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ل�����������م يخن�����������ك األمني، 
ولكن ائتمنت اخلائن.

قال اإلمام الرضا
 (عليه السالم)

اصبحت وسائل االعالم متاحة للجميع وسهولة اقتحامها ، بل ان تأثريها اصبح فعاال ومنها مواقع 
التواصل االجتامعي. 

هذه املواقع التي تنرش اخبارا يف بعض االحيان مبالغ فيها او غري صحيحة فتتناقلها املواقع ويكون هلا 
اثر سلبي عىل الوضع االجتامعي وال وجود جلهة رادعة ويف الوقت ذاته ال تكون التوعية باملستوى 
النرش  قبل  اخلرب  من  التبني  عىل  املقدس  الشارع  تأكيد  مع  كاذبة،  اخبار  هكذا  الحتواء  املطلوب 
كذب  عن  املرتتبة  السلبية  االوزار  كل  النارش  فيتحمل  بجهالة  املجتمع  اصابة  لنتجنب  والتصديق 
اخلرب .واما مسألة هتويل اخلرب فهو ايضا تزييف احلقيقة وال خيتلف عن الكذب فالتهويل أي املرتتب 
عىل هذا اخلرب من نتائج واملتعلق به والنتيجة اهنا ختلف اثارا سلبية عىل املجتمع كام هو الكذب ومنها 
االشاعة .واعلموا ان هنالك اجندة عميلة متخصصة لبث االشاعات واالكاذيب التي تنطوي عىل 
احتواء  واالحسن  االفضل  ويبقى   ، االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  برتوجيها  فيساعدهم  البعض 
االخبار السلبية التي مل نتاكد من مصادرها وحتى ان تاكدنا فالكثري منها التستحق تروجيا بل معاجلة .

التهويل واإلشاعة
حكمة العدد..

َّا  ْرُت ِمنُكْم ملمَ رمَ فمَ الِّنيمَ }الش��عراء/20{ فمَ نمَا ِمنمَ الضَّ أمَ ��ا إًِذا ومَ ْلُتهمَ عمَ المَ فمَ قمَ
نيمَ }الشعراء/21{  ��لِ نِي ِمنمَ امْلُْرسمَ لمَ عمَ جمَ بِّ ُحْكاًم ومَ بمَ ِل رمَ همَ ومَ ِخْفُتُكْم فمَ
ائِيلمَ }الش��عراء/22{  بَّدتَّ بمَنِ��ي إِْسمَ َّ أمَْن عمَ ��يلمَ ا عمَ همَ نُّ ُ ��ٌة تمَ تِْل��كمَ نِْعممَ ومَ
اِت  ومَ ��اممَ بُّ السَّ المَ رمَ نِيمَ }الش��عراء/23{ قمَ املمَ بُّ اْلعمَ ا رمَ ممَ ْوُن ومَ المَ ِفْرعمَ قمَ
ُه  ْولمَ المَ مِلمَْن حمَ وِقننِيمَ }الش��عراء/24{ قمَ ْينمَُهاممَ إن ُكنُتم مُّ ا بمَ ممَ ْرِض ومَ اْلمَ ومَ
لنِيمَ  وَّ بُّ آبمَائُِك��ُم اْلمَ رمَ ُك��ْم ومَ بُّ المَ رمَ ْس��تمَِمُعونمَ }الش��عراء/25{ قمَ أمَالمَ تمَ
مَْجُنوٌن  ْيُك��ْم ملمَ ُكُم الَِّذي ُأْرِس��لمَ إِلمَ ُس��ولمَ ��المَ إِنَّ رمَ }الش��عراء/26{ قمَ
ُه��اممَ إِن ُكنُتْم  ْينمَ ا بمَ ممَ امْلمَْغ��ِرِب ومَ ِق ومَ بُّ امْلمَ��رْشِ ��المَ رمَ }الش��عراء/27{ قمَ
نَّكمَ  لمَ ْجعمَ مَ ��رْيِي لمَ ًا غمَ ��ْذتمَ إهِلمَ مَ ئِِن اختَّ ��المَ لمَ ْعِقُل��ونمَ }الش��عراء/28{ قمَ تمَ
بنٍِي  ٍء مُّ ْ ��ْو ِجْئُت��كمَ بِ���مَ لمَ ��المَ أمَومَ ِم��نمَ امْلمَْس��ُجوننِيمَ }الش��عراء/29{ قمَ
اِدِقنيمَ }الشعراء/31{  ْأِت بِِه إِن ُكنتمَ ِمنمَ الصَّ المَ فمَ }الشعراء/30{ قمَ
ا ِهيمَ  إِذمَ ُه فمَ عمَ يمَدمَ نمَزمَ بنٌِي }الشعراء/32{ ومَ ا ِهيمَ ُثْعبمَاٌن مُّ إِذمَ اُه فمَ صمَ ى عمَ ْلقمَ أمَ فمَ
��اِحٌر  ا لمَسمَ ذمَ ُه إِنَّ همَ ْولمَ ِ حمَ لمَ المَ لِْلممَ اِظِرينمَ }الش��عراء/33{ قمَ اء لِلنَّ بمَْيضمَ
ا  ذمَ اممَ ْن أمَْرِضُكم بِِس��ْحِرِه فمَ ُكم مِّ ِرجمَ ِليٌم }الش��عراء/34{ ُيِريُد أمَن خُيْ عمَ
ائِِن  ��ْث يِف امْلمَدمَ اْبعمَ ��اُه ومَ أمَخمَ اُل��وا أمَْرِج��ِه ومَ ْأُم��ُرونمَ }الش��عراء/35{ قمَ تمَ
ِليٍم }الشعراء/37{  اٍر عمَ حَّ ْأُتوكمَ بُِكلِّ سمَ ينمَ }الش��عراء/36{ يمَ ارِشِ حمَ
ْل  ِقيلمَ لِلنَّاِس همَ ْعُلوٍم }الشعراء/38{ ومَ ْوٍم مَّ اِت يمَ ُة مِلِيقمَ رمَ حمَ ُجِمعمَ السَّ فمَ

تمَِمُعونمَ }الشعراء/39{  ْ أمَنُتم مُّ

سورة الشعراء

) 20 ( ق��ال فعلتها إذا وانا من الضال��ني قيل من اجلاهلني، ويف العيون عن الرضا 
عليه السالم انه سئل عن ذلك مع أن النبياء معصومون فقال وانا من الضالني عن 
الطري��ق بوقوعي إىل مدينة من مداينك..  ) 21 ( ففررت منكم ملا خفتكم فوهب 
ل ربى حكمة وجعلني من املرسلني.. ) 22 ( وتلك نعمة تنها عيل أن عبدت بني 
إسائي��ل اي وتلك الرتبي��ة نعمة تنها عيل هبا ظاهرا وه��ي يف احلقيقة تعبيدك بني 
إسائيل وقصدهم بذبح أبنائهم فإنه السبب يف وقوعي إليك وحصول يف تربيتك 
.. ) 23 ( قال فرعون وما رب العاملني ملا س��مع جواب ما طعن به فيه ورأي أنه مل 
يرعوا بذلك رشع يف االعرتاض عىل دعواه فبدأ باالستفس��ار عن حقيقة املرسل.. 
) 24 ( قال رب الساموات والرض وما بينهام عرفه بأظهر خواصه وآثاره..  ) 25 
( قال ملن حوله اال تس��تمعون جوابه س��ألته عن حقيقته وهو يذكر افعاله.. أقول : 
يعن��ي ع��ن الثبوت.. ) 26 ( قال ربكم ورب آبائكم الولني عدل إىل ما ال يش��ك 
يف افتق��اره إىل مص��ور حكيم وخالق عليم ويكون أق��رب إىل الناظر وأوضح عند 
املتأمل )27 ( قال إن رس��ولكم الذي ارسل إليكم ملجنون اسأله عن شئ وجييبني 
عن آخر وسامه رسوال عىل السخرية.. ) 28 ( قال رب املرشق واملغرب وما بينهام 
تش��اهدون كل يوم انه يأيت بالش��مس من املرشق ويذهب به إىل املغرب عىل وجه 
ناف��ع ينتظم به أمور اخللق ان كنتم تعقل��ون إن كان لكم عقل علمتم ان ال جواب 
لكم فوق ذلك ال ينهم أوال ثم ملا رأى ش��دة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل 
مقالته��م.. ) 29 ( ق��ال لئن اختذت إهلا غريي لجعلنك من املس��جونني عدل إىل 
التهدي��د ع��ىل املحاجة بعد االنقط��اع.. ) 30 ( قال أتفعل ذلك ولو جئتك بش��ئ 
مبني عىل صدق دعواي يعني املعجزة فإهنا اجلامعة بني الداللة عىل وجود الصانع 

وحكمته والداللة عىل صدق مدعي نبوته.

تفسيرالسورة



طريق  بقطع  )داعش(  لعنارص  حماولة  احباط  من  الشعبي  احلشد  قوات  تكنت 
الدفاع  خط  تأمني  هبدف  أالمنية  عمليتها  القوات  وأكملت  دياىل،  رشقي  رئيس 
االول يف منطقة جرف النرص والبحريات شامل بابل. وقال موفد إعالم احلشد: 
ان قوات اللواء 110 واللواء 24 تكنا، من احباط حماولة لعنارص داعش بقطع 
من  عنارص  ان  وأضاف  دياىل.   حمافظة  رشقي  ومهية  بسيطرات  الرئيس  الطريق 
– مندل  خانة  نفط  طريق  عىل  ومهية  سيطرات  نصب  حاولت  االرهاب  التنظيم 
بعد  حماولتهم  احباط  من  تكنت  احلشد  قوات  ان  مبينًا  دي��اىل،  حمافظة  رشقي 
اشتباكات مع عنارص داعش. فيام اوضح معاون قائد عمليات الفرات االوسط 
نفذوا  الطوارئ  ان قوة من احلشد واجليش وفوج  يف احلشد )سجاد عبد نارص( 
عملية، استهدفت تطهري وتامني مناطق جرف النرص والبحريات والعبد ويس، 

مبينا ان هذه املناطق تثل خط الدفاع الول بالنسبة للحشد يف تلك املنطقة.

دعِت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، إىل حرص السالح بيد الدولة ومنع املظاهر املسلحة داخل 
القوانني  مع  يتناقض  الدولة  مؤسسات  خارج  السالح  انتشار  إن  به«  مبينة  هلا،  بيان  يف  املدن، 
العراقية ومبادئ الدستور العراقي، كام انه يشكل حالة خطر هتدد السلم الهيل واملجتمعي يف 
املدن العراقية وينتهك حقوق الفرد يف ممارسة دوره اإلنساين، ويضعف دور الجهزة المنية يف 
تطبيق القانون والعدالة ويوفر فرصة ثمينة للعصابات اإلرهابية لتنفيذ عملياهتم اإلجرامية ضد 
أبناء الشعب العراقي. الفتة إىل  رضورة القيام بحمالت تفتيش دقيقة تشمل املدن والقرى كافة 
السلحة  انتشار  للناس حول خماطر  وتثقيفية  توعوية  بربامج  القيام  أمهية  و  السلحة  ملصادرة 

داخل املدن واالقضية العراقية.

أخبار
ومتابعات

• قرابة نصف مليار تكلفة 185 عملية جراحية )مجانية( في مستشفى 
اإلمام زين العابدين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة خالل االشهر االخيرة ... 

•)مايكل نايتس( محلل وخبير استراتيجي امريكي:
ان فتوى المرجعية الدينية للدفاع عن العراق ألهمت 
الجيش الستعادة المعنويات والروح القتالية والقوات 
وحظيت  جدارتها  أثبتت  المقدسة  للعتبات  التابعة 

بمقبولّية المواطنين .

قوات الحشد الشعبي تحبط هجوما بديالى وتتوغل في الشرقاط

المفوضية العليا لحقوق اإلنسان تطالب بـ)حصر السالح( بيد الدولة

)40 ( محطة مياه  R.O  توزعها العتبة الحسينية    •
المقدسة على جميع مناطق محافظة كربالء المقدسة.

في  وحوزوّيين  أكاديمّيين  لباحثين  بحثًا مشاركا   )58(  •
مهرجان فتوى الّدفاع المقّدسة الثالث.

• )750( مشاركا في الدورات الفقهية الصيفية بالصحن الحسيني الشريف بإشراف باألرقام
شعبة المدارس الدينية في العتبة الحسينية المقدسة..
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ارسلت هيئة احلشد الشعبي 64 جرحيا من جرحى اجليش العراقي 
وقال  معاجلتهم.  لغرض  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  اىل 
الكاظمي(:  )معني  اهليئة  رئيس  نائب  ملعاون  االعالمي  املكتب 
 64 ارسلت  النفط  وزارة  مع  وبالتعاون  الشعبي  احلشد  هيئة  ان 
اجلمهورية  اىل  عوائلهم  مع  العراقي  اجليش  جرحى  من  جرحيا 
الطبية  الفحوصات  اجراء  و  السياحة  لغرض  االيرانية  االسالمية 
احلشد  هيئة  من  املقدمة  املبادرة  هذه  ان  مضيفا  ومعاجلتهم.  هلم 
جاءت لدعم اخواهنم من جرحى و مقاتيل اجليش العراقي ولتعزيز 

العالقات االخوية بني الطرفني.
مؤكدا، ان احلشد الشعبي هو السند و الظهري للجيش العراقي يف 
جبهات القتال وجرحى اجليش العراقي هم ابناؤنا وإخواننا وجيب 

رعايتهم و توفري الدعم هلم.

املنافذ  اتفقْت وزارتا الداخلية العراقية وااليرانية عىل فتح 
مراسم  لداء  االيرانيني  ال��زوار  لعبور  اجلديدة  احلدودية 
شهر  قبل  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  أربعينية  زي��ارة 
االتفاق  وفق  انه  اإليرانية  »مهر«  وكالة  وذكرت  واحد. 
املربم بني ايران والعراق سيتم فتح منفذ خرسوي احلدودي 
اقرتاح  تقديم  تم  كام  ايران/،  /غرب  كرمانشاه  بمحافظة 
بفتح منفذ سومار ايضا يف حال زيادة عدد زوار االربعينية 
هبدف تسهيل عبورهم احلدود العراقية. وأضافت الوكالة 
وجذابة  شلمجة  منفذي  فان  االتفاق  هذا  اىل  استنادا  انه 
احلدوديني يف حمافظة خوزستان /جنوب غرب/ ومنفذي 
ستفتح  وكرمانشاه  اي��الم  حمافظتي  يف  وخ��رسوي  مهران 
ويف  اجلاري  العام  خالل  االربعينية  زوار  الستقبال  ابواهبا 
حال زيادة عدد الزوار سيتم فتح منفذ سومار ايضا حيث 

ستبلغ عدد املنافذ احلدودية مع العراق مخسة. 
كانت  والعراق  ايران  بني  حدودية  منافذ  ثالثة  ان  ويذكر 
تستقبل الزوار العام املايض خالل زيارة االربعينية اخلالدة.

منافذ حدودية جديدة بيــــن العراق وإيران 
استعدادا للزيارة االربعينية الخالدة 

• انطالق  قوة مشتركة من الجيش والشرطة والحشد 
تقع جنوب قضاء  التي  نينوى  بادية  لتطهير  الشعبي 

الحضر غرب الموصل ..

)جيتكس  معرض  في  تشارك  وأجنبية  عربية  شركة   30  •
العراق( السنوي الثالث لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في العاصمة بغداد.

•)علي الريجاني( رئيس مجلس الشوري االيراني:
ان إيران والعراق البلدين البد أن يكمل احدهما اآلخر تربطهما قواسم 
مشتركة والعالقات متجذرة وإيران ستقف الى جانب العراق في شتى 

الظروف حتى تشكيل حكومة قوية تتمكن من إعادة اعمار العراق.

هيئة الحشد الشعبي 
 ترسل جرحى الجيش العراقي 

للعالج خارج البالد
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 14/شوال/1439هـ الموافق 2018/6/29م

ُخلُق اللسان
من نصائح امري املؤمنني )عليه السالم( يف تطهري 
مفتاح  وبيان  االخالقية  الرذائل  من  النفس 
السالم(  )عليه  ذكره  ما  االخالقي  االصالح 
)ُثمَّ  السالم(:  )عليه  بقوله   )176( اخلطبة  يف 
ُلوا  اْجعمَ ومَ ا  همَ يفمَ تمَرْصِ ومَ ِق  ْخ��المَ اْلمَ ِزيعمَ  ْ هتمَ ومَ اُكْم  إِيَّ
ا  ذمَ إِنَّ همَ ُه فمَ انمَ ُجُل لِسمَ ْليمَْختمَِزنمَ الرَّ اِحدًا ومَ انمَ ومَ سمَ اللِّ
تَِّقي  يمَ ْبدًا  ى عمَ ا أمَرمَ ممَ  ِ اللَّ اِحبِِه ومَ وٌح بِصمَ ُ انمَ جمَ سمَ اللِّ
انمَ امْلُْؤِمِن  إِنَّ لِسمَ انمَُه ومَ ُزنمَ لِسمَ ْ تَّى خيمَ ُعُه حمَ ْنفمَ ى تمَ تمَْقومَ
انِِه  اِء لِسمَ رمَ اِفِق ِمْن ومَ امْلُنمَ ْلبمَ  إِنَّ قمَ ْلبِِه ومَ اِء قمَ رمَ ِمْن ومَ
يِف  ُه  بَّرمَ تمَدمَ ٍم  المَ بِكمَ ممَ  لَّ تمَكمَ يمَ أمَْن  ادمَ  أمَرمَ ا  إِذمَ امْلُْؤِمنمَ  نَّ  ِلمَ
اُه  ارمَ ومَ ًا  ّ رشمَ انمَ  كمَ إِْن  ومَ اُه  ْبدمَ أمَ رْيًا  خمَ انمَ  كمَ إِْن  فمَ نمَْفِسِه 
ا  انِِه المَ يمَْدِري ممَ ىلمَ لِسمَ ُم باِممَ أمَتمَى عمَ لَّ تمَكمَ إِنَّ امْلُنمَاِفقمَ يمَ ومَ

ْيِه(. لمَ ا عمَ ا ذمَ ممَ ُه ومَ ا لمَ ذمَ
ِق  ْخالمَ ِزيعمَ اْلمَ ْ هتمَ اُكْم ومَ ويف العبارة التالية: )ُثمَّ إِيَّ
تعني:  االخ���الق  هتزيع  ف��إن  ��ا(،  ��همَ ي��فمَ ��رْصِ تمَ ومَ
الشجر  )هزعت(  من  وتفريقها..  تكسريها 

هتزيعًا كرّسته وفرقته.
تفريق  من  السالم(  )عليه  االم��ام  ح��ّذر  فقد 
االخالق وترصيفها اىل تغيريها وتقليبها ونقلها 
ال  فانه  املنافق  شأن  هو  كام  حال  اىل  حال  من 
يبقى عىل خلق وال يستمر عىل حالة واحدة بل 
قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا وتارة يكون 
وفّيا واخرى غادرًا، وتارة يقر باملعروف وتارة 
العادل  مع  وتارة  ظاملًا  الظامل  مع  وتارة  ينكره 

عادالً .
تفريق االخالق  أمرين  من  التحذير  واملقصود 
يبقى  ال  فإنه  املنافق  شأن  ذلك  فان  وتقليبها، 
واناّم  واح��دة  حالة  عىل  يستمر  وال  خلق  عىل 

الكفر  من  اس��وأ  لكونه  النفاق  عن  حّذرهم 
واآليات واالخبار يف ذمه كثرية.

وملّا حّذر )عليه السالم( عن ترصيف االخالق 
من  واح��دة  عىل  بالرتكيز  اعقبه  فقد  والنفاق 
هتذيب  يتسنى  ال  التي  االخالقية  املسائل  أهم 
بإصالح  تتمثل  والتي  خالهلا  من  إاّل  النفس 
ُلوا  اْجعمَ )ومَ السالم(:  )عليه  بقوله  أمر  اللسان 
بأن  السالم(  )عليه  فأمر  اِح���دًا(..  ومَ انمَ  سمَ اللِّ
ذي  يكون  من  مقابل  واح��دًا  اللسان  يكون 
املنافقني  وصف  من  اللسان  تعّدد  فإن  لسانني 
يقول يف الرس وخلف صاحبه غري ما يقوله يف 
يقوله  ما  خالف  الغياب  ويف  وأمامه،  العالنية 
يف احلضور، ويتكّلم مع هذا غري ما يتكلم مع 

ذاك.
 : قال  انه  السالم(  )عليه  جعفر  اب  عن  روي 
لسانني  وذا  ذا وجهني  يكون  العبد عبد  )بئس 
ُاعطيمَ  إن  غائبا،  ويأكله  شاهدًا  أخاه  ُيطرى 

ه وإن ُابتيل خذله(. دمَ سمَ حمَ
ومن الطبيعي ان النفاق باللسان يورث الكثري 
يكتشف  س��وف  وان��ه  السيئة  الصفات  م��ن 
االخرون ذلك فيرتكونه ويتخلون عنه وال جيد 
صداقته  يف  يرغب  من  واالحّبة  االصدقاء  من 
البغض  ينرش  س��وف  ه��ذا  وبفعله  وم��ودت��ه 
والكراهية بني الناس مما جيعله عرضة للعقاب 

الشديد من الل تعاىل..
لساهنم  بجعل  ال��س��الم(  )عليه  أمرهم  وملّ��ا 
واحدًا أردفه بالمر بحفظه وحرزه فقال )عليه 
ا  ذمَ همَ إِنَّ  فمَ ُه  انمَ لِسمَ ُجُل  الرَّ ْليمَْختمَِزنمَ  )ومَ  : السالم( 

)عليه  االمـــــام  ــــّذر  ح
تفريق  مــن  الــســالم( 
االخـــــالق وتــصــريــفــهــا 
وتقليبها  تغييرها  الى 
الى  حــال  مــن  ونقلها 
ــمــا هـــو شــأن  حــــال ك
يبقى  ال  فانه  المنافق 
يستمر  وال  خلق  على 
على حالة واحدة بل قد 
يكون صادقًا وقد يكون 
وفّيا  يكون  وتارة  كاذبًا 

واخرى غادرًا..
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الصمت  ليالزم  أي  اِحبِِه(،  بِصمَ وٌح  ُ جمَ انمَ  سمَ اللِّ
يف  يقحمه  أي  بصاحبه  جوح  اللسان  هذا  فإن 
املهالك واملعاطب شبهه )عليه السالم( بالفرس 
)راكبها(  صاحبها  تغلب  التي  وهي  اجلموح 
وتذهب به وذلك بسبب عثرات اللسان وفلتاته 
والسب  والنميمة  والبهتان  والغيبة  الكذب  من 

والشتم وتناول أعراض الناس وغريها..
وآله  عليه  الل  )صىل  الل  رسول  عن  ورد  حيث 
وسلم( : )وهل ُيُكبُّ الناسمَ يف النار اال حصائد 

ألسنتهم(.
فتشبيه اللسان بالفرس اجلموح من حيث كونه 
ااّل  أسهل عضو لدى االنسان حيركه دون عناء 
وسيطرة  الشيطان  ووساوس  النفس  اهواء  ان 
احساس  وع��دم  السيئة  وال��ع��ادات  االم��زج��ة 
تغلب  قد  اللسان  وآف��ات  بخطورة  االنسان 
عليها  السيطرة  يستطيع  ال  بحيث  االن��س��ان 
فارسه  يغلب  الذي  اجلموح  كالفرس  فتصبح 
والعوق..  بالذى  يصيبه  او  هيلكه  ان  فيوشك 
وأفضل وسيلة حلفظه من اخلطر هو تقليل الكالم 
عىل  والسيطرة  آفاته  ومعرفة  اللسان  ومراقبة 
االنفعاالت العصبية واالهواء النفسية واملراقبة 
الكالم  املراد عدم  له بصورة مستمرة..، وليس 
لن اللسان اهم وسيلة يف الرتبية والتعليم ونقل 
تعاىل..  الل  وذكر  والتجارب  واملعارف  العلوم 
وهو  خاصة  اللسان  حفظ  يف  االنسان  فسالمة 
أهم اجلوارح التي ينبغي مراقبتها وحبسها وان 
نجاته من وبال الدنيا ومشاكلها وعواقبها السيئة 
وخالصه من نكال اآلخرة هو يف االمساك عن 
 ِ اللَّ )ومَ  : بقوله  أشار  واليه  خري  من  اال  الكالم 
نمَ  ��زُ ْ خيمَ تَّى  حمَ ُعُه  ْنفمَ تمَ ى  تمَْقومَ تَِّقي  يمَ ْبدًا  عمَ ى  أمَرمَ ا  ممَ
باتقاء  اال  النافعة  التقوى  حتصل  فال  انمَُه(..  لِسمَ
النار  يف  املوقعة  واملوبقات  املحرمات  جيع 
وحيث ان الكثري من الكبائر واملعايص اخلطرية 

كالكذب  باللسان  تكون 
والسب  والنميمة  والغيبة 

هي  وغريها  والبهتان  والقذف 
من حصائد اللسنة فالبد من االتقاء 

منها..
وملّا نّبه )عليه السالم( عىل توقف التقوى النافعة 
عىل اختزان اللسان من فضول الكالم وحمرماته 
املؤمن،  صفات  من  اختزانه  انه  عىل  ايضًا  نّبه 
وعدم اختزانه واطالقه بام تشتهي النفس ويمليه 
هي  انام  النفسية  والنزعات  واالهواء  الشيطان 

من صفات املنافق.
ثم أوضح )عليه السالم( الوسيلة املفيدة لضبط 
انمَ امْلُْؤِمِن  إِنَّ لِسمَ اللسان فقال )عليه السالم(: )ومَ
انِِه  لِسمَ اِء  رمَ ومَ ِمْن  اِفِق  امْلُنمَ ْلبمَ  قمَ إِنَّ  ومَ ْلبِِه  قمَ اِء  رمَ ومَ ِمْن 
يِف  ُه  بَّرمَ تمَدمَ ٍم  المَ بِكمَ ممَ  لَّ تمَكمَ يمَ أمَْن  ادمَ  أمَرمَ ا  إِذمَ امْلُْؤِمنمَ  نَّ  ِلمَ
اُه  ارمَ ومَ ًا  ّ رشمَ انمَ  كمَ إِْن  ومَ اُه  ْبدمَ أمَ رْيًا  خمَ انمَ  كمَ إِْن  فمَ نمَْفِسِه 
ا  انِِه المَ يمَْدِري ممَ ىلمَ لِسمَ ُم باِممَ أمَتمَى عمَ لَّ تمَكمَ إِنَّ امْلُنمَاِفقمَ يمَ ومَ

ْيِه(. لمَ ا عمَ ا ذمَ ممَ ُه ومَ ا لمَ ذمَ
بعد  اال  ب�ء  يتكلم  ال  املؤمن  ان  واملقصود 
التدّبر فيه والتأمل والتفكر فانه كان فيه مصلحه 
ومنفعة وخري وليس فيه رش وامور حمرمة واذى 
لالخرين أي ليس فيه مفسدة فكرية او اجتامعية 
به وان وجده فيه  او اخالقية ونحو ذلك تكلم 
مفسدة واراه وأخفاه ومل يظهره.. فاملؤمن يتفكر 
فالتر  ويضع  واخرويا  دنيويا  كالمه  عاقبة  يف 
)مصايف( متعددة منها مصفى الصدق ومصفى 
والشتم  والسب  والبهتان  والنميمة  الغيبة 
يف  وجد  فإن  وغريها  املشاعر  وجرح  واالي��ذاء 
كالمه شيئًا من املحرمات سكت وبارى كالمه 
املنافق  اما  يتكلم  ثم  يفكر  فاملؤمن  يظهره..  ومل 
فيتكلم ثم يفكر فيجد كالمه فيه مرضة ومفسدة 

ويندم – ربام- ولكن ال نفع من ندمه..

بالفرس  اللسان  تشبيه 
حيث  مـــن  الـــجـــمـــوح 
لدى  عضو  أسهل  كونه 
دون  يحركه  ــســان  االن
عناء ااّل ان اهواء النفس 
الشيطان  ووســـــاوس 
وســـيـــطـــرة االمـــزجـــة 
والـــــعـــــادات الــســيــئــة 
وعدم احساس االنسان 
اللسان  وآفات  بخطورة 
قد تغلب االنسان بحيث 
السيطرة  يستطيع  ال 

عليها..
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المُر االول :
تلقينا وتلقى العراقيون جيعًا.. ببالغ السى 
والسف، نبأ العملية االجرامية التي قامت 
باختطافها  االرهابية،  داعش  عصابات  هبا 
اسناد  يف  العاملني  االخوة  من  لعدد  وقتلها 

القوات المنية، ومنتسبي الرشطة.
ونتقدم هبذه املناسبة بأحّر التعازي وخالص 
الع��زاء،  الشهداء  هؤالء  لعوائل  املواساة 
وزوجاهتم،  وامهاهتم  آباءهم  وخصوصًا 
قيام  يف  مناشداهتم  تنفع  مل  الذين  وأيتامهم 
حياة  إلنقاذ  سيع  بتحرك  املعنية  اجلهات 

آبائهم.
الكرام  الشهداء  يتغمد  ان  تعاىل  الل  سائلني 
الصرب  أهلهم  ويلهم  ال��واس��ع��ة،  برمحته 

والسلوان..
إن استهداف عصابات داعش ملجموعة من 
حمافظات  اىل  املنتمني  العراقيني  املواطنني 
ومكونات مذهبية خمتلفة – حيث اختلطت 
املقدسة  كربالء  مدينة  من  مواطنني  دم��اء 
العزيزة-  االنبار  بدماء مواطنني من حمافظة 

الدواعش هم  دليل آخر عىل ان االرهابيني 
واهنم  مكوناته،  بجميع  للعراق..  أع��داء 
بني  واعتداءاهتم  جرائمهم  يف  يفرقون  ال 
جهود  تضافر  يستدعي  مما  وآخ��ر،  عراقي 
للقضاء  انتامءاهتم  بمختلف  العراقيني  جيع 
التام عىل هذه العصابات املجرمة، ومواجهة 
ممارسة  ع��ىل  يبتني  ال��ذي  ال��ض��ال  فكرها 

من  وغ��ريه��ا  وال��ذب��ح،  والسبي  اخل��ط��ف 
اجلرائم الوحشية.

عصابات  مع  املعركة  ان  اىل  نبهنا  ان  وسبق 
شوكتها  ان��ك��رست  وإن  تنته،  مل  داع���ش 
وذهبت دولتها املزعومة، إذ ال تزال هنالك 
ماميع من عنارصها تظهر وختتفي بني وقت 
بإرعاب  وتقوم  خمتلفة،  مناطق  يف  وآخ��ر 

الشيُخ الكربالئيُّ يدعو لعدم االنشغال بنتائج االنتخابات عن توفير الحماية واألمن للمواطنين، 
ويطالب الجهات المعنية في الحكومة بالمسارعة الى مساعدة المزارعين العراقيين 

الُجمعة في  وإمام  الكربالئي خطيب  المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تطرَق ممثل 
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 14/ 

شوال/1439هـ الموافق 2018/6/29م : تطرق سماحته الى أمرين وكما يلي:

A h r a r w e e k l y 8



من  فليس  عليهم،  واالع��ت��داء  املواطنني، 
واالنشغال  ذلك،  عن  التغايض  الصحيح 
التحالفات،  وعقد  االنتخابات،  بنتائج 
والرصاع عىل املناصب واملواقع.. عن القيام 
وتوفري  االرهابيني،  عىل  القضاء  بمتطلبات 
احلامية والمن للمواطنني يف خمتلف املناطق 

واملحافظات.
جريمة  عىل  وامل��ج��دي  الصحيح  ال��رد  إن 
املغدور  الستة  املواطنني  وقتل  اختطاف 
استخباريًا  اكرب  بجهد  القيام  يف  يتمثل  هبم 
االرهابية  العنارص  تعقب  يف  وعسكريًا 
وتشيط  اختفائها،  مناطق  يف  ومالحقتها 
املناطق وفق خطط مدروسة والقبض  تلك 
ع��ىل امل��ت��ورط��ني يف االع����امل االره��اب��ي��ة 
املحافظة  رضورة  مع  للعدالة..  وتسليمهم 
والتجنب  املدنيني،  املواطنني  حقوق  عىل 
املخاطر  اىل  تعريضهم  او  هلم  اإلس��اءة  عن 
يف املناطق التي جتري فيها العمليات المنية 

والعسكرية..
اخرى  م��رة  االش���ادة  ن��وّد  املناسبة  وهب��ذه 
بجهود وتضحيات اعزتنا يف القوات االمنية 
ابناء  من  الصفوة  فهم  عناوينهم،  بمختلف 
ارواحهم  يسرتخصون  الذين  البلد..  هذا 
االرض  ومحاية  عنه،  ال��ذّب  يف  ودم��اءه��م 
معقود  والم���ل  وامل��ق��دس��ات،  وال��ع��رض 
اجلريح  الشعب  ه��ذا  ختليص  يف  عليهم 
االرهابية،  العصابات  بقايا  من  والصابر 
فعليهم ان ال يفرتوا أو يمّلوا عن مالحقتها 

بالمن  ال��ع��راق  لينعم  عليها  وال��ق��ض��اء 
واالستقرار – ان شاء الل تعاىل-.

كام نوّد أن نقّدر عاليًا جهود االخوة الكرام يف 
للقوات المنية،  اللوجستي  الدعم  مواكب 
االنتصارات  يف  المهية  بالغ  دورًا  أّدوا  فقد 
وال  املاضية،  السنوات  خالل  حتققت  التي 
الدور،  هبذا  قيامهم  اىل  ماسة  احلاجة  تزال 
امليسورين  املواطنني  بجميع  هنيب  هنا  ومن 
أن يستمروا يف إسنادهم وتوفري ما حيتاج اليه 
والكرامة  العز  سواتر  يف  املقاتلون  ابناؤهم 

من خمتلف املؤن واملواد الغذائية وغريها..
المُر الثاين:

إن هناك الكثري من املشاكل واالزمات التي 
املواطنني،  من  خمتلفة  رشائ��ح  منها  تعاين 
ُخطب  يف  طرحها  منا  يطلبون  وط��امل��ا 
بمعاجلتها،  املسؤولني  ومطالبة  اجُلمعة، 
غالب  يف  لذلك  ج��دوى  ن��رى  ال  ولكننا 
صاغية  آذان����ًا  ن��ج��د  ال  ح��ي��ث  احل����االت 
واهتاممًا مناسبًا لدى اجلهات املعنية، ولكن 
اآلونة  يف  اشتدت  الزراعي  القطاع  معاناة 
من  املزارعني  شكاوى  وازدادت  االخ��رية 
وعدم  االرايض،  وملوحة  املياه  مصادر  قلة 
صحيحة،  بصورة  اإلنتاج  مقومات  توفر 
والذي أدى اىل تراجع هذا القطاع املهم اىل 
حد خميف، مع ما له من أمهية بالغة يف توفري 
تساعد  مالية  موارد  وحتقيق  العمل،  فرص 

عىل حتسن الوضع االقتصادي.
مل  ال��زراع��ي  القطاع  ان  له  يؤسف  مما  إن 

يأخذ استحقاقه من االهتامم والعناية خالل 
الرسمية  قبل اجلهات  املاضية من  السنوات 
ذات العالقة، فصار يعاين من أزمة حقيقية، 
املياه  تناقص  ازمتها  تفاقم  من  زاد  وق��د 
الواصلة من الدول املجاورة عىل مّر السنني، 
بعد ان بادرت هذه الدول اىل االهتامم ببناء 
السدود، وبالتال حجب مزيد من املياه عن 

الوصول اىل االرايض العراقية.
املعنية يف احلكومة  املطلوب من اجلهات  ان 
املزارعني  مساعدة  اىل  املسارعة  العراقية 
الصعبة  املرحلة  ه��ذه  لتجاوز  العراقيني 
ووضع خطط صحيحة مستقبلية الستخدام 
الزراعي  القطاع  التقنيات احلديثة يف تطوير 
كميات  لتقليل  السقي  عمليات  يف  والسيام 
املياه املرصوفة فيها وغري ذلك من االساليب 

املتبعة يف الدول التي تعاين من شحة املياه.
اجلهود مع دول  بذل كل  الرضوري  ان  كام 
العراقيني  حلقوق  رعايتها  لضامن  اجل��وار 
باملياه  اخلاصة  الدولية  القوانني  بموجب 
وعقد  ب��ل  املشرتكة  الهن���ار  ع��رب  املتدفقة 
املصالح  تليه  م��ا  وف��ق  ثنائية  اتفاقيات 
املتبادلة  والسياسية  والمنية  االقتصادية 
للقطاع  املياه  من  الالزمة  الكمية  لتأمني 

الزراعي العراقي.
البرار  الشهداء  يتغمد  ان  تعاىل  الل  نسأل 
اجلرحى  عىل  ويمّن  وال��رض��وان  بالرمحة 
واملصابني بالشفاء والعافية ويغرّي سوء حالنا 

بحسن حاله انه سميع ميب.
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من وحي خطبة الجمعة 

ما بعَد االنتصار
      طالب عباس الظاهر

ت��ت��ج��دُد ح����وادث اخل��ط��ف واالغ��ت��ي��ال 
إلرهاب  والخرى..  الفينة  بني  والتفجري 
البالد،  واستقرار  أم��ن  وزعزعة  الناس 
املواطنني  حلياة  هناك  وتعرض  هنا  عملية 
العراق،  من  خمتلفة  مناطق  يف  الب��ري��اء 
هو  اجلبانة  اإلجرامية  العمليات  هذه  آخر 
اختطاف ستة مواطنني، وتم نرش صورهم 
عرب مواقع التواصل االجتامعي الفيس بوك 
وغريها بشكل واسع بجانب صور ابنائهم 
وُيدمع  القلوب  ُيدمي  مشهد  يف  الصغار 
وعوائلهم  أطفاهلم  مناشدات  مع  العيون، 
التحرك  أج��ل  م��ن  للحكومة  املنكوبة 
املخطوفني،  آبائهم  حياة  إلنقاذ  الرسيع 
جدية،  استجابة  اية  هناك  تكن  مل  ولكن 
اإلرهابيني  قبل  من  املخطوفني  قتل  وتم 
العراقيني  ضامئر  هزت  مروعة  حادثة  يف 
بني  عارم  غضب  فتيل  وأشعلت  بعنف، 

اجلامهري.
أمن املواطن

الدينية  املرجعية  حت��ذي��رات  من  بالرغم 
بعد  ما  مرحلة  خطورة  من  املتكررة  العليا 
احل��وادث  إن  إال  داع��ش،  عىل  االنتصار 
بيان  احلكومة  إذاع��ة  ومنذ  بل  مستمرة، 
آلخر  النهائي  التحرير  واعالهنا  النرص، 
عصابات  بدحر  العراق..  أرض  من  شرب 

داعش اإلرهابية. 
عدم  عىل  التحذيرات  تلك  تصب  كانت 
لن  االنتصار  اع��الن  إن  وتبني  الغفلة، 
يكون هناية املطاف واملواجهة مع عصابات 
باملزيد  التحيل  بل جيب  اإلجرامية،  داعش 
من احلذر من غدر هذه الفلول اإلجرامية 
املهزومة، ورضورة بذل املزيد من اجلهد يف 

خالل  من  عليها  النهائي  والقضاء  تعقبها 
انطالق  أماكن  يف  واسعة  تشيط  عمليات 
املحافظة  رضورة  مع  وحتركها  عملياهتا 
وممتلكاهتم..  العزل  املواطنني  سالمة  عىل 
لن  أمنيًا،  الرخوة  املناطق  يف  خصوصًا 
هناية املعركة عرب املواجهة عسكريًا مع هذه 
العصابات وهزيمتها واندحارها، ال تعني 

بأي حال من الحوال هناية املطاف.
اسئلة حائرة

هنا ربام حيق لي مواطن أن يطرح السؤال 
ييل:  كام  وهي  التالية  السئلة   بل  التال.. 
املواطنني؟  أرواح  محاية  ��ن  ممَ مسؤولية 
اإلجابة  البالد؟  أمن  توفري  ن  ممَ وواج��ب 
بال  وهي  يذكر،  جهد  بذل  حتتاج  ال  طبعا 
احلكومة  وواجبات  مهام  من  شك  أدنى 

كأمر بدهيي!. 
وهذا  املسؤولية  ه��ذه  تكن  مل  إذا  ولكن 
احلكومة  م��ه��ام  صميم  م��ن  ال��واج��ب 
الواجب  ه��ذا  يقع  من  فعىل  وواجبتها؟ 

وتقع هذه املسؤولية إذن؟!
أو  الطريقة  هبذه  تعرب  احلكومة  كانت  وإذا 
تلك عن عجزها عن تأمني احلامية الالزمة 
بل  ال��ع��راق،  مناطق  جيع  يف  للمواطنني 
قدرهتا  عدم  عن  وضوح  بكل  وترصحيها 
مواطنيها  وأمن  سالمة  عىل  املحافظة  عىل 
فمن  ومناطقهم..  وقراهم  مدهنم  جيع  يف 
وهذا  ال��دور  هبذا  للقيام  املؤهل  سيكون 

الواجب يا ترى؟! 
أكثر  ستفتح  الكثري  ومثلها  السئلة  هذه 
يف  كبريتني  وتعجب  استفهام  عالمة  من 
املسؤولني  بوجه  وكذلك  املواطن،  ذهنية 
البالد،  دفة احلكم يف  إدارة  والقائمني عىل 

الشديد ستبقى معلقة  ولكن ومع السف 
من دون اجابة!.

أزمة املياه 
البلد  ه��ذا  يف  الزم���ات  وتتعدد  ت��ت��واىل 
تبقى  السف  شديد  ومع  ولكن  اجلريح، 
غالب  يف  غائبة  شبه  أو  ترقيعية  احللول 
الح��ي��ان، وه��ن��ا ت��ربز أزم���ة امل��زارع��ني 
وشكواهم من عدم توفر احللول ملشاكلهم 
قبل  من  االهتامم  وإن  السيام  الزراعية.. 
قطاع  بتطوير  احلكومية  املعنية  اجلهات 
شبه  القطاع  ه��ذا  حيوية  رغ��م  ال��زراع��ة 
املياه  شحة  مشكلة  برزت  واآلن  غائب، 
عن  املياه  وحجز  السدود  بناء  خالل  من 
قبل  من  العراقية  الرايض  اىل  الوصول 
هتديد  ثم  وم��ن  امل��ج��اورة،  ال��دول  بعض 
من  واسعة  ملناطق  بالتصحر  الزم��ة  هذه 
عىل  فهل  املياه..  أزمة  تفاقم  ومع  العراق، 
أم  الي��دي؟  مكتوفة  تقف  أن  احلكومة 
عليها املسارعة اىل بذل كل جهدها سياسيا 
.. اقتصاديا .. أمنيا، وغريها من جهود من 
أجل تفادي آثار هذه الزمة واحلصول عىل 
القوانني واملواثيق  املائية وفق  البلد  حقوق 
احلكومة  تستجيب  فهل  وبالتال  الدولية. 
من  ودراسات  خطط  لوضع  املسارعة  اىل 
واخلربات  الكفاءات  عىل  االعتامد  خالل 
وضع  أج��ل  من  املجال  ه��ذا  يف  العراقية 
الزمة  هلذه  اسرتاتيجية  ودراسات  حلول 

القديمة اجلديدة ليتم جتاوزها؟  
الريب هناك حلول منطقية لكل أزمة مهام 
تكن مستعصية، وأزمة شحة املياه البد أن 
تأخذ من اجلهات املعنية االهتامم املطلوب 

لكي تّر عىل املزارعني وعىل البلد بسالم.
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لفظ  أن اطالق  البد من اإلشارة أوال إىل 
دقيقا، وذلك  ليس  امليدان  العلم عىل هذا 
االصطالحي  العلم  تعريف  انطباق  لعدم 
عليه، وثانيًا إن قانون اجلذب أو ما يسمى 
بعلم الذبذبات هو عبارة عن رؤية فلسفية 
القديمة والفلسفة  الغنوصية  هلا جذور يف 
وحدة  وعقيدة  الباطن  وعلم  الرشقية 
الوجود واملوجود الصوفية، وقد تم اغناء 
أو ترقيع الفكرة بواسطة بعض الدراسات 
وعلم  النفس  وعلم  الفيزياء  يف  احلديثة 
الباراسيكوجلي )علم البارسيكلوجي عىل 
الصعيد النظري والتطبيقي إمكان إحداث 
جلة من التغريات اخلارجية والتأثريات يف 
حمدودة  بصورة  ولكن  والنفس  اآلف��اق 
الدول  تكون  أن  نستبعد  ال  ونحن  جدًا.. 
املتقدمة قد خطت خطوات واسعة يف هذا 
لصالح  استعامله  حتاول  أهنا  وربام  العلم 
فهذه  السرتاتيجية(....  خمططاهتا  بعض 
تلفيق  عن  عبارة  العام  إطارها  يف  الرؤية 
االختصاصات  من  جلملة  فكرية  وفذلكة 
واالفكار، واملبدأ الذي يعد حجر الزاوية 
يف هذا امليدان املعريف هو اعتبار الكون كله 

قائاًم عىل ذبذبات من الطاقة وأن كل يشء 
يف الوجود سواء أكان شيئًا ماديًا أم معاين 
أم مشاعر أم أفعاال ليست سوى ذبذبات 
الكون،  هذا  جنبات  يف  تنتقل  الطاقة  من 
أو  الذبذبات  ه��ذه  توظيف  يمكن  وان��ه 
عليه  أطلقوا  لقانون  طبقا  منها  االستفادة 
املقولة  تلخصه  والقانون  اجلذب،  قانون 
أي  إليه(  منجذب  ال�ء  )شبيه  املعروفة 
ميل كل يشء إىل نظريه وشبيهه، والفكرة 
استحسنها  ملا  وإال  فيها  إشكال  ال  هذه 
العرف، إال أن اإلشكال يأيت من توظيفها 
إىل  املطاف  يؤدي يف هناية  توظيفًا عقائديًا 
واملوجود  الوجود  وحدة  بعقيدة  االيامن 
املركزية  صفة  االنسان  ومنح  الصوفية 
واملؤثرية القصوى يف هذا الكون، وبالتال 
يف  جعلها  أو  اللوهية  شأن  من  التقليل 
اإلله  هو  يميس  بحيث  اإلن��س��ان  خدمة 
الل  بألوهيته واعتبار  الفعيل وإن مل يرصح 
تبارك وتعاىل مرد وسيلة من وسائل تلبية 
االنسان...  وتطلعات  ونوازع  احتياجات 
هذه  عليها  القائمة  الفكرة  نفس  وأم��ا 
جتردت  لو  الفلسفية  الرؤية  أو  النظرية 

مقبولة  فهي  العقائدي  املضمون  هذا  من 
يف  احلديثة  ال��دراس��ات  بعض  وتؤيدها 
والباراسيكولوجي  النفس  وعلم  الفيزياء 

كام أملحنا إىل ذلك آنفًا.
الذبذبات  علم  هل   ، س��ؤال  ي��رد  وهنا 
وقانون اجلذب مفيد جللب الرزق؟ يعني 
 ( للذبذبات  كاإلستامع  ؟  ال��رزق  جيلب 

النغامت ( بطريقة معينة ؟ 
أن  هل  هكذا:  السؤال  صياغة  لنا  يمكن 
علم الذبذبات وقانون اجلذب )عىل فرض 
السباب  بني  من  هو  بصحته(  التسليم 
ويفتقر  ال؟  أم  ال��رزق  ل��زي��ادة  املجعولة 
اجلواب عن هذا السؤال إىل النظر فيام هو 
مذكور يف الخبار بخصوص أسباب زيادة 
طائفة  هاهنا  نذكر  أن  بأس  وال  ال��رزق، 
التزويج،  الذان،  إىل  الرب، االستامع  منها: 
اجلمع بني الصالتني، التعقيب بعد الغداة 
اجلوار،  حسن  االستغفار،  العرص،  وبعد 

مواساة االخ يف الل، قول احلق، وغريها .
هكذا اعامل مع حسن النية  قد يرتتب عليه 

االثر املطلوب والل تعاىل أعلم.

لو سألوك 

ما هو الموقف من علم الذبذبات و قانون الجذب 

و هل يجوز التصديق بمحتوى هذه العلوم الجديدة ؟
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السؤال : ما هو املراد من نقص الدين ؟
باقرتاف  احلرام  فعل  إما  الدين:  بنقص  الفقهاء  يقصد  اجلواب: 
من  وغريها  اخلمر  ورشب  والغيبة  والكذب  كالرسقة  الذنوب 
وترك  الصالة  كرتك  الواجب  ترك  وإما   ، الخ��رى  املحرمات 

الصوم وترك احلج وغريها من الواجبات الخرى .
 

السؤال : يشعر الساكن يف أوروبا وأمريكا وأرضاهبام بغربته عن 
القرآن  صوت  فال  فيها،  وتربى  عليها  نشأ  التي  الدينية  أجوائه 
املقدسة  للمشاهد  الزيارة  وال  يعلو،  الذان  صوت  وال  يسمع، 

واجوائها الروحية موجودة.
فهل يعدُّ تركه لجوائه اإلسالمية يف بلده وما يصاحبها من أعامل 

خريية، ثم معيشته هنا بعيدًا عنها، نقصانًا يف الدين ؟
اجلواب : ليس ذلك نقصانا حيرم بسببه السكن يف تلك البلدان، 
اىل  الزمن  بمرور  يؤدي  ربام  الدينية  الجواء  عن  االبتعاد  نعم 
ضعف اجلانب اإليامين يف الشخص اىل احلّد الذي يستصغر معه 

ترك بعض الواجبات، أو ارتكاب بعض املحرمات.
فإذا كان املكلف خياف أن ينقص دينه باحلّد املذكور جّراء اإلقامة 

يف تلك البلدان، مل جيز له اإلقامة فيها.
 

وأرضاهب��ام  وأمريكا  أوروب���ا  يف  الساكن  يقع  رب��ام   : ال��س��ؤال 
بمحرمات ال يقع هبا لو بقي يف بلده اإلسالمي، فمظاهر احلياة 
العادية بام فيها من إثارة، جتّر املكلف اىل احلرام عادة، حتى لو مل 
يكن راغبًا بذلك. فهل يعد هذا نقصانًا يف الدين يوجب حرمة 

السكن تبعًا ؟
اجلواب : نعم ، إال إذا كانت من الصغائر التي تقع أحيانًا ومن 

غري إرصار .
 

حيرم  فهل  أوالده،  دين  نقصان  من  املهاجر  خاف  لو   : السؤال 
عليه البقاء يف بلدان غري اسالمية ؟

اجلواب : نعم كام هو احلال بالنسبة اىل نفسه .

السؤال : ماهي اثار حتيّل املسلم بمكارم االخالق ؟
اجلواب : من صفات املؤمنني الصاحلني التحيل بمكارم الخالق 
يًا بالنبي الكريم حممد )ص( الذي وصفه الل سبحانه وتعاىل  تأسِّ

يف كتابه الكريم بقوله )وإنك لعىل خلق عظيم(.
فقد قال رسول الل )ص( »ما يوضع يف ميزان يوم القيامة أفضل 
من حسن اخللق « ، وروي أنه قيل له )ص( »أي املؤمنني أفضلهم 

إيامنا؟ قال : أحسنكم خلقا« .
ومن صفات املؤمنني الصاحلني كذلك : الصدق يف القول والعمل 
، والوفاء بالوعد ، فقد أثنى الل سبحانه وتعاىل عىل نبيه إسامعيل 

)ع( فقال فيه : )إنَّه كان صادق الوعد وكان رسواًل نبيا(.
وقال الرسول الكريم )ص(: » من كان يؤمن بالل وباليوم االخر 

فليِف إذا وعد«.
إذا عرفنا أن كثريا من غري  بالوعد  وتبدو أمهية الصدق والوفاء 
املسلمني حيكمون عىل اإلسالم من خالل سلوك املسلمني ، فام 
خالل  من  املسلمني  لغري  إسالمه  عرض  مسلم  أحسن  ما  أكثر 
خالل  من  إلسالمه  مسلم  أساء  ما  أكثر  وما   ، احلسن  سلوكه 

سلوكه السيئ.

هل يكون نشـــوز الزوجة موجبًا لسقوط حقها بحضانة أو رؤية 
أوالدها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط ؟

هل عمل الوســـواس مبطل للطهارة المعنويـــة كما اذا اعاد 
الغسل مرات ومرات في نفس الوضوء والغسل؟

الجواب : حق الحضانة ونحوه ال يسقط بالنشوز .

نقص الدين
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ال���س���ؤال: ذك���ر يف اج��وب��ة س��امح��ت��ك��م الح��د 
توقفت  إذا  جيب  بل  جيوز  )نعم  انه  االستفتاءات 
املحرتمة  النفس  كحفظ  أه��م  مصلحة  عليه 
املقصود  ايضاح  سيدي  منك  نرجو   ) املسحورة 
هبذه العبارة )كحفظ النفس املحرتمة ( ؟ اجلواب: 
لو  انه  وهو  واضح  معناه  املحرتمة  النفس  حفظ 
كان شخص مؤمن مرشفًا عىل اهلالك فألجل انقاذ 
حياته جيب الرجوع اىل الساحر البطال السحر فيام 

اذا توقف انقاذ حياته عليه .
رسائلهم  يف  الفقهاء  يذكره  ما  معنى  ما  السؤال: 

العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟
كام  االستحباب  هو  الرشعي  الرجحان  اجلواب: 
ربام  ولكن  الكراهة  هي  الرشعية  املرجوحية  ان 

يكون الرجحان جلهات اخرى.
السؤال: ماهو تعريف احلقد لغة واصطالحا؟

اجلواب: احلقد هو اضامر العداوة يف القلب وهو 
كظمه  ال��زم  اذا  الغضب  الن  الغضب  ثمرة  من 
لعجز عن التشفي يف احلال رجع اىل الباطن 

واحتقن فيه فصار حقدا.
ينتج  )االح��ي��اء  معنى  ما  ال��س��ؤال: 
حق  ينتج  والتحجري  التملك، 

االختصاص والولوية( ؟
اجلواب: يعني اذا بنى بيتا عىل 

االرض ملك االرض.
أن  )املشهور  معنى  ما  ال��س��ؤال: 

االجازة بعد الرد ال أثر هلا( ؟
عقد  املالك  رد  اذا  يعني  اجل��واب: 

الفضول ثم أجازه فال اثر هلا.
أتلف مال غريه فهو ضامن  السؤال: مسألة )من 

لو مل يكن صاحب يد عليه( ما معنى ذلك ؟
اجلواب: أي مثله يف ذمته أو قيمته.

اذا  الرجوع  يف  )البينة(  من  املقصود  ما  السؤال: 
انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟

البينة  ومنه  بوضوح  االمر  يثبت  ما  كل  اجلواب: 

الرشعية أي شهادة رجلني عادلني.
يستدعي  اليقيني  )االشتغال  معنى  ما  السؤال: 

الرباءة اليقينة( ؟
الظهر  صالة  بوجوب  علمت  اذا  يعني  اجلواب: 
تتيقن فالعقل حيكم  واحتملت انك قد صليت مل 

بلزوم االتيان هبا كي تتيقن من براءة الذمة .
السؤال: ما معنى)الوقوف عند الشبهات خري من 

االقتحام يف اهللكات( ؟
اجلواب: يعني يف موارد الشك االحتياط اوىل .

السؤال: ما معنى )دوران المر بني حمذورين( ؟
الوجوب  بني  التكليف  ام��ر  دار  اذا  اجل���واب: 

واحلرمة.
لكثري  عندكم  والضابط  التعريف  ماهو  السؤال: 

السفر ؟
اجلواب: الضابط يف مثل ذلك كله من موارد تكرر 
املكلف  كان  متى  انه  تلفيقية  مسافة  اىل  الذهاب 
هبا  ُيعّد  ملدة  مكان  اىل  كذلك  السفر  عىل  عازمًا 
مقرًا له مل يكن كثري السفر فيجب عليه االتام يف 
اليها  يسافر  التي  الماكن  سائر  دون  املكان  ذلك 
لعدم كون الذهاب اىل املقر الذي هو دون املسافة 
الرشعية سفرًا رشعيًا وذلك كام لو كان عازمًا عىل 
الذهاب ست ساعات يوميًا اىل مكان ما ملدة أربع 
سنوات. واما يف غري ذلك حيث ال يصبح املكان 
مقرًا له بذهابه املتكرر فأنه يكون كثري السفر فيتم 

يف سائر أسفاره وذلك كام لو سافر اىل
اىل  يسافر  كان  أو  الفرتة  هذه  طيلة  متفرقة  أمكنة 
كان  أو  واح��دة  لسنة  ولكن  كذلك  واحد  مكان 
يسافر اىل مكان واحد لكن لساعتني او ثالث يف 
اليوم وال فرق يف ذلك بني الفروض املذكورة والل 

العامل.
البحوث  شعبة  ال���وارث  منتدى   : امل��ص��در   (

والدراسات يف قسم الشؤون الدينية(

مصطلحات فقهية
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  تقرير/قاسم عبد الهادي / تصوير/أحمد القريشي

للعتبة  التابع  السكني  الفردوس  مجمع  في  العمل  السبطين  خيرات  شركة  في  والفنية  الهندسية  الكوادر  تواصل 
الحسينية المقدسة والذي يقع في مدينة كربالء المقدسة قرب منطقة باب طويريج ويبعد عن ضريح سيدنا العباس 
»عليه السالم« بحدود 1 كيلو متر تقريبًا، ويتكون من 246 شقة سكنية بمواصفات بناء عالمية ومن الدرجة االولى من 
حيث جودة البناء والمواد المستعملة من مصاعد كهربائية وتجهيز المطابخ لجميع الشقق، ويحتوي المجمع على منافع 

خدمية من رياض االطفال وعيادات طبية وأسواق تجارية )مول ومطعم( وأفران وغيرها.

يتضمن سبع بنايات مختلفة..
 تواصُل العمل النجاز مجمع الفردوس السكني 
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تفاصيل المشروع
التقت  »الحرار«  ملة  عنه  املزيد  وملعرفة 
جاسم  مح��ودي  املهندس  امل��رشوع  مدير 
والذي حتدث قائال: ان نسبة انجاز العمل 
يف ممع الفردوس السكني بلغت بحدود 
مساحتها  أرض  عىل  شيد  بعدما   ،%43

املساحة  مموع  من  مربع  مرت   52000
 7193 بلغت  والتي  للمرشوع  الكلية 
متواصال  يزال  ال  العمل  وأن  مربعا،  مرتا 
 5 الساعة  لغاية  صباحًا   7 الساعة  من 
عرصًا، وهناك وقت اضايف للعمل تشمل 
كل   ،ً ليال  وتستمر  عادة  الصب  عمليات 
هذا يكون بارشاف وتنفيذ رشكة خريات 

السبطني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.
سبع بنايات مختلفة

وأضاف: يتكون ممع الفردوس السكني 
من سبع بنايات، الوىل باسم بناية السيدة 
وتشمل  السالم«  »عليها  الزهراء  فاطمة 
الزنبق  شقق  الطوابق،  متعدد  )مول  عىل 
الرحيان  شقق  مربعا،  265م��رتا  بمساحة 

الثانية  البناية  مربعا(،  مرتا   160 بمساحة 
السالم«  »عليها  زينب  السيدة  بناية  هي 
125مرتا  بمساحة  اللؤلؤ  )شقق  وتشمل 
مرتا   190 بمساحة  املرجان  شقق  مربعا، 
البنني  أم  السيدة  بناية  هي  الثالثة  مربعا(، 
اللؤلؤ  )شقق  وتشمل  السالم«  »عليها 
املرجان  شقق  مربعا،  مرتا   125 بمساحة 
البناية الرابعة  بمساحة 190 مرتا مربعا(، 
السالم«  »عليها  رقية  السيدة  بناية  باسم 
 230 بمساحة  الياقوت  )شقق  وتشمل 
السيدة  بناية  اخلامسة  البناية  مربعا(،  مرتا 
)شقق  وتشمل  السالم«  »عليها  سكينة 
مربعا(،  م��رتا   230 بمساحة  الياقوت 
خولة  السيدة  بناية  باسم  البنايات  سادس 

A h r a r w e e k l y15

العطاء الحسيني



اللؤلؤ  )شقق  وتشمل  السالم«  »عليها 
املرجان  بمساحة 125 مرتا مربعا، شقق 

البناية  بينام  مربعا(،  مرتا   190 بمساحة 
السابعة والخرية باسم بناية السيدة رباب 
)شقق  عىل  تشمل  والتي  السالم«  »عليها 
شقق  مربعا،  مرتا   125 بمساحة  اللؤلؤ 

املرجان بمساحة 190 مرتا مربعا(.
سرداب خاص بالعجالت

وحيتوي ممع الفردوس السكني »احلديث 
سداب  ع��ىل  امل����رشوع«  مل��دي��ر  زال  ال 
مربعا  مرتا   7193 ل�  تصل  كلية  بمساحة 
ملواقف  ويستخدم  باخلدمات  خاص  وهو 
بسكان  خاصة  االرض  حتت  السيارات 
وزبائن  للضيوف  عامة  ومواقف  البنايات 

املول واملطعم.
فسخ عقد الشركة اإليرانية

تم  الذي  االتفاق  عىل  بناًء  قوله:  وأكمل 
للعتبة  التابعة  السبطني  خريات  رشكة  بني 
أس��رتات��وس  ورشك���ة  املقدسة  احلسينية 
من  الطرفني  بني  العقد  بفسخ  االيرانية 
بتاريخ  عقد  الذي  االجتامع  حمرض  خالل 
الرشكة  أعامل  تصفية  تم   2016/4/27
والتمويل  السيولة  أزمة  بسبب  االيرانية 
اهليكل  مكتب  مع  التعاقد  تم  وقد  امل��ال، 
والثانية  البنايتني الوىل  لتنفيذ  للمقاوالت 

بشكل عام.

أستمرارية األعمال
قبل  من  املنجز  العمل  تفاصيل  وأن  مبينا: 
 ً فعال  بدأ  ال��ذي  السبطني  خ��ريات  رشكة 
مبارشة  وكذلك   2016/5/28 بتاريخ 
 2018/2/25 بتاريخ  اهليكل  مكتب 
سقف  صب  أع��امل  اك��امل  عىل  اشتملت 
للبناية  )البيتونة(  عرش  اخلامس  الطابق 
الكونكريتية  العامل  من  واالنتهاء  الوىل 
بناء  أع��امل  وك��ذل��ك  امل���رشوع،  موقع  يف 
البنايتني  يف  مستمرة  بالثرمستون  القواطع 
تم  الثالثة  للبناية  وبالنسبة  والثانية،  الوىل 
اضافة  سابقًا،  فيها  الثرمستون  أعامل  اهناء 
يف  واملجاري  امل��اء  أع��امل  استمرار  لذلك 
اعامل  واستمرار  والثانية،  الوىل  البنايتني 
احلديدي  اهليكل  بعمل  الثانوية  السقوف 
الوىل،  البناية  يف  ب��ورد  اجلبس  وتثبيت 
بالتهوية  اخلاصة  الدكتات  اعامل  استمرار 
للحاممات يف البناية الثانية، استمرار أعامل 
املنظومات  أعامل  اىل  باالضافة  الكهرباء 
للبنايتني   )tv انرتكم،  انرتنت،  )احلريق، 
اهليكل  أع���امل  اك���امل  وال��ث��ان��ي��ة،  الوىل 
الوىل  الستة  لألبنية   ً كامال  الكونكريتي 
البياض  أعامل  وأن  الكهرباء،  حمطة  وبناية 
باجلص مستمرة يف البناية الثانية واستمرار 
أيضا  للواجهات،  السقاالت  نصب  أعامل 

االسمنت  بمونة  اللبخ  بأعامل  االستمرار 
وموقع  واحل��امم��ات  للمطابخ  وال��رم��ل 
الدرج وكذلك صب سقف الطابق االول 
ملحطة  الكونكريتية  العامل  من  والنتهاء 

الكهرباء.
المواد المستخدمة

وأكمل حديثه: أن املواد واالليات املوجودة 
يف املوقع تشمل عىل حديد تسليح بحدود 
تسليح  حديد  ربط  سيم  حيث  طن،   10
وكذلك  الصحية،  امل��واد  وبعض  وسبري 
مولدة  نقل  خالهلا  من  تم  التي  اآلليات 
ممع  م��رشوع  من   150kv برينكز  ن��وع 
الفقراء،  اسكان  م��رشوع  اىل  ال��ف��ردوس 
مرشوع  من  بوكات  شفل  نقل  تم  حيث 
ممع الفردوس اىل مرشوع اسكان الفقراء، 
مولدة عدد 1 ، دمرب عدد 1 ، مصعد خدمي 
كهربائي عدد 1 ، رافعات برجية عدد 3(.

المرافق والخدمات والحماية
السكني  الفردوس  ممع  إدارة  ان  منوها: 
وحراسات  وإدام��ة  صيانة  خدمات  من 
أمنية وخدمات نقل مانية من واىل العتبتني 
املقدستني ستكون حتت إرشاف مبارش من 
احلسينية  العتبة  يف  وفنية  إدارية  كوادر  قبل 

املقدسة وعىل مدار الساعة.
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احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول  أع��رب 
الزيارات  تسهم  ان  يف  أمله  عن  املقدسة 
الطبية  والكفاءات  العقول  بني  املتبادلة 
االنسانية  اخلدمات  طبيعة  بارتقاء  العربية 
السيام يف مدينة كربالء املقدسة التي يؤمها 

ماليني الزوار سنويا.
وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
العرب  املجلس  وف��د  استقباله  خ��الل 
لالختصاصات الطبية يف الصحن احلسيني 
ك��رب��الء  يف  »ح��ض��ورك��م  ان  ال��رشي��ف، 
احلذاقة  من  كوكبة  وانتم  يسعدنا  املقدسة 
نأمل  والتي  واالمكانات  واملهارة  الطبية 
التطور  هذا  يف  وافر  سهم  هلا  يكون  ان  هلا 

الطبي«.
املقدسة  ك��رب��الء  »مدينة  أن  وأض���اف، 
سنة  كل  يف  املاليني  عرشات  اليها  يتوافد 
بام   ، املسلمني  وغري  املسلمني  مأوى  وهي 
واملعرفة  بالنور  للتزود  القلوب  مأوى  اهنا 
مأوى  تكون  ان  ونامل  الروحي  والغذاء 
االجساد لتكون الروح الصافية بفكرها ان 
تلتقي باجلسد السليم املعاىف وهذا يتوقف 

عىل جهودكم«.
الكادر  يوفره  »الذي  ان  الكربالئي  وأكد 
احلياة  واملعرفة،  النور  وجود  دون  الطبي 
ال تستقيم. موضحا، »مع تسلط عصابات 

داعش االجرامية عىل بعض املناطق وكيف 
لذلك  سحيق  مستوى  اىل  احلياة  تراجعت 
بالواقع  ننهض  ان  اللقاء  ه��ذا  يف  نامل 
الصحي ليس يف العراق فقط بل يف بلداننا 

االخرى ايضا«. 
وأشار  سامحته اىل، ان »كل شخص سواء 
اكان طبيبا ام قانونيا ام اكاديميا ويف املواقع 
االخرى لبلده وشعبه حق عليه يف املسامهة 
يف تطوير والنهوض بالواقع احلال الذي تر 
فيه منطقتنا وبلداننا بحاجة ماسة للنهوض 

بالواقع الصحي«.
السوحييل  حممد  الدكتور  اع��رب  ب��دوره 
االم�����ني ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل��س ال��ع��رب 
الوفد  غبطة  عن  الصحية  لالختصاصات 
االمام  مرقد  بزيارة  ترشف  ال��ذي  الزائر 
الشيخ  سامحة  ولقاء  السالم  عليه  احلسني 
بعض  عىل  االطالع  جانب  اىل  الكربالئي 

املستشفيات العائدة للعتبة املقدسة.
ستشهد  القادمة  »االي��ام  السوحييل،  وقال 
مبادرات علمية وطبية عىل مستوى البلدان 

العربية واملدن املقدسة«.
املقدسة  احلسينية  العتبة  »نبارك  وأضاف، 
اخلدمات  افضل  تقديم  يف  النوعية  النقلة 
زين  االم��ام  مستشفى  يف  املتميزة  الطبية 

العابدين عليه السالم«.

من جهته بني الدكتور صباح املوسوي مدير 
الوفد   « ان  املقدسة،   كربالء  صحة  عام 
ومستشفى  االطفال  مستشفى  عىل  اطلع 
زين العابدين عليه السالم وعىل اخلدمات 
مشريا،  االطفال«.  اىل  يقدمها  التي  الطبية 
املستويات  كافة  عىل  علمية  حركة  »هناك 
الطبية يف كربالء ومن املؤمل ان تصبح هذه 
البورد  الطب  لدراسة  مركزا  املستشفيات 
»هذه  وأضاف،  االطفال«.  بطب  اخلاص 
املجلس  وفد  يقيم  العراق  يف  االوىل  املرة 
امتحانا  الصحية  لالختصاصات  العرب 

بطب البورد العرب لألطفال«.
االمانة  التي شيدهتا  املستشفيات  وتستقبل 
آالف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
حمافظات  خمتلف  من  املرضية  احل��االت 
املستشفيات  تلك  استحدثت  فيام  العراق، 
بنجاح  الكفيلة  االج���راءات  من  العديد 
املتعذر  من  كان  التي  اجلراحية  العمليات 
السنوات  خ��الل  ال��ع��راق  يف  اج��راؤه��ا 

املاضية.
اإلمام  ومستشفى  السفري  مستشفى  وتعد 
املستشفيات،  هذه  ابرز  من  العابدين  زين 
لفتح  املقدسة  احلسينية  العتبة  تستعد  فيام 
الفرتة  خالل  ختصصية  مستشفيات  ثالث 

الوجيزة  القادمة.

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي:

 الروح الصافية بفكرها ان تلتقي بالجسد السليم المعافى
وفد المجلس العربي لالختصاصات الطبية يتشرف بزيارة العتبة الحسينية المقدسة

  االحرار: حسين نصر 
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عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  ك��وادر  بارشت 
البرص  وضعاف  املكفوفني  لرعاية  السالم 
التنموية  ب��ال��دورة  خاصة  برامج  بتنظيم 
وبتوجيه   ،2018 اجل��اري  للعام  الصيفية 
للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ول  ل��دن  م��ن  م��ب��ارش 
املهدي  عبد  الشيخ  امل��ق��دس��ة  احلسينية 

الكربالئي.
يف  كاظم  ج��واد  سامي  املعهد  مدير  وق��ال 
حديث ملجلة »االحرار« ، ان »املعهد اطلق 
بالطلبة  اخلاصة  الصيفية  التنموية  ال��دورة 
هناية  من  ابتداء  البرص  وضعاف  املكفوفني 
شهر حزيران وحتى هناية شهر ايلول املقبل 
املشاركني  الطلبة  »عدد  ان  مبينا،   .»2018
يف الدورة يناهز الثالثني ومن كال اجلنسني«.
التدريبية  ال���دورات  »تتضّمن  وأض���اف، 

تالوة  إج��ادة  عىل  املشاركني  الطلبة  تعليم 
يف  دروس  جانب  اىل  الكريم  القرآن  سور 
عىل  التدريب  عن  فضال  واالخالق،  الفقه 

استخدام احلاسوب الناطق«.
بتوجيه  جت��ري  ال����دورة  ان  ك��اظ��م  وذك���ر 
الرشعي  املتول  قبل  من  مبارشة  ورعاية 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
احلسينية  العتبة  »تضع  مؤكدا،  الكربالئي، 
املقدسة نصب عينيها مسؤولية االهتامم هبذه 

الرشحية ودمها يف املجتمع«.
»العتبة احلسينية  ان  اىل،  املعهد  وأشار مدير 
وصول  لتأمني  نقل  وسائل  وفرت  املقدسة 
يومية  بصورة  منازهلم  اىل  وعودهتم  الطلبة 
كافة  جانب  اىل  ال��دورة،  فرتة  مدى  وعىل 
ال��رضوري��ة  واالح��ت��ي��اج��ات  املستلزمات 

للطلبة املشاركني«.
لرعاية  السالم  عليه  احلسني  االمام  ومعهد 
للعتبة  التابع  البرص  وضعاف  املكفوفني 
عىل  ماله  يف  الرائد  يعد  املقدسة  احلسينية 
مستوى العراق، حيث يقدم خدمات لفراد 
تلك الرشحية وفق معايري حديثة واكبت يف 
الراعية  الدولية  املنظامت  مصاف  برامها 

لألفراد الذين فقدوا البرص كليا او جزئيا.
الفعاليات  من  العديد  املعهد  يتبنى  كام 
من  أكثر  يف  الرشحية  هبذه  اخلاصة  االنسانية 
افتتاح  عىل  العمل  وجيري  عراقية،  حمافظة 
الفرتة  خالل  املثنى  حمافظة  يف  جديد  مقر 
يوفرها  التي  املجانية  الرعاية  لتعزيز  القادمة 

املعهد.

في سياق الخدمات االنسانية التي يوفرها للمكفوفين.. 
معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( يطلق برامج الدورات الصيفية االولى

األحرار: محمد حميد الصواف
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العام  االمني  مكتب  مدير  حتدث  ذلك  اىل 
سعد  السيد  االيتام  مدارس  عىل  واملرشف 
العتبة  اهتاممات  ضمن  من  البناء:  الدين 
احلسينية املقدسة بعد صدور الفتوى املباركة 
هي االعتناء برشحية االيتام وعوائل شهداء 
هذه  ولمه��ي��ة  امل��ق��دس،  الشعبي  احل��ش��د 
النسوي  االع��الم  وح��دة  اخ��ذت  الرشحية 
العتبة  يف  ال��ع��ام  االم���ني  ملكتب  التابعة 
احلسينية املقدسة عىل عاتقها اقامة مهرجان 
واليوم  يتيم«،  »فرحة  عنوان  حتت  سنوي 
و)43( ويتيمة  يتيام   )115( تكريم  ت��م 
الشعبي كجزء من  عائلة من شهداء احلشد 

الكبرية  للتضحيات  اجلميل  ورّد  العرفان 
الغيارى استجابة لفتوى  التي قدمها هؤالء 
والعرض  االرض  ومحاية  املباركة  املرجعية 
واملقدسات، واكد البناء: ان العتبة احلسينية 
خالل  من  الرشحية  هلذه  برعايتها  مستمرة 
السالم(  )عليها  رقية  السيدة  روضة  انشاء 
وق��د دعونا  ل��ألي��ت��ام،  ُخ��ّص��ص��ت  وال��ت��ي 
وجود  كذلك  ابنائهم،  لتسجيل  العوائل 
االصغر)عليها  وعيل  رقية  السيدة  مدرستي 
السالم( لالبتدائية والثانوية، وسنعمل عىل 
اجل  من  املختصة  اجلهات  بعد  التنسيق 
ان  مبينا  اجلامعات،  يف  الشهداء  ابناء  قبول 

الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  مع  تعاونا  هناك 
واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة وعمل 
زيارات دورية اىل عوائل الشهداء يف خمتلف 
عىل  التعرف  بغية  العراقية  املحافظات 

احتياجاهتم وتوفريها«.
من جهتها أكدت مسؤولة اإلعالم النسوي 
املهندسة ندى اجلليحاوي: »إن هذه اخلطوة 
تأيت ضمن برنامج سنوي بمناسبة عيد الفطر 
رسم  أج��ل  من  الض��ح��ى،  وعيد  امل��ب��ارك 
الفوارق  وإزالة  اليتام،  وجوه  عىل  البسمة 
التي يشعر هبا اليتيم خالل العيد بسبب عدم 

حصوله عىل املالبس  كبقية أقرانه«.

الرابعة،  االنبياء في الصحن الحسيني الشريف اقامة مهرجان »فرحة يتيم« بنسخته   شهدت قاعة خاتم 
والذي اقامتُه وحدة االعالم النسوي التابعة لمكتب االمين العام في العتبة الحسينية المقدسة، وتضمن 
المهرجان تكريم )115( يتيما ويتيمة من عوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس، بغية رسم الفرحة على 

وجوه االيتام وتخفيف الم فراق االحبة. 

تكريم )115( يتيما ويتيمة في مهرجان فرحة يتيم الرابع

 األحرار/ حسنين الزكروطي – تصوير/ أحمد القريشي
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للعتبة  العامة  لألمانة  ال���دؤوب  السعي 
أعامهلا  وتوسيع  لتطوير  املقّدسة  احلسينية 
املقّدسة،  كربالء  مدينة  داخ��ل  العمرانية 
يؤرّش إىل مدى اهتاممها الكبري يف هذا املجال، 
بالماكن  باالهتامم  يتعّلق  ما  وخصوصًا 
يف  تعّلق  وما  وجديدها،  قديمها  الرتاثية 
ذاكرة ووجدان الكربالئيني وزائري املدينة.

الرشوع  عن  املقدسة،  العتبة  أعلنت  وقد 
الزينبي  التل  مقام  وتوسيع  بتطوير  قريبًا 
املتزايدة  االع��داد  الستيعاب  كربالء،  يف 
للزائرين، يف ظلِّ املحافظة عىل هوّية ورمزّية 

هذا الرصح املقّدس.
وقال الستاذ حممد حسن كاظم؛ رئيس قسم 
املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية: 
قريبًا  سيتم  القسم  من  مبارش  »ب���إرشاف 
مقام  وتوسيع  تطوير  مرشوع  تنفيذ  اعامل 
التل الزينبي، لفكِّ االزدحامات والضغوط 

الكبرية بسبب اعداد الزائرين املتزايدة«.
يف  للمقام  اجلديدة  »املساحة  ان  وأض��اف، 
حال انجازه بالكامل ستصل إىل )3000 مرت 
وصحون  خدمية  فضاءات  وتضم  مربع(، 
مبينا  للنساء«،  واخرى  للرجال  وفضاءات 

ان »املساحة احلالية البالغة )300 مرت مربع( 
ال تتسع لألعداد الغفرية من الزائرين«.

ويعد مرشوع تطوير مقام التل الزيني ضمن 
السالم(،  )عليها  العقيلة  صحن  م��رشوع 
اخلدمية  املنشآت  من  الكثري  يضّم  وال��ذي 

للزائرين.
ُرعي  اجلديد  »التصميم  ان  كاظم،  وتابع 
عىل  واحلفاظ  املعامرية،  العنارص  جيع  فيه 
املوروث الديني والرتاثي للمقام، وبام يؤكد 
كربالء  اهال  ذاك��رة  يف  الزينبي  التل  هوية 

والزوار«.

توسيع وتطوير مقام »التل الزينبي« 
بمساحة عشرة أضعاف
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الشهادة  ربيع  مهرجان  حّققه  بام  منه  إيامنًا 
ال� )14(  العاملي، عىل مدى سنواته  الثقايف 
املتتالية، والذي جاء بتضافر جهود العاملني 
املقدستني،  والعباسية  احلسينية  العتبتني  يف 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  كّرم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول 
جعفر  السيد  املقدسة  للعتبة  العام  والمني 
يف  العاملة  الفرعية  اللجان  امل��وس��وي، 
الذي  املهرجان  من  عرشة  الرابعة  النسخة 
أقيم هذا العام حتت شعار: )باإلمام احلسني 
»عليه السالم« ثائرون وبالفتوى منترصون( 
للفرتة من )3 – 7 من شهر شعبان املعظم(.

دار  قاعة  عىل  ُأقيم  ال��ذي  التكريم  حفُل 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  الضيافة 
من  العاملة  اللجان  هلذه  قويًا  دافعًا  ج��اًء 
إقامة  يف  ال��دؤوب  نشاطها  مواصلِة  أجل 
ثقافية  أيقونة  يعّد  أصبحمَ  الذي  املهرجان 
حتتضنها املدينة وتتمّيز هبا، حلضوره العاملي 
أنظارمَ  جذبْت  التي  الثقافية  واملتحققات 

الباحثني واملفكرين واملثّقفني.

العام  الم��ني  نائب  الشامي  افضل  السيد 
يف  أوض��ح  والفكرية  الثقافية  للشؤون 
املعنوي  »احلافزمَ  اّن  )الح��رار(  ل�  ترصيح 
إحدى  وهو  النجاح  الستمرار  جدًا  مهّم 
»هذا  مبينًا  الناجحة«،  اإلدارة  صفات 
الفرعية  اللجان  رؤس��اء  جلميع  التكريم  
العتبتني  إدارة  من  شعورًا  جاءمَ  وأعضائها 
املقدستني بأّن اإلخوة الذين عملوا إلنجاح 

هذا املهرجان البد من تكريمهم ليكون هذا 
التكريم حافزًا هلم يف املستقبل ويؤّدي عماًل 

.» أكربمَ

وت��اب��ع ح��دي��ث��ه، »ك���ام ت���ّم ت��أش��ري بعض 
االس��ت��امع  وت��م  الداء  ع��ىل  امل��الح��ظ��ات 
الكربالئي  الشيخ  سامحة  توجيهات  اىل 
وأّن  العمل؛  بواعث  معرفة  بخصوص 
ودوره؛  عملِه  سبب  معرفة  اإلنسان  عىل 
لكي يكون له دافعا أقوى بالعمل والتأكيد 
لتحقيق  الواحد  الفريق  بروح  العمل  عىل 

النجاحات«.
ولفتمَ الشامي إىل أّن »االستعدادات بدأت 
للمهرجان القادم وسنضع آلية عمل جديدة 
من أجل ان خيرج بقوة كبرية وحضور مائز 

عن النسخ التي سبقته«.
الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  وهي��دُف 
جيع  ع��ىل  الثقايف  االن��ف��ت��اح  إىل  العاملي 
بني  اهل����ّوة  وردم  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ات 
احلضارات، والتعريف املستمر بثقافة وفكر 
وقضّيته  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
قضّية  تشّكُل  أصبحْت  التي  املحورية 

إنسانية تلهُم العامل.

اإلدارة الناجحة تحّفز عامليها إلدامة النجاح..
الشيخ الكربالئي يكّرُم اللجان الفرعية

 لمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الـ )14(
 األحرار/ ضياء األسدي – تصوير/ أحمد القريشي
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مجلة رسالة الشـرق
ملة أدبية شهرية ثقافية جامعة

منحت االمتياز بكربالء
صاحبها: صدر الدين الشهرستاين

مديرها املسئول: املحامي حسن حيدر
صدر عددها الول 20/ج2 /1373ه� سنة 1954م وتوقفت 

بعد عام من صدورها
توجد أعداد منها يف: مكتبة املتحف العراقي و املكتبة الوطنية

سلسلة البحوث اإلسالمية
نرشة دينية صدرت عن مكتبة سيد الشهداء العامة

بإرشاف السيد نور الدين امليالين
صدر عددها الول  يف سنة 1385ه�

 صوت اإلسالم
فهد  بن  امحد  الشيخ  العالمة  مدرسة  عن  ص��درت  دينية  نرشة 

االحسائي
صدرت بتاريخ  1358/1/20

صدر منها عدد واحد احتوى عىل 46 صفحة.
 صوت المبلغين

وأخبار  اخلطابة  بشؤون  تعنى  اجتامعية  إسالمية  شهرية  ملة 
املجتمع

الدينية  البقعة  بمدرسة  املبلغني  ص��وت  مكتب  عن  ص��درت 
)تأسست سنة 1250 ه�(

صدر عددها الول 1960
استمرت بالصدور إىل سنة 1963

 صوت شباب التوحيد
ملة إسالمية صدرت عن هيئة شباب التوحيد

تعنى بش��ؤون العل��م والدب واالجتامع
صدرت عام 1963

صدر عنها ثالثة أعداد

 صوت العترة
ملة إسالمية  أصدرها اخلطيب السيد حممد كاظم القزويني )6(

صدرت عن مدرسة العالمة الشيخ امحد بن فهد االحسائي

 قران يهدي
ملة شهرية تعني بالقران وما يرتبط به بشكل عام

صدر عددها الول حمرم 1385ه�
ظهر آخر أعدادها شهر ذي احلجة 1386 ه�
مجلة مبادئ اإلسالم

ملة دورية )وقيل جريدة( تصدر باللغة االنكليزية
مقرها املدرسة البادكوبية الدينية )تأسست سنة 1270 ه�(

صدر عددها الول ربيع الول 1383 ه�
صد منها عرشة أعداد

الغي امتيازها بتاريخ يف 1969/1/8
 منابع الثقافة االسالمية

نرشة فكرية دينية أصدرهتا مدرسة البادكوبة الدينية سنة 1960 .
وهي سلسلة كتب ذات عرشة  أعداد يف السنة

صدر منها تسع سنوات
 من وحي ذكرى أهل البيت

نرشة )ملة( دينية
تصدرها اللجنة الدينية يف مدرسة السليمية الدينية

موضوعاهتا تصب يف ذكرى مواليد أهل البيت )عليهم السالم(
صدر عددها الول سنة 1957.

وصدر عددها الخري وهو السابع  سنة 1958

الثانية  الطبعة  طعمة،  آل  هادي  سلامن  كربالء:  )تراث  املصدر/ 
 � بريوت  للمطبوعات،  العلمى  مؤسسة  1983م،   � ه�   1403

لبنان(

من تراث
 الصحافة الكربالئية
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ابني  أرى  زلت  ما  الصيمري«  »حيدر  أنا 
كان  مشهد  كل  يف  واضحا  أمامي  »حممود« 
التي تشبه الزهور يف عطورها  يعيشه بحياته 
االبيض،  بضوئِه  والقمر  بدفئها  والشمس 
يطيب له ان يرشد بضيائه الطيبني عىل أمثالِه. 
محلته بني ذراعي سنة 1993 يف كرمة –البو 
باحلياة، وتدفق  يشع  بالبرصة، مولودا  حلوة 
ع��يّل اخل��ري م��ن ك��ل ح��دب وص���وب، وهو 
لبق  ولسان  مميزة  بصفات  ناظري  امام  يكرب 
املعهد  اىل  بدراسته  وص��ل  حتى  ومهذب 
دائام  اقرانه  يسبق  وهو  عاٍل،  بتفوق  التقني 
املطلق  وااليامن  واحلكمة  العقل  من  بسنني 
)عليهم  اهل���داة  وب��االئ��م��ة  ع��زوج��ل  ب��الل 

السالم(.
االي��امين  م��ش��واره  ب��دأ  التقني  املعهد  يف 
واالنساين يظهر يف كل افعاله وترصفاته، اىل 

موكبا  نفسه  م��ن  جعل  ال��دراس��ة،  جانب 
املعهد، يرشد  اركان  ارشاديا متنقال يف جيع 
بكل  وحيث  الل،  بمخافة  ذلك  ويذكر  هذا 
طاقاته عىل الصالة وذكر أهل البيت )عليهم 
اليومي  مرصوفه  من  يدخر  فكان  السالم(، 
الصالة  لتعليم  ارشادية  ملصقات  ويطبع 
ومنح  املهذب  بالطالب  وسمي  والفضيلة، 
الطلبة بشهادة تقديرية موثقة من عامدة  امام 

املعهد حتت عنوان )الطالب املهذب(...
من  سنينا  املهذب  االن��س��ان  حممود  ط��وى 
عمره حيلم ان يكون شبيه )زهري بن القني(، 
يف  احلسينية  الطفوف  هيئة  يف  دوره  فمثل 
دور  فتقمص  البرصاوية،  )اهلارثة(  منطقة 
،بالبيت والشارع وبني  زهري بحياته اخلاصة 
اصدقائه، فاصبح يشار له باسم زهري كلقب 

منحه له كل من تاثر به. 

لقد مىض العمر هينا سهال ، وان كنت أراقبه 
بحذر واحرتاس شديدين، ويف حلظة اطالق 
الزمن  خ��ارج  وكأنه  بدا  اجلهادية  الفتوى 
املألوف، وعليه ان يكون )زهريا( االن وفورا 
يأخذ  ان  كافية  كانت  لكنها  سيعة  حلظة   ،
موافقتي مبتسام، وهو يردد قوله الذي اسمعه 

حتى هذه اللحظة التي احتدث هبا عنه:
واحلسني..  الل  أم��ان  يف  انني  ختف  ال  -اب 
انا شبيه »زهري« ال تنس.. ذاهب اىل الل مع 
العني..  احلور  من  وسأتزوج  احلسني  انصار 
وصيتي ان تزوج اخي حتى ارجع لك بفرح 

الشهادة وانتصار العقيدة .
كطائر  لعائلتي  الثاين  واالب  ابني،  ط��ار 
من  املجاهدين  بصفوف  ليلتحق  حسيني 
بالبطولة  اخباره  وتوالت  املقدس،  احلشد 
)داع��ش(  مقارعة  يف  والشجاعة  والصرب، 
االمنية  ال��ق��وات  ك��ل  ل��ه  شهدت  ببسالة، 
وفصائل احلشد البدري، ملا يملكه من ارصار 
وقوة وايامن والتزام ديني، فهو قدوة لكل من 

حوله من املجاهدين...
اخلطوة تتلو اخلطوة ،واالنتصارات تباعا من 
يأسى  ال  والنهار  والليل  االخر،  تتلو  مدينة 
السالح،  مع  طويلة  رحلة  واهل��م  اجل��راح، 
زادها حترير ارض الوطن من دنس االرهاب، 
وال يشء، ال يشء مطلقا، يمكن ان يثنيه عن 
اخلالدية،  قاطع  ومعركة  اجلهاد،  مواصلة 
الساكن  لداعش  طردها  يف  االعنف  كانت 
»االنبار« ويتخذهم درعا  اهال  بني صفوف 

للبقاء احياء اطول مدة ممكنة.
التضحية  اىل  »زه��ري«  بغرية  قدماه  قادته   
اهال  من  انقاذه  يمكن  ما  النقاذ  والفداء 
وغاص  املعركة،  عمق  يف  فتوغل  اخلالدية، 
يف بحر الرصاص، شعاره يا الل ..يا حسني.. 
رصاصات  مزقته  الفجر  اذان  صوت  ومع 
الغدر من بعيد، وتوج شهيدا اىل بقعة النور 
خترجه  بعد  أي   2016  /8  /26 بتاريخ 
بشهرين فأطلق عليه الطالب املهذب ..شهيد 

املذهب.

الى روح الشهيد )محمود حيدر جاسم لفته الصيمري( 

الطالب المهذب ... شهيد المذهب
  حيدرعاشور

A h r a r w e e k l y23

شهداؤنا



من كتاب )أضواء على السنة المحمدية( ـ محمود أبو رية

كاتب وكتاب

مل��ا ق��وي��ت ش��وك��ة ال��دع��وة 
ساعدها،  واشتد  املحمدية 
قوة  ك��ل  أمامها  وحتطمت 
كانوا  م��ن  ي��ر  مل  ت��ن��ازع��ه��ا، 
عن  ويصدون  أمامها  يقفون 
سبيلها، إال أن يكيدوا هلا من 
طريق احليلة واخلداع، بعد أن 
بعدد  منها  النيل  عن  عجزوا 

القوة والنزاع.
عداوة  الناس  أشد  كان  وملا 
لهنم  اليهود،  آمنوا  للذين 
املختار،  الل  شعب  بزعمهم 
غريهم  لح��د  يعرتفون  فال 
لنبي  ي��ق��رون  وال  بفضل، 
فإن  ب��رس��ال��ة،  م��وس��ى  بعد 
جيدوا  مل  وأحبارهم  رهباهنم 
بّدًا - وبخاصة بعد أن غلبوا 
ع��ىل أم��ره��م وأخ��رج��وا من 
يستعينوا  أن  من   - ديارهم 
ما  إىل  يصلوا  لكي  بالدهاء،  ويتوسلوا  باملكر، 
يبتغون، فهداهم املكر اليهودي إىل أن يتظاهروا 
حتى  دينهم،  عىل  نفوسهم  ويطووا  باإلسالم 
مكرهم،  املسلمني  عىل  وجيوز  كيدهم،  خيفى 
وأشدهم  دهاء  الكهان  هؤالء  أقوى  كان  وقد 
مكرا، كعب الحبار، وملا وجدوا أن حيلهم قد 
والتقوى،  الورع  كاذب  أظهروه من  بام  راجت 

هبم،  واغرتوا  إليهم،  سكنوا  قد  املسلمني  وأن 
جعلوا أول مههم أن يرضبوا املسلمني يف صميم 
قام  التي  أصوله  إىل  يدسوا  بأن  وذلك  دينهم، 
عليها ما يريدون من أساطري وخرافات، وأوهام 

وترهات لكي هتيئ هذه الصول وتضعف. 
الكريم  القرآن  من  ينالوا  أن  عن  عجزوا  وملا 
من  آالف  واستظهره  بالتدوين،  حفظ  قد  لنه 
املسلمني، وأنه قد أصبح بذلك يف منعة من أن 
اجتهوا   - إليه حرف  يتدسس  أو  كلمة  فيه  يزاد 
أن  شاءوا  ما   - فافرتوا  النبي  عن  التحدث  إىل 

يفرتوا - عليه أحاديث مل تصدر عنه.
قال احلكيم بن خلدون عندما تكلم عن التفسري 
والسمني  الغث  عىل  يشتمل  كان  وأنه  النقيل، 
واملقبول واملردود : والسبب يف ذلك أن العرب 
غلبت  وإن��ام  علم،  وال  كتاب  أه��ل  يكونوا  مل 
البداوة والمية، وإذا تشوفوا إىل معرفة  عليهم 
يشء مما تتشوف إليه النفوس البرشية يف أسباب 
فإنام  الوجود،  وأسار  اخلليقة  وبدء  املكونات 
ويستفيدونه  قبلهم،  الكتاب  أهل  عنه  يسألون 
تبع  ومن  اليهود  من  التوراة  أهل  وهم  منهم، 
دينهم من النصارى، مثل كعب الحبار ووهب 
بن منبه وعبد الل ابن سالم وأمثاهلم، فامتألت 
وتساهل  عندهم..  املنقوالت  من  التفاسري 
التفسري  كتب  وم��ألوا  ذلك  مثل  يف  املفرسون 
من  قلنا  ك��ام  كلها  وأصلها  املنقوالت  هب��ذه 

التوراة، أو مما كانوا يفرتون.

اإلسرائيليات
 في الحديث
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قّصة كتاب.. رسالة الصاهل والشاحج

كاتب وكتاب

الصاهل  )رس��ال��ة  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ي��ع��د 
العالء  أب  رسائل  أشهر  من  والشاحج( 
املعّري الدبية يف عرصه، عدها ابن العديم 
سنة  طرابلس  صاحب  عامر  ابن  وقفه  فيام 
وأثبتها  بطرابلس.  العلم  دار  عىل  472ه� 
وذكرها  مروياته،  يف  اإلشبييل  خري  اب��ن 
من  الضياع  من  وقته  إىل  سلم  فيام  ياقوت 
رآه  فيام  القفطي  وعدها  العالء،  أب  آثار 
بعينه من كتب أب العالء التي سلمت من 
محالت الكفار، وعارضها الوزير الكالعي 
والغربيب(  )الساجعة  س��امه:  كتاب  يف 
وذكرها الذهبي يف التاريخ، والصفدي يف 
الوايف، واملقري يف نفح الطيب، ثم طويت 
يف غيابة الزمن فلم نعد نسمع هلا ذكرًا منذ 

أواسط القرن 11 اهلجري. 
املحتفظ  النسختني  أثرًا غري  هلا  نعرف  وال 
منهام  الوىل  كتبت  الرباط،  خزانة  يف  هبام 
638ه���،  سنة  احلفيص  زكريا  أب  خلزانة 
سنة  كتبت  الص��ل،  حرضمية  والثانية: 
697ه� ألف أبو العالء رسالته هذه لعزيز 
عىل  الفاطميني  عامل  شجاع:  أب  الدولة 

يلتمسون  أخيه  أبناء  من  بطلب  حلب، 
منه التوسط لدى عزيز الدولة يف أن يضع 
جفلة  أثناء  وذلك  اجلباة،  فرضه  ما  عنهم 
عام  باسيل  ال��روم  طاغية  من  حلب  أهل 
411ه�، وفرغ منها سنة 412ه� كام أفادت 

د. عائشة عبد الرمحن. 
والصاهل والشاحج، أي: الفرس والبغل. 
وقد وضع أبو العالء كتابه هذا عىل لسان 
فيه جفلة أهل حلب  فرس وبغل، وصور 
عرضًا  وضمنه  ال��روم،  طاغية  باسيل  من 
وأوضاعه  املجتمع  لحوال  ومثريًا  حافاًل 

من  أقنعتها  عنها  تسقط  حني  وطبقاته 
فذ  أس��ل��وب  إىل  فيه  عمد  ك��ام  اخل���وف، 
خالصة  ال��ك��ت��اب  ن��ص��وص  تضمني  يف 
والقافية،  العروض  علمي  يف  مالحظاته 
بحيث يمكن أن يستخرج منه كتابا حافال 
بمصطلحات العروض وغرائب الوزان، 
الذي  الكتاب  موضوع  عن  خ��ارج  غري 

ينتظم أبحاثه. 
قال ابن العديم: )ونحا فيه منحى ابن دريد 
كتابه:  يف  فارس  وابن  )املالحن(  كتابه  يف 

فتيا فقيه العرب(. 
شعريًا  شاهدًا   )1552( الكتاب  يضم 
قصة  بأنه  ودم��ن��ة(  )كليلة  عن  وخيتلف 
نال  واملشاهد،  الفصول  مرتابطة  واح��دة 
فيه أبو العالء من مكانة )كليلة ودمنة( بام 
أورده من القصص التي حتدث هبا العرب 
كقصيدة  احليوانات،  ألسنة  عىل  القدماء 
وقصة  الصفا(  ذات  )حية  الذبياين  النابغة 
أب  بن  أمية  شعر  يف  وال��غ��راب(  )الديك 
الصلت، و)دالية( أب صخر اهلذل يف بكاء 

أخيه تليد. 

)رقم اإلصدار 34، 35( كمال الدين وتمام النعمة ج2-1
املؤلف: الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي.

سنة الوفاة: 381 ه�.  حتقيق: السيد حممد كاظم املوسوي.
سنة الطبع:2017م.

التي  الحاديث  تناولت  التي  احلديثية  الكتب  من  الكتاب  ُيعترب  الكتاب:  حمتوى  حديث  املوضوع: 
تذكر غيبة إمامنا احلجة ابن احلسن العسكري عجل الل تعاىل فرجه، وقد ذكر الشيخ الصدوق فيه غيبة 
ما قد سبقه من النبياء، ثم النصوص الواردة يف فضله وغيبته عن النبياء والئمة B، وأخريًا ذكر بابًا 
م مؤلفه، وقد اعتمده  مفصاًل عن عالمات الظهور، ويعترب كتاب كامل الدين من املصادر املهمة لِقدمَ

كثري من العلامء املتأخرين عنه. 
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د تبكي العيوُن بدمعها المتورِّ
د  ت����ب����ك����ي ال�����ع�����ي�����ون ب����دم����ع����ه����ا امل�������ت�������ورِّ
ت����ب����ك����ي ال�����ع�����ي�����ون دم�����������ًا ل����ف����ق����د م���������ّرٍز 
دم����وُع����ه����ا  ت���ف���ي�������ضُ  ال  ال�����ن�����واظ�����ر  اأيُّ 
ق ب����ح����ر ال����ع����ل����م م�����ص���  ال�����������ص�����ادق ال�����������ص�����دِّ
حم������ّم������ٍد  دي�����������ن  اأرك�������������������ان  ل��������ه  رزٌء 
اأح������م������ٍد  ������ص�����ري�����ع�����ُة  ت����ب����ك����ي  ل�������ه  رزٌء 
���ص��ه��م��ه  اأث������ب������ت  ال������دي������ن  ب����ق����ل����ب  رزٌء 
ال������ذي  وم�������ا  ال���ط���ل���ي���ق  اآل  ج����ن����ت  م���������اذا 
ك�������م اأن��������زل��������ت م���������ّر ال�������ب�������اء ب���ج���ع���ف���ر 
ه  ك�������م ��������ص�������ّردت�������ه ع�������ن م�����دي�����ن�����ة ج�������دِّ
ع���ج���ائ���ب���ًا  م����ن����ه  امل����ن���������ص����ور  راأى  ك������م 
اأوالده  يف  امل������خ������ت������ار  ي����ح����ف����ظ����وا  مل 
اأع�������داوؤه�������م  ب����ه����م  ����ص���ن���ع���ت  م�����ا  ي����ك����ف  مل 
ح������ّت������ى غ���������دت ب�����ع�����د امل�������م�������ات خ���������وارج 
ه�����ّدم�����ت �����ص����رائ����ح ف����وق����ه����م ق�����د ����ص���ّي���دت 

ال����غ����رق����د ب����ق����ي����ع  يف  ل�������ث�������اٍو  ح�������زن�������ًا 
ُي�������ف���ق���د مل  م����ث����ل����ه  اأح�������م�������د  اآل  م�������ن 
ح�������زن�������ا مل�������������اأمت ج�����ع�����ف�����ر ب��������ن حم����ّم����د
ب����������اح ال��������ه��������دى وال���������ع���������امل امل����ت����ه����ّج����د
ه�����������ّدت ون�����������اب احل�����������زن ق�����ل�����ب حم����ّم����د
وت���������ن���������وح م�������ع�������ول�������ًة ب�����ق�����ل�����ب م���ك���م���د
����د ورم����������ى ُح���������ص����ا�����ص����ة ق����ل����ب ك��������لِّ م����وحِّ
����ص���ن���ٍع ردي م�����ن  االإ�������ص������ام  ع���ل���ى  ج��������ّرت 
جن�����م ال�����ه�����دى م������اأم������ون �����ص����رع����ة اأح����م����د
ف���دف���د يف  ال���������ص����رى  ���ُم���ه  ت�������ج�������صِّ ظ����ل����م����ًا 
ي����ه����ت����ِد مل  ل�����ك�����ّن�����ه  ال��������ه��������دى  وراأى 
ُي������وَل������د مل  اأح�������م�������د  م�������ن  و��������ص�������واه�������م 
زم�������ن احل������ي������اة وم�������ا اع�������ت�������داه امل���ع���ت���دي
ت���ق���ت���دي م���ن���ه���م  ب����امل����ا�����ص����ن  ال����ظ����ل����م  يف 
م�����ع�����ق�����ودة م�������ن ف���������وق اأ���������ص��������رف م����رق����د
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حيدر عا�صور 

يا حسيُن....
أِحطنا بالضوء ... 

وابِعد عنا مكَر الماكرين

�ص��يدنا، يا من لديك ال�ص��ياء، َهْب َلَنا �ص��ياءنا، نحن عميان، من�صي 
ت من فوقنا اعا�ص��ر االمل، و�ص��واعق  متلم�ص��ن ب��ا هدف، وقد دوَّ
اجلروح نحملهما فوق ارواحنا، موؤمنن ان يف عروقنا دما من دمك، 
وهذا الدم يجعلنا �صائرين اليك بب�صرة احلاملن كي  تطفئ اآهاتنا 

احلرى. 
�صيدنا، ان ما نح�صه قرب �صيائك، عامل حُمكم باالإلوهية، فرنهف 
الي��ك �ص��معنا برغب��ة عميق��ة، نعي���ض كل من��ا يف عاملك، ونفو�ص��نا 
حتاورك ب�صمت، والدعاء يلهج يف �صدورنا، تنطقُه العيون بخ�صوع 
وت�صرع، ونحفر اأخاديد وجوهنا على �صدمي جدثك..نتو�صل اليك 

ايها ال�صهيد:
يا من ال تفرح وتب�صر الفرح، يا من ال تتاأمل وتب�صر االأمل..! 

النك جليل كجدك ..! كاأبيك.. كاأمك واخيك..!
�ص��يدنا، فكرن��ا يحت��اج اىل �ص��ياء ٍ من��ك، اىل هداية، اىل ب�ص��رة، 
فمن اجل هذا ال�ص��ياء، �ص��نظل نقرُع بابك، ونلتم�ض منك ال�صفاعة 

والرحم��ة والقبول، فقد �ص��اقت بنا االيام والط��رق، حتى البيوت 
ام�ص��ت �ص��يقة كبئ��ر عمي��ق الغور، فم��ا اق�ص��ى ان نبق��ى  وحيدين 
وبعيدي��ن، نح��ب املوت وحتبن��ا احلياة لف��رط االمل والياأ���ض معًا، 

فهربنا اليك..!.  
�ص��يدنا، اأِحطن��ا بال�ص��وء ... وابِعد عنا مكَر املاكري��ن، كي ال ندمن 
على االخطاء، وتقبل دعاءنا حتى نن�صغل عن احلياة بتلميع بيتنا 
االزيل، كل ي��وم ن��زداد اآثام��ا، ولك��ي ال نك��ون م��ن العا�ص��ن نحتاج 
اىل �ص��يائك ب�ص��كل اأو�ص��ع، فاالأي��ام ب��دون �ص��يائك غب��ار، والعمر 
بئ��ر اظل��م يعمي املوهوم��ن، والكذابون يرت�ص��دون ن�ص��يج القلوب، 
واملوت �صيجيء حتما با موعد، فبدون �صيائك نحن تائهون يلعبنا 

ال�صراب، ونتوزع مثل �صظايا القنابر.  
�صيدي، نقدُّ الروح حلما حتت منائر ا�صرحتك، وهي خا�صعة بدموع 
ال تهادن يف الدعاء وال�ص��راعة حتى متّد ال�ص��فاعة يديها الّيها، ال 
مت��ل من االنتظار، فتام�ض الندامة قدا�ض اأعمارنا ب�ص��ياء الر�ص��ا 
واالطمئنان... اج�ص��ادنا ايها ال�ص��هيد : غ�ص��لت بالدموع واجلروح 
والذن��وب، وحدك االآن تطهرها من كل م�ص��ائبها، مرتهنة بتوبتها، 
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فأثْرن به نقعا
جمال ر�صول - القطيف

���ص��ب��ح��ًا ت�������ص���قُّ ال����ع����ادي����ات ط��ري��ق��ا

وت���اأّج���ج���ت ���ص��ح��ب ال��ه��ج��ر، ق���راوؤه���ا

ج��م��د ال�����ص��ن��ا ال����َن����ْدَي����اُن ب���ن ل��ع��اب��ه

ق���������دٌح م�����ن االآم������������ال م�����ا ب���رح���ت

وع����زائ����ٌم مم����ه����ورٌة ب��ال��ف��ت��ح ج��ّل��ل��ه

��ه��ا َت��ُن�����صُ ال���ي���م���ن  ذات  وحت����ول����ت 

واأَم�������ّده�������ا ك����ّف����ا و�����ص����اء ل���ه���ا م���دى

����ا ج��ن��ب��ات��ه األ����ق����ى ي����دي����ه خُم���������صِّ

م��دام��ع��ا ال��������رواُء  ان��ق��ل��ب  اذا  ح��ت��ى 

تثنه مل  م�����ص��ّب��ح��ا  امل����ح����اَل  وَط������وى 

خ��ف��َق اجل���ن���اَح ع��ل��ى اجل���ن���اح، َط���وى

واأت�������ى ب���وج���ه ال���ن���ه���ر ب�����ص��م��ل��ة م��ن

م���ع���ق���ودة راي����ات����ه ب���ا����ص���م احل�����ص��ن

غ���اي���ات���ه ه�����ذا ال��������رتاب و���ص��ف��ت��اه

وت����دث����َر االح�������زاب حم��ت��دم��ا ج��وى

وع��ل��ى ُح��َم��ّي��ا ال���ب���وح اأغ���ف���ى ط��رَف��ه

ل��ي��ع��ود ُم���ف���رتع ال����رى اأف���ق���ًا خ����رايف

م��ت��ت��وج��ا ب��ال��ي��م��ن وال��ت��ك��ب��ر م��ك��دوَد

هلل ه����ذا ال���وج���ه م��ن��ف��ط��ر ال��وج��ي��ب

ت�����ص��ت��ِح��مُّ ال����وج����ه وم�������ص���ا  هلل ه�����ذا 

الطهر ه��ذا  النبل  ه��ذا  الوجه  ه��ذا  هلل 

حريقا ال��رم��ال  يف  تقطر  وال�����ص��م�����ُض 

���ص��ه��ي��ق��ا ال�������رتاب  ظ���م���اأ  اىل  ي�������اأوي 

���ع���ٌب ب���َح���م���اأت���ه ُط����وي����َن دف��ي��ق��ا ����صُ

عقوقا ال�صقاء  اأق�صى  الظما  ينا�صبها 

ال�������وف�������اء مي��������وج ف����ي����ه ر����ص���ي���ق���ا

ب���روق���ا ال�������ص���م���ال  ذاُت  وحت����ول����ت 

ه������ا اخ������رى و�����ص����اء ن�����ص��وق��ا واأَم������دَّ

ل������وَن ال�����وري�����د ���ص��ق��ائ��ق��ا و���ص��ق��وق��ا

ب��ري��ق��ا ي���دي���ه  ال���ت���ح���وُل يف  َن���َب�������ضَ 

ال�����������اأواُء م��ن��ط��ل��ق��ا مي�����وج ���ص��روق��ا

َخلوقا َقْته  َتَن�صَّ ال��ري��اح  على  ال��ري��اَح 

االأع���������راف مُم����َت����دَّ اجل����ي����اِد ع��م��ي��ق��ا

عقيقا ال��ط��وي��ل  ال��ظ��م��اأ  ع��ل��ى  ه����دى 

����ُه ج���������ص����دا مي���������ض غ���ري���ف���ا مت���������صُّ

اأن���ي���ق���ا وخ�������رَّ  األ�����ق�����ًا  ط�����وى  وروى 

�صحيقا ا���ص��ت��ح��ال  ف��ا  ال�����ص��ك��ون  جم���َد 

ال�������ص���ن���ا َط����ِل����ق����ا ن�������دى ورح���ي���ق���ا

ال���������ص����ج����اي����ا َح��������م��������اأًة وع�����روق�����ا

ع��ل��ى ف���ي���ايف ال�������ص���وق ح����طَّ و���ص��وق��ا

ط��ل��ي��ق��ا ي�������زال  وال  ال������رع������وُد  ب�����ه 

ك����ي����ف َي������������رفُّ َي������ر�������ص������ُف ري���ق���ا

A h r a r w e e k l y28



�صوتك اأَ�ْصَمع اأحرار الدنيا. يهدُر وااإ�صاماه !.

�صوتك اأَ�ْصَمع اأحرار الدنيا. يهدُر وااإ�صاماه !.
�صار يزيد الباغي ملكا.

َيْلَب�ُض جلباَب االإ�صام. ! 
بالزيف وبالقتل.

وبالدرهم والدينار.
خرق االأًفاُك �صريعَة جدي .

�صاَل وجاَل باأر�ض ال�صام.
واأدَبر وا�صتكْر .

وانتهك احلرماْت .
ومتادى يف االآثاْم.

ويف االإف�صاِد ويف العدواْن.
بلغ ال�صهُم احللقوْم .

َو�َصَرْت يف ج�صد االأمة موجُة اأ�صقاْم.
من وجع االأر�ض احلبلى بالقهْر.

من كل زفراِت املذبوحن ب�صيف البغي.
من ظماأ االأيام املقتولْه.

ومن نزف اجلرح الغائر يف �صدر التاأريْخ.
اأنت نه�صَت كطود �صامْخ.
ك�صعاٍع من طهر امللكوْت .

وباإمْياٍن نبوٍي ال توقفُه الريُح ال�صوداْء.
لتبدَد ليَل الطغيان .

وتهد ح�صون اجلروْت.
من عمق الروح الوهاجِة بالطهر هتفْت.

مثلي لن يحني راأ�صا للطاغوْت.
لن تلوي عزمي اأبدا غطر�صة الفجاْر.

وح�صود الباغن االأ�صراْر.
جئُت الأحيي دين اجلد االأطهْر.
الأحمو عن اأر�ض اهلل االأخطار .
اأر�ٍض طهرها اهلُل من االأ�صناْم .

هذا قدر االأحراْر.
قدر الثوار االأبراْر.

مااأحلى اأن اأق�صي يف �صاحات املجْد �صهيدا .
�صد عدو منتهك للديْن.

باٍغ.. ملعوٍن .. جزاْر.
اأها بلقاء الرب القهاْر.

كتاب  من  ــروٌف  ح
الطهر الحسيني
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                               االيجابية
حسين علي الشامي

منذ اللحظة االوىل واإلنسان يقاوم احلياة برصخاته التي تداعب اذان ابويه اللذين حلام 
بيوم رؤيته امليمونة، حركة يديه طاقة اجيابية تعانق انفاس ابيه عند رؤيته الوىل كالليل 
والنهار عند التقاء ماض راحل وحارض جديد . احلياة رغم بساطتها حتتاج اىل طاقة 
كافية لالستمرار هبا، فاحلياة ماؤها نجاح االنسان وغذاؤها الفكر السليم وعبقريتها 

صحة التفاوض مع من يشاركوننا هبا، فاكتشف طاقتك. ال تدع ماال للطاقة السلبية 
التي تسيطر عىل جزئك الثاين ان تأخذ احليز االكرب من حياتك، فاجلزء اخلفي منك 

غالبا ما يكون اجلزء الهم، فامدمت مستقرا فيه من املؤكد ستستطيع ان تتخذ 
مساحتك  تأخذ  ان  تستطيع  خالهلا  من  التي  والصحيحة  الواقعية  القرارات 
عن  وساحمها  الفرصة  نفسك  هب   . مناسب  بشكل  تعيش  الذي  الوسط  يف 
خيرجك  الذي  اهل��ادف  العتاب  من  جلسة  بعد  فيها  وقعت  التي  االخطاء 

ان  حاول  هذا  خالل  العال  واالستقرار  الصحو  اجلو  اىل  جت���د وإياها 
نفسك حتى تسيطر عىل مشاعرك. املايض قد رحل بسلبياته 

حارضًا  تصنع  ان  منه  التعلم  بعد  حاول  وأخطائه 
للمستقبل  معدًا  عنه  ترىض  وواقعًا  سليام 

الذي حتلم فيه وهذا حيتاج اىل كتلة كبرية من 
الطاقة االجيابية . يمتلك االنسان من الطاقة ما ال 

يكفي لسد رمق حياته املتأزمة حيتاج فقط اىل اكتشافها 
احلياة  مقاومة  عىل  القدرة  يمنحه  بشكل  واستثامرها 

وحتسني اوضاعه النفسية واستحصال النجاح من الفشل حتى 
لو كان يف وسط املشكلة . ما أجله من يوم حني تشعر بانفجار 
بركان حرصك املميز لتغيري واقعك السلبي، فلملمة اوصاله 
 . سبقه  عام  خيتلف  جديد  يوم  بصناعة  االهم  اخلطوة  تعد 
اهيا  له وباإلرادة احلقيقية يمكنك  التوكل عىل الل والتسليم 

متمعك  وصالح  صاحلك  فيه  بام  تستثمر طاقاتك  ان  االنسان 
احسن  يف  ليكون  خلق  انه  إال  عجوال  خلق  انه  رغم  فاإلنسان 

تقويم خيلص لل سبحانه وتعاىل ، والدين معاملة فبمقدار ما يمكن 
ذلك  تكون  رعايتك  حتت  هم  من  خصوصا  حولك  ملن  تقدم  ان 

عن  واالنحراف  تقويم،  احسن  يف  ليكون  خلق  الذي  اآلدمي 
قاعدة القوامة ليس هناك أسهل منه، لكن اجعل لروحك خمرجا 
لكفاءة  حمتاجون  جيعا  فالناس  بعملك  واخلص  السلبية  من 
بني  مميزا  مثاال  لتكن  طاقتك  استثمر  سلوك.  وجال  عملك 

أقرانك بل كن الشاخص واهلوية هلم .

استثمار الطاقات
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 ثقافة ترشيد استهالك المياه

00

اجلارة  افتعلتها  التي  االزم��ة  خلفية  عىل   
ال��ذي  اليسو  س��د  تشغيل  ب��ب��دء  تركيا 
دجلة  واردات  ن�صف  قراب�ة  سيحجب 
واملياه  الزراعة  دع�ا  ال�ذي  المر  املائية، 
النيابية اىل اطالق حتذير من خماطر حصول 
كارثة بيئية وجفاف وتصحر ابتداء من هذا 
درجة  اىل  اخلطورة  تصل  وق��د  الصيف. 
املواطنني  عىل  املربمج  القطع  انظمة  فرض 
املشكلة.  ه��ذه  انتهاء  حلني  وامل��زارع��ني  
هبذا  املعني  الوزير  ترصيح  هامش   وحتت 
امللف  بوجوب عدم اإلساف يف استهالك 
املياه وترشيدها قدر املستطاع يف هذا املجال 
احليوي املتعلق بالواقع املعايش للمواطنني 
الزراعة  وواقع  الوطني  االقتصاد  وعجلة 
كحل  السمكية  ومنها  احليوانية  والثروة 
مؤقت لالزمة  ، اشتعلت مواقع التواصل 
بسيل  اخلربية  املواقع  وبعض  االجتامعي 
جارف من ردود الفعل الغاضبة والقاسية 
وصل البعض منها اىل اعالن حالة احلرب 
بان  متذرعني  »القوة«  باستخدام  واملطالبة 
ما يؤخذ بالقوة الُيسرتد اال بالقوة . ناهيك 
عن الدعوات التي انطلقت وبغضب عارم 
التعامالت  بوقف  طالبت  والتي  ايضا 
إحداث  عن  املسؤولة  الدول  مع  التجارية 
اخرى  مطالبات  عن  فضال   ، االزمة  هذه 
بعد  الدولية  املحافل  يف  القضية   بتدويل 
اليسو واقع حال فقد كدت  ان اصبح سد 
سيعاين  العراق  ان  املائية  امل��وارد  وزارة 
شح  م��ن  احل��ال  الصيفي  امل��وس��م  خ��الل 
االمطار  كمية  قلة  بسبب  املياه  مناسيب 
البالد  خزين  بتقليل  اسهم  م��ا  اهلاطلة 
مرت  مليارات  ثامنية  بمقدار  السرتاتيجي 
ماسيؤثر   املاضية  بالعوام  مقارنة  مكعب 
يف  وخاصة  الزراعي   النشاط  ممل  عىل 
مناطق  عليها  تعتمد  التي  احلبوب  زراعة 

الفرات االوسط وجنوب العراق .
الدبلوماسية  القنوات  بان  البعض  ونيس    
التفاهم  و  احل���وار  لغة  اىل  تستند  التي 
العقالين واملهني ،  هي اجدر برسم خارطة 
اية  او  املشكلة  هل��ذه  ج��ذري  بحل  طريق 

احللول  بقية  فان   ، اخرى  حلول 
)االج������راءات( امل��رجت��ل��ة او 

املنفعلة  قد تنعكس سلبا او 
عكس  النتائج  تكون  قد 

ما يطمح اليه الغاضبون 
واالج��دى   ، املنفعلون 
املعنية  االط��راف  بكل 
العراقية  احلكومة  يف 
اجل��ل��وس ع��ىل ط��اول��ة  

اجلانب  مع  املفاوضات  
سبل  وتفعيل  ال��رتك��ي  

ال��ق��ن��وات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
ال��دول  القانون  اىل  واللجوء 

اىل  للوصول  العراق  حق  لتثبيت 
حل يريض اجلميع مع اخذ تعهد اممي من 

تركيا قبل ان حتل الكارثة التي اشارت اليها 
ذلك  املائية مؤخرا.  وسبب  املوارد  وزارة 
املوارد  الغضب واالندفاع هو طلب وزير 
وتقنني  استهالك  ترشيد  ب��رضورة  املائية 
املعدالت اليومية  للمياه  وبعض املواطنني 
يقولون اين هو املاء ؟ كي يطالب منا  السيد 

الوزير  بالرتشيد يف استخدامه؟  .
 ويف احلقيقة  ان سياسة الرتشيد الذي هو 
يف ابسط تعاريفه : استخدام املوارد املتاحة 
عىل  االعتامد  خالل  من  المثل،  بالشكل 
إحلاق  دون  حم���ّددٍة  وإج����راءاٍت  تقنياٍت 
حيث  وراحتهم،  الف��راد  بإنتاجية  الذى 
ال  امل��وارد  ه��ذه  استهالك  يف  الرتشيد  إّن 
استخدامها  بل  استخدامها،  منع  يعني 
بكفاءٍة عاليٍة للحّد من هدرها ، وهي ثقافة 
وتعكس  للبلد  احلضاري  باملستوى  تتعلق 
درجة حترّضه وتّدنه قبل ان تكون امرا او 
عالقة  فال   ، االزمات  يف  حكوميا  توجيها 
للرتشيد مع االزمات بل هو مطلب يومي 
بغض النظر عن وجود ازمة ام ال  ،  وهذه 
االحساس  من  االس��اس   يف  تنبع  الثقافة  
الصاحلة  املواطنة  بثقافة  والصادق  العال 
وكثرة  التبذير  عدم  مبدأ  اىل  واالحتكام 
االساف ووضع االمور يف نصاهبا الصحيح 
، فاملوارد املائية  حق عام للجميع وليست 

حسابا 
حا  مفتو
ك��ان  اح���د  الي 
او رقيب وقد يكون سوء  وبدون حسيب 
االخرين  حقوق  عىل  مؤثرا  استخدامها 
العشوائي  االس��ت��ه��الك   حي��رم  وق��د  فيها 
من  االخرين  املواطنني   ، استخدامها  يف 
الدستور  هلم  كفلها  التي  استحقاقاهتم 
 ، االج��ت��امع��ي  العقد  وآل��ي��ات  وال��ع��رف 
واليندرج التخبط العشوائي يف استخدامها 
بل   ، الشخصية  احل��ري��ات  يافطة  حت��ت 
االخرين  عىل  التعدي  عنوان  حتت  يندرج 
تستوجب  وال��ت��ي  حقوقهم  وم��ص��ادرة  
تفعيل عقوبات رادعة ضدهم ، فاملياه هي 
اعظم نعمة وهبها الل للنسان الذي بدوره 
جيب ان حيافظ عليها واليفرط هبا  او ييسء 
طبيعي  بشكل  توافرها  بحجة  استهالكها 
والحاجة اىل اخلوف من نضوهبا ومن جهة 
هلذه  املسؤول  غري  االستهالك  ان  اخ��رى 
الثروة هو ليس حرية شخصية  بقدر ماهي 
ضوابط  من  والبد   ، تكافلية  او  تضامنية 
حتدد   عرفية  وحتى  واخ��الق��ي��ة  قانونية 
اخلطوط البيانية هلذا االستهالك كي يصب 
العام  الصالح  يف  االس���اس   ال��درج��ة  يف 
ومصلحة املواطن ايضا وعكس ذلك حتل 
ايام الزمات واملحن  الفوىض وخاصة يف 
الذي  اجلفاف  من  اقسى  حمنة  والتوجد 

يسببه سد اليسو  .

عباس الصباغ
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اأَْخَلَف  َفَمْن  َله  اَرَة  َكفَّ َنْذٌر اَل  اأََخاه  امْلُوؤِْمِن  ِعَدُة  َيُقوُل  َعْبِد اهللَّ ع  َبا  اأَ َقاَل �َصِمْعُت  ْبِن �َصامِلٍ  َعْن ِه�َصاِم 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلوَن َكُرَ  �َض وَذِلَك َقْوُله : * ) يا اأَيُّ َفِبُخْلِف اهللَّ َبَداأَ ومِلَْقِته َتَعرَّ

َمْقتًا ِعْنَد اهلل اأَْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن ( * .
َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ عليه ال�صام َقاَل َقاَل َر�ُصوُل اهللَّ �ض َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهللَّ واْلَيْوِم االآِخِر َفْلَيِف اإَِذا 

َوَعَد 
وؤِْمَن بَاُب َمْن َحَجَب اأََخاه امْلُ

َرَب  ا ُموؤِْمٍن َكاَن َبْيَنه وَبْنَ ُموؤِْمٍن ِحَجاٌب �صَ َ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل اأَُبو َعْبِد اهللَّ عليه ال�صام اأَميُّ َعِن امْلَُف�صَّ
وِر َم�ِصَرُة اأَْلِف َعاٍم  وِر اإِىَل ال�صُّ ِة �َصْبِعَن اأَْلَف �ُصوٍر َما َبْنَ ال�صُّ نَّ اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َبْيَنه وَبْنَ اجْلَ

ُد اإِنَّه َكاَن يِف َزَمِن َبِني اإِ�ْصَراِئيَل  مَّ ا عليه ال�صام  َفَقاَل يِل َيا حُمَ �صَ ِد ْبِن �ِصَناٍن َقاَل ُكْنُت ِعْنَد الرِّ مَّ َعْن حُمَ
َتِمُعوَن يِف َمْنِزِل اأََحِدِهْم يِف ُمَناَظَرٍة َبْيَنُهْم  َاَثَة وُهْم جُمْ اأَْرَبَعُة َنَفٍر ِمَن امْلُوؤِْمِنَن َفاأََتى َواِحٌد ِمْنُهُم الثَّ
ُجُل وَدَخَل اْلُغَاُم  َفَقَرَع اْلَباَب َفَخَرَج اإَِلْيه اْلُغَاُم َفَقاَل اأَْيَن َمْواَلَك َفَقاَل َلْي�َض ُهَو يِف اْلَبْيِت َفَرَجَع الرَّ
ْث  اإِىَل َمْواَله َفَقاَل َله َمْن َكاَن الَِّذي َقَرَع اْلَباَب َقاَل َكاَن ُفَاٌن َفُقْلُت َله َل�ْصَت يِف امْلَْنِزِل َف�َصَكَت ومَلْ َيْكرَتِ
َر  ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َبكَّ ومَلْ َيُلْم ُغَاَمه واَل اْغَتمَّ اأََحٌد ِمْنُهْم ِلُرُجوِعه َعِن اْلَباِب واأَْقَبُلوا يِف َحِديِثِهْم َفَلمَّ
ِهْم َف�َصلََّم َعَلْيِهْم وَقاَل اأََنا َمَعُكْم َفَقاُلوا َله  ْيَعًة ِلَبْع�صِ اَبُهْم وَقْد َخَرُجوا ُيِريُدوَن �صَ ُجُل َفاأَ�صَ اإَِلْيِهُم الرَّ
ِريِق اإَِذا َغَماَمٌة َقْد  ا َكاُنوا يِف َبْع�ِض الطَّ اِل َفَلمَّ ِعيَف احْلَ َتاجًا �صَ ُجُل حُمْ َنَعْم ومَلْ َيْعَتِذُروا اإَِلْيه وَكاَن الرَّ
ا ا�ْصَتَوِت اْلَغَماَمُة َعَلى ُروؤُو�ِصِهْم اإَِذا ُمَناٍد ُيَناِدي ِمْن َجْوِف اْلَغَماَمِة  وا اأَنَّه َمَطٌر َفَباَدُروا َفَلمَّ اأََظلَّْتُهْم َفَظنُّ
َفِر  َاَثَة النَّ ِئيُل َر�ُصوُل اهللَّ َفاإَِذا َناٌر ِمْن َجْوِف اْلَغَماَمِة َقِد اْخَتَطَفِت الثَّ اُر ُخِذيِهْم واأََنا َجْرَ ُتَها النَّ اأَيَّ
َبُب َفَرَجَع اإِىَل امْلَِديَنِة َفَلِقَي ُيو�َصَع ْبَن  ا َنَزَل ِباْلَقْوِم واَل َيْدِري َما ال�صَّ ُجُل َمْرُعوبًا َيْعَجُب مِمَّ وَبِقَي الرَّ
نَّ اهللَّ �َصِخَط َعَلْيِهْم َبْعَد اأَْن  َرَ وَما َراأَى وَما �َصِمَع َفَقاَل ُيو�َصُع ْبُن ُنوٍن ع اأَما َعِلْمَت اأَ ه اْلَ ُنوٍن ع َفاأَْخَرَ
ُجُل َفاأََنا اأَْجَعُلُهْم يِف ِحلٍّ  َثه ُيو�َصُع َفَقاَل الرَّ يًا وَذِلَك ِبِفْعِلِهْم ِبَك َفَقاَل وَما ِفْعُلُهْم ِبي َفَحدَّ َكاَن َعْنُهْم َرا�صِ

َباُب ُخْلِف الَْوْعِد
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اَعَة َفَا وَع�َصى اأَْن َيْنَفَعُهْم ِمْن َبْعُد ا ال�صَّ مَّ واأَْعُفو َعْنُهْم َقاَل َلْو َكاَن َهَذا َقْبُل َلَنَفَعُهْم َفاأَ
وَبْنَ  َبْيَنه  اهللَّ  َرَب  �صَ ِحَجاٌب  ُموؤِْمٍن  وَبْنَ  َبْيَنه  َكاَن  ُموؤِْمٍن  ا  َ اأَميُّ َقاَل  ال�صام  عليه  اهللَّ  َعْبِد  اأَِبي  َعْن 

وِر َم�ِصَرُة اأَْلِف َعاٍم وِر اإِىَل ال�صُّ ِة �َصْبِعَن اأَْلَف �ُصوٍر ِغَلُظ ُكلِّ �ُصوٍر َم�ِصَرُة اأَْلِف َعاٍم َما َبْنَ ال�صُّ نَّ اجْلَ
َطاِلَب  اأَْو  َزاِئرًا  ُم�ْصِلمًا  اأََتى  ُم�ْصِلٍم  يِف  َتُقوُل  َما  ِفَداَك  ُجِعْلُت  َله  ُقْلُت  َقاَل  ال�صام  َجْعَفٍر عليه  اأَِبي  َعْن 
اأََتى  ُم�ْصِلٍم  ا  َ اأَميُّ َحْمَزَة  اأََبا  َيا  َقاَل  اإَِلْيه  َيْخُرْج  َله ومَلْ  َذْن  َياأْ َفَلْم  َعَلْيه  َفا�ْصَتاأَْذَن  َمْنِزِله  يِف  َحاَجٍة وُهَو 
َلْعَنِة اهللَّ َحتَّى  َيَزْل يِف  َلْيه مَلْ  اإِ َمْنِزِله َفا�ْصَتاأَْذَن َله ومَلْ َيْخُرْج  اأَْو َطاِلَب َحاَجٍة وُهَو يِف  َزاِئرًا  ُم�ْصِلمًا 

َيْلَتِقَيا َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك يِف َلْعَنِة اهللَّ َحتَّى َيْلَتِقَيا َقاَل َنَعْم َيا اأََبا َحْمَزَة
وؤَلََّفِة ُقُلوبُُهْم َباُب امْلُ

ُيْعَبُد  ُدوا اهللَّ وَخَلُعوا ِعَباَدَة َمْن  اأَِبي َجْعَفٍر عليه ال�صام َقاَل امْلُوؤَلََّفُة ُقُلوُبُهْم َقْوٌم َوحَّ ُزَراَرَة َعْن  َعْن 
دًا َر�ُصوُل اهللَّ وَكاَن َر�ُصوُل اهللَّ �صلى اهلل عليه واله  مَّ ِمْن ُدوِن اهللَّ ومَلْ َتْدُخِل امْلَْعِرَفُة ُقُلوَبُهْم اأَنَّ حُمَ

ُفُهْم ِلَكْيَما َيْعِرُفوا وُيَعلُِّمُهْم َيَتاأَلَُّفُهْم وُيَعرِّ
و َعْن ُزَراَرَة اي�صا َعْن اأَِبي َجْعَفٍر عليه ال�صام َقاَل �َصاأَْلُته َعْن َقْوِل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ : * ) وامْلُوؤَلََّفِة ُقُلوُبُهْم 
ُدوا اهللَّ َعزَّ وَجلَّ وَخَلُعوا ِعَباَدَة َمْن ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللَّ و�َصِهُدوا اأَْن اَل اإَِله اإِالَّ اهللَّ  ( * َقاَل ُهْم َقْوٌم َوحَّ
ٌد �ض َفاأََمَر  مَّ اٌك يِف َبْع�ِض َما َجاَء ِبه حُمَ دًا َر�ُصوُل اهللَّ �صلى اهلل عليه واله وُهْم يِف َذِلَك �ُصكَّ مَّ واأَنَّ حُمَ
اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َنِبيَّه �ض اأَْن َيَتاأَلََّفُهْم ِبامْلَاِل واْلَعَطاِء ِلَكْي َيْح�ُصَن اإِ�ْصَاُمُهْم وَيْثُبُتوا َعَلى ِديِنِهُم الَِّذي َدَخُلوا 
وا ِبه واإِنَّ َر�ُصوَل اهللَّ �صلى اهلل لعيه واله - َيْوَم ُحَنْنٍ َتاأَلََّف ُروؤَ�َصاَء اْلَعَرِب ِمْن ُقَرْي�ٍض و�َصاِئِر  ِفيه واأََقرُّ
اُر  االأَْن�صَ َبِت  َفَغ�صِ ا�ِض  النَّ ِمَن  واأَ�ْصَباُهُهْم  اْلَفَزاِريُّ  ْنٍ  ُح�صَ ْبُن  وُعَيْيَنُة  َحْرٍب  ْبُن  �ُصْفَياَن  اأَُبو  ِمْنُهْم  َر  ُم�صَ

ْعَراَنِة واْجَتَمَعْت اإِىَل �َصْعِد ْبِن ُعَباَدَة َفاْنَطَلَق ِبِهْم اإِىَل َر�ُصوِل اهللَّ �ض ِباجْلِ
َفَقاَل َيا َر�ُصوَل اهللَّ اأَتاأَْذُن يِل يِف اْلَكَاِم َفَقاَل َنَعْم َفَقاَل اإِْن َكاَن َهَذا االأَْمُر ِمْن َهِذه االأَْمَواِل الَِّتي َق�َصْمَت 
يَنا واإِْن َكاَن َغْرَ َذِلَك مَلْ َنْر�َض َقاَل ُزَراَرُة و�َصِمْعُت اأََبا َجْعَفٍر عليه ال�صام  َبْنَ َقْوِمَك �َصْيئًا اأَْنَزَله اهللَّ َر�صِ
ُدَنا اهللَّ وَر�ُصوُله  ِدُكْم �َصْعٍد َفَقاُلوا �َصيِّ اِر اأُكلُُّكْم َعَلى َقْوِل �َصيِّ َيُقوُل َفَقاَل َر�ُصوُل اهللَّ �ض َيا َمْع�َصَر االأَْن�صَ
اِلَثِة َنْحُن َعَلى ِمْثِل َقْوِله وَراأِْيه َقاَل ُزَراَرُة َف�َصِمْعُت - اأََبا َجْعَفٍر عليه ال�صام َيُقوُل َفَحطَّ  ُثمَّ َقاُلوا يِف الثَّ

اهللَّ ُنوَرُهْم وَفَر�َض اهللَّ ِلْلُموؤَلََّفِة ُقُلوُبُهْم �َصْهمًا يِف اْلُقْراآِن
                                                                                            ) امل�صدر مراة العقول يف �صرح اخبار ال الر�صول(
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م��ازوم  واق��ع  يف  االسي���ة  السعادة  حتقيق 
باملستحيل  ليس  لكن  مستصعب  صعب 
نتجاوز  واالدراك  والوعي  ،بالعلم  حتقيقه 
االخفاقات ،واجلهل بحل املشكالت يفاقم 
التوترات فاجلهل رأس كل خطيئة، وارتكاب 
 ، احلقيقّي  اإليامن  عن  ،والعزوف  املعايص 
وأداء   ، املعرفة  ،وطلب  بالعلم  السعادة  فيام 
 – –املنهج  العلم  )السة  احلقوق  وركائز 
بينهم   التعاون  تكامل   .) املدرسة   – املعلم 
للسعادة  تقود  ،التي  العلمّية  نتائجه  يعطي 
هناك  لعّل   . الخ��روي  ،والرضا  الدنيوية 
عدة عوامل تتضافر وتتعاون لنجاح العملية 
ركائزها  من  بالعراق  والعلمّية  الرتبوّية 
للمتعلم  التي هتيئ  املتعاونة   البيئة السية  
املتحابة  املؤمنة  ،ف��السة  امُلناسبة  الج��واء 
يتناغم  الذي  ،واملنهج  للنجاح  املناخ  توفر 
مرحلة  بكل  ينمو  الذي  الفكر،والوعّي  مع 
اإلجيابية   العقول  بصناعة  وُيساهم  دراسّية  
، وامُلرب الكفء،  باستقرار السة  امُلسامهة 
امُلخلص ،النزيه الذي ُيعتمد عليه يف التنشئة 
االبتدائية  إىل  الطفال  رياض  من  العلمية  
،اجلامعات..ممن  ،والثانوية  ،واملتوسطة 
الرأي  وتسديد  املواهب  بصقل  ُيسامهون 
الرس  ،وهو  الطلبه  بعقول  العلم  وغرس   ،
الذي  وال��درايّس  العلمّي  التفوق  برهانات 
متزنة  ،وأس  العقول  أص��ح��اء  ع��ن  ُيثمر 
بالطبع  ؛  والعوملة  العلم  عرص  يف  متوازنة  
ُيمنحنا  النفيس  بالتعامل  الرتبوّية  املنهجّية 
أجيااًل تتوق للتحصيل املعريّف قطوفه الدانية 
لعّل   ، ثانيًا   برمته  وللمجتمع  أواًل  لألسة 
الرتكيز بالقرآن الكريم عىل القراءة- املعرفة 
- العلم-التفكر- التبرص –التدبر-التأمل .. 
إن تعاون املدرسة والسة بالتنشئة العلمّية  
تصبو  التي  الس  وُتنتج  بالعطاء  ُتثمر  التي 
بطلب  ال��رب��اين   الم��ر  خ��الل  من  للتكامل 
العلم  التي تتضافر به جهود اجلميع  كام أكد 
السيد قاسم املوسوي ص11 )واملدرسة هي 
املؤسسة الرتبوية التي تقوم هبذه املهمة خري 
الوحدة  هي  التي  العائلة  مع  بالتعاون  قيام 

املجتمع  عديدها  من  يتألف  التي  الصغرى 
وتطوره  وصالحيته  قوته  تتوقف  وعليها 
ُمتعابة  عىل  عائلة  كل  فتسهر  وحصانته 
والتعاون  إع��داد  أحسن  وإع��داده  النشىء  
باستالم  النشىء  لُتأهل  املدرسة  مع  اجلاد 
واإلنسانية  والوطنية  االجتامعية  الوظائف 
ص��احل��ًا(.. وم��واط��ن��ًا  واع��ي��ًا  ف���ردًا  ليكون 
اللبنات  الرتبوية وضع  بكتبه  املؤلف  حاول 
الرتبية  وزارة  تعليامت  وف��ق  الس��اس��ي��ة 
بالعراق  الرتبوي  النظام  من  مستاًل  العراقية 
املهم  املِرفق  هب��ذا  للنهوض  واقعية  رؤى 
الذي خيرج الجيال من كل االختصاصات 
لدهيم  الرتبوية  اخل��ربة  أصحاب  ،بالطبع 
ومنهم   والسّي  الرتبوّي  التعامل  يف  جتربة 
واملؤلف  املتقاعد  الرتبوّي  امُلرشف  الستاذ 
والسة  والتعليم  الرتبية  ختص  كتب  لعدة 
يف  جرب.كام  خلف  قاسم  الستاذ  املسلمة 
تربوية  )مالمح  االخرى:  الرتبوية  مؤلفاته 

 )2017 دانية  تربوية  قطوف   -2017-
للتعليم وفق اآليات  لنا  إسرتاتيجيات  قدم 
وتأمُر  وتناشُد  وتشجُع  ُث  حتمَ التي  القرآنية 
التي ركز  النبوية  العلم؛ والحاديث  بطلب 
تغرس  التي  الدانية  القطوف  تلك  يف  عليها 
العرشات  العلم نجد  وتعلم وهتذب طالب 
عيل  اإلم��ام  البالغة   سيد  ومآثر  أق��وال  من 
–عليه السالم - وحكم أئمة  بن اب طالب 
اهلدى والتقى والورع والصالح   يف الرتبية 
املدرسة  يؤكد  ذلك  ،كل  السة  وتعاون 
فيام   .. المامية  بمنهج  والسي��ة  الرتبوية 
كتابه  الدين احلسيني يف  السيد شهاب  حُيدد 
حرص   ( ص27  اإلس��الم  يف  الطفل  تربية 
عىل  ،واحلفاظ  بالطفل  العناية  عىل  اإلسالم 
صحته البدنية والنفسية قبل أن ُيولد بإعداد 
العوامل  وهتيئة   ، فيه  يتحرك  الذي  االطار 
الالزمة التي تقي الطفل من كثري من عوامل 

الضعف اجلسدي والنفيس....(
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عىل  امليادين  خمتلف  يف  الباحثون  جيمع 
حياة  يف  السة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  أمهية 
الناشئة والطفال، وهم بذلك ينطلقون من 
المهية اخلاصة ملرحلة الطفولة عىل املستوى 
وتؤثر  واالجتامعي.  والنفيس  البيولوجي 
بفضل  الطفل  شخصية  بناء  عىل  السة 
الذي  الكبري  النمو  مها:  أساسيني  عاملني 
جسديًا  الوىل  سنواته  خالل  الطفل  حيققه 
الطفل ملعظم وقته خالل  ونفسيًا، ثم قضاء 
تشتمل  التعليم.  عملية  يف  الوىل  سنواته 
نسق  عىل  ووظائفها  بنيتها  بحكم  السة، 
أفرادها. وتعد  التي تقوم بني  العالقات  من 
العالقة القائمة بني البوين املحور السايس 
لنسق العالقات التي تقوم بني أفراد السة، 
واملنطلق السايس لعملية التنشئة االجتامعية 
حيث تعكس العالقة البوية ما يسمى باجلو 
كبريًا  تأثريًا  يؤثر  والذي  لألسة  العاطفي 
ومعرفيا.  نفسيا  الطفال  نمو  عملية  عىل 
لفراد  سلوكيا  نمطا  البوية  العالقة  وتثل 
السة. وهذا يعني أن الطفل يكتسب أنامطه 
العالقات  هذه  تثل  خالل  من  السلوكية 
كام  فالطفال،  أبويه.  بني  القائمة  السلوكية 
آبائهم،  شخصية  يتقمصون  معروف،  هو 
ويتمثلون سلوكهم، كنموذج تربوي بشكل 

النمط  ويتحدد  الش��ع��وري،  أو  شعوري 
الدور  بتصورات  السة  داخل  السلوكي 
به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  وسلوك  وامل��واق��ف، 

أفراد السة.
من  منظومة  تتضمن  السة  أن  ويالحظ 
ودور  الم،  ودور  الب،  ك��دور  الدوار: 
الزوجة، ودور الخ، ودور الخت، ودور 
جيري  الدوار  هذه  من  دور  وكل  املربية، 
وفق تصورات قائمة يف ثقافة املجتمع العامة 
أو يف ثقافاته الفرعية. وتشكل هذه الدوار 
وسط  يف  تسود  التي  العالقات  منظومة 
السة. والتي تشكل بدورها حمور التفاعل 
االجتامعي والرتبوي داخل السة. وتتباين 
الواحدة  السة  إطار  يف  القائمة  العالقات 
الشدة.  ودرج��ة  احلرية،  درج��ة  حيث  من 
ويتمثل التصلب الرتبوي يف استخدام الشدة 
كالرضب،  السي��ة  العالقات  يف  والعنف 
واالستهتار  الشديد،  والعقاب  والشجار، 
التعامل  إطار  يف  املرونة  وغياب  والظلم، 

السي.
يف  املنترشة  والرضوخ  التسلط  عالقات  إن 
االتكالية  وروح  العربية  االجتامعية  احلياة 
تنعكس يف هناية املطاف عىل احلياة السياسية 
العرب  للنسان  الطبيعي  من  فيصبح  ذاهتا 

هذا  إن  حيث  تسلطي،  نظام  أي  يتقبل  أن 
هو ما تعود عليه طيلة حياته. ويصبح عنده 
إحساس بالعجز وعدم القدرة عىل املشاركة 
عىل  تعود  قد  إنه  حيث  القرارات،  اختاذ  يف 
وجود من يتخذ له القرارات يف جيع جوانب 
من  وجود  يتقبل  فإنه  ولذا  الخرى،  حياته 

يتخذ له القرارات بالنيابة عنه.
وال��رق��ة،  ب��امل��رون��ة،  فيتمثل  التسامح  أم��ا 
واحلرية، واحرتام اآلخر، والتكافؤ والعدل 
يف  اجلارية  ال��دراس��ات  وبينت  وامل��س��اواة. 
الديمقراطية  العالقات  أن  امل��ي��دان  ه��ذا 
تؤدي  السة  داخل  توجد  التي  املتكاملة 
إىل حتقيق التوازن الرتبوي والتكامل النفيس 
والثقة  ك��اجل��رأة،  الط��ف��ال:  شخص  يف 
بالنفس، وامليل إىل املبادرة، والروح النقدية، 
عىل  وال��ق��درة  باملسؤولية،  واإلح��س��اس 
تلعب  السة  أن  كام  االجتامعي.  التكيف 
التسامح  قيم  نرش  يف  ومركزيا  أساسيا  دورا 
مع  التعاون  خالل  من  الفكري،  والم��ن 
والمنية،  والتعليمية  الدينية  املؤسسات 
التي  الفكري وفق الهداف  المن  لتحقيق 

تنسجم مع الثوابت الدينية والوطنية.

دور األسرة في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ الكراهية
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الفرق بين مفهوم التنمية وبعض 
المفاهيم المشابهة لها

فالكلمة هي  الرتبوية،  تدمر الهداف  بكلامت  يتلّفظ الهل  ما  ثريًا  كمَ
بالكالم،  ونحاسبهم  بالكالم  أبناءنا  ه  نوجِّ ونحن  الرتبية،  أساس 
بالكالم؛  عليهم  ونغضب  بالكالم،  ونمدحهم  بالكالم،  ونشجعهم 

فالكالم حوار لفظي، والفعال حوار غري لفظي, وهذه هي الرتبية.
الكلامت التي تدمر شخصية البناء:

أواًل: الشتم بوصف الطفل بأوصاف احليوانات )أجّلكم الل( أو تشتم 
اليوم الذي ولد فيه.

أنت  مثل:  سلبية؛  بأوصاف  منه  االنتقاص  خالل  من  اإلهانة  ثانًيا: 
)شقي، كذاب، قبيح، سمني، أعرج، حرامي(، واإلهانة مثاًل جلمرة 

حترق القلب.
ثالًثا: املقارنة، وهذه تدّمر شخصية الطفل, لن كل طفل لديه قدرات 
عنده  وتقتل  بالنقص،  تشعره  واملقارنة  اآلخر،  عن  خمتلفة  ومواهب 

الثقة بالنفس، وجتعله يكره من يقارن به.
)أنا  مثل:  معني,  بفعل  له  حبك  تشرتط  كأن  املرشوط،  احلّب  رابًعا: 
نجحت  لو  أو  ك��ذا،  أكلت  لو  أحبك  ك��ذا،  فعلت  لنك  أحبك  ال 
بأنه غري حمبوب ومرغوب  الطفل  يشعر  وذاكرت(، فاحلب املرشوط 

فيه، وإذا كرب يشعر بعدم االنتامء لألسة.
خامًسا: معلومة خاطئة؛ مثل: )الرجل ال يبكي، اسكت بعدك صغري، 

هذا الولد أجّنني، أنا ما أقدر عليه، الل يعاقبك وحيرقك بالنار(.
فائدة  ال  شيطان،  يا  اسكت  تفهم،  ال  )أنت  مثل:  اإلحباط؛  سادًسا: 

منك(.
سابًعا: التهديد اخلاطئ: )أكرس رأسك، أذبحك(.

ثامًنا : املنع غري املقنع؛ مثل نكرر من قول: ال، ال، ال. ودائاًم نرفض 
طلباته من غري رشح للسبب.

تاسًعا : الدعاء عليه؛ مثل: )الل يلعنك(.
عارًشا : الفضيحة؛ وذلك بكشف أساره وخصوصياته.

اِن  عَّ فلنتذكر قول النبي الكرم )صىل الل عليه وآله( »لمَْيسمَ امُلْؤِمُن بِالطَّ
هذه  نتجنب  أن  فالصل  يِء«.  ��ذِ ال��بمَ المَ  ومَ اِحِش  الفمَ المَ  ومَ اِن  عَّ اللَّ المَ  ومَ
الرباعية السلبية، وأن نستبدهلا برباعية إجيابية أخرى مع أبنائنا؛ فنركز 

عىل احلب والتشجيع واملدح واالحرتام.
ا أمًَذى( البقرة:  ْتبمَُعهمَ ٍة يمَ قمَ دمَ رْيٌ ِمْن صمَ ٌة خمَ ْغِفرمَ ممَ ْعُروٌف ومَ ْوٌل ممَ قال تعاىل: )قمَ
وترفيه،  وألعاب،  طعام،   : يشء  كل  أوالدن��ا  نعطي  ونحن   ،263

وتعليم؛ ولكننا نحرقهم وندمرهم بالكالم.
فلنحرص عىل انتقاء الكالم يف بيوتنا, فال نستهن بالكلمة، ولنحرص 

عليها وعىل الكلمة املؤثرة التي تساهم يف بناء أطفالنا وتنميتهم.

إيجابيًا  كالمكم  ليكْن 
مع أطفالكم

* التنمية ومصطلح اّلنمو: إن اصطالح النمو يشري إىل عملية 
من  معني  جانب  يف  حتدث  التي  املستمرة  أو  الثابتة  الزيادة 
التنمية فهي عبارة عن حتقيق زيادة سيعة  أما  جوانب احلياة، 
تراكمية ودائمة خالل فرتة من الزمن والنمو حيدث يف الغالب 
التنمية  أما  التدرجيي،  والتحول  البطيء  التطور  طريق  عن 

والتخلف إىل حالة التقدم والنمو .
التقدم  إىل  بالرضورة  يؤدي  ال  التغيري  إن  والتغيري:  التنمية   *
واالرتقاء واالزدهار، فقد يتغري ال�ء إىل السالب بينام هدف 

التنمية هو التغري نحو الفضل بوترية متصاعدة ومتقدمة.
عىل  بالساس  يعتمد  مفهوم  التطور  إن  التطّور:  و  التنمية   *
مراحل  خالل  تر  املجتمعات  كل  أن  يفرتض  الذي  التصور 

حمددة ثابتة يف مسلك يندرج من أبسط الشكال إىل أعقدها.
حدوث  بعد  وهنائية  أخرية  كمرحلة  يأيت  مصطلح  التقدم   *

التنمية والتنمية الشاملة.
* التنمية والتحديث: كثريا ما يكون اخللط بني مفهوم التنمية 
ومفهوم التحديث، فالول يعني باإلضافة إىل ما رأيناه سابقا 
يف التعريفات الزيادة يف القدرة اإلنتاجية بشكل يرفع مستوى 
املعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة عىل 
احلضارة  رموز  جلب  فهو  التحديث  أما  التنمية،  مشاكل  حل 
احلديثة وأدوات احلياة العرصية مثل التجهيزات التكنولوجية 
نظريات  تصمد  ومل  االستهالكية،  والسلع  اآللية  واملعدات 
التحديث أمام االنتقادات لسبب بسيط جدا وهو أهنا جتاهلت 
هذه  ووق��وع  املتخلف،  أو  الثالث  للعامل  النوعية  اخلصائص 
هتتم  مل  لهنا  الغرب،  للنموذج  أس��رية  التحديثية  النظريات 

بحقيقة النمو االجتامعي واإلمكانات الذاتية للعامل الثالث .

A h r a r w e e k l y36

تنمية بشرية



األفكار العظيمة تصنُع النجاحات..
 قّصة هنري فورد

ع��دد  ك���ان   ،1908 ال��ع��ام  ح���دود  إىل 
السيارات حول العامل قليال جدا، وكانت 
مستخدميها  وغالبية  ايضا  قليلة  الطرق 
بدأ  العام  هبذا  لكن  اخليول،  عربات  هي 
شكل  يغري  ان  شأنه  م��ن  سيكون  يشء 

العامل.
كان هنري فورد صاحب مصنع سيارات 
السيارات سنويًا ال  ينتج عددا من  فورد، 
يتجاوز بضعة مئات، وغالبية هذا اإلنتاج 
يذهب اىل الطبقة االرستقراطية التي تلك 
القدرة املالية عىل رشاء سيارة غالية الثمن.
سبب غالء السيارات كان يكمن يف طريقة 
املواد  بسبب  وليس  جدا  املكلفة  التصنيع 
اخلام الرخيصة نسبيًا، كانت الطريقة هي 
عاماًل   50 جيتمع  حيث  الفردي  التجميع 
فكانت  واح��دة؛  سيارة  قطع  جتميع  عىل 
االعداد التي خترج من املصنع بنهاية اليوم 

قليلة جدا.
اىل  زي��ارة  يف  ف��ورد  هنري  كان  يوم  ذات 
احد اصدقائه الذي يملك مسلخا للحوم 
االبقار، وشاهد لول مرة ما بات يعرف 
ب� )خط التجميع(، حيث ُتعّلق االبقار عىل 
جانبي  عىل  القصابون  ويقف  ناقل  خط 

اخلط، كل يقطع القطعة املكلف هبا، اىل ان 
اقل  البقرة يف غضون  كامل  تقطيع  ينتهي 
هلذه  وفقا  املصنع  انتاج  كان  دقيقتني،  من 

الطريقة هو الكرب باملقارنة مع نظرائه.
أول  بانشاء  وب��دأ  مصنعه  اىل  ف��ورد  عاد 
خط جتميع، ودرب عامله عىل القيام بعمل 
فأول  الناقل،  منهم عىل اخلط  واحد لكل 
ثم  اخل��ط،  عىل  الشايص  يضعون  العامل 
يقوم االخرون بوضع القطع وفق الرتتيب 

اىل ان تكتمل السيارة يف هناية اخلط.
وآذار   1908 عام  من  الول  ترشين  بني 
1909 أنتج مصنع فورد 20 ألف سيارة 
السطوري  ال��ط��راز  ه��ذا   ،T ط��راز  من 
وكان   ،1925 العام  لغاية  استمر  الذي 
السيارات  موديالت  كل  بني  االرخ��ص 
مليون   17 حوال  منه  وبيع  العامل،  حول 

سيارة.
طراز T، ومصنع فورد كان يف تلك الفرتة 
جديدة  عاملية  اقتصادية  قوة  لصعود  رمزا 
هي الواليات املتحدة. ازاحت البساط من 

حتت اقدام عاملقة التصنيع الوروبيني.
حول  املتوسطة  الطبقة  مكن   ،T ط��راز 
املنتج  هذا  اقتناء  من  الوىل  للمرة  العامل 

تبعات  من  وكان  الوقت،  ذلك  يف  احللم 
والتوزيع  اإلنتاج  يف  احلاد  االنقالب  هذا 
بمد  ت���رشع  وال����دول  امل���دن  ب���دأت  ان 
الطلب  لتلبية  بالسفلت  املبلطة  الطرق 
املدن،  شكل  تغري  عندها  عليها،  املتزايد 
احلياة  أنامط  وتغريت  الدول  شكل  وتغري 

واالستهالك حول العامل.
هنري  ق��ال   ،1908 ع��ام  من  أيلول  يف 
رسمت  مقتضبة  كلمة  للصحفيني  فورد 
سيارة  )س��أب��ن��ي  ج��دي��دا  م��س��ارا  للعامل 
فيه  بام  كبرية  ستكون  الناس  من  للعديد 
بام  رخيصة  ولكنها  ل���ألسة،  الكفاية 
القتنائها،  الدخل  متوسط  للفرد  يكفي 
امل��واد  أفضل  م��ن  تشييدها  يتم  س��وف 
أبسط  وباستخدام  العامل،  امهر  يد  وعىل 
قطع  ومن  احلديثة،  اهلندسية  التصاميم 
يسهل صيانتها واستبداهلا. سيكون السعر 
رجل  أي  سيتمكن  بحيث  جًدا  منخفًضا 
واحدة  امتالك  من  متوسطا  راتبًا  يتقاىض 
الل  مساحات  يف  عائلته  مع  والتمتع  منها 

العظيمة املفتوحة(.
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عندما تقرأ

من مدينة العمارة، فن دمج الصور
ثالثينيات القرن الماضي

الچبايش

ال�ء  أمَْخذ  معانيها:  ومن  الفصيحة،  )كبش(  من  وهي 
ع اليد«، أي: بالكّف كّله، كذلك:- تعني أن يوضع  ب« ُجْ
ى به احلائط، ومن هنا نفهم  وَّ ر« كبري ليكون دريئة ُيقمَ جمَ »حمَ
أن املقصود ب«الچبايش« هي طريقة بناء بيوت القصب 
والربدي يف الهوار عن طريق أخذ القصب ومعاجلته عىل 
م( من أجل تقويته واإلفادة منه،  شكل )مموعات أو حزمَ
سواء عند بنائها منه ورفعها عمودّيا أم عند عمل القاعدة 
)التحتية( هلا من هذا القصب فضال عن الربدي، حلاميتها 

من التآكل أو السقوط ثم مواصلة البناء.

عندما تقرأ الفلسفة والدب والسياسة والدين والتاريخ وعلم النفس 
وقدرات اإلنسان سيحدث لك ثالثة أشياء:

1. ستوّقر عقلك.
2. تشعر بأمهيتك للحياة.

3. تعرف مرشوع حياتك.
مهمني  العامة  عيون  يف  كانوا  مهام  وترفضهم  املزيفني  القادة  وستميز 
جتعلهم  لن  ولكن  والعلامء  احلقيقيني  والقادة  املفكرين  وستحرتم 
تعلموا..  تدّربوا..  قرأوا..  مثلك  كانوا  ببساطة  لهنم  وآهلة  مقدسني 
فوصلوا اول مهّمة أعطيت لألنبياء )عليهم أفضل الصالة والسالم( 

هي القراءة.
هلذا أقرأوا أرجوكم.. فام رأيُت عبدًا وتابعًا وخاضعًا وقاتاًل ومتطّرفًا 

ومتعّصبًا إال اجلاهل.

علي الشويلي 
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شاٌي بنكهِة الشعر

سلوكياتنا.. 

كالُم الناس

يف قصيدة طويلة، يصف فيها الشاعر املرحوم أمحد الصايف النجفي ُحّبه للشاي ويقول 
يف أحد أبياهتا: 

إذا ُصبَّ يف كأس الزجاج حسبته      ُمذاب عقيق ُصبَّ يف كأس جوهِر
به أحتيس شهدًا وراحًا وسكرًا      وأنشق منه عبقمَ مسك وعنرِب

يغيب شعور املرء يف كؤوس الطال      ويصحو بكأِس الشاي عقُل املفّكِر

فأجابوه:  عنها  ليسأل  فذهب  فتاة،  خطبةمَ  أراد  مؤمنًا  رجاًل  أن  يروى 
وخرج  خطبتها  يريد  يعد  فلم  ووقحة!،  الدب  وقليلة  السمعة  سيئة 
من البيت حزينًا.. وعند وصوله إىل أحد الشوارع قابل شيخًا عجوزًا 

فسأله: ما بك يا بني تبدو شاحب الوجه؟
فحكى له قصته...

فقال الشيخ: تعال يا بني وسأعطيك واحدة من بنايت، لكن عليك أوال 
سؤال الناس عن سمعة بنايت؟

فردَّ  بناتك سيئات،  أّن  ل  قالوا  لقد  قال:  عاد  الرجل وعندما  فذهب 
امرأته  سوى  الرجل  جيد  فلم  البيت،  إىل  معي  تعال  قائاًل:  الشيخ 

العجوز التي ال ُتنجب أبدًا!.

دروي��ش  حممود  الفلسطيني  الشاعر  شغف  ُع��رف 
العاملية،  املباريات  وخصوصًا  القدم،  كرة  بمشاهدة 
لكّنه كان ينتقد التعّصب، وكتبمَ يومًا مقااًل يف إحدى 
الشهري  الرجنتني  الع��ب  عن  الفرنسية  املجالت 
»مارادونا« بعنوان »مرضونا«، كنوع من السخرية ممن 

يعلون شأن الكرة ونجومها فوق كل يشء..!.

»مرضونا«..

»طبخة  س  منها  لتتعلم  الطبخ  جتيد  هلا  صديقة  زارت  امرأة  أن  حُيكى 
قبل  وذيلها  السمكة  رأس  تقطع  اهنا  الحظت  ذلك  وأثناء  السمك«.. 
تعلمت  ولكنها  تعلم  ال  بأهنا  فأجابتها  الرس,  عن  فسألتها  بالزيت  قليها 
ذلك من والدهتا فقامت واتصلت عىل والدهتا لتسأهلا عن الرس لكن االم 
أمها )اجلدة( فقامت واتصلت باجلدة  اهنا تعلمت ذلك من  ايضا قالت 
لتعرف الرس اخلطري فقالت اجلدة بكل بساطة: لن مقاليت كانت صغرية 

والسمكة كبرية عليها...!
)ومغزى القصة: أن البرش يتوارثون بعض السلوكيات ويعظموهنا دون 
ان يسألوا عن سبب حدوثها من الصل، وهو لألسف ما نجدُه يف حياتنا 
ما  بكل  نفّكر  أن  دائاًم  علينا  جيب  فيام  للظروف،  ونرتكه  معه،  ونتعايش 

نخطو ونقول ونفعل(.
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