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كلمة التحرير

الجوارُح ستشهُد

َذَن َلُكْم َوإِن ِقيَل َلُكُم  ْ َتُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُي��ؤْ َف��إِن لَّ
ُ بَِم َتْعَمُلوَن َعِليٌم }النور/28{  اْرِجُع��وا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم َواللَّ
 ُ ُكْم َواللَّ ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَ َمْسُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع لَّ لَّ
وا ِمْن  ْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ َيْعَل��ُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن }النور/29{ ُق��ل لِّ
َ َخبٌِي بَِم َيْصَنُعوَن  ْم إِنَّ اللَّ َفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى َلُ َأْبَصاِرِهْم َوَيْ
َفْظَن  ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْض��َن ِمْن َأْبَصاِرِه��نَّ َوَيْ }الن��ور/30{ َوُق��ل لِّ
ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَل  ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِ
ُجُيوِبِنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو 
َأْبَنائِِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواِنِنَّ َأْو َبنِي َأَخَواِتِنَّ 
َجاِل  ابِِعنَي َغْيِ ُأْوِل اْلِْرَبِة ِمَن الرِّ نَّ َأِو التَّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمُنُ
ْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ  ِذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَل َعْوَراِت النَِّس��اء َوَل َيْضِ ْفِل الَّ َأِو الطِّ
ُكْم  ا اْلُْؤِمُنوَن َلَعلَّ َ ِ َجِيًعا َأيُّ ِفنَي ِمن ِزيَنتِِهنَّ َوُتوُب��وا إَِل اللَّ لُِيْعَل��َم َما ُيْ

ُتْفِلُحوَن }النور/31{ 

سورة النور

) 28 ( ف��إن ل ت��دوا فيها أح��دا يأذن لكم ف��ل تدخلوها حتى 
ي��ؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ول تلحوا هو أزكى 

لكم والل بم تعملون عليم .
) 29 ( لي��س عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غي مس��كونة فيها 
متاع لكم اس��تمتاع لكم تقيكم من احلر وال��رد وإيواء الرجال 

واجللوس للمعاملة .
 ) 30 ( يغض��وا من أبصارهم أي م��ا يكون نحو حمرم ويفظوا 

فروجهم أي من النظر الحرم ذلك أزكى لم أطهر.
) 31 ( وق��ل للمؤمن��ات يغضض��ن م��ن أبصاره��ن ويفظ��ن 

فروجهن  النظر .

تفسيرالسورة

قد نقرأ آيات احلوار بني اخلي والرش يف القرآن الكريم واخلي متمثل بالل عز وجل وانبيائه واوصيائه وملئكته 
والرش هو الشيطان واتباعه ، فاحرص عل ان يكون عملك بارادتك وبعقلك واسأل قبل ان تلك ول تقتحم 

ما ليس لك به علم وان كان ما يرتتب من اثر يسء عل نفسك اهون من الثر اليسء الذي يرتتب عل غيك 
الل  يستنطقها  فاجلوارح  بارادتك  تتحدث  يوم الحرش سوف ل تكون يف جلسة حوارية  فانك   ، بسببك 

عز وجل قبل ان تفكر بالتريرات ، واعلم أن أي عمل غرر بك وقمت به لربم سيكون لك نصيب من 
العقوبة وان كانت اقل ممن غرر بك ، ودائم تذكر ان ماحتب لنفسك هو لغيك كذلك ، حبَّ لخيك 
ما حتبُّ لنفسك ، ومن يعمل عل الفاحشة بحق الخرين هو يب الفاحشة لنفسه ولذويه وبمنتهى 

النانية .
ول افضل من مواقف التسامح والسرت فانا اخلطوة الول يف تغيي ذاتنا نحو الفضل ول نامل من 

الخرين ان يغيونا فنحن اول بانفسنا.
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 الشيخ الكربالئي: يجب أن ال يكون هناك اهتمام بالعلم 

على حساب تربية النفس وال االهتمام بالجانب األخالقي 

مع التقصير في الجانب العلمي

اجهزة تبريد »نسيم الوارث« بقدرات كبيرة
 تتالءم مع االجواء العراقية..

النجاح وعلّو الهّمة

التنمية البشرية من منظور أهل البيت) عليهم السالم( 

ما هي الممارسات السلبية 
التي تؤثر على وحدة األسرة والمجتمع..؟



جدًا،  كبية  بمشكلة  الدنيا  يف  نعيش 
وقد نغفل، لعّله من أكثر الشاكل التي 
نحُن  بنا،  ياط  عم  غفلتنا  هي  با  نمرُّ 
نملُك وقتًا حمّددًا خلروِجنا من هذه  ل 
كتاب  هو  الكتاَب  ه��ذا  وأن  الدنيا، 
فيه  اختص  وتعال  تبارك  فالل  األجل، 
فقط، وترانا نحث اخلطى يف هذه الدنيا 
فقد  شّتى،  ومطامح  متفاوتة  بمطامع 
رسعان  وت��ران��ا  نخطئ،  وق��د  نصيب 
نتمنى  مواطن  عل  أقدامنا  نضع  ما 
منها  ح��ّذر  الدنيا  وه��ذه  تكن،  ل  أن��ا 
ليس  التحذير  وهذا  واألئمة،  األنبياء 
أن  بل  الدنيا،  يف  الصاحلة  األعمل  من 
الدنيا،  خلل  من  إل  تنال  ل  اآلخ��رة 
ولكّننا  اآلخرة،  إل  وقنطرة  فهي جرس 
نعرف  ول  نغفل  أمورنا  من  كثي  يف 
الوجود  هذا  بركات  من  نستفيد  كيف 
عندما أخرجنا الل تعال من حمو العدم 
كيف  نعرف  ول  ال��وج��ود،  ن��ور  إل 
نستفيد من ذلك، وترانا حّتى لو علمنا 
يف بعض احلالت أننا ل نعمل وإل لو 
سألنا أنفسنا واحدًا واحدًا، فنقول: هل 
يف  خالدًا  ستبقى  أّن��ك  ضمنة  هنالك 

الدنيا؟
سيجيب: كّل.

- هل هنالك ضمنة أن أعمَلك بكّل ما 
صدر منك كانت يف طاعة الل؟

اجلواب سوف يكون: كل!.

إن طموحنا يف القادم من األيام، أن الل 
سنوات،  عرش  ثلث،  سنة،  لنا  يكتب 
استعداد وإعداد  نعلم، فهل هنالك  ل 
إيمنًا ل  أننا نؤمن  حقيقي لذلك؟، مع 
اليوم،  ذلك  إل  مصائرنا  أن  فيه  شّك 
اآليات  بعض  ذكرنا  قد  اليوم،  وذلك 
النسان  يتصّور  عندما  بحيث  الرعبة، 
البيان  بليغ  من  وهذا  يرتعب،  الشهَد 

تلك  ي��ص��ّور  أن  ال��ق��رآن،  وإع��ج��از 
أمام  يقف  الن��س��ان  بحيث  الشاهد 
اخلوف  وهذا  مرتعد،  خائف  وهو  الل 
وهذا الرعب ناشئ من عدم وثوقه مما 
سيقدم عليه، فعندما ذلك الكتاب أمام 
من ياسبنا حقيقة نحن سنكون يف أتم 

تشخص  يوم  فذلك  الوجل،  حالت 
فيه األبصار، وتكاد تنخلع القلوب من 
مواطنها، والل تعال يأمر اللئكة وتنفخ 
يف ال��ص��ور ون��خ��رج م��ن األج���داث، 
هذه  استثناء،  بل  جيعًا  وسنحاسب 
النسان  تصّور  فلو  الرعبة،  الشاهد 
عن  ختتلف  اآلخ��رة  ون��ار  النار،  ليب 
فيها  يوضع  فالذي  بالكلية،  الدنيا  نار 

َنِضَجْت  َم  )ُكلَّ يعّذب  وإنم  يموت  ل 
َها(. ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَ ُجُلوُدُهْم َبدَّ

هذه أمهاُت السائل، وعل النسان أن 
باب واضحة،  تعال من  الل  إل  يدخل 
يعمل،  أن  العتقاد  إل  إضافة  وعليه 
لكن  يستغفر،  ويرجع  يذنب  قد  نعم 

مستقاة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف، بتاريخ 16/ 3/ 2018

ْكَرٰى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن« »إنَّ الذِّ



السمة العامة حلياته أنه إنسان مستقيم، 
فنحن نحب الدنيا والنبي األكرم الذي 
كان حريصًا علينا أكثر من حرصنا عل 
أنفسنا فهو )َأْوَل بِاْلُْؤِمننَِي ِمْن َأنُفِسِهْم( 
)حّب  وآل���ه(:  عليه  الل  )ص��ل  يقول 
نحن  وواقعًا  خطيئة(،  كلِّ  رأس  الدنيا 
نحب الدنيا، ولكل منا إذا أراد أن ينام 
يف  مرشوعه  هو  ما  لنجّرب  معكم  وأنا 
غد؟، فسرتى مرشوعه يف أمور الدنيا، 
غائبًا  إما  اآلخ��رة  يف  مرشوعه  هو  وما 
متواضعة  مئوية  نسبة  يمثل  أو  متامًا 
التواضع  الئوية  النسبة  وه��ذه  ج��دًا، 
جدًا قد تكون حمفوفة بالُعجب والرياء 
يشء  لنا  يبقى  ل  وبالنتيجة  والتكّر، 
أصًل، فالنسان عندما يعظ فلبد وأنا 
وعندما  أتعظ،  أن  لبد  معكم  التكلم 

أعظ فأنا أنقل ما جاء به األنبياء واألئمة 
ألننا سنحاسب.

المام السجاد )عليه السلم( مر عندنا 
قبل أكثر من مخس سنوات وحتديدًا يف 
إلِي  )َيا  جاء:  عرشة،  السادس  الدعاء 
َلْو َبَكْيُت إَلْيَك َحتَّى َتْسُقَط َأْشَفاُر َعْيَنيَّ 

، َواْنَتَحْبُت َحتَّى َيْنَقِطَع َصْوِت، َوُقْمُت 
َلَك  َوَرَكْعُت  َقَدَماَي،   َ َتَتَنرشَّ َحتَّى  َلَك 
َلَك  َوَس��َج��ْدُت  ُصْلبِي،  َيْنَخِلَع  َحتَّى 
ُتَراَب  َوأَكْلُت  َحَدَقَتاَي،  َأ  َتَتَفقَّ َحتَّى 
َماَء  ْب���ُت  َوَشِ ُعْمِري،  ُط��وَل  الْرِض 
ِخَلِل  يِف  َوَذَكْرُتَك  َدْهِري  آِخَر  َماِد  الرَّ
َأْرَف��ْع  َلْ  ُث��مَّ  لِ��َس��اِن  َيِكلَّ  َحتَّى  َذلِ��َك 
ِمْنَك  اْستِْحَياًء  َمِء  السَّ آَف��اِق  إَل  َط��ْريِف 
َواِح�َدة  َئة  َسيِّ َو  حَمْ بَِذلَِك  اْسَتْوَجْبُت  َما 
ِمْن َسيِّئ�اِت(، حقيقة أن وضعنا خميف، 
فالدنيا  وج��ل،  عل  ونحن  وم��ري��ب، 
خّداعة  العام  بعنوانا  شك  ل  أخوان 
فليس  الدنيا،  يف  معنا  الشيطان  وعمل 
له ُشغل إل الغواء، وعمله معنا ليس 
هو  وإنم  خملص،  خلٍّ  أو  صديق  عمل 
يستأنس  ال��ذي  الغوي  الغاوي  عمل 
إذا اتبعناها ويترأ منا يوم القيامة، ألّنا 
)قل  فيترأ،  العذاب  أه��وال  سيشاهد 
دعوتكم  أنني  إل  ذنب  من  ل  كان  ما 
األئمة  م��ع  ف��ال��ك��لم  فاستجبتوا(، 
)صل  األكرم  والنبي  السلم(  )عليهم 
جريل  عليه  نزل  الذي  وآله(  عليه  الل 
َلَك  َفَتْحَنا  ��ا  )إِنَّ فقال:  السلم(  )عليه 
ِمن  َم  َتَقدَّ َما   ُ اللَّ َلَك  لَِيْغِفَر  بِيًنا  مُّ َفْتًحا 
رسول:  يا  له  فقيل  َر(،  َتَأخَّ َوَما  َذنبَِك 
لا تصيل؟، أليس الل تعال قد غفر لك، 

قال: أفل أكون عبدًا شكورا.
إياه  تعال  الل  منحنا  الذي  العقل  هذا 
جعلنا  وإن���م  يشء،  ل  مقابل  ليس 
تعال  الل  ألن  فعل  أي  عن  مسؤولني 
أفل  تعقلون،  )أفل  البهائم،  عن  مّيزنا 
فالعقل،  األل��ب��اب(،  أول  تتفكرون، 
العقل،  من  أفضل  بيشٍء  الل  ُعبد  وما 
بعض  يف  نحن  وأعزائي،  أخ��وت  إذن 
ويصيل  يصوم  اجلميع  مت��ام  احل��الت 
لنا،  الل  كتبها  ف��روض  وه��ذه  وي��ج 

ولكن لبّد من ورائها يشء، فالنسان 
عليه أن يلتفت إل خطورة ما نحن فيه، 
فلم يفهم األنبياء الدنيا )حاشاهم( ول 
األئمة ول العلمء ول الصلحاء، كانوا 
يلجئون  وكانوا  دقيقًا  فهًم  يفهمون 
إل  نلجأ  ل  أننا  ومشكلتنا  الل،  إل 
الرغبات  من  الكثي  واحتوشتنا  الل، 
ل  وجعلتنا  والحسوسات  واللهيات 
قد  مواطن  يف  إل  الل،  خمافة  نستحض 
المام  كلمت  بعض  ولذلك  تذكر،  ل 
السجاد قد ل يفهمها البعض ل ألنم 
سليم،  فذهنه  الذهن  يف  مشكلة  لديم 
أن  الرتبية،  يف  مشكلة  عنده  ولكن 
الم��ام  وحديث  قضّية  عل  ي��رتَب  ل 
أيدي  تناولته  من  مقام  )هذا  السجاد 
فل  اخلطايا(،  أزّم��ة  وقادته  الذنوب، 
ول  يقرأ  فهو  الكلم  هذا  معنى  يعرف 
التنويه  أح��ّب  ولذلك  ق��رأ،  إن  يفهم 
ابتعدنا عن الل تعال  أننا كّلم  والتنويه، 
حتل  أن  يمكن  ول  مشاكلنا،  زادت 
أدعوكم  ولذا  أخرى،  بمشكلة  مشكلة 
والكثي  الدعاء،  جمالس  من  أكثروا  أن 
جمالس  لقامة  يوفقون  ممن  األخوة  من 
وما  السلم(  )عليه  الشهداء  سّيد  ذكر 
فيها من الفضل العظيم أودُّ أن يضاف 
والتعامل  اجلمعي،  الدعاء  جمالس  لا 
حقيقي،  تعامل  األدع��ي��ة  فقرات  مع 
ل  الدعاء  من  فرغ  إذا  النسان  بحيث 
يذهب إل خلف ما بّينه الدعاء بعدما 
ينتهي الجلس مباشًة، ولبد أن يبقى 
واألئمة  منجيات،  وه��ذه  األث��ر،  فيه 

حريصون علينا.

صدى الجمعة



قد  مشكلة  ع��ن  أحت���دث  أن  أود 
بحاجة  وهي  جمتمعنا،  يف  تفاقمت 
ال مزيد من اجلهد، أل وهي مشكلة 
حالة  وه��ي  ك��ث��رت،  التي  ال��ط��لق 
أن  تستوجب  جمتمعية،  اجتمعية.. 

نقف عند بعض النقاط بشأنا.
يتحملها  التي  النقاط  من  هذه  بدءًا 
حتتاج  ألنا  ل��اذا..  وسأبني  الجتمع 
ال جهد عام يف حلها.. انتم تعلمون 
يف  كثيًا  رّغ��ب  القدس  الشارع  ان 
هي  الرسة  وه��ذه  الرسة،  تكوين 
واحلاجة  الجتمع،  يف  الول  النواة 
عند  الفطرية  للنزعة  األس��اس��ي��ة 
النسان، كل مّنا فتح عينيه يف أرسة، 
ان كانت  يبدأ النسان  وهذه الرسة 
كان  وان  لبنها،  من  يرتضع  حّية  أّمُه 
والده حيًا يسمع منه كلمت الطراء 
 ،ً رجل   ً كامل  يراه  ان  ال  والشوق 
والبنت كذلك تسمع من أّمها.. هذا 
القدس  الشارع  اهتم  اأُلرسي  اجلو 
به كثيًا، حتى دخل يف خصوصيات 
خصوصيات  يف  دخل  بل  الرتبية.. 
كذا  يسمى  فلنا  أن  ورّغب  التسمية 
البعض  يسمى كذا.. ويسأل  فلنا  و 
األئمة ماذا أفعل ؟ المام يبني افعل 

كذا وكذا.
بعض  يف  الرسي  البناء  ه��ذا  اآلن 
اخوان  ارجو   .. يتصدع  بدأ  جمالته 
انا  ال��ك��لم،  فضول  م��ن  ليس  ه��ذا 
ول  سيايس،  مطلب  عن  أحت��دث  ل 
أحتدث عن مطلب اقتصادي، احتدث 
كّنا؟  أين  عّنا..  أحتدث  انفسنا..  عن 

ننام  ان  جي��ب  ل  أصبحنا؟  وكيف 
مسؤولية،  هناك  الشاكل..  هذه  عل 
اآلن  سلبًا  ينعكس  وض��ع  وه��ن��اك 
ونحن  الشاكل،  من  هائل  كّم  عل 
وبناء  أفكار  مسؤولية  الثمن..  ندفع 
وزر  يتحمل  الجتمع  وس��ذاج��ة.. 
والغريبة  الداجنة  الف��ك��ار  بعض 
ان  عليه  الكل  وبالنتيجة  والنشاز، 

يتحمل السؤولية.
الجتمع،  نواة  هي  التي  األرسة  هذه 
للمجتمع،  قادة  فيها  سيرتبى  والتي 
يسعون  ن��اس  للمجتمع..  وعلمء 
تتصدع  تبدأ  با  واذا  البلد،  يبنوا  ان 

وتنهار.. لاذا؟! 
ان  أستطيع  ل  أنا  وقطعًا  ألسباب.. 
أحيط بجميع السباب بذا الوقت، 
وقد يؤجل البعض من هذه األسباب 

ال فرصة اخرى..
الناشئ  والختيار  السيئ،  الختيار 
عند  او  ال��زوج��ة  عند  الطمع  م��ن 
هذا  ينهار  م��ا  ورسع���ان  ال����زوج، 
منهم  ك��ل  يظفر  ان  بعد  الخ��ت��ي��ار 
اموال،  بيت،  الطمع..  من  بحاجته 
للزواج..  الدافع  هو  ه��ذا  ذه��ب.. 
لبناء  صحيح  أساس  يوجد  ل  فإذن 
هذه العلقة، وقطعًا اذا كان الساس 
يدث  أن  يمكن  ل  هش؛  رمل  من 
ان  تذهب سيقال لك  اينم  بناء..  أي 
وأساسًا  هشًا،  أساسًا  كان  الساس 

فاشًل. 
اما تسألني من أين جاء هذا الطمع.. 
من  نفسها..  تسأل  أرسة  كل  حقيقة 

مشهدًا  رأي���ِت  الطمع؟   ج��اء  أي��ن 
به! سافرت ال دولة  وتأثرت   ً متثيليا 
وتأثرِت! قرأِت كتابًا وتأثرِت! هناك 
ام تساعد عل هذا، وهناك اب يساعد 
عل هذا! ل أدري قد تكون السباب 
النتيجة  لكن  بعضها،  او  كهذا  كلها 
عل  الختيار  جير  ل  ال��زوج  هذا  ان 
موازين  هي  وانم  صحيحة،  موازين 
ايضا  وال��زوج��ة  ه��ّش��ة،  الول  م��ن 
بعناوين  تقبل  أح��د..  بكل  تقبل  ل 
حمددة، والال هو احلارض دائًم.. ماذا 
ينتج؟! مودة غي موجودة، وحمبة غي 
ال  الزوجان  سيسعى  بل  موجودة.. 
عدم تكوين طفل أصل ً ألنم يريان 
مؤقت  مرشوع  هو  ال��رشوع  هذا  ان 
وتذهب  يريد  بم  يظفر  ما  رسع��ان 
تريد  بم  تظفر  بالعكس  او  الزوجة 

ويذهب الزوج.
لو انقل لكم ارقام الحصائيات وهي 
انا  الكلمة..  بمعنى  مرّوعة  ارق��ام 
اتكلم بذا الوضوع.. وأنا اريد شيئًا 

منكم اآلن.. الكل عليه مسؤولية.  
رب  تفّرغ  عدم  األسباب  من  ايضًا 
الرسة  رب  حقيقة  للبيت،  األرسة 
الشديد غي  يف هذه الزمنة لألسف 
موجود يف الرسة،  حتى وان كان يف 
البيت غي موجود يف الرسة، منشغل 
البيت خلف  بملهّيات كثية، ويرتك 
نفسه،  ونسى  موقع  ال  دخل  ظهره، 
ونسى ربه، ونسى ارسته، ونسى كل 
يأت  يشء، وقىض ساعات وساعات 
صباحًا ال الدائرة او الوظيفة وعيناه 

خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
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ل تشبعا من النوم. 
تتم  ل  الزوجة  باألرسة،  يتم  ل  فهو 
ال  بالنتمء  يشعران  ف��ل  ب���األرسة، 
الرسة، التفتوا ل يشعران.. وبالنتيجة 
ضيوفا  اولدا  سيكونون  الولد 
كان  ف��إذا  أبناء،  يكونوا  ان  مما  أق��رب 
كذلك الزوجان ل يشعران بقيمة هذا 
بالودة  وجدانيًا  يشعران  ول  السكن، 
فيم بينهم، ألنه كل منهم مشغول بيشء 
مهم  اآلخر  اليشء  هذا  وقطعًا  آخر.. 
هذه  ارسته،  من  أفضل  ليس  هو  يكن 
القوم حتى  وانت اخذت وجوه  ارسة 
مهمة؛  القضية  تكن  ل  فلو  ختطب، 
ختطب  ان  بمجرد  الناس  زامحت  لاذا 
يف  والرسة  ح��ال  يف  ان��ت  وت��ت��زوج 

حال.. لاذا؟! 
ألن هذا الحرتم غرق يف امور اخرى، 
الرباط  هذا  اين  الرسة؟  قداسة  فأين 
مع  ال��ق��دس؟   بالرباط  يسمى  ال��ذي 

األسف غي موجود.
كل  انشغال  الخ��رى  األس��ب��اب  من 

الزوجني او البعض بالعايص.. 
األرس،  تقرع  أصبحت  الشكلة  هذه 
يكرتث  ل  فهو  بالعايص  انشغالم 
انا  يشء..  م��ن  يتوجس  ول  ب��يشء، 
اللتزام  عل  أكدت  الول  اخلطبة  يف 
السلم،  عليهم  البيت  اه��ل  بتعاليم 
اق��رأوه  الثمل  مح��زة  ايب  دع��اء  اق���رأوا 
شهر  تنتظروا   ول  العادية،  الي��ام  يف 
يلل  كيف  الم��ام  سرتون  رمضان.. 

األشياء؟ كيف يتعامل مع العصية؟
التفتوا  العايص..  يرتكبان  الزوجان 
ايضًا  ألن��ه  اآلخ��ر  منهم  كل  يسامح 
شيك له يف العصية فل يتم بيشء.. 
عندما يدد البيت بالطلق والنفصال 
يف  غرق  ألنه  عادي،  جدًا  األمر  عنده 

بحر اآلثام.. فل يمه يشء آخر.
بسلوكيات  ال��ش��ك  ح���الت  بعض 
مدّمر،  شك  وهذا  باآلخر،  منهم  كل 
حكم  ابعثوا   .. اخوان  مشكلة  وهذه 
من أهلها، وحكم من أهله هذه مسألة 

بدأت تقل كثيًا لألسف الشديد. 
انا أعرتف ان الطلق يف بعض احلالت 
حٌل لشكلة ل حُتَل إل به.. لكن جزمًا 
ان اكثر الشاكل الوجودة هي مشاكل 
من  أول  األرسة  عل  احلفاظ  شكلية، 
ان يفرتق الزوجان، هذه مسألة الدفع 
ال الطلق مسألة خطرة جدًا، والدفع 
الهمة..  السألة  ه��ي  الص���لح  ال 
لوجود  للطلق  تدفع  الهن  بعض 
ال  ادفعوا  القوم  وجوه  مادية،  فائدة 
عام  جو  هناك  فليكن  األرسة..  بناء 
ذات  إصلح  وعل  األرسة،  بناء  عل 
ال��ب��ني، وه���ذا اجل��و ت��ش��رتك ب��ه حتى 
ظاهرة  الطلق  الرسمية..  الؤسسات 
يف  الطلق  ال  يلجأ  النسان  خميفة.. 
ظرف.. آخر العلج الكي، أما بمجرد 
مزاج  واختلف  هذه،  مزاج  اختلف 
من  وهناك  الطلق،  ال  يسعيان  هذا 
جدًا،  خطي  أمر  فهذا   ، عليه  يشّجع 
ان  الكر،  والخ  الحرتم،  الب  عل 
األم  وعل  األم��ور،  للمة  باتاه  يدفع 
األمور  للمة  باتاه  تدفع  ان  الكريمة 
أتفه  ع��ل  ال��ن��اس  توّسطون  انتم   ..
ل  ل��اذا  للحل..  والشياء  السباب 
والص��لح  للحل  الناس  توّسطون 
تستنكفون  لاذا  الزوجني،  مشاكل  يف 
بالصلح،  الشكلة  هذه  حتّلوا  ان  من 
هذه  حُتَل  ان  من  منها  تستنكفون  ول 
هو  ما  والطلق،  بالنفصال  الشاكل 

الوجه يف ذلك؟
يف  مهمة  الرسة  ع��ن��وان،  األرسة 
ُقلت  وان��ا  اأُلرس..  نحتاج  جمتمعنا، 
واُذّكر وُاسّلم عل المهات صاحبات 
التي  احلجور  هذه  الطاهرة..  احلجور 
انتجت هذا الذي اعطى دمه ووجوده، 
ربّته عل  متمسكة  يعش يف ارسة  ل  لو 
البلد؛  الشهامة وعل حمبة  النبل وعل 

لا حصل الذي َحصل. 
الصبية  بعض  نجد  احلرمني  بني  هنا 
بقليل..  أكثر  أو  سبع سنوات عمرهم 
يدفعون  ابوك؟!  أين  أّمك  أين  نسأله 

ب���م.. وال��ه��م أن 
تأتيني بمل..!!

السألة  أخ���وان  ي��ا 
تكون  ان  من  أكر 

ما  ت��رون  ل  انتم  شخصية..  قضية 
السطور..  حتت  ما  ت��رون  ل  ي��دث، 
الرسمية..  وشبه  الرسمية  الؤسسات 
هذه  ما  الشكلة..  ه��ذه  حلل  اسعوا 
الناس؟  يتنافس با  التي  العالية  الهور 
هذه  ابنتك،  ه��ذه  اجل��ش��ع..  ه��ذا  م��ا 
تاريًا  مرشوعًا  ليست  هذه  كريمتك، 
من  حفنة  ورائ��ه  من  تكسب  ان  تريد 
اين  ابنتك  بعد ذلك  الال؟ ول يمك 
هذه؟  علمكم  من  الدائرة..  با  تدور 
من قال ان هذا يشء حسن؟ ومن رّوج 

له؟
انتم ل تفهمون األشياء، هذه ابنتك.. 
احلياة،  ش��ؤون  تعرف  ل  كريمتك، 
تتاجر  وأن��ت  تعّلمها،  أن  جيب  ان��ت 
ان  اخشى  تعجز،  الكلمت  والل  با! 
كل  يرتكون  ال��وض��وع..  عن  نخرج 
وراء  ويركضون  ظهورهم  وراء  يشء 
العباد  أفسدت  التي  ال��رّته��ات  ه��ذه 
النسمة  هذه  الرسة..  هذه  والبلد.. 
تتكون  عندما  با  تعال  الل  يفرح  التي 
ارسة، النسان يشفع.. جيمع بني امرأة 

ورجل، وجيمع بينهم باحللل.
اخوان الطلوب منكم رجالً  ونساًء.. 
ابنته  مّنا  كل  األرسة،  بناء  عل  ثقّفوا 
بذه  اجل��و  توفي  كيفية  لكن  عزيزة، 
ال��ذي  باألسلوب  ليس  ل��ا..  ال��ع��ّزة 
لكم  فقالوا  خدعوكم  ب��ه..  نسمع 
ذلك.. لبد ان نثّقف عل بناء الرسة، 
للموا  البني،  ذات  اصلح  يف  اشفعوا 

الرسة، وللموا الولد من الضياع.
منظمة  خطيب..  ع��ش��ية..  رئ��ي��س 
ثقفوا  مسؤولون  انتم  م��دن،  جمتمع 
الناس عل للمة اأُلرس.. وما أحوجنا 

ال بناء ُارسنا. 



من وحِي خطبِة الُجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهرمشكلُة الطالق 

يعدُّ مرشوع تكوين األرسة برباط الزواج 
الجتمعات  بناء  يف  أول  لبنة  القدس.. 
وقانونية  شعية  أس��س  عل  ومتاسكها 
ورفاهيتها،  وتطورها  رقيها  أج��ل  من 
وم���رشوع ال����زواج أك��ي��د م���رشوع خي 
الناس،  آثار يف حتصني  له من  لا  وبركة،  
الوقوع  م��ن  الجتمع  حتصني  وبالتال 
األرسي،  التفكك  ال  ال��ؤدي  الث��م  يف 
طبعًا  وعكسه  الجتمعي،  والنحلل 
عند  البغوضات  أشد  من  وهو  الطلق 
صلح  م��دى  يتوقف  لذلك  تعال،  الل 
مثل  فهم  مدى  عل  الجتمعات  فساد  أو 
هذه الجتمعات لألسس الصحيحة التي 
ينبغي أن يقوم عليها هذا الرشوع البارك 
بنيانه،  عليها  ويبني  ال��زواج(،  مرشوع   (

وحسب تعاليم الرشيعة القدسة. 
)أسباب ومسببات(

تتباين األسباب يف حدوث مثل هذا األمر 
الؤسف وأعني به )الطلق( تباينًا كبيًا، 
علجه  يمكن  التي  التافه  الصغي  منها 
لآلخر،  التفهم  بعض  ببذل  بسهولة.. 
بسعي  أو  والتنازل،  التسامح  وحماولة 
طرفيه  بني  اجلهود  لبعض  اخليين  وبذل 
تقريب  اجل  من  والزوجة  ال��زوج  ومها 
مصاحلة  وعقد  التقاطعة،  النظر  وجهات 

بينهم.
ومنها الكبي الستعيص، لكنه عل العموم 
يدث الطلق بعد أن تغلق جيع مسالك 
والرأة،  الرجل  بني  والتفاهم  الصلح 
ممكن،  حل  كآخر  التفريق  ق��رار  ويتخذ 
لطرف  )البرت(  الطبي  الستئصال  يف  كم 
من اطراف النسان بعد اليأس من شفائه 

بالعقاقي.

وبشكل  بالضورة  األسباب  هذه  لكن 
البداية  منذ  فهم  سوء  يف  ستنحرص  عام 
قبل  من  أو  الزوجني  أهل  قبل  من  سواء 
الصحيحة  لألسس  أنفسهم  ال��زوج��ني 
مرشوع  عليها  يقوم  أن  جيب  كان  التي 
الزواج من األساس، وعدم قدرة التفهم 
أحدمها  الزوجني  بني  والتقدير  والساحمة 
الوقوف  يف  السعي  عدم  ونتيجة  لآلخر، 
أن  قبل  أوًل  الصغية  الشكلت  بوجه 
أو  ال��زوج  أه��ل  األه��ل..  قبل  من  تكر 
الزوجني  بني  تفاقمها  وقبل  ال��زوج��ة، 
السدود،  الطريق  هذا  مثل  ال  ووصولا 
بينهم من  العقد واحلل  أهل  وعدم سعي 
أجل اصلح ذات البني من طرف الزوج 
العلقة  هذه  انيار  من  للحد  الزوجة  أو 

األرسية.. وهدم هذا الرشوع البارك. 
كبي  بشكل  الطلق  حالت  تفاقم  ومع 
لريب  الراهن،  الوقت  يف  الجتمع  يف 
مثل  لدراسة  ملّحة  حاجة  هناك  باتت 
احللول  وضع  وحماولة  األسباب،  هذه 
عل  تقع  مسؤولية  وهي  لا،  والعاجلات 
الظاهرة  ه��ذه  من  للحد  اجلميع  عاتق 
الجتمع  ح��ارض  عل  واخلطرة  الؤسفة 

ومستقبله.
)وسائل التصال(

بذه  التطورة..  التكنلوجيا  ق��دوم  مع 
الرجميات  وه���ذه  احل��دي��ث��ة،  التقنيات 
ال��خ��ت��ل��ف��ة، ع���ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
وغزوها  وغيه،  بوك(  فيس  الجتمعي) 
حياتنا الجتمعية، دونم حتصينات ثقافية 
شبابنا  عل  خطورتا  من  للحد  مسبقة، 
وعل  بل   .. اخلصوص  وجه  عل  وبناتنا 
بروز  تسببت  مما  الجتمع،  فئات  عموم 

الكثي من الظواهر السلبية يف الجتمع. 
لشك إن هناك اجيابيات يف موضوع هذه 
لكن  الرجميات،  وهذه  احلديثة  األجهزة 
الفارقة الؤسفة إن هناك الكثي من الناس 
يرتك الجيابيات، وينغمسون يف سلبياتا 

فقط!.
تعد  باتت  التقنيات  هذه  مثل  فإن  لذا   
ظاهرة  تفاقم  أسباب  أه��م  من  واح��دة 
األرسة  أف���راد  ب��ني  اخل��لف��ات  تأجيج 
يف  ع��م��وم��ه  يف  الجتمع  أو  ال���واح���دة 
من  الكثي  وحصول  ال��راه��ن،  الوقت 
ذلك،  نتيجة  الطلق  وحالت  الشاكل 
باتت تسببه  لا  فعًل،  وبإحصائيات خميفة 
سوء  من  الكثي  من  الرجميات  هذه  مثل 
األرسة  داخل  والتدابر  والتقاطع  الفهم 
ب��ني ال��زوج��ة وزوج��ه��ا، او ب��ني ال��زوج 
اخللفات  تفاقم  بعد  وت��ؤدي  وزوجته، 
الطلق،  ح��الت  من  الكثي  ال  بينهم 
تقصي  أو  امه��ال  أو  أبالية  ل  نتيجة  أو 
بواجبات أحدمها تاه اآلخر أو بواجباته 
بينهم،  الشكوك  تفاقم  ونتيجة  األرسية، 
النسيج األرسي بني  بل وباتت تؤثر عل 
األب واألبناء، وبني األم والبنات، وبني 
عل  وتعمل  وهكذا،  بينهم  فيم  األبناء 
غياب العلقة احلميمية بني أفراد األرسة 
العموم..  عل  األرح��ام  وبني  الواحدة، 
يف  األرسة  أف��راد  من  ف��رد  كل  لنشغال 
عاله، وكذلك تؤدي ال التفكك والتباعد 
التواصل  اكتفاء  خ��لل  من  الجتمعي 
تواصلهم عر هذه  أفراده من خلل  بني 
تعمل  أحيانا  بل  والرجميات،  التقنيات 
بني  والقطيعة  بل  الروابط..  تفكيك  عل 

أفراد الجتمع.
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ان لقمن احلكيم كان عبدا حبشيا اسود  
لقمن  ك��ان   ( مسيب  ب��ن  سعيد  يقول 
اسود  من سودان مرص ( وهو اول من 
بدفع  عبوديته  من  حترر  بمعنى  كاتب 
او  نجارا  او  خياطا  وكان  بالكاتبة  ثمنه 
راعيا حيث اختلفت القوال يف صنعته 
يقال  قرية  يف  بالوصل  نزل  الذي  وهو 
بالعراق وانه  لا )كومليس او كوماس( 
قرية  يف  با  ق��ره  حيث  الشام  يف  م��ات 
دمشق  بقرب  مدينة  وهي  طرية  اسمها 
)مستدرك سفينة البحار 6 ص510 نقل 

عن ختليص الثار( .
داوود  ال  جيلس  احلكيم  لقمن  وك��ان 
واسم  زمانه  يف  كان  أي  السلم(  )عليه 
بوصايا  اوص��اه  الذي  وهو  مشكم  ابنه 
النفوس  يف  م��ؤث��رة  وم��واع��ظ  جليلة 
ابن عباس  العامية عن  الرواية  وجاء يف 
وسلم(  واله  عليه  الل  )صل  النبي  عن 
لقمن  اجلنة  اهل  قال )ثلثة من سادات 
احلكيم والنجايش وبلل الؤذن( العجم 
وكان  ص159  ج11  للطران  الكبي 
بني ارسائيل يف زمان داوود  قاضيا عل 
النبي )عليه السلم( ولقمن احلكيم كان 
عبدًا من بني احلسحاس ول يكن نبيا بل  
عن  روي  حتى  حكيم  صاحلا  عبدا  كان 
انه سئل عن  السلم(  )عليه  المام عيل 

سلمن الفاريس فقال ) بخ بخ سلمن منا 
اهل البيت ومن لكم بمثل لقمن احلكيم 
الحتجاج   ) والخ��ر  الول  علم  علم 

للطريس ج1 ص387.
الدين  جلل  هو  الرومي:  الدين  جلل 
حمّمد بن حمّمد بن احلسني بن أمحد البلخي 
)604ه����(،  سنة  ببلخ  ول��د  ال��روم��ي، 
صاحب  )672ه���(،  سنة  بقونية  وتويّف 
كتاب )الثنوي( الشهور بالفاريس، وهو 
له ديوان شعر كبي  الشعراء،  من عرفاء 
بن  الدين  حميي  تلميذ  وكان  بالفارسية، 
العلوم  وأخذ  حجره،  يف  وترّبى  عريب، 
له،  خليفة  صار  حّتى  منه،  والعارف 
من  وهو  وفاته،  بعد  مقامه  يف  وجلس 

أهل الُسّنة، تويّف سنة )672ه�(.
ما ذكره السّيد جعفر العاميل بخصوص 
ابن عريب هو خلصة رأيه فيه، فعلمؤنا 
ال��رج��ل؛  ه��ذا  تقييم  يف  مّتفقني  غ��ي 
األولياء  مصاف  إل  يرفعه  فبعضهم 
اخلميني،  السّيد  وفيهم:  الصاحلني، 
والسّيد حمّمد حسني الطهران، وبعضهم 
يبط به إل مصاف النواصب النحرفني، 
أمحد  كالشيخ  الدين(،  ب�)مميت  ويسّميه 
وأقطاب  تلمذته  وجيع  األحسائي 
متحّي  فيه،  متوّقف  وبعضهم  مدرسته، 
التأّخرين،  فقهائنا  كبعض  أم��ره،  يف 

أمثال: السّيد حمّمد باقر الصدر، والسّيد 
اخلوئي.

صاحب  الشيازي،  صدرا  الل  وكان 
أوائل  من  األرب��ع��ة(،  )األسفار  كتاب 
من أحسن الظّن بابن عريب، وتابعه عل 
ذلك أغلب من كان له حّظ من )احلكمة 
التعالية( من تلمذته ومتذّوقي فلسفته، 
وعبد  الكاشان  الفيض  رأسهم:  وعل 

الرّزاق اللهيجي...
الدين  زي��ن  بن  أمح��د  الشيخ  رأى  بينم 
األحسائي: أّن ابن عريب قد شّوه الدين، 
فيها  قال  من  التي  العان  بعض  وابتدع 
إل  ذل��ك  أّدى  وق��د  الكفر،  إل  انتهى 
الفكرية  احلملت  من  موجة  ح��دوث 
مؤّيدي  قبل  من  األحسائي  الشيخ  ضّد 
وعدم  باجلهل  فيها  اّتموه  الشيازي، 
أمحد  السّيد  عليه  حتامل  قد  بل  الفهم، 
)شواهد  ع��ل  تعليقاته  يف  اآلشتيان 
الربوبية( حتامًل شديدًا، واّدعى فيه ما ل 

ينبغي أن نسّطره هنا!
حيدر  السّيد  منهم  مدحه  من  وهناك 
)جامع  كتابه  يف  غ��ال  ال���ذي  اآلم���يل 
عريب  اب��ن  م��دح  يف  وأرسف  األرسار( 

وسائر الصوفية .

ماهي شخصية وثقافة هؤالء االعالم... 

لقمان الحكيم، جالل الدين الرومي، ابن عربي؟
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مليون طن متري من النفط الخام تخطط حكومة الهند لشرائها من 
العراق..

مليون دوالر قيمة العقد للشركات البريطانية لتطوير ميناء أم قصر .. 5 . 53 5 0

• لجنة النفط والطاقة البرلمانية تؤكد ان قانون شركة النفط الوطنية العراقية 
سيعطي سهما لكل مواطن عراقي.

•العتبة الحسينية المقدسة تبحث مع جامعة درهام البريطانية عن 
مجرى نهر العلقمي في كربالء لتحديد موقع واقعة الطف علميا.

لواء علي االكبر عليه السالم 
يفتتح دورة تدريبية في حرب الشوارع

شهداء العراق في مشجرة وسط العاصمة الباكستانية اسالم آباد
كربلء  نسيم  حمفلها  القدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  المانة  أقامت 
ذلك  أكد  اباد(،  )اسلم  الباكستانية  العاصمة  يف  اخلامس  السنوي 
ان  التحضيية،مضيفا  اللجنة  رئيس  صكبان(  عباس  )مسلم 
الخرى  الدول  ان  السنة هو  الحفل يف هذه  يميز هذا  الذي  اليشء 
وخاصة الدول الصديقة تساهم يف الحتفال بانتصار العراقيني عل 
تم وضع  لقد  مبينا  العركة.  بشهداء  الحتفاء  التكفييني من خلل 
الشهداء  وعناوين  اسمء وصور  اباد حتمل  اسلم  مرتفعة يف  شجرة 
الذين حافظوا عل وجودنا ومقدساتنا، ونرفع اكفنا بالدعاء لألبطال 

الذين يرابطون يف جبهات القتال.

افتتح لواء عيل الكر عليه السلم اللواء 11 باحلشد الشعبي 
دورة تدريبية يف حرب الشوارع واجلهد النديس والستطلع 
واخلليا  الرهابية  داعش  عصابات  فلول  ملحقة  لغرض 
النائمة . وقال مسؤول عمليات لواء عيل الكر سجاد عبد 
يف  وخصوصا  مكثفة  تدريبات  تلقوا  اللواء  مقاتيل  ان  الل: 
اللياقة البدنية وحرب الشوارع والتدريب عل خمتلف أنواع 
واللغام  الناسفة  العبوات  وتفكيك  والستطلع  السلحة 
.واضاف، ان التدريبات تأت ضمن جدول تدريب اسبوعي 
اخلليا  ملحقة  يف  لديم  اخلرة  مستوى  لرفع  للمقاتلني 

النائمة للتنظيم ضمن قواطع السؤولية.
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مليونًا  يمنحها مصرف الرافدين للمواطنين يشترط ان تكون لديهم قطعة 
ارض ال تقل مساحتها عن 50 مترا

مليار و)99( مليونا و)500 ( الف دينار استحصلتها وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية عن رسوم اجازات العمل للوافدين للعراق.. 5 01

• اللجنة العليا لـ)مهرجان ملبون( في العتبة الحسينية المقدسة تعلن المباشرة باستقبال 
المسابقات االدبية والصحافية والفنية...

• انطالق عملية أمنية لتمشيط المناطق الصحراوية غربي محافظة االنبار وصوال إلى المنافذ الحدودية 
بين العراق وسوريا واألردن بمشاركة الحشد الشعبي ..

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• آية اهلل الشيخ )محسن على نجفي( وكيل المرجعية الدينية العليا في باكستان: 
بفضل اهلل تعالى وفتوى المرجعية الدينية العليا في النجف االشرف انتصر العراق 

وتم القضاء على تنظيم )داعش( االرهابي وهو انتصار لكل المؤمنين في العالم...

•)حيدر العبادي( رئيس الوزراء العراقي:
ان العراق سيصبح قوة اقتصادية على مستوى العالم مثلما حققنا 
االنتصار  سنحقق  بتوحدنا  االرهابية،  )داعش(  عصابات  على  االنتصار 

في البناء واإلعمار..

•)بكر بوزداغ( المتحدث باسم الحكومة التركية:
المنظمة  ضد  تركيا  مع  مشترك  تفاهم  إلى  توصلت  العراقية  الحكومة  ان 

اإلرهابية، وفي إطار هذا التفاهم سيواصل العراق مكافحة اإلرهاب بحزم.

أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية القدسة عن إقامة مهرجان المام الباقر)عليه السلم( الثقايف بنسخته الرابعة 
حتت شعار) المام الباقر: هيبة الويص)عليه السلم( ووارث علم النبي )صل الل عليه وسلم( وذلك يوم الثنني الوافق 1 رجب 
الصب/1439ه�، - 19 اذار 2018م. وقال السيد )عقيل عبد احلسني اليارسي( معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف 
العتبة: يتضمن الهرجان جمموعة من البحوث منها احلوزوية واألكاديمية من داخل العراق وخارجه، وذلك بدف ايصال رسالة لكل 

مواٍل متكنه من معرفة خصائص تلك الشخصية العظيمة يف حماربة تلك احلركات الضالة والتصدي لا يف ذلك الوقت.

العتبُة العباسية المقدسُة ُتعلن عن إقامتها مهرجان اإلمام الباقر)عليه السالم( الثقافي الرابع

افادت خلية العلم احلريب ،ان قوات هيئة احلشد الشعبي اتبعت اسلوبًا جديدًا 
والرياض. احلوجية  قضاء  مناطق  يف  داع��ش(  ل�)  النائمة  اخلليا  عل  للقضاء 
الشعبي،  )عيل احلمدان(  اللواء احلادي عرش يف احلشد  آمر  وتابعت نقل عن  
قوله: ان اليئة قامت بانتخاب قوات خاصة من جيع ألوية احلشد الشعبي لعاجلة 
والقوات  احلشد  قطعات  ان  ال  مشيا  ونارًا،  ليًل  والثابتة  التحركة  الهداف 
تم  الستخبارية  العلومات  عل   بناء  الناطق   عل  السيطرة  احكمت  المنية 
احلصول عليها خلل عمليات التنصت والستطلع والهداف الرئية. واجلدير 
السؤولية  مناطق  لتوزيع  اجتمعوا  أمنية  وقيادات  احلشد  ألوية  أمراء  ان  بالذكر 
عل القطعات الوجودة كل حسب مسؤوليته، نتيجة للخروقات التي حتدث يف 

احلوجية والناطق الخرى.

أساليب جديدة تتّبعها هيئة الحشد الشعبي
 للقضاء على الخاليا النائمة 
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السؤال : ما هي الطيور التي يحّل اكلها ؟

الجواب : كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إاّل السباع، فيحل 
ويحّل  والورشان  والدبسي  كالقمري  اصنافه  بجميع  الحمام 
والحباري  والكروان  والبط  والطيهوج  والقطا  والقبج  الدراج 
والكركي، كما يحل الدجاج بجميع اقسامه والعصفور بجميع 
انواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة، ويحل الهدهد والخطاف 
وتحل  قتلها،  يكره  كــان  وان  والــصــوام  والصرد  والشقراق 
ذي  كل  وهي  السباع  وأما  االقوى.  على  والطاووس  النعامة 
مخلب سواء أكان قويًا يقوى به على افتراس الطير ـ كالبازي 
به  يقوى  ال  أو ضعيفًا  ـ  والباشق  والشاهين  والعقاب  والصقر 
الغراب  وكذا  االكل،  والبغاث فهي محرمة  كالنسر  ذلك  على 
ايضًا  ويحرم  لزومًا،  االحوط  على  الزاغ  حتى  انواعه  بجميع 
والبق  الزنبور  وكذا  كالخفاش  ريش  له  وليس  يطير  ما  كل 
على  ـ  الجراد  عدا  ـ  الطائرة  الحشرات  وغيرها من  والفراشة 

ااَلحوط لزومًا .

السؤال : ما هي عالئم الطير المحلل اكله ؟

الجواب : الظاهر ان كل طائر يكون صفيفه اكثر من دفيفه ـ أي 
بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ أي تحريكهما 
عنده ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه. بخالف ما يكون دفيفه 
أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم. وعلى هذا فيتميز المحرم 
من الطيور عن غيره بمالحظة كيفية طيرانها، كما يتميز ما 
ال يعرف طيرانه بوجود )الحوصلة أو القانصة أو الصيصية( فيه، 
فما يكون له أحدى الثالث يحل أكله دون غيره. والحوصلة ما 
والقانصة  الحلق.  المأكول عند  الحب وغيره من  فيه  يجتمع 

ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصية 
شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف .

السؤال : هل بيض الطير محلل اكله ؟
الجواب : بيض الطير تابع له في الحّل والحرمة فبيض المحلل 
أو  المحلل  أنه من  اشتبه  المحّرم حرام، وما  حالل وبيض 
المحّرم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز اعاله من أسفله مثل 

بيض الدجاج، دون ما اتفق وتساوى طرفاه .

السؤال : اذا صنع شخص برجًا في داره لتعشش فيه الحمام 
فيصطادها فعششت فيه فهل يجوز له تملكها ؟

الجواب : اذا صنع برجًا في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها 
فعششت فيه لم يملكها ولكنه يكون احق بها من غيره ما لم 
تتركه بالمّرة، فال يجوز لغيره اخذها أو اصطيادها من دون 

اذنه، ولو فعل لم يملكها .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

اقامة الصالة بمكان فيه صور  هل هناك اشكال في 

آلل البيت معلقة على الجدران ؟

الجواب : يجوز .

ما حكم اكل لحم طيور النعام ؟

الطيور
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الطيور

فقه وعقائد

مصطلحات فقهية

ضمن التلف 
استدل  وقد  ضامن،  له  فهو  غيه  مال  أتلف  من  قاعدة  فإن 
عليها بآيات من الكتاب الكريم من قوله تعال » َفَمِن اْعَتدى 
َعَلْيُكْم « ، وقوله تعال   َما اْعَتدى  بِِمْثِل  َعَلْيه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم 
َئٌة ِمْثُلها ( . قاضية بأداء البدل لو كان لذلك  َئٍة َسيِّ ) َجزاُء َسيِّ
هذا  يف  حاجة  ول   ، قيميا  كان  لو  القيمة  أو  بدل  التالف 
النوع من الضمن إل إنشاء من أحد الطرفني بل نفس الفعل 
اخلارجي من ضع واليد أو التلف ، وما شاكل يكون موجبا 
لتحقق الضمن .وهذا كله من النوع األول الذي يتوقف حتققه 

عل فعل خارجي .

ضمن الديون 
ويتحقق هذا بضمن ما يف الذمم كم لو كان لزيد بذمة عمرو 
لزيد  ليضمن  ثالث  شخص  فيأت  دينارا  مخسون  قدره  مبلغ 
مسألة بذمة عمرو فيقبل الدائن بذلك الضمن ، ويكون تصوير 
ذلك بقوله : ضمنت مالك بذمة عمرو ، وبقبول الدائن بذا 
العرض ينتقل الدين من الضمون عنه الذي هو عمرو إل ذمة 

الضامن وبذا القدار ل يالف أحدا من فقهائنا

حكم العقل بالنسبة للتقليد يف العقائد
بالدليل  الطالبة  دون  اآلخرين  رأي  تقّبل  عن  عبارة  التقليد 

والرهان . 
التقليد فإّن العقل ل يسمح لإلنسان مطلًقا  بناًء عل تعريف 
ألّن  ذلك   ، العقائدية  واأُلسس  البادئ  يف  دًا  مقلِّ يصبح  بأن 

اأُلصول العقائدية تستلزم العلم ، والتقليد ل يكسب علًم .
ورضورة العلم بالنسبة أُلصول العقائد أمر ل يتمل الشّك ما 
دامت العقيدة أساًسا للعمل ، فالعقل ل جييز مطلًقا وبصورة 
قطعية أن يبني النسان كّل نشاطاته الفردية والجتمعية عل 

أو  سقمها  من  صّحتها  شخصيًّا  هو  يعرف  ل  عقيدة  أساس 
مدى مطابقتها للواقع . 

ما حكم التقليد يف فروع الدين ؟ 
واجلواب: أّن التقليد يف فروع الدين ليس صحيًحا فحسب ، 
بل إّنه لواجب رضوري لن هم ليسوا من أهل الّرأي يف السائل 
يف  الختصاص  أهل  مراجعة  بدون  لم  يتأتَّى  ول   ، الفقهية 
هذا الباب أن يؤّدوا أعملم عل الوجه الذي تقتضيه العقائد 

الدينية .
وسؤال آخر هو : لاذا كان التقليد يف ُأصول الدين غي جائز 
لزًما  الدين  ف��روع  يف  التقليد  كان  حني  عل  وشًع��ا  عقًل 

رضورًيا ؟ 
واجلواب أّن التقليد يف فروع الدين هو يف احلقيقة رجوع إل 

العقل أيًضا 
يف  لديك  أو  مريض  أنك  افرتض   : مثال  يف  ذلك  فلنوضح 
؟  العقل  يشي  فبمذا  الطبيب  تراجع  أن  وتريد  مريض  البيت 

وماذا أنت فاعل إذًا ؟
أّما فيم يتّص بالطبيب وما إذا كان متخّصًصا ومبعًثا للطمئنان 
فإّن العقل يقول : اذهب واسترش ذوي اخلرة والّطلع مّمن 
يوثق بم ، ثّم اذهب إل الطبيب األكر خرًة وختّصًصا وثقًة ، 
فإذا ما وصلت بعد التحقيق إل هذا الطبيب وعرضت احلالة 
عليه وحّدَد الرض وكتب وصفة العلج فإّن العقل ل يمكن 
أن يسمح لك بأن تسأله : عل أّي أساس أو بأّي دليل كتبت 
لسَت من   : يقول  وإّنم   ، األدوية  الوصفة وأجزَت هذه  هذه 
أهل التخّصص ، خذ الوصفة التي يعطيكها الطبيب واعمل 

با ، فهذا العمل بوصفة الطبيب هو بعينه تقليد الطبيب .
)موسوعة العقائد السلمية / حممد الريشهري(

13



مشروع تطوير وتوسيع
 مقام التل الزينبي الشريف الى

 ) 3000( متر2 ليسع اكبرعدد 
من الزائرين الكرام

 االحرار: حسين نصر / تصوير  حسن خليفة 

العطاء الحسيني

اطلع سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة  الشيخ عبد المهدي الكربالئي خالل جولة على سير العمل 
لمشروع  صحن العقيلة عليها السالم وتطوير وتوسيع التل الزينبي الشريف  موكدا على انشاء المشروع بتقنية عالية 
ودقة في العمل مع ضرورة فسح المجال للزائرين الكرام  في كل محاور الحركة التي تتقاطع مع العمل بوضع جسور 

ناقلة لتفادي االزدحامات وايجاد الطرق البديلة .
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التقت  الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
احلاج  الهندسني  رئيس  الح��رار  جملة 
حممد حسن كاظم رئيس قسم الشاريع 
 : القدسة   احلسينية  العتبة  يف  الندسية 
وحتدث قائل« باشت الكوادر الندسية 
الزينبي  التل  وتوسيع  تطوير  يف  والفنية 
الرشيف وباشاف مباش من قبل قسم 
احلسينية  العتبة  يف  الندسية  الشاريع 
القدسة  مبينا« ان موقع ومساحة القام 
التي ل  الزائرين  يتسع لعداد  حاليا ل 
ال  بالضافة  الطاهر  التل  مكان  يسعها 
مراسيم  ألداء  الزائرين  تمع  ان  ذلك 
الدعاء والزيارة يف الشارع الحيط بالعتبة 
الشديد  الزدحام  ال  يؤدي  مما  القدسة 
مبينا  العجلت  حركة  مع  والتقاطع 
احلركة  يف  التقاطعات  هذه  درست  قد 

الكريم   الزائر  سي  انسيابية  ولغرض 
تم  الزيارة  ألداء  واس��ع  مكان  وتوفي 
مضيفا«  للموقع  خاص  تصميم  اعداد 
توسعة   بعد  اجلديدة  القام  مساحة  ان 
قدرها )3000( ثلثة الف مرت2 بينم ل 
تتجاوز الساحة احلالية ) 300( ثلثمئة 
مرت2 ، اي عرشة أضاف الساحة احلالية 
خدمية  ف��ض��اءات  التصميم  وسيضم 
والنساء  للرجال  واس��ع��ة  وصحونا 
ال��زائ��ر  ال��ت��أث��ر ع��ل س��ي ح��رك��ة  دون 
التصميم  راع��ى  قد   « مبينا   ، الكريم 
عل  واحلفاظ  العمرية  العنارص  جيع 
الوروث الديني والرتاثي للمقام بحيث 
أهال  ذاكرة  يف  الزيني  التل  هوية  يؤكد 
القدسة  العتبات  وزوار  الكرام  كربلء 
الزينبي  التل  منسوب  سيكون  وكذلك 

منسوب  من  اعل  اجلديدة  التوسعة  يف 
ب�  السلم  عليها  زينب  العقيلة  صحن 
التل  رمزية  عل  يافظ  بحيث  م   )2  (
نفس  استخدام  مراعاة  متت  وكذلك 
اللغة العمرية حاليا من حيث القواس 
والكايش  البنائية  وال��زخ��ارف  الدببة 

الكربلئي والعّرق .
الزينبي  القام  أصل  ان  بالذكر  واجلدير 
جدار  به  ييط  شباك  شكل  عل  ك��ان 
امتار،    )3( وعرض  امتار   )3( بارتفاع 
ولذا سعت العتبة احلسينية القدسة ال 
توسعة التل الزينبي لستقبال اكر عدد 
دول  خمتلف  ومن  الكرام  الزائرين  من 

العال . 

العطاء الحسيني
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وق��د ش��ه��دْت ق��اع��ة خ��ات��م الن��ب��ي��اء يف 
من  جمموعة  الرشيف  احلسيني  الصحن 
من  بينات  آيات  بقراءة  ُبدئت  الفعاليات 
الفاحتة  سورة  قراءة  تلتها  احلكيم  الذكر 
ف��داًء  والنفيس  ال��غ��ال  ب��ذل��وا  م��ْن  ع��ل 
كلمة  بعدها  لتأت  والقدسات،   للوطن 
القدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  التول 
الكربلئي,  الهدي  عبد  الشيخ  سمحة 
والتي بدأها بتهنئة الحبني الوالني للعرتة 
واحلارضين  العال  بقاع  جيع  يف  الطاهرة 
للحفل، معرا عن سعادته بالعمل الكبي 
تأسيسه  بداية  منذ  العهد  به  قام  ال��ذي 
قبل عامني ولغاية الن، قائل: »أن نرى 
عريفا للحفل من دولة نيجييا هذا يشء 

جيل ومفرح، وما رأينا فيه من القابلية يف 
الفصاحة والبلغة و اجلرأة الدبية يزيدنا 
فرحا بالتال نحن نثمن جهود الخوة يف 
الوصول  اجل  بذلوه من  العهد وما  هذا 
لذا الستوى، ويف نفس الوقت ايضا نرى 
الشقاء  من  الكثي  بينهم  الطلبة  ابناءنا 

العرب ومن دول خمتلفة«. 
مهمة  ان  شك  »ل  الكربلئي:  واضاف 
التبليغ من الهام الرشفة والسامية و التي 
القدسة،  العتبات  يف  با  نقوم  ان  ينبغي 
ومن  شفية  جهة  »من  هي  الهمة  وهذه 
ينطلق  الركنني  هذين  ومن  خطرة«  جهة 
انه  اعتبار  عل  للمبلغ  بالنسبة  النهج 
لذلك  والعلمء،  النبياء  لهمة  امتداد 

الساتذة  الخوة  وحتى  للطالب  ينبغي 
ان  ان يستحضوا  العاهد  وادارات هذه 
النسان  يؤديا  التي  الوظائف  اشف 
ينبغي  الهمة، ولذلك  وافضلها هي هذه 

اتقان اداء هذه الوظيفة«.
هذه  كون  الثان  اجلانب  »ان  قوله  وتابع 
الهمة هي الخطر فاما ان تقود ال النور 

بأجواء جميلة يســـودها الفرح واالبتهاج بمناسبة ذكرى والدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
وبحضور المتولي الشـــرعي للعتبة الحسينية المقدســـة وأمينها العام، اقام معهد وارث االنبياء إلعداد المبلغين 
التابع للعتبة الحسينية المقدسة حفال تكريميا لعدد من طلبته المتفوقين كان بينهم طالب من جنسيات مختلفة.. 

  الشـــيخ الكربالئي: يجـــب أن ال يكون هناك اهتمام بالعلم على حســـاب 
تربية النفس وال االهتمام بالجانب األخالقي مع التقصير في الجانب العلمي

العطاء الحسيني

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير احمد القريشي

العتبُة الحسينية تكّرم مبّلغين من جنسيات مختلفة
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واما  البدية،  والسعادة  والكمل  والداية 
ل سمح الل ان تقود ال الشقاء والتعاسة 
التي  الوظائف  البدية، لذلك هي اخطر 
يؤديا النسان يف الكون ول بد لإلنسان 
من  وي��أت  اخل��ط��ورة  مصدر  يعرف  ان 
يف  والتقصي  العلم،  يف  )التقصي  جنبتني 
ل  اساسيان  ركنان  ومها  النفس(   تربية 
يأخذ  ان  ينفك احدمها عن الخر ولبد 
باجلهاد  يعر عنه  ما  او  الرتبية  بم جانب 
ويتصاحب  يقرتن  ان  لبد  الذي  الكر 
فكمل  العلم،  طلب  مع  المهية  بنفس 
النسان وسعادته ورقيه مقرون باألمرين 
عل  بالعلم  اهتمم  هناك  يكون  ل  معا، 
حساب تربية النفس ول الهتمم باجلانب 
الخلقي مع التقصي يف اجلانب العلمي 
نحن  بنا  التعلقة  الخ���رى  اجلنبة  ث��م 
العهد  بإدارة  تتعلق  وظيفة  هناك  جيعا، 
تتعلق  اخرى  وجنبة  والطلبة  والساتذة 
ما  القدسة  العتبات  العمل يف  بنا وطبيعة 
ينبغي ان نستشعر امهية هذه الوظيفة حتى 
وظائف  فهناك  الك��ر،  الدعم  نعطيها 
من  يأت  واسنادها  دعمها  ومهام  متعددة 
هذه  وخطورة  بأمهية  النسان  استشعار 
اهم  ان  استشعرنا  ما  ومتى  الوظيفة، 
واخطر الوظائف هي هذه الوظيفة، فكان 

دعمنا اكر واسنادنا افضل«.
بناء  يؤكد عل رضورة  الكربلئي  الشيخ 

البلغ والعتناء حتى بصغائر المور 
خلل  الكربلئي  الشيخ  سمحة  واش��ار 
حديثه ال رضورة استشعار الطلبة   بانم 
من  ورس��ل  الس���لم  رس��ل  سيكونون 
وارث  السلم(،  )عليه  احلسني  الم��ام 
تابع  فالعهد  السلم(  )عليهم  النبياء 
يتخرج  وحينم  القدسة  احلسينية  للعتبة 

الطالب يذهب ال منطقته ليبلغ سيعرف 
هذا  من  ج��اء  الشخص  ه��ذه  ان  الناس 
العهد فيستشعرون يف داخلهم ان هؤلء 
ه��م رس��ل م��ن الم���ام احل��س��ني )عليه 
بنظر  ان يأخذوا  ينبغي  السلم(، ولذلك 
العتبار حراجة وامهية هذه الهمة وبالتال 
مهنهم  ع��ل  العنوان  ه��ذا  يعكسوا  ان 
جم��الت  جيع  يف  واخلقهم  وس��يت��م 
من  الخوة  جيع  من  نامل  لذلك  احلياة، 
البناء  بذا  يعتنوا  ان  والدارة  الساتذة 
النسان  يريد  فعندما  ش��دي��دا،  اعتناء 
حتى  يعتني  فأنه  قويا  جيل  بيتا  يبني  ان 
فيتقنها ويتمها  بصغائر المور وبدقائقها 
حتى يكون البناء بذا الوصف، وكذلك 
يكون  ان  الل  شاء  ان  نامل  الطالب  هنا 
بناًء  والخلقي  والرتبوي  العلمي  بناؤه 
فبعد  دقيقا ومتينا يدخل يف جيع زواياه، 
ان يذهبوا ال بلدانم سيمثلون هذا العهد 
يصل  ان  الل  شاء  ان  ونامل  متثيل،  خي 
الستوى التعليمي والرتبوي للطلبة ال ان 
يدي  ان  يستطيع  بمستوى  مبلغا  يكون 
الكثي من الناس يف تلك الدول«، واثنى 
سمحته عل القائمني والعاملني يف العهد 
يبذلونا يف  التي  ثم شكرهم عل اجلهود 

تعليم ابنائنا الطلبة الذين بدورنا نوصيهم 
الراتب  لذه  والبلوغ  العلم  لن  بالصر 
التمحيص  ال من خلل  يأت  السامية ل 

وما يصيب النفس من معاناة«.
الشيخ العاميل مهنا ان يكون العهد 
من  ورسل  سفراء  لتخرج  وسيلة 

نور سيد الشهداء..
وارث  معهد  م��دي��ر  حت��دث  جهته  م��ن 
عدد  عن  العاميل  امح��د  الشيخ  النبياء 
فقال:  علوم  من  تلقوه  وما  التخرجني 

»اجتمعنا اليوم يف احلفل التكريمي لعدد 
والذين  النبياء  وارث  معهد  طلب  من 
عالية  بجدارة  واثبتوا  كبيا  جهدا  بذلوا 
كل  رغ��م  والفكرية  العلمية  ق��درات��م 

الظروف التي مروا با«.
ويف ترصيح خص به جملة »الحرار« قال 

العطاء الحسيني
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فيه يدرس يف العهد بحدود )120( طالبا 
من أغلب حمافظات العراق العزيز اضافة 
اندونيسيا  من  طالبا   )30( من  اكثر  ال 
والسنغال وتنزانيا ونيجريا وساحل العاج 
السلمية،  اي��ران  جهورية  ال  اضافة 
وهذه الدفعة التي يتم تكريمها اليوم هي 
جمموعة من الطلب التفوقني يف فصلني 

دراسيني«.
العهد  يف  الدراسة  طبيعة  العاميل  وفّصَل 
قائل: »يعمل العهد عل عدد من المور 
عن  عبارة  هو  ال��ذي  الول  القطع  منه 
مدتا  ودورات  ونصف  سنوات  ثلث 
الخ��وة  لستقطاب  اشهر  وستة  سنة 
الواد  طبيعة  وعن  العراق«،  خارج  من 
الدراسية التي يقدمها العهد لطلبه قال: 
ديني  اكاديمي  معهد  هو  النبياء  »وارث 
معارصة  بطريقة  الدينية  الدراسات  يقدم 
فرتة  ان  بحيث  الطالب  وق��ت  تناسب 
فقط،  شهران  هي  العام  خلل  التعطيل 
وجيب التنويه عل يشء مهم هو ان العهد 
ل يعمل عل تدريس الطلبة فحسب؛ بل 
احلسينية  النابر  خطباء  احيانا  يستقطب 
وال��ن��ش��دي��ن - و)ال����روادي����د(، وك��ل 
يف  تدخل  ان  تستطيع  التي  الشخصيات 
ذلك  الديني،  التبليغ  او  التدريس  جمال 
هو  العهد  ه��ذا  يكون  أن  نسعى  ألننا 
وسيلة لتخرج سفراء ورسل من نور سيد 

الشهداء )عليه السلم(«.   
الشيخ  ق��ال  »الح���رار«  ال  حديثه  ويف 
من  العهد  طلب  احد  العبادي  وس��ام 
جمال  يف  نعمل  »نحن  ب��غ��داد:  حمافظة 

سنوات   الثمن  قرابة  منذ  الديني  التبليغ 
الدينية؛  احلوزات  من  الكثي  يف  ودرسنا 
ولكن عندما وصلنا اخلر عن فتح معهد 
ديني اكاديمي لعداد اخلطباء تابع للعتبة 
احلسينية القدسة والطلع عل الرنامج 
نكون  ان  يف  ال��رشف  لنا  اصبح  الكامل 
شاء  وان  البارك،  العهد  هذا  طلبة  من 
جديدا  مرشوعا  العهد  ه��ذا  يكون  الل 
لعداد اخلطباء التسلحني بسلح احلوزة 
ونحو  وعقائد  واصول  فقه  من  العلمية 
الوجودة  اجلديدة  والض��اف��ة  ومنطق، 
الكريم  ال��ق��رآن  تفسي  ه��و  العهد  يف 
وكذلك  مكثفة  بدراسة  التلوة  واحكام 
اضاف العهد دراسة نج البلغة وحفظ 
مع  السلم(  )عليه  الؤمنني  امي  خطب 
الشيعة  تاريخ  دراس��ة  ووج��ود  ال��رشح، 
والنِحل  اللل  ودراس��ة  احلديث  وعلم 
السلمية،  الذاهب  باقي  عل  للطلع 
اجلعفري  الذهب  ويتلف  جيتمع  وبمذا 
ال  اضافة  الخ��رى،  الذاهب  باقي  مع 
وعلميا  فكريا  وتسليحه  الطالب  اعداد 
جاهزا  اخلطيب  يكون  لكي  واخلقيا 
تشنها  التي  الفكرية  الجمت  لواجهة 

بعض اجلهات العادية لإلسلم والشيعة 
عل وجه اخلصوص«. 

فيم حتدث احد التفوقني يف العهد الطالب 
قائل:  نيجييا  دول��ة  من  شعيب  ان��س 
للمتول  والمتنان  بالشكر  نتقدم  »بداية 
معهد  يف  للعاملني  وك��ذل��ك  ال��رشع��ي 
لنا من خدمات  قدموه  لا  النبياء  وارث 
ال  نيجييا  دول��ة  من  جئنا  فنحن  كثي 
ال معلومات كثية  نحتاج  العراق كوننا 
يف عقيدة التشيع والذهب لن الناس يف 
بلدنا بدأوا يتأثرون بشكل كبي  بالدين 
وجه  عل  الشيعي  والذهب  السلمي  
بدورنا ونسعى  اخلصوص ونحن ندف 
تعليمهم  خلل  من  الفئة  هذه  كسب  ال 
البيت  اهل  وعقيدة  السلمية  البادئ 
يف  توفقنا  لل  واحلمد  السلم(،  )عليهم 
العهد  م��ن  كثية  اش��ي��اء  ع��ل  احل��ص��ول 
ان  مضاعف  بجهد  وسنحاول  الن  حلد 
لنا  تكون  لكي  الدراسة  هذه  من  نستفيد 
وارشادهم  الخرين  مساعدة  يف  عونا 

لدين احلق«.   

العطاء الحسيني
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الهدي  عبد  الشيخ  سمحة  برعاية 
الكربلئي )دام عزه( مؤسس مدارس 
األصغر  ع��يل  والسيد  رقية  السيدة 
سعد  السيد  وبحضور  السلم  عليهم 
الدارس  العام عل  الرشف  البناء  دين 
اليتام  ، اقيم حفل التكليف السنوي 
تزامنًا  جاء  والذي  الدرسة  لتلميذات 
فاطمة  للسيدة  اليمونة  ال��ولدة  مع 
وبحضور   ، السلم  عليها  ال��زه��راء 
والكاديمية  التعليمية  الدرسة  كوادر 
القدسة وعدد  احلسينية  العتبة  وممثلني 

من أوليا المور ...
التقت  الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
الدين  سعد  السيد   الح���رار  جملة 

العام  الم���ني  مكتب  م��دي��ر  ه��اش��م  
وال��رشف  القدسة  احلسينية  للعتبة 
قائل«  وحتدث   : اليتام  الدارس  عل 
للعتبة  الرشعي  التول  توصيات  إن 
الهتمم  عل  تؤكد  القدسة  احلسينية 
سن  بلغن  ال��ل��وات  الفتيات  برشية 
الفكر  لن��ض��اج  ال��رشع��ي  التكليف 
مظاهر  عل  والحافظة  لدين  الزينبي 
مضيفا«  أظفارهن  نعومة  منذ  احلشمة 
كربلء  يف  لأليتام  مدارس  أربع  هناك 
م��درس��ة ال��س��ي��دة رق��ي��ة الب��ت��دائ��ي��ة 
والثانوية للبنات ومدرسة عيل األصغر 
أن  مبينا«   للبنني   والثانوية  البتدائية 
اخلدمات  لتقديم  الدراس تسعى  هذه 

وجلميع  للطلبة  والعلمية  الثقافية 
البارك  الشعبي  احلشد  شهداء  ابناء 
والقوات المنية التي قاتلت عصابات 

داعش الرهايب .
تضمنت  الحتفالية  ان   « وأض��اف 
الفتيات  دور  بيان  منها  فعاليات  عدة 
باحلجاب  تكليفها  بعد  الحجبات 
ال��داي��ا  ت��وزي��ع  ال��رشع��ي فضل ع��ن 
وكذلك  بن  الحتفى  اليتام  للفتيات 
تنظيم نشاطات خاصة باأليتام  الدف 
ألشعار  هو  النشاط  ه��ذا  اقامة  من 
لرعايتهم  يسعى  من  هناك  بان  اليتام 

ويقدم لم يد العون 

 االحرار: حسين نصر / تصوير  صالح السباح 

تتوج الفتيات بالحجاب االسالمي
                      اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي 

  مدرسة رقية )عليها السالم( لأليتام

العطاء الحسيني
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شهدت 
م���دي���ن���ة 

سيد الوصياء 
 � القدسة  )ك��رب��لء  طريق  للزائرين 
بغداد( اقامة مؤمتر صحفي عن منتجات 
والتريد  للتكييف  الوارث  نسيم  شكة 
العتبة احلسينية  التريد يف  التابعة لشعبة 
القدسة.. والتي تأسست بتوجيه مباش 
من قبل التول الرشعي للعتبة احلسينية 
الهدي  عبد  الشيخ  سمحة  القدسة 
السوق  رفد  بدف  وجاءت  الكربلئي 
العراقي الحيل بمنتجات ختتص بأجهزة 
وقد  العراق،  يف  تصنع  النزل  التكييف 
اكثر  تنتج  ان  الرشكة  هذه  استطاعت 
سنة  خلل  تريد  قطعة   )15,000( من 
2017م، بحسب ما اكده مسؤول شعبة 

صفاء  الستشاري  الهندس  التريد 
عيل حسني..

»ال��ؤمت��ر  ان  واض���اف ح��س��ني: 
سيد  م��دي��ن��ة  يف  اق��ي��م  ال����ذي 
التنويه  خلله  ت��م  الوص��ي��اء 
صنعتها  التي  النتجات  ع��ن 
شكة نسيم الوارث خلل سنة 
2017م  حيث لقت استحسان 
احلارضين«، مبينا »ان سنة 2018م 
عدد  يف  اكثر  وتطورا  زي��ادة   ستشهد 
خطط  وجود  ظل  يف  خاصة  النتجات 
انشاء معمل خاص  تتمثل يف  مستقبلية 
يف  والركزية  النزلية  التكييف  بأجهزة 

مدينة كربلء القدسة«.
وحت���دث م��دي��ر ص��ي��ان��ة شك���ة نسيم 
الوارث الهندس حسني عيل عن الفرق 
بني اجهزة تريد الوارث وبني الجهزة 
يف  الكبية  قدرتا  »ان  قائل:  الخرى، 
اضافة  العالية  احل��رارة  درج��ات  حتمل 
ال انا متثل الصناعة الوطنية  والداعم 
العراقي،  بالقتصاد  للنهوض  الول 
ارتفاع  ان  يعرفون  ل  اجلميع  ولعل 
ما  غالبا  العراق  يف  احل��رارة  درج��ات 
مصادر  فولتية  انخفاض  يصاحبها 

استطاعت  لذلك  الكهربائي  التيار 
شكة نسيم الوارث ان تتغلب عل هذه 
ألجهزة  صناعتها  خلل  من  العوقات 
الوجود  الج��ه��زة  مواصفات  تفوق 
سمك  يف  وتتمثل  حاليا،   السوق  يف 
الرطوبة  حتمل  عل  وقدرتا  النابيب 
الزراعية  الناطق  يف  خاصة  العالية، 
التريد  التي تتعرض فيها اغلب اجهزة 
للتآكل، وكذلك وجود ضاغط حراري 

  االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: عمار الخالدي

العتبة الحســـينية المقدســـة  تنتج اكثر 
من )15,000( قطعة تبريد في سنة 2017

الوارث«  اجهزة تبريد »نســـيم 
بقدرات كبيرة تتالءم
    مع االجواء العراقية..

20



العطاء الحسيني

يتحمل درجات حرارة عالية تم اختباره 
مئوية،  درج��ة   )52( ح���رارة  ب��درج��ة 
ورطوبة وصلت ال )95( درجة مئوية، 
اضافة  ال هذه الواصفات العالية هناك 
يف  تتمثل  الرشكة  وضعتها  اخرى  ميزة 
يستطيع  ان  بغية  التنافسية،  اسعارها 

الواطنون اقتناءها دون عناء«. 
حديث  »الح����رار«  لجلة  كانت  فيم 
يف  التريد  ورش  اص��ح��اب  اح��د  م��ع 
عبد  جابر  »برير  القدسة  كربلء  مدينة 
احلسني« حول امتياز منتج نسيم الوارث 
ومواصفاته، قائل: »بداية نتقدم بالشكر 
التي  ال��وارث  نسيم  لرشكة  والمتنان 
الؤمتر  هذا  حضور  فرصة  لنا  اتاحت 
للنهوض  جدا  مهمة  خطوة  يعتر  الذي 
بالقتصاد العراقي، وسنعمل عل تأييد 
من  تأت  كونا  الصناعات  هذه  ودع��م  

شكات حملية معتمدة يف البلد«.
التعرف  »عند  احلسني:  عبد  واض��اف 
التريد  الستخدمة يف اجهزة  القطع  عل 
وانواعها نستطيع القول ان هذه الجهزة 
متتلك مواصفات عالية الستوى ومناسبة 
اشعة  ان  باعتبار  العراقية  ل��ألج��واء 
جدا يف  مرتفعة  درجاتا  تكون  الشمس 
شكة  ان  نعتقد  لذلك   الصيف  فصل 
نسيم الوارث اخذت بعني العتبار هذه 
قطع  عل  العتمد  خلل  من  العوقات 
تتناسب من عموم الجواء يف العراق«.

الريئة  فتاة صدحت حناجرهن   1000
الحتفالية  يف  الصادقة  العبارات  بذه 
الكرى التي أقامتها شعبة التبليغ الديني 
لتتويج  احلسيني؛  الخيم  يف  النسوي 
الفتيات اللوات وصلن  ال سن التكليف 
الرشعي، تزامنا وابتهاجا بمولد السيدة 
الداية  وشمس  النساء،  قدوة  الزهراء، 

التي تيضء الدرب لكل السالكني . 
ل شك إن هذا اليوم يوم مميز لكل فتاة 
خطواتا  تبدأ  حيث  احلفل  ح��ضت 
واخلطاب  التكليف  طريق  عل  األول 
لرب  والم��ت��ث��ال  والطاعة  ال��رشع��ي، 

العالني .
سورة  من  قرآنية  بتلوة  احلفل  أفتتح 
ثم  وعّطرتا،  األج��واء  أن��ارت  النور، 
القزويني  مرتىض  للسيد  مبارك  حضور 
ووق��اره،  بحكمته  احلفل  أزان  ال��ذي 
وأضاف نفحة  ولئية بقصيدته يف مدح 

الزهراء عليها السلم: 
 ي��وم ب���ِه  ض�اءت الدني��ا بسي��دٍة 

ل�م ي�خ�ل�ق الُل ه�ذا اخللَق لوله����ا
ه�َي ال�بتوُل و ما أحل اسمها بفمي

ه�َي ال�زك�يُة بنُت الصطفى طاه��ا
ألولياء  القّيمة  النصائح  بعض  قدم  كم 
إسلمية  تربية  الفتيات  لرتبية  األم��ور 
فخرا  منهن  واحدة  كل  لتكون  فاطمية 

نعمة،  فالبنت  لألخريات؛  وقدوة  لنا، 
ونصح  ع��ن��ه��ا،  م��س��ؤول��ون  واأله����ل 
وأمهها  باألحكام  باللتزام  الفتيات 

الصلة يف وقتها وحفظ القرآن .
مسؤول  ال��ط��يي  ع��يل  الشيخ  ووّج���ه 
للفتيات  القيمة  نصائحه  الشعبة  
بخطاب أبوي حنون: أنتن ثمر القلوب 
نبتة  الفتاة  حفظها،  من  بد  ل  وأمانة   ..
شجرة  لتصبح  وترتعرع  تنمو  صغية 
إن أحسن األهل رعايتها، عليك يابنيتي 
معهم  واللني  واألدب  والديك،  بطاعة 
قبل  والس��ت��ئ��ذان  والفعل،  القول  يف 
منها  التضجر  وعدم  عليهم،  الدخول 
اجلنة،  إل  باب  فالوالدان  الكر؛  عند 
من  واحل��ذر  اجلهاد،  من  أفضل  وبرمها 
الدنيا  يف  مهلكة  العقوق  ألن  عقوقهم 

واآلخرة .
ابنتهم،  باحرتام  الوالدين  أوىص  كم 
انا  عل  معاملتها  بل  اهانتها،  وع��دم 
العنف  ألن  معها؛  العنف  وعدم  بالغة، 
يف  الرساف  وعدم  عنفا،  ال  يورث  ل 
التدليل، والعدالة والساواة بني األولد، 
الرشعية،  األحكام  بتعليمهن  والهتمم 
والولية آلل بيت حممد عليهم السلم .

1000 فتاة يتمُّ تتويجهن بتاج التكليف الشرعي 
في احتفالية شعبة التبليغ الديني النسوي 

فاطمة .. فاطمة .. الكون يهتف فاطمة 
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�أهال ً رجب.. �هال ً َرجب.. حبيت َمن �أَحب

ر.. �إمامًا.. �سادقًا.. له �نت�سب عليًا �لدُّ

�هال ً َرَجب ِب�سارةٌ  من �الله �نه يجيئكم.. خرُي �لعرب

بعد �لر�سول �مل�سطفى حيث �الخاُء فيه.. من بعد �لن�سب

ويف َرَجب يا �سادتي.. تناَثرت الآلُئ �لذهب

حيث �لوالدة ُ �مليمونة.. �لتي بها .. ِعزُّ �لعرب

من باِطِن �لكعبة ِ. �إذ.. �ُسقَّ �جلد�ُر.. ال َعجب

جد�ُر �أقد�ِس �لبقاع.. كي يكوَن �آية ً.. لها �سبب

لياأتَي �ملوعوُد �نو�رً� ت�سيء تخرُق �حُلجب

.. ر�َح عنه ما ياأتي �لُنجب ت�سيء كونًا �دلََّهمَّ

�ذ �نتخت باِرئها.. لتدُخَل �لبيت.. حتى تنحجْب

ها.. له �لنفو�س و�لقلوُب يف َوَجب فها.. خما�سُ

ال عن َهياٍب �أو �ىل �أمرٍ  يوؤوُل.. للعجب

ْب بل �لعالء ي�ستفيق.. يرتوي.. يرتاح من به َو�سَ

�سليم كرمي كرمي�ساهالً  رجُب

�هال ً َرجب.. به �كتوت.. و�حرتَقت يد� �بي َلَهْب

�هال ً َرَجب ونحمُد �الإله �ذ به �لرحمة ُ قد ت�سب

من في�س نور مولٍد البن عم �مل�سطفى.. �الأحب

فمرحبًا ومرحبًا مبولد �أغٍر .. �ل�سكُر به َوَجب

خلالق �لكون.. "عليُّ �الماُم" فيه قد ُن�سب

�مرُي َمْن �آَمَن باالإله ومن له .. �حتجب

من كل �سيطانٍ  مريٍد وَمْن يف و�سفِه �ل�َسَغب

�هال ً َرَجب َخَلقَت يومًا كلُه حٌب بحب

حيُث .. �بو �حل�سني.. و�لعبا�س.. ثم.. �ملُنتخب

هم �سادُة �لكوِن بهم .. يرجى �لنو�ل و�لطلب..
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حميد كرمي �لكلكاوي

ب���������ق���������رت �ل�������ع�������ل�������م ب���������ق���������ر� ي����������ا حم����م����د
ف����اأ�����س����ب����ح����ت����م ������س�����ح�����اي�����ا �ل�������دي�������ن ج���م���ع���ا
ق����ت����ي����ل �و  ج����������ري����������ح  م�����������ن  ف������م������ن������ك������م 
ع������ان������و� �ل������ب������غ������ي  �������س������ج������ون  يف  ف����م����ن����ك����م 
ف�����������س�����ب�����ل�����ك ج������ع������ف������ر ق����������د ح�������������از ع����ل����م����ا
ف������ه������ل ت�����ن�����������س�����ى م�������د�ر��������س�������ك�������م �أت�������اح�������ت
ف��������ك��������ل ي����������دع����������ي ب�������ال�������ع�������ل�������م �أج���������������دى
ف������ق������د �أر�����������س����������ل ج������������دك ع������ن������د ����س���ح���ب���ه
حت������ي������ة م���������ن �������س������غ������اف �ل������ق������ل������ب ي���ح���م���ل
ف�������������اأول�������������ك�������������م حم����������م����������د جم������ت������ب������ان������ا
و�آخ�����������رك�����������م ي�����ف�����ي�����������س �الأر���������������������س ع������دال
ف������ي������ا ب���������ن �ل��������ر���������س��������ول ط��������رق��������ت ب�����اب�����ا
ل������ك������ي ن�����������س�����ك�����و �مل��������اآ���������س��������ي م���������ن �ن������ا�������س

�ح�����م�����د �آل  ي����������ا  ف�������خ�������رن�������ا  و�أن������������ت������������م 
�أوح������������������د هلل  ���������س��������ان��������ك��������م  وه����������������������ذ� 
ي�������ع�������دد ال  ��������س�������م�������ا  زق  وم���������ن���������ك���������م 
و�������س������م������ل������ك������م ��������س�������ت�������ات�������ا ق�����������د ت������ب������دد
جم���������دد ع���������ل���������م  م�������������ن  �هلل  ح�����������ب�����������اك 
الأع�����������ل�����������م ت���������خ���������رج���������و� م��������ن��������ه حت����م����د
ول�����������ك�����������ن ك�������ل�������ه�������م ����������س���������ن���������اع ف�������رق�������د
ب���������ن ع���������ب���������د�هلل ج��������اب��������ر ف������ي������ه ي�������س���ه���د
�وح������������د هلل  خ��������ال�����������������س��������ًا  ����������س���������الم���������ًا 
و�أن������������������ت �الأو�������������س������������ط �مل�������ع�������ن�������ّي حم���م���د
حم�������م�������د �ل�����������زك�����������ي م�����������ن ول��������������د �ح������م������د
مي����ه����د ق������������د  ي������ق������ي������ن������ي  يف  وب������������اب������������ك 
�أ��������س�������ود ث�����������وب  يف  �أر��������س�������ن�������ا  ت�����������س�����ل�����ل�����و� 
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    كهُف اليتامى 
�������س������ع ن�����������������ورً� ف������������وق ه������ات������ي������ك �جل������ب������ال 
����س�������ج���ى  ل��������������ي����ل   �إذ�  و������س�����������������اًء  ك�����������������ان 
�حل�����ج�����ا  �أ���������س��������ح��������اب  ع�����ل�����م�����ه  يف  ح������������ار 
ه�������������و ك�����������ه�����������ف  ل�������ل�������ي�������ت�������ام�������ى وحم���������ل 
ي�����������اأم�����������ن �ل�����������������س��������ر وم���������������ن ك�����������ل خ����ل����ل 
ح���ب���ي���ب  �ل������دن������ي������ا  يف  ي�����ب�����غ�����ي  ح�����������ي   ك��������ل 
�إن�����������م�����ا ن�����������ح�������ن ع�����������س�������ق�������ن���اه ن��������ج�����ي�����ب 
ه���������و م���������������وىل  ول������������ه ������س�����������������رن�����ا ج���������ن����ود 
ل�����ل�����وج�����ود  �أ����������س���������ا����������س   وه������������و  ال  ك������ي������ف 
وب�������ري�������ق  ���������س��������ي��������اء   ق������ل������ب������ي  يف  ��������س�������ع 
�أط�����ي�����ق  ال  ط������������رً�  �ل���������ه���������ج����ر  �أط�������������ي������ق  ال 
�أن���������������ت ي���������ا م���������������والي ل�����ل�����������س�����وت ����س���م���ي���ع 
����س���ف���ي���ع  يل  ك���������ن  �������س������ي������دي  ورج�����������ائ�����������ي 

وج���������م���������ال ب�������������ه�������������اٍء  يف  وت�������������ع�������������اىل 
ه�����������������ادي  �خل�������ل�������ق وم�������������س������ب������اح �ل������دج������ى
ول�����������������ق�����د ت�����������������اه�����ت ع�����������������ق�����ول  ل����ل����رج����ال
م����������ن �أت����������������ى ل�����ب�����ي�����ت�����ه ف�����������������ق�����������د و������س�����ل
وظ�������������الل ن���������ع���������ي���������م   يف  وي��������ع��������ي�����������������س 
ن���������س����ي����ب دوم��������������������ًا  ع�����������س�����ق�����ه  يف  ول�������������ه 
م��������������ث���������ال �أع���������������ل�������ى  ح�����������ب�����ه  يف  ول��������ن��������ا 
ول����������ه �الأم��������������������������الك ت�����������ه�����وي ب����ال���������س����ج����ود
�جل���������الل ذي  م���������ن  م��������ع��������روف��������ة   ح�������ج�������ة  
ك��������ت��������ب �ل�������������������س���������وق ب�������������������در  وع������ق������ي������ق
ول���������ق���������د ن�����������������������ادى مي�������ي�������ن�������ًا و�������س������م������ال
ي�������س���ي���ع ال  و������������س�����������وؤيل  ت���������������دري  ع������������امل 
وم��������������ال ِول�����������������د   ي�������ن�������ف�������ع�������ن���ا  ال  ي�����������������وَم 
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�لقانون �الأول
قبول �لذ�ت

قد تع�سق هذ� �جل�سد �أو متقته,
لكنه لن يكون لك �سو�ه يف هذه �حلياة .

�لقانون �لثاين
�ستظل تتعلم طو�ل حياتك

منذ حلظة ميالدك تلتحق مبدر�سة ال تغلق �أبو�بها تدعى '�حلياة'
تتعلم فيها كل يوم درو�سا جديدة قد تع�سقها �أو متقتها لكن ال غنى لك عنها

يف م�سو�ر حياتك.
�لقانون �لثالث

ال تف�سي �لتجارب �إىل �أخطاء, بل �إىل درو�س م�ستفادة
لي�س �لنمو �إال عملية جتريب و�سل�سلة من �ملحاوالت و�الأخطاء و�لنجاحات

�لوقتية, وال تقل �الإخفاقات �أهمية عن �لنجاح
فكالهما جزء من عملية �لنمو.

�لقانون �لر�بع
تكر�ر �لدر�س هو �ل�سبيل لتعلمه

�سوف تعاد لك �لدرو�س يف �أ�سكال متنوعة �إىل �أن تتمكن من تعلمها,
وعندما ميكنك ذلك فعليك �النتقال بعدها �إىل �لدر�س �لتايل.

�لقانون �خلام�س
ال حدود للمعرفة

ال توجد مرحلة يف حياتك بال درو�س, فهناك درو�س تتعلمها, مادمت حيا.
�لقانون �ل�ساد�س

ما ترنو �إليه �أف�سل مما حققته �الآن
كلما حققت هدفا كنت تن�سده �سعيت نحو ما هو �أف�سل منه.

�لقانون �ل�سابع
�الآخرون مر�يا لك

لي�س باإمكانك �أن حتب �أو تكره �سيئا يتعلق ب�سخ�س �آخر
�إذ� مل يعك�س هذ� �ل�سيء ما حتبه �أو تكرهه يف �سخ�سيتك.

�لقانون �لثامن
�أنت حر يف �سنع حياتك �خلا�سة

لديك كل ما حتتاجه من �أدو�ت ومو�رد؛ و��ستثمارها ماآله �إليك.
�لقانون �لتا�سع

ما حتتاجه من �إجابات يكمن بد�خلك
كل ما عليك فعله هو �أن تنظر بد�خلك وتن�ست بدقة وتثق بنف�سك

قانوُن الحياة   
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تراُث العلماء

أبو سهل النوبختي.. 
الفقيه والشاعر والسياسي

لاذا أبو سهل؟
عندما هرم نوبخت أبو العائلة، وضعف وعجز 
عن خدمة النصور جلس ابنه أبو سهل جملسه 
يف صحبة احلاكم العبايس بإشارة احلاكم نفسه.

)بُخر  له  تسّمى  النصور،  يدي  بني  َمُثل  لّا 
ش��اذم��اه(، و)ط��ي��مذام��ا زري���اذ( و )خ��رسوا 

بمشاذ(.
فقال له النصور : كّل ما ذكرت فهو اسمك؟ 

قال: نعم.
فتبّسم النصور وقال: إّما أن أقترَص بك من كّل 
ما ذكرت عل )طيمذ(، و إّما أن تعل لك كنية 

تقوم مقام السم، و هي أبو سهل.
قال أبو سهل: قد رضيت بالكنية، فبقيت كنيته 

وبُطل اسمه.
طيمرث،  هو  سهل(  )أبا  إّن  النجايش  وذكر 
مرتّددًا يف ذلك، وه�ذه الكلمة تصحيف جلزء 

من ذلك السم الطويل الذي تقّدم.
 144 سنة  من  النصور  عند  سهل  أبو  لبث  و 
فيها  تويّف  التي  السنة  وهي  ه�،   158 سنة  إل 
النصور وعاش بعد وفاة النصور مّدة، و أدرك 

عرص هارون العبايس، و كان يف بيت احلكمة 
أو خزانة احلكمة وهي مركز اجتمع الفرس و 

الشعوبّية.
مع  سهل  أيب  حياة  تزامنت  العلمّية:  جهوده 
الصغرى من جهة، و مع  الغيبة  أّيام  برهة من 
وقت بلغ الشيعة فيه مستوى من النُّضج بفعل 
جهة  من  متكّلميهم،  من  اأُلول  الطبقة  جهاد 
ُأخرى، و مع أّن أبا سهل النوبختّي كان تلميذ 
الكلم،  علم  يف  الشيعة  من  اأُلّول  التكّلمني 
الكلم  علم  اكتمل  أجل  من  بعملني  قام  لكّنه 
عل مذهب المامّية، و مها أهّم أعمله يف هذا 

الجال.
التي كان قد دّونا  العقائد  أبو سهل عن  دافع 
عدد من متكّلمّي المامّية قبله، بعد أن َحِظيت 
وقبول  السلم(  )عليهم  ال��دى  أئّمة  بتأييد 
احتذى  أنّه  ذلك  إل  يضاف  المامّية،  جهور 
الكلمّية  القضايا  تقرير  يف  العتزال  أصول 
الوقت  ذل��ك  منذ  و  المامّية،  لعقيدة  وفقًا 
من  أكثر  المامّي  و  العتزّل  الذهبان  تقارب 
العقائد  تلك  سهل  أيب  تلميذ  بّث  و  السابق، 

�لبيت  كبار  �أحد  ه�(   311  -237( نوبخت  بن  �سهل  �أبي  بن  �إ�سحاق  بن  علّي  بن  �إ�سماعيل  هو 
�لنوبختّي بل من �أ�سهرهم, كان من روؤ�ساء �ل�سيعة ومن وجهاء �ل�سيعة �الإمامية �لعظام وعلمائها 
�لدنيوّية, فكان من م�ساهري  �لعلمّية ومهاّمه  �آل نوبخت, وب�سبب منزلته  �أ�سهر  �لكبار ويعّد من 
�ل�سعر�ء  �أحد  �ل�سغرى, وهو  �لغيبة  �ملتز�من مع  �لبارزين يف هذه �لطائفة يف ع�سره  �ملتكّلمني 
و�مل�سّجعني على �الأدب و�ل�سعر, ومن �مل�سّنفني �أي�سًا , فله ت�سانيف مهّمة يف تاأييد �ملذهب �الإمامّي 

ودح�س �ملناوئني. 

من  �سهل  �أب��و  ك��ان 
�الأُدباء و �ل�سعر�ء 
�إىل  م�سافًا  �أي�سًا, 
�ل�سيا�سّية  مكانته 
كان  و  �لعلمّية,  و 
الثنني  م��ع��ا���س��رً� 
�سعر�ء  فحول  من 
�ل�������ع�������رب ه���م���ا 
�ل���ب���ح���رتي و�ب���ن 

�لرومي...
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وصف��ات  إمام��ة 
اإلمام المنتظر

 في الروايات
النتظر )عجل الل تعال فرجه الرشيف(، الذي  يتفُق السلموَن عل حقيقة المام 
سيمأل األرض قسطًا وعدًل بعدما ملئت ظلًم وجورًا، ومن أساسيات التصديق 
بذه الشيئة اللية والختبار الربان )النتظار(، هي الروايات التي وردت عن أهل 
البيت )عليهم السلم(، فهنالك ما ورد يف ذكر إمامته وصفاته وعلمات ظهوره، 
وما يرتبط بخريطة حتركه بعد الظهور، وأنصاره، فهي كثية جدًا، حتى لقد ُألفت 
ما رواه  الل عليه:  النص عليه صلوات  األمر.ففي  كتب وجملدات خاصة يف هذا 
الصدوق عن حممد بن عيل بن ماجيلويه عن حممد بن ييى العطار عن جعفر بن 
وحممد  نوح  بن  أيوب  بن  وحممد  حكيم  بن  معاوية  عن  الفزاري  مالك  بن  حممد 
عثمن العمري قالوا: »عرض علينا أبو حممد احلسن بن عيل ونحن يف منزله وكنا 
تتفّرقوا  إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ول  أربعني رجًل فقال: هذا 
من بعدي يف أديانكم فتهلكوا، أما إنكم ل ترونه بعد يومكم هذا. قالوا فخرجنا 
من عنده فم مضت إل أيام قلئل حتى مىض أبو حممد عليه السلم«.يف أن اليمن 
باألئمة كل ل يتجزأ وأن العرتاف بم من دون المام احلجة ل يساوي شيئًا وهو 
نقله يف كفاية األثر عن احلسن بن عيل عن  ما  السلم:  الؤمنني عليه  أمي  كإنكار 
أمحد بن حممد بن ييى العطار عن سعد بن عبدالل عن موسى بن جعفر البغدادي 
قال: سمعت أبا حممد احلسن بن عيل العسكري عليه السلم يقول: »كأن بكم وقد 
اختلفتم بعدي يف اخللف مني أل إن القر باألئمة بعد رسول الل النكر لولدي كمن 
أقر بجميع األنبياء والرسل ثم أنكر نبوة رسول الل صل الل عليه وآله، ألّن طاعة 
آخرنا كطاعة أّولنا، والنكر آلخرنا كالنكر ألّولنا، أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها 
الناس إل من عصمه الل«.وروى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبدالل عن حممد 
بن احلسني بن أيب اخلطاب عن احلسن بن حمبوب عن عيل بن رئاب عن أيب عبدالل 
عليه السلم أّنه قال يف قول الل عز وجل )َيوَم َيأتِى َبعُض آيات َربَِّك َل َينَفُع َنفسًا 
إيَمُنا َل َتُكن آَمَنت ِمن َقبُل( فقال عليه السلم: »اآليات هم األئمة واآلية النتظرة 
قيامه  قبل  آمنت من  تكن  ل  إيمنا  نفسًا  ينفع  فيومئذ ل  فرجه(  الل  القائم )عجل 
بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه عليه السلم«. ويف أنه أشبه الناس برسول 
الل، وله اسمه وكنيته: ما رواه الصدوق يف كمل الدين عن أبيه وحممد بن احلسن 
وحممد بن موسى التوكل، عن سعد بن عبدالل وعبدالل بن جعفر احلميي، وحممد 
بن ييى العطار جيعًا، عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم وأمحد بن 
أيب عبدالل الرقي وحممد بن احلسني بن ايب اخلطاب جيعًا، عن أيب عيل احلسن بن 
حممد  بن  جعفر  الصادق  عن  بصي  أيب  عن  احلصني  بن  داود  عن  الرساد  حمبوب 
عليه السلم عن آبائه قال: »قال رسول الل صل الل عليه وآله: الهدي من ولدي 
له غيبة وحية حتى  الناس خلقًا وُخلقًا تكون  اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه 
تضل اخللق عن أديانم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها قسطًا وعدًل 

كم ملئت ظلًم وجورًا«.

من بعده من المامّية دون تغيي كبي.
كانت  التي  المامة  مسألة  يف  نلحظ 
الفرق  بني  اخللفّية  السائل  أه��ّم  من 
أيب  قبل  الشيعة  متكّلمي  أّن  السلمّية 
سهل � كم رأينا � قد حتّدثوا عن موضوع 
خلفة  وأثبتوا  اخلفّي،  و  اجليّل  النّص 
المام عيل بن أيب طالب )عليه السلم( 
يف  أولده  أحّقّية  أثبتوا  كم  فصل  بل 
خلل  م��ن  النقلّية،  ب��األدّل��ة  الم��ام��ة 
َبْيد  صّنفوها،  التي  الكتب  أو  القالت 
أّن أبا سهل كان أّول من استخدم األدّلة 
العقلّية يف إثبات وجوب المامة وبيان 

أوصاف المام.
حياته األدبية: كان أبو سهل من اأُلدباء 
مكانته  إل  مضافًا  أيضًا،  الشعراء  و 
معارصًا  كان  و  العلمّية،  و  السياسّية 
مها  العرب  شعراء  فحول  من  لثنني 
ابن  و  283ه����(،   �  206( البحرتّي 

الرومّي )221 � 283ه�( .
يف  ال��ط��ويس  الشيخ  ذك��ر  مصنفاته: 
كتابه  يف  النجايش  الشيخ  و  الفهرست 
الفهرست  يف  النديم  اب��ن  و  ال��رج��ال 
والدفاع  ال��رد  ب��اب  يف  مصنفات  ع��دة 
عن مسألة المامة ، ومنها : يف المامة 
الستيفاء  كتب  منها  الخالفني  ورد 
والتنبيه، وله يف الرد عل العامة واجلرية 
عل  الرد  ككتاب  الصفات  وأصحاب 
القياس،  موضوع  يف  أب��ان  بن  عيسى 
عل  رد  ايضًا  ول��ه  الصفات،  وكتاب 
كتب  خ��لل  من  اآلخ��ري��ن  الخالفني 
ق��رة،  ب��ن  ثابت  م��ع  سهل  أيب  جمالس 
وجمالسه مع أيب عيل اجلّبائي يف األهواز، 
التاج  كتاب  نقض  يف  السبك  وكتاب 

لبن الراوندي.
ل  و  الرتاجم  كتب  تتطرق  ل  وفاته: 
أيب  وفاة  تاريخ  تفاصيل  إل  التواريخ 
أنه  ذكرت  أنا  سوى  النوبختي  سهل 

تويف سنة �311ه�.
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نسخًا  األسكوريال  دير  مكتبة  ضمت 
القدسة«،  القوانني  »جع  بينها  من  نادرة 
وهي نسخة قديمة ممزقة ل يعرف مؤلفها 
إل  وتعود  كنسية،  قوانني  فيها  جعت 
الوطأ  شح  من  ونسخة  ه�،   480 العام 
لبن مالك ويعرف ب�«النتقى«، كتب عام 
ابن سيناء  474 ه�، ونسخة من »خمترص 
يف استعمل الرتياق والسكنجبني« وكتب 
»نسب  م��ن  ونسخة  ه���،   473 ع��ام  يف 
عدنان وقحطان« للمرد كتب عام 450 

ه�.
أمريكا

الخطوطات  ح��ق��ل  أم��ري��ك��ا  دخ��ل��ت 
العربية أخًيا، أي يف أوائل القرن التاسع 
الخطوطات  شاء  عل  اعتمدت  عرش. 
ن��ادرة  جمموعات  اقتناء  يف  ونجحت 
يصعب حرص عددها. فجامعة برنستون 
Princeton University متتلك أكر 

عدد من الخطوطات العربية والسلمية 
ن��وادر  م��ن  العديد  وفيها  أم��ري��ك��ا،  يف 
والناحية  الِقدم  حيث  من  الخطوطات 
الفنية، إما ألنا مكتوبة بخط مؤلفيها أو 
ضمنها  ومن  ومذهبة،  مزخرفة  لكونا 
نقله  ألرسطوطاليس  »النيازك«  كتاب 
مكتبة  أما  إسحاق.  بن  حنني  العربية  إل 
ح��وال  فتضم  األم��يك��ي  الكونجرس 
من  نسخة  منها  عربية،  خمطوطة   1700
إل  تعود  غزال  رق  عل  الكريم  القرآن 

القرن الرابع أو اخلامس الجري.
فمتحف  متناثرة.  خمطوطات  هناك  أيًضا 
 The ب��ن��ي��وي��ورك  للفن  م��رتوب��ول��ي��ت��ان 
 Metropolitan Museum of
متفرقة  ا  جدًّ قديمة  أوراًق��ا  يضم   Art
األول  القرون  إل  ترجع  مصاحف  من 
بشيكاغو  الرشقي  العهد  أما  للهجرة، 
فيضم قطعة قديمة من  كتاب »ألف ليلة 

للهجرة،  الثالث  القرن  إل  تعود  وليلة« 
ليلة  ألف  نسخ  من  يعرف  ما  أقدم  وهي 

وليلة.
الكيان الصهيون

متكن العدو الصهيون من الستيلء عل 
من  وخمطوطة  كتاب  ألف   30 من  أكثر 
القدس،  بيوت  يف  الفلسطينية  الكتبات 
تيجان  »جمموعة  متتلك  أن��ا  وأعلنت 
رسقت  عرية  خمطوطات  وهي  دمشق«، 
الكتبة  أع��وام.ت��ض��م   قبل  ال��ش��ام  م��ن 
إسلمية  خمطوطات  الصهيونية  الوطنية 
القرن  من  مصحفان  بينها  من  ن���ادرة، 
حصلت  أن��ا  ويرجح  للهجرة،  الثان 
السلمية  الخطوطات  جمموعة  ع��ل 
شالوم  أبراهام  اليهودي  العال  من  كهبة 
يودا، وهو من أوائل الباحثني يف الشأن 
العرشين.  القرن  بدايات  يف  السلمي 
خمطوًطا   1184 من  الجموعة  تتكون 

أيها الشباب اسمعوا وعوا

مقاالت

�ن �لطاقة �لتي يختزنها �ل�سباب بكل ��سكالها ) عقلية ,ع�سلية , غريزية(, يجب �ن ي�سّخروها 
مبجاالت ت�سبع رغباتهم طبقا لل�سارع �ال�سالمي و�لرغبات لي�ست �لعبادة فقط بل �لعمل و�لرتفيه 

و�لر�حة وغريها , وقيادة هذه �لت�سرفات تكون بالعقل و�لقلب . 

ج2

28



000

يعود  مصحف،   100 ضمنها  من  قديًم، 
واثنان  الجري،  الثان  القرن  إل  أحدها 
الجري،  واخلامس  الرابع  القرنني  إل 
وب��لد  واألن��دل��س  أنطاليا  ومصدرها 
أكر  م��ن  الجموعة  ه��ذه  تعد  ف���ارس. 
يف  السلمية  الخطوطات  جمموعات 

الغرب وأمهها.
الخطوطات العربية يف مكتبات تركيا

تزخر مدينة إسطنبول اليوم بعدد كبي من 
الكتبات، كم تتوّزع مكتبات كثية أخرى 

يف مدن خمتلفة من أنحاء تركيا.
العهد  يف  أنشئت  الكتبات  هذه  وأغلب   
حّتى  بعناية  عليها  احلفاظ  وتّم  العثمن 
يف  العثمنّيني  نشاط  راف��ق  ولقد  اليوم. 
اجلهاد والُفتوح نشاط آخر يف عال الكتب،  
ننسبها  أن  يمكن  تركيا  يف  فالخطوطات 
الّسلطني،  أساسّية:  جهات  ثلث  إل 
وهي  األول،  سليم  الّسلطان  مكتبة  مثل 
ومكتبات  أدرن��ة،  يف  الّسليمية  الكتبة 
ال��ّس��ل��ط��ان حم��م��د ال��ف��ات��ح وال��ّس��ل��ط��ان 
ومكتبة  الّثالث،  أمحد  والّسلطان  بايزيد 
سليمن  الّسلطان  إل  نسبة  الّسليمنية 
القانون، وهذه الكتبات كّلها بإسطنبول، 
أما اجلهة الثانية فهي: الوزراء مثل راغب 
باشا،  وكوبرييل  باشا  عيل  وشهيد  باشا، 
الس��لم:  مشايخ  فهي  الثالثة  واجلهة 
أفندي، وول  أفندي، وعاش  مثل أسعد 
وفيض  أفندي،  وعاطف  أفندي،  الّدين 
أفندي، ووهبي  أفندي، وعيل أميي  الل 
أفندي، والّشيخ مراد أفندي، وجيع هذه 
الكتبات بإسطنبول. الباحثون يرّجحون 
يف  هي  العال  يف  الخطوطات  ع��دد  أن 
حدود 3 مليني خمطوط فإن نحو الّثلث 

منها تقريًبا ُيوجد يف ُتركيا.
مكتبة  بإسطنبول  الكتبات  أشهر  ومن 
الّسلطان  بإنشائها  أمر  وقد  الّسليمنية، 
عام  بناؤها  انتهى  التي  القانون،  سليمن 
اليوم عل  الكتبة  1557م، وحتتوي هذه 

101 خزانة كتب.
هذه  يف  العربية  الخطوطات  وتشّكل 
الباحثة  لدراسة  وفقًا   ،%73 نسبة  الكتبة 
كايا-أوغلو«  ديليك  »هوليا  الرتكية 
مكتبة  »م���ن  ع��ن��وان:  حت��ت  ال��ن��ش��ورة 
السليمنية  مكتبة  إل  العامة  السليمنية 

الخطوطات  أّم���ا  ل��ل��م��خ��ط��وط��ات«، 
جملًدا.   63947 فهي  فيها  ال��وج��ودة 
والطبوع منها 38500 جملد فقط، منها؛ 
 11451 فيها  الرّتكية  والخطوطات 
فيبلغ  العربية  الخطوطات  أّم��ا  جملًدا، 
والخطوطات  جملًدا،   48854 عددها 
عدد  ويبلغ  جم��ل��ًدا.   3641 الفارسية 
الخطوطات الوجودة يف الكتبة أكثر من 

100 ألف كتاب ورسالة.
ويذكر أيمن فؤاد السيد يف كتابه: »الكتاب 
الخطوطات«  وعلم  الخطوط  العريب 
خارج  الخطوطات  من  جمموعة  أهم  إن 
عدد  ويقدر  تركيا،  يف  هي  العريب  العال 
الخطوطات العربية يف تركيا ب�250 ألف 

خمطوط.
  إيران

ي��وج��د فيها  ال��ت��ي  ال����دول  ث���ان أه���م 
إيران.  هي  تركيا  بعد  عربية  خمطوطات 
كتابه  يف  احللوجي  عبدالستار  يذكر 
أن  العال«  يف  السلمية   »الخطوطات 
بحوال  ي��ق��ّدر  فيها  الخطوطات  ع��دد 
مئتي ألف خمطوط، والسبب يف ذلك أن 
السلمني  أنظار  حمط  كانت  فارس  بلد 
إيران  يف  الخطوطات  تتوزع  األوائ��ل.  
يف تسع عرشة مدينة صدر لا نحُو مئتي 
وتريز  طهران  الدن  هذه  أبرز  فهرس، 
أما  ومشهد،  وق��م  وزنجان  وأصفهان 
مرعيش  الل  »آي��ة  فمكتبة  الكتبات  أهم 
ألف   40 ق��راب��ة  حت��وي  التي  النجفي« 
العتبة  و«مكتبة  ن��ادر،  إسلمي  خمطوط 
 26 نحو  تضم  التي  القدسة«  الرضوية 
اليرانية  الوطنية  والكتبة  خمطوطة،  ألف 

التي تضم قرابة 18 ألف خمطوط.
نسخة  الوجودة،  الخطوطات  أبرز  ومن 
من الصحف الرشيف مكتوبة عل الرق 
عيل  »كتبه  آخرها  يف  جاء  الكويف  باخلط 
الجرة«،  من  أربعني  سنة  طالب  أيب  بن 
مكتوبة  األث��ي  لبن  »الرصع«  وكتاب 
من  ونسخة  نفسه،  ال��ؤل��ف  ي��د  بخط 
»آداب الفلسفة« حلنني بن إسحاق وهي 
كتابتها  تاريخ  يعود  ا  جدًّ قديمة  خمطوطة 

لعام 249ه�.
الند

ال�ث�ق�اف�ة  م�ن  ج��زًءا  الند  احتضنت 

العربية لئات من السنني, ويوجد يف مدنا 
وقراها, ويف مدارسها وجوامعها, اآللف 
وصلت  كيف  ولكن  الخطوطات,  من 
هذه اآللف من الخطوطات العربية إل 
هذه البلد التي ل تتحدث العربية؟ وما 
دور العرب يف إنقاذ هذه الثروة العظيمة؟

هذه  إل  وآداب��ا  العربية  اللغة  ترّسبت 
ألج��زاء  الس��لم��ي  الفتح  م��ع  ال��ب��لد 
العرب  بلد  من  جاءوا  حكام  ومع  منها, 
ليؤسسوا  واألف���غ���ان  ال��ف��رس  وب���لد 
وراءها  خلفت  متعددة,  وإمارات  ممالك 
جم��م��وع��ات ك��ب��ية م��ن ال��خ��ط��وط��ات 
والرتكية,  واألوردي��ة  والفارسية  العربية 
لتصالا  العربية  عليها  غلبت  ولكن 
احل��ن��ي��ف. حتتضن  ب��ال��دي��ن الس��لم��ي 
ألف  ومخسني  مئة  حوال  الند  جهورية 
خمطوطة )150,000( وحوال 40% هي 
خمطوطات باللغة العربية, أي ما يزيد عل 
خمطوط   )55,000( ألف  ومخسني  مخسة 
األول  القرن  إل  بعضها  يرجع  ع��ريب, 
الجري, ويف بعض اليئات العلمية يوجد 
عرش  اثني  حوال  إل  آلف  ثمنية  بني  ما 
مساعدة  إل  حتتاج  ع��ريب  خمطوط  أل��ف 

لنقاذها وفهرستها وتصويرها.
من  وغيها  الخطوطات  هذه  ان  اخلامتة 
كل  عنها  حتدثت  التي  والنفائس  الث��ار 
ال  والعائدة  العال  يف  الع��لم  وسائل 
قبل  من  ورسقتها  تريبها  عن  العراق 
عن  الشان  بذا  خاصة  تريبية  منظمت 
، وتعهدت قوات  الحتلة  القوات  طريق 
العراق  ال  اسرتجاعها  عل  الحتلل 
باثارها  تطالب  الن  ال  مرص  وان  كم   ،
ال��ذي  ال��س��ؤال   . فرنسا  ل��دى  النهوبة 
يظهر وبقوة لاذا تتم هذه الدول الغربية 
من  هائل  كم  وحتتفظ  برتاثنا  والمريكية 
علومنا الخطوطة اذا كان تراث السلم 
ل يتمشى والعرص ؟ لاذا ل يعيدونا لنا 
هذه  ال  ولاذا  ؟  منها  فائدة  ل  كانت  اذا 
تصادرها  لكي  اثارنا  عن  تبحث  الساعة 
بشتى الوسائل ؟ لسنا بصدد استنتاجات 
معرفية وقوانني رياضية وجهود تفكيية 
بل سؤال عن سبب اهتمم الدول العلمنية 

برتاثنا ؟

مقاالت
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ونفسيون  اجتمعيون  أخصائيون  دعا 
وأمنيون إل احلذر من الخاطر اجلسيمة 
التي يسببها العنف األرسي عل وحدة 
من  العديد  أن  مبينني  والجتمع,  األرسة 
يف  سببًا  كانت  األرسي  العنف  حالت 
بني  اخل��لف  ونشوب  األرسة  تفكك 
جرًما  وع��دت  انفصالم,  أو  الزوجني 
والسلوكيات  القويم,  ال��رشع  يالف 
ديننا  عليها  حّث  التي  احلميدة  والقيم 
الجتمعات  معظم  وتعان  السلمي. 
التي  األرسي  العنف  ظاهرة  تفيش  من 
وتفكك  وتركيبها،  األرسة  كيان  تّدد 
حثت  السلمية  الرشيعة  لكن  حلمتها 
احلميدة  باألخلق  التحيّل  عل  السلم 

والرمحة.
إل  األرسي  العنف  اخل���راء  وف��ّص��ل 
وما  كالشتم  اللفظي..  العنف  قسمني: 
أشبه ذلك, والقسم الثان العنف البدن.. 
وال��ضب,  ال��ب��دن,  التحرش  ويشمل 

تعكس  العنف  ظاهرة  أن  موضحني 
والفقر  األخلقي  النحطاط  طياتا  يف 
والرهان,  احلجة  وضعف  القتصادي, 
والقوي  خلقيًا,  السوّي  النسان  ألن 
فكريًا ل يتاج إل العنف بل  ال احلجة 

والرهان.
الجتمعي  التواصل  وسائل  يف  وترز 
العديد من حالت العنف يف ترصفات 
خمتلفة يقترص بعضها عل إطلق كلمت 
بينم  أوالزوجة,  الطفل  نابية جارحة تاه 
احلمر  اخلطوط  احلالت  بعض  تتخطى 
والي��ذاء  بالضب  التعّدي  إل  لتصل 
أرضاره  تعالج  ق��د  ال���ذي  اجل��س��دي 
اجلسدية يف أيام معدودة, لكن أعراضها 
النفسية والعنوية تبقى مصاحبة للمعّنف 

طوال حياته, 
يف  الختصني  آراء  اس��ت��ط��لع  وع��ن��د 
اجلوانب الرشعية والجتمعية والنفسية 
ودواف��ع��ه��ا,  السلوكيات  ه��ذه  ح��ول 

عقيل  اجلامعي   الدكتور  األستاذ  فأكد 
بتكوين  السلم  اهتمم  يوسف  مهدي 
األرسة والعناية با ألنا أساس الجتمع, 
الل  صل  الرسول  بحديث  مستشهدا 
عليه واله وسلم :) إذا أتاكم من ترضون 
الل  جعل  وقد  ف��زوج��وه(,  وخلقه  دينه 
األل��ف��ة ب��ني ال��زوج��ني لن��ج��اب جيل 
صالح عامل فقال جل وعل )هو الذي 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 

إليها وجعل بينكم مودة ورمحة(
وقال الدكتور عبيد العبيدي : إن الناس 
ل  وعذابًا  شقاًء  بيوتم  جعلوا  الذين 
ول  التسامح,  ول  التغايض  يعرفون 
سوى  يعرفون  ل  الرتغيب,  أسلوب 
الشديد,  وال��ضب  والوعيد,  التهديد 
خمالفة  وه��ذه  األم,  أو  األب  من  س��واء 
يقول  وجل  عز  فالل  الل,  ألمر  رصية 
سبحانه  وقال  بالعروف(,  )وعاشوهن 
لنا  هب  ربنا  يقولون  )والذين  وتعال 

ما هي الممارسات السلبية 
التي تؤثر على وحدة األسرة والمجتمع..؟
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االسرة

واجعلنا  أعني  قرة  وذرياتنا  أزواجنا  من 
رسولنا  لنا  قدوة  وخي  إمامًا(,  للمتقني 
بيته  يف  تربى  وسلم,  واله  عليه  الل  صل 
فم  ال��س��لم(,   )عليهم  واحلسني  احلسن 
كان يؤدب أحدًا بالضب أبدًا, وإنم كان 

يؤدبم باألخلق احلسنة.
قد  األرسي  العنف  أن  العبيدي  وب��نّي   
األبناء  أو  األمهات  أو  اآلباء  من  يدث 
الرتبية  أمه��ه��ا  ال��رتب��ي��ة,  يف  خلل  بسب 
به  واجلهل  بالل  اليمن  فضعف  اليمنية 
اآلباء  من  المهال  يورث  دينه  وبأحكام 
األبناء  فينشأ  الرتبية,  يف  بواجبهم  بالقيام 
عند  اآلب��اء  عل  ,فيتسلطون  اجلهل  عل 

كرهم.
بغداد  بجامعة  الستاذ  قال  جهته,  ومن 
الخلوقات  فطر  الل  إن  الغبان:  باسم 
احليوانات  أشد  حتى  الرمحة،  عل  جيعًا 
وحشية وتلك قاعدة عامة، عليها قامت 
أن  بيد  احل��ي،  الكائن  حياة  وتأقلمت 
النحراف عنها شذوذ عن تلك القاعدة, 
والسنة الكونية والقدرية التي أودعها الل 
الضمي  ما يّز يف  أن  إل  قلوبنا جيعًا,  يف 
ويقّض الضاجع, وجيلب األسى واحلزن، 
ان��ح��راف ب��ع��ض ال��ن��اس, ح��ت��ى ب��دوا 

كالوحوش الضارية رضبًا وقتًل وتدميًا 
وصف  وقد  واألقربني،  األبعدين  طال 
الل تعال قلوب هؤلء القساة بقوله جل 
ومما  قسوة«  أشد  أو  »كاحلجارة  وعل 
دركاته،  والبلء  أضعافه،  احل��زن  يزيد 
من  الوحشية  ال��مرس��ات  تلك  ظهور 
وفلذات  زوجاتم  تاه  السلمني  بعض 

أكبادهم بم تشيب له رؤوس الولدان.
خلل  وجود  عل  يدل  العنف  أن  وأف��اد 
البنية العقدية واخللقية والعقلية لدى  يف 
انتزعت  التي  الناس،  من  الرشية  هذه 
الوحوش  وغ��دت  قلوبم،  من  الرمحة 
منهم،  أمنًا  وأكثر  قلوبًا،  أرق  الضارية 
وقد توعد الل عز وجل باللعن من اختذ 

ما فيه روح غرضًا.
األم��ن واألم���ان ح��ّق مشاع  أن  وأك��د 
ال��ذي  حميطه  يف  ولس��ي��م  إن��س��ان,  لكل 
فيها،  ي��درج  التي  وبيئته  فيه،  يعيش 
العنف  ممارسات  أمام  الوقوف  أن  مبينًا 
تفرضها  رضورة  وألوانه,  أشكاله  بكل 
السليمة،  والفطرة  السمحة،  الرشيعة 
يدد  دائرته  وتوسع  الصحيح،  والعقل 
والصي  والضياع  بالنيار  الجتمع  بنية 

الجهول.

احدى اهم الغرائز التي جعلها الل يف النسان بل الكائنات 
 ، ال��رأة  يف  والمومة  الرجل  يف  الب��وة  غريزة  هي  كلها 
وتتجل يف حبهم ورعايتهم وإدارة شؤونم الختلفة ، وهذه 

من  وضعفًا  قوة  ختتلف  لكنها   ، اجلميع  يف  واحدة  الغريزة 
شخص آلخر تبعًا لعوامل عدة امهها وعي الباء واألمهات 
وثقافتهم الرتبوية ودرجة حبهم وحنانم الذي يكتسبونه من 
هدية  واألمومة  فاألبوة  نفسها،  للغريزة  إضافة  كثية  اشياء 
مفاضة من الل عز وجل يشعر با كل اب وام ، ولول هذه 
الغريزة لا رأينا النسجام واحلب والرعاية من قبل الوالدين 
بم.  والهتمم  الولد  لرتبية  مهمة  انطلق  نقطة  وتعتر   ،
فيمر النسان بثلث مراحل اولا الطفولة وتعتر من اعقد 
الراحل يف الرتبية حيث الطفل ل يتمتع بالدراك العال الذي 
يؤهله لستلم التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغية 
يراقبها الراعي لا منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، 

يقول  وال��رشع.  العقل  يقرها  رضورة  الطفل  تربية  ان  اذ 
المام الصادق عليه السلم: » وتب للولد عل والده ثلث 
خصال : اختياره لوالدته ، وحتسني اسمه ، والبالغة يف تأديبه 

« من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب يف عاتق أبيه.

األبوة واألمومة
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تراث اهل البيت 

نص احلديث األول : 
عن أيب عبدالل )عليه السلم( قال : )َجاَء َرُجٌل ُمورِسٌ  إَِل 
ِ ) صل الل عليه و آله ( ، َنِقيُّ الثَّْوِب ، َفَجَلَس  َرُسوِل اللَّ
ُمْعرِسٌ  َفَجاَء َرُجٌل  ِ ) صل الل عليه و آله (  إَِل َرُسوِل اللَّ
ثَِياَبُه  اْلُورِسُ  َفَقَبَض  اْلُورِسِ  إَِل َجْنِب  َفَجَلَس  الثَّْوِب  َدِرُن 

ِت َفِخَذْيِه . ِمْن حَتْ
ِ ) صل الل عليه و آله ( : » َأ ِخْفَت َأْن  َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ

َك ِمْن َفْقِرِه يَشْ ٌء » ؟! َيَمسَّ
َقاَل : َل .

َقاَل : » َفِخْفَت َأْن ُيِصيَبُه ِمْن ِغَناَك يَشْ ٌء » ؟!
َقاَل : َل .

َخ ثَِياَبَك » ؟! َقاَل : » َفِخْفَت َأْن ُيَوسِّ
َقاَل : َل .

َلَك َعَل َما َصَنْعَت » ؟! َقاَل : » َفَم مَحَ
ِ ، إِنَّ ِل َقِرينًا ُيَزيُِّن ِل ُكلَّ َقبِيٍح ، َو ُيَقبُِّح  َفَقاَل : َيا َرُسوَل اللَّ

ِل ُكلَّ َحَسٍن ، َو َقْد َجَعْلُت َلُه نِْصَف َماِل  .
ِ ) صل الل عليه و آله ( لِْلُمْعرِسِ : » َأ َتْقَبُل  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

» ؟
َقاَل : َل .

ُجُل : َو ِلَ ؟! َفَقاَل َلُه الرَّ
الرشيف:  )الكايف  َدَخَلَك.  َما  َيْدُخَلنِي  َأْن  َأَخاُف   : َقاَل 

)263/2
معطيات احلديث األول :
يظهر من احلديث ما ييل :

الروحية  احلاجة  لسد  الدين  ألهل  األغنياء  حاجة   -1
وعدم الستغناء عن ذلك بم لم من غنى مادي.

الادية  حاجتهم  لسد  الدين  ألهل  الفقراء  حاجة   -2
والروحية.

بالشعور  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  رفض   -3
بالفوقية يف طبقة الغنياء ألّنا ليس من اخلق السلم.

الرجل  مع  وآله وسلم(  عليه  الل  النبي )صل  4- حوار 
ان  فيه دللة عل  وقائدها،  المة  نبي  األمر وهو  يف هذا 
ان  ينبغي  إسلمي  خلق  باحلسنى  والحتجاج  احل��وار 
الناس واجبارهم  األفواه وقهر  األّمة دون كم  به  تتخلق 

عل قبول القرارات.
5- جلوء بعض الناس ال ترير أفعالم وأقوالم القبيحة 
ل  ان  الل  رسول  )يا   : الرجل  قال  كم  واهية  بتريرات 
قرينا يزّين ل كل قبيح، ويقبح ل كل حسن( مع علمه ان 
القبيح، بل يزين له  الفعل  الشيطان ل جير النسان عل 

ويسول فقط، ول يلغي اختيار الناس إذا ارادوا الختيار 
احلسن.

6- وقع رضر معنوي عل الرجل الفقي من جراء ترصف 
العنوي  الضر  هذا  جير  ان  الرجل  واراد  الغني  الرجل 
بالتعويض الادي، فلم يلق ردعًا من النبي )صل الل عليه 
وآله  عليه  الل  )صل  وقال   ً قبول  وجد  بل  وسلم(  وآله 
وسلم( للرجل العرس أتقبل ؟ مما يدل عل جواز تعويض 
الضر العنوي بالتعويض الادي، ويف ذلك إِشارة ال أن 
)الفصل الادي التداول اآلن( فيم يص بعض األرضار 
العنوية فيه جر خلواطر التضر وردع للضار وهذا األمر 

ل يلو من الصحة.
7- يف احلديث يظهر ان بعض الناس يرون ان الادة هي 
بم  اعتداءهم  ويعوضوا  يعتدوا  ان  احلق  فلهم  كل يشء، 

لديم من أموال، وهذا مرض خطي عل الجتمع.
الفقراء  من  كثي  وعّفة  وعي  عل  إشارة  احلديث  يف   -8

رغم فقرهم، وهذا ما ظهر يف رفض الفقي لقبول الال.
نص احلديث الثان: 

عن ُسفيان بن خالد قال : قال أبو عبدالل )عليه السلم( : 
ئاَسة فم َطَلبها أحد إل َهَلك، فقلُت : قد َهَلكنا  )إّياَك والرِّ
ا إل وُهو ُيِبُّ أن ُيذَكَر وُيقَصَد وُيؤَخَذ  إذَا ليس أحٌد ِمنَّ
عنُه فقاَل : ليَس حيُث َتذهُب إّنم ذلك أن َتنِصَب َرُجل ً 
َقُه يف ُكلِّ ما قاَل وَتدعَو الناس ال َقولِِه.  ة ِ فُتصدِّ ُدون احُلجَّ

)وسائل الشيعة : 129/27(.
معطيات احلديث الثان :

يظهر من احلديث ما ييل :
طالا  بالقبيح  ليس  أمر  وحبها  للرئاسة  التصدي  1-ان 
توفرت الؤهلت والتزم الشخص بالرشوط والضوابط 
)عليه  يوسف  الل  نبي  ق��ول  ي��ؤدي  ما  وه��ذا  الرشعية 
السلم( )اجعلني عل خزائن األرض إن حفيظ عليم(. 

– يوسف 55- .
كفاءة  ل��ه  ليس  م��ن  تنصيب  ع��ن  ينهي  2-احل��دي��ث 

ومؤهلت سواء أكانت علمية ام فنية ام اخلقية.
يوافق عل  ان  للعاقل  انه ل يصح  احلديث  يظهر يف   -3
تصدي من ليس له أهلية وكفاءة، كم ل يصح اتباع مثل 

هذا الشخص.
4-يظهر يف احلديث أنه ل يصح لعاقل ان يدعو الناس ال 

قبول الشخص غي الكفوء.
والتأمل يف احلديث يشعرنا بانطباقه عل وضعنا احلال ل 

سيم ونحن مقبلون عل النتخابات.

الشيخ علي الفتالويأفال يتدبرون الحديث؟
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تراث اهل البيت 

عن ايب جعفر عليه السلم قال : قال ابوذر رمحه الل : سمعت 
رسول الل صل الل عليه واله يقول : حافتا الرصاط يوم القيامة 
الرحم والمانة ، فاذا مر الوصول للرحم الؤدي للمانة نفذ 
ال اجلنة ، واذا مر اخلائن للمانة القطوع للرحم ل ينفعه معهم 
عمل ويكبونه يف النار وباسناده عن يونس بن عمر قال : قال 
ابو عبد الل عليه السلم : أول ناطق من اجلوارح يوم القيامة 
ما  اليوم  الدنيا فصل  يا رب من وصلني يف   : تقول   ، الرحم 
بينك وبينه ، ومن قطعني يف الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

البيان  جممع  يف  الطريس  احلسن  بن  الفضل  عيل  ابو  وروى 
باسناده عن النبي صل الل عليه واله قال : قال الل تعال : أنا 
فمن   ، اسمي  من  اسًم  لا  وشققت  الرحم  خلقت   ، الرمحن 

وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نباتة عن امي الؤمنني عليه السلم  وباسناده عن الصبغ بن 
قال : ان احدكم ليغضب فم يرىض حتى يدخل به النار ، فأيم 
رجل غضب عل رمحه فليمسنه ، فان الرحم اذا مستها الرحم 
استقرت ، وانا معلقة بالعرش تنادي : اللهم صل من وصلني 

واقطع من قطعني.
مستها  اذا  الرحم   : قال  واله  عليه  الل  صل  الل  رسول  وعن 

الرحم حتركت واضطربت.
انم  عنها  سورته  وزوال  الغضب  من  استقرارها  لن  وذلك 
هو حترك الدم واضطراب العروق الناشئني من الس الثمرين 

للرقة. وباسناده عن عبدالل بن عجلن قال : قال ليب جعفر 
عليه السلم : ان ربم قسمت اليشء بني أصحايب أصلهم به 
والفقه  الدين  يف  الجر  عل  اعطهم   : قال  ؟  أعطيهم  فكيف 

والعلم.
ول خلف ويف جواز الوصية للرحم ، لا فيه من اجلمع بني 
الصدقة والصلة ، بل قد ورد النص بجواز الوصية له وان كان 
من  كثي  عن  البيان  جممع  يف  الطريس  نقله  الذي  وهو  كافرًا 

العلمء.
وقد أجعوا عل استحباب اختصاص الرحم بالصدقة الواجبة 
مع وجود الصفات القتضية للستحقاق ، لقوله عليه السلم: 

ل صدقة وذو رحم حمتاج.
ورثه  ولذا   ، غيه  من  أتم  الشارع  نظر  يف  به  العتناء  ولن   
بتوفي نصيبه يف قوله )  الوصية عند حضور الوت  له  وكتب 
ُة  اْلَوِصيَّ ا  َخْيً َتَرَك  إِن  الَْوُت  َأَحَدُكُم  َحَضَ  إَِذا  َعَلْيُكْم  ُكتَِب 

لِْلَوالَِدْيِن َواأَلْقَربنَِي ( ، لا فيها من زيادة الصلة.
وامر الولد الكر بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلة 
وصيام متكن منه ومات قبل أدائه ، واستحباب احلج عنه مع 

الكنة.
عل  وهي   ، صدقة  السكني  عل  الصدقة  السلم:  عليه  وقال 

ذي الرحم صدقة وصلة.

الشيخ علي الفتالوي

أطائب الكلم في بيان صلة الرحم
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                      لماذا نكتب؟!

مشاركات 

ما زلت أتذكر تلك األيام التي كان السائقون يتبادلون التحيات 
ال��ش��وارع  يف  ببعضهم  يرتفقون  وه��م  والب��ت��س��ام،  والشكر 
لبعضهم  ويومئون  لبعضهم،  السارات  يفسحون  والطرقات، 
بالشكر بأيديم، أو برنة خفيفة من بوق السيارة. يعطون أولوية 
ويطفئونا،  غالبًا  العالية  األضواء  يشغلون  ل  لبعضهم،  العبور 

العاكس،  الت��اه  من  قادمة  سيارة  ي��رون  حالا 
برسعة  يقودون  ل  اآلخرين.  للسائقني  مراعاة 
إل  الشوارع،  ويف  السكنية  الناطق  وسط  عالية 
مستشفى  إل  متوجهني  كانوا  إن  ط��ارئ،  لظرف 
فحسب،  زمني  وبمقياس  اآلن،  شابه.  ما  أو 
من  ج��زءًا  كان  التهذيب  ذلك  أن  اجلميع  سيى 
من  قيم  لصالح  التدهور  حلقها  أخلق،  منظومة 
نوع آخر، غارقة كثيًا يف النفعية، حتى وإن كانت 
سواء  الكرى،  بالقيم  تتغني  أيدلوجية  من  جزءًا 
التهذيب  مثال  عامة.  إنسانية  أو  دينية  قيًم  أكانت 
قد  أنه  وجدت  ذهني،  مترين  هو  هذا.  الطريق  يف 
»تعبي  طرأ  الذي  بالتغيي  لإلحاطة  مناسبًا  يكون 
ملطف للمعنى األشد وطأة لفردة: الرتدي«، عل 
اليومية  احلياة  مستوى  عل  ل  األخلق،  منظومة 
للخطاب  امتد  أك��ر،  مستوى  عل  بل  فحسب، 
السيايس الرائج يف أيامنا هذه. لكن احلس النسان 
ول  األخية،  السنوات  يف  تعريف  لعادة  تعرض 
يعد له تعريف واحد، بل تعريفات خمتلفة، وقابلة 
للتغيي حسب النزاع العني، وحسب البلد العني، 

وحسب األطراف التورطة فيه. 

علي حنون العقابي

الفضائيات  اح��دى  مذيعة  دامهتني 
الدباء  احتاد  قاعة  من  خروجي  حلظة 
فيه  افكر  ل  ال��ذي  بالسؤال  والكتاب 
لكي  اكتب  ؟!  تكتب  ل��اذا  ي��وم��ًا:- 
اعر عن الم النسان وتسيدًا لوقف 
اعتقد بأنه صحيح. اكتب ألغي الواقع 
الفاسد وارسم بحرويف عالًا امتنى له ان 
تقودن  قد  الكتابة  ان  يتحقق، واعرف 
احلاكم،  الظلمة يف سجن  الدهاليز  ال 
او ال متاهات اجلنون يف عال تراكم فيه 
اجلهل والتخلف، اكتب لصد الباطل 
اصلح  لكي  واك��ت��ب  الن��ت��ش��ار  ع��ن 
ان  حل��رويف  وأري���د  اخلاطئة،  الفكرة 
وأريد  الطغيان  لنع  رصاخ  ال  تتحول 
لعذابات  ترجانا  يكون  ان  لقلمي 
اجاب  السؤال  هذا  نفس  الخرين. 
امادو:  جورج  الرازييل  الكاتب  عنه 

ولكي  الخ��رون  يقرأن  لكي  اكتب 
اؤثر فيهم، ومن ثمة استطيع الشاركة 
يف تغيي واقع بلدي ومحل راية المل 
الصيني  الدي���ب  وق���ال  وال��ك��ف��اح، 
اغي  لكي  الدب  »ام���ارس  ب��اج��ني 
الديب  وق��ال  وعالي«  وبيتي  حيات 
لكي  اكتب  ماركيز  جابريل  الكولبي 
وقال   « اصدقائي  حب  من  الزيد  انال 
توفيق احلكيم » اكتب لدف واحد هو 
يفكر« وقال نجيب  القارئ لكي  اثارة 
الخرون«  يقرأن  لكي  »اكتب  حمفوظ 
بل  لن  اكتب  درويش«  حممود  وقال 
حرية،  ول  وطن  ول  حب  ول  هوية 
ياروسلف  التشيكي  الدي��ب  وق��ال 
سايفرت »اكتب ربم تعبيًا عن الرغبة 
يلف  ان  يف  ان��س��ان  ك��ل  يف  الكامنة 
الج��اب��ات  تلك  ك��ل  اث����رًا«.  وراءه 

جاءت تعبيًا صادقًا عن مغزى الكتابة 
الذين  القلم  اصحاب  لدى  ومفهومها 
الكتابة  امنوا برسالتهم.. واعتروا بان 
هي هدف لتغي الواقع .. وماذا بعد؟! 
فهل يعرف القارئ بان معلومة صغية 
تودي  قد  الصحفي  او  الديب  يكتبها 
التعبي عن  بحياته يف ظل غياب حرية 
النسان  ب��ان  يعرف  وه��ل  ال���رأي؟! 
او  مهندسًا  او  طبيبًا  يصبح  ان  يمكن 
مزارعًا ولكن ليس كل انسان عل قدر 
يصبح  ان  يف  العرفة  سلم  ارتقاء  من 
كاتبًا. ومن هنا جاء السؤال لاذا أكتب 
مسؤولية  امام  الكاتب  يصبح  فعندما 
محل القلم، يعني محل الرسالة يف تغيي 

واقع ما، وان يعرف لاذا يكتب.

منظومة
 األخالق الحديثة

محمد فاضل 
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العالني,  عل  وفّضلهم  اختارهم  وق��ادة,  سادة  للبرش  سبحانه  الل  جعل  لقد 
وجعلهم حججا عل العباد وأمناء يف البلد, وواسطة الفيض األكر والوسيلة 
ُقوْا الّلَ  ِذيَن آَمُنوْا اتَّ ا الَّ َ إليه تعال, ونّص عليهم يف آي الذكر احلكيم فقال )َيا َأيُّ
اِدِقنَي(, وكذلك فقد أمرنا بالتمّسك بحبل أهل البيت )عليهم  َوُكوُنوْا َمَع الصَّ
السلم( التني وعروتم الوثقى, ورّصح تعال أيضا يف العديد من الناسبات بأنم 
ى  عليهم السلم شهداء علينا يف أقوالنا وأفعالنا, قال تعال )َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَ
ُئُكم بَِم  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إَِل َعاِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ دُّ الّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُْؤِمُنوَن َوَسرُتَ
َتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَل  ًة َوَسًطا لِّ ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( , وقال أيضا )َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا( , وأشارت األحاديث عن أهل العصمة  النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
)عليهم السلم( لتلك اآليات بالتوضيح والتفسي, بأن أعملنا ُتعرض عليهم 
جيعها صغية وكبية, سواء يف ذلك ما اكتسبناه من اخليات, أو اجرتحناه من 
سيئاتنا  تسوؤهم  والزيد,  بالتوفيق  لنا  ويدعون  بحسناتنا  فيفرحون  السيئات, 
وما نرتكبه من الذنوب فيسألون لنا الل بالغفرة والسمح, فعن سمعة عن أيب 
عبد الل )عليه السلم( قال:) سمعته يقول: ما لكم تسؤون رسول الل )صل 
الل عليه وآله(؟, فقال له رجل: كيف نسوؤه؟, فقال: أما تعلمون أن أعملكم 
ُتعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فل تسوؤا رسول الل )صل 
, وأيضا عن عبد الل بن أبان الزيات وكان مكينا عند  وه(  الل عليه وآله( ورسُّ
الرضا )عليه السلم(, قال: )قلت للرضا )عليه السلم(: أدع الل ل وألهل بيتي 
لتعرض عيّل يف كل يوم وليلة، قال:  إن أعملكم  ؟, والل  أفعل  أو لست  فقال 
ى  فاستعظمت ذلك, فقال ل: أما تقرأ كتاب الل عز وجل )َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَ
الّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُْؤِمُنوَن( قال: هو والل عيّل بن أيب طالب( عليه السلم(, 
وعن المام الصادق )عليه السلم(: )إن أعمل العباد ُتعرض عل رسول الل 
)صل الل عليه وآله( كّل صباح أبرارها وفّجارها، فاحذروا فليستِح أحدكم 
أن يعرض عل نبيه العمل القبيح( , وكم نرى فإن الروايات رصية يف ما أشي 
إليه ل تقبل التأويل أو تفسيًا آخر, ولعل إحدى الغايات التوخاة من العرض 
تصحيح  بدف  بذلك  وعلمنا  اطلعنا  هو  السلم(  )عليهم  البيت  أهل  عل 
األعمل  سّيئ  من  واستحياؤنا  وانحراف,  اعوجاج  كّل  من  وتقويمه  السلوك 
يف  السيئات  فيون  العصومون,  األئمة  أعملنا  قبائح  عل  يّطلع  حيث  وشينها, 
كل يوم, ويف كل صباح ومساء, مضافا إل ذلك أنا سُتعرض يوم العرض األكر 
وبمشهد من الثقلني, فينبغي علينا البادرة إل التوبة وتصحيح السلوك والتزود 
بزاد التقوى, فأعملنا رصيد مذخور يف يوم ل ينفع فيه  مال ول بنون إل من 
أتى الل بقلب سليم, وال هذا يشي أمي الؤمنني )عليه السلم( بقوله )فاتقوا 
الل الذي أنتم بعينه، ونواصيكم بيده، وتقلبكم يف قبضته، إن أرسرتم علمه، 
وإن أعلنتم كتبه، وقد وّكل بذلك حفظة كراما، ل يسقطون حقا، ول يثبتون 

باطل( .

التواصل  صفحات  عل  يتناقل  عنوان 
)ل  الل،  رمحة  من  واليأس  الشؤم  ملؤه 
دعاء  كل  وهل  دع��اءن��ا(..؟  يستجب 
يستجاب ..؟ ان الدعاء له آدابه وأبوابه 
واألوصياء  النبياء  امرنا  التي  وطرقه 
بأتباعها وهي موجودة يف بطون الكتب. 
ولكن هل كل دعاء يستجاب...هنا حمل 
ندرك  ل  الدعية  من  فالكثي  الشاهد 
أبعادها برصنا فنراها يف صاحلنا، ولكن 
نيأس ونتذمر  الغفلة عم يضنا جعلتنا 
. لو نظر الؤمن لربه بعني حسن الظن 
له  الل  البصية مقدر حب  بعني  لعرف 
 .} لِْلَعبِيِد  ٍم  بَِظلَّ }َلْيَس  سبحانه  وانه 
وقال صل الل عليه واله ) َو الَِّذي َل إَِلَه 
ْنَيا  إِلَّ ُهَو ، َما ُأْعِطَي ُمْؤِمٌن َقُطو َخْيَ الدُّ
َرَجائِِه  َو   ِ بِاللَّ ِه  َظنِّ بُِحْسِن  إِلَّ  اآْلِخَرِة  َو 
َلُه ( فالنسان ليظلم نفسه ويكدر ايامه 
، فلبد للشاب الؤمن ان يكون بمقدار 
من الوعي واليمن كي ينصف نفسه ، 
ويعرف قربه من الل حتى تنجيل ظلمة 
البصية  نور  ويستعيد  الكاحلة  الي��ام 

بحبه لل وحسن الظن به .

محمد عبد الحسين 

مشاركات

ائمة أهل البيت )عليهم السالم( 

شهداء على أعمالنا 

ثقافة الدعاء
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تنمية بشرية 

الصغر  منذ  حياته  يف  يسعى  مّنا  ك��لٌّ 
يكون  وأن  ذاته،  يّقق  أن  الكر  وحتى 
لذا الفهوم أمهية كبية، والتي جيب أن 

تؤخذ بنظر العتبار من قبل الوالدين.
ويمكن تعريف هذا الفهوم بأنا )حاجة 
مباشة  بصورة  ذاته  عن  للتعبي  الفرد 
ما  أقىص  إل  والوصول  مباشة  غي  أو 
وق��درات  إمكانات  من  حتقيقه  يمكن 
حالة  وإع��ادة  حاجاته،  إشباع  بقصد 
التي تساعده يف استخدام تلك  التزان 
الفرد  خدمة  يف  والقدرات  المكانات 
ومسؤولياته  بأدواره  والقيام  والجتمع 

وواجباته العتادة(.
ففي تطابق مع الدافع الفطري لتحقيق 
الذات، يوّسع الطفل من جماله التجريبي 
ادراك  ويتعّلم  النمو  أثناء  نشط  بشكل 
بشكل  ومنفصلة  مستقلة  كوحدة  ذاته 
الشكل  ب��ذا  ال��ذات  فمفهوم  متميز، 
اخلرة  تتمثل  وهكذا  متامًا،  شعوري 
التدفقة  النافورة  قمة  من  جزءًا  الذاتية 
ب��اس��ت��م��رار، وت��ص��ب��ح ب��ع��ض ال��ي��ول 
نحو  موجهة  اآلن  ال���ذات  لتحقيق 
يمكن  وق��درات  أهداف  ادراك  حماولة 
وهذا  الذات،  مفهوم  خلل  من  متثيلها 
اليل الهم يعرف بتحقيق الذات وطالا 
الذي  الكتسب  الشعوري  الفهوم  بقى 
منسجًم  أو  متطابقًا  أنفسنا  عن  نكّونه 
ميولنا  فإن  الكلية  العضوية  خراتنا  مع 

تناغم لشباع  تعمل يف  الذات  لتحقيق 
احلظ  ولسوء  البناءة،  الفطرية  قدراتنا 
فاألمور نادرًا ما حتدث بتلك البساطة، 
فإنه  وتطوره،  الذات  مفهوم  نمو  فمع 
إجي��ايب  تقدير  شكل  يف  دع��ًم  يتطّلب 
أثناء  بالطفل  اله��ت��مم  جيب  ولذلك 
اخلطوط  طريق  عن  فقط  ليس  نموه، 
عمليات  توفرها  التي  الداخلية  الادية 
من  اي��ض��ًا  ولكن  العضوية،  التقييم 
اآلخرين  ومطالب  استجابات  خلل 
الصغي  حياة  يف  أمّهية  يمثلون  الذين 
إشباع  يستطيعان  اللذين  )كالوالدين( 

هذه احلاجات الّلحة.
وبكل  الفضل  فمن  ح��ال  أي  وع��ل 
الحتملت المكنة أن ياول اآلخرون 
الهمون دائًم التعامل مع الطفل بطريقة 
ذات��ه  ع��ن  إجي���ايب  مفهوم  ل��دي��ه  تنمي 
إجيايب  وتقدير  ذاته  عن  إجيايب  وتقدير 
انتقاداتم  يقرصون  وأن  مرشوط،  غي 
بصورة  مرغوبة  غي  سلوكيات  عل 
حمددة، فلو أن فتاًة صغية تظهر عدائية 
بمثالية  األم  تستجيب  فربم  أخيها  تاه 
لذا األمر قائلة: )أعرف كيف تشعرين 
الرضيع،  أخاك  تضبني  عندما  بالرضا 
إنني أحبك وأرغب متامًا يف أن تشعري 
أن  يف  أي��ض��ًا  أرغ���ب  ولكني  ب��ذل��ك، 
بالستياء  اشعر  أيضًا  فأنا  يب  تشعري 
ل  فإنني  ولذلك  أخ��وك،  يتأّل  عندما 

مشاعري  م��ن  ك��ل  تضبينه،  أدع���ِك 
يكون  أن  ويمكن  مهمن،  ومشاعرك 

لكل واحد منا مشاعره اخلاصة(.
تضب  أل  الفتاة  ختتار  فربم  وهكذا 
بدًل  اّمها  إرضاء  يف  منها  رغبًة  أخاها 
باخلجل  لحساسها  ذلك  تفعل  أن  من 
ومهم  العدوانية،  دوافعها  من  والذنب 
التزايد  إحساسها  ف��إن  ق��راره��ا،  ك��ان 
حمل  يكون  لن  للذات  إجي��ايب  بتقدير 
وستقبل  كذلك،  مرشوط  وغي  تديد 
عدوانيتها بتلقائية كجانب من مفهومها 
منسجًم  بذلك  سيظل  الذي  ذاتا،  عن 
)وهي  واخل��رة  التقييم  عمليات  مع 
رضب أخيها أمر سار( وستطل متوافقة 

نفسيًا بشكل جيد.
ان تتبع هذه األحداث هي جمرد احتمل 
اآلخرين  األش��خ��اَص  ألن  مفرتض، 
نحو  عل  للطفل  يستجيبون  الهمني 
أي  م��رشوط،  إجيايب  وتقدير  نموذجي 
فقط  والح��رتام  احلب  يمنحون  أّن��م 
عندما تنال مشاعر الطفل ومفهومه عن 
ذاته قبولم واستحسانم، وهكذا فربم 
مباشة  غي  أو  مباشة  بطرق  يعرون 
الرضيع  األخ  الرغبة يف رضب  أن  عل 
ستؤّدي إل فقدان حّبهم لا، أو أن هذه 
الذنب  مشاعر  توّلد  أن  ينبغي  الطاقة 

وعدم السعادة بدًل من مشاعر الرضا.

النجاح وعلّو الهّمة
التنمية البشرية من منظور 

أهل البيت  تحـقـيــق 
الـــــــــــــذات
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تنمية بشرية 

النجاح وعلّو الهّمة
التنمية البشرية من منظور 

أهل البيت 

البرشية  التنمية  البيت )عليهم السلم( بمنهجهم الرتبوي بقضية  لقد اهتّم أهل 
كثيًا وهنالك نوادر رائعة لكلمتم يف هذا الباب، إذ يقول المام الصادق )عليه 

السلم(: اّن »الؤمن يطُي بّمته كم يطي الطائُر بجناحيه«.
فل يمكن ان نحقق اي ابداع ونجاح بل نية مستدامة ومهة قوية وشوع بعمل 
حقيقي، فالعادلة هي: )الفكرة + النية الستدامة للنجاح + المة العالية = النجاح 
نصف  فالياء  جدًا؛  مهم  وحتقيقه  بالنجاح  الياء  وبعدها  فالنية  والب��داع(، 

النتصار ان كان يف قوالب اجيابية او ل سمح الل الزيمة ان كان سلبيًا.
مثل  تبدو  ان  دائًم عل  فاحرص  داخلك,  به  ما تشعر  آرثر اش: »مهم كان  يقول 

ُيكى أنه كان هنالك ترزي )خّياط( بسيط يعمل ليًل ونارًا وجيتهد كثيًا يف عمله، ولكنه ل يستطع أن يؤمن جّيدًا قوت يومه، وذات 
يوم وقف عل باب منزله وهّم بالرحيل هربًا من احلياة البائسة التي حتاوطه من كل جانب، فقد عجز عن توفي حياة كريمة ألطفاله، 
حتي أنه عجز عن إطعامهم، وعندما خرج بدأ الرجل يميش يف الطريق طويل، يصارح قلبه الذي بدأ ينفطر عل اطفاله الذين تركهم 
دون طعام أو مصدر رزق آخر، ولكنه تذكر ان الل عز وجل ل ينسى أحدًا، فهم بالرحيل ولكن فجأة سمع أنني احدهم ينبعث من 
حتت اجلرس، فمل برأسه قليًل لألمام، رأى أحدهم جيلس غي قادر عل احلراك، وهو يبكي بحرقة، ذهب الرتزي ال الرجل وسأله 
عن سبب بكائه فأخره أنه فقد ذاكرته وما عاد يتذكر أي احد، يف هذا الوقت قرر الرتزي أن يساعد هذا الرجل وينقله للعيش عند 
أولده، عله ينفعه بيوم من األيام، أو يكسب به األجر. حل الرجل ضيفًا عل منزل الرتزي وكان يتعامل معه أحسن معامله طيبة 
وكريمة ويعطف عليه دائًم، فأحب الرجل هذا الرتزي كثيًا وشعر بطيبة قلبه وعطفه عليه، وقرر أن يتعّلم منه هذه الهنة، وعندما 
خرج من البيت ذات يوم، رأته جاعة اللك، وكانت اللهفة ظاهرة عيل وجوههم بشدة، وأخذوا ينادون عيل الرجل قائلني: سيدي 
اللك سيدي اللك، تعّجب الرجل وكذلك الرتزي، وعندما اقرتب احلراس منهم تبني أن هذا الرجل هو الوريث الوحيد والرشعي 
للملك، ولكنه فقد ذاكرته منذ زمن اثناء تواجده يف احد الغابات، وهكذا عادت الذاكرة ال الرجل وقّرر أن ينقل معه الرتزي وابناءه 

ال القرص ليعيشوا معه حياة سعيدة جزاء عمل اخلي الذي قدمه له الرتزي.

)عليهم السالم(..

  الشيخ عقيل الحمداني

كنت  ولو  وحتى  الفائزين,  الناجحني 
توحي  منك  فنظرة  اخللف؛  يف  متأخرًا 
الثقة  وبعض  التحّكم,  وضعية  يف  بأنك 
بالنفس, كفيلة بان تعطيك الدفعة الذهنية 
والفوز«،  النجاح  ال  بك  تعود  التي 
والتخطيط  ال��م��ة  ع��ل��ّو  ف���إّن  وف��ع��ًل 
كبي  أثر  له  الستوى  بعيد  السرتاتيجي 

يف حتقيق النجاحات الستمرة.
يقول المام عيل )عليه السلم( يف كلم 
مستأنف«،  علم  التجارب  »يف  له:  رائع 
المام  كلمت  باول  كولني  وّظف  وقد 
للنجاح,  ارسار  هناك  »ليس  بقوله:  عيل 
والعمل  اجلّيد,  لإلعداد  حصيلة  فهو 
والفشل«،  الخطاء  من  والتعّلم  الشاق, 
وان  ونحاول  للنجاح  نخّطط  ان  فعلينا 
او  الظروف  بسبب  فشل  ال  تعرضنا 
الفشل  لكّن  التفاعل  عدم  او  العوقات 
نسبي وهو نجاح لن يريد ان يتقدم فل 
الشاريع كبية وتستحق  فشل ان كانت 

اجلهد.
المم  أصحاب  جمالسة   - الهم  وم��ن 
المم  أصحاب  عن  والقراءة  العالية، 
الفشل،  من  اليأس  وعدم  تارينا،  عر 
وال��ف��رح ب��الن��ج��از ول��و ك��ان ي��س��يًا، 
واعتبار الفشل مرحلة يف طريق النجاح، 
والؤمن ل يلدغ من جحر واحد مرتني، 
ولذا فإن علينا اليمن بقضية التدّرج يف 

الوصول إل الدف.

قّصة وريث الملك والترزي
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اجلهل/ فعل اخلطأ من غي عمد.
اجلهالة/ فعل اخلطأ عمًدا.
وقيل: وتلك أّمة جاهلة.

وقيل أيضًا: العرب اجلاهلية، التي سمعت ورأت النبّي 
ودينه ومعجزته ولكّنها بقيت عل كفرها فجهلت.

من التراث
فروق لغوية

قيل لبن سيين حينم خرس ثروته:
خسارُتك عظيمة!

منذ  عقوبته  أنتظر  ذنب  هذا  فقال: 
أربعني سنة.

فسألوه: وما هذا الذنب؟
فقال: عيت رجًل وقلت له يا فقي.

العديد من الدارس يف العراق ومنها يف كربلء، أخذت تتم اهتممًا كبيًا بتطوير 
قابليات ومهارات التلميذ، ومنها جمال اخلطابة وإلقاء الشعر واألناشيد، فضًل 
خاصة  حصة  اليومية،  الدراسية  احلصص  ضمن  تعَل  بأن  بعضها  سعي  عن 
بمدة )التنمية البرشية(، حّتى لو كانت حصة واحدة باألسبوع، وجلميع الراحل 
الدراسية بدءًا من الصف األول البتدائي، وأخريات عملت عل توفي مكتبة 
مهّمة تضم عناوين رائعة من كتب األطفال يف جمال العلوم واألخلق والدين 
ألعابا متنوعة وجمسمت علمية من  التي وضعت معها  البرشية،  التنمية  وفنون 
أجل إيصال الفكرة السليمة لذهن التلميذ الصغار، وهو أمر يف غاية األمهية، 
أن  يستطيع  التتالية  والراحل  األول  الصف  تلميذ  أن  العتبار  بنظر  أخذنا  لو 
يقَف أمام زملئه ومعّلميه ويلقي قصيدته، أو جيلس ويقرأ كتابًا علميًا خاصا 
برشية األطفال، حّتى أن هنالك دعوات ألن تكون التنمية البرشية حّصة فعلية 

ضمن احلصص الدراسية، ونتمنى من وزارة الرتبية العمل عل هذه الفكرة.

قطار الشرق السريع ـ )بغداد ـ برلين(
)1970 - 1910( 

التنمية البشرية من الصف األول االبتدائي

االنقالب الربيعي والخريفي  
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طرائف جحا

يف ذلك اليوم الذي ُترشق فيه األرض بنور ربا، سيدخل الواء رئتّي عذبًا  كنسمت الفجر؛ 
حُمياه  يف  أبتسم  واشتياق،  لفة  بكل  الوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسرُتفرُف 

وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهًل بعودتك، اهًل بعودتْك.

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

السجد  م��ن  ي��وم��ًا  جحا  خ���رَج 
يرصخ  فوقف  ح���ذاَءه،  جيد  فلم 
ويّدد  ع��اٍل  بصوت  الناس  أم��ام 
حتضوا  ل  إن  بالل  أقسم  بالناس: 
فعَل  كم  أفعل  سوف  حذائي  ل 

أيب. 
مندهشني،  حوله  الناس  فتجّمع 

وسألوه: وماذا فعل أبوك؟
حذائي  ل  أحضوا  مهّددًا:  فعاَد 

وإل سوف أفعل كم فعل أيب.
له  وأح��ضوا  منه  الناس  فخاف 
حذاًء جديدًا، ثم سألوه: قل لنا يا 

جحا ماذا فعل أبوك.
قال: ذهب إل البيت حافيًا!!

الذي  الوقت  هو  الوسيط  العجم  قاموس  حسب  الربيعّي  العتدال  يعرف 
الليل والنهار يف جيع مناطق سطح األرض ، ويكون ذلك يف 21  يتساوى فيه 

بيع. من مارس )آذار( أي يف الرَّ
تكون  عندما  وذلك  السنة،  يف  يومني  واخلريفي  الربيعي  العتدال  ويصادف 

الشمس عمودية فوق خط الستواء بشكل مباش.
ويف هذا الوقت، يكون طول الليل والنهار متساويني تقريًبا يف كل بقعة من بقاع 
األرض. ويدث العتدال الربيعي يف العرشين أو احلادي والعرشين من شهر 

مارس ويف الثان والعرشين أو الثالث والعرشين من شهر سبتمر.
ويف نصف الكرة الشمل يدث العتدال الربيعي يف شهر مارس، بحيث يعلن 

عن بداية شهر الربيع، وغالًبا ما ُيطلق عليه العتدال الربيعي.
العتدال  ويسمى  اخلريف  شهر  بداية  عن  فيعلن  سبتمر،  شهر  اعتدال  أما 

اخلريفي. ويكون احلال يف نصف الكرة اجلنويب عل النقيض من ذلك.
النقطتان العتداليتان

فيهم تنطبق الشمس متامًا عل اخلط الستوائي، ويبدأ فيهم فصل الربيع واخلريف 
كل يف نصف من نصفي الكرة األرضية الشمل واجلنويب، أي أن يبدأ الربيع يف 

النصف اجلنويب بينم يبدأ اخلريف يف الشمل بنفس الوقت.
اتاه  رصد  يومها  فيمكن  احلقيقية  التاهات  من  الشمس  فيهم  تظهر  كذلك 
الرشق بدقة وكذلك اتاه الغرب ويتساوى يف هذين اليومني الليل والنهار متامًا 
القطبني، فإذا كانت مثًل مظلمة يف القطب  الناخية يف منطقة  التغيات  كم تبدأ 
الشمل فأنا تبدأ يف الشاق وإن كانت مصبحة فإنا تبدأ يف الغروب حيث أن 
النهار يدوم يف منطقة القطبني ستة أشهر ومن ثم يسدل الليل عل القطب الستة 

أشهر الباقية.
أخرى،  إل  سنة  من  الكان  ذات  يف  تبقيان  ل  العتداليتني  النقطتني  مواقع  إن   
مائة سنة. وهذه  يعادل درجة واحدة لكل  ببطء كبي،  الغرب  باتاه  ان  تتغيَّ إذ 
اتاه  يف  بسيط  تغيي  عن  َتنُتج  مبادرة  والسمة  النقطتني  لاتني  التدرجيية  احلركة 

حمور الدوران األريض.
أيام العتدال

أيام العتدال الكونية أو الفلكية مها اثنان:
يوم العتدال اخلريفي 20 - 23 سبتمر / أيلول.

يوم العتدال الربيعي 20 - 21 مارس / آذار.

االنقالب الربيعي والخريفي  

ي
اج

خف
 ال

ى
س

عي
د/ 

دا
 إع

 

39



ساًء 
ىل 8 م

صباحًا ا
ساعة 8 

ت الدوام من ال
فاوقا

ت 60 ال
ب السن الثاب

تركي
ف

ضافة كرستالة للسن 35 ال
ا

ف
سن زاركون 150 ال

ف
قلع السن 15 ال

ف
ب 60 ال

ص
تحنيط الع

ف
قلع جراحي 30 ال

ف
ف كل جلسة 10 ال

تنظي
ف

قلع سن الطفل 7 اال
ف

ب السن المتحرك 35 ال
تركي

ف
ضوئية 35 ال

ك 
حشوة سيرامي

ف
حشوة بالتين 30 ال

ف
ضحكة هوليود لكل سن 175 ال

ف
ب 75 ال

ص
حشوة ع

ف
تقويم االسنان المتحركة 300 ال

ف
ت 750 ال

تقويم االسنان الثاب

ف 
ك المتحرك 250 ال

ب الف
تركي

ف
ولكلى الفكين 500 ال

ف
ض االسنان بالليزر 100 ال

تبيي
ف

تحفيز اللثة بالليزر 10 ال

ف
عملية قطع ذروة السن 100 ال

ف
زراعة السن الفرنسي 450 ال

ث 
مركز الوار

سنان
ب وجراحة الفم واال

ط
ل

ص مجانًا
• الفح

ط
سا

ظام األق
•  املركز يعمل بن

•  معالجة االيتام مجانًا
07832141899
07802686297
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