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كلمة التحرير
ُنوا َفَتَبيَّ

َنا  ِذي��َن َل َيْرُجوَن لَِقاءَنا َلْوَل ُأنِزَل َعَلْيَنا اْلََلئَِكُة َأْو َنَرى َربَّ َوَقاَل الَّ
ا َكبِ��ًرا }الفرقان/21{ َيْوَم  وا ِف َأنُفِس��ِهْم َوَعَتْو ُعُتوًّ َلَقِد اْس��َتْكَبُ
ُجوًرا  ْ ْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجًرا مَّ ى َيْوَمئٍِذ لِّ َيَرْوَن اْلََلئَِكَة َل ُبْشَ
نُثوًرا  }الفرقان/22{ َوَقِدْمَنا إَِل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّ
ا َوَأْحَسُن َمِقيًل  ْسَتَقرًّ ِة َيْوَمئٍِذ َخْرٌ مُّ نَّ }الفرقان/23{ َأْصَحاُب اْلَ
َل اْلََلئَِكُة َتنِزيًل  ��َمء بِاْلَغَمِم َوُنزِّ ُق السَّ }الفرقان/24{ َوَيْوَم َتَش��قَّ
ِن َوَكاَن َيْوًما َعَل اْلَكاِفِريَن  ْحَ قُّ لِلرَّ }الفرقان/25{ اْلُْلُك َيْوَمئٍِذ اْلَ
اِلُ َع��لَ َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي  َعِس��ًرا }الفرقان/26{ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ِْذ  ُس��وِل َس��بِيًل }الفرقان/27{ َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي َلْ َأتَّ ْذُت َمَع الرَّ َ اتَّ
ْكِر َبْعَد إِْذ َجاءِن  نِي َع��ِن الذِّ ُفَلًن��ا َخِليًل }الفرقان/28{ َلَقْد َأَضلَّ
ُسوُل َيا  ْيَطاُن لِْلِنَس��اِن َخُذوًل }الفرقان/29{ َوَقاَل الرَّ َوَكاَن الشَّ
ُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا }الفرقان/30{ َوَكَذلَِك  َ َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتَّ
��َن اْلُْجِرِمنَي َوَكَفى بَِربِّ��َك َهاِدًيا َوَنِصًرا  ا مِّ َجَعْلَن��ا لِ��ُكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ
َلًة  َل َعَلْي��ِه اْلُقْرآُن ُجْ ِذي��َن َكَفُروا َلْوَل ُنزِّ }الفرق��ان/31{ َوَقاَل الَّ

ْلَناُه َتْرتِيًل }الفرقان/32{  َواِحَدًة َكَذلَِك لُِنَثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ

سورة الفرقان

)21( وق��ال الذين ل يرجون لقاءنا باخل��ر لكفرهم بالبعث لول انزل علينا 
اللئك��ة فيخبون��ا بصدق ممد أو ن��رى ربنا فيأمرنا بتصديق��ه واتباعه لقد 
اس��تكبوا ف أنفسهم ف ش��أهنا وجتاوزوا الد ف الظلم بأقىص مراتبه حيث 

عاينوا العجزات القاهرة فأعرضوا عنها 
)22( ي��وم ي��رون ملئك��ة ال��وت أو الع��ذاب ل بشى يومئ��ذ للمجرمني 

فيستعيذون منهم ويطلبون من اهلل ان يمنع لقاءهم.
)23( وقدمن��ا إل م��ا عمل��وا من عمل فجعلن��اه هباء منث��ورا ف الكاف عن 
الصادق عليه الس��لم انه س��ئل عن هذه اآلية فقال إن كانت اعمهلم ألش��د 
بياضا من القباطي فيقول اهلل عز وجل له كون هباء منثورا وذلك اهنم كانوا 

إذا رشع هلم الرام اخذوه وف رواية ل يدعوه 
)24( أصحاب النة يومئذ خر مكانا يستقر فيه ف أكثر األوقات للتجالس 
والتحادث وأحسن مكانا يأوي إليه للسرتواح وف الكاف ف حديث سؤال 
القب عن أمر الؤمنني عليه السلم قال ثم يفتحان له بابا إل النة ثم يقولن 
له نم قرير العني نوم الش��اب الناعم فان اهلل يقول أصحاب النة يومئذ خر 

مستقرا وأحسن مقيل.
)25( ويوم تش��قق الس��مء تتشقق بس��بب طلوع الغمم منها قيل اي ف ذلك 

الغمم بصحائف األعمل.
)26( الل��ك يومئذ الق للرح��ن الثابت له ألن كل مل��ك يبطل يومئذ ول 

يبقي ال ملكه وكان يوما عل الكافرين عسرا شديدا.

تفسيرالسورة

السوء من الحن هو كيفية التعامل معها والسوء منها هو الختلق فيها ، ولربم هنالك حدث ل يسحق الديث يصبح له اثر 
ف الجتمع ، ومما زاد من هذه الجواء الربكة هي التقنية اللكرتونية الديثة التي اصبحت بمتناول يد أي فرد يريد ان جيعل 

لنفسه منبا اعلميا ليعرض خبا او تقريرا او مقالة ، فعندما ل يتوخى الذر ف نش ما يريد فعل التلقي ان يتوخى الذر 
فيم يتلقى لنه هو الستهدف ولربم ان النارش غر مهني او مدسوس فكلتا الالتني يؤديان ال ارباك الراي العام بل قد 

النيل مما حيققه  يزيد الوضع الاساوي سوءا، والخطر عندما تكون هذه الوسائل موجهة توجيها دقيقا ومهنيا غايته 
العراقيون من انتصارات سوى ف ساحة العركة او النتخابات ، وهؤلء ل يستطيعون الغاء الدث بل يستطيعون 

تشويه الدث وتشوهيه يكون عندما يصدقه التلقي دون تأن وروية وحتقق .
فتبينوا قبل ان تصيبوا قوما بجاهلة ، والرتتب من تصديقكم هو نقلكم ما صدقتموه للخرين فتصبحون مطية هلذه 
الخبار والتقارير والقالت الكاذبة ول تستفيدون منها شيئا بل تفيدون من روجها بينكم وجتنون كل ماهو يسء 
وغر صالح لكم ولبلدكم ، فتبينوا ثم تبينوا ، ثم تبينوا واحدى مصاديقها هو العتمد عل الوسائل التي جتدون فيها 

الصداقية دون النظر ال الخرين 
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معهد الزهراء القرآني..
صرٌح جديد يرفد النسوة العراقية
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 حياُتك األجمل في كتاب
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ها هو شهر اهلل تعال قد حّل بساحتكم 
صحبته  فأحسنوا  عندكم  ضيفًا  ونزل 
وحيسُن   .. ضيافته  فرصة  واغتنموا 
الؤمنني  نذّكر  ان  اّول��ه  ف  ونحن  بنا 
قد جعله  الصيام  بأن شهر  والؤمنات 
اهلل تعال وسيلة لبلوغ أفضل الغايات 
كيف  ه��و  وال��س��ؤال  التقوى  وه��ي 

نستثمر الصوم لبلوغ التقوى؟ 
اهلل تعال ليس بحاجة ان يعّيشكم وان 
وغر  والعطش  الوع  معاناة  يذيقكم 
الصيام،  شهر  ف  الرمان  من  ذل��ك 
لبلوغ  وسيلة  الصوم  ه��ذا  جعل  بل 
أل  الهداف  واسمى  الغايات  افضل 
تصفية  القلوب،  تنقية  التقوى..  وهو 
وتقوية  الخ��لق  هتذيب   ، النفوس 
والعطف  بالرحة  والشعور  الرادة 
والنان خصوصًا مع الطبقات الفقرة 
التي  الغايات  والستضعفة.. هذه هي 
ارادها اهلل سبحانه وتعال من الصوم..
فرصة  وهذه  الشهر  بداية  ف  زلنا  ما 
فاتتكم  فاذا  تفوتكم  فل  لكم  عظيمة 
الندم  الكثر  الفرصة ربم يصيب  هذه 
الغنائم  ه��ذه  ف��وات  ع��ل  والتحرس 
البداية  من  اخ��وان  فتعالوا  العظيمة 
العظيمة  باألهداف  الوعي  لنا  ليكون 
وما  وتعال  سبحانه  اهلل  اراده��ا  التي 
هذه  لبلوغ  نسلكها  التي  الوسيلة  هي 

الغاية.. 
اهلل  )صل  النبي  قاله  ما  جلة  من  إن 
شعبان  آخر  ف  خطب  اذ  وآل��ه(  عليه 
ومذكرًا  للمؤمنني  وناصحًا  واعظًا 
فقال  ذل��ك  ال  السبيل  كيف  هل��م 
النَّاُس  ��ا  َ )َأهيُّ وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صل 
َكِة  بِاْلَبَ اهللِ  َشْهُر  إَِلْيُكْم  َأْقَبَل  َقْد  ُه  إِنَّ  !
اهللِ  ِعْنَد  ُهَو  َشْهٌر   . َواْلَْغِفَرِة  ِة  ْحَ َوالرَّ
اِم،  اأَليَّ َأْفَضُل  اُمُه  َوَأيَّ ُهوِر،  الشُّ َأْفَضُل 
َياِل، َوَساَعاُتُه َأْفَضُل  َوَلَيالِيِه َأْفَضُل اللَّ
إَِل  ِفيِه  ُدِعيُتْم  َشْهٌر  ُهَو   . اَعاِت  السَّ
ِضَياَفِة اهللِ، َوُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن َأْهِل َكَراَمِة 
ِ . َأْنَفاُسُكْم ِفيِه َتْسبِيٌح، َوَنْوُمُكْم ِفيِه  اهللَّ
ِعَباَدٌة، َوَعَمُلُكْم ِفيِه َمْقُبوٌل، َوُدَعاُؤُكْم 
َربَُّكْم   َ اهللَّ َفاْسَأُلوا  ُمْسَتَجاٌب،  ِفيِه 
َأْن  َطاِهَرٍة،  َوُقُلوٍب  َصاِدَقٍة،  بِنِيَّاٍت 
َفإِنَّ  ِكَتابِِه،  َوتِلَوِة  لِِصَياِمِه،  َقُكْم  ُيَوفِّ
َهَذا  ِف   ِ اهللَّ ُغْفَراَن  َم  ُح��رِ َمْن  ِقيَّ  الشَّ

ْهِر اْلَعِظيِم...( الشَّ
الهمة  الفقرات  بعض  نأخُذ  وهنا 
وآله  عليه  اهلل  )صل  النبي  خطبة  من 
فم  عليها،  الضوء  لنسّلط  وسلم(.. 
هو الفتاح الذي لو عرفناه واستعملناه 
استطعنا من خلله ان نصل ال الغاية 

واعظم الغاية هي التقوى؟ 
ينّبه  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صل  النبي  إن 
َ َربَُّكْم  السلمني ال ذلك : )َفاْسَأُلوا اهللَّ

بِنِيَّاٍت َصاِدَقٍة، َوُقُلوٍب َطاِهَرٍة( الفتاح 
هو القلب، ونلتفت ال اآلية الكريمة 
: )َيْوَم ل َيْنَفُع َماٌل َول َبُنوَن )88( إِلَّ 
َ بَِقْلٍب َسِليٍم )89( – سورة  َمْن َأَتى اهللَّ
الشعراء، إذ أن نقطة البداية هو القلب، 
لذلك ف هذا اليوم ل بأس ان الؤمن 
قلبه يدقق ف خفايا  الصائم يرجع ال 
الصفات  من  فيه  وما  وارساره  قلبه 
والشمئل هل فيه من الصفات السنة 
هي  التي  السيئة  الصفات  من  فيه  ام 
نقطة  ان  اذ  والرذيلة،  للش  مدخل 
قلوبكم  فهل  ه��ن��ا..  م��ن  الن��ط��لق 
السد  ه��ذا  ال��س��د؟..  من  تطهّرت 
النسان  جتعل  التي  العظيمة  اآلف��ة 
عل  تعال  اهلل  نِعم  يرى  حينم  احيانًا 
ويمكر  فيكيد  يتحملها  ل  الخرين 
وحيتال عل اخوانه وحياول تسقيطهم 
البعض  النِعم منهم.. ربم  وازالة هذه 
فيه  ويوجد  وغافل  ملتفت  غر  منا 
بالضد  حيّركه  الذي  السد  من  يشء 
من اخوانه.. هل يوجد ف قلوبنا يشء 
الغل والقد والكراهية للخرين  من 
من  النابعة  بالعاملة  معهم  فنتعامل 
هو  ه��ل  قلوبنا..  ف  ال��ش��اع��ر  ه��ذه 
طيب الكلم مع اخوانه، هل هو كثر 
إلخوانه،  والتسقيط  والغيبة  النميمة 
وزوجته  واخوانه  ألهله  ظال  هو  هل 
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واولده.. هذه المور لبد ان نراجعها 
ف قلوبنا والشكلة اخوان ان الكثر من 
بصفاته  ومعتد  نفسه  عن  راض  الناس 
رؤية  من  متنع  الالة  وه��ذه  وخصاله 

القائق ف داخل القلوب.
يراجع  منا  ال��واح��د  ان  لب��د  ل��ذل��ك 
ويطهر  والنّية..  بالقلب  ويبتدئ  نفسه 
والنفاق غر ذلك من  نفسه من السد 
النسان  وجد  فاذا  الرذيلة..  الصفات 
ف نفسه شيئا من الغيبة والنميمة وظلم 
الخرين وغر ذلك فليحرتق قلبه ندمًا 
السلوكيات  هذه  من  منه  صدر  ما  عل 
العودة  عدم  عل  يعزم  ثم  والترّصفات 
سيستقبل  حينئذ  ذلك  بلغ  ان  اليها.. 
السمء  باب  له  ُفتحت  وقد  الكريم  هذا 
فابتدئوا  وال��بك��ة..  والغفرة  بالرحة 
القلب  وتنقية  النصوح  بالتوبة  شهركم 
وحينئذ  الصفات  م��ذام  من  وتصفيته 
بالرحة  ال��س��مء  ب��اب  لكم  ستنفتح 

والغفرة..
ان  ينبغي  الم��ور  من  جمموعة  هناك 

يراقبها الصائم منها:
بعض  ال  نلتفت  اللسان(..  )حفظ   *
الضامني الهمة التي لو وعينا خطورهتا 
النار،  من  النجاة  ال  نصل  ان  امكننا 
النبي  عن  وردت  التي  الوصية  نلحظ 

)صل اهلل عليه وآله وسلم( حينم سأله 
احد السلمني بوصية فقال له )صل اهلل 
لسانك(،  )احفظ   : وسلم(  وآله  عليه 
)صل  النبي  له  فقال  اوصني،  قال  ثم 
)احفظ   : ثانية  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل 
النبي  له  فقال   ، ثالثًا  سأله  ثم  لسانك( 
)احفظ   : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل 
يكب  وه��ل  وحي��ك  له  وق��ال  لسانك( 

الناس ف النار ال حصائد السنتهم(.
التي  الحاديث  من  كثر  ف  ورد  وقد 
مزيد  ف  النسان  يكون  ان  عل  تؤكد 
خيرج  الذي  الكلم  من  وحذر  مراقبة 
منه وخصوصًا ان الخاطر تكب وتعظم 
التواصل  وسائل  وج��ود  مع  وتشتد 
ترى  ال��ت��ي  الفضائيات  م��ن  الديثة 
ووس��ائ��ل  وغ��رهب��ا  الرض  رشق  ف 
التواصل التي تعددت مسمياهتا فحينم 
ل��شق  ي��ص��ل  شيئا  الن��س��ان  يكتب 
الرض وغرهبا وقد يطلع عليه الليني 
هذا  ويسبب  وخي��دع��ون  فيضللون 
الكلم الكثر من الشاكل التي قد متتد 
لبد  لذلك  السنني  عشات  ال  اثارها 
ان يلتفت النسان وخصوصًا ف الشهر 
الكريم فالؤمن قلبه امام لسانه فاذا اراد 
ان يتحدث فالكلمة ل ترج مبارشة بل 
من  ويتخلص  ُتصّفى  القلب  عل  متر 

آفاهتا وآثامها..
النبي  حرص  التي  المور  من  ايضًا   *
ان  عل  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ل 
ورحة  الكبر  )توقر  الصائم  هبا  يلتزم 
ليس  الكبر  هنا  ولحظوا  الصغر(... 
بالنزلة  الكبر  وان��م  فقط  السن  كبر 
الرتبوية  بالنزلة  والكبر  الجتمعية 

وغر ذلك..
ح��ذرًا  ي��ك��ون  ان  للصائم  ينبغي   *
من  سهم  النظر  ألن  لبرصه  ومراقبًا 
سهام ابليس فأحد الوسائل الهمة التي 
هو  الحرمات  ال  النسان  فيها  ينزلق 
يكون  ان  النسان  ينبغي  لذلك  النظر 
لظات  ف  وخصوصًا  ذلك  ف  دقيقًا 
الشيطان..  فيها  ينشط  والتي  اخللوة 
تعال  اهلل  يرد  ل  الصوم  ان  لحظنا  لو 
الوع  ال  الصائم  فيه  يتعرض  ان  فيه 
اللذات  بقية  من  والرمان  والعطش 
انم اراد منه ان يكون وسيلة يتدرب من 
هو  كم  التقوى  لبلوغ  النسان  خلهلا 
القاتل حينم يتدرب ف ساحات القتال 
عل  والقدرة  البدنية  اللياقة  ليكتسب 
العداء  العداء والنتصار عل  مقاتلة 
كذلك الصوم وسيلة يتدرب من خلهلا 
شيطانه  عل  ليتغلب  الؤمن  النسان 
واهوائه وشهواته وبقية المور الحرمة.



 اهيا الخوة والخوات ما زلنا ف 
الصحيح،  التشيع  مقومات  بيان 
البيت  ال��ص��ادق أله��ل  والن��ت��مء 
تلك  ه��ي  ف��م   .. ال��س��لم  عليهم 
الصفات  تلك  هي  وما  الس��س؟ 
صادقني  جتعلنا  التي  والقومات 
البيت  ألهل  ننتمي  اننا  دعوانا  ف 

عليهم السلم؟
اخُلطب  ف  منها  بعضًا  وذك��رن��ا 
هذه  ف  نذكر  ونحن  السابقة.. 
تلك  من  آخر  بعضًا  الثانية  اخُلطبة 

القومات، ومنها:
الفاظ عل روح المعة   -

وقوة العلقات الجتمعية:
والخ����وات حينم  الخ���وة  اهي��ا 
التي  الرتبوية  الح��ادي��ث  نتتبع 
وردت عن أئمة أهل البيت عليهم 
سلمة  عل  حرصهم  ف  السلم، 
العلقات الجتمعية بني الؤمنني، 
نجد  العلقة؛  قوة  عل  والفاظ 
حينم  اننا  حتى  العجيب..  اليشء 
شيئًا  نجد  الحاديث  بعض  نقرأ 
عل  الكبر  حرصهم  ف  عجيبًا 
قوية  الجتمعية  العلقات  إبقاء 
النسجام  يبقى  وان  الؤمنني،  بني 
الؤمنني  بني  والرتاحم  والتواصل 
الرص  اشد  حيرصون   .. مستمرًا 

التقاطع  عن  الؤمنني  إبعاد  عل 
والتهاجر وغر ذلك من الصفات 
الوارص  تفكيك  ال  ت��ؤدي  التي 
الجتمع،  وضعف  الجتمعية، 

وسأذكر رواية كثرًا ما نذكرها.. 
من  والخوات  الخوة  اهيا  لذلك 
ألهل  ال��ص��ادق  النتمي  صفات 
البيت عليهم السلم الحافظة عل 
وتواصله  الجتمعية  علقته  قوة 
الرغم من  الؤمنني عل  مع اخوانه 
وجود اسباب الختلف والتقاطع 
خلل  من  حي��رص  ولكنه  بينهم، 
والتغلب  النفسانية،  الجاهدات 
عل الهواء والمزجة والشيطان، 
حياول ان يتغلب عل كل ذلك من 
قوية،  العلقة  هذه  يبقي  ان  اجل 
يصل  ان  يستطيع  ل  الجتمع  ألن 
ال غاياته واهدافه ف الياة الدنيوية 
الجتمع  ك��ان  اذا  ال  األخ��روي��ة؛ 

متمسكًا ف علقاته الجتمعية.
اهيا  تعرف..  ان  اردت  اذا  لذلك 
تشّيعك  ف  ص��ادق  ان��ك  ال��ؤم��ن 
ألهل البيت؟ انظر ال قوة علقاتك 
الجتمعية، وكيف حتافظ عل هذه 

العلقات مع الخرين؟ 
ل��ذل��ك ن��ذك��ر ه��ذا ال��دي��ث عن 
المام الصادق )عليه السلم(:)ل 

إّل  اهل��ج��ران  عل  رج��لن  يفرتق 
واللعنة،  الباءة  أحدمها  استوجب 

ورّبم استحق ذلك كلمها،...(.
ال���راوي  اخ���وان  هنا  ولح��ظ��وا 
)عليه  ل��لم��ام  فيقول  يتعجب 
هذا  ف��داك،  اهلل  جعلني  السلم(: 
الظال فم بال الظلوم؟ فيقول المام 
)عليه السلم(: ألّنه ل يدعو أخاه 
)يتغافل(  يتعامس  ول  صلته  إل 
يقول:  أيب  سمعت  كلمه،  عن  له 
أحدمها  فعادى  اثنان،  تنازع  إذا 
لصاحبه  الظلوم  فلرجع  اآلخ��ر 
أنا  أخي  أي  لصاحبه:  يقول  حتى 
فيم  اهلجران  يقطع  حتى  الظال، 
تبارك  اهلل  فإّن  صاحبه،  وبني  بينه 
للمظلوم  يأخذ  عدل  حكم  وتعال 

من الظال(.
)عليه  الم���ام  ج���واب  لح��ظ��وا 
السلم( كيف هو حريص ف الدنيا 
الجتمعية  العلقة  تبقى  ان  عل 
الن��س��ج��ام  ي��ب��ق��ى  وان  ق���وي���ة، 
الؤمنني،  بني  والتآلف  والتواصل 
ان  الدنيا  ف  ذلك  استوجب  وان 
بعض  عن  الؤمن  النسان  يتنازل 

حقوقه العنوية.. لاذا؟ 
ألن المام )عليه السلم( يريدنا ف 
الدنيا أن نكون متصافني ومتآلفني 

حتدث ممثل الرجعية الدينية العليا سمحة الشيخ عبد الهدي الكربلئي  خطيب وإمام اُلمعة  ف كربلَء 
/شهر   2 ف  الشيف  السيني  الصحن  ف  أقيمت  والتي  اُلمعة  صلة  من  الثانية  ُخطبته  ف  القدسة 

رمضان/ 1439ه� الوافق 2018/5/18م حتدث سمحته قائًل :

التشيِع  مقوماِت  من  آخَر  بعضًا  يبّيُن  الكربالئيُّ  الشيُخ 
الصحيِح، واالنتماِء الصادِق ألهِل البيِت »عليهم السالم«  



قد  الظلوم  والنسان  ومنسجمني، 
يقول: ولكن انا اين حّقي؟ فاإلمام 
انتظر..  ل��ه:  يبني  ال��س��لم(  )عليه 
حقك،  يذهب  ل  اآلخرة  ف  هناك 
ف الدنيا نريدكم متواصلني متآلفني 
حكم  هناك  اآلخرة  وف  متوادين، 
اهيا  عادلة..  مكمة  وهناك  عدل، 
العدل  الاكم  تعال  اهلل  الظلوم: 

سيأخذ لك بحقك ممن ظلمك. 
اعطاء   : الثانية  الصفة   -
والخلقية  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��وم��ات 

امهيتها:
متعددة  احتياجات  ل��ه  الن��س��ان 
وتربوية،  وروحية  وعقلية  جسدية 
الاجات  ه��ذه  جيع  ُيشبع  ل  ان 
سوف ل ينال السعادة الطلوبة ول 

يستقر الوضع للفرد والجتمع..
يعتني  وجمتمع  فرد  النسان  احيانًا 
من  بكثر  اك��ث��ر  ب��ج��ان��ب  وهي��ت��م 
يعتني  ل  مهمة..  اخ��رى  جوانب 
يغّلب  بل  الهمة..  الوانب  بتلك 
عل  ال��وان��ب  ببعض  اله��ت��مم 

الوانب الخرى.. 
 ً مثل   : اخ���وان  م��ث��ال  اعطيكم 
يتعلم  ان  الطالب  م��ن  مطلوب 
التخصصية..  الكاديمية  العلوم 
مطلوب اهتمم واعتناء وبذل وقت 
ونصل  نرتقى  ان  اجل  من  وجهد 
ال مراتب علمية تصصية مهمة.. 
والعتناء  اله��ت��مم  اي��ض��ًا  ولكن 

يكون  ان  ينبغي  والرتبية  باألخلق 
من  استحقاقه  وي��ن��ال  م��ت��وازن��ًا، 
الهتمم ابتداًء من الرسة والدرسة 

ومن ثم الامعة. 
واعتناًء  اهتممًا  تعطي  كم  الرسة 
والك��ادي��م��ي  العلمي  بالستوى 
نفس  تعطي  ان  عليها  ألولده���ا؛ 
بأخلق  الكبر  والعتناء  الهتمم 
وت��رب��ي��ة اولده����ا ع��ل الخ���لق 
من  نفوسهم  وهت��ذي��ب  الفاضلة 

الرذائل ومذام الصفات.
اننا نعتنى بالدروس  ف الدرسة كم 
وهنتم  التخصصية،  الكاديمية 
من  مستويات  ال  الطلبة  بوصول 
ان يكون هناك  النجاح عالية؛ لبد 
الخلق  ب��دروس  واعتناء  اهتمم 
ينتفع  ل  العلوم  هذه  ألن  والرتبية، 
اهتمم  يصاحبها  ل  ان  ينبغي  كم  هبا 
مم��اث��ل واع��ت��ن��اء ك��ب��ر ب��األخ��لق 
ال  تنقلب  قد  رب��م  بل  والرتبية.. 
الجتمع  ع��ل  ورضر  ووب���ال  رش 
يدرسون  الذين  نفوس  تلوثت  ان 

بمذام الصفات.. 
األرسة  من  نبتدئ  ان  لبد  لذلك 
.. الامعة والدرسة والؤسسة وف 
كل مكان.. هذا ما أكد عليه الئمة 

عليهم السلم ..
اه��ت��مم  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان  لب���د 
خصوصًا.. الطفال والشباب الذين 
هم اكثر خطورة وعرضة للملوثات 

وال������ف������اس������د 
والخلق السيئة، 

ان ل يعتنى هبم هبذا الانب.. 
خلطورة  والوعي  اليقظة   -

الكاذيب والشائعات:
اهل  لذهب  النتمي  صفات  من 
ووعي  يقظة  عل  يكون  ان  البيت 
والشائعات..  الكاذيب  خماطر  من 
خ��ص��وص��ًا م���ع وج����ود وس��ائ��ل 
التواصل  وسائل  وه��ذه  الع��لم، 
بل  مكان..  كل  ف  انتشت  التي 
اصبحت تلزم النسان ليس كظله 
بل كنفسه وروحه .. اخوان كلمنا 
كان  وان  العادي،  الكذب  ف  ليس 
الحرمات  م��ن  ال��ع��ادي  ال��ك��ذب 
مفاتيح  م��ن  ومفتاحا  والكبائر، 
التي  انم كلمنا ف الكاذيب  الش. 
الجتمع  ف  واسع  نطاق  عل  تنتش 
ليس  عظيمة،  خماطر  تشّكل  بحيث 
عل مستوى الفرد.. بل عل مستوى 
اذا  خ��ص��وص��ًا  ب����أرسه،  الجتمع 
شخصيات  الكاذيب  هذه  تناولت 
وجهات عظيمة ومهمة ف الجتمع 

 ..
حينم   .. هنا  ال��ذر  ينبغي  لذلك 
ونقرأ  الفضائيات،  ام��ام  نجلس 
التواصل؛  وس��ائ��ل  ف  ُيكتب  م��ا 
وانتباه   يقظة  عل  نكون  ان  لب��د 
الخبار  هذه  تلّقي  كيفية  وسأبني 
والتحليلت وليس مقصودي فقط 



عندنا  احيانًا  خب،  عندنا  احيانًا  اخلب 
حتليل، احيانًا عندنا مقالة، احيانًا عندنا 
اتعامل  كيف  الم��ور  هذه  كل  رأي.. 
الارض..  الوقت  ف  وخصوصًا  معها 
الصيبة الكبى التبست علينا المور.. 
يكتب  ال���ذي  ال��رج��ل  ه��ذا  أدري  ل 

ويتحدث ممن يوثق به او ل يوثق به؟ 
التي تكتب والتي تتحدث  وهذه الهة 
الفكرية  والتبنيات  اآلراء  هذه  وُتلقي 
وغرها.. هل هي مّما يوثق وُيطمأن ال 

صحة ما ُتلقيه ال الناس أم ل ؟!
 اصبح من الصعب التمييز ف ذلك..!!

الك���اذي���ب  خم���اط���ر  ان  وال��ت��ف��ت��وا 
حتدث  فقد  كبرة،  خماطر  والشائعات.. 
الشخاص  بني  ليس  والشاكل  الفتن 
الجتمعية  ال��شائ��ح  بني  بل   .. فقط 
اصحاب  بني  أو  البعض،   مع  بعضها 
وأصحاب  آخر،  اجتاه  وأصحاب  اجتاه 
ما  وكثرا  آخ��ر..  دين  وأصحاب  دين 
ويساعد  ترّوج،  التي  الكاذيب  تؤدي 
قتل  ال  ونشها  تروجيها  ف  البعض 
او  اليها،  ُينسب  مما  بريئة  مرتمة  أنفس 
انتهاك اعراض حيرم انتهاكها، او تسقيط 
شخصيات مهمة ف الجتمع تسّقط من 
ت��رّوج،  التي  الك��اذي��ب  بعض  خ��لل 
والبعض ينشها من دون دراية ووعي؛ 
يبتعدون  الناس  ه��ؤلء  ان  ال  فيؤدي 
عن تلك الشخصية العظيمة، ويضعف 
مقامها ودورها، والكثر ساهم ف نقل 
ل  وه��و  هل��ا،  ورّوج  الك��اذي��ب،  تلك 
تنشأ  التي  العظيمة  الخاطر  تلك  يعلم 
وترويج  نش  ف  ومسامهته  قيامه  عن 
والباطيل..  والك��اذي��ب  الشائعات 

الشخصيات  ت��ل��ك  ع��ل  خ��ص��وص��ًا 
العظيمة..

اساسية  ق��واع��د  وق��د وض��ع الس���لم 
ل��ت��لف ال��وق��وع ف خم��اط��ر الك��اذي��ب 
معها،  التعامل  وكيفية  والشائعات، 
وهي خطوات متعاقبة لبد من التدرج 
النتيجة  ال  للوصول  متسلسلة  فيها 

الرجوة:
للخب  والتلّقي  التعامل  كيفية   :  ً أول 
الذي يسمعه او يقرؤه ؟ فل يترّسع ول 
ذلك  ف  فإن  به،  التصديق  ف  يستعجل 
استخفافًا بعقله وفكره ودينه واخلقه.. 

بل يرتّوى ويتأّنى ف ذلك..
ثانيًا: ماولة التعرف عل مصدر اخلب.. 
اخباره  صحة  ال  يطمئن  ثقة  هو  هل 
ام  الفكرية؟  ومتبنياته  وقناعاته  وآرائه 
يقول  بم  يبال  ل  ال��ذي  النوع  من  هو 
النوع  من  هو  ام  ينش؟  وما  يكتب  وما 
المور  نش  ال  وميله  بكذبه  العروف 
توجهاته  وم��ن  وال��ل��ف��ق��ة؟  ال��ك��اذب��ة 
وسياساته ومنهجه اتباع هذه الساليب 
النوع  م��ن  ه��و  أم  خبيثة..  ألغ���راض 
الجهول والشكوك فيه؟ وحتى ان كان 
صاحب اخلب ثقة فربم يكون قد اشتبه 

او نقل عن غر دقة..
هو  الارض  وقتنا  ف  الكبى  والصيبة 
خصوصًا  ذل��ك..  ف  التمييز  صعوبة 
الّباقة لألشخاص  العناوين  انتشار  مع 
التي  والراكز  والهات  والؤسسات 
القدرة  من  هلا  وصارت  وتنش،  تكتب 
حتى  وتضليل  خ��داع  من  تتمكن  ما 
الوجاهة  وأص��ح��اب  الؤمنني  بعض 

والثِقل الجتمعي ف الجتمع..

وال��رتّوي  التأّن  لزوم  أصبح  هنا  ومن 
أكثر رضورة من ذي قبل..

اخلب  صحة  من  التثبت  ماولة  ثالثًا: 
من  بالتأكد  وذل��ك  وحقيقته،  ودقته 
العلم  أه��ل  ال  وال��رج��وع  م��ص��دره 
الصيف،  وال���رأي  واخل���بة  والعقل 
امانًا  وأكثر  أسلم  فالتوقف  يكن  ل  فإن 
التصديق  رسعة  مهالك  ف  الوقوع  من 
الذي  والتحليل  والرأي  للخب  والنش 
ِذيَن آَمُنوا إِْن  ا الَّ َ يتلقاه النسان.. )َيا َأهيُّ
ُنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا  َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ
َناِدِمنَي  َفَعْلُتْم  َما  َعَل  َفُتْصبُِحوا  بَِجَهاَلٍة 

)6( – سورة الجرات- .
او  السموع  اخل��ب  ن��ش  ع��دم   : راب��ع��ًا 
بني  تناقله  ع��ن  وال��ت��وق��ف  ال��ق��روء، 
الشخاص.. بل يبقى ف الانب المني 
او  ال��رأي  )وحتى  باخلب  احتفاظه  من 
يتثبت منه، ويتبني  الوقف العني( حتى 
القرآنية  اآليات  حذرت  وقد  حقيقته.. 
ف  ال��ت��رّسع  من  الشيفة  والح��ادي��ث 
نقل الخبار الكذوبة ونشها بني افراد 
َوَتُقوُلوَن  بَِأْلِسَنتُِكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ الجتمع:)إِْذ 
َسُبوَنُه  بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوحَتْ
ِ َعِظيٌم )15( – سورة  نًا َوُهَو ِعْنَد اهللَّ َهيِّ

النور- .
عقله  حيرتم  ان  لبد  الؤمن  فاإلنسان 
ال  ذلك  حيصل  ول  وجمتمعه،  وفكره 
بتحكيم العقل والشع واخللق والذوق 
او سمعه ألي خب،  قراءته  الرفيع عند 
له  والنقل  باللسان  تلقيه  يكون  ول 
العقل  يكون  ان  ينبغي  بل  ب��األف��واه.. 
والفطرة  الشع  معاير  وفق  التلقي  هو 

السليمة.
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يكفل  األس��لم  أن  السلمون  يدعي 
أك��ان��وا  ال��ن��اس س���واء  ح��ق��وق جيع 
وه��ذا  مسلمني،  غ��ر  أم  مسلمني 
 : وثانيا    ، اول  ه��ذا  الواقع  خ��لف 
وارتباطها  المامة  نظرية  بخصوص 
ان عصمة المام  قلتم  بمسألة الكم, 
نوعا  يعطيانه  تعال  اهلل  من  والتأييد 
من الشعية والنقياد من قبل الناس، 

بحاجة لتوضيح واثبات
أوًل: كل النظمة العلمنية اليوم جتعل 
للقلية  حيق  فل  جمتمعاهتا  عل  قيودا 
التي  الغربية  البلد  ان حتكم فمثل ف 
تكون الكثرية فيها للمسحيني ل حيق 
ان  فيقولون  فيها  حيكم  ان  للمسلم 
رئيس الدولة لبد أن يكون غر مسلم 
وعليه ان يدفع رضيبة عل تواجده ف 
جعل  كذلك  والس��لم  ال��دول  هذه 
الكافرين  تسلط  من  به  حيمي  قانونا 
ان  للكافر  فقال ل حيق  السلمني  عل 
وجعل  السلمني  عل  حاكم  يكون 
عليهم ايضا رضيبة مالية يلزم عليهم 
النظمة  من  ذلك  تقبل  فلمذا  دفعها 

العلمنية ول تقبله من السلم.
من  منّصب  العصوم  الم��ام  ثانيًا: 

وعليهم  البش  لميع  تعال  اهلل  قبل 
للنبي  ينقادون  كم  له  النقياد  جيعا 
اهلل  قبل  من  منّصب  ايضا  هو  ال��ذي 
اخر  ف  النظرية  هذه  وستطبق  تعال 
الاكم  الم��ام  يكون  بحيث  الزمان 
لميع الناس وسيعرف عندها عظمة 
اخر  ال��ذي  الهل��ي  ال��شوع  وحكمة 

تطبيقه ال اخر الزمان.
ثالثًا: أي حرية حيصل عليها السلمون 
بعض  ففي  العلمنية  النظمة  ظل  ف 
ال��ذي  ال��ج��اب  لبس  منع  ال���دول 
ه��و م��ن رضوري���ات الح��ك��ام عل 
يعتب  عديدة  دول  وف  السلمة  الرأة 
والثالثة  الثانية  الطبقة  من  السلمون 

ويقدم عليهم بقية الديانات.
ال��ذي  العلمي  التطور  أم��ا  راب��ع��ًا: 
ل  هذا  ولكن  فصحيح  اليه  وصلوا 
الجتمعي  والسلوك  النهج  يصحح 
عملته  م��ا  ال  نظر  ل��و  باخلصوص 
التي  الفقرة  للشعوب  النظمة  هذه 
استعمروها لسنني طويلة واستيلئهم 

عل مقدراهتم فبنوا هبا حضارهتم.
دائم هنالك خلط بني التطور العلمي 
كان  وان   ، وال��واج��ب��ات  وال��ق��وق 

اليوم  العلمي  التطور  يعيش  الغرب 
والظلم  الهل  يعيش  بالمس  فهو 
عل  الط���لع  ويمكنكم  وال��ظ��لم 
ف   ، لورب��ا  الظلمة  العصور  تاريخ 
يعيشون  السلمون  كان  الذي  الوقت 
التطور العلمي ف ذلك الوقت ، واما 
مسالة القوق والواجبات فاهنا تتلف 
بل  ومعتقداته  الجتمع  طبيعة  حسب 
العلمنية  تعتمدها  قوانني  هنالك  ان 
عل  الس��لم��ي  التشيع  مصدرها 
سبيل الثال اقرت بريطانيا قانون حق 
وهو  الثلث،  وه��و  ارث��ه  من  ال��ويص 

العتمد لدى السلمني .
ف  عنها  يتحدثون  التي  الرية  وام��ا 
يستطيع  فهل  وهم  فانه  الغرب  بلد 
اليهود  أي  السامية  يعادي  ان  اح��د 
ويرتك من غر اعتقال؟ ال ينكر بعض 
فنالوا  اهلولوكوست  مرقة  مفكرهيم 
 . واللحقة  والغرامة  البس  عقوبة 
القوانني  ال  تطرقوا  السلمني  ان  ولو 
من  لنعوا  البلدان  تلك  ف  الوربية 

البقاء ف بلداهنم .
الصدر/مركز األبحاث العقائدية.

العلمانية والدين /2
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• مركُز الكفيل لإلنتاج الفّني والبّث المباشر يوّفر ترّددًا مّجانّيًا لبّث أجواء 
شهر رمضان من العتبة العّباسية المقّدسة...

• موقع العتبة الحسينية المقدسة يطلق تطبيق )بنك الدم االلكتروني( 
بهدف مساعدة المواطنين في إيجاد متبرعين بالدم في عموم العراق...

قوات الحشد الشعبي ُتجهض مخططات لـ)داعش(

خطط أمنية احترازية خاصة بشهر رمضان المبارك في كربالء المقدسة

اجهضت قوات الشد الشعبي التواجدة ف مافظة صلح الدين خمططات 
يستخدمها  كان  التي  النفاق  عل  بعثورهم  الرهابية  )داعش(  عصابات 
الدواعش للتخفي بني مدينة الوصل وقضاء بيجي باإلضافة ال كدس من 
إن  اعلم الشد:  الناسفة. وذكر موقع  العبوات  مئات  العتدة حيتوي عل 
قوات الشد الشعبي نفذت عمليات تفتيش ف عدد من مناطق قضاء بيجي 
الدين متكنت خلهلا من تطهر عدة مناطق والواقعة  ضمن مافظة صلح 

غرب الشارع الرئييس الرابط بني الوصل وبيجي . 

وضعت القوات المنية ف مدينة كربلء القدسة خلل شهر 
رمضان البارك خططا امنية احرتازية من شأهنا ان تعزز المن 
رشطة  إعلم  ذلك  الحافظة.أكد  انحاء  جيع  ف  والستقرار 
رشطة  قائد  زويني(  عيل  )احد  اللواء  ان   مضيفا  الحافظة، 
الدينة وضع خططا  للجهاز المني بكافة صنوفه وتشكيلته، 
)عليه  السني  اإلم��ام  الشهداء  سيد  مدينة  تكون  أن  هبدف 
خلل  والزائرين  للمواطنني  واستقرار  امنا  األكثر  السلم( 
األس��واق  حاية  مسؤولية  أن  ال  مشرا  الفضيل.  الشهر 
عاتق  عل  يقع  العبادة  ودور  القدسة  واألماكن  والطاعم 
أي  دون  للحيلولة  والستخبارية  األمنية  الدوائر  من  الميع 
إستهداف للزائرين الكرام والراقد القدسة والنشآت اليوية. 
وذلك من أجل ديمومة حفظ األمن والسلم ف ربوع الدينة.

75166127 االبتدائية لسنة  للمرحلة  النهائية  االمتحانات  تلميذ دخلوا الداء  ألف 
2017ـ 2018 والتي انطلقت الخميس الماضي في عموم العراق... 

ألف معاملة قرض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة 
انجزتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية خالل )5( اعوام..
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• اللجنة االقتصادية لمجلس الوزراء تمنع دخول السيارات المتضررة 
او ما يعرف بالوارد االمريكي الى العراق...

لنيل شهادتي  دراسية  منحة   35 توفر  عن  تعلن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   •
الماجستير والدكتوراه للعام 2018-2019 في الجامعات المصرية.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:
رمضان موعد انطالق فعالّيات المهرجان الثقافّي 

السنوّي لوالدة اإلمام الحسن المجتبى

مدينة سيد األوصياء تشهد مسابقة كنوز القرآنية في رمضان

برعاية العتبتني السينّية والعّباسية القّدستني تستعد اهليأُة الُعليا لشوع الّلة 
مدينة اإلمام السن الجتبى)عليه السلم( وبالتعاون مع مديرّية الوقف الشيعّي 
ف مافظة بابل لقامة الهرجان السنوّي الركزّي لولدة اإلمام السن الجتبى 
عش  الرابع  يوم  فعالّياته  ُتصادف  التي  عشة  الادية  بنسخته  السلم(  )عليه 
من شهر رمضان البارك، وستستمّر لغاية السادس عش منه عل حدائق مزار 
السيد  الّلة. وأوضح  السلم( ف مدينة  الشمس للمام عيل)عليه  رّد  معجزة 
)عقيل عبد السني اليارسي( عضو الّلجنة التحضرّية للمهرجان: ان الهرجان 
-عليه  السن  )اإلم��اُم  شعار:  حتت  التوال  عل  عشة  الادية  للسنة  سُيقام 
واستذكار  إلحياء  وذلك  النافقني(،  زيف  وكاشُف  السلمني  منقُذ  السلم- 
السن  اإلمام  وآله وسلم(  عليه  اهلل  األكرم)صّل  النبّي  لسبط  العطرة  الولدة 
الجتبى)عليه السلم(، وتسليط الضوء عل جوانب من حياته وسرته الباركة 
تتناول حياة اإلمام  الفعاليات، كتقديم بحوٍث ودراسات  من خلل جلٍة من 
السن)عليه السلم(، وإقامة معارض للكتب والصور الفوتوغرافّية ومعارض 
للرسم، إضافًة إل تكريم شخصّية علمئّية حّلية، وعقد جلسات قرآنّية وأخرى 
شعرّية طيلة مّدة الهرجان، مبينا ان الهرجان سيكون مميزا لن العراق حيتفل 

بالنرص وحترير أراضيه من دنس زمر وعصابات داعش اإلرهابّية.

تستعد الكوادر القرآنية ف دار القرآن الكريم التابعة لألمانة العامة للعتبة السينية القدسة لقامة مسابقة )كنوز قرَانية( للسنة الثانية، 
السيلوي(  )صفاء  وقال  البارك.  رمضان  شهر  من  الخرة  العشة  األيام  ف  القدسة  كربلء  ف  األوصياء  سيد  مدينة  حدائق  عل 
الوافدة إل مدينة  العوائل  العراقي وباألخص  الجتمع  القرآن بني  الثقافة والوعي  السابقة هتدف إل نش  ان  الدار:  مسؤول اعلم 
السلم(  )عليهم  البيت  ألهل  العطرة  والسرة  الكريم  القرآن  حول  تتمحور  األسئلة  ان  مبينا  البارك،  رمضان  شهر  خلل  كربلء 
والتأريخ وأسئلة عامة، موضحا ان من رشوط السابقة  هو اشرتاك )8 (عوائل تتسابق فيم بينها عل الركز الول لتحصل عل جائزة 

قيمة من العتبة القدسة.

•)ديفيد مارشال( مبعوث األمم المتحدة:
المتحدة سيرسل  ان مجلس االمن في االمم 
فريقا لتوثيق الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم 
)داعش( اإلرهابي في العراق واعتبارها كجرائم 

حرب وإبادة جماعية.

166.2 المطلوبة  المواد  تجهيز  لغرض  الــوزراء  مجلس  يخصصها  دينار  مليار 
الحتياجات مناطق العاصمة بغداد...

مليون دوالر تقدمها الحكومة الهولندية  لدعم برنامج تعليم 
األطفال من النازحين في العراق..

•الدكتور )حسن الجنابي( وزير الموارد المائية: 
المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الزراعية  المشاريع 
الــوزارة  في  الخاصة  العلمية  المواصفات  مع  تتناسب 
وتمتاز بالتطّور في استخدام التقنيات الحديثة وتساهم 
بتوفير األمن الغذائي وإيقاف تمّدد الصحراء الى كربالء.

•)هيذر نويرت( المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية: 
ان االنتخابات العراقية ذات مصداقية وموثوق بها حسب 
المنظمات  من  والصادرة  عليها  اطلعنا  التي  التقارير 
والحكومة  االنتخابات  رافقت  التي  والدولية  المدنية 

العراقية المقبلة ستكون ائتالفية.. 
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السؤال : كثرت ف اآلونة األخرة ظاهرة بيع ورشاء األدوية 
بصورة معلنة ف بعض األسواق الحلية والتجارية، نرجو بيان 

رأي سمحتكم ف هذا الوضوع عل فرضني :-
القادمة عن طريق  الواطنني بشاء األدوية  : يقوم بعض  أوًل 
إل بعض األشخاص  بيعها  ثم  بأخرى  او  بطريقة  الساعدات 

القادمني من بعض الدول الجاورة ؟
العراق عن طريق  إل  تدخل  التي  األدوية  بعض  هناك   : ثانيًا 
للرقابة  خاضعة  غر  األدوي��ة  هذه  ب��أّن  علًم  الوكلء  بعض 
السواق  ف  تباع  بل  النوعية  بالسيطرة  يسمى  ما  أو  الدوائية 

بصورة مبارشة؟
الواب : اوًل: ل جيوز ذلك .

فل  وإّل  به  بأس  فل  خماطر  أية  ذلك  عل  ترتتب  ل  إذا   : ثانيًا 
جيوز .

 
السؤال : ماهو رايكم ف الصيدل او الطبيب الذي يبيع بعض 
الدوية خارج الدائرة بالسوق السوداء سواء مع حاجة الرىض 
لقلة  الطبيب متاجًا  اكان  ، وسواء  أم مع عدم حاجتهم  اليها 

مورده ام ل ؟
الواب : ل نجيز ذلك ف مطلق موارده .

 
السؤال : ف الوقت الارض يستفاد من الكحول )و هو مسكر 
)الدوية  سّيم  ول  الدوي��ة  من  كثر  صنع  ف  المر(  واقع  ف 
تستورد  التي  الكولونيا  انواع  سّيم  )ل  والعطور  الشوبة(، 
او غرالعارف  العارف،  من اخلارج(، فهل جتيزون للشخص 
بذلك بيع ورشاء وهتيئة واستعمل وسائر وجوه النافع الخرى 

للمذكورات ؟
فانم  الشب  واما  والستعمل  والشاء  البيع  جيوز   : الواب 

جيوز اذا كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث ل توجب السكار .
 

السؤال : هل ) اإلسبرتو ( الذي يوضع عل الشعر نجس أم 
طاهر؟ وهل جتوز الصلة فيه ؟

الواب : هو طاهر ما ل يعلم باشتمله عل النجس، علًم بأن 
الكحول طاهر .

 
السؤال : لقد وجدت أّن منتج )غرغرة الفم( حيتوي عل مادة 

الكحول فهل من اشكال ف استخدامه ؟
الواب : ل بأس باستعمل الغرغرة الشتملة عل الكحول .

 
العقاقر  من  كثر  تركيب  ف  الكحول  تدخل   : ال��س��ؤال 

والدوية، فهل جيوز تناوهلا؟ وهل هي طاهرة ؟
فيها  الستخدم  الكحول  إن  وحيث   ، طاهرة  هي   : الواب 

بمقدار مستهلك جيوز تناوهلا أيضًا .
 

السؤال : جتري الشكات ف الغرب جتارب عل الدوية قبل 
طرحها ف السواق، فهل جيوز جتربة دواء عل مريض إذا ظّن 
الطبيب أن هذا الدواء مفيد لريضه قبل انتهاء التجارب عليه 

من دون علم الريض ؟
موافقته  وكسب  بالال،  الريض  إعلم  من  بد  ل   : الواب 
عل جتربة الدواء عليه ، إّل إذا كان من الؤكد عدم تسببه ف 

مضاعفات جانبية، وإنم يشك ف فائدته . 

جواب العدد السابق

سؤال العدد

هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد ُسّعَر له ؟

الجواب: نعم يلزم رعاية الترتيب في الوضوء .

هل غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى يبطل الوضوء؟

األدوية الطبية
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فقه وعقائد

االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدين  فروع  من  فرٌع  مها  النكر  عن  والنهي  بالعروف  األمر 
أمر  ومعنامها  وجوهبم،  عل  السلمون  أجع  وقد  اإلسلمي 
وقد  الحرمات،  إتيان  عن  وهنيهم  الواجبات،  بأداء  الكلفني 
َثَبَت وجوهبم من القرآن، والُسّنة، واإلجاع والعقل، وقد ذكر 

هلم الفقهاء رشوطا ومراتب.
تعريفهما

لغة: العروف :اسم لكل فعل ُيعرف بالعقل،أو الشع حسنه، 
والنكر: ما ُيَنكر هبم. والنكر: كل فعل حتُكم العقول الصحيحة 
بُقبحه، أو تتوقف ف استقباحه واستحسانه العقول، فتحكم 

بقبحه الشيعة.
إصطلحا: العروف: هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد 
عل حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، والنكر: هو كل 

فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
حكمهم التكليفي

عن  والنهي  بالعروف  األم��ر  وج��وب  عل  السلمون  أجع 
النكر، ومها من فروع الدين الثمنية،

قال الحقق اليل: واألمر بالعروف والنهي عن النكر واجبان 
إجاعا ووجوهبم عل الكفاية يسقط بقيام من فيه غناء وقيل، 

بل عل األعيان وهو أشبه.
أدلة وجوهبم

    القرآن الكريم
األمر  وج��وب  عل  القرآنية  اآلي��ات  من  الكثر  دل��ت  لقد 
بالعروف والنهي عن النكر بعدة طرق ومنها، األمر البارش، 
أو عد األمر بالعروف والنهي عن النكر من صفات الؤمنني.

    السنة الشيفة
بالعروف  األمر  وجوب  عل  الروايات  من  الكثر  دلت  لقد 
الوجوب  بيان  ومنها:  صيغ،  بعدة  وذلك  النكر  عن  والنهي 

ومنزلة األمر بالعروف والنهي عن النكر وآثارمها عل النفس 
بالعروف  باألمر  القائم  وث��واب  منزلة  بيان  أو  والجتمع، 
والنهي عن النكر، أو بيان اآلثار السلبية الرتتبة عل ترك األمر 
بالعروف والنهي عن النكر ف الدنيا واآلخرة والذامة لتاركه، 

أو بيان بعض مظاهرمها.
    العقل واإلجاع

النكر  عن  والنهي  بالعروف  األم��ر  الطويس:  الشيخ  قال 
واجبان بل خلف بقول األمة، وان اختلفوا ف أنه هل جيبان 
عقل أو سمعا: فقال المهور من التكلمني والفقهاء وغرهم 
اهنم جيبان سمعا وانه ليس ف العقل ما يدل عل وجوبه وانم 
من  وكثر  القرآن  من  وبآي  األمة  من  اإلجاع  بدليل  علمناه 
األمر  عقل  جيبان  اهنم  نفيس  ف  ويقوى   ... التواترة  األخبار 

بالعروف والنهي عن النكر لا فيه من اللطف.
رشوطهم

عن  والنهي  بالعروف  األمر  لوجوب  رشوطا  الفقهاء  ذكر 
النكر، وهي: أن يعرف اآلمر أو الناهي أن ما تركه الكلف أو 
ارتكبه معروف أو منكر، وأن حيتمل تأثر األمر أو النهي، فلو 
علم أو اطمأن بعدمه فل جيب، وأن يكون العايص ُمرصًا عل 
الستمرار، فلو علم منه الرتك سقط الوجوب، وأن ل يكون 

ف إنكار اآلمر فيه مفسدة .
مراتب اإلنكار

ذكر العلمء مراتب إلنكار النكر، وهي: أن يعمل عمل يظهر 
العني،  درجات كغمض  وله  النكر،  القلبي عن  انزجاره  منه 
أو  بوجهه  وكاإلعراض  الوجه،  ف  والنقباض  والعبوس 

بدنه، واألمر والنهي لسانًا، واإلنكار باليد .
) الصدر العروة الوثقى(
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يعدُّ معهد الزهراء القرآني التابع لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة والكائن في مجمع سيد 

الشهداء )عليه السالم(، واحدا من المعاهد االسالمية النادرة والذي استطاع ان يشق طريقه نحو النجاح وصناعة 

انموذج نسوي متسلح بتعاليم اهل البيت )عليهم السالم(.

معهد الزهراء القرآني..
صرٌح جديد يرفد النسوة العراقية بتعاليَم فقهية وقرآنية

فقد افتتح التول الشعي للعتبة السينية 
الهدي  عبد  الشيخ  س��مح��ة  القدسة 
معهد  ادارة  مقر  عزه«  »دام  الكربلئي 
القرآنية  للعلوم  السلم«  »عليها  الزهراء 
الرم  من  بالقرب  يقع  ال��ذي  النسوي 
الشؤون  لقسم  والتابع  العظم  السيني 
وقد  القدسة،  السينية  العتبة  ف  الدينية 
العام للعتبة  حرض الفتتاح ايضا المني 

الوسوي  جعفر  السيد  القدسة  السينية 
التابعات  ال��ؤم��ن��ات  م��ن  كبر  وع���دد 
الشعي  التول  حتدث  وقد  للمعهد... 
الشيخ  سمحة  القدسة  السينية  للعتبة 
عبد الهدي الكربلئي »دام عزه« قائل: 
ان من دواعي فخرنا واعتزازنا  ان نرى 
القرآن  لعلوم  معهد  ف  تدخل  ال���رأة 
الكريم عل الرغم من مسؤولية البعض 

منهن فيم يتعلق باألرسة والم ومسؤولية 
منهن  البعض  نرى  هذا  ورغم  الزوجة 
الواقع  ف  وهذا  بعيدة،  مناطق  من  تأيت 
يبعث عل  السعادة والعتزاز ومؤرش ان 
الكبرة  الرغم من مسؤولياهتا  الرأة عل 
لكي  الكريم  القرآن  علوم  بدراسة  هتتم 
تكون امرأة مؤمنة ملتزمة بمنهاج القرآن 

الكريم.

 تقرير: ح�شنني الزكروطي، قا�شم عبد الهادي- ت�شوير/�شالح ال�شباح، احمد القري�شي
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واض��������اف 
سمحته: ان من القدمات الطلوبة 
القرآن  وت��لوة  ال��ت��لوة  احكام  تعلم 
يبقى  ولكن  الصوت  وحتسني  الكريم 
اهلدف السايس ان يتحول منهاج القرآن 
ان  اخر  بمعنى  حياة،  منهاج  ال  الكريم 
ال��دروس  ال��دارس��ة هل��ذه  ال��رأة  ترتجم 
ف  اس��اس  منهاج  ال  الكريم  ال��ق��رآن 
العلقات  ف  أك���ان  س���واء  ح��ي��اهت��ا.. 
الرسة  ش��ؤون  ادارة  ف  ام  الجتمعية 
وبقية المور التي تتعلق ف منهج الياة 
الشيفة  والحاديث  الكريم  والقرآن 

بينت هذا العنى.
واوضح ممثل الرجعية: ان مسألة العبادة 
عل  مقترصة  اهنا  البعض  يتصورها  قد 
وبقية  وال��ج  وال��ص��وم  ال��ص��لة  اداء 
مفهوم  الواقع  ف  التعارفة،  العبادات 
العبودية هلل تعال انم هو الطاعة له ف جيع 
جمالت الياة، أي بمعنًى آخر ف الجال 

الجتمعي  
وف العلقة القائمة بني 

النسان وبني جمتمعه وميطه سواء 
أكان من افراد البش والحيط والجتمع 
القريب منه او البعيد عنه هذه العلقات 
وفق  هب��ا  يلتزم  ان  لب��د  الج��ت��مع��ي��ة 
هتذيب  جلتها  ومن  السلمي  الط��ار 
رأسها  وعل  النفس  بمجاهدة  النفس 
من  الخطر  وهو  اللسان  هتذيب  مسألة 
تعال  فاهلل  النسان،  حياة  عل  الوارح 
السمع  من  ال���وارح  للنسان  اعطى 
الوارح  هذه  واخطر  واللسان  والبرص 
بعض  ف  ورد  كم  انه  حتى  اللسان  هو 
كل  صبيحة  يطّل  اللسان  ان  الحاديث 
الوارح  الوارح ويسأل  يوم عل جيع 
كيف  والذن  اصبحت  كيف  ال��ع��ني 
اصبحت وبقية الوارح فيكون الواب 
سالني  دمنا  ما  بخر  )نحن  العنى  هبذا 
وبقية  النسان  ان  اخر  بمعنى  منك(، 
آفات  من  يسلم  دام  ما  بخر  ال��وارح 
تلتفت  ان  للمرأة  لبد  لذلك  اللسان، 
التي هي  ال وظيفة هذه الارحة الهمة 

وافضل  ال����وارح  اخ��ط��ر 
الوارح ألن الخوات البلغات 
القرآن  منهاج  يبلّغن  انم  والقرآنيات 
يعبد  النسان  باللسان، وكذلك  الكريم 
اهلل تعال ويدعو ال اخلر باللسان ويعلم 
فهي  وبالتال  باللسان  النسانية  العلوم 
هي  ال��وق��ت  وبنفس  ال���وارح  افضل 
ال��روب  تشتعل  وباللسان  اخطرها، 
والفتن والشاكل بني الناس لذلك ينبغي 
اللسان  استخدام  ال  تلتفت  ان  للمرأة 

وتكون مراقبة لا يصدر منه. 
م��ن��وه��ا ف ال��وق��ت ن��ف��س��ه: ن��أم��ل من 
ان  يتعلمن  اللئي  والبنات  الخ��وات 
يعّلمن بقية النساء، كم ان اهلل تعال وفر 
هلن فرصة التعلم وهذه نعمة لبد منهّن 
ان يقمن بتعليم هذه العلوم لبقية النساء 
العلم  فزكاة  به  العمل  عل  وحيرصن 
ال  اللتفات  ارج��و  وكذلك  تعليمه، 
نقطة مهمة ليس اهلدف ان ُيقال انا افتخر 
للقرآن،  حافظة  انني  الخريات  ام��ام 
انني  وام��دح  عيلَّ  ُيثنى  ان  اهلدف  ليس 
تعّظم  ان  اهلدف  وليس  للقرآن  حافظة 
منزلتي واحرتم اكثر بني الجتمع بعنوان 
انني حافظة للقرآن، ليس هذا اهلدف بل 
اهلدف ان اعمل هبذا النهاج القرآن ألنه 
هو الطريق الفضل والصلح للنسان 
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صالًا،  انسانًا  يكون  ولكي  ولصلحه 
ببيان  اه��ت��مم  هناك  يكون  ان  وارج���و 
وحترص  الهمة  القرآنية  اآليات  مفاهيم 
هذه  من  تتعلمه  ما  تطّبق  ان  عل  البنت 
النفس عل  تريب  وان  الفاهيم ف حياهتا 

مبادئ ومفاهيم القرآن الكريم.
اهداف المعهد وطبيعة عمله

وهي����دف ال��ع��ه��د ال����ذي ت��أس��س مع 
من  مبارش  بتوجيه   2016 ع��ام  هناية 
السينية  للعتبة  الشعي  التول  قبل 
اع��داد  ال  الس��اس  بالدرجة  القدسة 
الدين  تعاليم  نش  وظيفتها  مبلغة  امرأة 
والفقهية  السلمية  وعلومه  السلمي 
لكتاب  حافظات  وتريج  لألخريات، 
اكدته مدير  اهلل )عز وجل(، بحسب ما 
التي  اهلل«  عبد  مهدي  »رسور  العهد 
بركات  ان  بالقول:  حديثها  اكملت 
اضافة  السلم(  )عليه  السني  الم��ام 
كانت  الدرسات  الخ��وات  جهود  ال 
ثمر  العهد  حيصد  بأن  الرئييس  العامل 
جهده من سنته الول بوجود عدد كبر 
من التفوقات ف جمال )الفقه، والعقائد، 
والنحو، والتجويد، اضافة ال الفظ(«.
بعد  الطالبات  خيّرج  »العهد   ان  مبينة: 
الول  الثلث  وتضم  مراحل،  مخس 
منها المور الفقهية والعقائدية وغرها، 
)الرابعة  الخ��رة  الراحل  تكون  بينم 
تصصية«  م��راح��ل«  ه��ي  واخل��ام��س��ة( 
الذي  الجال  ف  طالبة  كل  تصص  اي 

تتفوق به«.
اب��واب  يفتح  »العهد  ان  واوض��ح��ت 
السبوع،  ف  ايام  ألربعة  فيه  الدراسة 
وتكون  يوميا،  س��اع��ات  ارب��ع  ب��واق��ع 
القرآن  بحفظ  خاصة  الول  الساعة 
الثلث  الساعات  تصص  بينم  الكريم 

الخرى للدروس الفقهية والعقائدية«.
واشارت ال تكريم الطالبات التفوقات 
العهد  ان  وبينت  مرحلة،  كل  هناية  مع 
جيع  وم��ن  خمتلفة  عمرية  فئات  يضمُّ 

الحافظات العراقية.
اكثر من 300 طالبة بينهن من خارج 

العراق
طالبات  »بعض  ان  اهلل  عبد  واك��دت 
تكفلت  وقد  العراق،  خارج  من  العهد 
القدسة  السينية  للعتبة  العامة  المانة 
الشعي  التول  سمحة  من  وبتوجيه 

بتوفر جيع مستلزمات اقامتهن جمانا«.
العهد  ف  الطالبات  »ع��دد  ان  ونقلت 
الرحلة  ف  طالبات   )104( ال  وصل 
الثانية،  للمرحلة  طالبة  و)90(  الول، 
»بالتمهيدية«  تعرف  مرحلة  وجود  مع 
للطالبات  وضعت  طالبة   )50( تضمُّ 
النصف  بعد  للمعهد  انضممن  اللوايت 
موكدة  ال����درايس،  ال��ع��ام  م��ن  الول 
العاير  من  ع��ددا  وضعت  الدارة  ان 
تتقدم  التي  الطالبة  ف  توفرها  الواجب 
للدراسة ف العهد من ضمنها ان ل يقل 
عمر الطالبة عن )15( سنة ول يزيد  عن 
)45( سنة، كذلك ان تكون حاصلة عل 

شهادة التوسطة كأقل حتصيل درايس«.
وق���ال���ت الس���ت���اذة »زي���ن���ب ح��ي��د« 
ف  الكريم  ال��ق��رآن  علوم  اختصاص 
جامعة كربلء والحارضة ف جمال الفقه 
والعقائد: ان »اخلبة العلمية الكاديمية 
اضافة  كربلء  جامعة  ف  اكتسبتها  التي 
التي  والعقائدية  الفقهية  ال��دورات  ال 
ف  الختصاص  اصحاب  من  درستها 
العتبة السينية القدسة هي من السباب 
الرئيسية التي اهلتني ألكون جزءا بسيطا 

من مشوع معهد الزهراء القرآن«.

من جانبها عبت الطالبة »نصيبة احد« 
بالنضمم  »سعادهتا  عن  نيجريا  من 
نفسها  واصفة  القرآن،  الزهراء  لعهد 

»ب��ال��ح��ظ��وظ��ة« ك��وهن��ا اخ��ت��رت من 
بلدها  ف  متفوقات  طالبات  جمموعة 
و  العلمية  الوزة  تدرس  ألهنا  وكذلك 
ايب  بجوار  وهي  الكريم  القرآن  حفظ 
املًة  السلم(،  السني)عليه  اهلل  عبد 
الرسالة  ايصال  ف  جديرة  تكون  ب��أن 
البيت)عليهم  اهل  ومذهب  السلمية 
السلم( ف بلدها والبلدان الخرى«. 

الخرق«  »فتحية  الطالبة  قالت  فيم 
معهد  ف  »الشاركة  ان  السعودية:  من 
الفخر  ال��ق��رآن م��ن دواع���ي  ال��زه��راء 
كل  ف  نأيت  ونحن  ل  فكيف  والسعادة 

عام ال مدينة ايب الحرار من اجل زيارة 
الفقهية  الحكام  وتعلم  الطاهرة  العرتة 
لألمام  تابعة  م��درس��ة  ف  والعقائدية 

السني )عليه السلم(.
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قلب  أفرحتم  اليوم   .. األع��زاء  أبنائي 
وسددتم  وآل��ه،  عليه  اهلل  صل  الرسول 
سهم لقلب داعش أعداء الدين والقرآن، 
بالنان  العابقة  األبوية  الكلمت  هبذه 
عيل  الشيخ  سمحة  توجه  وال��ل��ط��ف، 
الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول  الطري 
القرآنية  الدورة  لباعم  بكلمته  النسوي 
التي  األول،  الفصل  خ��ت��ام  حفل  ف 
شعبة  ف  القرآن  التعليم  وحدة  أقامتها 

التبليغ النسوي.
 وتابع سمحته نصائحه التي ألقاها بلغة 
األطفال  أس��مع  جذبت  ومببة  بسيطة 
وتفاعلهم قائًل: »عليكم أن ل تنسوا ما 
ف  تستمروا  وأن  اهلل،  كتاب  من  حفظتم 
مراجعته دائم، ول تنسوا أمرا مهم أنكم  

السلم،  عليهم  البيت  اه��ل  أتباع  من 
تعلموا حب الوطن وطاعة الوالدين«.

كادر  سمحته  شكر  حديثه  ختام  وف 
ومعلمت الدورة لا بذلوه من جهد أنتج 
الثمرة  هذه  وأثمر  الميز،  اإلب��داع  هذا 
التعليم  لوحدة  شكره  قدم  كم  الباركة، 
ونشاطاهتم  الدؤوبة،  لهودهم  القرآن 
أمله  عن  وأع��رب  الستمرة،  القرآنية 
وتّرج  تكتشف  أخرى  دورات  بإقامة 

براعم وطاقات جديدة. 
جاعية  ل��ت��لوات  سمحته  استمع  ث��م 
بحب  تغّنت  وأنشودة  ال��دورة،  لباعم 
وشوق  السلم(  )عليه  الهدي  اإلم��ام 
الوالني لرؤية طلعته الباركة: يا صاحب 
متى  متى  ال��رح��ن..  حجة  يا  ال��زم��ان.. 

بتوزيع  قام  ثم  ف��داك،  أرواحنا  ن��راك.. 
الشهادات واهلدايا عل الطلب.

الليئة  القصص  قراءة  الفل  تضّمن  كم 
شّدت  متثيلية  بطريقة  والنصائح  بالعب 

انتباه التلميذ الباعم وتفاعلهم . 
انتصار  األس��ت��اذة  رّصح��ت  وب��دوره��ا 
القرآن  التعليم  وحدة  مسؤولة  فاضل 
بعد  سيبدأ  الدورة  من  الثان  الفصل  أن 
سنتابع  حيث  ال��ب��ارك،  رم��ض��ان  شهر 
من  نفسها  الجموعة  مع  ال��دروس  فيه 
الطلب، مع فتح فصل درايس جديد إن 
شاء اهلل؛ وذلك نظرا للقبال التزايد من 

قبل أولياء األمور لتسجيل أطفاهلم.

حفل ختام الفصل األول لدورة الطفل القرآنية
الأحرار/ خديجة اأحمد مو�شى ـ ت�شوير /حنان عبد الأمري
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تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دعمها للقطاع الزراعي المحلي من خالل مشاريعها الخاصة بالتنمية الزراعية المتمثلة 
بمدينتي االمام الحســـين )عليه السالم(، ومدينة ابي االحرار )عليه السالم( الزراعيتين اللتين تشتمالن  على محصول الحنطة والشعير 
والذرة بما في ذلك الخضروات بمختلف انواعها لمد السوق المحلية داخل محافظة كربالء وخارجها وبأسعار مناسبة نظرا لضعف الدخل 
االقتصـــادي ألغلـــب المواطنين العراقيين، حيث تلقى هذه المدن الزراعية اهتماما كبيرا من ذوي االختصاص في المجال الزراعي ... وفي 
هذا السياق واكبت مجلة »االحرار« عمليات الحصاد الموسمية التي شهدتها مدينة االمام الحسين »عليه السالم« الزراعية وسلطت الضوء 

على المنتوج الزراعي الذي وصف من قبل المشرفين بانه جيد مقارنة مع الظروف المناخية غير المناسبة. 

العتبة الحســـينية المقدســـة تواصل دعمهـــا للمنتوج الزراعي 

المحلي وتباشر بالحصاد الموسمي للمحاصيل النباتية

تقرير/قا�شم عبد الهادي -ت�شوير/�شالح ال�شباح
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المحصول الزراعي جيد مقارنة
 مع الظروف البيئية

وحتدث الشف العام عل مشاريع التنمية 
اخلبر  القدسة  السينية  للعتبة  الزراعية 
الشمري  عوز  عدنان  ال��اج  الزراعي 
قائل: بتوجيه من التول الشعي للعتبة 
عبد  الشيخ  سمحة  القدسة  السينية 
العام  المني  والسيد  الكربلئي  الهدي 
السينية  العتبة  مشاريع  تساهم  ان  عل 
نرفد  لذلك  الغذائية  بالسلة  القدسة 
الطمطة،  »اخليار،  بمنتجات  الس��واق 
الفلفل البارد، الفلفل الار، الباذنجان« 
عل مدار السنة، اما النطة من الدرجة 
وان  السايلو،  ال  تسويقها  يتم  الول 
جيد  الوسم  هل��ذا  ال��زراع��ي  الحصول 
الناسبة  غر  البيئية  الظروف  مع  مقارنة 
بتأخر المطار وغرها، والتي ل تساعد 
الصحيح،  الزراعي  والنتاج  النمو  عل 
ف  الوقع   هلذا  النتاجية  العوامل  وان 
السلم(  )عليه  السني  الم��ام  مدينة 
بالزء  الجالية  الساحة  تبلغ  وال��ذي 
دونم،   1000 منها  واخللفي  المامي 
بالنطة  مزروع  اخللفي  الزء  ان  حيث 

وكذلك مصول الشعر الذي يستخدم 
كعلف لألغنام التابعة للمشوع.

نسب الملوحة في المياه الجوفية
هلذا  التوقعة  الغّلة  ان  قائل:  واض��اف 
الوسم تصل ال 1 طن للدونم الواحد، 
ظروف  رغم  ومتميزة  جيدة  نسبة  وهي 
مصدر  ان  حيث  النتاجية  العوامل 
الوفية  الياه  هي  الزرعة  هذه  ف  الياه 
ملوحتها  نسبة  تصل  التي  الب��ار  من 
-5( من  الختبية  التحليلت  حسب 
7( ميل موز، ال انه بفضل بركات سيد 
الشهداء »عليه السلم« والعناية الركزة 
وكذلك  العميق  التعامد  وال��ك��راب 
السمدية  والرعات  والتسوية  التعديل 
السمدة  اعطاء  وكذلك  الراثة  اثناء 
خدمة  ت��م  وبالتال  ال��ن��ادرة  للعنارص 

فوصلنا  النتظمة  وال��رّي��ات  الحصول 
القطاع  يعانيه  ما  لكن  النتيجة،  هذه  ال 
الزراعي العراقي ان هناك سياسة اغراق 
القليم  لدول  بمنتجات  الحلية  السوق 
المارات،  تركيا،  »ايران،  الارة  يعني 
السوق  هذه  تكون  ان  خمططة  الردن« 
سلبيا  تؤثر  استهلكية  سوقا  العراقية 
العراقي  للفلح  القتصادي  العائد  عل 
الثال  سبيل  عل  يعني  الحيل،  والنتاج 
فتفتح  اخليار  او  الطمطة  مصول  ينزل 
وهكذا  مرصاعيها  عل  ال��دود  اب��واب 

لبقية الحاصيل.
عوامل محلية تعمل على تشجيع

 االستيراد الخارجي
مبينا: ل يوجد هناك دعم للنتاج الحيل 
فهناك قيمة الدخلت للعملية النتاجية 
اقصد  وال��ذي  الوقود  وخاصة  مرتفعة 
مافظة  ف  ال��زارع  بعض  ألن  الكاز  به 
مادة  عل  كليا  تعتمد  القدسة  كربلء 
الكاز، فقبل عام 2003 كان سعر الكاز 
رخيصا ولكن بعد هذا التاريخ ارتفعت 
وهلذه  كبرة،  بصورة  ال��وق��ود  اسعار 
بني  تنافيس  جم��ال  يوجد  ل  الس��ب��اب 
لدول  الخرى  والنتجات  الحيل  النتج 
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عوامل  ال  اضافة  ال��ج��اورة،  القليم 
النتجات  تصدير  عل  تشجع  اخ��رى 
الزراعية ال العراق ومنها ضعف العملة 
وبذلك  الرتكية،  واللرة  إليران  الالية 
نسبة  وان  الحيل  للمنتج  توجد حاية  ل 

تطور القطاع الزراعي تكون مدودة.
بزراعـــة  خاصـــة  بالســـتيكية  بيـــوت   210

الخضروات
مشوع  مدير  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
السلم(  )عليه  السني  الم��ام  مدينة 
القدسة  السينية  للعتبة  التابع  الزراعية 
اخللفي  ال��زء  ان  قائل:  ع��وز  قحطان 
السلم(  )عليه  السني  الم��ام  لدينة 

البيوت  زراع����ة  يتضمن  ال��زراع��ي��ة 
بأنواعها  البلستيكية بمحاصيل اخلرض 
الصناف  م��ن  التسلقة  الطمطة  م��ن 
البارد  والفلفل  والباذنجان  ال��ي��دة 
الوسم  وهذا  التسلق،  واخليار  وال��ار 
البرتاء  البانيا  بمحصول  التجربة  بدأنا 
بزراعة  بدأنا  حيث  المريكية،  واللوبيا 
الكيل  العدد  ليكون  بلستيكيا،  بيتا   30
البلستيكية 210 باإلضافة ال  للبيوت 
 1 بمساحة  الفضاءات  متعددي  بيتني 
البيوت  هذه  استخدمت  حيث  دون��م، 
والنتجات  والطمطة  اخليار  ل��زراع��ة 

الخرى.
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سماد نباتي على مستوى عال
واضاف: نستخدم انواعا جيدة جدًا من 
السمدة بحيث نعمل مشاتل خاصة من 
اجل التنمية الزراعية وبالتال تبقى هذه 
ال  تتحول  وبعدها  شهر  لدة  الشتلت 
الوسمني  وخلل  البلستيكية،  البيوت 
باإلنتاج  الجور  بربط  قمنا  الخرين 
مع  العاملة  الفلحية  الي��ادي  لدعم 
كوادر فنية وارشاف مبارش من الشف 
العام ومدير الشوع ليعطي نتائج جيدة 

جدًا بواسطة العوائل الفلحية.

نسبة انتاج كبيرة
منوها: ان العدد الوجود يصل ال 170 
هلذا  دع��م  النتسبني  وجعلنا  شخصا، 
فارق  هناك  النتاج  نسبة  وان  الشوع، 
وصلت  ال��ايض،  العام  انتاج  مع  كبر 
 500 ال  طنا   450 من  النتاج  نسبة 
مافظة  ف  الحلية  الس��واق  ترفد  طن 
العديد  ال  باإلضافة  القدسة  كربلء 
لدينا  وكذلك  الخرى  الحافظات  من 
بالعتبة  خاصة  مبارش  بيع  كرفانات 

السينية القدسة.

للعتبة  العامة  الم��ان��ة  ت��ك��ون  وهب���ذا 
المام  بمدينة  متمثلة  القدسة  السينية 
ال��س��ني »ع��ل��ي��ه ال��س��لم« ال��زراع��ي��ة 
سامهت بشكل كبر بسد حاجة الواطن 
الكربلئي خاصة والعراقي بشكل عام 
من ناحية توفر النتاج الزراعي الحيل 
وعدم  جيدة  وبنوعية  مناسبة  وبأسعار 
الذي  اخلارجي  الستراد  عل  العتمد 

غزا البلد ف اآلونة الخرة.  
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بداية  مع  بدئ  الذي  البنامج  وشهد 
العام الدرايس الال، ف حفله اخلتامي 
وادارات  التفوقات  الطالبات  تكريم 
حضور  وس��ط  ال��ش��ارك��ة  الكليات 

اكاديمي واسع.
وح���رضت جم��ل��ة »الح������رار« حفل 
ممد  »هيام  السيدة  والتقت  اخلتام 
الركز  ف  النشاطات  مسؤولة  ام��ني« 
وقالت: »نظرا ألمهية الشباب الكبى 
باعتبارهم  منهم  الامعيني  وخصوصا 
الشحية الثقفة والواعية لبناء الستقبل، 
ارتأى مركز الرشاد الرسي الهتمم 
برنامج  خلل  من  الهمة  الشحية  هبذا 
ويعمل  السنة،  مدار  عل  يقام  جامعي 

عل كيفية بناء الذات وارادة الشخصية 
من خلل العتمد عل الانبني الفكري 
والعقائدي اضافة ال السلوكي باعتباره 
اساس انطلق الياة وسلوك النسان 

وتعامله مع اهلل )عز وجل(«
الذي  برناجمه  ف  الركز  »عمَد  وتابعت 
بالعتمد  وطالبة   طالب   )700( ضمَّ 
نبينا  هبا  جاء  التي  والبادئ  القيم  عل 
الكريم والتي هي الساس التي ينطلق 
منها النسان لبناء ذاته وصول ال ارقى 
وافضل الهداف السامية التي هلا قيمة 

كبرة ومهمة للفرد والجتمع«.
»شهلء  الس��ت��اذة  بينت  جانبها  من 
الركز  استشارية  ال��ده��ش«  داوود 

علوم  ت��رب��ي��ة  كلية  ف  وال��ت��دري��س��ي��ة 
عنوان  حل  »البنامج  ان  ال��رصف: 
)معا لنرتقي( والذي انقسم ال قسمني 
وحل  الس��ت��ش��اري  ال��ان��ب  الول 
واهلدف  شخصية«،  »كونرتول  عنوان 
منه هو تكوين الذات للطالب الامعي 
من  جمموعة  خ��لل  من  به  والرت��ق��اء 
ال��وض��وع��ات الرش��ادي��ة والرسي��ة  
التي تص  النفسية والمور  ال  اضافة 
الطلبة ك�فئة شابة، وقد بدأنا بالبنامج 
حصول  بعد  الدرايس  العام  بداية  منذ 

موافقة  رئاسة جامعة كربلء الوقرة«.
من  النتهاء  »بعد  الدهش:  واضافت 
اللجنة  وضعتها  التي  المتحانات 

بحضور شخصيات دينية واكاديمية..
مركز االرشاد االسري يكّرم الطالبات المتفوقات في برنامجه السنوي االول

»معا لنرتقي« شعار  اطلقه مركز االرشاد االسري في العتبة الحسينية المقدسة لبرنامجه السنوي الجامعي 
االول الذي اقيم في جامعة كربالء، وبمشاركة )700( طالب وطالبة من اربِع كليات هي كلية )القانون، العلوم 

 تقرير: ح�شنني الزكروطي - ت�شوير/ احمد القري�شياالنسانية، السياحة الدينية، االدارة واالقتصاد(..
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الختبارات  واجراء  للبنامج  النظمة 
اخلتام  حفل  ف  الركز  كّرم  هلم  النهائية 
شهادات  ووزع  التفوقات  الطالبات 
ف  الشاركة  والكليات  للطلبة  تقديرية 
حديثها  الدهش  وختمت  البنامج«، 
بالشكر والمتنان لرئاسة جامعة كربلء 
الذي  البنامج  استضافت  التي  الغراء 
مبينة  الامعات«،  الول ف  للسنة  اقيَم 
الرسي  الرش���اد  مركز  »ك���وادر  ان 
اكب  البنامج بشكل  تطوير  عازمة عل 

ف  العاهد  و  الامعات  بقية  ليشمل 
عموم العراق«.

كلية  من  رعد  زينب  الطالبة  قالت  فيم 
هكذا  مثل  »اقامة  ان  النسانية:  العلوم 
يعمل  ألنه  المهية  غاية  ف  يشء  برامج 
عل بناء ذات الفرد وكيفية التعامل مع 

الرسة والخرين«.
استفادة  م��دى  عن  الطالبة  واج��اب��ت 
»حقيقة   : قائلًة  البنامج  من  الطلبة 
البنامج اضاف لنا اشياء كثرة ومكملة 
ان  ونامل  نمتلكها،  التي  للمعلومات 
ب�اقامة  القدسة  السينية  العتبة  تستمر 

بنفس  ارشادية  و  توعوية  برامج  هكذا 
الوقت«.

عبد  حبيب  صافني  الطالبة  شاركتها 
بالشكر  نتقدم  ان  نحب  »بداية  ع��يل: 
الزيل لركز الرشاد الرسي والكوادر 
العاملة فيه لا قدموه لنا منذ بداية العام 
اجيابيا  تأثرا  اعطى  وال��ذي  ال��درايس 
ونأمل  الخرين،  مع  التعامل  كيفية  ف 
الرشادية  البادرات  هذه  تستمر  بان 
الامعيني  للطلبة  الميلة  التوعوية  و 
للفرد  كبرة  امهية  من  هلا  لا  عام  كل  ف 

والجتمع«.  
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ـــــــــف احلــــــاقــــــِد ـــــــــت المــــــــــــــام بــــــرغــــــم ان ان
ـــطـــفـــى ــــة بـــــعـــــد طـــــــه املـــ�ـــش ــــف ــــي انـــــــــت اخلــــل
ــــــوم خــــــــم قــــــــد اأتــــــــى ــــــي هــــــــــذا الــــــــبــــــــالغ ب

ـــة  ـــع ـــي ـــب ب الــــــعــــــلــــــي  اهلل  ــــــك  خــــــ�ــــــشّ ــــــــد  ق
ــــــِه نـــــحـــــن الـــــتـــــزمـــــنـــــا بـــــالـــــكـــــتـــــاب وعــــــدل
ـــة ـــوط ـــش ـــ� ـــب هـــــــــذي َيــــــــــــدي بــــ�ــــشــــفــــائــــهــــا م
ـــي ـــه ـــت ـــن ت ل  ـــــعـــــة  ـــــي ب ـــــــا  ـــــــذه خ ــــــــــــــولي  م
مــــقــــعــــٍد يف  ـــــم  ـــــك ـــــاِئ ـــــق ـــــل ب ــــــــا  ــــــــاوؤن ــــــــرج ف
حـــلـــيـــفـــهـــا ـــــــواك  �ـــــــش ل  ــــــــة  ــــــــام الم مـــــنـــــك 
ــــس حمــــّمــــد ــــفــــ� ـــــــــت ن اأاأبــــــــــــــــا املــــــــــــــــروءة ان
يــــــــا فـــــخـــــر كــــــــل املــــ�ــــشــــلــــمــــني وعـــــــّزهـــــــم
ـــــنـــــا ـــــّي ـــــــــــت ول ـــــري ان ـــــه ـــــط ـــــت يــــــــا اآيــــــــــــــة ال
او�ــــــشــــــافــــــه يف  الــــــــــقــــــــــران  ــــــــا  ــــــــه اّي ــــــــا  ي
عــــــبــــــادِه ـــــــــــوَق  ف اهلل  ـــــــــور  ن لـــــ�ـــــشـــــَت  اَو 
مــــظــــفــــرًا احلـــــــــــــروِب  كــــــــّل  يف  ــــَت  ــــش ــــ� ل اَو 
ـــــــا بـــــالـــــهـــــم بـــــعـــــد الــــــنــــــبــــــّي تـــــخـــــاذلـــــوا م
ــــافــــه او�ــــش يف  اخلــــــلــــــِق  بـــــــاأدنـــــــى  وَر�ـــــــشـــــــوا 
ـــا ـــه ـــم ـــي زع انـــــــــــَت  الرواح  ـــــــَك  ـــــــال م ـــــــا  ي
ـــــــِك حــــولــــُه ـــــــالئ ـــــــــراُف امل ـــــــــش ـــــــوُف اأ� ـــــــط وت
ــــُر املــــتــــطــــهِّ �ـــــشـــــعـــــيـــــُدَك  الـــــ�ـــــشـــــالم  وادي 
ـــــقـــــديـــــ�ـــــسُ انــــــــت عــــــزاوؤنــــــا يــــــا اأّيـــــــهـــــــا ال
ــــرِد ــــم ــــت م غــــــــــــادرٍ   ِمــــــــــــْن  ـــــة  ـــــرب �ـــــش ـــــــي  ه

ـــــــاء حُمــــــّمــــــد ـــــــي ـــــــب وو�ـــــــــشـــــــــّي خـــــــــــرِي الن
ــــــــواحــــــــِد ال احلــــــكــــــيــــــم  اهلل  ــــــــن  م نــــــ�ــــــس 
ـــــد ـــــاأنـــــنـــــا بـــــاحلـــــاقـــــديـــــن احُلـــــ�ـــــشّ ـــــــا �ـــــش م
ــــِد كــــمــــقــــل الـــــــعـــــــاملـــــــني  رقــــــــــــــاب  يف  هـــــــــي 
املــــهــــتــــدي درب  ـــــاُح  ـــــب ـــــش ـــــ� م ـــــا  ـــــن ـــــيُّ ـــــل وع
ـــــــــا �ــــشــــيــــدي ـــــــم ي ـــــــك ـــــــولئ ـــــــودة ب ـــــــق ـــــــع م
ـــــُد بــــــالــــــول مــــــن مــــولــــدي ـــــش ـــــ� قــــــد كـــــنـــــُت اأن
املـــقـــعـــِد ذاَك  بـــــ�ـــــشـــــدِق  املـــــلـــــيـــــِك  ِعــــــنــــــَد 
ــــــــــَت ال�ــــــشــــــا�ــــــسُ لــــفــــرعــــهــــا واملــــبــــتــــدي ان
ــــــــِه املــــــتــــــفــــــّرد ــــــــال ــــــــم ـــــــِه وك ـــــــاِل ـــــــجـــــــم ب
ــــــــنَي الــــــُعــــــّبــــــِد ــــــــن ــــــــوؤم وامــــــــــــــــرَي كـــــــــــّل امل
تــــــــــردِد دون  نــــــــهــــــــواَك  اتــــــــــى  ـــــــل  ه ـــــــا  ي
ــــدي ــــت ــــع اأفـــــــهـــــــل يـــــدانـــــيـــــك الـــــ�ـــــشـــــقـــــّي امل
وتــــــ�ــــــشــــــعُّ مـــــــن بـــــــني الـــــــــــــورى كــــالــــفــــرقــــد
ــــِد ــــن ــــه ُم كــــــــــّل  ذلَّ  ـــــَك  ـــــِف ـــــي ـــــش � وبـــــــحـــــــدِّ 
لأحـــــمـــــِد الـــــــوزيـــــــر  انــــــــت  َدَروا  مــــــا  اأَو 
ـــِد ـــج ـــش ـــ� ـــع ـــال اأفـــــــهـــــــل تـــــ�ـــــشـــــاوى فــــحــــمــــة ب
ـــدي ـــت ـــق ــــا بـــــــــامـــــــــِرَك ت ــــه ــــق ــــال فــــــــبــــــــاإذن خ
ــــــنَي لــــــــــــنــــــــــــوِرِه املـــــــتـــــــوّقـــــــِد ــــــل مــــــتــــــبــــــّت
الأ�ــــــشــــــُعــــــِد ــــــــلَّ  ك ــــــــــاَق  ف ــــــد  ق ـــــــرِه  ـــــــه ُط يف 
ـــِد ـــه ـــش ـــ� ـــت ـــش ـــ� ُي مل  املـــــــــحـــــــــراِب  يف  اإّلك 
ــــــِد َغ ربــــــــــَك يف  ـــــَد  عـــــن فــــيــــهــــا  َفـــــــــــزَت  قــــــد 

ها القرآُن ال�شيخ م�شر ال�شحافيا ايُّ
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» جئُتك يا ذا الجالل واإلكرام«» جئُتك يا ذا الجالل واإلكرام«
جاَل فكري  حول وجداين ووجودي، فما وجدت اأجمل 
بخاطري  العدم"  من  الوجود  "اأوجد  َمــْن  جمال  ِمــْن 

حمطات من �َشفر احلياة..
اأراها قد انق�شت على �شعادتي ، حطمت مدائن اأفراحي 
 ، اأيامي  حــالوِة  على  اقتاتت   ، زهــوري  جمال  �شرقت   ،

و�شعت على كاهلي اأثقاًل من الأحمال،
اجلــراح  اأعماق  من  الآتية  احلــزن  ريــاح  ع�شفت  كلما 
الربيع  ن�شائم  الهموم؛ هبت  من  وابال  علّي  لت�شقط    ..
ليطل  والطماأنينة.  الــدفء  ملوؤها  حنونة..  باأحلان 

الأمل، ب�شوته الهادئ احلنون .
خذ مني هذه الن�شمة لعلها تطفئ �شمعة احلزن والأمل، 
مللٌت من وجودها الذي يرافق ليايل احلزن واحلرمان.. 
ليزهر �شوء القمر امل�شتاق اإىل نور ال�شم�س، �شوق الورود 
اإىل قطرات املطر، �شوق ال�شباح لأنغام الع�شافري ، �شوق 
بر  اإىل  اخلائف  �شوق  الب�شاتني،  حقول  اإىل  الن�شيم 

الأمان، �شوق العا�شُق  لنظرِة مع�شوقه ..
حروف تتدفق والقلم يف حرية والورق يتاأمل .. جئتك 
الزمان..  اأوجــاع  من  جريحا  والإكـــرام،  اجلــالل  ذا  يا 
اإليك يا جبار، لأنك وحدك عامل باحلال، حبك  اأبوح 
القلوب،  وحياة  احلياة  روح  هو  والوجدان،  القلب  مالأ 
 ، النجاة  طريق  عندك  واأنت  طريقك  عن  ابتعد  كيف 
ها اأنا عا�شق لأوليائك حممد واآل حممد عليهم ال�شالة 
وال�شالم  كما اأمرتني ، فاأحلقني بهم يف الدنيا والآخرة 
مقعد  يف  عندك  وجماورتهم   ، �شفاعتهم  حترمني  ول 

�شدق عند مليك مقتدر.
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ال�شيد حممد ر�شا ال�شلمان 
» فيُض الرسالة في فناء »خديجٍة«

ـــهـــاء ــــ ــــاة ب ــــي ــــح ـــــ ــــي ال ـــــ ة ف ـــن الـــــــــــنـــــبـــــوَّ ــــ ـــك ــــ ـــش �

ـــــال حتـــيـــطـــهـــا ـــــجـــــب ــــــ ــــكــــة وال فـــــــــــي اأر�ـــــــــــــس مـــــ

رت ــــجــــذَّ ـــــ ت الـــــــعـــظـــيـــم  الـــــــــخــــلــــد  وردة  يــــــــــــــا 

"خديجٍة" ـــــاء  ـــــن ف يف  الـــــر�ـــــشـــــالـــــة  فــــيــــ�ــــس 

"حممٍد" عـــــــرو�ـــــــس  يـــــــا  ــــكــــة  مـــــ ــــنــــت  بـــــ يـــــــــــا 

ــــًا ب ــــرُّ ــــق ـــــــوفـــــــاة ت ــــي ال ـــــ ــــي ف ــــع ـــــ اأجـــــــــــريـــــت دم

ين ــــع تــــ�ــــشــــدُّ ــــي ــــرف ـــــ ـــــنـــــور ال ــــــ ـــة ال ـــش ـــ� ـــب ــــ ــــا ق ـــــ ي

حـــــيـــــث الـــــ�ـــــشـــــريـــــح ولـــــيـــــ�ـــــس يـــــ�ـــــشـــــرج عــــنــــده

ـــنـــت ــــ ـــزيَّ ــــ ــــنــــان ت ــــجـــــ لـــــــــكـــــــــنَّ فـــــــــــــــــردو�ـــــس الـــــ

ــــي ــــت ــــرام ـــــا جـــــــــــذور ك ـــــــي لـــــــــمــــثــــلــــك يــــــ روحــــــــ

ـــاء ـــطــــ ــــ وعــــ ـــدٌة  ــــ ـــي ــــ ـــق ــــ ع "الــبـتـول"  اأمُّ 

ـــه �ـــشـــــــمـــــــاء ــــ ـــت ــــ ـــش � ـــدَّ ــــ ـــيـــــــ�ـــس حـــــــــــبـــــــًا ق ـــفــــ تــــ

ـــاء ـــيـــ�ـــش بــــ بـــــــ�ـــشـــمـــة  "طـه"  وجـــــــــــــه  ــــي  ـــــ فـــــ

ـــراء ــــ ــــ ــــواه حــــ ـــــ ــــت ـــــ ـــــ ـــى واح ــــ ـــلَّ ـــجــــ ــــ نــــــــــــــــــــــــوٌر ت

ولء ــــاب  ـــــ طـــــ ـــه  ــــ ـــي ــــ ف لـــــــــطـــــــــٍف  ـــه  ــــ ـــن ــــ ك يــــــــــــــا 

"الزهراء" ـــــــا  ـــــــن اأمُّ تـــــــبـــكـــي  حـــــــــيــــث  ــــن  ـــــ م

ـــاء ـــكــــ ــــ ــــة وبــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاًل اأنَّ ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ـــعـــــــب ل ــــ ـــ�ـــشِّ ـــلــــ لــــ

ـــواء ــــ ــــ ــــ ـــديـــه ل ــــ ـــت ــــ ـــه ــــ ـــٍل ي ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ـــل ل ـــديــــ ــــ ـــن ــــ قــــ

والأبـــــــنـــــــاء "الآل"  حـــــــــيــــث  الـــــــــخــــلــــد  ــــي  ـــــ ف

ـــقـــاء ــــ ـــــاب ل ـــث طــــــ ــــ ـــي ــــ ــــا حـــــــــبـــــــــًا ح ــــه ـــــ ــــدي ـــــ اأه
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رسائُل شاحبة
اأ.د. وليد �شعيد البياتي

وخطوٌط زرقاَء.. كو�شٍم عنيْد
وحــروٍف تقــوُل: �شباُح اخلــرِي اأيها 

ال�شعيْد
ففكرُت .. مهاًل كان ذاك ا�شُم اأبي

واأنا الوليْد
وقراأُت حكايا عن دروٍب 

بالطها جثٌث
و�شواٍق من دماِء الوريْد

وقراأُت 
عن �شظايا
عن �شبايا

عن جراٍح ل تناُم
اأو قروْح ل تبيْد

َفبكيُت لأنها من وطني
ذاَك اجلريُح

القريُب البعيْد
وبنَي ال�شطوِر راأيُت املنايا

اأ�ْشراُبها من ِدماٍء
وفوَق الدماِء تراٌب

هذا ال�شباح
ا�شتيقظ النوُر من جديْد

ف�شحكُت 
وح�شبت انه يوُم �شعيْد

لكنه كما يف كِلّ يوٍم جاَء باحلزِن
والَقهُر حاٌل �شديْد

َنَظرُت وقد
اإ�شتوطنت ر�شالٌة �شندوَق الربيْد

�شاحبٌة كبقايا ليمونٍة
وعليها طابٌع فريْد!!

يف الطابِع نخلٌة
وحتَت النخلِة نهٌر عتيْد

وعنوانها:
من بغداد عا�شمة الدنيا

اإىل ذلك الغائب عنا..
اإىل احلبيِب الوليْد

ويف رعدٍة هّزت اأ�شابعي فتحت الَظرَف
ووجدُتها نائمًة يف �شكوِن ال�شهيْد

ورقٌة بي�شاَء كال�شبِح

وفوق الرتاِب احلديْد
وَخلَف احلروِف حراٌب

راٌخ، وبكاٌء  و�شُ
من ر�شيٍع اأو وليْد
وقراأُت َعْن طغاٍة
يتنا�شلوَن كالَعَفِن

َعْن حكوماٍت ل تبيْد
عن ُعرو�ٍس او ُملوٍك

عن ُجباٍة .. اأو ُحفاٍة
ُملُكُهْم ُمْلٌك َمديْد
قراأُت ... وقراأُت

وما زلُت يف طياِت احلروِف
اقراأُ من هنا اأو ها هنا.. واأعيْد

وقلبُت يف خفايا ال�شطوِر
اأبحث عن وقعٍة اأخرى

عن �شرعٍة اأخرى
عن مزيْد!!

هل كان �شباحي �شعيدًا؟
اأم اأنا يف ُجرٍح جديْد؟
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تراُث العلماء

أمّهية الكتاب :
� كم هو واضح من عنوانه  الكتاب  إّن هذا 
عليهم   الَبْيت  أْه��ل  تاريخ   « عن  يبحُث   �

السلم «.
والراد هبم النبّي األعظم صل  اهلل  عليه  وآله  
وسلم ، وابنُته فاطمة الزهراء عليها  السلم ، 
واألئمة اِلّثنا عش عيّل وأولده األحد عش 

عليهم  السلم.
 ، الكتاب  هذا  ال  األسانيد  تّعددْت  وقد 
ف  والببليوغرافيا  الفهرسة  علمء  واختلف 

نسبته ال مؤلٍِّف معنّي.
ل   ، الختلف  وه��ذا   ، التعّدد  ذلك  لكّن 
مقاطَع  فنجُد   ، شيئًا  النّص  وحدة  ف  يؤّثرا 
بَعْينها ترُد ف الروايات ، عدا ما يوجد مثله 
تلك   � التعدّدة  النسخ  بني  الختلف  من 
الختلفات الضئيلة التي ل خيلو منها كتاٌب 

� مّما ل خيرُج النّص معها عن » الوحدة «.
واذا جعنا بني تلك اُلمور :

األئمة  ال  وانتهاؤها  األسانيد  تعّدد   �  1
األربعة الباِقر والصاِدق والِرضا والعسكرّي 

عليهم  السلم.
مؤّلٍف  ال  الكتاب  نسبة  ف  الختلف   �  2

معنّي.

3 � وحدة النّص.
أّن   : وهي   ، مهّمٍة  بحقيقٍة  نقطَع  أْن  أمكننا 
منذ   ، الزمن  م��دى  عل   � ك��ان  النّص  ه��ذا 
مّتحدًا  نّصًا   � اآلن  وحتى   ، وتأليفه  إنشائه 
إماٌم  تلّقاُه   ، متداَوًل   ، مفوظًا   ، متوارثًا   ،
ال  عليهم  السلم  األئّمة  وألقاُه   ، إمام  عن 
، وتناقلُه أعلم  اُلّمة  ، وتداَوَلْته  أْصحاهبم 

الؤّرخني ، كم هو من دون تبديل.
وهذه القيقة ، نجُدها ملموسًة ف الكتاب 
النبّي  بأعمر  يرتبُط  ما   : ألّول  فصله  ف   ،

واألئّمة عليهم  السلم.
من  ال��ن��ّص  ع��ل  ع��رض  م��ا  تلَفْينا  ولقد 
وتطاول   ، الزمن  ُبْعد  أَثر  عل  التصحيف 
 ، الهتمم  وقّلة   ، اهلَمم  وَضْعف   ، األّي��ام 
فحّققنا النّص بأفضل ما باستطاعتنا ، وقّدمنا 
ما يمكن العتمد عليه من النّص الضبوط ، 
بم يتلءم والقيقة الذكورة ، نّصًا ، متوارثًا 
 ، عليه  وحُياِفظوَن   ، فظوَنه  حَيْ األئّمة  كان   ،
 ، أصحاهبم  وتداَولُه   ، تعليمه  وُي��زاول��وَن 
 ، اإلسلمّي  التاريخ  خّصيصو  به  واحتفظ 

كنصٍّ مقّدٍس.
أْهل   « من  ُقْدسّيته  النّص  هذا  ويكتسُب 
الَبْيت عليهم  السلم « َخْر أئّمٍة هلذه اُلّمة.

سيرة اهل البيت عليهم السالم
 في التراث االسالمي

ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ال 
ألْهل  ما  المسلم 
عليهم  ال��َب��ْي��ت 
 السالم من مقاٍم 
في  ساٍم  مقّدٍس 
حيُث   ، اإلس����الم 
جعل اهلل موّدتهم 

أْجرًا للنبّوة 
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الَبْيت  ألْه��ل  ما  السلم  عل  خيفى  ول 
مقّدٍس ساٍم ف  مقاٍم  عليهم  السلم من 
اإلسلم ، حيُث جعل اهلل موّدهتم أْجرًا 
أْسأُلُكم  ل  ُقْل   ( تعال  قوله  ف   ، للنبّوة 
َة ف الُقرْبى ( ] اآلية  علْيِه أْجرًا إّل الَودَّ

)39( من سورة الُشورى )42( [.
فإذا وجبْت موّدهُتم ، فتجُب � بالرضورة 
��ه��م م��ن اهل��وّي��ات  � م��ع��رف��ة م��ا خي��صُّ
ف  الشخّصية ، حيُث تكون ِمفتاحًا للتعرُّ
 ، والذاتّية  العنوّية  َشْخصّياهتم  عل 
وَسَببًا   ، والروحّية  النفسّية  وسجاياُهم 
د من َنمر علِمهم  للّتصال هبم ، والتزوُّ
 ، هبم  للْهتداء  وطريقًا   ، ومعارفهم 

ك بُعْروهتم الُوْثقى. والتمسُّ
الؤلفات ف الوضوع :

 ، ال��وض��وع  ه��ذا  أمهّية  ي��دّل عل  ومّم��ا 
لدى أْعلم اُلّمة ، كثرة ما ُاّلف فيه فإّنا 
القّيمة  الؤّلفات  نجُد جمموعًة كبرًة من 
بتاريخ  مهّتمني  علمء  يراعُة  دبَجْتها 
وتصّدى   ، ال��ك��رام  وأئ��ّم��ت��ه  الس���لم 
يرتبُط  م��ا  خصوص  لذكر  مؤّلفوها 
بتاريخ األئّمة عليهم  السلم نرّتبها عل 

حروف العجم حسب أوائل أسمئها :
أخبار األئمة ومواليدهم لعفر بن ممد 
أيب   ، س��اُب��ور  بن  عيسى  بن  مالك  بن 

عبداهلل الفزارّي ، الكوّف الشيعّي.

ذكره النجايّش ف رجاله ) رقم 313 ص 
 1  ( الكنون  إيضاح  ف  وذكره   ،)  122
/ 40 ( وسّمى مؤّلفه : سعد بن مالك،  
عليهم  العصومني  تواريخ  ف  ُارج��وزة 

 السلم 
للشيخ مّمد بن اَلسن ، اُلّر ، العاميل 
) ت 1104 (،  ذكره ف الذريعة ) ج 1 
ص 5 � 466 ( و ) ج 9 ق 1 ص234 
العصومني  ت��اري��خ  ف  ارج����وزة   �  ،)
للسّيد   : السلم  عليهم   عش  الربعة 
ف   ، الاج  امر  ابن   ، السني  بن  ممد 
ف  ُارج��وزة    ، ببغداد  العطار  آل  مكتبة 
عليهم  عش  الربعة  العصومني  تاريخ 
 ، ممد  بن  مهدي  ممد  للشيخ   السلم 
اللقب بالصالح الُفُتون العاميل الغروي 
،  ُارجوزة ف تواريخ العصومني عليهم  
السلم  للشيخ مّمد بن طاهر السموي 
كتابا  ستني  من  لكثر  وغرها  النجفي، 

ذكرهم صاحب الذريعة ف موسوعته.
جمموعة مؤلفني للكتاب

نسبة  وهم  السيني  الحقق  ذك��ره  كم   
اإلم��ام  تأليف  من   ، نرص  ال  الكتاب 
أيب  ابن   ، الفريايب  عليه  السلم،  الرضا 

الثلج ، ابن اخلّشاب، اخلصيبّي
جاء عل ظهر النسخة الرتكية ، ما نّصه :
الرسول  آل  من  البيت  أهل  تاريخ  فيه 

 ، وأنساهبم   ، صل  اهلل  عليه  وآله  وسلم 
وكناهم ، وألقاهبم ، وقبورهم ، لعيل بن 
، سأله  اهلل عليه  الرضا صلوات  موسى 

عنه نرص بن عيّل الهضمي رحه  اهلل .
اإلمام  ال  منسوب  تأليفه  أّن  فظاهره 
به  اللتزام  لكّن  عليه  السلم،  الرضا 
عليه  السلم  الرضا  اإلمام  ألّن  يتّم؛  ل 
عليهم   آبائه  عن  النّص  ذلك  يروي  إّنم 

السلم.
ل   ، ُاخرى  طرق  من  النّص  رواية  وأن 
عليه  السلم  الرضا  اإلمام  فيها  يتوّسط 
فتنتهي ال الصادق والباقر عليهم  السلم 
ل  النّص  ذلك  أّن  عل  واضٌح  لدليل   ،

خيتص باإلمام الرضا عليه  السلم.
وكذا وجود ما يرتبط بوفاة المام الرضا 
تأّخر  من  وشؤون   ، نفسه  عليه  السلم 
ف  الرواية  خصوصًا   ، األئّمة  من  عنه 
عليه  السلم  العسكرّي  عن  الكتاب 
الرضا عليه  أّن اإلمام  دليل واضح عل 

 السلم ليس هو الؤّلف.
اما فصول الكتاب فكانت كاليت: 

صل  اهلل    ( النبّي  أعمر   : األّول  الفصل 
عليه  وآله ( واألئّمة ) عليهم  السلم( 

 الفصل الثان : ذكر أولد النبّي واألئّمة 
عليهم  السلم 

الّنبّي  ُاّمهات  أس��مء   : الثالث  الفصل 
واألئمة عليهم  السلم

واألئمة  النبّي  ألقاب   : الرابع  الفصل 
عليهم  السلم

واألئّمة  النبّي  ُكنى   : اخلامس  الفصل 
عليهم  السلم

واألئّمة  النبّي  قبور   : السادس  الفصل 
عليهم  السلم

واألئّمة  النبّي  أبواب   : السابع  الفصل 
عليهم  السلم.

تاريخ اأهل البيت عليهم ال�شالم
املوؤلف: رواية كبار املحّدثني واملوؤّرخني

املحقق: ال�شيد حممد ر�شا احل�شيني
املو�شوع : �شرية النبي )�س( واأهل البيت )ع(

النا�شر: موؤ�ش�شة اآل البيت عليهم ال�شالم لإحياء الرتاث ـ قم
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ٌل لضمير الشعب المثقف ممثِّ
اختلفت مواقف الثقفني العراقيني عل وجه اخلصوص اجتاه 
أطيافها من  التي تشكلت  الديثة  الدولة  ف  مثقف  بناء جيل 
ثقافات متعددة وأخرى متخصصة  من القضايا واإلشكالت 
الذي  للبوز  يسعى  من  فمنهم   ، الال  جمتمعنا  يعيشها  التي 
، ومنهم من  الساحة  والتواجد عل  الشهرة  لنفسه  قد يضفي 
يدعي الدفاع عن الوضوعية والقيم القيقية أو القيم الفتقدة 
أو  للسلمة  إيثارًا  الواقع  من  هيرب  من  ومنهم   ، الجتمع  ف 
أو  هياجر  بعضهم  جتعل  قد  التي  الواجهة  عل  القدرة  عدم 
أيًا  بسلطة  التحق  من  ومنهم   ، أو خارجيًا  داخليًا  نفسه  ينفي 
من  وما حتمل  بالثقافة  التزم  من  ومنهم   ، السلطة  هذه  كانت 
قيم، وضحى بالال والشهرة والنصب والكانة والاه والعمر 
واألهل من أجل هذا اللتزام. فتولدت علقات غر طبيعية 
العراق،  هذه العلقة ليس فيها أي  بني الثقف والسيايس ف 
نوع من التوازن الفكري فالثقف يسعى لبناء بنية حتتية لثقافة 
الثقفني  من  الرواد  عليها  حافظ  لثقافة  مكملة  رصينة  عراقية 
الجتمع  لسرة  والخططة  البجمة  الثقافة  حكومة  انف  رغم 
طبيعية  إل  طبيعية  غر  من  العلقة  حتول  وألجل  والشعب 
والسيايس  الثقف  بني   إجي��ايب  تفاعل  علقة  إل  ثم  ومن   ،
التغير ف  ،سيسهم بكل تأكيد ف حتقيق جزء مهم من عملية 
عراقنا وثم النهوض بالجتمع ، وصنع تاريخ  مثقف ومعارص 
الثقافة  جتنيد   ورفض  الشعب  لضمر  ممثِّل  الثقف  باعتبار   .

حيتاج  حتديدًا  الجال  هذا   ف  التحزبية   الرصاعات  ميدان  ف 
جمتمعنا  لعدد من الفاهيم الثقافية الهمة التي تسهم ف تغير 
والتسامح  للنسانية  احيانا  والفتقد  البائس  العراقي  الواقع 
يمكن  التي  الفاهيم  من  آخر  وعدد   ، والتعددية  والح��رتام 
والديمقراطية  والعدالة  كالعقلنية  فيها  تؤثر  أن  للثقافة 
ترتكز  التي  الفاهيم  ه��ذه  خ��لل  ،فمن  اإلنسان  وحقوق 
عليها الثقافة بصورة عامة تسهم ف حتقيق التطور والتقدم ما 
مهم  دورا  للعراق  القائد  السيايس  حياة  ف  الثقف  دور  جيعل 
باإلسهام ف ترسيخ تلك الفاهيم الوهرية ، لكون الثقف له 
علقة وطيدة بالجتمع بشكل عام كالوعي والنقد، وهذا من 
شانه ترسيخ البادئ السامية ف الدين والدنيا ، وتكون معرفة 
غر  النتمءات  عن  تبعده  وطنية  معرفة  بلده  اجتاه  الشخص 
الشعية واهلدامة والعمل ضد الوطن، هنا يكمن بيت القصيد 
التوعية والثقافة وهذا ل يمكن حتقيقه ما ان تكون علقة  ف 
حقيقية بني السيايس والثقف . من هنا ندعو الكومة ال  ان 
تبز دور الثقف ل ان هتمشه وان تدخله العملية السياسية ل 
ان جتهضه .وان متنحه الدور الريادي ف كل أوجه السياسة ، 
لن الثقف ومن خلل النقد يبز الكثر من النحنيات اخلاطئة 
لبعض ممن دأهبم الربح الرسيع من خلل السلطة واستغلل 
ال سياسة جتارية لني  الوطن  بناء  مناصبهم وحتويل سياسة 

الال فقط ول غرة عل العراق والعراقيني . 
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تحدَّ نفسك
الياة مليئة بالتاعب والتحديات وحتتاج لقلب صبور وعقل 
مدبر. حتّد نفسك وجد الوسيلة الناسبة لل الزمات التي قد 

تطرأ عل يومياتك بني الني واآلخر .
بظروف صعبة عليك كأب  ان متر  الجتمع لبد  نواة  الرسة 
الظرف  يناسب  بم  وتطويرها  حايتها  واجب  كأم  وعليِك 
الذي متر به. حتدوا أنفسكم وجدوا الوسيلة السلمية للخروج 
بأرسكم ال بر المان . الختيار من أهم صور قوة الشخصية 
اخليار  عن  ابحث  و  اخليارات،  بأزقة  تضيع  نفسك  لتدع 
الناسب لتحقيق هدفك. حتّد  نفسك وازرع هبا القوة الناسبة 
حتدوا  ايديكم  بني  امانة  اطفالكم   . الكبوات  من  لتحصينها 
من  يستطيعون  يمثلكم،  مستقبل  منهم  واصنعوا  انفسكم 
مقاومة  يمكن  كيف  وعلموهم  الظروف،  مواجهة  خلله 
النجاح والفشل.  الدنيا كل يشء وارد  مرارة الياة . ف هذه 
فالسبيل  لنجاحك  صحيحة  انطلقة  منه  واجعل  فشلك  حتّد 
كنت  اذا   . الفشل  عل  التغلب  اله��داف  لتحصيل  الوحيد 
غر قادر عل مقاومة ما حيدث حولك تعلم من َمْن هم أكثر 
خبة - الجداد والباء - فالتاريخ الرسي والجتمعي ميلء 
بالتجارب الناجحة من خلهلا يمكن اخلروج بحلول ناجعة 

قادرة عل حل العقد .
مواجهة  عل  القدرة  يعطيك  منيع  حصن  الفكرية  السلمة 
تتسبب  قد  التي  الشكلت  اهم  عل  والنتصار  الظروف 

بإرباك غر مسموح ، إما ان تكون او ل تكون .
كن صبورا بمقدار تعجز الهمت الصعبة عن امخاد نار مهتك، 
الوقوع  لتجنب  الوحيد  السبيل  يعد  بالواجهة  الثبات  فان 

باخلطأ.
ف  مكانًا  له  تدع  ول  اخلوف  من  روحك  وامنع  نفسك  حتّد 
قلبك فاخلوف اهم مفاتيح اهلزيمة وابسط طرق اخلسارة كن 
شجاعا بمواجهة خماوفك فهي السبيل الوحيد لتحقيق مرادك 

بإرادتك الصلبة ورؤيتك النفتحة .
ابق ف دوامة التحدي وكلم واجهتك الياة بقسوة واجَها بم 
يكفي من المس كي تتمكن من التغلب عليها لتكون انسانا 

ذا قيمة، فقيمة الرء بم يقدم ل بم يأخذ .
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د.حيدر حاتم العجرش

العوامل  أق��وى  م��ن  الشخص  أرسة 
اخلارجية التي تؤثر ف تكوين شخصيته 
وتتحكم ف سلوكه ففيها يمرس جتاربه 
وعنها  خ��بات��ه  يستمد  ومنها  األول 
يقتبس العادات والتقاليد ويعرف معنى 
هذا  ف  األرسة  ودور  والصواب  اخلطأ 

الجال يفوق ما عداه لسببني :
خلل  بأرسته  الفرد  اتصال  إن   : أوهلم 
ل  مطلق  ات��ص��ال  ه��و  األول  طفولته 
علقات  تتخلله  ول  انقطاع  يعرتيه 
تأثر األرسة  تأثرها  تعارض ف  أخرى 

أو حتد منه . 
ما  أول  عيناه  تتفتح  الطفل  أن   : ثانيهم 
تتفتحان عل جمتمع أرسته فهو هيل عليها 
بشخصية غضة مهيأة للطفل والتشكيل 
نفس  ف  األرسة  ترتكه  ما  فإن  ,ولذلك 
األول  طفولته  ف  األخص  وعل  الفرد 
األغ��وار  ف  يرسب  ال��داث��ة  سن  وف 
ويستقر ف األعمق ويلزمه طيلة حياته 
ويؤثر إل حدكبر ف سلوكه سواء كان 

الفرد واعيًا لذلك أو غر واع . 
تكون  وقد ل  تكون سوية  قد  واألرسة 
األحوال  غالب  ف  الشخصية  واستواء 
ف  وخللها  األرسة  باستواء  م��ره��ون 
هذا  أن  ,غر  باختلهلا  مرتبط  الغالب 
الكم مبناه الغلبة ل التعميم والرجحان 
يقيض  أن  الحتم  من  فليس  اليقني  ل 
استواء  إل  حال  كل  ف  األرسة  استواء 
الشخصية ول أن يؤدي اخللل ف األول 
الكم  عممنا  ولو  الثانية  اختلل  إل 
العوامل  سائر  بذلك  ألهدرنا  وأطلقناه 

التي تؤثر ف تكوين الشخصية وتتحكم 
سوية  األرسة  وتعتب  الفرد  سلوك  ف 
أبرزها  معينة  مقومات  هلا  توفرت  إذا 
األبوين  واستقامة  والصلبة  التكامل 
السليمة  الرتبية  ب��أص��ول  والتزامهم 
واعتدال حجم األرسة واستواء وضعها 
القتصادي فإن أصاب اخللل واحدًا أو 
األرسة  اهتزت  العنارص  هذه  من  أكثر 
عل  ذل��ك  وانعكس  كياهنا  وتلخل 
وبات  سلوكهم  وعل  أبنائها  شخصية 
ف  ويسقطوا  ينحرفوا  أن  الحتمل  من 
فأثرها  األبوين  واستقامة  الرذيلة.   حأة 
واضح ل حيتاج إل برهان فاإلنسان ف 
أبويه  إل  دائًم  يتطلع  وحداثته  طفولته 
عل أهنم مثل أعل يعتز به وقدوة ينهج 
قال  قبل  ومن  خطاها  ويرتسم  هنجها 
األوائل كل فتاة بابيها معجبة وقد يكون 
قبيحًا  مثل  أحدمها  أو  كلمها  األب��وان 
العاكفني  من  يكونا  كأن  سيئة  وق��دوة 
عل الواد السكرة أو الخدرة أو يكون 
الدين واخللف بوجه عام  اممن يزدرون 
وزنًا  ألحكامهم  يقيم  ول  هبم  يأبه  فل 
التكامل  عنارص  ل��ألرسة  تتحقق  وقد 

األبناء  شخصية  تضطرب  ذلك  ومع 
ويعوج سلوكهم لهل األبوين بأحوال 
الرتبية الصحيحة فمثًل قد يعان األبناء 
من الشعور بالرارة واخلذلن لا يلقونه 
وقد  وحتقر  ازدراء  من  األرسة  داخل 
لا  والتوجس  باخلوف  شعورا  يعانون 
يناهلم من األبوين من قسوة بالغة وأذى 
األبناء  أو شعور  بالق والباطل  متصل 
األبوين  تفرقة  بسبب  والغرة  بالقد 

لغر علة بني أبنائهم . 
شعور  م��ن  األب��ن��اء  بعض  يعان  وق��د 
الدائم  لرماهنم  والقصور  بالنقص 
أن  منهم  ظنًا  القدرة  مع  يشتهون  مما 
الرضوخ لطالب األبناء ضعف وإفساد 
أو العكس أ ي رضوخ األبوين لنزوات 
أبنائهم وتلبية كل رغباهتم سواء كانت 
معقولة أو حقاء , هذا إضافة إل الوضع 
األرسة  عل  الكبر  وتأثره  القتصادي 
الوعي  وانعكاسه عل األبناء فلبد من 
العرف القائم عل األسس العلمية وعل 
من  الستمدة  الراسخة  والبادئ  القيم 
عليهم  البيت  اهل  ومن  العظيم   ديننا 

السلم.

كما تكون االس��رة 
يكون االطفال ..!؟
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 يرى علمء الجتمع أن القيم هي حقائق 
الجتمعي،  البناء  ف  األشياء  عن  تعب 
والملية  األخلقية  الجتاهات  وحت��دد 
أو حتى العرفية، فالتأكيد عل أمهية دور 
لدى  الجتمعية  القيم  تفعيل  ف  األرسة 
اآلب��اء  جهود  تتضافر  أن  جيب  الب��ن��اء، 
والرتبويني،  العلم،  وأه��ل  واألمهات، 

واإلعلميني.
ف  الصالة  األرسة  بناء  عل  للمحافظة   
 - تعال   - اهلل  أمام  أمانة  وهي  الجتمع، 
عل  جُيزى  فالرء  عنها،  مسؤولون  نحن 
فالتوجيُه  بأرسته،  التعلقة  القوق  تأدية 
ثم  أوًل،  األرسِة  نطاِق  ف  يبدُأ  القيمي 
فاألرسُة   . والجتمع  والدرسة  السجد 
َفيعرف  قيمه  الطفل  ُتكِسب  التي  هي 
َقى  اَلَق والَباطَل، واخلَر والَش، َوهو َيتلَّ
هذه القيِم دوَن مناقشٍة ف اعوامِه األول، 
وتتميُز  شخصيته،  عنارُص  تتحدُد  حيث 
وأخلقه،  سلوكه  عل  هويتِِه  ملمُح 
لذلك فإن مسؤولية عائَل األرسِة ف تعليِم 
واألخلق  الرفيعة،  القيم  وأولده  أهِله 
السعِي  عل  فقط  الرتكيز  وليس  السنة، 
م��ن أج��ل ال���رزق وال��ط��ع��ام وال���شاب 
تبني  ع��ل  األب��ن��اء  تعويد  ب��ل  واللباس 

أعمهلم  جيع  ف  والعدالة  العدل  مواقف 
ومواقعهم ومنذ الطفولة ألهنم سيكونون 
من  والعدل  الستقبل   وآباء  الغد  رجال 
يمكن  وبالعدل  العادل،  فهو  اهلل  صفات 
القضاء عل األحقاد والضغائن والفساد 
بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر   َ اهللَّ )إنَّ  تعال:  وقال  اهلل، 
)النحل:  الُقْرَبى(  ِذي  وإيَتاِء  واإلْحَساِن 
بني  يعدلوا  أن  اآلب��اء  وع��ل  ه��ذا   ،)90
فيم  الب  نفوسهم  ف  ويرسخوا  أبنائهم 
التي  العملية  القيمة  هو  فالعدل  بينهم 
من  والفضائل  للقيم  اإلس���لم  أق��ره��ا 
الفرد  علقة  عظم  فاإلسلم  األع��مل، 
العلقة  وتلك  كل،  والجتمع  باآلخرين 
ف  السلم  لسلوك  الصحيح  اليزان  هي 
أساس  عل  وذلك  اآلخرين  مع  تعامله 

من العدل.
األبناء  متابعة  خلل  من  ل��ألرسة  ممكن 
وخاصة ف مرحلة الشباب أن تسهم بقدر 
أبنائها  لدى  القيم  وتعزيز  تنمية  ف  كبر 
وذلك من خلل استخدام أساليب عدة 
مستمدة من العقيدة اإلسلمية كالتوجيه 
متابعة  ىف  هل��م  واإلرش�����اد  وال��ن��ص��ح 
أفعاهلم،  وردود  وحواراهتم  تفاعلهتم 
ومواقفهم الياتية مع اآلخرين حيث أقام 

فريًدا  نظاًما  اإلس��لم 
أساس  عل  أبنائه  لرتبية 

عليهم  حيفظ  تكوينهم  أن 
كياهنم وحيقق التوازن الكامل بني 

طاقة  فيهم  تدمر  ل  بحيث  طاقاهتم 
انسجام  ف  كلها  تعمل  بل  الطاقات  من 
الثواب  طرق  خلل  من  ذلك  تام،ويأيت 
إحلل  أو  القيم  لرتسيخ  كآلية  والعقاب 
قيم جديدة مل قيم أخرى غر مرغوب 
هب��ا ع��ل ن��ط��اق واس���ع م��ن قبل اآلب��اء 
اخلصوص  وعل  التعلم  نظريات  وترى 
النظريات السلوكية بأن الثواب والعقاب 
ل يقترص أثرمها عل الستجابات العززة 
أثرمها  أن  بل  فحسب  عليها  العاقبة  أو 
يشمل الشخصية ككل، فتتكون السمت 

العامة والجتاهات والقيم. 
عل  اإلسلمي  الرتبوي  النهج  ويؤكد 
والعقاب  الثواب  بني  التوازن  رضورة 
الروايات  أكدت  حيث  األبناء  توجيه  ف 
مع  التعامل  ف  الع��ت��دال  عل  الكثرة 

األبناء فل إفراط ول تفريط.
ممود-  اسمعيل  فاطمة   - بحث   •

جامعة ديال: كلية الرتبية الساسية
• مركز البحوث والدراسات الجتمعية 

دور االسرة 
في تفعيل القيم

 االجتماعية لدى االبناء
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اإىل جانب هذا املوقف جند الإمام الكاظم عليه  ال�شالم اأجاز يف حالت ا�شتثنائية لبع�س �شيعته ممار�شة 
العمل يف اأجهزة الدولة ، فكان من بني الذين زاولوا عمل ال�شلطان اأحد اأ�شحابه الكبار وهو علي بن يقطني 
، واأقره الإمام الكاظم عليه  ال�شالم.  اأيام هارون  الوزارة  ، ومن�شب  اأيام املهدي  الذي توىّل ديوان الأزّمة 
وعبد اهلل بن �شنان الكويف ، وكان خازنًا للمن�شور واملهدي والهادي وهارون ، وهو ثقة جليل ل يطعن عليه 

يف �شيء .
، والأمر باملعروف  اإر�شاء قواعد احلّق والعدل  ، منها  واأ�شباب خا�شة  اأجاز عليه  ال�شالم ذلك مل�شالح  وقد 
والنهي عن املنكر ، وامل�شاركة يف دفع الظلم واجلور عن كاهل الأبرياء من املوؤمنني ، والإح�شان اإليهم وق�شاء 

حوائجهم ، وتفريج الكرب عنهم ، وفك اأ�شرهم كما هو م�شمون حديث زياد بن اأبي �شلمة املتقدم.
وقال الإمام الكاظم عليه  ال�شالم : » اإن قومًا ي�شحبون ال�شلطان يتخذهم املوؤمنون كهوفًا ، فهم الآمنون يوم 

القيامة ، اإن كنت لأرى فالنًا منهم « . واملراد بفالن هو علي بن يقطني ، لكنه كنى عنه تقية عليه.
وعن علي بن يقطني قال : » قال يل اأبو احل�شن مو�شى بن جعفر عليه  ال�شالم : اإّن هلل تبارك وتعاىل مع 

ال�شلطان اأولياء يدفع بهم عن اأوليائه « .
وقد طلب ابن يقطني من الإمام عليه  ال�شالم الإذن يف ترك من�شبه ، فلم ياأذن له ، واأجابه : » ل تفعل ، 
فاإن لنا بك اأُن�شًا ، ولخوانك بك عزًا ، وع�شى اأن يجرب بك ك�شرًا ، ويك�شر بك نائرة املخالفني عن اأوليائه. 
يا علي ، كفارة اأعمالكم الإح�شان اإىل اإخوانكم ، ا�شمن يل واحدة واأ�شمن لك ثالثة ، ا�شمن يل اأن ل تلقى 
اأحدًا من اأوليائنا اإّل ق�شيت حاجته واأكرمته ، واأ�شمن لك اأن ل يظلك �شقف �شجن اأبدًا ، ول ينالك حد 
�شيف اأبدًا ، ول يدخل الفقر بيتك اأبدًا. يا علي ، من �شّر موؤمنًا فباهلل بداأ ، وبالنبي �شلى اهلل عليه واآله ثّنى 

، وبنا ثّلث « .

موقفه عليه السالم من أصحابه ومواليه :
يوؤكد الإمام عليه  ال�شالم على �شرورة تعزيز مبداأ الأخوة الإميانية بني اأ�شحابه ، وي�شهم يف دعمهم وق�شاء 

حوائجهم وحتذيرهم من الفنت ، ودفعهم باجتاه التغذي مبائدة العلم واملعرفة.
اأ ـ تاأكيد مبداأ الخّوة :

حر�س الإمام الكاظم عليه  ال�شالم على تربية اأ�شحابه تربية دينية تعك�س روح الإ�شالم ومبادئه ، وقد 
مار�س الإمام عليه  ال�شالم دور الرتبية والتوجيه لإعداد اجلماعة ال�شاحلة والقاعدة املوؤمنة مبرجعيته 

محطات من سيرة االمام موسى بن جعفر عليه السالم
استثناءات..
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الفكرية والروحية.
عن اإبراهيم بن ها�شم ، قال : » راأيُت عبد اهلل بن جندب باملوقف ، فلم اأر موقفًا اأح�شن من موقفه ، ما 
زال ماّدًا يديه اإىل ال�شماء ودموعه ت�شيل على خّديه حّتى تبلغ الأر�س ، فلّما �شدر النا�س قلت له : يا اأبا 
حمّمد ، ما راأيُت موقفًا اأح�شن من موقفك. قال : واهلل ما دعوت اإّل لإخواين ، وذلك اأّن اأبا احل�شن مو�شى 
بن جعفر عليه  ال�شالم اأخربين اأّنه من دعا لأخيه بظهر الغيب ُنودي من العر�س : ولك مائة األف �شعف ، 

فكرهت اأن اأدع مائة األف �شعف م�شمونة لواحدة ل اأدري ت�شتجاب اأم ل « .
كما اأكد الإمام الكاظم عليه  ال�شالم على مبادئ الإخّوة الإميانية واإ�شاعة اأجواء املحبة والن�شيحة بعيدًا 
عن الأنانية وال�شتئثار والغ�س والغيبة والتهمة ، وذلك من خالل جملة تعاليم اإن�شانية وح�شارية راقية 

اأدىل بها لأ�شحابه.
عن عبد املوؤمن الأن�شاري قال : » دخلت على الكاظم عليه  ال�شالم وعنده حممد بن عبد اهلل اجلعفي ، 
فتب�شمت يف وجهه ، فقال : اأحتبه ؟ فقلت : نعم ، وما اأحببته اإّل فيكم ، فقال : هو اأخوك ، املوؤمن اأخو 
املوؤمن لأبيه ولأمه ، ملعون من اتهم اأخاه ، ملعون من غ�س اأخاه ، ملعون ملعون من مل ين�شح اأخاه ، ملعون 

ملعون من ا�شتاأثر على اأخيه ، ملعون ملعون من احتجب عن اأخيه ، ملعون ملعون من اغتاب اأخاه « .
ويوؤكد الإمام عليه  ال�شالم �شرورة ال�شعي لق�شاء حاجة الأخ املوؤمن وم�شاعدته واإجارته مبينًا ثواب هذا 

العمل وعقاب من ل يلتزم مبا يقت�شيه.
عن علي بن جعفر ، عن اأخيه اأبي احل�شن عليه  ال�شالم ، قال : » �شمعته يقول : من ق�شد اإليه رجل من 

اإخوانه م�شتجريًا به يف بع�س اأحواله فلم يجره ، بعد اأن يقدر عليه ، فقد قطع ولية اهلل عز وجل « .
وقال عليه  ال�شالم : » اإن هلل ح�شنة ادخرها لثالثة : لإمام عادل ، وموؤمن حكم اأخاه يف ماله ، ومن �شعى 

لأخيه املوؤمن يف حاجته « .
وكان عليه  ال�شالم ل يقت�شر على اإ�شدار الأحكام القولية ، بل ي�شعى اإىل ذلك من خالل �شريته العملية ، 
وخري دليل على ذلك اأياديه البي�شاء التي امتدت بامل�شاعدة اإىل قطاعات وا�شعة من اأبناء املجتمع اآنذاك 
بنف�شه  �شعى  كما   ، ال�شالم  عليه   اعتقاله  بعد  اإّل  والطعام  املال  ياأتيهم  اأين  من  يعرفون  ل  اأنهم  بحيث   ،

لق�شاء حاجة اإخوانه ، وغر�س هذا املبداأ العظيم يف نفو�س اأ�شحابه.
عن حممد بن �شامل ، قال : » ملا حمل �شيدي مو�شى بن جعفر عليهما  ال�شالم اإىل هارون جاء اإليه ه�شام بن 
اإبراهيم العبا�شي ، فقال له : يا �شيدي ، قد كتب يل �شك اإىل الف�شل بن يون�س ، ف�شله اأن يرّوج اأمري. قال 
: فركب اإليه اأبو احل�شن عليه  ال�شالم فدخل عليه حاجبه ، فقال : يا �شيدي ، اأبو احل�شن مو�شى بالباب ، 
فقال : اإن كنت �شادقًا فاأنت حر ولك كذا وكذا ، فخرج الف�شل بن يون�س حافيًا يعدو حتى خرج اإليه فوقع 

على قدميه يقبلهما ، ثم �شاأله اأن يدخل فدخل ، فقال له : اق�س حاجة ه�شام بن اإبراهيم ، فق�شاها « .
وكان نتيجة جهود الإمام عليه  ال�شالم يف هذا امل�شمار اأن وجدنا يف هذا الوقت رجاًل من اأ�شحابه يقا�شمون 
اأعمالهم  يتابع  كان  ، لأنه عليه  ال�شالم  ثوبًا   دينارًا ودرهمًا درهمًا وثوبًا  دينارًا  والثياب  املال  اإخوانهم 

بدقة يف هذا الجتاه.
)امل�شدر/ كتاب الإمام مو�شى الكاظم عليه ال�شالم �شرية وتاريخ/ تاأليف علي مو�شى الكعبي(
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البشية(،  )التنمية  كتب  أجل  بني  من 
ل��درب  الثلج(  )ك��رة  كتاب  هنالك 
التنمية البشية الدكتور ممود اخلطيب، 
مفاهيم  تغير  ف  كثرًا  نجَح  وال��ذي 
وكيفية  والعمل،  الياة  اجت��اه  الناس 
لألفراد،  الشخصية  ال��ه��ارات  تنمية 
استخدَم عبارات منّمقة وجيلة وسهلة 
وتصل إل التلّقي بأرحيية وهدوء لتؤّثر 
الكتاب  ه��ذا  عبارات  بني  وم��ن  فيِه، 

التنموي الشّيق:
طبعه  يغّر  أن  ع��ل  ق��ادر  اإلن��س��ان   -
بشط أن يكون لديه وعي بأنه يريد أن 
يغر، ويعرف كيف سيغر، وأن يعمل 

عل التغير باستمرار.
- إن كون الزن شعورًا سلبيًا أو إجيابيًا 
يرتتب عل النتيجة التي تأيت بعد ذلك.

- التواضع هو الصفة التي ان تفاخرت 
القيقي هو  التواضع  بطلت.. لّن  هبا 
ل  انه  لدرجة  تواضعه  ف  يشك  الذي 
يشعر بأنه متواضع بم يكفي لدرجة انه 

يمكن ان يفخر بتواضعه.
ف  م��ارة  ف  لؤلؤة  مثل  الوهبة  إن   -
تغوص  أن  إل  حت��ت��اج  البحر  أع���مق 

الوهبة  تفتحها..  وأن  عنها  وتبحث 
ُتستكشف بالتجربة، قد تكون الَصَدفة 
أو  خجلك  هي  موهبتك  تغطي  التي 

كسلك عن أن جتّرب.
نظرة..  أول  من  نحبُّ  البش  نحُن   -
نشرتي  ونحن  نظرة..  أول  من  ونكره 
من أول نظرة.. ل أقول إن كل قراراتنا 
مما  لكن  أول  لنطباع  نتيجة  حت��دث 
هي  قراراتنا  من  كثرًا  أن  فيه  لشك 

كذلك!.
صاحبه  خُي��رج  ل  سحر  البتسامة   -
فل  القّمة!...  إل  يرفعه  بل  الّلة!،  عن 
علينا  تبخل  ول  ابتسامتك  من  حترمنا 
ابتسامتك  إل  أحوج  أنك  واعلم  هبا.. 
أخيك  وجه  ف  التبّسم  ألن  إليها..  منا 
أجر  إل  بحاجة  ليس  منا  ومن  صدقة، 

الصدقة؟.. ابدأ صباحك بابتسامة.
- اذا عرضت للناس صورة فيها فكرة 
حتت  نصا  الفكرة  تكتب  ان  ف��إي��اك 
ذلك  فعلت  ان  فوقها..  او  ال��ص��ورة 
جهورك  ان  تعتقد  انك  يعني  فهذا  من 
تشعر  انك  او  الفكرة،  يفهم  لن  غبي 
ف  فاللذة  واضحة..  ليست  الفكرة  ان 

الفكرة التي مترر من خلل الصورة ان 
فل حترمه  بنفسه..  الشخص  يستنتجها 

هذه التعة.
بذورها،  والكلمت  ثمر  األفعال  إن   -

فحاول أن تنتقي خر كلمتك.
ثم  ومن  ال��رؤوس،  ف  يبدأ  العنف   -

ينتقل إل الفؤوس!.
تزرع  الكلمة..  تتلوها  الكلمة  تأيت   -
الوقت  ينتظر  حقدًا..  يتحول  فكرًا.. 

الناسب ليصبح دمًا!.
- القادة الذين يمرسون غسيل الدماغ 
ل يفرضون آراءهم عل الشعب.. هم 
جدا  يستصعبون  الناس  ان  يعلمون 
يضعون  لذلك  الختيار..  عملية  ف 
ان  مع  هلم  ثالث  ل  خ��ي��اران  امامهم 
القيقة تقول ان هنالك عدة خيارات.. 
بذكر سيئاته  اخليارات  احد  ويشيطنون 
يبينون  يريدونه  الذي  واخليار  فقط.. 
الناس  فيشعر  ويفخموهنا..  حسناته 

كأهنم قد اختاروا.
شخصًا  تسمع  عندما  تتأثر  ل  ان   -
يتحدث عن جتربته الشخصية يعني ان 

ل تكون إنسانًا.

كرُة الثلج..
 حياُتك األجمل في كتاب
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نمط  )حتسني  مصطلح  مؤّخرا  نشَط 
عل  العمل  منه  ي��راد  وال��ذي  ال��ي��اة( 
أفضل  وحياة  مزدهر  اقتصاد  حتقيق 
هذا  م��ن  ال��رغ��ِم  وع��ل  للمواطنني، 
الوضوع ل يزال قيد البحث والدراسة؛ 
ف  تطبيقه  يتم  أن  ال��ؤّم��ل  من  أن��ه  إل 

العديد من بلدان العال.
أهداف  عل  يرتكز  الياة  نمط  حتسني 
العاش  ال��واق��ع  تغير  بينها  من  ع��ّدة 
األنشطة  ف  مشاركته  وتعزيز  للفرد، 
عن  فضًل  القامة،  والرتفيهية  الثقافية 
الشباب  ل��دع��م  عمل  ف��رص  ت��وف��ر 
عل  وحتفيزهم  العمل  عن  والعاطلني 
أخرى  أه��داف  منها  وتتفرع  النتاج، 
األف��راد  بني  الوقائية  الثقافة  نش  مثل 
القيم  وغرس  الصحية،  الخاطر  ضد 
الوطن  وح��ب  ال��م��ي��دة  واألخ����لق 
إل  باإلضافة  الوطن،  أبناء  نفوس  ف 
والهتمم  اخل��اص  بالقطاع  اله��ت��مم 
باألطفال والشباب وزّجهم ف دورات 
تعلم مهن ومهارات متعّددة تساعدهم 
إل جانب الشهادة الامعية ف الصول 

عل فرصة العمل الناسبة هلم.

ول يتوّقف الفهوم عل هذا فحسب.. 
فهنالَك الدعوة لدعم منظّمت الجتمع 
والفنية،  الثقافية  والؤسسات  ال��دن 
والنتج  بالودة  الهتمم  إل  باإلضافة 
الحيل وتروجيه وإيصاله إل الستهلكني، 
بالزراعة  والذي يأيت طبعًا من العتناء 
القتصادية  بالدن  والهتمم  والصناعة 

النتجة.
الكبر  الفهوم  هذا  أن  بالذكر  والدير 
موضوعات  حت��َت  ينضوي  وال��واس��ع 
والتي  الذات  وتطوير  البشية  التنمية 
فرص  وتسهل  النسان  أساس  تكون 
العمل وحتّسن معيشة الياة وتساهم ف 

استيعاب األحلم والطموح لألفراد.
)نمط  الويكيبيديا  موسوعة  وتعّرف 
ب�نمط  أحيانا  يعرف  ما  )أو  ال��ي��اة( 
خيتارها  التي  »البيئة  ب��أن��ه:  العيش( 
تعامله  وكيفية  فيها  ليعيش  اإلنسان 
ف  ووضعه  مقدرته  حسب  كل  معها 
فنمط  الشخصية،  وقناعاته  الجتمع 
فمن  آخ��ر،  إل  فرد  من  خيتلف  الياة 
نمطا  خيتار  صحته  عل  الفاظ  يريد 
بعيدة  مناسبة  صحية  بيئة  ف  الياة  من 

التدخني قريبة من وسائل وأماكن  عن 
منطقة  ف  ع��ادة  ويعيش  التمريض، 
هادئة بعيدة عن الضجيج وخيتار برناجمًا 

غذائيًا مناسبًا. 
هيتم  ال��ذي  األرسة  رب  هناك  أن  كم 
حياة  نمط  هلم  فيهيئ  أطفاله،  بتنشئة 
يستطيعون النمو فيها بصورة صحيحة، 
واآلمنة،  الناسبة  البيئة  هلم  فيختار 
منها  عديدة  الياة  نمط  عل  واألمثلة 

اإلجيايب ومنها السلبي.
لصورة  انعكاسًا  الياة  نمط  ويعتب 
التي  والطريقة  الذاتية  وقيمه  الفرد 
اآلخ��رون،  هبا  وي��راه  نفسه  فيها  ي��رى 
النشاطات  من  متكامل  نموذج  وهي 
ن��وع��ا من  أو  ه��واي��ة  أك��ان��ت  س���واء 
حضور  أو  التسوق  أو  الرياضة  أنواع 
هذه  وتشمل  الجتمعية،  الناسبات 
ال��ج��م��وع��ة أي��ض��ا اله��ت��مم��ات مثل 
ويدخل  الفن  أو  الصحافة  أو  األك��ل 
والقتصادية  الجتمعية  اآلراء  ضمنها 

والكومية وغرها.

مفهوم »تحسين نمط الحياة«.. 
أهدافُه ومميزاتُه

مسابقة مجلة األحرار االسبوعية 
للعدد 647

علي حسين
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1- اإذا غ�شل �شخ�س ثوبه املتنّج�س ثم بعد ذلك راأى عليه �شيئًا من الطني اأو ال�شابون فهل ُيعترب الثوب طاهرًا ؟
2- كان الإمام احل�شني عليه ال�شالم ي�شمي ابنه زين العابدين )عليه ال�شالم(: ابن اخلريتني ، فلماذا؟

3- ماذا كان يقول الإمام ال�شجاد )عليه ال�شالم( اإذا جاءه طالب علم؟
4- ظهرت يف عهد الإمام الر�شا  )عليه ال�شالم( فرقة من فرق ال�شيعة فما ا�شمها وملاذا �شميت به؟

5- اإذا �شنع اجلنب من حليب متنّج�س فكيف نطّهره ؟
6- هل يجوز للم�شلي اأن يحمل يف جيبه خامتًا من ذهب اأو �شاعة ذهبية ؟

7- ثالثة اأ�شخا�س معروفون كانوا مع جي�س اأمري املوؤمنني )عليه  ال�شالم( يف معركة �شفني ثم �شاروا مع اخلوارج 
وقاتلوا احل�شني )عليه  ال�شالم( يف كربالء . من هم ؟

8- هل يجوز يف قانون كرة القدم اأن يتبادل الأدوار حار�س املرمى مع واحد من الدفاع باإجازة من احلكم ؟
9- عا�شمة دولة عربية بناها �شام بن نوح )عليه  ال�شالم( من اأ�شمائها القدمية )اأزال( فما هي ؟

10- اأكمل البيت التايل :
وا وكيف ....... مل اأدِر اأين رجاُل امل�شلمنَي م�شَ

اسم املتسابق:.......................................................

احمل����اف����ظ����ة:.......................................................

رقم الهوي����ة:.........................................................

رقم الهاتف:.......................................................

مسابقة مجلة االحرار للعدد 647

مسابقة مجلة االحرار للعدد 647

* تكون الجوبة على ورقة خارجية يرفق معها الكوبون ا�شفل امل�شابقة.
* اآخر موعد ل�شتالم الجوبة 10 �شوال .

* تعلن النتائج يوم 20 �شوال .
* مينح الـ 25 فائزا  ا�شرتاكا مبجلة الحرار ملدة �شنة.

* ال�شئلة التي حتتمل اكرث من جواب وح�شب امل�شادر املوثقة تعترب �شحيحة .
* اأجوبة امل�شائل الفقهية تكون على راي �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين دام ظله الوارف.
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التي انتشت ف الشوارع وحتى الزقة ليس هلا  النارية  الدراجات 
برسعة  دراجاهتم  هبا  يقودون  البعض  من  فبالرغم  مرور  ضابطة 
والبعض منها يتعمد اصحاهبا بان يكون هلا صوت مزعج واخرون 
يكون سرهم وسط والشارع ، ال ان السوء من كل هذا هو من 
ليل  الكثر منهم يسر  ان هنالك  السر والصيبة  اجتاه  يسر عكس 
من غر انارة وكم من حادث ادى ال وفاة او عوق ، يتبعها الحاكم 

والعشائر ،.
حتى  الميع  من  وقانونية  اخلقية  ضوابط  هنالك  تكون  ان  نامل 

نتجاوز هذه الظاهرة السلبية

لو سمعت او قيل لك ...اهنم بني حاِذف وقاِذف فاعلم ان معنى 
هذه العبارة هو الاذف: بالعصا، والقاذف: بالَجر 

اجب  راغية«  ول  ثاِغَيٌة  ...«ماله  عبارة  تعني  ماذا  لك  قيل  ولو 
الثاغية هي الشاة، والراغية هي الناقة.

األحياء  أك��ذب  أي:  وَدَرج«  َدبَّ  من  أك��ذُب  »ه��و  عبارة  وام��ا 
واألموات يقال للقوم إذا انقرضوا: قد َدَرجوا فكلمة دب للحياء 

ودرج الموات 
واما القوم الذين ف ِهياط وِمياط فيعني صياح ودفاع  فاهلِياط تعني 
الديث  جاء  ومنه  ْفع  الدَّ والَْيط:  الدفاع،  تعني  والِياط  ياح،  الصِّ

»إماطة األذى عن الطريق

زوج��ني،  بني  ح��اد  نقاش  دار  الي��ام  من  ي��وم  ف 
فغضب الزوج كثرًا من زوجته ورمي عليها يمني 
الطلق وقال هلا لن ترجعي ابدًا ف عصمتي ال ف 
الزوجة  خرجت  نور،  به  ليس  واغب  مشؤوم  يوم 
هدأ  أن  وبعد  تبكي،  وهي  اهلها  منزل  ال  ذاهبة 
ما  بخطورة  وأحس  الشديد  بالندم  شعر  ال��زوج 
فعل، فخرج يبحث عن حل لشكاته فالتقي باحد 
احتار  معه،  حدث  ما  عليه  وقص  القرية  الكمه 
الشيخ ف أمره وقال له : ومن أين سنأيت لك هبذا 
اهلل،  سامك  ؟  نور  به  ليس  الذي  الشؤوم  اليوم 
ولكن  ال��زوج،  اهيا  هذا  من  خمرج  لك  اجد  ل  انا 
يمكنني أن ادلك عل شخص ف الدينة اعلم مني 
قص عليه ما جري لك وإن شاء اهلل جيد لك حًل .

امام  وجلس  تعب  طويلة  لساعات  البحث  زبعد 
الكشك  صاحب  جاء  اخل��ردون��ات،  لبيع  كشك 
عيل  هناك  جيلس  أنه  لحظ  أن  بعد  به  عم  وسأله 
قصته  الزوج  فحكي  ساعة،  من  لكثر  الال  هذه 
إل صاحب الكشك ، فهمس له صاحب الكشك 
ف ثقة : هل تري هذا الشخص عيل يمينك ؟ فقال 
شعره  و  رثه  ثيابه  و  األرض  يفرتش  الذي  الزوج 
: نعم،  الكشك  كثيف و غر ممشط، قال صاحب 
يدلك  وسوف  واسأله  قصتك  عليه  وقص  اذهب 

عيل الل .
عيل  ولكن  الرجل  كلم  من  كثرًا  الزوج  تعجب 
أي حال ليس امامه سبيل آخر، فاقرتب من الرجل 
الجنون وجلس امامه عيل الرض وقال له : اريد 
ان احكي لك قصتي، قال الجنون : احكي يا غافل، 
استغرب الزوج ولكنه بدأ ف حكاية ما حدث معه 
حتي النهاية، فقال الجنون : هل صليت الفجر !! 
الفجر  بعد  استيقظت  لقد  واهلل  ل   : الزوج  فقال 
فقال   !! اليوم  أمك  حال  كيف   : الجنون  فقال   !
فقال   ! مرسعا  خرجت  فقد  اليوم  أرها  ل  الزوج 
الزوج  فرد  اليوم،  القرآن  : كم قرأت من  الجنون 
انني خرجت وانا ف عجلة  غاضبًا : لقد اخبتك 
من امري ول امتكن من قراءة اي شئ ول أزر أحد، 
قال الجنون : اذهب و خذ زوجتك فهل هناك يوم 
مشؤوم و أغب و ليس به نور كيومك هذا، فأنت 
و  أمك  ترى  ل  و  القرآن  تقرأ  ل  و  الفجر  تصل  ل 
وهو  الجنون  رأس  يقبل  ال��زوج  فقام  تستاذهنا، 
فرد  يا شيخ  انقذتني، اطلب ما شئت  لقد   : يقول 

الجنون أنا ل أطلب إل من ريب و إهلي يا غافل .

مكتبُة المنزل.. أفكار ليست صعبة

خذوا الحكمة
 من أفواه المجانين

كلمات عربية
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