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كلمة التحرير

زْن كلمتك 

ِ��مْ َراِجُعوَن }املؤمنون/60{ ُأْوَلئَِك  ْم إَِل َربهِّ ُ ْم َوِجَلٌة َأنهَّ ُقُلوُبُ ِذي��َن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وهَّ َوالهَّ
ُف َنْفًس��ا إِلهَّ ُوْسَعَها  اِت َوُهْم َلَا َس��ابُِقوَن }املؤمنون/61{ َوَل ُنَكلهِّ ْيَ ُيَس��اِرُعوَن ِف اْلَ
��ْم ِف َغْمَرٍة  ��قهِّ َوُهْم َل ُيْظَلُم��وَن }املؤمن��ون/62{ َبْل ُقُلوُبُ َوَلَدْيَن��ا ِكَت��اٌب َينِطُق بِاْلَ
��ى إَِذا َأَخْذَنا  ��ا َعاِمُلوَن }املؤمنون/63{ َحتهَّ ْم َأْعَمٌل ِم��ن ُدوِن َذلَِك ُهْم َلَ ��ْن َهَذا َوَلُ مهِّ
ا َل  نهَّ ��َأُروا اْلَي��ْوَم إِنهَُّك��م مهِّ ��َأُروَن }املؤمن��ون/64{ َل َتْ ِفيِه��م بِاْلَع��َذاِب إَِذا ُه��ْم َيْ ُمْتَ
وَن }املؤمنون/65{ َقْد َكاَنْت آَي��اِت ُتْتَ� َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َع��َ� َأْعَقابُِكْم َتنِكُصوَن  ُتن��َ�ُ
اْلَقْوَل  بهَُّروا  َيدهَّ }املؤمنون/67{ َأَفَلْم  ُجُروَن  َتْ بِِه َس��اِمًرا  }املؤمنون/66{ ُمْس��َتْكِبِيَن 
ْم َفُهْم َلُه  لنَِي }املؤمن��ون/68{ َأْم َلْ َيْعِرُفوا َرُس��وَلُ وهَّ ا َلْ َي��ْأِت آَباءُه��ُم اْلَ َأْم َجاءُه��م مهَّ
قهِّ َوَأْكَثُرُهْم لِْلَحقهِّ َكاِرُهوَن  ٌة َبْل َجاءُهم بِاْلَ ُمنِكُروَن }املؤمنون/69{ َأْم َيُقوُلوَن بِِه ِجنهَّ
ْرُض َوَمن ِفيِهنهَّ َبْل  َمَواُت َواْلَ قُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السهَّ َبَع اْلَ }املؤمنون/70{ َوَلِو اتهَّ
ْم َخْرًجا َفَخَراُج  ُلُ ْعِرُضوَن }املؤمنون/71{ َأْم َتْس��أَ َأَتْيَناُهم بِِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ
ِقيٍم  ْس��تَ اٍط مُّ اِزِقنَي }املؤمنون/72{ َوإِنهَّ��كَ َلَتْدُعوُهْم إَِل ِصَ َربهِّ��َك َخْيٌ َوُهَو َخ��ْيُ الرهَّ
اِط َلَناِكُبوَن }املؤمنون/74{  َ ِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن بِاْلِخَرِة َعِن ال�هِّ }املؤمنون/73{ َوإِنهَّ الهَّ

سورة المؤمنون
) 60 ( والذي��ن يؤت��ون ما آتوا قيل يعطون ما أعطوه م��ن الصدقات، عن الصادق 

عليه السالم وقلوبم وجلة معناه خائفة أن ل يقبل منهم
 ) 61 ( أولئك يسارعون ف اليات يرغبون ف الطاعات أشد الرغبة فيبادرون

با وهم لا سابقون .
القمي عن الباقر عليه السالم هو عيل بن أيب طالب عليه السالم ل يسبقه

أحد . ) 62 ( ول نكلف نفس��ا إل وس��عها دون طاقتها يريد ب��ه التحريض ع� ما 
وصفبه الصالون وتس��هيله ع� النفوس ولدينا كتاب ه��و صحيفة العمل ينطق 
بال��ق بالصدق ل يوج��د فيه ما خيالف الواق��ع وهم ل يظلمون بزي��ادة عقاب أو 

نقصان ثواب  ) 63 ( بل قلوب الكفرة ف غفلة من هذا يعني من القرآن 
 ) 66 ( قد كانت آيات تت� عليكم فكنتم ع� أعقابكم تنكصون تعرضون

مدبرين عن سمعها وتصديقها والعمل با والنكوص الرجوع قهقري .
) 67 ( مستكبين به قيل أي بالقرآن بتضمني الستكبار معنى التكذيب 

 ) 69 ( أم ل يعرفوا رسولم بالمانة والصدق وحسن اللق وكمل العلم مع
عدم التعلم إل غي ذلك مما هو صفة النبياء فهم له منكرون .

) 70 ( أم يقولون به جنة فال يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه أرجحهم عقال
وأثبتهم نظرا بل جاءهم بالق وأكثرهم للحق كارهون 

) 71 ( فس��اد الس��مء إذا ل متطر وفس��اد الرض إذا ل تنبت وفس��اد الناس ف ذلك 
ب��ل آتيناهم بذكرهم بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهم وفخرهم أو 
الذكر الذي متنوه بقولم لو أن عندنا ذكرا من الولني فهم عن ذكرهم معرضون .

) 72 ( عن الباقر عليه السالم يقول أم تسألم أجرا فأجر ربك خي وهو خي
الرازقني تقرير ليية خراجه .

) 73 ( وإنك لتدعوهم إل صاط مستقيم، القمي قال إل ولية أمي املؤمنني عليه 
الس��الم . ) 74 ( وإن الذين ل يؤمنون بالخرة عن ال�اط لناكبون لعادلون عنه 

فمن عدل عن ولية اهل البيت فإنم عن ال�اط لناكبون .

تفسيرالسورة

النفعال غي مرغوب فيه بحد ذاته فكيف به اذا كان لمر غي صحيح سواء أ كان اسالميا ام وضعيا ، نعم النفعال 
من اجل عقائد السالم والدفاع عنه ممدوح وبضوابط اسالمية . ولكن لالسف الشديد هنالك ردود افعال مرفوضة 

من خالل نطق كلمت غي موزونة مردودها السلبي يكون ع� قائلها بالصوص وثقافة شعب بالعموم ، وما يب 
ان يؤخذ بنظر العتبار املصلحة العامة قبل املصلحة الشخصية ف ابداء الراء ، اما انتقاص من ل يكن بمستوى 

املسؤولية بذا السلوب فانه ل يصحح الطأ بل قد يزيد منه ، وظرفنا بالعراق ل يسمح جلراحات سياسية 
او حتى اجتمعية  حتى ل نؤثر ع� ما حققه ابطال العراق من انتصارات اعادت للشعب العراقي ثقته بقواته 
ومن شاركهم من املتطوعني البطال. عزيزي املواطن بعد مخس عرشة سنة من معايشتك  لالوضاع ف العراق 

اصبحت لك رؤية سليمة ف اختاذ القرار السليم ملا خيدم بلدك، فال تستعجل او تنفعل عند اختاذ القرار.
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والخ��وات- ف  الخوة  – اهيا  زلنا  ما 
امي  فيها  نّبه  الني  امل��واع��ظ  جمموعة 
اص��ول  ال  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني 
لم��راض  منشأ  تعتب  التي  ال��رذائ��ل 
كيفية  ال��س��الم(  )عليه  وب��نّي  القلوب 

معاجلتها..
َيْنَتِهي  َوَل  )َيْنَهى  السالم(:  )عليه  فقال 
َوَل  اِلِنَي  الصهَّ ُيِبُّ  ِت  َي��أْ َل  بَِم  َوَيْأُمُر 
َوُهَو  امْلُْذنِبنَِي  َوُيْبِغُض  َعَمَلُهْم  َيْعَمُل 
َوُيِقيُم  ُذُنوبِِه  لَِكْثَرِة  امْلَْوَت  َيْكَرُه  َأَحُدُهْم 
َسِقَم  إِْن  َأْجِلِه  ِمْن  امْلَْوَت  َيْكَرُه  َما  َعَ� 
ُيْعَجُب  َلِهيًا  َأِمَن  َصحهَّ  َوإِْن  َناِدمًا  َظلهَّ 
بَِنْفِسِه إَِذا ُعوِفَ َوَيْقَنُط إَِذا اْبُتيِلَ إِْن َأَصاَبُه 
َباَلٌء َدَعا ُمْضَطّرًا َوإِْن َناَلُه َرَخاٌء َأْعَرَض 
ًا َتْغِلُبُه َنْفُسُه َعَ� َما َيُظنُّ َوَل َيْغِلُبَها  ُمْغَتّ
اُف َعَ� َغْيِِه بَِأْدَنى ِمْن  َعَ� َما َيْسَتْيِقُن خَيَ

َذْنبِِه َوَيْرُجو لَِنْفِسِه بَِأْكَثَر ِمْن َعَمِلِه(.
))َيْنَهى   : السالم(  )عليه  المام  يقول 
َوَل َيْنَتِهي َوَيْأُمُر بَِم َل َيْأِت(، فمن المور 
ف  الزدواجية  لالة  مصاديق  هي  التي 
الخرين  ينهى  النسان  ان  الشخصية 
العمل  وقبائح  واملعايص  الذنوب  عن 
والطاعات  الصالة  بالعمل  ويأمرهم 
عن  ينتهي  ل  الوقت  نفس  ف  ولكنه 
هذه املعايص وقبائح العمل وف نفس 

الوقت ما يأمر به ل يأت به..
ف  التناقض  من  الالة  هذه  ال  نلتفت 

الشخصية:

يعتقد  لنه  اشياء  عن  الخرين  ينهى 
ل  ول��ك��ن  وم��ض��ار  مفاسد  فيها  ب��أن 
ينتهي عنها فلمذا ينسى نفسه وهو ايضًا 
كالخرين لو أتى بذه املنكرات فسوف 
يلحقه الرضر واملفسدة فحينئذ سيكون 
ف  ومتناقضًا  ازدواجيًا  الشخص  هذا 
مع  ت�فاته  تتطابق  ل  حينم  شخصيته 

وإل  بأقواله  يؤمن  ل  ايضًا  وهو  أعمله 
الخرين  يأمر  وكذلك  ب��ا..  للتزم 
بأمور لعتقاده بوجود مصلحة ومنفعة 
يأت  فال  نفسه  ينسى  ولكن  فيها  وبركة 

با..
هؤلء  مثل  الكريم  القرآن  وّب��خ  وقد 
بِاْلِبهِّ  النهَّاَس  )َأَت��ْأُم��ُروَن   : الشخاص 
اْلِكَتاَب  َتْتُلوَن  َوَأْنُتْم  َأنُفَسُكْم  َوَتنَسْوَن 

َأَفال َتْعِقُلوَن(.

اِلِنَي  الصهَّ )ُيِبُّ   : السالم(  )عليه  قوله 
امْلُْذنِبنَِي  َوُيْبِغُض  َعَمَلُهْم  َيْعَمُل  َوَل 
َوُه��َو َأَح��ُدُه��ْم(، هنا الزدواج��ي��ة بني 
بني  ال��ت��ن��اق��ض  او  واع��مل��ه  م��ش��اع��ره 
وطبيعي  والفعال،  والع��مل  املشاعر 
فيه  وما  الصالة  اعملم  لجل  حبه  ان 
للمجتمع  وف��ي  ومنفعة  مصلحة  من 

صادقًا  ليس  ولكن  أنفسهم  ولصالح 
ف حبه اذ كان املفروض ان يتجم حبه 
نحو  وحتركه  اندفاعه  ف  صادقًا  كان  لو 

العمل الصالة.. 
ويبغض املذنبني وهو أحدهم : وطبيعي 
ان بغضه لجل ذنوب ومعايص وقبائح 
لجل  وبغض  املذنبني  لؤلء  الع��مل 
ارضار  من  املذنبني  معايص  تسببه  ما 
ومفاسد لم وملجتمعهم فان كان صادقًا 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 8/جمادي االولى/1439هـ الموافق 2018/1/26م
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يبدأ بنفسه ويكره لا  ف بغضه فعليه ان 
كم يكره لغيه هذه السيئات فال يأت با 

ول يكون واحدًا من املذنبني..
امْلَ��ْوَت  )َي��ْك��َرُه   : السالم(  )عليه  قوله 
امْلَْوَت  َيْكَرُه  َما  َعَ�  َوُيِقيُم  ُذُنوبِِه  لَِكْثَرِة 

ِمْن َأْجِلِه(
منه  وخي��اف  امل��وت  يكره  ممن  تكن  فال 
واملعايص  الذنوب  من  اقتفه  ما  لكثرة 
وهو ف نفس الوقت مداوم ع� املعايص 
حياة  ف  آخر  تناقض  وهذا  يتكها  ول 
بقبح  يعلم  ال���ذي  العاقل  اذ  ه���ؤلء 
املعايص ورضرها ف الخرة فضال ً عن 
تزكيتها  ال  فورًا  يبادر  ان  ينبغي  الدنيا 
املعايص  آث��ار  وت��دارك  حاله  واص��الح 
ال  ي��ع��ود  التناقض  وه���ذا  وال��ذن��وب 

ضعف اليمن وغلبة الهواء الشهوات 
الفئة  تلك  من  يكن  فال  النسان..  ع� 
تتمنى املوت بسبب  التي ل  من اجلمعة 

ما اكتسبوا من الثام..
مت  َقدهَّ بم  أبدًا  يتمنهَّوه  : )وَلْن  قال تعال 
مجاعة  وهم   ،-95- البقرة   – ايدهيم( 
الجل  حلول  خيشون  الذين  اليهود 

بسبب ما اقتفوه من الذنوب والثام..
)إِْن   : السالم(  )عليه  الم��ام  يقول  ثم 

َسِقَم َظلهَّ َناِدمًا َوإِْن َصحهَّ َأِمَن َلِهيًا(

ان اهلل تعال يبتيل النسان ف حياته حينم 
ويعبث  ويلهو  الخرة  من  غفلة  ف  يراه 
فيبتليه  واملعايص  الذنوب  يرتكب  أو 
والمراض  واملصائب  املشاكل  ببعض 
وليكون  غفلته  من  يستيقظ  ان  عسى 
حتذيرًا وانذارًا له من سوء عاقبة املعايص 
عندما  هؤلء  من  فالبعض  والذنوب.. 
يصابون باملرض او يتعرضون ال ضائقة 
املوت  ان  يسون  او  مشكلة  او  مالية 
بالندم  يشعرون  فانم  منهم  اق��تب 
ويفكرون بالتوبة والقالع عن الذنوب 
ما  وت���دارك  اعملم  إجبار  وي��اول��ون 
وتركهم  ذنوبم  ع�  تبعات  من  حصل 
تعود  ان  بمجرد  ولكنهم  للطاعات 
سالمتهم  اليهم  وت��رج��ع  العافية  ل��م 
املشاكل  م��ن  ويتخلصون  وصحتهم 
الالة من  تلك  فان  والضائقة والبتالء 
الندم تزول عنهم ويشعرون مرة اخرى 
ويعودون  والطمأنينة  والم��ان  بالمن 
واللهو  الغفلة  من  عليه  كانوا  ما  ال 
واللعب والعودة ال املعايص والنشغال 
بالدنيا، وهذه الالة من النسيان الرسيع 
والصحة  امل��رض  حالة  ف  والتناقض 
والبتالء  والعافية  والضيق  وال��ف��رح 
تشي ال سطحية التفكي لؤلء وضعف 
ايمنم وضيق أفقهم – فربم- يكون هذا 
البالء  وكشف  الصحة  عودة  من  الال 
عاد  فاذا  لعبده  تعال  اهلل  من  استدراج 
لِغيهِّه – فربم- سيفاجؤه البالء من جديد 
له،  مهلكًا  سيكون  املرة  هذه  ف  ولكن 
قال تعال : )َوإَِذا َمسهَّ اإِلْنَساَن رُضٌّ َدَعا 
َلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَ  ُه ُمنِيبًا إَِلْيِه ُثمهَّ إَِذا َخوهَّ َربهَّ

َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل(.
قوله )عليه السالم( : )ُيْعَجُب بَِنْفِسِه إَِذا 
ُعوِفَ َوَيْقَنُط إَِذا اْبُتيِلَ إِْن َأَصاَبُه َباَلٌء َدَعا 

ًا( ُمْضَطّرًا َوإِْن َناَلُه َرَخاٌء َأْعَرَض ُمْغَتّ
عند  التناقض  ح��الت  اح��دى  وه��ذه 

والعجب  الغرور  يعيش  حيث  النسان 
زمان  ف  وشبابه  وصحته  وعلمه  بمله 
العافية والسالمة ولكن ف زمان البتالء 
إّل  ذلك  وما  والقنوط  باليأس  يشعر 
وعدم  والغفلة  الي��من  ضعف  بسبب 
البصية والوعي لقائق المور والتأثي 
التي  وامل��ق��درات  الش��ي��اء  ف  الل���ي 
وما  بالدنيا  والغ��تار  النسان  تصيب 
ُعوَف  اذا  فالنسان  اح��وال..  من  عليه 
الضيق  حال  من  ختلص  او  املرض  من 
بنفسه  العجب  عليه  يعرض  وال��ش��ّدة 

وماله وعلمه وينسى اهلل تعال باملّرة..
اليأس  عليه  َيعِرض  ابُتيَل بيشء  اذا  واما 
من  يبء  ل  انه  يتصور  او   ً مثال  ويقول 
املرض ول يتخّلص من الشدة التي هو 
فيها.. وان اصابه بالءٌ  ف الدنيا من الفقر 
تعرض  او  معاشه  والضيق ف  والسجن 
أي  مضطرًا  تعال  اهلل  دعا  وش��ّدة  لكيد 
يدعوه ع� حالة الضطرار ويقول داعيًا 

اهلل تعال ويكثر من دعائه..
البالء  ع��ن  بخالصه  رخ���اٌء  ناله  وان 
أعرض عن اهلل ونسيه مغتًا أي مغرورًا 
بحيث  وسطوته  وصحته  وجاهه  بمله 
كأنه ل يكن مضطرًا أصالً ..هذا ف حني 
مستقرة  غي  والسالمة  العافية  حالة  ان 
ورم��ا  اص���اًل  ب��ا  ال��وث��وق  يمكن  ول 
بعد  بل  واحد  يوم  بعد  يشء  كل  يتغّي 
بلية  ف  النسان  ويتورط  واحدة  ساعة 
يقع ف مشكلة أشد، وكذلك  او  اخرى 
ليست  واملصيبة  ال��ش��ّدة  ح��الت  ف��إن 
ف  النسان  تعل  بحيث  ودائمة  أبدية 
ينفتح  ربم  لنه  والقنوط،  اليأس  دوامة 
املصائب  ه��ذه  قلب  م��ن  ال��ف��رج  ب��اب 
)عليه  الم��ام  عن  ورد  كم  واملشاكل.. 
تكوُن  الشّدة  تناهي  )عند   : السالم( 
الَفرَجةُ ، وعند تضاُيِق خلِق البالء يكوُن 

الّرخاء(.

صدى الجمعة



الشيُخ الكربالئي يدعو الى ضبط النفس
 في حل النزاع والمشاكل، ويحذر من استخدام 

الحوار السلبي والنقد غير البّناء

اهيا الخوة والخوات..
بّينا ف اُلطبة السابقة إن السالم حرص ع� اقامة 
الروابط والعالقات الجتمعية املتمسكة بني املؤمنني 
من  الشديد  الرص  هذا  يفظ  لكي  اليه،  املنتمني 
السالم ع� اقامة عالقات اجتمعية متمسكة .. من 
اجل ان يفظ للمجتمع متاسكه وقوته حتى يستطيع 
ان يواجه املشاكل الداخلية والارجية، والتحديات 
واملصاعب التي يمر با الفرد واملجتمع.. وف نفس 
ينهضا  ان  واملجتمع  للفرد  القدرة  يعطي  الوقت 
ف  والزدهار،  والستقرار  والتطور  التنمية  بأعباء 
الدنيا  ف  الكبية  املخاطر  من  ح��ّذر  الوقت  نفس 
والخرة من التحديات والروقات وعدم اللتزام 

باملنظومة الجتمعية منظومة التعايش الجتمعي.
بني  والثقاف  الجتمعي  التعايش  منظومة  بّينا  نحن 
مكّون  وبني  آخر،  دين  له  مكّون  مع  دين  له  مكّون 
له انتمء قومي معني مع مكون له انتمء قومي آخر، 
انتمء  له  مكون  مع  مذهبي  انتمء  له  مكّون  وبني 

مذهبي آخر.
الجتمعي  التمسك  ضعف  ال  تؤدي  خماطر  هناك 
يواجها  ان  يستطيعان  املجتمع  ول  الفرد  ل  بحيث 
ول  وال��ارج��ي��ة،  الداخلية  واملصاعب  املشاكل 
املهام  بأعباء  ينهضا  ان  املجتمع  او  الفرد  يستطيع 
ذلك..  وغي  والستقرار  والزده��ار  التطور  من 
العالقات  التي تدد  املهمة  وذكرنا من مجلة المور 
الفوقية  وال��ن��ظ��رة  التعصب  مسألة  الجتمعية 

والستعالء ع� الخرين.
الن نذكر أيضًا من مجلة المور التي تدد السالمة 
الجتمعية وهو استخدام اسلوب العنف ف التعامل 

مع الخرين :
ون��زاع��ات  اختالفات  ي��واج��ه  ق��د  ع��ادة  الن��س��ان 
ثقافية،  اقتصادية..  سياسية..  اجتمعية..  ومشاكل 
او  املدرسة  او  يواجه مشاكل ف داخل الرسة  وقد 
احتكاكات  حتصل  ايضًا  قد  املجتمع..  او  الوظيفة 
مع  اختالفا  يواجه  قد  أو  املجتمع،  ف  الف��راد  مع 
احيانًا  يصل  وقد  والراء،  املواقف  ف  الخرين 
هذه  مع  يتعامل  كيف  عليه..  الخرين  من  تاوز 

المور؟ 
واحيانًا قد يكون هناك اختالف شديد واختالف ف 
مع  يتعامل  كيف  الياة..  مفاصل  من  مهم  مفصل 
الذي  ما هو السلوب السالمي  هذا الختالف؟ 
هذه  خمتلف  ف  الخرين  مع  النسان  به  تعامل  لو 
القضايا أمكنه؛ ان يافظ ع� قوة العالقة والرتباط 
ان  ذلك  اّدى  آخر  اسلوبًا  نَج  ولو  الخرين؟  مع 
غي  نتائج  وحتصل  التصادم  ويصل  العالقة  تتوتر 

حممودة؟
ال  يلجأ  النسان  ان  نالحظ  اخ��واين  الغالب  ف 
بأسلوب  وت��ارة  بالكالم،  تارة  العنيف  السلوب 

الطاب، وتارة بالتّ�ف.. النسان ع� قسمني: 
انفعالته  ضبط  ع���  ق��ادر  ان��س��ان  هناك  احيانًا 
واملشكلة،  النزاع  ه��ذا  ات��اه  ومواقفه  وعواطفه 

الكربالئي  المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية   تحدَث ممثل 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
1439هـ  األول/  جمادي   /8 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 
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العنيف  ال السلوب  يلجأ  انسان  احيانًا هناك  ولكن 
التجاوز  او  حتى ف الكالم وف مواجهة هذه املشكلة 
والساءة من الخرين يرد عليها بأسلوب عنيف بعيد 
من  حّذر  والسالم  والعصاب..  املشاعر  ضبط  عن 
استخدام هذا السلوب لنه يؤدي ال تعقيد املشكلة 
من  مماثل  بأسلوب  يواجه  وربم  الل،  صعوبة  وال 
العنف فيؤدي ذلك ال ان املشكلة تتعقد اكثر والنزاع 

يتصاعد.
ولكن  بسيطة،  املشكلة  تكون  قد  ان��ه  ال  والتفتوا 
اسلوب العنف الذي يستخدم يّول القضية ال يشء 
اعتب  الس��الم  ان  ولحظوا  حّله..  ويصعب  معّقد 
اعتبه  والعواطف  واملشاعر  الفعال  ردود  ضبط 
بالسالح  اجلهاد  واعتب  الكب،  واجلهاد  النفس  جهاد 
من اجلهاد الصغر ملاذا ؟ لن الثار املتتبة ع� عدم 

ضبط املشاعر وردود الفعل آثارها خطية جدًا. 
نزاع  اذا واجه مشكلة  منكم  اخواين كل واحد  لذلك 
بني  او  العشية  داخل  او  الرسة  او  البيت  داخل  ف 
تاوز  آخ��ر  شخص  وب��ني  بينك  او  واخ��رى  عشية 
عليك وغي ذلك .. لبد ان يكون هناك ضبط لردود 
الفعل، ويتعامل بدوء مع مثل هذه الالت .. احيانًا 
ارسة  بني  او  آخ��ر  وف��رد  ف��رد  بني  مشكلة  تالحظون 
اذا كان  واخرى او بني عشيتني او مكونني مهمني.. 
عنف  ال  يؤدي  عنيف  فعل  برد  والتعامل  الفعل  رد 
الول  من  رد  يأت  ثم  اكب  بعنف  يرد  فالخر  مقابل، 
ال  بسيط  أمر  من  الالة  تتحول  وهكذا  أكب،  بعنف 

حالة من ال�اع العنيف.
 لذلك السالم حّث ف مثل هذه الالت ع� ان يكون 
والتعامل  والنفعالت  العواطف  بضبط  التعامل 
الادئ.. لذلك من اجل الفاظ ع� هذا  بالسلوب 
التمسك الجتمعي يدعو السالم للتعامل بدوء مع 

هذه الختالفات واملشاكل والنزاعات مع الخرين .
الجتمعية  العالقات  سالمة  هيدد  الذي  الخر  المر 

هو )استخدام الوار السلبي والنقد غي البّناء(.
الليات  وأفضل  الساليب  أه��م  من  ال��وار  يعتب 

والج��ت��مع��ي  ال��ف��ك��ري  للتعايش 
املهمة  الساليب  من  ايضًا  اليايب، 
والفّعالة ف معاجلة واصالح العيوب 
وت�فات  وال��ع��ث��رات  وال����زّلت 

الخرين هو النقد البّناء. 
احد  عند  الخرين  شاهد  اذا  البّناء؟  النقد  معنى  ما 
الشخاص زلل او خطأ عليهم ان يؤرشوا له ويبينوا 
له هذا الطأ، ولكن ع� ان يكون هذا التأشي موثوقًا 
ودقيقًا ل ان النسان يترسع ويأخذ من ظواهر المور 
فيؤرش  الخ��ري��ن،  ع�  الم��ور  ظواهر  وف��ق  ويكم 
خلال ً  وزلاًل عند الخرين وترّسعا ف ذلك.. لبد ان 
موثوقا  التأشي شيئا  يكون  ان  ولبد  بّناًء  النقد  يكون 
به ومتأكدا منه.. وطرح النقد بأسلوب ل ينتقص من 
والجتمعي  العلمي  شأنم  من  يط  ول  الخرين 
وهذا من الساليب اليوية لتنبيه الخرين ع� عيوبم 

وزلتم وعثراتم واصالحها.
غائبة  البّناء  والنقد  الوار  ثقافة  هذه  الغالب  ف  نحن 
عن اوساطنا الثقافية والجتمعية والسياسية، ف كثي 
من الحيان الوار ل يكون موضوعيًا ول يكون مبنيًا 
ان  لبد  سطحيًا..  حوارًا  ويكون  علمية،  اسس  ع� 
يكون الوار بيني وبني الخر حوارا موضوعيا علميا، 
اظهار  ع�  مبنيا  النقد  يكون  ل  نقد  هناك  كان  واذا 

عيوب وزّلت الخرين. 
لذلك اخواين هنا ننصح ف مثل الوارات والندوات 
التي تقام ف الفضائيات او الندوات العامة او اجللسات 
اخرى  جمموعة  مع  تلس  جمموعة  ان  او  الجتمعية 
..ياول ان يكون حواره علميًا دقيقًا مبنيًا ع� الدلة 
والعمق و ف نفس الوقت اذا كان لديه نقد خاصة اذا 
كان طرح النقد من خالل وسائل يشاهدها ويسمعها 
الكثي من الناس.. لبد ان يكون هذا النقد مبنيًا ع� 
الوثوق والتأكد من حالة الزلل والطأ عند الخرين، 
الذي يستخدم اسلوبا ل يكون  وان يكون السلوب 
انتقاص  فيه  يكون  ول  الخرين،  ملشاعر  جرح  فيه 
لشخصيتهم او الستهانة بم.. من هنا اخواين نحتاج 



ال الوار اليايب والنقد لبد ان يكون نقدًا بّناًء .. 
هو  الجتمعية  العالقات  سالمة  تدد  التي  المور  من  ايضًا 

)هتك حرمة الخرين والستخفاف بم وحتقيهم(.
وحارضًا  وميتًا،  حيًا  تعال  اهلل  عند  عظيمة  حرمة  له  املؤمن 
بعضهم  املؤمنني  إجالل  ع�  الحاديث  حثت  وقد  وغائبًا، 
للبعض الخر، واحتامهم، وتوقيهم والتواضع لم، ونت 
او  حتقي  او  استخفاف  او  استهانة  فيه  اسلوب  أي  عن  بشّدة 
بالدين  الستخفاف  من  ذلك  واعتب  انتقاص،  او  توهني 
ف  ورد  السالمي،  املرشع  نظر  ف  وموقعه  املؤمن  ملنزلة  بيانًا 
ومن  اخوانه  حق  عّظم  اهلل  دين  عّظم  )من  الرشيف  الديث 

استخف بدينه استخف بإخوانه(.
وزلتم  الخرين،  ع��ورات  يتتبع  البعض  ان  نجد  ولكن 
او  شأنه  من  ينتقص  او  الخرين  امام  ويذكرها  وعثراتم، 
او  ازدراء  او  احتقار  فيها  نظرة  او  قول  او  فعل  منه  يصدر 
استخفاف بالخرين او طعن بشخصيتهم الجتمعية مما ينشأ 

عنه القد والعداوة والتقاطع الجتمعي.
هي  الجتمعية  العالقات  سالمة  تدد  التي  المور  من  ايضًا 

)فلتات اللسان والتسقيط الجتمعي(.
والسب  والفحش  والنميمة  الغيبة  قبل  من  اللسان  فلتات 
والبهتان والفتاء والكالم البذيء الذي يصدر من النسان، 
للمؤمنني،  الجتمعية  املنزلة  من  الط  ال  يؤدي  قد  وهذا 
فم  الخر  النسان  يغتاب  النسان  هذا  حينم  مثاًل  فنلتفت 
هي النتائج ؟ أول ً اهلل تعال يريد منك بقلبك ان حُتب أخاك 
البغض  مشاعر  ال  الب  مشاعر  تتبدل  الخر  اغتبت  واذا 
والكراهية، ثانيًا : هذا يؤدي ال تسقيطه اجتمعيًا بحيث ل يبقى 
الجتمعية  املقاطعة  ال  يؤدي  الجتمعي  والتسقيط  منزلة  له 
من قبل الخرين لذا املؤمن الذي اغتبته او حصلت النميمة 
عليه، واملقاطعة الجتمعية تؤدي ال ان يعيش اخوك املؤمن 
حالة من العزلة الجتمعية، وال ان يعيش النسان حالة الم 
والغم والشعور بذه العزلة التي تعرقل عليه حتصيل مصاله 

املعيشية و الجتمعية .
كل هذه الثار هي نتائج لزّلت النسان.. لحظوا كيف ان 
هذه الثار تنتقل ال املجتمع، بينم اهلل تعال يريد دائًم تواصال 

وحتاببا بني املؤمنني، ولحظوا ان التسقيط الجتمعي للمؤمن 
الذي هو أشد من القتل اجلسدي.. فالقتل الجتمعي بتسقيط 
يعاين  سيبقى  النسان  هذا  ان  ال  يؤدي  الخرين  شخصية 
ف  املهمة  الم��ور  من  انه  ورد  حيث  لذلك   .. حياته  ط��وال 
صفات املؤمن ان النسان يراقب لسانه دائًم وورد ف صفات 
املؤمنني ان )قلب املؤمن أمام لسانه( يعني اذا اراد النسان ان 
يتكلم بكالم ل يترسع ول يتعّجل ويعرض كالمه ع� قلبه، 
ان هذا  القلب والعقل  فان وجد  الكالم،  ليكون مصفاة لذا 
الكالم فيه نفع وخي؛ أمضاه، وان وجد القلب والعقل ان هذا 
أمسك وتوقف  ً؛  مقبول رشعًا وعقال  فيه مرّضة غي  الكالم 

عن الكالم.. 
الن هذه وسائل التواصل الجتمعي والعناوين املتعددة من 
تويت وفيس بوك وغيها هذه من أخطر ما متثله آفات اللسان 

 .
او  اثنني  الشخاص  من  قليل  عدد  امام  شخص  يتكلم  فقد 
ثالثة او اربعة اشخاص يتكلم عن عال او مرجع او شخصية 
اجتمعية، فسيتأثر بذا الكالم ويتتب موقف عن هذا الكالم 
بينم عندما يكتب  الثالثة او الربعة مثاًل،  هؤلء الشخاص 
الشخص ف الفيس بوك مثاًل فربم عرشة الف سيطلعون ع� 
كالمه.. وف يوم القيامة يظهر ف سجله الثار التي ترتبت ع� 

العرشة آلف. 
لذلك اهيا الخوة والخوات اذا كانت الحاديث حتثنا ع� ان 
نتوقف مثاًل مرة واحدة حينم اريد ان اتكلم بلساين فان مقتىض 
هذه الحاديث اذا اردت ان اكتب ف أي موقع او وسيلة من 
وسائل التواصل الديثة والتي تنرش كالمي لعرشات اللف، 
ينبغي ان اتوقف الف مرة ول اترسع فيم اكتب خصوصًا ان 
من  كبية  جمموعة  عند  ورأي��ا  موقفا  تولد  الكتابات  بعض 
ملتفت،  ُتكتب والنسان هو غي  الثار كلها  الناس.. وهذه 
ولكن ف الواقع هذا وصل ال اللف من الناس الذين صار 
لم موقف ورد فعل قد يمتد عب سنوات.. لذلك علينا اخواين 

ان نلتفت ال الثار الطية املتتبة ع� ذلك.
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لو وقفنا عند كّل مرجع من مراجع اإلمامية دون تعيني ف ذات 
او زمان او مكان، لوجدنا سيته القيادية تستلهم أهدافًا معينة 

قد تنح� ف عمومها بثالث ظواهر:
الظاهرة الول: متابعة أهدافه الرسالية التي تقوده ال رضا اهلل 
تعال ف كّل حتركاته القيادية بحيث ل تأخذه ف اهلل لومة لئم، 
فهناك هدف مركزٌي أصٌل، هو الندماج القيقي ف ذات اهلل 

روحًا وفكرًا ورسالة.
الظاهرة الثانية: استيعاب خدمات الناس بكّل طبقاتم، وحتقيق 
آمرًا  املأمول،  ال الي  والدفع بم  اقتصاديًا واجتمعيًا،  آمالم 
ونفسه  ذهنه  ف  عليهم  منفتحًا  املنكر  عن  وناهيًا  باملعروف، 
الدين،  أعالم  نرش  بإزاء  وروحيًا  نفسيًا  معه  ومتجاوبًا  ويديه 
ف  وكالئه  انظمة  وبرجمة  والوصياء،  النبياء  لسنن  والتويج 
العال، وتيرس  القصبات واملدن وعواصم  السفارة والتمثيل ف 

ما يمكن طبعه ونرشه من إطروحات علمية.
والفقاهتية،  العلمية  املتابعة  ف  لذاته  مراقبته  الثالثة:  الظاهرة 
والضطالع  والعرفان،  العلم  فنون  من  املنّظم  بالتزّود  وذلك 
حتى  العلم  بكونه  يكتفي  فال  والتجديد،  اإلضافة  بمهّمة 
يضيف ال علمه علًم، وال تراثه جديدًا، وال استنباطه إفاضة، 
وحتاول  املوجود  ف  تطّور  دائبة،  وحركة  مستمر  عمل  ف  فهو 
التمحيص  ال  وبحاجة  الصل،  ف  متوافر  هو  مّما  الستزادة 
واجلهد لتقديمه سائغًا لرّواد الثقافة الدينية املتجّددة ف العرض 
تضع  التي  املؤسساتية  املرجعية  أهداف  يقق  مّما  والسلوب 
المر املناسب ف املوقع املناسب، وتتبع الطّوة املوّفقة الادفة 
بخطوات أكثر توفيقًا، واجّل هدفًا، وأع� استثمرًا حتى لتعود 
هذه الظاهرة بالدعم الفعيل اليديولوجي للظاهرتني السابقتني، 

وف هذا الضوء يبزغ نجم املدرك الرسايل للمرجع الديني.
حاصل  هو  كم  العميل  املستوى  ف  الظواهر  هذه  حتقيق  ان 
مجاهييًا  التفافًا  ُيكّون  الناهض  الرسايل  املرجع  لدى  بالفعل 
ويكون  مسبق،  ختطيط  دون  تلقائية  باستجابة  املرجع  حول 
املناخ  تعايش  متنّورة  قيادة  وراء  الشعبي متاصفًا  الصطفاف 
التحّرك  وتواكب  الط��راف،  املتامية  أبعاده  ف  الجتمعي 
الطبائعي ملسية اإليمن الالد، كّل ذلك يري كم جرى دائًم 
بعفوية مطلقة تؤكد مبدأ الستعانة باهلل وحده، وتفّجر املوقف 
بإتاه ايايب دون استعداد ضاغط، أو إلزام مفروض، واّنم هو 

الندفاع الرسايل البيء.
مراجعنا  ف  ليس  أّن  معروف-  متواتر  هو  كم   – ذلك  ورّس 
العظام من طلب املرجعية لنفسه منصبًا، او جّر النار ال قرصه 
اليه أهل البة من ذوي املعرفة والدين  كم يقولون، بل يشي 
والتقوى، وتلتقي كلمت العالم ف حّقه علًم وزهدًا وورعًا، 
الرجل  وبوضع  مطلقة،  بحرّية  الوليات  هذه  مّتت  اذا  حتى 

تعال،  اهلل  ع�  اتكل  املوقع،  ف  ورشائطه  خصائصه  ف  الول 
ونض بعبء املرجعية الول ف خصائصه ورشائطه ف املوقع، 
اتكل ع� اهلل تعال، ونض بعبء املرجعية خملصًا، وشّمر عن 
كلمة  إلعزاز  مرشوع  مذهب  كل  وذهب   ،ً مناضال  ساعديه 
تكون  هنا  لومة لئم، ومن  تأخذه ف ذلك  اهلل ف الرض، ل 
ومن  متميزًا،  له  املسلم  الشعب  واخالص  عالية،  به  المة  ثقة 
املجتمع  فصائل  بني  العضوي  التالحم  يتبلور  ذلك  خالل 
أجلهم  من  يضّحي  فهو  كبيين،  وتاوب  تفاعل  ف  وقيادته 
بالنفس والراحة والوقت، وهم يضّحون من اجله باإلنصات 
لوجهه   ً خالصة   ً قربة  والبناء،  بالباء  ويفدونه  والستمع، 

الكريم.
وهنا حتصل عملية الندماج الكيّل املدهش بني الشعور املتدّفق 
باملسؤولية وبني النظر للمصلحة السالمية العليا، دون انانية او 
ذاتية أو فئوية، فيكون الرمز الصالح للناس، ويكونون الولياء 
املخلصني للمرجع، اذ ليس ثّمة من مدرك فردي أو لاظ ذات، 
إل ف  اجتمع ذلك  وقّلم  بّناء،  مزدّوج  الخرة، ف هدف  واّنم 

ظل املرجعية الرشيدة.
التوّجه  ف  الدف  وحدة  اّن   : عام  بوجه  هنا  القول  ويمكننا 
الفريد هي التي تقود المة ال وحدة الصف، فيكون املؤمنون 

مجيعاً  كالبنيان املرصوص يشّد بعضه بعضًا.
الرسايل  املرجع  عمل  اّن  واحدة،  مّرة  ول  استقرائيًا،  يّتفق  ول 
عمال ً من أجل صالح خاص يضّحي بمصالح الخرين، لّن 
القائمة  والعدالة  املستقيم  والسلوك  يأبى ذلك،  الديني  الوازع 
وبالعتبارات  الثانوية  بالعناوين  والزهد  الورع  ال  يدعوان 
ُ َواِسٌع َعِليٌم )54((. ِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللهَّ الزائلة )َذلَِك َفْضُل اهللهَّ

ذو هدف رسالي
المرجــــــع
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نسبة إنجاز مدرسة أوالد مسلم لأليتام التابعة للعتبة الحسينية..تلميذ وطالب خاضوا امتحانات نصف السنة في كربالء.. 1 4 007 5%

* أمانة مجلس الوزراء تنفي عودة الهاربين المفسوخة عقودهم
 من الدفاع والداخلية للخدمة.

* الحشد الشعبي يسيطر على كدس للذخيرة
 وعدد من االسلحة في القائم.

الحشد الشعبي: عودة 420 عائلة نازحة
 الى ناحية  “ينكجة” في الطوز

الشؤون الداخلية واألمن في كربالء تضبط كدس عتاد ومقذوفات حربية

ناحية  ال  نازحة  عائلة   420 عودة  عن  الشعبي,  الشد  أعلن 
“ينكجة” ف طوزخورماتو.

وذكر بيان ليأة الشد الشعبي، وسط فرحة كبية وبإرشاف 
 420 عودة  تم  الشمل  حمور  الشعبي  الشد  هيئة  من  مبارش 
“تم  انه  ال  الطوز”, لفتا  “ينكجة” ف  ناحية  ال  نازحة  عائلة 
وجود  لعدم  متامًا  والطمئنان  العوائل  مجيع  اس��مء  تدقيق 

مؤرشات امنية عليها“.
القلوب  اعمر  فتة  كانت  املاضية  “الفتة  ان  البيان  واضاف 
ان  ال  مشيا  واملدن”,  البيوت  اعمر  املقبلة  املرحلة  وستكون 
“الشد الشعبي سيكون جزءًا من برنامج العمر ف املناطق 

التي سيعود اليها اهلها النازحون تباعًا“.

أعلنت مديرية قسم الشؤون الداخلية والمن ف كربالء، عن ضبط  كدس 
عتاد ومقذوفات حربية ف منطقة الرزازة .

وقالت املديرية ف بيان لا: »ضبطت القوات المنية  كدس عتاد ومقذوفات 
حربية ف منطقة الرزازة«.

وأضاف البيان، أنه قد »تم رفعها وازالة الطر عن املواطنني وتسليمها إل 
مديرية الدفاع املدين بغية الت�ف با حسب الختصاص«.
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برلمانيًا ال يحق لهم الترشيح لالنتخابات القادمة لعدم حملهم شهادة البكالوريوس..مليار ديناٍر.. قيمة عقار في كربالء تعيده هيئة النزاهة إلى ملكية الدولة.. 149 0

* مصرف الرشيد يوجه بإطالق 8 أنواع من القروض والسلف والتسهيالت المالية للمواطنين بينها سلف الزواج

* المطاحن العراقية تطالب بصرف مستحقاتها وبتوزيع عادل للحنطة.

* العراق يتجه إلصدار قرار ثوري يتعلق بسيارات األجرة.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

الغيط:  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين 

بغداد استحقت بجدارة لقب عاصمة اإلعالم العربي

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:
 كردستان مدينة لبغداد بأكثر من 50 مليار دوالر

رئيس الوزراء حيدر العبادي: 

الفساد توأم اإلرهاب وسوف نواجهه

أكد نقيب الصحفيني العراقيني والعرب، مؤيد الالمي، ان العراق قدم أكثر 
من 50 شهيدًا صحفيا خالل معارك التحرير من داعش.

وقال الالمي بكلمة له ف حفل )بغداد عاصمة العالم العريب(: إن »جيش 
العراق ومقاتليه هّبوا مجيعا لطرد الرهاب ودحر التطرف«، مبينا ان »هناك 

بعض وسائل العالم كانت تروج لفكر داعش وتنقل حقائق مشوهة«.
وأضاف »اننا قدمنا اكثر من مخسني شهيدا صحفيا ف تغطية معارك التحرير 
صياغة  »اع��ادة  ال  العرب  الضيوف  داعيا  الره��ايب«،  داعش  تنظيم  ضد 
مقومات العالم ف بلدانم ومواكبة وسائل التواصل الديثة للحفاظ ع� 

عقول الشباب«.

دعا وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى املؤسسات الدولية ومراكز البحاث إل توثيق جرائم 
داعش ف العراق. جاء ذلك لدى زيارته املكتبة البيطانية ومركز الوثائق الوطنية ف العاصمة لندن حيث دعا ال تأسيس برامج 
مشتكة ف العراق بالتعاون مع املؤسسات الدولية واملكتبة البيطانية ع� وجه الصوص لتوثيق اجلرائم التي اقتفها إرهابيو 
داعش. وأوضح العيسى ف بيان له، أن توثيق تلك اجلرائم وفضح الفكر اإلرهايب املتطرف رضورة لضمن عدم عودة داعش 

مرة أخرى وتنب جرائمها.

الالمي: قدمنا اكثر من خمسين شهيدًا صحفيا 
في تغطية معارك التحرير 

وزير التعليم يدعو من بريطانيا لتوثيق جرائم داعش
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في  واالنترنت  والحاسوب  القرطاسية  استخدام  ما حكم  السؤال: 
المكتب الوظيفي العام لبعض االغراض الشخصية؟

الجواب: ال يجوز اال بإذن المسؤول المخّول.

سقوط  عند  الطغاة  احد  بيوت  من  اموال  على  حصلت  السؤال: 
النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة الماّدية تّم التصّرف بها 

ألغراض المعيشة فما حكم ذلك؟

إلى  ارجاعها  من  البــّد  الخاصة  ــوال  األم من  كــان  ما  الــجــواب: 
من  كان  ما  وأما  عنها  تعويضها  من  البّد  التلف  ومع  صاحبها 

األموال العامة فيتصّدق بها أو ببدلها على الفقراء المتدّينين.

الحرب  واثناء  دائرة  مدير  يعمل  كان  المؤمنين  احد  السؤال: 
بيته  الى  الحكومية  الدائرة  مستلزمات  كافة  معه  استصحب 
وعاد الوضع الى ما يرام وتم تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم 
يطالب بالمواد القديمة؟.. هل يبيع تلك المواد ويهديها الى احد 

الحسينيات إلبراء ذمته؟

الجواب: يجب ارجاعها الى الدائرة المعنية مع االمكان وال يجوز 
بيعها ويتصدق  ارجاعها فعليه  ان لم يستطع  االستفادة منها، 

بمبلغها للفقير المتدين.

السؤال: هل يجوز التصّرف في ممتلكات الدوائر الحكومية؟

الجهة  بإذن  اال  الدولة  ممتلكات  في  التصرف  يجوز  ال  الجواب: 
المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

من  الدولة  امــوال  من  سيارات  استأجر  من  حكم  ما  السؤال: 
ألغراضهم  باستخدامها  مخولين  غير  انهم  علمًا  اصحابها  قبل 

الشخصية وما حكم االموال المدفوعة على كال الطرفين؟

الجواب: ال يجوز وال تحّل االموال لهم.

بالشريعة  تحكم  ال  التي  الدولة  اموال  سرقة  حكم  ما  السؤال: 
االسالمية وال تعطي الشعب حقه؟

الجواب: ال يجوز.

السؤال: ما هو رأي سماحة السيد ) دام ظله ( في العوائل التي 
تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟

الجواب: ال يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.

جواب العدد السابق

الملكية  مجهولة  األمــوال  حكم  هو  ما  السؤال: 
وهل هناك اذن من سماحتكم باألخذ منها؟

الجواب: ال اذن بذلك .

سؤال العدد: هل يجوز اخذ شتلة زرع )فسيلة(
 او بذورها من دائرة حكومية؟

أموال الدولة ـ ج2
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فقه وعقائد

من االلفاظ الفقهية
املذنب،   ، إثم  ارتكب  من  )الثم(  عمل،  كد  ول  خوف  غي  من  الارب  العبد  به  ويراد  الارب،  )البق(  أب،  مجع  )الباء( 
)الجام( مجع أمجة، وتعني الشجر الكثيف امللتف : الغابات، )الجر( الطني املشوي بالنار ويستخدم للبناء، )الجل( املؤخر، 

ويقابله العاجل، )الجن( املاء الذي تغي لونه وطعمه.
كم يوما استغرق تاليف كتاب اللمعة الدمشقية؟ 

اللمعة الدمشقية، وهي رسالة فقهية خمت�ة مجع فيها مؤلفها العاميل أبواب الفقه، صنفها إجابة للتمس شمس الدين حممد 
الوي من أصحاب السلطان عيل بن مؤيد ملك خراسان وتوابعها. وقد استغرق ف تأليفها سبعة أيام فقط بداره بدمشق سنة 

782 ه  ع� ما نقله عنه ولده أبو طالب حممد )ذكر الر العاميل ف / أمل المل /: 1 / 183(
قول وفعل وتقرير المعصوم 

إمتاز املذهب الّشيعّي بجعله قول ، وفعل ، وتقرير الئمة املعصومني عليهم الّسالم ، من الّسّنة الرّشيفة ، فهي بعنوانا ثاين 
مصادر الترشيع تشمل ما يصدر عن أهل بيته املعصومني ، وورثة علمه عليهم الّسالم . وذلك متسكا بالخبار الكثية املتواترة 
عنه ص�هَّ اهللهَّ عليه وآله وسلم المرة باتباعهم عليهم الّسالم ، أشهرها حديث الثقلني الهَّذي رواه الاصة والعامة ، وهذا مما 
البيت عليهم الّسالم أوسع نطاقا ، وأكب مساحة مما هو عليه ف  الّشيعي وف مدرسة أهل  الّسنة عند املذهب  جعل مصداق 

املدارس اإلسالمّية الخرى

ما قيل عن قاعدة )ال ضرر وال ضرار(
يعتب الفاضل التوين ] املتوىف 1071 [ قد حاز قصب الّسبق ف إبراز قاعدة نفي الرضر ف البحاث الصولية ، وذلك عندما 

اعتب عدم حتقق الرضر رشطا للتمسك بأصالة براءة الّذّمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقّدم الادث .
وف ناية كالمه املقتضب حول حديث نفي الرضر استظهر بعد اإلشارة إل تعذر المل ع� نفي القيقة أّن املراد من اليئة 

التكيبية له هو : نفي الرضر من غي جبان حسب الرّشع .
واعتب العالمة شيخ اإلسالم حممد باقر املجلس ] 1037 - 1110 ه . [ حديث نفي الرضر أصال من الصول فقال ف بحار 
النوار : لذا الصل أي نفي الرضر شواهد كثية من الخبار مذكورة ف مواضعها ، وقد أورد كثيا منها الكلينّي ف باب مفرد  

.
وقال قدس رسه ف مرآة العقول : إّن مضمون قوله ص�هَّ اهللهَّ عليه وآله وسلم ) ل رضر ول رضار ( مروّي من طرق الاصة 

والعامة بأسانيد كثية فصار أصال من الصول وبه يستدلون ف كثي من الحكام  .
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انشئت هذه املدرسة ف سنة 1382ه� ، وحيث كانت اول مدرسة 
بنات من نوعها فقد لقيت تشجيعًا كبيًا، واقبالً  رائعًا من الناس، 

الذين دفعوا بناتم اليها.
وقد تسلمت ادارتا سيدة كبية ورشيفة من بيت السادة آل ثابت 

املحتمني ف كربالء..
توّسعت  ثم  الثالثة  تتجاوز  ل  البداية  ف  صفوفها  وكانت 
فأصبحت تضمُّ مائتني ومخسني طالبة ف ستة صفوف، ابتداء من 
الصف الول حتى الصف السادس، وهي ل ختتلف ف منهجها 
الدرايس عن سائر املدارس إل انه يزيد عليه بحصص معتدلة، ف 
التدبي املنزيل من خياطة وتطريز وطبخ وما شابه – كم قلنا- وهذه 
املدرسة تعتني بالدرجة الول بسلوك الطالبات، وعفافهن وحتتم 

عليهن الجاب، واللتزام بالحتشام، والخالق السالمية..
وقد  الصفافي(  )زق��اق  ف  الواقعة  البناية  ف  فيكون  مقرها  اما 
اشتيت هذه البناية خصيصًا لا بتبعات املحسنني، وبلغ كلفتها 
ما  من  فتسدد  املدرسة  هذه  نفقات  اما  تقريبًا،  دينار  الف  ثالثة 
تدفعنه الطالبات شهريًا وتعتمد ف اكمل النواقص ع� ما يدفعه 

املحسنون..
التي  املدرسية  املعارض  من  عديدًا  املدرسة  هذه  اقامت  وقد 
عرضت فيها نتاجات متنوعة لطالباتا ف حقل الياطة والتطريز 
املدرسة ساعية ف  تزال  اليدوية، وهكذا ل  الفنون  وما اشبه من 

تربية البنات تربية اسالمية نبيلة..

مدرسة حافظات القرآن الحكيم االولى 

ترا ث
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ف عام 1385 افتتحت هيئة املدارس 
املدارس  لطالب  نارية  صيفية  دورة 
منهم  ًعجيبًا  إقبال  لقيت  الرسمية، 
افتتاحها  ب���دء  ف  اك��ت��ظ��ت  ح��ي��ث 
بالطالب واعلنت ادارتا بعد اسابيع 
الصفوف  امتالء  عن  الفتتاح  من 
بالطالب، وقد استطاعت هذه الدورة 
التبية  من  به  معتدًا  قسطًا  تقدم  ان 
الطالب  ال  السالميتني  والثقافة 
الشهر  خ��الل  ف  اليها  املنتسبني 
بعض  هذا  دفع  وقد  الثالثة،  الصيفية 

ف  ابنائهم  جعل  ف  الرغبة  ال  الباء 
املدرسة بصورة دائمية.. فقررت اليئة 
املدرسة دائمية، وبذا تأسست  جعل 
عنها،  نتحدث  التي  الثانية  املدرسة 
تكن  ل  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  ان  وحيث 
جمانية  فيها  الدراسة  بجعل  لتسمح 
فقد قررت اليئة تدريس الطالب فيها 
ان  ع�  وعادلة..  زهيدة  اجور  مقابل 

تتحمل اليئة اسعاف الناقص..
وأصبحت حتت ادارة فضيلة الستاذ 
الشيخ عبد السني حممد جواد وهي 

ف منهاجها ونظامها كسائر املدارس، 
واما طالبا فينوفون ع� املائتني.

وهي تفتح ابوابا سنويًا لقبول طالب 
الصيفية  للدورة  الرسمية  امل��دارس 
ف  الكائنة  البناية  ف  حاليًا  ومقرها 
مدرسة  بجنب  اليل  فهد  ابن  شارع 
البناية  وهذه  اليل،  فهد  ابن  العالمة 
ليست ملكًا للمدرسة وانم استأجرتا 

اليئة املؤسسة..

مدرسة حفاظ القرآن الحكيم الثانية / للبنين
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وشهَد املؤمتر الذي اقيم ع� قاعة سيد 
الوصياء ف الصحن السيني الرشيف 
للعتبة السينية  الرشعي  املتويل  حضوَر 
املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة 
ومتخصصني  وباحثني  الكربالئي، 
العراق  داخ��ل  م��ن  الج��ت��مع  علم  ف 
الشيخ  سمحة  اش��اَد  حيث  وخارجه، 
النسانية  امل��ب��ادرة  ب��ذه  الكربالئي 
افتتحت  التي  كلمته  خالل  الرضورية 

اعمل املؤمتر.
وج��ود  ع��ن  الكربالئي  الشيخ  ون��وه 
العراقي  املجتمع  بني  كثية  مشتكات 
العامل  كانت  الخ��رى  واملجتمعات 
امل��س��اع��د ف ن��م��و الس��ب��اب امل��ؤدي��ة 
ت��زداد  ب��دأت  التي  الظاهرة  للطالق، 

خالل السنوات الخية.
جمتمعنا  كان  »ان  القول:  سمحته  وتابع 
قد خص ف بعض التداعيات والظواهر 
دون  با  وانفرد  ت  مرهَّ التي  والحداث 
بقية املجتمعات، وكان لا التأثي الكبي 
السنوات  ف  الظاهرة  ه��ذه  ازدي��اد  ف 

ال��ظ��روف  ان  ش���ك  ف���ال  الخ�����ية، 
متغيات  عدة  من  الناشئة  الجتمعية 
لا  كان  العراقي  املجتمع  ع�  ط��رأت 
تأثٌي بالٌغ ع� هذه الظاهرة التي بدأت 
الجتمعي  الم��ن  ع�  خطرًا  تشكل 

والخالقي للفرد«.
البحوث  »ن��ج��د  س��مح��ت��ه:  واض���اف 
ونتائج  اسباب  دراس��ة  ف  املتخصصة 
استعرضت  ان���ا  ال��ط��الق،  ظ��اه��رة 
امل��ع��اجل��ات ال��ق��رآن��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 
البحوث  ان  ولش���ّك  واملجتمعية، 
تشخيص  ف  اس��ايس  دور  لا  العلمية 
بعَض  ان  كم  اسبابا،  وحتليل  الظواهر 
قابلة  حلول  ال  تشي  البحوث  ه��ذه 
للتطبيق، والبعض الخر يتاج ال سنني 
ومؤسسات  ترشيعي  جهد  او  ط��وال 

فاعل، يضاف ال مسألة البحوث«. 
دور  ال  ال��ك��رب��الئ��ي  الشيخ  وأش���ار 
والساتذة  للباحثني  الساندة  املراكز 
ت��وف��يه��ا ما  واه���ل الخ��ت��ص��اص ف 
الدور  هذا  »ان  فقال:  لبحوثهم،  يلزم 

بحاجة  الول  ال��ل��ق��ة  ي��ع��دُّ  ال���ذي 
النتائج  ال  الوصول  متطلبات  لتحقيق 
بقية  ال  وصول  املطلوبة،  واله��داف 
التي  البحوث  »ان  معرفا  اللقات«، 
الطوة  متثل  الظاهرة  هذه  عن  تكتب 
التحليل  يكون  ان  اج��ل  م��ن  الول 
من  تتناسب  العلمية  واللول  علميا، 

واقع املجتمع«.
ورش  إلق��ام��ة  »ال��اج��ة  ال  واش����ار 
لتبحث  املؤمتر،  عمل  تستكمل  عمل 
نتائج  لنقل  امل��ط��ل��وب��ة  الل��ي��ات  ف 
الجتمعي  امليدان  ال  البحوث  ه��ذه 

تعد ظاهرة الطالق واحدة من الظواهر الســـلبية التي بدأت تظهر بشـــكل 
كبير في المجتمـــع العراقي خاصة بعد ظهور العالم االفتراضي )االنترنيت( 
واجتياحـــه الواقع، فقد رشـــحه البعُض على رأس االســـباب الرئيســـية في 
ارتفاع نســـبة الطالق فـــي المجتمعات االســـالمية، بينما يـــرى الطرف 
االخر ان التدخل االســـري )االب واالم( اضافة الـــى فارق الوعي الثقافي 
والتواصـــل المعرفي بيـــن الزوجين ادى في  الكثير مـــن االحيان  الى 
الخروج بنتائج ســـلبية على العالقات الزوجية.. وألن الوقوف امام هذه 
الظاهرة الســـلبية، والحد منها مســـؤولية تقع على عاتق الجميع، بادر 
مركز االرشاد االسري التابع الى مكتب االمين العام في العتبة الحسينية 
المقدســـة وبالتنسيق مع مجموعة من الباحثين واالستشاريين في مجال 
االسرة الى اقامة المؤتمر الوطني االول للحفاظ على كيان االسرة العراقية 

بمشاركة )72( بحثا  متنوعا حول ظاهرة الطالق..     

العطاء الحسيني

 تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير عمار الخالدي

الشيخ الكربالئي يدعو إلقامة ورش تستكمل اعمال المؤتمرات
 المقامة في شؤون االسرة 

في المؤتمر الوطني االول للحفاظ على كيان االسرة من آفة الطالق..
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تكون  ان  اجل  والثقاف من  والترشيعي 
هناك منفعة من معطيات هذه البحوث 

والد من ظاهرة الطالق«. 
الرسي  الرش����اد  م��رك��ز  دور  وع��ن 
الستشاري  قال  املؤمتر  هذا  اقامة  ف 
مسعود  ع��ون  عبد  الدكتور  املركز  ف 
اولويات  من  املؤمتر  »يعد  املسعودي: 
املركز خاصة بعد التأكيد ع� اقامته من 
عبد  الشيخ  سمحة  الرشعي  املتويل  قبل 
املهدي الكربالئي، لمهية املوضوع، وما 
التي  البحوث املشاركة  يمكن ان توفره 
بلغ عددها )72( بحثا تطرق لألسباب 
ظاهرة  ازدياد  ال  ادت  التي  والظروف 
العراقية،  املهددة لكيان الرسة  الطالق 

وما هي اللول املناسبة للحد منها«. 
شارك  املؤمتر  ان  املسعودي:   واضاف 
املحافظات  خمتلف  من  باحثا   )91( فيه 
حلول  ال  الوصول  اجل  من  العراقية، 
تسهم ف الد من احدى الظواهر السلبية 
التي سادت املجتمع العراقي، وقد عمد 
ال��روج  ال  الرسي  الرش���اد  مركز 
من  والق��تاح��ات  التوصيات  ببعض 
حتمله  ملا  العراقي  للبملان  ايصالا  اجل 
اثار خطية من شأنا  الظاهرة من  هذه 

تفكيك الكيان الرسي«.

املجتمع  ف  الطالق  ظاهرة  تأثي  وعن 
العامري  عيل  الدكتور  حتدث  العراقي 
املستن�ية  اجل��ام��ع��ة  اس��ات��ذة  اح���د 
»كانت  الرسي:  الرش��اد  ف  وخمتص 
املوجودة   املعطيات  اهم  حول  املشاركة 
اجلامعة  ف  اقيمت  التي  التجربة  ف 
كان  والتي  2017م،  لعام  املستن�ية 
نسبِة  انخفاِض  فاعل ومؤثر ف  دور  لا 
الرصافة  استئناِف  رئاسِة  ف  الطالِق 
ال  تابع  فريق بحثي تطوعي  من خالل 

اجلامعة املستن�ية«.
الشيخ  مع  لقائنا  »عند  العامري  وتابع 
الكربالئي اشاد بذه التجربة واكد ع� 
املحافظات  بقية  ف  تعميمها  رضورة 
اجِل  ومن  النسبة  هذه  خفض  لغرض 
املجتمع  ف  الرسي  التناسق  رف��ع 

العراقي«. 
واض������اف ال���ع���ام���ري: م���ن خ��الل 
ال جملس  التابعة  املركزية  الحصائيات 
لكل  تصدر شهريا  التي  الع�  القضاء 
الستئناف،  ورئاسة  العراق  حمافظات 
من  ومرتفعة  كبية  نسبة  هناك  كانت 
ادت ال حدوث حالة  الطالق  حالت 
قبل  م��ن  الرت��ي��اح  وع��دم  القلق  م��ن 
املسؤولني مما تطلب رضورة اياد حلول 

للحد من هذه الظاهرة الطية وهو ما 
فعلته العتبة السينية املقدسة من خالل 
شاركت  الذي  الول  العلمي  مؤمترها 
فيه جمموعة من اساتذة الختصاص ف 

جمال القضايا الجتمعية«. 
وأفصحت املشاركة نرجس خاتون من 
دولة باكستان عن أملها ف الوصول ال 
اللول املناسبة التي من شأنا الد من 
اهم  احدى  تعد  التي  الطالق،  ظاهرة 
الركاز ف تفكيك الرسة خاصة ف ظل 
التطور اللكتوين الكبية، لذا لبد من 
التي  الظاهرة  هذه  انتشار  امام  الوقوف 
ل  اخ��رى  مضامني  ختلق  ان  شأنا  من 

تصب ف مصلحة املجتمع والفرد«.

العطاء الحسيني

17



 تحت شـــعار )بعين االمام الحســـين عليه الســـالم نرى( اقامت كشافة االمام الحسين عليه الســـالم التابعة للعتبة الحسينية 
المقدســـة الملتقى الكشـــفي واالرشـــادي االول من نوعه في  العراق بالتنســـيق مع معهد االمام الحسين عليه السالم لرعاية 

المكفوفين وضعاف البصر واستمّر يومين  على حدائق المتنزه العائلي الترفيهي .

العطاء الحسيني

ألول مرة في العراق ...
الملتقى الكشفي واإلرشادي لطلبة معهد 
اإلمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين

االحرار - الغالف: حسين نصر  تصوير صالح السباح 
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ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
الكشافة  مسؤول  زيارة  كرار  الح��رار 
بالعتبة السينية املقدسة : حتدث قائال« 
ان فعاليات امللتقى الكشفي لطبلة معهد 
المام السني عليه السالم للمكفوفني 
وهذا  يومني   تستمر  الب�  وضعاف 
ف  نوعه  من  الول  الكشفي  امللتقى 
عملنا  مبينا«  املكفوفني  للطلبة  العراق 
الصوت   ع�  يعتمد  لم   خاصا  برناجما 
ويتضمن العديد من الفقرات الرشادية 
نحو  ال��ت��وج��ه��ات  ان  والتعليمية، 
ف�ي  الب�   وضعاف  املكفوفني  دمج 
وينمي  سلوكياتم  من  يعدل  املجتم�ع  
املجتمع  وحب  بالذات  الشعور  لدهيم 
إقام�ة  فك�رة  جاءت  املنطلق  هذا  ومن 
وإدم��اج  الكشفية  شعار  حتت  امللتقى 
الرائعة  التجربة  املكفوفني  فكانت هذه 

واإلرشادية  الكشفية  بالنشطة  لدجمهم 
التي تضفي معنى كبي لتحدى اإلعاقة 
هي  واإلرشادية  الكشفية  الركة  وأن 
احتياجات  لفهم  والن��س��ب  الق��رب 
املجتمع  مع  يتواصل  وجعله  املكفوف 
ومناهجها  براجمها  م��ن  والس��ت��ف��ادة 
ومرشوعاتا التي تتناسب مع القدرات 
للمنتسبني  والتاهات  والستعدادات 

إليها .
والع��الم��ي  ال��ك��ات��ب  ب��ني  جهته  م��ن 
)سامي جواد كاظم ( مدير معهد المام 
املكفوفني  لرعاية  السالم  عليه  السني 
الذي  امللتقى  ان هذا   : الب�  وضعاف 
ف  وإدماجهم  املكفوفني  فئة  يستهدف 
ف  يساعد  واإلرشادية  الكشفية  الركة 
تكوين  شخصياتم  وصقلها وإدماجها 
أف��راد  كباقي  أن��م  يشعرهم  بشكل 

سفرة  يقيم  املعهد  ان   « مبينا   ، املجتمع 
للطلبة ال مدن الزائرين واملشاتل التابعة 
للعتبة السينية املقدسة لتطبيق الدروس 
يعتمد ذلك ع�  املختلفة  بشكل عميل 
اليوانات،  وجمسمت  الشجار  ملس 
الكشفية  والفعاليات  النشطة  فهذه 
العتبة  اهتمم  م��دى  تعكس  املختلفة 
املكفوفني  لرشية  املقدسة  السينية 
التي  اله��داف  ان  مضيفا«  العراق،  ف 
إنم هي  أمجع  للعال  الكشفية  جاءت با 
أهداف إنسانية سامية  ويمكن ان تلعب 
الياة  ف  مهم  دورا  الكشفية  الركة 
التحصيل  ع�  وتشجعهم  الطبيعية  

الدرايس وتنمي مواهبهم .
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عماًل بفتوى املرجعية الدينية وتوصياتا 
ورعايتهم  الشهداء  عوائل  متابعة  ف 
دعم  م��ن  يتاجونه  م��ا  ك��ل  وت��ق��دي��م 
وال��وق��وف  اجل��رح��ى  متابعة  وك��ذل��ك 
متطلباتم،  وتلبية  عالجهم  سي  ع� 
الشهداء  ذوي  رعاية  إدارة شعبة  قامت 
التفقدية  الزيارات  من  بعدد  واجلرحى 
جلرحى الشد الشعبي ف مناطق خمتلفة 
الصحية  احوالم  ع�  الطالع  لغرض 

واملساعدة  العون  يد  وتقديم  واملعيشية 
لم.

الطب( مدينة  )مستشفى  بغداد  حمافظة 
ملحافظة  الول  التفقدية  الزيارة  كانت 
وذلك  الطب،  مدينة  وحتديدا  بغداد، 
للجريح  الصحية  الالة  ع�  لالطالع 
جماهدي  احد  حسني(  حممد  )مصطفى 
تعرض  ال��ذي  العسكري  اجلناح  ب��در 
حترير  عمليات  ف  ع���دة  إلص��اب��ات 

املوصل.
زيارة حمافظة النجف الرشف 

منزل  الشعبة  زارت  اخ��رى  جهة  من 
اجل��ري��ح )ع��يل خ��ال��د اب��راه��ي��م( احد 
تعرض  ال��ذي  الطفوف  ل��واء  جماهدي 
عمليات  ف  الشوكي  بالنخاع  إلصابة 
)عيل(  بني  جهته  ومن  الوية،  حترير 
العتبة  وفد  بزيارة  وفخره  اعتزازه  عن 
ومتابعة  معه  وقفتهم  شاكرًا  املقدسة 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
 تتفقد جرحى الحشد الشعبي وتطلع على عالجاتهم

االحرار: قاسم عبد الهادي
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عالجه سائاًل املول )عز وجل( أن يفظ 
القائمني ع� هكذا خدمة إنسانية مباركة.
العتبة  زيارات  من  نصيب  بابل  ملحافظة 

السينية
ذوي  رعاية  لشعبة  مشتكة  زي��ارة  ف 
عالقات  مكتب  مع  واجلرحى  الشهداء 
ملنزل  السالم«  »عليه  الك��ب  عيل  ل��واء 
املرشف  املوسوي  محيد  رس��ول  اجلريح 
املجتبى  السن  الم��ام  ق��وة  ع�  العام 
الشيخ  اجلريح  وكذلك  السالم(،  )عليه 
)معتمد  العابدي  حسني  حمسن  ميثاق 
املرجعية الرشيدة ف حمافظة بابل( اللذين 
حترير  عمليات  ف  إلص��اب��ات  تعرضا 
عب  وقد  لا،  املجاورة  واملناطق  الوية 
املجاهدان عن شكرمها وامتنانم إلدارة 
اجلرحى  شؤون  ملتابعتها  املقدسة  العتبة 

وسي عالجهم. 
العابدين  زي��ن  الم��ام  مستشفى  زي��ارة 

)عليه السالم( ف كربالء 
ف زيارة تفقدية مشتكة قامت با شعبة 
لواء  عالقات  ومكتب  اجلرحى  ذوي 
الذين  الطفوف  لواء  جلرحى  الكب  عيل 
عمليات  قاطع  ف  إلصابات  تعرضوا 
اجلريح  الوفد  زار  حيث  القائم  حترير 
بدوره  وال��ذي  مظلوم«  ص��ادق  »حسن 
بني للوفد انه ع� أتم الستعداد ملواصلة 
للشفاء  متاثله  بعد  اجل��ه��ادي��ة  امل��س��ية 
اخوانه  ملؤازرة  القتال  لساحات  والعودة 
والضاللة،  الظالم  قوى  املجاهدين ضد 
ضيف  »رس��ول  اجلريح  الوفد  زار  كم 
مح��ود اجل��ب��وري« م��ن جم��اه��دي الشد 
إلصابة  ت��ع��رض  وال���ذي  ال��ع��ش��ائ��ري، 

ساحات  ف   2015/10/9 بتاريخ 
تشم  ال  ب��ه  أدت  واجل��ه��اد  ال���رشف 
مناشدة  بعد  باإلحليل  وقطع  باملستقيم 
العامة  ولألمانة  الدينية  للمرجعية  ذويه 
عالجه  بتكفل  املقدسة  السينية  للعتبة 
)عليه  العابدين  زين  المام  مستشفى  ف 

السالم( ومتت الستجابة، والن املتابعة 
عالجه  سي  ع�  والرشاف  مستمرة 
خ��ارج ال��ب��الد، وان��ى ال��وف��د زي��ارات��ه 
الصحية  الالة  ع�  بالطالع  التفقدية 
احد  مدلول(  موسى  )ك��رار  للجريني 
)حسن  واجلريح  الطفوف  لواء  جماهدي 
كاظم موحان( من لواء عيل الكب )عليه 

السالم(.
ومن خالل تلك الزيارات املباركة الادفة 
السينية  للعتبة  العامة  المانة  لتواصل 
الشهداء  عوائل  مع  املستمر  املقدسة 
البرار وكذلك املقاتلني الغيارى لسيم 
عالجهم  سي  ومتابعة  منهم  اجلرحى 
الاصة  احتياجاتم  ع���  وال��وق��وف 
الزائر  الوفد  ّقلد  إذ  متطلباتم،  وتلبية 
التبيكات  ببعض  اجلرحى  املجاهدون 
من الرضيح الرشيف والتي سبقها كلمة 
ال  تشي  املقدسة  السينية  العتبة  باسم 
الشعبي  يقوم الشد  الذي  الدور  عظمة 

والعشائري بأفواجه كافة.
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العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 
الشيخ  س��مح��ة  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  ف 
رابطة  وف��د  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
العالميني الربيني ف مكتبه بالصحن 

السيني الرشيف .
وقال سمحة الشيخ الكربالئي اثناء لقاء 
الوفد: نبارك تأسيس رابطة العالميني 
الربيني مؤكدا إن املجاهدين ف سوح 
بالدم  العراق  تاريخ  يكتبون  القتال 
سيضاف  تاريخ  وهذا  الندفاع  وبذا 
ال تاريخ العراق الكبي والواسع الذي 
سطر دائًم باملالحم والبطولت  عندما 
نسمع ونقرأ  قصص الشهداء فانا تدل 
فالبد  الطيبة   النفوس  هذه  سمّو  ع� 
من توثيق هذه النتصارات وتسجيلها 
ونحن مسؤولون عن التوثيق والفاظ 

ع� النتصارات .
الزاعي  من جهته بني العالمي عمر 

 : الربيني  العالميني  رابطة  رئيس 
نصائح  ال  استمع  الرابطة  وف��د  ان 
وارشادات  ممثل املرجعية الدينية العليا 
توثيق  ف  الرابطة  مشاريع  تطوير  ف 
الشهداء  قصص  ونقل  النتصارات 
لكل  الدعوة  تدد  الرابطة  ان   « مبينا   ،
امل��ؤس��س��ات الع��الم��ي��ة واص��ح��اب 
أب��ن��اء وأجيال  ب��إي��الء  ال��رة  الق���الم 
مضيفا«   ، ج��دًا  كبية  أمهية  املستقبل 

رعاية  مركز  مع  التعاون  باب  فتح  تم 
املقدسة  السينية  للعتبة  التابع  الشباب 
تطوير  خت��دم  التي  املجالت  كافة  ف 

امكانات رشية الشباب .
العالميني  رابطة  ان  بالذكر  واجلدير 
النتصارات  م��ع  تأسست  الربيني 
التي حققها الشد الشعبي املبارك ع� 

عصابات داعش الرهايب . 
 

ممثل السيد السيستاني 
يبارك تأسيس رابطة االعالميين الحربيين
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ممثل السيد السيستاني 
يبارك تأسيس رابطة االعالميين الحربيين

الشهيد الســـعيد مهدي ضامن 
حوشـــان، من مواليـــد البصرة 
1992، أعزب، انضم إلى لواء علي 
األكبر )عليه السالم( تلبيًة لنداء 
السالح  العليا بحمل  المرجعية 
والدفاع عن العرض والمقدسات، 
واستشهد بقاطع جبال مكحول 

بتاريخ )2016/1/6(.

شهداء السماء.. 
مالئكة األرض

لقد كانت تنشئة )مهدي( وتربيته حتى 
للغاية،  صعبة  سنة   )24( عمره  اصبح 
ف الوقت الذي توف والده وهو ل يب� 
يتيًم ونشأ حمبًا للحسني  النور، لذا ولد 
والدتم  السالم..  عليه  السني  وأيتام 
تربية أولدها المس  الكثي ف  عانت 
تقول،  كم  املحنة  لذه  أعدتم  وبناتا، 
لذا ل تعارض رغبة ولدهيا )عبد المي 
الشد  لصفوف  النضمم  ف  ومهدي( 
لسمعهم  الول  الوهلة  منذ  الشعبي 
كان  حينها  الكفائي..  اجلهاد  فتوى 
حمافظة  مركز  ف  له  عمٍل  ف  )مهدي( 
الساعة  ي��ق��ارب  م��ا  ويبعد  ال��ب���ة 

الذي  )املدينة(  قضاء  عن  والنصف 
الوقت  له  يكن  ل  العائلة،  فيه  تسكن 
بل  ام��ه،  وي��ودع  ملنزلم  ليعود  الكاف 
بعزمه  واخبها  هناك  من  با  اتصل 
منها  يكن  فلم  املرجعية  نداء  تلبية  ع� 
إل ان دعت له بالن� والسالمة، بعد 
التحرير  إكمل تدريبه شارك ف معارك 
يعود  الدورية  إجازاته  وف  الالدة.. 
له  واب��ًا  ام��ًا  كانت  التي  امه  لحضان 
طوال حياته وخيبها عم خيوضوه هناك 
اإللي  التسديد  ان  وكيف  معارك  من 
حليفهم ف كل هجمة يتقدموا با..كم 
انه ينقل لم عم يرونه بعد القضاء ع� 

اهلها  هجرها  بيوت  من  ال��دواع��ش، 
البطال  ان  وكيف  اإلره��اب  بسبب 
تلك  من  يقتبوا  ل  رفاقه  من  الغيارى 
عليها  الفاظ  ياولوا  بل  املمتلكات 

أكثر..
ان  بعد  املضحية  الصابرة  الم  تلك 
جرى  ملا  تبكي  شهيدًا  ولدها  قدمت 
عليها  زينب  السيدة  ع�  مصائب  من 
حتتمل  ان  استطاعت  وكيف  السالم 
اما  السبايا،  مع  والسي  الحبة  فراق 
ولدها..  من  واح��دًا  ال  تفقد  فلم  هي 
الخ��رون  الربعة  لتقديم  ومستعدة 

فداًء للحسني عليه السالم. 

شهداؤنا

23



تعدد  من  الرغم  وع�  الكتاب  يشكل 
املصادر  اهم  واملعرفة  التصال  وسائل 
فهو  الدقيقة  املعلومة  ع�  بالصول 
زال  ول  عنه،  غنى  ل  مما  للروح  غذاء 
واملطالعني  املرتادين  من  العديد  هناك 
ي��ع��ت��م��دون ب��ال��ش��ك��ل الس����اس ع� 
التكنولوجية  الثورة  ان  رغم  الكتاب 
اجلهد  كبي  بشكل  واخت�ت  سهلت 
من  حتتاجه  ما  ع�  بالصول  والزمن 
امل��ج��الت...  وبمختلف  املعلومات 
حياة  ف  مهم  عن�ا  املكتبة  لتشكل 
الباحثني واملطالعني، ومن هذه املكتبات 
الفخمة التي يفد اليها القراء يوميا مكتبة 
املرحوم الشيخ »حممد الطرف« ف قضاء 
التي  املقدسة  كربالء  بمحافظة  الندية 
كتاب،   7000 يقارب  ما  ع�  حتتوي 
الطرف »رمحه اهلل«  الشيخ  والتي اوقفها 

اجلارية  الصدقة  بمثابة  لتكون  حياته  ف 
فيها  التي  الكتب  اهم  ومن  مماته،  بعد 
لدى  املعتمدة  الرب��ع��ة  الكتب  ه��ي 
)من  كتاب:  ومنها  الشيعي  املذهب 
ال  اضافة  وغيها،  الفقيه(  يرضه  ل 
احتواء املكتبة ع� مؤلفات وخمطوطات 

للشيخ الطرف.
الف الكتب بشتى املواضيع..

ف هذا السياق حتدث الشيخ عبد السن 
املرحوم  مكتبة  عن  امل��س��ؤول  ال��زرف 

أولد  عن  باإلنابة  الطرف  حممد  الشيخ 
ع�  الفاظ  »تم  قائال:  الطرف  الشيخ 
هذه الكتب القيمة بشكل مستمر بشتى 
املواضيع ومنها )التاريخ، الفقه، الدب، 
الشعر، اللغة، التاريخ السالمي، علوم 
لسي  اضافة  القرآن(  تفاسي  القرآن، 

اهل البيت )عليهم السالم(«.
العلمية  املكتبة  الزرف:  الشيخ  واضاف 
مرْت بعدة مراحل وحتديدا بعد دخول 
ف  ال��وزوي��ة  ال��دراس��ة  الطرف  الشيخ 
منطقة الندية وكربالء بداية الربعينيات 
من القرن املايض، وحينذاك تم تأسيس 
وعند  املرحوم،  الشيخ  منزل  ف  املكتبة 
منطقة  ال  الندية  خ��ارج  من  انتقاله 
املكتبة  هذه  فان  الندية  داخل  اجلنابيني 
فيه  توف  ال��ذي  ال��دار  ف  معه،  انتقلت 
حيث كان يالزم مكتبته بشكل مستمر«.

مكتبة المرحوم الشيخ الطرفي صرح ثقافي يرتاده طالبه
في قضاء الهندية... 

تقرير: قاسم عبد الهادي / عدسة: صالح السباح
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مؤلفات وخمطوطات
مؤلفات  ع���دة  ال��ط��رف  للشيخ  ك���ان 
)متاع  كتب  امهها  وم��ن  وخمطوطات 
والعتة  والنبياء  ال��ق��رآن  ف  الخ��رة 
ادعية  ال  الخ���وان  ه��داي��ة  ال��ط��اه��رة، 
القرآن، انسان العني ف حديث الثقلني، 
وامثال  حكميات  ف  الدب  ري��اض 
العرب( اضافة ال املخطوطات الكثية 
القرآن  )م��ع  ومنها:  بيده  خطها  التي 
ون��وادر  فيه  دراس��ات  تويده  فضائله 
بيده  وخَطه  العلمء(  نصائح  من  اخرى 
كان  ذلك  ال  اضافة   ،1978 عام  من 
املرحوم يتسوق الكتب ايام النظام البائد 
وكانوا  بغداد  ف  املركزية  املكتبة  من 
الكتب  مع  اخرى  كتبا  عليه  يفرضون 
التي يتسوقها، وكانت حتتوي املكتبة ع� 
بعض الصدارات من العتبات املقدسة 

وبعد  العباسية(،  السينية،  )العلوية، 
املكتبة  بتحديث  قمنا  النظام  سقوط 

بالشكل املطلوب.
وقٌف يستفيد منه القراء والباحثون

املكتبة  »ه��ذه  نفسه:  الوقت  ف  مبينا 
الشيخ ف حياته وبقيت  املرحوم  اوقفها 
كم اراد من خالل وصيته للفائدة منها ف 
شتى جمالت الياة، ول توجد استعارة 
للكتب خارج املكتبة؛ بل تكون القراءة 
داخلية، حيث يرتادها الطلبة ممن لدهيم 

بحوث اكاديمية«.
سية الشيخ الطرف..

حممد  الشيخ  حياة  ع��ن  ال���زرف  ون��وه 
القول:  وأبتدأ  الطرف  ابراهيم  الشيخ 
قضاء  اع��الم  من  الطرف  الشيخ  »ك��ان 
ايب  منطقة  ف  1910م  عام  ولد  الندية 
العلمية  ال��وزة  طلبة  احد  وهو  سفن، 
ال  الق���دام  ع�  يسي  وك��ان  الرشيفة 
لزيارة  مستمر  بشكل  كربالء  حمافظة 

ومن  السالم(«،  )عليه  السني  الم��ام 
تتلمذ  الذين  العلمية  ال��وزة  اساتذة 
ع� ايدهيم ف الائر السيني هم السيد 
املقدمات  درس  حيث  املحنا(  )حممد 
وبعد  املقدسة،  كربالء  ف  والسطوح 
السن  ايب  السيد  العظمى  اهلل  اية  وفاة 
ال  ال��ط��رف   الشيخ  انتقل  الصفهاين 
اصبح  وقتم  الرشف  النجف  حمافظة 
السيد حمسن الكيم )قدس رسه( زعيم 
وكالت  ع�  وحصل  العلمية  للحوزة 
والفرات  الندية  قضاء  ال  مطلقة  عامة 
علمء  ع��دة  م��ن  ع��ام  بشكل  الوس���ط 
السيد  الكيم،  حمسن  )السيد  ومنهم 
السبزواري،  السيد  الوئي،  القاسم  ابو 
السيد عبد اهلل الشيازي( ال يوم وفاته 

املصادف 2002/7/1م«.

مكتبة المرحوم الشيخ الطرفي صرح ثقافي يرتاده طالبه
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ج����ن����اده ب���������ا  ال�����ه�����م  دن�����������ا  اذا 
���س��اح��ت��ي يف  ال����غ����م  ان��������اخ  وان 

خ�����������ل�����ي�����������ل�����ي ل���������������ك ن���������س����ح
رح�����م يف  ل������ل������م�������������راأة  اأي�������������ا 
ف���������اي���������ام���������ا اأ������س�����������ا ت�������ك�����������ا

ف��������ان�����������������س��������اف مب��������ع��������روف 

ان�����������س�������ان���������������ي ال  ف���������خ���������ذه  
وح�����������س�����ن ال�������رح�������م ل���ل�������ع���اين
ب��������������اِن ب���������ه���������ا   او  ف�����������������������ان 
ب�����اح��������س��ان�����ي ت�����������س�������ري�������ح  او 

ب��ن��و ���س��ه��ي��ون ق���د ع��ب��ث��وا ف�����س��ادًا
ب��������ذل ي��������رم�����ي��������ه��������م  اهلل  ف�������ان 

خ����رًا ي����ك����ون  ال  ال����ه����وى  ع�������س���ق 
ف�������ذو ال�����ه�����وى ي�������س���ط���ل���ي ب����ن����اٍر

فعلوا م��ا  ال��ي��وم  الظاملني  اىل  ان��ظ��ر 
فانتقموا اجل��ب��ار  نقمة  بهم  اوردت 

ام�����ا ت�����رى ال���ب���غ���ي رم�����ى م��ع��اوي��ة
وال��ب��غ��ي ي��رم��ي اه��ل��ه  يف ال��ه��اوي��ة

ج��م��ي��ل ب�������س���ر  ذاك  ق���اب���ل���ت���ه 
ال��وك��ي��ل( ون���ع���م  اهلل  )ف��ح�����س��ب��ي 

ف��ق��وم��وا وان����ب����ذوا احل�����رب ال��ي��ه��م
عليهم( وي��ن�����س��رك��م  )وي��ج��زي��ه��م 

م���ث���ل ال���غ�������س���ا ي�����س��ي��ب احل�������رارة
)وق����وده����ا ال���ن���ا����س واحل����ج����ارة(

اماكنهم اخلت  وق��د  ا�سمحلوا  كيف 
م�ساكنهم( اال  ت��رى  ال  )فا�سبحوا 

ال���ذن���وب ح��اوي��ه ب���ه  ال�����ردى  اىل 
)ك�����اأن��ه�����م اع���ج���از ن��خ��ل خ��اوي�����ة(

املقبل  اليوم  ياأتيه يف  الفطنة حيث كان يبتدئ باجلواب مرة وكان   القريحة �سديد  فكان رحمة اهلل �سريع 
وهكذا كانت لنا جولة يف هذا املجال.

ومنها كثر له ديوان كبر يحتوي على الق�سائد الطويلة واجلميلة يف �ستى املعارف من رثاء يف حق اهل البيت 
عليهم ال�سالم واخوانيات ووطنيات اي�سًا. فكان رحمة اهلل مت�سلعًا يف هذا املجال وتركته منذ ان خرجت من 
العراق قهرًا وحتى عدت وانا دائمًا اذكره يف كل مكان وباخل�سو�س اذا راأيت ابناءه املوفقني �سماحة ال�سيخ 
احمد واخيه ال�سيخ حممود ووفقهم اهلل تعاىل لكل خر. فحقًا انهم خر خلف خلر �سلف.                                                           

فقلت يف قوله تعاىل )فاإح�سان مبعروف او ت�سريح باإح�سان(

 ويومًا قال رحمة اهلل قوله تعاىل )ح�سبي اهلل ونعم الوكيل(.

فعندما �سمع هذه االبيات قال فخذ هذه االبيات مني ثم قال:

وله رحمه اهلل تعاىل ابيات كثرة منها:-

وقال:

وقال:

) 2 - 2 (ذكريات من الماضي
عبد الرضا الصافي

الشيخ سلطان علي الصابري

تنويه
نشر سهوًا الجزء االول من الموضوع بأسم عبد الرضا الصافي والصحيح 

هو بأسم الشيخ سلطان علي الصابري . لذا اقتضى التنويه
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الزهراُء
خضير البياتيعيُن ماء العاطشين

َدم�������������������ُع ت�����������رق�����������رَق ف�������ا��������س�������ت�������وى ه�������ّط�������اال
ب����������ل ا��������س�������ت�������ع�������ُر امل�����������������س��������َك واالآَم�����������������������اال
وام����������������������دُّ ك����������ف����������ًا ي���������رجت���������ي���������ِك و���������س��������اال
ث��������������وَب ال���������رج���������ا م�����������س�����ت�����ج�����دي�����ًا اأ�������س������م������اال
وت�����������ك�����������وُن ِم������������ن ح������������رِّ ال�������������س������ع������ِر ظ������الال
م������������������ّرت ي�������ب�������ا��������س�������ًا اغ����������دق����������ت����������ُه ب�������الال
ك�����م�����اال ا�������س������ت������ت������َم  م���������ا  ع������م������رٍ   ب�������رب�������ي�������ِع 
وج����������م����������اُل ِع���������ق���������ٍد او�����������س����������َك ا������س�����ت�����ب�����داال
ف��������ي��������ِك ال���������������س�������ف�������اُه َت�����������َرمن�����������ت اج�������ي�������اال
زالال ال������ل�������������س������ان  ع���������������ذِب  م���������ن  ف�������ت�������ع�������وُد 
وَي������������������������رمُّ ق������اف������ي������ت������ي �����������س����������دًا وج�������م�������اال
وج����������الال ُح���������ل���������ة َ  ف������ي������ه������ا  ُك����������ن����������ِت  اإن 
ول������ب�������������س������ِت ِم�����������ن ح�������������زِن ال�����������س�����ن�����ني ث����ق����اال
ط���������واال ������س�����ن�����ني  َح�����������ي�����������درةٍ   �������ت�������ِم  ��������سَ يف 
او��������س�������اال ي����ن����ث����ن����ي  �����ل�����ع�����ِك  ������سِ ِم��������ث��������ُل  اأَو 
��������م��������ت اآج����������������اال وح����������م����������اُت����������ه����������نَّ ت��������و���������سّ
وُت������������غ������������لُّ ُرع������������ب������������ًا ك�������ُف�������ه�������ا وَح���������ب���������اال
وال���������ده���������ُر �������س������ّر�������سَ ن��������اَب��������ُه اإ�����س����ت����ئ���������س����اال 
اغ����������الال م�������ك�������ّب�������ال ً  ال��������ط��������ف��������وف  َرك�������������������َب 
ول�����������ن�����������اَل ��������س�������ه�������ُم ال��������ن��������ائ��������ب��������اِت م�����ن�����اال
حم��������اال ي����������ك����������ون  ال  ف����������ه����������ذا  اأب����������������������������داأ 
ف������ال������ع�������������س������ُق اأ���������س��������ن��������اين وك�����������ُف�����������ِك ط������اال
اإذالال اأرى  ال  اأن���������������ا  َف��������ِب��������َك��������ِف��������ُك��������م 

اط�������ل�������ق�������ُت ل������ل������م������ق������ِل ال��������ع��������ن��������اَن ف���������س����اال
وات���������ي���������ُت ر���������س��������َم ال�����������������داِر ال��������ث��������ُم وج����ن����ت����ي
اح��������ن��������و ح��������ن��������وَّ امل��������ر���������س��������ع��������اِت ت�����������س�����وق�����ًا
ت����ك����ف����ف����ًا ال�����������دي�����������اِر  َع��������ف��������ِر  يف  واأل����������������������وُذ 
ل���ظ���ى م��������ن  ل�������ي�������ومٍ   َب��������������دين  ب������ه������ا  اك�������������س������و 
اذا ك��������ف��������ًا  ي���������ا  ال��������������زه��������������راُء  اي��������ه��������ا  ي���������ا 
ي�����وَم�����ه�����ا ت���������ع���������ّ�َ  اإذ  اع��������م��������ى  ال����������ده����������ُر 
ُاط����ف����ئ����ت ُع���������م���������رِك  ن������������وِر  م�������ن  ف�������ُذب�������ال�������ةٌ  
ي��������ا ع�����������نَي م�������������اِء ال�����ع�����اط�����������س�����ني ب���������س����ع����ره����م
ال���������س����ب����ا حل��������ن  غ���������������ّردت  ������س�����ف�����اهٍ   م��������ن  ك��������م 
زه�������������������راُء ي��������ا ن������غ������م������ًا َي��������ع��������بُّ ق���������س����ي����دت����ي
ق�����������س�����ي�����دةٍ  م��������ه��������رج��������اِن  يف  راه�����������������ٌب  ان�����������ا 
ع�����������س�����ِت اخل��������ط��������وَب ف�����اأث�����خ�����ن�����ت�����ِك ج�����راُح�����ه�����ا
واأوَغ��������ل��������ت ال�������������س������الِل  ال���������س����ن����ة ُ  ����ع����ت����ِك  ل���������سَ
ب���ك���م م��������������ّرت  اإذ  االق��������������������دار  اق���������ب���������َح  م���������ا 
�������ن�������اُت اخل��������������دِر ُت�����������س�����ي ب����ال����ع����رى اأحُم���������������سّ
خ����ي����اُم����ه����ا ُت�����������س�����ت�����ب�����اُح  زي�������ن�������َب  م������ث������ُل  اأَو 
َي������رت������دي ���������س��������دُرك  االح�����������������زاِن  م�������ن  ج�����ب�����ال ً 
ت�����رى اأن  ������س�����اع�����ة َ  االق�����������������داُر  ��������س�������اءت  ل�������و 
������رًا ������ِت ال�����ع�����ي�����ن�����ان ِم�������ن�������ِك َت�������������سّ الب������َي�������������سّ
جم�����َت�����دي َرّدْت  ال����������زه����������راء  يف  اُي����������ق����������اُل 
ب������ج������راأت������ي ال�������ي�������ك  ادن��������������و  اإذا  ُع�������������������ذرًا 
ت���ك���ف���ف���ي ِع������ن������د  ال�����ن�����ف�����������سَ  ُاذَلّ  اأن  ل�������و 

27



تراُث العلماء

اختصاص لقب 
»أمير المؤمنين« بعليٍّ »عليه السالم«

لقُب أمي املؤمنني »عليه السالم« خاص بعيل، 
ل يق لحد حتى لألئمة من ولده أن يتسّمى 

به، ويدّل ع� ذلك ما ييل:
1 - ُسئل اإلمام الصادق » عليه السالم « عن 

م عليه بإمرة املؤمنني ؟ ! القائم : يسلهَّ
قال : ل ، ذاك اسم سمى اهلل به أمي املؤمنني 

» عليه السالم «.
قلت: جعلت فداك كيف يسلم عليه ؟ !

ثم   ، اهلل  بقية  يا  عليك  السالم  يقولون:  قال: 
قرأ: * ) َبِقيهَُّت اهللِ َخْيٌ َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي(.

2 - عن عيل » عليه السالم «: أن رسول اهلل 
بإمرة  أدع��ى  أن  أمر   » وآل��ه  عليه  اهلل  ص�   «
ذاك  يطلق  ول  موته،  وبعد  حياته  ف  املؤمنني 

لحد غيي .
3 - روي : أنه دخل رجل ع� أيب عبد اهلل » 
أمي  يا  السالم عليك   : فقال   ،» السالم  عليه 

املؤمنني!

فقام ع� قدميه فقال : مه ، هذا اسم ل يصلح 
إل لمي املؤمنني » عليه السالم « ، سمه اهلل 
وإن  به،  فريض   ، غيه  أحدا  به  يسمهَّ  ول  به، 
 *  : كتابه  ف  اهلل  قول  وهو   . به  ابتيل  يكن  ل 
َيْدُعوَن  َوإِْن  إَِناثًا  إَِل  ُدونِِه  ِمْن  َيْدُعوَن  إِْن   (
به  يدعى  فمذا  قلت:  (قال:  َمِريدًا  َشْيَطانًا  إَِل 

قائمكم ؟ !
قال : السالم عليك يا بقية اهلل ، السالم عليك 

يا بن رسول اهلل .
« ف حديث  وآله  اهلل عليه  » ص�  4 - وعنه 
املعراج : » . . فأوحى إيل ريب ما أوحى ، ثم 
أمي  طالب  أيب  بن  عيل  اقرأ   ، حممد  يا   : قال 
املؤمنني السالم ، فم سميت بذا أحدًا قبله ، 

ول أسمي بذا أحدًا بعده «.
5 - وف حديث املعراج أيضًا : » فقال يل : يا 

حممد ! قلت : لبيك ريب وسعديك . .
إل أن قال : قال تعال : قد اختت لك عليًا 

اأمُر املوؤمنني( اللقُب االأ�سمى وال�سماوي الذي تفّرد بِه اأخو ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
احلكام  ذكر  يف  ا�ستخدامه  ة  ق�سّ ما  ولكن  ال�سالم(،  )عليه  طالب  اأبي  بن  علي  واآله( 
ال�سوؤال  هذا  عن  ال�سالم(،  )عليه  علي  االإمام  وا�ست�سهاد  مقتل  بعِد  من  حكموا  الذين 
يجيبنا �سماحة العالمة ال�سيد جعفر مرت�سى العاملي يف كتابه )ال�سحيح من �سرة 

االإمام علي � عليه ال�سالم �(، والذي اقتب�سنا منُه ما جاَء يف هذا املو�سوع. 28
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، فاختذه لنفسك خليفة ووصيًا . ونحلته علمي وحكمي . 
وهو أمي املؤمنني ، ل يكن هذا السم لحد قبله ، وليس 

لحد بعده «.
6 - قال رجل للصادق » عليه السالم « : يا أمي املؤمنني .

فقال » عليه السالم « : مه ، إنه ل يرىض بذه التسمية أحد ، 
إل ابتاله اهلل ببالء أيب جهل.

7 - وف حديث عن اإلمام الصادق » عليه السالم « ذكر فيه 
أن النبي » ص� اهلل عليه وآله « أمر قومًا بأن يسلموا ع� عيل 

» عليه السالم « بإمرة املؤمنني، ففعلوا .
ثم قال لم رسول اهلل » ص� اهلل عليه وآله «: » إن هذا اسم 
نحله اهلل عليًا - عليه السالم - ليس هو إل له« ، ثم ذكر متام 

الديث .
8 - وف حديث عن أيب جعفر » عليه السالم « ، قال فيه : 
».. يا فضيل ، ل يسم با واهلل بعد عيل أمي املؤمنني إل مفت 

كذاب إل يوم الناس هذا«.
9 - عن أيب محزة الثميل قال: »سألت أبا جعفر حممد بن عيل 
الباقر » عليه السالم « : يا بن رسول اهلل ، ل سمي عيل » عليه 
السالم « أمي املؤمنني ، وهو اسم ما سمي به أحد قبله ، ول 

يل لحد بعده ؟ !
قال: لنه مية العلم ، يمتار منه ، ول يمتار من أحد غيه 

الخ..«.

اليل،  املطهر  بن  عيل  بن  يوسف  بن  السن  الدين  مج��ال 
السابع  القرن  ف  اإلمامية  الشيعة  ومتكلمي  فقهاء  كبار  أحد 
الجري، وُيقال للحيل ف املحافل الشيعية العالمة اليل حتى 

كاد خيتص لقب العالمة به دون غيه.
كم أن من ألقابه )قدس رسه( )آية هلل والفاضل ومجال الدين 

وشيخ الطائفة والعالمة(.
املتميز  الاص  اسلوبه  له  وكان  بكتاباته  مشهورا  كاتبا  كان 
منهجه  كان  الفقه،  علم  ففي  العلمي،  البحث  ف  بمنهجيته 
والستقراء  التتبع  اسلوب  ع�  معتمدا  الفقهية  دراساته  ف 
علم  ف  املتبع  منهجه  كان  الفلسفة،  علم  ف  أما  واملقارنة، 
والباهني  الدل��ة  ع�  يعتمد  متامًا،  عقليًا  منهجا  الفسلفة 

العقلية.
وكان منهجه ف علم املنطق هو نفس املنهج العلمي املتبع من 

قبل العلمء السابقني، فكان منهجه فلسفيا لغويا تعليميا.
اليل،  املطهر  بن  يوسف  الدين  سديد  )أبوه  أساتذته:  ومن 
الشيخ نجم الدين أبو القاسم املعروف باملحقق اليل، الشيخ 
نصي الدين الطويس، الشيخ عيل بن ايب الفتح الربيل صاحب 

كتاب كشف الغّمة ف معرفة الئّمة(.
ومن تالمذته: )الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين صاحب كتاب 
حممد  ول��ده  امل��دين،  سنان  بن  مهنا  السيد  امل��ب��ادئ(،  )رشح 
كتاب  صاحب  املحققني(  و)فخر  الدين(  ب�)فخر  املعروف 
)اإليضاح ف الفقه(، السيد أمحد بن زهرة اللبي، قطب الدين 
و)املحاكمت(  الشمسية(  )رشح  صاحب  البوهيي  ال��رازي 
ريض  الميل،  إبراهيم  الدين  تقي  الشيخ  املطالع(،  و)رشح 

الدين عيل بن أمحد اليل املعروف باملزيدي(.
هو  وامل��ه��م  حت��ى  أن  م��ن  أك��ب  م��ؤل��ف��ات  ال��يل  للعالمة 
بني  تتفاوت  املؤلفات  وهذه  أيدينا,  بني  منها  الارض  تعريف 
فليس  القصية  الرسائل  إل  الطراف  متامية  املوسوعات  
كل هذه العناوين من جملد واحد، ومن بينها )البحاث املفيدة 
ف حتصيل العقيدة، إجازة بني زهرة، أجوبة املسائل املهنائية، 
إرشاد الذهان إل أحكام اإليمن، استقصاء النظر ف القضاء 
الفارق  اللفني  العقلية،  العلوم  ف  الفية  الرسار  والقدر، 
بني الصدق واملني، أنوار امللكوت ف رشح الياقوت، إيضاح 

الشتباه ف ضبط تراجم الرجال(.
أمىض اليل ما تبقى من حياته ف مدينة اليل، إل أن وافته املنية 
حرم  داخل  النجف  مدينة  ف  ودفن  21حمرم  السبت  ليلة  ف 

اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.
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الديمقراطية وحقوق اهلل )عز وجل(

هزت  موجة  السالمي  العال  اجتاحت 
الطاب  وان��ت��ق��دت  ال��ك��ام  ع���روش 
الديمقراطية  ذريعة  حتت  الس��الم��ي 
صفة  اض��ف��اء  منظروها  ي��اول  وال��ت��ي 
ومشاركة  للكل  وال��ق��وق  ال��ع��دال��ة 
، وبعيدا عن  اختيار رئيسه  املرؤوس ف 
اعمل  من  الديمقراطية  هذه  يكتنف  ما 
سنخاطب  فاننا  الكواليس  خلف  تزوير 

ظاهر الديمقراطية .
العال  دول  تضم  والتي  املتحدة  الم��م 
الدول  حقوق  حفظ  اس��اس  ع�  تقوم 
الوسائل  كل  وتستخدم  حتتها  املنضوية 
التصويت  مت��ارس  وان��ا  لذلك  املتاحة 
القرار  الديمقراطية ف صنع  حتت خيمة 
الديمقراطية  اعتمد  ع�  العال  وحت��ث 
ال��دول  ولن   ، مسؤوليها  انتخاب  ف 
ف  الفضل  ل��ا  التي  العظمى  المس 
تاسيس هذه املنظمة منحت حق النقض 
عليه  صوتت  لو  حتى  القرار  رفض  اي 
المم  خيمة  حتت  املنضوية  ال��دول  كل 
حق  ال��دول  هذه  منحت  ملاذا   ، املتحدة 
الديمقراطية  نسف  والصح  ؟  النقض 
تسويقها  يراد  التي  البائرة  السلعة  تلك 
تده  ذاته  والمر   ، السالمي  العال  ال 
حيث  الغربية  الديمقراطية  الدول  لدى 

ديمقراطيا  املنتخب  لرئيسها  متنح  انا 
ي��ص��وت عليه  ال���ذي  ال��ق��رار  رف���ض 
البملان  رئيس  وحتى  بل   ، ديمقراطيا 
او الكونغرس او النواب له صالحيات 
حتى  العضاء  عليه  يصوت  ما  رفض 
وان حصل ع� الغلبية ، واهلل عز وجل 
)َأْكَمْلُت  كتابه  ف  والقائل  اللق  خالق 
نِْعَمتِي(،  َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم 
به  العبد ل يات  به  فهل يعقل ان ما يات 

اهلل عز وجل؟
اهلل خالق اللق واملرشع الول والخي 
النقض  حق  يمنح  ل  البرشية  للحياة 
الكومات  تتخذها  التي   للقرارات 
والتي ع� اعتبارها تؤمن باهلل عز وجل 
، وحتى تتخلص من هذا التناقض طلت 
الدولة  عن  الدين  فصل  بمقولة  علينا 
ديمقراطيا  انتخابه  يتم  الذي  الاكم   ،
اهلل  برشيعة  متسكه  درج��ة  ال  ينظر  ل 
اغلبها  والتي  الوعود  ال  بل  وجل  عز 
القتصادي  الرخاء  حتقيق  حول  زائفة 
بل  الره��اب  ع�  والقضاء  الم��ن  او 
ل  الناس  بني  العدالة  حتقيق  مصطلح 
الناخب  او  املرشح  تفكي  ضمن  يكون 
عيل  الم��ام  عليها  أّك��د  التي  والعدالة 
)ع( ف عهده الذي عهد به ملالك الشت 

ُأّمة  س  تقدهَّ »لن  قائاًل:  م�  وّله  حني 
ل يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي 
غي متتعتع«. وكم من رئيس تم انتخابه 
واثبت  شعبه  ع�  ضحك  ديمقراطيا 
ف  ال��راي  قصور  عن  ناجم  وهذا  فشله 
ماهية هذا الرئيس واللتفات املبتور ال 
زينة الدنيا دون الورع عن حمارم اهلل عز 
وجل وامهها عدم ظلم عباده ، وكم من 

شعب ندم ع� ذلك.
بيع  ع�  تعمل  التي  الغربية  ال��دول  اما 
بلدان  من  السذج   ع�  البائرة  سلعتها 
ديمقراطيتها  تغلف  فانا  الثالث  العال 
دون  املشتي  انتباه  تلفت  براقة  باغلفة 
هو  السلوب  وهذا  املحتوى  ال  النظر 
املعتمد لدى اغلب التجار الذين يبغون 

حتقيق الرباح باق� مدة ممكنة .
الياة  جم��الت  م��ن  جم��ال  هنالك  ه��ل 
املدنية والدينية ل تتعرض لا الرسالت 
السموية حتى تكون حجة ع� عزل حق 
اهلل ف الديمقراطية التي يراد لا ان تطبق 

ف اي جمتمع اسالمي؟
جمال  ففي  ضوابطها،  لا  الديمقراطية 
تكون  آخر  وجم��ال  سليمة  تكون  معني 

عقيمة!.

مقاالت

وجل  عز  اهلل  بوجود  توؤمن  من  هي  معينة  �سريحة  اىل  موجه  احلديث 
هذا  اليها  يوجه  فئة  واهم  يعنيهم  ال  فالكالم  ذلك  وغر  وباطنا  ظاهرا 
احلديث هي الفئة امللونة التي تظهر اعتقادها باهلل عز وجل امام املالأ وال 
ا َواإَِذا َخَلْوا اإِىَل  توؤمن به يف قلبها بل انهم )َواإَِذا َلُقوا اَلِّذيَن اآَمُنوا َقاُلوا اآَمَنّ

�َسَياِطيِنِهْم َقاُلوا اإَِنّا َمَعُكْم(.
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اإلعالم معيار ثقافي 

سامي جواد

ل  ان  باملخاطر  حمفوفة  مهنة  العالم  مهنة 
يسن استخدام مفرداتا املهنية والخالقية 
او جعلها ثانوية امام ما يبغي من العالم 
مال  او  شهرة  سواء  شخصية  مصالح  من 
الوجه  تعتب  العالمية  الوسيلة  ان  ال   ،

الثقاف ملن تسلط الضوء عليه .
وتعددت  توسعت  السقوط  وبعد  حارضا 
اصنافها  وبمختلف  الع���الم  وس��ائ��ل 
العراق  ف  كثرت  التي  الولءات  وبتعداد 
ومن هذا املنطلق تكشف هوية التبعية لي 
ينرش من معلومات  ما  اعالمي من خالل 

سواء كانت سياسية او اجتمعية او دينية .
مما لشك فيه املصداقية هي الس والقوة 
النجاح  ينال  ان  اراد  اذا  اعالمي  لي 
املصداقية  هذه  ولكن  والخ��رة  الدنيا  ف 
رضوري��ة  غ��ي  تصبح  معينة  م��واض��ع  ف 
ظروف  وف��ق  العام  ال��راي  ع�  لعرضها 
ف  وتدخل  التشهي  ف  تدخل  قد  حتى 
ولالسف  نقولا   ، سليمة  غي  نزاعات 
بالعرض  تليق  ل  اخبار  هنالك  الشديد 
ومن   ، العال  واهلل  مقصودة  كانت  اذا  ال 

الفظيعة  اجلرائم  اخبار  هي  الخبار  هذه 
والتي يتناول العالمي تفاصيلها القبيحة 
التي  والفالم  الصور  ال  اضافة  واملقززة 
اج��واء  خلق  ع�  فعال  وبشكل  تساهم 
عنفية ملن يدمن ع� متابعتها بل انم يرونا 
امرا طبيعيا عندما تتاءى لم مشاهد حية 

للجريمة .
تسقيط  غايته  الثمن  مدفوع  منهم  البعض 
السلبيات  فيعتمد ع� بث  ما  بلد  حكومة 
بل حتى يمنحها اكب من حجمها ، ومثل 
تكون  الشديد  ولالسف  اساليب  هكذا 
وعن  اول  املستهدف  عن  سلبية  ص��ورة 
العالمية  الوسيلة  وصاحب  العالمي 
التي سخرت  بالرغم من ان الجندة  ثانيا 
هكذا وسائل غايتها التسقيط تكون راضية 
عن ادائهم ، ال ان الذين يهلون تبعية بث 
اخبار اجلرائم والتسقيط والفضائح عليهم 
اخبارهم  ع�  يتتب  ما  اث��ار  يعلموا  ان 
هذه ومن هو املترضر ومن هو املستفيد ؟ 
فان  القيقة  او  الرية  حجتهم  كانت  وان 
للثقافة  مسخرة  تكون  والقيقة  الرية 

السليمة وليس لبث ثقافة العنف والقد ، 
ويستطيع أي اعالمي ان يركز ع� الثقافة 
ان  ويستطيع  العنف  ح��دوث  متنع  التي 
عن  بعيد  باسلوب  السلبية  املظاهر  ينتقد 

التجريح او اظهار مشاهد مؤملة .
كثرة  ظ��اه��رة  ينتقد  ان  يريد  الع��الم��ي 
يعد  ان  يمكنه  املجاري  وطفح  النفايات 
يركز  ان  ل  الظاهرة  هذه  ملعاجلة  برناجما 
اغلب اوقات البنامج او صفحات املجلة 
 ، النفايات  هذه  عرض  وافالم  صور  ع� 
كثرتا  ع�  التاكيد  وليس  املعاجلة  فاملهم 

من غي معاجلة .
مفاهيمها  فلها  العاملية  الخ��ب��ار  وام��ا 
وضوابطها وما يمكن للمتلقي ان يستفيد 
يرفضه  ما  اخبار  ع��رض  يتم  ان  ل  منها 
السالم او ل فائدة منها ملجتمعنا وهكذا .
ثقافة  ف  اصولا  لا  رائعة  مهنة  الع��الم 
ما  اذا  الفضل  نحو  به  والرتقاء  املجتمع 

احسنا استخدام ادواته مع املصداقية

مقاالت

31



لما اشتد األمر بالحسين بن علي بن أبي طالب ) عليهما السالم ( 

علي » عليه السالم « يروي لنا 

نظـــر إليـــه من كان معه فإذا هو بخالفهم ، ألنهم كلما اشـــتد األمر تغيرت ألوانهـــم وارتعدت فرائصهم 
ووجبت  قلوبهم . وكان الحســـين ) عليه الســـالم ( وبعض من معه من خصائصه تشـــرق ألوانهم وتهدأ 

جوارحهم وتسكن نفوسهم ، فقال بعضهم لبعض :
انظروا ، ال يبالي بالموت ! فقال لهم الحســـين ) عليه الســـالم ( : صبرا بني الكرام ، فما الموت إال قنطرة 
تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى 
قصر ؟ ! وما هو ألعدائكم إال كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب . إن أبي حدثني عن رسول اهلل ) صلى 

اهلل عليه وآله ( أن الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر ، والموت جسر هؤالء إلى جناتهم وجسر هؤالء إلى جحيمهم ، ما كذبت وال كذبت

عـــن علـــي » عليه الســـالم « ، قال : » كنا مـــع النبي » صلى اهلل عليه وآله « في حفر الخنـــدق إذ جاءته فاطمة ، 
ومعها كسرة خبز ، فدفعتها إلى النبي » صلى اهلل عليه وآله « وقال النبي عليه وعلى آله الصالة والسالم : ما 

هذه الكسرة ؟ !
قالت : قرص خبزته للحسن والحسين ، جئتك منه بهذه الكسرة .

فقال النبي » صلى اهلل عليه وآله « : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثالث  .
ونقول ) القائل الشيخ جعفر مرتضى العاملي( :

قد دلنا هذا الحديث على أمور عديدة ، نذكر منها :
1 - إنـــه حيـــن يروي أمير المؤمنين لنا أمرًا ما ، فال بـــد أن يكون له أهمية بالغة ، ودالالت هامة ، يريد لنا أن 

نلتفت إليها ونقف عليها . .
2 - إن ذلـــك يشـــير إلى اهتمام فاطمـــة الزهراء بأبيها ، حتى إنها لتؤثره بكســـرة من قرص خبزته للحســـن 

والحسين » عليه السالم « ، اللذين كان
عمرهما في حدود سنة وأزيد منها بأشهر قليلة . .

3 - إن جهـــره » صلى اهلل عليه وآله « بأن هذه الكســـرة هي أول طعام دخـــل فمه منذ ثالثة أيام يعطي أنه 
يريد أن يواســـي أولي الحاجة من أصحابه ، على قاعدة : هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشـــعي على تخير 
األطعمة ، ولعل بالحجاز أو باليمامة من ال طمع له في القرص ، وال عهد له بالشـــبع ، أو أبيت مبطانًا وحولي 

بطون غرثى ، وأكباد حرى ، أو أكون كما قال القائل :
وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تحن إلى القد

أأقنع من نفســـي أن يقال أمير المؤمنين ، وال أشـــاركهم في مكاره الدهر ، أو أكون أســـوة لهم في جشـــوبة 
العيش ؟ ! ) الصحيح من سيرة االمام علي عليه السالم 19/4(.

تراث اهل البيت 
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الحث على حفظ القرآن 

سيرة اهل البيت عليهم السالم في طلب المعاش

حث األئمة الطاهرون عليهم الســـالم على حفظ القرآن الكريم ، ووعدوا الحافظين له بالمنزلة الكريمة 
عند اهلل تعالى ، وهذه بعض ما أثر عنهم .

أ - قال اإلمام أبو عبد اهلل عليه السالم : من قرأ القرآن فهو غني وال فقر بعده ، وإال ما به غنى  .
ب - وروى الفضيل بن يســـار عن اإلمام أبي عبد اهلل عليه الســـالم أنه قال : الحافظ للقرآن العامل به 

مع السفرة الكرام البررة  .
ج - روى اإلمام أبو عبد اهلل عليه السالم عن جده رسول اهلل ) ص ( أنه قال : إن أهل القرآن في أعلى 
درجة من اآلدميين ما خال النبيين والمرســـلين فال تســـتضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من اهلل 

العزيز الجبار لمكانا عليا  .
د - قال اإلمام أبو عبد اهلل عليه السالم : من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه 

وجعله اهلل مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة  .

قال اإلمام الصادق ) عليه الســـالم ( : ال تكســـلوا في طلب معايشـــكم ، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها 
ويطلبونها  .

عن جابر بن عبد اهلل : كنا مع رســـول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( بمر الظهران  نجني الكباث )النضيج 
من ثمر األراك( ، فقال : عليكم باألســـود منه فإنه أيطب )مقلوب » أطيب » وهو نفس المعنى( ، فقيل : 

أكنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم ، وهل من نبي إال رعاها ؟  .
عن اإلمام الصادق ) عليه الســـالم ( : قســـم نبي اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( الفئ ، فأصاب عليا ) عليه 
الســـالم ( أرضا ، فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في الســـماء كهيئة عنق البعير فســـماها ينبع ، فجاء 
البشـــير يبشـــر فقال ) عليه السالم ( : بشر الوارث هي صدقة بتة بتال في حجيج بيت اهلل  وعابري سبيل 
اهلل ، ال تبـــاع وال توهـــب وال تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين ، ال 

يقبل اهلل منه صرفا وال عدال

تراث اهل البيت 
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مشاركات 

ف  وتوجيهه  احكامه  اإلسالم  بني  لقد 
النسانية  الفطرة  ع�  والعمل  العلم 
السائدة ف مجيع القطار والفراد، فدعا 
العدالة  املطلق وقرر مبادئ  التوحيد  ال 
والرية واملساواة بني الناس كافة، وأمر 
والوفاء  القول  ف  والصدق  بالفضائل 
تطابقها،  بل  الفطرة  تتنازع  ول  بالعهد، 
ف  واح��دة  النسانية  الفطرة  وكانت 
اجلميع وكانت الحكام السالمية مبنية 

عليها ف جانب الترشيع .
وان��زال  النبياء  بعث  ف  السبب  وإن 
طبعه  بحسب  اإلنسان  ان  وهو  الكتب 
وإذا  الخ��ت��الف،  نحو  مائل  وفطرته 
إل الختالف  الادية  الفطرة هي  كانت 
هيم  بم  الخ��ت��الف  رف��ع  من  تتمكن  ل 
كمل  ال��ك��مل  وه���ذا  لشأنم  املصلح 
حقيقي داخل ف الصنع واإلياد، وتبني 
به  يتم  ما  ال  يش  كل  هيدي  أن  اهلل  أن 
خلقه، ومن متام خلقه اإلنسان أن هيتدي 
إل كمل وجوده ف الدنيا والخرة، وبا 
يتفع  با  التي  املعارف  اإلنسان  يدرك 
اإلنسان  حياة  ف  والتناقض  الختالف 
ٍء  يَشْ ُكلهَّ  َأْعَطى  ي  ��ذِ )الهَّ تعال:  لقوله   ،

َخْلَقُه ُثمهَّ َهَدى( .
املخلوقة  الن���واع  كسائر  ف��اإلن��س��ان 
نواقصه  تتميم  إل  تديه  بفطرة  مفطور 
وما  ينفعه  بم  له  وتتف  حوائجه  ورفع 
المور  مجلة  من  وإن  حياته،  ف  يرضه 

هي  النسان  حياة  ف  واملصيية  املهمة 
منحها  التي  اإللية،  وال��داي��ة  الفطرة 
التي  تبارك وتعال، والفطرة هي  الالق 
تتكفل بارشاد النسان والخذ بيده ال 
قوة  خالل  من  وذلك  الصواب،  جادة 
تأنيب الضمي ف النفس البرشية وبالتايل 
اختيار  ف  الرية  كامل  له  النسان  فان 
اي الطريقني شاء؛ طريق الي أو طريق 
الطريق  تبعات  يتحمل  ان  وعليه  الرش، 
َهَدْيَناُه  ��ا  )إِنهَّ تعال:  قال   ، اختاره  الذي 

ا َكُفوًرا(. ا َشاِكًرا َوإِمهَّ بِيَل إِمهَّ السهَّ
فدور الفطرة هو تأكيد وبيان ملا ينبغي ان 
التكاميل  أبناء البرش لبلوغ اليرس  يسلكه 
يكون  أن  وج��ل(  )عز  اهلل  اراده  ال��ذي 
الفطرة اإلنسانية  عليه اإلنسان، وتكون 
أتباع  عن  واملنع  العلم  اتباع  وج��وب 
يتبع  السليمة  بفطرته  اإلنسان  فإن  غيه 
ف  واقعًا  ويد  حقًا  يراه  ما  اعتقاده  ف 

الارج.
فإن الفطرة السليمة تدفعه ال اتباع علم 
يتخطى  ل  ان��ه  أي  بذلك  علم  له  من 
تدي  ما  بحسب  حياته  مسي  ف  العلم 
نفسه  به  يثق  ما  بعد  أنه  غي  فطرته  إليه 
ويطمئن إليه قلبًا  قال تعال )َوَنْفٍس َوَما 

اَها*َفَأْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها( . َسوهَّ
العقل  وهو  والتقوى  الفجور  إلام  وان 
العميل من تكميل تسوية النفس فهو من 

نعوت خلقتها.

للنفس  ه��و  وال��ت��ق��وى  ال��ف��ج��ور  وان 
النسانية ونفوس اجلن املكلفني باإليمن 

والعمل الصالح.
النفس  وإص��الح  التزكية  عن  والتعبي 
النفس  ك��مل  م��ن  أن  ع���  وإف��س��اده��ا 
ان  أي  فطرتا،  بحسب  مميزة  النسانية 

الدين هو السالم هلل.
الرشور  من  سلسلة  للنفس  ان  ويتضح 
تعال:  لقوله  السنات  من  وسلسلة 
ان  ع�  ي��دل  مما  وتقواها(  )فجورها 
ومناسبة  جديرة  الع��مل  من  سلسلة 
العمل  من  سلسلة  وهنالك  لالنسان، 
فثمة  أس��اس  ه��ذا  ع�  له  مناسبة  غي 
فجور وتقوى ف انسانية النسان، وهذا 
الفجور وهذه التقوى مها ما يب وما ل 

يب املودعة ف الفطرة.
قابلة  فطرة  ع�  العباد  خلق  اهلل  وان 
لإليمن وأتم ع� مجيعهم الجة بإرسال 
الرسل وإقامة الجج ، وإن الفطرة هي 
خاليا  با  تتمتع  ومعلومات  معارف 
الكائن  إليها  اته  ف��إذا  بالقول  اجلسم 
العقل  تسمى  ص��ارت  وفعلها  ال��ي، 
طريق  عن  البرشية  أرسار  الفهم  الذي 
الفطرة، كم ان اإلنسان مفطور ع� حب 
الياة والتعلق بالبقاء وايضًا مفطور ع� 
ان  ال  يتاج  ضعيف  بطبيعته  العبودية 
أيًا كان هذا  فقره  ال معبود سيد  يتوجه 

املعبود، سواء كان بحق أو بباطل.

الفطرة اإلنسانية
 في القرآن الكريم

رشا الجبوري
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الالوعي بين الوهم والحضور

عزيزي القارئ ...

مشاركات 

كلمة الالوعي كلمة ٌ ادبية حمظة انبثقت 
الديث  العريب  الدب  اردان  بني  من 
املقالت  خالل  من  عطرها  ف��اَح  وقد 
ونرش  شعر  م��ن  الدب��ي��ة  وال��ن��ص��وص 
ُبعد  لا  الكلمة  هذه  لكن  عام  بشكل 
فهي  والواقع  اليال  بني  يتنقل  حركي 
فوق  ه��و  ب��يشء  ال��ش��ع��ور  م��ن  رضٌب 
ان  الكاتب  يستطع  ل  لذا  الّسية  الطاقة 
ب�  ُيتجم ما يدور ف خياله فاطلق عليه 

)الالوعي(.

لفتة  ترشيح  ال  حتتاج  الكلمة  فهذه 
عن  ُتعب  بكلمت  تولد  حتى  طويلة 
اجلمل املنبثق من الالشعور او الالوعي 
يدور ف  ما  ان نح�  املمكن  فمن غي 
اذهان الدباء الذين اوردوا هذه الكلمة 
بتمجة بسيطة لا فتحتاج ال تعمق وتدبر 
لكن نستطيع ان نقول ان بعض الالوعي 
لتخليص  تشذيب  ال  يتاج  وهم  هو 
الدب من شوائب الفكار الضالة لن 
بني  تنساب  الذهن  ف  الشياء  حضور 

وان  للبيان  او  للتمجة  اللسان  طيات 
اكثر الكاتب الكلمت فم يدور ف رأسه 
ما  بكل  نؤمن  ل  فنحن  كتابته  يستطيع 
وشعور  افكار  من  الكلمة  هذه  حتمله 
غي موجودة اصالً  لذا علينا ان نمحص 
ندع الخرين يعلون من  الكلمت ول 

افكارنا معبًا لسذاجتهم.
الواسع  اليال  بعض  يوجد  صحيح 
الشعراء  وبالصوص  الدب���اء  ل��دى 
لدى  ال��واس��ع  اليال  ه��ذا  لكن  منهم 
هذا  مصداقية  وبالصوص  الدب���اء 
اليال ومن غي املمكن ان ُتلقي )حبلها 
الفكار  خاللنا  من  لتمر  غاربا(  ع� 
فاذا  الضعيفة بدواعي انا من الالوعي 
فصار  الضور  ممكن  ال��الوع��ي  ص��ار 
تكون  ان  تستبعد  ول  القبول  ممكن 
فكرة الالوعي مأخوذة من قديم الزمان 
)الغول(  القيس كلمة  امرئ  كاستخدام 
النقد  من  كثيًا  الكلمة  هذه  لقت  وقد 
هذا  رأينا  يدعم  مما  حضوريتها  لعدم 

بمصطلح الالوعي.

مما لشك فيه نجاح أي اصدار يكون للقارئ الصة الكب ف 
فالقارئ   ، متابعتها والتفاعل مع مواضيعها  سببها من خالل 
هو  لنه  اص��دار  أي  ع�  العاملني  عند  مميزة  مكانته  الكريم 
ف  يعتضنا  ما  بعض  ال  التنويه  من  يمنعنا  ل  وهذا   . الدف 
عملنا من مقتحات بحاجة ال تعقيب ، ومنها الذواق خمتلفة 
معني  ختصص  هنالك  فلربم  قراءته  من  ترغب  ما  بخصوص 
فليس من  والعكس كذلك  به  يرغب  انت غيك ل  به  ترغب 
انتقاد  هنالك  الحيان  بعض  وف   ، احدها  نلغي  ان  الصحيح 
يوجه ملوضوع معني ليس لن فيه خطا بل لن القارئ يراه غي 

مناسب ، وهذه كالالة الول .
امر اخر اغلب املجالت ل تلتفت ال وضع المزة مثال فوق او 
حتت اللف وف بعض الحيان ل تضعها وحتى العالمات ل 
تضعها ال للرضورة باعتبار ان الغلب العم يعلم بالركات 

الركات  هذه  اعتبار  الصحيح  من  فليس   ، البدهية  حيث  من 
يؤملنا  ما  لتوجيه  للنقد  قريته  تتفتح  من  ويات  باملجلة  خلال 
فليس  او حتى القتاح ضوابطه  للنقد  اسلوبا ومادة. واخيا 
من الصحيح ذكر النقد بصيغة المر او لوم الخر ، بل يب ان 
يكون باسلوب متواضع  هذا ان كان نقده صحيحا ، وف نفس 

الوقت يكون التواصل بافضل وجه بني القارئ واملجلة .
اهلل  شاء  ان  وبفضلكم  الطأ  من  معصومني  لسنا  نحن  نعم 

نتجاوز الخطاء

ملحوظة

دي
س

 اال
لد

خا
م : 

قل
  ب

35



تنمية بشرية

الواحد  ال��درايس  الفصل  ف  فالتالميذ 
فيم  متساوين  ول  متجانسني  ليسوا 
يملكونه من صفات وخصائص، رغم 
 ، الزمنية  أعمرهم  ف  متقاربون  أن��م 
الفراد،  بني  طبيعي  أمر  الفروق  وهذه 
الية  الكائنات  مجيع  بني  عامة  وظاهرة 
حتى  فردين  بني  تام  تطابق  يوجد  فال 

ولو كانا توأمني.
للمعلم  يمكن  التي  الساليب  أهم  من 

أن يستخدمها ملراعاة الفروق الفردية :
مثل  التدريب  أساليب  ف  التنويع   *
 - القصة   - الدوار  متثيل   - الوار   (:

العصف الذهني - حل املشكالت (.
واملبادئ  املفاهيم  عن  المثلة  تنويع   *
للطالب  الفرصة  وإت��اح��ة  املطروحة 
للتعليق وإبداء الرأي من خالل المثلة 
وخلفياتم  املحلية  بيئاتم  ف  الواقعية 

الثقافية.

* التنويع الركي: يعني التنويع الركي 
ف  موقعه  من  املعلم  يغي  أن  ببساطة 
حجرة الدراسة ، فال يظل طول الوقت 
وإنم   . واحد  مكان  ف  واقفًا  أو  جالسًا 
الفصل  داخ��ل  ينتقل  أن  عليه  ينبغي 
التحرك  أو   ، التالميذ  من  بالقتاب 
 ، اللوح  أو القتاب من  الصفوف  بني 
هذه الركات البسيطة من جانب املعلم 
تسود  التي  الرتابة  من  تغي  أن  يمكن   ،

يالحـــظ فـــي العملية التعليمية أن تالميذ الفصل الواحد رغم تقاربهم في الســـن ، يختلف بعضهم عن البعض 
اآلخر في كثير من الصفات الجســـمية كالطول والحجـــم ، واعتدال القامة ، وهذه االختالفات تبدو واضحة ، وهي 
بالضـــرورة تدفع المعلم على اتخاذ موقف معيـــن بإزائها ، فقد يعيد تنظيم مقاعد التالميذ ، بحيث يجلس في 
الصفـــوف األولـــى قصار القامة وضعاف البصر ، بينما يجلس في الصفوف األخيرة طوال القامة حتى ال يحجب اللوح  
طويل القامة عن غيره من التالميذ وقد ينصح بعض التالميذ باستخدام نظارة طبية ، أو يقوم بتحويل أحدهم 

إلى الصحة المدرسية ليعالج من مرض طارئ أو ألم مفاجئ يشكو منه.

الفروق الفردية بين التالميذ
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تنمية بشرية

 ، الطالب  انتباه  ع�  وتساعد  ال��درس 
ع� أنه ينبغي أل يبالغ املعلم ف حركاته 
التالميذ عصبيًا  أو حتركاته . فيبدو أمام 
مما قد يؤدي إل تشتت انتباه الطالب أو 

يثي أعصابم.
التفاعل داخل  يعتب  التفاعل:  * حتويل 
الفصل من أهم العوامل التي تؤدي إل 
زيادة فاعلية العملية التعليمية ، وهنالك 
ثالثة أنواع من التفاعل يمكن أن حتدث 

داخل الفصل :
- تفاعل املعلم والطالب

-تفاعل بني املعلم وطالب
-تفاعل بني طالب وطالب.

واملعلم الكفء ل يقت� ع� نوع واحد 
يكون  بحيث   ، الثالثة  النواع  هذه  من 
نمطًا سائدًا ف تدريسه ، وإنم ياول أن 
 ، الواحد  ال��درس  ف  مجيعًا  يستخدمها 
النتقال  وهذا   ، املوقف  يتطلبه  ما  وفق 
من نوع من أنواع التفاعل إل نوع آخر : 
يؤدي وظيفة مهمة ف تنويع املثيات ، مما 
يساعد ع� انغمس الطالب ف النشطة 

التعليمية ويعمل ع� جذب انتباههم.
التوقف  أن  من  الرغم  ع�  الصمت: 
للحظات  ال��ص��م��ت  أو  ال��ك��الم  ع��ن 
يستخدمها  التي  الساليب  من  ك��ان 
الطباء منذ القدم للتأثي ع� سامعيهم 
وجذب انتباههم ، فإن تأثيه ف العملية 
والبحث  للدراسة  خيضع  ل  التعليمية 
كثيًا  أن  ويبدو   ، قريب  وقت  منذ  إل 
ع�  القدرة  لدهيم  ليست  املعلمني  من 
ف  بفعالية  الس��ل��وب  ه��ذا  استخدام 

ذلك  كان  ولو  حتى  ال��دراس��ة،  حجرة 
. ونتيجة لذلك فإن كثيًا  لبهة قصية 
 ، املستمر  الديث  إل  يلجؤون  منهم 
الفعال  والتفاهم  للتواصل  كوسيلة  ل 
نظام  ع�  للمحافظة  دفاعية  كحيلة  بل 
الصمت  أن  والواقع   . وضبطه  الصف 
 ، قصية  لفتة  الديث  عن  والتوقف 
لتنويع  كأسلوب  يستخدم  أن  يمكن 
عملية  حتسني  ع�  يساعد  مما  املثيات 

التعلم والتعليم.
التنويع ف استخدام الواس: كلنا يعلم 
أن إدراكنا للعال الارجي يتم عن طريق 
قنوات مخس لالتصال ، وهي ما تعرف 
البحوث  وتؤكد   ، المس  ب��ال��واس 
أن   ، التعليمية  الوسائل  الديثة ف جمال 
يمكن  الستيعاب  ع�  الطالب  ق��درة 
أن تزداد بشكل جوهري إذا اعتمدوا ف 
السمع والب�  استخدام  حتصيلهم ع� 
الظ  لسوء  ولكن   ، متبادل  نحو  ع� 
فصولنا  داخ��ل  يدث  ما  غالبية  فإن   ،
واحدة  حاسة  إل  خياطب  ل  الدراسية 

هي حاسة السمع ، فقد وجد أن حديث 
باملائة  سبعني  حوايل  يستغرق  املعلمني 
لفظية  لغة  وه��ي   ، ال��درس  وق��ت  من 

ختاطب حاسة السمع فقط.
وهذا يعني أن املعلم ل ينبغي له أن ينسى 
أن لكل طالب مخس حواس ، وعليه أن 
قنوات  كل  خياطب  بحيث  درس��ه  يعد 
أن  يمكن  وهنا   ، الطالب  عند  التصال 
أي  طريق  عن  امل��ث��يات  تنويع  ي��دث 

انتقال من حاسة لخرى.

التعزيز: إن للمعلم دورًا رئيسًا ف خلق 
حجرة  ف  اجليدة  التعليمية  ال��ظ��روف 
وسلوكه  املعلم  فشخصية   ، ال��دراس��ة 
يتذى   ، للسلوك  نموذجًا  منه  يعالن 
ع�  املعلم  سيطرة  أن  كم   ، طالبه  به 
عمليات الثواب والعقاب داخل الفصل 
خالله  من  تتحقق  مناسبًا  إطارًا  ختلق   ،
أهداف العملية التعليمية ، ونحن نفضل 
أن نشي إل عملية الثواب والعقاب هذه 
 ، الطالب  لسلوك  تعزيز  عملية  بأنا 

سواء كان هذا التعزيز سلبيًا أو إيابيًا.
السلوك  إثابة  أن  أي  املوجب،  والتعزيز 
املرغوب فيه ، يزيد من احتمل تكرار هذا 
أي  فوريًا  التعزيز  كان  وكلم   ، السلوك 
زاد  كلم  مبارشة  السلوك  عقب حدوث 
احتمل حدوث السلوك املعزز تكراره ، 
لنه يشعر الطالب باملتعة والرسور ، كم 
أن علمء النفس الجتمعي يضيفون إل 
ذلك أن هذا التأثي ل يقف عند سلوك 
الطالب املعزز وحده ، وإنم يتعدى ذلك 
ولقد   ، أيضا  رفاقه  سلوك  ف  التأثي  إل 
أو  إثابة  أن  الدراسات  نتائج  أوضحت 
عقاب سلوك طالب ما ، يمكن أن يكون 
السلوك  هذا  حدوث  قوي ع�  تأثي  له 

من قبل الطالب الخرين.
التالميذ  بني  ما  مراعاة  ع�  املناهج  بناء 
إذا  مبالغني  نكون  لن  فردية:  فروق  من 
نظرنا للطالب من مجيع النواحي : كيف 
؟  يتعلم  كيف  ؟  يسلك  كيف  ؟  يفكر 
التاهات  وما  ؟  يتعلمه  أن  يمكن  وما 
ما  ؟  لديه  تكون  أن  يب  التي  والقيم 
 .. ؟  يكتسبها  أن  يب  التي  العادات 
كل هذه اجلوانب وغيها يب أن يعني 
، فليس املحتوى جمرد  املنهج  با حمتوى 
هو  وإنم  واملعارف  القائق  من  جمموعة 
دراية  مع  النواحي  كافة  يتضمن  مركب 
كاملة بطبيعة املتعلم وإمكانياته ودوافعه 
أفضل  ع���  املنهج  تنفيذ  يتضمن  ب��م 

صورة ممكنة.
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يستعمل أهل لبنان ف كالمهم الدارج »َهْيَد« بمعنى هذا، وهو 
استعمل فصيح عند العرب قديًم جاء ف معاجم اللغة، ومنها 

ما جاء ف معجم  لسان العرب لبن منظور.
ب�)تأبهَّط  ب  امُلَلقهَّ القيس  ثابت  الشاعر اجلاهيل  قوُل   ومن ذلك 

رًشا(:
اِق  يا َهْيَد ما لك من شوٍق وإيراِق- ومر طيف ع� الهواِل طرهَّ

التفكير اإليجابي

ف  بل  ُتريد؛  ما  حتقيق  ف  دائًم  ليست  الراحة   .1
مدى إدراكك بالبكة فيم لديك.

ماضيك،  ع�  نظرة  تلِق  أن  عليَك  أحياًنا،   .3
وتبتسم برضا ع� ما وصلت إليه.

طوياًل،  ي��دوم  لن  فيه  أنت  ما  أن  علمت  إذا   .4
فال يعني ذلك أن المر ل يستحّق اجلهد والعناء 

والعمل للوصول إل ما تريد.
تفقده تكتسب شيًئا آخر. لذلك  5. مع كل يشٍء 

تذّوق قيمة ما لديك اليوم.
6. جمرد تعّثرك ل يعني أّنك فشلت.

7. ل ُيمكنك نْيل الن� أثناء ختطيطك لإلحباِط 
والزيمة.

ِم ف كل  8. ع� الرغم من عدم قدرتك ع� التحكُّ
م ف مواقفك  ما يري، إل أنه باستطاعتك التحكُّ

تاه ما يري. 
9. استخدم صاعات وإحباطات اليوم لتحفيزك 

بدًل من أن حُتزنك وتضجرك.

حبُّ أهل البيت
 )عليهم السالم( وسورة التكاثر

عبـــــــــارات 
َهـْيـــــــــــــــــــــَد

أخرَج الافظ القندوزي، عن الاكم البيهقي عن إبراهيم بن العباس 
الصويل الكاتب قال: كنا يومًا بني يدي عيل بن موسى الرضا )عليه 
السالم( فقال له بعض الفقهاء: إن النعيم ف الية الثامنة من سورة 

ِعيِم( هو املاء البارد. التكاثر )ُثمهَّ َلُتْسأُلنهَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النهَّ
فقال له اإلمام الرضا )عليه السالم(: )كذا فرسمتوه أنتم وجعلتموه 
ع� رضوب، فقالت طائفة: هو املاء البارد، وقال آخرون: هو النوم، 
وقال غيهم: هو الطعام الطيب، ولقد حدثني أيب، عن أبيه جعفر 
عز  اهلل  إن  وقال:  فغضب  عنده  ذكرت  هذه  أقوالكم  أن  حممد  بن 
عليهم  بذلك  يمّن  ول  به،  عليهم  تفّضل  عم  عباده  يسأل  ل  وجل 
عظمته  جلت  الالق  إل  يضاف  كيف  املخلوقني  من  مستقبح  وهو 
وموالتنا  البيت  أهل  حبنا  النعيم  ولكن  للمخلوقني؛  يرىض  ل  ما 
يسأل اهلل عنه بعد التوحيد هلل، ونبوة رسوله )ص� اهلل عليه وآله( لن 
العبد إذا واىف بذلك أّداه إل نعيم اجلنة الذي ل يزول(.  ينابيع املودة: 

ص111 - 112

السيدصادق ال طعمة واالستاذ محمد حسين االديب ، 
حمزة طاهر الزبيدي
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يَح!! ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِّ

ف ذلك اليوم الذي ُترشق فيه الرض بنور ربا، سيدخل الواء رئتّي عذبًا  كنسمت الفجر؛ 
حُمياه  ف  أبتسم  واشتياق،  لفة  بكل  املوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسُتفرُف 

وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهاًل بعودتك، اهاًل بعودتْك.

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

س��ورة  م��ن   )33  –  32( الي��ت��ني  ف 
ِف  ��واِر  اجْلَ آياتِِه  )َوِم��ْن  نقرأ:  الشورى 
ُيْسِكِن  َيَشْأ  إِْن   * كالعالم  اْلَبْحِر 
إِنهَّ ِف  َفَيْظَلْلَن َرواِكَد َع� َظْهِرِه  يَح  الرهِّ

اٍر َشُكوٍر( . ذلَِك َلياٍت لُِكلهِّ َصبهَّ
حني طرق هذا الكالم أول السمع ف 
ع� اإلسالم الول قبل 1433 سنة، 
السامع  يتخيل  أن  البدهيي  من  ك��ان 
الرشعة  مرشعة  الجم  كبية  سفينة 
الريح  سكنت  ف��إذا  ال��ري��ح،  تدفعها 
وظلت  السفينة  توقفت  اهلل  بمشيئة 
حراك،  دون  البحر  سطح  ع�  راكدة 
أما ف العصور الالحقة ع� زمن نزول 
وسائل  تطورت  فقد  الكريم  القرآن 
تسيي السفن ف البحر فأصبحت تسي 
فأصبحت  تطورت  ثم  الفحم،  بطاقة 
حتى  ت��ط��ورت  ث��م  ب��ال��دي��زل،  تسي 
أصبحنا نرى الن حامالت الطائرات 
والسفن الربية العمالقة تسي بالطاقة 
ذلك  من  الكريمة  الية  فأين  النووية، 
فاعل  ال��ق��رآن  ب��أن  نقر  ون��ح��ن  كله 

يوم  ال  العصور  مجيع  ف  وصحيح 
القيامة؟

ع�  تأِت  ل  الكريمة  الية  أن  نالحظ 
الريح  ذكرت  ولكنها   ، الرشعة  ذكر 
ف  ع��اش  ال��ذي  للسامع  هيأ  مما  فقط 
ال��رشاع  يتخيل  أن  الرشع���ة  ع��� 
أسكنت  فإن  تدفعه،  الريح  أن  ملعرفته 
الريح  السفينة وإن ذكر  الريح توقفت 
ع�  قاطع  لدليل  الرشعة  دون  فقط 
أن صياغة الية متت من حكيم خبي، 
السفينة  يوقف  ل  الريح  تسكني  لن 
كذلك  يوقف  بل  فحسب  الرشاعية 
تسي  التي  العمالقة  النفط  ناقالت 
التي  الطائرات  وحامالت  بالديزل 

تسي بالطاقة النووية كيف ؟
السفن  تسيي  ف  املستخدمة  الطاقة  إن 
سواء التي تستخدم مشتقات النفط أو 
إنم  النووية  الطاقة  تستخدم  التي  تلك 
املحركات  تشغيل  ف  طاقتها  تستخدم 
ال  الح��تاق  طاقة  حتويل  طريق  عن 
طاقة ميكانيكية تقوم بتحريك املراوح 

السفينة  أسفل  امل��وج��ودة  الضخمة 
اللف  ال  امل��اء  بدفع  امل��راوح  لتقوم 
ولكي  الم��ام.  ال  السفينة  فتتحرك 
من  ل��ا  لب��د  املحركات  ه��ذه  تعمل 
من  خيرج  الذي  الح��تاق  عادم  طرد 
أنابيب خاصة ع� شكل ريح مندفعة 
خ��ارج امل��ح��رك، مت��ام��ًا ك��م ي��دث ف 
حمرك السيارة حيث نجد أنبوب العادم 
مؤخرة  ال  املحرك  أسفل  من  يمتد 
عن  املتولد  الغاز  ينفث  لكي  السيارة 
الحتاق ف املحرك ال الارج ، ولو 
حدث وانسد جمرى العادم فإن املحرك 
أعظم  فإن  وإذًا  العمل،  عن  يتوقف 
سطح  ع�  راكدة  تظل  سوف  السفن 
بمشيئة  سكنت  الريح  أن  لو  البحر 
ع��وادم  أنابيب  ف  ي��ري  ما  لن  اهلل 

املحركات هو أيضا ريح.
ومن هنا نجد أن الية الكريمة ختاطب 
الوارد  الرشط  ويصدق  العصور  مجيع 
فيها حتى ع� أعظم السفن ف الع� 

الديث.

التي كان  تنفع الدوية  بالكامل ول  برد تسللت ال صدره واختفى صوته  بنزلة  املحامني قد أصيَب  يذكر أن احد 
يصحبها كم فشل الطباء ف معاجلته وكان الوضع يتطلب الراحة.. انا ازمة حمرجة.. لن عنده مرافعات ف املحكمة.

اشار احد اصدقائه ان يذهب ال احد الذين يبيعون العشاب فذهب ال رجل عجوز يتطبب عنده الناس بمواد حملية 
من قبيل العشاب فشكا اليه الالة فأمر بمء دافئ واخرج مسحوقًا ابيض بقدر نصف ملعقة شاي القاه ف املاء وامره 

برشبه وما ان رشبه واذا بدقيقتني عاد صوته بأحسن من ذي قبل وشكره. 
امللفت ف المر كلم طلبنا منه كمية من هذا املسحوق رفض كم رفض اعطاءنا اسمه .. بعد فتة مات فسألنا اولده 

فقالوا انه يملك الكثي من هذه الدوية واسمئها ولكنه ل يدثنا ول يعلمنا.. مات وماتت معه معلوماته..
)زكاة العلم نرشه(، )خيكم من تعلم العلم وعلمه(، )وفوق كل ذي علم عليم( – يوسف/76-.

  علي ناجي المعدلزكاُة العلِم نشرُه..!!
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دعاء اإلمام الحسن )عليه السالم( في القنوت

ؤوُف الملُك الَعطوُف  بُّ الــــرَّ ــــك الرَّ ألّلُهمَّ إنَّ
ــــن المألــــوُف، وأنَت ِغيــــاُث الحيراِن  الُمتحنِّ
الِّ المكفوِف، تشهُد  الَملهوِف، وُمرِشــــُد الضَّ
ين َكمشاهدِتَك أقواَل  خواطَر أســــراِر الُمِسرِّ
باِت علِمَك في بواطن  الّناطقين، أسأُلَك ِبُمَغيَّ
ي على  ين إليك، أن تصلِّ أسراِر سرائِر الُمسرِّ
ٍد وآله صالًة َيسِبُق بها َمن اجتهَد ِمن  محمَّ
ميَن، وَيَتجاوز فيها َمن َيجتهد من  المتقدِّ
ريــــن، وأن َتِصل الــــذي بيننا وبينك  المتأخِّ
ِصَلَة َمْن َصَنعَتُه ِلنفسَك واصَطَنْعَتُه ِلَغْيِبك، 
َنــــن، وال وارداُت  فُه خاطفاُت الظِّ فلــــم َتتخطَّ
نيا ُمطيعين،  الِفَتــــِن، حّتى نكوَن لك في الدُّ

وفي اآلخرة في جواِرَك خالديَن.


