســرته، وإن تعاملت معه برفــق ولطف رأيت من خالله 

أجمل ما في احلياة.

زبدة احلچي: يقول العم القدير سلطان احلثلني أبو راكان: 
لو وضعــت كنوز الدنيا كلها بني يــدي امرأة حتبك ولم 
تشــعرها بتقديرك لها في «كلمة شكر» أو عبارة ثناء أو 

إعجاب تكون كأنك لم تعطها شيئا.
ويواصــل أطال اهللا في عمره: خلــق اهللا املرأة كالً 
ال يتجزأ.. عقال وقلبا وجســدا، والتعامل مع اجلســد 
وحده فقط تفريغ للمرأة من جوهرها اإلنساني بل إنكار 
لوجودها احلقيقي ذاته، فهي الرحمة واملودة قال تعالى: 
ِّتَْسُكنُوا  (َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخلََق لَُكم مِّْن أَنُفِســُكْم أَْزَواًجا ل
َِّقْوٍم  ِإلَيَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودًَّة َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ل

يَتََفكَُّروَن - الروم: ٢١).
انه االرتباط الفكري والعاطفي جســدا وروحا، فأنت 
أيها الرجل بيدك شقاؤها وتعاستها، فأرح بالها تنل حبها.
الوصية الذهبية للرجال والنســاء.. ريحوا بالكم فما 

الدنيا إال متاع الغرور.

تعزية: أتقدم ببالغ احلزن واألسى واأللم إلى أخي وأستاذي 
سعادة السفير حفيظ محمد سالم العجمي سفيرنا في دولة 
قطر الشقيقة وعائلته الكرمية لوفاة فقيدنا الغالي املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى (عبداهللا) الذي وافاه األجل احملتوم في 
لندن، وال نقول إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

ألول مرة حاولت أن أرثي هذا االبن الصالح البار بوطنه 
وأهله وصحبه استعصت علّي الكلمات وضاعت سطوري 
وبقيت دمعاتي في محاجرها في هذا (الفقيد) الذي احوج 
ما يكون لدعائنا جميعا، فــال تبخلوا على عبداهللا حفيظ 
محمد ســالم العجمي بالدعاء، واهللا عّز وجّل يصبر أهلنا 
فــي مصابهم األليم، وعظم اهللا أجــرك وجبر عزاك يا أبا 
محمد، وما لك إال الصبر بعد أن اســترد اهللا أمانته عنده، 
وتســقط دمعات يا عبداهللا، فاللهم اجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة وأوسع مدخله وأكرم نزله وارزقه الفردوس 

األعلى من اجلنة.
في جنات عدن في جنة اخللد مع زمرة املقربني وبشره 

بروح وريحان وجنة نعيم.
وِقه برحمتك من عذاب اجلحيم وأنزله منازل الصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.. يا أهلي وعزوتي 
في داخل  الكويت وخارجها ال تنسوه بدعائكم الصالح له.

.. في أمان اهللا 

ومضات

املرأة.. وراحة البال!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تشغيل احملطة املغذية ملركز إطفاء مدينة صباح األحمد البحرية

العتيبي لـ «األنباء»: «الكهرباء» تطلق التيار املغذي
ملركز إطفاء مدينة صباح األحمد البحرية

«السكنية»: استكمال طريق املطالع إلى مدينة «نواف األحمد»
عادل الشنان

للرعاية  العامة  أصدرت املؤسســة 
الســكنية تنويها حول ما مت تداوله في 
وسائل التواصل االجتماعي اخلاص بنهاية 
أحد الطرق الرئيســية مبدينة املطالع 
واجلهة الغربية وعلى حدود املشــروع 

وباجتاه مدينة الشــيخ نواف األحمد، 
حيث أشارت «السكنية» إلى أنها بصدد 
االنتهاء من تركيب احلواجز الالزمة قبل 
آخر مخرج من الطريق كإجراء احترازي 
لألمن والسالمة. وأضافت أن اإلجراءات 
االحترازية اجلاري استكمالها ستمكن 
من االلتفاف العكسي من الدوار العلوي 

وكذلك عدم وجــود أي حركة مرورية 
باجتاه نهاية الطريــق كما هو موضح 
بالڤيديو املتداول.وبينت «السكنية» أن 
الطريق املذكور سيتم استكماله مستقبال 
من قبل اجلهات املعنية للربط مع مدينة 
الشيخ نواف األحمد والطرق السريعة 

احمليطة مبدينة املطالع.

دارين العلي

أعلــن الوكيــل املســاعد 
لشبكات التوزيع الكهربائية 
م. مطلق العتيبي عن إيصال 
التيــار ملركز إطفــاء مدينة 
صباح األحمد البحرية، وذلك 
بعد جهود مشتركة بني وزارة 
الكهرباء واملاء وشركة «آللئ 
الكويت العقارية» الشــركة 
املطــورة ملشــروع مدينــة 
صباح األحمد البحرية. وقال 

العتيبي في تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» إنه مت تشــغيل 
احملطة املغذية للمركز صباح 
أمس االثنني، حيث مت اإلسراع 
التشــغيل حلاجة  بعمليــة 
املنطقــة إليــه، كونه يغطي 
املنطقة اجلنوبيــة ومدينة 

صباح األحمد البحرية.
ولفت إلــى أن العمل في 
املشــروع اســتمر على قدم 
وســاق حتــى مت إجنــازه 
بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع 

شبكات التوزيع قام بتغذية 
املركــز بأحمال إجمالية ٠٫٥ 
ميغا واط بواســطة كيبالت 

الضغط املنخفض.
وأكــد العتيبــي حــرص 
وزير الكهرباء واملاء د. خالد 
الفاضل على إجنــاز تزويد 
املشــاريع اخلدمية بالطاقة 
في جميع املناطق بالسرعة 
املطلوبة؛ ليتمكن املواطنون 
واملقيمون مــن االنتفاع بها 

على أكمل وجه.

أكد احلرص على تزويد املشاريع اخلدمية بالطاقة في جميع املناطق بالسرعة املطلوبة

م. مطلق العتيبي

تغذية املركز بأحمال إجمالية ٠٫٥ ميغاواط بواسطة كيبالت الضغط املنخفض


