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العطاء الحسيني

تقارير



حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وعرتته الطاهرة عليهم 
جتعلهم  اخللاق  وفق  املسلمني  وهتذيب  تربية  عىل  السام 
الصادق  االمام  مدرسة  والن   ، الدنيا  قبل  االخرة  يكسبون 
عليه السام عاشت يف بحبوحة من احلرية فكان للشيعة اهتامم 
خاص من الصادق عليه السام يف توجيه وصاياه القّيمة من 
الاَ  واَ    (: السام  عليه  قوله  الوصايا  هذه  ومن  هتذيبهم  اجل 

ْلِب، ( ٌة لِْلقاَ ضاَ ْراَ ةاَ ماَ ُصوماَ إِنَّ اْلُ اِصُموا النَّاساَ بِِدينُِكُم فاَ ُتاَ
ان الصومة التي اراد هبا االمام الصادق عليه السام يف هذا 
ويكثر  خصمه  دينه  عىل  ليس  من  كلَّ  جيعل  ان  هي  احلديث 
والوعيد  بالتهديد  بل  احسن  هي  بالتي  ليس  معه  اجلللدال 
دينه  عىل  ليس  من  كثريا  ويشكو  القلب  مريض  منه  فتجعل 
اخطر  القلب  ومرض  ديننا  االخر  ينتقص  ان  اىل  يؤدي  وقد 
من مرض البدن ، ويف نفس الوقت جيب اليقظة واحلرص بان 
ال نكون غري مبالني بمن خيالف ديننا ويفعل املنكر وهو عىل 
فهذا   ، هيديه  من  هو  وجل  عز  اهلل  ان  ونقول   ، االسام  ملة 
امر خيتلف عن من تاصمه الجل دينك أي عقيدتك والفرق 

دقيق جدا بني االمر باملعروف وبني عدم املخاصمة 
نعم هنالك من يكون امر هدايته أي اعتناقه الدين االسامي 
بيد اهلل عز وجل بدليل االية الكريمة املوّجهة لرسول اهلل )ص(
اُء ... ﴾(   ْن ياَشاَ ِْدي ماَ اَ هياَ ِكنَّ اهللَّ لاَٰ ْن أاَْحباَْبتاَ واَ ِْدي ماَ )﴿ إِنَّكاَ الاَ هتاَ
ٰى ياَُكوُنوا ُمْؤِمننِياَ ﴾( . تَّ ْنتاَ ُتْكِرُه النَّاساَ حاَ أاَ فاَ : )﴿ ... أاَ الاَ ، واَ قاَ

34
ال ُتخاصموا الناس بدينكم 

رئيس التحرير :

ُهْم  نَّ ناَْجِزياَ لاَ ئاَاهِتِْم واَ يِّ ْنُهْم ساَ نَّ عاَ راَ فِّ ُنكاَ اِت لاَ احِلاَ ِمُلوا الصَّ عاَ ُنوا واَ ِذيناَ آماَ الَّ واَ
للاناَ  ا اْلِنساَ ْيناَ صَّ واَ ُلوناَ }العنكبللوت/7{ واَ اُنللوا ياَْعماَ للناَ الَِّذي كاَ أاَْحساَ
ااَ ُتِطْعُهاماَ  ا لاَْيساَ لاَكاَ بِِه ِعْلٌم فاَ كاَ ِب ماَ اكاَ لُِترْشِ داَ اهاَ إِن جاَ ْيِه ُحْسًنا واَ الِداَ بِواَ
ِذيناَ  الَّ ُلوناَ }العنكبللوت/8{ واَ ُئُكم بِللاماَ ُكنُتْم تاَْعماَ بِّ ُأناَ ْرِجُعُكللمْ فاَ َّ ماَ إِلاَ
احِلِنياَ }العنكبوت/9{  ُهْم يِف الصَّ نَّ ُنْدِخلاَ للاِت لاَ احِلاَ ِمُلوا الصَّ عاَ ُنوا واَ آماَ
ةاَ النَّاِس  لاَ ِفْتناَ عاَ ِ جاَ ا ُأوِذياَ يِف اهللَّ للإِذاَ ِ فاَ ا بِاهللَّ نَّ ُقللوُل آماَ ن ياَ ِمللناَ النَّاِس ماَ واَ
 ُ لاَْيساَ اهللَّ ُكْم أاَواَ عاَ ا ماَ ا ُكنَّ ياَُقوُلنَّ إِنَّ بِّكاَ لاَ ن رَّ اء ناَرْصٌ مِّ لاَئِن جاَ ِ واَ اِب اهللَّ ذاَ عاَ كاَ
ِذيناَ  ُ الَّ نَّ اهللَّ ماَ ْعلاَ ياَ لاَ ِللنياَ }العنكبوت/10{ واَ املاَ ماَ باِماَ يِف ُصُدوِر اْلعاَ ْعلاَ بِأاَ
ُروا  فاَ ِذيللناَ كاَ الاَ الَّ قاَ اِفِقللنياَ }العنكبللوت/11{ واَ للنَّ امْلُناَ ماَ ْعلاَ ياَ لاَ ُنللوا واَ آماَ
اِمِلنياَ ِمْن  ا ُهم بِحاَ ماَ اياَاُكْم واَ طاَ ْلناَْحِمللْل خاَ ناَا واَ للِبيلاَ بُِعوا ساَ ُنوا اتَّ ِذيناَ آماَ لِلَّ
ياَْحِمُلنَّ  لاَ اِذُبللوناَ }العنكبللوت/12{ واَ ْم لاَكاَ ُ ٍء إِنَّ ْ للن شاَ اياَاُهللم مِّ طاَ خاَ
وناَ  ُ اُنوا ياَْفرتاَ امَّ كاَ للِة عاَ ُلنَّ ياَْوماَ اْلِقياَاماَ ُيْسللأاَ لاَ اهِلِْم واَ ْثقاَ عاَ أاَ ااًل مَّ ْثقاَ أاَ للْم واَ ُ اهلاَ ْثقاَ أاَ
ٍة  ناَ بِثاَ ِفيِهْم أاَْلفاَ ساَ لاَ ْوِمِه فاَ ا ُنوًحا إىِلاَ قاَ ْلناَ ْد أاَْرساَ قاَ لاَ }العنكبوت/13{ واَ
امِلُوناَ }العنكبوت/14{  ُهْم ظاَ اُن واَ وفاَ ُهُم الطُّ ذاَ أاَخاَ اًما فاَ ِسنياَ عاَ ْ إاِلَّ خاَ

ْيِه ُحْسًنا  الِداَ اناَ بِواَ ا اْلِنساَ ْيناَ صَّ واَ ُلوناَ }العنكبوت/7{ واَ اُنوا ياَْعماَ للناَ الَِّذي كاَ ُهْم أاَْحساَ نَّ ناَْجِزياَ لاَ ئاَاهِتِْم واَ لليِّ ْنُهْم ساَ نَّ عاَ راَ فِّ ُنكاَ اِت لاَ احِلاَ ِمُلوا الصَّ عاَ ُنوا واَ ِذيناَ آماَ الَّ واَ
اِت  احِلاَ ِمُلوا الصَّ عاَ ُنوا واَ ِذيناَ آماَ الَّ ُلوناَ }العنكبوت/8{ واَ ُئُكم بِللاماَ ُكنُتْم تاَْعماَ بِّ ُأناَ ْرِجُعُكْم فاَ َّ ماَ ااَ ُتِطْعُهاماَ إِلاَ ا لاَْيساَ لاَكاَ بِِه ِعْلٌم فاَ كاَ ِب ماَ اكاَ لُِتللرْشِ للداَ اهاَ إِن جاَ واَ
بِّكاَ  ن رَّ اء ناَرْصٌ مِّ لاَئِن جاَ ِ واَ اِب اهللَّ للذاَ عاَ ةاَ النَّاِس كاَ لاَ ِفْتناَ عاَ ِ جاَ ا ُأوِذياَ يِف اهللَّ إِذاَ ِ فاَ ا بِاهللَّ نَّ للن ياَُقوُل آماَ ِمناَ النَّاِس ماَ احِلِللنياَ }العنكبوت/9{ واَ ُهللْم يِف الصَّ نَّ ُنْدِخلاَ لاَ
الاَ  قاَ نَّ امْلُناَاِفِقنياَ }العنكبوت/11{ واَ ماَ ْعلاَ ياَ لاَ ُنوا واَ ِذيناَ آماَ ُ الَّ نَّ اهللَّ ماَ ْعلاَ ياَ لاَ نِياَ }العنكبوت/10{ واَ املاَ ماَ باِماَ يِف ُصُدوِر اْلعاَ ْعلاَ ُ بِأاَ لاَْيساَ اهللَّ ُكْم أاَواَ عاَ ا ماَ ا ُكنَّ ياَُقوُلنَّ إِنَّ لاَ
ياَْحِمُلنَّ  لاَ اِذُبللوناَ }العنكبوت/12{ واَ ْم لاَكاَ ُ ٍء إِنَّ ْ ن شاَ اياَاُهم مِّ طاَ اِمِلنياَ ِمْن خاَ للا ُهم بِحاَ ماَ اياَاُكْم واَ طاَ ْلناَْحِمْل خاَ ناَا واَ للبِيلاَ بُِعوا ساَ ُنوا اتَّ ِذيناَ آماَ ُروا لِلَّ فاَ ِذيللناَ كاَ الَّ
ِسنياَ  ْ ٍة إاِلَّ خاَ للناَ بِثاَ ِفيِهْم أاَْلفاَ ساَ لاَ ْوِمِه فاَ ناَا ُنوًحا إىِلاَ قاَ لللْ ْد أاَْرساَ قاَ لاَ وناَ }العنكبوت/13{ واَ ُ اُنوا ياَْفرتاَ امَّ كاَ ِة عاَ ُلنَّ ياَْوماَ اْلِقياَاماَ ُيْسللأاَ لاَ اهِلِْم واَ ْثقاَ عاَ أاَ ااًل مَّ ْثقاَ أاَ ْم واَ ُ اهلاَ ْثقاَ أاَ

امِلُوناَ }العنكبوت/14{  ُهْم ظاَ اُن واَ وفاَ ُهُم الطُّ ذاَ أاَخاَ اًما فاَ عاَ
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 التي تبحث عنها االسرة البنائها

اسرة ومجتمع



• المرجعية العليا تدعو لرفع معاناة النازحين
دعا ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربالئي شيوَخ ووجهاء 
عشائر العراق الى  الحفاظ على النسيج االجتماعي وتحمل المسؤولية وعدم 
ابناء  النازحين النهم  التنصل عنها، مؤكدا على ضرورة االحساس بمعاناة 

البلد، وعلى الجميع من موقعه ان يساهم في حلِّ معاناتهم«.
أخبار
ومتابعات

•  )73( مليار دينار يمنحها  البنك المركزي العراقي إلنشاء مشاريع قطاعية .

استقبل سامحة السيد السيستاين )دام ظّله( السيد) كريم خان( املستشار الاص ورئيس 
الفريق التابع لألمم املتحدة للتحقيق حول جرائم )داعش( ومجع االدلة بشأنا، والسيدة 
الفريق  هذا  بتشكيل  السيد  سامحة  ورّحب  للفريق،  القانونية  البرية  الوري(  )نيكول 
االمي وأّكد عىل امهية توثيق جرائم داعش - كام تم توثيق جرائم النازيني - ورضورة 
حماسبة مرتكبيها وتعريف العامل بمدى خطورة هذه الفئة االرهابية عىل االنسانية عامة.                                                    
وطالب سامحته ببذل مزيد من االهتامم باجلرائم البشعة التي استهدفت مكونات معّينة 
كاليزيديني يف سنجار واملسيحيني يف املوصل والرتكامن يف تلعفر، وال سيام جرائم سبي 

النساء وبيعهن واغتصاهبن. 
وشدد سامحته عىل امهية محاية الشهود الذين يتعاونون مع الفريق الدول بإبعاد املخاطر 
ظاهرة  غري  عنارص  فيها  توجد  تزال  ال  التي  املناطق  يف  يسكنون  الذين  سيام  وال  عنهم 

للتنظيم االرهاب. 
ترضرت  التي  االماكن  يف  االوضللاع  بتطبيع  االهتامم  الللرضوري  من  ان  سامحته  وذكر 
باحلرب وإعادة النازحني اىل مناطقهم بعد اعامرها وتوفري الدمات فيها، وقال سامحته 
ان هذا وان كان واجب احلكومة العراقية ولكن عىل املجتمع الدول مساعدهتا يف انجازه.

املصدر : موقع مكتب السيد عيل احلسيني السيستاين)دام ظّله( 

نّفذ اللواء الثاين باحلشد الشعبي مع القوات االمنية، عملية استباقية يف بادية النجف االرشف.
وقال موفد اعام احلشد الشعبي ان قوة مشرتكة من اللواء الثاين باحلشد الشعبي ومديرية افواج الطوارئ ومديرية خمابرات النجف 
االرشف نّفذت عملية امنية بناًء عىل معلومات استخباراتية دقيقة شملت حمور بادية النجف باجتاه الشامل الغرب وبعمق 75 كم يف 

الصحراء. وأضاف املوفد ان، العملية حققت اهدافها املرسومة هلا  من قبل القيادة ويف وقت قيايس.
ويذكر ان قوة كبرية من اللواء الثاين باحلشد شعبي ترابط يف منطقة بادية النجف االرشف وبعمق  35 كم يف  ابراج املراقبة والندق 

االمني عىل امتداد خط عرض يصل ألكثر من 80 كم وباالشرتاك مع القوات االمنية حلامية املحافظة املقدسة.

سماحة السيد السيستاني  )دام ظّله الوارف( 
يستقبل رئيس الفريق األممي للتحقيق في جرائم )داعش(

الحشد والقوات االمنية ينّفذان عملية استباقية في بادية النجف االشرف
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• )بيتر مايكل تاوبر( وزير الدولة البرلماني في وزارة الدفاع األلمانية:
ان المانيا بكافة شركاتها ومؤسساتها التجارية والصناعية واالقتصادية حريصة 
على دعم العراق وشركاته االنتاجية والصناعية حكومية ومحلية اضافة الى دعم 

الملفات المهمة التي تتعلق باألمن واالعمار .

• )50%( م��ن مخصص��ات مجل��س ال��وزراء ف��ي الموازن��ة الى مؤسس��تي الش��هداء والس��جناء 
السياسيين، حسب موافقة اللجنة المالية النيابية.

الدول  باختيار عروض مهرجان احلسيني الصغري  املشاهدة  املقدسة بدء جلنة  العتبة احلسينية  الطفولة يف  اعلن قسم رعاية وتنمية 
مضيفا  املهرجان،  مدير  احلسناوي(  )حممد  ذلك  املقبل.أكد  آذار  مطلع  فعالياته  تنطلق  ان  واملقرر  الامسة،  بدورته  الطفل  ملرسح 
قامت جلنة من ذوي الربة واالختصاص يف مرسح الطفل  بمشاهدة العروض وبدأت باختيار العروض العربية والعاملية والعراقية 

املشاركة يف املهرجان وسيتم اعان اسامء الفرق قريبا.
وأوضح احلسناوي، ان ادارة املهرجان حترص عىل تقديم مشاركة نوعية للفرق وفق االشرتاطات االحرتافية ملرسح الطفل لتنمية 
قدرات الطفل الذهنية والعقلية والبداعية. منوها اىل ان الدورة الامسة ستكون بشكل خمتلف متامًا عن الدورات االربع املاضية 
من ناحية التنظيم والعام والعروض واختيار اللجان التحكيمية والنقدية.مشريا اىل ان اهلدف من املهرجان هو بث القيم الرتبوية 

واألخاقية عن طريق وسيلة املرسح كونا ذات تأثري كبري عىل االطفال.

نفذ اللواء 11 لواء عيل االكرب)عليه السام( يف احلشد الشعبي عملية 
امنية يف منطقة البحريات بقضاء جرف النرص شامل بابل ضمن املرحلة 

الثانية لتطهري املنطقة.
للحشد  االوسط  الفرات  عمليات  قائد  احلمداين(  )عيل  اللواء  وقال 
الشعبي وأمر لواء عيل االكرب)عليه السام ان قطعات لواء عيل االكرب 
قيادة  يف  املغاوير  لواء  بمشاركة  واالستخباري  اهلنديس  اجلهد  مع 
عمليات الفرات االوسط وفوج من طوارئ رشطة بابل نفذت املرحلة 
العملية اسفرت عن  البحريات.مؤكدا ان  الثانية لعملية تطهري منطقة 
معدة  قديمة  وصواريخ  سيفور  وبراميل  ناسفة  عبوات  عىل  العثور 
لإلطاق، وعدد من االنفاق متت معاجلتها وردمها، فضا عن تأمني 

املنطقة بشكل كامل دون اية خسائر للقطعات املشاركة.

العتبة الحسينية المقدسة ُتطلق مهرجانا دوليا لمسرح االطفال 

لواء علي االكبر ينّفذ عملية تطهير منطقة البحيرات  
)عليه السالم(
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الرأفُة والتأسّي بين الكبير والصغير
وقد  السام(  )عليه  املؤمنني  ألمري  كام  من 
عنونه الرشيف الريض )رضوان اهلل عليه( بأنُه 

كام يف التآلف..
طبعًا اأُللفة بني املؤمنني او اأُللفة يف املجتمع 
مقابل البغضاء ومقابل الشحناء، واأُللفة حالة 
من الُرقّي االخاقي ان االنسان تارة يدعو اىل 
اآلخرين..  يألف  ان  يستطيع  لكنه ال  األلفة، 
ولِطباعِه  عنُه،  الناس  ولُِنفرة  ُخِلقِه،  لضيق 
االنسان  ولذا  اآلخرين،  مع  تنسجم  ال  التي 
قد يعيش يف املجتمع، لكن يرى نفسُه وحيدًا، 
واملشكلة ليست يف املجتمع قد تكون امُلشكلة 
عندُه هو يتكرّب عىل الناس او ُيصاب بغرور او 
ال  بالنتيجة  اآلخرين،  من  أفضل  نفسُه  يرى 
االخرين  ان  كام  اآلخرين،  يألف  ان  يستطيع 
ان  وطبعًا  يألفوه..  ان  ايضًا  يستطيعون  ال 
واقعًا  بالناس  التآلف  وطريق  الناس،  مداراة 

من الصفات املمدوحة جدًا..
سأقرأ هذا النص املبارك ألمري املؤمنني )عليه 
قد  التي  املداخات  بعض  وعندي  السام(، 
ُقلنا  نستعني هبا..  قال )سام اهلل عليه( وكام 
عليه(  تعاىل  اهلل  الريّض)رضوان  الرشيف  إّن 
احلّث  التآلف،  باحلّث عىل  عنها  عنونا وعرّب 
أي الرغبة يف اليشء، أحّثك عىل هذا األمر.. 
قال)عليه  ما  مجلة  من  فيه،  أرّغللبللك  يعني 
السام(: )ليتأسَّ صغرُيكم بكبرِيكم، ولريأْف 

كبرُيكم بصغرِيكم(.
املؤمنني  أمري  من  املبارك  التعبري  هذا  الحظوا 

يف هذه الفقرة املهّمة، قال: )ولريأْف(، حقيقًة 
الرمحة  الرمحة، وهذه  الرأفة حالٌة من حاالت 
الشاهد  وهذا  بشاهٍد،  عنها  نستشهد  لعّلنا 
عندما  الطري  الحظوا  يستعمله،  أيضًا  القرآن 
الطري  هلللذا  تللرّصف  هناك  صللغللاره،  اىل  يللأيت 
اآلفاق،  يف  نرى  أن  مأمورون  إخواين  ونحن 
أّن اهلل تعاىل جعل الدنيا وما فيها عربًة نستفيد 
تللارًة  الطري  حركة  ياحظ  النللسللان  منها، 
حالٍة  يف  وتارًة  نفسه،  عن  يدافع  وتارًة  يأكل 
من  حالٌة  بصغاره،  يرأف  جتده  احلاالت  من 
عىل  يتحّنن  أّنه  فيه  تعاىل  اهلل  أودعها  الغريزة 
هذه  يضّم  أن  ُيللاول  يصنع؟  مللاذا  صغاره، 
يعرّب  الكريم  القرآن  جناحه،  حتت  الصغار 
 ،) كاَ ناَاحاَ اْخِفْض جاَ عن هذه املفردة فيقول: )واَ
الرأفة،  مع  التذّلل  عن  عبارٌة  اجلناح  خفض 
ْن يرأُف  حالٌة من التذّلل مع الشفقة، وعادًة ماَ
يفهم  حّتى  كبريًا  يكن  مل  الصغري  الكبري،  هو 
بالصغري،  يرأُف  الذي  هو  الكبري  إّنام  الرأفة، 

والذي يتاج اىل الرأفة هو الصغري.
أّن  عىل  ينّبه  الللسللام(  املؤمنني)عليه  أمللرُي 
مقّومات،  له  تكون  أن  الُبللّد  التآلف  هللذا 
عىل  يرأف  أن  الُبللدّ  كبرينا  إّن  مقّوماته  ومن 
تذّلل  له  ويكون  يتذّلل  أن  الُبللدّ  صغرينا، 
هذا  الشفقة،  وتذّلل  الرأفة  وتذّلل  العطوف 
ولذلك  فقط،  بولدي  عاقة  له  ليست  األمر 
 ،) لِْلُمْؤِمننِياَ كاَ  ناَاحاَ جاَ اْخِفْض  )واَ تشري  اآلية 
اجلناح  نخفض  وجيعلنا  معنا  يتحّدث  القرآن 
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ناَاحاَ  اماَ جاَ ُ اْخِفْض هلاَ آلبائنا كام يف اآلية الرشيفة )واَ
هناك  أّن  تبنّي  املفردات  هذه  ِة(،  مْحاَ الرَّ ِمناَ  لِّ  الذُّ
يللرأف،  أن  النسان  داخللل  يف  غريزّية  حاجة 
املقّدس هو  الشارُع  به  اهتّم  نعم.. هناك عنواٌن 
عنواُن األب وعنوان األم، هذا ليست له عاقة 
بالصغر والكرب، إّنام له عاقٌة بالنسب.. نسبتي 
اىل زيد أيّن ولده ونسبته ل أّنه أب، ما هي القيمة 
اماَ  ُ اْخِفْض هلاَ الرتبوّية؟ الشارع املقّدس يقول: )واَ
(، وللنبّي)صىّل اهلل عليه وآله( يقول:  لِّ ناَاحاَ الذُّ جاَ
(، والنبّي)صىّل اهلل  كاَ لِْلُمْؤِمننِياَ ناَاحاَ اْخِفْض جاَ )واَ
عليه وآله( قّمة يف كّل الفضائل، والقرآن الكريم 
يمّجد النبّي يف أكثر من آية حّتى أصبحت هذه 
الشواهد،  من  ِظيٍم(  عاَ ُخُلٍق   ٰ ىلاَ لاَعاَ إِنَّللكاَ  )واَ اآلية 
التي كلٌّ مّنا يستعني هبا يف الطالة عىل بعض 

ما للنبّي)صىّل اهلل عليه وآله( من صفات..
نحن إخواين يف الواقع عندنا أزمة حقيقّية وهي 
هبا  نعرتف  نحن  أزمللة  عندنا  األخللاق،  أزمللة 
هي  واقعًا  لكن  متعّددة  مناشئ  املنشأ؟  هو  فام 
أزمة، مسألة السام مثًا مع الروايات املتعّددة 
مّنا  الكثري  لكّن  السام،  إفشاء  يف  والكثرية 
لألسف ال ُيسن السام وال ُيسن رّد السام، 
هلا  ليست  لكن  بتحّية  يّييك  بيننا  واقعٌة  هذه 
ال  النسان  أّن  عىل  التعّود  هذا  بثقافتنا،  عاقة 
جيعُل  هذا  جمتمعًا  ويبني  جمتمع  ضمن  يعيش 
أصبح  أصللًا،  تآلف  يوجد  ال  تفّككًا،  هناك 
أكسب  ماذا  املاّدة،  بقضّية  فقط  يفّكرون  الناس 
فأنت صديق، ماذا أخرس فأنت عدّو، وهذه ثقافٌة 
أجنبّية وثقافٌة باطلة وثقافٌة بعيدة، وال أحد مّنا 
احلالة  هي  النشاز  احلالُة  فأصبحت  ذلك،  ُينكر 
ترّصفاٍت  من  نستوحش  ال  أصبحنا  السائدة، 
دخيلة علينا، ملاذا؟ لكثرهتا، وطبعًا عندما تشيع 
هذه احلالة فالذي يتكّلم ويريد أن ُيرجع الناس 
اىل أن متيش عىل رجليها بعد أن كانت متيش عىل 

كامه  سيكون  رأسللهللا، 
كللامللًا أجللنللبللّيللًا، وكللامللًا 
بعيدًا، وكامًا غري مرغوٍب 
الطاقة  اأُللللفللة  هللذه  فيه، 

عليه(  اهلل  املؤمنني)سام  أمللريُ  اهلائلة 
تربوّية  اأُلمور  هذه  أّن  اىل  نظرنا  ُيلفت 

فحافظوا عليها، اهتّموا هبا ليتأّسى هذا الصغري 
وأيضًا  منه،  يتعّلم  أسوة حسنة  ويأخذه  بالكبري 
أن  فقط  الصغري  نحّمل  ال  أن  مبادلة  العملّية 
مسؤولّية  الكبري  عىل  وإّنام  ال..  بالكبري،  يتأسى 
ُيظهر  وأن  يرأف  أن  وهي  أعظم  لعّلها  أخرى 
حالة الشفقة، وإذا أساء الصغري عليه أن يوّجه 
الُبّد  النسان  أّن  الغرض  هادئة،  نصيحًة  له 
إخواين  الشفقة  يتعامل،  كيف  نفسه  يؤّهل  أن 
الرأفة  تلك  اىل  سنحتاج  ألّننا  مطلوبة  والرأفة 
الشفقة  فيه  تنعدم  وقٍت  يف  والرمحة  والشفقة 
كّاً  ألّن  أحد،  كّل  عن  والرمحة  أحد،  كّل  عن 
مّنا يتاج هذه الرمحة، أال وهو ذلك اليوم الذي 
تشخص فيه األبصار، كلٌّ مّنا سُيحّدق وينتظر 

رمحة اهلل تبارك وتعاىل لتنقذه من ذلك اهلول..
)...وال  السام(:  املؤمنني)عليه  أمرُي  قال  ثّم 
الوقُت  تكونوا كُجفاة اجلاهلّية(، عىل كّل حاٍل 
قد يدركنا، نسأله سبحانه وتعاىل أن يمّن علينا 
كام  مّنا،  وتقّبل  لنا  اغفر  اللهم  والعافية،  بالسرت 
نسأله تبارك وتعاىل أن يوّفق أبناءنا اىل أن يتأّسوا 
يعطفوا  أن  األعلللّزاء  الكبار  ويوّفق  بالكبار، 
ويتحّننوا دائاًم عىل الصغار وأن يرأفوا هبم، هذه 
كلمة )الرأفة( فيها إيقاٌع خاّص -إخواين- هي 

الرأفة رأفة لكّن هذا اللفظ فيه مدلول خاص.
الرحيم  فهو  برمحته  يرمحنا  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
أن  دعوانا  وآخر  الللرؤوف،  فهو  بنا  يرأف  وأن 
احلمد هلل رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل حممٍد وآله 

الطّيبني الطاهرين.
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من  سابقًا  بّيناه  ملا  امتامًا  اخللوايت  اخللويت 
االهتامم  وهذا  بللاألرسة،  االهتامم  البدّية 
من  أو  الكريم  األب  جانب  من  سللواء 
وقلنا  األكرب،  االخ  من  او  الكريمة  األم 
انللُه البللد مللن احلللفللاظ عللىل هللذا الكيان 
وهو كيان االرسة.. ملا له من دخل كبري، 
عموم  عىل  سلبية  او  اجيابية  وانعكاسات 

املجتمع.
الزاد  ان  اىل  النظر  الفات  وايضًا البد من 
املعنوي ال يقّل أمهية، إن مل يكن أكثر من 
الزاد املادي، ولذلك كانت مسألة الرتبية 
اليها  ندباَ  التي  املسائل  من  الصحيحة 
عليها  حللّث  وايللضللًا  جهة،  من  الللشللارع 
املصلحون عىل ان البد ان تتامسك ااُلرس 

وفق قواعد سلوكية حمددة.
ذكرنا  ما  وحسب  اليوم  الكام  وُنللتللّم 
االن  احتدث  وانا  املؤثرات،  ان  وسنذكر 
عمليًا يف جمتمعنا القائم ان املؤثرات ثاث 

احلاالت  هذه  من  يتفرع  وقد  حللاالت، 
بعض الفروع:

احلالة االوىل : حالة ااُلرسة بنفسها يعني 
مؤثرات عىل الرتبية.

احلالة الثانية: هي حالة املدرسة.
احلالة الثالثة: هي حالة اجلو العام.

كل  ان  حرضاتكم  عىل  خيفى  ال  وطبعًا 
رشح  اىل  حتتاج  الثاث  هذه  من  واحللدة 
اىل  نشري  لكننا  طويل،  كام  واىل  مفّصل 
بللرؤوس  أشبه  بشكل  هبا  ونحيط  ذلللك 

مطالب.
أما بالنسبة لألرسة فقد تكلمنا سابقًا بأن 
االرسة،  رّب  ُملقاة عىل  حقيقة  املسؤولية 
عىل  تكون  مسؤولية  وهناك  وظيفة  هناك 
عليه  حتّتم  املسؤولية  وهذه  االرسة،  رّب 

ان ُينتج ارسة سليمة.
اما بالنسبة للمدرسة مل نتكلم عنها بشكل 
املعلم يف  مفّصل سابقًا، وانام ذكرنا أمهية 

تنشئة اجليل، وهي عملية مشرتكة ما بني 
معلم  نقول  وعندما  العام،  بعنوانه  املعلم 
ال نقصد التعبري الدارج املعلم يف االبتدائية 
يسمى معلام يف املتوسطة والثانوية يسمى 
تبدأ  التعليمية  العملية  وإنام  ال  مدرسا.. 

من رياض االطفال اىل اجلامعات..
الذي ُيامرس العملية التعليمية عرّبنا عنها 
باملدرسة.. والشك هذه مسؤولية تشرتك 
فيها االرسة اضافة اىل املعلم.. ولعّل هذا 
فيه  ألن  آخللر  وقللت  اىل  يؤّجل  احلديث 

بعض التفاصيل الكثرية.
الوضع الثالث او املؤّثر الثالث وهو اجلو 
األرسة  إطللار  خللارج  يكون  الللذي  العام 

وخارج اطار املدرسة..
الشك ان الولد او البنت عندهم اوقات 
ان  صللح  لللو  املؤسستني  هللاتللني  خلللارج 
خارج  يعني  مؤسسة،  االرسة  عىل  ُنطلق 
االرسة عنده وقت وخارج املدرسة ايضًا 

السيُد الصافي يبّين الفرق بين الحرية وبين الفوضى، 

ويحّمل الجميع مسؤولة الحفاظ على كيان األسرة

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

في 18/ جمادي االول/1440هـ الموافق 2019/1/25م، تحدث قائال:
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عندُه وقت.. حقيقة ما يمر به جمتمعنا يف 
وانا  جدًا،  خطري  موضوع  هو  العام  اجلو 
ان  حرضاتكم  مللع  تكلمت  وان  سبق 
اهله  ويرى  جمتمعه  يرى  عندما  االنسان 
ما  بمقدار  يسعى  ان  عليه  اوالده  ويرى 
احللول،  ويبنّي  املشاكل  يبنّي  ان  يستطيع 
االنسان  مسؤوليته..  يف  كٌل  أعتقد  وهذا 
الكام  وظيفته  ان  احلللاالت  بعض  يف 
وظيفته  يكون  من  وهناك  الطاب،  او 
القرار، وهناك وظيفة عامة.. هي وظيفة 
تتبنى  بينهم  فيام  الناس  يعني  جمتمعية 
تسمح  ال  دة  حمللدّ سلوكيات  عىل  وتتفق 
باخرتاق هذه السلوكيات وهذه مسؤولية 

جمتمعية عامة ال ُيعفى منها أي احد..
املقصود من اجلو العام هي حالة الفوىض 
التي نعيشها، الحظوا هناك فارق اخواين 
باآلخر..  احدمها  التبس  قد  أمرين  بني 

فارق بني احلرية وبني الفوىض.
احلرية حتى تكون حرية حتتاج اىل انظمة 
وقوانني وهذه القوانني حتافظ عىل احلرية، 
ال تعني احلرية ان االنسان يفعل كيفام يلو 
له، ال يوجد هكذا منطق حتى يف رشيعة 
له..  يلو  كام  يفعل  االنسان  ان  الغاب 
أي شء يأيت يف مزاجه ان يفعله بدعوى 
يوجد هذا  ليست حرية ال  احلرية!! هذه 
احلال يف مجيع انظمة العامل انا مطّلع عندما 
اقول ذلك انا مطّلع  عىل بعض الدساتري 

يوجد  ال  للدول  العامة  القوانني  وبعض 
فيها هكذا نص، عندما يأتون اىل تعريف 
احلرية ال يقولون ان االنسان يفعل كيفام 
نص  هكذا  يوجد  ال  له،  يلو  وكام  شاء 
هذه  ضوابط  هناك  توجد  احلرية  وانللام 
الضوابط حتدد املسموح به وغري املسموح 

به، وتبقى هي يف اطار احلرية..
ليس من حق احد االن ان يوقف سيارته 
يوقف سيارته  ان  داري،  باب  أمام   ً مثا 
حقه  من  ليس  العام..  الشارع  وسط  يف 
ان  يمكن  ال  عليه  تعرتض  الُكل  ذلك، 
احلرية..  بمقتىض  ذلك  افعل  اين  يقول 
ليست  هذه  له  تقول  منُه  تسخر  الناس 
تعّد  هذا  للعبارة  التفتوا  تعّد  هذا  حرّية 
عىل املصالح العامة.. اذا صار تعّديا عىل 
العامة برزت عندنا حالة مقابلة  املصالح 
الفوىض  الفوىض..  حالة  وهي  للحرية 
هي عدم نظام وعدم قوانني وعدم رعاية 
أي شء، نحن اآلن ما يؤسف لُه نعيش 
حالة  يف  نعيش  اننا  ونتخيل  فوىض  حالة 
حرية واألمر بينهام بعيد وبون شاسع بني 

هذه وبني هذه..
من  قضية  عن  اخللواين  اتكلم  انللا  طبعًا 
الذي  من  تكليفه..  يعرف  عنها  املسؤول 
يعرف  فيه  نحن  ما  اىل  املجتمع  أوصللل 
انه البد  منُه  الذي خُياف  اليشء  تكليفه.. 
ان تكون لنا كمجتمع حصانة جمتمعية متنع 

االنزالق، وتقف حائاً  أمام السلوكيات 
املنحرفة.. اذا املجتمع فقداَ حصانتُه وقعنا 
اهلل  يشاء  ان  اال  منُه  نخرج  ال  حمذور  يف 
اجلميع  مسؤولية  احلصانة  وهذه  تعاىل، 
الشارع ال يق  ان اميش يف  هناك حق ل 
، لك حق ان متيش يف  لك ان تعتدي عيلَّ
اعتدي عليك، لك  ان  الشارع ال يق ل 
حق ان تسكن يف مكان خاص ال يق ل 
ان اعتدي عليك، انا كُأرسة كأب ل حق 
يأيت  ان  أسمح  ال  بطريقة  ولدي  ُارّب  ان 
احد يعاكس تربيتي لولدي، انا كأب اريد 
ُاريد الفوىض،  انا ال  احلرية وفق ضوابط 
عىل  اعتدي  وال  نفيس  احللرتم  انني  كام 
يرتم  ان  االخر  عىل  البد  ايضًا  االخرين 
اخواين  ولذلك   ، عيلَّ يعتدي  وال  نفسه 
انام اكرر هذا املوضوع يف اكثر من مناسبة 

لطورة ما أرى..
وله  حللضللارة  وللله  قيم  للله  جمتمع  نحن 
خيتلط  عندما  اعللللراف..  وللله  ضللوابللط 
احدمها باآلخر تتحول اىل فوىض.. علينا 
وفق  باحلرية  نتمسك  الفوىض..  ُننكر  ان 

ضوابط لكن ان ُننكر الفوىض..
فانا  ألن  هُتدد  بكاملها  ُارسة  أو  انسان 
هذه  هُتدد  تقعد  وال  الدنيا  تقوم  جتللاوز، 
اأُلرسة وُترّحل ومئة مرة ُكتبت تعهدات 
قائام  التهديد  االن  ويبقى  وُمللذكللرات 
ان  من  خوفًا  يلتفت  خائفا  هللذا  وجتللد 

السيُد الصافي يبّين الفرق بين الحرية وبين الفوضى، 

ويحّمل الجميع مسؤولة الحفاظ على كيان األسرة
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منُه ويقتله.. أي عاقة  احد ويقتّص  يراه 
هذا باحلرية؟! هذه فوىض.. ولدي اتعب 
عليه ، املدرس يتعب عليِه يذهب اىل اجلو 
بزعم  ملللاذا؟!  ُمرعب  بيشء  ويللأيت  العام 
هناك  فوىض  حرية..  ليست  هذه  احلرية! 
فوىض من املسؤول عنها من يتحمل هذه 
من  انا  ويقول  شجاعًا  ويكون  املسؤولية 
عاقة  لذلك  ليس  الفوىض..  اىل  سعيت 

باحلرية اصاً  احلرية فيها ضوابط..
ال  املتحرّض  العامل  دول  اىل  االن  انظروا 
حضارة  ابناء  نحن  عندنا  كام  شيئًا  جتدون 
وابناء قيم وابناء اصول وكل هذه االمور 
علينا  احللللاالت  بعض  يف  مللللاذا؟  عندنا 
عىل  تؤّثر  بللدأت  وهللذه  بفوىض  نقبل  ان 
وتشكو  اآلبللاء  يشكو  كبرية،  سلوكيات 
ماذا  يقولون..  أوالدنللا  انقذوا  االمهات 
شء  كل  واذا  ونرّب  نتعب  نحن  نفعل؟! 
مبذولة  احلديثة  الوسائل  كل  أمامه  ُمباحا 
نسيطر  ال  أصبحنا  مراهق  وهذا  أمامُه.. 
هل  برّبك  احلرية!!  بدعوى  اوالدنللا  عىل 
اؤكد  انللا  فللوىض؟!  حالة  أم  حرّية  هللذه 
الكام عىل غري  ُيفهم  املعنى حتى ال  هذا 
نحن  احلرّية،  ُنريد  نحن  احلرية  ُنلقيه..  ما 
ُنريد احلرية  خرجنا من وضع مل نر احلرية 

لكن فرق بني ان تكون هناك فوىض عارمة 
هذه  بزعم  وُنظم  وقوانني  حدود  هلا  ليس 
ااُلرس  وبدأت  ينفرون  االبناء  بدأ  حرية.. 
والعامل  تشتكي  اأُلرس  وبللدأت  تتفكك 
جيد  بعضهم  مللللاذا؟!  تتفرج،  والللنللاس 
اذا  يرى  والبعض  يتكلم،  ان  يف  صعوبة 
تكلم ال توجد آذان صاغية، والبعض يرى 
يتحّمل..  ان  عليه  وهو  اأُلرس  يف  انيارا 
املسائل  ارى  انا  اخواين  صحيح  غري  هذا 
بني  كبري  فللرق  ُهناك  تظهر،  ما  غري  عىل 
من  الكثري  هناك  الفوىض  وبللني  احلرية 
اىل  حتللتللاج  فللوىض  يف  هللي  االن  االملللور 
تتحول  حتى  ُنظم  سن  اىل  وحتتاج  تقنني، 
كمجتمع  املجتمع  حرية،  اىل  الفوىض 
حصانة  أكرب  ألن  دوره،  يامرس  ان  عليه 
ُكنا  املجتمعية،  احلصانة  حصانة  وأفضل 
نسمع ونحن ِصغار اذا ترّصف احدنا وهو 
صغري ُيقال له هذا عيب، هذا ال يمكن ان 
به، هذا غري مقبول، وذكرنا قبل  تترصف 
اشهر بعض املصطلحات بدأت تتفي اذا 

ظهرت تظهر خجىل ملاذا؟!
جمتمعه  يللب  ال  اخلللواين  احللد  يوجد  ال 
املجتمع  هذا  بشيبات  نفخر  بل  وناسُه.. 
بكل  ونفخر  بشبابنا،  ونفخر  املللبللارك، 

البلد، فعلينا بمقتىض ذلك ان  وجود هذا 
املجتمع،  هذا  عىل  نحافظ  ان  اىل  نسعى 
نتحسس  ال  فوىض  نتحسس  اننا  ونبنّي 
حرّية والفارق بينهام كبري.. من املسؤول؟! 
من  االسئلة..  هذه  عىل  االجابة  سأترك 
نحُن  ما  يتحمل  من  ذلك؟  عن  املسؤول 

فيه؟! 
إنام اثرُت هذا املوضوع وفيه ما فيه وحتت 
الرماد نار لصعوبة اخواين صعوبة الوضع 
عندما ينهار - ال قّدر اهلل - البناء االرسي 

والبناء املجتمعي..
هبذا  اهتموا  لخوانه  اخ  ودعللوة  الرجاء 
أحد،  من  ُتعفى  ال  املسؤولية  املوضوع 
عىل  وحافظوا  املجتمع،  عللىل  حافظوا 
اصول املجتمع.. حافظوا عىل ِقيم املجتمع 
تعّودوا  ال  اتفق،  كيفام  األمللر  ترتكوا  ال 
عىل  عّودوهم  الفوىض..  عىل  اوالدكللم 

احلرّية ضمن ضوابط البد ان تكون..
مِلا  وايديكم  بأيدينا  يأخذ  ان  اهلل  نسأل 
بلدنا  يفظ  وان  واآلخرة،  الدنيا  خري  فيه 
ان  دعوانا  وآخللر  سللوء،  كل  من  وشعبنا 
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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)ج2(ما الفائدة من اآلية المنسوخة ؟ 

النقطة الرابعة : ما الفائدة من اآلية املنسوخة؟
سئل االمام عيل )عليه السام( عن الناسخ واملنسوخ ؟ فقال : ) ان اهلل تبارك وتعاىل بعث رسوله )صىل اهلل عليه وآله( بالرأفة والرمحة 
فكان من رأفته ورمحته أنه مل ينقل قومه يف أول نبوته عن عادهتم حتى استحكم االسام يف قلوهبم وحّلت الرشيعة يف صدروهم فكان 
من رشيعتهم يف اجلاهلية أّن املرأة إذا زنت حبست يف بيت وأقيم بأودها حتى يأتيها املوت, وإذا زنى الرجل نفوه من جمالسهم وشتموه 

وآذوه وعرّيوه ومل يكونوا يعرفون غري هذا .
فقال اهلل تعاىل يف أول االسام : )) والايت يأتني الفاحشة من نسائكم ... فأمسكوهن يف البيوت حتى يتوفيهن املوت أو جيعل اهلل هلن 

سبيا * واللذان يأتيانا منكم فآذومها فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهام إّن اهلل كان توابًا رحيام (( )النساء 15 ل 16( .
فلام كثر املسلمون وقووا وأستوحشوا أمر اجلاهلية أنزل اهلل تعاىل : )) الزانية والزاين فاجلدوا كّل واحد منهام مائة جلدة ... (( )النور 

:2(, فنسخت هذه اآلية آية احلبس واألذى .
يظهر من هذه الرواية أن هناك مصلحة إهلية اقتضت تغيري احلكم تدرجييًا .

ومنها : بيان عظمة وقدرة الباري عزوجل عىل تغيري احلكم مع وجود مصلحة مؤقتة يف كا احلكمني, ولكن يف احلكم األول كانت 
مصلحة موقتة, ويف احلكم الثاين كانت املصلحة دائمية, وكا املصلحتني كانتا بنفع املؤمنني .

ومنها : اظهار باغتها وإعجازها وغري ذلك .
ولربام هنالك سائل يسأل عن عدد االيات املنسوخة والناسخة يف القرآن الكريم ، واالجابة عن هذا السؤال هو حمل خاف فهنالك 
اعتبارات ومعايري يعتمدها البعض ال يعتمدها االخر فتكون االجابة غري متفق عليها مثا  فقد بالغ أبو جعفر النحاس عندما عدها 

)138( آية منسوخة.
اال ان السيد الوئي قدس رسه من خال )36( آية ما أدعي فيها النسخ أنكر صحة نسبة النسخ هلا سوى آية واحدة قال بثبوت نسخها 

وهي آية النجوى ، فراجع ملزيد من اليضاح يف كتاب )البيان يف تفسري القرآن( للسيد الوئي  حتت عنوان النسخ يف القرآن.
وتعد  االيات املنسوخة دليا وتارخيا حلقبة زمنية عاشها االسام من حيث معرفة ظروفهم وعاداهتم وتقاليدهم وعىل ضوئها عالج 
القران الكريم تلك االمور بشكل تدرجيي حتى استطاع ان يرتقي باالمة االسامية يف ارقى صورها من حيث الثقافة بكل جماالت 

احلياة وال زالت حتى عرصنا احلارص حمل اهتامم ودراسة وتطبيق واشادة .
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كتب تحتوي على أسماء مباركة

السؤال : هل يجب قراءة القرآن بالتجويد واحكامه ؟
الجواب : ال يجب .

السؤال : هل يجب السجود عندما يقرأ االنسان
 آية السجدة الواجبة بالنظر اليها دون التلفظ بها ؟

التخلص  اريد  قرآنية  آيات  فيها  دينية  واوراق  كتب   : السؤال 
منها هل جيوز حرقها سواء أ كانت نجسة ام غري نجسة ؟

اجلواب : ال جيوز احلرق ان كان هتكًا بل مطلقًا عىل األحوط 
وان كانت نجسة وجب تطهريها عىل األحوط وجيوز التخلص 
منها بدفنها يف بر او القائها يف بحر ونحوها أو بإعادة تصنيعها .

أسامء  فيها  املجات  أو  الصحف  أو  األوراق  بعض   : السؤال 
أشخاص وهي مشاهبة ألسامء األنبياء واألئمة ) عليهم الصاة 

والسام ( وقد ُتلقى يف النفايات فهل هذا جائز ؟
اجلواب: إذا ُعّد هتكًا فا جيوز ، واألوىل مجعها وإلقاؤها يف ماء 

جار أو دفنها يف األرض .

السؤال : اعمل يف مكتب للحاسبات ويتطلب عميل طباعة كتب 
حتتوي يف مقدمتها عبارة )بسم اهلل الرمحن الرحيم( او آيات قرآنية 
باقتطاع  اقوم  اتافها كنت  تتبقي نسخ هبا اخطاء وعند  ما  وعادة 
ارميها  ثم  مفهومة  غري  لتصبح  حروف  اىل  تقطيعها  ثم  العبارة 
او دفنها  املاء اجلاري  انه توجد طرائق اخرى كرميها يف  وعلمت 

وكذلك قالوا ل يمكنك ان حترقها،فام هو احلكم ؟
جيوز  وال  كالرتاب  صارت  اذا  اال  التقطيع  يكفي  ال   : اجلللواب 
ان كان هتكًا بل مطلقًا عىل االحوط وجيوز دفعها اىل من  احلرق 
يعيد تصنيعها ان وجد كام جيوز الدفن او االلقاء يف املاء ونحوه من 

غري هتك .

السؤال : بعض األوراق حتمل أسامء اجلالة أو أسامء املعصومني 
)ع( ، وبعض اآليات القرااَنية ، واليتيرس لنا رميها يف البحر أو النهر 
فكيف نصنع هبا ، علاًم بأننا ال ندري أين تذهب أكياس النفايات 

هذه؟ وماذا يصنع هبا ؟
اجلواب: ال جيوز وضعها يف أكياس النفايات ملا يف ذلك من اهلتك 
املواد  ببعض  ولو   ، كتابتها  إزالللة  من  مانع  ال  ولكن   ، والهانة 
جزئيات  اىل  تقطيعها  أو   ، طاهر  مكان  يف  دفنها  أو   ، الكيميائية 

صغرية جدًا كالرتاب .

اهلل  اسم  مس  األكرب  أو  باألصغر  للمحدث  جيوز  هل   : السؤال 
تعاىل أو رسوله)ص( إذا كان مكتوبًا عىل األوراق النقدية ؟

تعاىل  وصفاته  أسامئه  وسائر  اجلالة  اسم  مس  حرمة   : اجلواب 
أسامء  واحلاق  اللزومي  االحتياط  عىل  عندنا  مبنية  املحدث  عىل 
عىل  مبني  ذلك  يف  تعاىل  بأسامئه  واملعصومني)ع(  النبي)ص( 
عىل  منها  املكتوب  بني  ذلك  يف  فرق  وال  االستحباب  االحتياط 
األوراق النقدية وغريها نعم حرمة مس كتابة اآليات القرآنية عىل 
املحدث ثابتة يف غري املكتوب عىل األوراق النقدية وأما فيها فمبنية 

عندنا عىل االحتياط اللزومي .
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السؤال: ما هو تعريف االستصحاب ؟
فيه،  الشك  بعد  باقيًا  السابق  العنوان  أو  احلكم  اعتبار  اجلواب: 
كام لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما مل يتيّقن بكونه عىل وجه 

يوجب الفسق، فتعترب عدالته باقية .
السؤال: ما هو تعريف الستحالة و تغيريالصورة النوعية ؟

يتبدل  كام  آخر عرفًا،  إىل شء  اليشء  تبّدل حقيقة  اجلواب: هو 
؟اجلواب:  االختامر  معنى  ما  السؤال:  ترابًا  األرض  يف  اللحم 

لبس الامر ، وهو ما تسرت به املرأة رأسها .
السؤال: ما املقصود امجاال ؟

نعرفه  أي  إمجااًل  نعلمه  قيل  فإذا  حتديد  دون  من  أي  اجلللواب: 
معرفة غري حمددة ، كام لو علمت أنك مطلوب بامل ألحد رجلني 

ولكنك ال تستطيع حتديده.
السؤال: ما هو تعريف يف حد ذاته ؟

اجلواب: أي بقطع النظر عن العناوين األخرى التي قد تستوجب 
حكاًم آخر مغايرًا حلكمه األصيل .

السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟
يف  ووقوعهم  الناس  افتتان  عامة  بصورة  يوجب  أن  اجلللواب: 

احلرام .
السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟

اجلواب: عدة املرأة التي طلقت طاقًا رجعيًا ، وهي ثاثة أطهار 
إذا كانت حتيض ، وثاثة أشهر إذا كانت ال حتيض وهي يف سن 
من حتيض ، وانتهاء مدة احلمل إذا كانت حامًا. وال عدة عىل 

الصغرية واليائسة وغري املدخول هبا .
السؤال: ماهو املقصود من الرضورة الرافعة للتكليف ؟

 اجلواب: األمرالذي يوجب تركه رضرًا بليغًا بالنفس
 أو املال أو العرض .

السؤال: ما معنى رضر معتد به ؟
اجلواب: أي رضر مهّم يف نظر العرف .

السؤال: ما املقصود من الصورة الصناعية التي هبا قوام املالية ؟
اجلواب: اهليئة الاصة التي من أجلها يبذل الناس املال .

السؤال: ماهو تعريف الشك ؟
األمر  الحتاملني يف  يكون كا  بحيث  األمر  الرتدد يف  اجلواب: 

موردًا الهتامم العقاء .
السؤال: ماهو املقصود من الرشط الضمني والتعهد الضمني ؟

العرف والعقاء،  املعاملة بحسب نظر  اجلواب: أي ما تتضمّنه 
وإن مل يرّصح به يف إنشاء املعاملة، نظري ما نقول يف البيع من أّنه 
يتضّمن تقارب مالية الثمن واملثمن، فإن علم أحدمها بعد ذلك 
أن ما أخذه أقّل مالية عاّم دفعه بكثري، فإّنه يّدعي الغبن، وينقض 

املعاملة، أعتبارًا هبذا الرشط الضمني يف ارتكاز العقاء .
السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة املصداقية ؟

اجلواب: إذا علم املكلف معنى الغناء -مثًا- ولكنه شك يف أن 
هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة 

مصداقية. وال خيكم باحلرمة يف مثل هذه احلالة .
السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة املفهومية ؟

الارجي  املصداق  عىل  العنوان  بانطباق  العلم  عدم  اجلواب: 
عىل  الغناء  صدق  نعلم  مل  لو  كام  العنوان،  حدود  معرفة  لعدم 

صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
السؤال: ما معنى الزوال ؟

اجلواب: حلظة بعد منتصف النهار .
السؤال: ما هو تعريف رد املظامل ؟

متعلق  له حّق مال  نيابة عن من  الفقراء  التصدق عىل  اجلواب: 
بذمة الدافع، وال يمكن الوصول إليه .
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مركز ايواء للعتبة الحسينية المقدسة ...

يجمع النازحين والمتعففين على األلفة والسالم
تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: احمد القريشي

ان تلقى األمان والس���الم بعد الذعر والهلع، ش���يء مفرح ويدخل على قلبك الس���رور، وأن تجد اناس���ا 
يس���تقبلونك بالورد ويشعرونك باهتمامهم بك، يعطيك ان الرسالة االنسانية ال زالت بسالم، وان كان 
ذاك المعي���ن ظاه���را ألخوته وباس���طا يديه اليهم بالخير، ه���و واقع يخبرك بأن بلدك ل���م يخُل بعد من 

المواطنين الصالحين..
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هذه املشاعر التي تزامحت خال حوارات 
من  املتعففة  العوائل  مع  »االحللرار«  جملة 
اشاروا اىل سيل الدمات والرعاية االبوية 
والللغللرية عللىل االنللسللان الللعللراقللي حفظا 
لكرامته وعزة نفسه، ومع العوائل النازحة 
كرباء  اىل  وكركوك  واملوصل  االنبار  من 
»ان  خيربنا:  حاهلم  لسان  وكللأن  املقدسة 
وعشت  ولدت  التي  املدينة  من  نزوحك 
مكان  اىل  انكسار  بحالة  فيها  وترعرعت 
مستقبل  واىل  مستقره؟،  بعد  حتدد  مل  اخر 
جمهول ال تعلم ماذا ينتظرك يف غده؟، كان 

لكنَّ  افكارك،  كل ذلك هاجسا خييم عىل 
االيام مل تفصح لنا انا ستحفظ لنا كرامتنا 
ويقدمون  لنا  ينتخون  بأخوة  وتصادفنا 
برد  يقينا  ومسكن  مؤونة  من  نحتاجه  ما 
كرامتنا،  لنا  ويفظ  الصيف،  وحرِّ  الشتاء 

ويشعرنا باألمان.
وحول طبيعة الدمات التي تقدمها العتبة 
حتدث  الرشيتني  هلاتني  املقدسة  احلسينية 
مسؤول  الشاجلي  هللادي  صالح  السيد 
وحدة ابو ذر الغفاري لإليواء الواقعة عىل 
كرباء  مدينة  مركز  من  كيلومرتات  ُبعد 

 )10( بمساحة  ارضا  رشائها  »بعد  قائا: 
)جماري،  كامل  بشكل  وتأهيلها  دونامت 
املقدسة  احلسينية  العتبة  قامت  وكهرباء(، 
بتوفري  البهاء  رساج  رشكة  مع  وبالتعاون 
تبلغ  منها  واحللدة  كل  كرفانات  جمموعة 
مساحته )46( مرتا، ويضم غرفتني وصالة 
صغرية  مساحة  اىل  اضللافللة  وصحيات 
والغذائية،  الكهربائية  االجهزة  لوضع 

وبعدها جيء بالعوائل اىل املركز«.
احلسينية  العتبة  »قّدمت  الشاجلي:  وتابع 
نزوحهم  منذ  للنازحني  خدماهتا  املقدسة 
كرباء  مدينة  اىل  سكناهم  مناطق  من 
وخصصت مدينة الزهراء )عليها السام( 
الواقعة عىل طريق بغداد ملدة ثاث سنوات 
شعبان،  حممد  مظفر  احلللاج  ادارة  حتت 
الكرفانات  االنتهاء من عمل  تم  ان  وبعد 

وجماري  )ماء  الدمات  بكافة  وجتهيزها 
وكهرباء( تم نقل االخوة النازحني اليها«.

وذكر الشاجلي اعداد العوائل املوجود بني 
عددها  وصل  املركز  يف  ومتعففة  نازحة 
حمافظات  من  نازحة  بني  عائلة   )76( اىل 
طوزخورماتو  وقضاء  وتكريت  املوصل 
البرصة  من  متعففة  وبني  لكركوك  التابع 

والديوانية والنارصية والكوت واحللة.

توفير طاقة كهربائية على مدار 24 ساعة
العتبة  عمل  يقترص  »مل  الشاجلي:  واضاف 
املجاري  توفري  عللىل  املقدسة  احلسينية 
والكرفانات فحسب بل عملت عىل توفري 
كل  رئيسية،  اسالة  مللاء  خزانات   )10(
واحد منها  بسعة )10,000( لرت، مربوطة 
بخزانات املاء املوزعة عىل الكرفانات التي 
مع  لرت،   )500( اىل  منها  واحد  كل  يتسع 
وجود خزان ماء ))OR بسعة )10,000( 
لرت، تم وضعه عند الباب الرئيسية للمركز، 
اغلب  املاء كام يدث يف  انقطاع  ويف حال 
مناطق املحافظة يعمل كادر املركز عىل نقل 
املاء للمركز بواسطة مركبات )التناكر( من 
خال  العوائل  حاجة  لسدِّ  العطاء  مرأب 
فرتة االنقطاع وعىل وجه الرسعة، اما من 
وفر  فقد  الكهربائية  الطاقة  توفري  ناحية 
املركز اضافة اىل الطاقة الكهربائية الرئيسية 
مولدتني كهربائيتني، االوىل بسعة )950( 
وليكون   ،kv  )850( بسعة  والثانية   ،kv
 )24( مدار  عىل  الكهربائية  الطاقة  عمل 

ساعة.
منظمات انسانية تقّدم خدماتها للعوائل

مركز االيواء لديه تعاون مع بعض املنظامت 
االنسانية من اجل اعطاء الدروس التثقيفية 
والتوعوية والنفسية التي يمكن ان حتّد من 
معاناة العوائل، فضا عن قيامها بزيارات 
وضعهم  عللىل  لاطمئنان  طبية  دوريلللة 

النفيس والطبي..  
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عبد  )عيل  النفيس  املعالج  اَ  باَنياَ جانبه  ومن 
الدولية  اهلجرة  وكالة  عن  الصاحب( 
التابعة لألمم املتحدة: »ان املنظمة الدولية 
منذ  تعتمد   )Un( ملنظمة  التابعة  للهجرة 
بداية عملها عام 2007م يف حمافظة كرباء 
برنامج  برامج من امهها  املقدسة عىل عدة 
املسح امليداين، وبرنامج تأهيل املاء وتأهيل 
املدارس، فضا عن توفري مشاريع صغرية 
اعانة  االرسة  رب  خاهلا  من  يستطيع 
وتعليمهم  دورات  ادخاهلم  بعد  ارستلله 

كيفية ادارة املرشوع«. 

املنظمة  »عملت  الصاحب:  عبد  واضاف 
مدينة  اىل  الللعللوائللل  نلللزوح  فللرتة  خللال 
كرباء املقدسة عىل مرشوع الدعم النفيس 
والذي  املجتمعي،  والتامسك  االجتامعي 
يتمثل يف اعاده هيكلية االرس النازحة نفسيا 
توعوية  ودورات  ورش  اقامة  خال  من 
للرجال والنساء واالطفال بغية اخراجهم 
مع  وادماجهم  النفسية،  الضغوط   من 

املجتمع الكربائي بصورة صحيحة، 

عىل  املللؤزر  النرص  »اعللان  ان  اىل  منوها 
لدى  وّلللد  االجرامية  داعللش  عصابات 
ان  بعد  املتغريات،  من  الكثري  للمنظمة 
مناطق  اىل  الللرجللوع  الللعللوائللل  فّضلت 
عىل  تعمل  املنظمة  جعل  ما  سكناهم، 
من  وخصوصا  املتعففة  العوائل  اضافة 
قائمة  اىل   واضافتها  امُلضّيفة،  املحافظة 

االهتامم والرعاية«.

العوائل  من  صللادق  عاء  املواطن  وقللال 
»بسبب  املللوصللل:  حمافظة  مللن  النازحة 
املوصل  مدينة  منها  عانت  التي  الظروف 
من  له  تعرضنا  الذي  الكبري  واالضطهاد 
مدينة  اىل  جئنا  االجرامية  العصابات  قبل 
وتوجهنا   ،2014/8/20 بتاريخ  كرباء 
مبارشًة اىل العتبة احلسينية املقدسة لغرض 
وحتدث  لللإليللواء«،  مكان  عىل  احلصول 
»واجهنا  فللقللال:  معاناته  عللن  صلللادق 
صعوبات كثرية عند جميئنا اىل مدينة كرباء 
خاصة ونحن عائلة مكونة من سبعة افراد، 
احلسني  االمام  وبركات  اهلل  بفضل  ولكن 

فيه  العاملة  والللكللوادر  الللسللام(  )عليه 
ُخففت الكثري من معاناتنا«.

البرصية  املواطنة  عللربت  جانبها  ومللن 
للعتبة  وامتناها  شكرها  عن  محود  انصار 
)اب  مركز  ولللكللادر  املقدسة  احلسينية 
يقدمها  التي  الكبرية  الدمات  عىل  ذر( 
للعوائل، مبينة »ان املعاملة اجليدة من قبل 
كادر املركز واالندماج الرسيع مع العوائل 
االخرى ازاح الكثري من الصعاب، واليوم 
نحن نعيش يف مدينة كرباء وكأنا املكان 

الذي ولدنا فيه«. 
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املقدسة راية المام  العتبة احلسينية  رفعت 
السام( يف مسجد مجكران  )عليه  احلسني 
املرّشف يف مدينة قم املقدسة يف اجلمهورية 
حسينية  اجواء  وسط  االسامية،  االيرانية 
الللصلللللوات  بللذكللر  تلهجت  واصللللوات 
وحضور  املباركة  املناسبة  هبذه  والتهاليل، 

مجع غفري من املؤمنني.
مدير  البناء  الدين  سعد  السيد  وحتللدث 
احلسينية  العتبة  يف  العام  االمللني  مكتب 
بقوله:  املباركة  املبادرة  هذه  عن  املقدسة 
احلسيني  بالعطاء  مستمرة  اجلولة  »كانت 
)عليه  احلسني  المللام  راية  رفع  تم  حيث 
السام( يف مسجد مجكران، وكذلك رفع 
خمصص  ترفيهي  جممع  يف  املباركة  الراية 
)املجتمع  باسم  يعرف  الشهداء،  لعوائل 
 )15( يللقللارب  مللا  يبعد  الللذي  الشاهد( 

املقدسة،  قم  مدينة  مركز  عن  كيلومرتا 
وترفيهي  سياحي  مكان  عن  عبارة  )وهو 
خصصته  السكنية،  الشقق  بأحدث  جمهز 
احلكومة االيرانية لعوائل الشهداء، مبينا ان 
املجمع يستقبل يف كل وجبة )90( شخصا 

من ذوي الشهداء«.
مضيفا »تم رفع راية االمام احلسني )عليه 
من  طيبة  ثلة  بحضور  املجمع  يف  السام( 
ايامنية  اجواء  ووسط  واالخللوات  االخوة 

مباركة«. 
اجلمهورية  زيللارة  سبب  عن  البناء  ونللوه 
مجهورية  اىل  »توجهنا  بقوله:  االيرانية 
ايران االسامية لغرض االطاع والبحث 
اهلية  مدرسة  لبناء  مناسبة  مواقع  عن 
املقدسة يف مدينة قم  للعتبة احلسينية  تابعة 

املقدسة«. 

مواقع  ثاثة  دراسللة  »تم  البناء:  واضللاف 
اىل  املللاديللة  والتكلفة  املساحة  حيث  من 
االول  للللللرشاء،  خيارين  وجللود  جانب 
ثم  ومللن  ارض  عرصة  رشاء  يف  يتمثل 
التي  واهليكلية  بالشكل  بنائها  يف  املبارشة 
يراها القائمون يف العتبة احلسينية املقدسة، 

والثاين يتمثل يف رشاء مدرسة جاهزة«.
تسعى  التي  االساسية  »الغاية  ان  مبينا: 
العتبة احلسينية املقدسة اىل حتقيقها يف هذا 
طلبة  واحتضان  رعاية  يف  متثل  املللرشوع 
اجلالية العراقية املقيمة يف مدينة قم املقدسة 
التي  املللدارس  اىل  يفتقرون  اغلبهم  كون 
املعيشية يف ظل الرشوط  تناسب ظروفهم 
املللدارس  اغلب  تضعها  التي  واالقساط 

االهلية التابعة للجهات االخرى«.

مسجد جمكران يشهد رفع راية اإلمام الحسين
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دعما لشريحة الطلبة.. 

كشافة الوارث تعيد تأهيل المقاعد الدراسية 
اعلنت جمعية كش���افة الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ضمن برامجها وأنشطتها اإلنسانية 
مع المؤسس���ات التربوية والتعليمية حمالتها الخدمية والتثقيفية، عن اعادة تأهيل المقاعد الدراسية 

)الرحالت( المستهلكة للعمل.
االحرار: حسين نصر  / تصوير: عباس الشريفي 
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يف  االعامي  املسؤول  املعامر  جعفر  وقال 
كللوادر مجعية  بللارشت   » الللوارث،  كشافة 
األوىل  الوجبة  بصيانة  اللللوارث  كشافة 
وإدخاهلا  املترضرة  الدراسية  املقاعد  من 
واحلدادة  التنظيف  من  بدءًا  مراحل  بعدة 
احلملة  بتعزيز  التواصل  مع  والنجارة 
الشبية  القواعد  من  اللوجستية  باملواد 

اجلديدة مع مجيع مستلزماهتا«.
النوافذ  إصللاح  عىل  »العمل  واضللاف، 
النوافذ التي حتتاج إىل عملية  التالفة بجرد 
بعدها  التالف،  الزجاج  وتبديل  تصليح 
وُزججت  الازمة  املستلزمات  توفري  تم 

النوافذ وُأصلحت الشبابيك«.
واشار املعامر، نظمت مجعية كشافة الوارث 
حمارضات تنموية لطلبة املدارس االبتدائية 
النجاح(،  )أرسار  عنوان  حتت  والثانوية 
بحضور  الكشافة  القادة  من  جلنة  قدمتها 
املحارضات  وتللت  الطلبة،  من  عللدد 
التوضيحية  املخططات  من  عدد  عرض 

للفئة  الرضورية  املعلومات  إيصال  هبدف 
التفكري  عىل  قدراهتم  وتقوية  املستهدفة 
عىل  الطلبة  إرصار  يلحظ  وما  البداعي، 
البقاء واستمرار املحارضات التنموية حتى 
يف أوقات االسرتاحة وهذا ما ُيثلج قلوبنا 

.«
عىل  العمل  انشطتنا  من  قللائللا،«  وتابع 
ألرواح  وإجااًل  إكرامًا  املدارس  تشجري 
ألجل  بأرواحهم  ضحوا  الذين  الشهداء 
الوطن وتليدًا لذكراهم، عزمت الكشافة 
وذلك  املللدارس  لتشجري  محلة  إقامة  عىل 
الشهيد  باسم  شجرة  غللرس  خللال  من 
الشهداء  ذوي  طلبة  بعدد  املللدرسللة  يف 

املتواجدين يف تلك املدرسة ».
واستطرد قائا، »بارشت بجمع املعلومات 
حلملة  استباقية  كخطوة  امللللدارس  عللن 
النظر إىل أن  التشجري يف املدارس، ملفتني 
التوعية  إطار  يف  أيضًا  تندرج  احلملة  هذه 
اجلمعية  وسعي  البيئة  عىل  احلفاظ  بأمهية 

لزيادة رقعة املساحات الرض ».
توّسمت  احلمات  هذه  كل  ان  اىل  مشريا 
الوارث(، وقد حظيت  بعنوان )من عطاء 
بالشكر والثناء من قبل الكوادر املدرسية، 
ليشمل  أكثر  وسيتوسع  هبا  جار  والعمل 
احلمات  هللذه  وتلللأيت  املللللدارس،  مجيع 
ضمن الطة املستقبلية جلمعيتنا الكتساب 
املللدارس  إدارات  قبل  من  التام  التعاون 
ولدى  لدهيم  معّرفا  الكشافة  اسم  ليكون 
الطلبة وهذا ما يساعدنا يف محلة استقطاب 

العنارص يف األيام القادمة«. 
الوارث  كشافة  مجعية  ان  بالذكر  واجلدير   
النسانية  مللبللادراهتللا  سلسلة  خللال  مللن 
جهود  استنفار  عىل  الكبري  حرصها  تؤكد 
واالختصاص  الللربة  ذوي  من  ماكاهتا 
تقديمه من  يمكن  ما  بتقديم كل  لإلسهام 
دعم معنوي وخدمات مادية للمؤسسات 

الرتبوية ».
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المجاميع الصحية قـــــــــرب المخيم الحسيني

مكونات المشروع:

السرداب: 

الجزء المخصص للرجال: )114( مرافق صحية من ضمنها 

)8( للمعاقين )غربي(، و )16( حماما و )56( مغاسال. 

 )2( عدد  كهربائية  ساللم  على  يحتوي  رئيسي  مدخل 

واخر ثانوي.

الجزء المخصص للنساء: )164( مرافق صحية من ضمنها 

 )65( و  )22( حماما،  و  )غربي(،  للمعاقات  )6( حمامات 

مغاسال.

 )2( عدد  كهربائية  ساللم  على  يحتوي  رئيسي  مدخل 

واخر ثانوي،

الطابق  االرضي: 

عبارة عن مساحات خضراء, ومسطحات مائية, ونوافير 

علمًا  ومسقفات،  مختلفة,  بمقاسات  مصممة  مياه 

الوقف  المشروع هو ديوان  التي مولت هذا  الجهة  ان 

الشيعي الموقر.

12

مكان المشروع / كربالء المقدسة
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 تقرير: خديجة أحمد / تصوير: حنان عبد األمير

مشروع التبليغ في الجامعات ... مسيرة تزخر بالعطاء  

تعزي���زا لل���وازع األخالقي وزي���ادًة للثقافة الديني���ة والعقائدية ل���دى الطالبات وبهدف مّد يد المس���اعدة 
للطالبات، والوقوف في وجه الغزو الثقافي المعاكس والذي بات يهدد شبابنا ويحاول طمس هويتهم 
اإلس���المية الناصعة، يستمر مش���روع التبليغ الجامعي احد المش���اريع المميزة والرائدة التي تقيمها 
ش���عبة التبليغ الديني النس���وي في قسم الش���ؤون الدينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ومن 

أهدافه أيضا المساهمة في إعداد جيل ملتزم يؤمن إيمانا عميقا باإلسالم وأهدافه السامية.
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ويف ترصيح للسيدة زهرة إبراهيم املسؤولة 
الديني  التبليغ  شعبة  يف  امللللرشوع  عللن 
»منذ  »االحرار«:  فيه ملجلة  قالت  النسوي 
التنسيق مع  تم  الدرايس احلال  العام  بداية 
أقسامها،  بكافة  واالقتصاد  الدارة  كلية 
والتمريض،  والصيدلة،  الطب،  وكلية 
العلوم  وكلية  أقسامها،  بكافة  واهلندسة 
أقسمها،  بكافة  العلوم  وكلية  السامية، 
بقسميها،  الرتبية  وكلية  القانون،  وكلية 
يف  الرصفة،  والعلوم  النسانية،  والعلوم 
اضافة  املللرشوع  لتفعيل  كرباء،  جامعة 

األقسام  لطالبات  حملللارضات  اقللامللة  اىل 
الداخلية«.

واهتامم  بجد  املرشوع  »يتواصل  وتابعت 
خللارج  أخلللرى  جللامللعللات  مللع  للتنسيق 
وبغداد،  بابل،  كجامعة  كرباء،  حمافظة 
والرتحيب  احلللامس  ملسنا  وقللد  وواسللط، 
األقسام  ورؤساء  العمداء  السادة  قبل  من 
األعوام  خال  لطالباهتم،  املرشوع  لقامة 
بصدد  اآلن  »نحن  واضافت  السابقة«، 
واناء  الثاين،  الللدرايس  للفصل  التنسيق 

كافة االستعدادات ان شاء اهلل«.

يتضمن  املللرشوع  »ان  ابراهيم  وافلللادت 
حمللللارضات أخللاقلليللة وثللقللافلليللة عللامللة، 
تصيص  إىل  إضافة  تنموية،  وحمللارضات 
واألسئلة  الرشعية،  لاستفتاءات  وقت 
العقائدية التي هتّم رشية الطاب، وإجراء 
التربك  هدايا  وتوزيع  املنوعة  املسابقات 
راعي  السام(،  )عليه  احلسني  المام  من 
باسمه،  يقام  الذي  املبارك،  املرشوع  هذا 

وبربكات نفحاته املقدسة«.
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يللرتللادون  الللذيللن  الشباب  أحللد  وحتللدث 
املقهى عن سبب جلوسه هنا فقال: »أشعر 
زمائي،  مللع  اجلس  عندما  بالسعادة 
نتصفح  او  الرياضية،  باألمور  ونتحدث 
هذا  الن  االجتامعي،  التواصل  مواقع  يف 
ينسينا اهلموم واملشاكل«، وال زال احلديث 
تاريخ؛  معلم  أين  »رغللم  قللال:  حيث  له، 
لكني اعمل يف حمل لبيع املابس، حيث مل 
أحظ بفرصة التوظيف إىل اآلن يف املدارس 

احلكومية«.
شاب  جيلس  للمقهى  اللفية  املقاعد  ويف 
الللعللرشيللن مللن عللمللره، كان  يللتللجللاوز  مل 
يمأل  وصللوتلله  فمه  مللن  يتدفق  الللدخللان 
املكان، ما جذبنا للحديث معه، فبعد هذه 
حتاور  جوفه،  يف  خيفيها  دموع  الضحكات 

هيثم  »انا  وقللال:  صدر  رحابة  بكل  معنا 
مع  حديثكم  سمعت  سنة،   17 عمري 
الشاب وأضيف بأين أختلف معه، فلست 
خرجيا وال متعلام، ألين مل اكمل االعدادية 
حتى، فقد تركت املدرسة منذ عام ونصف 
بسبب عائلتي، ألننا نسكن يف أحد األحياء 
معاق  وأب  )التجاوز(  العشوائية  السكنية 
راتب  أي  له  يسجل  ومل  يعمل  ال  حرب 
ترك  إىل  دفعني  ما  مستحقات،  أو  شهري 
عائلتي  يعني  عمل  عن  والبحث  املدرسة 
ويوفر العاج ألب، عملت بأكثر من عمل 
من  انتهائي  وبعد  احلدادة  يف  اعمل  واآلن 
زمائي،  مع  ألهلو  هنا،  آيت  الشاق  العمل 
ونقيض ساعات الفراغ يف رشب السجائر 

والشاي«.

ويف حديث عن أسباب ارتياد الشباب إىل 
املقاهي مضيعًة للوقت  كانت معنا الباحثة 
»هنالك  فقالت:  عباس(  )رنا  االجتامعية 
أسباب كثرية وراء ارتياد الشباب اىل هذه 
االماكن، وأمهها: )الوظيفة( فقد ُعرف ان 
من جيلس يف املقهى فارغ ال عمل له، وهذا 
العراق وفقا  البطالة يف  صحيح فإحصائية 
املركزي  اجلهاز  عن  صللدرت  لحصائية 
العراقية  التخطيط  وزارة  يف  لإلحصاء 
بني   )%30( نسبتها  يف  كانت  مللؤخللرا، 
أعامرهم  ترتاوح  الذين  الشباب  صفوف 
بني 15 و 24 سنة، فيام بلغ معدل البطالة 

بني مجيع مكونات املجتمع )%15(«.
وتابعت عباس »)إمهال االهل( هو سبب 
وبالتال  املقهى  يف  الشاب  جلوس  يف  آخر 

في ظ���ل أزمة الوظائف ف���ي البلد، وانحصارها بالوس���اطة والرش���ا، وترك 
الكف���اءة والخب���رة، والتي أث���رت على مس���تقبل الش���باب وضياعهم في 
مس���تنقع المقاهي واألماكن التي ال تخلو من رفاق الس���وء والمحرمات، 
وم���ع انعدام فرص العمل لتش���غيل الش���باب، والتنفي���س عن همومهم 
حي���ث يجتمعون لرؤي���ة األصدقاء، وتبادل الحديث، وتصف���ح صفحات االنترنت 
للتس���لية، وإن اختلفت أعمارهم فمنهم من تركوا الدراسة ألسباب مادية 
وعائلية وهم في س���ن الس���ابعة عش���ر، ومنهم من التحق مع رفقائهم 
في المقهى وهم في الرابعة عش���ر لقضاء س���اعات في ش���رب )النرجيلة( 
والش���اي، وال يقتصر تواجدهم في المساء فقط، بل هناك مقاٍه  حتى في  

الصباح تحتضن هؤالء الشباب العاطلين عن العمل.

الشباب ومثلث الموت: 
 )المقاهي، االنترنت، أوقات الفراغ(

 مروة حسن الجبوري
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أوقات  بسبب  »انه  مضيفة  وقته«،  ضياع 
كيف  الشاب  يعرف  ال  القاتلة  الللفللراغ 
يقيض يومه، وكذلك اهلروب من املدرسة 
املقهى  يف  اللللدوام  وقللت  يف  واجللللللوس 
بأصدقاء  تأثرا  احدا،  يعرف  أن  دون  من 

السوء«.
يف  الفشل  مللن  اهللللروب  »ان  واضللافللت 
احلصول عىل الوظيفة بعضهم يعده ذريعة 
اخرى  اسباب  اىل  اضافة  املقاهي،  الرتياد 

كثرية«..
وبعد معرفة األسباب البد من األهل حتّمل 
صاحلة  تربية  االبناء  تربية  يف  املسؤولية 
عليهم  وحتافظ  الوطنية  القيم  لدهيم  تعزز 
من  الصالح  متييز  من  ومتّكنهم  السوء  من 

الطالح هلم.

أن  املختصة  اجلهات  عىل  اخرى  جهة  من 
عرصية  ترفيهية  أماكن  وبناء  بتشييد  تقوم 
مللء أوقات الشباب مثل )املسابح.. النادي 
الريايض.. نادي املعرفة واهلوايات.. نادي 

القراءة..( تكون حتت الرقابة.
املبارشة بمنع األحداث من دخول املقاهي
قيادة  فيه  اصلللدرت  اللللذي  الللوقللت  يف 
بمنع  توجيهات  املقدسة  كرباء  رشطة 
من  للحد  املقاهي  اىل  األحللداث  دخللول 
املحافظة  هبللدف  الطلبة  تللرسب  ظللاهللرة 
من  جمموعة  استجاب  مستقبلهم،  عىل 
عامات  بنرش  وساهم  املقاهي،  اصحاب 
ابواهبا تعرّب عن منع استقبال من  داللة يف 

هم دون سن الل)18( عاما.
جملة  تابعته  املحافظة  لرشطة  بيان  وذكللر 

)االحرار(: »تنفيذًا لتوجيهات قائد رشطة 
زويني  عيل  امحد  اللواء  املقدسة  كرباء 
الرشطة  ملفارز  امليدانية  اجلوالت  وضمن 
أصاحب  من  عدد  أعرب  فقد  املجتمعية 
املبادرة  هلللذه  استجابتهم  عن  املقاهي  
والتعاون التام مع رشطة كرباء وااللتزام 
منع  بينها  من  التي  وتوجيهاهتا  بتعليامهتا 
احلاالت  والبللاغ عن  األحللداث  دخول 

املشبوهة«.
قبل  من  االستجابة  »ان  البيان  واوضللح 
املقاهي هي داللة عىل حرصهم  اصحاب 
فرض  يف  الللرشطللة  قلليللادة  مللع  وتعاونم 
القانون واملسامهة يف محاية الذين مل يبلغوا 
يقّدمون  ذلللك  يف  وهللم  القانوين،  السن 

خدمة عامة للمجتمع«.
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كاتب
وكتاب

كتاب عن الغلوسيماطيقا
الكوفة،  جامعة  يف  فكرية«  »دراسللات  سلسلة  عن  صدر 
الدكتور  ترمجة  الغلوسيامطيقا،  يف  املجمل  )أولدال(  كتاب 

يوسف إسكندر.
ناَعِرُف  »ال  الكتاب:  هبذا  تعريفًا  إسكندر  يوسف  ويكتب 
هلذه الرائعة العلمّية، املجمل يف الغلوسيامطيقا، ترمجًة أخرى 
غرياَ ترمجٍة روسّيٍة )1960(، وهذه الرتمجُة العربّيُة هذه ثاين 

ترمجة للكتاب عن أصِلِه النجليزّي«.
وهي  اللسانّيات،  من  أوسُع  بحٍث  مرشوُع  الغلوسيامطيقا 
تقوم  إنا  الكمّية،  العلوم غري  أولدال  يسّميه  ما  مع  تتامهى 
إىل  هتللدف  التي  الشكلّية  املباين  من  خالٍص  منظوٍر  عىل 
واألنظمة  اللغة  جوهر  عليها  يقوم  التي  الشمولّية  استكناه 
واملحتوى  التعبري  اللغة:  مستوياَي  حتليل  خال  من  املامثلة، 
عندها  يقف  التي  املكّونات  أصغر  وهي  الغلوسيامت  إىل 

التحليل.
العظيامِن  كوبنهاغن  مدرسة  اماَ  لاَ عاَ ورساًم  اساًم  أنشأها  وقد 

لويس هيلمسليف وهانز يورغن أولدال. 
وحالت  العامة(،  )النظرّية  األولاَ  اجلللزءاَ  أولللدال  للعاَ  ضاَ واَ

عاَ هيلمسليف اجلزءاَ الثاين. الظروُف دون أن ياَضاَ

نبذة عن المؤلف
هانز يورغن أولدال

لساينٌّ وأنثروبولوجي دنامركيٌّ ُولِد يف 1907 وتويف 1957، 
هيلمسليف،  لويس  مع  الغلوسيامطيقا  تكوين  يف  شارك 
اجلنوبّية  مايدو  لغة  معجم  الصوتّية،  بحوثه  عن  فضًا  له، 
عدة  الربيطانّية  القنصلّيات  يف  فًا  موظَّ ِمل  عاَ ووصفها. 
وأثينا،  والسكندرّية،  والقاهرة  بغداد  من  كلٍّ  يف  أعللوام 
يف  وإنثروبولوجّيًا  صوٍت  عاملاَ  عمله  عن  وفضًا  وأدنربة، 
آيريس يف  ُمدرسًا يف إسكتلندة، وبوينس  ِمل  عاَ كاليفورنيا، 
دُّ كتابه املجمل  األرجنتني، وأخريًا يف إبادان يف نيجرييا. وُيعاَ
يف الغلوسيامطيقا: النظرّية العامة، أروع أثٍر علميٍّ تركه لنا.

نبذة عن المترجم
الدكتور يوسف إسكندر

أستاذ الدراسات السيميائّية ونظرّية األدب يف جامعة بغداد، 
حصل عىل شهادة البكلوريوس واملاجستري والدكتوراه من 
جامعة بغداد، وله من الكتب: )اجتاهات الشعرية احلديثة، 
نحو  العرّب،  الشعر  و)هريمنيوطيقا  واملقوالت(،  األصول 
لويس  قام برتمجة كتاب  الشعرّية(،  نظريٍة هريمنيوطيقّية يف 
هيلمسليف )مداخل لنظرية اللغة( صدر من سلسلة جامعة 
كتاب  بتحرير  صوينت  مؤيد  الدكتور  مع  الكوفة،وقام 
ترمجة  عىل  يعكف  اللغة(.  يف  حياة  سوسري:  دو  )فردينان 

كتاب )مقدمة يف اللغة( للويس هيلمسليف.
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من أعالم الكاظمية

السيد هاشم بن السيد عبد احلسني بن السيد جواد بن السيد حيدر احلسني، الكاظمي..
 ولد يف الكاظمية املقدسة سنة 1325 هل، وقد نشأ يف بيت دين وعلم وأدب وجهاد، جمالسه مدارس.
ومهدي،  املجيد،  عبد  هم:  منه  أصغر  أخوة  ثاثة  وله  عمره،  من  الثامنة  يف  وهو  والده  استشهد 
فضاء  أيدي  عىل  التحصيل  يف  تدرج  و  أظفاره،  نعومة  منذ  العلمية  دراسته  وبدأت  وعيسى، 
السيد مصطفى )صاحب كتاب بشارة السام(.  السيد مهدي، وخاله  األرسة، كالسيد أمحد بن 
وأخذ كذلك عن أعام عرصه املتواجدين يف الكاظمية، فلي خمتللف ميادين املعرفة، كالشيخ مهدي 

املرايايت، والشيخ مهدي جرموقلة، واللشيخ حلسني الرشتي.
وكان يرعاه السيد حمسن بن السيد عيل احليدري )وهو املسؤول علن إدارة مدرسة ومرجعية الشيخ 
بتسفري  املطاف  انتهى  حتى  احلوزة،  تلك  يف  املتواجدين  االساتذة  بحوث  فحرض  الكبري(،  مهدي 

الشيخ الاليص إىل إيران سنة 1341 هل ثلم التحاق السيد حمسن به وموهتام هناك.. 
كام كان يف شبابه كبقية الكثريين من أقرانه ينظم الشعر، وله خصائص ما يسمى بشعر الفقهاء، وال 

يتعدى مدائح ومراثي النبي واألئملة )عليهم السام( وأعراس األحبة، ووفيات أعام األمة.
املوعظة،  ويف  والتبليغ،  الدعوة  يف  مؤثرة  ومقاالت  الفقه،  يف  وخاصة  كثرية  كتابات  له  وكانت 
وتربية النسان املسلم، وكان له أسلوبه الاص يف التعامل مع الناس يف تشويقهم إىل اهلل وطاعتله، 
والتوجه إليه حتى ولو كانوا يف الشوط األخري من أعامرهم، وقد استطاع بلطف تعامله، وحسن 
الكثريين  عاقبة  الطاعة، حتى حسنت  إىل  العصاة  دفع اآلالف من  رعايته، وساسة طريقته، من 
إىل  للدخول  أمامهم  مفتوحًا  ميرسًا  الطريق  ووجدوا  اهلل،  إىل  التوجه  حاوة  تذوقوا  حني  منهم، 

حرضة املوىل سبحانه وتعاىل.
وتويف عام 1391 للهجرة يف مدينة الكاظمية املقدسة ودفن يف املقربة احليدرية.
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د. نوري الوائلي  أحببُت قبَرك يا حبيَب قلوبنا
اأ������س�����ف�����ي وح����������زين ق������د اأه��������������اَج م����واج����ع����ي

دم������ع������ي ي������ف������حُّ ع�����ل�����ى ج�������روح�������ي ب���احل���م���ى 
ع������ج������زْت خ����ط����وط����ي ث������م �����س����ع����ري ق���ا����س���را 
ق������دُره������ا  ي���������������دّون  ال  م�����������س�����اع�����ُر  ه����������ذي 
ه������������ذا َل����������ي����������وٌم ق���������د ت�����خ�����ل�����ف راح������ل������ي 
اأح������ب������ب������ُت ق�����������َرك ي�������ا ح�����ب�����ي�����َب ق���ل���وب���ن���ا 
روُح�����ه�����ا ت�����رق�����د  ال���������زه���������راُء  رو�������س������ك  يف 

����ن����ا  ������ن������ا ون����ف����و�����سُ ������س�����ع�����دْت ب�����ق�����رك اأر�������سُ
م�������ن ب�����ع�����د ق���������رك وال�����ب�����ق�����ي�����ع  وج���ع���ف���ر  
م��������ال��������ْت ع�������ي�������وين ن�����ح�����و واق���������ع���������ة  ب���ه���ا 
ب�����ع�����د امل�����دي�����ن�����ة ق�������د ح�������زم�������ُت ح����وائ����ج����ي 
ال����ق����رى  خ������ر  اإىل  اأم�����������س�����ي  اأن  ون�������وي�������ُت 
ب�������ي�������ٌت ل��������ه اأ���������س��������ت��������اُق ح�����ت�����ى ت����ك����ت����وي 
ت�����س��ت��ق��ي���  رب����������ك,  ل����ب����ي����ِت  ن�����ظ�����رت  اأن  م������ا 
ب�������ي�������ٌت ل��������ه ت��������اأت��������ي ع������ل������ى ول�������������ع  ب���ه���ا 

حت�������س���را ي���������س����ي����ُق  �������س������دري  يف  وال������ق������ل������ُب 
م�������ا اأك�����������ر االآه����������������ات ت����ع���������س����ُر خ�����اط�����را
ع�������ن و�������س������ف ه�����������ّم  ق�������د جت�������ّم�������َع ق�����اه�����را
م���ع�������س���را ������ُح  ي������و�������سّ ق������ل������م   وال  ح�������رف�������ا  
حل�������������س������وِر م�������ك�������ة  وامل��������دي��������ن��������ِة ن�����اف�����را
ي�������ا رح�������م�������ة  ل����ل����ن����ا�����س ت���������س����ف����ع  ح�����ائ�����را
وال����������ك����������وُن ي���������س����ط����ُع م����ن����ك����م����ا م�����ت�����ن�����ّورا
وان�������������س������اَب ع���������س����ُق ه����ي����اِم����ن����ا ب������ه ان����ه����را
وري����������ا�����������س ج��������ن��������اٍت ب����ب����ي����ت����ك ل������ل������ورى
غ����������در  ب�����ح�����م�����زة  ,����������س���������دُرُه ق������د ُان�����ح�����را
وغ�����������س�����ل�����ُت ج���������س����م����ي ط�������اه�������را م��������ت��������اأّزرا
اأر���������������س ب�����ه�����ا ب������ي������ٌت ي�������ط�������اُف �����س����ع����ائ����را
روح�����������ي ب������ن������ار احل���������ب حت�����������رُق �����س����اج����را
ن����اظ����را  ح����ي����ات����ك  ت��������روي   , ال�����������روؤى  ب�����ك  م 
ب�����������س�����ٌر ك����������اأف����������واج اجل�����������������راد  ت������وات������را
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مت�سُك الطفلة بالباب وتبكي
وتهّز احلرة  املخذولة  ال�سباك

من حيف  وحتكي
وينادي ال�سيخ يف الباب

وقد اأغرقه  الدمع  كطفل 
يا علي

اأيها امليزان
يا مبتداأ  االإميان

يا قطر الندى يف املنهل 

اأيها امل�سرق  كال�سم�س الوحيدة 
يا الذي يف�سح ما تخفي الق�سيدة 
مل نعد نعرف  من فينا هو ال�سياد

من فينا الطريدة  !
وح�سني االآن قد �سار ماليينا 

وما زال بني �سام و�سهيون
يعّدون لنا
يف كل يوم 

كربالءات  جديدة 

يــــــــا علـــــــــيُّ
فاضل عزيز فرمان

A h r a r w e e k l y29

االدبية



بحوُر الشعر
بحوُر ال�سعر �ستة ع�سر بحًرا وهي : الطويل, املديد, الب�سيط, الوافر, الكامل, الهزج, الرجز, الرمل, ال�سريع, املن�سرح, 
اخلفيف, امل�سارع, املقت�سب, املجتث, املتقارب, املتدارك. اكت�سف اخلليل بن اأحمد منها )15( بحرا م�ستعمال وعد املتدارك, 
وهو البحر ال�ساد�س ع�سر, مهمال, ولكن تلميذه االأخف�س راأى اأن البحر ال�ساد�س ع�سر كان م�ستعمال, فتداركه على اأ�ستاذه 

وعّده من البحور امل�ستعملة, وقد جمعها اأبو الطاهر البي�ساوي يف بيتني:

وقد نظم �سفي الدين احللي بيتا لكل بحر �سميت مفاتيح البحور لي�سهل حفظها.

ط�����وي�����ل مي�����د ال���ب�������س���ط ب����ال����وف����ر ك����ام����ُل 
ف�������س���رح خ���ف���ي���ف���ا �����س����ارع����ا ي��ق��ت�����س��ب ل��ن��ا  

م�������س���رع���ا  وي�������رم�������ل  رج���������ز  يف  وي�������ه�������زج 
م�����ن اج����ت����ث م�����ن ق������رب ل�����ن�����درك م��ط��م��ع��ا 

مفتاح البحراأ�سل تفاعليها�سم البحر مرات تكرار 
االأ�سل

الطويل
املديد

الب�سيط
الوافر

الكامل
الهزج

الرجز
الرمل

ال�سريع

املن�سرح

امل�سارع

املقت�سب
املجتث

املتقارب

اأو  اخلب��ب    
املت��دارك اأو 

املحدث

فعولن مفاعيلن

فاعالتن فاعلن

م�ستفعلن فاعلن

مفاعلنت

متفاعلن

مفاعيلن

م�ستفعلن

فاعالتن

م�ستفعلن م�ستفعلن مفعوالت

فاعالتن م�ستفعلن فاعالتن

مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن

مفعوالت م�ستفعلن م�ستفعلن

م�ستفعلن فاعالتن فاعالتن

فعولن

فاعلن

طويٌل له دون البحور ف�سائٌل - فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

ملديد ال�سعر عندي �سفاُت - فاعالتن فاعلن فاعالتن

اإن الب�سيط لديه يب�سط االأمُل  م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فعلن

4
4
4
6
6

6
6
6

2

2

2

2
2
8

8

بحور ال�سعر وافرها جميل - مفاعلنت مفاعلنت فعولن

كمل اجلمال من البحور الكامل -  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

على االأهزاج ت�سهيل - مفاعيلن مفاعيلن

يف اأبحر االأرجاز بحٌر ي�سهل - م�ستفعلن م�ستفعلن م�ستفعلن

رمل االأبحر ترويه الثقات  - فاعالتن فاعالتن فاعالتن

بحٌر �سريع ماله �ساحل - م�ستفعلن م�ستفعلن فاعلن

يا خفيفًا خّفت به احلركات - فاعالتن م�ستفعلن فاعالتن

تعّد امل�سارعات - مفاعيُل فاعالتن

اقت�سب كما �ساألوا - مفعالت مفتعلن

اأن جثت احلركات - م�ستفعلن فاعالتن

عن املتقارب قال اخلليل -  فعولن فعولن فعولن فعول

حركات املحدث تنتقل - فعلن فعلن فعلن فعل
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اتلمسُّ منَك 
اضمامَة ضوء تبلغ االفئدة

االر�س,  على  لي�ستا  قدّمي  كاأن   , نحوك  واتقدُم  اأمامَك,  اأقُف  واأنا 
اق�سم لك باأنني ال اعلم مَل اأخافك, وملاذا االأحزان ترافقني با�سمك 
؟انها ارتباك او ذهول او كالهما معا, وقتها اجتّرد حتت ف�ساءاتك 
اإ�سمامة  منك  اتلم�ّس  ان  �سوى  عندي  غاية  فال  غاياتي,  كل  من 
�سوء تبلغ افئدتي, اّيُة ا�سارٍة موكولة منك متنحني االطمئنان من 
اعلم  �سرت و�سفت حروقا يف قلبي  ارتباكي وذهويل. وم�سة منك 
العيون  باأهداب اجلفون وذرف  بها وال اعلم ور�سمت طريقي الآتي 
واأجتّلى فيك.. النقاء يف رحابك   بثوب  واجل�س  التاأمل,  وم�سالت 
املحتاج  زائره  ُيرجع  ال  والوجيه  اهلل,  عند  وجيها  �سيدي  اأعرفك 

لل�سوء خائبا.
 . اراه  انينُه وال  ا�سمع  نورك, مت�سال كجرح بك  اأم�سي على  اأنا  ها 
اأتلم�س التوفيق الي�سر ينعك�س يف انفا�سي. اأقول : �سباح اخلر لك 
واأنا ابت�سم , واالأمل يحيطني يف كل �سيء, ومل اياأ�س من اأي �سيء, 
ما  �سيء, ويبقى كل  بها بح�سرتك, وتوّقف عندي كل  فّزت  دمعٌة 
قلته عن نف�سي اأمامك واأنا ذليل وقد رفعت راأ�سي با�سمك فال اأهاب 

اأ�سابع كل البغاة واأن جنحوا بو�سع امللح على اجلرح.
ايها املقد�س االبهى يا ف�سيلتي املرئية يف احلياة, يا قانون �سمائي 
خارج  الدنيوية  واأحالمي  امنياتي  كل  اترك  اأن  با�سمك  اأق�سمت 
ي�سّمني  حتى  غاياتي  جهاد  واأوا���س��ل  والنف�س,  واجل�سد  ال��روح 

ال�سوء, واأفوز بنظرة �سفاعة تنقلني اىل م�ساّف من حتبهم. 
االعجاز  واأ�سرار  اأعجز,  الروح  و�سر  معجزا  يّف  اإبداعك  كان  الهي 
ت�ستعر  وال  كربالء  يف  توقف  بال  متدفقة  انهرا  اأملها  �سّبت  كلها 
الفرح اال لتكمل حزنها يف عمق غور القلب ال يعلمها اإال اأنت فكان 

ال�سهيد معجزة الكون والدين, احلي الوجيه.
نه�ست نف�سي اخلائفة من �سواكنها وهي حترق خاليا الروح تنا�سد 
اخلوف يف مدينة احلزن واالأمل  ب�سمت.. فكل ال�سواهد تعلن �سوء 

وجودك واالأمل يثبتني باأ�سباب وم�سببات.  حيدر عاشور
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جاء يف كتاب اهلل عز وجل : *)وإذا مس االنسان رض دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نيس ما كان يدعوا 
إليه من قبل وجعل هلل أندادا ليضل عن سبيله قل متتع بكفرك قليا إنك من أصحاب النار( *.

* )وإذا مس االنسان الرض دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائام فلام كشفنا عنه رضه مر كأن مل يدعنا إىل رض مسه كذلك 
زين للمرسفني ما كانوا يعملون( * .

* )أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع اهلل قليا ما تذكرون( * .
ويف السنة النبوية واحاديث املعصومني سام اهلل عليهم امجعني فقد جاء عن الدعاء 

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة .
- المام الصادق )عليه السام(: من تقدم يف الدعاء استجيب له إذا نزل به الباء، وقالت املائكة:

صوت معروف ومل يجب عن السامء، ومن مل يتقدم يف الدعاء مل يستجب له إذا نزل به الباء وقالت املائكة: 
إن ذا الصوت ال نعرفه .

- المام الباقر )عليه السام(: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه يف الرخاء نحوا من دعائه يف الشدة .
- المام زين العابدين )عليه السام( - يف مناجاته -:ال جتعلني من  يبطره الرخاء ويرصعه الباء، فا يدعوك 

إال عند حلول نازلة، وال يذكرك إال عند وقوع جائحة، فيرصع لك خده، وترفع باملسألة إليك يده .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: إذا ذكر العبد ربه يف الرخاء أنجاه اهلل من الباء .

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: سلوا اهلل عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم، حتى شسع النعل فإنه إن مل 
ييرسه مل يتيرس .

- عنه )صىل اهلل عليه وآله(: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع .
- فيام أوحى اهلل إىل موسى -: يا موسى، سلني كل ما حتتاج إليه، حتى علف شاتك، وملح عجينك .

- المام الصادق )عليه السام(: عليكم بالدعاء، فإنكم ال تتقربون إىل اهلل بمثله، وال ترتكوا صغرية لصغرها 
أن تدعوا هبا، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار .

- المام الباقر )عليه السام(: ال حتقروا صغريا من حوائجكم فإن أحب املؤمنني إىل اهلل تعاىل أسأهلم .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ليسأل أحدكم ربه حاجته، حتى يسأله امللح وحتى يسأله شسعه .

الحث على الدعاء في كل حاجة 

 التقدم في الدعاء
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يف الكتاب * )وإذا سألك عبادي عني فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا ل وليؤمنوا ب لعلهم 
يرشدون( * .

* )وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين( * .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: إن اهلل تبارك وتعاىل... كان إذا بعث نبيا قال له: إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني 

أستجب لك، وإن اهلل أعطى أمتي ذلك حيث يقول: * )ادعوين أستجب لكم( * .
- المام الصادق )عليه السام( - يف قول اهلل تبارك وتعاىل * )وما يفتح اهلل للناس من رمحة فا مسك هلا( * انه 

الدعاء .
- عنه )عليه السام(: الدعاء كهف الجابة كام أن السحاب كهف املطر .

1- الذنب 
 المام الباقر )عليه السام(: إن العبد يسأل اهلل احلاجة فيكون من شأنه قضاؤها إىل أجل قريب أو إىل وقت 
بطيئ، فيذنب العبد ذنبا فيقول اهلل تبارك وتعاىل للملك: ال تقض حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي 

واستوجب احلرمان مني .
2- الظلم - المام عيل )عليه السام(: إن اهلل عز وجل أوحى إىل عيسى بن مريم: قل للمأل من بني إرسائيل... 

إين غري مستجيب ألحد منكم دعوة وألحد من خلقي قبله مظلمة .
وفيام وعظ اهلل تعاىل به عيسى )عليه السام( -:

أن  آليت  بيوتكم، فإين  أقدامكم واألصنام يف  بني إرسائيل: ال تدعوين والسحت حتت  يا عيسى، قل لظلمة 
أجيب من دعاين، وإن إجابتي إياهم لعن هلم حتى يتفرقوا .

3-مناقضته للحكمة
المام عيل )عليه السام(: إن كرم اهلل سبحانه ال ينقض حكمته، فلذلك ال يقع الجابة يف كل دعوة .

) املصدر ميزان احلكمة(

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: أال أدلكم عىل ساح ينجيكم من أعدائكم، ويدر أرزاقكم؟ قالوا:
بىل يا رسول اهلل، قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن ساح املؤمن الدعاء .

- المام عيل )عليه السام(: نعم الساح الدعاء .
- المام الرضا )عليه السام(: عليكم بساح األنبياء، فقيل: وما ساح األنبياء؟ قال: الدعاء .

- المام الصادق )عليه السام(: الدعاء أنفذ من السنان

الدعاء سالح األنبياء 

موانع اإلجابة 

 الدعاء مفتاح اإلجابة
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الصداقة المثالية التي تبحث عنها االسرة البنائها

عن طرح س���ؤال عن كيف يواج���ه الوالدان الصداقات غير المرغوب فيه���ا ألبنهم المراهق ؟ ياتي 

الجواب انه عندما تثار تلك المش���كلة بش���كل مستمر في معظم األس���ر، وهي إحدى نقاط 

الخ���الف الحيوية بي���ن الوالدين والمراهق، فالمراه���ق ال يريد ألحد أن يتدخل ف���ي تكوين صداقته 

ويرى بذلك انه يدعم اس���تقالليته، وطبيعي أن يخش���ى الوالدان عل���ى ابنهم من األصدقاء غير 

المرغوب فيهم وأصدقاء الس���وء، فذلك الصديق يس���رق من الوالدين جهدهم في تربية ابنهم 

طوال السنوات الماضية، وكذا فصديق السوء يخدش سمعة صديقه وعائلته.

زهراء عبد الرسول التميمي
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غري  الصداقات  تلك  مع  للتعامل  العملية  الطوات  أما 
املرغوب فيها عدد من النقاط امهها :

والنزول  العال  التخيل عن كرسيهم  الوالدين   - جيب عىل 
الناصح  بأسلوب  أبنائهم  مع  والتعامل  الواقع،  أرض  إىل 
الصدوق، ويرتكا أسلوب التعامل الفوقي وإصدار األوامر 
والنواهي، فإذا وجد االبن من يفتح هلم قلبه داخل األرسة 

فلن يتاج إىل صديق غري مرغوب فيه يفضفض معه.
- يف بعض األحيان تكون للوالدين مربرات غري منطقية يف 
يف  الوالدان  يتسم  أن  جيب  لذا  األبناء؛  لصداقات  رفضهم 
هذا األمر باملوضوعية واملنطقية، ليستطيعا أن يقنعا أبناءمها 
بام يريدانه، فإذا فشا يف ذلك فاملشكلة عندمها وليست عند 

األبناء؛ ألنام مل جيدا ما يقنعوهم به.

طريق  عن  الوسائل  وأنقى  وأزكللى  أسمى  الوالدان  -ينتقي   
بني األصدقاء  للتعامل  الرتاث  القصص واألدبيات وخمتارات 
السيئة  النامذج  يبني هلم  نفسه  الوقت  أبناءهم؛ ويف  ويبرّصا هبا 
من  مستمر  وحذر  تام  ووعي  بينة  عىل  ليكونوا  األصدقاء  من 

التقرب إىل أمثاهلم. 
يكونا جزءًا من جمموعة األصدقاء،  أن  الوالدين   - جيب عىل 
األب  مع  احلال  وكذلك  ابنتها،  صديقات  عىل  تتعرف  فاألم 
وابنه، ويكون ذلك من خال دعوة حلفل أو رحلة ترفيهية أو 
أبنائهم  أصدقاء  وأفكار  ميول  عىل  فيتعرفا  مشرتكة..  مذاكرة 
ألنم  أبنائهم؛  لدى  مسموعًا  ذلك  بعد  رأهيام  يكون  بحيث 

يتحدثان عن واقع وليس جمرد انطباعات شخصية.
نصائح ملساعدة ابنك املراهق عىل اختيار الصديق اجليد هي: 

أبنائنا وبناتنا من  املعايري األخاقية اجليدة يف نفوس  1. غرس 
وعدم  املحرمة،  األشياء  عن  االبتعاد  مثل  الطفولة،  مرحلة 

مارسة الرذيلة واحرتام اآلخرين وغريها.
2. تقديم معايري لابن أو الفتاة يتم عىل ضوئها اختيار صديق 
الوالدان  يسهم  أن  إىل  إضافة  يرسق،  وال  يكذب،  ال  مهذب، 
يف تشكيل مجاعة الرفاق أو األصدقاء لدى املراهق أو املراهقة، 
مثل إذا عرف األب أن ابن زميله مؤدب وعائلته حمرتمة يأخذ 
بينهم  يدث  حتى  املناسبات،  يف  زميله  ابن  لزيارة  ابنه  األب 
صداقة؛ وبالتال يصبح املراهق لديه صديق جيد اختاره األب 

بشكل غري مبارش.
املراهق  بني  تباعد  يكون  ال  بحيث  القدوة،  وجود  أمهية   .3
ووالديه؛ حتى يشعر أنم قدوته، ويبحث عن أصدقاء يتحلون 

بقيم قدوهتم.
4. تفادي فرض أسامء معينة لألصدقاء، إذ أن مرحلة املراهقة 
الصديق  باختيار  إقناعه  وإنللام  واالستقال،  بالتمرّد  تتسم 

املناسب. 
5. رضورة متابعة واحتواء األم، فابد أن تكون قريبة من الفتاة 
املراهقة يف هذه املرحلة، وأن تعرف من صديقاهتا؛ لتفهم أكثر 
عن عامل الصداقة تلك، وكذلك األب عليه أن يقرتب من عامل 
أبنائه، فالدور مشرتك بني األم واألب فيام يتعلق برتبية الفتيات 

والذكور. 
املراهق  بللني  التقارب  عللىل  يساعد  حللوار  وجللود  أمهية   .6
واألرسة، مع رضورة أن يكون هناك ِقيم ُتغرس وُتعّزز داخل 
نفس املراهق، مع حتميله مسؤولية أنه ابن هذه األرسة وهو من 

يمثلها. 
انحراف  إىل  تقود  سيئة  صداقات  وجود  ماحظة  حالة  يف   .7
يتم  أن  مثل  مبارش،  غري  بطريق  التدخل  يتم  بأن  فابد  االبن 
عرض مواقف معينة أمام املراهق واحلديث عنها بشكل مفصل 

مع ترك مساحة ألفكار املراهق للتأمل.
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العراق  وخاصة  االوسط  الرشق  ملنطقة  الشائعة  االمراض  من  يعد 
عاما،  العرشين  سن  حتت  وحتديدا  السن  صغار  يف  وجوده  ويكثر 
يرقة  ببيوض  امللوثة  االغذية  تناول  هو  لإلصابة  الرئييس  والسبب 
طريقة  ألن  الس  ومنها  الللرضوات  يف  وخاصة  املائية  االكياس 
تسميده خاطئة جدا، وان اكثر االعضاء املرشحة لإلصابة هو الكبد 
نسبة كبرية تصل اىل 75 %، اما العضو االخر املعرض لإلصابة هو 
الكىل  او  الدماغ  مثل  االعضاء  وباقي   ،%  15 اىل   10 وبنسبة  الرئة 
وغريها وبنسب 10 اىل 15 %، ويسبب هذا املرض اعراضا مرضية 
ان  مكن  حتسسية  صدمة  يسبب  والللذي  االنفجار  امهها  شديدة 
اذا ما متت معاجلته بوقت مبكر، وهذا املرض  تؤدي بحياة املريض 
يصيب االشخاص من كا اجلنسني ويكثر يف الذكور وذلك لتناول 
االطعمة بكثرة خارج املنزل، وملعرفة املزيد اكثر حتدث الدكتور عيل 
حسني الطائي اختصاص جراحة عامة يف مدينة االمام احلسني »عليه 

السام« الطبية قائا:ل
االعراض

اهم االعراض االمل اعىل البطن يف اجلهة اليمنى بالضافة اىل انه يسبب 
ضغطا عىل االحشاء القريبة ومنها املعدة بحيث جيعل املريض يصل 
الضغط  ينتقل  الطعام بشكل رسيع، واحيانا  تناول  اىل االشباع من 
عىل القناة الصفراوية ما يؤدي اىل اصفرار الوجه وحدوث ابو صفار 
الرئة تكون  وخاصة يف االعامر الصغرية، واما اذا كان الضغط عىل 
فيثري  الدموي«  »البلغم  البلغم  مع  الدم  وخروج  تنفسية  االعراض 

الشك، واذا كان الضغط عىل الدماغ مكن ان يسبب الرصع.

التشخيص والعالج
خال  من  للمريض  الشعاعي  الفحص  عىل  التشخيص  يعتمد 
الكيس  حجم  عىل  يعتمد  والعاج  املفراس(،  السونار،  )االشعة، 
لفرتة  ومراقبته  حتفظيا  عاجا  املريض  اعطاء  مكن  صغريا  كان  اذا 
عدم  حالة  ويف  للعاج،  تستجيب  الصغرية  االكياس  بعض  لربام 
نوعني  عىل  يكون  والذي  جراحي  تداخل  اجراء  جيب  االستجابة 
التداخل  او  البطن  جدار  يف  الثقوب  طريق  عن  الناظور  خال  من 
املريض،  حالة  وحسب  البطن«  »فتح  القديمة  بالطريقة  اجلراحي 

بصدد  ونحن  االن  لغاية  تطبق  مل  العراق  خارج  دراسللات  وهناك 
اعطاء  طريق  عن  الللارج  من  العاج  وتتضمن  مستقبا  تطبيقها 
املادة العاجية داخل الكيس من خال السيطرة عليه باملفراس او 
تقوم  التي  املادة  به لعطاء  الاص  النيدل  ادخال  ثم  السونار ومن 
بقتل اجلرثومة، ومن بعدها السحب هذه املادة والتي تتحول اىل مادة 
صلبة داخل الكبد وهذه العملية مصغرة جدا ومل تؤثر عىل املريض 
اجلراحي  التداخل  اجراء  جيب  الكيس  انفجار  حالة  يف  اما  بيشء، 
الكيس  يكون  وعللادة  الوفاة،  اىل  تللؤدي  ذلك  وبخاف  الطارئ 
اما  االنسان(  ل  الغنم  ل  )الكلب  هي  دورتان  وهناك  خمتلفة  بأحجام 
الكلب  ففي دورة  االنسان(  ل  الغنم  ل  )الذئب  الدورة االخرى هي 
االوىل ينتج كيس مائي واحد فقط اما يف دورة الذئب الثانية فتكون 
ال  حتت  اىل  االحيان  بعض  يف  احلجم  ويصل  متعددة  مائية  اكياس 
5 سنتمر ويفضل يف هذه احلالة العاج التحفظي من خال اعطاء 
اكثر من  العاج واملراقبة، ويف حالة جتاوزه ال 5 سنتمرت او ظهور 
القريبة يفضل يف هذه احلالة  كيس او حصول ضغط عىل االنسجة 

رفعه بالتداخل اجلراحي.

النصيحة الطبية
الفواكه والرضوات بشكل جيد قبل  جيب عىل االشخاص تعقيم 
بشكل  الصحية  املراكز  مراجعة  خال  من  املرض  وتوعية  التناول 

متكرر.         

د. علي حسين الطائي 

من اعراضها وما قد ينتج عنها
تقرير/ قاسم عبد الهادي

االكياس المائية... 
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حيدر عاشور

القطراين عند استشهاد مساعده )كنعان  كاناَ الضغُط عىل اعصاب 
وروحه  ايامنه  قوة  لكن  ُيتمل،  أن  من  أعظم  التميمي(  العاشور 
الصامدة سيطرا عىل أعنف فقدان يف حياته وعليه ان يكبته بشجاعته 

املعروفة.
 مل يكن بوسعه ان ينكر أن شعورا آخر سيحدث له عاجا او أجا 
!؟.. البد أن يكون يوما شهيدا للعقيدة واملذهب، كصديقه وذراعه 
الفتوى  ملدرسة  االسللاس  الللدرس  هو  ذلك   - اجلهاد  يف  االيمن 
النجف  يف  االم  الدينية  املرجعية  اطلقتها  التي  اجلهادية  الكفائية 
االرشف، وإنا لواحدة من ارشف املدارس املثقلة باهلموم االنسانية 
واالجتامعية والعقائدية يف العامل، عىل ما وهبت من عطاياها للجميع 
وعىل خطى ثابتة ما يفوق اليال.. ال غريب يف ذلك فهي من ذات 
املدرسة الهلية التي ارساها اهلل تعاىل يف والة أمره عىل االرض من 
االئمة االطهار مدارس الكون االهلي التي ال ينطفئ نورها وان بغى 

العامل بأرسه. 

الى روِح الشهيِد السعيد ) رائد جاسم عبد النبي شذر القطراني( 

اسم الشهيد : رائد جاسم عبد النبي شذر القطراني – البصرة – حي الحسين)عليه السالم(

 تاريخ ومكان االستشهاد : 9 / 8/ 2016- قاطع الرمادي – عمليات تحرير جزيرة الخالدية

انتماء الشهيد: آمر فوج عاشوراء/ لواء علي االكبر )عليه السالم( - احد تشكيالت الحشد الشعبي المتكون من اهالي البصرة.

لكن القطراين يف هذه اللحظات كان يعرف، ويسمع، 
العزيز،  مساعده  فقدان  من  متناوبة  بنوبات  ويتعذب 
تم  ما  لتطهري  له  القتال-  عاشوراء  فوج   - وحاجة 
حتريره من )داعش( االرهاب املعّشش يف منطقة جزيرة 
الالدية بمحافظة االنبار العراقية قبل استشهاد رفيقه 
للقطراين  يعني  ماذا  تتصور  أن  تستطيع  ال  اجلهادي. 
صديقه الذي كان ظله الوصيف ولسانه الناطق لشحذ 
اهلمم يف لب املعارك الضارية، وأية ذكريات جتمع بينهام 
يف البرصة او ساحات القتال، لن ينساها ومل تغادر عقله 
وتطلق  املواجع  فيه  تثري  فهي  واحدة،  للحظة  وخياله 

اجلزع حتى قال موصيا أهله وأصدقاءه الّلص: 
بدفن جثتي  أوصيكم  الشهادة  اهلل  اذا رزقني   -

بجوار مساعدي يف دار السام.
رغم  اجلهادية،  الفتوى  مهمة  لتكملة  القطراين  التحق 
وجع القلب وتيبس العيون من الدموع، كان حائرا يف 
الذين فقدوا حياهتم  للشهداء  انفعاالته معتذرا  تفسري 
عن  لتأخره  واملقدسات  والِعرض  االرض  اجل  من 
الشهيد  احلسني  بالمام  وأقسم  املعركة،  يف  املشاركة 
شهداء  وبروح  العراقية  العوائل  من  االبرياء  وبدماء 
العقيدة واملذهب ان ال يرجع اىل أهله وبرصته الفيحاء 

إال منترصا او شهيدا.
مل خيّف أمل فقدان صديقه من قلب وذهن القطراين، بينام 
كان يطلق اهلجوم املتزن  عىل احد اوكار )داعش( وهو 
الذي يستوجبه  الرضا واجلد والشجاعة  بطابع  يتفظ 
ان  ما  باملرصاد،  له  كان  الهلي  القدر  لكن  اهلجوم، 
اقتحم ذلك البيت املمتلئ بجرذان داعش حتى انفجر 
بدمه  عاشوراء  لفوج  الطريق  القطرين  وفتح  فيه  بام 

الطاهر ليكمل مسرية التحرير والتطهري.
مل يكن االمر سها. ففيام وراء القطراين احباء وأصدقاء 
بالدماء  املخضب  . مُحل جثامنه  ورفاق جهاد وعشرية 
واملغطى برايتي العراق واحلسني)عليه السام( ليطوف 
تشيد  بتشييع مهيب وهتافات والئية  البرصة وكرباء 
الدينية  للمرجعية  واخاصه  وتضحياته  ببطوالته 
)كنعان  مساعده  بجوار  بسام  القطراين  رقد  العليا. 
يعسوب  اهلامم  االمام  ظل  يظلهام  التميمي(  العاشور 

الدين وقائد الغر املحجلني )عليه السام( . 

القائد الذي أوفى بعهده
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االوائل

َتَحُمل

 ، يارس  بن  أول شهيد يف السام هو عامر   -
وأول شهيدة كانت هي سمية بنت خياط

يف  املسلمون  شيدها  اسامية  مدينة  اول   -
افريقيا هي الفسطاط

بني  مدَّ  قد  كان  بالعامل  حديدي  خط  اول   -
مدينتي ) ستوكتن ودار لنجتن( بانجلرتا عام 

1825م
قربا  شيد  التاريخ  يف  معامري  مهندس  اول   -
يشبه اهلرم يف شكله العام هو : أمنحتب االول
العام هي  اول غواصة روسية دارت حول   -

ترايثون.
- اول مدينة القيت عليها قنابل من اجلو  هي 

البندقية
- اول طوابع حكومية صدرت يف هولندا

- اول حاكم وضع صورته عىل العملة املرصية 
هو االسكندر املقدوين

هنالك أشياء أكرب من كلمة شكرًا، 
آسف،  كلمة  تصلحها  ال  وأشياء 
تغتفر،  ال  التي  الكذبة  هنالك  و 
و  القلب،  غريت  التي  اللحظة  و 

اجلرح الذي ال تربؤه األيام.
ولكن  كبرية،  قلوبنا  أن  صحيح 
!!!؛ ال تستهينوا بحجم أخطائكم، 
فالبحر ال يمل السفينة إن ُثقباَت.

اورد الباحث العراقي عاء الامي مصطلحات للغات مندثرة متداولة شعبيا، 
العراق  هلجات  يف  الفصيح  والعرب  واآلرامللي  األكللدي  )احلضور  كتابه  يف 
الشق،  وتعني  آرامية   = )رشم  منها:  الكلامت  من  والكثري  العامية(  والشام 
مسا  النار  مسته  من  وتعني  آرامية،   = )شعواط  و  األنف(،  مقطوع  واألرشم 
ُه رأسا عىل  باَ لاَ ساَ اليشءاَ وقاَ كاَ خفيفا دون احلرق(، و )شقلب = آرامية وتعني عاَ
عقب(، شلح = نزع مابسه، وهذه املفردة موجودة يف العربية مع االعرتاف 
د= امجع املال، باألرمية وغري موجودة هبذا املعنى  مَّ بأصلها العراقي(، و )صاَ
مضض،  عىل  وصرب  حتمل   = )صمخ  و  بعيد(،  أخرى  بمعان  بل  العربية  يف 
وتستعمل بصيغة األمر يف العراق: اصمخ أي استقر وال تتحرك( و )صنطة = 
آرامية وتعني اهلدوء والسكينة، وال وجود هلا يف العربية( و )طمس = غطس 
طاَ =  حاَ )فاَ و  املعنى(  بذات  العربية  آرامية موجودة يف  النهر، وهي  وغاص يف 
أنكه التعب، آرامية(، و )هريف: أكدية وتعني الزراعة املبكرة وعكسها أفيل، 

وما زالت كلمة هريف تستعمل يف جنوب العراق وتعني الروف الصغري(.

صحن االمام الحسين )عليه السالم( 

في خمسينيات القرن الماضي

اصول كلمات شعبية
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السبورة ما ييل: 1×9 = 7 و 2×9 = 18  املعلم عىل  يومًا ما كتب 
وعندما   ،90  =  9×10 اىل  هكذا  و   36  =  9×4 و   27  =  9×3 و 
انتهى من الكتابة، نظر إىل اللف فإذا بالتاميذ يضحكون، بسبب 

أن املعادلة األوىل كانت خاطئة، فقال هلم املعلم:
»لقد كتبُت املعادلة األوىل خطأ عن قصد..!، ألنني أردت أن أعلمكم 
اليوم أمرًا يف غاية األمهية، أال و هو: أن تعرفوا كيف سيتعامل معكم 
أكثر الناس..، لو الحظتم  لقد  كتبت تسع معادالت كلها صحيحة، 
ومع ذلك مل هُينِئني عليها أيُّ أحد، بل الكل كان يضحك ساخرًا و 
منتقدًا الغلطة الوحيدة..!، ال والبعض مل  يكمل القراءة وشغل فكره 
الصواب و  إن فعلت  يأهبون  الناس من حولك ال  بالغلطة، أغلب 
واحد  خطأ  بسبب  النتقادهم  هدفًا  تكون  ولكنك  مرة!،  مليون  لو 
إال  الناس  من  يرى  ال  من  املستهزئني..  كثرة  يبطنكم  فا  فعلته!، 

األخطاء والعثرات، فلن يراه الناس بعني التقدير و االحرتام«.

- اكروفوبيا: الوف من االماكن املرتفعة.
2- باكرتوفوبيا: الوف من اجلراثيم )وسواس النظافة(

3- كلوسرتوفوبيا: الوف من االماكن املغلقة.
احليوانات   ( الللزواحللف  من  الللوف  هريبنوفوبيا:   -4

الزاحفة(.
5- نمربفوبيا: الوف من االرقام )التشاؤم من رقم معني(

6- اكلوفوبيا: الوف من الظام.
7- ايروكروفوبيا: الوف من االماكن الواسعة.

8- اكرافوبيا: الوف من الزحام.
9- ايلوروفوبيا: الوف من القطط.
10- انثروفوبيا: الوف من الزهور.

11- اغكوبوفوبيا: الوف من املجتمع ومواجهة اجلمهور.
12- اتاكسوفوبيا: الوف من عدم الرتتيب )مرض بعض 

االمهات(
13- اوتوماتونوفوبيا: الوف من التامثيل والصور .

14- الودوكسافوبيا: الوف من ابداء الرأي )عندما ينشأ 
الشخص يف ارسة يكون االب او االم متسلطني(
15- اماكسوفوبيا: الوف من سياقة السيارات.

16- هيموفوبيا: الوف من الدم.
مصاب  انه  توهم  و  املرض  من  الوف  نوزوفوبيا:   -17

بمرض.
18 - الفيلوفوبيا: الوف من الوقوع يف احلب..

إليه،  إال  اهلل  من  ملجأ  ال  أن  االنسان  ايها  تيقن 

إلى ما يرضيه  الطاعة والرجوع  إلى  التوفيق  فاسأله 

سبحانه، إنه هو التواب على عباده، والرحيم بهم.

اي من انواع الفوبيا 
مصاب بها انت؟ 

درس 
ال ينسى
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