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هكذا هو واقع العراق وطننا ونحن كمواطنني البد لنا من التعايش السلمي للحفاظ عىل الوطن واحياء روح املواطنة لدينا ، ومهام 
كانت االزمات التي تعصف بالبلد ومهام تكن االسباب جيب علينا التعامل بشكل اجيايب مع هذه الظروف لتجاوز املحن ومما الشك 
فيه يكون الصحاب الراي تعترب املرجعية العليا يف النجف االرشف واملتمثلة بسامحة السيد عيل احلسيني السيستاين دام ظله صاحب 

الراي السديد هلذه االزمات ولو عدنا اىل الوراء فاننا سنجد وقفات وخطابات وبيانات للمرجعية هلذه االزمات .
علينا ان نطالب بحقوقنا وفق اقوى االساليب السلمية ويف نفس الوقت ان ال نتذمر من الواقع ونحّمل االخرين االسباب ، ومهام 

تكن االوضاع فهي بحاجة اىل العمل واجلد والتكاتف .
واما الطبقة السياسية فاملسؤولية التي عىل عاتقهم تكون وفق حجم مناصبهم التي يشغلوهنا وال حجة هلم يف االحباط الذي يعاين منه 

البلد بسبب سوء اخلدمات ، ونامل ان يتسلم املناصب يف احلكومة اجلديدة ممن هم اهل هلا ومن ذوي اخلربة والنزاهة .

انه وطننا

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِم الّلِ الرَّ بِسمْ
ِمننَِي  ُمؤمْ ى لِلمْ َ بنٍِي }النمل/1{ ُهًدى َوُبرشمْ آِن َوِكَتاٍب مُّ ُقرمْ َك آَياُت المْ طس تِلمْ
ِخَرِة ُهممْ  َكاَة َوُهم بِالمْ ُتوَن ال��زَّ َلَة َوُيؤمْ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ }النم��ل/2{ الَّ
ممْ َفُهممْ  اَمهَلُ ممْ َأعمْ ا هَلُ نَّ ِخَرِة َزيَّ ِمُن��وَن بِالمْ ِذيَن اَل ُيؤمْ ُيوِقُن��وَن }النمل/3{ إِنَّ الَّ
ِخَرِة  َع��َذاِب َوُهممْ يِف المْ ممْ ُس��وُء المْ ِذيَن هَلُ َلئَِك الَّ َمُه��وَن }النمل/4{ ُأومْ َيعمْ
ُدنمْ َحِكيٍم َعِليٍم  آَن ِمن لَّ ُق��رمْ ى المْ وَن }النمل/5{ َوإِنََّك َلُتَلقَّ َسُ خمْ َ ُه��ُم المْ
نمَْها بَِخرَبٍ َأومْ  ُت َناًرا َسآتِيُكم مِّ ِلِه إيِنِّ آَنسمْ همْ }النمل/6{ إِذمْ َقاَل ُموَسى ِلَ
َطُلوَن }النمل/7{ َفَلامَّ َجاءَها ُنوِدَي َأن  ُكممْ َتصمْ َعلَّ آتِيُكم بِِش��َهاٍب َقَبٍس لَّ
َعامَلنَِي }النمل/8{  ِ َربِّ المْ ��ا َوُس��بمَْحاَن اللَّ هَلَ اِر َوَمنمْ َحومْ ُب��وِرَك َمن يِف النَّ
��ِق َعَصاَك َفَلامَّ َرآَها  ِكيُم }النمل/9{ َوَألمْ َ َعِزيُز احلمْ ُ المْ ُه َأَن��ا اللَّ َيا ُموَس��ى إِنَّ
اُف َلَديَّ  بمْ َيا ُموَس��ى اَل َتَفمْ إيِنِّ اَل َيَ بًِرا َوَلمْ ُيَعقِّ ا َجانٌّ َوىلَّ ُمدمْ َ َتزُّ َكَأهنَّ َتمْ
َد ُسوٍء َفإيِنِّ َغُفوٌر  ًنا َبعمْ َل ُحسمْ َس��ُلوَن }النمل/10{ إاِلَّ َمن َظَلَم ُثمَّ َبدَّ ُرمْ املمْ
ِ ُسوٍء يِف  ُرجمْ َبيمَْضاء ِمنمْ َغيمْ ِخلمْ َيَدَك يِف َجيمْبَِك َتمْ ِحيٌم }النمل/11{ َوَأدمْ رَّ
ًما َفاِسِقنَي }النمل/12{ َفَلامَّ  ممْ َكاُنوا َقومْ ُ ِمِه إهِنَّ َن َوَقومْ َعومْ ��ِع آَياٍت إىَِل ِفرمْ تِسمْ

بنٌِي }النمل/13{ ٌر مُّ ًة َقاُلوا َهَذا ِسحمْ ممْ آَياُتَنا ُمبمْرِصَ ُ َجاءتمْ

تفسيرالسورةسورة النمل 
 ) 4 ( ان الذي��ن ال يؤمن��ون بالخ��رة زينا هلم اعامهلم ب��أن جعلناها مش��تهاة لطبايعهم 
حمبوبة لنفس��هم فهم يعمه��ون عنها ال يدركون ما يتبعها ) 5 ( أولئك الذين هلم س��وء 
العذاب كالقتل والرس يوم بدر وهم يف الخرة هم أش��د الناس خسانا لفوات املثوبة 
واستحقاق العقوبة ) 6 ( وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي حكيم وأي عليم 
) 7 ( إذ قال موس��ى لهله انى آنس��ت نارا سأتيكم منها بخرب اي عن حال الطريق لنه 
ق��د ضله أو آتيكم منها بش��هاب قبس ش��علة نار مقبوس��ة  ) 8 ( فل��ام جاءها نودي من 
ش��اطئ الوادي  اليم��ن يف البقعة املباركة ومن حول مكاهنا وس��بحان الل رب العاملني 
من متام ما نودي به لئل يتوهم من س��امع كلمه تش��بها وللتعجب من عظمة ذلك المر 
) 9 ( يا موسى انه انا الل العزيز احلكيم انا القوي القادر عىل ما يبعد من الوهام كقلب 
العص��ا حي��ة الفاعل كل ما يفعله بحكمة وتدبي ) 10 ( ن��ودي ان الق عصاك فلام رآها 
تتحرك باضطراب كأهناجان حية خفيفة رسيعة وىل مدبرا ول يرجع ، يا موسى ال تف 
اين  ال ياف لدي املرسلون ) 11 ( اال من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاين غفور رحيم 
قيل فيه تعريض ملوس��ى بوكزه القبطي واالس��تثناء منقطع أو متصل وثم بدل مستأنف 
معط��وف عىل حم��ذوف اي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوب��ة  ) 12 ( وادخل يدك يف جيبك 
ت��رج بيضاء من غي س��وء آفة يف املعاين عن الصادق عليه الس��لم ق��ال من غي برص 
يف تس��ع آي��ات يف مجلتها أو معها عىل أن التس��ع ه��ي الفلق والطوف��ان واجلراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة واجلدب يف بوادهيم والنقصان يف مزارعهم وملن عدا العصا 
واليد من التس��ع ان يعد الخيين واحدا وال يعد الفلق لنه ل يبعث به إىل فرعون كذا 
قيل إىل فرعون وقومه اهنم كانوا قوما فاس��قني تعليل للرسال )13( فلام جاءتم آياتنا 

بأن جاءهم موسى هبا مبرصة بينة بحيث تكاد تبرص نفسها لو كانت مما تبرص.



احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
لقناة  احل���ريب  اإلع���لم  اق���ام  املقدسة 
كربلء الفضائية ولواء عيل الكرب حفل 
الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  تأبينيا 
بمناسبة الذكرى السنوية الوىل لشهداء 
الشهادة  نالوا  الذين  االك��رب  عيل  ل��واء 

خلل عمليات حترير قضاء تلعفر.

أخبار
ومتابعات

ماء محافظة  دائرة  للتنسيق مع  لجنة متخصصة  توفد  المقدسة  الحسينية  العتبة   •
البصرة للمساهمة بكل الجهود الممكنة إلغاثة اهلنا في البصرة...

• )بخيت الرشيدي( وزير النفط الكويتى:
لدراسة  مستشارا  قريبا  سيعينان  والعراق  الكويت  إن 
تطوير حقول النفط المشتركة اضافة الى  ان هناك اتفاقا 
العام  نهاية  قبل  الغاز  استيراد  بخصوص  البلدين  بين 

الحالي.

إعالم الحشد الشعبي هو الناطق  الرسمي الوحيد لهيئة الحشد 

مشروع  في  سكنية  وح��دة   200  •
الوقف  يخصصها  السكني  بسماية 
هدية  مع  موظفيه  الى  الشيعي 

مالية بقيمة 5 ماليين دينار...

اإلعالم الحربي يقيم حفال تأبينيا على ارواح شهداء تلعفر

• 370 مليون دوالر قيمة عقد بين شركة 
نفط البصرة وشركة بتروفاك البريطانية 
حقل  ف��ي  المعالجة  م��رف��ق  لتوسيع 

مجنون النفطي جنوب العراق.

• 977 مليار دينار خصصها مجلس الوزراء للمحافظات )البصرة، ذي قار، النجف، المثنى، باألرقام
ميسان، الديوانية، بغداد، واسط، بابل، وكربالء المقدسة( لتلبية احتياجاتها. 

باإلعلن  املخولة  الوحيدة  اجلهة  أهنا  الشعبي،  احلشد  هيئة  يف  اإلعلم  مديرية  أعلنت 
عن املواقف الرسمية للهيئة وقيادة احلشد الشعبي، وال وجود لي ناطق رسمي يمثل 
اهليئة والقيادة. أكدت ذلك املديرية يف بيان  هلا، مضيفة ان ما يصدر من خارج مديرية 
اإلعلم ال يمثل موقف اهليئة وال قيادتا.  مبينة أن الفرتة املاضية شهدت قيام وسائل 
إعلم خمتلفة باستضافة شخصيات وأطلق عليهم صفة قيادي او متحدث باسم احلشد 
الشعبي، مشية اىل انه ال يوجد اي متحدث خمول باحلديث باسم هيئة احلشد الشعبي 
غي ما يصدر عن  مديرية اإلعلم وما ينرش عىل املوقع الرسمي هلا. منوهة ان املديرية  
ستحتفظ بحقها القانوين بملحقة وسائل اإلعلم التي تنسب ترصحيات ومواقف غي 
للحقيقة  وصوال  معها  التعاون  رضورة  اىل  اجلميع  داعية  الشعبي،  للحشد  صحيحة 

وقطع الطريق أمام من يريد التصّيد باملاء العكر.
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اعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن انطلق مسابقة )خطوة الدولية( 
واالحتاد  للتصوير  العراقية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  للتصوير  االوىل 
االوريب الفوتوغرايف  ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية  الدويل 
اخلامس املقام يف مدينة كربلء املقدسة يف ذكرى استشهاد السجاد 25 

حمرم املقبل.
وقال )مجال الدين الشهرستاين( رئيس اللجنة التحضيية للمهرجان: 
احلسني  لإلمام  املليونية   الزيارات  توثيق  هو  املسابقة  من  اهلدف  ان 
يف  املنترشة  العدسات  خلل  من  للعاملية  وإطلقها  السلم(  )عليه 
اعلن  منذ  املشاركات  عدد  ان  اىل  مشيا  وخارجه  العراق  داخل 
بينها  دول��ة   30 من  مشاركة   250 من  اكثر  بلغ  الن  اىل  املسابقة 
اللجنة  ان  وبنغلدش.مبينا  وباكستان  وفرنسا  والرجنتني  الربازيل 
ومن  الفن  هبذا  متخصصة  املهرجان  جلنة  اعتمدتا  التي  التحكيمية 
دول خمتلفة)مرص وإيران والسعودية وعامن والعراق( الختيار الصور 
الكرتونيا  نظاما  اتبعت  اللجنة  ان  موضحا  للنرش  والصاحلة  الفائزة 
حديثا عىل غرار املسابقات العاملية الستقبال الصور من خلل اطلق 

موقع خاص باملسابقة ومتابعة االعامل.
الذي يص  العام  املحور  املسابقة تشمل  ان   اىل  الشهرستاين  وأشار 
اجواء الزيارة والزائرين  بالسود واالبيض فضل عن املحور اخللق 

الذي يطرح لول مرة يف املسابقات الدولية املقامة يف العراق.

كشفت شعبة الرتاث الثقايف والديني يف العتبة احلسينية 
تعود  ونادرة  نفيسة  خمطوطة  عىل  حصوهلا  عن  املقدسة 
احلسني  االم��ام  حرم  يف  املدفونني  كربلء  علامء  لحد 
عليه السلم. أكد ذلك )احسان خضي عباس( مسؤول 
مصباح  تفسي  ه��ي  املخطوطة  ان  مضيفا  الشعبة، 
حممد  الشيخ  للعلمة   ( القران  ارسار  إليضاح  اجلنان 
بيده  واملتكونة من جزءين  صالح الربغاين( املخطوطة 
ب�)700( صفحة. مبينا ان املخطوطة من النوادر حيث 
كوادر  ان  اىل  مشيا  الكريم,  القران  تفسي  يف  اختصت 
اىل  وطبعها  حتقيقها  عىل  ستعمل  املتخصصة  الشعبة 
جملدات ليسهل عىل املتلقي تناوهلا ومن املؤمل ان تصل 

اىل ستة جملدات.
ويذكر ان شعبة الرتاث الثقايف والديني تسعى اىل حفظ 
وتوثيق تراث علامء مدينة كربلء وإعادة نرش مؤلفاتم , 

وتوثيق كل ما يتعلق هبم .

العتبة الحس���ينية المقدسة تكشف عن 
حصولها على مخطوطة نفيسة ونادرة

التام  استعدادها  استكمال  تعلن  كربالء  شرطة  قيادة   •
اكمال  بعد  برا  المقدسة  الديار  حجاج  وحماية  الستقبال 

مناسك الحج وعودتهم الى ارض الوطن... 

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن افتتاح 
الدراسي  العام  في  االهلية  بالجامعات  العليا  الدراسات 

المقبل...

•  )الدكتور حامد يونس( وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز:
و30  النفط،  إلنتاج  منه مصاحب   %  70 العراق،  في  المتاح  الغاز  ان 
% المتبقي هو ما تم اكتشافه كحقول غازية ومنذ العام 1927 فان 

المنتج من الغاز في البالد هو المصاحب إلنتاج النفط فقط.

مهرجان تراتيل سجادية  الخامس 
ُيطلق مسابقة »خطوة الدولية« االولى للتصوير
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الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف 2018/8/30

آفُة الغضب

)يف اخلطبة املاضية لسامحة السيد الصايف، 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  حديث  إىل  أش��ار 
الزلل،  السلم( ودعائه يف االحرتاس من 
باحلديث  وت��ذك��يًا  موجز  ع��رض  وبعد 
)عليه  اإلمام  دعاء  فقرات  يكمل  السابق، 

السلم((..
)حّتى  السلم(:  )عليه  اإلم��ام  يقول  ثّم 
حال  يف  -أي  منهام  ع��يّل  ي��رُد  ب��ام  أك��ون 
ما  س��واء...(  بمنزلٍة  والغضب-  الرضا 
بطاعتك،  )...عامًل  السواء؟  املنزلة  هي 
الولياء  يف  سوامها  ما  عىل  لرضاك  مؤثرًا 
أّنه يكون يف حالٍة  والعداء(، وهذا مجيٌل 
الل  طاعة  يقّدم  أن  يؤثر  اإلنسان  س��واء، 
عادًة  اإلنسان  سواها،  عىل  وتعاىل  تبارك 
ال يلو من ويّل ومن عدّو -والعياذ بالل- 
اإلنسان  احلاالت  بعض  يف  أب��دًا،  يلو  ال 
جيامل  محيمه  ومع  صديقه  ومع  ولّيه  مع 
هذا  عىل  خوفًا  ملاذا؟  احلّق،  حساب  عىل 
فُيحاول  عنه،  يبتعد  أن  وال��ويّل  احلميم 
حّتى  عليه،  حفاظًا  يفعل  ما  كّل  جيّمل  أن 
أن  اىل  ب��الل-  -والعياذ  ذل��ك  أّدى  وإن 
رضا  يؤثر  بأن  تعاىل،  لل  معصيته  يتحّمل 
هذا الويّل عىل رضا الل تعاىل، وهذا شائٌع 
حُياول  أيضًا  لعدّوه  بالنسبة  وأّما  وكثي، 

أن يثلب هذا العدّو باحلّق أو بالباطل، يف 
حال الغضب ترج منه أشياء يف حّق هذا 
كأن  منها،  بريئًا  العدّو  يكون  وقد  العدو، 
ولعّلها  دينه،  يف  يّتهمه  عرِضه،  يف  يّتهمه 
ولعّل  أمواله،  يف  ويّتهمه  دنيوّية،  ع��داوٌة 
الشياء،  هذه  عنده  تكون  ال  العدّو  هذا 
نعم.. هو عدّو له لكن أّي علقٍة لِعرِضه 
به؟! هذه حالُة الغضب ُترج اإلنسان من 
هذه احلالة اىل حالٍة أخرى، ولعّلنا تكّلمنا 
الغضب سلبًا،  به عن  تكّلمنا  ما  يف بعض 
ينقلب اإلنسان من كونه صاحب حّق اىل 
ُتِرك  لو  اللسان  وهذا  باطل،  صاحب  أّنه 
واجلوارح  املهالك،  صاحبه  لورد  وشأنه 
كّل يوٍم تنادي وتتوّجه لّلسان بام مضمون 
ال  واقعًا  والناس  فينا(،  الل  )الل  الرواية 

يوقعهم إاّل حصاُد ألسنتهم.
فاإلمام )عليه السلم( يقول حالُة الغضب 
وحالة الرضا هي بمنزلٍة سواء، ال أجتاوز 
باعتبار  صديقي،  ُأجامل  وال  عدّوي  عىل 
عىل  أجامله  أن��ا  وأبقى  رسور  حالة  هي 
بالل-  -والعياذ  وتعاىل  تبارك  الل  طاعة 
)حّتى  قال:  واضحة،  جّدًا  اإلمام  عبارُة 
أكون بام يرُد عيّل منهام بمنزلٍة سواء، عامًل 
لرضاك  مقّدمًا-  -أي  م��ؤث��رًا  بطاعتك 
والع���داء(،  الول��ي��اء  يف  سوامها  ما  عىل 
من  ع��دّوي  يأمَن  )حّتى  قال:  ذلك  نكتُة 

أحّبتي  القضّية  هذه  اىل  التفتوا  ظلمي(، 
)حّتى  بعجالة  عليكم  أعرضها  أن  أوّد 
ري، وييأس  يأمن عدّوي من ظلمي وَجومْ
يعني  ه��واي(  وانحطاط  مييل  من  ولّيي 
خلف  رغباُتُه  عادًة  واهلوى  لولّيي،  أميل 
َ عنه اإلماُم باالنحطاط، ثّم قال:  احلّق فعربَّ
الّرخاء  يف  خملصًا  يدعوك  مّمن  )واجعلني 
الدعاء  يف  لك  املضطّرين  امُلخلصني  دعاَء 
وهنا  الدعاء  هناية  هذه  جميد(  محيٌد  إّن��ك 
هي  اإلخوة  عىل  أعرضها  أن  أحّب  نكتة 
ُيبتلون  لعّله  اإلخ��وة  وأغلب  ابتلء  حمّل 
هبا، يقول: )حّتى يأمَن عدّوي من ُظلمي 
الذي  املطلب  هذا  اىل  التفتوا  ري(  وَج��ومْ

ُأريد أن أبّينه.
ما معنى الظلم؟ اإلنسان فقط يقول: فلن 
احلّق،  سلُب  هو  الظلم  معنى  ظلمني؟! 
سلبني  فلن  وج��اء  حّقًا  أملك  أنا  يعني 
هذا احلّق أو منعني هذا احلّق، حّقي عنده 
وهو منعني إّياه، فُيعرّب عنه أّنه ظال، فلن 
ُيسأل  يشٍء  أّول  حيتكم  وعندما  ظلمني 
إذا  إّياه؟  ُيعطيك  حتى  حّقك  هو  ما  عنه: 
كان ال يملك حّقًا ال يتحّقق الظلم، الن 
اليشء  بعُض  هبا  ُيتعارف  معاملتنا  بعض 
العجيب الغريب، مثًل فلن استأجر دارًا 
ملّدة سنة أو سنتني أو ثلث يف مقابل مبلٍغ 
السنتان  انتهت  السنة  انتهت  امل��ال،  من 

A h r a r w e e k l y 6



الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف 2018/8/30

الدار،  من  يرُج  ال  وهذا  الثلث  انتهت 
به  جيء  أين  من  أعلم  ال  مصطلٌح  هناك 
يقول  املستأجر  أّن  وهو  به،  جاء  َم��نمْ  أو 
واللطيفة  أرِض��نِ��ي!!،  ال���دار:  لصاحب 
فتأيت  متعارفة  أصبحت  العبارة  هذه  أّن 
أرِضِه!!  فتقول:  الطرفني  لُيصلحوا  مجاعٌة 
الداري  الداُر  ُلرضيه؟!  أفعل  ماذا  يعني 
منها  وانتفع  سنني  لثلث  استأجرها  وهو 
فعليه  سنني  الثلث  وانتهت  ماٍل،  مقابل 
يأيت  أن  الدار  صاحب  فُيحاول  يرج،  أن 
أرِضِه حتى يرج!!،  له:  فيقولون  بجامعة 
ت وأكِل ماِل  هذا الرضا هو عبارة عن ُسحمْ
يسعى  من  وكّل  وباطل،  وباطل  بالباطل 
حقٍّ  أّي  باطل،  هو  أيضًا  النكتة  هذه  اىل 
سنوات  ثلث  جلس  الذي  هذا  يملك؟! 
يشء؟!  أّي  عىل  ُأرضيه  يملك؟!  حقٍّ  أّي 
أصبحت  مستضعف،  الدار  صاحب  لّن 
هبا،  وتتباحث  جتلس  والناس  سّنة  هذه 
وواضح،  أبلٌج  واحلّق  يشء  يف  رشاكٌة  أو 
يقولون:  أيضًا  الناس  من  لزيٍد  ليس  احلّق 
اإلنسان  )أرِض���ِه(  اللفظة  هذه  أرِض���ِه!! 
تعامل معه  أنت  يقول  تارًة  مسؤوٌل عنها، 
الخلقّيات  بعض  عنها  نعرّب  بأخلق 
االجتامعّية، هو ال يملك احلّق لكن القضية 
منه  أعىل  يدي  أجعل  أن  أريد  أنا  باب  من 
هذا يشء آخر، أّما أنت أرِضِه وإذا ل ُترِضِه 
ال يرج من البيت، وإذا ل ُترِضِه ال يعطي 
احلّق، وجتد أّن بعض أهل الباطل ال عمل 
وال شغل هلم إاّل السعي إزاء هذا يف مقابل 

ت يقع  ما يستفيدون من ماٍل ُسحمْ
يف جيوهبم.

أسلب  ثّم  حّق  يوجد  أن  الظلم  معنى 
نقطٌة  هذه   ، احل��قّ هذا  أمنع  أو  احلّق  هذا 
مهّمة التفتوا هلا، أّول سؤال الُبّد أن ُيسأل: 
ك؟ حتى أبدأ بيني وبني الطرف  ما هو حقُّ
وتكرّب  تعّنت  ت��ارًة  احل��ّق،  ُأرج��ع  الخ��ر 
يوجد  وت���ارًة  حيث،  اىل  وجت��ربّ  وتسّلط 
الناس  الن  الصلح،  جملس  فيجلس  حّق 
التوازنات،  اختّلت  بينها  فيام  احلقوق 
يف  وقعت  الرشع  عن  ابتعدت  كّلام  الناس 
ظلٍم وحيص بيص وال ينتهون منها، وهذه 
قضايا مهّمة، يف بعض احلاالت بالعكس، 
هناك  بالعكس  القضايا  بعض  -التفتوا- 
حقوق فلن يتنازل عن حقوٍق هي ليست 
له أيضًا ال حيّق له، صاحب احلّق هو من له 
أن يتنازل، أنت عّم أو خال وهذه حقوق 
أوالد أخيك أو أوالد أختك ليس لك حّق 
أن تتنازل عنها وهم صغار، تنازل عن حّق 
الكبي  أو  يتنازل  من  هو  فالكبي  الكبي 
يفّوض من يتنازل عنه، أّما أّنه أنت تتنازل 
هو  هذا  أّن  أو  فلن  من  استحييت  لّنك 
هذا  التعارف،  بئس  فذلك  عليه  املتعارف 
تعارفًا  ليس  هذا  الخرين  حقوق  يأكل 
يف  الل-  شاء  -ما  الناس  آخ��ر،  دي��ٌن  هذا 
عة،  الدين كّل يوم جتتهد وكّل يوم تأتينا ببِدمْ
)اعرف احلّق تعرفمْ أهله( اإلنسان إذا كان 
ال يعرف احلّق عليه أن يتعّلم ال أن جيتهد 
 ِ اللَّ َعىَل  َأممْ  َلُكممْ  َأِذَن   ُ آللَّ )ُقلمْ  نفسه،  من 

تؤّثر  كبية  مسائل  هذه  ولذلك  وَن(  رَتُ َتفمْ
ما  كّل  وعىل  املواليد  وعىل  الرزاق  عىل 
خصوصًا  تؤّثر  العاّم،  بوضعنا  علقة  له 
أن  القوم  وكبار  عقلء  وعىل  شاعت،  إذا 
عىل  بل  النزاعات،  يف  خصوصًا  يلتفتوا 
الذين يعلمون أّن ذهاهبم يف النزاع سيؤّدي 
بالباطل جيب  ماٍل  أكل  أو  اىل طمس حّق 
سواد  ُيكثروا  وال  يذهبوا  ال  أن  عليهم 
املشكلة  نعم.. هذه قضايا كبية،  الباطل، 
عندما تشيع تسهل، أنا ال هيّمني من يقول: 
تعّودنا عىل ذلك وورثناها أبًا عن جّد، هذا 
وأجب  أنت،  شأنك  هذا  إّنام  شأين  ليس 
القضايا  أّما  بذلك،  القيامة  يوم  تعاىل  الل 
احلقيقّية رشعًا هذا الذي بّينت مع تفاصيل 
أخرى حمّررة عند الفقهاء، فعىل اإلخوة أن 
يفهموا هذه الكلامت كثيًا ما ُتطَرق، أَكَل 
وعندما  ذل��ك،  ويشيع  ح��ّق؟  أّي  حّقي! 
نعم..  الباطل،  صاحب  هو  جتده  ترجع 
لغاية،  ُيضّلل  أن  يريد  من  أضّله  أو  ُضّلل 
يعرف  ال  هو  أو  منه  يستفيد  أن  يريد  هو 
يريد أن  أو هو  الباطل  أو هو يعرف  احلّق 
يتكرّب عىل احلّق ال أعلم، فالنوايا الل العال 
هبا، لكن أنا أتكّلم مع ظاهر مسألة شائعة 

كثيًا وهلا مصاديق واسعة جّدًا.
A h r a r w e e k l y7



السابقة  اجُلمعة  يف  تكلمنا  اخوايت  اخويت 
والسبق منها حول موضوع يتعلق بالتعّلم 
والثقافة..  هذا املوضوع كام ذكرت يف حمله 
تستوجب  التي  املهمة  املواضيع  من  هناك 
احلدود  هي  ما  لنرى  نتأمل  نقف  ان  مّنا 
الدنيا التي يمكن لإلنسان ان حيّصن نفسه 

فيها؟
سابق  مطلب  يف  تكلمنا  وان  سبق  طبعًا 
بموضوع  عنه  عرّبنا  بموضوع  يتعلق  ما 
االنسان  التعّلم،  غي  البصية  البصية.. 
يتمتع  ال  قد  لكنه  متعلاًم  يكون  ان  يمكن 
ك��لم��ن��ا..  يتلط  ال  وح��ت��ى  ب��ب��ص��ية، 
سابقًا،  عنه  تكلمنا  البصية  فموضوع 
عليه  نتكلم  قد  يأيت،  فيام  نحتاجه  ولعّلنا 
ايضًا يف حينِه، لكن ما يتعلق الن بمستوى 
الثقافة وسأتكلم مع االخوة بيشء شفاف 

كام يقال. 
طبعًا من الواضح ان هناك تدنيا يف مستوى 
الثقافة  مستوى  وأقصد  عندنا،  الثقافة 
التحّض.. االنسان عندما  عندنا هي حالة 
مع  يتعاطى  متحّضا  وانسانا  مثقفا  يكون 
الطرفني،  حق  فيها  حتفظ  بطريقة  االم��ور 
وانام  شخصية  قراءة  ليست  القراءة  وهذه 
ناشئة من اطللة عىل كثي من مواردنا حتى 

مواطن التعّلم التي عندنا. 
طبعًا البعض يقول هناك اسباب كثية، نعم 
أنا اوافق، هناك اسباب كثية أودت بحالة 
مستواها  هيبط  ان  الثقافة  وحالة  التعّلم 
ذكرناه  وهذا  كذلك  ليس  العراق  ان  مع 

سابقًا..
يعني العراق ليس بلدًا متطفًل عىل احلضارة 
البلد  جذور  حديثًا..  بلدًا  ليس  العراق  او 
نريد  ال  ايضًا  نحن  قديمة،  البلد  حضارة 
حضارة  عىل  باالتكاء  بغرور،  نصاب  ان 
وانام  صحيح،  غي  امر  ايضًا  هذا  سابقة.. 
اجلميع  نحّمل  ان  نريد  ذلك  نذكر  عندما 
باحلد  الثقافة  هذه  عىل  احلفاظ  مسؤولية 

الدنى..
قد    - بعض  أقول   - المور  بعض  ولعّل 
ملاذا؟!  اجلهل،  خانة  يف  تبقى  ان  هلا  ُي��راد 
وبني  العلم  بني  ُنفرة  هناك  ان  تعلمون 
علقة  يقولون  تارة  املنطق  أهل  اجلهل.. 
اخلاصة،  باصطلحاتنا  ذلك  غي  او  تضاّد 
لكن بشكل واضح للجميع ان هناك ُنفرة.. 
واجلهل  اجل��ه��ل..  وي��رف��ض  يأبى  العلم 
املناقشة  يف  ولذلك  العلم،  يرفض  كذلك 
اذا ناقشت جاهل ً سيغلبَك،  تصبح حالة 
بني  مشرتكات  وجود  عدم  وحالة  العناد 

املناقشة  العال يف  يغلب  اجلاهل  الطرفني.. 
لنه ال يريد ان يتعّلم! وتارة جاهل بسيط 
علمّني  أعلم  ال  اين  نعم  يقول  يسأل  هو 
اتعّلم.. نعم هذا يستفيد وتتحول  ُأريد ان 

حالة النقاش اىل حالة اجيابية. 
َضُعَف  الوعي  زاد  كلام  اخواين  والحظوا 
الدجال  ال��دج��ال��ون..  وَض��ُع��َف  الدجل 
عند  سوقُه  جيد  الدجال  سوقُه؟!  جيد  ايَن 
مواطن  يف  رائجة  سوقه  وتكون  اجلهلة 
عن  اتكلم  وانا  بحسبه،  والدجل  اجلهل.. 
أصل الفكرة.. فكلام زاد الوعي قّل هؤالء 
الدّجالون وكلام جاء العلم َذهَب اجلهل.. 
علم،  فيها  ليس  م��وارد  يف  يتوطن  اجلهل 
وليس فيها ثقافة رصينة.. البعض يسأل ما 

حاجة هذا الكلم الن؟!
من  أكثر  الن  الكلم  ه��ذا  حاجة  أق��ول 
حاجتنا اىل الكل والرشب.. طبعًا يف بعض 
احلاالت انا اعتمد عىل شخص مثًل خريج 
اقابل  عندما  ذهني  يف  ُيفرتض  انا  جامعة، 
خريج اجلامعة ان أجده يتمتع بثقافة جيدة 
حتى استطيع ان آخذ وأعطي معه، واذا هو 
من الصعوبة بمكان ان يكتب قطعة نثرية، 
االملئية  الخطاء  من  مملوءة  تكن  ل  اذا 

والنحوية، وأنا ال أتكّلم مبالغات!!

السيُد الصافي: ما هي الحدود الدنيا للتعّلم والثقافة التي يمكن لإلنسان ان يحّصن نفسه فيها؟

الُجمعة في كربالَء  العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام  الدينية  المرجعية    تحدث ممثل 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف /19ذي الحجة/ 

1439هـ الموافق 2018/8/31م  تحدث قائاًل:  
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يكون  فكيف  املستوى؛  هبذا  هذا  كان  اذا   
فمن  عنها  بعيد  هو  أخرى،  مستويات  يف 
اليه  تتسب  فكرة  أي  يصّدق  ان  الطبيعي 
اقتصادية،  سياسية..  اجتامعية..  تربوية.. 

أي فكرة لنه غي حمّصن. 
اذك��ر  عندما  الم���ل..  ه��و  ال��ذي  شبابنا 
ابناءنا.. اخواننا، عندما أقول هؤالء المل، 
واقعًا نقصد، لكن والل نتأذى عندما نرى 
هذا الشاب يسهر ليلُه عىل مواقع ال ُتسمن 
وال ُتغني من جوع، ويكون انسانا كسوال. 
اال  َترُشق  ال  الشمس  ابني  يا  له  اقول  انا 
قبل  جيلس  الكسول  غي  الُكساىل..  عىل 
وراءه  بيت،  وراءه  عمل،  عندُه  الشمس، 
ال  ووراءه...،  وراءه  بلد،  وراءه  معمل، 
تتعمد ان تكون كسوال ً.. هذه الفتّوة أنت 
مسؤول عنها، ال اتكلم اخواين دينيًا فقط، 
البلد حيتاج هذه الطاقة، الرسة حتتاج هذه 
هذه  حتتاج  حمل  أي  يف  تكون  اينام  الطاقة، 
يف  السليم  )العقل  قيل:  وقدياًم  الطاقة، 

اجلسم السليم(.
من  حالة  عن  عبارة  اجلسم  هذا  كان  اذا 
الرتاخي، وحالة من اهُلزال ِخلف الطبيعة، 
انتم ابناؤنا تتعاملون خلف الطبيعة، الليل 
ال  للعمل،  والنهار  للراحة،  للسكن.. 
وعىل  للسهر،  الليل  وجتعلوا  احلالة  تقلبوا 
أي يشء تسَهر؟ والل ستندم طوال عمرك 
الوقت،  اقتل  تقول  انت  الوقت  هذا  لن 

وانا اقول ان الوقت قتلك..!!
 انت ل تقتل الوقت.. بل الوقت قتلك..!!
 أي ثقافة حتصل، أي رؤية ستكون عندك، 

أنا حريص بيني وبني الل  حياسبني عىل هذا 
يا  عليك  حريص  أنا  القيامة،  يوم  الكلم 
ولدي، انت تكون يف ذروة النشاط وانت 
ال تفقه شيئًا، ال جتلس ااّل يف هناية النهار، 
الطيور وهذه  الُكساىل، هذه  انت اشد من 
املخلوقات تعّلم منها، النهار ليشء والليل 
والل  ذلك  عكس  لك  يقول  ومن  ليشء، 
يتدّمر،  ان  لشبابك  ُيراد  عليك..  َضِحَك 
وان ينتهي، الُعمر يا ابني ُعمر ال يتحّمل، 
واالنسان رُسعان ما جيد نفسُه يف املرآة قد 

شاب من الشيبة، وابيض شعره وحليتُه.
منك،  يريد  وامُلجتمع  منَك،  ُتريد  االرسة 
بثقافة  ستتثقف  انت  منَك..  يريد  والبلد 
وباال،  ستكون  اصيلة  غي  وثقافة  هجينة، 
التفت اىل مصدر ثقافتك، امجل يشء عنَد 
تنّضج  التي  املعلومة  اخرت  َعقَله،  االنسان 
النظيف،  الكل  عىل  حريص  انَت  العقل، 
البد ان تكون احرص عىل الثقافة النظيفة!!

ال تشّوش عقلك !!
اباؤنا أتكّلم مع املدرسني، ومع  جمتمعنا.. 
االباء واالخوة والكبار، وأتكلم مع كل له 
هم عىل أبنائنا.. أنَت ُكنَت شابا أهيا االب 
فُتحس باِم حيس به الشاب، الشاب ل يكن 

أبا فقد ال حيس حيتاج اىل إيقاف. 
الثقافة  هذه  وُعوا..  اسمعوا  رجاًء  ابناءنًا 
والل عندما اقرأ لبعضهم أنا اخجل شاب 
هذا  وتعلمون  عاما،   25 او   24 عمر  يف 
اجلبال..!  فيه  يتحدى  عمرًا  كان  العمر 
وعقلُه  وضعيف  هزيل  الشاب  هذا  الن 
من  صاحب؟  من  أعلم  ال  اسرتاحة،  يف 

أقنع هؤالء الشباب عىل ان يرتكوا عقوهلم 
ويلجؤوا اىل هذه التفاهات؟! 

ويف  اجل��ام��ع��ات،  يف  س��واء  اب��ن��اؤن��ا  انتم 
البد  والذخية  ذخية  انتم  االعداديات، 
إىل  والتفتوا  منكم؟  ُيراد  ماذا  تفهموا  ان 

ماذا ُيراد بُِكم ؟!
اطفال..   .. الطبقات  هذه  فيه  بلدنا  هذا 
وشباب.. وشيوخ، الشباب اليوم يف خطر 
اخواين، وهذا اخلطر خطر ثقايف قد أدُخل 
وتعاىل  سبحانه  الل  اذا  املصاديق  بعض  يف 
بمعنى  التفاصيل  بعض  ُمرعبة  أبقانا.. 

الكلمة ُمرعبة. 
هؤالء  تتلقف  ان  النظيفة   الي��ادي  عىل 
ومسؤوليتهم  دورهم  َيعوا  لكي  الشباب 
كبية..  قدرات  عندُه  والشاب  وقدراتم، 

فلُيحسن استخدامها بالشكل اجليد.
عىل  اال  ترشق  ال  ابنائي  الشمس  ُاعيد.. 
الُكساىل.. ال تكن كسوال.. ارشق نفسك 
احلياة  ستجد  قطعًا  الشمس،  قبل  واصَح 
أمامك يف هذه الروحية والطمأنينة والقوة 

ستكون شيئًا آخر.
ويف  ابنائنا  يف  ُيرينا  ان  تعاىل  الل  نسأل 
مجيعًا،  حيفظكم  وأن  خ��ي،  ُك��لَّ  اجلميع 
جهد..  لكل  وُيبارك  متعلقيكم،  وحيفظ 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
انك  واالموات  منهم  االحياء  واملسلامت 
لل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر  الدعاء  جميب 
رب العاملني وصىل الل عىل حممد وعىل آله 

الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

ِحصُن الوعي            طالب عباس الظاهر

وهو:  بتساؤل  مقايل  سأبدأ  املعتاد  غِي  عىل 
بامذا تتقدم الشعوب والمم؟ هل بالسياسة؟ 
أم باالقتصاد عىل سبيل املثال؟ أم بمجال آخر 
ليس  المر  ربام  وازده��رت؟!   تقدمت  هي 
معقدًا جدًا .. إذ إن بالعلم واملعرفة والثقافة 
من  وترج  المم،  تتقدم  ان  يمكن  وحدها 

تلفها اىل ازدهارها، ومن ظلمها اىل النور.
فهو  الخ���رى؛  امل��ج��االت  يف  التقدم  أم��ا 
والثقافة،  بالعلم  للتقدم  نتيجة  سيكون 
مهيأة  الم���ة  ه��ذه  مثل  ستكون  وب��ال��ت��ايل 
السباب  من  العديد  ولعل  التحض،  اىل 
موجودة ليكون العراق ضمن مصاف الدول 
احباطات  كل  رغ��م  املتحضة  والشعوب 
ت��اري��خ وإرث  احل����ارض، خ��اص��ة ول��دي��ه 
كمهد  ويعد  بل  القدم..  يف  موغل  حضاري 
عىل  برمتها  اإلنسانية  احلضارة  لنشوء  أويل 
موارد  من  يملك  ملا  طبعًا  اضافة  الرض، 
املعطاء، خاصة من  برشية عىل هذه الرض 
عديدة  مصاديق  رأينا  وقد  الشباب،  طاقات 
خصوصيته  الرض  هذه  إلنسان  بأن  تثبت 
من  الرض  تطهي  آخرها  وكان  املتفردة.. 
قياسية  فرتة  يف  وطردهم  الدواعش،  دنس 

بكل احلسابات مما أذهل العال.   
البصيرة.

املجردة  بالعني  العادي  النظر  البرص/  خلف 
أبرص،  نظر  من  كل  فليس  البصية،  تقف 
املعنية  والبصية  عقل،  أبرص  من  كل  وليس 
العقل؛  بعني  والمور  الشياء  رؤية  هي  هنا 
من  ويصادفه  يراه  ما  اإلنسان  يعقل  أن  أي 
حوادث احلياة وظواهر الوجود، ويتفحصها 
طاولة  ع��ىل  وضعها  بعد  ثاقبة،  ببصية 

التحليل والتعليل والتفسي العقيل، ومن ثم 
احلكم عليها.

وكثيًا ما يرد يف القرآن الكريم: أفل يعقلون.. 
أفل يتدبرون.. أفل يبرصون، أي إن الكثي 
بعينها أمرا ما، أو  الناس قد تنظر وترى  من 
تنظر اىل حادثة معينة، لكنها متر عليها مرور 
املشاهدة  هذه  مثل  عىل   أدل  وال  الكرام، 
التي نصادفها باستمرار، هي مشاهدة موت 
اليها  الحباب والقرباء والصدقاء والنظر 
وتذكرة  عربة  إهنا  رغم  التبرّص،  عن  بعيدًا 
الناس  القليل من  وحكمة، لكن قطعًا هناك 
جمرد  وليس  احلادثة،  هلذه  بعقله  يبرص  َمن 
النظر بعينه اىل مثل هذا المر العظيم اجللل، 

ويعترب أو يعقل أو يبرص. 
التعّلم

يف  الطبيعي  التدرج  عرب  علمي  حتصيل  هو 
املفارقة  لكن  الكاديمية،  الدراسة  مراحل 
ان ليس كل من تعلم قد امتلك بصية؛ أي 
ملكة  آخر..  يشء  فالبصية  متقدمة،  معرفة 
وموهبة من الل تعاىل، هيبها للمتعلم ولغيه 
سيكون  قطعًا  املتعلم  لكن  س��واء،  حد  عىل 
أكثر تيؤا.. لتفتح بصيته بالعلم.. أكثر تيؤا 

ممن ال يملك أي درجة من التعليم. 
البصية؛  اىل  مثلام هو سبيل مبارش  والتعليم 
اىل  نسبة  التمدن  اىل  س��ي��ؤدي  أيضا  فهو 
وسيلته  وسيكون  الريف،  وعكسها  املدينة 
اىل التحض، والتحض هو طريقة وأسلوب 
حياة متمدنة ومتقدمة.. طريقة وأسلوب يف 
احلياة توصف بالرقي والتحض، كام يف معنى 
وأمة  متحض،  وشعب  متحض،  شخص 

متحضة.

الوعي
والوعاء  الوعاء..  من  مأخوذة  الوعي  كلمة 
امل��راد  وهنا  والش��ي��اء،  امل���واد  فيه  توضع 
من  العقلية  اإلنسان  امكانية  هو  بالوعي 
أجل استيعاب العلوم واملعارف والثقافات، 
انسان  بأنه  املثقف  للشخص  أحيانًا  ويقال 
واع.. أي قد استوعب ومحل يف داخله علام 
ومعرفة وثقافة متقدمة، وبالتايل سيكون أكثر 
العلوم  يف  والتجديد  للتغيي  غيه  من  تقبًل 

والثقافات.
والناس عندما متتلك درجة من الوعي، فهي 
أو  يضها  بام  للمعرفة  مستوعبة  ستكون 
ينفعها، بمعنى تستطيع أن متيز بني الشياء، 
وتقّيم الشخاص، وتعطي كل ذي حق حقه 
السيع  للتأثر  عرضة  تكون  وال  احلكم،  يف 
بكل ما تسمع دون دراية أو تثبت من القول 
ومطمعا  فريسة  وتكون  قائله،  ومن  نفسه 
بعض  تسمع  أن  بمجرد  واالحتيال  للنصب 

الكلم أو الوعود أو الشعارات.  
التحّصن

اإلنسان  يقيمه  ثقايف  معريف/  حصن  هو 
من  نفسه  ليحمي  الداخل..  من  نفسه  حول 
الضالة  والدعوات  املنحرفة،  الفكار  تأثي 
يملك  فمن  املنمقة..  والكاذيب  املضلة، 
أمره،  زمام  امتلك  قد  فهو  معرفية  حصانة 
الخطار  ازاء  نفسه  داخل  من  قويًا  كان  أي 
احلصون  كل  ولعل  اخلارجية،  والباطيل 
باملعرفة  التحصن  إزاء  شيئًا  تساوي  ال  قد 
حصانة  لإلنسان  سيوفر  فحصنهام  والثقافة، 
الثقافات  اخطار  مواجهة  يف  قوة  أي  ذاتية؛ 

الخرى وأباطيلها.  
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يف  اشكاالت  بوجود  يعتقد  من  هنالك 
اعراب بعض الكلامت يف القرآن وقد ذكر 

امثلة عىل ذلك ومنها مثل :
جاء يف سورة املائدة 5: 69 )) إِنَّ   -1
ابُِئوَن .  الِذيَن آَمُنوا َوالِذيَن َهاُدوا (( َوالصَّ
اسم  املعطوف عىل  ينصب  أن  وكان جيب 
إن فيقول والصابئني كام فعل هذا يف سورة 
البقرة 2: 62 واحلج 22: 17.2 - نصب 

الفاعل.
جاء يف سورة البقرة 2: 124 ))   -2
امِلنَِي (( . وكان جيب أن  اَل َيَناُل َعهِدي الظَّ
تذكي   -  3. الظاملون  فيقول  الفاعل  يرفع 

خرب االسم املؤنث.
جاء يف سورة العراف 7: 56 ))   -3
إِنَّ َرمَحَة اللِ َقِريٌب ِمَن امُلحِسننَِي ((. وكان 
التأنيث  يف  اسمها  إن  خرب  يتبع  أن  جيب 

فيقول قريبة .
 19  :22 احل��ج  س���ورة  يف  ج��اء   -4
 .)) ِم  َرهبِّ يِف  اخَتَصُموا  َخصاَمِن  ِن  هذا   ((
عىل  العائد  الضمي  يثّني  أن  جيب  وك��ان 

املثّنى فيقول خصامن اختصام يف رهبام
بسيطة  مقدمة  من  لنا  البد  اجل��واب  قبل 

لتكون املدخل للجابة .

ليس  العزيز  الكتاب  يف  ورد  ما  كان  إن   
ع��داد  يف  ليس  ه��و  ك��ام  الشبهة  ع��داد  يف 
إنام  الدعوى  هب��ذه  وص��ف  فام  لغة  اخلطأ 
الباعث  كان  وما  فيها  مغاىل  دع��وى  هو 
العربية  اللغة  بحقائق  اجلهل  إال  فيها 
فلوال إذ ذهب هذا املدعي إىل مظان اللغة 
جيدًا  لعرف  جيدًا  تصفحها  ثم  ودقائقها 
من  الكريم كام وصف  القرآن  ليس يف  ان 
التوايل كل ازاء  أخطاء وإليك الردود عىل 

االشكال ويف النقاط التالية:
1 - فيام يتعلق برفع املعطوف عىل املنصوب 
إنام هو حلقيقة خفيت عىل القارئ وهي ان 
عىل:  الداخلة  تعاىل  قوله  يف  الواردة  الواو 
آمنوا  الذين  إن   ((  ...)) الصابئون   ((
 _ )املائدة   )) والصابئون  ه��ادوا  والذين 
كام  وليست  لإلستئناف  ه��ي  إن��ام   ,)69
ابتدائية  بعدها مجلة  يرد  فام  للعطف  ادعي 
أوهلا املبتدأ املرفوع وما يلحقه اخلرب فتدّبر 
جيدًا )اعراب القرآن الكريم _ حميي الدين 

الدرويش(.
ورد  الفاعل  ان  بدعوى  يتعلق  فيام   -  2
َعهِدي  َيَناُل  ))اَل  تعاىل:  قوله  يف  منصوبًا 

امِلنَِي..(( )البقرة _ 124(. الظَّ

واجلواب: ل يرد الفاعل منصوبًا وإنام ورد 
وهو  حمًل  مرفوعًا  الفاعل  القراءة  هذه  يف 
منصوبًا  به  مفعواًل  والظاملني  )عهدي( 
ُفّست هذه  املوضوع وقد  إشكال يف  وال 
وقد  تناله,  نالك  ما  أس��اس:  عىل  القراءة 
عهدي  ينال  ال  هكذا:  الية  بعضهم  قرأ 
الظاملون. فام ورد يف الية إنام هو اختلف 
لغوي.  بغلط  موصوفًا  وليس  قراءتا  يف 

)كام أشار الطربيس _ جممع البيان(.
3 - فيام يتعلق بتذكي خرب االسم املؤنث: 
 )) امُلحِسننَِي  َن  مِّ َقِريٌب  الّلِ  َرمَح��تَ  ))إِنَّ 
وإنام  الزخمرشي:  قال   .)56  _ )العراف 
أو  بالرحم  الرمحة  تأويل  عىل  قريب  ذكّر 
حمذوف  موصوف  صفة  النه  أو  الرتحم 
أي: يشء قريب أو لن تأنيث الرمحة غي 

حقيقي.
4- االشكال الوارد يف مجع الضمي العائد 
اِن  ))َه��ذَ قوله:  يف  ورد  كام  املثنى:.  عىل 
ِم...(( )احلج -  َرهبِّ يِف  اخَتَصُموا  َخصاَمِن 
لن  ورد  فيام  إشكال  ال  واجلواب:   .)19
وطوائف  شتى  فرقًا  كانوا  املتخاصمني 

كثية.

لو سألوك 

كيف ُنعرب بعض آيات القرآن الكريم؟ 
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ر الثوب أو الفراش أو السجاد املتنجس ؟ السؤال : كيف يطهَّ
إذا  أمثاهلام،  أو  السجاد  أو  الفراش  تطهي  يمكن  اجل��واب: 
تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس هلا جرم � فل تّلف 
أثرًا عىل الفراش أو السجاد � وذلك بصّب املاء القليل عليها 
استوىل  إذا  أو نحومها مرة واحدة، حتى  أو كأس  إبريق  من 
املاء الطاهر عىل املكان املتنجس، سحب املاء فأخرج بالعرص 
أو بالضغط أو باملاكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قامش 
أو بغي ذلك، فيطهر الفراش أو السجاد وأشباههام، وحيكم 
عىل املاء املسحوب منها بالنجاسة عىل الحوط وجوبًا، وهذا 
إذا  البول، وأما  إذا تنجس بغي  الثوب  احلكم جيري متامًا يف 
تنجس بالبول فسيأيت حكمه، كام أّن لبول الرضيع والرضيعة 
بامء  السابقة  احلالة  تطهي  أريد  إذا  أما  سيأيت.  خاص  حكم 
اخراجه  أو  املاء  سحب  اىل  حاجة  فل  بالكّر  املتصل  احلنفية 

بل  ذلك،  وأمثال  الكهربائية  باملاكنة  أو  بالضغط  أو  بالعرص 
يطهر بمجرد استيلء ماء الكّر عليها.

يمكن تطهي الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثاهلا املتنجسة 
بشتى أنواع النجاسات، التي هلا جرم يّلف أثرًا عليها كالدم 
والثلثني  التاسعة  الفقرة  يف  السابقة  الطريقة  حسب  واملني، 
وإما  الغسل  بنفس  إما  النجاسة،  جرم  زوال  برشط  املتقدمة، 
القليل  باملاء  غسل  إذا  أنه  يف  عنها  وتتلف  قبله،  آخر  بسبب 
فإّن ماء الغسلة التي تزيل عني النجاسة نجس، حسب الفتوى 
أو  امللبس  أو  الفراش  تطهي  يمكن  الوجويب.  اإلحتياط  ال 
دام  ما  الرضيعة  أو  الرضيع  ببول  املتنجسة  وأمثاهلا  السجاد 
صغيًا ل يغذَّ بغي احلليب إال نادرًا، وذلك بصبِّ املاء عليها � 
حتى القليل منه فضًل عن الكثي � مرة واحدة بمقدار ما حييط 
بمكان البول، من دون حاجة عىل إخراج املاء بعرص أو ضغط 

أو سحب وأمثال ذلك.
يمكن تطهي الثوب املتنجس بالبول، وذلك بصّب املاء القليل 
عليه من إبريق أو كأس أو نحومها، حتى إذا استوىل املاء عىل 
املكان املتنجس أخرج املاء بعرص ونحوه، ثم تعاد العملية مرة 

ثانية فيطهر.
عىل  بالنجاسة  السابقتني  باملرتني  املسحوب  املاء  عىل  وحيكم 
الحوط وجوبًا إذا ل يكن فيها عني البول، فإن كان فيها البول 

فامء الغسلة الوىل نجس حسب الفتوى.
أما إذا أريد تطهيه بامء احلنفية املتصل بالكّر فل بّد من غسله 
مرتني كذلك، ولكن من دون حاجة اىل إخراج املاء منه بعرص 
تنجس  إذا  البدن  لتطهي  مرتني  الغسل  جيب  وكذا  ونحوه، 

بالبول وإن غسل بامء الكر.

السؤال : ما حكم الماء القليل الذي وقع فيه وزغ ؟

هل ُتعتبر األظافر نجسة بعد قصها ؟

الجواب : هو طاهر وإن مات فيه الوزغ .

كيفية تطهير الثوب
 أو الفراش المتنّجس 
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السؤال: ما هو تعريفكم لكثي السفر؟
اجلواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص 
يف كل شهر عىل القل عرش مرات أو يكون مسافرًا 
يف عرشة أيام منه ولو بسفرين أو ثلثة مع العزم 
عىل االستمرار عىل ذلك املنوال مدة ستة اشهر من 
سنة واحدة أو ثلثة اشهر من سنتني فام زاد ، فان 
.... عىل االقامة يف كربلء  الضابطة  ل تتل هذه 
احيانًا ملدة شهر أو شهرين ) بأن ل تتجاوز املجموع 
ستة اشهر يف السنة مثًل ، فوظيفته يف شهر رمضان 
صادف  وان  الطريق  ويف  فيها  والصيام  التامم  هو 

الزوال ، وإاّل فوظيفته القرص واالفطار .
السؤال: ما هو القطع يف املصطلحات الفقهية ؟

اجلواب: القطع هو االعتقاد اجلازم .
السؤال: ما الفرق بني الفتوى واحلكم ؟

مقام  يف  الفقيه  رأي   : الفتوى   �  1 اجل���واب: 
استكشاف حكم الل ) عز وجل (الكيل .

2 � احلكم : إنشاء احلكم التطبيقي يف مقام القضاء 
أو اجلزئي حسب املصالح املتغية .

السؤال: ماذا يقصد باملكروه؟
ان  يعنى  العبادة  غي  يف  اجلواب: 
العبادة  تركه اوىل من فعله ويف 
ملزمته  او  الثواب  قلة  يعني 

المر مرجوح او
مزامحًا المر راجح وعىل اي حال 

ال يكون قسياًم للمندوب.
السؤال: ما هو املقصود من كلمة )الزوال و 

الفجر (؟
وقت  الفجر  و  الظهر  اذان  وقت  يعني  اجلواب: 

اذان الصبح.
السؤال: ما معنى املصطلحات الفقهية املتداولة يف 

 ، االقوى   : مثل  العملية  الرسالة 
عىل االحوط ، االحتياط الوجويب 

، االحتياط االستحبايب؟
اجلواب: االقوى فتوى و االحوط 

إن اقرتن بالفتوى فهو استحبايب و ال جيب العمل 
به و ان ل يقرتن بالفتوى فهو وجويب و يتخي فيه 
بني االحتياط و الرجوع اىل الغي مع رعاية االعلم 

فاالعلم .
السؤال: ما الفرق بني االستحباب و االحتياط و 

االحتياط الوجويب و احلرام؟
رعايته.  االف��ض��ل  أّن  االستحباب  اجل���واب: 

االحتياط قد يكون استحبابيًا و
ذلك اذا كان للمرجع فتوى يف املسألة و االفضل 
رعايته. و قد يكون وجوبيًا و يف مثله يتخّي املقّلد 
يبيّنه  العمل بام تقتضيه ، االحتياط حسب ما  بني 
يف  فتوى  له  الذي  االعلم  إىل  الرجوع  أو  املرجع 

املسألة.
و احلرام يعني لزوم تركه.

السؤال: ما الفرق بني اجلوهر و العرض ؟
اجلواب: اجلوهر هو ما ل يكن يف وجوده حمتاجًا 
إىل حمل آخر كاجلسم و العرض ما كان حمتاجًا يف 
العارض  كالبياض  يعرضه  آخر  حمل  إىل  وجوده 
ال��وص��ف املشتق  ال��ع��ريض ه��و  ع��ىل اجل��س��م، و 
املتلبسة  ال��ذات  عىل  حيمل  الذي  و  العرض  من 

بالعرض كاالبيض.
يف  الواردة   ) رجاًء   ( بكلمة  يقصد  ماذا  السؤال: 

الرسالة العملية ؟
للشارع  مطلوبًا  يكون  ان  بأمل  يعني  اجل��واب: 

املقدس ويثاب عليه .

مصطلحات فقهية
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العتبة الحسينية المقدسة 
تشّكل خلية خدمة

للمساهمة مع الدوائر المختّصة 
في حل أزمة المياه

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  عقد 
الهندسية  االختصاصات  في  المقدسة  العتبة  أقسام  مسؤولي  بعض  مع  موسعا  اجتماعا 
والخدمية الخارجية والمالية والصيانة واآلليات لبحث تشكيل خلية خدمة مهمتها معالجة أزمة 

المياه التي ُيعاني منها أهالي مدينة البصرة، بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بذلك.
وتشهد مدينة البصرة ازمة حادة جراء انخفاض معدالت تجهيز المياه الصالحة للشرب بسبب 
تلوث المياه وارتفاع معدالت الملوحة وتجاوزات المواطنين على شبكة المياه الصالحة للشرب. 

االحرار: حسين نصر        تصوير : حسين على

الحاج كريم االنباري
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يف  الصيانة  قسم  مدير  االنباري  كريم  وبحسب 
للعتبة  الرشعي  املتويل  فان  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
تأهيل وتشغيل حمطة حتلية  بإعادة  وّجه  الكربلئي 
املياه)الرو( يف حمافظة البرصة والتي تزود املواطنني 
واجليش واجلهات احلكومية باملاء الصالح للرشب 

جمانا.
من  تشغيلها  تم  التي  »املحطات  االنباري،  وقال 
قبل العتبة احلسينية املقدسة )4( حمطات، هي حمطة 
الزهراء عليها السلم يف ايب اخلصيب، وحمطة عرفه 
يف سفوان، وحمطة الغدير يف ام قرص، باإلضافة اىل 
تلك  »مجيع  مبينا،  الثانية«.  سفوان  يف  عرفه  حمطة 
للمواطنني  للرشب  الصاحلة  املياه  توفر  املحطات 

جمانا«.
وأضاف، »حمطات حتلية املياه الصاحلة للرشب يبلغ 
اليوم  انتاجها اكثر من )250( مرتا مكعبا يف  طاقة 
الواحد« موضحا، »جرى العمل عىل مضاعفة انتاج 
جانب  اىل  االسالة  مياه  شحة  عن  للتخفيف  املياه 

حفر آبار ارتوازية وحقنها ملحطات التحلية«.  
الدراسة  بصدد  الصيانة  قسم  ان  االنباري  وذكر 
دوائر  ومؤازرة  املطلوبة  املستلزمات  عن  والبحث 
املعنية بذلك لتوسعة حمطتي ايب اخلصيب وام قرص.

تنصيبها  تم  التي  الكلية  املحطات  ويبلغ عدد 
املحلية  احلكومة  قبل  عام )2010(  من 

يف حمافظة البرصة )43حمطة( لتصفية 
املاء«.
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المشاركة  المصرية  الشركات  تكريم 
في معرض كربالء الدولي

للعتبة  الــعــامــة  ــة  ــان االم كــرمــت 
الشركات  المقدسة  الحسينية 
المختلفة  للمنتوجات  المصرية 
كربالء  معرض  في  شاركت  التي 
من  للفترة  استمر  والــذي  الدولي 
الثامن من شهر اب ولغاية الثامن 
عشر منه، حيث شهد التكريم الذي 
اقيم في قاعة خاتم االنبياء حضور 
للشؤون  الــعــام  االمــيــن  مــعــاون 
الشامي  افضل  السيد  الثقافية 
ــع شــهــادات  ــتــوزي الــــذي شــــارك ب
البالغ  المشاركين  على  التكريم 

عددهم 33 شركة ...

السياق حتدث مدير معرض  ويف هذا 
العتبة  اىل  ال��ت��اب��ع  ال����دويل  ك��رب��لء 
اكرم  ميس  السيد  املقدسة  احلسينية 
الفعاليات  ختمنا  ق��ائ��ل:  احلكيم 
املرصية  الصناعات  بمعرض  اخلاصة 
الثاين  امل��رصي«  التسوق  »مهرجان 
ال��دويل  ك��رب��لء  معرض  ارض  ع��ىل 
املشاركة  الرشكات  تكريم  خلل  من 
هذا  ضمن  مشاركتها  تؤيد  بشهادة 
فعالياته  ام��ت��دت  ال��ذي  امل��ع��رض 
 )2018/8/8( يوم  من  ابتداء 
 ،)2018/8/18( ول��غ��اي��ة 
حيث حاولنا يف جلسة حوارية 
االستامع اىل الراء املوجودة 
وكل االفكار التي طرحت 
من قبل املشاركني واجلهة 
اىل  واستمعوا  املنظمة 
من  املقدمة  اخلدمات 
احلسينية  العتبة  قبل 
امل���ق���دس���ة هل���م، 
نذلل  ان  وحاولنا 

املهمة  وتسهيل  املصاعب  من  كثيا 
املستقبلية،  القادمة  الفعاليات  إلجراء 
اىل  االعلمية  اجل��ه��ات  ك��ل  ون��دع��و 
متابعة هذه االحداث االقتصادية التي 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تنفذها 
ملا هلا من مردود مهم جدًا عىل الساحة 

العراقية والساحة الكربلئية.
االتصال بالشركات الخارجية

املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  واضاف: 
املسافة  تقصي  منها  كثية  أهداف  هلا 
والوكيل  الرشكة  ومدير  املصّنع  بني 
حتديدًا  والكربلئي  العراقي  والتاجر 
وبذلك يمكن ان نقرّص املسافات بني 
اتياهنم  خلل  من  وكربلء  القاهرة 
مجعهم  اىل  اضافة  املعرض،  هذا  اىل 
يتجول  ان  ب��دل  واح���دة  مساحة  يف 
القاهرة  يف  رشكة   33 عىل  الشخص 
يكون  وه��ذا  االخ��رى،  واملحافظات 
مربع  م��رت   1500 مساحة  يف  كله 
يف  سهولة  هنالك  ت��ك��ون  وب��ذل��ك 
االتصال هبم والتجمع والكلم معهم 

تقرير/قاسم عبد الهادي       تصوير/محمد الكرعاوي
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هذا  خ��لل  من  املعروضات  ومشاهدة 
الدائمة  املعارض  سياسة  وهي  املعرض 
التي تدف هلا العتبة احلسينية املقدسة من 

خلل اقامة معارض اقتصادية.
االطالع على مشاريع العتبة

مبينا: اضافة ملا تقدم هناك اهداف اخرى 
من  املقدسة  احلسينية  العتبة  اليها  تسعى 
خلل اقامة هذه املعارض املستمرة ومنها 
احلسينية  العتبة  ع��ىل  االج��ان��ب  اط��لع 
قبلها  من  املقدمة  واخلدمات  ومشاريعها 
اضافة اىل االمن واالمان يف مدينة كربلء 
يف  شاع  حيث  والحظوه،  ملسوه  ما  وهذا 
إعلم مرص ان العراق فيه تظاهرات ومنع 
عندما  ولكن  والتجوال  للحركة  مستمر 
وصلوا اىل هنا تفاجؤوا بأن الوضع طبيعي 
جدًا وان العتبة احلسينية عملت الكثي من 
احلركة  لتسهيل  كربلء  مدينة  يف  االمور 
اخلاصة  الرسمية  الكتب  وعمل  والنقل 
لنقل املواد من احلدود اىل كربلء وغيها 

من التفاصيل.
تكريم المشاركين

واشار: ان عدد اجلهات التي تم تكريمها 
بشهادات تقديرية هي 33 رشكة مشاركة 
هي  هذه  وكل  ضمنية  رشكتني  اىل  اضافة 
املعرض،  ارض  ضمن  منتجاتا  عرضت 
بوقت  وصلت  املعروضات  بعض  وان 
معها  حصلت  مشاكل  بسبب  متأخر 
للناقلني  بالنسبة  النقل  خطوط  بسبب 
للعتبة  الشاحنات وال دخل  أي اصحاب 

احلسينية املقدسة يف ذلك.
حق المشاركة

هو  التكريم  هذا  من  الفائدة  ان  منوها: 

رشكة  ُتعطى  عندما  باالهتامم  إشعارهم 
املشاركة هي تكون ضامنة وُتثبت  شهادة 
ح��ق ه��ذه ال��رشك��ة اهن��ا ش��ارك��ت ضمن 
واملقام يف حمافظة  العراق  املعرض يف  هذا 

كربلء املقدسة.
دعوة االشقاء

وبني السيد احلكيم: ان كربلء هي مدينة 
مقدسة وهلا دور كبي بالسياسة والسياحة 
كل  عىل  واجبا  ك��ان  لذلك  واالقتصاد 
اجلهات املوجودة فيها سواء عىل مستوى 
املرتبطة  غي  املنظامت  او  املحلية  احلكومة 
االفكار،  هذه  مثل  حذو  اىل  بالوزارات 
االشقاء  دع��وة  نوّجه  ذل��ك  خ��لل  وم��ن 
واالص��دق��اء وال��رشك��ات االخ���رى من 
كربلء  مدينة  يف  بالتواجد  العراق  خارج 
املقدسة لغرض فسح باب التعاون املعريف 
واالقتصادي وطرح املنتوج اجلديد اضافة 
املنتجات   ً مثل  املنتجات  التعّرف عىل  اىل 
االمور  كل  عىل  ايضًا  والتعّرف  املرصية 
التي حيتاجها الشارع الكربلئي والعراقي 

عامة.
قاعة  واضافة  مستقبلية  خطط 

ثالثة
وان اخلطوات املستقبلية »احلديث ال يزال 
خلل  احلسينية  العتبة  عملتها  التي  له« 
اقامة  تتضمن  القادمة  الثلث  السنوات 
جمموعة من املعارض طيلة ايام السنة منها 
توضيحية(  ثقافية،  )اقتصادية،  معارض 
واالخية تعني عرض منتجات الرشكات 
املدينة  دور  وإب���راز  توضيحي  بشكل 
وزيادة  واالقتصادي  السياحي  املقدسة 
جدًا  مهم  وهذا  التجاري  التعامل  رقعة 

الرشكات  من  الكثي  متتلك  العتبة  لن 
وامل��ؤس��س��ات ال��ت��ي حت��ت��اج م��ث��ل ه��ذه 
املساحة  لتوسيع  نّية  وهنالك  التفاصيل، 
وسيشهد  باملعرض  اخل��اص��ة  وال��رق��ع��ة 
اللجان  خ��لل  م��ن  القريب  املستقبل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  اهلندسية 

اضافة قاعة ثالثة اىل القاعتني احلاليتني.
حضور ملفت للنظر

واملتبضعني حتدث  الزائرين  وعن حضور 
السيد ميس احلكيم قائل: وشهد املعرض 
حضور  تقريبا  اي��ام  لعرشة  استمر  ال��ذي 
املتبضعني  املواطنني  وزيارة عدد كبي من 
خارج  او  داخ��ل  من  س��واء  االالف  فاق 
يوم  يف  انه  حيث  املقدسة  كربلء  حمافظة 
من  اكثر  اىل  الزائرين  عدد  وصل   8/17

4000 زائر ومن كل اجلنسني.
تواجد شركات اوربية

امكانية  مدى  عن  له  سؤالنا  معرض  ويف 
التعاون مع الرشكات االجنبية واالوربية 
من  اكثر  جت��اري��ة  لم��ور  خ��اص  بشكل 
املوجودة حاليًا ؟ اجاب قائل: تم تسجيل 
بعرض  رغبت  التي  ال��رشك��ات  بعض 
اهلولندية  هيلكو  رشك��ة  منها  منتجاتا 
الرشكات  وبعض  االملانية  هاكو  ورشكة 
معرض  اىل  حضورها  لغرض  بولندا  من 
اضافة  منتوجاتا  وعرض  الدويل  كربلء 
معارض  اق��ام��ة  ع��ىل  ع��ازم��ون  ان��ن��ا  اىل 
تصصية كثية ضمن خطط  عام 2019.

املختلفة  املعارض  هذه  اقامة  خلل  ومن 
التي تشارك فيها عدد كبي من الرشكات 
للعتبة  العامة  االمانة  تسعى  اخلارجية 
احلسينية املقدسة  اىل مد  الرتابط االجتامعي 
واالق��ت��ص��ادي م��ع ال��ش��ع��وب االخ��رى 
اىل  وحضورها  االجنبية  او  كانت  العربية 
عىل  واالط��لع  املقدسة،  كربلء  مدينة 
العامة  االمنية  واالوضاع  العتبة  مشاريع 
االع��لم  وس��ائ��ل  بعض  شّوهتها  التي 
بنقل اخبار غي صحيحة تص  اخلارجية 
املدينة املقدسة والعراق بشكل عام، بام يف 
الكربلئي  املواطن  حصول  سهولة  ذلك 

عىل البضائع واملنتجات اخلارجية. 
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فوسط حضور من املختصني بأدب ومسح 
الطفل من خمتلف املحافظات العراقية، جرى 
االحتفال هبذا املرشوع عىل قاعة جممع سيد 

الشهداء عليه السلم. 
اسس  وفق  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتسعى 
علمية وتقنية وادبية وفنية سليمة اىل ايصال 
ومدرسة  املحمدية  للرسالة  القويم  املنهج 
رشائح  خمتلف  اىل  السلم  عليهم  البيت  ال 
الصغي  احلسيني  مهرجان  ويعترب  املجتمع، 
املشاريع  ابرز  من  الصغي،  احلسيني  وجملة 

عىل هذا الصعيد.
رعاية  قسم  مدير  احلسناوي  حممد  يقول 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية 
قد  ال��ع��راق  يف  رائ���دا  امل���رشوع  ه��ذا  »يعد 
والتمثيل  الكتابة  يف  فنية  ورش  عدة  سبقته 
»وضعت  مبينا،  والسينوغرافيا«.  واالخراج 
اقامة  هو  امل��رشوع  إلنجاح  االسرتاتيجية 
املسحية  النصوص  لكتابة  فنية  ورش 
احلبيب  عراقنا  حمافظات  كافة  يف  لألطفال 
من خلل مدربني ومنسقني من كل حمافظة 

ضمن  تطبيقية  وورش��ا  حم��ارضات  يقدمون 
منهج واحد«.

 )1000  ( إعداد  مرشوع  »انطلق  ويضيف، 
كاتب خمتص يف جمال الكتابة للطفل يف عموم 
»امل��رشوع  موضحا،  ال��ع��راق«.  حمافظات 
يستهدف كل من له رغبة او موهبة يف كتابة 
النصوص املسحية للطفل  وسيتم تصنيفهم 
ب��ج��داول  خ��اص��ة  ورش  يف  وتنظيمهم 
اجلهات  مع  الحقا  حتديدها  يتم  ومواعيد 

ذات العلقة«.
لعرش  امل��رشوع  م��دى  ان  احلسناوي  وذك��ر 
إلع��داد  ال��ف��رص��ة  ويتيح  ق��ادم��ة  س��ن��وات 
متمكن  للطفل  مسحي  كاتب   )1000(
للنصوص  واالعداد  الكتابة  فن  ادوات  من 
مرجحا،  الفئة.  هل��ذه  املكتوبة  املسحية 
اديب  »احلصول عىل )1000( نص مسحي 

وفني خلل السنوات القادمة«.
»امل���رشوع  ان  اىل،  القسم  رئ��ي��س  وي��ش��ي 
املؤهلني  تبتدئ برتشيح  ينقسم اىل مرحلتني 
النهائية  ال���ورش  تنظيم  قبل  واملتميزين 

احرتافية ثانيا«.
ب���دوره ق��ال ال��دك��ت��ور حسني ع��يل ه��ارف 
بادر  للطفولة  العراقي  الثقايف  املركز  رئيس 
يف  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  رعاية  قسم 
للطفل  وعىل  والدة 1000 كاتب مسحي 
سنة  كل  يف  يعني  وهذا  سنوات  عرش  مدى 
تعد100 كاتب مسحي من كافة حمافظات 

العراق.
للمرشوع  التأسييس  املؤمتر  »شهد  واش��ار، 
املحافظات  م��ن  خمتصني  ك��ت��اب  ح��ض��ور 
اخلاصة  ال��ربام��ج  بعض  ملناقشة  العراقية 
الشباب  فئة  اىل  باإلضافة  الفنية  بالورش 
او كلية  اعدادية  اهلواة  وطلبة  املستهدفة من 
املرحلة  من  »سيرتشح  موضحا،  فنون«. 
اىل  حمافظة  كل  من  اشخاص  مخسة  االوىل 
الورشة املركزية التي تقام يف كربلء املقدسة 

يرشف عليها مدربون اختصاص«.
القادمة  العرش  السنوات  ان  ه��ارف  وي��رى 
ستشهد والدة جيل متمرس يف اعداد وكتابة 

النصوص املسحية والقصص االدبية. 

المشروع  بانطالق  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  احتفى 
التنموية  المشاريع  )1000( كاتب مسرحي للطفل، وذلك في سياق  بإعداد  الخاص  التأسيسي 

االحرار : حسين نصروالثقافية التي تتبناها اقسام العتبة المقدسة.

الف كاتب خالل عشرة اعوام... 
مشروع واعد بأدب االطفال
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تلها  احلكيم  الذكر  من  بينات  بآيات  وافتتح 
السندي،  السيد هاشم  عىل مسامع احلارضين 
الطالقاين  عيل  للسيد  حم��ارضة  بعدها  ج��اءت 
املجتمع  يف  املرأة  وامهية  دور  عن  فيها  حتدث 
واع،  جيل  ب��ن��اء  يف  مسامهتها  ع��ن  ف��ض��ًل 
الزهراء  فاطمة  السيدة  عن  بحديثه  مستشهدًا 
وثائقي  فيلم  عرض  ثم  ومن  السلم(  )عليها 
هو  ما  اىل  افتتاحه  منذ  املعهد  نشاطات  يوثق 

عليه االن.   
العبودي  هناوند  السيدة  ل�«الحرار«  وحتدثت 
مغزل  دورة  »ان  قائلة:  املعهد  إعلم  مسؤولة 
للمرأة  املهني  التأهيل  تضمنت  التي  فاطمة 
رشحية  من  هي  االوىل  فئتني،  ضّمت  املسلمة 
الثانية  والفئة  عامًا،  الثلثني  سن  دون  النساء 
وام��ا  ال��ث��لث��ني،  س��ن  ف��وق  م��ا  للنساء  ه��ي 

فقد  االوىل  بدفعتها  تنموية  شذرات  دورات 
سن  اىل  عامًا   12 سن  من  الفتيات  استهدفت 
املعهد  ادارة  من  وحرصًا  استثامرًا  عامًا   15
حيث  الفتيات،  متتلكها  التي  الطاقات  عىل 
االنكليزي  يف  تقوية  حم���ارضات  خصصت 
االرشادية  للمحارضات  اضافة  والرياضيات 
الدورتني  »ان  منوهة:  االكسسوارات«.  وفن 
كانتا مقسمتني عىل حمارضتني يف اليوم الواحد 
توعوية  االوىل  حم��ارضة  لكل  ساعتني  وع��ىل 
والثانية مهنية وتتضمن اسعافات اولية ويف فن 
حسن  شأهنا  من  وارش��ادات  والطبخ  اخلياطة 
ثلثة  وبواقع  وال��زوج  االطفال  مع  التعامل 
املستفيدات  اعداد  ووصلت  االسبوع  يف  ايام 
شذرات  ودورة   140 فاطمة  مغزل  دورة  يف 

تنموية 114 مستفيدة«. 

احدى  حسن  عبي  وقالت 
مغزل  دورة  م��ن  املستفيدات 

فاطمة قائلة: »استفدت من الدورة كثيًا 
وهي مهمة لكثي من النساء كوهنا تساعد املرأة 
الرتبية  ناحية  من  احلياتية  امورها  تدبي  عىل 
وحسن معاملة الزوج فضًل عىل اعتامدها عىل 
نفسها يف حال احتاجت اىل العمل يف يوم من 
االيام وبالدرجة االوىل هي ثقافة جيب عىل كل 

امرأة الوقوف عندها وادعو لديمومتها«.
ويذكر: ان »معهد االرسة املسلمة التابع للعتبة 
ثقافية  تربوية  مؤسسة  يعترب  املقدسة  احلسينية 
واسعة  بصورة   النساء  بتأهيل  يعنى  ارشادية 
من  وكثي  خاصة  بصورة  االرام��ل  وكذلك 
وهناك  السن  وكبار  االطفال  املجتمع  رشائح 

نشاطات كثية يتبناها ويقيمها املعهد«.

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: سرى الجليحاوي 

التابع  المسلمة  االســرة  معهد  احتفى 
للعتبة الحسينية المقدسة على قاعة خاتم 

بخريجي  الشريف  الحسيني  الصحن  في  األنبياء 
فاطمة(  )مغزل  ومنها:  والتنموية  المهنية  دوراتـــه 
رياض  معلمات  مهارات  تنمية  ودورة  تنموية(  و)شذرات 
العطلة  خالل  المعهد  أقامها  تنموية  ودورات  األطفال 
تعليمية،  )توعوية،  العمرية  الفئات  لمختلف  الصيفية 

فقهية واخالقية(.

معهد االسرة المسلمة 
يحتفي بخريجي دوراته المهنية والتنموية 
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اإلعالم النس���وي يوفد الفائزات في مسابقة 
»ما المقصود« إلى إيران

نظَم اإلعالم النسوي في العتبة 
العام  المقدسة  الحسينية 
الجاري مسابقة حملت عنوان )ما 
الجامعات  لطالبات  المقصود( 
فيها  الفائزات  وأوفد  العراقية، 
في  االسالمية  الجمهورية  إلى 
المقدسة  العتبات  لزيارة  ايران؛ 

وكبرى الجامعات فيها.

تقرير: الفت الفتالوي / تصوير سرى الجليحاوي
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وقال السيد سعد الدين البناء املرشف العام 
»املسابقة متت   : أن  النسوي  اإلعلم  عىل 
بمشاركة عرِش جامعات عراقية باإلضافة 
مشيًا  سوريا،  يف  الشام  بلد  جامعة  إىل 
املسابقة تضمن جمموعة من  إىل أن كتاب 
بصورة  املرأة  تص  التي  الفقهية  املسائل 

عامة والطالبة اجلامعة بصورة خاصة«.
كتاب  إصدار  من  اهلدف   « أن:  إىل  الفتًا 
نتيجًة  هو  الفقهي؛  بمضمونه  املسابقة 
بطالبات  النسوي  اإلع��لم  عمل  لتامس 
السلوك  انعطاف  من  ملسه  وما   اجلامعة 
نحو  اجلامعيات  الطالبات  لدى  الديني 

مظاهر التربج والزينة«.
رسى  أوض��ح��ت  م��ت��ص��ل  س��ي��اٍق  ويف 
»تضمن  أن:  الوفد  مسؤولة  اجلليحاوي 
إيران  يف  املقدسة  العتبات  زيارة  برنامج 
باإلضافة  فيها،  السياحية  املناطق  وبعض 
جامعة  يف  استطلعية  جولة  تنظيم  اىل 

ثقافية،  ن��دوة  وعقد  مشهد(  )ف��ردويس 
السيد  ممثلية  مكتب  تنظيمها  عىل  أرشف 

عيل اخلامنئي يف اجلامعة«.
أمحد  الشيخ  فضيلة  أش��ار  جهته  وم��ن 
الوفد،  استقبال  عىل  أرشف  ال��ذي  زادة 
التواصل  جسور  ملدِّ  اجلاد  »سعيهم  إىل: 
اجلانب  بني  التوفيق  أجل  من  والتعاون؛ 
ال��ع��راق  االج��ت��امع��ي والك��ادي��م��ي يف 

وايران«.
واصفًا: »العتبة احلسينية املقدسة بالساعي 
االكاديمي  والعطاء  العلم  لرفد  الول 

العلمية  املؤسسات  مع  التواصل  وإدامة 
والثقافية يف ايران«.

يف  الطالبة  محزة  انتظار  الفائزة  واش��ارت 
كلية الرتبية قسم علم النفس، إىل: »مدى 
تأثرها بجانب الثقافة والعلم الذي حوته 
هلا  أضفى  الذي  المر  ف��ردويس،  جامعة 
طموحًا وإرادة كبيين نحو إكامل الدراسة 
ازاء   املقدسة  احلسينية  العتبة  شاكرة  فيها، 
النسوي  اإلعلم  يقدمها  التي  النشاطات 
النهوض  أج��ل  من  اجلامعة؛  لطالبات 

واالرتقاء بواقعهن الثقايف والديني«. 
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يف اعامق الليل االنباري اهلائج وبني شوارع 
االره��اب  زم��ر  حطمتها  التي  اخلالدية 
القاسم  االمام  فوج  قائد  وقف  الداعيش، 
القتايل،  االكرب  عيل  لواء  تشكيلت  ضمن 
وإنقاذ  مفخخ،  منزل  تطهي  بخطة  مفكرا 
كدروع  )داعش(  اعدهم  الذين  أصحابه 
عىل  اخلطط  تلك  تكون  ما  وكثيا  برشية. 
نفسه  وبني  وبينه  اخلطورة.  من  مستوى 
ل  العليا  الدينية  املرجعية  ابناء  يقول: نحن 
نخلق إال لفك شفرات اخلطورة باملخاطرة 
نقشت  بل  للهزيمة،  طريقا  نعرف  وال 
يف  ويردد  الشهادة.  رؤوسنا  جبهات  عىل 
تفكر  ال   : للتضحية  العطشى  روحه  كيان 
فهي  الشهادة  اجت��اه  يف  انطلق  الشيخ  اهيا 
شهيدا،  يكون  ان  يمكن  ال  املرء  تنتظرك. 
اذا ل حيقق انتصارا يكحل به عيون املذهب 

والوطن... 
فتوى  ص��دور  بداية  اىل  روح��ه  وطافت 
اصعب  خ��اض  وكيف  امل��ق��دس،  اجلهاد 
محرين  وجبال  الصخر  )جرف  يف  املعارك 
وم��ع��ارك  ت��ك��ري��ت(  مدينة  حت��ري��ر  حتى 
بني  االرشس  االنبار  حمافظة  يف  اخلالدية 
مدينة  شباب  استنفر  ان  بعد  امل��ع��ارك.. 
القاسم عىل اجلهاد. تاركا دروسه احلوزوية 
مخسة  من  املتكونة  وعائلته  واالكاديمية 
اذا  مؤمنا  كان  صاحلة..  وزوج��ة  اطفال 
واملذهب  العقيدة  سبيل  يف  االنسان  خرج 
يرتك كل يشء  ان  الضوري  والوطن من 

خّلفه.
 انتهى )مَكصد( من صلة الليل وعزم عىل 
البرشية.  بالقنابل  امللغوم  البيت  لغز  فك 
والتفت اىل شباب القاسم ليشد من ازرهم 
بالشهادة  حيلم  منا  كل  أن  ريب  ال  قائل: 
طريق  وه��و  احلسني،  انصار  مع  ليكون 
ُميس امامنا. فمهام تكن الشجاعة والطريقة 
هذا  يف  وأخواتنا  اخوتنا  هبا  سنحرر  التي 
االنسانية  بالتعاليم  نلتزم  ان  علينا  املنزل 
هذا  العظام..  مراجعنا  من  تعلمناها  التي 
السمح والتعامل االنساين والرقة  االلتزام 
قائد  بمثابة  كان  اجلميع  مع  املحاورة  يف 
عىل  بغريب  ليس  وهذا  امره.  يطاع  حمنك 
)الشيخ مقصد( فهو )ابن أجاويد( كام يقال, 
الدينية  للمرجعية  الوالء  وقد غذته ارسته 
ابن  جتد  وقلام  الصغر,  منذ  الوطن  وحب 
بالقضايا  دينيا وجماهدا, ومهتام  مبلغا  عائلة 
الي��ت��ام,  ورع��اي��ة  والثقافية,  االجتامعية 
ويمتلك من اخلصال احلميدة, ما جعلته أخًا 
لكل  حنونًا  وأبا  يعرفه,  من  لكل  وصديقًا 
جتده  حتتاجه  القاسم...حيثام  مدينة   أبناء 
يف مقدمة الركب, فهو الطالب والستاذ يف 
اإلرشاد,  مواسم  يف  ومبلغ  العلمية,  احلوزة 
وأب وصديق للمؤسسات اخليية, وجماهد 

عىل سواتر العز والرشف.
بدأ اخلطر ييم عىل رجال فوج القاسم من 
ل�)داعش(،وبلغ  الطائشة  النارية  الطلقات 
ان  الشيخ  يستطيع  يعد  فلم  زب��اه  السيل 

يتحمل ان يس كل املجاهدين، انه ملشهد 
بالنفس  التضحية  بمشهد  ويوحي  حمزن، 
رغبة  ترافقه  واإلخ���لص،  النبلمْ  بغاية 
نفسه  وبني  وبينه  الشهادة.  لنيل  مطلقة 
اعلن ان يكون فدائيا، فلم يعد هناك متسع 
من الوقت. االوباش سيفجرون البيت مع 
صلة  قيام  حتى  يمنحوننا  ال  الفجر  اذان 
الصبح، ولنه القائد واملرشف عىل الفوج، 
البيت كأنه عاصفة ممتلئة بقوة  انطلق نحو 
معركة  الدواعش  مع  واندلعت  اإلي��امن، 
وجه  الح  البيت  اهن��ار  وعندما  عنيفة، 
يشق  وهو  االنفجارات  بوميض  الشيخ 
طريقه عرب الغبار مع اطفال صغار وامرأة 
عجوز وشيخ طاعن يف السن..تقدم ابطال 
سلمات.  شيخنا   : ص��ارخ��ني  القاسم 
لكن شيخ )مَكصد( كام حيلو لهل مدينة 
السامء  علياء  اىل  مىض  يسموه.  أن  القاسم 
االنفجار  وكان  بالدماء،  مضجا  شهيدا 
للوطن  قربانا  وروحه  لإلنسانية،  انتصارا 

ولشجعان فوج االمام القاسم.

بطاق����ة الش����هيد. م����ن قس����م رعاية 
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة 

الحسينية المقدسة

• الشهيد الشيخ )مقصد محمد محيسن الجبوري(

• تاريخ االستشهاد 3 /8/ 2016 في قاطع الخالدية – االنبار

•التشكيل فوج  االمام القاسم  التابع للواء علي االكبر القتالي.

الى روح الشهيد الشيخ
)مقصد محمد محيسن الجبوري(

القربان النقي لمدينة القاسم
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مع  االعلم  فيها  يلتقي  نقاط  عدة  هنالك 
االسلم وامهها هي ان اجلهتني يستطيع ان 
يدعيهام من هب ودب وييسء هلام ويصبحا 
حمل استشهاد عىل تطرفهام ، فاليوم ظهرت 
شخصيات  وع��دة  فرق  عدة  االس��لم  يف 
تفرقة  من  حظوة  ونالت  اعلميتها  تدعي 
املسلمني يف بعض الرقع اجلغرافية واغلب 
خارجية  اج��ن��دات  م��ن  مم��ول��ون  ه���ؤالء 

للوقيعة بني املسلمني . 
يف االعلم ظهرت عدة مؤسسات اعلمية 
مهنيتها  ت��دع��ي  اع��لم��ي��ة  وشخصيات 
خلل  م��ن  واس��ت��ط��اع��ت  ومصداقيتها 
االجتامعي  النسيج  تفريق  اكاذيبها  نرش 
االعلمية  الوسائل  تستهدفه  جمتمع  الي 
اجندات  من  ممولة  كذلك  وهي  املحرضة 

خارجية لتحقيق اهداف متزيق البرشية
وحرفية  باتقان  دورها  الصهيونية  ولعبت 
الوسائل  م��ن  الكثي  اخضعت  عندما 
االع��لم��ي��ة وح��ت��ى يف ك��ربي��ات ال��دول 
لسطوتا املالية لتتلعب باحلقائق وبشكل 
متطرف يثي العجب، واسوأ هذه الوسائل 
من  واالس��وأ   ، مسلم  عريب  بلباس  التي 
وال  خجل  بل  الكذب  مت��ارس  اهنا  ذلك 

وجل ومن غي زعل . 
اليمن  ح��رب  اخ��ب��ار  ال��ي��وم  تابعتم  ول��و 

الظاملة من قبل اطراف النزاع سيظهر لكم 
متارسه  الذي  االعلمي  الدور  سوء  مدى 
احلقائق  عىل  للتعتيم  وبانفعال  السعودية 
ففي الوقت الذي تدعي السعودية سقوط 
مطار احلديدة والذي ال امهية له يظهر قائد 
يامين من احلوثيني وهو يتحدث من داخل 
املطار ويظهر املخرج دالئل عىل ان املكان 
السعودي  االع���لم  بخلف  امل��ط��ار  ه��و 

وحتت سيطرة احلوثيني. 
متاحة  االع��لم  وسائل  اصبحت  اليوم 
الي  املتطرفني  جتد  وهل��ذا  اشكاهلا  وبكل 
لتشويه  االعلمي  التطرف  يامرسون  فكر 

احلقائق وبكل حرية وديمقراطية!!. 
الح��ظ��وا س��ي��اس��ة ال��ت��ط��رف االع��لم��ي 
الكيان  اسقط   1973 سنة  يف  اليهودي 
الصهيوين طائرة ركاب ليبية انحرفت خطًأ 
فوق سيناء فقتلت 106 مجيعهم مسافرون 
االعلم  وسائل  تناولتها  والتي  مدنيون 
عىل  وتعتيم  وبارد  فاتر  بشكل  االمريكية 
للصهاينة  مملوكة  الوسائل  هذه  الن  اخلرب 
املقابل  يف  بينام   ، تطرفها  مت��ارس  وهنا 
الوسائل  ه��ذه  هاجت  الفرتة  نفس  ويف 
االعلمية بسبب مقتل احد عرش صهيونيا 
انتقاما من  يف اوملبياد ميونخ عىل يد عرب 
فلسطني  يف  االجرامية  الصهيونية  اع��امل 

االمريكية  االع���لم  وس��ائ��ل  وب���دات   ،
 ، باالنتقام  واملطالبة  والعويل  بالرصاخ 
وقتها  يف  االمريكي  الصحفي  فتحدث 
روبرت بيربوبنيت بتعليق وتنديد عىل هذه 
االزدواجية يف تناول االحداث وقارن بني 
احلادثتني ، فطالبت رابطة الدفاع االمريكية 
عىل  شكوى  تقديم   )  ADI  ( اليهودية 
نرشت  التي   )CBS  ( اخبار  شبكة  رئيس 
تعليق روبرت وقد تم اجراء حتقيق داخيل 
وبعد التهديد بالقتل والغلق اعتذر روبرت 

قائل لقد اخطات التعبي يف التعليق . 
ولنضف  حصل  فالواقع  خطؤه  يكن  مهام 
اعلنت  من  امريكا  هي  اليست  ذلك  عىل 
احلصار عىل ليبيا بسبب حادثة لوكريب التي 
ذهب ضحيتها املسافرون عىل متنها ، وهي 
من تعاملت بحزم مع هذه احلادثة ، وهي 
التي  املتطرفة  االعلمية  الوسائل  نفسها 
جندت حتى السياسيني يف تابني هيود جملة 

شارل الفرنسية يف باريس ؟ 
تطرف  اي  من  اخطر  االعلمي  التطرف 
التطرف  بيد  س��لح  اق��وى  الن��ه  بالعال 
الفكري والذي يكون عاجزا هذا الفكر اذا 
ما دعي للحوار اما التطرف االعلمي فانه 

يغي حقائق بل ويشوهها او يغيبها .

التطرف االعالمي اخطر 
من التطرف االسالمي

التطرف االعالم��������ي اخط��������ر من التطرف االسالمي
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نِْب بَاُب تَْعِجيِل ُعُقوبَِة الذَّ

أما العقل فهو أفضل نعمة أنعمها الل به عىل االنسان وميزه به عن احليوان السائم وقد حتدث اإلمام الرضا ) عليه 
السلم ( عنه يف بعض أحاديثه وهي :

أ - قال ) عليه السلم ( : صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله .
ما أروع هذه الكلمة احلكيمة فان العقل هو الصديق الكرب للنسان الذي

حيميه ويصونه وينقذه من حمن الدنيا وخطوهبا وعدو االنسان الكرب هو اجلهل الذي يلقي به يف متاهات سحيقة من 
هذه احلياة .

ب - روى أبو هاشم اجلعفري قال : كنا عند الرضا ) عليه السلم ( فتذاكرنا العقل والدب فقال ) عليه السلم ( :
يا أبا هاشم العقل حباء من الل والدب كلفة فمن تكلف الدب قدر

عليه ومن تكلف العقل ل يزدد بذلك إال جهل  .
أما الدب فهو أمر مكتسب يقدر عىل حتصيله االنسان وأما العقل فإنه هبة

ومنحة من الل تعاىل ال يتمكن االنسان من كسبه .
ج - روى احلسن بن اجلهم قال ذكر العقل عند أيب احلسن الرضا ) عليه السلم ( فقال :

ال يعبأ بأهل الدين ممن ال عقل له . . قلت له : جعلت فداك ان ممن يصف
هذا االمر قوما ال بأس هبم عندنا وليست هلم تلك العقول فقال : ليس هؤالء ممن خاطب الل إن الل خلق العقل فقال 
له اقبل فأقبل وقال له : ادبر فأدبر فقال : وعزيت وجليل ما خلقت شيئا أحسن منك أو أحب إىل منك بك آخذ وبك 

أعطي . . . .
انه ليس هناك شئ خلقه الل أفضل من العقل وعليه يرتكز التكليف فالذي

فقد عقله غي مكلف وغي مأثوم بام يقرتفه من أنواع املحرمات فالعقل هو أحد الرشوط يف صحة التكليف ونفوذه 
عىل املكلف .

د - قال ) عليه السلم ( : أفضل العقل معرفة االنسان نفسه  .
ان االنسان إذا عرف نفسه كيف صورت وكيف تنتهي فقد ظفر باخلي

العميم فان ذلك يبعده عن النزعات الرشيرة ويبعثه نحو النزعات اخلية كام يدل ذلك عىل معرفة خالقه العظيم ويف 
احلديث من عرف نفسه فقد عرف ربه .

التفكر يف أمر الل :
قال ) عليه السلم ( : ليس العبادة كثرة الصلة والصوم انام العبادة كثرة التفكر يف أمر الل عز وجل ، ان التفكر يف 

االمام الرضا عليه السالم وكلماته الرائعة 
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خملوقات الل والتأمل يف بدائع خلقه والنظر فيام حيتويه هذا الكون من االرسار والعجائب يدلل ذلك - بصورة 
واضحة - عىل اخلالق العظيم وإذا عرف االنسان ربه فقد نجا من اقرتاف الرش وارتكاب اجلريمة وصار مصدر 

عطاء وخي لنفسه وجمتمعه
حماسبة النفس :

قال ) عليه السلم ( : من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خس .
ان حماسبة االنسان لنفسه فيام يعمله من حسنات وسيئات فيدعها عن

اقرتاف السيئات وينمي فيها اخليات دليل عىل سمو النفس والظفر بالربح
واخلي ومن غفل عن حماسبة نفسه فإهنا تبط به إىل مستوى سحيق من الرش ماله من قرار .

احللم :
قال ) عليه السلم ( : » ال يكون الرجل عابدا حتى يكون حليام » احلديث.

ان احللم من أفضل النزعات الكريمة التي يتصف هبا االنسان فاحللم عن
املسئ والصفح عن املعتدي عليه من سمو النفس وبلوغها أرقى درجات الكامل وان االنسان باحللم يسود غيه 

ويكون ملجتمعه رائد خي ودليل هدى . 
الصمت :

قال ) عليه السلم ( : من علمات الفقه - أي املعرفة - احللم والعلم
والصمت : ان الصمت باب من أبواب احلكمة ان الصمت يكسب املحبة انه دليل عىل كل خي .

ان الصمت وحفظ اللسان يقيان االنسان من رش عظيم وجينباه املكاره التي هي وليدة الكلم والنطق .
التواضع :

قال ) عليه السلم ( : التواضع أن تعطي الناس ما حتب أن تعطاه .
وقال ) عليه السلم ( فيام كتبه ملحمد بن سنان : التواضع درجات منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها بقلب 
سليم ال حيب أن يأيت الحد إال مثل ما يؤيت إليه إن أيت إليه بسيئة درأها باحلسنة كاظم الغيظ عاف عن الناس والل 

حيب املحسنني  .
ان حقيقة التواضع ان يعطي االنسان للناس من التكريم واالحسان والرب مثل ما حيب ويتمنى ان يعطى لنفسه .

ان التواضع دليل عىل رشف النفس وسموها ومن تواضع للناس أحبوه
وأكرموه وأحبه الل ورفعه .
اخلصال الكريمة يف املؤمن :

قال ) عليه السلم ( : ال يكون املؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلث خصال : سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه 
فأما السنة من ربه فكتامن رسه قال الل عز وجل : ) عال الغيب فل يظهر عىل غيبه أحدا إال من ارتىض من رسول ( 
وأما السنة من نبيه فمداراة الناس فان الل عز وجل أمر نبيه بمداراة الناس فقال : ) خذ العفو وأمر بالعرف ( وأما 

السنة من وليه فالصرب يف البأساء والضاء »  .
يا هلا من خصال كريمة ترفع مستوى االنسان إىل قمة الرشف والكامل وجتنبه من الوقوع يف املهالك .

) املصدر حياة االمام الرضا عليه السلم تاليف باقر رشيف القريش 69/2(
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كاتب وكتاب

املجتمع  اإلمام هو رعاية  واجبات  أهم  إن من 
صغية  كل  وملحظة  كثب،  عن  اإلسلمي 
وكبية يف احلياة االجتامعية، ورصدها، وحماولة 
إصلحها وإرشادها، ودفع املفاسد والرضار، 
املتوافرة،  وباإلمكانات  الصاحلة،  بالساليب 
من  للمجتمع  وحفظا  اإلسلمية،  لألمة  دعام 

االهنيار أو التصدع.
السلم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عن  ورد  وقد 
هبذا  اإلمام  اهتامم  عمق  عىل  يدل  مهم  حديث 

المر اهلام:
قال جعيد اهلمداين: أتيت احلسني بن عيل وعىل 
صدره سكينة ابنته، فقال: يا أخت كلب، خذي 
ابنتك عني، فسألني، فقال: أخربين عن شباب 

العرب؟
الطني  من  )ك��رة  جلهقات  أصحاب  قلت: 

يضب هبا الطي( وجمالس.
قال )عليه السلم(: فأخربين عن املوايل؟

قلت: آكل ربا، أو حريص عىل الدنيا!
إليه راجعون(  قال )عليه السلم(: )إّنا لل وإّنا 
الل  أن  نتحدث  كنا  اللذان  للصنفان  إهنام  والل، 

تبارك وتعاىل ينترص هبام لدينه.
له  من  فمنهم  أربعة:  الناس  مه��دان:  جعيد  يا 
خلق  له  من  ومنهم  خلق،  له  وليس  خ��لق 

وليس له خلق.
ومنهم من ليس له خلق وال خلق، فذاك أرش 
الناس ومنهم من له خلق وخلق فذاك أفضل 

الناس.

وهذا احلديث يدل عىل مراقبة دقيقة، من احلسني 
كنا  فقوله:  ع��رصه،  ملجتمع  السلم(،  )عليه 
نتحدث ، يدل - بوضوح - عىل تداول المر، 
املستمرة، من اإلمام  والتدبي احلكيم واملشورة 
لنرصة  الكفيلة  السبل  حول  معه،  كان  ومن 
الكوادر  وتيئة  جانبه،  وتقوية  وإعزازه  الدين 
والرتكيز  وإنجاحها،  الغراض  هلذه  الكفوءة 
عىل شباب العرب، بالذات، يعني االعتامد عىل 
اجلانب الكيفي يف الكوادر العاملة، إذ بالشباب 
السيع واجلريء، فهم عصُب  التحرك  يتحقق 
وهم  الم��ال،  تعقد  وعليهم  الفّعال،  احلياة 

يمّثلون القوة الضاربة.
وأما املوايل، فهم القاعدة العريضة، التي ترتفع 
وهم  واحلركات،  املواجهات  أكثر  يف  أرقامها 
هذا  دخلوا  والذين  وامل��ال،  العمل  أصحاب 

الدين عن قناعة باحلق، وحاجة إىل العدل.
الموية،  والتدجني،  التهجني،  سياسة  ولكنَّ 
واللعب؛  اللهو  إىل  ال��ع��رب،  شباب  ج��ّرت 
والتكاثر  بالموال  االلتهاء  إىل  املوايل  وجرت 

هبا.
يف  راجعون(  إليه  وإنا  لل  )إنا  كلمة  تأيت  وهنا 
املصيبة،  عند  تقال  لهن��ا  املناسب،  موقعها 
واملصيبة احلقيقية أن متوت روح القوة والتضحية 

والنضال يف هذين القطاعني املهمني من المة.
له  من  إىل:  املجتمع  السلم(  )عليه  وتقسيمه 
الطيبة،  يعتمد العراف  خلق وكرامة ورشف، 
واإلنصاف،  العدل  التزام  إىل  امل��روءة  وتدفعه 

من كتاب )اإلمام الحسين � سماته وسيرته( 
للسيد محمد رضا الجاللي

)ترجمه شارحه اعتمادًا على ما أورده المحدث المؤرخ الشامي 
ابن عساكر في كتابه الكبير تاريخ دمشق(.

الحسين الشهيد يرعى 
المجتمع اإلسالمي
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كاتب وكتاب
ورف���ض اجل���ور وال��ف��س��اد واالم��ت��ه��ان، 
ويرغب يف احلياة احلّرة الكريمة يف الدنيا.
صالح  وعمل  ودين  خلق  له  من  وإىل 
وضمي ووجدان وعقيدة ورجاء ثواب، 
وبذل  الباطل،  نبذ  إىل  ذلك  كل  يدفعه 

اجلهد يف سبيل إحقاق احلق.
الناس  أفضل  فهو  الم��ري��ن  مجع  فمن 
مجيعًا، وهو مّمن تكون له محية، ويسعى يف 

الدخول يف من ينترص الل به لدينه.
الناس  أذل  من  فهو  معًا،  تركهام  وم��ن 

وأحقرهم، وهل رش أرش من الذل.
ومن التزم واحدا، فقد أخطأ طريق العمل 
الصالح، وهو يف ذل ما ترك الخر، وهل 
يرجى اخلي من ذليل؟ وإن كان حمسنا أو 

صاحلا؟
وموقف آخر:

عىل  قدم  الس��دي:  غالب  بن  برش  قال 
احلسني بن عيل أناس من أنطاكية فسأهلم: 
أميهم  سية  وعن  بلدهم؟  حال  عن 
فيهم؟ فذكروا خيًا، إال أهّنم شكوا الربد.

يستكشف  ال��س��لم(  )ع��ل��ي��ه  ف��اإلم��ام 
املسلمني،  ب��لد  يف  السائدة  الوض���اع 
أنطاكية،  وهي  شاملية،  نقطة  أبعد  حتى 
لألمة،  اإلمام  قيادة  من  تنبع  رقابة  وهي 
فمع فراغ يده من السلطة القائمة، فهو ال 

يتخىل عن موقعه، ويطط له.
رثاُء الطبيعة

مذبحة  بعد  ج��رتمْ  التي  الح��داث  من 
إعلن  يف  شاركت  الطبيعَة  أن  كربلء، 
بأساليب غريبة ل تؤثر عند عامة  احلزن، 

احلوادث، فمنها بكاء السامء دمًا:
أحد  السامء عىل  تبِك  ل  ابن سيين:  قال 
بن  احلسني  عىل  إال  زكريا،  بن  حييى  بعد 

عيل.
وقالت نرصة الزدية: ملا أن قتل احلسني 
بن عيل مطرت السامء دما فأصبحت وكل 

يشء لنا مآلن دمًا.

وقالت امرأة أخرى: كّنا زمانا بعد مقتل 
احلسني، وإن الشمس تطلع حممرة عىل 

احليطان واجلدران بالغداة والعيش.
إال  حجرًا  يرفعون  ال  كانوا  قالت: 

وجدوا حتته دمًا.
ملا  خليفة:  ق��ال  السامء،  ظلمة  ومنها 
وظهرت  السامء  اس��ودت  احلسني  قتل 
اجل��وزاء  رأي��ت  حتى  هن��ارًا،  الكواكب 

عند العرص، وسقط الرتاب المحر.
قال عيسى بن احلارث الكندي: ملا قتل 

احلسني مكثنا سبعة أيام إذا صلينا 
الشمس  إىل  نظرنا  العرص، 
كأهنا  احليطان  أط��راف  عىل 

ونظرنا  املعصفرة،  امللحف 
بعضها  يضب  الكواكب  إىل 

بعضًا.
احلسني  ُقتل  ملّ��ا  قبيل:  أب��و  وق��ال 

بدت  كسفة  الشمس  كسفت  ع��يل  ب��ن 
أهنا  ظننا  حتى  النهار  نصف  الكواكب 

هي.
وقالت أم حبان: يوم قتل احلسني اظلّمت 
علينا ثلثًا، ول يمِس أحد من زعفراهنم 
ول  احرتق،  إال  وجهه  عىل  فجعله  شيئًا 
ُيقلبمْ حجٌر ببيت املقدس إال أصبح حتته 

دٌم عبيط.
وقد اعرتف ببعض هذه الحداث حكام 

بني أمية:
قال معمر: أول ما عرف الزهري: تكلم 
فقال  امللك،  عبد  بن  الوليد  جملس  يف 
الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت 

املقدس يوم قتل احلسني بن عيل؟
حجر  يقلب  ل  أنه  بلغني  الزهري:  فقال 

إال وجد حتته دم عبيط.
من هو ابن عساكر؟

قال احلافظ الذهبي يف سي أعلم النبلء: 
املجود،  الكبي،  العلمة، احلافظ  اإلمام، 
القاسم  أبو  الدين،  ثقة  الشام،  حم��ّدث 

ال���دم���ش���ق���ي، 
ص���اح���ب ت���اري���خ الشافعي، 

دمشق.
يف  املحرم  يف  سنة ولد  الشهر،  أول 

499 للهجرة.
وهو: عيل بن احلسن بن هبة الل بن عبد 
يف  الذين  شيوخه  وعدد  احلسني  بن  الل 
معجمه: )1300( بالسامع،  )46( شيخا 
باإلجازة،  شيخا   )290( وعن  أنشدوه، 
فاملجموع  ام���رأة،   * وثامنني  و)بضعا 

)1716( تقريبا، وصّنف الكثي.
كان فهاًم، حافظا، متقنا، ذكيا، بصيا هبذا 
غباره،  يشق  وال  شأوه  يلحق  ال  الشأن، 

وال كان له نظي يف زمانه.
عليه  وصىل   )571( سنة  رجب  يف  تويف 
السلطان،  وحضه  النيسابوري،  القطب 
الصغي،  ب��اب  بمقربة  أبيه  عند  ودف��ن 

بدمشق.
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مرت�شى �شرارة العاملي  لوالَك فاإلسالُم فينا قتيُل 
م������ع ك��������لِّ �����ش����م���������سٍ ف������ال������دم������اُء ت�������ش���ي���ُل
ت�������ش���ع���ى ب�������ي�������وٍم، ث��������ّم ُي���������ش����ع����ى ف����وَق����ه����ا
ُت������ط������وى ح������ي������اٌة ث��������ّم ُي����ن���������ش����ُر غ����ُره����ا
ك����اأّن����ن����ا ال�����غ�����ي�����اِب  يف  وُن���������ش����ه����ُر  ُن����ن���������ش����ى، 
وري�����������ُدُه �������ش������اَل  ف�����ح�����َن  احل�����������ش�����َن،  اإاّل 
اأّم�����������ًة داوى  ف�����ي�����ه  ُج�������������رٍح  ك���������لِّ  م���������ْع 
���ش��ح��ي��ح��ٌة! وَه��������ِج احل�������ش���ِن  ف��ال�����ش��م�����ُس يف 
وحت��������ّل��������ُل االأق������������������اُم ط�����ي�����ل�����َة اأده������������ٍر
ع����ل����ي����اِئ����ِه  يف  االأج�����������ي�����������اُل  وت�������ف�������ّك�������ُر 
ت�����ت�����ح�����ّرُ االأف����������ه����������اُم م����ه����م����ا اأم�������ط�������رْت 
���ع���ُر م���ه���م���ا ق����د ح���ك���ى؟! م�������اذا ي����ق����وُل ال�������شِّ
دُم����������َك ال��������ذي ك����ت����َب ال���������ش����ح����ائ����َف ك���لَّ���ه���ا
اأن����������َت ال�������ش���ل���ي���ُل الأح������م������ٍد خ�������ِر ال�������ورى
�����ه�����ا ك���������لَّ امل�����ن�����اي�����ا ق�������د ج��������رع��������َت، اأخ�����فُّ
واالأىل ت������رى  ال�������ش���ح���ِب  م�������وَت  ف����ج����رع����َت 
ب����دْت واإْن   ، دم�����وَع�����ه�����نَّ ال����ن���������ش����اِء،  ُث����ك����َل 
احل�������ش���ا يف  ت����ك����ّت����َم  واإْن   ، و������ش�����راَخ�����ه�����نَّ
واالأك����������������َر ال����������وّه����������اَج، ب������ن ����ش���ي���وِف���ه���م
، ظ����ه����َرك م����ذ ���ش��ع��ى واالأ������ش�����ي�����َد ال����ع����ّب����ا�����سَ

وم������������دى ال���������زم���������ان ت������ف������ّج������ٌع وع������وي������ُل
امل������ح������م������وُل! ب���������ِه  واإذا  ح�������ام�������ٍل  ك�������م 
واجل��������ي��������ُل ُي������ف������ر�������سُ ف�������وَق�������ه اجل�����ي�����ُل
ف����ت����ي����ُل! ب������احل������ي������اِة  ف����ي����ن����ا  ي������ح������َظ  مل 
ت�����ش��ي��ُل ال�������وج�������وِد  اإىل  احل������ي������اُة  غ����������َدِت 
ع���ل���ي���ُل ف�����ه�����و  ال������ع������ق������ِل،  ع�����ل�����ي�����َل  اإاّل 
ب���خ���ي���ُل! احل�����������ش�����ِن  ك���������رِم  يف  وال�����ب�����ح�����ُر 
ه��������ذا ال������ع������ط������اَء، ف����ي����ع����ج����ُز ال���ت���ح���ل���ي���ُل
ف��������������اإذا ال�����ت�����ف�����ّك�����ُر ع�������اج�������ٌز وك�����ل�����ي�����ُل!
ي�����ت�����ح�����ّر ال�����ت�����ف�����������ش�����ُر وال���������ت���������اأوي���������ُل!
وال��������ن��������ُر م������������اذا ب�������ع�������َده ������ش�����ي�����ق�����وُل؟!
ك�������لُّ احل�����������روِف �������ش������دًى، واأن�����������َت اأ�����ش����ي����ُل
واخل��������������ُر، ك��������لُّ اخل������������ِر، م�����ن�����َك ����ش���ل���ي���ُل
ت������ل������َك ال������ت������ي ك�������ان�������ْت واأن���������������َت ق����ت����ي����ُل!
ع���ط�������سَ ال���������ش����غ����اِر، ل�����ه اجل������ب������اُل ت���ه���ي���ُل!
ل����ي���������ش����ْت دم��������وع��������ًا، ف�����ال�����ع�����ي�����وُن حم��������وُل!
ر�������ش������وُل ه��������نَّ  ج��������دُّ ِخ���������������دٌر،  ُه�����������نَّ  اإْذ 
ن��������ْه��������ٌب، ع������َل������ْت������ُه اأ��������ش�������ّن�������ٌة وخ�������ي�������وُل!
اأُف�����������وُل ع�����������راُه  اإْذ  ال�����ع�����������ش�����رِة  ق�����م�����َر 
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جعفر املهاجر 

جعفر املهاجر 

كان ال�شر ع�شرا .
وال�شر مريرا .

اأدمى اأرجلهم طول امل�شرى .
لكنهُم �شاروا كالطيِف ِخفافا .

وكاأن ال�شوق الطالع من اأعينهم.
ُن كل الَغَمراْت. َيح�شُ

يف اأوج املحنة ناجيت اهلل.
ربي ي�ّشر يل اأمري .
وا�شرح يل �شدري .

اأعرف اإين مقتوْل.. مقتوْل .
لكني مل اغُد عبدا للغوْل .

) �شاأم�شي وما باملوت عار على الفتى
اإذا ما نوى حقا وجاهد م�شلما

فاإن ع�شت مل اأندم . واإن مت مل اأُمل
كفى بك ُذاًل اأن تعي�س وُترَغما ( 

أعرُف إني مقتوْل.. مقتوْل .
يا رب الكون االأعظْم .

اأعرف اإن االأمة لن ت�شحو اإال بدمْي،
فلقد نخرت يف ج�شد االأر�س االأ�شقاْم.

والباغي يرغو بالزبد االآثْم .
ليطفئ نور االإ�شام .

يا رب الكون االأعظْم .
اأنت االأول واالآخر والعام .

مثلي لن يحني الراأ�ْس.
لدعٍي فاجْر

َغًيَب �شرَع اهلْل .
هذا جدي اأف�شُل خلِقْك .

واأبي اأوُل من اآمن بدينْك.
ويف بدٍر وُحنْن.

ويف االأحزاَب ويف خيْر.

ويف كل اجلبهاْت.
قهَر االأ�شرار الكفاْر.

ثبَت االإ�شام ب�شيفْه.
هو اأول من اأفنى بيديه االأ�شناْم .

اأمي فاطمُة الزهراْء .
ريحانة هادي الب�شرية لاإ�شاْم.

�شيدُة ن�شاِء الكوِن مدى االأعواْم
ون�شارى جنراْن .

عرفوا �شر خطيئتهم باأدلتنا
من دوحتنا انبثَق النوْر.

والذلُة لي�شْت منا 
والرج�ُس بعيٌد عنا 
وبحكِم كتاب اهلْل.

نحُن االأطهاُر االأعاْم .
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َت�������ِع�������َب ال�������زم�������اُن وم�������ا ت�����������زاُل ت�������ش���ُر
م�����ا زل��������َت اأك���������َر م�����ن م�������ش���اح���ِة ن��ظ��رت��ي
ا�����ش����م����اوؤن����ا ������ش�����ارت َت���������دلُّ ع���ل���ى ا����ش���م���ِه
اأر��������ش�������ِه يف  ح��������وَل��������ُه  ن������������وٍر   اآب����������������اُر 
واِق��������ٌف امل����دي����ن����ة  اأق���������ش����ى  يف  ف����ال����ل����ي����ُل 
وجت�����ي�����ئ�����ُه ال����������������زّواُر ..اأن��������ق��������ى زاِئ���������ٍر
���������ُه  ُم��������ت��������اأِم��������ٌل ب�����������ش�����ري�����ح�����ِه وك���������اأنَّ
���ح���ِن���ِه وت�����ن�����اُم ُك�������لُّ ال����ن����ا�����سِ خ���������ارَج ����شَ
 ح����ت����ى ال�������������راُب ب����ك����ى ع����ل����ي����ه  ب����ق����رِه
�������ِي�������ٌم واحل����������������زُن ب���������َن امل������ي������ّت������َن ُمِّ
ومت����������رُّ اأر�������ش������ف������ُة ال��������ع��������وامِل ُق������رَب������ُه
���ه���ا رف������ع������ت ي�������������داُه ُدع�������������������اَءُه م�������ا ه���مَّ
ق���ل���ب���ِه يف  َرّب��������������������ُه  ي�����دع�����و  وال������ن������ه������ُر 
 رغ��������َم امل������م������اِت ت����ظ����لُّ روُح�����������َك داِئ�����م�����ًا
 وت�����ظ�����لُّ �����ش����ه����ران����ًا ب������ق������ِرَك ح����ي����ُث ل����ْن
 ق���ت���ل���وا ال����غ����ي����وَر اأخ����������اَك وه������و ل���ي���وِم���ن���ا
����ش���وَت���ُه ت�������ش���م���ُع  �����ش����اَح  ل����و  ال�������ذي  ذاَك 
وح������َدُه ظ�����ه�����ُرَك  ال����ط����فِّ  يف  ي��ن��ك�����ش��ْر  مْل 
���ًة ���ن���ا ب������َك ك��������اَن ي���ن���ق���ُل ِق�������شّ اإح�������ش���ا����شُ
ُم����ق����اِت����ًا ي���������زاُل  م�����ا  �����ش����وَت����َك  اأنَّ  ِم�������ْن 

ف�����ت�����ج�����اَذَب�����ت�����َك م������ن ال��������ُده��������وِر ُده���������وُر
اأدوُر اأراَك  َف������)ل�����ك�����ي(  �����ش����ّي����دي  ي�����ا 
حم�����ف�����وُر اأ������ش�����م�����اِئ�����ن�����ا  يف  ف�����ُح�����������ش�����ُن 
�����ر ح���������وَل ال�����������ش�����ري�����ِح ال�����ن�����وُر ُم�����َت�����ح�����جِّ
 ُم������َت������خ������ّف������ي������ًا ي��������اأت��������ي ل����������ُه وي������������زوُر
����ع����وُر ُه ن�����ح�����َو احل�����������ش�����ِن �����شُ َم���������ْن َج�������������رَّ
 َم�����������ش�����ج�����وُن ي����ن����ظ����ُر ل����ل����ط����ي����وِر ت���ط���ُر
 وك��������������اأنَّ �����ش����ك����َل ال�������زائ�������ري�������َن ُق�����ب�����وُر
وم���������َع ال������������راِب ب�����ك�����ْت ع����ل����ي����ه  ����ش���خ���وُر
ح������ت������ى ل�����ي�����ب�����ك�����ي ُم�������ن�������ك�������ٌر ون������ك������ُر
واإل�������ي�������ِه م�����ن ط���������رِق ال���������ش����م����اِء ُم���������روُر
االإ��������ش�������ب�������ع امل�����������وج�����������وُد وامل������ب������ت������وُر
امل�����اأ������ش�����وُر ��������������َه  َربَّ ي�����دع�����و  ك�����ي�����ف   اْذ 
م���ن�������ش���وُر ي������ا  امل����ن���������ش����وِر  ج���������ش����ِم����َك  يف 
ت����غ����ف����و ف����ي����ف����ت����ُح ُم����ق����ل����ت����ي����َك ن���������ش����وُر
ت�������ّن�������وُر وج�������������ش������م������ُه  ي�����������ش�����ت�����ك�����ُن  ال 
���������ُه ي����������وَم ال�����ق�����ي�����ام�����ة  ����ش�����������وُر وك���������اأنَّ
 ك���������لُّ اخل��������ائ��������ِق ظ������ه������ُره������ا م����ك���������ش����وُر
 م������ا ل����ي���������سَ ي����ن����ق����ل����ُه ل����ن����ا ال����ت���������ش����وي����ُر
 وم��������ن احل�������������روِف ������ش�����ي�����ب�����داأُ ال���ت���ح���ري���ر

اأحمد وحيد ال�شليطي    مح���وُر التأري���خ
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مع  النزَق  واأمُللم  اآالم��ي..  اأرُزَم  اأْن  الوقت  حان 
الفجيعة..  هال  ي�شتفيق  اأن  ارتقب  الدموع.. 
مبلء  اللوعَة  اطلق  احل���زن..  براية  واأح���ّدُق 
روح���ي اجل���زوع���ة، ���ش��ارخ��ا ك���امل���وؤذن يف غر 
ترابها  فكان  دم��ًا،  ت��روي  كرباء  اأن   : موعده 
�شوءا،وبيوتاتها تتو�شح بال�شواد، ونا�شها ت�شور 
الااإن�شان،  بوح�شية  وامل��وت  الظلم  ت�شاُدفية 
الطف  لبداية  نف�شه  ُيعيد  الهائج  الزمن  كبحر 
القلوب،  �شحو  بج�شده  التاأريخ  فيكرر  الدامي، 
وخروج ا�شباه "يزيد " يخد�شون وجه احلقيقة 
مّيرون  وقبيحن،  منتفخن  ال�شكون  يجرحون 
ملن  القتل  وي��ج��ددون  وامل�شتقبل  املا�شي  على 

يجري يف دمِه ع�شق املقتول بكرباء .
املائكيَة  االأرواَح  ترهُب  الفاجعة  اأرى  ك��اأين   
كان  من  حافلة.  عظيمة  كرباء  تن�شئ  وه��ي 
لرتفع اليها وجها لوجه دون جرح بالغ..؟ حتى 

�شدميها،  الغربان حتلق بحقدها فوق  كانت  وان 
يف  هناك  ترابها،  من  ذرة  يهز  من  ثمة  فلي�س 
االأعايل لوح حمفوظ ينق�س حروف ا�شمها بقلم 
وراين،  النور، ليكون بها جدثا من النور، بثقله النُّ

با�شمه الذي ال ميوت، وال ظّل ي�شبه ظله.
عا�شوراء،  يف  يولد  مْن  كّل  واأرى  اأرى...  ك��اأين 
عن  البحث  يف  ي�شرع  ال�شياء،  مي�ّشه  وعندما 
يحمل  جبينه،  يرفع  وال��ِع��رة،  ال��َع��رة  قتيل 
ق�شيدة  اىل  وي�شغي  عينيه  يغم�س  راي��ت��ه، 
الفواجع، كما البداية دما على دم، وق�ْيُظ ُج�رٍح 
ْم�َع ب�شْمت ال ت�شوبه ال�شوائب.  بالغ، يحا�شر الدَّ
ومي�شون نحوك مثلما اأم�شي يف �شكون مثل �شعاع 
باأ�شئلته  اأن العامل يقاي�س املوت  ال�شوء.. واأرى 
راأيت  قد  الدم.  ثورة  انطاق  موعد  على  يبكي 
عمق  يف  �شوتي  ال��داوي  �شمتي  فخنق  واأم��ن��ت، 

�شريحك الطاهر...

حيدرعا�شورالساعة أزفت لتعلن كربالء والدة الفجيعة
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معضلة الصحافة الورقية
عباس الصباغ  في العراق

دور  حتجيم  ع��ىل  ع��وام��ل  ع��دة  ت���آزرت 
الصحافة الورقية يف العراق وفقداهنا بريقها 
 ،  1869 عام  نشأتا  منذ  به  متيزت  الذي 
امليديا ووسائل  عال  اهلائل يف  التطور  وبعد 
عىل  الورقية  الصحافة  ُأرغمت  االتصال 
القرن  إىل  يعود  الذي  عرشها  من  النزول 
السابع عرش إبان عرص النهضة ومن فرنسا 
بالذات، لتفسح املجال لبقية وسائل امليديا 
تكن  ،ول  االجتامعي  التواصل  ووسائل 
عن  بمنأى  العراق  يف  الورقية  الصحافة 

عوامل  تأثي  حتت  كانت  بل  السياق  هذا 
عدة اثرت عىل مستواها كاًم ونوعا وبسبب 
السيا  املشهد  عىل  ط��رأت  التي  الظروف 
نيسان  من  التاسع  زل��زال  بعد  اعلمي    /

.2003
فلم مترَّ الصحافة الورقية يف العراق يف ظرف 
عسي كالظرف الذي متر به حاليا رغم عاملية 
هذه الظاهرة عىل سبيل املثال، جملة نيوزويك 
المريكية التي  اكتفت بنسخة رقمية ومعها 
صحيفة فرانس سوار الفرنسية وجريدة ذي 

صحيفة  و   ، العريقة  الربيطانية  إندبندنت 
االمريكية،   مونيتور  ساينس  كريستيان 
الصحف  من  كبية  جمموعة  جل��أت  وق��د 
توزيعها  أرق��ام  تقليص  إىل  الصيت  ذائعة 
كبي  عدد  وتسيح  الوظائف  آالف  والغاء 
واسعة  صحف،  بينها  فيها،  العاملني  من 
وبوسطن  تربيون،  شيكاغو  مثل  االنتشار 
غلوب وانجلوس تايمز االنكليزية وغيها 
الشهية   الم��يك��ي��ة  ت��اي��م  جملة  وح��ت��ى   ،

الوسع انتشارا يف العال.
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وزاد يف تراجع الصحافة الورقية يف العراق 
عدة امور منها التقشف املايل الذي رضب 

سلبا  اثر  ما  العراقي  الريعي  االقتصاد 
عىل واقع متويل اجلهات الراعية هلا و 
الكثي  انحسارها وتسيح  اىل  ادى 

الغيت  منها  والبعض  كوادرها  من  
ارتباط  ه��و  اخ��ر  وع��ام��ل   ، متاما 
اغلب منشورات الصحافة الورقية 

احلكومية  باملؤسسات  ال��ع��راق  يف 
االداء  يف  تلكؤ  من  ذلك  رافق  وما 
احلكومي  ما افقد تلك املنشورات 

يعد  ل  الذي   ، املتلقي جتاهها  محاس 
ورقية  منشورات  اقتناء  عىل  متلهفا 

ب��أداء  مرتبطة  مؤسسات  عن  تصدر 
بسبب  املواطنني  من  للكثي  مقنع  غي 
ابتليت  التي  العضال  واالمراض  الفساد 
هذه   كانت  فاذا   ، السياسية   العملية  هبا 
البسيط  للمواطن  مقنعة  غي  املفاصل 
املرتبطة هبا غي  الورقية  الصحافة  تكون  
مقنعة ايضا كتحصيل حاصل ، لذا فقدت 
من  جدواها  الورقية  الصحافة  غالبية 
التواصل مع متلٍق ل يعد مقتنعا هبا، خاصة 
وان غالبية تلك املنشورات ترّوج جلهات 
الوطني  اهل��م  ع��ن  بعيدا  وشخصيات 
واملشاكل  باهلموم  املتخم  الشاعر  ونبض 

واملكتظ بسيل جارف من املعاناة .
وتأيت املنافسة الرشسة لبقية وسائل امليديا  
احلاصل  للتدهور  اخ��ر  بعدا  لتضيف 
فقد  ال��ع��راق  يف  الورقية   الصحافة  يف  
واالتصالية  املعلوماتية  الثورة  استطاعت 
والرقمية ان تكسب اهتامم املتلقي وتقلب 
عىل  رأسا  االعلمية  اهتامماته  اولويات 
عقب وتسحب البساط من حتت الصحافة 
الورقية التي  تراجعت حظوظها اىل ادنى 
اللهم  اال  االه��ت��امم��ات  تلك  يف  مرتبة 
االعلم  موجة  مع  انجرفت  التي  تلك 

االلكرتونية  فالصحف   ، االل��ك��رتوين 
رسعة  رسقت  واالذاع��ات  والفضائيات 
اصبح  فقد   ، املطبوع  من  واملعلومة  اخلرب 
االنرتنيت الطريق االقرص ملعرفة االخبار 
واالحداث ففي عرص التطور الرقمي فان 
االفراد اصبحوا اكثر رغبة بالتفاعل مع ما 
بإبداء  سواء  وحوادث  اخبار  من  يتلقونه 
االضافة  او  معلومة  تصحيح  او  ال��رأي 
عليها، وهذا ما توفره املواقع االلكرتونية 
عكس  عىل  االجتامعي  التواصل  ومواقع 
املطبوع الورقي الذي ال يتيح لقارئه هذه 
ومتواضعة.  حمدودة  نسب  يف  إال  امليزة، 
االتصال  وسائل  ان  ذل��ك  يف   واحلجة 
بأنواعها  املعلومات  هلم  تقدم  التفاعيل 
ينتظرون  وال  حدوثها  حلظة  آنية  بصورة 
منشور  يف  الفعالية   منتهية  وهي   قراءتا 
اليوم التايل الذي يكون فيه اخلرب قد تغي 

او تطور او زال إثره.
تغي  يف  يتمثل  يضاف  آخر  عامل  وثمة 
من  فأكثرهم  وسلوكم  املتلقني  ع��ادات 
السعة  يفضلون   الذين   الشباب  فئة 

اننا  اعتبار  عىل  للمعلومات  تلقيهم  يف 
وفرته  ال��ذي  السعة  عرص  يف   نعيش  
ومن   ، احلديثة  وال��ربجم��ي��ات  التقنيات 
السيع  االنتقال  إىل  أدت  التي  السباب 
نحو الصحافة الرقمية ، التدهور احلاصل 
عىل  املدفوعة  االع��لن��ات  ع��ائ��دات  يف 
أن  إىل  السبب  ويعود  اجلرائد،  صفحات 
االخر  هو  رقميا  أصبح  االعلنات  قطاع 
ما  حال  كواقع  الورقي  االعلن  فرتاجع 
من  كبيا  ج��زءا  الورقية  الصحافة  افقد 
التواصل  وسائل  خ��لل  فمن  متويلها، 
يمكن  االنرتنت  وصفحات  االجتامعي 
املستهدفني  من  رشحية  أكرب  إىل  الوصول 
من قبل االعلن وبأقل التكاليف أيضا ، 
من  البعض  تشاؤم  ورغم  االمجال  وعىل 
االن   هي  العراق  يف  الورقية  الصحافة  ان 
مذاقها  هلا  يبقى  اهنا  اال   ، رسيريا  متوت  
اخلاص هبا ونكهتها التي ل تفارق مليني 
يبقى  ال��ذي  الورقي  للحرف  العاشقني 

عصيا عىل االندثار   .
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)َوحُيِ��لُّ  تعاىل:  قال  احل��لل:  الكسب   -
َبائَِث(  َ اخلمْ َعَليمِْهُم  ُم  ��رِّ َوحُيَ َباِت  يِّ الطَّ ��ُم  هَلُ
الل  رس��ول  وق��ال   .)175 )الع���راف/ 
)صل الل عليه واله(: »إّن الل تعاىل طيٌِّب 
الرسة  عىل  فيجب  بًا«.  طيِّ إال  َيقَبل  ال 
يف  الطيِّب  احل��لل  تتحّرى  أن  املسلمة 
ومعاملتا  واستثامرها  وإنفاقها  كسبها 
تتقي  وأن  احل��رام،  عن  متتنع  وأن  كافة، 
يف  هلا  تعاىل  الل  ُي��ب��ارك  حتى  الشبهات 

رزقها. 
الل  يرزقه  ال��ذي  امل��ال  احلقوق:  أداء   -
البّد  حقوق  عليه  ترتتب  لإلنسان،  تعاىل 
الل  ح��ّق  ومنها  هب��ا،  وال��وف��اء  أدائها  من 
تعاىل، الذي أوَجَبه يف املال من الصدقات 
الهل  والزكاة وغيمها، وكذلك حقوق 
والوالد وتشمل النفقة، فضًل عن سائر 
واجليان  الرح��ام  جتاه  الواجبة  احلقوق 
والفقراء واملستضَعفني، وغيها من ألوان 

الرِبّ ووجوه اخلي. 
اقتصاد  ُيراعي  بالولويات:  االلتزام   -
الرسة املسلمة مبدأ الوليات. واملقصود 
وأوُج��ه  الرسة  مطالب  تصنيف  بذلك 
إنفاقها إىل ثلث مراتب أساسية، تأيت يف 
متها الضوريات التي هَيَلك اإلنسان  مقدِّ
من  التي  االحتياجات  َتِليها  دوهن��ا،  من 
الكامليات  ثّم  شاقة،  احلياة  تصبح  دوهنا 
عنها  تستغني  أن  ل��ألرسة  يمكن  التي 
التصنيف  هذا  ضوء  ويف  وُيس.  بسهولة 
عىل  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ق��دي��م  جي���وز  ال 
الكامليات  تستنفد  أن  وال  الضوريات، 
يف  عجز  وج���ود  م��ع  الرسة،  ميزانية 

الضوريات أو االحتياجات.

املقصود  واقتصاد:  واع��ت��دال  ت��وازن   -
االقتصادي  السلوك  ذلك  هو  بالتواُزن، 
القائم عىل املواَزنة بني الكسب واإلنفاق، 
الضوريات  وبني  واملستقبل  واحل��ارض 
نّبه  وق��د  والكامليات.  واالحتياجات 
قوله  يف  ال��ت��وازن  رضورة  إىل  اإلس���لم 
ُعُنِقَك  إىَِل  ُلوَلًة  َمغمْ َيَدَك  َعلمْ  جَتمْ تعاىل: )َوال 
َمُلوًما  ُعَد  َفَتقمْ ِط  َبسمْ المْ ُكلَّ  َها  َتبمُْسطمْ َوال 
وال��ق��وام   .)28 )اإلرساء/  ���ُس���وًرا(  حَممْ
أي  تقتي،  وال  إرساف  فل  الوسط،  هو 
رين يف إنفاقهم وال ُبخلء عىل  ليسوا ُمبذِّ
وخي  اإلنفاق،  يف  معتدلون  بل  أهليهم، 
املسلمة  الرسة  عىل  أوسطها.  الم��ور 
وَمرشهبا  َمطعمها  يف  ُمقَتصدة  تكون  أن 
فإّن  شؤوهنا،  وسائر  وملبسها  وَمسكنِها 
يقول  والفاقة،  الفساد  أسباب  من  الرتف 
رسول الل )صل الل عليه واله(: »ما عال 

َمن اقَتَصد«. 
خ�����ار أح���د امل��ب��ادئ  خ�����ار: اإلدِّ - اإلدِّ
ديننا  إليها  نّبه  التي  املهّمة،  االقتصادية 
من  الخذ  خار،  باإلدِّ وُيقصد  احلنيف. 

رضب  وقد  الشّدة.  لوقت  الرخاء  وقت 
الل تعاىل مثًل لذلك عىل لسان نبيه يوسف 
َرُعوَن  )عليه السلم(. قال تعاىل: )َقاَل َتزمْ
يِف  َف��َذُروُه  ُتممْ  َحَصدمْ َفاَم  َدَأًب��ا  ِسننَِي  َسبمَْع 
)يوسف/  ُكُلوَن(  َتأمْ ا  مِمَّ َقِليل  إاِل  ُبِلِه  ُسنمْ
47(. وقد حّث رسول الل )صل الل عليه 
الل  »َرحم  قوله:  يف  خ��ار  اإلدِّ عىل  واله(، 
م  وقدَّ قصدًا،  وأنفق  بًا،  طيِّ اكتسب  امرأ 
كان  وإذا  وحاجته«.  فقره  ليوم  فضًل 
قد  فإّنه  خار،  اإلدِّ قد شجع عىل  اإلسلم 
ح ومن االكتناز، مِلَا  حّذر من البخل والشُّ
فيه من تعطيل للامل وحبس له، وعدم أداء 
ده الل  حقوق الل فيه، وَمن يفعل ذلك توعَّ
تعاىل:  قال  أليم.  بعذاب  وتعاىل  سبحانه 
َوال  َة  َوالمِْفضَّ َهَب  الذَّ نُِزوَن  َيكمْ ِذيَن  )َوالَّ
ُهممْ بَِعَذاٍب َألِيٍم  مْ ِ َفَبرشِّ ا يِف َسبِيِل اللَّ ِفُقوهَنَ ُينمْ
َوى  َفُتكمْ َم  َجَهنَّ َناِر  يِف  َعَليمَْها  َمى  حُيمْ َم  َيومْ  *
َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهممْ  ممْ  َوُجُنوهُبُ ِجَباُهُهممْ  ا  هِبَ
نُِزوَن(  ُتممْ َتكمْ ُتممْ لنمُْفِسُكممْ َفُذوُقوا َما ُكنمْ َكَنزمْ

)التوبة/ 35-34(. 

) 1 - 2 (األسرة المسلمة اقتصاد
 بقلم / إيمان إسماعيل عبد اهلل
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ل��ق��د إع��ت��م��د امل���ؤل���ف ع���ىل دراس�����ات 
ن��اق��ش��ت   ، م��ت��ن��وع��ة  ع���دي���دة،وم���ص���ادر 
اإلف����راط ال��ك��ب��ي ب��اإلس��ت��خ��ادم وم��ض��اره 
وعىل   ، السلوك  عىل  املتنوعة،والتأثيات 
حيث   ، اإلنسانية  الرشائح  ،وخمتلف  اإلبداع 

توصل  إىل ص 137 :
أخطر  م��ن  النفسية  الضغوط  أصبحت   (
املعارص  اإلنسان  حياة  تدد  التي  الظواهر 
وم��ات��ل��ف��ه م���ن آث����ار ن��ف��س��ي��ة ع���ىل صحة 

زاد  كلام  احلياة  تعقيدات  زادت  الفرد،فكلام 
فاحلياة   ، النفسية  للضغوط  اإلنسان  تعرض 
للكثي  فيها  الفرد  بتعرض  تتميز   املعارصة 
من مواقف الفشل واإلحباط يف حتقيق رغباته 
»املؤلف«  إعتمد  .لقد   ).... احلياة   وإشباع 
اخلليج  من  كثية  وإحصائيات  عينات  عىل 
واسعة  عربية  جغرافية  شملت  املحيط  إىل 
تكاد جتد نفس الظاهرة بكل عاملنا املعارص.. 
واملعريّف   ّ والبحثي  العلمّي  جهده  وخلص 
حتكم  منها  فعالة   كتوصيات  فقرة   ب)12( 
مواقع  من  وماتبثه  االنرتنت  شبكة  يف  الدولة 
برامج  باستخدام  املقاهي  ،إلزام  للمراهقني 
وتنمية  الذاتيه  الرقابة  عىل  ،الرتكيز  الرتشيح 
والقيم  املفاهيم  وغ���رس  هب��ا  اإلح��س��اس 

الداعمة هلا ،توجيه املراهقني إىل وجوه التعقل  
و8  املستوردة   الثقافات  قبول  قبل  والتمييز 
عىل  للحفاظ  واقية  كمصدات  مهمة   نقاط 

الشباب ،والطلبة ،واملجتمع برمته ..
2-  الرسة وإرشاد البناء  : 

مبارشة  يتحملها  امل��س��ؤول��ي��ة   إن  الري���ب 
الب،وأالم يف التنمية العقلية لألبناء،بالتوجيه 
النابع من اإلسلم املحمدي العلوي احلسيني 
البناء..  لدى  احلقيقي  اإلي��امن  ينمي  ال��ذي 
العوملي  الصخب  موجات  بكل  التأثر  بعدم 
التوازن صيحات العوملة  التكنلوجي وفقدان 
الخ��لق،واحل��رام،  عن  ،والتخيل  بالزياء 
النحراف  صهيونية  ماسونية  دع��وات  هي 
الباء  مسؤولية  لذا  الرسة  الشباب،وتفكك 
عبد  د-  بني  املشرتك  الكتاب  ،يف  جسيمة 
و-  حممد  قاسم  ود-أن��ع��ام  عطا  ال��ك��ري��م  
النفس  علم   ( احلمداين  مايح  الباري  عبد 
احلامد  دار  التكنلوجيا(   اإللكرتوين ورضيبة 
ط1  ص��ف��ح��ة   ب180   2017/ /ع���امن 
بجامعة  الكادميني  لنخبة  اجلهد  ..خرج هذا 
اإلنسان  بناء  ثقافة  يف  رائعة  بأفكار  قار  ذي 

سايكولوجيًا وثقافيًا  وفق منطلقات صحيحة 
من  عليها  حصلوا  التي  ال��دراس��ات  وف��ق 

جامعات عاملية ،وعربية ،وحملية لِيقدموا ثامر 
الفكار الناضجة لألجيال..يف مقدمة الكتاب 
ص 13 : ) أصبحت عملية التحول املجتمعي 
وتكنلوجيا  عموما  احلديثة  التكنلوجيا  بفعل 
املعلومات بصفة خاصة سلسلة من القفزات 
،التي  املتقطع  الطابع  ذات  احل��ادة،  النوعية 
يصعب التنبوء هبا ، ...(   إن غول التكنلوجيا  
البرصية  التأمل،والقراءة  ج��رف  من  أخ��ذ 
التي  واملصنفات..  واملوسوعات،  بالكتب، 
الثقافية  باحلياة   أثرت  التي  الجيال  خلقت 
عن  تعرب  التكنلوجية  الثقافة  واإلبداع،فيام 
املطالب  ت��ؤِد  ل  كلامت   بضع  أو   ، الصورة 
بمعنى  الوافية  ،والنقدّية   ،والعلمّية  البحثية 
والتي  امُلعمقة   غ��ّي   ) السطحية  )ال��ق��راءة 
بإنتهاء   ) عابرة  )تسلية  فقط  اجلامل  التصنع 
القراءة  ،فيام  العنكبوتية  بالشبكة  اإلرتباط 
الم��واج  وسط  ماهرًا  ملحًا  تلق  املركزة 
لتصبح  االنرتنت  شبكة  وبرزت   ( املتلطمة 
دون  املعلوماتية  الثورة  انجازات  مقدمة  يف 
الشبكة  تلك  ربطت  ،حيث  يذكر  منافس 
الفراد ببعضهم البعض يف مجيع أنحاء الدنيا، 
حتوي  إذ   ، صغية  قرية  العال  من  لتجعل 
املعلومات..(.  من  هائًل  كاًم  التقنية   تلك 
إدمان  ملصطلح  ظهور  أول  كان   (  : ص19 
عام  االنرتنت  إدم��ان  وإضطراب  االنرتنت 
بعنوان   مقالة    ) نرش)أونيل  عندما  م   1995
يف  نرشت  والتي  االنرتنت  شبكة  عىل  احلياة 
ثم  وإدم��ان(   .سحر  تايمز  نيويورك  صحيفة 
تلتها عرشات الدراسات املعارصة التي حتلل 
عىل  والتأثي  املعارصة   والثقافة  التكنلوجيا 

اإلنسان .. 
تقع  اجلميع  القول  نحدد  املطاف  خامتة  يف 
من  االرسة،  ع��ىل  احل��ف��اظ  مسؤولية  عليه 
،ودور  االرسي  واإلرش��اد   ، املتابعة  خلل  
اهلادف  االعلم  ،ومسؤولية  الثقافية  النخب 
تثقيفية عن  املقروء واملرئي واملسموع بربامج 
وراء  اللهاث  او  االي��امن  عن  االبتعاد  عدم 

املغريات..

) 2 - 2 (
 صباح محسن كاظم

وال����ت����ح����دي����ات ال���ك���ب���رى
األس��������������رة
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قاسية؟  بتجربة  م��ررت  ه��ل 
واحدة من تلك التجارب التي 
ومتلؤه  اإلنسان،  كيان  تزلزل 
بالعجز،  وت��ش��ع��ره  ب��احل��زن، 
وتسلمه  احلياة،  ل��ذة  وتفقده 
فريسة سهلة للكتئاب والل، 
أو  كإصابتك  ش��دي��د  اب��ت��لء 
بمرض  إليك  ال��ن��اس  أق��رب 
عزيز  فقد  كتجربة  ع��ض��ال، 
رشيك  عن  انفصال  أو  بوفاة، 
صديق  خ��س��ارة  أو  ح��ي��اة، 
أو  وظ��ي��ف��ة  ف��ق��د  أو  ال��ع��م��ر، 
أشكال  املؤملة  للتجارب  ثروة، 
امل��رور  م��ن  مفر  وال  ع��دي��دة، 
ضدها  حُمصن  أح��د  وال  هب��ا، 
هي قدرنا مجيًعا، حتى النبياء 

والرسل نالوا نصيبهم منها.
وأًي���ا ك��ان��ت جت��ارب��ك، وأًي��ا 
فلست  فيها،  الل  حجم  كان 
وحدك! مر هبا غيك من قبل، 
لن  بعدك،  آخرون  هبا  وسيمر 
الكثر  وال  مبتٍل،  آخر  تكون 
أن  بذلك  أقصد  وال  ب��ؤًس��ا، 

هذه  فكل  جتربتك،  من  أهون 
احلقائق ال تقلل من أملها شيًئا، 
فكلنا نعرف أنه ال يؤل اإلنسان 

شيًئا كأوجاعه.
أدوات  هي  القاسية  التجارب 
تعليم وتذيب للنفس وترقيق 
اإلنسان  يف  تتفجر  هبا  للقلب، 
ينابيع قوة، ربام ل يكن ليعرف 
اجتهاده  قدر  عنها شيًئا، وعىل 
عىل  والرسالة،  ال��درس  لفهم 

قدر استفادته.
قد ننسى يف خضم الل حقيقة 
كانت  مهام   - التجربة  هذه  أن 
فنطيل  الل،  قدر  هي   - قاسية 
الل ويفوتنا  تفاصيل  النظر يف 
الرسالة،  وقراءة  الدرس  فهم 
ونخلق  ال���ع���ذاب،  وي��ط��ول 
حلقة   - بأيدينا   - لنفسنا 

جهنمية من الل ال تنتهي.
ال أحد يطلب منك أن تطرب 
للمصائب لتكون إنساًنا مؤمًنا 
فهذا  تأل،  كلمها،  أو  قوًيا،  أو 
حقك، لكن ال ترتك لألل زمام 

من  مزيد  إىل  يقودها  حياتك 
الل  يريد  ماذا  اسأل  اخلسائر، 
من  تعلمت  ماذا  يعلمني؟  أن 
ما  أستخدم  كيف  التجربة؟ 

تعلمته؟
تتز  الوىل  الل  رضب��ة  م��ع 
نصبح  الروح،  وتدمى  النفس 
ارتباًكا،  وأكثر  هشاشة،  أكثر 
وقد ال ترى عيوننا الطريق وقد 

غام يف عيوننا الدامعة.
رؤوسنا:  عىل  السئلة  تنهال 
لستحق  فعلت  ماذا  أنا؟  ملاذا 
كل  فعلت  أخطئ؟  ل  ذل��ك؟ 
جزائي؟  أه��ذا  بوسعي؟  م��ا 
وغيها كثًيا، تتلف الكلامت 
أستحق  ال  أنا  واحد:  واملعنى 

هذا الل!
مزيًدا  تصب  وعبارات  أسئلة 
باملظلومية  الشعور  وقود  من 
امُلقنع  أو  الرصيح  والسخط 

عىل نار الل فتزيده اشتعااًل.
السئلة  نسأل  أن  عن  نغفل 
بعد  أفقنا  ورب��ام  الصحيحة، 

وانتبهنا  الوىل  الصدمة  زوال 
أحباؤنا  أرشدنا  وربام  لذلك، 
تلك  نتخطى  أن  رضورة  إىل 
ورب��ام  املجدية،  غ��ي  السئلة 
ظللنا عالقني مع السئلة اخلطأ 

إىل البد!
معها  فنتوه  الل،  يمليها  أسئلة 
السئلة  أن  والغريب  وفيها، 
لكن  كثًيا  تشبهها  الصحيحة 

التعاطي معها خمتلف متاًما.
»ملاذا حيدث يل ذلك؟« نطرحه 
ولسان  استنكاري  ك��س��ؤال 
حالنا يقول ضمنًيا: »ال أستحق 

أن حيدث يل ذلك«.
نفس  ن��س��أل  أن  وال��ص��ح��ي��ح 
وجترد  بإخلص  لكن  السؤال 
حدث  ملاذا  إجابة،  عن  وبحًثا 
مرة؟  أول  هي  هل  حدث؟  ما 
ه��ل ت��ك��رر امل��وق��ف امل���ؤذي؟ 
ا  أب��دً يعني  ال  املواقف  تكرار 
أن  أو  علينا،  يتآمر  العال  أن 
يرتبصون  أرشار  ال��ن��اس  ك��ل 
بنا، يعني أن هناك خلًل ما فينا 
حيتاج مراجعة، من الصعب أن 
تفسي  ال  لكن  بذلك،  نعرتف 

منطقي آخر!
القاسية  ال����دروس  وح��ده��ا 
السئلة  ووح��ده��ا  ُتعلمنا، 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ت��ف��ك ط��لس��م 
أرواحنا  يف  فتسطر  الرسالة، 
وقلوبنا احلكمة املستخلصة من 
الل فل ُتنسى، متنحنا فرصة أن 

نتغي لألفضل.
اجتهد يف السؤال، فالسؤال هو 
من  جتزع  وال  احلكمة،  مفتاح 
التجربة، وثق أن سلمة  قسوة 
ستعود  القلب  وطهارة  النية 
أو  بُعدت  مهام  تيٍه  بك من كل 

ضللت الطريق.

ف����ي األلم والس����ؤال 
مفاتيح الحكمة!

تنمية بشرية

بقلم: سهى جاد
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،

إتيكيت  إىل  حياتنا  يف  نحتاج  ما  كثًيا 
تقابل  عندما  لن��ك  الرسمية  املقابلت 
أح��ده��م لول م��رة ي��ك��ون ه��ن��اك دوًم��ا 
تقوم  وأن  جيد،  انطباع  ت��رك  يف  رغبة 
واثق  بأنك  يؤمن  وجعله  حمدثك  بجذب 
وذلك  أيًضا  ثقته  وتستحق  نفسك،  من 
حديثك  يكون  عندما  سهولة  أكثر  يكون 
يف  ولكن  معرفة،  سابق  ذي  شخص  مع 
يف  هلا  نتعرض  التي  الرسمية  املقابلت 
جيد  النطباع  تركك  يف  ورغبتك  حياتنا، 
جتعلك  قد  أهنا  رغم  تعرفه،  ال  لشخص 
إليك   تضيف  أيًضا  أهنا  إال  ناجًحا  تبدو 
كثًيا من التوتر، وهلذا إليك النقاط اهلامة 
شخًصا  تقابل  وأنت  اتباعها  عليك  التي 

لول مرة.  
جسدك يتحدث بالنيابة عنك

هل تعلم أن الدراسات أكدت أن التفاعل 
نستخدمها  ال��ت��ي  الكلامت  ط��ري��ق  ع��ن 
يستحوذ عىل 7% فقط من مظاهر التفاعل، 
بينام 38% تعتمد عىل نربة الصوت، و%55 
يف  تكمن  حمدثك  مع  التفاعل  مظاهر  من 

لغة اجلسد.
لذا فيام ييل من إيتيكت املقابلت الرسمية 

بعض النقاط التي تساعدك:
مفرود  اجلس  مستقيم،  بشكل  اجلس 
يدالن  املتشابكان  فالذراعان  الذراعني، 
عىل توترك، ابسط يديك عىل ركبتيك وال 
حمدثك  إىل  انظر  التحدث،  أثناء  هبام  ترش 
نظراتك  اض��ط��راب  لن  منتظم  بشكل 
وحتدث  ملحدثك  ابتسم  توترك،  عىل  يدل 
بصوت مسموع لتظهر ثقتك بنفسك، ويف 

النهاية كن مستمًعا جيًدا.
احضر في الموعد

املحدد  للموعد  واح��رتام��ك  اهتاممك 
يظهرك كإنسان ناجح لن الناجح يعلم أن 

وقته،  تنظيم  من  تأتى  إنجازاته 
فل تستهن أبًدا بالوقت.

إيتيكيت  ي��ن��اس��ب  م��ا  ارت����ِد 
املقابلت الرسمية

ف��إذا  الول  للقاء  املناسب  ال��زى  اخ��رت 
كانت مقابلة عمل جيب أن ترتدي ملبس 
لو  جينز،  أو  كاجوال  ترتد  ال  كلسيكية، 
فيجب  الوىل  للمرة  تعارف  لقاء  ك��ان 

اختيار زي ملئم لطبيعة اللقاء واملكان.
اظهر احتراًما للطرف اآلخر

إن  أواًل  اسأله  هدف  هلا  املقابلة  كانت  لو 
سؤالك  اجعل  يشء،  عن  تعطله  كنت 

خمترًصا بل تطويل يدعو للملل، واحرص 
املقابلة،  أيًضا عند ذكرك هلدف  عىل ذلك 
لكن إذا كان اللقاء لول مرة، ابدأ بالتحية 
واالبتسامة، حتدث عن أمور عامة وتبادل 
أخباره واهتامماته،  اسأله عن  الراء،  معه 
مشرتكة  أشياء  إجي��اد  ح��اول  آخر  بمعنى 
التناغم واالنسجام، حتدث  خللق نوع من 
إليه  ال��ك��لم  توجيه  وع��دم  باسمه  إليه 
سحرا  هل��ذا  ف��إن  اإلش���ارة،  اس��م  بمجرد 

خاصا يف إيتيكيت املقابلت الرسمية.
ال تسل فيما ال يعنيك

هناية  يف  حمدثك  من  نفوًرا  تريد  كنت  إن 
حياته  عن  بسؤاله  فابدأ  معه،  حديثك 
الشخصية، ذلك يعنى بأنك ذو شخصية ال 
حترتم خصوصيات الخرين، ومن ثم لن 

حترتم خصوصية العمل - إذا كانت مقابلة 
أؤكد  لقاء لول مرة،  لو كان  أما  عمل - 

لك أن الطرف الخر لن يسعى لتكراره.
ال تتصنع

تعامل عىل طبيعتك وال تفرط يف اهتاممك 
هذه  وما  أنت  كام  مميز  أنت  اللقاء،  بإدارة 

النقاط إال إلبراز التميز بداخلك.
الخاتمة

دوًما ما تكون اللقاءات الوىل واملقابلت 
هذا  كان  لذا  للتوتر،  كافًيا  سبًبا  الرسمية 
إيتيكيت املقابلت الرسمية  املوضوع عن 
النقاط  تلك  اتبع  فقط  لك بشكل مبسط، 
ترب  أن  اخل��ت��ام  يف  واح���رص  السابقة، 
باجللوس  سعيد  بأنك  الخ��ر  ال��ط��رف 

والتحدث معه.

إتيكيت المقابالت الرسمية.. 
كيف تقابل شخصًا للمرة األولى؟

بقلم: نورهان أبو الفضل

تنمية بشرية
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تطّرف

 بغداد  1945 -  العرضحالجي

هل في تواصلنا سرور لصاحب االمر؟
اربع قواعد لفن التواصل يضعها املختصون بتنمية املوارد 

البرشية هي:
1-عامل الناس كام يعاملونك.

2-عامل الناس كام حتب ان يعاملوك.
3-عامل الناس كام امرك الل ان تعامل.

4-عامل الناس كام حتب ان يعاملك الل.
ل اجد لليوم من عامل الناس كام حيب ان يعامله الل اال 
يف سية االئمة االطهار واالنبياء وبعض العلامء.. فيا ليتنا 
سبقتها  بالتي  االقل  عىل  او  العظيمة  القاعدة  هبذه  نعمل 

كوهنا عبادة والزاما للتسامح ودعوة لتقوية االوارص..
يعمل  عنهم  بنفيس  ان��أى  وال  منا  كثيين  ان  ورغ��م 
ما  لكن   .. الثانية  افضلية  والثانية عىل  االوىل  بالقاعدتني 
عذرنا ان وقفنا غدا يف حضة صاحب االمر )عجل الل 
فرجه الرشيف( أنقول ان فلنا كان يعاديني وفلنا كان 
نازعني كريس  ذاك  او  يكرهونني  ان هؤالء  او  يتقصدين 
االدارة او ال احبه او يبغضني.. واعذار اخرى قد تكون 

تافهة .. السؤال هنا كيف سأجيب؟

َت ثوبًا فَظَننمَْت  قال حكيم: إذا َلبِسمْ
 أّنَك فيه أفضل مّما يف غِيه فبِئَس

.الثوُب هو لك
لِباِس من  تعّرى  َمنمْ  آَخر:   وقال 
لِباس من  بيشٍء  َترِتمْ  َيسمْ ل   التقوى 

.الدنيا
 ونادى فقٌي كي يبيَع ُجّبًة له، فلم
ُت أين  َيشرتها أَحد، فقال: ماعِلممْ

ياٌن إاّل الّساَعة !....ُعرمْ

لباُس التقوى

نيويورك  حدث ذات يوم أن رُجل كان يتجّول يف إحدى حدائق 
فجأة ملحت عيناه كلبًا )أجّلكم الل( هُياجم فتاًة صغية بدون ترّدد 
اجّته الّرجل صوب الفتاة وأنقدها بعد عراكه مع الكلب وقتمْله غي 
بعيد عن مكان احلادث كان رجل رشطة ُيراقب الوقائع عن كتب 
فاجّته الرّشطي نحو الّرجل وبادره بالكلم أنت حّقا ُشجاع! غدا 
اجلريدة حتت عنوان »رجل شجاع من  أول صفحة يف  ستظهر يف 
أنا  »ولكن  الّرجل  عليه  رّد  املوت«  من  فتاة صغية  ُينقد  نيويورك 
بالشكل  إذن سيكون اخلرب  الرّشطي:  فأجابه  نيويورك«  لست من 
فأجابه  املوت«  من  صغية  فتاة  ُينقد  ُشجاع  أمريكي  »رجل  التايل 
من  إذن  ُمندهشًا:  الرّشطي  له  قال  أمريكيا  لست  لكنني  الّرجل 

تكون!! أجاب الّرجل » أنا باكستاين«.
صباح يوم الغد صدر اخلرب بالّشكل الّتايل »ُمتطّرف إسلمي يقتل 

كلبًا أمريكيًا بريئًا«.
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كيف تشعُر اآلخرين بأهميتهم؟

مختصرات إغريقية النعمُة العظيمة

الفلوجة

المصدر/ مدّونات الباحث الشيخ مهنا رباط المطيري

وج��وه��ه��م  يف  االب���ت���س���ام���ة 
واإلصغاء إليهم.

باحرتامك  يشعرهم  لن  فهذا 
ستشعرهم  بل  فقط  لفكارهم 
تبخس  عندما  منهم  تتعلم  بأنك 
فانك  بنفسه  شخص  اع��ت��زاز 
ولكن  وقدره  طاقته  من  تنتقص 
بأمهيتهم  الناس  ُتشعر  عندما 
احساسهم  هل��م  ت��ؤك��د  ف��ان��ك 
اعتزازهم  يزداد  بالتايل  بأنفسهم 
ثقتهم  وت��ت��ض��اع��ف  ب���ذات���م 

بأنفسهم.

حصاره  بعد  املحارب،  الثني  امللك 
رسالة  أرس���ل  ل��وك��ون��وس،  ملدينة 
لوكونوس،  احتللنا  »لو،  فيها:  كتب 
سنقتل كل الرجال، ونستعبد نساءكم 

وأوالدكم، ونسلب ونحرق املدينة«.
له  بعثوا  الس��ربط��ي��ون  امل��داف��ع��ون 

اجلواب: »لو«!...

بنعمٍة  الُل عىل عبٍد  أنَعَم  قال اإلمام جعفر الصادق )عليه السلم(: )ما 
أعظَم وأرَفَع وأجَزَل وأهبى مَن احِلكمة(. 

ُر  كَّ َت احلكمَة فقد ُأويِتَ خيًا كثيًا وما َيذَّ قال )سبحانُه وتعاىل(: )َوَمنمْ ُيؤمْ
إاّل ُأوُلو اللمْباب(.

حتمل  ال��ع��راق  يف  م��واق��ع  ثلثة  ظهرت 
وحتى  البابيل  العرص  منذ  الفلوجة  اسم 
الن، وهي الفلوجة احلالية ضمن حمافظة 
االنبار، والفلوجة العليا والفلوجة السفىل 
)هنر  الفلوجة  هنر  بامتداد  كربلء  رشقي 
هو  الفلوجة  ومعنى  احل���ايل(،  اهلندية 
)اي  النهر  فلج  عند  تنحرص  التي  املنطقة 

العليا  الفلوجة  تكّونت  هلذا  تفرعه(  عند 
وبابل  اهلندية  بني  الفرات  هنر  تفرع  عند 
وأطلق عليها الفلوجة العليا، أما الفلوجة 
هنر  هناية  يف  تقع  التي  املدينة  فهي  السفىل 
إىل  تفرعه  عند  الفلوجة(  )هن��ر  اهلندية 
فرعني )الكوفة والعباسيات( هلذا سميت 
هنر  أسفل  لهنا  السفىل  الفلوجة  املنطقة 

اهلندية وبني فرعيه.
التقسيم  إىل  اي��ض��ًا  نستند  أن  ويمكن 
أستانات  إىل  للعراق  الساساين  اجلغرايف 
وأور  بابل  أرض  ُع��دَّ  حيث  وطساسيج 
الكلدانية أستانًا وُقّسم إىل ستة طساسيج 
الفلوجة   � العليا  الفلوجة   � )بابل  هي 

السفىل � باروسام � النهران � عني التمر(.

»لو«!..
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أعلنت الّلجنُة التحضيّية ملهرجان ربيع الشهادة الثقايّف العاملّي الذي ُتقيمه المانتان العاّمتان للعتبتني املقّدستني احلسينّية 
والعّباسية عن رشوط االشرتاك يف مسابقة تأليف كتاٍب عن اإلمام احلسني )عليه السلم( للعام القادم التي مّتت اإلشارة 

اليها يف حفل ختام املهرجان.
املسابقُة ستنحرص بالتأليف فقط وستكون تبعًا للمحاور التية:

- علقة النبّي حممد )صىل الل عليه وآله وسلم( باإلمام احلسني )عليه السلم( يف ضوء املعطيات الفقهّية أو العقائدّية أو 
الرتبوّية.

- خصائص شخصّية اإلمام احلسني )عليه السلم(، وسامتا الروحّية أو القيادّية أو اإلصلحّية.
- أثر اإلمام احلسني )عليه السلم( يف الفكر اإلنساين ومعطياته الثقافّية أو العلمّية.

- القضّية العاشورائّية )ينابيعها، وغاياتا(.
- سية اإلمام احلسني )عليه السلم( وفكره.

- الشعائر احلسينّية )مبانيها، وآثارها(.
وقّررت الّلجنة أن ُيرسل الكتاب املؤلَّف من قبل الباحث اىل اللجنة العلمّية باملواصفات املذكورة أدناه:

أ. أن ال يقّل الكتاب عن )150( ورقة.
ب. أن تكون الكلامت )250( كلمة للصفحة الواحدة.

.)A4( ج�. حجم الورق يكون
د. حجم اخلّط )16( واهلامش بحجم )14(.

.)Simplified Arabic( ه�. نوع اخلط يكون
و. أن يمتاز الكتاب باجلودة واالبتكار.

ز. ُيعرض الكتاب عىل الّلجنة العلمّية وبرنامج االستلل.
هذا وقد حّددت الّلجنُة جائزًة للفائزين الثلثة الوائل وحسب ما ييل:

* اجلائزة الوىل )15.000.000( مخسة عرش مليون دينار عراقي مع طباعة وترمجة الكتاب اىل لغة أجنبّية فضًل عن 
الدرع الذهبّي.

* اجلائزة الثانية )12.000.000( اثنتا عرش مليون دينار عراقّي مع طباعة الكتاب فضًل عن الدرع الفّض.
* اجلائزة الثالثة )9.000.000( تسعة مليني دينار عراقّي مع طباعة الكتاب فضًل عن الدرع الربونزّي.

العلمّية  الّلجنة  وأّن  العلمّية ستتّم طباعتها مجيعها،  اللجنة  مقبولّية وموافقة  احلائزة عىل  املؤلَّفات  أّن  الّلجنُة  بّينت  وقد 
لتقييم الكتاب تتأّلف من سبعة أعضاء أحدهم رئيُس اللجنة، وتتأّلف هذه اللجنة من أربعة أساتذة أكاديمّيني وثلثة من 
فضلء احلوزة العلمّية الرشيفة، وإّن آخر موعٍد لتسليم املؤّلفات )17/ ربيع الّول/ 1440ه�( ذكرى والدة الرسول 

الكرم )صىّل الل عليه وآله وسلم( وُيسّلم مرشوع البحث كامًل مصحوبًا بالسية الذاتّية للباحث.
 rabee@alkafeel.net / almaaref@alkafeel.net / عرب:-  التواصل  واالستفسار  املعلومات  من  وللمزيد 

التالية: inahj.org@gmail.com. أو عىل الرقام 
 )07723757532( و )07728243600( و )07815016633( .
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