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اغتيال ثقافة السلوك وآدابه ..!
كتبها: حيدرعاشور

يتعلم االنس��ان من صغره الس��لوك الصحيح وآدابه، وحني يشدد عضده خيرج للحياة 
حامال صفات الش��خص املهذب الذي غذته عائلته بتعاليم االسالم وقواعد االحرتام 
واألخ��الق التي س��قيت من بئ��ر ائمة اهل البيت )عليهم الس��الم(، وتعلمه املدرس��ة 
االنضباط والنظام والعلم ليواجه هبام دهاليز احلياة ومصاعبها، ويتابعانه االبوان حتى 

تكتمل صفاته ليكون متهيئا خلدمة االرض والدين والوطن واإلنسانية...
ه��ذا الس��لوك يتع��رض االن لالغتيال يف نف��وس الكثري م��ن ابناء )ادم وح��واء( وقد 
يعمم مس��تقبال لكثرة من ينس��اقون بجهل له، وهذا مؤرش خطر عىل السلوك الرتبوي 
الصحيح، بات يميض بال ثقافة او توعية او إرش��اد، فال ش��كر خلدمة تؤدي، وال عفوا 
عىل امتنان يوجه، وال اس��ف عىل خطأ يرتكب، وال حتية )السالم عليكم( ترد بأحسن 
منها .. فثقافة الس��لوك تكاد احلياة تقذفها من قاموسها، اذ اصبحت الكثري من االمور 

تتشابه بني سيئها وجيدها ..
مدارس��نا باتت بؤر للسلوك بعض الفاس��دين الذين حيولون التعليم اىل جتارة، بعد ان 
كانت املدارس تزهر بأساتذة ذات خلق االنبياء يف االداب والسلوك والرتبية والتعليم، 
وأصبح رجل االمن الفاسد بالء عىل الناس، وتفيش اجلهل يف املحطات االعالمية زاد 
من س��امجة املتلقي وقبوله بالغ��ث من القول وتعلم الركاكة م��ن الصوت،ناهيك عن 
تسلط الفاش��لني عىل مراكز القرار، ومتيز الكساىل عىل الناجحني، وتعيني النائمني عىل 

املوهوبني، وتفيش الدخالء والفضوليني والناممني دون ردعهم.
نحتاج اىل اعادة ترتيب السلوك فينا ويف مدارسنا ودوائرنا ومؤسساتنا اخلدمية واألمنية 

لنكون انسانيني مؤمنني سائرين عىل خطى ائمة اهل البيت )عليهم السالم(..  
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مواهب قرآنية في الحفظ أبهرت آالف الحاضرين
 في الحرم الحسيني  بحفل تخرج الدورات الصيفية

العتبة الحسينية تستقبل مئات الحجاج 
من مختلف المحافظات

حكمة العدد
أكمل الناس عقال أحسنهم خلقا )اإلمام الصادق ـ عليه السالم ـ(
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العراق و خارجه..العتبة الحسينية 

تقيُم المؤتمر االول
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)25 ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه وقريء بالنون أنه ال إله إال أنا فاعبدون تأكيد وتعميم .
)26 ( وقال��وا اخت��ذ الرمحن ولدا قيل نزلت يف خزاعة حيث قالوا املالئكة بنات اهلل، وقال القمي هو ما قالت النصارى إن املس��يح 
ابن اهلل وما قالت اليهود عزير ابن اهلل وقالوا يف األئمة عليهم الس��الم ما قالوا فقال اهلل س��بحانه س��بحانه أنفة له بل عباد مكرمون 
يعني هؤالء الذين زعموا أهنم ولد اهلل قال وجواب هؤالء يف س��ورة الزمر يف قوله لو أراد اهلل أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما 
يش��اء س��بحانه .. )27( ال يسبقونه بالقول ال يقولون ش��يئا حتى يقوله كام هو شيمة العبيد املؤدبني وهم بأمره يعملون ال يعملون 
ق��ط م��ا مل يأمرهم به.. يف اخلرائج عن أمري املؤمنني عليه الس��الم إنه اختصم رجل وأمرأة إليه فع��ال صوت الرجل عىل املرأة فقال 
له عيل عليه الس��الم اخس��أ وكان خارجيا فإذا رأس��ه رأس الكلب فقال له رجل يا أمري املؤمنني صحت هبذا اخلارجي فصار رأسه 
رأس الكل��ب فام يمنعك عن معاوية فقال وحيك لو أش��اء أن آيت بمعاوية إىل هيهن��ا برسيره لدعوت اهلل حتى فعل ولكن هلل خزان 
ال ع��ىل ذه��ب وال عىل فضة ولكن عىل أرسار هذا تأويل م��ا تقرأ بل عباد مكرمون اآلية.. )28( يعلم م��ا بني أيدهيم وما خلفهم 
وال خيف��ي علي��ه خافية مما قدموا وأخروا وهو كالعلة ملا قبله والتمهيد ملا بعده فإهنم ألحاطتهم بذلك يضبطون أنفس��هم ويراقبون 
أحواهلم وال يش��فعون إال ملن ارتىض.. )29( ومن يقل منهم من املالئكة أو من اخلاليق إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم قيل 
يري��د ب��ه نفي الربوبي��ة وإدعاء نفي ذلك عن املخلوق وهتديد املرشك��ني بتهديد مدعي الربوبي��ة.. )30( أو مل ير الذين كفروا أو مل 
يعلموا وقريء بغري واو أن الساموات واالرض كانتا رتقا ففتقنامها، ويف الكايف عن الباقر عليه السالم إنه سئل عن هذه اآلية فقال 
فلعلك تزعم إهنام كانتا رتقا ملتزقتان ملتصقتان ففتقت إحدامها من االخرى فقال نعم فقال عليه الس��الم إس��تغفر ربك فإن قول 
اهلل ع��ز وج��ل كانتا رتقا يقول كانت الس��امء رتقا ال تن��زل املطر وكانت األرض رتقا ال تنبت احلب فل��ام خلق اهلل اخللق وبث فيها 
من كل دابة فتق الس��امء باملطر واألرض بنبات احلب فقال الس��ائل أشهد أنك من ولد األنبياء وأن علمك علمهم.. )31( وجعلنا 
يف االرض راويس ثابتات أن متيد هبم كراهة أن متيل هبم وجعلنا فيها فجاجا س��بال مس��الك واسعة لعلهم هيتدون إىل مصاحلهم.. 
)32( وجعلنا الس��امء سقفا حمفوظا عن الوقوع والزوال واالنحالل إىل الوقت املعلوم بمشيته كقوله تعاىل ويمسك السامء أن تقع 
عىل االرض إال بإذنه وقوله إن اهلل يمس��ك الس��اموات واالرض أن تزوال والقمي يعني من الشياطني أي ال يسرتقون السمع وهم 
ع��ن آياهتا أحواهلا الدالة عىل كامل قدرته وعظمته وتناهي علم��ه وحكمته معرضون غري متفكرين.. )33( وهو الذي خلق الليل 
والنهار والش��مس والقمر بيان لبعض تلك اآليات كل يف فلك يس��بحون يرسعون إرساع السابح يف املاء.. )34( وما جعلنا لبرش 

من قبلك اخللد أفان مت فهم اخلالدون.

مح�ُن َوَلًدا ُس��بحاَنُه  َذ الرَّ َ َوما َأرَس��لنا ِمن َقبِلَك ِمن َرس��وٍل إاِلاّ نوحي إَِليِه َأنَُّه ال إِل�َه إاِلاّ َأنا َفاعُبدوِن ﴿25﴾ َوقاُلوا اختَّ
َبل ِعباٌد ُمكَرموَن ﴿26﴾ ال َيسبِقوَنُه بِالَقوِل َوُهم بَِأمِرِه َيعَملوَن ﴿27﴾ َيعَلُم ما َبنَي َأيدهيِم َوما َخلَفُهم َوال َيشَفعوَن 
َم َكذلَِك َنجِزي  تِِه ُمش��ِفقوَن ﴿28﴾ َوَمن َيُقل ِمنُهم إيِناّ إِل�ٌه ِمن دونِِه َفذلَِك َنجزيِه َجَهنَّ إاِلاّ مِلَِن ارَتىض َوُهم ِمن َخش��يَ
��امواِت َواأَلرَض كاَنتا َرتًقا َفَفَتقنامُه��ا َوَجَعلنا ِمَن املاِء ُكلَّ َشٍء َحيٍّ َأَفال  امِل��نيَ ﴿29﴾ َأَومَل َيَر الَّذيَن َكَفروا َأنَّ السَّ الظاّ
ُهم هَيَت��دوَن ﴿31﴾ َوَجَعلَنا  ُيؤِمن��وَن ﴿30﴾ َوَجَعلن��ا يِف اأَلرِض َروايِسَ َأن مَتيَد هِبِم َوَجَعلنا فيها ِفجاًجا ُس��ُباًل َلَعلَّ
��مَس َوالَقَمَر ُكلٌّ يف َفَلٍك  يَل َوالنَّهاَر َوالشَّ ��امَء َس��قًفا حَمفوًظا َوُهم َعن آياهِتا ُمعِرضوَن ﴿32﴾ َوُهَو الَّذي َخَلَق اللَّ السَّ
َيس��َبحوَن ﴿33﴾ َوما َجَعلنا لَِب��رَشٍ ِمن َقبِلَك اخُللَد َأَفإِن ِمتَّ َفُهُم اخلالِ��دوَن ﴿34﴾ ُكلُّ َنفٍس ذائَِقُة املَوِت َوَنبلوُكم 

ِّ َواخَلرِي ِفتَنًة َوإَِلينا ُترَجعوَن ﴿35﴾ بِالرشَّ

سورة األنبياء

تفسيرالسورة

لنختِم القرآن الكريم 



روى أب��و العباّ��اس عب��د اهللاّ ب��ن جعفر 
احلمريي � من أعالم القرن الثالث � عن 
ل  د، ع��ن صفوان اجلاماّ الس��ندي بن حمماّ
قال: قال أبو عبد اهللاّ )عليه السالم(: ملاّا 
نزلت هذه اآلية يف الوالية، أمر رس��ول 
وحات  م بالداّ اهللاّ صىلاّ اهللاّ عليه وآله وسلاّ
الة  يف غدير خم فقممن، ثم نودي: الصاّ
��ا الناس! من كنت  جامع��ة، ثماّ قال: أهياّ
مواله فعيلاّ مواله، ألست أوىل بكم من 

أنفسكم؟
قالوا: بىل.

قال: من كنت م��واله فعيل مواله. رباّ 
واِل من وااله وعاِد من عاداه.

ث��ماّ أمر الن��اس يبايع��ون علي��ًا، فبايعه 
الن��اس، ال جي��يء أح��د إالاّ بايع��ه، وال 
��م منهم أحد...« )قرب اإلس��ناد:  يتكلاّ

.)27
��د ب��ن مس��عود  ورواه أب��و الن��ر حمماّ
العياش الس��مرقندي � من أعالم القرن 
الثال��ث � عن صف��وان ع��ن أيب عبداهللاّ 
الصادق عليه السالم كذلك...) تفسري 

العياش 1 / 329(.
وروى العياّاش عن حنان بن سدير عن 
أبي��ه عن أيب جعف��ر عليه الس��الم قال: 
»ملاّ��ا ن��زل جربئيل عىل رس��ول اهللاّ صىلاّ 
��ة الوداع  م يف حجاّ اهللاّ علي��ه وآله وس��لاّ
ا  َ بإع��الن أمر عيل ب��ن أيب طالب: )يا َأهيُّ
ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك( إىل  ُسوُل َبلِّ الرَّ

آخر اآلية.

ن��اَء بَِحْم��ِدَك..(.. إن املالح��ظ بأن كلمة  �ُه��مَّ ايِناّ َاْفَتتِ��ُح الثَّ * )َاللاّ
)الله��م( من الكلامت املتكررة يف دعاء االفتتاح.. فاإلنس��ان ينادى 
رب��ه يف كل فقرة بكلم��ة )اللهم(.. ومن املعلوم ب��أن كلمة )اللهم( 
أصله خطاب مع اهلل س��بحانه وتعاىل، أي يا اهلل.. وهلذا يقول علامء 
األخالق أنه عندما نقول )اللهم(، البد أن نستحر حالة اخلطاب 
مع املوىل عز اس��مه، بأدنى درجات التوجه.. فالذي يقول )اللهم(، 
أو يق��ول يا اهلل، أو يا إهل��ي، أو يا ريب؛ وهو يعيش حالة من حاالت 
الذه��ول، فإن هذه احلركة من موجبات صدق عنوان س��وء األدب 
بني يدي املوىل.. وهلذا ينبغي أن هييئ اإلنس��ان نفسه، قبل أن يقول 
)اللهم(، بأن حياول أن يفرغ الفؤاد والفكر من كل الش��واغل، ومن 
كل موجبات الذهول؛ ليقول كلمة )اللهم(، وهو عىل مس��توى من 

استحضار حقيقة واجب الوجود، واحلديث مع رب العاملني.
ِة،  مْحَ امِح��نَي يف َمْوِضِع اْلَعْف��ِو َوالرَّ ��َك َأْنَت أْرَحُم الراّ * )َوَأْيَقْن��ُت َأنَّ
ِقَمِة..(.. )َوَاَش��دُّ امْلُعاِقبنَي يف  وأَش��دُّ امْلُعاِقبنَي يف َمْوِضِع النَّكاِل َوالنَّ
ِقَمِة( : إن هذه العبارة من العبارات املخيفة جدًا  َمْوِضِع النَّكاِل َوالنَّ
!.. ألن��ه نحن ال نعلم متى تنزل علينا العقوبة اإلهلية، فرب العاملني 
يمهل، ولكنه ال هيمل !.. واخلوف كل اخلوف من املعايص الرتاكمية 
!.. فاإلنس��ان قد يذنب، ويذنب، ولك��ن اهلل عزوجل يتجاوز عنه، 
ولكن الذنوب قد تتجم��ع وتتجمع، إىل درجة توجب القطيعة بني 
العبد وبني رب��ه، وهذه نقطة خطرية جدًا !.. حيث أن اهلل عز وجل 
-كام يقول يف كتابه الكريم-، لو أنزل غضبه عىل العبد، فإنه سيهوى 
ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي َفَقْد َهَوى{.. فاخلوف  إىل أس��فل سافلني : }َوَمن حَيْ
م��ن هذه الذنوب.. ونحن ال نعلم م��ا هو الذنب الذي يقصم ظهر 
اإلنسان، فقد يكون ذنب صغري، ولكن هذا الذنب الصغري أضيف 
إىل قائمة الذنوب الس��ابقة، والتي قد تكون من الذنوب التي هتتك 

العصم، وإذا به حيل عليه الغضب املؤجل !..
��َك َاْنَت َاْرَحُم  ولكن��ه أيضًا علينا أن نمني نفس��نا هبذه العبارة : )َانَّ
��ِة(.. وال ش��ك أن ه��ذه الليايل  مْحَ امِح��نيَ يف َمْوِض��ِع اْلَعْف��ِو َوالرَّ الراّ
املباركة يف هذا الش��هر الكريم، هي الفرصة الن��ادرة التي انتظرناها 
ح��واًل كام��اًل، لنعيد ارتباطن��ا، ولنعيد عالقاتنا م��ع رب العاملني.. 
وهنيئًا ملن خرج من هذا الش��هر برضوان اهلل عز وجل وغفرانه، إنه 

سميع جميب !.

غديريات
وقفة مع دعاء

 اأبي حمزة الثمايل )ح2(

5

31

20
17

ب
آ



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز عناوين

• ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي يصل إلى قاطع عمليات تلعفر لتفقد قطعات الحشد الشعبي والقوات األمنية    
ونقل  تحيات المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني للمقاتلين....

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن تخصيص قناة لقبول ذوي الشهداء من خريجي الدراسية االعدادية الذين ليس لديهم قبول مركزي او مباشر...

• قوات الحشد الشعبي والجيش واألمنية تقتحم مركز تلعفر بتكتيك )الكّماشة( من محورين  إلنهاء سيطرة مسلحي )داعش( في جانبي المدينة...

• وزيرة االعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة تعلن ايقاف قرض صندوق االسكان الـ)50( مليون دينار بسبب نفاد التخصيصات الالزمة ...

مليار دينار وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي الستكمال 

المشاريع في الجامعات...

حالة فساد اداري ومالي يكشف عنها مكتب 
المفتش العام في وزارة الداخلية...

نائبًا تقدموا ألداء الحج رسميا هذا العام، وآخرون ذهبوا الى 
الحج دون تبليغ مجلس النواب ألنهم في عطلة رسمية... 

• مركز تدريب العسكريين في هيئة الحشد الشعبي يخرج اول وجبة اكاديمية من 47 معلما  في  القوات الخاصة على ايدي امهر القادة ليلتحقوا بصفوف المقاتلين..

الجهد الهندسي للواء علي االكبر يباشر بتفكيك المنازل المفخخة في تلعفر

توافد دبلوماسي كبير على العراق

بارش اجلهد اهلنديس التابع للواء عيل االكرب )عليه السالم( بتفكيك املنازل املفخخة 
التي تم حتريرها يف حي العروبة التابع لقضاء تلعفر، فيام دكت صواريخ لواء عيل 
األكرب )عليه السالم(  - اللواء احلادي عرش يف احلشد الشعبي مواقع مهمة لعنارص 
تنظيم )داعش( اإلرهايب يف تلعفر حمققة إصابات دقيقة و مبارشة. ومتكنت قوات 
العراقي من قطع خط  التاسعة يف اجليش  املدرعة  الفرقة  اللواء بمشاركة لواء 37 

االمداد الرئييس ل�)داعش( االرهايب بني قضاء تلعفر واملوصل.

  العراق املنترص، جذب أنظار العامل، وقد دعا رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مسؤويل ودبلوماسيي دول اإلقليم والدول 
االمريكي  الدفاع  زيارة وزير  فغداة  املعجزة.  اإلرهاب وحقق  انترص عىل  الذي  البلد  مع  تعاون ورشاكة  البحث عن  إىل  األجنبية 
جيمس ماتيس وقبله عرشات الزعامء واملسؤولني العرب واالجانب، بعثت اجلارة السعودية إىل بغداد وفدا اقتصاديا رفيعا يف خطوة 
تؤكد التطلع إىل )رشاكة كاملة وتصحيح للمسارات السابقة(، بينام جاء رئيس الدبلوماسية الرتكية ليعلن )حرص أنقرة عىل وحدة 
ن وزير خارجية فلسطني موقف العراق الداعم لشعبه وأرضه. من جانب  العراق وسعيها لتوطيد العالقات بأقىص مدياهتا(، فيام ثماّ
آخر، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الوفد الوزاري السعودي الرفيع الذي يضم كبار املسؤولني ورجال األعامل يف اململكة، 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف املجاالت االقتصادية والتجارية والزراعية واالستثامر، اضافة اىل الصناعات البرتوكيمياوية.

وتحررت تلعفر

 آالف نازح من قضاء تلعفر  غرب  الموصل تعلن 
استقبالهم وزارة الهجرة والمهجرين...

مليارات دوالر إلعادة إعمار البنى التحتية لقضاء 
الرمادي بمحافظة االنبار...

مليار دوالر سنويًا خسائر االقتصاد 
العراقي بسبب أزمة الكهرباء تكشفها  
دراسة حكومية ووكالة الطاقة الدولية...

باالرقام  باالرقام باالرقام 
40
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• )جيمس ماتيس( وزير الدفاع األميركي 
من بغداد : أيام )داعش(  باتت معدودة..

• )نجم الدين كريم( محافظ كركوك: البرلمان العراقي
 ال يمكنه حسم مصير االنتخابات المحلية في المحافظة

 وال تزال الخالفات تسود بين الكتل السياسية..

• )كاظم فنجان الحمامي( وزير النقل: العراق بفضل 
االنتصارات أصبح حلقة تربط شرق العالم بغربِه

الجهد الهندسي للواء علي االكبر يباشر بتفكيك المنازل المفخخة في تلعفر
اإليجاز العسكري النطالق عمليات قادمون يا تلعفر من قبل الحشد الشعبي والقوات االمنية والعسكرية

يف   11 –اللواء  السالم(  )عليه  األكرب  عيل  لواء  زف 
تلعفر  للعراقيني برشى حترير قضاء  الشعبي-  احلشد 
آمر  ذلك  أكد  االرهايب.  داعش  سيطرة  من  بالكامل 
مضيفا   كريم(،  )عيل  احلاج  وكالة  األكرب  عيل  لواء 
نزف لكل العراقيني واىل املرجعية الدينية العليا برشى 
نحو  قواتنا  رشعت  حيث   ، بالكامل  تلعفر  حترير 
قواتنا متكنت  ابطال  ان  املرسومة، موضحا  االهداف 
من حترير 4 احياء متبقية من القضاء وبذلك تم حترير 

مدينة تلعفر بام فيها االحياء والقرى املحيطة هبا.

وتحررت تلعفر

وا:
قال

وا:
قال

حترير 8 مواقع والسيطرة عىل موقعني ال تزال فيهام االشتباكات مستمرة .
لدعم  تلعفر  رشق  حيويا  طريقا  يؤمنان  واالحتادية  الشعبي  احلشد   -

القطعات املتقدمة باجتاه مركز القضاء.
- حترير )حي النور( اول احياء تلعفر من اجلهة الرشقية.

- حترير )حي اخلراء( و )حي العسكري( شامل رشق تلعفر.
- حترير قرية )ترمي( غرب تلعفر.

- مستشفى )احلسني( داخل قضاء تلعفر يف اجلهة اجلنوبية الغربية.
- حترير قرية )اخلان غرب توم( جنوب املحلبية رشق قضاء تلعفر.

- حترير منطقة )حسني ادريس( - )حي الكفاح( شامل غرب تلعفر.
- حترير حي العروبة التابع لقضاء تلعفر

معلومات  عىل  مستندا  دقيقة  رضبات  يوجه  العراقي  اجليش  طريان   -
احلشد الشعبي والقطعات االمنية يف العديد من املحاور.

انفاق  أحد  عىل  تعثر  الشعبي  احلشد  وبإسناد  االحتادية  الرشطة  قوات   -
داعش بطول 250 م يف حميط تلعفر 

مناطق االشتباك احلالية :-
مركز  من  مرتا   300 بعد  عىل  و  تلعفر  لقضاء  املتاخم  اجلزيرة  حي   -

القضاء- سايلو تلعفر جنوب غرب القضاء
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اهلل  رسول  عن  ورد 
وآله  عليه  اهلل  )صلى 
آدم  بني  )يا   : وسلم( 
ان كنتم تعقلون فعّدوا 
الموتى  من  أنفسكم 
أن  بيده  نفسي  والذي 
وما  آلت  توعدون  ما 

أنتم بمعجزين(...

نفائس تربوية

المقصود من توقير اهلل 
من  يراعي  ان  تعالى 
الكالم  في  االدب  جهة 
عن اهلل تعالى والحديث 
الحلف  وعدم  معه، 
وصدق  حق  عن  اال  به 
الضرورة  موارد  وفي 
وتعظيم كالمه والتحّرز 
ونحو  عليه  الكذب  عن 

ذلك.

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ  عبد المهدي الكربالئي

 في 2/ذي الحجة/1438هـ الموافق 2017/8/25م

يِف  اهلَل  )َوَأِط���ِع   : السالم(  )عليه  فقوله 
ِل ُأُموِرَك، َفإِنَّ َطاَعَة اهللِ َفاِضَلٌة َعىَل َما  ُجَ
ِسَواَها(، واملراد بالطاعة هلل االنقياد له يف 
جيع اوامره ونواهيه واتباع جيع ما رشعه 
جمال  يف  أك��ان  س��واء  للحياة  مناهج  من 
العبادة او التجارة او الشؤون االجتامعية 
ذلك  ونحو  واالرسة  واملرياث  والوصية 
فان اهلل تعاىل رشع مناهج متكاملة للحياة 
 – العبادات  جانب  يف  طاعته  يصح  فال 
االجتامع  جمال  يف  طاعته  وع��دم   -ً مثال 
بمناهج وضعية ختالف  العتقاد االنسان 
املنهج االهلي او طاعته يف العبادات وعدم 

الطاعة يف بعض املعامالت .. وهكذا..
أما قوله )عليه السالم( : )َوَخاِدْع َنْفَسَك 
َوُخْذ  َتْقَهْرَها،  َواَل  ا  هِبَ َواْرُفْق  اْلِعَباَدِة،  يِف 
مْكُتوبًا  َك��اَن  َما  إاِلَّ  َوَنَشاَطَها،  َعْفَوَها 
ُه اَل ُبدَّ ِمْن َقَضائَِها  َعَلْيَك ِمَن اْلَفِريَضِة، َفإِنَّ
كان شأن  ملا  فانه  ها(؛  لِّ حَمَ ِعْنَد  وَتَعاُهِدَها 
املشقة  من  شء  فيها  بطبيعتها  العبادة 
والتعب ويتطلب جماهدة النفس والتغلب 
النفس  شأن  وكان  وطباعها  ميوهلا  عىل 

الراحة والدعة والسكون وتنفر  امليل اىل 
عاماّ فيه تعب وعناء.. كان البد من اتباع 
وحيملها  وجيذهبا  النفس  يشوق  اسلوب 
عىل الطاعة والعبادة وذلك تارة بذكر ما 
او  فيها  وما  اجلنان  من  به  تعاىل  اهلل  وعد 
العذاب  من  بالوعيد  وترهيبها  ختويفها 
ونحوه وتارة باالستشهاد وتذكري النفس 
واستحضار صورة االشخاص العابدين 
وت��ارة  تعاىل  هلل  الطاعة  واه��ل  واملتقني 
يف  التفريط  عىل  وتقريعها  بلومها  اخرى 
من  عليها  سيفوت  مما  تعاىل  اهلل  جنب 
الدائم واخللود يف اجلنان.. ونحو  النعيم 
ذلك.. فاذا سلك هبا هذا املسلك فينبغي 
ان يكون بالرفق وعدم ارهاقها بعبادات 
قد يؤدي هبا اىل امللل والسأم وربام يؤدي 
اشار  كام  العبادة  وترتك  النفس  نفور  اىل 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  املرسلني  سيد  اليه 
وسلم(: )ان هذا الدين متني فأوغل فيه 
ض فيه اىل نفسك عبادة اهلل  برفق وال تبغاّ
فان املنبت ال أرضًا قطع وال ظهرًا أبقى 
بل تأخذ منها عفوها ونشاطها يف العبادة 

ايها االخوة واالخوات ما زلنا في مجموعة الوصايا التربوية واالخالقية التي بّينها امير 
يقول  الهمداني،  الحارث  الى  كتابه  في  السالم(  )عليه  طالب  بن  علي  المؤمنين 
)عليه السالم( في وصيته: )َوَأِطِع اهلَل ِفي ُجَمِل ُأُموِرَك، َفِإنَّ َطاَعَة اهلِل َفاِضَلٌة َعَلى َما 
ِسَواَها، َوَخاِدْع َنْفَسَك ِفي اْلِعَباَدِة، َواْرُفْق ِبَها َواَل َتْقَهْرَها، َوُخْذ َعْفَوَها َوَنَشاَطَها، ِإالَّ َما 
اَك  ها، َوِإيَّ ُه اَل ُبدَّ ِمْن َقَضاِئَها وَتَعاُهِدَها ِعْنَد َمَحلِّ َكاَن مْكُتوبًا َعَلْيَك ِمَن اْلَفِريَضِة، َفِإنَّ
َفِإنَّ  اِق،  اْلُفسَّ اَك َوُمَصاَحَبَة  َوِإيَّ ْنَيا،  الدُّ َك ِفي َطَلِب  َربِّ آِبٌق ِمْن  َوَأْنَت  اْلَمْوُت  ِبَك  َيْنِزَل  َأْن 
ُه ُجْنٌد َعِظيٌم ِمْن ُجُنوِد  اَءُه، َواْحَذِر اْلَغَضَب، َفِإنَّ ِر اهلَل، َوَأْحِبْب َأِحبَّ رِّ ُمْلَحٌق، َوَوقِّ رَّ ِبالشَّ الشَّ

اَلُم(. ِإْبِليَس، َوالسَّ
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صدىالجمعة

اال الفريضة فانه ال جيوز املساهلة فيها(.
ينبغي  ال  انه  عديدة  رواي��ات  يف  وج��اء 
االعامل  عىل  واالخرين  النفس  إك��راه 
ليؤدوا  اتركوهم  بل  واملستحبة  املندوبة 
ورغبة  ميل  عن  العبادية  املناسك  هذه 
العالقة  حب  نفوسهم  يف  يبقى  لكي 

واالرتباط مع اهلل تعاىل..
ونقف عند قوله )عليه السالم( : )َوإِيَّاَك 
َربَِّك  ِمْن  آبٌِق  َوَأْنَت  امْلَْوُت  بَِك  َيْنِزَل  َأْن 
ْنَيا(، أي احذر ان ينزل بك  يِف َطَلِب الدُّ
من  هارب  أي  آبق  انك  واحل��ال  املوت 
معرضًا  الدنيا  طلب  يف  بعصيانك  ربك 
ال  واملقصود  عنها   ً غافال  اآلخ��رة  عن 
االخرة  عىل  وال��ورود  املوت  عن  تغفل 

فانه مالقيك ال حمالة.
اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس���ول  ع��ن  ورد  وق��د 
ان  آدم  بني  )ي��ا   : وس��ل��م(  وآل��ه  عليه 
املوتى  أنفسكم من  وا  كنتم تعقلون فعداّ
آلت  توعدون  ما  أن  بيده  نفيس  والذي 

وما أنتم بمعجزين(.
����اَك  )َوإِيَّ ال��س��الم(:  )عليه  ق��ول��ه  أم��ا 
 ِّ بِالرشَّ ال��رشََّّ  َف��إِنَّ  اِق،  اْلُفسَّ َوُمَصاَحَبَة 
ُمْلَحٌق(، فهنا قد هنى )عليه السالم( عن 
ه بان ذلك يوجب  اق وعللاّ مصاحبة الفساّ
من  بالفاسق  واملراد  بالرش؛  الرش  احلاق 
وتعاىل  تبارك  اهلل  فيعيص  بدينه  ُيبايل  ال 
باملحرمات  واالتيان  الواجبات  برتك 
بالدين  تر  مصاحبته  ان  املعلوم  ومن 
مصاحبه  اىل  منه  الفسق  لرساية  والدنيا 
وهذا  حمالة،  ال  فاسقًا  االنسان  فيصري 
ملحق(  بالرش  ال��رش  »ف��ان  قوله  معنى 
واملعارشة  املصاحبة  ان  هو  فيه  والوجه 
صاحلًا  عبدًا  امُلصاَحُب  كان  فان  مؤثرة 
وهذا  ي��رك  فاسقًا  ك��ان  وان  ينفعك 
أصل اصيل تبتنى عليه فروع كثرية فان 
فروع  من  واملعايص  االنحرافات  اكثر 
وهذا  اق  الفساّ مع  واملصاحبة  املعارشة 

ثابت بالتجربة والربهان.
اهلَل،  ��رِ  )َوَوقِّ  : السالم(  )عليه  قوله  ويف 
اهلل  بتوقري  أمر  فهو  ��اَءُه(،  َأِح��بَّ َوَأْحبِْب 
املؤمنني  من  ألوليائه  واملحبة  وتعظيمه 
الن  وذلك  االبرار  والصاحلني  االخيار 

اهلل  حب  اىل  يرجع  احلقيقة  يف  حبهم 
وبغضهم اىل بغضه فمن احباّ اهلل احباّ 
توقري  من  واملقصود  وبالعكس،  اوليائه 
يف  االدب  جهة  من  يراعي  ان  تعاىل  اهلل 
معه،  واحلديث  تعاىل  اهلل  عن  الكالم 
وصدق  حق  عن  اال  به  احللف  وع��دم 
كالمه  وتعظيم  ال���رورة  م��وارد  ويف 
ز عن الكذب عليه ونحو ذلك..  والتحراّ
يف  االدب  يراعي  ان  اخرى  جهة  ومن 
دائرة العمل واملامرسة وان يعتقد بان اهلل 
يعلن  وما  خيفي  ما  ويعلم  وناظر  حر 
وال   ً عمال  يعمل  وال  خطوة  خيطو  فال 

يتكلم كالمًا خالفًا لرضاه.
)َواْح���َذِر   : السالم(  )عليه  قوله  وأم��ا 
ُجُنوِد  ِمْن  َعِظيٌم  ُجْنٌد  ُه  َفإِنَّ اْلَغَضَب، 
اَلُم(، فالشكاّ ان الغضب  إِْبِليَس، َوالسَّ
اىل  ادى  ورب��ام  العظيمة  املهلكات  من 
يف  والطعن  القتل  من  االبدية  الشقاوة 

بالباطل  واهتامهم  باعراضهم  االخرين 
والتقاطع  االخرين  مع  التقاتل  ورب��ام 
عليه  يندم  كالم  يصدر  وقد  االجتامعي 
فيه  ورد  ولذلك  عمره،  طوال  االنسان 
عن  الكثرية،  االخبار  يف  الشديد  الذم 
وآله وسلم(  اهلل عليه  اهلل )صىل  رسول 
اخلل  ُيفسد  كام  االيامن  يفسد  »الغضب 
)عليه  الصادق  االمام  وعن   ، العسل« 

السالم(« الغضب مفتاح كل رش«.
ويف حال الغضب يفقد االنسان السيطرة 
عىل نفسه وتضعف قواه العقلية وضبطه 
ويترصف بشكل شبه جنوين وال يسلكه 
اخلفية  عيوبه  وتربز  العادية  احلاالت  يف 
ومن  الغضب،  حلظات  يف  جيل  بشكل 
هنا ورد يف احلديث الرشيف عن االمام 
فَّ  كاّ )م��ن   : السالم(  )عليه  الصادق 

غضَبُه سرت اهلل عورته(. 
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صدىالجمعة

ال�صيخ الكربالئي يو�صي املقاتلني الأبطال بثالث و�صايا، ويورد مبداأين من 
اأ�ص�س ومقومات املواطنة ال�صاحلة

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام  خطيب 

الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 2 ذي الحجة 1438ه� 

الموافق 2017/8/25م تناول أمران وكما يأتي:

األمر االول:
خيوضون  الذين  االبطال  املقاتلون  حيقق 
ميدانية  انتصارات  تلعفر  حترير  معركة 
اثلجت قلوب  رائعة يف مهنيتها وكفاءهتا 
به  يتصف  ما  عىل  وأك��دت  العراقيني، 
هؤالء الرجال الكرام من خصال عظيمة 
ثالثة  من  أكثر  مرور  من  الرغم  فعىل   –
خمتلف  يف  ال��ض��اري  القتال  م��ن  اع���وام 
عليه  كانوا  ما  عىل  زال��وا  فام  اجلبهات؛ 
والثبات  الصالبة  من  االول  اليوم  منذ 
يف  والتفاين  واجلرأة  والشجاعة  واالقدام 
عزته  سبيل  يف  والتضحية  الوطن،  حب 
للعراقيني  فهنيئًا  ومقدساته،  وكرامته 
هبؤالء االبطال من ابنائهم ضامنة احلارض 
واملستقبل، ومبعث الفخر واالعتزاز عىل 

مراّ التاريخ.
ون��ب��ارك  بتضحياهتم  نشيد  اذ  وان��ن��ا 
انتصاراهتم ونرتحم عىل شهدائهم وندعو 
بام  نوصيهم  والعافية  بالشفاء  جلرحاهم 

ييل :
وعدم  ال��داع��يش  العدو  من  احل��ذر   -1
املنهار  النفيس  الوضع  اىل  االطمئنان 
لبعض جماميعه واحلرص عىل التقدم وفق 

التوكل  مع  املدروسة  العسكرية  اخلطط 
ونرصه  بتأييده  والثقة  تعاىل،  اهلل  عىل 
واحلفظ  بالتسديد  وجل  عز  اليه  والدعاء 

واالمداد بالعون والقوة.
العالقني  املدنيني  حياة  عىل  احلفاظ   -2
البالغ  واحلرص  السكنية  االحياء  داخل 
الشديد  احل��ذر  مع  االذى  جتنيبهم  عىل 
االبرياء  هؤالء  باختاذ  العدو  مكائد  من 
دروعًا برشية، واستنفاذ كل الوسائل التي 
يمكن من خالهلا ختليصهم مما هم فيه يف 
املأوى وسائر  أقرب وقت ممكن، وتوفري 

االحتياجات الرورية هلم.
خمتلف  ب��ني  ال��ع��ايل  التنسيق  ادام���ة   -3
القتال  يف  امل��ش��ارك��ة  ال��ق��وات  ص��ن��وف 
ثامره  من  كان  الذي  بينها  التام  والتعاون 
يف  رسيع  تقدم  من  حصل  ما  الواضحة 
احياء  وحترير  املرسومة  االهداف  حتقيق 
جدًا..  قليلة  ايام  خالل  تلعفر  مدينة  من 
من  الطبي  احلقل  يف  العاملني  وندعو 
خمتلف  يف  الوسطية  وال��ك��وادر  االطباء 
كافية  بأعداد  يتوجهوا  ان  اىل  املحافظات 
اىل مناطق القتال للقيام بإسعاف اجلرحى 
وعالجهم بأفضل ما يتيرس هلم من ذلك، 

انسانية  فإن هذا باإلضافة اىل كونه مهمة 
عظيمة مما له دور مهم يف ادامة العمليات 
القطعات  عىل  االمر  وتسهيل  العسكرية 
وطنية  مسؤولية  فانه  وبالتايل  املقاتلة 
وواجب ديني واخالقي البد من القيام به 

كل حسب ما يتمكن منه.
مقومات  ع��ن  نتحدث   : ال��ث��اين  األم��ر 
شخصية  نبني  كيف  الصاحلة،  املواطنة 
املواطن  معنى  هو  وما  الصالح؟  املواطن 
الصالح وما هي األسس التي نحتاج اليها 

لذلك؟
ان كل شعب من الشعوب ومن جلة هذه 
ان  اراد  اذا  العراقي،  الشعب  الشعوب 
واالستقرار  واالمن  العدالة  لنفسه  حيقق 
واالزدهار والتامسك االجتامعي والرخاء 
االقتصادي واملعييش وان يكون له العزة 
االخرين  لدى  واالح��رتام  واالستقاللية 
فالبد من العمل عىل تنشئة ابنائه وتربيتهم 
مواطنني  منهم  جيعل  معينة  اس��س  عىل 
ص��احل��ني خم��ل��ص��ني ل��وط��ن��ه��م وام��ت��ه��م 
ومصاحلها  اهدافها  سبيل  يف  مضحني 
بينهم  فيام  ويتعايشون  وقيمها  ومثلها 

بسعادة وأمن ورخاء.

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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صدى الجمعة

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

بقلم: طالب عباس الظاهر

هل ان االسالم اهتم بمسألة الوطن وحب 
الوطن والدفاع عنه ومحايته وحتقيق العزة 
له من  والكرامة واالستقاللية واالحرتام 

قبل االخرين ام انه مل هيتم هبذا األمر؟
يف الواقع اذا تتبعنا النصوص التي وردت 
الروايات  خالل  من  اهتاممًا  هناك  نجد 
اهتاممًا  اوىل  االس���الم  ان  ع��ىل  ي��دل  مم��ا 
والدفاع  وحبه  للوطن  واساسيًا  كبريًا 
والتضحية من اجل عزته وكرامته وكيف 
يف  يشاركه  ممن  غريه  مع  املواطن  يتعامل 
مما  للوطن  االنتامء  يف  يشاركه  او  الدين 
جمد  لبناء  صاحلة  اج��واء  خلق  يف  يساهم 
رخاءها  وأيضًا  وكرامتها  وعزهتا  االمة 

واستقرارها وازدهارها.
وردت  التي  الروايات  بعض  هنا  نذكر 
ت  )ُعمراّ  ، االي��امن(  من  الوطن  )حب   :

البلدان بحب االوطان(.
االستقرار  حلالة  الوصول  للبلد  التعمري 
والتطور واخلدمة انام يأيت من خالل مبدأ 
خالل  من  ونجد  ال��وط��ن..  حب  وه��و 
اوىل  االس��الم  ان  الروايات  من  جمموعة 

اهتاممًا اساسيًا وكبريًا هبذه املسألة.
ح نقطة مهمة لسنا هنا بصدد  اود ان اوضاّ
بيان واجبات الدولة جتاه املواطنني واداء 
حقوقهم.. هل ان هذا الواجب واحلقوق 
ُاديت جتاه املواطنني.. لسنا بصدد احلديث 
بناء  كيفية  بصدد  وانام  االم��ر..  هذا  عن 
يساهم  الذي  الصالح  املواطن  شخصية 
والنفع  اخلري  يف  يساهم  والذي  البناء  يف 
التعايش  حتقيق  يف  ويساهم  لآلخرين 
يكون  ال  وال���ذي  السلمي  االجتامعي 
ضارًا لآلخرين وضارًا لوطنه ويساهم يف 
الدفاع عنه والتضحية من اجله وبناء جمده 

ته وكرامته. وعزاّ
نأيت هنا اىل بيان مبدأ اسايس كثري ما نذكره 

يف  به  اهتاممهم  من  ُذكر  املبدأ  هذا  وحتى 
ننتبه  ان  فعلينا  الدولية  املنظامت  بعض 
النفوس  يف  ترسيخه  ونحاول  املبدأ  هلذا 
التي  الوصية  هذه  بتوضيحه..  واالهتامم 
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  عن  وردت 
هم  من  معنى  تبنياّ  االش��رت،  مالك  اىل 
وطني  ابناء  هم  من  ني  وتعرفاّ وطني  ابناء 
وتلزمهم  عيلَّ  هلم  احلقوق  تلزمهم  الذي 
اما  صنفان  )الناس  للجميع،  الواجبات 
هذا  ال��دي��ن(  نظري  او  الدين  يف  لك  اخ 
يكون  ان  اما  املواطن  بياّنت  مبدأ واضح، 
العقيدة وااليامن فيرتتب  مشرتك معي يف 
كمواطن  املواطنة  حقوق   : ��ان  ح��قاّ ل��ه 
وحقوق االخوة الدينية بموجب اشرتاكه 
ضت  معي يف االيامن والعقيدة والذي تعراّ

له الكثري من النصوص الرشعية.
يف  يل  نظري  أي  اخللق  يل  نظري  يكون  او 
الواحد  االب  يف  معي  يشرتك  االنسانية 
ويف اصل االنسانية هذا له حقوق املواطنة 
الوطن  اىل  االن��ت��امئ��ي  االش����رتاك  وه��و 
الواحد، لذلك من خالل هذا املبدأ الذي 
وضعه امري املؤمنني )عليه السالم( يتضح 
الواحد  الوطن  الواسعة ألبناء  الدائرة  لنا 
كيفية  بيان  يراد  الذي  املواطن  وتعريف 

بنائه البناء الصحيح.
هذه النصوص االسالمية التي وردت يف 
بيان كيفية بناء شخصية املواطن الصالح، 
ا ، أي واحد  كيف نبني شخصية الواحد مناّ
ابتداًء  وانام  العاديني  املواطنني  نقصد  ال 
من اعىل مسؤول يف البلد اىل ادنى مسؤول 
وعموم املواطنني.. ال يتصور ان املقومات 
املواطنني  عموم  هبا  معني  ستذكر  التي 
فقط.. ال.. وانام معني هبا كل انسان حتى 
وان كان يف موقع املسؤولية العليا او اقل 
منه او يف أي مكان يف هذا البلد.. ُيراد من 

هلذا  الشخصية  بناء  كيفية  املقومات  هذه 
امور  جمموعة  فيه  تتصف  الذي  االنسان 
خيونه  ال  وشعبه  لوطنه  خملصًا  يكون  ان 
ال يغدر به ال يعمل شء يره وان يعمل 
واالزده��ار  االم��ن  وحتقيق  خدمته  عىل 
املواطنني يف  بقية  يعمل مع  والعدالة وان 
وان  فيها..  ويساهم  االم��ور  هذه  حتقيق 
البلد  ال يصدر منه شء ير يف مصالح 
واملواطنني.. هذه املسامهة البناّاءة.. معنى 
أي موقع  املواطن يف  يستطيع  ذلك كيف 
البلد وان  بناء وتطوير  يساهم يف  ان  كان 
وشعبه  البلد  هذا  خري  يف  مسامهًا  يكون 

وان يكون مسامهًا يف خدمة هذا البلد..
املبدأ االخر التضحية يف سبيل هذا الوطن 

وهذا الشعب.
املواطن دمه وماله  يبذل  ان  ال نقصد هنا 
فقط.. بل نقصد هنا املعنى االوسع وهو 
براحته  احيانًا  يضحي  كيف  االنسان  ان 
وماله او منصب او جاه او بامتياز ُيعرض 
عليه.. هو امام خيارين اما ان حيصل عىل 
للوطن،  اخلدمة  ويفقد صفة  االمور  هذه 

او يضحي هبذه االمور ويقوم باخلدمة.
م هذه  احيانًا االنسان حتى يستطيع ان يقداّ
وبمنصب  بامل  يضحي  ان  عليه  اخلدمة 
وبموقع وامتياز.. فهذا هو معنى التضحية 
االعم وان كانت التضحية بالدم هي اعىل 

مراتب التضحية.
بناًء ال سلبيًا ضارًا  ان يكون دوره اجيابيًا 
بمعنى ان يتحرى كل ما فيه خري ومصلحة 
بلده وشعبه وان يقدم املصالح العامة عىل 
الضيقة  واملصلحة  الشخصية  املصلحة 
املصلحة الضيقة احيانًا مصلحة شخصية 
او حزبية او مناطقية او طائفية او مذهبية 
وغري ذلك من هذه املصالح االضيق من 

مصالح الوطن والشعب.
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

ورج��ال  أش���داء  مح��اة  للوطن  ي��ك��ون  أن 
الثغور؛  عىل  املرابطني  كاألبطال  شجعان 
هلو حمل فخر لنا جيعا عىل مستوى احلارض 
ملا  العامل،  يف  الرشفاء  لكل  بل  واملستقبل، 
اتصفوا به هؤالء الرجال الشجعان يف قتاهلم 
ومن  ن��ادرة،  إنسانية  صفات  من  لداعش 
وإخالص  وتضحية  وشهامة  نبيل  خلق 
واملقدسات  الوطن  عن  الدفاع  يف  وبسالة 
فمنذ  نور..  من  بأحرف  التاريخ  سيخطها 
يسطرون  وه��م  متواصلة  اع���وام  ث��الث��ة 
العدو يف خمتلف  البطوالت  يف دحر  أروع 
لتطهري  الرشسة،  واملواجهات  اجلبهات 
االنتصار  ويسطرون  دنسه،  من  األرض 
واق��دام  وثبات  بصالبة  االنتصار..  تلو 
والتضحية  الوطن،  حب  يف  وتفاين  وجرأة 
يف سبيل عزته وكرامته ومقدساته،  ولكن 
املتحققة عىل  االنتصارات  ويف خضمِّ هذه 
إن  املقاتلون  سيحققها  والتي  أبطالنا،  يد 
شاء اهلل يف آخر معاقل العدو وهي تلعفر، 
هناك بعض النقاط التي تسرتعي االلتفات 
حتى  االعتبار  بعني  وأخذها  ومراعاهتا  هلا 

تكتمل الفرحة بدحر العدو القضاء عليه.
)احلذر( 

حيذر منه وعكسها يغفل عنه.. وهذه النقطة؛ 
املقاتلني  جيع  من  مطلوبة  احل��ذر  اعني 
التحرير  معارك  خيوضون  الذين  األبطال 
الرشسة مع العصابات الداعشية  خاصة يف 
لكيال  حاليًا..  تلعفر  يف  العدو  مع  معركتنا 
يستغل هذا العدو مثل هذه اللحظات  من 
العدو  عن  الغفلة  أو  لالنتصار  االطمئنان 
من  موقف  لكسب  اخلبيثة..  حتركاته  وعن 
األه��داف،  من  ه��دف  حتقيق  أو  املواقف 
أمام  املنهارة  فلوله  يرمم هبا عزيمة  ولكيال 
حتقيق  حتى  الشجعان  مقاتلينا  رضب��ات 

هنائيًا  بالقضاء  املرسومة  االه��داف  كامل 
بتوفيق  بلدنا  من  اهلل  شاء  إن  وطرده  عليه 

وتسديد وتأييد من اهلل تعاىل.
) حياة املدنيني(    

 .. العظيم  اإلسالمي  ديننا  يوصينا  مثلام 
دين الرمحة، بأن احلفاظ عىل أرواح املدنيني 
قيمة  من  أعىل  قيمة  املعارك..  يف  األبرياء 
األه��داف  من  ه��دف  حتقيق  أو  ع��دو  قتل 
يكون  أن  رائعا  سيكون  وكم  العسكرية.. 
ودحره،  العدو  مواجهة  يف  أبطال  مقاتلينا 
وبذات الوقت أبطال يف إنسانيتهم ورمحتهم 
هو  وكام  األبرياء..  الناس  عىل  وشفقتهم 
ومواقفهم  معاركهم  من  كثري  يف  دأهب��م 
العامل.. وال يسعنا إال  التي اذهلت  املرشفة 
أن يكونوا حمل فخرنا وفخر كل الرشفاء يف 

العامل.
)التنسيق(

األمور  يف  والتنسيق  االستعداد  إن  الشك 
طرف  من  أكثر  انجازها  يف  يشرتك  التي 
له  سيكون  احل���رب؛  يف  خ��اص��ة  وج��ه��ة 
مردودات اجيابية أفضل؛ كلام كان التنسيق 
أعىل بني هذه األطراف. وهذا ما ملسناه فعال 
يف جيع املعارك التي خاضها أبطال العراق 
لتحرير أرضنا من دنس داعش املغتصب.  

)املواطنة الصاحلة(
املواطنة  هذه  عن  احلديث  سيكون  طبعا 
الصاحلة بعيدا عن ربطها فيام تقدمه الدولة 
اإليامن،  من  األوط��ان  فحب  للمواطنني، 
بعالقة  ختتص  ال��ص��احل��ة  امل��واط��ن��ة  وإن 
عالقته  وليس  حت��دي��دًا،  بوطنه  اإلن��س��ان 
واحلكومات  ثابت  الوطن  ألن  بحكومته، 
متغرية تذهب واحده وتأيت غريها وهكذا، 

لكن الوطن هل يتغري؟
الوطن  ل  نحماّ أن  الصحيح  من  ليس  إذن، 

أخطاء أو تقصري حكامه او سياسييه، وعىل 
سبيل املثال إذا كانت الدولة تقرصاّ يف أداء 
واجباهتا جتاه أبناء هذا الوطن أو ال تعطي 
سيكون  هل   .. جيب  كام  مواطنيها  حقوق 
املواطن  هذا  مثل  لريفض  مقنعًا  مربرا  هذا 
مبدأ املواطنة الصاحلة؟ او خيل هبا؟ اجلواب 

طبعا ال.
تعنيه..  فيام  تعني  الصاحلة  املواطنة  ألن 
الدفاع عن الوطن واملحافظة عىل ممتلكاته، 
من  والتضحية  خ��دم��ت��ه،  ع��ىل  وال��ع��م��ل 
كام  األوط��ان؛  بني  وازده��اره  تقدمه  اجل 
بل  وبمصاحله..  به  اإلرضار  عدم  وتعني 
واملسامهة يف كل اخلري للوطن والنفع جلميع 
القادمة  تنشئة األجيال  املواطنني... وتعني 

عىل حب الوطن.
عىل  ركزت  اإلسالمي  الدين  تعاليم  فإن   
املواطن  يكون  ال  أي  الوطن،  حب  مسألة 
ال  وشعبه  لوطنه  خملصًا  لآلخرين،  ضارًا 
خيونه ال يغدر به ال يعمل شء يره.. بل 
يساهم يف الدفاع عنه، والتضحية من اجله، 
من  اآلن  األبطال  املقاتلون  يضحي  وكام 
اجل طرد الغزاة املغتصبني من أرضنا، فهم 
يضحون بأغىل ما يملكون بأنفسهم وطبعا 
فإن أعىل مراتب اجلود هو اجلود بالنفس.. 
وهناك أيضا التضحية باملال وتضحيات أقل 
مستوى.. كالتضحية باملنصب أو التضحية 
بالوجاهة  التضحية  أو  ب��االم��ت��ي��ازات 
االجتامعية وغريها.. هذه املواطنة الصاحلة 
الناس دون غريهم  ببعض  طبعا ال ختتص 
أو رشحية من دون رشائح أخرى.. بل إهنا 
ادنى  اىل  الدولة  يف  مسؤول  أعىل  تشمل 
يف  املواطنني  جيع  بل  املسؤولية،  درجات 

املجتمع.  

من وحي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر)المواطنة الصالحة(
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اعداد/ محمد حمزة جبر

السؤال : هل يجوز الغش في االمتحان ؟
الجواب : ال يجوز .

هل يجوز للمعتكف ان يخرج الي صحن المسجد لتشييع زائر له ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

اإلعتكاف

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هو تعريفكم لالعتكاف ؟
بقصد  املسجد  يف  اللبث  وهو  اجل��واب: 
يضم  أن  استحبابًا  األحوط  و  به  التعبد 
و  صالة  من  فيه  العبادة  فعل  قصد  إليه 
وقت  كل  يف  يصح  و   ، غريمها  و  دع��اء 
شهر  األف��ض��ل  و   ، ال��ص��وم  فيه  يصح 

رمضان ، و أفضله العرش األواخر .

السؤال: ما هي رشوط االعتكاف ؟
إىل  مضافًا  صحته  يف  يشرتط   : اجل��واب 
يف  تقدم  بتفصيل   � اإلس���الم  و  العقل 

الصوم � أمور :
من  غ��ريه  يف  ك��ام   ، القربة  نية   : األول 
العبادات . و الواجب إيقاعه من أوله إىل 
االكتفاء  يقوى جواز  و   ، النية  آخره عن 
يف  فيه  ال��رشوع  قصد  مع   ، النية  بتبييت 
أول يوم ، و أما لو قصد الرشوع فيه وقت 

النية يف أول الليل فيكفي بال إشكال .

خيرج  ان  للمعتكف  جيوز  هل   : السؤال 
اخلاصة  املياه  دورة  و  املسجد  صحن  اىل 

باملسجد من دون رضورة ؟

اجلواب : الجيوز اذا مل يكن الصحن جزءًا 
من املسجد .

استعامل  للمعتكف  جيوز  هل  السؤال: 
املتعارف  والصابون  االسنان  معجون 

حيث انه مطيب بروائح زكية ؟
اجلواب: ال جيوز شم الطيب فاذا استلزم 

االستعامل فال جيوز .

صحن  يف  ح��ج��رة  ت��وج��د   : ال���س���ؤال 
فهل  للمسجد،  مكتبة  جعلناها  املسجد، 
يذهب  او  فيها  ينام  ان  للمعتكف  جيوز 

الخذ كتاب منها ؟
مل يكن ج��زءًا من  اذا  : ال جيوز  اجل��واب 

املسجد .

االسنان  )تغسيل  يعترب  هل  ال��س��ؤال: 
للتنظف  او  للتربد  واالستحامم  املتكرر 
حاجة  الشعر(  ومتشيط  واالستنشاق 
املياه  دورة  ايل  املعتكف  خلروج  مسوغة 

اخلاصة باملسجد ؟

اجلواب : ال يعترب من احلاجة .

السؤال : لو خرج املعتكف لكي يوصل 
لكي  وانتظرها  املستشفي  ايل  زوجته 
يبطل  فهل  ساعتني،  ملدة  وتاخر  يرجعها 

اعتكافه ؟
رضورة  تكن  مل  اذا  يبطل  نعم   : اجلواب 
ص��ورة  انمحت  اذا  او  معها  كونه  يف 

االعتكاف .

يزور  ان  للمعتكف  جيوز  هل   : السؤال 
البعيد  املستشفي  يف  يرقد  الذي  املريض 
الذهاب  يستغرق  وال��ذي  املسجد،  عن 

واالياب فقط ملدة ساعة او اكثر ؟
اجلواب : عيادة املريض ليست من موارد 

جواز اخلروج .

بنية عدم  السؤال : هل يصح االعتكاف 
اكامل اليوم الثاين ؟

اجلواب : ال يصح .
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العطاء الحسيني

اعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن تبنيها 
مرشوع صناعة فيلم ثالثي االبعاد جيسد 
وذلك  تفاصيلها،  واب��رز  الطف  واقعة 
يف  خمتصة  شبابية  جمموعة  مع  باالتفاق 

انتاج االفالم بتقنية الثري دي.
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  واطلع 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  امل��ق��دس��ة 
الكربالئي عىل بعض تفاصيل انتاج الفيلم 
الذي استعرضتها املجموعة املختصة قبل 

انداء موافقته عىل تبني انتاجه.

الشهرستاين  الدين  ج��ال  السيد  وق��ال 
احلسينية  العتبة  يف  االعالم  قسم  مسؤول 
احلسينية  »العتبة  االحرار،  ملجلة  املقدسة 
التي  املعوقات  جيع  تذليل  اىل  ب��ادرت 
تبني  اىل  باإلضافة  الفيلم،  انتاج  تواجه 

انتاج الفيلم بشكل كامل«.
عرض  يتم  ان  املرجح  »م��ن  وأض���اف، 

الفيلم يف شهر حمرم احلرام القادم«.
عن  العرض  مو  مقداّ اع��رب  جهتها  من 
وافقت  التي  احلسينية  للعتبة  امتناهنم 

احد  قال  حيث  الفيلم،  انتاج  تبني  عىل 
زيارة  اي��ام  يعرض  الفلم  ان  االعضاء: 
االمام احلسني علية السالم يف شهر حمرم 
احلرام  جيسد واقعة الطف من كل الزوايا 
عليها  زينب  السيد  وقفة  يشاهد  حيث 

السالم  ووقفة ايب الفضل عليه السالم. 

االحرار: حسين نصر 
3 D

العتبة الحسينية 
تتبنى مشروع إنتاج فيلم

 ُيجّسد واقعة الطف بتقنية
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العطاء الحسيني

احلسينية  العتبة  يف  العامة  االمانة  تسعى 
بني  الفكري  ال��وع��ي  ن��رش  اىل  املقدسة 
الثقايف  بالواقع  النهوض  اجل  من  افراده 
بوجه  العراقي  و  الكربالئي  املجتمع  يف 
املنتديات  وحدة  عززهتا  والتي  العموم، 
امل��وارد  تطوير  قسم  اىل  التابعة  الثقافية 
عقدهتا  ثقافية  ن��دوة  خالل  من  البرشية 
الوارث  مدارس  يف  املؤمترات  قاعة  عىل 
حت��ت ع��ن��وان )ال��رن��ني االج��ت��امع��ي(، 
يف  التقني  املعهد  عميد  خالهلا  من  طرح 
دائم  والعضو  املقدسة  كربالء  حمافظة 
املوارد  لتطوير  الربيطانية  االكاديمية  يف 
البرشية الدكتور ماهر محيد جميد االسباب 
واملسببات التي جعلت هذه الظاهرة تكثر 
يف املجتمع العراقي، مع وضع التوصيات 
استخدامها  او  الظاهرة  هذه  من  للحدِّ 
املصلحة  حتقيق  اجل  من  اجي��ايب  بشكل 
الرنني  ان  نفسه  الوقت  العامة، مؤكدا يف 
االج��ت��امع��ي ه��و م��ف��ه��وم ح��دي��ث غري 
فيزيائية  ظاهرة  عن  يعرب  سابقا  مطروق 
هناك  يكون  املجتمع عندما  قد حتدث يف 
اهتزاز مصدر فطري معني يؤدي اىل نقل 
ارتدادات حركية معينة عىل افراد املجتمع 
ما  غالبا  ه��دف  نحو  ينساقون  وبالتايل 
يكون جمهول، هذه الظاهرة غالبا ما تولد 
اثار سلبية يف املجتمع و للحد منها نحتاج 
توعية وثقيف الفرد حتى ال ينساق مع اي 
اهدافه النه  معرفة  دون  او خطاب  فكرة 

وتصدع  هالك  اىل  النهاية  يف  ي��ؤدي  قد 
املجتمع ، واضاف: غالبا ما يكثر مفهوم 
الرنني االجتامعي يف احلركات اجلامهريية 
خالل  من  ثقافيا  النامية  املجتمعات  و 
قيادات  طريق  عن  او  االع��الم  وسائل 
حتكم املجتمع عىل اساس قبيل او طائفي 
التخويف  خالل  من  او  معني   قومي  او 
النظم  يف  موجود  هو  كام  الرتهيب  او 

االستبدادية.
الكناين  حم��م��د  األس���ت���اذ  ث  حت���داّ ف��ي��ام 

قائاًل:  والتطوير  التدريب  شعبة  مسؤول 
ما  ع��ادًة  الثقافية  الندوات  مفردات  ان 
احيانًا  ��ل  وت��دخاّ الفرد  ع��ادات  تالمس 
بشكل  واملجتمع  الفرد  معاجلات  ضمن 
كانت  التي  الندوة  هذه  خيص  وفيام  عام، 
ال��ذي  االجتامعي  ال��رن��ني  ع��ن��وان  حت��ت 

يكون  التي  املؤثرة  الشخصيات  يتناول 
اجتامعي  اهتزاز  تكوين  يف  كبري  دور  هلا 
يؤثر  االهتزاز  هذا  كان  ان  النظر  بغض 
الرتكيز  تم  و  اجي��ايب،  او  سلبي  بشكل 
مبنيا  يكون  تارة  االهتزاز  نوعني من  عىل 
اجل حتقيق  الفرد من  تثقيف  اساس  عىل 
عىل  مبنيًا  يكون  ما  وتارة   ، عامة  اهداف 
سيايس  لرجل  س��واء  شخصية  مصالح 
توجد  ما  غالبا  املؤثرات  وهذه  غريه  او 
يف  يكثر  او  ثقافيًا  النامية  املجتمعات  يف 
ان  ، نسعى جاهدين  السياسية  االحزاب 
نكون مع منظامت املجتمع املدين يف سبيل 
وتثقيف  توعية  يف  تساعَد  اهداف  حتقيق 

املجتمع.

ندوة ثقافية 
تناقش ظاهرة سلبية تسود المجتمع العراقي
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وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
اختتام  حفل  يف  القاها  التي  كلمته  يف 
الدورات القرآنية : نشهد هذه االيام هذا 
هؤالء  امامنا  نرى  ان  هو  الرائع  املشهد 
وا مواهبهم وما  الفتية والفتيات الذين وظفاّ
انعم اهلل تعاىل عليهم من هذه النعم االهلية 
احكامه  م  وتعلاّ الكريم  القران  حفظ  يف 

بالشكر  نتوجه  ول��ذل��ك  مبادئه  ون��رش 
والتقدير اىل االخوة يف دار القران الكريم 
هلا  ورعايتهم  الدورات  هبذه  قيامهم  عىل 
وكذلك للعوائل ولآلباء واالمهات الذين 
رعوا هؤالء الفتية والتفتوا اىل امهية القران 
الكريم يف منهاج حياتنا ، مبينا » ان القران 
الكريم نور احلياة ونور العقول والقلوب 
النور الذي هنتدي به من الظلامت ونصل 
هؤالء  نرى  حينام  مضيفا«  الكامل  اىل  به 
الصيفية  العطلة  موسم  يف  وه��م  الفتية 
فان  القرآنية  احللقات  هذه  اىل  يتوجهون 
وصدور  صدورنا  يثلج  املشهد  هذا  مثل 
احللقات  هذه  مثل  تكون  وحينام  املؤمنني 
الكريم  القران  حامل  االنسان  تبني  التي 
الذي جيسد مبادئ القران الكريم ومبادئ 
خالهلا  من  يمكن  والتي  احلسينية  الثورة 

بناء شخصية املواطن الصالح..
من  االخوة  جلميع  اتوجه   « قائال  وتابع   

كام  االس��ات��ذة  واالم��ه��ات وجيع  االب��اء 
يف  االكاديمية  للدروس  االهتامم  نعطي 
مدارسنا وهو أمر حسن وجيد البد ايضًا 
االنسان  يبني  ما  اىل  االهتامم  نعطي  ان 
املرحلة  الصحيح خصوصًا يف هذه  البناء 
ة  فنحث  من عمر االنسان وهو عمر الفتواّ
واالمهات  واالباء  الكريمة  العوائل  جيع 
ان هيتموا االهتامم الكبري بأبنائهم وبناهتم 
ويوجهوهنم اىل حضور مثل هذه احللقات 
شهور  وبقية  الصيفية  العطلة  يف  القرآنية 
السنة اىل ان نصل اىل بناء االنسان الصالح 
جمتمعًا  نبني  ان  نستطيع  خالله  من  الذي 
بمسؤوليات  ينهض  ان  يستطيع  صاحلًا 
لالباء  واعتزازنا  وتقديرنا  فشكرنا  احلياة 
املسألة  هل��ذه  اول���وا  ال��ذي��ن  واالم��ه��ات 
يتم  بأن  نويص  وايضًا  املطلوب  االهتامم 
الكريم  القران  مبادئ  بتفهيم  االعتناء 
الفتية فان اهلدف االسايس  ودروسه هلذه 

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تختتم الدورات القرآنية الصيفية 

االحرار: حسين نصر ..تصوير محمد القرعاوي 

مواهب قرآنية في الحفظ أبهرت آالف الحاضرين
 في الحرم الحسيني  بحفل تخرج الدورات الصيفية

ش���هد الصحن الحس���يني الش���ريف حفل اختتام الدورات القرآنية الصيفية التي ينظمها دار القران الكريم في العتبة 
الحسينية المقدسة والتي بلغ عددها )12( الف طالب وطالبة من كل المحافظات العراقية، بحضور المتولي الشرعي 

للعتبة الحسينة المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واالمين العام جناب السيد جعفر الموسوي .
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العطاء الحسيني

القرآين  املنهج  وفق  والتطبيق  العمل  هو 
املتكامل الذي يمكن من خالله ان يصل 
االنسان اىل اهلدف الذي اراده اهلل تعاىل من 
االنسان وهو العبودية هلل تعاىل وطاعة اهلل 
القرآنية  ان مثل هذه احللقات  نأمل  تعاىل 
املناطق وتتوسع لكي  بقية  ايضًا يف  تعمم 
نستطيع ان نبني هؤالء الفتية وهم يف هذا 
اىل  يوصلنا  الذي  الصحيح  البناء  العمر 

االهداف املطلوبة .
»عضو  املنصور  منتظر  احل��اج  بني  فيام   

الوطني  امل���رشوع  ع��ىل  امل��رشف��ة  اللجنة 
لرعاية املواهب القرآنية يف العتبة املقدسة 
: تقيم دار القران الكريم يف العتبة املقدسة 
للرعاية  الوطني  املرشوع  فعاليات  حفل 
ال��دورات  اختتام  مع  القرآنية  املواهب 
الصيفية هذه الدورات استمر ملدة شهرين 
يف عموم العراق مبينا  ان عدد الطلبة مع 
ألف   )12( حافظ   )1000( ال�  مرشوع 
من  فقط  املوجودين  وان  وطالبة،  طالب 
احتفال  هناك  وسيكون  وكربالء،  بابل 
إن  مضيفا  حمفظاهتم  يف  احلفاظ  لباقي 
جزء  حفظ  تضمنت  الصيفية  »ال��دورات 
األول  اجلزء  حفظوا  منهم  وقسم  تبارك 
الكريم،  ال��ق��ران  م��ن  الثالثني  واجل���زء 
الدروس  بعض  أيضا  الدورة  وتضمنت 
الفقية التي تعلم كيفية التعامل مع القران 
ال��ك��ري��م م��وض��ح��ا  إن )642(ط��ال��ب 
الكريم يف مرشوع  القران  وطالبة حفظوا 
العتبة  أقامته  الذي  حافظ،   )1000( ال� 
ونعمل عىل   ، االن  املقدسة حلد  احلسينية 
والعامل  العراق  يف  القرآنية  الطاقات  ابراز 

االسالمي .
معلم  النرصاوي   صباح  قال  جهتة  من 

قرآين يف الدورات الصيفية : ان  الدورات 
القران  دار  ينظمها  التي  الصيفية  القرآنية 
املقدس  احلسيني  الصحن  يف  الكريم 
تستمر  والتي  التوايل  عىل  السادسة  للسنة 
-30( اجلزء  الطلبة  نعطي  يومًا(    46(
هم  خترجوا  منهم  والكثري  حفظ   )29
يعتمد  الكريم  القران  من  اجزاء  حفظوا 
مبينا  الطلبة  وذك��اء  اش��رتاك  عىل  ذل��ك 
االليات التي اعتمدنا يف تدريسها  نعطي 
ونعطي  بيتي  واج��ب  وبعدها  ال��درس  
طريقة  اىل  وباإلضافة  الكلامت  تصحيح 
)التلقني ( مثل يقرأ الطالب ونحن نستمع 
هلم منوها هنج العتبة احلسينة املقدسة عىل 
العراقي  املجتمع  يف  القرآنية  الثقافة  نرش 

والعامل االسالمي .
حسني  مصطفى  احلافظ  الطفل  قال  فيام 
الذي  استاذي  اشكر  كربالء   من  امح��د  
القران  حفظ  ع��ىل  وس��اع��دين  علمني  
اج��زاًء  احفظ  ان  استطعت  و  الكريم  
الدورات  هذه  خالل  الكريم  القران  من 
الصيفية، مبينا ان اهله ايضا هلم الفضل يف 

حتفيظِه واالهتامم به ملراجعة دروسه.
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االحرار/قاسم عبد الهادي

زيارة حمافظة النجف – املشخاب – احلرية
الشعبة  إدارة  هبا  قامت  تفقدية  زيارة  يف 
لعوائل  اخلطيب  حيدر  بالسيد  املتمثلة 
الشعبي  احلشد  م��ن  االب���رار  ال��ش��ه��داء 
 – النجف  حمافظة  يف  االمنية  والقوات 
املشخاب – احلرية لالطالع عىل احواهلم 
احتياجاهتم،  وتلبية  والصحية  املعيشية 
االب���رار عن  ال��ش��ه��داء  وق��د ع��رباّ ذوي 
فخرهم واعتزازهم هبذه الزيارة الكريمة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  شاكرين 
عوائل  مع  وتواصلها  لدعمها  املقدسة 
الشهداء وسد النقص احلاصل يف امورهم 

املعيشية واملعنوية.
استضافة نخبة من ابناء الشهداء

عوائل  من  جمموعة  الشعبة  استضافت 
مؤسسة  مع  وبالتنسيق  االب��رار  الشهداء 

اليتيم اخلريية – فرع بابل – القاسم، لزيارة 
العتبات املقدسة يف مدينة كربالء املقدسة 
استقباهلم  يف  وك��ان  وبواقع)30(يتيم 
مسؤول الشعبة احلاج امحد رسول وبرفقة 
معاونه السيد اخلطيب، وتضمن الربنامج 
علوم  لدار  التوجه  والدعاء  الزيارة  بعد 
احكام  م  لتعلاّ املقدسة  العتبة  يف  القرآن 
التالوة والتجويد وكذلك االمور الفقهية 
ثم  السالم«  »عليهم  البيت  اهل  وسرية 
بعدها  املقدسة  العتبة  بمضيف  التربك 
التي  العبادية  باملامرسة  للمشاركة  التوجه 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  يوميا  ُتقام 
ثم التوجه للعتبة العباسية املقدسة لزيارة 
مرقد ايب الفضل العباس »عليه السالم«. 

اقامة جملس عزاء
يف)حمافظة  ع��زاء  جملس  الشعبة  اقامت 

جامع   – ال��ش��ع��ب  منطقة   – ب��غ��داد 
الرشيف  املنرب  االعظم(وارتقى  الرسول 
اليعقويب(والرادود  السيد)حاكم  فضيلة 
حيث  الكربالئي(  خالد  احلسيني)املال 
احلكيم  الذكر  من  بآيات  املجلس  افتتح 
املنشداوي،  عباس  احلاج  القارئ  تالها 
املقدسة  احلسينية  العتبة  باسم  كلمة  ثم 
ذكر  اخلطيب  حيدر  السيد  فضيلة  القاها 
ها  قدماّ التي  البطولية  املواقف  خالهلا  من 
االنتصارات  مع  تزامنَا  االب��رار  شهدائنا 
الوغى  ساحات  يف  ابطالنا  حققها  التي 
ن���رصة ل��ل��دي��ن وامل��ق��دس��ات وك��ذل��ك 
املجاهدين االبطال املرابطني عىل الساتر، 
اجلامع  إدارة  القادم  الوفد  م  كراّ وبعدها 
»عليه  الشهداء  سيد  بقبة  متربكة  براية 

السالم«.

العطاء الحسيني

نشــاطات مباركــة للعتبــة الحســينية المقدســة 
لدعم عوائل الشهداء ومساعدة الجرحى 

عم���اًل بفتوى المرجعي���ة الدينية لالهتمام بعوائل الش���هداء االبرار ومتابعتهم وتقديم يد العون والمس���اعدة لهم 
وضمن برامج ش���عبة رعاية ذوي الش���هداء والجرحى بحرصها على الزيارات الميدانية في المحافظات كافة س���يما 
الحض���ور في مجالس الفاتحة للش���هداء وكذلك تفقد الجرحى في منازلهم والراقدين في المستش���فيات ورعاية 
ابناء الش���هداء منهم النهم مس���يرة جهادية كآبائهم الذين اعطوا اغلى ما يملكون في س���بيل إعالء كلمة الحق 

وإكراما لتلك الدماء الزكية فكانت للشعبة عدد من النشاطات المباركة ومنها:�

بهدف رفع الجانب المادي والمعنوي لهم
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العطاء الحسيني

حضور جمالس الفاحتة
االبطال  جماهدينا  لتضحيات  إك��رام��ا 
اروع  سطروا  الذين  الشعبي  احلشد  من 
صور البطولة يف سوح القتال وتزامنا مع 
املوصل  ملحمة  املتحققة يف  االنتصارات 
بأهنم  الدينية  املرجعية  وصفتهم  والذين 
هذا  ويف  بالتهنئة،  غريهم  من  االح��ق 
احلسينية  العتبة  من  وف��د  حر  االط��ار 
سامحة  الرشعي  باملتويل  متمثال  املقدسة 
واالمني  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
آمر  وبرفقة  املوسوي  جعفر  السيد  العام 
ل��واء ع��يل االك��رب احل��اج ع��يل احلمداين 
امحد  السيد  الطفوف  لواء  آمر  ومعاون 
السيد حيدر  الشعبة  إدارة  املوسوي ومن 
من  وع��دد  ال��ك��رام  واملشايخ  اخلطيب 
جمالس  العشائر  ووجهاء  الشخصيات 
شهدائنا  ارواح  عىل  اقيمت  التي  الفاحتة 
االبطال)باسم عباس رسحان، عيل حممد 
الذين  لذوهيم  العزاء  النرصاوي(لتقديم 
عصابات  يد  عىل  غدرا  بأنفسهم  ضحوا 
الشهادة  رشف  ونالوا  والضاللة  الكفر 
الدواعش  اثر تعرضهم هلجوم جبان من 
اثناء نزوهلم بعد تأدية واجبهم املقدس يف 
قاطع حترير البعاج، اىل ذلك ختلل جملس 
القاها  املقدسة  العتبة  باسم  كلمة  الفاحتة 
الشيخ  سامحة  د  قلاّ ثم  اخلطيب،  السيد 
الكربالئي ذوي الشهداء راية متربكة بقبة 
ايب االحرار »عليه السالم«، وبعدها عرباّ 
ذوهيم عن افتخارهم وعزهم هبذه الزيارة 
بعثت  إذ  باملباركة  ووصفوها  الكريمة 
اجلهاد  ملواصلة  والعزم  اهلمة  روح  فيهم 

حتى تطهري اخر شرب من ارض العراق.
كسوة العيد

السنوي  برناجمها  الشعبة وضمن  بارشت 
احلشد  شهداء  ألبناء  العيد  كسوة  بتوزيع 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  يف  الشعبي 
عىل)35( موزعني  وبواقع)120(طفل 
عائلة وذلك من خالل جتهيزهم باملالبس 
املجمعات  اىل  اصطحاهبم  طريق  عن 
التجارية لغرض التبضع واختيار املالبس 
عىل  الفرحة  لرسم  واجل��دي��دة  املناسبة 
بسيط  جلزء  وف��اءًا  ذلك  وجاء  وجوههم 
جسيمة  تضحيات  من  ذوهي��م  قدمه  ملا 
والعرض  االرض  عن  الدفاع  سبيل  يف 
الربنامج  ه��ذا  شمل  وق��د  واملقدسات، 
بابل( قار،  ذي  حمافظات)البرصة،  ايضًا 
هناك،  املقدسة  العتبة  منسقي  خالل  من 
زنكاح  حممد  الشهيد  والد  قال  ذلك  اىل 
هذه  ان  احلقيقة  يف  ك��رب��الء:  اه��ايل  من 
احلسينية  العتبة  قبل  من  اخل��رية  املبادرة 
وتفقدهم  الشهداء  ذوي  لرعاية  املقدسة 
يف كل مناسبة له واقع خاص لوجود من 
هيتم هبم ورعايتهم الهنم ضحوا بأغىل ما 
واملذهب  الدين  نرصة  اجل  من  عندهم 

وتلبية لنداء املرجعية العليا.
زيارة آمر لواء عيل االكرب ملقر شعبة

من  بالقرب  مقرها  ويف  الشعبة  استقبلت 
عيل  لواء  آمر  الرشيف  احلسيني  الصحن 
االكرب اللواء احلاج عيل احلمداين والوفد 
امحد  احلاج  باستقباهلم  كان  حيث  املرافق 
اخلطيب  حيدر  السيد  وبصحبة  املياحي 
وهنأوهم  هبم  ورحبوا  الشعبة  ومنتسبي 

بسواعد  حتقق  ال��ذي  امل��ؤزر  النرص  عىل 
العراقي  واجليش  الشعبي  احلشد  ابطال 
اجلسيمة  وتضحياهتم  جهودهم  مثمنني 
التي اعطوها تلبية لنداء املرجعية ونرصة 
ذاته  الوقت  ويف  واملقدسات،  للوطن 
يف  واخلطيب  املياحي  و  احلمداين  حتاّدث 
وآلية  حلول  وضع  حول  مفتوح  ح��وار 
جديدة حلل املعوقات التي حتيل معامالت 
التقاعد للشهداء االبرار وكذلك الكيفية 
إدارة  مع  بالتعاون  املمثلية  هبا  تقوم  التي 
لزيارة  كاملة  لتغطية  امل��وق��رة  الشعبة 
ال��زي��ارات  وايضا  اجلرحى  املجاهدين 
الكثري،  الفاحتة وغريها  املستمرة ملجالس 
االع��امل  ان  قائال:  احلمداين  ب��نياّ  حيث 
التي تقوم هبا الشعبة وخدماهتا املتواصلة 
عوائل  مع  تعاوهنم  وكذلك  اجلرحى  مع 
الشهداء ما هي اال خري دليل عىل حرص 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
االب���رار  ال��ش��ه��داء  بعوائل  واهتاممهم 
الفتوى  م��ن  ��ة  واهل��ماّ ال��ع��زم  مستمدين 
ونحن  الدينية،  للمرجعية  احلكيمة 
العاملني  لكل  وشاكرين  ممتنني  بدورنا 
مسؤولني  م��ن  لة  الفعااّ املؤسسة  هب��ذه 
جلرحانا  الكريمة  خلدمتهم  ومنتسبني 
وكذلك احلضور املستمر ملجالس الفاحتة 
ل  ز وجاّ للشهداء وغريها، سائلني املوىل عاّ
عىل  ونعاهدها  الدينية  املرجعية  حيفظ  ان 
هلا  نزف  ان  اىل  اجلهاد  ساحات  يف  البقاء 
الكيان  براثن  عىل  الكبري  االنتصار  بشائر 

الداعيش االرهايب. 
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العطاء الحسيني
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عمَد قس���م رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة إلى إقامة المؤتمر االول لرعاية الطفولة، 
وال���ذي ش���ارك فيه باحثون في مجال الطفولة من داخل العراق وخارجه، م���ن اجل النهوض بواقع الطفل العربي 
والعراقي وتنش���ئته وفق المبادئ اإلنس���انية والعلمية القويمة، وقد جاء هذا المؤتم���ر تزامنًا مع ذكرى مرور 

تسِع سنوات على تأسيس مجلة )الحسيني الصغير(.

العتبة الحسينية تقيُم المؤتمر االول لرعاية الطفولة

بمشاركة باحثين من داخل العراق و خارجه..
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العطاء الحسيني

فلم  ع��رض  امل��ؤمت��ر  افتتاح  شهد  وق��د 
وثائقي عن انجازات قسم رعاية وتنمية 
و  العاملني  تكريم  اىل  اضافة  الطفولة، 
املسامهني يف القسم بحضور االمني العام 
جعفر  السيد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
واخ��رى  دينية  وشخصيات  امل��وس��وي 
فكرية  ن��دوة  اقامت  ،كذلك  اكاديمية 
بحثية تضمنت بحوث حول حق الطفل 
داخ��ل،  ط��اه��رة  ال��دك��ت��ورة  هب��ا  تقدمت 
الطفل  مع  التعامل  اساليب  اىل  اضافة 
الباحثة  قبل  من  والثقافة   البيئة  حسب 
كاملة  دراس��ة  وتقديم   ، اللوايت  امامة 
من   2003 بعد  الطفل  صحافة  ح��ول 
قبل االستاذ جليل خزعل، كذلك جلسة 
االطفال  ثقافة  دور  احتاد  تأسيس  حولة 

ومناقشة اهدافه ونظامه. 
ويف هذا السياق حتدث رئيس قسم رعاية 
وتنمية الطفولة حممد احلسناوي قائال: ان 
حول  تدور  املؤمتر  تناوهلا  التي  البحوث 
العراقي  الطفل  بواقع  النهوض  كيفية 
معاجلات  خ��الل  م��ن  ثقافته  وتطوير 
ان  خاصة  ونفسية  علمية  ومرتكزات 
العراقي  الطفل  يعيشه  التي  االج���واء 
ختتلف بشكل كبري عام يعيشها االخر يف 
بلدان العامل بسبب اختالف الثقافات من 
الضوء  تسليط  اىل  اضافة  ألخرى،  دولة 
الدول  و  العراق  الطفل يف  عىل  صحافة 
قلة  من  الصحافة  هذه  تعانيه  ملا  العربية 
لذا   ، املعنية  اجلهات  قبل  من  الرتكيز 
تطوير  اجل  من  البحثي  املؤمتر  هذا  جاء 
الناّ  املجال  هذ  يف  العاملني  م��ه��ارات 
تطوير  من  يبدأ  الشعوب  تغيري  اس��اس 

ثقافة االطفال. 
كام حتدث الباحثة إمامة مصطفى اللوايت 

من سلطنة عامن قائلة: ان مفهوم الثقافة ال 
يشمل فقط الفكر واملعرفة الذي نمتلكها 
ايضا عادات االكل و اجللوس  بل يضم 
الطفل  لدى  احلياة  بناء  انامط  من  وغريه 
يف  طرحتها  التي  االفكار  ضمن  ومن   ،
ختتلف  االطفال  قصص  ان  املؤمتر  هذا 
املدينة  بيئة  كاختالف  وآخ��ر  مكان  من 
التي  املدن  بيئة  الريفية كذلك  القرى  عن 
يوجد فيها الكوارث و احلروب عن املدن 
اختالف  اىل  اضافة   ، بسالم  تعيش  التي 
القرى  و  احلرية  امل��دن  بني  الثقافات 
الريفية من حيث وجود وسائل االتصال 

او االختالط بني االفراد«. 
االمكان   قدر  نحاول   : اللوايت  واضافت 
صعوبة  يقدر  واق��ع��ي  طفل  نخلق  ان 
ان  رضورة  مع  تواجهه  قد  التي  احلياة 
االجتامعية  الظروف  مع  متناسب  يكون 
عن  بعيدا  البلد  حيتاجها  التي  الثقافية  و 
يف  هبا  يتفاجئ  ان  يمكن  التي  املثالية 

املستقبل.  
يذكر ان املؤمتر شهد ايضا تكريم العاملني 
التابعة اىل قسم  يف جملة احلسيني الصغري 
احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية 
املقدسة  بمناسبة مرور تسِع سنوات عىل 

تأسيسها.
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ًا.. وعظياًم.. وأبياّا كاَن ُحراّ
َم العمَر الندياّا كاَن هيوى.. وهلذا قداّ

كاَن أسمى.. فوَق من يعبُد جباّارًا عتياّا
كاَن أوىف.. ومىض حيمُل للكوفِة.. إصالحًا نبياّا

هل سألتْم..؟
ُكتَب التأريِخ عن )مسلَم(.. عن خرِي الرجاْل

عن سفرِي النوِر.. أمسى أيَّ حاْل
.. مْل ُيساْل دُمُه ساَل.. ولكْن.. مبدُأ احلقِّ جتىلاّ

ما عرفتْم..
أناُّه ثاين فداْء..

إناُّه املظلوُم.. ُمسلْم
ًا وسليَل األوصياْء يرتاءى يل وصياّ

ْا.. يرتاءى يل علياّ
يرتاءى يل فؤادًا.. حيمُل العشَق سالْم

ا احلرُّ الشهيْد.. مسلٌم.. يا أهياّ
أن غاياتَِك مل ُتدرْك.. ومل َيعرفوا بعْد

ْا.. كيَف آمنَت.. وسافرَت فتياّ
كيَف أرشقَت عىل الكوَفِة شمسْا؟

كيَف واصلْت الدماْء؟
مْت الفداْء؟ كيَف قداّ
وغدا َقتُلَك عرسْا..

مسلٌم.. هاَك من القلِب السالْم

كيَف أشرقَت على الكوَفِة شمسْا؟
علي الشاهر

���ِة    ح����اٍل    ِج��ئ��َت    َتْغ�َصانا ِع��ي��د  ٌ    ب���اأَيَّ

،    وال��َف��رح��ُة    ان��َط��َف��اأْت ن��ا   اأََلٌ ق��د   َه��دَّ

��ُه��ُم ���ْي،  واأَْر���صُ ��َراي��ا ال��ِع��َدا  اأَْر����صِ ��ْت ���صَ َج��ا���صَ

��ْي  َب��ْع��َد  اأْن  َه��َدُم��وا ��ادًا  ب��اأَر���صِ َع��اُث��وا  َف�����صَ

��ن��ْت  ���وَر واح��َت�����صَ ب���الأَْم�������ِس! مل��ا َح��َم��ل��ن��ا ال���نُّ

ي���ُح،  وال��َف��ْت��ُح  املُ���ِب���نُي   َدن��ا ك��ان��ْت  ل��َن��ا  ال���رِّ

وَل   ! ��َم��َح��لَّ وا���صْ َطيفًا  ْم�����ُس  الأَ ى  َم�صَ ل��ِك��ْن 

ي��ا  ِع��ي��ُد   ُع�����ذرًا!   َف���ال   َزال����ْت   ِبَقاِفَيِتي

ُه��ًدى اأَُروُم  ��ت��ارًا  ُمْ  - ِع��ي��ُد  ي��ا   - اأَْم�����ص��ي��ُت 

��َت��ن��ا اإذا   َدَع����ا   ن���اِع���ٌب   يف   ال���َغ���رِب    اأُمَّ

ل   َي��ْع��ِق��ُل��وَن   ال����ِذي   َي��ْدُع��و   اإَِل���ي���ِه،   َوَل

��ى  ُدع����اُة  ال��ُه��َدى  َم���ا  َب���نَي   ُم�صطهٍد اأَْم�����صَ

���ِت���ي   َن��ْه��َب   ال���ِع���َدا   ُم��َزع��ًا ��َب��َح��ْت   اأُمَّ َواأَ���صْ

��َق��َط��ْت ���ِت���ي  ِع�����زٌّ   مَلَ�����ا   ���صَ َل����ْو  ك����اَن  يف  اأُمَّ

��ِع��يُّ  َل��َن��ا  -  ي��ا  ع��ي��ُد  -  ل  َف���َرٌح ُح���قَّ ال��نَّ

لَّ     والآلَم     اأَل��َوان��ا اأََم�����ا    َت�����َرى    ال�����ذُّ

��ْع��ُد     اأَْت���راح���ًا      َواأَْح���َزان���ا َل     ال�����صَّ وُب�����دِّ

��َراَي��ان��ا! ْت   ِف��ي��ه��ا   ���صَ ب��الأَْم�����ِس   ق���ْد   َك����ترَّ

ل��ل��َع��دِل    ِم���ن    اأَث�����ِر    الإ����ص���الِم    ُبْنَيانا!

��اح��ْت   َمَطايانا ��ح��راوؤن��ا  املَ��ج��َد   واْن�����صَ ���صَ

��ا،   ف��اأَ���ص��َب��َح   اأَه����ُل   الأَْر�������سِ    اإِْخ��َوان��ا ِم��نَّ

��ُل��ْو     يف     َب��اَلَي��ان��ا ِزْل���َن���ا    ِب����ِذْك����راُه    َن�����صْ

��ة    ٌ ِم�����ن      اإب������اٍء      َت��ْن��ِط��ُق      الآن��ا َب��ِق��يَّ

������ٍد  ����ص���اَد  ُدْن��َي��ان��ا ���اع���ْت  َم����َع����اِلُ  َمْ ����صَ

)ط�����اُروا    اإَل���ي���ِه    َزَراَف�������اٍت     َوُوْح���َدان���ا(

���اري���ِخ     ُب��رَه��ان��ا َي���ُع���وَن    ِم����ن    ِع�����تَرِ    ال���تَّ

ان��ا َ َْ ���ِري���ٍد     َم������اَت      َح�� ���ِه!     َو����صَ ب���اأَْر����صِ

����ص���اُروا   ع��َل��ى   َن��ْه��ِب��ه��ا   ِح��ْل��ف��ًا    واأَْع���َوان���ا

��ان��ا! ���ِر   اأَْق�����صَ َغ��ْرَن��اَط��ٌة،  َوَب��َك��ى  يف   الأَ����صْ

ُم��ْزَدان��ا ُر   �صْ النَّ َي��ِج��يَء   اأْن   اإىل   ف��اذَه��ْب  

يـــا عيــــد

عذرًا
نادر سعد العمري
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يتلجلج  حبك  بديال،  بغَك  اأر�صى  ل 
ول  الرتو�س،  ت�صاحبه  ل  �صدري..  يف 

حتده احلدود كال�صموات والأر�صني.
بعد  ب��ان��ط��وائ��ه��ا  الأر�����س  تقتل  ل��و  اآه 
امل�صافات، فاأغدو يف مرابك كطفل ينرث 
احل�صى  فوق  يطبع  راأ�صه..  فوق  الرتاب 

ب�صمته.. في�صفى اأنينه.
منذ رحيل خطواتك الإميانية.. احلَة 
امل��رارة  بي،  عبث  اخل��واء  مدامعي،  لفت 
الليل  اأ���ص��ب��ح��ت ع��ي��ون  ل��ون��ت م��ذاق��ي، 
قا�صية ل دور للرحمة فيها، ت�صرق حتى 

�صغائر اأمنياتي
تنهب ك�صرات اخلبز من فمي منذ رحيل 
طراوة قلبك املالئكية؛ �صجت رياح الليل 
اأنيابها  تناو�صت  قلبي،  راأ���س  بع�صفها 
ب����راءة ط��ف��ول��ت��ي.. زرع���ت ال�����ص��وك يف 

ب�صاتني عمري.
ت�صحق  ال�صقية  بحوافرها  زال��ت  وم��ا 
اليك  .�صاأر�صل  الفتية.  الطمئنان  نبتة 

حمائم �صوتي
علها تهديني اإىل زاوية جديدة من قلبك 
الهالك،  ق��رارة  من  هربًا  اإليها  ..اأوي 
ي��داوي  ظهرك  انحناء  غَ  بل�صم  ف��اأي 
اأيامي؟ واأي خيوٍط تطرز النور يف  جوع 

هواج�س عتمتي غَ اأكيا�س نداك؟
الليل  ي��رع��ب  ل��ث��ام��ك  غ��َ  ق��م��ر  واأي 
دمع  اأي��ن  اأق��داح��ي..  بامل�صرة  ميالأ  وهو 

�صجودك
لي�صمد جراحاتي؟

اأب��ع��اد  لتمحو  اأك��ت��اف��ك..  غ��ي��وم  واأي���ن 
حرائقي، وتروي �صدى جوانحي؟ يا من 
دوحة  يا  �صبيال..  اإليه  البخل  يعرف  ل 

الأج�صاد.. يا كنوز الدعاء.
جنوم  لتتالألأ  الليل؟  اأب��واب  تقرع  متى 
احلياة.. فبعدك جفت عروق الإن�صانية 

كلها!!

أبواب الليل

رحيم الشاهر

مصطفى عادل الحداد

ب���ل���ظ���ى ج�����راح�����ك ُت�������ص���ك���ب ال�����ع�����تراُت
مب�����������دار ل���������وؤل���������وؤة ت�����������دور مب�����رق�����ٍد 
مت�����ص��ي ع���ل���ى ك����تر ال�����ص��ن��ني ك���م���ا ال��ع��ال 
وي�����ح�����ث م��������ف��������وؤوٌد اإل������ي������ك م�������ص���َه 
وي�������دق  ج���ر����ص���ك يف ال�����ص��م��ائ��ر م��ع��ل��ن��ا 
وح����دي����ث  ج���رح���ك م����ا ي������زال دم��وع��ن��ا 
واإمن��������ا ل�������ل�������وراء  ده����������رك  ي����ج����ر  ل 

 ح���ل���ق ال�����زم�����ان روؤو�����ص����ن����ا وح���واج���ب���ا 
اآي������ًة  ال����ع����روب����ة  ����ص���ط���ر  يف  وك����ت����ب����َت 
ف������امل������اء  م���������ص����روع واأن����������ت خ�����ص��اب��ه 
ال������ن������ار ت���ع���ل���م م������ن ي�����ن�����اط ل����ترده����ا 
ب���ل���ظ���ى ه���ت���اف���ك حُت�������ص���د ال�������ص���رخ���اُت
ف��ج��ي��ع��ت��ي  �����ص����اه����دُت ط��ف��ل��ك يف خ���ي���ال 
م��واج��ع��ي  ���ص��ه��ي��ل  وج�������رْت خ���ي���ول���ك يف 
ل������و دون������������وك ق���������ص����ي����دة ل���رث���ائ���ن���ا 
م�������ازل�������َت �����ص����ي����ده����ا ب����ك����ل ده�����وره�����ا 
ُك�����ص��َف احل���ج���اب ع���ن ال�����ص��ج��ي��ج ب��ك��رب��ال 
وراأي����������ت ج����رح����ك ����ص���ي���دا ب���ج���راح���ه���ا  
ت���ب���ك���ي ع���ل���ى ب���ح���ر ال�����دم�����اء ي��ط��ال��ن��ا 
وت�����ص��ي��ب م����ن ط���ع���ن ال����رم����اح ج�����ص��وم��ن��ا 
وال���������ص����ام م�����ازال�����ت ت����ط����وف ب�����ص��ب��ي��ن��ا 
وامل�������ص���ل���م���ون ع���ل���ى ب����دي����ن ج���راح���ه���م 
خ���رائ���ب���ا  ال�����ك�����رمي  اهلل  ف���������ص����روا  ق�����د 
ق��د )ع���رب���دوا( الإ����ص���الم م��ن غ��َ ال��ه��دى 
ع�������ص���وره���ا  ت������دك  لء  م�����ن  وع����ج����ب����ُت 
ف�����ال�����دي�����ن اأن����������ت �����ص����الم����ه ووئ�����ام�����ه 

وع����ل����ى ����ص���ري���ح���ك ل����ل����ده����ور �����ص����الُة!
ف���������اإذا خ�����ل�����وَت زح�����ام�����ك ال�����ُق�����ُب�����الُت!
م���������ص����ك����اُة ت������األ������ق������ْت  راح�����ت�����ي�����ه  يف 
وال�����������ص�����ائ�����رون ح�����وا������ص�����ٌر وح�����ف�����اُة!
وث����ب����اُت ع����ق����ي����دة  ع  احل���������ص����ني  ان   :

ع���ظ���اُت  ال�����ق�����رون  يف  اأم��������رك  وف���ظ���ي���ع 
ودواُة! دم�����ع�����ة  ب���������ص����درك  جت�������ري 
ح���ني ا���ص��ط��رخ��َت خ�����ص��اب��ك احل�������ص���راُت
وح�������م�������اُة! م��������������اآذن  ال������ن������ح������ور  ان 
ف�������راُت! ال�����ف�����رات  اأن�������ت يف ظ����م����اأ  ب����ل 
ي�����ام�����ن ب����������تُردك ل���ل�������ص���ري���ِد جن�������اُة!
رواُة ل����ل����ن����زي����ف  دم������ائ������ك  وع�����ل�����ى 
ح���ت���ى ع���ج���ب���ُت ات���ق���ت���ُل ال���������ص����ذراُت؟!
ف���ت���ن���اث���رت ح������ول ال�������ص���ه���ي���ل دع��������اُة!
ل���ب���ك���ت �����ص����م����اء وا�����ص����ت����ح����ْت اآي����������اُت!
م�����ن �����ص����اد م���ث���ل���ك ن��������وره ال���������ص����ل����واُت
ف������راأي������ت م�����ا غ���������ص����ْت ب�����ه امل�����دي�����اُت
وخ���������ترُت ي����وم����ك ف���ا����ص���ت���ط���ال مم�����اُت
وب����ظ����ه����ر ج�������دك ت���ع���ب���ث ال���ط���ع���ن���اُت
وت�������ص���ي���ب م�����ن ل���ع���ق ال�������ص���ي���وف رف������اُة
ف�����ال�����دي�����ن �����ص����ب����ٌي وامل����������������اآُل ط����غ����اُة
م����ل����َك ال������زم������ام )م����ن����اه����ُم وال���������الُت(
ق������د �������ص������وروه ب������اأن������ُه ال������ُع������ُب������واُت!
)ف����ت����ع����رب����دت( ب���ج���ن���ون���ه���م ع�������ص���الُت
ال����غ����م����راُت! ف���ت���ع���ظ���م   ، ال�������ص���ن���ني  ك�����ل 
م�������ا م�����ث�����ل دي������ن������ك ل����ل����ع����ب����اد جن�������اُة

وتكلم 00 جرح الحسين
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يعد االنترنت احدى اكبر الثورات المعلوماتية الحديثة والمهمة التي غزت المجتمع بشكل عام 
سيما العراقي منه من خالل كثرة استخدامه وتعدد وسائله وسهولة الوصول اليها وامتالكها من 

قبل الجميع بما فيهم االطفال صغار العمر وتوفرها بشكل كبير في المنازل وغيرها وكذلك بخس 
اسعارها، حيث اصبح تناقل المعلومات واآلراء واالفكار سهال واكثر شفافية عن طريق تعدد وسائل 

االتصال وانتشارها التي تختلف تماما عن الطرق التقليدية التي كانت مقتصرة على الرسائل 
الورقية، ومن جهة اخرى اصبحت وسائل االتصال الحديثة سببا في نهوض العديد من المجتمعات 

بما في ذلك اساليب التعليم الحديثة وان انتشار التكنولوجيا الحديثة والتقنيات يعتبر مهم 
بالنسبة لإلنسان، ومن جهة اخرى وفي ظل هذا التطور الكبير واالنتشار الواسع اصبح المستخدم 

لألنترنت امام خياران هما االيجابي والسلبي، فالخيار الثاني ربما يعرض المستخدم الى اضرار 
كبيرة على مستوى الجسد والفكر والمادة بذلك يؤدي الى ما ال ُيحمد عقباه.

حتقيق/ قا�صم عبد الهادي
عد�صة/ �صالح ال�صباح - احمد القري�صي

االنترنت ووسائل االتصال بين السلِب واإليجاب
البعض من ضعاف النفوس هدفهم التنصت 

على الناس واختراق خصوصياتهم

تحقيقات
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سلبيات خطيرة على فئة الشباب
االن��رتن��ت  مستخدمي  اح���د  وحت���دث 
من  ال��ع��دي��د  ان  ق��ائ��ال:  ل����)األح���رار( 
استخدام  خالل  من  هدفهم  االشخاص 
الناس  عىل  التنصت  هو  االتصال  وسائل 
الوصول  طريق  عن  خصوصياهتم  وكرس 
حساباهتم  واخ�����رتاق  ص��ف��ح��اهت��م  اىل 
ضعاف  بعض  قبل  من  مثال  الفيسبوكية 
اس��ت��خ��دام  ك��ث��رة  ان  وارى  ال��ن��ف��وس، 
الطرق  يف  كانت  وان  حتى  االن��رتن��ت 
عىل  وخاصة  سلبي  تأثري  هلا  املسموحة 
من  بالكثري  يضحي  الذي  الشباب  طبقة 
عىل  االخرين  مع  التواصل  بحجة  وقته 
حساب اعامله اليومية ودراسته االكاديمية 
والتي  طويلة  لفرتات  السهر  ذلك  يف  بام 

تلهيه عن ذكر اهلل يف الكثري من االحوال.
فوائد متعددة

ويضيف، اما من الناحية العلمية والتعليمية 
فان له دورا مهام يف عملية التدريس ومن 
واملدرسني  الطلبة  معظم  فان  الباب  هذا 
يعتمدون عليه بالقيام بوظائفهم الدراسية 
من  واص��ب��ح  التعليمية  وال��رشوح��ات 
الكليات  اىل  الطلبة  انتساب  املمكن 
واملعاهد اجلامعية دون ان يضطر بالذهاب 
وسهولة  املعهد،  او  الكلية  او  اجلامعة  اىل 
العلمية عن  الدروس واملحارضات  تلقي 

طريق االنرتنت.
سرعة كبيرة بتبادل المعلومات 

مصحوبة نتائج سلبية
يف  االستاذ  شمخي  عيل  للدكتور  وك��ان 
كثرة  بخصوص  مداخلة  االع��الم  كلية 
جاء  حيث  االت��ص��ال  وسائل  استخدام 

فيها: »بالتأكيد ان التقدم الكبري يف وسائل 
عىل  كبرية  إجيابية  نتائج  أثمر  التكنولوجيا 
يف  املفتوح  الفضاء  وساهم  احلياة،  واقع 
الوقت  نفس  املعلومات ويف  تبادل  رسعة 
متاحا  وجعله  العلمي  التطور  حتقيق 
الوقت  الطرق، ولكن يف  للباحثني أليرس 
نفسه ثمة نتائج سلبية كبرية تركت آثارها 
باستخدام  ادم��ن��وا  م��ن  حياة  ع��ىل  ايضا 
وتوظيف وسائل التواصل االجتامعي من 

دون ضوابط واتزان«.
امراض نفسية وضعف القيم االجتامعية

ويذهب الدكتور شمخي إىل أكثر من ذلك 
ويبني ان »هناك الكثري من اآلثار الصحية 
والنفسية واالجتامعية عىل ماليني األطفال 
والشباب والفئات العمرية األخرى تتمثل 
االطباء  عنها  حت��دث  عضوية  ب��أم��راض 
خاصة فيام يتعلق بصحة الدماغ واالنجاب 
نفسية  أمراض  وهناك  الذهني،  والرتكيز 
نتيجة  األخالقية  باالنحرافات  متمثلة 
والشاشة،  االباحية  املواقع  يف  التصفح 
وه��ن��اك ع��زوف ع��ن ال��دراس��ة وضعف 
مع  التواصل  بسبب  االجتامعية  القيم  يف 
ويف  ومتطرفا  إرهابيا  فكرا  تتبنى  جهات 
هذا  عىل  السيطرة  يصعب  األح��وال  كل 
احلريات  منظومة  نتيجة  املفتوح  الفضاء 
العامة التي تتبناها الدول يف ظل التجارب 

الديمقراطية«.
رقابة حكومية

القيم  ويؤكد شمخي عىل »رضورة تعزيز 
من  ايضا  والبد  األبوية  والرقابة  األرسية 
جمموعة  مستقل  بشكل  تتخذ  ان  الدولة 
التواصل  فوىض  تنظم  صارمة  إج��راءات 
األفراد  حيصن  ملا  االنرتنت  يف  االجتامعي 

نفسيا واجتامعيا وامنيا«.
فوائد كبيرة لطلبة الجامعات

طلبة  ع��ىل  االن��رتن��ت  لفائدة  وبالنسبة 
خالل  من  العراقية  واملعاهد  اجلامعات 
حتى  او  البحوث  كتابة  يف  به  االستعانة 
خالل التقديم االلكرتوين يبني شمخي أنه 
»لربام سامهت هذه التكنولوجيا يف اختصار 
اجلامعات  لطلبة  املسافات  من  الكثري 

أنتجت  الوقت  نفس  يف  ولكنها  واملعاهد 
متوفرة  كانت  عميقة  غري  سطحية  ثقافة 
يف املكتبات العامة حيث يتيح االطالع يف 
بطون الكتب احلصول عىل معارف بشكل 
أدق وأعمق بام يتعلق بالنواحي اإلدارية، 
فبالتأكيد ان االنرتنيت ساهم اىل حد كبري 
للجامعات  واجلهد  األع��ب��اء  ختفيف  يف 
االنرتنيت  يبدو  وقد  وادارهت��ام،  واملعاهد 
والثقافة  الوعي  لتنمية  مساعدا  عامال 
فكري  بجهد  يعزز  مل  أن  يكفي  ال  ولكنه 
القابليات  وتطوير  باالجتهاد  متمثل  اخر 
كل  يف  باملعلومات  اإلحاطة  طريق  عن 

نواحي املعرفة«.
تدني المستوى العلمي

العراق  التعليمي يف  الواقع  وعىل مستوى 
شمخي  يشري  االنرتنت  دخول  وبعد  قبل 
إىل أننا »نعاين اليوم من مشكلة كبرية تتمثل 
اجلامعات  لطلبة  العلمي  املستوى  بتدين 
وهذه املشكلة جذورها موجودة يف مراحل 
مراحل  هبا  ونقصد  االساسية  التعليم 
ضاعفت  والثانوية  االبتدائية  ال��دراس��ة 
الثقافة  عن  والطالبات  الطلبة  عزوف  من 
بكل  ومواكبتها  بالقراءة  املتمثلة  العامة 
أن  سنجد  بسيطة  واملقارنة  عناوينها، 
من  وعلام  ادراك��ا  اكثر  السابقة  األجيال 
املعرفة  األجيال احلالية رغم توفر مصادر 

اليوم بشكل أكرب«.
اعالم متشابه ومردود ايجابي

ومن الناحية الدينية حتدث الشيخ الدكتور 
عزام الربيعي من قسم الشؤون الدينية يف 
واستاذ يف جامعة  املقدسة  احلسينية  العتبة 

اهل البيت )عليهم السالم( وجامعة 

الدكتور علي شمخي
الشيخ الدكتور عزام الربيعي
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االعالم  لوسائل  »بالنسبة  قائال:  كربالء 
ختتلف  ال  فأهنا  احلديثة  واالت��ص��االت 
ناحية  من  السابقة  االعالم  وسائل  عن 
وسيلة  االستعامل  ان  باعتبار  االس��اس 
متطورة  غري  كانت  االعالم  وسائل  من 
وكانت  االن  عليه  وصل  الذي  احلد  اىل 
اخرى ومع ذلك شغلت  بدائية  بوسائل 
ال��ن��اس واخ���ذت امل��زي��د م��ن اوق��اهت��م 
واهل��ت��ه��م ع��ن ذك���ر اهلل اح��ي��ان��ا وع��ن 
والوظائف  والعبادات  الصالة  اقامت 
االجتامعية والعالقات مع االخرين عىل 
املقدار املحيط يف بيئتهم السابقة، وكانت 
حينها حمدودة بالتلفاز والراديو والتلفون 
االريض بموجات معينة، االن ايضا هذه 
اوسع  بمقدار  ولكن  شغلت  الوسائل 
اوقات  واخذت  اكثر  تطورت  باعتبارها 
اكرب  بشكل  اصبحت  واملغريات  اكثر 
وزاد عدد القنوات عىل 1500 قناة تقريبا 

يف كل انحاء العامل وبمختلف اللغات«.
البأس في التطور بشرط!

ويضيف الربيعي، »نحن كمبلغون نقف 
بقيام  يتعارض  ال  ان  عىل  تطور  كل  مع 
واالجتامعية  الرشعية  بوظائفه  االنسان 
طالب  ك��ان  س��واء  االخ��رى  والتزاماته 
وكال  ذل��ك  غ��ري  او  جامعي  او  علم 

الوسائل  باملجتمع، وهذه  حسب موقعه 
التطور  اجيايب كبري حيث متثل  هلا مردود 
كالة  فهي  احلديث  التكنولوجي  والعلم 
بشكل  استخدامها  بإمكانك  )السكني( 
بأمكانك  وك��ذل��ك  املطبخ  يف  اجي���ايب 
االخرين  بقتل  بشكل سلبي  استخدامها 
الة حمرمة ألهنا  مثال، وهبذه احلالة تكون 

استخدمت للقيام بجريمة كبرية«.
فوائد كبيرة واختصار الوقت

ويواصل الربيعي حديثه قائاًل: »من فوائد 
الناس  ام��ور  تسهيل  االتصال  وسائل 
وكذلك  بينهم  النظر  وجهات  وتقريب 
واختصار  البعيدة  املسافات  تقريب 
فوائد  هلا  الديني  اجلانب  ومن  الوقت، 
مراجعنا  اكثر  االن  باعتبار  جدا  كبرية 
اتصال  صفات  لدهيم  والوكالء  العظام 
عىل االنرتنت هبدف االتصال مع الناس 
واستقبال االسئلة واعطاء االجوبة بكل 
رشعي  حكم  ولدينا  وشفافية،  سهولة 
معروف بالفقه وهو التعرب بعد اهلجرة 
اىل  اسالمية  مدينة  من  االنتقال  ويعني 
اخرى غري اسالمية كاألعرابيني وهو من 
الكبائر ومتفق عليها لدى جيع املذاهب 
تبعد  احلالة  ه��ذه  يف  ألن��ك  االسالمية 
نفسك يف الدين واالحكام الدينية وعدم 

الوصول اىل احلكم الذي حتتاجه بعد ان 
اما  كنت داخل ضمن حدوده الرشعية، 
هياجر  ال��ذي  الشخص  فيستطيع  االن 
عىل  باحلصول  اسالمية  غ��ري  ب��الد  اىل 
عىل  واالط��الع  الرشعية  االحكام  كل 
بسهولة  الدينية  والندوات  املحارضات 

تامة من خالل الفضائيات«.
سلبيات البد من محاربتها

لتلك  السلبي  االستخدام  ناحية  ومن 
»تبعد  أهن��ا  الربيعي  يبني  كام  الوسائل 
واالخالق  والفضيلة  الدين  عن  الناس 
االجتامعية  والتقاليد  والعادات  اجليدة 
عليها  حثنا  التي  الفقهية  واالمور  اجليدة 
وكذلك  السالم«  »عليهم  البيت  اه��ل 
زوال  عىل  يؤثر  السلبي  استخدامها  فان 
الطيبة  االجتامعية  العالقات  وضعف 
وتؤثر  واالقرباء،  الناس  بني  والتواصل 
الطلبة،  جيع  عىل  وكبري  سلبي  بشكل 
ونحن كرجال دين ومبلغني لنا دور كبري 
بتوجيه الناس نحو الطريق الصحيح من 
واملحارضات  واجل��واب  السؤال  خالل 
الن  العلمية  وكذلك  املنابر  عىل  الدينية 
للجميع  اصالح  وذات  سامية  رسالتنا 
والقضايا  واالرش��اد  الوعظ  خالل  من 

الرتبوية بصورة عامة«.
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جرائم الكترونية وعقوبات 
مختلفة

كربالء حممد  املتحدثني قايض حتقيق  اخر 
م��ريي ال��ذي ق��ال: »ان��ت��رشت يف اآلون��ة 
باستخدام  االلكرتونية  اجلرائم  االخ��رية 
وسائل  او  »املوبايل«  االتصال  اجهزة 
او  ب��وك  الفيس  مثل  االخ��رى  االتصال 
السيئ  وباالستخدام  والواتساب  الفايرب 
االخرين  ضد  النفوس  ضعاف  قبل  من 

والسب  القذف  او  بالتهديد  كان  س��واء 
والشتم او استخدام العبارات الال اخالقية 
وجيع  املسؤولني،  بعض  ضد  واجلارحة 
عليها  االفعال تشكل جريمة نصت  تلك 
املادة 363 من قانون العقوبات النافذ رقم 
احلبس  بااليت)يعاقب   1969 لعام   111
ملدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة مالية ال تزيد 
عىل مليون دينار عراقي او بإحدى هاتني 
العقوبتني من تسبب عمدا وبإزعاج غرية 
السلكية  االتصاالت  اجهزة  باستخدام 
يف  التحقيق  ال��الس��ل��ك��ي��ة(وحم��اك��م  او 
لرئاسة  التابعة  املناطق  حمافظة كربالء ويف 
دأبت  االحتادية  كربالء  حماكم  استئناف 
االج��راءات  واخت��اذ  الشكاوى  بتسجيل 
املتهمني  من  منهم  املشكو  بحق  القانونية 
باالستقدام  كان  سواء  االوام��ر  واص��دار 
واحالتهم  بحقهم  القبض  القاء  امر  او 
اجلناح  حمكمة  وهي  املختصة  املحاكم  اىل 
نصت  ما  وكذلك  اجلريمة،  نوع  حسب 
تطبيق  تشهد  وال��ت��ي   435 امل���ادة  عليه 
ونصها)اذا  املجرمني  افعال  لبعض  عميل 
املجني  مواجهة  السب يف  او  القذف  وقع 
عليه من غري عالنية او يف حديث تليفوين 

معه او مكتوب بعثه اليه او ابلغه يف ذلك 
باحلبس  العقوبة  فتكون  اخرى  بواسطة 
وبغرامة  اش��ه��ر  ستة  ع��ىل  ت��زي��د  ال  مل��دة 
او  عراقي  دينار  مليون  عىل  تزيد  ال  مالية 
بإحدى هاتني العقوبتني(، اذا نص قانون 
تلك  بتجريم  واضح  العراقي  العقوبات 
سقوط  بعد  بكثرة  ازدادت  التي  االفعال 
امللحوظ  ازدي��اد  خالل  من  البائد  النظام 
حماكم  يف  تسجل  التي  الدعاوي  بنسب 

التحقيق وامام حمكمة اجلناح املختصة«.
مطالبات وتوجيه مستمر

»يتحىل  ب��ان  املجتمع  م��ريي  وي��ط��ال��ب 
بعيدا  االتصال  باستخدام وسائل  بالثقافة 
عن الظواهر السلبية التي تشهدها املحاكم 
حمكمة  تكون  وبالتايل  احل��ايل،  الوقت  يف 
بإصدار  التقديرية  بالسلطة  خمرية  اجلناح 
عاد  ما  واذا  املتهم،  ضد  املناسبة  العقوبة 
نفس  من  اخرى  جريمة  بارتكاب  املتهم 
النوع تعد من جرائم )العود( وبالتايل فان 
املحكمة تكون متشددة باختاذ االجراءات 
عقوبة  عن  وتبتعد  املتهم  بحق  القانونية 
االصلية  العقوبة  بحقة  وتصدر  الغرامة 

وهي احلبس«.
تفتيت االسرة

أن  وه��و  خطري  شء  إىل  م��ريي  ويلفت 
االتصال  ل��واس��ل  السيئ  »االس��ت��خ��دام 
هدم  اىل  كثريا  ادى  للمتزوجني  بالنسبة 
االمر  وه��ذا  الزوجية  واخليانة  االرسة 
منترش يف اآلونة االخرية بالنسبة للمحاكم 
وما يؤدي اىل الطالق او التفريق القضائي، 

التي  نفسها  فأهنا  للعقوبات  وبالنسبة 
باستثناء  السن  كبار  او  الشباب  تطبق عىل 
وهلم  هبم  خاصة  حمكمة  فلهم  االح��داث 
عقوبات خاصة ايضا ومنها التدابري والتي 
تعني تسليم احلدث اىل ويل امره وفق املادة 
اخرى  اح��رتازي��ة  تدابري  او  لرعايته   74
مذكورة  وهذه  صبي،  او  فتى  كان  سواء 
م��دارس  يف  بإيداعه  االح���داث  بقانون 
او تداعي  تأهيل الصبيان، وهناك اسباب 
املحكمة  وجدت  ما  اذا  العقوبة  لتخفيف 
سلطة تقديرية يف ذلك بان هذا الشخص 
بحقه  العقوبة  ختفيف  او  الرأفة  يستدعي 
سواء كان طالب جامعي او كبري السن او 

مريض«.
اثبات الجريمة بأدلة

وإلثبات اجلرائم كام يقول مريي: »نحتاج 
الرسائل  تفريغ  تشمل  والتي  االدل��ة  اىل 
سواء  املشتكي  اىل  املتهم  قبل  من  املرسلة 
الفيس  او  الواتساب  او  الفايرب  كانت عىل 
كان  واذا  اص���ويل،  رب��ط  بمحر  ب��وك 
فنجري  املشتكي  قبل  من  جمهول  الرقم 
مكافحة  بقسم  الفنية  الشعب  مفاحتة 
كربالء  جرائم  قسم  او  االستخبارات 
وكذلك  املستخدم  الرقم  عائديه  لبيان 
نفاتح رشكات االتصال سواء كانت زين 
االثري او اسيا سيل او كورك وغريها لبينان 
باملستمسكات  تزويدنا  مع  الرقم  عائديه 
االمور  جيع  تصبح  وهبذا  باملهتم  اخلاصة 
سهلة امام املحكمة باختاذ العقوبات بحق 

الشخص امليسء«.

القاضي محمد ميري

تحقيقات
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بني  راج  اصطالح  األمايل  األمايل:  كتابة 
الثالث  القرن  أواخر  يف  املسلمني  العلامء 
بام  يتكلم  األستاذ  أن  ويعني   . اهلجري 
مسبقا  أعدها  والتي  معلومات  من  عنده 
ما  يكتب  والطالب  خمتلفة  مصادر  من 

يسمعه من األستاذ.
الظنون:  كشف  كتاب  صاحب  يقول 
العامل  أن جيلس  األمايل: هو  املراد من  إن 
حيمل  وأمامه  جانبيه  اىل  تالميذه  وجيلس 
كل واحد منهم القلم والقرطاس فيرشع 
يسمعون.  ما  يكتبون  بالتكلم وهم  العامل 
كبرية  جمموعة  حتصل  األي���ام  وب��م��رور 
حيث  الطالب  أيدي  بني  املعلومات  من 
إن  األمايل،  وتسمى  بعد  فيام  كتابا  تكون 
البحث  جمال  يف  معتربة  أمايل  أي  األمايل 
باعتبارها مصدرا كباقي املصادر  العلمي 

األخرى. 
السيد  العالمة  للكتاب:  العلامء  نظرة 
حمسن األمني يقول: للسيد املرتىض كتاب 
عن  عبارة  والغرر(،  عنوان)الدرر  حتت 

للمتون  شاملة  املجالس  م��ن  جمموعة 
واللغوية  والنحوية  األدب��ي��ة  وامل��ع��اين 
فضل  وذو  ح  منقاّ الكتاب  وهذا  وغريها. 
كثري، ويدلاّ عىل سعة معلومات صاحبه. 
وينقل عن أبو جعفر احلميص وهو شيخ 
من شيوخ األدب يف مرص أناّه يقول: أقسم 
باهلل لقد استفدت مسائل نحوية من كتاب 
الغرر ما مل أحصل عليها يف كتاب سيبويه.
ابن خلكان: للسيد املرتىض كتاب بعنوان 
عن  عبارة  الكتاب  وهذا  وال��درر  الغرر 
متون  فيه  ممالت،  املجالس  من  جمموعة 
مشتملة عىل معاين أدبية ونحوية ولغوية، 
وهو كتاب مفيد ذو فضل كثري يدل عىل 
العلوم  عىل  واس��ع  إط��الع  ذو  مؤلفه  أن 

املختلفة.
حسني  إعجاز  سيد  نقل  التأليف:  طريقة 
سعيد  سيد  عن  احلجب  كشف  كتابه  يف 
يف  وهو  املرتىض  السيد  إن  اجلونبوري: 
)جلس(  حط  كلام  ك��ان  احلجاز  طريق 
طالبه  وك��ان  طالبه،  عىل  أمىل  مكان  يف 

الغرر  كتاب  فكان  يسمعون،  ما  يكتبون 
والدرر. ونقل من طرف آخر إناّ الرشيف 
الكتاب عىل طالبه من  املرتىض أمىل هذا 
خالل املجالس التي كانت تعقد يف بيته يف 
أزمنة خمتلفة، وال علم بتأريخ رشوعه هبذه 
املجالس وما نعلمه أناّ آخر جملس كان يف 
يوم اخلميس من سنة 413ه�. وذكر هذا 
التاريخ الرشيف أبو يعىل حممد بن احلسن 

بن محزة اجلعفري يف آخر نسخته.
سريته  من  املرتىض  أدب  كتاب  يف  وجاء 
هناك  الدين:  حمي  ال��رزاق  لعبد  وآث��اره 
وهو  املرتىض  أم��ايل  يف  معلوم  غري  شء 
كتب  ال��ذي  هو  املرتىض  السيد  إناّ  هل 
إناّه أماله عىل طالبه  أم  بيده  الكتاب  هذا 
وأحد الطالب هو الذي فام بتدوين هذا 
الكتاب؟ وإذا كان أحد الطالب هو الذي 

كتب فمن هو ياترى؟

عالٌم وأثر
أمالي المرتضى.. موسوعة في كتاب

كتاب باللغة العربية للسيد علي بن الحسين الموسوي الملقب بالشريف المرتضى، متكّلم 
وهذا  الهجري.  الخامس  القرن  في  اإلمامية  للشيعة  أعلى  ومرجع  بارع،  ث  وُمحدِّ وفقيه، 
الكتاب حاوي على تفسير اآليات المشكلة والمتشابهة، وكذلك بيان ألفاظ األحاديث المبهمة، 
أيضا  أخرى  أسماء  الكتاب  ولهذا  المرتضى.  الشريف  عقده  مجلس  ثمانين  في  هذا  وكان 
من جملتها األمالي في التفسير، الغرر والدرر، غرر الفوائد ودرر القالئد، التفسير، مجالس 
أحد  الجعفري  يعلى  أبو  األبحاث  هذه  قرر  وقد  وغيرها.  اآليات،  كشف  مجالس  التأويالت، 

تالمذة السيد المرتضى، وقد أكمل كتابته في سنة413هـ.
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َت����اج ال����َع����ُروس م��ع��ج��م ع���ريب - ع���ريب، 
الزبيدي،  امل��رت��ىض  والنسابة  اللغوي  ��ف��ه  ألاّ
كتبه  ال��ذي  املحيط  القاموس  ملعجم  رشح��ًا 
عند  ال��وراق  مكتبة  وتصفه  ال��ف��ريوزآب��ادي، 
تقديمها له بأنه »أضخم معاجم اللغة العربية، 
طباعته  يف  رُشع  ولقد  وحديثها،  فديمها 
منه   )21( املجلد  طباعة  وتم  1965م،  عام 
هو  بام  تعريف  مقدمته  ويف  1984م  سنة  يف 
وحقق  جملدًا،   )35( وجيعه  منه،  الطبع  حتت 
مصطفى حجازي ثالثة جملدات منه، وشارك 
يف ستة، وقد أصدرت دار إحياء الرتاث العريب 
خطأ  جملداته  كل  وع��ىل  منه،  ن��رشة  ببريوت 
مطبعي مطرد، وهو أن الكتاب )حتقيق إبراهيم 
الرتزي( وليس بصحيح، وإنام هو حمقق اجلزء 

العارش منه فقط.«
ويقول عنه املسترشقون بأنه آخر املد اللغوي يف املعاجم العربية، وبعده توقفوا يف هذا 

املجال.
ثم  الكلمة  مصدر  من  األخري  باحلرف  يأخذ  أي  الكلامت،  بأواخر  يأخذ  وهو معجم 

احلرف األول ثم الثاين، وهو نفس الرتتيب الذي ورد يف القاموس املحيط.
واملرتىض الزبيدي هو )حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق، ينتهي نسبه إىل أمحد بن 
عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اشتهر بالسيد املرتىض احلسيني 
الوقت،  الفيض وأبا اجلود وأبا  أبا  العراقي احلنفي، ويكنى  الواسطي  اليامين  الزبيدي 
وأصله من واسط يف العراق، ومولده يف اهلند يف بلدة بلكرام، ومنشأه يف زبيد باليمن، 

ورحل إىل احلجاز، وأقام بمرص، وهبا تويف بمرض الطاعون سنة 1205 ه�(.

تاُج العروس 
من جواهر القاموس

ول��ك��ن م��ن خ���الل أس��ل��وب 
من  الكتاب  أن  نفهم  الكتاب 
املرتىض  السيد  وج��ع  تأليف 
برواية  اختصوا  وطالبه  نفسه 
هذا الكتاب. ولو كان الكتاب 
من جع طالب السيد املرتىض 
ألن  خمتلفة  نسخ  لوصلتنا 
خمتلفة،  بطرق  وصلنا  الكتاب 
واحد  الكتاب  أسلوب  ولكن 
النقل.  ط��رق  اخ��ت��الف  م��ع 
يف  املهمة  امل��الح��ظ��ة  ول��ك��ن 
املقام هو املدح والثناء والدعاء 
املرتىض  للسيد  العمر  بطول 
وهذا  الكتاب  ثنايا  يف  املتكرر 
املتن  عىل  طالبه  إضافات  من 
للتفريق  قسم  ك��ل  ب��داي��ة  يف 
ورواي��ات  أستاذهم  قول  بني 

األخرين التي يقوهلا. 
امل��رت��ىض يف س��ط��ور: ع��يل بن 
احلسني بن موسى بن إبراهيم 
الكاظم  م��وس��ى  اإلم���ام  ب��ن 
)عليه السالم(355-436ه�. 
امل��رت��ىض  بالسيد  امل��ع��روف 
وعلم  امل��رت��ىض  وال��رشي��ف 
السيد  األكرب  وأخ��وه  اهل��دى، 
هنج  جامع  ال��ريض  الرشيف 
الطالبيني  نقيب  كان  البالغة؛ 
واملظامل  احلاج  وأمري  بغداد  يف 
بعد أخيه الرشيف الريض وقد 
ورثوا هذه األشياء عن أبيهم.

أناّه متكلم و زعيم الطائفة  كام 
أس��ت��اذه  وف���اة  بعد  الشيعية 
س��ن��ة413ه���.  املفيد  الشيخ 
واستمرت زعامته حتى وفاته 
سنة 436ه�، وكان متخصصا 
يف الكالم واملناظرات الدينية، 
واللغة  واألدب،  واألص��ول، 
والتفسري، والتاريخ والرتاجم.

مل يكن من الغريب أن يعترب كتاب فن احلرب أحد أهم مائة كتاب يف تاريخ البرشية، 
فقد اشتهر ها الكتاب يف املحافل العسكرية وبني املتخصصني يف العلوم االسرتاتيجية 
بأنه الكتاب املقدس للدراسات العسكرية، وفصول الكتاب الثالثة عرش ال تأيت رسدًا 

ألحداث معينة، بقدر ما هي جل أو فقرات إشارية ذات معزى تكتيكي عام.
الذي  الكتاب  الفرنسية، ويتضح أن  الكتاب منذ 200 عام إىل  كانت أول ترجة هلذا 
ُوضع منذ حوايل 25 قرنًا، ال يزال صاحلًا للتطبيق حتى اليوم يف جمال إدارة الرصاع، 
ليس الرصاع العسكري فحسب، ولكن الرصاع عىل عدة مستويات: الفردية واجلمعية 
والقومية والدولية، وليس يف املجاالت العسكرية فحسب، ولكن أيضًا يف املجاالت 

العسكرية فحسب، ولكن ايضًا يف املجاالت السياسية واإلدارية وحتى الرياضية.
هذا الكتاب يمكن تطبيق ما جاء به يف عامل االقتصاد والتجارة والسياسة، ال يركز عىل 
حتقيق النرص فحسب، بل ايضًا عىل جتنب اهلزيمة وتقليل اخلسائر بأكرب قدر ممكن، كام 

يرشح كيف يمكن أن حتقق النرص مع جتنب القتال إذا كان ذلك ممكنًا.

كتاب )فّن الحرب( للمؤلف )سون أتزوـ  الصين(
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املسلحة  املواجهات  أوىل  ه��ذه  وكانت 
الدين  رج��ال  فيها  واش��رتك  قادها  التي 
والتي  االحتالل  ضد  الشيعة  والعلامء 
ملواجهتني  ومقدمة  مهمة  جتربة  شكلت 
 1918 عام  النجف  ثورة  مها  مسلحتني 

وثورة العرشين عام 1920)1(.
 انطلقت حركة اجلهاد يف )29 ت2( أي 
وذلك  الفاو  احتالل  من  أيام  ثالثة  بعد 
عندما أرسل العديد من األعيان والعلامء 
يف البرصة برقيات إىل كبار رجال الدين يف 
كربالء والنجف والكاظمية يطلبون فيها 
الربيطانية  القوات  حماربة  يف  مساندهتم 
البرصة،  )ثغر  الربقيات  نص  جاء  وقد 
الكفار حميطون به، اجلميع حتت السالح، 
نخشى عىل بالد اإلسالم، ساعدونا بأمر 

العشائر يف الدفاع()2(.
فيها  حاولوا  أخ��رى  برسالة  وبعثوا  كام 
فيها  جاء  األعالم  العلامء  مهم  استنهاض 
واملواعظ  القرآن  )بلغوا حجج اإلسالم، 
نرشناها  العشائر  إىل  وبرقياتكم  تلوناها 
بأنفسكم،  اإلق���دام  إال  ذل��ك  ينفع  فال 
األقوال بال أفعال تذبح اإلسالم وال نعلم 
جيب  وال  العامي  عىل  واجب  اجلهاد  إن 
اإلسالم،  هييج  قدومكم  املعلوم  عليكم 

فاهلل اهلل يف حفظنا()3(  .
من  كل  تواقيع  الربقية  هذه  محلت  وقد 

والسيد  العيل  وجاسم  املظفر  إبراهيم 
مهدي املوسوي الكاظمي واحلاج موسى 
وامح��د  العطية  جعفر  واحل���اج  العطية 
الربقيتان  هاتان  انترشت  إن  وما  كردت، 
وكربالء  النجف  يف  العلمية  احلوزات  يف 
حتى استجاب عىل الفور املراجع العظام 
هلذا احلدث و أوجبوا بفتوى عىل رضورة 
وعندما  اإلسالم  بيضة  عن  دفاعا  اجلهاد 
اختذت املدن العراقية يف الفرات األوسط 
وخ��الل  ال��ع��ام،  النفري  ط��اب��ع  وب��غ��داد 
كبار  من  دينية  تيارات  برزت  املدة  هذه 
املجتهدين ورجال الدين اآلخرين الذين 
قاموا بادوار قيادية بارزة يف حركة اجلهاد 
بإرشافهم  أو  الدعوة  بتصدرهم  س��واًء 
عىل تنظيم التطوع للمجاهدين، ومن ثم 
القتال، وأصبحت  العملية يف  مشاركتهم 
وبغداد  والكاظمية  والنجف  كربالء 
وانطالق  لتجمع  أساسية  مراكز  آن��ذاك 
يف  احل��رب  جبهة  إىل  منها  املجاهدين 

البرصة)4(.
ففي مدينة النجف قام عدد كبري من علامء 
الدين بادوار مهمة يف حركة اجلهاد وكان 
أبرزهم املجتهد حممد سعيد احلبويب الذي 
أول من  فيها حيث كان  بدور رئيس  قام 
املجاهدين  من  جمموعات  قيادة  إىل  بادر 
والتوجه هبم إىل البرصة وقد التف حوله 

العديد من العلامء الذين عملوا عىل تعبئة 
عىل  وحثها  األوس���ط  ال��ف��رات  عشائر 

اجلهاد)5( .
أما السيد كاظم اليزدي الذي أفتى بدوره 
مبعوثي  م��ع  اجتامعه  وبعد  اجل��ه��اد  يف 
ب�)حممد  املتمثلني  العثامنية  احلكومة 
ومحيد  باشا  وشوكت  الداغستاين  فاضل 
بغداد،  من  إليه  قدموا  الذين  الكليدار( 
عىل  يقوم  اليزدي  بالسيد  االلتقاء  وكان 
معارضا  كان  لكونه  معه  العالقة  حتسني 
بعدها  للمستبدة،  وتأييده  املرشوطة  ملبدأ 
يف  عنه  لينوب  حممد  السيد  نجله  أرسل 
خالل  من  للجهاد  العشائر  استنهاض 
العلوم  وطلبة  العلامء  من  وف��د  ترأسه 
الدينية وتوجه إىل بغداد ملرافقته املتطوعني 
السيد  وج��دد  كام  اجلبهة  إىل  الذاهبني 
ألقاها  خطبة  يف  للجهاد  دعوته  اليزدي 
السالم(  )عليه  ع��يل  اإلم���ام  صحن  يف 
حرض فيها الناس عىل الدفاع عن البالد 
عىل  حتى  ذلك  وجوب  وأكد  اإلسالمية 

الفتى العاجز بدنًا )6( .
املدن  مقدمة  يف  كربالء  مدينة  كانت  لقد 
العراقية التي استجابت حلركة اجلهاد التي 
اجتامعا  إن  حيث  األعالم  العلامء  قادها 
رجال  كبار  حره  املدينة  يف  عقد  كبريا 
إسامعيل  السيد  مقدمتهم  يف  كان  الدين 

دوُر رجال الدين الشيعة
 في األحداث السياسية العراقية )1900 – 1920( )ح2(

شواهد من التاريخ

باسم أحمد هاشم الغانمي / باحث أكاديمي في التاريخ السياسي
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الصدر الذي سار باحلارضين إىل صحن 
وهناك  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
الكربالئيني هو حممد  الشعراء  احد  ألقى 
حسن أبو املحاسن قصيدة محاسية أهلبت 
وعمقت  للحارضين  الوطني  الشعور 

الرتابط الوثيق بني أبناء العراق)7(:
قوموا بواجب دين��كم  

                  إن القيام لكم قد وج�ب
إن تنرصوا دين اهل�دى  

                  فالنرص فيك�م والغ�لب
إن��ي نذير االنكلي��ز  

                   فيومه�م م�نا اق�رتب   
هلا  ك��ان  فقد  الكاظمية  مدينة  يف  أم��ا 
يف  األصلية  بالوقفة  امل��رشف  امل��وق��ف 
واملسلمني،  اإلس��الم  بيضة  عن  الدفاع 
السيد  مها  كبريان  جمتهدان  فيها  برز  إذ 
مهدي احليدري والشيخ مهدي اخلاليص 
تطوع  عىل  وارشف��ا  للجهاد  الدعوة  قادا 
املجاهدين حيث بادر األول بعد احتالل 
النجف  إىل  برقيات  إرس���ال  إىل  ال��ف��او 
فيها عن رغبته يف  وكربالء وسامراء عرب 
االجتامع هبم ويقصد رجال الدين لبحث 
أمر االحتالل فضاًل عن مسامهته الفعالة 
يف حث الناس عىل اجلهاد من خالل املنرب 

يف الصحن الكاظمي الرشيف )8(  .
اصدر  فقد  اخلاليص  مهدي  الشيخ  أما 
املسلمني  عىل  فيه  اوج��ب  رشعيا  حكام 
حتى  اجلهاد،  يف  أمواهلم  جيع  )رصف 
بذله  عن  امتنع  ومن  الكفر،  غائلة  تزول 
عن  فضاًل  هذا  كرها)9(،  أخذه  وجب 

البتار  )السيف  عنوهنا  رسالة  اصدر  انه 
مسألة  إىل  فيها  تعرض  الكفار(  جهاد  يف 
األمة  عىل  يرتتب  وما  اإلسالم  يف  اجلهاد 
وق��واع��ده  ب��رشوط��ه  للقيام  اإلسالمية 

وأركانه )10(.
العراق  بكل  العلامء  فتاوى  لقت  وق��د 
عامة  قبل  من  وكبرية  واضحة  استجابة 
الناس حيث انظم العديد من األهايل إىل 
يدلل  األم��ر  وه��ذا  املجاهدين،  صفوف 
ومقلدهيم  الناس  بني  الرتابط  عمق  عىل 
اعتربت  التي  الدينية  املؤسسة  داخ��ل 
األوحد  والقائد  األول لألحداث  املوجه 

للعمليات اجلهادية.
مل  اجلهادية  الرصخة  إن  عن  فضال  هذا 
وحدمها  النجف  أو  كربالء  من  تنطلق 
بل  الدينية  للمؤسسة  مركزًا  باعتبارمها 
جيع  يف  واحد  بوقت  كانت  الرصخة  إن 
مدن العراق ذات النفس الشيعي وان دل 
عمق  عىل  يدل  فانه  شء  عىل  األمر  هذا 
رجال  بني  والعقائدي  الروحي  الرتابط 
وإهنم  خاصًة  وطلبتهم  والعلامء  الدين 
التي  املسألة  لعظم  إدراك��ا  الناس  أكثر 
االستعامرية  وطموحاهتا  بأفكارها  حتيط 
مدينة  تكن  ومل  وأهله،  العراق  جسم  يف 
الروح  عن  األخ��رى  هي  بعيدة  سامراء 
من  العراق  مدن  اكتنفت  التي  اجلهادية 
هلا  كان  إذ  والكاظمية  وكربالء  النجف 
دورها املشارك والفعال والذي جاء عىل 
الذي  الشريازي  تقي  حممد  السيد  لسان 
وأرسل  االنكليز  الكفار  حماربة  اوجب 

الكاظمية  إىل  رضا  حممد  نجله  عنه  نيابة 
لالنضامم إىل املجاهدين.

التي  النتائج  ف��ان  أم��ر  م��ن  يكن  ومهام 
أطلقها  التي  اجلهاد  حركة  هبا  ج��اءت 
عىل  ال��ع��راق  يف  الدين  ورج��ال  العلامء 
التي  اخلسائر  بعد  خصوصًا  يرام  ما  غري 
وجماميع  العثامنية  ال��ق��وات  هب��ا  منيت 
بانتحار  عنه  متخض  وم��ا  املجاهدين 
عسكري(   )سليامن  العثامين  اجليش  قائد 
ومعهم  املجاهدين  انسحاب  ثم  وم��ن 
النارصية  مدينة  إىل  ال��ع��ث��امين  اجل��ي��ش 
أعقب هذه العملية االنسحاب التدرجيي 
مناطقهم  إىل  وال��ع��ل��امء  للمجاهدين 
توقف  بعد  هنائيًا  انسحاهبم  ثم  األصلية 
البرصة يف  العسكرية يف جبهات  األعامل 

)14 آب 1915(.. يتبع.
--------------
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1-عدم البوح باملتاعب اخلاصة: فاحلزن واألمل والضيق، عنارص موجودة 
أصاًل يف االنسان وال يمكن له التخلص منها، ولكن البد من أخفائها 

أو تقليلها قدر اإلمكان حتى ال يسأم اآلخرون منِك ألهنم غري جمربين 
عىل املشاركة يف أحزاننا. 

2- حاويل فهَم اآلخرين: من املستحسن حماولة فهم مشاكل 
احرتام  جيب  كام  جماماًل،  امل��رء  يكون  وأن  اآلخرين، 

أفراحهم  يف  ال��رسور  وإب���داء  اآلخ��ري��ن  أح��زان 
ومواساهتم وقت حزهنم. 

اآلخ��ري��ن:  اىل  األس��ت��امع  ف��ن  تعلمي   -3
جاذبية،  يكسبِك  لآلخرين  فاالستامع 
األستامع  فن  يتقن  الذي  الشخص  ألن 
كام  حمبوبًا  يكون  اآلخرين  ألحاديث 

جيب ترك حرية احلديث لآلخرين. 
4-ال تتعايل عىل اآلخرين: يعتقد الكثريون يف قرارة أنفسهم أهنم ال يقلون عن اآلخرين يف أي شء، لذلك فالتعايل عليهم يؤثر 

عىل عالقتهم بِك، والتواضع يكسب صاحبه دائاًم حمبة اآلخرين. 
5- حاويل إظهار إعجابِك باآلخرين يف الوقت املناسب: اإلنسان حيتاج اىل املجاملة وإظهار اإلعجاب الذي جيدد ثقتِه بنفسِه، 
ولكن يفضل أن يظهر هذا األعجاب يف حملِه بكلمة خملصة ويف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة، وهذا رشط جلذب اآلخرين 

اليِك. 
6-تفاءيل باملعقول: املتفائل حمبوب دائاًم، فهو جيعل اآلخرين يرون العامل بمنظار الواقع، ولكن جيب أن يكون التفاؤل يف حدود 

املعقول وأن ال يتطرق اىل اخليال، واملتفائل جيدد األمل يف حل مشاكله ويف حدود األمكانيات املوجودة. 
7- تقبيل مالحظات غريك: من اجليد استقبال مالحظات ونقد اآلخرين برحابة صدر خاصة إذا صدرت عن أناس خملصني ال 
يبغون سوى املساعدة الصادقة، وقد تصدر عن أناس حاقدين، ولكن يف كال احلاليتن من املستحسن أن تتقبل ما يوجه اليِك من 

مالحظات أو نقد بأبتسامة ومهام كان الثمن. 
8-فكري بنفسية مرحة: عند التفكري يف موضوع ما، من األفضل أن تكون نفسيتِك مرحة وهادئة، ليتسنى لِك التفكري يف األمور 
بطريقة سلسة وغري معقدة، أما عندما تكون نفسيتِك كئيبة فال حتاويل أن حتسمي يف أمر ما، حتى ال يشوب النتيجة اخلوف والقلق. 
مع  التفاؤل  ويف  النفس،  مع  التفكري  يف  واجبة  فهي  اجلاذبية،  صفات  من  أساسية  صفة  الرصاحة  إن  الرصاحة:  تنيس..  9-ال 

غريك...
وحاويل دائاًم جذب الناس بروحِك الطيبة وطهارة قلبِك وصفاء نيتِك وتذكري دائاًم إن أجل ما حتصيل عليه يف هذه احلياة هي 

حمبة اآلخرين. 

تنمية بشرية

كوني متميزة وجذابة
 في نظِر اآلخرين
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عّلْم أبنك فضيلة االقتصاد

سبحانه  اهلل  نظم  لذلك  ومرتبًا،  منظاًم  يكون  أن  الناجح  اإلنسان  أولويات  من 
من  يرسله  ما  حتديدًا،  البرشية  املجتمعات  لتنمية  التنموي  مرشوعه  يف  وتعاىل 
أديان ومناهج ساموية من خالل مطباّقني عمليني للرتتيب والتنظيم يف احلياة، كام 
نظم رب العاملني حكمة االرتقاء باإلنسان واملجتمعات البرشية معرفيًا، فكان 
بعض  واكتسابه  واأليام  الوقت  مرور  مع  لكن  شيئًا  يعرف  ال  قدياًم  الشخص 
املهارات والعلوم استطاع احلصول عىل خمزون كبري من املعلومات التي تؤهله 
التي  بصمته  وليحقق  مرسحها،  عىل  البطل  هو  ليكون  احلياة  لعبة  فن  يتقن  أن 

خلق من أجلها.
وهناك يف مرشوع األديان بعض اللمسات اجلميلة التي تنظم حياة اإلنسان مثل 
الذهاب لفريضة الصالة حيث حددت هلا أوقات، يف الدين اإلسالمي وغريه 

مثل الدين املسيحي فله أدعية وصلوات يف أوقات حمددة.
ويبدأ هذا االتصال مبكرا يف بداية النهار، خيصص للعبد وقتا لالتصال مع ربه 
وااللتزام بشعائر اهلل )عز وجل(، فالرتتيب يبدأ من اإلنسان نفسه أواًل، لذا عليه 

أخذ منهجه بقوة وإرادة، وحتديد لنفسه مهام ليكون إنسان منظم يف احلياة.

تنمية بشرية

الترتيب 
اساس النجاح

من  يتدفق  واملاء  يديه  غسل  أو  ُمضاًء  فيها  النوَر  وترَك  غرفَته  ابُنك  غادر  فإذا  األشياء،  بقيمة  اإلحساس  عىل  ابناءك  ساعد 
الصنبور بكل قوة، نبهه إىل أن هدَر املاء، وتضييع الطاقة ال جيوز..

وإْن كرَس لعبَته باستهتار فأخربه أنك دفعت ثمنها وأنك تتعب حتى حتصل عىل النقود فال يصح إتالفها بغري حق.
ريه أنك تتعبني بالتنظيف وَرْتق الثوب، وأن تعبَك ال يصح االستخفاَف به. خ مالبسه أو َشقاّ ثوبه وهو يلعب فذكاّ وإذا وساّ

ياع،  بذلك حتققون بعض مقاصد الدين التي تنهى عن اإلرساف، وتوفرون عىل أنفسكم جهدا ومااًل أنتم َأوىل هبام من الضاّ
اضافة اىل مساعدة ابنكم عىل االستمتاع بام يملك.

33

31

20
17

ب
آ



مشاركات

إن الشعور باالستقرار والطمأنينة هو أساس السعادة يف حياة االنسان و هلذا يقع يف وهم تشخيص مصدرمها ، فتارة يلهث خلف 
ما حيقق رغباته الشهوانية و تارة خلف املال واخرى وراء اجلاه والسلطة ... ُترى ما هو الطريق اىل االستقرار والطمأنينة يف احلياة 
ِمْليونرِيا ؟هل إن مشاهري الثراء استطاعوا رشاء السعادة واالستقرار ؟. قرأُت يف بعض املواقع  ؟أهو الثراء يف املال وان يصبح 
املهتمة هبذا الشأن أن هناك دراسات اثبتت ان من املليارديرات ومشاهري الثراء يعيشون الوحدة القاتلة و حاالت اإلكتاب !؟ 
م فقراء اىل االستقرار النفيس وغري سعداء ! ، بل ان بعضهم انتهت حياته اىل االنتحار ؟ ، نعم .. واكدت دراسة أخرى ان  وإهناّ
املال ربام ُيقلل من احلزن والقلق . ، فهو ليس االساس يف سعادتنا . ، إذ ان السعادة يف احلياة تتحقق من خالل تشخيص األسباب 
احلقيقية وراء حصول االستقرار النفيس والعيش املتزن ، لقد جاء يف احلديث الرشيف عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( انه قال :

) من جع اهلل له أربع خصال جع اهلل له خري الدنيا واآلخرة ، قيل: وما هي يا رسول اهلل ؟
، قال : قلبا شاكرا، ولِسانًا ذاكرًا، ودارا قصدا، وزوجة صاحلة (.

ما أعظمك يا رسول اهلل ! ، وانت ترشدنا اىل الصورة النموذجية عن ما هو خري الدنيا واالخرة .
فُعنرصا االستقرار النفيس يف :

قلٍب شاكٍر هلل ، الذي يديم نعمته عىل الشاكرين ، ولساٍن ذاكٍر هلل 
الذي يذكر من ذكره .،

املناسبة  الدار  ففي   : املكاين  االستقرار  ُعنرصا  واما 
لألحباب  وجمتمع  ملتقى  ت��ك��وُن  التي  و 
ان نفرس قول سيدنا  فأننا يمكننا   ، واألرحام 

رسول اهلل يف معنى ) دارا قصدا( :
ومعتدلة  اإلنسان  حلال  ُمناسبة  تكون  ان  أي   -1
الفخامة  عن  بعيدا  وشكلها  وديكورها  حجمها  يف 

واإلرساف يف سعتها وحجمها
الناس  قبل  من  مقصودة  كوهنا  هنا  القصد  الدار  ان  او   -2
فهي مألف هلم وجمتمع ، الن صاحبها حيب اكرام الناس وقضاء 
معه  التواصل  من  االخرين  ُينفر  انه  ال  واستضافتهم،  حوائجهم 
واالستقرار  السعادة  حيققان  جيلني  املعنيني  .وكال  طبعه  لؤم  و  لبخله 
النفيس ، فقد اثبتت دراسات ان االنسان اذا كان ِمعطاًء وباذاًل للامل واجلهد 
لآلخرين فذلك حيقق شعورا نفسيا مرحيا يف داخله وخيلصه من التوتر والقلق.

وباجتامع هذه العنارص فان املؤمن يكون :لديه كفاءة يف حياته االجتامعية واملهنية 
‘ولديه استقامة وتكامٌل روحي جيعله من املتقني، حينئذ سيكون ناجحا يف جماالت 

احلياة الدنيوية واألخروية وهي رُس نجاحه .

اعجوبة من اعاجيب االيام..!

سرُّ نجاِح المؤمن !
حسن عبد الهادي الالمي
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مشاركات

اعجوبة من اعاجيب االيام..!

التشاؤم
 واإلبريق

خالد غانم الطائي

ي
يل

عك
 ال

مد
مح

ي 
عل

م : 
قل

ب

قبل فرتة ليست ببعيدة جاءتنا اىل املستشفى وحتديدًا لقسم االشعة حيث 
عميل امرأة خريفية العمر يرافقها رجل اتضح لنا فيام بعد انُه احد جرياهنا، 
امللفت للنظر ان وضع هذه املرأة ال يرس عدوًا وال صديق فهي تئن أنيني 
الدموع  وتستذرف  األكباد  تذيب  والشقاء  البؤس  من  حالة  ويف  الذبيح 
حاهلا املزري هذا دفع رجال الرشطة لالستفسار من الشخص املرافق هلا 
عن طبيعة وفحوى احلادثة التي تعرضت هلا هذه املرأة املغلوب عىل امرها 
فاخربهم انه وجد ابنها يرهبا رضبًا مربحًا فاضطر للتدخل واملجئ هبا 
املوت  رسير  عىل  وهي  قاطعته  الرجل  هذا  حديث  واثناء  املستشفى  اىل 
وبصوت خينقه العربات قائلة : ال ال مل يربني بل وقعت من سلم البيت، 
ثم ادنت ردائها من وجهها وانشأت تبكي بكاء مرًا حتى بكى من حوهلا، 
ال حول وال قوة اال باهلل انه ايثار ما بعده ايثار وحب ليس له نظري اتسائل 

أي قلب حتمل هذه املرأة بني جوانحها؟ وما نوعه؟
من  اعجوبة  هو  قلت  اذ  ابالغ  وال  رأيته  الذي  املؤثر  املشهد  هذا  انس  مل  
اعاجيب األيام..! ففي ذلك اليوم تفرق من ذهني ما كان جمتمعًا واجتمع 
من مهي ما كان متفرقًا فالعجب كل العجب من وصول البعض من شبابنا 
اىل هذا احلد من العقوق لقد انقلبت املوازين واختلت املعايري انسانه افنت 
عمرها يف تربيته وتنشئته، احبته اكثر من نفسها، جاعت ليأكل، وسهرت 
لينام، وتعبت لريتاح، وشقيت ليسعد، حتبه ويكرهها، وجتله وهيينها، ما 

هذه املفارقات، وما هذا التباين ؟!
ويف اخلتام اقول ولست متشائاًم ان تقبيل يد وقدم كل ام صباحًا ومساءًا 

وان ال نقول هلا افًا.. 

الشاي)القوري.  ابريق  من  يتشائم  من  الناس  من 
.باللهجة العامية الدارجة (وإبريق املاء يف حال توجيه 
)املصب  فيه ( اىل وجه الناظر ويتوقعون حلول شء 
املخاوف  وتبدأ  رش  وقوع  او  حسن   وال  حممود  غري 
االعتقاد  وه��ذا  ذلك  ج��راء  من  نفوسهم  يف  تعبث 
توارث  عبارة عن  بل هو  له  فاسد وال اصل رشعي 
وقد هنى  االجتامعي  العرف  من  نابعة  تسلطية  أفكار 
َقاُلوا   ( تعاىل  قوله  يف  التشاؤم   وجل-عن  اهلل-عز 
ِمنَّا  ُكْم  نَّ ُكْم َوَلَيَمسَّ نَّ َلَنْرُجَ َتْنَتُهوا  مَلْ  َلئِْن  َنا بُِكْم  ْ إِنَّا َتَطريَّ
َما   ِ َوهلِلَّ تعاىل)  وقوله  يس  )18(س��ورة  َألِيٌم(  َعَذاٌب 
اأُلُموُر  ُتْرَجُع   ِ اهللَّ َوإىَِل  اأَلْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف 
لَّن  )ُقل  سبحانه  ..وقوله  عمران   آل  سورة   )109(
ِل  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َلَنا ُهَو َمْواَلَنا َوَعىَل اهللَّ ُيِصيَبَنا إاِلَّ َما َكَتَب اهللَّ

امْلُْؤِمُنوَن )51( سورة التوبة.
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العالمة البرصي كان يتمتع بشخصية قوية 
ومرموقة بني األصدقاء، وكان حمرتمًا من 
البداية..  قبل خمتلف طبقات املجتمع منذ 
إىل  سافر  االعدادية  للمرحلة  اهنائه  وبعد 
الفقه  النجف األرشف ودخل كلية  مدينة 

وكان من الطلبة املمتازين فيها.
بتفوق  ال��ك��ل��ي��ة  اهن��ائ��ه  ب��ع��د  ن��ش��اط��ه: 
آنذاك، سافر  الدينية  املرجعية  وبتشخيص 
بدور  وقام  الديني  بنشاطه  وبدأ  بغداد  إىل 
أصبح  لذلك  ونتيجة  والرتبية،  التعليم 
مشاكلهم  حي��ل  امل��ؤم��ن��ني  اع��ت��امد  م���ورد 
وكان  وأح��زاهن��م،  أفراحهم  ويشاركهم 
الصندوق  جعية  تشكيل  يف  فعال  دور  له 
اخل���ريي اإلس��الم��ي، وق��د أص��ب��ح هلذه 
اجلمعية بعد توسع نشاطها دور أسايس يف 
للمستضعفني،  االقتصادي  الوضع  تنمية 
التي  اإلس��الم��ي  املجتمع  جملة  أنشأ  كام 
كانت تصدر عن جعية الصندوق اخلريي. 
أعضاء  أحد  البرصي  العالمة  وكان  هذا 
الفاعلني  والكاظمية  بغداد  علامء  جاعة 
الزوية،   �� الرشقية  الكرادة  يف  منطقته  يف 

هذا وقد التزم التدريس يف مدرسة اإلمام 
اجلواد )عليه السالم(، بعد ذلك انتقل إىل 
تدريس  التزم  حيث  الدين  اص��ول  كلية 

العقيدة والنظام اإلسالمي فيها.
كام قام بتأسيس مؤسسات اجتامعية خمتلفة 
العون  ومؤسسة  طبية،  م��راك��ز  منها.. 
واألي��ت��ام،  األرام���ل  ومؤسسة  للفقراء، 
وتأسيس  املتفوقني،  الطلبة  تكريم  وجعية 
مكتبات يف مناطق خمتلفة… هذه املشاريع 
والنشاطات أدت إىل اعتامد املرجعية الدينية 
كام  فأكثر،  أكثر  عليه  األرشف  النجف  يف 
البعثية  أدت يف املقابل إىل ختاّوف احلكومة 
الفتن  له  تكيد  فأخذت  منه،  الصهيونية 

لتحول دون هذه النشاطات.
حقيقة  تظهر  الشهيد:  حياة  من  قبسات 
يف  احلقيقي  معدنه  ويتكشف  االن��س��ان 
واي  الرخاء،  اوقات  يف  ال  الشدة  اوقات 
شدة واي هول ينزل باإلنسان وهو يرتقي 
ال  ال��ذي  املوقف  ذلك   ! االع��دام  منصة 
به  مر  من  إال  وتصوره  ادراك��ه  يستطيع 
وعاش حلظاته ودقائقه وربام ساعاته وكأهنا 

رمشة عني يستعرض فيها االنسان ارشيف 
خالقه  اىل  ببرصه  ويرتفع  جهة  من  حياته 
يغرياّ  ان  عسى  اخرى  جهة  ومن  الكريم، 
الرحيل  أمر  عليه  ل  يسهاّ أو  تارة  االحوال 
عن الدنيا ويغفر له ذنبه؛ ويف هذه املواقف 
ام نجد الثابتني عىل مواقفهم وكأن شيئا  قلاّ
ما كان ومل يكن، من يارس وسمية، مرورًا 
شهيدنا  اىل  ووص���وال  ع��دي  ب��ن  بحجر 
ولد  الذي  البرصي  عارف  الشيخ  املقاوم 
واكمل  )1937م(،  عام  البرصة  مدينة  يف 
فيها دراسته االبتدائية والثانوية، ثم اكمل 
دراسته االسالمية واجلامعية يف كلية الفقه 
يف مدينة النجف االرشف وهو متزوج وله 

ستة اطفال.
الصدر  باقر  حممد  السيد  الشهيد  أرسله 
س رسه( عاملا دينيا اىل منطقة الكرادة  )قداّ
للدراسات  استاذا  ع��نياّ  بعدها  ببغداد، 
ببغداد.  الدين  اصول  كلية  يف  االسالمية 
االع��ض��اء  م��ن  ال��ب��رصي  الشهيد  ك���ان 
البارزين يف رابطة علامء بغداد والكاظمية، 
عمل الشهيد يف حقول النشاط االسالمي 

من هنا وهناك

ولد شهيدنا السعيد في مدينة البصرة ونشأ فيها وكان منذ طفولته يتمتع بحس علمي ويحب مجالس العلماء، 
وبعد انهاء الدراسة االبتدائية ودخوله لإلعدادية بدأ بنشاطاته اإلسالمية.

الشيخ عارف البصري..
 شهيٌد بدماٍء حّية
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من هنا وهناك

ومربيا  ومؤلفا  وواعظا  حمارضا  املتعددة 
وامام مسجد وصاحب مدرسة يف التوجيه 
بشؤون  وااله��ت��امم  االسالمية  والتوعية 

الناس ..
محلة  السلطة  شنت  1974م  عام  متوز  يف 
احلوزة  من  بدأت  جدًا  واسعة  اعتقاالت 
العلمية يف النجف االرشف وطالت رموز 
عموم  يف  اإلسالمية  احلركة  ابناء  وكوادر 
أمن  مديرية  وحتولت  العراق،  حمافظات 
الديوانية إىل مركز حتقيق كبري للدعاة، من 

قبل املجرم فاضل الزركاين.
ك��ان��ت حم��ن��ة ك��ب��رية ع��ن��دم��ا أص���درت 

مخسة  ب��إع��دام  اجل��ائ��رة  ق��راراهت��ا  السلطة 
يف  البارزين  واملفكرين  الدين  رجال  من 

1974/11/13 وهم:
الدين  عز  السيد   ، البرصي  عارف  الشيخ 
السيد  طعمة،  نوري  االستاذ   ، القبانجي 
حسني  االستاذ   ، الطباطبائي  الدين  عامد 

جلوخان.
لقد خاطب الشيخ الشهيد رئيس املحكمة 
ان  هتددنا؟  )أباملوت  بالقول:  العفلقية 
بيننا  اهلل  وسيجمع  ايضا  سيموتون  الطغاة 

وبينكم.
ساعة  اخل��ت��ام  مسك  ملحمة  ج��اءت  ث��م 

يتقدموا  بان  اجلالد  أمرهم  عندما  التنفيذ 
فتسابق  االخر..  تلو  الواحد  املشنقة  حلبل 
وقطع  وال��رض��وان  باجلنة  للفوز  الدعاة 
سنا  اكربهم  وكان  الشهيد  الشيخ  النزاع 
بان أخذ يرشح االخوة بنفسه قائال: تقدم 
امللحمة  يا فالن حتى ختم  يا فالن وتقدم 
شعلة  بشهادهتا  الثلة  هذه  واوقدت  بنفسه 
االسالمية  احلركة  تاريخ  يف  ليس  وضاءة 
السيايس  ال��ع��راق  تاريخ  يف  بل  فحسب 
يف  اإلع���دام  حكم  تنفيذ  وت��م  احل��دي��ث، 
21/ذي  ل��ي��ل��ة  1974/12/25م، 

القعدة/1394ه.

وصية الشيخ الشهيد عارف عبد الحسين البصري بخطِّ يدِه ـ 1974
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ظواهر اجتماعية

عىل  االس��واق  يف  باملضاربة  يفكر  ملن  ناسف  نحن 
النظر  بغض  ممكن  ربح  اكرب  وحتقيق  اجلودة  حساب 
وعتبنا عىل هؤالء  ؟  ام ال  استفاد  املستهلك هل  عن 
بضاعة  أي  تقليد  يف  خربة  اصبحوا  الذين  التجار 
جيدة بصناعة رديئة ولالسف الشديد ان الصينيني ال 
انه يعمل وفق ما يطلبه  يعنيهم اجلودة والرداءة املهم 

التاجر العراقي.
من  املستوردة  البضائع  برقابة  املعنية  االجهزة  والن 
ولالسف  فانه  عاجزة  شبه  والصحة  اجل��ودة  حيث 
الشديد بدات بعض اجلهات اللجوء اىل تصنيع ادوية 

صينية ال تفي بالغرض جمرد هدر اموال العراق .
اثقلت  استريادها  يتم  التي  الرديئة  البضائع  ه��ذه 
العراقي بخسائر قد تكون موازية لالموال  االقتصاد 

التي رسقها الفاسدون يف العراق .

البضاعة الصينية الرخيصة تبعها الدواء الرخيص

هذه الظاهرة التي يقال عنها بدات تظهر بني رشحية الشباب 
بالذات وهي ظاهرة االحلاد ، وان املؤسف ان هذه الظاهرة 
مل تات عن فكر او دراية وانا اجزم يف الوقت الذي يعود اىل 
رشده ويشعر بام كان عليه من ضاللة سيندم كثريا وسيعام 

بان احلاده نزوة .
ففي الوقت الذي نوجه كالمنا هلم بان احلادهم جاء نتيجة 
متادي  بان  يعتقد  لربام  او  مزيف  رجل  ترصف  من  صدمة 
الظامل بظلمه دون عقوبة اهلية تردعه يعني احلاده ومثل هذا 
التفكري يسء وسلبي وعبء عىل نفسه وعىل جمتمعه ، وهنا 
يكون دور املتصدين للثقافة بكل انواعها يف العراق السيام 
وينبه  احلقيقي  له  يتصدى  ان  جيب  املزيف  فالرجل  الدينية 
الشباب بان ال تعمم السيئة عىل احلسنات، فعليك باالصل 

ال بمن يترصف كام حيلو له .
هذا االحلاد يؤدي اىل االنحطاط واعلم ان انكارك واجب 
البرشية  وت��راث  االنبياء  سرية  تنكر  انك  يعني  الوجود 
عليه  ادم  من  البرشية  تاريخ  وحتى  بل  السامء  وترشيعات 
عقاب  تستعجل  كنت  اذا  واعلم   ، الغيبة  يوم  اىل  السالم 
لك  قال  ومن  البرشية  فناء  يعني  هذا  فان  يذنب  من  كل 
فهذا  ؟  اذنب  مل  السطور  كاتب  انا  او  تذنب  مل  انت  بانك 
، فان  بعباده  اللطيف  العزيز احلكيم  القهار  للواحد  حكمه 
كنت تؤمن بعدالته فاياك ان متيل عىل اهلل عز وجل ما تريد 

وبخالفه تلحد .
وتشعر  مستقبال  الصحيح  للطريق  ستهتدي  ثقة  عىل  كن 
بندم عىل مافرط به يف شبابك فابواب الرمحة والتوبة مفتوحة 

ويكون االفضل من هو االرسع يف ولوجها . 

إلحاد العناد
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مناسبة حدث

إحياُء املناسبات اإلسالمية أمر مهم والتذكري هبا ليس باألمر اجلديد، ولكن ألمهية هذه املناسبات وارتباط 
املسلمني املوالني هبا، وقراءة سرية األنبياء واألئمة اهلداة وأخذ العربة منها هو ما يدفعنا لتناوهلا ولو باليشء 
القليل، وها نحُن نعيش يف رحاب شهر ذي احلجة احلرام، شهر الطاعة والعبادة، ومنزل الرمحة والربكات.

ومن بني أهم مناسبات هذا الشهر الفضيل:
1( 7 ذو احلجة ذكرى استشهاد اإلمام حممد بن عيل الباقر )عليه السالم(.

2( 9 ذو احلجة وقوف احلجاج عىل جبل عرفة.
3( 10 ذو احلجة عيد األضحى املبارك.

4( 15 ذو احلجة ذكرى والدة اإلمام عيل بن حممد اهلادي )عليه السالم(.
استشهاد اإلمام حممد بن عيل الباقر )عليه السالم(:

تويف اإلمام حممد بن عيل الباقر باملدينة املنورة يف السابع من شهر ذي احلجة عام 114 ه�، يف أيام هشام بن 
عبد امللك، ودفن يف البقيع، وقيل إن إبراهيم بن الوليد دساّ إليه السم.

قال عبد اهلل بن عطا املكي واصفًا فضله: »ما رأيت العلامء عند أحٍد قط أصغر منهم عند أيب جعفر حممد بن 
عيل بن احلسني )ع(، مع جاللته يف القوم، بني يديه كأنه صبي بني يدي معلمه«.

ومن أقواله )عليه السالم(: )لكل شء آفة ، وآفة العلم النسيان( و )صحبة عرشين سنة قرابة( و )اعرف 
املودة يف قلب أخيك بام له يف قلبك(.

فضل ليلة عرفة: وهي من الليايل الرشيفة التي ُيستجاب فيها الدعاء، وللعامل فيها بطاعة اهلل أجر كبري، 
وهي ليلة املناجاة، وفيها يتوب اهلل تعاىل عىل من تاب، ويستحب فيها زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
وقراءة األدعية املختصة هبا، فينبغي ملن حرم من حج بيت اهلل احلرام هذا العام، أن يغتنم فرصة هذه الليلة 
بالعبادة وذكر اهلل، وجتديد العهد مع اهلل باإلقالع عن احلرام، وطلب االستغفار عن ما مىض، واهلداية فيام 

يأيت.
فضله  الكربى،  املسلمني  أعياد  من  املبارك:  األضحى  عيد 

فيه  حره،  ملن  احلج  أيام  ثاين  وهو  كثري.  ورشفه  كبري 
من  بالتحلل  ويبدأون  احلجاج،  يؤدهيا  واجبة  أعامل 
لغريهم،  وتستحب  عليهم  األضحية  وجتب  اإلحرام، 
مشاركة  وهي  واضحة،  األضحية  هذه  من  واحلكمة 
الدعاء  ويستحب  العيد،  فرحة  يف  لآلخرين  الفقري 

عند ذبحها.

لماذا نحيي مناسباتنا اإلسالمية؟
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أن  يمكن  لتقنية  اخرتاع،  براءة  عىل  الرشكات  احدى  حصلت 
تكون احلل الذي سيقيض عىل مشكلة هتشم شاشات اهلواتف 
الذكية عند حدوث أية خدوش أو تصدعات والسامح هلا بأن 
تلتئم بشكل آيل، عن طريق تسخني الشاشة.وتعتمد هذه التقنية 
 ،»shape memory polymer« يسمى  ما  عىل  اجلديدة 
وهي مادة قادرة عىل إعادة التشوهات إىل الشكل الطبيعي بعد 

تعرضها للحرارة.
وتوضح براءة االخرتاع التي حصلت عليها الرشكة من مكتب 
تطبيق  تطوير  سيتم  أنه  األمريكي،  االخرتاع  براءات  تسجيل 
قادر عىل مراقبة الشاشة وتنبيه اهلاتف عند كرسها، لتبدأ تقنية 
احلرارة يف العمل إلعادة تشكيل املادة وإغالق الكرسK. ويبدو 
أن رشكة اهلواتف التابعة لرشكة لينوفو الصينية، حتاول االنتقال 

واحلرارة  التسخني  تأثري  استعامل  طريق  عن  أعىل  مستوى  إىل 
قيام  بعد  املشوهة،  املناطق  بشكل جزئي يف  إلصالح األرضار 
التقنية ما  الشاشة من تلقاء نفسها بتحديد املشكلة. وألن هذه 
تزال جمرد براءة اخرتاع، فال توجد أية صور لنامذج حقيقية حتى 

اآلن.

المسنون يخافون من شبكات التواصل االجتماعي..!

شاشات الهواتف الذكية تصلح نفسها آليا...!

غابة من الغرائب في أعماق البحار...!

عىل  االعتامد  أن  واملحللون  العلامء  الحظ 
خطريا  عامال  أصبح  التواصل  شبكات 
وأن  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  م��ن  الكثري  يف  س��ائ��دا 
يعوض  الشبكات  تلك  داخ��ل  التواصل 
والطالب.  الشباب  حلياة  أخ��رى  جوانب 
بنسلفانيا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��اح��ث  وق����ال 
يسمى  م��ا  إن  س��ن��در،  س��ي��ام  األم��ري��ك��ي��ة، 
خيص  أم��ر  ه��و  الفيسبوك  ع��ىل  ب�االعتامد 
الشباب فقط. أما املعمرين فإهنم يتجاهلون 
عىل  التواصل  شبكات  عىل  املدونات  إنشاء 
ألجهزة  النشيط  استخدامهم  من  الرغم 
الكمبيوتر. واتضح من خالل حمادثة املسنني 
التواصل  شبكات  تلحق  أن  خيشون  أهنم 
خيشون  كام  ونفسياهتم.  بصحتهم  أرضارا 
معلومات  نرشهم  من  جمهولون  يستفيد  أن 

اليومية ومشاعرهم.   واعرتف  عن حياهتم 
هذا  عىل  أنفسهم  سجلوا  أهنم  منهم  الكثري 
التجسس  ملجرد  ذاك  أو  اإللكرتوين  املوقع 
أن غريهم  ويعتربون  أطفاهلم وذوهيم.  عىل 
سريد عليهم باملثل. وأشار »سندر« إن نسبة 
مشاركة املسنني يف شبكات التواصل يمكن 
وصورهم  بأهنم  اقتنعوا  حال  يف  ت��زداد  أن 

وفيديوهاهتم يف أمان.

الوطنية  اإلدارة  عليها  حصلت  لألنفاس  خاطفة  لقطات  كشفت 
غريب  مشهد  عن   )NOAA( اجل��وي  والغالف  للمحيطات 
لإلسفنج الزجاجي وسط قاع املحيط املظلم. ومتكننا الصور من 
رؤية كميات ال تعد وال حتىص من اإلسفنج عىل قيد احلياة، حيث 
ترك هذا االكتشاف الغريب اخلرباء يف ذهول تام، لذا أطلقوا عليه 
 )ROV( االستكشاف  مركبة  وعثرت  الغريبة(.  )الغابة  اسم 
 20 يوم  أجرهتا،  رحلة  خالل  البحار،  أعامق  يف  الغابة  هذه  عىل 

العميقة  املياه  استكشاف  مهمة  من  كجزء   2017 اب  شهر  من 
والحظ العلامء تغريا يف التيار املائي عند الوصول إىل التالل حتت 
سطح البحر، وبعد ذلك كان املشهد العام بالنسبة هلم مثل هجوم 
اإلسفنج. ويقول أحد الباحثني: يف كل مرة نقوم فيها بالغطس، كل 
ما أفكر به هو نوع التجربة التي خيوضها شخص ما يف حال وجد 
حياة عىل كوكب آخر. وكشفت فريق مركبة ROV كائن متوهج 

يطلق عليه )حيوان اهلندباء الغريب( الشبيه باجلرم الساموي.

منوعات
 حول العالم
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طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض األعضاء المزروعة...!المسنون يخافون من شبكات التواصل االجتماعي..!
ذكيا  ح��ال  ب��اح��ث��ون  أك��ت��ش��ف 
اجلسم  يف  اجلديد   عضو  لزراعة 
دون ان يرفضه حتى يستقر متاما 
يستخدم  نظام  ابتكار  من  خالل 
عمل  لتفعيل  النانوية  اجلسيامت 
متداخل  ريبوزي  ن��ووي  محض 
عىل  يعمل   ،)siRNA( صغري 
تثبيط مهاجة خاليا الدم البيضاء 
عمل  ويستمر  اجلديد.  للعضو 
ولكن  أسابيع،   6 مدة   siRNA
بالرورة  يلغي  لن  األم��ر  ه��ذا 
لكنه  املزروعة،  األعضاء  رفض 
والسيطرة  التحكم  سيسهل 
الزراعة.  عملية  بعد  اجلسم  عىل 
تركيز  أن  إىل  اإلش���ارة  وجت���در 
تطبيق  عىل  ينصب  البحث  فريق 

ن��ظ��ام اجل��س��ي��امت ال��ن��ان��وي��ة، يف 
قد  ولكن  الكىل،  زراع��ة  عملية 
قبل  طويال  وقتا  األم��ر  يتطلب 
مفيدة  الطريقة  ه��ذه  تصبح  أن 
التي  األعضاء  وتشمل  وفعالة. 
يمكن زراعتها يف جسم اإلنسان، 

والرئتني،  والكبد  والكىل  القلب 
باإلضافة إىل البنكرياس واألمعاء 
األنسجة  أما  الزعرتية.  والغدة 
العظام واألوتار  فتشمل كال من 
وال��ق��رن��ي��ة واجل���ل���د، وك��ذل��ك 

صاممات القلب واألوردة.

أث��ب��ت ع��ل��امء أم��ري��ك��ي��ون أن 
صحة  ير  االجتامعي  التدخني 
تأثري  درج���ة  بنفس  اإلن��س��ان 
أن  مبينني  ب��رشاه��ة،  التدخني 
إىل  ح��ني  م��ن  اإلن��س��ان  تدخني 
ب�)التدخني  عليه  يطلق  ما  آخر 
مستقبال  سيؤدي  االجتامعي( 
القلب  أمراض  خماطر  نفس  إىل 
يؤدي  التي  الدموية  واألوعية 
بمعدل  املستمر  التدخني  إليها 
يوميا.  أك��ث��ر  أو  سيجارة   20
هذه  إىل  الدراسة  معدو  توصل 
النتيجة عن طريق مقارنة قراءات 

الكولسرتول  الدم وكمية  ضغط 
لدى نحو 40 ألف مدخن رشه 

ومدخن اجتامعي. 
ووصف العلامء بعض املشاركني 
اجتامعيون،  م��دخ��ن��ون  ب��أهن��م 
يف  ب��ل  ي��وم��ي��ا،  ي��دخ��ن��وا  مل  إذ 
بشكل  معينة  اجتامعية  مواقف 
مع  وجودهم  أثناء  مثال  منتظم، 
األصدقاء. ويرى اخلرباء يف نتيجة 
التدخني  تأثري  تفادي  أن  بحثهم 
به  البدء  بتجنب  يكون  السلبي 
استنشاقه  عن  واالبتعاد  أصال، 
عند تدخني اآلخرين من حولنا. 

ملخترب  ت��اب��ع��ون  ع��ل��امء  وق���ال 
أن  األمريكي:  بريكيل  لورانس 
التدخني حيوي العديد من املواد 
الصحة  عىل  واخلطرية  السامة 
ومركبات  كالفورملدهيدات 
مسببات  ومن  األسيتيل،  ثنائي 
املواد  وهذه  الرسطان،  أمراض 
خ��ط��رية ع���ىل ص��ح��ة امل��دخ��ن 
يستنشقون  الذين  واألشخاص 

أبخرة السجائر حوله.

التدخين قاتل وإن قل...!
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من بني اإلصدارات املهمة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة احلسينية املقدسة، وهو من 
تأليف الدكتور حيدر حممود شاكر اجلديع، الذي يتناول فيه واقعة الطفاّ من خالل بنوية النص 
مت نامذج  وجالياته النثرية. يقول اجلديع: بالرغم من طابعها الرتاجيدي إال أن واقعة الطف قداّ
كذلك،  الفكري  املستوى  عىل  أم  البرشي  املستوى  عىل  سواء  مفاصلها  كل  يف  الغني  االبداع 
أما  أم جغرافية حارضة هناك  االنتامئية عقائدية كانت  التنوعات  كانت  البرشي  املستوى  فعىل 
عىل املستوى الفكري فقد أدت عاشوراء دورًا إبداعيًا فكريًا للرتاث اإلنساين استوعب الزمن 
احلارض بكل تفاصيله، واسترشف القادم بكل معطياته، وهو ال يزال تراثًا ضخاًم يتحمل العطاء 
اإلنساين بكل إبداعاته بل وأبعاده. فالنثر احلسيني بوصفه عطاًء عاشورائيًا متميزًا، قدم الصيغ 
فنية  أنه وحدة  النص عىل  يتعاطى مع  السالم  البالغي، فاإلمام احلسني عليه  باسلوهبا  اجلاملية 
الدكتور حيدر  النثر احلسيني الذي تصدت له رسالة  ابعادها ومزاياها. هذا هو  متكاملة بكل 
فوجدها  بعضها  وتابع  احلسينية  البالغية  املفردة  عىل  الضوء  سلاّط  الذي  اجلديع  شاكر  حممود 
عطاءًا جديدًا يضاف للرتاث االنساين بكل مستوياته وهكذا ستكون هذه الدراسة عطاءا جديدا 

يف عامل االبداع النثري احلسيني يسرتفد من خالل منهجية التحليل بْابدع صورة.

نثُر اإلمام الحسين )عليه السالم(
دراسة تحليلية في جمالية بنّية النص

حياة حبيب بن مظاهر االسدي )رضي اهلل عنه(

العسكري )عليه  اإلمام احلسن  الفكرية عن حياة  املؤلفات  قليلة هي 
السالم( وسريته الوضاءة وما تركه من إرث ثقايف كبري، وهذه الدراسة 
االمام  اثبتت جهود  التي  الروائية  اجلهود  أهم  تعد من  هلا  نؤرشاّ  التي 
العسكري )عليه السالم( الفقهية وقد قدم الدكتور عبد السادة حممد 
الروايات  لنا متون  احلداد يف بحثه جهدًا متميزًا يف هذا املضامر حفظ 
هذه  جعلوا  الذين  الفقهاء  واستنباطات  ترتبط  استداللية  بطريقة 
أثرها  للدراسة  كانت  فقد  وبذلك  املجال،  هذا  يف  أدلتهم  الروايات 
يف االشارة اىل جهود االئمة )عليهم السالم( يف حفظ الرتاث الفقهي 

وغلق الطريق عىل حماوالت فقهاء البالط اخلائبة.

اصدارات

االمام الحسن العسكري )عليه السالم( 

ورواياته الفقهية
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الشؤون  قسم  عن  ال��ص��ادر  الكتاب  ه��ذا  عنوان  يكون  قد 
بتاريخ  متصل  ولكنه  للنظر،  ملفتًا  احلسينية،  بالعتبة  الفكرية 
قديم كان لشيعة العراق بالفعل فضل كبري يف بناء الوطن، من 

العثامين  االحتاللني  ضد  والعسكري  السيايس  نضاهلم  خالل 
والربيطاين، وقيام الثورات الشعبية الكبرية انطالقًا من فتاوى 

مراجع الشيعة العظام.
الكتاب الذي بني أدينا من تأليف )الدكتور حممد جواد مالك(، 
مة تضاف  مته: حماولة جادة وخطوة متقداّ وهو كام يقول يف مقداّ
للجهود السابقة التي هدفت السرتجاع احلق إىل نصابه وإعادة 
املياه إىل جمارهيا، وذلك عرب حترير الوقائع التارخيي�ة م�ن القي�ود 
واإلقليمية  املحلية  العصبيات  وأغ�الل  ال�ضيقة،  امل�صلحية 
أرسار  فيه  تكمن  الذي  اإلسالم  رحاب  يف  لتعيش  والقومية، 
بناء  يف  اإلنساين  والتمتع  اإلنسان  وطموحات  الشعوب،  قوة 

حياة كريمة عزيزة.
هذا  تقديم  يف  الصغري  حسني  حممد  الدكتور  االستاذ  وذك��ر 
وموضوعية  بأصالة  تتحدث  رائ��دة  رسالة  )ه��ذه  الكتاب: 
حتى  1908م  منذ  العراق  يف  السيايس  التحرر  مظاهر  عن 
وحقبة  املتوثب،  الفكري  بالعطاء  خصبة  فرتة  وهي  1932م، 
بأمانة  عنها  كتب  من  قلاّ  ر،  املتحراّ السيايس  بالعمل  حاشدة 
وموضوعية،  بدقٍة  ظواهرها  استوعب  من  وندر  وإخالص، 
ك الضخم ما جيعل الدوائر  ففيها من األحداث اجلسام والتحراّ

االستعامرية يف حرية وذهول(.

باجلامل  وأعرهبا  قواعدها،  اخرتع  ثم  باملسك،  وختمها  أسامء،  التاريخ  رتل 
املطلق. وتنفست، ففاح شذاها، لتفعم األجيال من�ها، م�ا أش�رقت ال�شمس 

عل�ى بي�داء النفوس.
تنافس لعليائها رواد اخللود، ويواقيتا  إن سامء هذه األسامء أغدقت جواهرا 
تكتح�ل؛  حروفه�ا  هدب  عىل  األق��الم  أل��وان  فرست  احلكيم،  لب  أهبرت 
أعيتها  هائمة  وهي  وبنان،  بنان  بني  أطيافها  تباينت  وق�د  س�رها،  لتت�رجم 

كامالهتم يف بيان ذواهتا.
العسجد  والسجع  املرجان،  قالئد  فيها  وننظم  بربيقها،  لتتألق  شعشعت، 
شذرات، ومن هبائها حروف تلمع، رصعتها حلل اشلخلود يف كتاب احلياة.

وكان حبيب بن مظاهر األسدي سيدا، فاح يعبق األنجم ب�ني تلك�م ال�درر، 
املك�ارم،  رف�ات  أحيى  إرشاق،  ولسريته  املقدس،  العشق  صدفات  م�ن 
شخ�صيته،  عناص��ر  الرائ�ي  خالهل�ا  م��ن  ينظ�ر  مرق�اة،  آث�اره  فج�واهر 
ومعامله��ا، ونواحيه�ا، وص��يغت أس��رارها بمواقفها، ليكون كتابنا هذا «حياة 
حبيب بن مظاهر األسدي» مصدرا يروي ظم�أ التائ�ه يف بيداء العظامء، وحيثام 

رسنا يف طرائ�ق الع�ز، وال�سخاء، وال�شجاعة، واإلب�اء، ك�ان حبيب منارا.

حياة حبيب بن مظاهر االسدي )رضي اهلل عنه(

اصدارات

تأليف علي القصير

شيعُة العراق
 وبناء الوطن
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مقاالت

عادل عباس الكربالئي 

الماُء.. نعمٌة أم نقمْة؟؟؟
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يف خاطري عتب كبري وامل عىل بعض اهل 
مدينتي ووطني..

يف جانب نعمة املياه علينا من قبل اهلل عز 
وجل, وهنا يمكنني طرح سؤال هل املاء 
نعمة ام نقمة, ان كان نعمة اليس واجب 
علينا ان نحافظ عىل ديمومة هذه النعمة 
وشكر اهلل تعاىل عليها , من منا يف يوم من 
االيام صىل صالة الشكر عىل هذه النعمة 
وهي  الشكر  صالة  تستحق  اال  العظيمة, 
وتوفرها  وجودها  ام   !! وجودنا  اساس 
هلل  الشكر  وعدم  هلا  المباالة  اىل  يدعونا 
الطبيعي ان االنسان  عليها؟؟ يف الوضع 
عندما يمتلك شء غري مرغوب به حياول 
املثال  سبيل  وعىل  منه  التخلص  رسيعا 
او  رشهبا  من  ينتهي  عندما  البيبيس  علبة 
منها  التخلص  حياول  اخرى  نفايات  أي 
علبة  من  اخذ  انه  كون  بسيط  والسبب 
البيبيس اجلزء املهم ومن حقه ان يتخلص 
املحدد,  املكان  يف  مهم  الغري  اجل��زء  من 
هل  للامء  للمرسفني  استجوايب  وهنا 
اخذتم اجلزء املهم من املاء واكتفيتم حتى 
اصبح لكم احلق بان تتخلصوا من اجلزء 
الغري مهم لديكم وهو ان ترسفوا وتلوثوا 
واعطيتم  نقمة  املاء  اصبح  !!! هل  باملياه 
النعمة  هبذه  تعيثوا  بان  ألنفسكم  احلق 
وتلويثها!!!  إلرسافها  وص��وال  فسادا 
اقوهلا للملوثني واملرسفني انتم امام جرم 

رشعية  قضية  وامام  االنسانية  بحق  كبري 
مؤكدة واين لست بعامل دين ولكنني عىل 
ال  الدين  وعلامء  املراجع  كل  بان  يقني 
بان يلوث او يرسف  يعطون احلق الحد 

هبذه النعمة , وكام ذكر يف القران الكريم  
بسم اهلل الرمحن الرحيم

َأنَّ  َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  الَّ َي��َر  َأَومَلْ   «  •
 ۖ فتقنامها  َرْتًقا  َكاَنَتا  ْرَض  َواأْلَ اَمَواِت  السَّ
ُيْؤ َأَفاَل   ۖ َحيٍّ  ٍء  َشْ ُكلَّ  امْلَاِء  ِمَن  َوَجَعْلَنا 

ِمُنوَن«                        )سورة االنبياء اآلية 
)30

أن اهلل سبحانه وتعاىل قد بني املاء  يف قوله 
َحيٍّ  ٍء  َشْ ُكلَّ  امْلَ��اِء  ِمَن  ﴿َوَجَعْلَنا  تعاىل 
قرهنا  كام  واالرض  الساموات  بخلق   ﴾
بمفهومها  احلياه  باحلياة,  وتعاىل  سبحانه 
من  باألحياء   ختتص  ال  والتي  الشامل 
اخرى  وكائنات  ونبات  وحيوان  برش 
الكون  فقط  بل تشتمل عىل جيع  ما يف 
وما  وخلق,  ماده  من  مرئي  والغري  املرئي 
احلياه واملوت اال نتاج من نتائج خلق هذا 

الكون بمجمله .
سبق  س��اموي  دين  أول  هو  اإلس��الم  أن 
مبادئ  وأرس���ى  احلديثة  الترشيعات 
استهالكها  وترشيد  املياه  عىل  املحافظة 
منذ أربعة عرش قرنا من الزمان, وقد نشأت 
احلياة منذ البداية وستبقى إىل يوم الساعة 
وأهم  احلياة،  عصب  ألنه  باملاء  مرتبطة 

استقرار  وارتبط  مكوناهتا،  من  مكون 
وازده���ار  ع��ىل وج��ه األرض  اإلن��س��ان 
احلضارات  وارتبطت  باملاء،  حضارته 
بعضها  ع��رف  مائية،  بمواقع  القديمة 
النهرين  بني  حضارة  مثل  املائي  باملسمى 
احلياة  ودب��ت  النيل،  وادى  وح��ض��ارة 
زمزم  بئر  تفجر  أن  بعد  املكرمة  مكة  يف 
 - إبراهيم  األنبياء  أبى  لدعوة  استجابة 
يَّتِي  َنا إيِنِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ عليه السالم }َربَّ
َنا  َربَّ ِم  امْلَُحرَّ َبْيتَِك  ِعْنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  بَِواٍد 
النَّاِس  ِمَن  َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ لُِيِقيُموا 
ُهْم  َمَراِت َلَعلَّ هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ

َيْشُكُروَن { )سورة إبراهيم- اآلية 37(.
بالرغم من نعمة الباري عزوجل  الواسعة 
الكثري  الكثري  ان  اال   , املياه  نعمة  علينا يف 
وكيفية  )املاء(  امهيته  يدرك  ال  مازال  منا 
النقصان,  او  ال���زوال  من  عليه  احلفاظ 
دون  امل��اء  يف  وي��رسف  يلوث  ان��ه  فنجد 
الكارثة  حلجم  الوعي  او  بالندم  الشعور 
الترصفات  بنا من جراء هذه  التي حتدق 
العزيز ؟؟ من  القارئ  اسال  ان  اود  , هنا 
ولو  عنه  املاء  انقطاع  حتمل  يستطيع  منا 
ويقينا  حتام  اجلواب   !!! ساعات  لبضع 
– امرا صعب ويسبب القلق لدى اجلميع 
لتحمل  جيعا  لنا  دعوة  وعليه  ذلك,  من 
املسؤولية  يف ردع كل من حياول االساءة 

هلذه النعمة العظيمة ..واهلل ويل التوفيق.
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َعُب  تالشى ذلك التَّ
ِء حَتتِجُب  ِة الشامَّ كشمٍس خلف تلك القمَّ

سنوَن العمِر قد ذهبْت 
وأبقْت يف خُميِّلتِي 
طيوفًا من مرارهِتا 

ُدُب  بَكْت يف َجْفنَِي اهْلُ
أتذُكُر يوَم أْن ُكنا عىل األبواب نرَتِقُب؟! 

نرى ِظالًّ عىل الدرِب وهلفُتنا تزيُد..
تزيُد مَلَّا كنَت تقرتُب 
ألنَك سوَف حتملنا 
عىل كتفيَك يف ُحبِّ 
عىل عينيك والقْلِب 
وكنُت أظنُّ يا أبتي 
بأينِّ حني حتمُلني 

ُهُب  تناجيني نجوُم الليل والشُّ
لقد ُكنا نرى ِظالًّ 

ًة نرنو لوجهك يف النهار ُضًحى  فلم نُك مرَّ
وال ظهرًا وال عرصا 
وال عند املغيب َمسا 

فإنك دائاًم مَتيض إىل عمٍل مَع الفْجِر 
نا جتري  ُعنا.. ودمعُة ُأمِّ ُلنا, ُتودِّ ُتَقبِّ
جى تأيت  وإنك كنَت يف َحَلِك الدُّ

ُتِطلُّ كطلعِة البْدِر 
اُء يف شغٍف  ويبِسُم ثغُرَك الوضَّ

وتضحُك كي خُتبَِّئ عن صغاِرك كل آالٍم ُتعانيها
ُه التََّعُب!  ويف عينيك َنوُح أسى وجسمَك َهدَّ

عن املفضل بن عمر قال: قال يل أبو عبد اهلل )عليه السالم(: )إذا كان 
ف العروس إىل  يوم القيامة زفاّت أربعة أيام إىل اهلل )عز وجل( كام تزاّ

خدرها، يوم الفطر ويوم األضحى، ويوم اجلمعة ويوم غدير خم(.
 ]وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج 10، ص445[.

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(: أنه قال : )اليوم لنا عيد، وغدًا لنا 
عيد، وكل يوم ال نعيص اهلل فيه فهو لنا عيد(. 

]مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج6، ص154[
عن حممد ابن سنان ان الرضا )عليه السالم( كتب إليه فيام كتب من 
جواب مسائله: )علة غسل العيدين واجلمعة وغري ذلك من األغسال 
املغفرة  وطلبه  اجلليل  الكريم  واستقباله  ربه  العبد  تعظيم  من  فيه  ملا 
لذنوبه وليكون هلم يوم عيد معروف جيتمعون فيه عىل ذكر اهلل فجعل 
فيه الغسل تعظياًم لذلك اليوم وتفضياًل له عىل سائر األيام وزيادة يف 

النوافل والعبادة، وليكون ذلك طهارة له من اجلمعة إىل اجلمعة(.
 ]علل الرشائع، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 286[

دعوة  من  نفسك  حترم  ال  األذان  ينتهي  عندما  تعلم:  هل   -
مستجابة بعد ترديدك األذان وقول الدعاء املأثور.

2- هل تعلم: اين توضع ذنوبك و أنت يف صالتك؟ 
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: )اناّ العبَد اذا قام يصيل ُأيت 
سجد  او  ركع  فكلام  وعاتقيه  راسه  عىل  فوضعت  كلها  بذنوبه 
أطل  والسجود  الركوع  يف  ل  تتعجاّ من  فيا  عنه(..  تساقطت 
سجودك وركوعك بقدر ما تستطيع لتتساقط عنك الذنوب فال 

تفوت هذا االجر.
3- هل تعلم: يروى أنه قد ماتت امرأة صاحلة فكانوا كلام زاروا 
قربها وجدوا رائحة تراب القرب )وردًا( فقال زوجها إهنا كانت 
ال ترتك قراءة سورة امللك قبل نومها، فهنيئا ملن جعل قراءهتا 

عادة.
4- هل تعلم: عند قراءة آية الكريس بعد كل صالة يصبح بينك 

وبني اجلنة املوت فقط! 
وأبقى  تستعجل  ال  الصالة  من  االنتهاء  عند  تعلم:  هل   -5

جالسًا مدة ألن املالئكة تدعي لك عند ربك!

معلومات   سحرية
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مدينة الهوير
 في محافظة البصرة ـ 1958

صورة وتعليق

أنثروبولوجيا: تعني باللغة اليونانية علم اإلنسان، وتدرس األنثروبولوجيا نشأة اإلنسان وتطوره ومتيزه عن املجموعات احليوانية 
كام أهنا تقسم اجلامعات اإلنسانية إىل سالالت وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافتها ونشاطها.

أيديولوجية: هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفرس الطبيعة واملجتمع والفرد، وحيدد موقف فكري معني يربط األفكار يف 
خمتلف امليادين الفكرية والسياسية واألخالقية والفلسفية.

أوتوقراطية: مصطلح يطلق عىل احلكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جاعة، أو حزب، ال يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل 
هذا احلكم يف االستبداد يف إطالق سلطات الفرد أو احلزب، وتوجد األوتوقراطية يف األحزاب الفاشية أو الشبيهة هبا، وتعني 
الكلمة بالالتينية احلكم اإلهلي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إهلية، واالوتوقراطي هو الذي حيكم حكاًم مطلًقا 
ويقرر السياسة دون أية مسامهة من اجلامعة، وختتلف االوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة يف األوتوقراطية ختضع 

لوالء الرعية، بينام يف الدكتاتورية فإن املحكومني خيضعون للسلطة بدافع اخلوف وحده.

من طرائف العرب

معارٌف إنسانية

الواحة

طعامك؟  إىل  ت���دع���وِن  ال  مل   : ال��ب��خ��الء  ألح���د  رج���ل  ق���ال 
قال: ألنك جيد املضغ رسيع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى.
 فقال: يا أخى ، أتريد إذا أكلت عندك أن أصىل ركعتني بني كل لقمتني!!

يتدارسون  كانوا جيتمعون يف حديقٍة  النحاة  أن جمموعة من  يقال: 
مسألة  عند  وقفوا  يوم  وذات  الكريم  القرآن  يف  النحو  قضايا  فيها 
الكريمة  اآلية  الفعل )وقى(؛ وقد ورد يف  إىل  الضامئر  إسناد  هي: 

))يا أهيا الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم (( .
فمرة يسندون الفعل إىل ألف االثنني ، ومرة إىل ياء املخاطبة، ومرة 
الفعل مع ما اسندوا  يلفظون  النسوة وهكذا ويف كل مرة  إىل نون 

إليه من الضامئر، فكانت : قيا ، وقوا ، وقن ، وقي! 
بلغة  ات��ق��رأون  اهلل  لعنكم  هل��م:  وق��ال  امل��زارع��ني  أح��د  فسمعهم 

الدجاج!!

*************
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تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال


