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أثر التزام الوالدين بالوظائف الدينية
في تربية األوالد

االعالم سيف ذو حدين ومن يقتحم هذا املجال جيب ان تكون لديه
ُ
نوايا ثقافية حسنة اضافة اىل املهنية ،فالغاية هي تثقيف االنسان،
ولكن لالسف الشديد وبسبب عدم ضبط عمل وسائل االعالم
مع عدم مهنية البعض منها يضاف اليها النوايا السيئة نجد ان كثريا
من املواقع تسلط الضوء عىل اخبار اجلريمة والفسق والفحشاء،
ماهي الغاية من هذه االخبار؟ مؤكدا الغاية هدم االخالق ،ما
فائدة اثارة النعرات الطائفية؟ من املؤكد هدم املجتمع ،ما فائدة
التشهري والتسقيط؟ من املؤكد هدم القيم االنسانية.
نقوهلا لالسف الشديد ان الرقابة االعالمية مل تستطع اغالق
وحماسبة املواقع التي تنرش هكذا اخبار ،ولكن انت اهيا املواطن
لك دور يف حتديد ما خيدم ثقافتك وانسانيتك حتى ّ
تسخرها خلدمة
املجتمع وضمن التزامات الشارع املقدس ،ففي بعض االحيان
هنالك اكاذيب ال تستحق الرد؛ بل العكس لو قمت بالرد قد
تروج هلا ومتنحها اكثر من حجمها  ،فالدقة يف التقاط اخلرب وماهيته
ّ
مهمة جدا .
كفانا نضع امللح عىل جراحنا ،كفانا ما تلقيناه من ازمات ونكبات،
كفانا نكون حمرقة الطامع اعداء االسالم ،فلننهض سوي ًة من اجل
املواطن والوطن .

رئيس التحرير :

سورة العنكبوت

تفسيرالسورة

وسى بِا ْل َب ِّين ِ
ون َو ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َ
َو َق ُار َ
بوا
ان َو َل َقدْ َج ُ
اءهم ُّم َ
است َْك رَ ُ
َات َف ْ
فيِ أَْ
ال ْر ِ
ض َو َما َكا ُنوا َسابِ ِقنيَ {العنكبوتَ }39/ف ُك اًّل َأ َخ ْذ َنا بِ َذنبِ ِه
َف ِم ْن ُهم َّم ْن َأ ْر َس�� ْلنَا َع َل ْي ِه َح ِ
الص ْي َح ُة َو ِم ْن ُهم
اص ًبا َو ِم ْن ُهم َّم ْن َأ َخ َذت ُْه َّ
��ن َخس�� ْفنَا بِ ِه أَْ
ان هَّ ُ
��ن َأ ْغ َر ْقنَا َو َم��ا َك َ
ال ْر َ
الل لِ َي ْظ ِل َم ُه ْم
ض َو ِم ْن ُهم َّم ْ
َّم ْ َ
ون {العنكب��وتَ }40/م َث ُ
��ه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ين
��ل ا َّل ِذ َ
َو َل ِك��ن َكا ُن��وا َأ ُنف َس ُ
وت خََّ
خََّ
نك ُب ِ
اللِ َأ ْولِ َياء َك َمثَلِ ا ْل َع َ
ون هَّ
ات ُ��ذوا ِمن ُد ِ
ات َذ ْت َب ْي ًتا َوإِ َّن َأ ْو َه َن
نك ُب ِ
ا ْل ُب ُي ِ
��ت ا ْل َع َ
��و َكا ُنوا َي ْع َل ُم َ
��ون {العنكبوت}41/
��وت َل َب ْي ُ
وت َل ْ
إِ َّن هََّ
ي��ز حَْ
الل َي ْع َل ُ��م َم��ا َيدْ ُع َ
��ون ِمن ُدونِ ِه ِم��ن يَ ْ
يم
ش ٍء َو ُه َو ا ْل َع ِز ُ
ال ِك ُ
��ك أَْ
ال ْم َث ُ
{العنكبوتَ }42/وتِ ْل َ
اس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِلاَّ
ض هَُبا لِل َّن ِ
ال َن رْ ِ
ات َو أَْ
��ون {العنكبوتَ }43/خ َلقَ هَّ ُ
الس�َم�اَ َو ِ
ض بِ حَْ
ا ْل َعالمِ ُ َ
ال ْر َ
القِّ
الل َّ
إِ َّن فيِ َذلِ َك آَل َي ًة ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ�ينَ {العنكبوت }44/ات ُْل َما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك
الصلاَ َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َش��اء َوالمْ ُ َ
ِم َن ا ْل ِكت ِ
نك ِر
الصلاَ َة إِ َّن َّ
َ��اب َو َأ ِق ِم َّ
ب َو هَّ ُ
َو َل ِذ ْك ُر هَّ
الل َي ْع َل ُم َما َت ْصن َُع َ
ون {العنكبوت}45/
اللِ َأ ْك رَ ُ
( اجلزء احلادي والعرشون )

(  ) 39وق��ارون وفرع��ون وهام��ان ق��دّ م ق��ارون لرشف نس��به ولقد
جاءهم موسى بالبينات فاستكربوا يف األرض وما كانوا سابقني فائتني
ب��ل أدركه��م امر اهلل (  ) 40فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرس��لنا عليه
حاصب��ا حصباء كقوم لوط ومنهم م��ن اخذته الصيحة كمدين وثمود
ومنه��م من خس��فنا به األرض كق��ارون ومنهم م��ن أغرقناه كفرعون
وقوم��ه وقوم ن��وح وم��ا كان اهلل ليظلمهم فيعاقبهم بغ�ير جرم ولكن
كانوا أنفس��هم يظلمون بالتعريض للع��ذاب (  ) 41مثل الذين اختذوا
من دون اهلل أولياء فيام اختذوه معتمدا ومتكال كمثل العنكبوت اختذت
بيتا فيام نس��جه يف الوهن واخلور وان أوهن البي��وت لبيت العنكبوت
ال بيت أوهن وأقل وقاية للحر والربد منه لو كانوا يعلمون يرجعون
إىل عل��م لعلم��وا ان هذا مثله��م (  ) 42ان اهلل يعلم م��ا تدعون وقرئ
بالي��اء م��ن دونه من يشء وه��و العزيز احلكي��م (  ) 43وتلك األمثال
يعن��ي هذا املثل ونظائره نرضهبا للن��اس تقريبا ملا بعد من أفهامهم وما
يعقله��ا اال العاملون الذين يتدبرون األش��ياء عىل ما ينبغي القمي يعني
آل حممد صل��وات اهلل عليهم ويف املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله
انه تال هذه اآلية فقال العامل الذي عقل عن اهلل فعمل بطاعته واجتنب
س��خطه (  ) 44خلق اهلل الس�ماوات واألرض باحل��ق ان يف ذلك آلية
للمؤمن�ين ألهنم املنتفعون هبا (  ) 45أتل م��ا أوحى إليك من الكتاب
تقربا إىل اهلل بقراءته وحتفظا أللفاظه واستكش��افا ملعانيه وأقم الصالة،
ان الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر .

االخبار

أخبار

•(عادل عبد المهدي) رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة:
ان العراق معني بتطورات المعارك في سوريا وتطهير اخر جيب من تنظيم
«داعش»االرهابي .والعالم اليوم اكثر امنا وسلما بسبب التضحيات التي
بذلها العراقيون في القضاء على االرهاب.

ومتابعات
• ( )15مليون كتاب رقمي وأطروحة ورسالة في مختلف التخصصات تتيحها مكتبة العتبة
الحسينية المقدسة امام الجميع .

التعليم العالي تؤكد:

ان جامعة وارث االنبياء (عليه السالم)

مثال علمي للجامعات االهلية العراقية

أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رصانة املعايري
العلمية يف جامعة وارث االنبياء التابعة لألمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة ،وذلك من خالل الزيارة امليدانية التي قام وفد
اكاديمي متقدم من ال��وزارة .وأفاد «اعالم اجلامعة» ان الوفد
كان برئاسة (قيص السهيل) وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 ،وأضاف ان الوزير اطلع عىل عدد من كليات اجلامعة وتفقد
البنايات اجلديدة فيها .ونقل اعالم اجلامعة عن السهيل قوله،

ان «جامعة وارث االنبياء مميزة بني اجلامعات االهلية يف العراق
وأن املؤسسات اجلامعية واألكاديمية تقع عىل عاتقها مسؤوليات
امهها تعزيز جوانب البحث العلمي والنهوض باملجتمع».
ويذكر ان اجلامعة تضم حاليا كليات( اهلندسة والقانون
والتمريض والعلوم االسالمية واإلدارة واالقتصاد).
واجلدير بالذكر ان جامعة وارث االنبياء قد اعلنت يف وقت سابق
دخوهلا ضمن التصنيف العاملي االسباين للجامعات العاملية.

الحشد الشعبي ّ
ينفذ عملية أمنية بمحورين لتطهير قرى البعاج والقيروان غرب الموصل
نفذ احلشد الشعبي ,عملية أمنية بمحورين لتطهري وتأمني قرى البعاج والقريوان غرب املوصل .وقال املركز االعالمي للحشد :ان قوة
من اللواءين  33و 29وبمشاركة العمليات اخلاصة واهلندسة العسكرية للحشد رشعت بعملية أمنية واسعة لتطهري قرى قضاء البعاج
وناحية القريوان غرب املوصل ,الفتا إىل ان العملية تأيت حرصا من احلشد الشعبي لتوفري املدن اآلمنة واخلالية من أي خمالفات حربية
ومتفجرات ضمن قواطع املسؤولية.مضيفا ان العملية مستمرة فضال عن تأمني  14قرية غرب املوصل.
فيام نفذت قوة من احلشد الشعبي ضمن قاطع عمليات دياىل باالشرتاك مع قوة من اجليش والرشطة االحتادية والرد الرسيع ،وبإسناد
من طريان اجليش عملية امنية ملالحقة خاليا داعش يف منطقة ايب صيدا يف دياىل.
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االخبار

• (ماركو كارنيلوس) السفير االيطالي في العراق:
ان الحكومة االيطالية تعدّ لمؤتمرها االستثماري الموسع في روما بالتنسيق مع السفارة
العراقية وهيئة االستثمار الوطنية لعرض الفرص االستثمارية لتشجيع الشركات االيطالية في
دخول السوق المحلية اضافة الى دعم وتعزيز عمل البعثات االثارية االيطالية في العراق..

• ( )30شخصا من جنسيات اجنبية تمكنت مفارز اإلنتربول من القبض عليهم بسبب مخالفتهم
لشروط اإلقامة في كربالء المقدسة

كوادر هندسية وفنية تواصل مشروع
ربط سردابي اإلمام الحسين واإلمام الجواد (عليهما السالم)
تواصل الكوادر الف ّنية
واهلندسية العاملة بمرشوع ربط رسدابيَ ْ
ّ
اإلمام احلسني واإلمام اجلواد(عليهام السالم) داخل صحن أيب
اخلارجية فيها،
العباس(عليه السالم) مع رساديب التوسعة
ّ
الفضل ّ
ضمن املواصفات والتصاميم املعدّ ة له.
اهلندسية
رئيس قسم املشاريع
وقال املهندس (ضياء جميد الصائغ)
ُ
ّ
العباسية املقدّ سة :،أمتمنا عىل بركة اهلل تعاىل وبربكات
يف العتبة ّ
مهمة من هذا
صاحب املرقد ّ
وهبمة العاملني إنجاز مراحل ّ
املطهر ّ
احليوي والكبري ،عىل الرغم من ّ
كل الظروف التي رافقتها
املرشوع
ّ
من أعامل حفر وبمستويات كبرية ،وحتت إحدى ّبوابات العتبة
العباسية املقدّ سة وما جياورها من أواوين ،فض ً
ال عن تد ّفق املياه
ّ
اجلوفية لك ّنها ّمتت واحلمد هلل».
ّ
ويذكر ان هذا امل�شروع سيح ّقق انجازات أ ّ
مهها التخفيف عن
كاهل الزائرين خالل حركتهم داخل هذه الرساديب دون املرور
بمداخل العتبة املطهرة اضافة اىل مجع مداخل وخمارج الرساديب
ٍ
بنقطة مركز ّية واحدة.
كا ّفة (الصحن والتوسعة)

ثالثة جوائز ادبية للعراق
ي حس 
ن
ب العراق 
ج األدي 
ث ُ ت ِّو َ 
يف دورهت ا التاسعة ؛ حي 
يب  
ح العاملي ة لإلبدا ع الكتا 
ب صال 
ج جائز ة الطي 
يف اخلرطو م نتائ 
ت 
أعلن 
النواب يف املركز األول عن روايته (ضحكة الكوكوبارا) بني  306رواية من  26دولة اشرتكت يف املسابقة؛ وحصد األديب
يفجمالالقصصالقصريةعنجمموعت هالقصصية( لغ ةاألرض) ؛بني266
ىلاملركزاألولأيضا؛ 
نيعبيدع 
العراقيعيلحس 
جمموعةقصصية؛وفازالناقدالعراقيالدكتورحممدصابرعبيديفاملركزالثالثيفجمالالنقد عندراسته(اسرتاتيجيةالعوملة
قاألديب).
ىوانكسا رالنس 
الثقافية–بعثر ةاملعن 
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /16جمادى اآلخرة1440/هـ الموافق 2019/2/22م :

ُ
المعروف وأثره في عاقبة اإلنسان
من كال ٍم ألمري املؤمنني (عليه السالم) وهو
يف مقام أن يشحذ اهلمم عىل فعل اخلري،
يقول (عليه السالم)(( :ال ُيزهدَ َّنك يف
ِ
يشكرك
يشكره لك ،فقد
املعروف من ال
ُ
ُ
ٍ
بيشء منه ،وقد ُت ُ
درك
يستمتع
عليه من ال
ُ
أكثر ممّا أضاع الكافر ،واهلل
ِم ْن ُش ْك ِر الشاكر َ
حُي ّب ا ُملحسنني)).
الحظوا إخواين ..يف مقام ّ
رب كام
احلث عىل ال ّ
تعلمون ّ
قضية املعروف،
أن من موارد ال ّ
رب ّ
ّ
أن اإلنسان يكون دائ ًام صاحب معروف،
إن مشى فمش ُي ُه ع�لام��ة ع�لى الكياسة
واهلدوء ،وإن تك ّلم كان كالمه دائ ًام حمرض
طيب حياول أن
خري ،إن سمع كالم ًا غري ّ
ٍ
بطريقة ي��ؤ ّدب هبا اآلخر عن طريق
ي��ر ّده
ٍ
أخالقي رفيع ،وهذا املعروف ك ّلنا
سلوك
ّ
نحتاج اليه وك ّلنا نحتاج أن نعيش يف حالة
مجة،
املعروف ،ولذلك املعروف فيه فوائد ّ
ٍ
فقهية كان هو من الواجبات،
ومن
جهة ّ
ّ
ولعل من أعظم الواجبات ّ
أن اإلنسان يأمر
باملعروف ،وهذا ُ
واألئمة
ديدن مجيع األنبياء
ّ
اهلداة(عليهم السالم) والصلحاء إ ّ
ال وهم
يأمرون باملعروف ما استطاعوا اىل ذلك
سبي ً
ال.
ولذا هذه اخلصلة ال ُبدّ أن تبقى وإن كانت
بالقدر الواجب يف مجيع املجتمعات ،فإذا
أي أ ّم ٍة عن ُأ ٍ
ناس يأمرون باملعروف
خت ّلت ّ
ٌ
سيئة هلذه
وينهون عن املنكر فهذه
بداية ّ

6

Ahrarweekly

األ ّم���ة ،ولع ّله ل��و استعرضنا ك��ث�ير ًا من
الروايات وجدنا ّ
أن اهلل تعاىل قد أوقع بال ًء
عىل األمم بسبب أنهّ م تركوا هذا اجلانب
 جانب األم��ر ب��امل��ع��روف والنهي عناملنكر -واإلنسان يرى املعروف وال يأمر
به ،ويرى املنكر وال ينهى عنه إ ّما تكاس ً
ال
أو ضجر ًا أو خوف ًا أو يتو ّقع أنّه ال يؤ ّثر،
النفسية التي يواجهها
وهذه من األمراض
ّ
ٌ
اآلمر باملعروفٌ ،
وحالة
حالة من اإلحباط
ُ
تصور عدم التغيري ،وهذا ك ّله باطل
من
ّ
جمتمع من املجتمعات كان
وعاطل ،كم
ٍ
عبارة عن ٍ
كتلة من املوبقات انتهى اىل حيث
إن اهلل تعاىل أبدل هذا املجتمع بآخر ،وكم
ٍ
حالة شا ّذة كانت يف املجتمعات انتهت
من
ٍ
جيدة ،نعم ..اإلنسان
ثم تبدّ لت اىل
ّ
حالة ّ
�أم عينيه
�
ب
�رى
�
وي
جمتمع
يف
يعيش
عندما
ٍ
ّ
يشء
ويتحسس قطع ًا يتأ ّثر ،لكن التأ ّثر
ٌ
ّ
يشء آخر.
ة
باملهم
النهوض
وعدم
ٌ
ّ
ير املؤمنني(عليه ال��س�لام) يقول( :ال
أم� ُ
ُي ِ
ِ
يشكره لك)،
املعروف َم ْن ال
زهدَ نّك يف
ُ
وأم�ير املؤمنني قد
نعم ..احلديث طويل
ُ
ٍ
مفردة وه��ذه املفردة أيض ًا
يتحدّ ث عن
مهمةّ ،
أن اإلنسان حيتاج بعمله اىل مقابل،
ّ
لكن الذي يأمر باملعروف قطع ًا ال طمع
عنده إلاّ املعروف ،والذي ينهى عن املنكر
ليست له ٌ
رغبة وطمع ومصلحة إلاّ أن ال
يرى املنكر أمامه ،ه��ؤالء قطع ًا يعملون

عم ً
ال خالص ًا لوجه اهلل تبارك وتعاىل ،يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ،لكن يف بعض
احلاالت هذه الطبيعة البرش ّية تتأ ّثر باملقابل،
أنت تأمر باملعروف وتقدّ م له النصيحة
ٍ
ب�شيء آخر أو ال يشكر لك
وهو يقابلك
سيتحول من
ذلك ،اإلنسان يتأ ّثر وإذا تأ ّثر
ّ
دافعية عنده هلذا العمل اىل ٍ
حالة من
وجود
ّ
ٍ
وحالة من الزهد؛ أي أنّه يبتعد
االنكامش
عن هذا األمر ،أم ُري املؤمنني(عليه السالم)
يقول :ال يزهدنّك ذلك أي ال جتعل نفسك
زاهد ًا يف املعروف بسبب ّ
أسديت له
إن من
َ
املعروف ال يشكره لك ،ال جتعل نفسك
يف حالة أن تزهد به ّ
ألن املعروف حمبوب،
و(أهل املعروف يف الدنيا ُ
ُ
أهل املعروف يف
اآلخ��رة) كام يف بعض الروايات الرشيفة،
ٍ
بيشء ٍ
باق إنّام عىل
عىل اإلنسان أن ال يزهد
اإلنسان أن يقدّ م النصيحة ويقدّ م املوعظة،
ي��روض نفسه عىل ذل��ك ح ّتى تكون
بل ّ
لديه أشبه باملَ َلكة وهي تلك احلالة املالزمة
للنفس التي ال ّ
تنفك عنها بسهولة ،دائ ًام ال
يصدر منه إلاّ املعروف..
ْ
ان كث ٌري من الناس قد ال يعرف مصلحة
ٍ
بغلظة ويقابلهم
نفسه فيقابل أهل املعروف
بشدّ ة وبرفض ،وهو ال يعلم ّ
أن املصلحة
فيام ُيقال له ال املصلحة يف ما يعرتض عليه،
قصور يف الفهم أو
لكن قد يكون هناك
ٌ
عناد للحقّ أو حسدٌ
قصور يف الرتبية أو ٌ
ٌ
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يترصف هذه
ملن يأمر باملعروف؛ فيجعله
ّ
الترصفات ،اإلم��ام (عليه السالم) يقول
ّ
هذا ال جيعلنا ننكفئ وال جيعلنا نزهد ألنّ
هؤالء ال يقابلوننا بالشكر..
أم ُري املؤمنني(عليه السالم) يريد أن يبينّ
فيقول :هناك ٌ
حالة أخرى قد يغفل اإلنسان
يشكرك عليه من
عنها ،وهي أنّه قال( :فقد
ُ
ٍ
ب�شيء منه) يعني أنت تقصد
يستمتع
ال
ُ
فيشكرك عمرو وه��و ال
امل��ع��روف لزيد
ُ
يستمتع هبذا املعروف ً
أص�لا ،مل��اذا؟ ّ
ألن
املعروف من ِ
طبع ِه أن ُيشكر فأنت ترجو
أن يشكرك زيدٌ من الناس عىل املعروف
فيشكرك يف الواقع عمرو ،وعمرو ليست
له عالقة بام تك ّلمت به مع زيد ،لكن اهلل
هييئ هلذا أن يشكرك ألنّه يرى ّ
أن هذا
تعاىل ّ
ُ
الطيبة عندما
الفعل هو ممّا ُيشكر،
الكلمة ّ
شاب خت ّفف،
تصدر من رجلٍ كبري يف حقّ
ٍّ
ٌ
الشاب يف
طيبة عندما تصدر من
ّ
وكلمة ّ
ح��قّ رج��لٍ كبري خت ّفف ،والح��ظ��وا هذه
الكلامت تؤ ّثر فينا كثري ًا ،أن اإلنسان يسمع
طيبة بخالف ما يسمع كلم ًة خبيثة،
كلم ًة ّ
أو أن ي��رى عم ً
طيب ًا بخالف ما يرى
ال ّ
عم ً
ال خبيث ًا ،اإلمام (عليه السالم) يقول:
يشكرك من ليست له عالقة باملوضوع
قد
ُ
أص ً
هييئ من يشكرك يف سبيل
الّ ،
لكن اهلل ّ
أن ال تتو ّقف عن صنع املعروف.
ثم يقول (عليه السالم)( :وقد ُتدرك ِم ْن
ّ
أكثر ممّا أضاع الكافر) املقصود
ُش ْكر الشاكر َ
من الكافر هنا كافر النعمة وليس كافر
ٌ
ٌ
نعمة
نعمة ُتشكر وهناك
العقيدة ،هناك
ُتكفر ،والكافر  -لغ ًة -هو الذي ّ
يغطي ،كام

ُيقال الفلاّ ح كافر باعتباره ّ
يغطي
ال��ب��ذرة ب��ال�تراب ،فهذا الكافر
حي��اول أن ّ
يغطي هذا املعروف
ويمنع هذا املعروف ،لذا نعبرّ
عنه كافر نعمة ،اإلمام يقول :قد ُتدرك من
هذا الشاكر أكثر ممّا أضاع الكافر.
ّ
أم�ير املؤمنني(عليه
الحظوا
املرغباتُ ،
السالم) يريد أن ّ
يرغب ،يف النقطة األوىل:
مل يقبل بالزهد فقال( :ال ُي��زه��دَ َّن��ك يف
ِ
يشكر ُه لك) ،النقطة الثانية
املعروف من ال
ُ
أيض ًا يبينّ ّ
أن هذا املقدار قد حيفظه لك من
ال يستمتع به أص ً
ال ،النقطة الثالثة ّ
أن هذا
املعروف ال��ذي ُتدركه أنت منه أكثر ممّا
أضاع الكافر ،اإلنسان إذا عمل معروف ًا
ملئة شخص قد يشكره اثنان فقط ،لكن
هذا الشكر من هذين الشخصني قد يعادل
ٍ
مورد
شخص قد شكرك يف
األعداد الباقية،
ٌ
شخص شكرك يف موردٍ
قد ُأجيبت دعوته،
ٌ
ٍ
دفع اهلل عنك ّ
مورد
كل سوء ،أو شكرك يف
هو يف تلك اللحظة اهلل تعاىل استجاب
ٍ
مورد فاهلل تعاىل ّنمى ذلك
دعاءه ،شكرك يف
الشكر وحس َب ُه لك ،وهذه بالنتيجة حسنة
ُ
مر عليناُ -تقابل بعرشة ،فلو
واحلسنة -كام ّ
أردنا أن نحيص نرى ّ
أن الناتج مع صاحب
املعروف ،والحظوا هذه الفقرات الثالث.
واأله����م م��ن ه���ذه ك ّلها
أ ّم���ا ال��راب��ع��ة
ّ
ُ
حيب
اإلمام(عليه السالم) يقول:
(واهلل ّ
ا ُملحسنني) ،ال نزهد وال نتو ّقع وقد يأتينا
اخلري ممّن مل يستمتع به ،وقد يأتينا اخلري
أيض ًا من البعض ما ُيقابل الناكر الكافر،
ُ
والرابعة التي هي أ ّ
(واهلل
مهها يقول:

حيب ا ُملحسنني) ،إذن هذه الصفة هي من
ّ
حيبها اهلل تعاىل ..اإلنسان
الصفات التي ّ
يتو ّقع ّ
أن بعض التكاليف عسرية عليه
العرس ّ
وكل
وهذا اشتبا ٌه م ّنا ،اهلل ال يريد بنا ُ
ٍ
ٍ
كن ّ
مقدور
تكليف هو
وكل
تكليف هو ممُ ٌ
ٌ
عليه ،ف��اهلل تعاىل ه��ذا اجل��ان��ب -جانب
اإلح��س��ان -ي��ري��ده ،أم�ير املؤمنني(عليه
السالم) بينّ ّ
يمر هبا
أن هناك حال ًة
ّ
نفسية ّ
يمر هبا-
ُ
صاحب املعروف -أي ا ُملحسن ّ
نفسي ًا يتعب
�دم شكر اآلخرين،
وهي ع� ُ
ّ
ويتأ ّثر ،اإلمام(عليه السالم) يبينّ ويقول:
مثب ٍ
مشتبه ،ال ْ
طات
أنت
ٌ
جتعل هذه األمور ّ
لك وإنّام ال ُبدّ أن تبقى هذه األمور ك ّلها
وختامها كان قوله:
مشجعة لك،
أم��ور ًا
ُ
ّ
ُ
حيب ا ُملحسنني) وما أمتعها وأمجلها
(واهلل ّ
من كلمة.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون وإ ّياكم
من ا ُملحسنني ح ّتى نقع يف هذه الفئة -فئة
حمبويب اهلل تبارك وتعاىل -وما أمجلها من
فئة ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل دوام التوفيق
لكم والتسديد ،ونسأله تبارك وتعاىل أن
ويزهدكم باملعروف لعدم انتفاع
يزهدنا ّ
ال ّ
الناس منه ،بل بالعكس قد يزيدنا هذا
إرصار ًا ّ
ألن اهلل مع ا ُملحسنني ،وآخر دعوانا
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل
أن احلمدُ هلل ّ
ٍ
الطيبني الطاهرين.
حممد وآله ّ
Ahrarweekly
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ُ
التمسك والرجوع لقيم المجتمع األصيلة،
السيد الصافي يدعو الى
ّ
يتحمل المسؤولية
ويب ّين بأن الجميع
ّ
كربالء
الجمعة في
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /16جمادي اآلخر 1440/هـ الموافق 2019/2/22م تحدث قائال:
اخويت اخوايت ..قد تقدّ م فيام مىض وذكرنا
بعض املشاكل االجتامعية التي بدأت
ت�ضرب بلدنا وجمتمعنا بقوة ،وصن ّفنا
االدوار التي يمكن ان ينهض هبا املجتمع
وبينا بعض ما
و ُقلنا نبدأ من االرسةّ ،
يتعلق ب��األرسة ب�شيء رسي��ع ،ثم ذكرنا
ايض ًا املدرسة وما يتعلق باجلانب الرتبوي،
ثم ذكرنا اجلو العام الذي يتحول من حالة
حرية اىل حالة ف��وىض ،واآلث��ار السلبية
املرتتبة عىل ذلك.
وقبل ان أرشع بخدمتكم إمتام ًا للموضوع
ُاح��ب ان ان� ّ�وه اىل ان هذه االشياء التي
ذكرناها ما هي ا ّ
ال بداية ملرشوع ُيفرتض
ان يكون مرشوع ًا طويال ً وشائك ًا ،ألن
ه��ذه األدواء عندما تدخل اىل جمتمع؛
قطع ًا حتتاج اىل جهد كبري وواس��ع من
أجل احلصول عىل حالة جمتمعية راقية
ومن حقنا ان نطمح بذلك ،ونحاول أن
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نوجد هذه احلالة املجتمعية التي نريدها..
باعتبار األثر السلبي سيكون عىل اجلميع
وكلنا نعاين من هذه املشاكل ،يعني االرسة
تعاين ،املدرسة تعاين ،اجلو العام ُيعاين..
حمل املسؤولية للجميع ال
لكن عندما ُن ّ
ُيعفى أحدٌ من املسؤولية.
عندما نستشعر ه��ذه املسؤولية سنبدأ
نبحث عن احلل ،أ ّما إذا ُكنا ال نستشعر
املسؤولية ..بل ّ
لعل البعض ِم ّنا ال يستشعر
ا ُملشكلة وه��ذا أخطر ،ف��إذا مل نستشعر
املشكلة ومل نستشعر املسؤولية؛ فالشك
ان احلل يبقى بال قائم ب��ه ..يبقى احلل
مركون ًا وينتظر من يسعى اليه.
نحن يف الواقع نؤمن بأن بعض القضايا
ُ
حتتاج اىل تكاتف مستمر ،وعندما نذكر
بعض املشاكل ال نريد ان نذكر املشكلة بام
هي مشكلة ،وانام نريد أن ّ
نشخص ..بدء ًا
حل ّلها ،وقطع ًا الكالم الذي تقدّ م حيتاج

بعد ذلك اىل أكثر ممّا ذكرناه بال شك وال
ريب ،وليست يف مسألة ُخطبة ..بل البد
ان تكون هناك حالة من اجلو العام حلل
هذه املشاكل..
هل توجد حلول لبعض مشاكلنا؟!
نعم توجد حلول ..وغالب ًا ُكل مشكلة هلا
حل ،لكن هناك حلول حتتاج اىل هنضة
من اجلميع ،تارة ُنعالج شخص ًا مريض ًا
يبقى املرض بحدوده ،وتارة نعالج اثنني
ايض ًا يبقى بحدودمها ،لكن عندما تتفشى
القضية ونعاين واقع ًا من مشاكل كبرية
زحفت إلينا وب��دأت ترضب بمجتمعنا
نحن
بقسوة ،واالستسالم هلذه املشاكل ُ
سندفع الثمن ،بدأت هذه املشاكل ترضب
االرسة ،وت�ض�رب ال��ش��ارع ،وت�ضرب
السوق ،بدأت تف ّتت الوجود ُ
األرسي..
هذا البناء املهم ال��ذي تسعى اليه مجيع
املجتمعات ال��ب�شري��ة ..بعض املشاكل
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بدأت ُتف ّتت هذا الوجود املبارك ،بعض
االشياء بدأت تف ّتت هذا الوجود املقدّ س
الوجود التعليمي ..هذه ُ
احلرمة ُحرمة
التعليم بدأت تفقد بعض اآلث��ار ،اجلو
العام بدأ ال ُيراعى كبري ًا أو صغري ًا ،ال
ُيراعي هناك مسائل ال ينبغي ان تظهر
اىل الشارع ،كل هذه االشياء ان تصبح
ُمباحة ..بدأنا يف حالة الفوىض والفوىض
اذا بدأت ال تنتهي اال بتقنني والتقنني
حيتاج اىل ُجهد.
لع ّله ،نقطة مهمة قضية اإلدراك والوعي
اخ��واين ..هذا الوعي واالدراك حقيقة
حيتاج اىل تنمية ،ليس كل شخص يقول
انا امتلك الوعي يعني فع ً
ال هو وا ٍع،
معنى الوعي هو ادراك الظرف الذي
نحن نعيش ب��ه ..االن��س��ان ُملتفت اىل
خطورة بعض االشياء أو ليس ملتفت ًا؟
االن���س���ان م���درك ح��ج��م ال��ت��داع��ي��ات
االجتامعية او غ�ير ُم���درك؟ االنسان
ل��ه ع�لاق��ة يف بعض
ال��واع��ي ق��د ليس ُ
احل��االت حتى بالشهادة االكاديمية..
الوعي حالة من اإلدراك ،وحالة من
رّ
التحض ،وحالة من ان االنسان يفهم
كيف يعالج املشاكل االجتامعية قبل
ان تنفتح بشكل ُمرعب ..عندما نقول
ال��وع��ي ه��ذا م��ا وراءه يشء ،االنسان
ُمدرك ثم هذا االدراك حيتاج اىل عمل.

ليس اجلانب الثقايف ان يكون هو جزءا من
املشكلة ،بعض احلاالت هناك ثقافة هي
جزء من املشكلة ..نعم من حق االنسان
ان ُيشارك ،ولكن يف نفس الوقت هناك
مسائل فيها خطر ،واملجتمع هو عبارة
مكون البد ان حيرص اجلميع ِ
عليه.
عن ّ
من املسؤول عن ذلك؟؟!
طبع ًا اخ��واين الحظوا البد من وجود
رادع��ي��ة ألي ف��وىض ،الب��د م��ن وج��ود
رادع��ي��ة ..الرادعية يف بعض احل��االت
رادعية يف االنسان ذاته ..اآلن االبن ال
جيرؤ ان يتكلم مع ابيه كالم ًا سيئ ًا ملاذا؟!
لوجود رادعية يرى ان مقام االب البد
ان حُيظى باحرتام ،مقام املعلم البد ان
حُيظى باحرتام ،االخ األكرب البد ان حُيظى
باحرتامُ ،
األم البد ان تحُ ظى باحرتام..
هذه رادعية ان الشخص ال يتجرأ ان
يتكلم مع ابيه مع امه مع اخيه مع معلمه
بكالم قد يتكلمه مثال ً مع صديقه ..ما
الذي يمنع ذلك؟! يمنعه هذه الرادعية.
ارج����و ان يلتفت االخ����وة اىل ه��ذه
الرادعية ..تارة تكون رادعية دينية ،وتارة
تكون رادعية قانونية ،وتارة تكون رادعية
ُعرفية ،إذ ان هناك حالة من الوضع
ال��ع��ام ..ول��ذل��ك ه��ن��اك مصطلحات
يعبرّ ون عنها باآلداب العامة ،ما معنى
اآلداب العامة؟ ان املجتمع ال يرغب

وال يريد ويعرتض اذا وجد سلوك ًا..
يمكن ان يكون يف البيت هذا السلوك،
إ ّما أن خيرج من البيت اىل عامة الناس..
أم��ام م��رأى ومسمع ال��ن��اس ..يقولون
ه��ذا س��ل��وك خم��ال��ف ل�ل�آداب العامة،
املجتمعات ال ترىض.
تقول بعض السلوكيات هلا زمان وهلا
مكان ..معنى الكالم بعض السلوكيات
نجرد املكان
هلا مكان وهلا زمان ..عندما ّ
نجرد الزمان
من هذا السلوك وعندما ّ
من هذا السلوك حتدث الفوىض ..ان
االنسان يف البيت ُله حر ّية ..هذه احلر ّية
ال يمكن بنفسها ان يامرسها يف الشارع،
لست ان��ا ال���ذي اق���ول هب���ذا ..ب��ل كل
املجتمعات تقول هبا ،ولذلك اآلداب
العامة اذا مل نحافظ عليها ..هذا الكالم
الذي ُقلناه هو عبارة عن فوىض..
الرادعية ت��ارة رادعية دينية ..االنسان
ُم ٍ
رتب ديني ًا ان يعرف ما ُله وما عليه..
يعرف احلقوق التي ُله ويعرف الواجبات
التي عليه ،وه��ذا ال يمكن ان خيالف
معتقده الديني ،ونعلم هذه رادعية دينية
وهذه من افضل وأقوى الرادعيات لو
دينه ال يسمح أن
االنسان يتد ّين هباُ ..
يترصف
يتجاوز عىل اجلار ،ال يسمح أن
ّ
ترصف ًا فيه شائبة أم��ام اآلخرين عند ُه
حياء..
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صالة الجمعة

ت��ارة هناك رادعية قانونية ..القانون ال
الترصفات
يسمح وا ُملقنن رأى إن بعض
ّ
إذا مل ُتقنن تتحول احلر ّية اىل فوىض؛ فعليه
ان ُيقنن وهناك رادعية والقانون ال يسمح
ان تتجاوز وان تأخذ املال كيف شئت وان
تعتدي عىل االخرين القانون ال يسمح،
وه��ذا عموم العقالء تبانوا فيام بينهم ان
يضعوا حدود ًا ال يسمحون بالتجاوز هبا..
وهناك رادعية ُعرفية ..ان االنسان ُعرفه
ُ
العام يقول هذا أمر معيب ليس امر ًا ديني ًا
لكن يقول هذا أمر ُمعيب ان اترصف ِبه ،انا
اترصف مع اخي يف البيت يشء ولكن هذا
ّ
الترصف أمام االخرين عيب..
ّ
َ
نحن فيه ..ناس أهل دين..
تعال اىل ما ُ
ن��اس أه��ل ق��ان��ون ..ن��اس أه��ل ُع��رف..
نتحدث عن واقعنا التارخيي ،هل يستطيع
اح��د اآلن ان يعرتض يقول أنتم لستم
أهل دين ،ولستم أهل قانون ،ولستم أهل
ُعرف؟ إذ ًا ما الذي حصل ..هذه االمور
عندنا موجودة ما الذي حصل؟!
االنسان يتخىل عن دينه ..يرضب القانون
العرف بدأ يستهني ِبه ،ماذا
ُعرض احلائطُ ..
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تكون النتيجة؟! النتيجة ضياع وفوىض.
اخواين ارجو ان تتقبلوا كالمي ..املسألة إن
القانون عندما يغيب تبدأ الفوىض..
كالم عام انا احت��دث ،اذا كانت شخصية
قانونية ختالف القانون ،اذا كانت شخصية
ُعرفية ختالف ال� ُ�ع��رف ،وشخصية دينية
خُتالف الدين ..هذا غري صحيح ..التفتوا
كل جمتمع البد ان تكون ُله حاضنة متنع
تدهور املجتمع ..ال نستطيع ان ندخل يف
عمق االشياء واهلل بعض الشواهد االنسان
لو يستعني هبا يعني ال اعتقد مناسبة وهي
غري غائبة فكثري من الشواهد غري غائبة
عنكم ،لكن اق��ول هذه املسؤولية مجيعنا
يتحملها..
البد ان نتامسك اخواين ،والبد ان نجعل
املجتمع متامسك ًا ،البد ان نرجع اىل القيم،
ال ان نرجع اىل ِ
ال يوجد لنا حل ا ّ
القيم..
القيم الدينية  ..القيم القانونية  ..والقيم
العرفية بمقدار ال تتعارض فيام بينها ،أ ّما ان
ُ
نتخىل عن كل يشء؛ فهذا ُيعطي نتائج يف
ُمنتهى اخلطورة ،والنتائج ال ننتظر املستقبل
العرف اآلن ال نمسك
اآلن النتائج بائنةُ ..

العرف ،أهيام عيب ..أهيام ال جيوز؟
شيئا من ُ
املسألة تتداخل ..ما اليشء ا ُملباح وما اليشء
غري ا ُملباح؟ أين القانون يف مسائل أحوج ما
يكون هلا القانون؟ سلطة القانون غائبة فامذا
حيصل؟
احلالة االجتامعية اخواين تستأهل اجلميع
ان يتعب من اجلها ..قطع ًا ان��ا قلت ال
بخطبتني ،وقد ُ
بخطبة وال ُ
نكتفي ُ
اخلطبة
ال ُت ِ
صلح االشياء وان�ما حتتاج اىل تضافر
انبه فقط ..املسألة مسألة خطرة،
جهود ..انا ّ
املجتمع وفدت اليه اشياء يف منتهى الغرابة
ويف منتهى اخلطورةُ ..اعيد عىل اجلميع ان
يتحملوا مسؤوليتهم كاملة يف سبيل احلفاظ
عىل املجتمع وكان اهلل حُيب املحسنني..
اقول قويل هذا واستغفر اهلل ..سائال ً اهلل
تبارك وتعاىل وملن نحن بجواره ان يرينا
يف بلدنا كل خري ،وان حيفظكم مجيع ًا ،وان
نرى هذا البلد ..بلد القيم ،نراه دائ ًام ينبض
بالقيم ،وآخ��ر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

لو سألوك

يدعي ّ
أن جميع األحاديث التي أجازت
نرد على من ّ
كيف ّ
التوسل هي ضعيفة وموضوعة؟

()2
والسنة
وكذلك فإن ثبوت أصل التوسل موجود يف الكتاب
ُ
تؤصل حك ًام وال
وفعل السلف وإمجاعهم وهذه األحاديث ال ّ
تأيت بجديد وإنّام هي مؤكدة ومرشدة ال أكثر .
ولو متعنت يف كالم األلباين يف كتابه التوسل لوجدته يف موقف
املدافع الضعيف فأنك تراه يتوسل إىل َمن جييز التوسل بقبول
قوله وإعذاره فيام يذهب إليه وأنّه يرد أدلتهم عنه ليس مثل هؤالء
املتشدقني اجلاهلني الذين يكفرون ويرمون بالرشك من جييز
التوسل ويقول به .
واملشكلة أنهّ م ينفون التوسل مطلق ًا وحينام تستدل هلم عىل جواز
التوسل بدليل فعل الصحابة له عىل مرأى ومسمع وبطلب من
النبي (صىل اهلل عليه وآله) يقولون :هذا توسل باألحياء وهو
خيتلف عن التوسل باألموات.
فنقول هلم :إذ ًا ملاذا تستدلون بأدلة عامة تنفون هبا ّ
كل أنواع التوسل
اك َنع ُبدُ َوإِ َّي َ
مثل قوله تعاىل(( :إِ َّي َ
اك َنست َِعنيُ )) (الفاحتة. )5/
((ادعونيِ َأست َِجب َل ُكم)) (غافر.)60/
وقوله تعاىل:
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
عو َة
((وإ َذا َسألك ع َبادي َعنِّي َفإنيِّ َق ِر ٌ
وقوله تعاىلَ :
يب أ ِج ُ
يب َد َ
الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان )) (البقرة:من اآلية . )186
ثم نحب أن ننبه ألمر مهم هنا وهو أن جوابنا هذا ك ّله جواب
ّ
نقيض أي أنك تستطيع أن تنقض ما يلتزمه اخلصم ويقول به حتى
يسمى بالدليل النقيض أو النقاش يف
عىل مبانيه وقواعده ,وهذا ما ّ
الصغرى.
الوهابيون من أقوال السلف واألئمة ال أعتبار
إن ما يستشهد به ّ
والسنة طبق ًا
به رشع ًا فهو مبتن عىل ختصيص االستدالل بالكتاب ُ
لفهم السلف وهم من عاش يف القرون الثالثة األوىل من اهلجرة:
ثم الذين يلوهنم)) بحسب ما يدّ عون
ثم الذين يلوهنم ّ
((قرين ّ
وهذا احلديث وهذا املبنى باطل قطع ًا ومنقوض من الس ُّنة نفسها؛

ّ
ألن أكثر املسائل قد وقع فيها االختالف يف هذه القرون الثالثة مع
ّ
أن هذا احلديث ال يتكلم عن فهم هذه القرون وإنّام أفضليتهم يف
اجلملة عىل سائر قرون األمة من باب قرهبا من عرص النبي(صىل
اهلل عليه وآله) والويص وبداية ظهور ونشوء اإلسالم وقبل وقوع
االضافات واالختالفات والتفرق يف األ ّمة وحصول النزاع بني
أبناء األ ّمة .
أو قد يكون من باب قوة األ ّمة وسعة انتشار اإلسالم يف املعمورة.
هذا كله إن سلمناه باحلديث وإلاّ فهو منقوض بالكثري من
األحاديث منها قوله (صىل اهلل عليه وآله) (( :مثل أمتي مثل املطر
ال ُيدرى ّأوله خري أم آخره )) ،أخرجه الرتمذي والنسائي بسند
قوي وأبو يعىل وابن حبان.
وأخرجه ابن أيب شيبة أيض ًا باسناد حسن قوله (صىل اهلل عليه
وآله)(( :ليدركن املسيح أقوام ًا إنهّ م ملثلكم أو خري ثالث ًا)) .
وما أخرجه أبو داود الطياليس (( :أفضل اخللق إيامن ًا قوم يف
أصالب الرجال يؤمنون يب وال يروين )) وأخرج أمحد والدارمي
والطرباين .
ث� ّ�م كيف نصدق ب��أن جيل الصحابة هو خري األجيال وخري
القرون مع وجود أحاديث احلوض التي تذمهم وتصف أكثرهم
باإلرتداد عىل األعقاب القهقرى بعد مفارقة رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) إياهم .
نص البخاري ( )143 1, 10/4و( )240/5وغريه عىل
فقد ّ
كلمة تدل عىل ّ
أن املراد هم الصحابة دون غريهم حيث يقول يف
رب أصحايب ،فيقال :ال تدري ما
رواية احلوض (( :فأقول :يا ّ
أحدثوا بعدك ..فأقول أصحايب أصحايب ،فيقال :إنهّ م مل يزالوا
مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم. )) ...
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استفتاءات شرعية

السؤال  :ما حكم التعامل مع لعب االطفال التي نسميها باللعابات
؟وكذلك بقية دمى االطفال ؟
اجلواب  :جيوز رشاؤها واقتناؤها واما صنعها فاألحوط لزوم ًا
االجتناب عنه كام يف غريها من الصور املجسمة لذوات االرواح .
السؤال  :هل جي��وز رشاء متاثيل جمسمة منحوتة إلنسان عا ٍر
متاما ذكر ًا كان أو أنثى؟ وهل جيوز رشاء صور جمسمة منحوتة
للحيوانات وتعليقها للزينة ؟
اجلواب  :البأس بالثاين ،أما األول فإن كان
فيه ترويج للفساد مل جيز .
السؤال  :عندي منحوتات أثرية ومنحوتات صغرية عىل أشكال
بنات وأوالد صغار وأنا اضعها يف غرفتي للزينة فهل هذا جائز ؟
اجلواب  :جيوز عىل كراهة .
حمرمة فهل املحرم هو صنع
السؤال  :اذا كانت صناعة التامثيل ّ
التمثال الكامل أو حيرم حتى صنع جزء منه ؟
املجسم هو ما
اجلواب  :مورد االحتياط اللزومي برتك التصوير
ّ
يصدق عليه عرفا أنه تصوير لذي روح وان كان ناقصا كتصوير
شخص مقطوع الرأس أو مقطوع اليدين ،واما تصوير بعض بدن
ذي الروح كالرأس مثال مما ال يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فال
بأس به .

التماثيل
السؤال  :هل جتوز صناعة الدمى باشكال ذوات األرواح
من القطن والقامش فقط ألجل تسلية االطفال ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل األحوط .
السؤال  :ما حكم عمل املنحوتات بصورة بارزة(جدارية) ؟
اجلواب  :الجيوز عىل االحوط .

السؤال  :بعض طلبة كلية الفنون اجلميلة يتع ّلمون صنع التامثيل
ونحوها من الصور املجسمة ملخلوقات ذوات ارواح ،وان
امتناعهم عن املشاركة يف صنعها سيحرمهم من النجاح والتخرج
من الكلية فهل جيوز هلم ذلك ؟.
اجلواب  :حرماهنم من النجاح عىل تقدير تركها ال يصلح لوحده
مسوغ ًا الرتكاب هذا العمل املحظور رشع ًا .
اجلواب  :نعم جيوز عىل كراهة .
السؤال  :رسم صورة ِانسان أو حيوان من غير
أن تكون مجسمة ؟

السؤال  :ما حكم عمل متاثيل ناقصة كالرأس مثال ؟
اجلواب  :الجيوز عىل االحوط .
السؤال  :ما حكم عمل التامثيل (الراس والصدر فقط)
لذوات األرواح ؟
اجلواب  :جيوز االقتناء واالحوط وجوب ًا جتنب صنعها .
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السؤال  :هل يجوز لألب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
ما أو جعله عام ًال في المعامل ؟
الجواب  :نعم يجوز .

مصطلحات فقهية

السؤال :ما معنى املاء املعتصم؟
اجلواب :املاء املعتصم هو الكر واجلاري واملطر وماء البئر .
السؤال :ماهو تعريف كثري السفر؟
اجلواب :اذا كان االنسان مسافرا عرشة أيام يف كل شهر وعازما عىل االستمرار لستة أشهر او لثالثة أشهر مع تكراره يف اكثرمن سنة
وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثري السفر يتم ويصوم يف مجيع أسفاره وان كانت االسفار تسعة او ثامنية أيام يف كل شهر
فعليه االحتياط باجلمع بني القرص والتامم يف مجيع أسفاره وكذلك جيمع بني الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس
كثري السفر.
السؤال :ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟
اجلواب :يتحقق نشوز الزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيام جيب اطاعته فيه وهو التمكني من االستمتاعات واخلروج من البيت.
السؤال :ما املقصود باألحوط األوىل يف الرسالة العملية ؟
اجلواب :احتياط مستحب الجيب العمل به وان كان افضل .
السؤال :ما هو الفرق بني الفقري واملسكني يف موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الرشعية االخرى؟
اجلواب :املراد بالفقري من ال يملك مؤونة سنته الالئقة بحاله لنفسه وعائلته ،ال بالفعل وال بالقوة ،فال جيوز اعطاء الزكاة ملن جيد من
املال ما يفي ـ ولو بالتجارة و االستنامء ـ بمرصفه ومرصف عائلته مدة سنة ،أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن هبا من اعاشة نفسه و
عائلته وان مل يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل ،واملسكني أسوأ حا ً
ال من الفقري كمن ال يملك قوته اليومي.
السؤال :ماهو تعريفكم لالنفحة ؟
اجلواب :األنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه اجلدي  ،أو السخل قبل أن يأكل ـ حمكومة بالطهارة وأن أخذت من امليتة
كام تقدم ـ ولكن جيب غسل ظاهرها ملالقاته أجزاء امليتة مع الرطوبة .
السؤال :ما هو بيع اهلفتي وهل بيع الدوالر بمبلغ من الدينار اكثر من سعره املتعارف آجال؟
اجلواب :هذا البيع تعارف يف بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع املواطن بعض ممتلكاته من االثاث الثمني ونحوه باسعار
باهضة عىل ان يدفع املشرتي جزء ًا من الثمن اليه نقد ًا ويكون الباقي مؤج ً
ال مع اشرتاط عدم استحقاقه املطالبة من ورثة املشرتي
الي سبب كان .واما بيع الدوالر بالدينار مؤج ً
ال بازيد من سعره النقدي فال بأس به.
واقربائه عىل تقدير ختلفه عن االداء ّ
السؤال :ماملقصود بالقربة املطلقة وماملقصود برجاء املطلوبية ؟
اجلواب :املراد بقصد القربة املطلقة ان اليقصد االداء وال القضاء انام يقصد العمل بقصد التقرب اىل اهلل واملراد برجاء املطلوبية امتثال
االمر املتحمل فيقصد القربة بعمله الحتامل كونه مطلوبا وان مل يثبت ذلك.
السؤال :ما مرادكم من املالكة أمرها  ،هل هي املستقلة عن الويل يف النفقة فقط أو يف كل شؤوهنا و منها الزواج؟
اجلواب :املراد املستقلة يف كل شؤوهنا.
السؤال :ما املقصود من الصدقة اجلارية؟
اجلواب :املراد املصالح العامة كاملساجد واملدارس.
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لأليتام مجانا....

العتبة الحسينية تستعد الفتتاح
مدارس اوالد مسلم d

حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

أعلن المش���رف العام على مدارس االيتام في العتبة الحسينية المقدسة
عن قرب افتتاح مجمع مدارس اوالد مسلم عليهم السالم لاليتام
في منطقة البوبيات في كربالء المقدسة.
وقال السيد سعد الدين البناء عضو جملس
ادارة العتبة احلسينية املقدسة واملرشف
العام عىل م��دارس األي��ت��ام التابعة اىل
مؤسسة االمام الرضا عليه السالم اخلريية
وم��دارس العتبة املقدسة :بتوجيه من
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
ب�ضرورة االعتناء هب��ذه الرشحية املهمة
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وهي رشحية األيتام.
وأضاف ،ان املرشوع عىل وشك االنجاز
وسيتم افتتاحه قريبا مبينا ان نسبة االنجاز
شيد عىل
بلغت (  ) %98مبين ًا ان املرشوع ّ
ارض مساحتها ( 1250م )2يف منطقة
البوبيات يف مدينة كربالء املقدسة“.
موضح ًا ،أن البناية حتتوي عىل مخسة
ط��واب��ق و( )30صفا وجي��ه��ز بجميع

ال��وس��ائ��ل التعليمية والتوضيحية
واملختربات ومن املؤمل أن تفتح أبواهبا
بعد اكامل تأثيثها.
وتابع قائ ً
ال ،أن هذه املدرسة تعد األوىل
من نوعها عىل مستوى ال��ع��راق كوهنا
بنيت وفق طرز معامرية حديثة وما تضمه
من مرافق علمية متطورة.
واكد املرشف العام عىل مدارس االيتام

العطاء الحسيني

“ان هناك خطة كاملة الستيعاب مجيع
الطلبة االيتام ورعايتهم من االبتدائية
وحتى خترجهم من املرحلة اجلامعية.
وأشار اىل ان “هناك اربع مدارس خاصة
باأليتام ترشف عليها العتبة املقدسة وهي
مدرسة السيدة رقية عليها السالم االبتدائية
والثانوية للبنات ومدرسة عيل االصغر
عليه السالم االبتدائية والثانوية للبنني
وهذه املدارس تابعة ملكتب ممثلية املرجعية
الدينية العليا يف مدينة كربالء املقدسة،
باالضافة اىل روضة لاليتام تربعت احدى
العوائل بالعقار الذي اصبح مقرا للروضة
.
وذك��ر البناء ان العتبة احلسينية املقدسة
ترشف عىل بناء مدرسة لأليتام بمساحة
( )300م 2وبثالثة ط��واب��ق يف منطقة
السيدية يف حمافظة بغداد ،تربعت احدى
العوائل باألرض وكلفة البناء.
منوها اىل ان العمل ج��ا ٍر ع�لى تشييد
مدرسة لاليتام يف حمافظة املثنى ايضا ،تربع
بنفقة االرض احد االخوة االطباء ،وتشيد
االن عىل نفقته وبمشاركة العتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة .واوض���ح ”ان ه��ذه امل��دارس
سامهت هبا اياد خيرّ ة من داخل وخارج
العراق من خالل التربع.
واكد ،املرشف العام عىل مدارس االيتام يف
العتبة احلسينية املقدسة «عمال بمضمون
احلديث الرشيف عن النبي حممد (صىل
اهلل عليه وآله ) (انا وكافل اليتم كهاتني يف
اجلنة ومجع بني اصبعه والسبابة الوسطى)
وحديث لالمام ال��ص��ادق عليه السالم
(هناك دار يف اجلنة يقال هلا دار الفرح ال

فرح ايتام املؤمنني)  ،ندعو
يدخلها االمن ّ
االخوة املؤمنني امليسورين للمشاركة يف
رعاية االيتام عن طريق التربع لدى قسم
اهلدايا والنذور يف العتبة احلسينية املقدسة
وهلم االجر والثواب اجلزيل.
ب���دوره ب�ينّ املهندس ثائر موفق مدير
م�ش�روع م���دارس اوالد مسلم عليهم
السالم» ان البناية تتكون من مخسة طوابق
وحيتوي الطابق االريض عىل جناح اداري
باالضافة اىل قاعة متعددة االغ��راض
وجممع صحيات وجناح اداري فضال عن
مصىل ومكتبة.

السيد سعد الدين البناء

وأض���اف م��دي��ر امل�ش�روع «ان الطوابق
االخرى تتكون من الصفوف واملختربات
والقاعة الرياضية ومكتبة ومصىل ،مضيف ًا
البناية حت��ت��وي ع�لى مصاعد ع��دد ()2
سعة ( )11طالبا  ،مبينا لكل طابق سبعة
صفوف بسعة (30اىل  )36طالبا لكل
صف.
اجلدير بالذكر ان هذه املدارس استوعبت
( )1207ايتام وتقدم خدمات النقل
والقرطاسية والكتب املدرسية والعالج
الطبي والطعام وغريها من املستلزمات
االخرى جمانا.

المهندس ثائر موفق
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فضائية للقرآن الكريم ّ
تبث
من كربالء المقدسة

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :وحدة التصوير
الق���رآن الكري���م والعترة الطاهرة ثقالن دعا رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) الى التمس���ك بهما ،وألن قناة
ً
محطة تنقل المعارف ونهج اهل البيت (عليهم الس�ل�ام) ومس���ير ِتهم
جمهورها
يعده���ا
ُ
كرب�ل�اء الفضائية ّ
اعالمي للمذهب الشريف ،ما دعا القناة الى العمل على استحداث
وصوت
الفاضلة ،كما انها مرآة العقيدة
ٌ
ٌ
قن���اة رديفة ناطقة ومرتلة للقرآن الكريم ،اضافة الى وجود قراء متميزين يمتلكون حناجر ذهبية وحائزين
على جوائز كثيرة في مهرجانات دولية ،ولم ُي ّ
سلط عليهم الضوء اعالميا.

انبثقت فكرة تأسيس القناة القرآنية ،ألمهية
وجودها لبث الربامج املتخصصة يف تالوة
القرآن الكريم وهذا اوال ،وكذلك لتوفر
ك��وادر موجودة ضمن جمموعة قنوات
كربالء الفضائية قادرة عىل البدء بمشوار
القناة ،بحسب املهندس حيدر جلوخان
املرشف العام عىل جمموعة قنوات كربالء
الفضائية ،والذي اضاف« :بعد زيارتنا
الح��دى القنوات الفضائية يف احدى
الدول العربية كانت تستخدم جانبا تقنيا
قليل االستخدام يف العراق آنذاك (يعتمد
عىل تقليل مواصفات الصورة مع الصوت
وبالتايل ممكن ان يصعد لبث فضائي)،
وعند رجوعنا ال��ع��راق التقينا األخ��وة
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املهندسني يف القناة وحاولنا تطبيق هذه
االفكار ،وبالفعل اصبحت قناة القرآن
الكريم تبث بنظام  hdمع band with
مقداره واحد ونصف ميكا».
ما يميز القناة عن سابقتها؟
ان قناة القرآن الكريم التابعة ملجموعة
قنوات كربالء الفضائية ال متثل املستوى
ُ
يصل بثها اىل مدى
املحيل ،فحسب انّام
وصول االقامر الصناعية املشرتكة هبا قناة
كربالء الفضائية ،فضال عن وجود تطبيق
خاص بالقناة عرب اجهزة Android
او  iphoneكام يستطيع املتابع مشاهدة
ومتابعة بث القناة يف ِ
ٍ
نقطة يف العامل.
ابعد
واوض��ح جلوخان «ان ما يميزها عن

غريها من القنوات القرآنية هي بثها
املبارش للمحافل التي تقام يف املراقد
املقدسة سواء يف داخل او خارج العراق،
والتي تعطي تواصال روحيا بني املشاهد
والقناة».
ٌ
وغايات تدركها القناة
اهداف
ٌ
اض���اف ج��ل��وخ��ان« :دائ�م�ا يف اجلانب
االعالمي توجد خطط ،ولكن عملية
تنفيذ اخلطط يف املرحلة االوىل ستولد
البداية للمرحلة الثانية والثالثة ،وبعد
انتهاء ما قبلها وهكذا ،وبالنتيجة فأن
العمل االعالمي له جنبتان واحدة فنية
التي تتمثل يف طبيعة الربامج وافكارها،
واالخ��رى تقنية التي تتمثل يف االجهزة

العطاء الحسيني

المهندس حيدر جلوخان

التي تستخدم إلنتاج الربامج».
وحتدث جعفر املوسوي مسؤول قناة القرآن
الكريم قائال« :بعد اكامل الواجب املقدس
وحتقيق االنتصار عىل عصابات داعش
االجرامية تم توجيه كوادر شعبة االعالم
احلريب لتسلم مهام قناة القرآن الكريم التي
تأسست بتاريخ  ،2016/3/5بتكليف
من ادارة جمموعة قنوات كربالء الفضائية،
وبعد تسلمنا ادارة القناة قبل ما يقارب
االربعة اشهر بارشنا بوضع خطط العمل
لبعض الربامج والدروس القرآنية ،وإنتاج
بعض الربامج املتنوعة منها الفواصل
واحلكم القرآنية ،وتسليط الضوء عىل
مجيع نشاطات دور القرآن الكريم يف مجيع
العتبات املقدسة داخل وخ��ارج العراق
وعىل رأسها مرشوع االلف حافظ».
واض���اف امل��وس��وي« :عمدنا اىل انتاج
الربامج النوعية البعيدة عن الكالسيكية
امل��وج��ود يف اغ��ل��ب ال��ق��ن��وات القرآنية
كالدروس التعليمية والتفسري ،وهناك
مسابقات وبرامج توثيقية بدأنا العمل
هبا وسيتم بثها يف شهر رمضان القادم ان
شاء اهلل ،كام عملنا عىل انتاج نرشة اخبارية

المونتير علي الصادق

خاصة بالقرآن الكريم لتغطية مجيع املحافل
والربامج القرآنية التابعة للعتبات املقدسة
يف داخ��ل وخ��ارج العراق بالتنسيق مع
مكاتب جمموعة قنوات كربالء الفضائية
يف العامل».
ونوه املوسوي عن« :دور ديوان الوقف
الشيعي يف دع��م القناة واص��ف��ه باليد
البيضاء التي تعهدت بأن تكون القناة
بمستوى أمهية ال��دور وعظم املسؤولية
وضخامة األمانة التي حي ّتمها الواجب
اإلهل��ي األس��م��ى ،ك�ما ان القناة تعتمد
اخلطاب القرآين بصورة معارصة حتاكي

الفكر والثقافة التي ينطلق منها املجتمع».
ومن جانبه بينّ املونتري عيل الصادق احد
الطاقات الفنية العاملة يف القناة« :ان وحدة
املونتاج تعد من الوحدات االساسية يف
قناة القرآن الكريم ملا هلا من ادوار مهمة
يف انتاج الربامج والتقارير والفواصل
وغريها ،مشريا اىل ان عمل املونتري يبدأ
باستالم امل��واد املصورة واالص��وات من
الكادر االعالمي ثم البدء بعملية التقطيع
واالض��اف��ات واالزال���ة ،ب��ارشاف خمرج
القناة او املصور او املراسل».
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برعاية العتبة الحسينية المقدسة..

دار القرآن الكريم تقيم ملتقى الحافظات الوطني الثاني
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :رسول العوادي  ،خضير فضالة

اقامت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع
مؤسس���ة بصائر القرآنية ،على ارض مدينة اإلمام الحسن المجتبى (عليه
الس�ل�ام) للزائرين الواقع���ة على طريق (نجف ـ كرب�ل�اء) ،ملتقى الحافظات
الوطني الثاني الذي اس���تمر لخمسة ايام بمشاركة اكثر من  250حافظة
من مؤسسات قرآنية من مختلف المحافظات العراقية.

ويف ترصيح خ��ص ب��ه جملة «األح���رار»
حت��دث الشيخ حسن املنصوري رئيس
قسم دار القرآن الكريم قائ ً
ال« :ان امللتقى
يقام للعام الثاين عىل التوايل وهيدف اىل
مجع احلافظات واالهتامم بكل ما حيفظن
من القرآن الكريم تطويرا لقدراهتن يف
خمتلف االختصاصات القرآنية».
واض��اف املنصوري« :نسعى اىل تربية
جيلٍ قرآين ،يستطيع ان يرفع اسم العراق
يف املحافل واملسابقات القرآنية الدولية،
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مشريا اىل ان موعد اقامة امللتقى جاء
الستثامر فرتة عطلة نصف السنة».
ويف سياق متصل اوضح االستاذ صفاء
السيالوي مسؤول مركز إعالم دار القرآن
الكريم« :ان امللتقى شهد اقامة عرش
حمارضات بواقع فرتتني صباحية ومسائية
اضافة اىل فرتة االمايس القرآنية الليلية،
وه��ذه املحارضات قدّ مها خرية اساتذة
العامل االس�لام��ي وم��ن ضمنها العراق
وطبيعة هذه الدروس كانت لتنمية قدرات

الشيخ حسن المنصوري

احلافظات وهي قراآية ودينية وتنموية
فض ً
ال ع��ن النصائح م��ن الشخصيات
الدينية الذين حرضوا امللتقى».
وحتدثت االستاذة آالء ياسني مقداد عضو
جلنة ارشاف امللتقى« :ش��ارك يف امللتقى
اكثر من مؤسسة قرآنية من عرشحمافظات
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الدكتور سعد الغري

االستاذ صفاء السيالوي

عراقية ومن ضمنها املؤسسات القرآنية
التابعة للعتبات ،وك��ان بني املشاركات
حافظة للقرآن الكريم من حمافظة البرصة
كبرية يف السن بعمر يقارب ال��ـ 90عام ًا
وه��ي ال جتيد ال��ق��راءة والكتابة ،اضافة
اىل مشاركة اخرى لكن كأصغر حافظة
للقرآن بعمر ستة اعوام».

االستاذة آالء ياسين

اما احلافظة بتول جبار احدى املشاركات
من مدينة الكاظمية فقالت« :مشاركتي
يف امللتقى ج���اءت للسنة الثانية عىل
التوايل وبرأيي ان اقامة امللتقيات بصورة
مستمرة فيها فائدة كبرية للحافظات ،الن
املحارضات التي تقدم خالل فرتة اقامتها
الشك اهنا حمارضات هادفة وفيها الكثري
من املعلومات ،اضافة ملا فيها من تالقح

بتول جبار

فكري ومعريف من خالل التعرف ما بني
احلافظات اللوايت اجتمعن من خمتلف
املحافظات العراقية يف كربالء».
ويذكر ان امللتقى شهدَ ختام يومه االخري
تقديم دروع جلميع املشاركات فيه اضافة
اىل هدايا عينية وتكريم بمبلغ مايل ألكرب
حافظة للقرآن الكريم من حمافظة البرصة.
Ahrarweekly
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تهاني وتبادل الخبرات بين العتبتين الحسينية والعسكرية المقدستين

الشيخ ستار المرشدي

السيد سعد الدين هاشم

حسين نصر /تصوير :خضير فضالة

استقبل االم�ين ال��ع��ام للعتبة احلسينية
املقدسة السيد جعفر املوسوي األمني العام
للعتبة العسكرية املقدسة جناب الشيخ
ستار املرشدي والوفد املرافق له يف مكتبه
بالصحن احلسيني ال�شري��ف وبحضور
اعضاء جملس ادارة العتبتني املقدستني.
وقال السيد جعفر املوسوي « ،تم خالل
اللقاء احلديث عن املشاريع اخلدمية املتنوعة
التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة للوفود
التي تقدم لزيارة االم��ام احلسني واخيه
العباس عليهم السالم من خمتلف دول
العامل.
وأوض��ح الشيخ ستار امل��رش��دي االمني
العام للعتبة العسكرية املقدسة «برعاية
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشخ عبد املهدي الكربالئي املبارك
بانفاسه عاشت كربالء املقدسة والعراق
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ال��ن��ج��اح يف تقديم اخل��دم��ات املتنوعة
كـ(اخلدمية ،العمرانية ،الطبية ،الزراعية،
الثقافية ،واملشاريع االنسانية) واسأل اهلل
هلم ان شاء اهلل دوام التوفيق والنجاح».
واض��اف ،اهل��دف من ال��زي��ارة هو تقديم
التهاين وال��ت�بري��اك��ات اىل السيد جعفر
املوسوي بمناسبة جتديد تسنمه االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة واعضاء
جملس االدارة وقد عهدنا يف العتبة احلسينية
هي صاحبة نجاح كبري يف العتبات املقدسة
بل ارشاقة يف بلدنا عراق املقدسات.
واكد املرشدي عىل ان التنسيق والتعاون
امل��ش�ترك واإلس�ترات��ي��ج��ي ب�ين العتبتني
العسكرية واحلسينية املقدستني ،موضح ًا،
ان البصمة واضحة يف تطور العمل يف
العتبة العسكرية املقدسة يف جمال تقديم
اخلدمات للزائر الكريم وال زالت تقدّ م

الكثري من اخلدمات وعىل مجيع املستويات.
فيام بينّ السيد سعد الدين هاشم مهدي
عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة
وامل�شرف عىل م��دارس االيتام يف كربالء
التابعة ملؤسسة االمام الرضا عليه السالم،
«استقبلنا وفد العتبة العسكرية واثناء اللقاء
حصلت م��داوالت حول كيفية التواصل
والتعاون بني العتبتني احلسينية والعسكرية
املقدستني .موضحا ،ك��ان هناك اق�تراح
عىل االخ��وة يف العتبة العسكرية املقدسة
ختصيص قطعة ارض وامل��ب��ارشة ببناء
مدرسة لاليتام كام هو احلال يف املدارس
املوجودة يف كربالء».
واكد البناء عىل ان املدرسة لأليتام يف مدينة
سامراء وتقبل االيتام من خمتلف املذاهب
وخمتلف االديان ستكون داللة عىل حسن
نية يف تقديم اخلدمات العامة للجميع.

العطاء الحسيني

إعالم العتبة الحسينيةالمقدسة يل ّبي دعوة

مؤرشف لمجلة «األحرار» في السماوة
ٍ
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير  :حسن خليفة

زار رئيس قس���م االعالم في العتبة الحس���ينية المقدسة مدينة الس���ماوة للقاء بمواطن حرص
عل���ى جمع وأرش���فة مجلة «األحرار» منذ صدور العدد الس���ادس فيها كبادرة من قس���م اعالم
العتبة الحسينية المقدسة للتواصل مع جمهوره.

وزار مسؤول قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة السيد مجال
الدين الشهرستاين جناب الشيخ (محيد علوان عواد الرميثي)
صاحب مكتبة مداد العامة والذي يقطن يف منطقة شامل الوركاء
يف مدينة الساموة ،وجاءت الزيارة تلبية لطلب الشيخ الرميثي
الطالع العاملني يف املجلة عىل اهتامم مجهورها هبا ،وكيفية اهتامم
البعض منهم بأرشفتها دون غريها.
ويف ترصيح للشيخ الرميثي خص به «األحرار» قال فيه« :كان من
نتائج الثورة الفكرية التي انطلقت بعد سقوط نظام الطاغية يف
العراق ان انربت املرجعية الدينية ووضعت ادارة متميزة وفاعلة

ِ
وجه السمع نحو
سمع هبا
للعتبات املقدسة ،ما ان
َ
املخلص حتى ّ
ما تقوله منابر العتبات املقدسة وما تفعله اقسامها ومراكزها
الثقافية واخلدمية وتقدّ مه للزائرين».واضاف الرميثي« :كان لنا
تواصل مع االخوة يف قسم االعالم من ادارة وعاملني والذين
كانوا وال زالوا ان شاء اهلل تعاىل خلية نحل».
منوها عن ارشفته للمجلة منذ عام  2005وذلك من خالل 50
نسخة كان يستلمها اسبوعيا ويقوم بإيصاهلا اىل عدد من املراكز
الثقافية واجلوامع كام كان حيتفظ بنسخة واح��دة عن كل عدد
كارشيف.
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النساء

ومأزق االنخراط
في العالم االفتراضي
تقرير :مروة حسن الجبوري
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لو تم طرح السؤال التايل عىل املرأة ،كم ساعة تستغرقني يف
التصفح عىل االنرتنت؟ ماذا ستكون اإلجابة؟.
إن أغلب اإلجابات التي حصلت عليها تضمنت أكثر من
( )6ساعات يوميا ،منهن من قالت أدخل النت ومواقع
التواصل فور ما أستيقظ من النوم اىل آخر ساعة من النهار،
وال أتركه حتى تنفد بطارية النقال ،ومنهن من تقترص عىل
املحادثات ومتابعة االخبار ،وأخريات جعلن االنرتنت
وسيلة لتقيض عىل فراغها ،ومن هذه اإلجابات سنعرف ان
االنرتنت عامل مطلوب يف حياة حواء ،ملعرفة ما يدور حوهلا
من أحداث ساخنة تنقتل رسيع ًا عن طريق النرش عرب مواقع
التواصل أو ُغرف الدردشة.
وثمة س��ؤال آخ��ر ي��دور يف صلب امل��وض��وع ،ه��ل رسق
االنرتنت النساء؟ وهل شارك يف صنع فجوة بني االزواج؟
وهل ساهم يف ختريب عش الزوجية؟.
رد ًا عىل هذه التساؤالت ،فان عامل اليوم يعيش عىل هوس
مواقع التواصل واستخدام االنرتنت بشكل مفرط ،وأغلب
السيدات عىل اختالف أعامرهن ومكانتهن يدخلن هذه
املواقع ،بصورة اجيابية أو سلبية ،وإن كانت أكثرها سلبية،
فقد ترى كل ما ترغب بمعرفته يف الصفحة الشخصية ،أو قد
جتد حكاية أرسارهن يف ُغرف الدردشة ،بذريعة الفضفضة
ومن دون االنتباه خلطورة هذا األم��ر ،فقد تقع يف مكر
أصحاب ِّ
سمعت من إحداهن وهي تقول« :قبل
الرش ،كام
ُ
أيام من احدى مراجعات العيادة اهنا حتدثت مع جمموعة من
الصديقات التي تعرفت إليهن يف الفيس بوك ،وبعد التعارف
أخذت حتكي هلن تفاصيل وأرسار حياهتا الزوجية ،ومل خيطر
يف باهلا يوم ًا أهنا قد جتد نفسها يف مأزق كهذا ،فقد عرفت
صور حديثها
فيام بعد ان التي كانت حتدثها هو رجل وقد ّ
وصورها ،وأخذ يبتزها عن طريق عرض
واحتفظ برسائلها
ّ
املحادثات أو إرساهلا لزوجها إن مل تدفع له املبلغ املطلوب،
فشعرت باخلوف وعدم االستقرار فحياهتا أصبحت عىل
ْ
كف عفريتُ ،مهددة بالطالق والفضيحة ،وهذا إن مل ُتقتل
عمن
من قبل عائلتها ،فهذه السيدة حاهلا ال خيتلف كثري ًا ّ
تعرضن لالبتزاز االلكرتوين الذي أصبح من الظواهر غري
األخالقية املنترشة اليوم».
ال لنشر الصور العائلية
املرأة هي من تدفع ثمن هذه األخطاء التي تقع فيها ،وان
إصالحها يتطلب الصرب واهلدوء واحلكمة ،ألهنم يعرفون
جيد ًا ماذا ممكن أن تكون ردة فعل السيدة بعد ابتزازها ،وعن

هذا تقول سيدة اخرى« :أتفهم شعور هذه املرأة ،لكن البد
من قول احلقيقةِ ،
ِ
انك ِ
السم ،وذلك عن
أنت من
تذوقت ّ
طريق نرش صور عائلتك ،تصوير مائدة الطعام ،وخرجت
ِ
بخروجك،
يف نزهة مع عائلتك ع��رف مجيع األص��دق��اء
ِ
زوجك عرف هبا اجلميع من ضغطة الزر
حدثت مشكلة مع
ً
والصورة واحلالةُ ،ترى هل تساءلت يوما؟ هل االصدقاء
املتواجدون يف هذه املواقع بحاجة ملعرفة كل هذه التفاصيل
عن حياتك؟».
وتتابع «كثريات مع هذه املواقع والعالقات االجتامعية ،لكن
ليس هلذا احلد من كشف املستور ،فهناك أشياء ختص األرسة
والعائلة ،وان كان القصد هي وسيلة مشاركة االصدقاء
فهناك أمور كثرية غريها ،وإن كان الغرض كسب التعليقات
فهذا ليس من صالح املرأة ،لكوهنا ال تعرف ماذا ستكون
ردوده��م ،لذا جيب عىل املرأة أن تفكر جيد ًا قبل نرش أي
يشء».
إحصائيات عن استخدام مواقع التواصل
هنالك أرقام مذهلة تكشف عن مدى خطورة االستخدام
املوجه من قبل االزواج لألنرتنت ،وحماذير من ازدياد
غري
ّ
نسبة الطالق ،ففي العراق« :أثبتت دراس��ات اجتامعية
ُأجريت يف العراق أن دخول التكنولوجيا إىل العراق يف
السنوات األخرية فاق ظاهرة الطالق بشكلٍ كب ٍ
ري ،وضاعف
نسبتها ،األم��ر ال��ذي أ ّدى إىل ّ
تفكك العديد من األرس
العراقية».
نصائ���ح هامة من أجل اس���تخدام س���ليم
للهواتف الذكية
هاتفك ،لكن بإمكانكِ
ِ
 من الصعب جد ًا االستغناء عنترتيب امورك ،حسب أبجدية احلاجة وتنظيم الوقت ،فمن
األفضل ختصيص وقت ملواقع التواصل ،وإغالق الشبكة
حلني االنتهاء من أمور املنزل.
 من األفضل يف حال وجود الزوج يف البيت عدم إمساكِ
رغبتك يف وجوده،
اهلاتف ،واالنشغال عنه ،مما يشعره بعدم
رس سعادتك.
فقضاء الوقت املمتع معه واألطفال ،هو ُّ
 ضعي قائمة أهدافك ،وما الذي ترغبني يف مشاهدته منالربامج الرتفيهية أو التعليمية ،وختصيص وقت ملشاهدهتا.
ِ
انشغلت يف االنرتنت كلام تراكمت األع�مال عىل
 كلامِ
عاتقك ،وهذا مما يسبب لك اجلهد يف قضائها.
 ختليص من إدم��ان اجللوس عىل االنرتنت بحديثك معأطفالك ومتابعة أخبارهم وتكريس أولياتك ملستقبلهم.
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كاتب
وكتاب

َ
صا ِئص األسلوبية
الخ َ
اإلمام َع ِلي (عليه السالم) لواليه في البصرة
تاب
ِفي ِك ِ
ِ
من اص��دارات مؤسسة علوم هنج البالغة كتاب َ
اخل َصائِص
األسلوبية فيِ ِك ِ
تاب اإلما ِم عَليِ (عليه السالم) إىل واليه عىل البرصة
عثامن بن حنيف (ريض اهلل عنه) ،ملؤلفه م  .م عماَّ ر حسن اخلزاعي
أصبحت ال��دراس��ات األسلوبية وسيل ًة ُمثىل يف الكشف عن
مجاليات األدب؛ ألنهَّ ��ا تعتمد يف تطبيقاهتا عىل قواعد علمية
حم��ددة ،جتعل من النتائج التي تتوصل إليها الدراسة أحكام ًا
م َّتصفة باملوضوعية والعلمية ،فهي تتب َّنى الطرح النسقي املغلق
عىل النص وذل��ك بعزله عن كل ما هو خ��ارج نطاق اللغة،
واستقرائه عن طريق لغته وأساليبه التعبريية ،واألسلوبية بذلك
تبحث عن اخلصائص الفنية :الصوتية والنحوية والداللية وما
ٍ
تأثريات متنوعة يف نفس املتلقي ،وذلك بكشف مكامن
حتدثه من
اجلامل واالبداع يف اآلثار األدبية.
ٍ
افرتاضات منهجية أمهها:
ومن هنا انطلق البحث يف معاجلاته من
الكشف عن السامت األسلوبية لرسالة اإلمام عيل (عليه السالم)
إىل واليه عىل البرصة عثامن بن حنيف رضوان اهلل عليه) ،وابراز
مجاليات األسلوب ،وطرق املعاجلات اللغوية التي تتحول فيها
وظيفة اخلطاب من التقريرية إىل وظيفتي التأثري واالقناع ،ويكون
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ذلك عرب سرب أغ��واره ،وترشيح نصوصهِّ ،
وفك رم��وزه ،ومن
ثم تأشري البنيات األسلوبية ذات اهليمنة عىل بنيات اخلطاب
َّ
األخرى.
وتناول اخلزاعي يف التمهيد موجز ًا تعريفي ًا باملنهج األسلويب
مع بيان أهم خصائصه ومميزاته ،وكذلك ترمجة موجزة عن
نص الرسالة
الصحايب عثامن بن حنيف (رضوان اهلل عليه) مع ِّ
(مدونة البحث) ،ودرس َ
يف املبحث األول الظواهر الصوتية،
وقد اقترص عىل ظاهرتني مها :السجع والتوازي ملا هلام من حضور
نص الرسالة ،وقد تواشج يف هاتني الظاهرتني الصوت
فاعل يف ِّ
مع الداللة يف إبراز قصد منتج الرسالة ،فكان دقيق ًا يف اختيارات
ألفاظه ونسج معانيه.
َّأما املبحث الثاين :فتناول الكاتب الظواهر الرتكيبة من تقديم
وتوصل اىل
وتأخري ،وحذف ،واستفهام ،وتوكيد ،والتفات،
َّ
َّ
أن منتج اخلطاب كان يتعامل مع اللغة بطريقة خاصة وحرفة
متقنة ،تتالءم مع ما يمتلك من رصيد ثقايف ومعريف ،فهو يبتعد
يف ُج� ِّ
�ل عباراته عن التعبريات السطحية واألنساق اللغوية
املتعارفة ،واملعاين التقريرية املألوفة ،إىل الرتاكيب املبتكرة ،واللغة
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التصويرية التي تناغي أصالته اإلبداعية ،وهو
يف ذلك يتعامل مع مواد أولية ذات خواص
معجمية قابلة للرتكيب والتعديل والزراعة يف
السياق بشكل متطور متجدد ذي نمط أسلويب
حيمل بصمته اخلاصة.
كام درس اخلزاعي يف املبحث الثالث اجلوانب
الداللية التي يتحدد فيها املجال الداليل عن
طريق العالقات التي تنبثق بني األلفاظ يف
نظام لغوي معني ،وال يمكن له أن يتكامل
بصورته النهائية يف ظل مستوى لغوي واحد،
وإ َّنام يكون ذلك عن طريق تواشج وانصهار
كافة املستويات اللغوية ،وقد اختار البحث
ثالثة مفاصل من تلك اجلوانب وهي( :التشبيه
واالستعارة والكناية).
توصل إليها البحث
وختم بأهم النتائج التي َّ
ومنهاَّ :
أن ه��ذه ال��دراس��ة كشفت عن قيمة
عثامن بن حنيف (ريض اهلل عنه) املميزة بالنسبة
لإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)،
وكذلك عن مستوى األسلوب يف الرسالة
فقد َّ
شكل اإلحياء الصويت خصيصة أسلوبية
فاعلة يف حمتوى الرسالة ،وقد نتج عن التوافق
احلاصل بني الصوت واملعنى عرب االرتباط
الوثيق بني شكل اللفظة وطبيعة النسق داخل
املتوالية بحيث كان الصوت مشارك ًا يف أداء
املعنى ،وقد ظهر ذلك بوضوح عرب اختيار
األلفاظ ذات املوسيقى املوحية.
اما صاحب املؤلف فهو عامر حسن اخلزاعي
ماجستري لغة عربية وق��د ص��در له ع��دد من
املؤلفات والبحوث منها (ادعية الصحيفة
السجادية دراسة تداولية) و كتاب (قيس بن
سعد بن عبادة) وكتاب قيد الطبع بعنوان( :ابو
اهليثم مالك بن التيهان) فضال عن عدد من
البحوث واملقاالت املنشورة.

*الس ّيد محمد الميالني

اعداد :حسين النعمة

السيد حممد هادي بن جعفر احلسيني امليالين ( 6سبتمرب  7 - 1895أغسطس
ّ
 )1975فقيه شيعي يف القرن العرشين الرابع عرش هـ ومن مراجع الشيعة البارزين
بعد وفاة السيد البرُ وجردي يف .1961
ولد يف النجف االرشف بالعراق يف  18من حمرم احلرام لسنة  1313هـ ،وكان والده
من مراجع الدين البارزين يف القرن الرابع عرش اهلجري ،وجده أيض ًا من املراجع
الذين درسوا عند صاحب اجلواهر ،وينتسب من ناحية األم لعائلة املامقاين فجده
هو املرجع حممد حسن املامقاين ،وله من األوالد نور الدين وعباس وحممد عيل.
ومن أساتذته يف مرحلة املقدمات امل�يرزا اهلمداين ،وحسن التربيزي .درس
السطوح عند إبراهيم السالياين ،وجعفر األردبييل ،وعيل اإليرواين ،وغالم عيل
القمي ،وأبو القاسم املامقاين (خاله) ،ودرس الفلسفة عند حسني البادكويب،
وحممد حسني الغروي ،درس األخالق عند عيل القايض ،وعبد الغفار املازندراين،
ودرس علم املناظرة والتفسري عند البالغي ،درس علم الرياضيات عند أبو
القاسم اخلونساري ،درس البحث اخلارج يف الفقه واألصول عند شيخ الرشيعة
االصفهاين ،وضياء الدين العراقي ،وقد حاز عىل إجازة رواية من( :حسن الصدر،
عبد احلسني رشف الدين ،عباس القمي ،آقا بزرك الطهراين).
مؤلفاته:
(قادتنا كيف نعرفهم) ،يقع هذا الكتاب يف عدّ ة جملدات ،وهو يف سرية املعصومني
(عليهم السالم)( ،تفسري سورة اجلمعة والتغابن)( ،مئة وعرشة أسئلة)( ،حاشية
ٌ
(حاشية عىل كتاب العروة الوثقى ملحمد كاظم الطباطبائي
عىل العروة الوثقى)،
ٌ
وجهة لعمل
(رسالة
اليزدي)( ،خمترص األحكام)( ،نخبة املسائل)،
عملية ُم ّ
ّ
ُمق ّلديه)( ،مناسك احلج).
تويف يف آخر شهر رجب االصب من عام  1395هـ ،يف مدينة مشهد املقدسة.
* ترمجة حممد هادي امليالين عىل موقع املعصومني األربعة عرش
Ahrarweekly

27

االدبية

ُ
الوصية

ع�������������������ام�������������������ان يل ي�������������������ا ك����������رب�����ل����ا

ب��������ي�������ن ال�����������ت�����������وج�����������������������س وال���������ع���������ن���������ا

وال�������ص���ح���ب���ة ال����ع����ل����وي����ة اق��ت��رب�����ت ل���ت���ق���ط���ف م�����ا ج��ن��ى
م����������������������������وت ل�����������ت�����������خ�����������ل�����������د ك�����������رب�����ل�����ا
ق�����������ل�����������ب ي��������������ف��������������ور م����������������ن ال��������ظ��������م��������ا
ا�����������������س����������������رى م������������������������������������رارات اخل��������ط��������ى
ع������������������ام������������������ان ك������������ي������������ف اق����������ول����������ه����������ا
ن����������ت����������ج����������ت ف����������ك����������ن����������ت امل��������ب��������ت��������ل��������ى
ال�����������������������ش�����������ع�����������ر ب������������������������������ذرة خ���������ال���������ق
ل��������ل��������م��������دى
وي�����������������������س�����������ج�����������د
رب
واحل�������������������������������������ب ب�����������ي�����������ن ع����������ي����������ون����������ه
ٌ
ال���������ظ���������ب���������ا
وت���������������ن���������������زف���������������ه
دم
ه�������������������������ذا �أن��������������������������������ا ي�������������������ا ك����������رب�����ل����ا
ٌ
ف����������ت����������م����������اي����������ل����������ت ك������������������ي ت������ق������ط������ف������ا
ه�������������������ذي ال�����������ق�����������ب�����������اب ت����������ط����������اوح����������تْ
جت����������ن����������ى ال������������ق������������ب������������اب الأ ّن���������������ف���������������ا
م���������������������������دتْ �������������س������������م������������ا�ؤك������������م ي����������������د ًا
�� ُ
������������ش������������� ّل�������������ت ف����������������ع����������������ادت ق�������ه�������ق�������را
ف������������������ت������������������ع������������������ذرت وك����������������أن���������������ه���������������ا
وال�����ط��ي��ر ح���ي��رى م�����ا ُي����� ّغ�����رد ����ص���ح���نُ �أ�����ص����ح����اب ال��ك�����س��ا
ع�����ام�����ان وال���������ص��ب�ر ا�����ش����ت����ي����اقُ
امل���������وت يف ب���ع���د ال���ه���وى
ِ
امل���������������رو ُة اخ��������ت��������ارت ف�����ق�����ال�����ت زم����� ُل�����ي�����ن�����ي ي�������ا ����ص���ف���ا
����ذذ ح���������ان ف���ي���خ���ط���ف���ك ال�����ن�����دى
�آت�������ي�������ك ِم���������ن م�����ت�����ل� ٍ
ف���ال���ق���ب���ل���ة اخل����ر�����س����اء يف ح��������ر ِم احل�������س�ي�ن ل��ت�����ص��ط��ف��ى
���اء يف ح�������رم اخل�����ل�����ود ل��ت�����ش��ت��ف��ى
وال�����ن�����ظ�����رة ال����ع����م����ي� ُ
وال�����ل������ؤل������ؤ امل���ن�������ض���ود م�����ن ع��ي��ن ال����ن����ه����ار �أت�������ى ال�����ض��ح��ى
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أغنى مني!
���س��أل��وا امل��ل��ي��اردي��ر بيل غيت�س م�ؤ�س�س �شركة
مايكرو�سوفت ال���ذي ي�تر ّب��ع على ع��ر���ش �أث��رى
�أثرياء العامل ،هل يوجد هناك من هو �أغنى منك؟
�أجاب :نعم هناك �شخ�ص واحد �أغنى مني.
فقالوا :ومن هو؟!
ق��ال :منذ �سنوات كنت يف مطار نيويورك فوقع
نظري على بائع جرائد ،فعجبني عنوان �إحداها،
�إ ّال �أ ّن��ه مل يكن ل��ديّ من فئة العمالت النقدية
ال�صغرية ،ف�أردت �أن �أن�صرف ،ف�إذا ببائع اجلرائد
�صبي �أ�سود يقول يلّ :
تف�ضل هذه اجلريدة
وهو ّ
م ّني لك!
فقلت له :لي�س لديّ قيمتها من الفئات ال�صغرية،
فقالُ :خ ْذها ف�أنا �أهديها لك.
وبعد ثالثة �أ�شهر من ه��ذه احلادثة �صادف �أنّ
رحلتي كانت يف نف�س املطار ،ووقعت عيني على
جريدة ،ف�أدخلت يدي يف جيبي فلم �أج��د �أي�ض ًا
ن��ق��ود ًا م��ن فئة العمالت ال�صغرية ،و�إذا بنف�س
ال�صبي وهو يقول يل:
ّ
ُخ ْذها!
فقلت له:
بني قبل فرتة ح�صل نف�س املوقف ،و�أهديتني
يا ّ
جريدة ،هل تتعامل هكذا مع ّ
كل �شخ�ص ي�صادفك
يف هذا املوقف؟!
فقال� :أجل ..ف�أنا عندما �أعطي� ..أعطي من كلّ
قلبي ..وه��ذا ال�شيء يجعلني �أ�شعر بال�سعادة
واالرتياح.
يقول بيل غيت�س :ه��ذه اجلملة ون��ظ��رات هذا
ال�صبي بقيت عالقة يف ذهني ،وكنت �أف ّكر دائم ًا:
ّ
ال�صبي
يقول
إح�سا�س
�
�
و
أ�سا�س
�
�
على
ترى
يا
أيّ
أيّ
ّ
هذا؟!
وبعد مرور (� )19سنة عندما �أ�صبحت �أغنى رجل
يف العامل؛ ق ّر ُ
رت �أن �أبحث عن ذلك ال�صبي لكي �أر ّد
ً
له جميله ،ف�ش ّكلت فريقا ،وقلت لهم :اذهبوا اىل
ال�صبي الأ�سود الذي
املطار الفالين وابحثوا عن
ّ
كان يبيع اجلرائد ،وبعد �شهر ون�صف من البحث
والتحقيق وج��دوه ،وك��ان يعمل حار�س ًا يف �أحد
امل�سارح ،فقمت بدعوته �إىل مكتبي و�س�ألته :هل
تعرفني؟
فقال :نعم� ..أن��ت ال�سيد بيل جيت�س فاجلميع
فقلت له :قبل �سنوات م�ضت ،عندما َ
يعرفكُ ،
كنت
�صغري ًا وتبيع اجلرائد� ،أهديتني جريدتينْ لأنيّ
مل �أكن �أملك نقود ًا من الفئات ال�صغرية ،ملاذا فعلت

ذلك؟!
فقال :ال يوجد �سبب حمدّ د ،ولكني عندما �أعطي
�شيئ ًا دون مقابل �أ�شعر بالراحة وال�سعادة ،وهذا
ال�شعور يكفيني.
فقلت ل��ه� :أري��د �أن �أر ّد لك جميلك؛ فاطلب ما
ت�شاء.
فقال :كيف..؟!
ق��ل� ُ�ت� :س�أعطيك �أي �شيء ت��ري��ده ..فقال وهو
ي�ضحك� :أيّ �شيءٍ �أري���دُ ه ..هل ه��ذا حقيقي؟!
فقلت :نعم �أيّ �شيء تطلبه ..فقال� :شكر ًا لك يا
�سيدي ..ولكني ُ
ل�ست بحاجة لأيّ �شيءٍ  !.فقلت
له :بل يجب �أن تطلب ..ف�أنا �أريد �أن �أع ّو�ضك.
فقال يل :يا �سيد بيل غيت�س� ..صحيح لديك
القدرة لتفعل ذلك ،ولكن ال ميكنك �أن تع ّو�ضني!.
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ف��ق��ل��ت ل���ه :م����اذا ت��ق�����ص��د؟ وك��ي��ف ال ميكنني
تعوي�ضك؟! ف��ق��ال :ال��ف��رق بيني وبينك �أ ّن��ن��ي
�أعطي ُتك و�أنا يف �أوج َف ْقري وحاجتي� ،أما �أنت الآن
تريد �أن ُتعطيني و�أن��ت يف �أوج غناك وق ّوتك..
وهذا لن يع ّو�ضني ..ولكن لطفك هذا يغمرين..
ف�شكر ًا لك يا �سيدي.
يقول بيل غيت�س :كلماته هذه جعلتني �أ�شعر �أ ّنه
�أغنى مني! لأنّ �أف�ضل �أن��واع العطاء هو العطاء
ال�صبي
الذي ُتعطيه و�أنت حمتاج ،وهذا هو ما فعله
ّ
معي ،لذلك هو �أغنى م ّني.
ال�صبي هو من �أوجب ال�صفات
وما ا ّت�صف به هذا
ّ
الإميان ّية ،فاهلل (ع ّز ّ
وجل) يقولَ ..( :و ُي�ؤْ ِث ُر َ
ون
ٌ
ُ
َ
ا�صة َومَنْ ي َ
ُوق �ش َّح
عَ َلى �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َو َل ْو َك َان ِب ِه ْم خ َ�ص َ
َن ْف ِ�س ِه َف ُ�أو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ون) [احل�شر]9 :
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عرا ُق الحب
رحيم الربيعي

ِب������ل������ي������لِ ال���������ك���������ونِ �أر�� ِ��������س���������م���������هُ �����ض����ي����اء
ه��������ن��������ا جم���������������دٌ ل����������ف����������ردو�����������س جت������ ّل������ى
ه����ن����ا ال�������� ُث��������وار ق������د َع������� ِ����ش�����ق�����وا ُح�������س���ي���ن��� ًا
ه������ن������ا ل������ل������ن������ا�������س �أه��������دي��������ن��������ا ح��������روف�������� ًا
�����راء ق�������د ن�����ه�����ل�����وا ب������ح������ور ًا
ه�����ن�����ا ال�������������ش������ع� ُ
ه������ن������ا ب���������غ���������دا ُد ت�����ر�� ُ����س�����م�����ن�����ا �����ص����ب����اح���� ًا
ه������ن������ا م�������������س������ي������ان م���������ا ب�����خ�����ل�����ت ب���ن���ف�������س
������������اء �����س����ي� ٌ
���ف
ه������ن������ا ت������ك������ري������ت واحل�������������دب�
ُ
ل��������ل��������ع��������راق وف��������ي��������ه �أم������ل������ي
��������س���ل���ام������� ًا
ِ
�����������ل ف��������ي� َ
ُ
��������������د لأن
�������ك م���������ن وج�
و�أث������������م�
ٍ
ٌ
���������������راق ..ل������و �� َ����س�����ق�����اين ال�������ك�������ونُ �����ش����ه����د ًا
ع�
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�����������ب َي�����ع������� َ����ش�����ق�����هُ ال������� َّ����س�����ن�����اء
ع��������������راقُ احل�
ِّ
�����اء
ع������ل������ى �أف�
ٍ
����������������ق ت��������ب��������ارك��������هُ ال�������� ّ�����س������م� ُ
�����اء
������س�����ل�����ي�����ل ال���������ع���������زِّ َج�������� ّل��������ل��������هُ ال������ب������ق� ُ
�������اء
يمُ �������و�� ِ������س������� ُق�������ه�������ا ع������ل������ى ت�
ٍ
��������������رف ِغ��������ن� ُ
ويف ل������ي������ل ال�����������ت�����������ور ِد ق��������د �أ������������ض�����������ا�ؤوا
َ
����اء
�����رب ال�����������������ذُّ ِل ل��������و
ل�������������ض� ِ
ط������������ال امل�����������س� ُ
������اء
ويف ذي ق������������ار ي�����������س�����م�����و ال�������ك���ب���ري� ُ
�������������������������اء
ع�������������راق�������������ي ي��������ك�������� ّل��������ل��������ه الإب�
ُ
���������ب ارت����������������واء
ق����������������راب احل�
ّ
���������������ب ف����������احل� ُّ
ب�������ح�������ب� َ
������ك َي�������ع���ت���ري�������ن�������ي االن������ت�������������ش������اء
�����������اء
ال ن��������ه��������ري��������ك ال ي������������روي������������ن م�
ُ

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد( امير لبيد محمد صالح العوادي)

ُ
حياتي وكأ ّنك
سأعيش
ولدي ..
َ
حيدر عاشور

على قيد الحياة

ولدي ،كنت كل يشء يف حيايت ،عيوين التي أرى هبا احلياة بطعمها
هتل ع ّ
ومرها ،وحمطات فرحي الدائم وأنت ّ
يل بضحكتك فتتمدد
ّ
املغرد
أذناي املرهفتان اىل اكرب مساحة ممكنة لسامع نشيج صوتك ّ
بالفرح .كلامتك ّ
ترن يف رأيس كنواقيس وأنت حتدثني عن رجولتك
يف القتال وذعر الدواعش من صوت بندقيتك ،وأنت تتنقل من
ساتر اىل ساتر من معركة اىل اخرى بطوالت ال حرص هلا يف – جرف
نزفت هبا كل
النرص – حصيبة الرشقية حتى خالدية االنبار التي
ّ
دمائك وفاضت هبا روحك اىل بارئها.
يف كل زيارة كنت تروي يل قصة نرص جديد للفتوى الكفائية ،وحني
ٌ
وميض من
تلتقي عيوننا كنت ارى حلمك بالشهادة فينبجس بيننا
نور أراه مقدسا وهو ينري دربا حسينيا انت سلكته كخادم لكل متجه
لروضة كربالء املقدسة.
وها هي اللحظة املقلقة ينقلها يل صديق جهادك كان ملتاع ًا وترسم
اسبلت عيني وقامت قيامة الروح
عيناه امامي حكاياتك ،عندها ّ
املهيجة بصوت ختنقه العربات ،وارتسم اهللع عىل وجهي بوضوح

وكأين امام مشهد مرعب  ..أي فرح هذا وأي وجع ؟
هبذه الرسعة يأيت جثامنك لنفرتق!  .انت يا أمريي يا فلذة
فتخضبت بدماء الشهادة ،وأنا
كبدي حققت ما تتمنى
َ
كأم سأغسل سنوات عمري القادمة بالدموع والصرب.
ّ
أمريي البطل أية مرسة تلك التي ال ادرك قيمتها عندما
كنت ولزمن قريب مالذي اآلم��ن ،مل
كنت التقيك ؟ َ
يبق غري صدى صوتك يرضب جدران البيت .واراك
يف حدقات العيون بريق ًا شاخص ًا ،وتسحبني قدماي
بتآمر غريب نحو اجل��دار ال��ذي حيمل ص��ورك ! تلك
الصورة وأنت مضياف لزوار سيدك وسيدي احلسني
(عليه السالم) واخرى تتزين هبا بمالبس العرس الذي
انتظره منذ والدتك  ،اما صور بطوالتك وأنت ترتدي
الزي العسكري وحتمل سالحك كأهنا تنطق لتعيد يل
قصة انتصاراتك..من سيوقف هذا الزمن النازف يف
صدري؟ من يعالج وجع اجلرح بقلبي الذي ارتضيته
بشهادتك من اجل الدين والوطن واملقدسات.
انعم يا ول��دي بدمك الطاهر يف جنة اهلل ،واحتفل
بشهادتك فالذين يقفون االن باالتكاء عىل دماء الشهداء
هم احوج اىل الدفن من الذين دفنوا .ال يشء اثمن من
الشهادة وهي عنوان السمعة الطيبة لإلنسان..سيذكرك
التاريخ االنساين ..ا ّم��ا جتار احلروب وصانعو الدمار
سيذكرهم التاريخ وإن ذكروا فلن ُيذكروا بخري..ا ّما أنا
كأم شهيد وافتخر وسأعيش حيايت وكأنك عىل
سأذكرك ّ
قيد احلياة أليس الشهداء احياء عند رهبم يرزقون.

بطاقة الشهيد:

من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى

التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

اسم الشهيد :امري لبيد حممد صالح العوادي

حمافظة بابل – منطقة الدبلة – ناحية االبراهيمية

احلالة االجتامعية  :اعزب

تاريخ التحاقه :بعد صدور الفتوى املباركة

التشكيل العسكري :منتسب يف وزارة الداخلية
(رشطه احتادية )

مكان وتاريخ االستشهاد 2016 / 8 / 24 :
جزيرة اخلالدية
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َم ْن يقضي اهلل (ع ّز وجل) حاجته بال سؤال؟

 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :قال اهلل تعاىل :من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلني . -عنه (صىل اهلل عليه وآله) :من شغلته عبادة اهلل عن مسألته أعطاه اهلل أفضل ما يعطي السائلني .

 -عنه (صىل اهلل عليه وآله) :قال اهلل تعاىل :من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني .

 -اإلمام الصادق (عليه السالم) :إن العبد ليكون له احلاجة إىل اهلل عز وجل فيبدأ بالثناء والصالة عىل حممد وآل حممد حتى

ينسى حاجته فيقضيها اهلل له [من] قبل أن يسأله .

 عنه (عليه السالم) :لقد دعوت اهلل مرة فاستجاب ونسيت احلاجة ،ألن استجابته بإقباله عىل عبده عند دعوته أعظم وأجلمما يريد منه العبد ولو كانت اجلنة ونعيمها األبد .

 -فاطمة الزهراء (عليها السالم) :من أصعد إىل اهلل خالص عبادته أهبط اهلل عز وجل له أفضل مصلحته .

تستجاب دعوته؟
َم ْن
ُ
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :إذا أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئا إال أعطاه فلييأس من الناس كلهم ،وال يكون له رجاء إالعند اهلل ،فإذا علم اهلل عز وجل ذلك من قلبه مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه .
(عز وجل) يف مجيع أموره استجاب اهلل عز وجل
 اإلمام زين العابدين (عليه السالم) :من مل يرج الناس يف شئ ورد أمره إىل اهلل ّله يف كل شئ .
 اإلمام احلسن (عليه السالم) :أنا الضامن ملن مل هيجس يف قلبه إال الرضا أن يدعو اهلل فيستجاب له . اإلمام الصادق (عليه السالم) :تبحروا قلوبكم ،فإن أنقاها اهلل من حركة الواجس لسخط شئ من صنعه ،فإذا وجدمتوهاكذلك فاسألوه ما شئتم .
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الدعوات المستجابة
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :ثالث دعوات ال حيجبن عن اهلل تعاىل :دعاء الوالد لولده إذا بره ،ودعوته عليه إذا عقه،ودعاء املظلوم عىل ظامل ،ودعاؤه ملن انترص له منه ،ورجل مؤمن دعا ألخ له مؤمن واساه فينا ،ودعاؤه عليه إذا مل يواسه مع
القدرة عليه واضطرار أخيه إليه .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إياكم ودعوة الوالد ،فإهنا أحد من السيف . عنه (صىل اهلل عليه وآله) :أربعة ال ترد هلم دعوة :إمام عادل ،ووالد لولده ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب ،واملظلوم،يقول اهلل جل جالله :وعزيت وجاليل ألنترصن لك ولو بعد حني .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :أربعة ال ترد هلم دعوة:اإلمام العادل لرعيته ،والوالد البار لولده ،والولد البار لوالده ،واملظلوم ،يقول اهلل عز اسمه :وعزيت وجاليل ألنترصن لك ولو
بعد حني .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :إياكم أن تعينوا عىل مسلم مظلوم فيدعو اهلل عليكم ويستجاب له فيكم ،فإن أبانا رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) كان يقول :إن دعوة املسلم املظلوم مستجابة .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :دعاء أطفال أمتي مستجاب ما مل يقارفوا الذنوب . عنه (صىل اهلل عليه وآله) :من أحسن إىل قوم فلم يقبلوه بالشكر فدعا عليهم استجيب له فيهم . -اإلمام احلسن (عليه السالم) :من قرأ القرآن كانت له دعوة جمابة إما معجلة وإما مؤجلة .

الدعوات غير المستجابة
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :أربع ال يستجاب هلم دعاء :الرجل جالس يف بيته يقول :يا رب ارزقني ،فيقول له :أمل آمرك بالطلب؟!ورجل كانت له امرأة فدعا ،عليها فيقول :أمل أجعل أمرها بيدك؟! ورجل كان له مال فأفسده فيقول :يا رب ارزقني ،فيقول له :أمل
آمرك باالقتصاد؟! ...ورجل كان له مال فأدانه بغري بينة فيقول :أمل آمرك بالشهادة؟! .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :قال اهلل عز وجل :ما من خملوق يعتصم بمخلوق دوين إال قطعت أسباب الساموات وأسباباألرض من دونه ،فإن سألني مل اعطه وإن دعاين مل أجبه .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :مر موسى بن عمران (عليه السالم) برجل من أصحابه وهو ساجد فانرصف من حاجته وهو ساجدعىل حاله ،فقال له موسى (عليه السالم) :لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك ،فأوحى اهلل عز وجل إليه :يا موسى ،لو سجد حتى
ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحول عام أكره إىل ما أحب .
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر ،أو ليسلطن اهلل رشاركم عىل خياركم ،فيدعو خياركم فاليستجاب هلم .
 اإلمام الصادق (عليه السالم) :من عذر ظاملا بظلمه سلط اهلل عليه من يظلمه فإن دعا مل يستجب له ،ومل يأجره اهلل عىل ظالمته . رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :سألت اهلل أن ال يستجيب دعاء حبيب عىل حبيبه .Ahrarweekly
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المرأة صانعة الرجال
إن الناس يتحدَّ ثون بإجالل وإكبار عن صانعي األدوات
األدبية
امل��ا ِّدي��ة ،وخمرتعي األم��ور امل��ا ِّدي��ة ،ومبتكري األع�مال
َّ
والفنية ،ويقدِّ مون هلم املنح واهلدايا .يتحدَّ ثون بافتخار
الشعر َّية
َّ
واحرتام عن مكتشف الكهرباء وقانون اجلاذبية وعن غريمها من
املكتشفني واملخرتعني .إال أن ما أغفله ال َّناس ومل يعطوه األمهية
املطلوبة هو امل��رأة صانعة الرجال .أال تستحق م ّنا هذه املرأة
االعزاز واالحرتام؟ أمل تصنع فاطمة حسن ًا وحسين ًا؟ أمل تصنع
املرأة العاشورائية الزوج واالبن ليكونوا فداء لإلسالم؟ أ إن ّ
كلَ
دوي ٌ كبري عىل نفوس أوالدها بل
كلمة تلقيها املرأة يف بيتها هلا ّ 
نفس زوجها بالذات .إن ّ
كلَ سلوك تقوم به املرأة يف أرسهتا له
تأثري قوي عىل سلوك أرسهتا وحتى زوجها .فعىل املجتمع أن ال
يستهني بدور املرأة الريادي والصناعي .بل عىل املرأة ذاهتا أن ال
تستهني بدورها يف صناعة الرجال.
كل ِرجل عظيم امرأة عظيمة»  .إن أهم بناء
أمل يقل القائل « :وراء ّ 
هو بناء اإلنسان ،ليس بناء جسم اإلنسان فقط ،بل بناء عواطف
اإلنسان وأخالقه ،أن ير ّبني يف أحضاهنن برش ًا دون عقد ،وإنسان ًا
صحيح ًا وسامل ًا ،تلك هي أهم قيمة لعمل املرأة .
إن للمرأة املسلمة يف األرسة واجبات ومهام ،وهي أن متارس
دورها كركن أسايس لألرسة ،وأن تريب أوالده��ا ،وأن تكون
عون ًا روحي ًا لزوجها .نعم هذا هو دور املرأة وتأثريها عىل ابنها
وزوجها ،فرتبية األبناء ودعم األزواج روحي ًا ليتمكنوا من
اقتحام الساحات الكربى هو من أهم أعامل املرأة .
كنَ سند ًا روحياً
يف احلقيقة إن اإلسالم عامر بالنساء اللوايت ّ
ألزواجهن يوم الشدائد واهلزائز ،وعاشوراء حتمل نامذج نسائية
مهمة يف الدعم الروحي لزوجها وولدها .انظر إىل ( دهلم بنت
َّ
ُّ
عمرو)  ،زوجة زهري بن القني التي قالت لزوجها عندما حطوا
رحاهلم يف « زرود»  ،وجاء إليه رسول احلسني (عليه السالم )،
فتحيرَّ ووجم ومل يعرف جواب ًا فبادرته قائلة :سبحان هَّ
الل أيبعث
إليك ابن رسول هَّ
الل صىل اهلل عليه و آله و سلم وال جتيبه؟ ما
رضَّ ك لو أتيته فسمعت كالمه ثم انرصفت؟ فكان موقفها
ودعمها الروحي وتشجيعها سبب ًا لتحويل زهري إىل معسكر
احلسني (عليه السالم).
املصدر  :مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية
 -1الكايف ،ج ،5ص.347
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أثر التزام الوالدين
بالوظائف الدينية في تربية األوالد
فيتقبلون دينهم
يتأ ّثر األبناء -عادة -بوالدهيم أكثر من اآلخرينّ ،
وتوجهاهتم .والرسول األكرم (صىل اهلل
ومذهبهم وأخالقهم
ّ
عليه واله) بينّ هذا الدور الواسع والنافذ لألبوين حيث قال:
«إن ّ
ّ
كل مولود ُيو َلد عىل الفطرة.1« ..
الدينية
دور أساس يف توجيه أبنائهم نحو املسائل
فالوالدان هلام ٌ
ّ
وسلوكياهتام،
واألخالقية ،بل مها القدوة بأعامهلام
واالجتامعية
ّ
ّ
ّ
ّ
حساسة وثاقبة  -مثل آلة تصوير -
عيون
لدهيم
األطفال
ألن
ّ
وتسجل كا ّفة حركات وسكنات الوالدين ومشاهد
دقيقة تلتقط
ّ
الرضوري مراعاة الوظائف
العائلية .من هنا ،يصبح من
احلياة
ّ
ّ
والواجبات الرتبوية عند تس ّنم الوالدين مقام القدوة واألنموذج
دينية ،ومن أهم هذه الوظائف:
هبدف تربية أبنائهام تربية ّ
الدينية:
التزام الوالدين باألوامر
ّ
ِّ
فالطفل عاد ًة ما يتع َّلم املحادثة ،آداب العرشة ،مراعاة النظام أو
الفوىض ،األمانة أو اخليانة ،الصدق أو الكذب ،اخلري أو الرش
الدينية من حميط عائلته .وعندما يويل األب
واآلداب والسنن
ّ
واألم أ ّ
الدينية ،ويكونان من أهل العبادة،
خاصة لألوامر
مه ّية
ّ
ّ
ّ
ماّ
والصالة ،والدعاء ،وتالوة القرآن ،وهيت ن بعامل املعنو ّيات،
ويراعيان املوازين األخالقية ،فإنهّ ام بال ٍّ
شك سيرتكان أثر ًا بالغ ًا
والدينية عند الولد .وهلذا السبب ،عندما
يف األبعاد الروحية
ّ
يشاهد طفل ذات الثالث أو األربع سنوات والديه يصليان ،فإنّه

سوف يرغب يف الصالة ،فريكع ويسجد مثلهام ،ويتع ّلم منهام
الكثري من اآلداب اإلسالمية والدينية األخرى.
ويف هذا الصدد ِّ
يؤكد اإلمام الصادق (عليه السالم) عىل حقيقة
أثر األب يف توجيه أرسته « :ال يزال املؤمن يورث أهل بيته العلم
واألدب الصالح ح ّتى يدخلهم اجل ّنة  ،ح ّتى ال يفقد فيها منهم
صغري ًا وال كبري ًا وال خادم ًا وال جار ًا  .وال يزال العبد العايص
السيئ  ،ح ّتى يدخلهم النار مجيع ًا  ،ح ّتى
يورث أهل بيته األدب ّ
ال يفقد فيها منهم صغري ًا وال كبري ًا «.2
كام ّ
واحلسينيات،
أن مرافقة األطفال أ ّمهاهتم وآبائهم إىل املساجد
ّ
ومشاركتهم يف جمالس عزاء اإلمام احلسني (عليه السالم) والبكاء
عليه مثلام يبكي عليه والداه ،يعبرّ عن التأثري العم ّ
يل للوالدين عىل
الديني لألبناء .ولألم الدور األكرب من بني أفراد األرسة
السلوك
ّ
يف تربية الولد ،فهي ّأول شخص له عالقة مبارشة مع ِّ
الطفل،
فإن ِّ
وتلبي طلباته .ومن هناّ ،
الطفل يتأ ّثر أكثر
تؤ ّمن احتياجاتهّ ،
األم وعواطفها وأفكارها .وعىل هذا األساس ،تعدّ
بإحساسات ّ
األم جتاه الرتبية الدينية للطفل أثقل.
وظيفة ّ
بترصف
*املصدر كتاب الرتبية االرسية ّ -
 -1بحار األنوار،ج ،3ص.281
 -2مستدرك الوسائل ،ج ،12ص.201
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التهاب البنكرياس

(الجزءالثاني)

د .محمد غافل المسعودي

تقرير /قاسم عبد الهادي

واكمل الدكتور سعد العالق ختصص دقيق (فوق التخصص)
يف جراحة اجلهاز اهلضمي والكبد يف مدينة االمام احلسني «عليه
السالم» الطبية حديثه عن التهاب البنكرياس:
المضاعفات
من املمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس إىل مضاعفات خطرية،
جتمع السوائل داخل البنكرياس
ومنها (االكياس الكاذبة :امكانية ُّ
او حوهلا ويف الغالب ختتفي االكياس بمرور الوقت ،ويف بعض
االحيان تسبب مشاكل حتتاج اىل تداخل جراحي.
وايضا االلتهابات اجلرثومية للبنكرياس :من املمكن أن جيعل
التهاب البنكرياس احل��اد هذا العضو قاب ً
ال لإلصابة بالبكترييا
والعدوى ويكون خطرا جدا وحيتاج اىل عالج مكثف ويف بعض
االحيان اىل تداخل جراحي إلزالة األنسجة املصابة بالعدوى.
الفشل الكلوي :يمكن أن يؤدي إىل فشل الكىل ويكون عالجه
بالغسيل الكلوي.
صعوبات التنفس :تؤدي حلدوث تغيريات كيميائية يف اجلسم تؤثر
عىل وظيفة الرئة مما يسبب انخفاض مستوى األوكسجني يف الدم.
داء السكري :ي��ؤدي لتلف اخل�لاي��ا التي تنتج األنسولني يف
البنكرياس.
سوء التغذية :يمكن أن يؤدي ٌّ
كل من التهاب البنكرياس احلاد
واملزمن إىل جعل البنكرياس ينتج إنزيامت أقل وهي الزمة لتحليل
ومعاجلة العنارص الغذائية من الطعام الذي يتناوله الشخص وهذا
يمكن أن يؤدي إىل سوء التغذية واإلسهال وفقدان الوزن ،بالرغم
من تناول الطعام من النوع نفسه أو بالكميات نفسها.
رسطان البنكرياسُ :يعد االلتهاب املستمر الذي يصيب البنكرياس
بسبب التهاب البنكرياس املزمن عامل خطر لإلصابة برسطان
البنكرياس).
التشخيص
يتم التشخيص عن طريق (اختبارات للدم للتحقق من ارتفاع
مستويات إن��زي�مات البنكرياس ،اختبارات للرباز يف التهاب
البنكرياس املزمن لقياس مستويات الدهن التي قد تشري إىل أن
جهازك اهلضمي ال يمتص املواد الغذائية بالشكل املالئم.
ايضا تصوير البطن باملوجات فوق الصوتية للتحقق من حىص املرارة
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الصوم والسيطرة على تناول
الطعام اهم طرائق العالج
والتهاب البنكرياس ،التصوير باألشعة املقطعية ( )CTللتحقق
من نسبة االلتهاب يف البنكرياس ،التصوير بالرنني املغناطييس
للقنوات الصفراوية ( )MRCPللتحقق من الشذوذات يف املرارة
والبنكرياس والقنوات ،السونار الناظوري ( ،)EUSوهو للتأكد
من وجود اي ورم يف قناة البنكرياس او حىص قناة الصفراء).
العالج
(الصوم :التوقف عن تناول الطعام ليومني يف املستشفى من أجل
توفري فرصة لتعايف البنكرياس والبدء بتناول سوائل وأطعمة
خفيفة وبعدها العودة للنظام الغذائي العادي ،إذا استمر التهاب
البنكرياس وما زلت تعاين أملًا عند تناول الطعام فقد يويص الطبيب
بإدخال أنبوب تغذية للمساعدة يف وصول التغذية لك.
ا ُملسكنات :تناول أدوية تساعد املريض بالسيطرة عىل األمل) ،وبنا ًء
عىل سبب التهاب البنكرياس فقد يتضمن العالج (إجراءات إلزالة
انسدادات القناة الصفراوية) ،وقد يتطلب التهاب البنكرياس
املزمن املزيد من العالجات بام يف ذلك (السيطرة عىل األمل :يمكن
أن يتسبب التهاب البنكرياس املزمن يف الشعور بأمل دائم يف املعدة،
وقد يويص الطبيب بتناول األدوية للسيطرة عىل األمل ،كام يمكن
ختفيف األمل الشديد بخيارات مثل إجراء اختبار التصوير التنظريي
باملوجات فوق الصوتية أو إجراء عملية جراحية لتخدير األعصاب
التي تنقل إشارات األمل من البنكرياس إىل الدماغ ،إنزيامت لتحسني
عملية اهلضم :إن مكمالت إنزيم البنكرياس يمكن أن تساعد يف
عملية اهلضم باجلسم ومعاجلة العنارص الغذائية يف األطعمة التي
تتناوهلا ،تغيريات يف النظام الغذائي اخلاص بك .حتويل املريض إىل
اختصايص التغذية الذي قد يساعدك يف وضع برنامج للوجبات
قليلة الدهون والغنية بالعنارص الغذائية).
النصيحة الطبية
لتجنب التهاب البنكرياس وللحفاظ عليها بعد الشفاء من االلتهاب
اتباع عدة طرق امهها (التوقف عن رشب الكحوليات ،اإلقالع
عن التدخني هنائيا ،اخرت نظا ًما غذائ ًيا قليل الدسم ،اخرت نظا ًما
غذائ ًيا حيد من الدهون ويركز عىل الفاكهة واخلرضاوات الطازجة
واحلبوب الكاملة والربوتني قليل الدهن ،ارشب املزيد من السوائل
عىل مدار اليوم).

مقاالت

اسرار النملة ..

دروس إلنسان اليوم!..
عامر اليساري

النملة ،ذلك املخلوق الصغري العجيب ،رغم صغر حجمه الدال
عىل قدرة اخلالق املبدع ودقة التعبري التي وردت يف القرآن الكريم
فيام خيصها ،الصغرية التي ندوسها من دون شعور وقصد ،نجد فيها
الكثري من الدروس التي من املمكن االستفادة منها نحن بني البرش!.
 .1دقة التعبري الواردة يف القرآن الكريم يف قوله (عز وجل)( :ال
ُود ُه َو ُه ْم ال َيشْ ُع ُر َ
ون ) وهذا ما أثبتته لنا
حَي ِْط َم َّن ُك ْم ُس َل ْيماَ ُن َو ُجن ُ
االكتشافات العلمية احلديثة والتي تؤكد أن جسم النملة حممي
هبيكل زجاجي ! ،ومعلوم لدينا بأن الزجاج يف حال تعرضه للشد
او الضغط ومن باب اختيار التوصيف الدقيق سنقول عنه بأنه
(سيتحطم )وال نقول مثال للنملة بأهنا (دهست ).
 .2النملة تبني بيتها بأربعة طوابق :خمزن ثم مسكن ثم مشفى فمدفن
للموتى! ..الطابق األخري منه مدفن للموتى والذي يعلوه مبارشة
مشفى ليسهل عليه نقل امليت من املشفى للدفن وللمسكن يف حال
شفائه،ثم مبارشة مسكن لتسهيل عملية نقل املرىض واملصابني إليه
وخم��زن امل��ؤن جم��اور املسكن وقريب من سطح االرض إلمكانية
الوصول الرسيع للمؤن يف ح��ال ال�ضرورة كالتزود بالغذاء او
التخزين او إخراجها ونقلها يف حال تعرضها للخطر  ،درس يف
التخطيط الدقيق األمثل الذي نفتقده اليوم نحن البرش يف مدننا
ومشاريعنا بل وحتى مناهجنا !.
.3عندما شاهدت النملة جيش سليامن (عليه السالم) يقرتب منهم
قامت وعىل الفور بدورها(اجلديد والطارئ والذي مل يأمرها احد به)
ألن الوقت ال يسمح هلا بإيصال األمر إىل القيادة وانتظار األوامر

،فتقدم النملة هنا درسا يف أمهية تدارك الوقت.
.4اعتذرت النملة نيابة عن جيش سليامن عليه السالم عند بني
جنسها حيث قالت(وهم ال يشعرون) ومل تقل هلم قوال يثري نار
العداوة واالنتقام ‹كام جيري اليوم يف كثري من وسائل نقل األخبار
من تضليل ) فهنا  :درس يف ثقافة االعتذار ودرس اخر يف نقل اخلرب
بتجرد مع مراعاة ما يثري اللبس او الفهم اخلاطئ.
.5القيام بالواجب يف حال تطلبه من دون انتظار اآلخرين أو االتكال
عليهم ألن اخلطر إن سلمت منه هي فسيقع به غريها.
 .6وعندما قالت(يا أهيا النمل ادخلوا مساكنكم )...وجهت خطاهبا
للجميع وليس لألقربني او العشرية ،هنا درس يف(تغليب املصلحة
العامة).
.7ونجد عندها صفة إجيابية أخرى هنا عندما قالت (يا أهيا النمل )
فرأت ان هذا العمل هو من واجبها وتلك هي صفة(الثقة بالنفس )
 .8اإلحساس الكبري باملسئولية الذي استشعرته تلك النملة،رغم ان
موقعها التنظيمي اليسمح هلا(النمل لديه قائد وقائد حريب وجيوش)
وهنا درس يف ان اإلحساس باملسئولية هو من اختصاص اجلميع.
.9بالرغم من املباغتة واملفاجأة من اجليش اال إهنا مل تكتف بالصياح
والتنبيه بل قدمت هلم احلل عندما قالت (:ادخلوا مساكنكم ) اليقظة
 :تعلمنا أن أي غفلة من القائد وقد تؤدي إىل هالك األمة بأكملها.
 .11نتعلم هنا ايضا االبتسامة يف املواقف الصعبة من النبي سليامن
(عليه السالم) (وه��و امللك الكبري) جتاه النملة (وه��ي املخلوق
الصغري) ..دروس إلنسان اليوم من خملوق صغري.
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االوائل

أول من اخ�ترع الراديــــــو هو ماركوين –
 1895م .
أول م��ن اخ�ت�رع املصبـاح الكهربائي هو
أديســــــون .
أول من اخرتع التليفــــــون هو جراهام بـــــل
.
أول من اخ�ترع اآللــة الكاتبــة هو التام
شولـــــز .
أول م��ن اخ�ت�رع القطــــــار ه��و ج��ورج
إستيفنـــس .
أول من اخرتعت البطاريـــــة هي فولتــــــــا .
أول من اخرتع الرتانزيســــتور هو بـــــــاردون
.
أول من اخرتع الكاميـــــــرا هو النــــــــد .
أول من اخرتع أشــــعة الليـزر هو ما يمـــــــان
.
أول من اخ�ترع الـــرا َدار هو واتسون وات
1935م .
أول م��ن اخ�ت�رع التلسكوب العاكــس ؟
نيوتــــــــن .
أول من اخرتع قياس قوة الزلــزال هو رخيــــرت
 1935م .

المعدن االصيل

قيل ليوسف (عليه السالم) وهو يف السجن :إنا نراك من املحسنني ،وقيلت
له وهو عىل خزائن مرص :إنا نراك من املحسنني ..فاملعدن النقي ال تغريه
األحوال والظروف.

ثالث آفات..
االوىل :اذا ابتليت بحب الشهوات ،واحلل
ان تتأكد من صحة الصالة ،فجل عاله
يقول يف حمكم التنزيلَ { :ف َخ َل َف ِمن َب ْع ِد ِه ْم
الش َه َو ِ
الصلاَ َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ات
َخ ْل ٌف َأ َض ُ
اعوا َّ
َف َس ْو َف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا (مريم ،})59/والثانية:
اذا احسست بالشقاء وعدم التوفيق ،واحلل
ان تراجع حساباتك مع أمك ،فجل عاله
{و َب ًّرا بِ َوالِدَتيِ وَلمَ ْ
يقول يف الذكر املنزلَ :
يجَ َْع ْلنِي َج َّب ًارا َش ِق ًّيا (مريم ،})32/واآلفة
الثالثة :اذا شعرت باالكتئاب والضنك،
فاحلل ان تراجع حساباتك مع القرآن
الكريم ،والدليل قوله تعاىلَ { :و َم ْن َأ ْع َر َ
ض
يش ًة َض ً
َعن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
نكا َو َن ْحشرُ ُ ُه
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى (طه.})124/
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ص���ورة ارش���يفية زودنا بها االس���تاذ علي عب���ود ابو لحمة الش���مري
التقطت قبل اكثر من مئة عام في ديوان ال كمونة سنة 1330هـ
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شذرات

 من الطبيعي أن ترى السفينة يف املاء .لكن من اخلطر أن ترىاملاء يف السفينة فكن أنت يف قلب الدنيا وال جتعل الدنيا يف
قلبك.
 حاول ان تتفاءل عندما تصعب عليك األمور ،فإن اهلل تعاىلالعرس ُيرساّ ،
اكد مرتني ّ
إن مع العرس يرسا.
فإن مع ُ
 عندما تظن بأن بعد الشقاء سعادة ،وبعد دموعك ابتسامةفقد أديت عبادة عظيمة أال وهي حسن الظن باهلل.
 إذا قابلنا اإلساءة باإلساءة ..فمتى ستنتهي اإلساءة؟! ،فاهلليقول يف حمكم التنزيلَ ..{ :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه عَلىَ هَّ
اللِ إِ َّن ُه
ي ُّب َّ
لاَ حُ ِ
الظالمِ ِ َ
ني (الشورى.})40/
 ال حتسد أحدا بنعمة فأنت ال تعلم ماذا أخذ اهلل منه ..والحتزن بمصيبة فأنت ال تعلم ماذا سيعطيك اهلل عليها ،فاعلم
الصابِ ُر َ
ون َأ ْج َر ُهم بِغَيرْ ِ ِح َس ٍ
اب (الزمر.})10/
{إِ َّنماَ ُي َو ىَّف َّ

*إ ّي َ
اك والتشاؤم
حيكى ان ملكا خرج اىل الصيد ويف الطريق صادفه رجل قبيح
اخللقة معصب الراس بمالبس اشبه بالرثة ،فتشاءم منه امللك وامر
جالده ان يرضبه بالسياط والعصا فكرس رجله ولوال العناية االهلية
لرضب عنقه فانسحب بني االشجار بالرغم من آمله ،واكمل امللك
سريه.
وال زال امللك يبحث عن حيوانات يصطادها ،حتى اصطاد غزاال
وطريا وفرح بذلك وجتول بني االشجار املثمرة ،وتناول منها ما
يشتهي وعند املساء ومع بدء الظالم بدأ بالعودة اىل املدينة ويف
الطريق استوقفه رجل بلطف وادب كان يرتدي عباءة من غري ان
يرى وجهه ،فقال له :اهيا امللك العادل الرحيم لدي مسالة اود ان
جتيبني عليها؟ ولست طالب مال او جاه ،فتوقف امللك وقال له
هات ما عندك.
فقال :هل وفقت يف جولتك وصيدك اليوم؟ قال نعم وبأحسن
حال ،قال هل اعرتضتك مشاكل؟ قال كال؛ بل كل االمور سارت
بأفضل حال ،قال :هل حدثت اضطرابات يف مدينتك؟ ،قال كال؛
بل االستقرار يعم فيها ،قال :هل نقصت اموال خزينتك؟ ،اجابه
كال؛ بل تزداد يوميا ،قال :هل تعدى عليك احدٌ من جريانك؟ قال
كال؛ بل التعاون والصداقة دائمة.
انزعج امللك من كثرة االسئلة بالرغم من انه جييبه وبارتياح ،ولكنه
كان عىل عجل من امره ،وهنا قال له الرجل السؤال االخري لك
موالي :فاذا كنت بأحسن حال فلام جلدتني صباحا وكرست
رجيل متشائام مني بينام صادفك العكس؟
فالتطري والتشاؤم ال جيوز
ورسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول يف ظاهرة التطري« :الطرية
رشك» و «من ر ّدته الطرية عن حاجته فقد أرشك» و «من خرج
يريد سفر ًا فرجع من طري فقد كفر بام أنزل عىل حممد».
*ال تقرأين قراءة سطحية  /ج9

تقليدك لآلخرين ال يعني
أنك تحصل على ما حصلوا عليه .....
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