يتم تتويجهن بتاج التكليف الشرعي
 1000فتاة ُّ

مشروع تطوير وتوسيع مقام التل الزينبي الشريف الى ( )3000متر 2ليسع اكبر عدد من الزائرين الكرام

كلمة التحرير

ُ
ستشهد
الجوارح
ُ

قد نقرأ آيات احلوار بني اخلري والرش يف القرآن الكريم واخلري متمثال باهلل عز وجل وانبيائه واوصيائه ومالئكته
والرش هو الشيطان واتباعه  ،فاحرص عىل ان يكون عملك بارادتك وبعقلك واسأل قبل ان هتلك وال تقتحم
ما ليس لك به علم وان كان ما يرتتب من اثر يسء عىل نفسك اهون من االثر اليسء الذي يرتتب عىل غريك
بسببك  ،فانك يوم املحرش سوف ال تكون يف جلسة حوارية تتحدث بارادتك فاجلوارح يستنطقها اهلل
عز وجل قبل ان تفكر بالتربيرات  ،واعلم أن أي عمل غرر بك وقمت به لربام سيكون لك نصيب من
حب الخيك
العقوبة وان كانت اقل ممن غرر بك  ،ودائام تذكر ان ماحتب لنفسك هو لغريك كذلك َّ ،
حتب لنفسك  ،ومن يعمل عىل الفاحشة بحق االخرين هو حيب الفاحشة لنفسه ولذويه وبمنتهى
ما ُّ
االنانية .
وال افضل من مواقف التسامح والسرت فاهنا اخلطوة االوىل يف تغيري ذاتنا نحو االفضل وال نامل من
االخرين ان يغريونا فنحن اوىل بانفسنا.

سورة النور
وها َح َّتى ُي ْ��ؤ َذ َن َل ُك ْم َوإِن ِق َ
َف��إِن مَّ ْل جَ ِ
يل َل ُك ُم
تدُ وا ِف َيها َأ َحدً ا َف اَل َتدْ ُخ ُل َ
ْار ِج ُع��وا َف ْار ِج ُعوا ُه َو َأزْ َكى َل ُك ْم َو هَّ ُ
الل بِ اَم َت ْع َم ُل َ
ون َع ِل ٌيم {النور}28/
َاع َّل ُك ْم َو هَّ ُ
الل
ي َم ْس ُكو َن ٍة ِف َيها َمت ٌ
س َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
َاح َأن َتدْ ُخ ُلوا ُب ُيو ًتا َغ رْ َ
َّل ْي َ
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
��م َما ُت ْبدُ َ
ون {النورُ }29/ق��ل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن
َي ْع َل ُ
وج ُه ْم َذلِ َك َأزْ َكى هَ ُل ْم إِ َّن هَّ َ
الل َخبِ ٌري بِ اَم َي ْصن َُع َ
ون
َأ ْب َصا ِر ِه ْم َو حَ ْي َف ُظوا ُف ُر َ
{الن��ورَ }30/و ُق��ل ِّل ْل ُم ْؤ ِمن ِ
��ن َو حَ ْي َف ْظ َن
َات َيغْ ُض ْض َ
��ن ِم ْن َأ ْب َصا ِر ِه َّ
ين ِزي َنت َُه َّن إِ اَّل َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي رْ ِ
ض ْب َن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َع ىَل
وج ُه َّن َو اَل ُي ْب ِد َ
ُف ُر َ
ُج ُي هِ
ين ِزي َنت َُه َّن إِ اَّل لِ ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو آ َبائِ ِه َّن َأ ْو آ َباء ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو
وبِ َّن َو اَل ُي ْب ِد َ
َأ ْبنَائِ ِه َّن َأ ْو َأ ْبنَاء ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو إِخْ َو هِانِ َّن َأ ْو َبنِي إِخْ َو هِانِ َّن َأ ْو َبنِي َأ َخ َو هِاتِ َّن
الر َج ِ
ي ُأ ْو يِل إْ ِ
ني َغ رْ ِ
َأ ْو نِ َسائِ ِه َّن َأ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْي اَم هُ ُن َّن َأ ِو ال َّتابِ ِع َ
ال
ال ْر َب ِة ِم َن ِّ
ين مَ ْل َي ْظ َه ُروا َع ىَل َع ْو َر ِ
َأ ِو ِّ
ات الن َِّس��اء َو اَل َي رْ ِ
ض ْب َن بِ َأ ْر ُج ِل ِه َّن
الط ْفلِ ا َّل ِذ َ
ني ِمن ِزينَتِ ِه َّن َو ُتو ُب��وا إِ ىَل هَّ
اللِ مَ ِ
ج ًيعا َأ هُّ َيا مْ ُال ْؤ ِمن َ
��م َما خُ ْي ِف َ
ُون َل َع َّل ُك ْم
لِ ُي ْع َل َ
ُت ْف ِل ُح َ
ون {النور}31/

تفسيرالسورة
(  ) 28ف��إن مل جت��دوا فيها أح��دا يأذن لكم ف�لا تدخلوها حتى
ي��ؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وال تلحوا هو أزكى
لكم واهلل بام تعملون عليم .
(  ) 29لي��س عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مس��كونة فيها
متاع لكم اس��تمتاع لكم تقيكم من احلر وال�برد وإيواء الرجال
واجللوس للمعاملة .
(  ) 30يغض��وا من أبصارهم أي م��ا يكون نحو حمرم وحيفظوا
فروجهم أي من النظر املحرم ذلك أزكى هلم أطهر.
(  ) 31وق��ل للمؤمن��ات يغضض��ن م��ن أبصاره��ن وحيفظ��ن
فروجهن النظر .
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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..
ما هي الممارسات السلبية
التي تؤثر على وحدة األسرة والمجتمع..؟
الهمة
النجاح وعلوّ
ّ
التنمية البشرية من منظور أهل البيت( عليهم السالم)
هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر
حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي
املراسلون
حسني نرص -قاسم عبد اهلادي  -حسنني الزكروطي
التصميم  /عيل صالح املرشفاوي  -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف
حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
عباس الصباغ
التصوير
وحدة التصوير

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

«إنَّ ِّ
الذ ْك َر ٰى َتن َف ُع ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين»
نعيش يف الدنيا بمشكلة كبرية جد ًا،
وقد نغفل ،لع ّله من أكثر املشاكل التي
نحن
نمر هبا هي غفلتنا عام حياط بناُ ،
ُّ
ُ
ً
ً
ِ
ال نملك وقتا حمدّ دا خلروجنا من هذه
الكتاب هو كتاب
الدنيا ،وأن ه��ذا
َ
األجل ،فاهلل تبارك وتعاىل اختص فيه
فقط ،وترانا نحث اخلطى يف هذه الدنيا
بمطامع متفاوتة ومطامح ش ّتى ،فقد
نصيب وق��د نخطئ ،وت��ران��ا رسعان
ما نضع أقدامنا عىل مواطن نتمنى
أهن��ا مل تكن ،وه��ذه الدنيا ح� ّ�ذر منها
األنبياء واألئمة ،وهذا التحذير ليس
من األعامل الصاحلة يف الدنيا ،بل أن
اآلخ��رة ال تنال إال من خالل الدنيا،
فهي جرس وقنطرة إىل اآلخرة ،ولك ّننا
يف كثري من أمورنا نغفل وال نعرف
كيف نستفيد من بركات هذا الوجود
عندما أخرجنا اهلل تعاىل من حمو العدم
إىل ن��ور ال��وج��ود ،وال نعرف كيف
نستفيد من ذلك ،وترانا ح ّتى لو علمنا
يف بعض احلاالت أننا ال نعمل وإال لو
سألنا أنفسنا واحد ًا واحد ًا ،فنقول :هل
هنالك ضامنة أ ّن��ك ستبقى خالد ًا يف
الدنيا؟
سيجيب :اّ
كل.
 هل هنالك ضامنة أن أعام َلك ّبكل ما
صدر منك كانت يف طاعة اهلل؟
اجلواب سوف يكون :كال!.

إن طموحنا يف القادم من األيام ،أن اهلل
يكتب لنا سنة ،ثالث ،عرش سنوات،
ال نعلم ،فهل هنالك استعداد وإعداد
حقيقي لذلك؟ ،مع أننا نؤمن إيامن ًا ال
ّ
شك فيه أن مصائرنا إىل ذلك اليوم،
وذلك اليوم ،قد ذكرنا بعض اآليات
يتصور اإلنسان
املرعبة ،بحيث عندما
ّ
املشهدَ يرتعب ،وهذا من بليغ البيان

حاالت الوجل ،فذلك يوم تشخص
فيه األبصار ،وتكاد تنخلع القلوب من
مواطنها ،واهلل تعاىل يأمر املالئكة وتنفخ
يف ال��ص��ور ون��خ��رج م��ن األج���داث،
وسنحاسب مجيع ًا بال استثناء ،هذه
تصور اإلنسان
املشاهد املرعبة ،فلو
ّ
هليب النار ،ون��ار اآلخ��رة ختتلف عن
نار الدنيا بالكلية ،فالذي يوضع فيها

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

ال يموت وإنام ّ
يعذب ُ
(ك َّل اَم َن ِض َج ْت
ي َها).
ُج ُل ُ
ود ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
َاه ْم ُج ُلو ًدا َغ رْ َ
أمهات املسائل ،وعىل اإلنسان أن
هذه
ُ
يدخل إىل اهلل تعاىل من باب واضحة،
وعليه إضافة إىل االعتقاد أن يعمل،
نعم قد يذنب ويرجع يستغفر ،لكن

صدى الجمعة
السمة العامة حلياته أنه إنسان مستقيم،
فنحن نحب الدنيا والنبي األكرم الذي
كان حريص ًا علينا أكثر من حرصنا عىل
أنفسنا فهو َ
(أ ْو ىَل بِ مْ ُ
ال ْؤ ِمنِنيَ ِم ْن َأ ُنف ِس ِه ْم)
(حب
يقول (ص�لى اهلل عليه وآل���ه):
ّ
الدنيا رأس ِّ
كل خطيئة) ،وواقع ًا نحن
نحب الدنيا ،ولكل منا إذا أراد أن ينام
لنجرب ما هو مرشوعه يف
وأنا معكم
ّ
غد؟ ،فسرتى مرشوعه يف أمور الدنيا،
وما هو مرشوعه يف اآلخ��رة إما غائب ًا
متام ًا أو يمثل نسبة مئوية متواضعة
ج��د ًا ،وه��ذه النسبة املئوية املتواضع
بالعجب والرياء
جد ًا قد تكون حمفوفة ُ
والتكبرّ  ،وبالنتيجة ال يبقى لنا يشء
أص ً
ال ،فاإلنسان عندما يعظ فالبد وأنا
املتكلم معكم البد أن أتعظ ،وعندما

أعظ فأنا أنقل ما جاء به األنبياء واألئمة
ألننا سنحاسب.
اإلمام السجاد (عليه السالم) مر عندنا
قبل أكثر من مخس سنوات وحتديد ًا يف
الدعاء السادس عرشة ،جاءَ ( :يا إهلِي
َل ْو َب َك ْي ُت إ َل ْي َك َح َّتى َت ْس ُق َط َأ ْش َف ُار َع ْين ََّي

َ ،وا ْنت ََح ْب ُت َح َّتى َي ْن َق ِط َع َص ْو يِتَ ،و ُق ْم ُت
ايَ ،و َر َك ْع ُت َل َك
َل َك َح َّتى َت َت َنشرَّ َ َقدَ َم َ
�ج��دْ ُت َل َك
َح َّتى َي ْن َخ ِل َع ُص ْلبِيَ ،و َس� َ
اب
َح َّتى َت َت َف َّق َأ َحدَ َقت َ
َايَ ،و َأك ْل ُت ُت َر َ
ض ُط� َ
االر ِ
�ول ُع ْم ِريَ ،و رَ ِ
��ت َما َء
ش ْب� ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الر َماد آخ َر َد ْه ِري َو َذ َك ْر ُت َك فيِ خ َ
ال ِل
َّ
َ
ِ
ِ
مَ
َ
ْ
��ع
�س� يِ
�ان ُث� َّ�م ل أ ْر َف ْ
َذلِ��ك َح َّتى َيك َّل ل� َ
َط� ْ�رفيِ ىَإل آ َف� ِ
استِ ْح َيا ًء ِم ْن َك
الس اَم ِء ْ
�اق َّ
است َْو َج ْب ُت بِ َذلِ َك محَ َْو َس ِّيئَة َو ِ
احـدَ ة
َما ْ
ئـات) ،حقيقة أن وضعنا خميف،
ِم ْن َس ِّي يِ
وم��ري��ب ،ونحن عىل وج��ل ،فالدنيا
أخواين ال شك بعنواهنا العام خدّ اعة
وعمل الشيطان معنا يف الدنيا ،فليس
له ُشغل إال اإلغواء ،وعمله معنا ليس
عمل صديق أو ٍّ
خل خملص ،وإنام هو
عمل الغاوي املغوي ال��ذي يستأنس
ألنا
إذا اتبعناها ويتربأ منا يوم القيامة ،هّ
سيشاهد أه��وال العذاب فيتربأ( ،قل
ما كان يل من ذنب إال أنني دعوتكم
فاستجبتوا) ،ف��ال��ك�لام م��ع األئمة
(عليهم السالم) والنبي األكرم (صىل
اهلل عليه وآله) الذي نزل عليه جربيل
(عليه السالم) فقال( :إِ َّن��ا َفت َْحنَا َل َك
َف ْت ًحا ُّمبِينًا لِ َيغْ ِف َر َل َك هَّ ُ
الل َما َت َقدَّ َم ِمن
َذنبِ َك َو َما َت َأ َّخ َر) ،فقيل له يا رسول:
ملا تصيل؟ ،أليس اهلل تعاىل قد غفر لك،
قال :أفال أكون عبد ًا شكورا.
هذا العقل الذي منحنا اهلل تعاىل إياه
ليس مقابل ال يشء ،وإن�م�ا جعلنا
مسؤولني عن أي فعل ألن اهلل تعاىل
ميزنا عن البهائم( ،أفال تعقلون ،أفال
ّ
تتفكرون ،أويل األل��ب��اب) ،فالعقل،
ٍ
بيشء أفضل من العقل،
وما ُعبد اهلل
إذن أخ��ويت وأعزائي ،نحن يف بعض
احل��االت مت��ام اجلميع يصوم ويصيل
وحي��ج وه��ذه ف��روض كتبها اهلل لنا،

ولكن البدّ من ورائها يشء ،فاإلنسان
عليه أن يلتفت إىل خطورة ما نحن فيه،
فلم يفهم األنبياء الدنيا (حاشاهم) وال
األئمة وال العلامء وال الصلحاء ،كانوا
يفهمون فه ًام دقيق ًا وكانوا يلجئون
إىل اهلل ،ومشكلتنا أننا ال نلجأ إىل
اهلل ،واحتوشتنا الكثري من املرغبات
وامللهيات واملحسوسات وجعلتنا ال
نستحرض خمافة اهلل ،إال يف مواطن قد
ال تذكر ،ولذلك بعض كلامت اإلمام
السجاد قد ال يفهمها البعض ال ألهنم
لدهيم مشكلة يف الذهن فذهنه سليم،
ولكن عنده مشكلة يف الرتبية ،أن
قضية وحديث اإلم��ام
ي�ترب عىل
مل
َ
ّ
السجاد (هذا مقام من تناولته أيدي
الذنوب ،وقادته أز ّم��ة اخلطايا) ،فال
يعرف معنى هذا الكالم فهو يقرأ وال
�ب التنويه
يفهم إن ق��رأ ،ولذلك أح� ّ
والتنويه ،أننا ك ّلام ابتعدنا عن اهلل تعاىل
زادت مشاكلنا ،وال يمكن أن حتل
مشكلة بمشكلة أخرى ،ولذا أدعوكم
أن أكثروا من جمالس الدعاء ،والكثري
من األخوة ممن يوفقون إلقامة جمالس
سيد الشهداء (عليه السالم) وما
ذكر ّ
أود أن يضاف
فيها من الفضل العظيم ُّ
هلا جمالس الدعاء اجلامعي ،والتعامل
مع فقرات األدع��ي��ة تعامل حقيقي،
بحيث اإلنسان إذا فرغ من الدعاء ال
يذهب إىل خالف ما ّبينه الدعاء بعدما
ينتهي املجلس مبارش ًة ،والبد أن يبقى
فيه األث��ر ،وه��ذه منجيات ،واألئمة
حريصون علينا.

ُ
يتطرق الى تفاقم مشكلة الطالق،
السيد الصافي
ّ
ويدعو الجميع الى تحمل المسؤولية في اصالح ذات البين
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة والتي
وإمام
الجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
ُ
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /27جمادى اآلخرة1439 /هـ الموافق
2018/3/16م تحدث قائالً:

أود أن أحت���دث ع��ن مشكلة قد
تفاقمت يف جمتمعنا ،وهي بحاجة
اىل مزيد من اجلهد ،أال وهي مشكلة
ال��ط�لاق التي ك��ث��رت ،وه��ي حالة
اجتامعية ..جمتمعية ،تستوجب أن
نقف عند بعض النقاط بشأهنا.
بدء ًا هذه من النقاط التي يتحملها
املجتمع وسأبني مل��اذا ..ألهنا حتتاج
اىل جهد عام يف حلها ..انتم تعلمون
ان الشارع املقدس ّ
رغ��ب كثري ًا يف
تكوين االرسة ،وه��ذه االرسة هي
النواة االوىل يف املجتمع ،واحلاجة
األس��اس��ي��ة للنزعة الفطرية عند
االنسان ،كل م ّنا فتح عينيه يف أرسة،
وهذه االرسة يبدأ االنسان ان كانت
حية يرتضع من لبنها ،وان كان
أ ّم ُه ّ
والده حي ًا يسمع منه كلامت االطراء
والشوق اىل ان يراه كامال ً رجال ً،
والبنت كذلك تسمع من أ ّمها ..هذا
اجلو ُ
األرسي اهتم الشارع املقدس
به كثري ًا ،حتى دخل يف خصوصيات
الرتبية ..بل دخل يف خصوصيات
التسمية ّ
ورغب أن فالنا يسمى كذا
و فالنا يسمى كذا ..ويسأل البعض
األئمة ماذا أفعل ؟ االمام يبني افعل
كذا وكذا.
اآلن ه��ذا البناء االرسي يف بعض
جماالته بدأ يتصدع  ..ارجو اخواين
ه��ذا ليس م��ن فضول ال��ك�لام ،انا
ال أحت��دث عن مطلب سيايس ،وال
أحتدث عن مطلب اقتصادي ،احتدث
عن انفسنا ..أحتدث ع ّنا ..أين ك ّنا؟

وكيف أصبحنا؟ ال جي��ب ان ننام
عىل هذه املشاكل ..هناك مسؤولية،
وه��ن��اك وض��ع ينعكس سلب ًا اآلن
كم هائل من املشاكل ،ونحن
عىل ّ
ندفع الثمن ..مسؤولية أفكار وبناء
وس��ذاج��ة ..املجتمع يتحمل وزر
بعض االف��ك��ار الداجنة والغريبة
والنشاز ،وبالنتيجة الكل عليه ان
يتحمل املسؤولية.
هذه األرسة التي هي نواة املجتمع،
والتي سيرتبى فيها قادة للمجتمع،
وعلامء للمجتمع ..ن��اس يسعون
ان يبنوا البلد ،واذا هبا تبدأ تتصدع
وتنهار ..ملاذا؟!
ألسباب ..وقطع ًا أنا ال أستطيع ان
أحيط بجميع االسباب هبذا الوقت،
وقد يؤجل البعض من هذه األسباب
اىل فرصة اخرى..
االختيار السيئ ،واالختيار الناشئ
م��ن الطمع عند ال��زوج��ة او عند
ال����زوج ،ورسع���ان م��ا ينهار هذا
االخ��ت��ي��ار بعد ان يظفر ك��ل منهام
بحاجته من الطمع ..بيت ،اموال،
ذه��ب ..ه��ذا هو الدافع للزواج..
فإذن ال يوجد أساس صحيح لبناء
هذه العالقة ،وقطع ًا اذا كان االساس
من رمل هش؛ ال يمكن أن حيدث
أي بناء ..اينام تذهب سيقال لك ان
االساس كان أساس ًا هش ًا ،وأساس ًا
فاش ًال.
اما تسألني من أين جاء هذا الطمع..
حقيقة كل أرسة تسأل نفسها ..من

أي��ن ج��اء الطمع؟ رأي� ِ
��ت مشهد ًا
متثيليا ً وتأثرت به! سافرت اىل دولة
ِ
وتأثرت! ِ
ِ
وتأثرت! هناك
قرأت كتاب ًا
ام تساعد عىل هذا ،وهناك اب يساعد
عىل هذا! ال أدري قد تكون االسباب
كلها كهذا او بعضها ،لكن النتيجة
ان هذا ال��زوج مل جير االختيار عىل
موازين صحيحة ،وانام هي موازين
م��ن االول ه��شّ ��ة ،وال��زوج��ة ايضا
ال تقبل بكل أح��د ..تقبل بعناوين
حمددة ،واملال هو احلارض دائ ًام ..ماذا
ينتج؟! مودة غري موجودة ،وحمبة غري
موجودة ..بل سيسعى الزوجان اىل
عدم تكوين طفل أصال ً ألهنام يريان
ان هذا امل�شروع هو مرشوع مؤقت
رسع��ان ما يظفر بام يريد وتذهب
الزوجة او بالعكس تظفر بام تريد
ويذهب الزوج.
لو انقل لكم ارقام االحصائيات وهي
مروعة بمعنى الكلمة ..انا
ارق��ام ّ
اتكلم هبذا املوضوع ..وأنا اريد شيئ ًا
منكم اآلن ..الكل عليه مسؤولية.
تفرغ رب
ايض ًا من األسباب عدم ّ
األرسة للبيت ،حقيقة رب االرسة
يف هذه االزمنة لألسف الشديد غري
موجود يف االرسة ،حتى وان كان يف
البيت غري موجود يف االرسة ،منشغل
بملهيات كثرية ،ويرتك البيت خلف
ّ
ظهره ،دخل اىل موقع ونسى نفسه،
ونسى ربه ،ونسى ارسته ،ونسى كل
يشء ،وقىض ساعات وساعات يأيت
صباح ًا اىل الدائرة او الوظيفة وعيناه

مل تشبعا من النوم.
فهو ال هيتم باألرسة ،الزوجة ال هتتم
ب���األرسة ،ف�لا يشعران باالنتامء اىل
االرسة ،التفتوا ال يشعران ..وبالنتيجة
االوالد سيكونون اوالدا ضيوفا
أق��رب مما ان يكونوا أبناء ،ف��إذا كان
كذلك الزوجان ال يشعران بقيمة هذا
السكن ،وال يشعران وجداني ًا باملودة
فيام بينهم ،ألنه كل منهام مشغول بيشء
آخر ..وقطع ًا هذا اليشء اآلخر مهام
يكن هو ليس أفضل من ارسته ،هذه
ارسة وانت اخذت وجوه القوم حتى
ختطب ،فلو مل تكن القضية مهمة؛
ملاذا زامحت الناس بمجرد ان ختطب
وت��ت��زوج ان��ت يف ح��ال واالرسة يف
حال ..ملاذا؟!
ألن هذا املحرتم غرق يف امور اخرى،
فأين قداسة االرسة؟ اين هذا الرباط
ال��ذي يسمى بالرباط امل��ق��دس؟ مع
األسف غري موجود.
من األس��ب��اب االخ��رى انشغال كال
الزوجني او البعض باملعايص..
هذه املشكلة أصبحت تقرع األرس،
انشغاهلم باملعايص فهو ال يكرتث
ب�شيء ،وال يتوجس م��ن يشء ..انا
يف اخلطبة االوىل أكدت عىل االلتزام
بتعاليم اه��ل البيت عليهم السالم،
اق���رأوا دع��اء ايب مح��زة الثاميل اق��رأوه
يف االي��ام العادية ،وال تنتظروا شهر
رمضان ..سرتون اإلم��ام كيف حيلل
األشياء؟ كيف يتعامل مع املعصية؟
الزوجان يرتكبان املعايص ..التفتوا
يسامح كل منهام اآلخ��ر ألن��ه ايض ًا
رشيك له يف املعصية فال هيتم بيشء..
عندما هيدد البيت بالطالق واالنفصال
عنده األمر جد ًا عادي ،ألنه غرق يف
بحر اآلثام ..فال هيمه يشء آخر.
بعض ح���االت ال��ش��ك بسلوكيات
كل منهام باآلخر ،وهذا شك مد ّمر،
وهذه مشكلة اخواين  ..ابعثوا حكام
من أهلها ،وحكام من أهله هذه مسألة

بدأت تقل كثري ًا لألسف الشديد.
انا أعرتف ان الطالق يف بعض احلاالت
ٌ
حل ملشكلة ال تحُ َ ل إال به ..لكن جزم ًا
ان اكثر املشاكل املوجودة هي مشاكل
شكلية ،احلفاظ عىل األرسة أوىل من
ان يفرتق الزوجان ،هذه مسألة الدفع
اىل الطالق مسألة خطرة جد ًا ،والدفع
اىل االص�ل�اح ه��ي املسألة املهمة..
بعض املهن تدفع للطالق لوجود
فائدة مادية ،وجوه القوم ادفعوا اىل
بناء األرسة ..فليكن هناك جو عام
عىل بناء األرسة ،وعىل إصالح ذات
ال��ب�ين ،وه���ذا اجل��و ت��ش�ترك ب��ه حتى
املؤسسات الرسمية ..الطالق ظاهرة
خميفة ..االنسان يلجأ اىل الطالق يف
ظرف ..آخر العالج الكي ،أما بمجرد
اختالف مزاج هذه ،واختالف مزاج
هذا يسعيان اىل الطالق ،وهناك من
يشجع عليه  ،فهذا أمر خطري جد ًا،
ّ
عىل االب املحرتم ،واالخ االكرب ،ان
يدفع باجتاه مللمة األم��ور ،وعىل األم
الكريمة ان تدفع باجتاه مللمة األمور
توسطون ال��ن��اس ع�لى أتفه
 ..انتم ّ
االسباب واالشياء للحل ..مل��اذا ال
توسطون الناس للحل واالص�لاح
ّ
يف مشاكل الزوجني ،ملاذا تستنكفون
من ان حت ّلوا هذه املشكلة باإلصالح،
وال تستنكفون منها من ان تحُ َ ل هذه
املشاكل باالنفصال والطالق ،ما هو
الوجه يف ذلك؟
األرسة ع��ن��وان ،االرسة مهمة يف
جمتمعنا ،نحتاج ُ
األرس ..وان��ا ُقلت
ُ
واذ ّكر و ُاس ّلم عىل االمهات صاحبات
احلجور الطاهرة ..هذه احلجور التي
انتجت هذا الذي اعطى دمه ووجوده،
لو مل يعش يف ارسة متامسكة رب ّته عىل
النبل وعىل الشهامة وعىل حمبة البالد؛
ملا حصل الذي َحصل.
هنا بني احلرمني نجد بعض الصبية
سبع سنوات عمرهم أو أكثر بقليل..
نسأله أين أ ّمك أين ابوك؟! يدفعون

هب���م ..وامل��ه��م أن
تأتيني بامل!!..
ي��ا أخ���وان املسألة
أكرب من ان تكون
قضية شخصية ..انتم ال ت��رون ما
حي��دث ،ال ت��رون ما حتت السطور..
املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية..
اسعوا حلل ه��ذه املشكلة ..ما هذه
املهور العالية التي يتنافس هبا الناس؟
م��ا ه��ذا اجل��ش��ع ..ه��ذه ابنتك ،هذه
كريمتك ،هذه ليست مرشوع ًا جتاري ًا
تريد ان تكسب من ورائ��ه حفنة من
املال؟ وال هيمك بعد ذلك ابنتك اين
تدور هبا الدائرة ..من علمكم هذه؟
روج
من قال ان هذا يشء حسن؟ ومن ّ
له؟
انتم ال تفهمون األشياء ،هذه ابنتك..
كريمتك ،ال تعرف ش��ؤون احلياة،
ان��ت جيب أن تع ّلمها ،وأن��ت تتاجر
هبا! واهلل الكلامت تعجز ،اخشى ان
نخرج عن امل��وض��وع ..يرتكون كل
يشء وراء ظهورهم ويركضون وراء
ه��ذه ال�ترّه��ات التي أفسدت العباد
والبالد ..هذه االرسة ..هذه النسمة
التي يفرح اهلل تعاىل هبا عندما تتكون
ارسة ،االنسان يشفع ..جيمع بني امرأة
ورجل ،وجيمع بينهام باحلالل.
اخواين املطلوب منكم رجاال ً ونسا ًء..
ثق ّفوا عىل بناء األرسة ،كل م ّنا ابنته
عزيزة ،لكن كيفية توفري اجل��و هبذه
ال��ع� ّزة هل��ا ..ليس باألسلوب ال��ذي
نسمع ب��ه ..خدعوكم فقالوا لكم
ذلك ..البد ان نث ّقف عىل بناء االرسة،
اشفعوا يف اصالح ذات البني ،مللموا
االرسة ،ومللموا االوالد من الضياع.
رئ��ي��س ع��ش�يرة ..خطيب ..منظمة
جمتمع م��دين ،انتم مسؤولون ثقفوا
الناس عىل مللمة ُ
األرس ..وما أحوجنا
اىل بناء ُارسنا.

الجمعة
وحي
من
ِ
خطبة ُ
ِ

ُ
مشكلة الطالق
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يعدُّ مرشوع تكوين األرسة برباط الزواج
املقدس ..لبنة أوىل يف بناء املجتمعات
ومتاسكها عىل أس��س رشعية وقانونية
من أج��ل رقيها وتطورها ورفاهيتها،
وم�ش�روع ال����زواج أك��ي��د م�ش�روع خري
وبركة ،ملا له من آثار يف حتصني الناس،
وبالتايل حتصني املجتمع م��ن الوقوع
يف اإلث��م امل��ؤدي اىل التفكك األرسي،
واالنحالل االجتامعي ،وعكسه طبع ًا
الطالق وهو من أشد املبغوضات عند
اهلل تعاىل ،لذلك يتوقف م��دى صالح
أو فساد املجتمعات عىل مدى فهم مثل
هذه املجتمعات لألسس الصحيحة التي
ينبغي أن يقوم عليها هذا املرشوع املبارك
( مرشوع ال��زواج) ،ويبني عليها بنيانه،
وحسب تعاليم الرشيعة املقدسة.
(أسباب ومسببات)
تتباين األسباب يف حدوث مثل هذا األمر
املؤسف وأعني به (الطالق) تباين ًا كبري ًا،
منها الصغري التافه التي يمكن عالجه
بسهولة ..ببذل بعض التفهم لآلخر،
وحماولة التسامح والتنازل ،أو بسعي
وبذل اخلريين لبعض اجلهود بني طرفيه
ومها ال��زوج والزوجة من اجل تقريب
وجهات النظر املتقاطعة ،وعقد مصاحلة
بينهام.
ومنها الكبري املستعيص ،لكنه عىل العموم
حيدث الطالق بعد أن تغلق مجيع مسالك
اإلصالح والتفاهم بني الرجل واملرأة،
ويتخذ ق��رار التفريق كآخر حل ممكن،
كام يف االستئصال الطبي (البرت) لطرف
من اطراف اإلنسان بعد اليأس من شفائه
بالعقاقري.

لكن هذه األسباب بالرضورة وبشكل
عام ستنحرص يف سوء فهم منذ البداية
سواء من قبل أهل الزوجني أو من قبل
ال��زوج�ين أنفسهام لألسس الصحيحة
التي كان جيب أن يقوم عليها مرشوع
الزواج من األساس ،وعدم قدرة التفهم
واملساحمة والتقدير بني الزوجني أحدمها
لآلخر ،ونتيجة عدم السعي يف الوقوف
بوجه املشكالت الصغرية أو ًال قبل أن
تكرب من قبل األه��ل ..أه��ل ال��زوج أو
ال��زوج��ة ،وقبل تفاقمها بني الزوجني
ووصوهلا اىل مثل هذا الطريق املسدود،
وعدم سعي أهل العقد واحلل بينهام من
أجل اصالح ذات البني من طرف الزوج
أو الزوجة للحد من اهنيار هذه العالقة
األرسية ..وهدم هذا املرشوع املبارك.
ومع تفاقم حاالت الطالق بشكل كبري
يف املجتمع يف الوقت الراهن ،الريب
ملحة لدراسة مثل
باتت هناك حاجة ّ
هذه األسباب ،وحماولة وضع احللول
واملعاجلات هلا ،وهي مسؤولية تقع عىل
عاتق اجلميع للحد من ه��ذه الظاهرة
املؤسفة واخلطرة عىل ح��ارض املجتمع
ومستقبله.
(وسائل االتصال)
مع ق��دوم التكنلوجيا املتطورة ..هبذه
التقنيات احل��دي��ث��ة ،وه���ذه الربجميات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ع�ب�ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتامعي( فيس بوك) وغريه ،وغزوها
حياتنا االجتامعية ،دونام حتصينات ثقافية
مسبقة ،للحد من خطورهتا عىل شبابنا
وبناتنا عىل وجه اخلصوص  ..بل وعىل
عموم فئات املجتمع ،مما تسببت بربوز

بقلم :طالب عباس الظاهر

الكثري من الظواهر السلبية يف املجتمع.
الشك إن هناك اجيابيات يف موضوع هذه
األجهزة احلديثة وهذه الربجميات ،لكن
املفارقة املؤسفة إن هناك الكثري من الناس
يرتك اإلجيابيات ،وينغمسون يف سلبياهتا
فقط!.
هلذا فإن مثل هذه التقنيات باتت تعد
واح��دة من أه��م أسباب تفاقم ظاهرة
تأجيج اخل�لاف��ات ب�ين أف���راد األرسة
ال���واح���دة أو املجتمع يف ع��م��وم��ه يف
الوقت ال��راه��ن ،وحصول الكثري من
املشاكل وحاالت الطالق نتيجة ذلك،
وبإحصائيات خميفة فع ً
ال ،ملا باتت تسببه
مثل هذه الربجميات من الكثري من سوء
الفهم والتقاطع والتدابر داخل األرسة
ب�ين ال��زوج��ة وزوج��ه��ا ،او ب�ين ال��زوج
وزوجته ،وت��ؤدي بعد تفاقم اخلالفات
بينهام اىل الكثري من ح��االت الطالق،
أو نتيجة ال أبالية أو امه��ال أو تقصري
بواجبات أحدمها جتاه اآلخر أو بواجباته
األرسية ،ونتيجة تفاقم الشكوك بينهام،
بل وباتت تؤثر عىل النسيج األرسي بني
األب واألبناء ،وبني األم والبنات ،وبني
األبناء فيام بينهم وهكذا ،وتعمل عىل
غياب العالقة احلميمية بني أفراد األرسة
الواحدة ،وبني األرح��ام عىل العموم..
النشغال كل ف��رد من أف��راد األرسة يف
عامله ،وكذلك تؤدي اىل التفكك والتباعد
املجتمعي من خ�لال اكتفاء التواصل
بني أفراده من خالل تواصلهم عرب هذه
التقنيات والربجميات ،بل أحيانا تعمل
عىل تفكيك الروابط ..بل والقطيعة بني
أفراد املجتمع.

ماهي شخصية وثقافة هؤالء االعالم...
لقمان الحكيم ،جالل الدين الرومي ،ابن عربي؟
ان لقامن احلكيم كان عبدا حبشيا اسود
يقول سعيد ب��ن مسيب ( ك��ان لقامن
اسود من سودان مرص ) وهو اول من
كاتب بمعنى حترر من عبوديته بدفع
ثمنه باملكاتبة وكان خياطا او نجارا او
راعيا حيث اختلفت االقوال يف صنعته
وهو الذي نزل باملوصل يف قرية يقال
هلا (كومليس او كوماس) بالعراق وانه
م��ات يف الشام حيث ق�بره هبا يف قرية
اسمها طربية وهي مدينة بقرب دمشق
(مستدرك سفينة البحار  6ص 510نقال
عن ختليص االثار) .
وك��ان لقامن احلكيم جيلس اىل داوود
(عليه السالم) أي كان يف زمانه واسم
ابنه مشكم وهو الذي اوص��اه بوصايا
جليلة وم��واع��ظ م��ؤث��رة يف النفوس
وجاء يف الرواية العامية عن ابن عباس
عن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)
قال (ثالثة من سادات اهل اجلنة لقامن
احلكيم والنجايش وبالل املؤذن) املعجم
الكبري للطرباين ج 11ص 159وكان
قاضيا عىل بني ارسائيل يف زمان داوود
النبي (عليه السالم) ولقامن احلكيم كان
عبد ًا من بني احلسحاس ومل يكن نبيا بل
كان عبدا صاحلا حكيام حتى روي عن
االمام عيل (عليه السالم) انه سئل عن

سلامن الفاريس فقال ( بخ بخ سلامن منا
اهل البيت ومن لكم بمثل لقامن احلكيم
علم علم االول واالخ��ر ) االحتجاج
للطربيس ج 1ص.387
جالل الدين الرومي :هو جالل الدين
حممد بن احلسني بن أمحد البلخي
حممد بن ّ
ّ
ال��روم��ي ،ول��د ببلخ سنة (604ه���ـ)،
وتوفيّ بقونية سنة (672ه��ـ) ،صاحب
كتاب (املثنوي) املشهور بالفاريس ،وهو
من عرفاء الشعراء ،له ديوان شعر كبري
بالفارسية ،وكان تلميذ حميي الدين بن
عريب ،وتر ّبى يف حجره ،وأخذ العلوم
واملعارف منه ،ح ّتى صار خليفة له،
وجلس يف مقامه بعد وفاته ،وهو من
الس ّنة ،توفيّ سنة (672هـ).
أهل ُ
السيد جعفر العاميل بخصوص
ما ذكره ّ
ابن عريب هو خالصة رأيه فيه ،فعلامؤنا
غ�ير م ّتفقني يف تقييم ه��ذا ال��رج��ل؛
فبعضهم يرفعه إىل مصاف األولياء
السيد اخلميني،
الصاحلني ،وفيهم:
ّ
حممد حسني الطهراين ،وبعضهم
والسيد ّ
ّ
هيبط به إىل مصاف النواصب املنحرفني،
ويسميه بـ(مميت الدين) ،كالشيخ أمحد
ّ
األحسائي ومجيع تالمذته وأقطاب
متحي
مدرسته ،وبعضهم متو ّقف فيه،
رّ
املتأخرين،
يف أم��ره ،كبعض فقهائنا
ّ

والسيد
حممد باقر الصدر،
السيد ّ
ّ
أمثالّ :
اخلوئي.
وكان املال صدرا الشريازي ،صاحب
كتاب (األسفار األرب��ع��ة) ،من أوائل
الظن بابن عريب ،وتابعه عىل
من أحسن ّ
ذلك أغلب من كان له ّ
حظ من (احلكمة
ومتذوقي فلسفته،
املتعالية) من تالمذته
ّ
وعىل رأسهم :الفيض الكاشاين وعبد
الرزّ اق الالهيجي...
بينام رأى الشيخ أمح��د بن زي��ن الدين
األحسائيّ :
شوه الدين،
أن ابن عريب قد ّ
وابتدع بعض املعاين التي من قال فيها
انتهى إىل الكفر ،وق��د أ ّدى ذل��ك إىل
ح��دوث موجة من احلمالت الفكرية
ضدّ الشيخ األحسائي من قبل مؤ ّيدي
الشريازي ،هّاتموه فيها باجلهل وعدم
السيد أمحد
الفهم ،بل قد حتامل عليه ّ
اآلشتياين يف تعليقاته ع�لى (شواهد
الربوبية) حتام ً
ال شديد ًا ،وا ّدعى فيه ما ال
ينبغي أن ّ
نسطره هنا!
السيد حيدر
وهناك من مدحه منهم
ّ
اآلم�ل�ي ال���ذي غ��اىل يف كتابه (جامع
األرسار) وأرسف يف م��دح اب��ن عريب
وسائر الصوفية .
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اخبار
ومتابعات

•العتبة الحسينية المقدسة تبحث مع جامعة درهام البريطانية عن
مجرى نهر العلقمي في كربالء لتحديد موقع واقعة الطف علميا.
• لجنة النفط والطاقة البرلمانية تؤكد ان قانون شركة النفط الوطنية العراقية
سيعطي سهما لكل مواطن عراقي.

لواء علي االكبر عليه السالم
يفتتح دورة تدريبية في حرب الشوارع

10

افتتح لواء عيل االكرب عليه السالم اللواء  11باحلشد الشعبي
دورة تدريبية يف حرب الشوارع واجلهد اهلنديس واالستطالع
لغرض مالحقة فلول عصابات داعش االرهابية واخلاليا
النائمة  .وقال مسؤول عمليات لواء عيل االكرب سجاد عبد
اهلل :ان مقاتيل اللواء تلقوا تدريبات مكثفة وخصوصا يف
اللياقة البدنية وحرب الشوارع والتدريب عىل خمتلف أنواع
االسلحة واالستطالع وتفكيك العبوات الناسفة وااللغام
.واضاف ،ان التدريبات تأيت ضمن جدول تدريب اسبوعي
للمقاتلني لرفع مستوى اخلربة لدهيم يف مالحقة اخلاليا
النائمة للتنظيم ضمن قواطع املسؤولية.

شهداء العراق في مشجرة وسط العاصمة الباكستانية اسالم آباد
أقامت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة حمفلها نسيم كربالء
السنوي اخلامس يف العاصمة الباكستانية (اسالم اباد) ،أكد ذلك
(مسلم عباس صكبان) رئيس اللجنة التحضريية،مضيفا ان
اليشء الذي يميز هذا املحفل يف هذه السنة هو ان الدول االخرى
وخاصة الدول الصديقة تساهم يف االحتفال بانتصار العراقيني عىل
التكفرييني من خالل االحتفاء بشهداء املعركة .مبينا لقد تم وضع
شجرة مرتفعة يف اسالم اباد حتمل اسامء وصور وعناوين الشهداء
الذين حافظوا عىل وجودنا ومقدساتنا ،ونرفع اكفنا بالدعاء لألبطال
الذين يرابطون يف جبهات القتال.

5.5

مليون طن متري من النفط الخام تخطط حكومة الهند لشرائها من
العراق..
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مليون دوالر قيمة العقد للشركات البريطانية لتطوير ميناء أم قصر ..

• 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...

11

أساليب جديدة تت ّبعها هيئة الحشد الشعبي
للقضاء على الخاليا النائمة
افادت خلية االعالم احلريب ،ان قوات هيئة احلشد الشعبي اتبعت اسلوب ًا جديد ًا
للقضاء عىل اخلاليا النائمة لـ( داع��ش) يف مناطق قضاء احلوجية والرياض.
وتابعت نقال عن آمر اللواء احلادي عرش يف احلشد الشعبي( ،عيل احلمداين)
قوله :ان اهليئة قامت بانتخاب قوات خاصة من مجيع ألوية احلشد الشعبي ملعاجلة
االهداف املتحركة والثابتة لي ً
ال وهنار ًا ،مشريا اىل ان قطعات احلشد والقوات
االمنية احكمت السيطرة عىل املناطق بناء عىل املعلومات االستخبارية تم
احلصول عليها خالل عمليات التنصت واالستطالع واالهداف املرئية .واجلدير
بالذكر ان أمراء ألوية احلشد وقيادات أمنية اجتمعوا لتوزيع مناطق املسؤولية
عىل القطعات املوجودة كل حسب مسؤوليته ،نتيجة للخروقات التي حتدث يف
احلوجية واملناطق االخرى.

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

•(بكر بوزداغ) المتحدث باسم الحكومة التركية:
ان الحكومة العراقية توصلت إلى تفاهم مشترك مع تركيا ضد المنظمة
اإلرهابية ،وفي إطار هذا التفاهم سيواصل العراق مكافحة اإلرهاب بحزم.

ُ
ُ
المقدسة ُتعلن عن إقامتها مهرجان اإلمام الباقر(عليه السالم) الثقافي الرابع
العتبة العباسية
أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة عن إقامة مهرجان االمام الباقر(عليه السالم) الثقايف بنسخته الرابعة
حتت شعار( االمام الباقر :هيبة الويص(عليه السالم) ووارث علم النبي (صىل اهلل عليه وسلم) وذلك يوم االثنني املوافق  1رجب
االصب1439/هـ 19 - ،اذار 2018م .وقال السيد (عقيل عبد احلسني اليارسي) معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة :يتضمن املهرجان جمموعة من البحوث منها احلوزوية واألكاديمية من داخل العراق وخارجه ،وذلك هبدف ايصال رسالة لكل
ٍ
موال متكنه من معرفة خصائص تلك الشخصية العظيمة يف حماربة تلك احلركات الضالة والتصدي هلا يف ذلك الوقت.
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مليونًا يمنحها مصرف الرافدين للمواطنين يشترط ان تكون لديهم قطعة
ارض ال تقل مساحتها عن  50مترا

1

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

الطيور
ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير .والصيصية
شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف .
السؤال  :ما هي الطيور التي ّ
يحل اكلها ؟

12

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

السؤال  :هل بيض الطير محلل اكله ؟
ّ
الحل والحرمة فبيض المحلل
الجواب  :بيض الطير تابع له في
المحرم حرام ،وما اشتبه أنه من المحلل أو
حالل وبيض
ّ
المحرم 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
بالمرة ،فال يجوز لغيره اخذها أو اصطيادها من دون
تتركه
ّ
اذنه ،ولو فعل لم يملكها .

سؤال العدد

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
يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق .والقانصة

ما حكم اكل لحم طيور النعام ؟
جواب العدد السابق

هل هناك اشكال في اقامة الصالة بمكان فيه صور
آلل البيت معلقة على الجدران ؟

الجواب  :يجوز .

فقه وعقائد

مصطلحات فقهية
ضامن التلف
فإن قاعدة من أتلف مال غريه فهو له ضامن ،وقد استدل
عليها بآيات من الكتاب الكريم من قوله تعاىل « َف َم ِن ْاعتَدى
اع َتدُ وا َع َل ْيه بِ ِمثْلِ َما ْاعتَدى َع َل ْي ُك ْم »  ،وقوله تعاىل
َع َل ْي ُك ْم َف ْ
زاء َس ِّيئ ٍَة َس ِّيئ ٌَة ِم ْث ُلها )  .قاضية بأداء البدل لو كان لذلك
( َج ُ
التالف بدال أو القيمة لو كان قيميا  ،وال حاجة يف هذا
النوع من الضامن إىل إنشاء من أحد الطرفني بل نفس الفعل
اخلارجي من ضع واليد أو اإلتالف  ،وما شاكل يكون موجبا
لتحقق الضامن .وهذا كله من النوع األول الذي يتوقف حتققه
عىل فعل خارجي .
ضامن الديون
ويتحقق هذا بضامن ما يف الذمم كام لو كان لزيد بذمة عمرو
مبلغ قدره مخسون دينارا فيأيت شخص ثالث ليضمن لزيد
مسألة بذمة عمرو فيقبل الدائن بذلك الضامن  ،ويكون تصوير
ذلك بقوله  :ضمنت مالك بذمة عمرو  ،وبقبول الدائن هبذا
العرض ينتقل الدين من املضمون عنه الذي هو عمرو إىل ذمة
الضامن وهبذا املقدار مل خيالف أحدا من فقهائنا
حكم العقل بالنسبة للتقليد يف العقائد
تقبل رأي اآلخرين دون املطالبة بالدليل
التقليد عبارة عن ّ
والربهان .
بنا ًء عىل تعريف التقليد ّ
فإن العقل ال يسمح لإلنسان مطل ًقا
ُ
بأن يصبح مق ِّلد ًا يف املبادئ واألسس العقائدية  ،ذلك ّ
ألن
ُ
األصول العقائدية تستلزم العلم  ،والتقليد ال يكسب اً
علم .
ّ
الشك ما
ورضورة العلم بالنسبة ُألصول العقائد أمر ال حيتمل
أساسا للعمل  ،فالعقل ال جييز مطل ًقا وبصورة
دامت العقيدة
ً
قطعية أن يبني اإلنسان ّ
كل نشاطاته الفردية واالجتامعية عىل

صحتها من سقمها أو
أساس عقيدة ال يعرف هو
شخصيا ّ
ًّ
مدى مطابقتها للواقع .
ما حكم التقليد يف فروع الدين ؟
واجلوابّ :
صحيحا فحسب ،
أن التقليد يف فروع الدين ليس
ً
الرأي يف املسائل
بل إنّه لواجب رضوري ملن هم ليسوا من أهل ّ
الفقهية  ،وال يتأتَّى هلم بدون مراجعة أهل االختصاص يف
هذا الباب أن يؤ ّدوا أعامهلم عىل الوجه الذي تقتضيه العقائد
الدينية .
وسؤال آخر هو  :ملاذا كان التقليد يف ُأصول الدين غري جائز
عق ً
ورشع��ا عىل حني كان التقليد يف ف��روع الدين الز ًما
ال
ً
رضور ًيا ؟
واجلواب ّ
أن التقليد يف فروع الدين هو يف احلقيقة رجوع إىل
العقل ً
أيضا
فلنوضح ذلك يف مثال  :افرتض أنك مريض أو لديك يف
البيت مريض وتريد أن تراجع الطبيب فبامذا يشري العقل ؟
وماذا أنت فاعل إذ ًا ؟
متخص ًصا ومبع ًثا لالطمئنان
خيتص بالطبيب وما إذا كان
ّ
أ ّما فيام ّ
ّ
ّ
واالطالع ممّن
فإن العقل يقول  :اذهب واسترش ذوي اخلربة
وختص ًصا وثق ًة ،
ثم اذهب إىل الطبيب األكرب خرب ًة
ّ
يوثق هبم ّ ،
فإذا ما وصلت بعد التحقيق إىل هذا الطبيب وعرضت احلالة
عليه وحدّ َد املرض وكتب وصفة العالج ّ
فإن العقل ال يمكن
بأي دليل كتبت
أي أساس أو ّ
أن يسمح لك بأن تسأله  :عىل ّ
لست من
وأجزت هذه األدوية  ،وإنّام يقول :
هذه الوصفة
َ
َ
التخصص  ،خذ الوصفة التي يعطيكها الطبيب واعمل
أهل
ّ
هبا  ،فهذا العمل بوصفة الطبيب هو بعينه تقليد الطبيب .
(موسوعة العقائد االسالمية  /حممد الريشهري)
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مشروع تطوير وتوسيع
مقام التل الزينبي الشريف الى
(  )3000متر 2ليسع اكبرعدد
من الزائرين الكرام
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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 .
االحرار :حسين نصر  /تصوير حسن خليفة
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ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح��رار رئيس املهندسني احلاج
حممد حسن كاظم رئيس قسم املشاريع
اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة :
وحتدث قائال» بارشت الكوادر اهلندسية
والفنية يف تطوير وتوسيع التل الزينبي
الرشيف وبارشاف مبارش من قبل قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية
املقدسة مبينا» ان موقع ومساحة املقام
حاليا ال يتسع العداد الزائرين التي ال
يسعها مكان التل الطاهر باإلضافة اىل
ذلك ان جتمع الزائرين ألداء مراسيم
الدعاء والزيارة يف الشارع املحيط بالعتبة
املقدسة مما يؤدي اىل االزدحام الشديد
والتقاطع مع حركة العجالت مبينا
قد درست هذه التقاطعات يف احلركة

ولغرض انسيابية سري الزائر الكريم
وتوفري مكان واس��ع ألداء الزيارة تم
اعداد تصميم خاص للموقع مضيفا»
ان مساحة املقام اجلديدة بعد توسعة
قدرها ( )3000ثالثة االف مرت 2بينام ال
تتجاوز املساحة احلالية (  )300ثالثامئة
مرت ، 2اي عرشة أضاف املساحة احلالية
وسيضم التصميم ف��ض��اءات خدمية
وصحونا واس��ع��ة للرجال والنساء
دون ال��ت��أث��ر ع�لى س�ير ح��رك��ة ال��زائ��ر
الكريم  ،مبينا « قد راع��ى التصميم
مجيع العنارص املعامرية واحلفاظ عىل
املوروث الديني والرتاثي للمقام بحيث
يؤكد هوية التل الزيني يف ذاكرة أهايل
كربالء الكرام وزوار العتبات املقدسة
وكذلك سيكون منسوب التل الزينبي

يف التوسعة اجلديدة اعىل من منسوب
صحن العقيلة زينب عليها السالم بـ
(  )2م بحيث حيافظ عىل رمزية التل
وكذلك متت مراعاة استخدام نفس
اللغة املعامرية حاليا من حيث االقواس
املدببة وال��زخ��ارف البنائية والكايش
واملعرق .
الكربالئي
ّ
واجلدير بالذكر ان أصل املقام الزينبي
ك��ان عىل شكل شباك حييط به جدار
بارتفاع ( )3امتار وعرض ( )3امتار،
وهلذا سعت العتبة احلسينية املقدسة اىل
توسعة التل الزينبي الستقبال اكرب عدد
من الزائرين الكرام ومن خمتلف دول
العامل .
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ُ
تكرم مب ّلغين من جنسيات مختلفة
العتبة الحسينية ّ
الش���يخ الكربالئي :يج���ب أن ال يكون هناك اهتمام بالعلم على حس���اب
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تربية النفس وال االهتمام بالجانب األخالقي مع التقصير في الجانب العلمي
بأجواء جميلة يس���ودها الفرح واالبتهاج بمناسبة ذكرى والدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السالم)،
وبحضور المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدس���ة وأمينها العام ،اقام معهد وارث االنبياء إلعداد المبلغين
التابع للعتبة الحسينية المقدسة حفال تكريميا لعدد من طلبته المتفوقين كان بينهم طالب من جنسيات مختلفة..
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير احمد القريشي

�دت ق��اع��ة خ��ات��م االن��ب��ي��اء يف
وق��د ش��ه� ْ
الصحن احلسيني الرشيف جمموعة من
الفعاليات ُبدئت بقراءة آيات بينات من
الذكر احلكيم تلتها قراءة سورة الفاحتة
�ن ب��ذل��وا ال��غ��ايل والنفيس ف��دا ًء
ع�لى م� ْ
للوطن واملقدسات ،لتأيت بعدها كلمة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي,
والتي بدأها بتهنئة املحبني املوالني للعرتة
الطاهرة يف مجيع بقاع العامل واحلارضين
للحفل ،معربا عن سعادته بالعمل الكبري
ال��ذي قام به املعهد منذ بداية تأسيسه
قبل عامني ولغاية االن ،قائال« :أن نرى
عريفا للحفل من دولة نيجرييا هذا يشء

مجيل ومفرح ،وما رأينا فيه من القابلية يف
الفصاحة والبالغة و اجلرأة االدبية يزيدنا
فرحا بالتايل نحن نثمن جهود االخوة يف
هذا املعهد وما بذلوه من اجل الوصول
هلذا املستوى ،ويف نفس الوقت ايضا نرى
ابناءنا الطلبة بينهم الكثري من االشقاء
العرب ومن دول خمتلفة».
واضاف الكربالئي« :ال شك ان مهمة
التبليغ من املهام املرشفة والسامية و التي
ينبغي ان نقوم هبا يف العتبات املقدسة،
وهذه املهمة هي «من جهة رشفية ومن
جهة خطرة» ومن هذين الركنني ينطلق
املنهج بالنسبة للمبلغ عىل اعتبار انه
امتداد ملهمة االنبياء والعلامء ،لذلك

ينبغي للطالب وحتى االخوة االساتذة
وادارات هذه املعاهد ان يستحرضوا ان
ارشف الوظائف التي يؤدهيا االنسان
وافضلها هي هذه املهمة ،ولذلك ينبغي
اتقان اداء هذه الوظيفة».
وتابع قوله «ان اجلانب الثاين كون هذه
املهمة هي االخطر فاما ان تقود اىل النور
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واهلداية والكامل والسعادة االبدية ،واما
ال سمح اهلل ان تقود اىل الشقاء والتعاسة
االبدية ،لذلك هي اخطر الوظائف التي
يؤدهيا االنسان يف الكون وال بد لإلنسان
ان يعرف مصدر اخل��ط��ورة وي��أيت من
جنبتني (التقصري يف العلم ،والتقصري يف
تربية النفس) ومها ركنان اساسيان ال
ينفك احدمها عن االخر والبد ان يأخذ
هبام جانب الرتبية او ما يعرب عنه باجلهاد
االكرب الذي البد ان يقرتن ويتصاحب
بنفس االمهية مع طلب العلم ،فكامل
االنسان وسعادته ورقيه مقرون باألمرين
معا ،ال يكون هناك اهتامم بالعلم عىل
حساب تربية النفس وال االهتامم باجلانب
االخالقي مع التقصري يف اجلانب العلمي
ث��م اجلنبة االخ���رى املتعلقة بنا نحن
مجيعا ،هناك وظيفة تتعلق بإدارة املعهد
واالساتذة والطلبة وجنبة اخرى تتعلق
بنا وطبيعة العمل يف العتبات املقدسة ما
ينبغي ان نستشعر امهية هذه الوظيفة حتى
نعطيها الدعم االك�بر ،فهناك وظائف
متعددة ومهام دعمها واسنادها يأيت من
استشعار االنسان بأمهية وخطورة هذه
الوظيفة ،ومتى ما استشعرنا ان اهم
واخطر الوظائف هي هذه الوظيفة ،فكان
دعمنا اكرب واسنادنا افضل».
الشيخ الكربالئي يؤكد عىل رضورة بناء
املبلغ واالعتناء حتى بصغائر االمور
واش��ار سامحة الشيخ الكربالئي خالل
حديثه اىل رضورة استشعار الطلبة باهنم
سيكونون رس��ل االس�ل�ام ورس�لا من
االم��ام احلسني (عليه السالم) ،وارث
االنبياء (عليهم السالم) فاملعهد تابع
للعتبة احلسينية املقدسة وحينام يتخرج

الطالب يذهب اىل منطقته ليبلغ سيعرف
الناس ان ه��ذه الشخص ج��اء من هذا
املعهد فيستشعرون يف داخلهم ان هؤالء
ه��م رس��ل م��ن االم���ام احل��س�ين (عليه
السالم) ،ولذلك ينبغي ان يأخذوا بنظر
االعتبار حراجة وامهية هذه املهمة وبالتايل
ان يعكسوا ه��ذا العنوان ع�لى مهنهم
وس�يرهت��م واخالقهم يف مجيع جم��االت
احلياة ،لذلك نامل من مجيع االخوة من
االساتذة واالدارة ان يعتنوا هبذا البناء
اعتناء ش��دي��دا ،فعندما يريد االنسان
ان يبني بيتا مجيال قويا فأنه يعتني حتى
بصغائر االمور وبدقائقها فيتقنها ويتمها
حتى يكون البناء هبذا الوصف ،وكذلك
هنا الطالب نامل ان شاء اهلل ان يكون
بناؤه العلمي والرتبوي واالخالقي بنا ًء
دقيقا ومتينا يدخل يف مجيع زواياه ،فبعد
ان يذهبوا اىل بلداهنم سيمثلون هذا املعهد
خري متثيل ،ونامل ان شاء اهلل ان يصل
املستوى التعليمي والرتبوي للطلبة اىل ان
يكون مبلغا بمستوى يستطيع ان هيدي
الكثري من الناس يف تلك الدول» ،واثنى
سامحته عىل القائمني والعاملني يف املعهد
ثم شكرهم عىل اجلهود التي يبذلوهنا يف

تعليم ابنائنا الطلبة الذين بدورنا نوصيهم
بالصرب الن العلم والبلوغ هلذه املراتب
السامية ال يأيت اال من خالل التمحيص
وما يصيب النفس من معاناة».

الشيخ العاميل مهنا ان يكون املعهد
وسيلة لتخرج سفراء ورسل من
نور سيد الشهداء..

م��ن جهته حت��دث م��دي��ر معهد وارث
االنبياء الشيخ امح��د العاميل عن عدد
املتخرجني وما تلقوه من علوم فقال:

«اجتمعنا اليوم يف احلفل التكريمي لعدد
من طالب معهد وارث االنبياء والذين
بذلوا جهدا كبريا واثبتوا بجدارة عالية
ق��دراهت��م العلمية والفكرية رغ��م كل
الظروف التي مروا هبا».
ويف ترصيح خص به جملة «االحرار» قال
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فيه يدرس يف املعهد بحدود ( )120طالبا
من أغلب حمافظات العراق العزيز اضافة
اىل اكثر من ( )30طالبا من اندونيسيا
والسنغال وتنزانيا ونيجريا وساحل العاج
اضافة اىل مجهورية اي��ران االسالمية،
وهذه الدفعة التي يتم تكريمها اليوم هي
جمموعة من الطالب املتفوقني يف فصلني
دراسيني».
وفص َل العاميل طبيعة الدراسة يف املعهد
ّ
قائال« :يعمل املعهد عىل عدد من االمور
منه املقطع االول ال��ذي هو عبارة عن
ثالث سنوات ونصف ودورات مدهتا
سنة وستة اشهر الستقطاب االخ��وة
من خارج العراق» ،وعن طبيعة املواد
الدراسية التي يقدمها املعهد لطالبه قال:
«وارث االنبياء هو معهد اكاديمي ديني
يقدم الدراسات الدينية بطريقة معارصة
تناسب وق��ت الطالب بحيث ان فرتة
التعطيل خالل العام هي شهران فقط،
وجيب التنويه عىل يشء مهم هو ان املعهد
ال يعمل عىل تدريس الطلبة فحسب؛ بل
يستقطب احيانا خطباء املنابر احلسينية
وامل��ن��ش��دي��ن  -و(ال����روادي����د) ،وك��ل
الشخصيات التي تستطيع ان تدخل يف
جمال التدريس او التبليغ الديني ،ذلك
ألننا نسعى أن يكون ه��ذا املعهد هو
وسيلة لتخرج سفراء ورسل من نور سيد
الشهداء (عليه السالم)».
ويف حديثه اىل «االح���رار» ق��ال الشيخ
وس��ام العبادي احد طالب املعهد من
حمافظة ب��غ��داد« :نحن نعمل يف جمال

التبليغ الديني منذ قرابة الثامن سنوات بعض اجلهات املعادية لإلسالم والشيعة
ودرسنا يف الكثري من احلوزات الدينية؛ عىل وجه اخلصوص».
ولكن عندما وصلنا اخلرب عن فتح معهد
ديني اكاديمي إلعداد اخلطباء تابع للعتبة
احلسينية املقدسة واالطالع عىل الربنامج
الكامل اصبح لنا ال�شرف يف ان نكون
من طلبة هذا املعهد املبارك ،وان شاء
اهلل يكون ه��ذا املعهد مرشوعا جديدا
إلعداد اخلطباء املتسلحني بسالح احلوزة
العلمية من فقه واصول وعقائد ونحو
ومنطق ،واالض��اف��ة اجلديدة املوجودة فيام حتدث احد املتفوقني يف املعهد الطالب
يف املعهد ه��و تفسري ال��ق��رآن الكريم ان��س شعيب من دول��ة نيجرييا قائال:
واحكام التالوة بدراسة مكثفة وكذلك «بداية نتقدم بالشكر واالمتنان للمتويل
اضاف املعهد دراسة هنج البالغة وحفظ ال�شرع��ي وك��ذل��ك للعاملني يف معهد
خطب امري املؤمنني (عليه السالم) مع وارث االنبياء ملا قدموه لنا من خدمات
ال�شرح ،ووج��ود دراس��ة تاريخ الشيعة كثري فنحن جئنا من دول��ة نيجرييا اىل
وعلم احلديث ودراس��ة امللل والنِحل العراق كوننا نحتاج اىل معلومات كثرية
لالطالع عىل باقي املذاهب االسالمية ،يف عقيدة التشيع واملذهب الن الناس يف
وبامذا جيتمع وخيتلف املذهب اجلعفري بالدنا بدأوا يتأثرون بشكل كبري بالدين
مع باقي املذاهب االخ��رى ،اضافة اىل االسالمي واملذهب الشيعي عىل وجه
اعداد الطالب وتسليحه فكريا وعلميا اخلصوص ونحن هندف بدورنا ونسعى
واخالقيا لكي يكون اخلطيب جاهزا اىل كسب هذه الفئة من خالل تعليمهم
ملواجهة اهلجامت الفكرية التي تشنها املبادئ االسالمية وعقيدة اهل البيت
(عليهم السالم) ،واحلمد هلل توفقنا يف
احل��ص��ول ع�لى اش��ي��اء كثرية م��ن املعهد
حلد االن وسنحاول بجهد مضاعف ان
نستفيد من هذه الدراسة لكي تكون لنا
عونا يف مساعدة االخرين وارشادهم
لدين احلق».

العطاء الحسيني
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مدرسة رقية (عليها السالم) لأليتام

تتوج الفتيات بالحجاب االسالمي
اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي
االحرار :حسين نصر  /تصوير صالح السباح

برعاية سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) مؤسس مدارس
السيدة رقية والسيد ع�لي األصغر
عليهام السالم وبحضور السيد سعد
دين البناء املرشف العام عىل املدارس
االيتام  ،اقيم حفل التكليف السنوي
لتلميذات املدرسة والذي جاء تزامن ًا
مع ال��والدة امليمونة للسيدة فاطمة
ال��زه��راء عليها السالم  ،وبحضور
كوادر املدرسة التعليمية واالكاديمية
وممثلني العتبة احلسينية املقدسة وعدد
من أوليا االمور ...
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح���رار السيد سعد الدين

ه��اش��م م��دي��ر مكتب االم�ي�ن العام
للعتبة احلسينية املقدسة وامل�شرف
عىل املدارس االيتام  :وحتدث قائال»
إن توصيات املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة تؤكد عىل االهتامم
برشحية الفتيات ال��ل��وايت بلغن سن
التكليف ال�شرع��ي إلن��ض��اج الفكر
الزينبي لدهين واملحافظة عىل مظاهر
احلشمة منذ نعومة أظفارهن مضيفا»
هناك أربع مدارس لأليتام يف كربالء
م��درس��ة ال��س��ي��دة رق��ي��ة االب��ت��دائ��ي��ة
والثانوية للبنات ومدرسة عيل األصغر
االبتدائية والثانوية للبنني مبينا» أن
هذه املدراس تسعى لتقديم اخلدمات

الثقافية والعلمية للطلبة وجلميع
ابناء شهداء احلشد الشعبي املبارك
والقوات االمنية التي قاتلت عصابات
داعش االرهايب .
وأض��اف « ان االحتفالية تضمنت
عدة فعاليات منها بيان دور الفتيات
املحجبات بعد تكليفها باحلجاب
ال�شرع��ي فضال ع��ن ت��وزي��ع اهل��داي��ا
للفتيات االيتام املحتفى هبن وكذلك
تنظيم نشاطات خاصة باأليتام اهلدف
من اقامة ه��ذا النشاط هو ألشعار
االيتام بان هناك من يسعى لرعايتهم
ويقدم هلم يد العون

العطاء الحسيني

اجهزة تبريد «نس���يم الوارث»
بقدرات كبيرة تتالءم
مع االجواء العراقية..

العتبة الحس���ينية المقدس���ة تنتج اكثر
من ( )15,000قطعة تبريد في سنة 2017
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :عمار الخالدي
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شهدت
م���دي���ن���ة
سيد االوصياء
للزائرين طريق (ك��رب�لاء املقدسة ـ
بغداد) اقامة مؤمتر صحفي عن منتجات
رشكة نسيم الوارث للتكييف والتربيد
التابعة لشعبة التربيد يف العتبة احلسينية
املقدسة ..والتي تأسست بتوجيه مبارش
من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي وجاءت هبدف رفد السوق
العراقي املحيل بمنتجات ختتص بأجهزة
التكييف املنزيل تصنع يف العراق ،وقد
استطاعت هذه الرشكة ان تنتج اكثر
من ( )15,000قطعة تربيد خالل سنة
2017م ،بحسب ما اكده مسؤول شعبة

التربيد املهندس االستشاري صفاء
عيل حسني..
واض���اف ح��س�ين :ان «امل��ؤمت��ر
ال����ذي اق��ي��م يف م��دي��ن��ة سيد
االوص��ي��اء ت��م خالله التنويه
ع��ن املنتجات التي صنعتها
رشكة نسيم الوارث خالل سنة
2017م حيث القت استحسان
احلارضين» ،مبينا «ان سنة 2018م
ستشهد زي��ادة وتطورا اكثر يف عدد
املنتجات خاصة يف ظل وجود خطط
مستقبلية تتمثل يف انشاء معمل خاص
بأجهزة التكييف املنزلية واملركزية يف
مدينة كربالء املقدسة».
وحت���دث م��دي��ر ص��ي��ان��ة رشك���ة نسيم
الوارث املهندس حسني عيل عن الفرق
بني اجهزة تربيد الوارث وبني االجهزة
االخرى ،قائال« :ان قدرهتا الكبرية يف
حتمل درج��ات احل��رارة العالية اضافة
اىل اهنا متثل الصناعة الوطنية والداعم
االول للنهوض باالقتصاد العراقي،
ولعل اجلميع ال يعرفون ان ارتفاع
درج��ات احل��رارة يف العراق غالبا ما
يصاحبها انخفاض فولتية مصادر

التيار الكهربائي لذلك استطاعت
رشكة نسيم الوارث ان تتغلب عىل هذه
املعوقات من خالل صناعتها ألجهزة
تفوق مواصفات االج��ه��زة املوجود
يف السوق حاليا ،وتتمثل يف سمك
االنابيب وقدرهتا عىل حتمل الرطوبة
العالية ،خاصة يف املناطق الزراعية
التي تتعرض فيها اغلب اجهزة التربيد
للتآكل ،وكذلك وجود ضاغط حراري

العطاء الحسيني

يتم تتويجهن بتاج التكليف الشرعي
 1000فتاة ُّ
في احتفالية شعبة التبليغ الديني النسوي
األحرار /خديجة أحمد موسى – تصوير /حنان عبد األمير

يتحمل درجات حرارة عالية تم اختباره
ب��درج��ة ح���رارة ( )52درج��ة مئوية،
ورطوبة وصلت اىل ( )95درجة مئوية،
اضافة اىل هذه املواصفات العالية هناك
ميزة اخرى وضعتها الرشكة تتمثل يف
اسعارها التنافسية ،بغية ان يستطيع
املواطنون اقتناءها دون عناء».
فيام كانت ملجلة «االح����رار» حديث
م��ع اح��د اص��ح��اب ورش التربيد يف
مدينة كربالء املقدسة «برير جابر عبد
احلسني» حول امتياز منتج نسيم الوارث
ومواصفاته ،قائال« :بداية نتقدم بالشكر
واالمتنان لرشكة نسيم ال��وارث التي
اتاحت لنا فرصة حضور هذا املؤمتر
الذي يعترب خطوة مهمة جدا للنهوض
باالقتصاد العراقي ،وسنعمل عىل تأييد
ودع��م هذه الصناعات كوهنا تأيت من
رشكات حملية معتمدة يف البالد».
واض��اف عبد احلسني« :عند التعرف
عىل القطع املستخدمة يف اجهزة التربيد
وانواعها نستطيع القول ان هذه االجهزة
متتلك مواصفات عالية املستوى ومناسبة
ل�لأج��واء العراقية باعتبار ان اشعة
الشمس تكون درجاهتا مرتفعة جدا يف
فصل الصيف لذلك نعتقد ان رشكة
نسيم الوارث اخذت بعني االعتبار هذه
املعوقات من خالل االعتامد عىل قطع
تتناسب من عموم االجواء يف العراق».

فاطمة  ..فاطمة  ..الكون يهتف فاطمة

 1000فتاة صدحت حناجرهن الربيئة
هبذه العبارات الصادقة يف االحتفالية
الكربى التي أقامتها شعبة التبليغ الديني
النسوي يف املخيم احلسيني؛ لتتويج
الفتيات اللوايت وصلن اىل سن التكليف
الرشعي ،تزامنا وابتهاجا بمولد السيدة
الزهراء ،قدوة النساء ،وشمس اهلداية
التي تيضء الدرب لكل السالكني .
ال شك إن هذا اليوم يوم مميز لكل فتاة
ح�ضرت احلفل حيث تبدأ خطواهتا
األوىل عىل طريق التكليف واخلطاب
ال�شرع��ي ،والطاعة واالم��ت��ث��ال لرب
العاملني .
أفتتح احلفل بتالوة قرآنية من سورة
ّ
وعطرهتا ،ثم
النور ،أن��ارت األج��واء
حضور مبارك للسيد مرتىض القزويني
ال��ذي أزان احلفل بحكمته ووق��اره،
وأضاف نفحة والئية بقصيدته يف مدح
الزهراء عليها السالم:
يــوم ِ
ٍ
بسيــدة
بـــه ضـاءت الدنيــا
لـم يـخـلـق ُ
اهلل هـذا اخللقَ لوالهــــا
ُ
الـبتول و ما أحىل اسمها بفمي
هـي
َ
ُ
بنت املصطفى طاهــا
الـزكـية
هـي
ُ
َ
القيمة ألولياء
النصائح
بعض
قدم
كام
ّ
األم��ور لرتبية الفتيات تربية إسالمية
فاطمية لتكون كل واحدة منهن فخرا

لنا ،وقدوة لألخريات؛ فالبنت نعمة،
واأله����ل م��س��ؤول��ون ع��ن��ه��ا ،ونصح
الفتيات بااللتزام باألحكام وأمهها
الصالة يف وقتها وحفظ القرآن .
ووج���ه الشيخ ع�لي امل��ط�يري مسؤول
ّ
الشعبة نصائحه القيمة للفتيات
بخطاب أبوي حنون :أنتن ثامر القلوب
 ..وأمانة ال بد من حفظها ،الفتاة نبتة
صغرية تنمو وترتعرع لتصبح شجرة
إن أحسن األهل رعايتها ،عليك يابنيتي
بطاعة والديك ،واألدب واللني معهام
يف القول والفعل ،واالس��ت��ئ��ذان قبل
الدخول عليهام ،وعدم التضجر منها
عند الكرب؛ فالوالدان باب إىل اجلنة،
وبرمها أفضل من اجلهاد ،واحل��ذر من
عقوقهام ألن العقوق مهلكة يف الدنيا
واآلخرة .
كام أوىص الوالدين باحرتام ابنتهام،
وع��دم اهانتها ،بل معاملتها عىل اهنا
بالغة ،وعدم العنف معها؛ ألن العنف
ال يورث اال عنفا ،وعدم اإلرساف يف
التدليل ،والعدالة واملساواة بني األوالد،
واالهتامم بتعليمهن األحكام الرشعية،
والوالية آلل بيت حممد عليهم السالم .
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اهال ً ُ
رجب
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�سليم كرمي كرمي�ش

�أهال ً رجب ..اهال ً َرجب ..حبيت َمن � َأحب
الدر� ..إمام ًا� ..صادق ًا ..له انت�سب
علي ًا ُّ

ري العرب
اهال ً َر َجب ِب�شارة ٌ من االله انه يجيئكم ..خ ُ

َ
واحرتقت يدا ابي َل َه ْب
اهال ً َرجب ..به اكتوت..
اهال ً َر َجب ونحمدُ الإله اذ به الرحمة ُ قد ت�صب

االخاء فيه ..من بعد الن�سب
بعد الر�سول امل�صطفى حيث
ُ

مولد البن عم امل�صطفى ..الأحب
من في�ض نور ٍ

ويف َر َجب يا �سادتي ..تنا َثرت ل ُ
آلئ الذهب

ال�شكر به َو َجب
أغر ..
فمرحب ًا ومرحب ًا مبولد � ٍ
ُ

حيث الوالدة ُ امليمونة ..التي بها ِ ..عزُّ العرب

"علي االما ُم" فيه قد ُن�صب
خلالق الكونُّ ..

باط ِن الكعبة ِ� .إذ�ُ ..شقَّ اجلدا ُر ..ال َعجب
من ِ

ري َم ْن �آ َمنَ بالإله ومن له  ..احتجب
ام ُ

أقد�س البقاع ..كي يكونَ �آية ً ..لها �سبب
جدا ُر � ِ

و�صفه َ
ال�ش َغب
مريد و َم ْن يف
ِ
من كل �شيطان ٍ ٍ

أتي املوعو ُد انوار ًا ت�ضيء تخرقُ ُ
احلجب
لي� َ

حب بحب
اهال ً َر َجب َخ َلقتَ يوم ًا كلهُ ٌ

راح عنه ما ي�أتي النُجب
ت�ضيء كون ًا اد َّل َه َّمَ ..

ُ
حيث  ..ابو احل�سني ..والعبا�س ..ثم ..املُنتخب

اذ انتخت با ِرئهاُ ..
تنحجب
لتدخ َل البيت ..حتى
ْ

هم �ساد ُة الكونِ بهم  ..يرجى النوال والطلب..

ُ
والقلوب يف َو َجب
خما�ضها ..له النفو�س
فها..
ُ
ياب �أو اىل �أمر ٍ ي� ُ
ؤول ..للعجب
ال عن هَ ٍ
بل العالء ي�ستفيق ..يرتوي ..يرتاح من به َو َ�ص ْب

ُ
فأولكم محمد مجتبانا

حميد كرمي الكلكاوي

ب���������ق���������رت ال�������ع�������ل�������م ب���������ق���������را ي����������ا حم����م����د

و�أن������������ت������������م ف�������خ�������رن�������ا ي����������ا �آل اح�����م�����د

ف�����أ�����ص����ب����ح����ت����م ������ض�����ح�����اي�����ا ال�������دي�������ن ج���م���ع���ا

وه����������������������ذا ���������ش��������ان��������ك��������م هلل �أوح������������������د

ف������م������ن������ك������م م�����������ن ج����������ري����������ح او ق����ت����ي����ل

وم���������ن���������ك���������م زق ��������س�������م�������ا ال ي�������ع�������دد

ف����م����ن����ك����م يف �������س������ج������ون ال������ب������غ������ي ع������ان������وا

و�������ش������م������ل������ك������م ��������ش�������ت�������ات�������ا ق�����������د ت������ب������دد

ف�����������ش�����ب�����ل�����ك ج������ع������ف������ر ق����������د ح�������������از ع����ل����م����ا

ح�����������ب�����������اك اهلل م�������������ن ع���������ل���������م جم���������دد

ف������ه������ل ت�����ن�����������س�����ى م�������دار��������س�������ك�������م �أت�������اح�������ت

لأع�����������ل�����������م ت���������خ���������رج���������وا م��������ن��������ه حت����م����د

ف��������ك��������ل ي����������دع����������ي ب�������ال�������ع�������ل�������م �أج���������������دى

ول�����������ك�����������ن ك�������ل�������ه�������م ����������ص���������ن���������اع ف�������رق�������د

ف������ق������د �أر�����������س����������ل ج������������دك ع������ن������د ����ص���ح���ب���ه

ب���������ن ع���������ب���������داهلل ج��������اب��������ر ف������ي������ه ي�������ش���ه���د

حت������ي������ة م���������ن �������ش������غ������اف ال������ق������ل������ب ي���ح���م���ل

����������س����ل����ام��������� ًا خ��������ال�����������������ص�������� ًا هلل اوح������������د

ف��������������أول�������������ك�������������م حم����������م����������د جم������ت������ب������ان������ا

امل�������ع�������ن�������ي حم���م���د
و�أن������������������ت الأو�������������س������������ط
ّ

و�آخ�����������رك�����������م ي�����ف�����ي�����������ض الأر���������������������ض ع������دال

حم�������م�������د ال�����������زك�����������ي م�����������ن ول��������������د اح������م������د

ف������ي������ا ب���������ن ال��������ر���������س��������ول ط��������رق��������ت ب�����اب�����ا

وب������������اب������������ك يف ي������ق������ي������ن������ي ق������������د مي����ه����د

ل������ك������ي ن�����������ش�����ك�����و امل���������آ���������س��������ي م���������ن ان������ا�������س

ت�����������س�����ل�����ل�����وا �أر��������ض�������ن�������ا يف ث�����������وب �أ��������س�������ود
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ُ
كهف اليتامى
�������ش������ع ن�����������������ور ًا ف������������وق ه������ات������ي������ك اجل������ب������ال

وت�������������ع�������������اىل يف ب�������������ه�������������اءٍ وج���������م���������ال

����اء �إذا ل����ـ����ـ����ي����ل ����س���ـ���ج���ى
ك�����ـ�����ـ�����ان و������ض�����ـ�����ـ� ً

ه�����������������ادي اخل�������ل�������ق وم�������������ص������ب������اح ال������دج������ى

ح������������ار يف ع�����ل�����م�����ه �أ���������ص��������ح��������اب احل�����ج�����ا

ول�����ـ�����ـ�����ق�����د ت�����ـ�����ـ�����اه�����ت ع�����ـ�����ـ�����ق�����ول ل����ل����رج����ال

ه�������������و ك�����������ه�����������ف ل�������ل�������ي�������ت�������ام�������ى وحم���������ل

م����������ن �أت����������������ى ل�����ب�����ي�����ت�����ه ف�����ـ�����ـ�����ق�����ـ�����د و������ص�����ل

ي������������أم�����������ن ال�����������������ش��������ر وم���������������ن ك�����������ل خ����ل����ل

وي��������ع��������ي�����������������ش يف ن���������ع���������ي���������م وظ������ل������ال

ك��������ل ح�����������ي ي�����ب�����غ�����ي يف ال������دن������ي������ا ح���ب���ي���ب

ول�������������ه يف ع�����������ش�����ق�����ه دوم�������������������� ًا ن���������ص����ي����ب

�إن�����ـ�����م�����ا ن���ـ���ـ���ح���ـ���ن ع���ـ�������ش���ـ���ق���ـ���ن���اه ن��ـ��ـ��ج��ـ��ي��ـ��ب

ول��������ن��������ا يف ح�����ـ�����ب�����ه �أع�������ـ�������ل�������ى م����ـ����ـ����ث����ـ����ال

ه���������و م���������������وىل ول������������ه ������ص�����ـ�����ـ�����رن�����ا ج����ـ����ن����ود

ول����������ه الأم��������ـ��������ـ����ل���اك ت�����ـ�����ه�����وي ب����ال���������س����ج����ود

ك������ي������ف ال وه������������و �أ����������س���������ا����������س ل�����ل�����وج�����ود

ح�������ج�������ة م��������ع��������روف��������ة م���������ن ذي اجل����ل����ال

��������ش�������ع يف ق������ل������ب������ي ���������ض��������ي��������اء وب�������ري�������ق

ك��������ت��������ب ال�������������������ش���������وق ب�������������������در وع������ق������ي������ق

ال �أط������ـ������ي������ق ال����ـ����ه����ـ����ج����ر ط������������ر ًا ال �أط�����ي�����ق

ول���������ق���������د ن�����������ـ�����������ادى مي�������ي�������ن������� ًا و�������ش������م������ال

�أن���������������ت ي���������ا م���������������والي ل�����ل�����������ص�����وت ����س���م���ي���ع

ع������������امل ت���������������دري و������������س������������ؤيل ال ي�������ض���ي���ع

ورج�����������ائ�����������ي �������س������ي������دي ك���������ن يل ����ش���ف���ي���ع

ي�����ـ�����ـ�����و َم ال ي���ـ���ن���ـ���ف���ـ���ع���ـ���ن���ا ِول��������ـ��������د وم����ـ����ـ����ال

قانون الحياة
ُ

القانون الأول
قبول الذات
قد تع�شق هذا اجل�سد �أو متقته,
لكنه لن يكون لك �سواه يف هذه احلياة .
القانون الثاين
�ستظل تتعلم طوال حياتك
منذ حلظة ميالدك تلتحق مبدر�سة ال تغلق �أبوابها تدعى 'احلياة'
تتعلم فيها كل يوم درو�سا جديدة قد تع�شقها �أو متقتها لكن ال غنى لك عنها
يف م�شوار حياتك.
القانون الثالث
ال تف�ضي التجارب �إىل �أخطاء ،بل �إىل درو�س م�ستفادة
لي�س النمو �إال عملية جتريب و�سل�سلة من املحاوالت والأخطاء والنجاحات
الوقتية ،وال تقل الإخفاقات �أهمية عن النجاح
فكالهما جزء من عملية النمو.
القانون الرابع
تكرار الدر�س هو ال�سبيل لتعلمه
�سوف تعاد لك الدرو�س يف �أ�شكال متنوعة �إىل �أن تتمكن من تعلمها،
وعندما ميكنك ذلك فعليك االنتقال بعدها �إىل الدر�س التايل.
القانون اخلام�س
ال حدود للمعرفة
ال توجد مرحلة يف حياتك بال درو�س ,فهناك درو�س تتعلمها ،مادمت حيا.
القانون ال�ساد�س
ما ترنو �إليه �أف�ضل مما حققته الآن
كلما حققت هدفا كنت تن�شده �سعيت نحو ما هو �أف�ضل منه.
القانون ال�سابع
الآخرون مرايا لك
لي�س ب�إمكانك �أن حتب �أو تكره �شيئا يتعلق ب�شخ�ص �آخر
�إذا مل يعك�س هذا ال�شيء ما حتبه �أو تكرهه يف �شخ�صيتك.
القانون الثامن
�أنت حر يف �صنع حياتك اخلا�صة
لديك كل ما حتتاجه من �أدوات وموارد؛ وا�ستثمارها م�آله �إليك.
القانون التا�سع
ما حتتاجه من �إجابات يكمن بداخلك
كل ما عليك فعله هو �أن تنظر بداخلك وتن�صت بدقة وتثق بنف�سك
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ُ
تراث العلماء
أبو سهل النوبختي..
الفقيه والشاعر والسياسي
علي بن �إ�سحاق بن �أبي �سهل بن نوبخت ( 311 -237هـ) �أحد كبار البيت
هو �إ�سماعيل بن ّ
النوبختي بل من �أ�شهرهم ،كان من ر�ؤ�ساء ال�شيعة ومن وجهاء ال�شيعة الإمامية العظام وعلمائها
ّ
الكبار ويعدّ من �أ�شهر �آل نوبخت ،وب�سبب منزلته العلم ّية ومها ّمه الدنيو ّية ،فكان من م�شاهري
املتك ّلمني البارزين يف هذه الطائفة يف ع�صره املتزامن مع الغيبة ال�صغرى ،وهو �أحد ال�شعراء
إمامي
ّ
وامل�شجعني على الأدب وال�شعر ،ومن امل�صنّفني �أي�ض ًا  ،فله ت�صانيف مه ّمة يف ت�أييد املذهب ال ّ
ودح�ض املناوئني.
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ك��ان �أب��و �سهل من
الأُدباء و ال�شعراء
�أي�ض ًا ،م�ضاف ًا �إىل
مكانته ال�سيا�س ّية
و العلم ّية ،و كان
م��ع��ا���ص��ر ًا الثنني
من فحول �شعراء
ال�������ع�������رب ه���م���ا
ال���ب���ح�ت�ري واب���ن
الرومي...

ملاذا أبو سهل؟
عندما هرم نوبخت أبو العائلة ،وضعف وعجز
عن خدمة املنصور جلس ابنه أبو سهل جملسه
يف صحبة احلاكم العبايس بإشارة احلاكم نفسه.
تسمى له ُ
(بخر
ملّا َم ُثل بني يدي املنصورّ ،
ش��اذم��اه) ،و(ط��ي�ماذام��ا زري���اذ) و (خ�سروا
هبمشاذ).
فقال له املنصور ّ :
كل ما ذكرت فهو اسمك؟
قال :نعم.
أقترص بك من ّ
كل
فتبسم املنصور وقال :إ ّما أن
َ
ّ
ما ذكرت عىل (طيامذ) ،و إ ّما أن جتعل لك كنية
تقوم مقام االسم ،و هي أبو سهل.
قال أبو سهل :قد رضيت بالكنية ،فبقيت كنيته
ُ
وبطل اسمه.
وذكر النجايش ّ
إن (أبا سهل) هو طيامرث،
مرت ّدد ًا يف ذلك ،وهـذه الكلمة تصحيف جلزء
من ذلك االسم الطويل الذي تقدّ م.
و لبث أبو سهل عند املنصور من سنة 144
إىل سنة  158هـ ،وهي السنة التي توفيّ فيها
املنصور وعاش بعد وفاة املنصور مدّ ة ،و أدرك

عرص هارون العبايس ،و كان يف بيت احلكمة
أو خزانة احلكمة وهي مركز اجتامع الفرس و
الشعوبية.
ّ
العلمية :تزامنت حياة أيب سهل مع
جهوده
ّ
برهة من أ ّيام الغيبة الصغرى من جهة ،و مع
وقت بلغ الشيعة فيه مستوى من ال ُّنضج بفعل
جهاد الطبقة ُ
األوىل من متك ّلميهم ،من جهة
ُأخرى ،و مع ّ
النوبختي كان تلميذ
أن أبا سهل
ّ
املتك ّلمني ُ
األ ّول من الشيعة يف علم الكالم،
لك ّنه قام بعملني من أجل اكتامل علم الكالم
أهم أعامله يف هذا
عىل مذهب
اإلمامية ،و مها ّ
ّ
املجال.
دوهنا
دافع أبو سهل عن العقائد التي كان قد ّ
اإلمامية قبله ،بعد أن َح ِظيت
مي
ّ
عدد من متك ّل ّ
أئمة اهل��دى (عليهم السالم) وقبول
بتأييد ّ
اإلمامية ،يضاف إىل ذلك أن ّه احتذى
مجهور
ّ
الكالمية
أصول االعتزال يف تقرير القضايا
ّ
اإلمامية ،و منذ ذل��ك الوقت
وفق ًا لعقيدة
ّ
اإلمامي أكثر من
تقارب املذهبان املعتز ّيل و
ّ
السابق ،و ّ
بث تالميذ أيب سهل تلك العقائد

اإلمامية دون تغيري كبري.
من بعده من
ّ
نلحظ يف مسألة اإلمامة التي كانت
اخلالفية بني الفرق
من أه� ّ�م املسائل
ّ
اإلسالمية ّ
أن متك ّلمي الشيعة قبل أيب
ّ
سهل ـ كام رأينا ـ قد حتدّ ثوا عن موضوع
النص اجل ّ
اخلفي ،وأثبتوا خالفة
يل و
ّ
ّ
اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
بال فصل كام أثبتوا أح ّق ّية أوالده يف
النقلية ،م��ن خالل
اإلم��ام��ة ب��األد ّل��ة
ّ
املقاالت أو الكتب التي ص ّنفوهاَ ،ب ْيد
ّ
أن أبا سهل كان ّأول من استخدم األد ّلة
العقلية يف إثبات وجوب اإلمامة وبيان
ّ
أوصاف اإلمام.
ُ
حياته األدبية :كان أبو سهل من األدباء
و الشعراء أيض ًا ،مضاف ًا إىل مكانته
العلمية ،و كان معارص ًا
السياسية و
ّ
ّ
الثنني من فحول شعراء العرب مها
البحرتي ( 206ـ 283ه���ـ) ،و ابن
ّ
الرومي ( 221ـ 283هـ) .
ّ
مصنفاته :ذك��ر الشيخ ال��ط��ويس يف
الفهرست و الشيخ النجايش يف كتابه
ال��رج��ال و اب��ن النديم يف الفهرست
ع��دة مصنفات يف ب��اب ال��رد والدفاع
عن مسألة اإلمامة  ،ومنها  :يف اإلمامة
ورد املخالفني منها كتب االستيفاء
والتنبيه ،وله يف الرد عىل العامة واجلربية
وأصحاب الصفات ككتاب الرد عىل
عيسى بن أب��ان يف موضوع القياس،
وكتاب الصفات ،ول��ه ايض ًا رد عىل
املخالفني اآلخ��ري��ن من خ�لال كتب
جمالس أيب سهل م��ع ثابت ب��ن ق��رة،
اجلبائي يف األهواز،
وجمالسه مع أيب عيل ّ
وكتاب السبك يف نقض كتاب التاج
البن الراوندي.
وفاته :مل تتطرق كتب الرتاجم و ال
التواريخ إىل تفاصيل تاريخ وفاة أيب
سهل النوبختي سوى أهنا ذكرت أنه
تويف سنة ـ311هـ.

إمام��ة وصف��ات
اإلمام المنتظر
في الروايات
َ
ُ
املسلمون عىل حقيقة اإلمام املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) ،الذي
يتفق
سيمأل األرض قسط ًا وعد ً
ال بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا ،ومن أساسيات التصديق
هبذه املشيئة اإلهلية واالختبار الرباين (االنتظار) ،هي الروايات التي وردت عن أهل
البيت (عليهم السالم) ،فهنالك ما ورد يف ذكر إمامته وصفاته وعالمات ظهوره،
وما يرتبط بخريطة حتركه بعد الظهور ،وأنصاره ،فهي كثرية جد ًا ،حتى لقد ُألفت
كتب وجملدات خاصة يف هذا األمر.ففي النص عليه صلوات اهلل عليه :ما رواه
الصدوق عن حممد بن عيل بن ماجيلويه عن حممد بن حييى العطار عن جعفر بن
حممد بن مالك الفزاري عن معاوية بن حكيم وحممد بن أيوب بن نوح وحممد
عثامن العمري قالوا« :عرض علينا أبو حممد احلسن بن عيل ونحن يف منزله وكنا
أربعني رج ً
تتفرقوا
ال فقال :هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه وال ّ
من بعدي يف أديانكم فتهلكوا ،أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا .قالوا فخرجنا
من عنده فام مضت إال أيام قالئل حتى مىض أبو حممد عليه السالم».يف أن اإليامن
باألئمة كل ال يتجزأ وأن االعرتاف هبم من دون اإلمام احلجة ال يساوي شيئ ًا وهو
كإنكار أمري املؤمنني عليه السالم :ما نقله يف كفاية األثر عن احلسن بن عيل عن
أمحد بن حممد بن حييى العطار عن سعد بن عبداهلل عن موسى بن جعفر البغدادي
قال :سمعت أبا حممد احلسن بن عيل العسكري عليه السالم يقول« :كأين بكم وقد
اختلفتم بعدي يف اخللف مني أال إن املقر باألئمة بعد رسول اهلل املنكر لولدي كمن
أقر بجميع األنبياء والرسل ثم أنكر نبوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهّ ،
ألن طاعة
ألولنا ،أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها
آخرنا كطاعة ّأولنا ،واملنكر آلخرنا كاملنكر ّ
الناس إال من عصمه اهلل».وروى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبداهلل عن حممد
بن احلسني بن أيب اخلطاب عن احلسن بن حمبوب عن عيل بن رئاب عن أيب عبداهلل
عض آيات َر ِّب َك َ
وم َيأتِى َب ُ
ال َين َف ُع َنفس ًا
عليه السالم أنّه قال يف قول اهلل عز وجل ( َي َ
اَ
إيم هُنا مَل َت ُكن آ َمنَت ِمن َق ُ
بل) فقال عليه السالم« :اآليات هم األئمة واآلية املنتظرة
القائم (عجل اهلل فرجه) فيومئذ ال ينفع نفس ًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل قيامه
بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه عليه السالم» .ويف أنه أشبه الناس برسول
اهلل ،وله اسمه وكنيته :ما رواه الصدوق يف كامل الدين عن أبيه وحممد بن احلسن
وحممد بن موسى املتوكل ،عن سعد بن عبداهلل وعبداهلل بن جعفر احلمريي ،وحممد
بن حييى العطار مجيع ًا ،عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم وأمحد بن
أيب عبداهلل الربقي وحممد بن احلسني بن ايب اخلطاب مجيع ًا ،عن أيب عيل احلسن بن
حمبوب الرساد عن داود بن احلصني عن أيب بصري عن الصادق جعفر بن حممد
عليه السالم عن آبائه قال« :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :املهدي من ولدي
اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي ،أشبه الناس خلق ًا ُ
وخلق ًا تكون له غيبة وحرية حتى
تضل اخللق عن أدياهنم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها قسط ًا وعد ً
ال
كام ملئت ظل ًام وجور ًا».
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مقاالت

أيها الشباب اسمعوا وعوا

ج2

ان الطاقة التي يختزنها ال�شباب بكل ا�شكالها ( عقلية ،ع�ضلية  ،غريزية) ،يجب ان ي�سخّ روها
مبجاالت ت�شبع رغباتهم طبقا لل�شارع اال�سالمي والرغبات لي�ست العبادة فقط بل العمل والرتفيه
والراحة وغريها  ،وقيادة هذه الت�صرفات تكون بالعقل والقلب .

000

28
ضمت مكتبة دير األسكوريال نسخ ًا
نادرة من بينها «مجع القوانني املقدسة»،
وهي نسخة قديمة ممزقة ال يعرف مؤلفها
مجعت فيها قوانني كنسية ،وتعود إىل
العام  480هـ ،ونسخة من رشح املوطأ
البن مالك ويعرف بـ»املنتقى» ،كتب عام
 474هـ ،ونسخة من «خمترص ابن سيناء
يف استعامل الرتياق والسكنجبني» وكتب
يف ع��ام  473ه��ـ ،ونسخة م��ن «نسب
عدنان وقحطان» للمربد كتب عام 450
هـ.
أمريكا
دخ��ل��ت أم��ري��ك��ا ح��ق��ل املخطوطات
ريا ،أي يف أوائل القرن التاسع
العربية أخ ً
عرش .اعتمدت عىل رشاء املخطوطات
ونجحت يف اقتناء جمموعات ن��ادرة
يصعب حرص عددها .فجامعة برنستون
 Princeton Universityمتتلك أكرب

عدد من املخطوطات العربية واإلسالمية
يف أم��ري��ك��ا ،وفيها العديد م��ن ن��وادر
املخطوطات من حيث ِ
القدم والناحية
الفنية ،إما ألهنا مكتوبة بخط مؤلفيها أو
لكوهنا مزخرفة ومذهبة ،ومن ضمنها
كتاب «النيازك» ألرسطوطاليس نقله
إىل العربية حنني بن إسحاق .أما مكتبة
الكونجرس األم�يرك��ي فتضم ح��وايل
 1700خمطوطة عربية ،منها نسخة من
القرآن الكريم عىل رق غزال تعود إىل
القرن الرابع أو اخلامس اهلجري.
ً
أيضا هناك خمطوطات متناثرة .فمتحف
م�تروب��ول��ي��ت��ان للفن ب��ن��ي��وي��ورك The
Metropolitan Museum of
 Artيضم أورا ًق��ا قديمة جدًّ ا متفرقة
من مصاحف ترجع إىل القرون األوىل
للهجرة ،أما املعهد الرشقي بشيكاغو
فيضم قطعة قديمة من كتاب «ألف ليلة

وليلة» تعود إىل القرن الثالث للهجرة،
وهي أقدم ما يعرف من نسخ ألف ليلة
وليلة.
الكيان الصهيوين
متكن العدو الصهيوين من االستيالء عىل
أكثر من  30ألف كتاب وخمطوطة من
املكتبات الفلسطينية يف بيوت القدس،
وأعلنت أهن��ا متتلك «جمموعة تيجان
دمشق» ،وهي خمطوطات عربية رسقت
م��ن ال��ش��ام قبل أع��وام.ت��ض��م املكتبة
الوطنية الصهيونية خمطوطات إسالمية
ن���ادرة ،من بينها مصحفان من القرن
الثاين للهجرة ،ويرجح أهن��ا حصلت
ع�لى جمموعة املخطوطات اإلسالمية
كهبة من العامل اليهودي أبراهام شالوم
هيودا ،وهو من أوائل الباحثني يف الشأن
اإلسالمي يف بدايات القرن العرشين.
ً
خمطوطا
تتكون املجموعة من 1184

مقاالت

اً
قديم ،من ضمنها  100مصحف ،يعود
أحدها إىل القرن الثاين اهلجري ،واثنان
إىل القرنني الرابع واخلامس اهلجري،
ومصدرها أنطاليا واألن��دل��س وب�لاد
ف���ارس .تعد ه��ذه املجموعة م��ن أكرب
جمموعات املخطوطات اإلسالمية يف
الغرب وأمهها.
املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا
تزخر مدينة إسطنبول اليوم بعدد كبري من
املكتبات ،كام تتوزّ ع مكتبات كثرية أخرى
يف مدن خمتلفة من أنحاء تركيا.
وأغلب هذه املكتبات أنشئت يف العهد
وتم احلفاظ عليها بعناية ح ّتى
العثامين ّ
العثامنيني يف
اليوم .ولقد راف��ق نشاط
ّ
اجلهاد ُ
والفتوح نشاط آخر يف عامل الكتب،
فاملخطوطات يف تركيا يمكن أن ننسبها
السالطني،
إىل ثالث جهات
أساسيةّ :
ّ
السلطان سليم األول ،وهي
مثل مكتبة ّ
000
السليمية يف أدرن��ة ،ومكتبات
املكتبة ّ
�س��ل��ط��ان
�س��ل��ط��ان حم��م��د ال��ف��ات��ح وال� ّ
ال� ّ
والسلطان أمحد الثّالث ،ومكتبة
بايزيد
ّ
السلطان سليامن
السليامنية نسبة إىل ّ
ّ
ّ
القانوين ،وهذه املكتبات كلها بإسطنبول،
أما اجلهة الثانية فهي :الوزراء مثل راغب
باشا ،وشهيد عيل باشا وكوبرييل باشا،
واجلهة الثالثة فهي مشايخ اإلس�لام:
مثل أسعد أفندي ،وعارش أفندي ،وويل
الدّ ين أفندي ،وعاطف أفندي ،وفيض
اهلل أفندي ،وعيل أمريي أفندي ،ووهبي
أفندي ،والشّ يخ مراد أفندي ،ومجيع هذه
يرجحون
املكتبات بإسطنبول .الباحثون ّ
أن ع��دد املخطوطات يف العامل هي يف
حدود  3ماليني خمطوط فإن نحو الثّلث
منها تقري ًبا ُيوجد يف ُتركيا.
ومن أشهر املكتبات بإسطنبول مكتبة
السلطان
السليامنية ،وقد أمر بإنشائها ّ
ّ
سليامن القانوين ،التي انتهى بناؤها عام
1557م ،وحتتوي هذه املكتبة اليوم عىل
 101خزانة كتب.
ّ
وتشكل املخطوطات العربية يف هذه
املكتبة نسبة  ،%73وفق ًا لدراسة الباحثة
الرتكية «هوليا ديليك كايا-أوغلو»
امل��ن��ش��ورة حت��ت ع��ن��وان« :م���ن مكتبة
السليامنية العامة إىل مكتبة السليامنية

ل��ل��م��خ��ط��وط��ات» ،أ ّم���ا املخطوطات
امل��وج��ودة فيها فهي  63947جملدً ا.
واملطبوع منها  38500جملد فقط ،منها؛
واملخطوطات الترّ كية فيها 11451
جملدً ا ،أ ّم��ا املخطوطات العربية فيبلغ
عددها  48854جملدً ا ،واملخطوطات
الفارسية  3641جم��ل��دً ا .ويبلغ عدد
املخطوطات املوجودة يف املكتبة أكثر من
 100ألف كتاب ورسالة.
ويذكر أيمن فؤاد السيد يف كتابه« :الكتاب
العريب املخطوط وعلم املخطوطات»
إن أهم جمموعة من املخطوطات خارج
العامل العريب هي يف تركيا ،ويقدر عدد
املخطوطات العربية يف تركيا بـ 250ألف
خمطوط.
إيران
ث���اين أه���م ال����دول ال��ت��ي ي��وج��د فيها
خمطوطات عربية بعد تركيا هي إيران.
يذكر عبدالستار احللوجي يف كتابه
«املخطوطات اإلسالمية يف العامل» أن
ع��دد املخطوطات فيها ي��ق��دّ ر بحوايل
مئتي ألف خمطوط ،والسبب يف ذلك أن
بالد فارس كانت حمط أنظار املسلمني
األوائ��ل .تتوزع املخطوطات يف إيران
نحو مئتي
يف تسع عرشة مدينة صدر هلا ُ
فهرس ،أبرز هذه املدن طهران وتربيز
وأصفهان وزنجان وق��م ومشهد ،أما
أهم املكتبات فمكتبة «آي��ة اهلل مرعيش
النجفي» التي حت��وي ق��راب��ة  40ألف
خمطوط إسالمي ن��ادر ،و»مكتبة العتبة
الرضوية املقدسة» التي تضم نحو 26
ألف خمطوطة ،واملكتبة الوطنية اإليرانية
التي تضم قرابة  18ألف خمطوط.
ومن أبرز املخطوطات املوجودة ،نسخة
من املصحف الرشيف مكتوبة عىل الرق
باخلط الكويف جاء يف آخرها «كتبه عيل
بن أيب طالب سنة أربعني من اهلجرة»،
وكتاب «املرصع» البن األث�ير مكتوبة
بخط ي��د امل��ؤل��ف نفسه ،ونسخة من
«آداب الفالسفة» حلنني بن إسحاق وهي
خمطوطة قديمة جدًّ ا يعود تاريخ كتابتها
لعام 249هـ.
اهلند
احتضنت اهلند ج��ز ًءا مـن الـثـقـافـة

العربية ملئات من السنني ,ويوجد يف مدهنا
وقراها ,ويف مدارسها وجوامعها ,اآلالف
من املخطوطات ,ولكن كيف وصلت
هذه اآلالف من املخطوطات العربية إىل
هذه البالد التي ال تتحدث العربية؟ وما
دور العرب يف إنقاذ هذه الثروة العظيمة؟
ترسبت اللغة العربية وآداهب��ا إىل هذه
ّ
ال��ب�لاد م��ع الفتح اإلس�لام��ي ألج��زاء
منها ,ومع حكام جاءوا من بالد العرب
وب�ل�اد ال��ف��رس واألف���غ���ان ليؤسسوا
ممالك وإمارات متعددة ,خلفت وراءها
جم��م��وع��ات ك��ب�يرة م��ن امل��خ��ط��وط��ات
العربية والفارسية واألوردي��ة والرتكية,
ولكن غلبت عليها العربية التصاهلا
ب��ال��دي��ن اإلس�لام��ي احل��ن��ي��ف .حتتضن
مجهورية اهلند حوايل مئة ومخسني ألف
خمطوطة ( )150,000وحوايل  %40هي
خمطوطات باللغة العربية ,أي ما يزيد عىل
مخسة ومخسني ألف ( )55,000خمطوط
ع��ريب ,يرجع بعضها إىل القرن األول
اهلجري ,ويف بعض اهليئات العلمية يوجد
ما بني ثامنية آالف إىل حوايل اثني عرش
أل��ف خمطوط ع��ريب حتتاج إىل مساعدة
إلنقاذها وفهرستها وتصويرها.
اخلامتة ان هذه املخطوطات وغريها من
االث��ار والنفائس التي حتدثت عنها كل
وسائل االع�لام يف العامل والعائدة اىل
العراق عن هتريبها ورسقتها من قبل
منظامت هتريبية خاصة هبذا الشان عن
طريق القوات املحتلة  ،وتعهدت قوات
االحتالل عىل اسرتجاعها اىل العراق
 ،كام وان مرص اىل االن تطالب باثارها
املنهوبة ل��دى فرنسا  .ال��س��ؤال ال��ذي
يظهر وبقوة ملاذا هتتم هذه الدول الغربية
واالمريكية برتاثنا وحتتفظ كم هائل من
علومنا املخطوطة اذا كان تراث االسالم
ال يتامشى والعرص ؟ ملاذا ال يعيدوهنا لنا
اذا كانت ال فائدة منها ؟ وملاذا اىل هذه
الساعة تبحث عن اثارنا لكي تصادرها
بشتى الوسائل ؟ لسنا بصدد استنتاجات
معرفية وقوانني رياضية وجهود تفكريية
بل سؤال عن سبب اهتامم الدول العلامنية
برتاثنا ؟
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ما هي الممارسات السلبية
التي تؤثر على وحدة األسرة والمجتمع..؟
دعا أخصائيون اجتامعيون ونفسيون
وأمنيون إىل احلذر من املخاطر اجلسيمة
التي يسببها العنف األرسي عىل وحدة
األرسة واملجتمع ,مبينني أن العديد من
حاالت العنف األرسي كانت سبب ًا يف
تفكك األرسة ونشوب اخل�لاف بني
الزوجني أو انفصاهلام ,وع��دت جر ًما
خيالف ال�شرع القويم ,والسلوكيات
والقيم احلميدة التي ّ
حث عليها ديننا
اإلسالمي .وتعاين معظم املجتمعات
من تفيش ظاهرة العنف األرسي التي
هتدّ د كيان األرسة وتركيبها ،وتفكك
حلمتها لكن الرشيعة اإلسالمية حثت
املسلم عىل التحليّ باألخالق احلميدة
والرمحة.
�ص��ل اخل�ب�راء العنف األرسي إىل
وف� ّ
قسمني :العنف اللفظي ..كالشتم وما
أشبه ذلك ,والقسم الثاين العنف البدين..
ويشمل التحرش ال��ب��دين ,وال�ضرب,

موضحني أن ظاهرة العنف تعكس
يف طياهتا االنحطاط األخالقي والفقر
االقتصادي ,وضعف احلجة والربهان,
السوي خلقي ًا ,والقوي
ألن اإلنسان
ّ
فكري ًا ال حيتاج إىل العنف بل اىل احلجة
والربهان.
وتربز يف وسائل التواصل االجتامعي
العديد من حاالت العنف يف ترصفات
خمتلفة يقترص بعضها عىل إطالق كلامت
نابية جارحة جتاه الطفل أوالزوجة ,بينام
تتخطى بعض احلاالت اخلطوط احلمر
لتصل إىل التعدّ ي بالرضب واإلي��ذاء
اجل��س��دي ال���ذي ق��د تعالج أرضاره
اجلسدية يف أيام معدودة ,لكن أعراضها
النفسية واملعنوية تبقى مصاحبة للمع ّنف
طوال حياته,
وع��ن��د اس��ت��ط�لاع آراء املختصني يف
اجلوانب الرشعية واالجتامعية والنفسية
ح��ول ه��ذه السلوكيات ودواف��ع��ه �ا,

فأكد األستاذ الدكتور اجلامعي عقيل
مهدي يوسف اهتامم اإلسالم بتكوين
األرسة والعناية هبا ألهنا أساس املجتمع,
مستشهدا بحديث الرسول صىل اهلل
عليه واله وسلم  (:إذا أتاكم من ترضون
دينه وخلقه ف��زوج��وه) ,وقد جعل اهلل
األل��ف��ة ب�ين ال��زوج�ين إلن��ج��اب جيل
صالح عامل فقال جل وعال (هو الذي
جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورمحة)
وقال الدكتور عبيد العبيدي  :إن الناس
الذين جعلوا بيوهتم شقا ًء وعذاب ًا ال
يعرفون التغايض وال التسامح ,وال
أسلوب الرتغيب ,ال يعرفون سوى
التهديد والوعيد ,وال�ضرب الشديد,
س��واء من األب أو األم ,وه��ذه خمالفة
رصحية ألمر اهلل ,فاهلل عز وجل يقول
(وعارشوهن باملعروف) ,وقال سبحانه
وتعاىل (والذين يقولون ربنا هب لنا

االسرة
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا
للمتقني إمام ًا) ,وخري قدوة لنا رسولنا
صىل اهلل عليه واله وسلم ,تربى يف بيته
احلسن واحلسني (عليهام ال��س�لام) ,فام
كان يؤدب أحد ًا بالرضب أبد ً,ا وإنام كان
يؤدهبم باألخالق احلسنة.
وب�ّي�نّ العبيدي أن العنف األرسي قد
حيدث من اآلباء أو األمهات أو األبناء
بسب خلل يف ال�ترب��ي�ة ,أمه��ه��ا الرتبية
اإليامنية فضعف اإليامن باهلل واجلهل به
وبأحكام دينه يورث اإلمهال من اآلباء
بالقيام بواجبهم يف الرتبية ,فينشأ األبناء
عىل اجلهل ,فيتسلطون عىل اآلب��اء عند
كربهم.
ومن جهته ,قال االستاذ بجامعة بغداد
باسم الغبان :إن اهلل فطر املخلوقات
مجيع ًا عىل الرمحة ،حتى أشد احليوانات
وحشية وتلك قاعدة عامة ،عليها قامت
وتأقلمت حياة الكائن احل��ي ،بيد أن
االنحراف عنها شذوذ عن تلك القاعدة,
والسنة الكونية والقدرية التي أودعها اهلل
حيز يف الضمري
يف قلوبنا مجيع ً ,ا إال أن ما ّ
ّ
ويقض املضاجع ,وجيلب األسى واحلزن،
ان��ح��راف ب��ع��ض ال��ن��اس ,ح��ت��ى ب��دوا

كالوحوش الضارية رضب ًا وقت ً
ال وتدمري ًا
طال األبعدين واألقربني ،وقد وصف
اهلل تعاىل قلوب هؤالء القساة بقوله جل
وعال «كاحلجارة أو أشد قسوة» ومما
يزيد احل��زن أضعافه ،والبالء دركاته،
ظهور تلك امل�مارس��ات الوحشية من
بعض املسلمني جتاه زوجاهتم وفلذات
أكبادهم بام تشيب له رؤوس الولدان.
وأف��اد أن العنف يدل عىل وجود خلل
يف البنية العقدية واخللقية والعقلية لدى
هذه الرشحية من الناس ،التي انتزعت
الرمحة من قلوهبم ،وغ��دت الوحوش
الضارية أرق قلوب ًا ،وأكثر أمن ًا منهم،
وقد توعد اهلل عز وجل باللعن من اختذ
ما فيه روح غرض ًا.
وأك��د أن األم��ن واألم���ان ح��قّ مشاع
لكل إن��س��ان ,والس��ي�ما يف حميطه ال��ذي
يعيش فيه ،وبيئته التي ي��درج فيها،
مبين ًا أن الوقوف أمام ممارسات العنف
بكل أشكاله وألوانه ,رضورة تفرضها
الرشيعة السمحة ،والفطرة السليمة،
والعقل الصحيح ،وتوسع دائرته هيدد
بنية املجتمع باالهنيار والضياع واملصري
املجهول.

األبوة واألمومة

احدى اهم الغرائز التي جعلها اهلل يف االنسان بل الكائنات
كلها هي غريزة االب��وة يف الرجل واالمومة يف امل��رأة ،
وتتجىل يف حبهم ورعايتهم وإدارة شؤوهنم املختلفة  ،وهذه
الغريزة واحدة يف اجلميع  ،لكنها ختتلف قوة وضعف ًا من
شخص آلخر تبع ًا لعوامل عدة امهها وعي االباء واألمهات
وثقافتهم الرتبوية ودرجة حبهم وحناهنم الذي يكتسبونه من
اشياء كثرية إضافة للغريزة نفسها ،فاألبوة واألمومة هدية
مفاضة من اهلل عز وجل يشعر هبا كل اب وام  ،ولوال هذه
الغريزة ملا رأينا االنسجام واحلب والرعاية من قبل الوالدين
 ،وتعترب نقطة انطالق مهمة لرتبية االوالد واالهتامم هبم.
فيمر االنسان بثالث مراحل اوهلا الطفولة وتعترب من اعقد
املراحل يف الرتبية حيث الطفل ال يتمتع باإلدراك العايل الذي
يؤهله الستالم التوجيهات والنصائح ،فهو كالنبتة الصغرية
يراقبها الراعي هلا منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة،

اذ ان تربية الطفل رضورة يقرها العقل وال�شرع .يقول
اإلمام الصادق عليه السالم « :وجتب للولد عىل والده ثالث
خصال  :اختياره لوالدته  ،وحتسني اسمه  ،واملبالغة يف تأديبه
» من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب يف عاتق أبيه.
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نص احلديث األول :
(جا َء َر ُج ٌل ُموسرِ ٌ إِ ىَل
عن أيب عبداهلل (عليه السالم) قال َ :
ول هَّ
َ
َر ُس ِ
اللِ ( صىل اهلل عليه و آله ) َ ،ن ِق ُّي الث َّْو ِ
س
ب َ ،ف َجل َ
ول هَّ
إِ ىَل َر ُس ِ
اللِ ( صىل اهلل عليه و آله ) َف َجا َء َر ُج ٌل ُم ْعسرِ ٌ
س إِ ىَل َج ْن ِ
َد ِر ُن الث َّْو ِ
ب مْ ُالوسرِ ِ َف َق َب َ
ض مْ ُالوسرِ ُ ثِ َيا َب ُه
ب َف َج َل َ
ت َف ِخ َذ ْيه ِ.
ِم ْن تحَ ْ ِ
ول هَّ
َف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
اللِ ( صىل اهلل عليه و آله ) َ « :أ ِخ ْف َت َأ ْن
َي َم َّس َك ِم ْن َف ْق ِر ِه شيَ ْ ٌء « ؟!
َق َ
ال  :اَل .
ال َ « :ف ِخ ْف َت َأ ْن ُي ِصي َب ُه ِم ْن ِغن َ
َق َ
َاك شيَ ْ ٌء « ؟!
َق َ
ال  :اَل .
َق َ
ال َ « :ف ِخ ْف َت َأ ْن ُي َو ِّس َخ ثِ َيا َب َك « ؟!
َق َ
ال  :اَل .
َق َ
ال َ « :ف اَم حمَ َ َل َك َع ىَل َما َصن َْع َت « ؟!
ول هَّ
ال َ :يا َر ُس َ
َف َق َ
يح َ ،و ُي َق ِّب ُح
اللِ  ،إِ َّن يِل َق ِرين ًا ُيزَ ِّي ُن يِل ُك َّل َقبِ ٍ
يِل ُك َّل َح َس ٍن َ ،و َقدْ َج َع ْل ُت َل ُه نِ ْص َ
ف َم يِال .
ول هَّ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
اللِ ( صىل اهلل عليه و آله ) لِ ْل ُم ْعسرِ ِ َ « :أ َت ْق َب ُل
«؟
اَ
َق َ
ال  :ل .
َف َق َ
الر ُج ُل َ :و مِ َل ؟!
ال َل ُه َّ
َق َ
ال َ :أ َخ ُ
اف َأ ْن َيدْ ُخ َلنِي َما َد َخ َل َك( .الكايف الرشيف:
)263/2
معطيات احلديث األول :
يظهر من احلديث ما ييل :
 -1حاجة األغنياء ألهل الدين لسد احلاجة الروحية
وعدم االستغناء عن ذلك بام هلم من غنى مادي.
 -2حاجة الفقراء ألهل الدين لسد حاجتهم املادية
والروحية.
 -3رفض النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بالشعور
ألنا ليس من اخالق اإلسالم.
بالفوقية يف طبقة االغنياء هّ
 -4حوار النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) مع الرجل
يف هذا األمر وهو نبي االمة وقائدها ،فيه داللة عىل ان
احل��وار واالحتجاج باحلسنى خلق إسالمي ينبغي ان
تتخلق به األ ّمة دون كم األفواه وقهر الناس واجبارهم
عىل قبول القرارات.
 -5جلوء بعض الناس اىل تربير أفعاهلم وأقواهلم القبيحة
بتربيرات واهية كام قال الرجل ( :يا رسول اهلل ان يل
قرينا يز ّين يل كل قبيح ،ويقبح يل كل حسن) مع علمه ان
الشيطان ال جيرب االنسان عىل الفعل القبيح ،بل يزين له

الشيخ علي الفتالوي

ويسول فقط ،وال يلغي اختيار الناس إذا ارادوا االختيار
احلسن.
 -6وقع رضر معنوي عىل الرجل الفقري من جراء ترصف
الرجل الغني واراد الرجل ان جيرب هذا الرضر املعنوي
بالتعويض املادي ،فلم يلق ردع ًا من النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) بل وجد قبوال ً وقال (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) للرجل املعرس أتقبل ؟ مما يدل عىل جواز تعويض
الرضر املعنوي بالتعويض املادي ،ويف ذلك إِشارة اىل أن
(الفصل املادي املتداول اآلن) فيام خيص بعض األرضار
املعنوية فيه جرب خلواطر املترضر وردع للضار وهذا األمر
ال خيلو من الصحة.
 -7يف احلديث يظهر ان بعض الناس يرون ان املادة هي
كل يشء ،فلهم احلق ان يعتدوا ويعوضوا اعتداءهم بام
لدهيم من أموال ،وهذا مرض خطري عىل املجتمع.
 -8يف احلديث إشارة عىل وعي وع ّفة كثري من الفقراء
رغم فقرهم ،وهذا ما ظهر يف رفض الفقري لقبول املال.
نص احلديث الثاين:
عن ُسفيان بن خالد قال  :قال أبو عبداهلل (عليه السالم) :
(إ ّي َ
فقلت  :قد َه َلكنا
ئاسة فام َط َلبها أحد إال َه َلكُ ،
والر َ
اك ِّ
ي ُّب أن ُي َ
وهو حُ ِ
قصدَ و ُي َ
ؤخ َذ
إذ َا ليس أحدٌ ِم َّنا إال ُ
ذك َر و ُي َ
عنه َ
ذهب إنّام ذلك أن َت ِ
ليس ُ
ُ
حيث َت ُ
فقال َ :
نص َب َر ُجال ً
دعو الناس اىل َقولِهِ.
ِ
ُ
َ
ُدون احل َّجة ف ُتصدِّ َق ُه يف ُك ِّل ما قال و َت َ
(وسائل الشيعة .)129/27 :
معطيات احلديث الثاين :
يظهر من احلديث ما ييل :
-1ان التصدي للرئاسة وحبها أمر ليس بالقبيح طاملا
توفرت املؤهالت والتزم الشخص بالرشوط والضوابط
الرشعية وه��ذا ما ي��ؤدي ق��ول نبي اهلل يوسف (عليه
السالم) (اجعلني عىل خزائن األرض إين حفيظ عليم).
– يوسف . -55
-2احل��دي��ث ينهي ع��ن تنصيب م��ن ليس ل��ه كفاءة
ومؤهالت سواء أكانت علمية ام فنية ام اخالقية.
 -3يظهر يف احلديث انه ال يصح للعاقل ان يوافق عىل
تصدي من ليس له أهلية وكفاءة ،كام ال يصح اتباع مثل
هذا الشخص.
-4يظهر يف احلديث أنه ال يصح لعاقل ان يدعو الناس اىل
قبول الشخص غري الكفوء.
والتأمل يف احلديث يشعرنا بانطباقه عىل وضعنا احلايل ال
سيام ونحن مقبلون عىل االنتخابات.

تراث اهل البيت

أطائب الكلم في بيان صلة الرحم
عن ايب جعفر عليه السالم قال  :قال ابوذر رمحه اهلل  :سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه واله يقول  :حافتا الرصاط يوم القيامة
الرحم واالمانة  ،فاذا مر الوصول للرحم املؤدي لالمانة نفذ
اىل اجلنة  ،واذا مر اخلائن لالمانة القطوع للرحم مل ينفعه معهام
عمل ويكبونه يف النار وباسناده عن يونس بن عامر قال  :قال
ابو عبد اهلل عليه السالم  :أول ناطق من اجلوارح يوم القيامة
الرحم  ،تقول  :يا رب من وصلني يف الدنيا فصل اليوم ما
بينك وبينه  ،ومن قطعني يف الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
وروى ابو عيل الفضل بن احلسن الطربيس يف جممع البيان
باسناده عن النبي صىل اهلل عليه واله قال  :قال اهلل تعاىل  :أنا
الرمحن  ،خلقت الرحم وشققت هلا اس ًام من اسمي  ،فمن
وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
وباسناده عن االصبغ بن نباتة عن امري املؤمنني عليه السالم
قال  :ان احدكم ليغضب فام يرىض حتى يدخل به النار  ،فأيام
رجل غضب عىل رمحه فليمسنه  ،فان الرحم اذا مستها الرحم
استقرت  ،واهنا معلقة بالعرش تنادي  :اللهم صل من وصلني
واقطع من قطعني.
وعن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله قال  :الرحم اذا مستها
الرحم حتركت واضطربت.
وذلك الن استقرارها من الغضب وزوال سورته عنها انام
هو حترك الدم واضطراب العروق الناشئني من املس املثمرين

للرقة .وباسناده عن عبداهلل بن عجالن قال  :قال اليب جعفر
عليه السالم  :اين ربام قسمت اليشء بني أصحايب أصلهم به
فكيف أعطيهم ؟ قال  :اعطهم عىل اهلجر يف الدين والفقه
والعلم.
وال خالف ويف جواز الوصية للرحم  ،ملا فيه من اجلمع بني
الصدقة والصلة  ،بل قد ورد النص بجواز الوصية له وان كان
كافر ًا وهو الذي نقله الطربيس يف جممع البيان عن كثري من
العلامء.
وقد أمجعوا عىل استحباب اختصاص الرحم بالصدقة الواجبة
مع وجود الصفات املقتضية لالستحقاق  ،لقوله عليه السالم:
ال صدقة وذو رحم حمتاج.
والن االعتناء به يف نظر الشارع أتم من غريه  ،وهلذا ورثه
وكتب له الوصية عند حضور املوت بتوفري نصيبه يف قوله (
ُكتِ َب َع َل ْي ُك ْم إِ َذا َح رَ َ
يا ا ْل َو ِص َّي ُة
ض َأ َحدَ ُك ُم املَ ْو ُت إِن َت َر َك َخ رْ ً
لِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو َ
األ ْق َربِنيَ )  ،ملا فيها من زيادة الصلة.
وامر الولد االكرب بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صالة
وصيام متكن منه ومات قبل أدائه  ،واستحباب احلج عنه مع
املكنة.
وقال عليه السالم :الصدقة عىل املسكني صدقة  ،وهي عىل
ذي الرحم صدقة وصلة.
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ما زلت أتذكر تلك األيام التي كان السائقون يتبادلون التحيات
والشكر واالب��ت��س��ام ،وه��م يرتفقون ببعضهم يف ال��ش��وارع
والطرقات ،يفسحون املسارات لبعضهم ،ويومئون لبعضهم
بالشكر بأيدهيم ،أو برنة خفيفة من بوق السيارة .يعطون أولوية
العبور لبعضهم ،ال يشغلون األضواء العالية غالب ًا ويطفئوهنا،

حاملا ي��رون سيارة قادمة من االجت��اه املعاكس،
مراعاة للسائقني اآلخرين .ال يقودون برسعة
عالية وسط املناطق السكنية ويف الشوارع ،إال
لظرف ط��ارئ ،إن كانوا متوجهني إىل مستشفى
أو ما شابه .اآلن ،وبمقياس زمني فحسب،
سريى اجلميع أن ذلك التهذيب كان ج��زء ًا من
منظومة أخالق ،حلقها التدهور لصالح قيم من
نوع آخر ،غارقة كثري ًا يف النفعية ،حتى وإن كانت
جزء ًا من أيدلوجية تتغني بالقيم الكربى ،سواء
أكانت قي ًام دينية أو إنسانية عامة .مثال التهذيب
يف الطريق هذا .هو مترين ذهني ،وجدت أنه قد
يكون مناسب ًا لإلحاطة بالتغيري الذي طرأ «تعبري
ملطف للمعنى األشد وطأة ملفردة :الرتدي» ،عىل
منظومة األخالق ،ال عىل مستوى احلياة اليومية
فحسب ،بل عىل مستوى أك�بر ،امتد للخطاب
السيايس الرائج يف أيامنا هذه .لكن احلس اإلنساين
تعرض إلعادة تعريف يف السنوات األخرية ،ومل
يعد له تعريف واحد ،بل تعريفات خمتلفة ،وقابلة
للتغيري حسب النزاع املعني ،وحسب البلد املعني،
وحسب األطراف املتورطة فيه.

لماذا نكتب؟!
دامهتني مذيعة اح��دى الفضائيات
حلظة خروجي من قاعة احتاد االدباء
والكتاب بالسؤال ال��ذي مل افكر فيه
ي��وم � ًا -:مل��اذا تكتب ؟! اكتب لكي
اعرب عن اهلم اإلنساين وجتسيد ًا ملوقف
اعتقد بأنه صحيح .اكتب ألغري الواقع
الفاسد وارسم بحرويف عامل ًا امتنى له ان
يتحقق ،واعرف ان الكتابة قد تقودين
اىل الدهاليز املظلمة يف سجن احلاكم،
او اىل متاهات اجلنون يف عامل تراكم فيه
اجلهل والتخلف ،اكتب الصد الباطل
ع��ن االن��ت��ش��ار واك��ت��ب لكي اصلح
الفكرة اخلاطئة ،وأري���د حل��رويف ان
تتحول اىل رصاخ ملنع الطغيان وأريد
لقلمي ان يكون ترمجانا لعذابات
االخرين .نفس هذا السؤال اجاب
عنه الكاتب الربازييل جورج امادو:

اكتب لكي يقرأين االخ��رون ولكي
اؤثر فيهم ،ومن ثمة استطيع املشاركة
يف تغيري واقع بالدي ومحل راية االمل
وال��ك��ف��اح ،وق���ال االدي���ب الصيني
ب��اج�ين «ام���ارس االدب لكي اغري
حيايت وبيتي وعاملي» وق��ال االديب
الكوملبي جابريل ماركيز اكتب لكي
انال املزيد من حب اصدقائي « وقال
توفيق احلكيم « اكتب هلدف واحد هو
اثارة القارئ لكي يفكر» وقال نجيب
حمفوظ «اكتب لكي يقرأين االخرون»
وقال حممود درويش» اكتب الين بال
هوية وال حب وال وطن وال حرية،
وق��ال االدي��ب التشيكي ياروسالف
سايفرت «اكتب ربام تعبري ًا عن الرغبة
الكامنة يف ك��ل ان��س��ان يف ان خيلف
وراءه اث����ر ًا» .ك��ل تلك االج��اب��ات

علي حنون العقابي

جاءت تعبري ًا صادق ًا عن مغزى الكتابة
ومفهومها لدى اصحاب القلم الذين
امنوا برسالتهم ..واعتربوا بان الكتابة
هي هدف لتغري الواقع  ..وماذا بعد؟!
فهل يعرف القارئ بان معلومة صغرية
يكتبها االديب او الصحفي قد تودي
بحياته يف ظل غياب حرية التعبري عن
ال���رأي؟! وه��ل يعرف ب��ان االنسان
يمكن ان يصبح طبيب ًا او مهندس ًا او
مزارع ًا ولكن ليس كل انسان عىل قدر
من ارتقاء سلم املعرفة يف ان يصبح
كاتب ًا .ومن هنا جاء السؤال ملاذا أكتب
فعندما يصبح الكاتب امام مسؤولية
محل القلم ،يعني محل الرسالة يف تغيري
واقع ما ،وان يعرف ملاذا يكتب.

مشاركات

ائمة أهل البيت (عليهم السالم)

شهداء على أعمالنا

محمد عبد الحسين

لقد جعل اهلل سبحانه للبرش سادة وق��ادة ,اختارهم ّ
وفضلهم عىل العاملني,
وجعلهم حججا عىل العباد وأمناء يف البالد ,وواسطة الفيض األكرب والوسيلة
ين آ َمنُو ْا ات َُّقو ْا هّ َ
الل
ونص عليهم يف آي الذكر احلكيم فقال ( َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
إليه تعاىلّ ,
الص ِ
بالتمسك بحبل أهل البيت (عليهم
اد ِقنيَ ) ,وكذلك فقد أمرنا
َو ُكو ُنو ْا َم َع َّ
ّ
ورصح تعاىل أيضا يف العديد من املناسبات بأهنم
السالم) املتني وعروهتم الوثقىّ ,
ُ
يى
عليهم السالم شهداء علينا يف أقوالنا وأفعالنا ,قال تعاىل َ
(و ُقلِ ْاع َملو ْا َف َس رَ َ
هّ ُ
ِ
ُون َو َسترُ َ ُّد َ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َو مْ ُال ْؤ ِمن َ
ون إِ ىَل َع مِالِ ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
الش َها َدة َف ُي َن ِّبئ ُُكم بِ اَم
(و َك َذلِ َك َج َع ْلن ُ
ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
َاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ِّلت َُكو ُنو ْا ُش َهدَ اء َع ىَل
ون)  ,وقال أيضا َ
الر ُس ُ
اس َو َي ُك َ
ال َّن ِ
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِهيدً ا)  ,وأشارت األحاديث عن أهل العصمة
ون َّ
(عليهم السالم) لتلك اآليات بالتوضيح والتفسري ,بأن أعاملنا ُتعرض عليهم
مجيعها صغرية وكبرية ,سواء يف ذلك ما اكتسبناه من اخلريات ,أو اجرتحناه من
السيئات ,فيفرحون بحسناتنا ويدعون لنا بالتوفيق واملزيد ,تسوؤهم سيئاتنا
وما نرتكبه من الذنوب فيسألون لنا اهلل باملغفرة والسامح ,فعن سامعة عن أيب
عبد اهلل (عليه السالم) قال (:سمعته يقول :ما لكم تسؤون رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله)؟ ,فقال له رجل :كيف نسوؤه؟ ,فقال :أما تعلمون أن أعاملكم
ُتعرض عليه ،فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك ،فال تسوؤا رسول اهلل (صىل
ورسوه)  ,وأيضا عن عبد اهلل بن أبان الزيات وكان مكينا عند
اهلل عليه وآله) ُّ
الرضا (عليه السالم) ,قال( :قلت للرضا (عليه السالم) :أدع اهلل يل وألهل بيتي
فقال أو لست أفعل ؟ ,واهلل إن أعاملكم لتعرض ع ّ
يل يف كل يوم وليلة ،قال:
يى
فاستعظمت ذلك ,فقال يل :أما تقرأ كتاب اهلل عز وجل َ
(و ُقلِ ْاع َم ُلو ْا َف َس رَ َ
هّ ُ
ُون) قال :هو واهلل ع ّ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َو مْ ُال ْؤ ِمن َ
يل بن أيب طالب) عليه السالم),
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :إن أعامل العباد ُتعرض عىل رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) ّ
فليستح أحدكم
وفجارها ،فاحذروا
ِ
كل صباح أبرارها ّ
أن يعرض عىل نبيه العمل القبيح)  ,وكام نرى فإن الروايات رصحية يف ما أشري
إليه ال تقبل التأويل أو تفسري ًا آخر ,ولعل إحدى الغايات املتوخاة من العرض
عىل أهل البيت (عليهم السالم) هو اطالعنا وعلمنا بذلك هبدف تصحيح
السلوك وتقويمه من ّ
سيئ األعامل
كل اعوجاج وانحراف ,واستحياؤنا من ّ
وشينها ,حيث ّ
يطلع عىل قبائح أعاملنا األئمة املعصومون ,فريون السيئات يف
كل يوم ,ويف كل صباح ومساء ,مضافا إىل ذلك أهنا س ُتعرض يوم العرض األكرب
وبمشهد من الثقلني ,فينبغي علينا املبادرة إىل التوبة وتصحيح السلوك والتزود
بزاد التقوى ,فأعاملنا رصيد مذخور يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من
أتى اهلل بقلب سليم ,واىل هذا يشري أمري املؤمنني (عليه السالم) بقوله (فاتقوا
اهلل الذي أنتم بعينه ،ونواصيكم بيده ،وتقلبكم يف قبضته ،إن أرسرتم علمه،
وإن أعلنتم كتبه ،وقد ّ
وكل بذلك حفظة كراما ،ال يسقطون حقا ،وال يثبتون
باطال) .

ثقافة الدعاء
عنوان يتناقل عىل صفحات التواصل
ملؤه الشؤم واليأس من رمحة اهلل( ،مل
يستجب دع��اءن��ا)..؟ وهل كل دعاء
يستجاب ..؟ ان الدعاء له آدابه وأبوابه
وطرقه التي امرنا االنبياء واألوصياء
بأتباعها وهي موجودة يف بطون الكتب.
ولكن هل كل دعاء يستجاب...هنا حمل
الشاهد فالكثري من االدعية ال ندرك
أبعادها برصنا فنراها يف صاحلنا ،ولكن
الغفلة عام يرضنا جعلتنا نيأس ونتذمر
 .لو نظر املؤمن لربه بعني حسن الظن
لعرف بعني البصرية مقدر حب اهلل له
س بِ َظ اَّل ٍم لِ ْل َعبِ ِ
يد }.
وانه سبحانه { َل ْي َ
وقال صىل اهلل عليه واله ( َو ا َّل ِذي اَل إِ َل َه
ي الدُّ ْن َيا
إِ اَّل ُه َو َ ،ما ُأ ْع ِط َي ُم ْؤ ِم ٌن َق ُطو َخ رْ َ
َو الآْ ِخ َر ِة إِ اَّل بِ ُح ْس ِن َظن ِِّه بِ هَّ
اللِ َو َر َجائِ ِه
َل ُه ) فاإلنسان ليظلم نفسه ويكدر ايامه
 ،فالبد للشاب املؤمن ان يكون بمقدار
من الوعي واإليامن كي ينصف نفسه ،
ويعرف قربه من اهلل حتى تنجيل ظلمة
االي��ام الكاحلة ويستعيد نور البصرية
بحبه هلل وحسن الظن به .
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ك� ٌّ�ل م ّنا يسعى يف حياته منذ الصغر
وحتى الكرب أن حي ّقق ذاته ،وأن يكون
هلذا املفهوم أمهية كبرية ،والتي جيب أن
تؤخذ بنظر االعتبار من قبل الوالدين.
ويمكن تعريف هذا املفهوم بأهنا (حاجة
الفرد للتعبري عن ذاته بصورة مبارشة
أو غري مبارشة والوصول إىل أقىص ما
يمكن حتقيقه من إمكانات وق��درات
بقصد إشباع حاجاته ،وإع��ادة حالة
االتزان التي تساعده يف استخدام تلك
اإلمكانات والقدرات يف خدمة الفرد
واملجتمع والقيام بأدواره ومسؤولياته
وواجباته املعتادة).
ففي تطابق مع الدافع الفطري لتحقيق
يوسع الطفل من جماله التجريبي
الذاتّ ،
بشكل نشط أثناء النمو ويتع ّلم ادراك
ذاته كوحدة مستقلة ومنفصلة بشكل
متميز ،فمفهوم ال��ذات هب��ذا الشكل
شعوري متام ًا ،وهكذا تتمثل اخلربة
الذاتية جزء ًا من قمة النافورة املتدفقة
ب��اس��ت��م��رار ،وت��ص��ب��ح ب��ع��ض امل��ي��ول
لتحقيق ال���ذات اآلن موجهة نحو
حماولة ادراك أهداف وق��درات يمكن
متثيلها من خالل مفهوم الذات ،وهذا
امليل املهم يعرف بتحقيق الذات وطاملا
بقى املفهوم الشعوري املكتسب الذي
نكونه عن أنفسنا متطابق ًا أو منسج ًام
ّ
مع خرباتنا العضوية الكلية فإن ميولنا

لتحقيق الذات تعمل يف تناغم إلشباع
قدراتنا الفطرية البناءة ،ولسوء احلظ
فاألمور نادر ًا ما حتدث بتلك البساطة،
فمع نمو مفهوم الذات وتطوره ،فإنه
يتط ّلب دع� ً
ما يف شكل تقدير إجي��ايب
ولذلك جيب االه��ت�مام بالطفل أثناء
نموه ،ليس فقط عن طريق اخلطوط
اهلادية الداخلية التي توفرها عمليات
التقييم العضوية ،ولكن اي��ض� ًا من
خالل استجابات ومطالب اآلخرين
الذين يمثلون أ ّ
مهية يف حياة الصغري
(كالوالدين) اللذين يستطيعان إشباع
هذه احلاجات امل ّلحة.
وع�لى أي ح��ال فمن االفضل وبكل
االحتامالت املمكنة أن حياول اآلخرون
املهمون دائ ًام التعامل مع الطفل بطريقة
تنمي ل��دي��ه مفهوم إجي���ايب ع��ن ذات��ه
وتقدير إجيايب عن ذاته وتقدير إجيايب
غري مرشوط ،وأن يقرصون انتقاداهتم
عىل سلوكيات غري مرغوبة بصورة
حمددة ،فلو أن فتا ًة صغرية تظهر عدائية
جتاه أخيها فربام تستجيب األم بمثالية
هلذا األمر قائلة( :أعرف كيف تشعرين
بالرضا عندما ترضبني أخاك الرضيع،
إنني أحبك وأرغب متام ًا يف أن تشعري
ب��ذل��ك ،ولكني أرغ���ب أي��ض � ًا يف أن
تشعري يب فأنا أيض ًا اشعر باالستياء
عندما مّ
يتأل أخ��وك ،ولذلك فإنني ال

أدع� ِ
��ك ترضبينه ،ك��ل م��ن مشاعري
ومشاعرك مهامن ،ويمكن أن يكون
لكل واحد منا مشاعره اخلاصة).
وهكذا فربام ختتار الفتاة أال ترضب
أخاها رغب ًة منها يف إرضاء ا ّمها بد ًال
من أن تفعل ذلك إلحساسها باخلجل
والذنب من دوافعها العدوانية ،ومهام
ك��ان ق��راره��ا ،ف��إن إحساسها املتزايد
بتقدير إجي��ايب للذات لن يكون حمل
هتديد وغري مرشوط كذلك ،وستقبل
عدوانيتها بتلقائية كجانب من مفهومها
عن ذاهتا ،الذي سيظل بذلك منسج ًام
مع عمليات التقييم واخل�برة (وهي
رضب أخيها أمر سار) وستطل متوافقة
نفسي ًا بشكل جيد.
ان تتبع هذه األحداث هي جمرد احتامل
�اص اآلخرين
مفرتض ،ألن األش��خ� َ
املهمني يستجيبون للطفل عىل نحو
نموذجي وتقدير إجيايب م�شروط ،أي
هّأن��م يمنحون احلب واالح�ترام فقط
عندما تنال مشاعر الطفل ومفهومه عن
ذاته قبوهلم واستحساهنم ،وهكذا فربام
يعربون بطرق مبارشة أو غري مبارشة
عىل أن الرغبة يف رضب األخ الرضيع
حبهم هلا ،أو أن هذه
ستؤ ّدي إىل فقدان ّ
الطاقة ينبغي أن تو ّلد مشاعر الذنب
وعدم السعادة بد ًال من مشاعر الرضا.

تنمية بشرية

الهمة
وعلو
النجاح
ّ
ّ
التنمية البشرية من منظور
أهل البيت
(عليهم السالم)..

الشيخ عقيل الحمداني

اهتم أهل البيت (عليهم السالم) بمنهجهم الرتبوي بقضية التنمية البرشية
لقد ّ
كثري ًا وهنالك نوادر رائعة لكلامهتم يف هذا الباب ،إذ يقول االمام الصادق (عليه
السالم)ّ :
الطائر بجناحيه».
هبمته كام يطري
ان «املؤمن يط ُ
ري ّ
ُ
فال يمكن ان نحقق اي ابداع ونجاح بال نية مستدامة ومهة قوية ورشوع بعمل
حقيقي ،فاملعادلة هي( :الفكرة  +النية املستدامة للنجاح  +اهلمة العالية = النجاح
واإلب��داع) ،فالنية وبعدها االحياء بالنجاح وحتقيقه مهم جد ًا؛ فاإلحياء نصف
االنتصار ان كان يف قوالب اجيابية او ال سمح اهلل اهلزيمة ان كان سلبي ًا.
يقول آرثر اش« :مهام كان ما تشعر به داخلك ,فاحرص دائ ًام عىل ان تبدو مثل

الناجحني الفائزين ,وحتى ولو كنت
متأخر ًا يف اخللف؛ فنظرة منك توحي
ّ
التحكم ,وبعض الثقة
بأنك يف وضعية
بالنفس ,كفيلة بان تعطيك الدفعة الذهنية
التي تعود بك اىل النجاح والفوز»،
وف��ع� ً
لا ف� ّ
��إن ع��ل� ّ�و اهل��م��ة والتخطيط
االسرتاتيجي بعيد املستوى له أثر كبري
يف حتقيق النجاحات املستمرة.
يقول االمام عيل (عليه السالم) يف كالم
رائع له« :يف التجارب علم مستأنف»،
وقد ّ
وظف كولني باول كلامت اإلمام
عيل بقوله« :ليس هناك ارسار للنجاح,
اجليد ,والعمل
فهو حصيلة لإلعداد
ّ
الشاق ,والتع ّلم من االخطاء والفشل»،
فعلينا ان ّ
نخطط للنجاح ونحاول وان
تعرضنا اىل فشل بسبب الظروف او
لكن الفشل
املعوقات او عدم التفاعل ّ
نسبي وهو نجاح ملن يريد ان يتقدم فال
فشل ان كانت املشاريع كبرية وتستحق
اجلهد.
وم��ن املهم  -جمالسة أصحاب اهلمم
العالية ،والقراءة عن أصحاب اهلمم
عرب تارخينا ،وعدم اليأس من الفشل،
وال��ف��رح ب��اإلن��ج��از ول��و ك��ان ي��س�ير ًا،
واعتبار الفشل مرحلة يف طريق النجاح،
واملؤمن ال يلدغ من جحر واحد مرتني،
التدرج يف
ولذا فإن علينا االيامن بقضية
ّ
الوصول إىل اهلدف.

قصة وريث الملك والترزي
ّ
(خياط) بسيط يعمل لي ً
جيد ًا قوت يومه ،وذات
ال وهنار ًا وجيتهد كثري ًا يف عمله ،ولكنه مل يستطع أن يؤمن ّ
حُيكى أنه كان هنالك ترزي ّ
ً
وهم بالرحيل هربا من احلياة البائسة التي حتاوطه من كل جانب ،فقد عجز عن توفري حياة كريمة ألطفاله،
يوم وقف عىل باب منزله ّ
حتي أنه عجز عن إطعامهم ،وعندما خرج بدأ الرجل يميش يف الطريق طويال ،يصارح قلبه الذي بدأ ينفطر عىل اطفاله الذين تركهم
دون طعام أو مصدر رزق آخر ،ولكنه تذكر ان اهلل عز وجل ال ينسى أحد ًا ،فهم بالرحيل ولكن فجأة سمع أنني احدهم ينبعث من
حتت اجلرس ،فامل برأسه قلي ً
ال لألمام ،رأى أحدهم جيلس غري قادر عىل احلراك ،وهو يبكي بحرقة ،ذهب الرتزي اىل الرجل وسأله
عن سبب بكائه فأخربه أنه فقد ذاكرته وما عاد يتذكر أي احد ،يف هذا الوقت قرر الرتزي أن يساعد هذا الرجل وينقله للعيش عند
أوالده ،عله ينفعه بيوم من األيام ،أو يكسب به األجر .حل الرجل ضيف ًا عىل منزل الرتزي وكان يتعامل معه أحسن معامله طيبة
وكريمة ويعطف عليه دائ ًام ،فأحب الرجل هذا الرتزي كثري ًا وشعر بطيبة قلبه وعطفه عليه ،وقرر أن يتع ّلم منه هذه املهنة ،وعندما
خرج من البيت ذات يوم ،رأته مجاعة امللك ،وكانت اللهفة ظاهرة عيل وجوههم بشدة ،وأخذوا ينادون عيل الرجل قائلني :سيدي
تعجب الرجل وكذلك الرتزي ،وعندما اقرتب احلراس منهام تبني أن هذا الرجل هو الوريث الوحيد والرشعي
امللك سيدي امللكّ ،
وقرر أن ينقل معه الرتزي وابناءه
للملك ،ولكنه فقد ذاكرته منذ زمن اثناء تواجده يف احد الغابات ،وهكذا عادت الذاكرة ايل الرجل ّ
ايل القرص ليعيشوا معه حياة سعيدة جزاء عمل اخلري الذي قدمه له الرتزي.
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فروق لغوية

من التراث

اجلهل /فعل اخلطأ من غري عمد.
اجلهالة /فعل اخلطأ عمدً ا.
وقيل :وتلك أ ّمة جاهلة.
النبي
وقيل أيض ًا :العرب اجلاهلية ،التي سمعت ورأت ّ
ودينه ومعجزته ولك ّنها بقيت عىل كفرها فجهلت.

التنمية البشرية من الصف األول االبتدائي
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قيل البن سريين حينام خرس ثروته:
خسار ُتك عظيمة!
فقال :هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ
أربعني سنة.
فسألوه :وما هذا الذنب؟
فقال :عريت رج ً
ال وقلت له يا فقري.

العديد من املدارس يف العراق ومنها يف كربالء ،أخذت هتتم اهتامم ًا كبري ًا بتطوير
قابليات ومهارات التالميذ ،ومنها جمال اخلطابة وإلقاء الشعر واألناشيد ،فض ً
ال
عن سعي بعضها بأن َ
جتعل ضمن احلصص الدراسية اليومية ،حصة خاصة
بامدة (التنمية البرشية) ،ح ّتى لو كانت حصة واحدة باألسبوع ،وجلميع املراحل
الدراسية بدء ًا من الصف األول االبتدائي ،وأخريات عملت عىل توفري مكتبة
مهمة تضم عناوين رائعة من كتب األطفال يف جمال العلوم واألخالق والدين
ّ
وفنون التنمية البرشية ،التي وضعت معها ألعابا متنوعة وجمسامت علمية من
أجل إيصال الفكرة السليمة لذهن التالميذ الصغار ،وهو أمر يف غاية األمهية،
لو أخذنا بنظر االعتبار أن تلميذ الصف األول واملراحل املتتالية يستطيع أن
َ
يقف أمام زمالئه ومع ّلميه ويلقي قصيدته ،أو جيلس ويقرأ كتاب ًا علمي ًا خاصا
حصة فعلية
برشحية األطفال ،ح ّتى أن هنالك دعوات ألن تكون التنمية البرشية ّ
ضمن احلصص الدراسية ،ونتمنى من وزارة الرتبية العمل عىل هذه الفكرة.

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

االنقالب الربيعي والخريفي

بعودت ْك
أه ًال
ِ

حنان ناظم

إعداد /عيسى الخفاجي

الربيعي حسب قاموس املعجم الوسيط هو الوقت الذي
يعرف االعتدال
ّ
يتساوى فيه الليل والنهار يف مجيع مناطق سطح األرض  ،ويكون ذلك يف 21
الربيع.
من مارس (آذار) أي يف َّ
ويصادف االعتدال الربيعي واخلريفي يومني يف السنة ،وذلك عندما تكون
الشمس عمودية فوق خط االستواء بشكل مبارش.
ويف هذا الوقت ،يكون طول الليل والنهار متساويني تقري ًبا يف كل بقعة من بقاع
األرض .وحيدث االعتدال الربيعي يف العرشين أو احلادي والعرشين من شهر
مارس ويف الثاين والعرشين أو الثالث والعرشين من شهر سبتمرب.
ويف نصف الكرة الشاميل حيدث االعتدال الربيعي يف شهر مارس ،بحيث يعلن
عن بداية شهر الربيع ،وغال ًبا ما ُيطلق عليه االعتدال الربيعي.
أما اعتدال شهر سبتمرب ،فيعلن عن بداية شهر اخلريف ويسمى االعتدال
اخلريفي .ويكون احلال يف نصف الكرة اجلنويب عىل النقيض من ذلك.
النقطتان االعتداليتان
فيهام تنطبق الشمس متام ًا عىل اخلط االستوائي ،ويبدأ فيهام فصال الربيع واخلريف
كل يف نصف من نصفي الكرة األرضية الشاميل واجلنويب ،أي أن يبدأ الربيع يف
النصف اجلنويب بينام يبدأ اخلريف يف الشاميل بنفس الوقت.
كذلك تظهر فيهام الشمس من االجتاهات احلقيقية فيمكن يومها رصد اجتاه
الرشق بدقة وكذلك اجتاه الغرب ويتساوى يف هذين اليومني الليل والنهار متام ًا
كام تبدأ التغريات املناخية يف منطقة القطبني ،فإذا كانت مث ً
ال مظلمة يف القطب
الشاميل فأهنا تبدأ يف اإلرشاق وإن كانت مصبحة فإهنا تبدأ يف الغروب حيث أن
النهار يدوم يف منطقة القطبني ستة أشهر ومن ثم يسدل الليل عىل القطب الستة
أشهر الباقية.
إن مواقع النقطتني االعتداليتني ال تبقيان يف ذات املكان من سنة إىل أخرى،
تتغيان باجتاه الغرب ببطء كبري ،يعادل درجة واحدة لكل مائة سنة .وهذه
إذ رَّ
احلركة التدرجيية هلاتني النقطتني واملسامة مبادرة َتن ُتج عن تغيري بسيط يف اجتاه
حمور الدوران األريض.
أيام االعتدال
أيام االعتدال الكونية أو الفلكية مها اثنان:
يوم االعتدال اخلريفي  23 - 20سبتمرب  /أيلول.
يوم االعتدال الربيعي  21 - 20مارس  /آذار.

طرائف جحا

��رج جحا ي��وم � ًا م��ن املسجد
خ� َ
فلم جيد ح���ذا َءه ،فوقف يرصخ
أم��ام الناس بصوت ع� ٍ
�ال وهيدّ د
بالناس :أقسم باهلل إن مل حترضوا
يل حذائي سوف أفعل كام َ
فعل
أيب.
فتجمع الناس حوله مندهشني،
ّ
وسألوه :وماذا فعل أبوك؟
فعا َد مهدّ د ًا :أحرضوا يل حذائي
وإال سوف أفعل كام فعل أيب.
فخاف الناس منه وأح�ضروا له
حذا ًء جديد ًا ،ثم سألوه :قل لنا يا
جحا ماذا فعل أبوك.
قال :ذهب إىل البيت حافي ًا!!

رئتي عذب ًا كنسامت الفجر؛
يف ذلك اليوم الذي ُترشق فيه األرض بنور رهبا ،سيدخل اهلواء ّ
وسترُ ُ
فرف روحي كالفراشات ،سأحلق حول املوعود بكل هلفة واشتياق ،أبتسم يف محُ ياه
ال بعودتك ،اه ً
وأر ّد ُد :موالي لقد عدت!؛ أه ً
ْ
بعودتك.
ال
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مركز الوارث
لطب وجراحة الفم واالسنان

تركيب السن الثابت  60الف

قلع السن  15الف

تنظيف كل جلسة  10الف

حشوة سيراميك ضوئية  35الف

حشوة عصب  75الف

• الفحص مجاناً

اضافة كرستالة للسن  35الف
تحنيط العصب  60الف
قلع سن الطفل  7االف
حشوة بالتين  30الف
تقويم االسنان المتحركة  300الف
تبييض االسنان بالليزر  100الف

اوقات الدوام من الساعة  8صباحاً اىل  8مسا ًء

سن زاركون  150الف
قلع جراحي  30الف
تركيب السن المتحرك  35الف
ضحكة هوليود لكل سن  175الف
تقويم االسنان الثابت  750الف
تحفيز اللثة بالليزر  10الف

عملية قطع ذروة السن  100الف

تركيب الفك المتحرك  250الف
ولكلى الفكين  500الف

زراعة السن الفرنسي  450الف

• املركز يعمل بنظام األقساط
• معالجة االيتام مجاناً

07832141899
07802686297
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