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العتبة الحسينية تطلق اكبر برنامج
تطويري للمنتسبين الموسوم بـ( بنك الرجال)

*

ايها الشباب اسمعوا وعوا

كلمة التحرير

المعروف والمنكر

حثت االيات الكريمة واالحاديث الرشيفة عىل االمر باملعروف والنهي عن املنكر بينام الشيطان واتباعه يامر
باملنكر وينهي عن املعروف  .واساسا النهي عن املنكر يسبقه االمر باملعروف وهذه العملية تعترب من الدعامات
االساسية حلفظ عقائد االسالم .
عملية االمر باملعروف هي بذاهتا تعرب عن النهي عن املنكر  ،فاملنكر ال يأت اال اىل النفوس التي فيها ارضية
تغرس فيها نبتة املنكر اما اذا كانت االجواء كلها معروف ومفعمة بااليامن وااللتزام فانه ال يكون هنالك
جماال للمنكر الن يؤثر يف نفسية العبد .
للمعروف عدة وسائل لالمر به وهذه الوسائل جيب ان تكون وفق خربة معرفية يتمتع هبا العبد حتى
يكون امره باملعروف رصني وحيقق االثر  ،وليس من الصحيح ان نستعد للمنكر اذا ما وقع ومن ثم
نبدا بمحاربته بل االفضل ان نمنع وقوعه اصال وذلك بتحصني نفوس املجتمع بااليامن الذي يامرنا
به اهلل عز وجل .

سورة النور
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َفإِن َُّه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْح َش��اء َو مْ ُال َ
��ل هَّ
حت ُُه َما َز َكا ِم ُ
نك ِر َو َل ْو اَل َف ْض ُ
نكم
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َر مْ َ
��د َأ َبدً ا َو َل ِك َّن هَّ َ
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تفسيرالسورة
(  ) 21يا أهيا الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان بإشاعة الفاحشة .
ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته بتوفيق التوبة املاحية للذنوب
ما زكى ما طهر
(  ) 22وال يأتل وال حيلف
أولوا الفضل الغنى منكم والسعة يف املال أن يؤتوا أويل القربى واملساكني
واملهاجري��ن يف س��بيل اهلل يف اجلوامع قي��ل نزلت يف مجاعة م��ن الصحابة
حلفوا أال يتصدقوا عىل من تكلم بيشء من اإلفك وال يواس��وهم وليعفوا
وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم .
(  ) 23إن الذين يرمون املحصنات الغافالت مما قذفن به املؤمنات باهلل
ورسوله
(  ) 24يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم بانطاق اهلل إياها بغري
اختيارهم .
(  ) 25يومئذ يوفيهم اهلل دينهم احلق جزاءهم املستحق
(  ) 27حتى تستأنسوا تستأذنوا من االستيناس بمعنى االستعالم من آنس
الشئ إذا أبرصه
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /20جمادي اآلخرة1439/هـ الموافق 2018/3/9م

ٌ
«بضعة مني»
مت��ر علينا ذك���رى والدة الصديقة
ال��ط��اه��رة ف��اط��م��ة ال���زه���راء (عليها
السالم) ..ونحن هبذه املناسبة علينا
ان نتعرف عىل االحاديث التي ّبينت
منزلة ومكانة شخصية الزهراء (عليها
السالم) وعلينا ان نحاول الذوبان مع
رسالتها وفكرها وسريهتا ونجعلها
حمب هلا
نموذج ًا حي ًا يف شخصية كل ّ
وان نتعرف عىل رس الكامل االنساين
وكيف وصلت الزهراء عليها السالم
اىل هذا الكامل ،ما هي األرسار يف ذلك
وم��ا هي املقومات وامل��ؤه�لات التي
اوصلت الزهراء (عليها السالم) اىل
هذا املقام الذي سنذكر بعض ًا منه عن
االح��ادي��ث الرشيفة وال��رواي��ات عن
املعصومني عليهم السالم والروايات
اخل��اص��ة والعامة ع��ن مقام ال��زه��راء
(عليها السالم) ،وكيف نصل اىل يشء
من ذلك..
اخ���واين حينام تسمعون االح��ادي��ث
التي وردت يف بيان مقومات هذه
الشخصية الكاملة البد ان يكون لكم
سعي يف ان تذوبوا ولو بعض الذوبان
يف شخصية الزهراء (عليها السالم) يف
فكرها ومنهجها وسلوكها واخالقها
وتعاملها مع ابيها وزوجها ومع ابنائها
وبقية املسلمني ويف جهادها وصربها
ويف كل هذه املقومات ..حينئذ نقول
نحن عرفنا الزهراء (عليها السالم)..
ليس فقط املعرفة ان نسمع وان نقرأ
عن مقومات هذه الشخصية بل املعرفة
احلقيقية التي اراده��ا النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) واالئمة االطهار ان

نصل اىل اهلدف األبعد وهو ان نصل
اىل العبودية التي أراده��ا اهلل تعاىل له
من خالل االطالع عىل مقومات هذه
الشخصية..
فنذكر هنا بعض االحاديث التي وردت
يف بيان منزلة الزهراء (عليها السالم)
ونتوقف وندقق يف بعض املفردات
التي وردت يف هذه األحاديث:
روي عن رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه

الكامالت ،الحظوا ه��ذا احلديث :
(كانت ارب��ع نساء سيدات زماهنن:
م��ري��م ،وآس��ي��ه ،وخ��دجي��ة وفاطمة
وأفضلهن من حيث الزمان  :فاطمة).
اذن من خالل التعريف بشخصيتها
نصل اىل قمة الكامل يف الفكر والسلوك
واملنهج والعبادة وبقية املقومات التي
جيمع فيها االنسان مقومات الكامل
االنساين ك ّله ،لذلك ّنبه النبي (صىل

وآله وسلم) ( :لقد َك ُمل من الرجال
كثري ،وما َك ُم َل من النساء إال أربع :
آسيا بنت مزاحم ،ومريم بنت عمران،
وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت
حممد).
الحظوا ما هي مرتبة الزهراء (عليها
ال���س�ل�ام) م��ن ب�ين ه����ؤالء ال��ن��س��وة

اهلل عليه وآله وسلم) اىل هذه املرتبة يف
نفس الكامل.
ً
ثم يف رواية اخرى ايضا يبني لنا النبي
(ص�لى اهلل عليه وآل��ه وسلم) ما هي
معرفة الزهراء (عليها السالم) ،هل
فقط ان نعرف ان فاطمة بنت النبي
يعرفنا
ومعصومة وك��ذا ..اب��د ًا ..بل ّ

بأسس ه��ذا الكامل ورس ه��ذا الكامل
ال���ذي وص��ل��ت ال��ي��ه فاطمة (عليها
السالم) ..ففي هذه الرواية انه خرج
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وهو
آخذ بيد فاطمة فقال ( :من عرف هذه
فقد عرفها و َمن مل يعرفها فهي فاطمة
بنت حممد ،وه��ي بضعة م ّني وهي
جنبي ،من
قلبي وهي روحي التي بني
َّ
آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل
تعاىل).
ويف حديث آخر ( :يا عيل ان فاطمة
بضعة م��ن��ي ،ه��ي ن��ور عيني وثمرة
ويرسين ما
فؤادي ،يسوءين ما سا َءها،
ُّ
رسها ،واهنا أول َم ْن يلحقني من اهل
َّ
بيتي فأحسن اليها من بعدي ،واحلسن
واحلسني فهام ابناي ورحيانتاي ،ومها
سيدا شباب أهل اجلنة فليكونا عليك
ّ
كسمعك وبرصك ..ثم رفع (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) يديه اىل السامء  :اللهم
أحبهم ،مبغض
اين اشهدك اين ٌّ
حمب ملن َّ

ملن أبغضهم ،سلم ملن ساملهم ،حرب
عدو ملن عاداهم ،و ٌّيل ملن
ملن حارهبمٌّ ،
واالهم).
اذن اهيا االخوة واالخ��وات التعريف
بشخصية فاطمة (عليها السالم) انام هو
أهيا االنسان املؤمن اذا اردت ان تتعرف
عىل شخصية الزهراء (عليها السالم)
انام ُي��راد منه ان تعرف االرادة االهلية

التجسيد الكامل ل�ل�ارادة االهلية يف
االنسان وتعريف بالكامل االنساين يف
كل مقوماته فإذا ان تعرف اهيا االنسان
املؤمن م��اذا يريدُ اهلل منك من عبادة
وم��ن فكر ومنهج وسلوك واخ�لاق
وتعامل ..تعال وتعرف عىل شخصية
الزهراء (عليها السالم) يف ذلك..
فلننظر اىل ب��ع��ض م��ق��وم��ات تلك
الشخصية الكاملة للزهراء (عليها
السالم)..
هي تفردت من بني نساء العاملني اهنا أم
ابيها ،هي رسالة لكل أم مؤمنة..
كوين أيتها املرأة املؤمنة – ايتها البنت
الرسالية -أم ًا ألبيك ..كيف ؟ بحنانك
بلطفك بطاعتك بصربك م��ع ابيك
بالسري عىل ه��داه ان ك��ان مؤمن ًا ،ان
تشاركيه م��رارة احلياة ومشاكلها ،ان
تكوين مصدر ف��رح وس��ع��ادة وهبجة
لوالدك ال مصدر تعاسة وشقاء وآالم
ومعاناة ،ان يستأنس األب برؤيتك
واحلديث معك ،ال ان تكوين مصدر
ازعاج واذى..
ً
هي رسالة ايضا لكل أب  ..لكل أم..
اهيا االب تعلم من رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) كيف جعل ابنته ا ّم ًا له
يف بعض الروايات كانت نقطة البداية
من االب ..كان يقوم هلا اذا اقبلت عليه
ويقبل يدهيا ..جتد يف األب ،االحرتام،
التقدير ،االج�ل�ال ،العطف ،امل��ودة
والرتبية ..ال تكن قاسي ًا غليظ ًا اشعر
ابنتك بحبك هلا وبعطفك وبرعايتك
هل��ا ،اذا اخ��ط��أت ح���اول ان تقومها
بالنصيحة وباملوعظة ،كنت انت قدوة
هلا باإلمهال واهنا فرد ثانوي يف االرسة
– اشعرها بمكانتها يف جمتمعها وبني
قريباهتا ونظرياهتا من النساء حينئذ
ستصنع من ابنتك ف��رد ًا صاحل ًا حتبك
وحتبها -حترتمك وحترتمها..
وايتها املرأة املؤمنة  :اذا اردت ان تكوين
فاطمية ك��وين م��ص��در ح��ب وراح��ة
وامان وطمأنينة وسكينة لزوجك ان
جيد فيك الصدر احلنون ال��ذي يفرغ
مهومه واحزانه واشجانه ال ان تفرغي
ان��ت مه��وم��ك ومشاكلك يف روح��ه

صدى الجمعة

وقلبه فتكوين مصدر تعاسة وشقاء
وعناء ..نعم  ..انت حتتاجني اليه لكي
تبثي مهومك واح��زان��ك ولكن كوين
ان��ت التي توسعني ص��درك وقلبك
له ابتداء ًا وستجدين منه ان يبادلك
نفس امل��ودة واحلنان واالستامع اليك
لتبعثي مه��وم��ك ،..ان جي��د فيك كام
وج��د عيل (عليه ال��س�لام) يف فاطمة
(عليه السالم) احلب واملودة والتقدير
وال��رع��اي��ة واالح��ت�رام وااله��ت�مام ان
جيد فيك املشاركة يف حتمل املسؤولية
للحياة والصرب عىل الشدائد وقوة احلياة
املعيشية..
لقد كانت (عليها ال��س�لام) املربية
األكمل واالعظم واالسمى يف عامل
األم ،ك��ان��ت ت��رس��ل ول��دهي��ا احلسن
واحل��س�ين (عليه ال��س�لام) اىل جملس
الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
بشكل مستمر ثم تستنطقهام بعد العودة
اليها ..ملاذا تستنطق احلسن واحلسني
عليهام السالم بعد عودهتام من جملس
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
؟ ختتربهم ماذا تعلموا هل فهموا هل
حفظوا مل هتملهم بل تتابعهم..
اهي��ا االب ايتها االم اح��رص��وا عىل
ارس��ال اوالدك��م اىل حلقات الدرس
التي يتعلمون منها الدين ويتعلمون
منها االخالق والرتبية االسالمية ..ال
ُيكتفى فقط ان ُيع ّلم االوالد الدروس
االكاديمية التخصصية وان كانت
مهمة..
ومن مالمح منهجها الرتبوي احرتام
شخصية الطفل فتعاملهم معاملة
ال��رج��ال يف التخاطب معهم فهذه
امل��ع��ام��ل��ة تشعر ال��ط��ف��ل بشخصيته
وكيانه وتقوي معنويته وتفهمه انه
يتمتع بشخصية حمرتمة لدى االخرين
فيرتبى هو عىل احرتام االخرين وتنشأ
شخصية مستقرة متزنة بعكس ذلك
االب وتلك االم التي حتتقر شخصية
طفلك وتشعره باالحتقار والتقليل من
شأنه..

ُ
الشيخ الكربالئي يتناول األسس غير الصحيحة في شخصية االنسان،
ويبين كيفية معالجتها على ضوء وصايا أمير المؤمنين (عليه السالم)
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
الجمعة
الجمعة في
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
خطيب وإمام ُ
َ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  / 20جمادى الثانية1439 /هـ
الموافق 2018/3/9م ،تحدث قائال:

اهي��ا االخ���وة واالخ����وات نكمل
ما ك ّنا قد ّبيناه يف ُخطب عديدة
م��ن وص��اي��ا أم�ير املؤمنني (عليه
السالم) والتي ّي�نّب� فيها جمموعة
من االسس غري الصحيحة يف بيان
شخصية االنسان وكيفية املعاجلة
وبينّ حاالت التناقض العديدة يف
شخصية االنسان ونفسيته وكيف
ان هذه التناقضات هي سبب للكثري
من االمراض القلبية والسلوك غري
السوي لدى شخصية االنسان .بقي
املقطع األخري الذي يتضمن األمور
التالية :فيقول (عليه السالم) :وال
تكن ممَّن (يحَ ُْك ُم َع ىَل َغْي�رْ� ِ ِه لِ َن ْف ِس ِه
َو اَل يحَ ُْك ُم َع َل ْي َها لِ َغ رْ ِ
ي ِه ُي ْر ِشدُ َغ رْ َي ُه
َو ُيغْ ِوي َن ْف َس ُه َف ُه َو ُي َط ُاع َو َي ْع يِص
وف َو خَ ْي َشى خْ َ
َو َي ْست َْو يِف َو اَل ُي يِ
ال ْلقَ يِف
َغ رْ ِ
ي َر ِّب ِه َو اَل خَ ْي َشى َر َّب ُه يِف َخ ْل ِق ِه).
نبدأ يف الصفة االوىل صفة التناقض
(يحَ ُْك ُم َع ىَل َغ رْ ِ
ي ِه لِ َن ْف ِس ِه َو اَل يحَ ُْك ُم
َع َل ْي َها لِ َغ رْ ِ
ي ِه) اخواين واخوايت من
مجلة مقومات االيامن الصادق عند
االنسان انه يف جمال احلكم والقضاء
ال نعني به احلكم القضائي ..بل
نعني به بصورة عامة يف االم��ور
االجتامعية واملالية وغ�يره��ا ..ان
االيامن الصادق واحلقيقي ان حكم
االنسان وقضاءه يدور مدار احلق
ويتبعه وان كان هذا احلكم والقضاء
باحلق يستتبع رضر ًا يف املصلحة
الشخصية وخسارة له..

ع��ن��دن��ا ش��ك�لان م��ن الشخصية
االنسانية  :هناك االن��س��ان الذي
اذا ك��ان احل��ق ل��ه ع�لى غ�يره حكم
هب��ذا احل��ق ،واذا ك��ان احل��ق لغريه
عىل نفسه مل حيكم باحلق بل حكم
بالباطل ملاذا؟! ألنه هذا الشخص
يريد ان تكون االحكام واالقضية
ت��دور م��دار املصلحة الشخصية
وتستتبع املصلحة الشخصية ال
هيمه ان يكون هذا حقا فيتبعه وهذا
يتبع يف
باطال فيجتنبه ،وانام هو دائ ًام ّ
مساره يف احلكم والقضاء مدار ما
تريده مصلحته الشخصية ،وتقيض
به املصلحة الشخصية ،واه��واؤه
وارادته املتعلقة بنفسه خاصة.
طبع ًا اح��ي��ان � ًا امل��ق��ص��ود بالنفس
ه��ي ال���ذات ،واح��ي��ان� ًا النفس قد
يكون املعنى ال�شيء ال��ذي ينتمي
اليه االنسان يف مقابل االنتامءات
االخ����رى ،ل��ذل��ك ورد يف اآلي��ة
ين آ َمنُوا ُكو ُنوا
القرآنية َ ( :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
َق َّو ِام َ
ني بِا ْل ِق ْس ِط ُش َهدَ ا َء للِهَّ ِ َو َل ْو َع ىَل
َأن ُف ِس ُكم َأ ْو ا ْل َوالِدَ ْي ِن َو َ
األ ْق َربِنيَ)
ْ
النساء  .135 :فالبد ان يكون
حكم االنسان دائ ًام ان يدور مدار
احلق ويتبعه ..لذلك اخواين احيان ًا
ربام يصعب عىل االنسان ان حيكم
بمسألة بينه وبني شخص آخر بني
عشريته وعشرية اخرى بني انتامئه
وانتامء آخر ،انه اذا وجدَ عىل نفسه
لغريه حكم بذلك ،وان وجدَ احلق

لغريه عىل نفسه البد هنا ان حيكم
باحلق وان ك��ان هنا احلكم باحلق
يسبب رضر ًا وخسارة وربام يسبب
رضر ًا وخسارة كبرية ..صفة االيامن
احلقيقي ان تستتبع وتسري وراء
احلق ،وحتكم باحلق وتتبع احلق وان
كان فيه الرضر عىل نفسك ..البعض
ان�ما يأخذ باحلق ان ك��ان فيه نفع
شخيص له ،ال يأخذ باحلق ان كان
فيه رضر شخيص عليه ،املؤمن دائ ًام
يتبع بوصلت ُه ومسار ُه جيري وراء
ّ
احلق ..لذلك االمام (عليه السالم)
يقول هذه صفة تناقض يف شخصية
االنسان ال ينبغي للمؤمن ان حيمل
ه��ذه الصفة ..ق��ول االم��ام (عليه
السالم) ُ ( :ي ْر ِشدُ َغ رْ َي ُه َو ُيغْ ِوي َن ْف َس ُه
َف ُه َو ُي َط ُاع َو َي ْع يِص َو َي ْست َْو يِف َو اَل
ُي يِ
وف).
البعض ينصح االخ��ري��ن يتوجه
اليهم باملوعظة وختويفهم من عذاب
اهلل ت��ع��اىل ،وترهيبهم ب��ه ويوجه
االرشادات والنصائح واملواعظ..
اآلخرون يقبلون منه هذه النصائح
واملواعظ ويستجيبون له ويعملون
هبذه النصائح واملواعظ ،لكن هو
يتبع ه��ذه النصائح
عىل نفسه ال ّ
وامل��واع��ظ ال��ت��ي ي��دع��و اآلخ��ري��ن
اليها ..هناك املشكلة اخ��واين :
اآلخرون يطيعونه يف هذه النصائح
واملواعظ فينتفعون هبذه الطاعة ،هو
يعيص نفسه ويعيص هذه النصائح

واملواعظ فيخرس أشد اخلسارة..
الحظوا اخ��واين حديثا نحتاج ان
نتأمل فيه ..يف نار جهنم هناك ندامة
وحرسة ،ولكن هذه الندامة واحلرسة
متفاوتة ،هناك ندامة وحرسة عظيمة
جد ًا ،وشديدة أشد من حرسة وندامة
االخرين يف نار جهنم ..من أين تأيت
هذه املرتبة من األشدية يف الندامة
واحل�س�رة ..يف ه��ذا احل��دي��ث ال��ذي
ينقله أمري املؤمنني (عليه السالم)
عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ( :إن أشدَّ أهلِ النار ندامة
ٌ
رج��ل دع��ا ع��ب��د ًا اىل اهلل
وح�ْس�رْ َ ة
ً َ
فاستجاب له و َقبِ َل منه فأطاع َ
فأدخ َل ُه
ُ
اهلل اجلنة وأ ْد َ
الداعي النار برتكه
خل
َّ
لم ُه وا ِّت ِ
باعه اهلوى ُ
وط ِ
ول األمل).
ِع َ
– الكايف ج 1ص 44ح . -1يسأل
االنسان مل��اذا؟ ه��ذا االنسان الذي
ي��دع��و وينصح وي��دع��و االخ��ري��ن
ويدعوهم اىل طاعة اهلل تعاىل هو ال
يعمل هبذه النصائح واملواعظ ملاذا؟!
هنا هذه السلطنة لألهواء والشهوات
وال��رغ��ب��ات واالم��زج��ة الشخصية
تتسلط عىل النفس ،ينسحب العلم
اىل الوراء وينسحب العقل اىل الوراء،
تأيت هنا االهواء والشهوات واالمزجة
الشخصية والقضايا الشخصية هي
التي تكون مهيمنة ومتسلطة فيرتك
هذا االنسان النصائح واملواعظ التي
ينصح هبا االخرين ..فهو مل يتبع..
االخرين اطاعوه أدخلهم اهلل تعاىل
اجل��ن��ة ،ولكن ه��و مل يطع نصيحته
وموعظته فأدخله اهلل النار وجعله يف
أشد الندامة واحلرسة..
انت اوىل بالنصيحة من غريك انت
اوىل باالتباع هلذه النصيحة من غريك..
انتبهوا حينام تنصحون وتعظون
االخرين ،ابتدا ًء ارجعوا اىل انفسكم
هل جتدون انفسكم تتبعون النصائح
واملواعظ ؟ أم ان هذا االنسان يريد

ان يظهر أم��ام االخرين انه يمتلك
علام ..لديه قدرة عىل النصيحة واىل
الدعوة اىل اهلل تعاىل ،ويمتلك هذه
القابلية يف الكالم وغري ذلك من هذه
االم��ور ،لكنه ال يتبع هذه النصائح
نقول هنا انت أوىل من غريك ان تتبع
هذه النصائح لذلك سيجعلك اهلل يف
اشد احلرسة والندامة ..قول االمام
(و َي ْست َْو يِف َو اَل ُي يِ
وف)
(عليه السالم) َ :
احيان ًا اخواين هناك حقوق متبادلة،
ونلتفت هذه احلقوق املتبادلة ليست
فقط حقوقا مالية ..حقوقا يف املال،
وحقوقا يف العمل ،حقوقا يف العهود
والوعود ..وهذه تشمل اجلميع .هذا
االنسان حينام يريد حقوقه ويطالب
هبا بأمجعها ال ُينقص ِمنها شيئ ًا ،وال
ي�ترك شيئ ًا منها ،ويستوفيها تا ّمة
كاملة ،لكن حقوق االخرين التي
عليه ال يو ّفيها وال يعطيها كاملة بل
ناقصة ..والحظوا احيان ًا احلقوق
ب��امل��ال ،وأحيان ًا حقوق االستيفاء
والوفاء بالعمل .التفتوا اخواين اىل
هذه القضية ..هناك عمل مك ّلف به
هذه االنسان وله اجر ومال مقابل
هذا العمل ..نريد ان ّ
نركز عىل هذه
القضية ..انت مطلوب منك عمل
م��ع�ّي�نّ اذا اردت ان ت��ك��ون مؤمن ًا
حقيقي ًا ص��ادق � ًا تطالب وتستويف
حقك بإزاء العمل وساعات العمل
من املال ،ولكن العمل لآلخرين له
حق عليكَ ،تفي هذا العمل يف متام
ٌّ
ساعاته ال ُتنقص منه دقيقة واحدة..
َتفي هذا العمل رشائط ُهَ ،تفي هذا
العمل إتقان ُهُ ،تويف هذا العمل إمتام ُه
ومواصفاته ؛ حينئذ لك احل��ق ان
تستويف مجيع املال الذي ُجعل بإزاء
هذا العمل ..انت عليك اذا ُكنت
مؤمن ًا صادق ًا تستويف َ
لفت
حقك مما ُك َ
به تام ًا ،ولكن انت عليك ايض ًا ان
َتفي ه��ذا العمل ح � ّق � ُه ..كيف ؟!

س��اع��ات العمل
تفيها بتاممها..
ع��ل��ي��ك ان تفي
ه��ذا العمل ح ّق ُه
يف متام ساعاته واتقانه ..البعض يف
مقام االستيفاء يستويف الكل ويف
مقام الوفاء ال يفي .وأما يف مقام
الوعود والعهود ..االنسان الذي
َيعد اآلخرين باخلدمة ،ويطلب من
االخرين احلق مقابل اخلدمة يريد
احلق مالي ًا ..امتيازات وغري ذلك،
يريدها كاملة ً ،ولكن حينام يقدّ م
اخلدمة ال يقدّ مها بتاممها فيستويف ما
بإزاء هذا الوعد والعهد الذي قطعه
ُعىل نفسه ..ولكنه يف مقام الوفاء بام
يقتضيه هذا الوعد والعهد يف مجيع
جم��االت احل��ي��اة ال َيفي ه��ذا العهد
(و خَ ْي َشى خْ َ
ال ْلقَ يِف َغ رْ ِ
ي
والوعد ح ّقهَ ..
َر ِّب ِه َو اَل خَ ْي َشى َر َّب ُه يِف َخ ْل ِق ِه) .كثري من
الناس خيافون االخرين يف امور معينة
ويرتكبوهنا ،ولكن ال خيشون اهلل ،قد
يظلمون ويتجاوزون عىل االخرين
ألهنم خيشون من اآلخرين ،ولكنهم
ال خي��اف��ون اهلل يف ان يرتكبوا هذه
املظامل والتجاوزات ،وال خيشون اهلل
تعاىل يف خلقه َف ُهم من اخللق خائفون
ولكنهم ليسوا من اهلل بخائفني..
االمام (عليه السالم) يقول ال تكن
من هؤالء فإن هؤالء هم ُّ
رش الناس،
ال�شرّ م��رات��ب أش��دّ ه��ا ال��ذي خيشى
اخللق يف غري ربه وال خيشى ر ّب��ه يف
خلقه ..التفتوا اخواين ..ابن عباس
يقول لولده عن هذه الوصايا جمموع
الوصايا التي ذكرنا اربع ًا منها حيث
ان الوصايا بتاممها هي ثامن وعرشون
وص��ي��ة ،ي��ويص اب��ن عباس ول��ده :
ليكن هذا كنزك الذي تدّ خره وكن
به أش��دَّ اغتباط ًا منك بكنز الذهب
األمحر ،فانّك إن َرعي َت ُه اجتمع لك به
خري الدنيا واالخرة..

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

(الجهاد األكبر)
ُ
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تتجاذب حتركات اإلنسان ونفسه يف احلياة
ُ
الدنيا قوتان ،احدامها متثل قوى جذب
اخل�ير يف نفسه ،واألخ��رى تدعى قوى
جذب الرش فيها ،فإىل أي منهام ينجذب
وينساق أكثر؛ سيكون مصريه مرهونا يف
ظهور نتائج وانحياز مثل هذا اجلذب
وهذا االنسياق يف عباداته ومعامالته ..بل
ويف أعامله ،فإن كان خريا فخري يؤدي به
اىل نعيم مقيم يف جنة عرضها الساموات
واألرض���ون ،أو ك��ان رش ًا ي��ؤدي به اىل
عذاب اجلحيم خالدا فيها أبد ًا ،وبام إن
البرش خطاؤون؛ إذن هناك عمل وهناك
نضال وجماهدة ورصاع يف النفس مستمر
عىل مدى حياة اإلنسان بني احلق والباطل
يف نفسه ،ويدعى ه��ذا ال�صراع بجهاد
النفس ،وهو طبع ًا من أجل النجاح يف
مسعى اإلنسان ،ولكي ال ينساق مثل هذا
اإلنسان خلف أهوائه ورغباته وشهواته
ومطامعه ،فيقع يف مستنقع اخلطأ واإلثم
واجلريمة .وع�لى ه��ذا األس��اس قامت
ونزلت رس��االت السامء اىل اإلنسان..
مبرشة ومنذرة ،مبرشة بالثواب اجلزيل
للمقبلني بوجوههم ص��وب احل��ق..
املذعنني ل��ه ،وم��ن��ذرة بالعذاب األليم
للمدبرين عنه.
(تناقض)
مشكلة عند البعض ،إنه ينظر مع األسف
الشديد اىل عيوب غ�يره ،وال يستطيع
أن ينظر اىل عيوب نفسه ،وأعني بالنظر

هنا ليس النظر العادي بالعني املجردة
طبع ًا  ..بل النظر الناقد بعني العقل،
وبصرية الفهم ..من أجل ابراز األخطاء
واملساوئ والعيوب لآلخرين ،واخلوض
يف أخالقهم وسوء تدبريهم وما اىل ذلك.
وقد قال الشاعر ابو العتاهية  :يا من يعيب
متشعب  ..كم فيك من عيب وأنت
وعيبه
ٌ
تعيب!
ُ
وأم��ا إذا وصل األم��ر ملثل هذا البعض
املشار اليه اعاله ،فإنه يعتقد بنفسه كأنه
منزه من اخلطأ ،وخال من العيوب! ،فرتاه
يكيل املديح عىل نفسه وعائلته وعشريته،
وعىل العكس من كل هذا حينام يتناول
سرية اآلخرين.
ويف مسألة اخل��وض يف احلقوق ..فرتاه
ح��ق��ان��ي� ًا م����ادام األم���ر ي��م��س مصاحله
الشخصية ع��ن��د اآلخ��ري��ن م��ن أج��ل
استيفائها ،أما إذا كانت لآلخرين حقوق
عنده؛ فإنه حياول أن يغض الطرف عنها
كأنه ال يراها ..هذا إذا اعرتف بأهنا حقوق
لآلخرين عليه أص ً
ال ومل يظن بأهنا باطل!.
(ايامن)
املؤمن هو من ينصف الناس ً
دائ�ما من
نفسه ،وال ينصف نفسه م��ن الناس
فقط  ،أي يعرتف بخطئه إذا أخطأ بحق
اآلخرين ،وتقصريه إذا قصرّ  ،وسهوه إذا
سها ،ويؤدي حقوق اآلخرين عليه مهام
كانت صغرية أو كبرية ،ظاهرة أو خمفية،
إذا كان عليه حق ًا أو واجب ًا هلم عليه أداه

بقلم :طالب عباس الظاهر

هلم ،وال يرتدد وإن سبب ذلك له خسائر
مادية أو معنوية ،ويرد اليهم أماناهتم إذا
أؤمتن ،ألن املؤمن يدور فقط مدار احلق
وينساق ال��ي��ه ،وليس حتكمه مصاحله
ومنافعه الشخصية.
وبام إن اإلنسان خطاء؛ فليس عليه حرج
من االعرتاف ،وحياول اصالح مثل هذا
اخلطأ يف نفسه أو مع اآلخرين ،وليس
تراه دائ ًام يلجأ اىل التربيرات الواهية ،واىل
املامطلة والتسويف.
(وعود)
قطع الوعد عىل النفس يعد دين ًا بذمة
الشخص الذي يقطع عىل نفسه مثل هذا
الوعد ..س��واء أك��ان لشخص بعينه أم
لعموم الناس ،وخمالفة الوعود تعد من
الكذب عىل اآلخرين واالستغفال هلم ،
خاصة إن كان يعلم مثل هذا املواعد بأن
ما يعد ب��ه ..فقط لتحقيق هدف معني،
والوصول لغاية ما ،يف نفسه ..فيفكر بينه
وبني نفسه بأنه يريد الوصول اىل غايته
بأي ثمن ،ويظن بأن املهم أن تكون غايته
رشيفة وال هتمه وسيلة الوصول ،ويربر
لنفسه مثل هذا الفعل وحياول أن يقنعها!.
أم��ا أقبح ال��وع��ود ..فهي حينام يكون
املواعد متيقن ًا يف قرارة نفسه ويف تصوراته
وحساباته املستقبلية ،بأن حتقيقه ملا قطعه
عىل نفسه من وعود عريضة للناس ،فإن مل
تكن فقط صعبة التحقق ..فهي مستحيلة.

عن الفرق بين التدبر والتفسير
وما فائدة اآلية المنسوخة؟
م��ا ه��و ال��ف��رق ب�ين التدبر يف ال��ق��رآن
والتفسري والتأويل ،وم��ا هو التفسري
املنهي عنه يف روايات أهل البيت عليهم
السالم ؟
ّ
إن التد ّبر ه��و :الوقوف عند اآلي��ات
والتعمق وأخذ العرب للعمل هبا ،فهو
ّ
يف الواقع ناتج عن التفسري والتأويل
الصحيحني.
أ ّما التفسري يف االصطالح هو :كشف
الغوامض واألستار عن ظاهر القرآن
بمعونة رشح االلفاظ والتف ّقه يف موارد
اللغة واستنتاج املفاهيم وامل��ع��اين،
خصوص ًا بمراجعة امل��أث��ور من كالم
امل��ع��ص��وم�ين (عليهم ال��س�لام) عىل
�ص يف جمال متييز املتشاهبات عن
األخ� ّ
املحكامت وبيان املراد منها.
أ ّم��ا التأويل فهو يف احلقيقة :تطبيق
املفاهيم واآليات يف اخلارج ،أي تعيني
امل��ص��ادي��ق اخل��ارج� ّ�ي��ة ملعاين اآلي��ات.
فالتأويل الصحيح يرتتّب من ناحية
املعنى عىل التفسري الصحيح .وال خيفى
ّ
ان التأويل الصحيح ال جمال للوصول
ال��ي��ه إ ّ
ال م��ن ط��ري��ق ال��وح��ي وك�لام
املعصومني (عليهم السالم).

وأ ّم��ا التفسري املنهي عنه يف كالم أهل
البيت (عليهم السالم) فهو :اظهار معان
خاصة تناقض كالم الوحي والعصمة
ّ
اعتامد ًا عىل آراء وأهواء ،والذي يسمى
بالتفسري بالرأي؛ إذ ال يعقل ان يكون
تفسري آي��ة ـ مث ً
ال ـ ع�لى خ�لاف باقي
اآليات أو نقيض كالم الرسول (صىل
اهلل عليه وآل���ه) واألئ��م��ة املعصومني
(عليهم السالم) فانهّ ا ك ّلها نزلت من
مبدأ واحد فال بدّ من التوحيد.

ما الفائدة من اآلية
المنسوخة ؟

سئل االم��ام عيل (عليه ال��س�لام) عن
الناسخ واملنسوخ ؟ فقال  ( :ان اهلل
تبارك وتعاىل بعث رسوله (صىل اهلل عليه
وآل��ه) بالرأفة والرمحة ,فكان من رأفته
ورمحته أنه مل ينقل قومه يف أول نبوته
عن عادهتم حتى استحكم االسالم يف
قلوهبم وح ّلت الرشيعة يف صدروهم,
فكان من رشيعتهم يف اجلاهلية ّ
أن املرأة
إذا زنت حبست يف بيت وأقيم بأودها
حتى يأتيها املوت ,وإذا زنى الرجل نفوه
وعيوه ومل
من جمالسهم وشتموه وآذوه رّ
يكونوا يعرفون غري هذا .

فقال اهلل تعاىل يف أول االسالم :
(( والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم
 ...فأمسكوهن يف البيوت حتى يتوفيهن
املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال * واللذان
يأتياهنا منكم فآذومها فان تابا وأصلحا
فأعرضوا عنهام ّ
إن اهلل كان تواب ًا رحيام ))
(النساء  15ـ . )16
فلام كثر املسلمون وقوي وأستوحشوا
أمر اجلاهلية أنزل اهلل تعاىل  (( :الزانية
وال��زاين فاجلدوا ّ
كل واحد منهام مائة
جلدة ( )) ...النور  ,)2:فنسخت هذه
اآلية آية احلبس واألذى .
يظهر من هذه الرواية أن هناك مصلحة
إهلية اقتضت تغيري احلكم تدرجيي ًا .
ومنها  :بيان عظمة وق���درة الباري
عزوجل عىل تغيري احلكم مع وجود
مصلحة مؤقتة يف كال احلكمني ,ولكن يف
احلكم األول كانت مصلحة مؤقتة ,ويف
احلكم الثاين كانت املصلحة دائمية ,وكال
املصلحتني كانتا بنفع املؤمنني .
ومنها  :اظهار بالغتها وإعجازها وغري
ذلك .
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اخبار
ومتابعات

•االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ترعى المؤتمر الثالث
التحاد االذاعات والتلفزيونات العراقية في الصحن الحسيني الشريف
وبمشاركة  60اذاعة محلية...
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر كتابا رسميا حول حفالت تخرج
الطلبة من اجل الحفاظ على التقاليد واألعراف االكاديمية.

الحشد الشعبي والعتبة الحسينية المقدسة
يرفدون مدارس قضاء القائم بالكتب المدرسية
قائد العمليات،مضيفا بعد مالحظة النقص
احلاصل بالكتب املدرسية يف عدد من مدارس
القائم وف��رت العتبة احلسينية املقدسة كتبا
ملرحلتي االبتدائية واملتوسطة اضافة لتوفري بعض
االحتياجات هبدف اكامل املسرية التعليمية ألبناء
املناطق املحررة.وأشار مصلح اىل اننا ندعو وزارة
الرتبية ألخذ موضوع نقص الكوادر التدريسية
بمدارس القائم باجلدية وتوفري كوادر تعليمية
بغية سري عملية التعليم وتعويض السنوات
السود التي مرت عىل ابناء القضاء.

10
وزع��ت قيادة عمليات احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار
بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة كتبا دراسية
عىل عدد من املدارس يف قضاء القائم .أكد ذلك (قاسم مصلح)

مكتب سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
(دام ظ ّله الوارف) يستجيب ألهالي القائم
استجاب مكتب االغاثة التابع اىل املرجعية الدينية العليا املتمثلة
بسامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظ ّله
الوارف) اىل مناشدات النازحني من اهايل القائم اىل عامرية الفلوجة.
وقال رئيس جلنة االغاثة السيد شهيد املوسوي :بعد وصول نداء
املخيم ل ُتغيثه وتوصل
توجهت جلنتنا اىل
االستغاثة ملكتب املرجع ّ
ّ
اإلغاثية وهذا ما عملنا عليه منذ بدء حركة النزوح
اليه املساعدات
ّ
ين نعمل
سواء أكان بتوجيه نداء أم بدونه فلدينا جدول
زمني ومكا ّ
ّ
من خالله عىل توزيع املساعدات ونحن متواصلون يف عملنا حتى
عودة آخر نازح لدياره .

2000

صحفي عراقي سيشاركون بمراقبة االنتخابات التي ستجري في العراق حرصا
على نزاهة وشفافية التصويت فيها...
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ألف دينار مخصصات شهرية للمعلمين والمدرسين وغرامة (  ) 10ماليين لكل
من يعتدي على معلم حسب قانون حماية المعلمين..

• محافظة كربالء المقدسة تستعد الفتتاح مشروع البنى التحتية للكيبل الضوئي الذي سيربط
جميع الدوائر الحكومية في المحافظة..
•نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن إطالق حملة لمكافحة االفالت من العقاب وحماية الصحفيين
بشراكة من الحكومة العراقية واألمم المتحدة ومنظمة اليونسكو..

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• الخبيرة االقتصادية سالم سميسم:

صندوق النقد الدولي ،اعلن رفضه الموازنة المالية لعام  ،2018النها جاءت
منافية لالتفاق الموقع بين العراق وصندوق النقد الدولي
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يكرمون الحاج عبد الواحد البير
اهالي كربالء ّ
لخدماته الجليلة ايام عاشوراء
زار مجع من اهايل كربالء املقدسة ـ مشايخ ووجهاء ـ احلاج عبد الواحد البري
نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة ليقدموا شكرهم وامتناهنم له ملا يبذله
من جهود خرية ايام الشعائر احلسينية  ،وقد قدّ موا درع ًا بالنيابة عن اهايل كربالء
للحاج البري هبذه املناسبة .
ويذكر ان احلاج عبد الواحد البري يقدّ م جهود ًا استثنائية ايام الزيارات املليونية
حيث يقوم بنفري عام لكل اليات العتبة احلسينية املقدسة لنقل الزائرين بني
القطوعات والبعض منها اىل املحافظات جمانا وطوال ايام الزيارة  ،كام وانه
يساهم يف تذليل بعض املشاكل التي يتقدم هبا اهايل كربالء التي يمكن احتواؤها
ايام الشعائر احلسينية لتسهيل انسيابية مرور املواكب ايام عاشوراء .

• (فؤاد معصوم) الرئيس العراقي:
ينس تعاون ايران ودعمها للعراق في مواجهة التنظيمات
العراق لن َ
االرهابية (داع��ش) واليوم هو بحاجة لهذا التعاون في مرحلة إعادة
اإلعمار

• (الدكتور حيدر العبادي) رئيس الوزراء:
اإلرهاب انتهى عسكريًا ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه الطائفي..

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تعقد مؤتمرها التسويقي لزيادة االنتاج المحلي

عقدت رشكة نسيم الوارث للتجارة واملقاوالت واالستثامرات الصناعية العائدة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مؤمترها
التسويقي اخلاص يف كربالء ,بحضور ممثيل الدوائر والرشكات ذات العالقة باملحافظة .وقال املهندس االستشاري( جميد عبيد) مدير
العمليات يف الرشكة  :ان الرشكة قد طرحت انتاجها يف العامل املايض والزلت مستمرة ,منها معدات التكيف والتربيد املركزي فضال
عن (السبلت يونت) ومنظومات اخرى.مبينا ان الرشكة هلا مراكز تسويقية يف حمافظتي كربالء وبغداد ,منتجاهتا خاضعة للضامن .

22

شركة توقفت عن العمل بقرار من هيئة األوراق المالية لعدم التزامها
بتعليمات اإلفصاح المالي...

70

زمالة دراسية في المجاالت الطبية والعلمية النادرة تمنحها هنغاريا للعراق...

اإلنفاق والبذل

12

السؤال  :على من يجب االنفاق والبذل ؟
الجواب  :يجب على االبن اإلنفاق على األبوين .يجب على األب اإلنفاق
على الولد ذكرًا كان أو أنثى .يشترط في وجوب اإلنفاق على القريب
فقره  ،بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعال من
طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك .ال تقدير
لنفقة القريب شرعًا  ،بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام
وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع مالحظة حاله وشأنه زمانًا
ومكانًا .إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها  ،جازلمن
له الحق إجباره عليه  ،ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرًا ،
وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جازله أن يأخذ منه بمقدار
نفقته بإذن الحاكم الشرعي  ،وإال جاز له أن يستدين على ذمته
بإذن الحاكم  ،فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ،
وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين
واستدان عليه بإذنه  ،فيجب عليه أداؤه .إذا توقفت صيانة الدين
الحنيف  ،وأحكامه المقدسة  ،وحفظ نواميس المسلمين  ،وبالدهم
على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم  ،وجب وليس للمنفق
في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد  ،وليس له
مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار.
السؤال  :ماهي شروط في وجوب االنفاق على من له قرابة وكان
فقير ؟
الجواب  :يشترط في وجوب االِ نفاق على القريب فقره ،بمعنى عدم
وجدانه لما يحتاج اليه في معيشته فع ًال من طعام وأدام وكسوة
وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك ،فال يجب االِ نفاق على الواجد
لنفقته فع ًال وان كان فقيرًا شرعًا اي ال يملك مؤونة سنته ،واما
غير الواجد لها فان كان متمكنًا من تحصيلها باالِ ستعطاء أو
السؤال لم يمنع ذلك من وجوب االِ نفاق عليه بال اشكال ،نعم لو
استعطى ُفاعطي مقدار نفقته الفعلية لم يجب على قريبه االِ نفاق
عليه ،وهكذا الحال لو كان متمكنًا من تحصيلها با َالخذ من حقوق
الفقراء من ا َالخماس والزكوات والصدقات وغيرها ،أو كان متمكنًا

من االِ قتراض ولكن بحرج ومشقة أو مع احتمال عدم التمكن
من وفائه فيما بعد احتما ًال معتدّ ًا به ،واما مع عدم المشقة في
االِ قتراض ووجود محل االِ يفاء فالظاهر عدم وجوب االِ نفاق عليه.
ولو كان متمكنًا من تحصيل نفقته باالِ كتساب فان كان ذلك بالقدرة
على تع ّلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بنفقته ولكنه ترك التع ّلم
فبقي بال نفقة وجب على قريبه االِ نفاق عليه ما لم يتع ّلم ،وهكذا
تحمله كحمل ا َالثقال أو
الحال لو امكنه االِ كتساب بما يشق عليه ّ
بما ال يناسب شأنه كبعض ا َالشغال لبعض ا َالشخاص ولم يكتسب
لذلك فانه يجب على قريبه ا َالنفاق عليه .وان كان ق��ادرًا على
االِ كتساب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل ا َالثقال،
والوضيع الالئق بشأنه بعض ا َالشغال ،ومن كان كسوبًا وله بعض
ا َالشغال والصنايع وقد ترك ذلك طلبًا للراحة ،فالظاهر عدم وجوب
االِ نفاق عليه ،نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجًا
فع ًال بالنسبة الى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب
االِ نفاق عليه وان كان ذلك العجز قد حصل بإختياره ،كما ا ّنه لو
ترك االِ شتغال باالِ كتساب ال لطلب الراحة بل الِ شتغاله بأمر دنيوي
أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب
االِ نفاق عليه.

سؤال العدد
ما حكم الصالة أم��ام المرايا
والزجاج والنظر اليها ؟
جواب العدد السابق

ماهوالحكم باالكتفاء بقراءة سورة الفاتحة
فقط في الصالة المستحبة ؟

الجواب  :يجوز .

فقه وعقائد

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو تعريف املاء املطلق؟
اجلواب :الذي يصح اطالق املاء عليه من دون اضافته اىل
يشء وهو عىل اقسام :اجلاري ،ماء املطر ،ماء البئر ،الراكد
الكر» .
الكر» ومازاد الراكد القليل «مادون ّ
«الكثري ّ
السؤال :ما هو تعريف املاء املضاف؟
اجلواب :الذي ال يصح اطالق املاء عليه من دون اضافة كامء
العنب ،وماء الرمان ،وماء الورد ونحو ذلك ال يرفع حدث ًا
وال خبث ًا .ويمكنكم مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .96
السؤال :ما هي اجلبرية؟
اجلواب :ما يوضع عىل العضو من األلواح أو اخلرق ونحوها
اذا حدث فيه كرس أو جرح أو قرح .ويمكنكم مراجعة رسالة
املسائل املنتخبة ص .79
السؤال :ما هي االستحاضة؟
اجلواب :الدم الذي تراه املرأة حسب ما تقتضيه طبعها غري
احليض والنفاس ،فكل دم ال يكون حيض ًا وال نفاس ًا وال
يكون من دم البكارة أو القروح أو اجلروح فهو استحاضة.
ويمكنكم مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .57

السؤال :ما معنى القيادة؟
اجلواب :هو السعي بني اثنني جلمعهام عىل الوطء املحرم من
الزنا واللواط والسحق.
السؤال :ما معنى العبارات التالية :
 – 1مكروه مؤكد ؟
 – 2غري جائز عىل االحوط وجوب ًا ؟
 – 3مستحب مؤكد ؟
اجلواب:
 _1يعني كراهة شديدة .
 – 2يعني االحتياط الالزم يف تركه فاملكلف املقلد يمكنه
أن حيتاط بالرتك أو يرجع اىل فتوى االعلم الذي ييل مرجع
تقليده .
 – 3يعني استحبابه شديد .
السؤال :ماذا تعني املرأة البالغة الرشيدة املذكورة يف الرسالة
العملية ؟
اجلواب :البالغة هي التي أهنت تسع سنني قمرية و الرشيدة
التي تدرك خريها و رشها و يعرف الرشد بمالحظة تعاملها
مع اآلخرين و بيعها و رشائها .

السؤال :ما هو تعريف احلدث؟
اجلواب :القذارة املعنوية التي توجد يف االنسان فقط باحد
اسباهبا وهو قسامن :أصغر وأكرب .فاألصغر يوجب الوضوء،
واألكرب يوجب الغسل.

السؤال :هل كلمة املشهور املذكورة يف كتاب الرسالة العملية
لكم تدل عىل االحتياط الوجويب أم االحتياط االستحبايب ؟
اجلواب :تدل عىل االحتياط الوجويب .

السؤال :ما هو تعريف اخلبث؟
اجل��واب :النجاسة الطارئة عىل اجلسم من بدن االنسان
وغريه ،ويرتفع بالغسل أو بغريه من املطهرات.

السؤال :ما املراد من قولكم فيه أشكال وأن كان ال خيلو عن
وجه؟
اجلواب :عادة يدل عىل ترجيح القول الذي فيه أشكال

13

العطاء الحسيني

العتبة الحس���ينية المقدسة تحتضن المؤتمر الثالث
التحاد االذاعات والتلفزيونات العراقية
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عقد اتحاد االذاعات والتلفزيونات العراقية المؤتمر الثالث لإلذاعات العراقية برعاية العتبة الحسينية
المقدس���ة وتحت ش���عار (االذاعات العراقية صدى االنتصار) على قاعة سيد االوصياء عليه السالم في
الصحن الحس���يني الش���ريف وبحض���ور اكثر من ( ) 60اذاع���ة من اجل صياغة خطاب وطني يس���اند
االنتصارات التي تحققت ضد عصابات داعش االجرامية .
االحرار :حسين نصر  /تصوير  /وحدة التصوير

وقال السيد «محيد احلسيني» رئيس احتاد
اإلذاعات والتلفزيونات العراقية  :ان
التحدي اليوم أصبح حتديا فكريا بعد أن
كان حتديا أمنيا انطوت صفحته عىل يد
القوات األمنية واحلشد الشعبي املبارك
بتحرير مجيع االرض العراقية من براثن
عصابات داعش اإلجرامي كام ودعا
املؤسسات اإلعالمية للوقوف بصف
واحد ملواجهة الفكر الضاليل املنحط
وطالبنا اجلهات املعنية بوضع قانون
ل��ردع كافة وسائل اإلع�لام املغرضة
وال��داع��م��ة ل�لإره��اب والس��ي�ما وأن
املرحلة القادمة حتتاج إىل حماربة الفكر
اإلرهايب الذي خلفه داعش اإلجرامي.
من جهته بني « سليم رس��ول» مدير
دائرة املرئي واملسموع يف هيأة اإلعالم
واالت���ص���االت  :ان ه��ي��أة اإلع�ل�ام
واالت���ص���االت حت���رص ع�لى تأسيس
وإنشاء خطاب وطني معتدل و لالرتقاء

بجميع مفاصل البلد من خالل ضبط
اخل��ط��اب اإلع�لام��ي ع��ن ط��ري��ق سن
القوانني اخلاصة يف هذا املجال ..
وأض�����اف» ع���دن���ان ال���ع���ريب م��دي��ر
العالقات واالعالم يف احتاد االذاعات
والتلفزيونات العراقية  :ان املؤمتر
شهد حضور اكثر من ( )60اذاعة من
خمتلف املحافظات العراقية وتضمن
املؤمتر فعاليات للوقوف عىل املشاكل
التي خت��ص االذاع���ات العراقية مع
ه��ي��أة االع�ل�ام واالت��ص��االت  ،مبينا
ان لإلذاعات العراقية دورا كبريا يف
تغيري اجتاهات اجلمهور وخصوصا يف
نقل االنتصارات التي حققها اجليش
العراقي واحلشد الشعبي وبقية االجهزة
االمنية خالل مرحلة حترير االرايض من
سيطرة داعش االرهايب».
فيام بني السيد عيل الشرب « مدير اذاعة
الروضة احلسينية يف العتبة احلسينية

املقدسة  :ان دور ه��ذا املؤمتر
هو توحيد اخلطاب الوطني ونبذ
الطائفية واالستعداد للمرحلة القادمة
ووض��ع اخلطط التي تتطلب االرتقاء
بالربامج االذاع��ي��ة وتطويرها شك ً
ال
ومضمونا من اجل العمل عىل مواكبة
التطور االعالمي احلديث  ،مضيفا» ان
املؤمتر أقيم أيض ًا إلبراز دور االذاعات
العراقية يف حتقيق االن��ت��ص��ارات عىل
عصابات داعش االجرامية وما قدمته
من تضحيات وشهداء من كوادرها يف
ارض املعركة مبينا» ان اإلعالم يلعب
دورا بارزا يف نقل األحداث التي وثقت
االنتصارات املتحققة عىل تنظيم داعش
اإلره��ايب لذا جيب أن تتضافر اجلهود
اإلعالمية لتوحيد اخلطاب اإلعالمي
ملواجهة األفكار املتطرفة خالل املرحلة
القادمة.

العطاء الحسيني

شهداؤنا

الشهيد جواد عبد الحسين عبد اهلل
التولد :البصرة ـ  1986لواء علي األكبر (عليه السالم)
تاريخ االستشهاد2015-11-15 :
(جواد) كان من اوائل امللبني لفتوى اجلهاد الكفائي ،التحق يف بادئ االمر مع
احدى فصائل احلشد الشعبي وتم تنسيبه حلامية مدينة البرصة يف الوقت الذي
خـليت املحافظة تقريب ًا من رجاهلا فاجلميع هب لتلبية النداء ،مل حيتمل ان يبقى يف
ُ
مكانه دون ان يواجه االرهاب ،فالتحق مع لواء عيل االكرب عليه السالم لكونه
خيوض معاركه دوم ًا يف املقدمة ويواجه العدو مواجهة االبطال ،شارك يف عدة
معارك وانتهت بتحرير مناطق عدة ،حتى كانت اجازته األخرية التي مل يكملها
مع عائلته بعد ان تلقى اتصاال بان اللواء يستعد هلجوم لدحر اإلرهاب يف جبال
مكحول ،قطع إجازته والتحق مع املجاهدين وتعرض الصابة بليغة بعد انفجار
قذائف هاون عليهم مل يسشتهد أثرها واستشهد كل من كان معه ،أما هو فتم نقله
اىل املستشفى وكام يـنقل عمن رافقه يف سيارة اإلسعاف فانه كان يبكي ويندب
حظه لكونه الوحيد مل يستشهد رغم جراحاته واستمر هكذا حتى استشهد بعد
ساعات ليلتحق مع الشهداء الثامنية اآلخرين الذين استشهدوا يف نفس اليوم.
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الشهيد سيف علي الزم
التولد /البصرة ـ  1993لواء علي األكبر (عليه السالم)
تاريخ االستشهاد2015-11-15 :
بعد صدور فتوى اجلهاد الكفائي التحق بمعسكرات التدريب يف البرصة،
ونظر ًا لكفاءته وما يمتلكه من قوة جسدية فانه أصبح مدرب ًا للمتطوعني،
فلم ُتـتح له فرصة املشاركة يف معارك التحرير اخلالدة ،ملعارضة األهل يف
ذلك ،رغبة منهم يف ان يكمل دراسته اجلامعية..
اعتادت العائلة عىل الذهاب يف سفرة سياحية دينية اىل ايران خالل اشهر
الصيف ،إال ان (سيف) فضل البقاء لتدريب املتطوعني عىل مرافقة
عائلته يف سفرهتم تلك ..استمر احلال هكذا معه مدة من الزمن مل يستطع
بعدها ان حيتمل البقاء دون ان يلتحق بمن يدرهبم يف ساحات القتال،
فودع اهله دون ان خيربهم بوجهته ما عدا والده هو الشخص الوحيد
الذي علم بذهاب ابنه اىل جبال مكحول ،مل ِ
متض سوى ايام خاضوا فيها
معارك ضارية ،انتهت بتحرير املنطقة واستشهاد عدد منهم..
بعد استشهاده زار العائلة عدد من الفقراء الذين تأملوا لفقده حيث كان
يساعدهم باستمرار دون ان يعلم احد بذلك.

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي:
المس���يرة اآلن موج���ودة والب���د
الحفاظ عليها من خاللكم وان يكون هناك
رجال يستطيعون ان يديموا هذه المسيرة
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العتبة الحسينية تطلق اكبر برنامج
تطويري للمنتسبين الموسوم بـ( بنك الرجال)
االحرار :حسين نصر  /تصوير :رسول العوادي

اعلن قسم تطوير امل��وارد البرشية عن
انطالق برنامج (بنك الرجال) إلعداد
ق��ادة قادرين عىل حتمل املسؤولية يف
العتبة احلسينية املقدسة ويعد هذا
الربنامج من اضخم الربامج التطويرية
التي تشهدها العتبة املقدسة.
وقال املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي يف اول حم��ارضة لربنامج
ال���دورة (بنك ال��رج��ال) :ان «ال��دور

الوظيفي جيب ان يكون عم ً
ال ووظيفة
إهلية ،وهي من املسائلة املهمة يف نقطة
ّ
موضح ًا
االن��ط�لاق نحو ال��ن��ج��اح»،
ان «نظرة االنسان اىل طبيعة وظيفته
واملطلوب منه ان يقوم هب��ا اذا نظر
اىل ك��ون ه��ذه الوظيفة وظيفة إهلية
فستختلف الكثري من االمور».
وبني سامحته ،ان «أي منهج هبذا العمق
والسعة واهل��دف البد ان يكون هناك
رج��ال لدهيم ال��ق��درة عىل ان يديموا

هذا املنهج وال يتعرض اىل االنحراف
والرتاجع وهذا الذي نعرب عنه بالقادة
يف (بنك الرجال) ويف تعبري اخر إجياد
مسؤولني قادرين ان ُيبقوا روح (املنهج
واالدارة و القيادة)» ،مضيف ًا ان «هنالك
الكثري من االمور يتعرض هلا االنسان
الذي يعمل يف العتبة املقدسة ومن مجلتها
التعرض اىل القتل او تشويه سمعة مع
ّ
التأكيد عىل سالمة ونظافة املسرية ،وأن
يميض االنسان مهام تعرض حلوادث

العطاء الحسيني

من اجلانبيني اىل اخر العمر حينئذ نحن
نحتاج اىل مثل هؤالء الرجال من أجل
التغيري» ،مبين ًا ان «املسرية اآلن موجودة
والبد احلفاظ عليها من خاللكم وان
يكون هناك رجال يستطيعون ان يديموا
هذه املسرية».
وأشار سامحة الشيخ الكربالئي اىل ّ
ان
«العتبة احلسينية املقدسة ال هتتم فقط
بتوفري األمن والنظام وخدمة الزائرين
وان ك��ان ه��ذا م��ن امل��ه��ام االساسية
التي توليها العتبة احلسينية املقدسة
توسعت يف اجلانب
اهتامم ًا كبري ًا لكن ّ
املعريف والثقايف والرتبوي والتعليمي
واخلدمات الطبية وغريها من املشاريع
التي متارس لعموم املجتمع» ،مستدرك ًا
بالقول ان «إدرات العتبات املقدسة يف
السابق كانت تقدم خدمة وليس كام
مطلوب ولن ينظر اليها عىل اهنا تؤدي
وظيفة اخلدمة للزائر الكريم اما ادارة
العتبة احلسينية املقدسة اليوم ختتلف؛
فنظرهتا أعمق واوس��ع وابعد يف مجيع
املشاريع اخلدمية  ،ونأمل ان يكون هناك
رجال يديمون هذا املنهج».
ِ
جهته بينّ منتظر النرصاوي ،معاون
من
رئيس قسم امل���وارد البرشية بالعتبة
احلسينيةّ ،
ان «حم��ارضة سامحة الشيخ
الكربالئي كانت انطالقة لربنامج
بنك الرجال الذي يعتمد عىل اعداد و
تأهيل قيادات (وسطية) بالعتبة احلسينية
املقدسة وتعترب هي حلقة وص��ل بني

االدارات العليا واالدارات التشغيلية
يف تلك املنظامت لذلك من اهم االنشطة
التطورية يف املؤسسات هو تطوير احللقة
الوسطية ومن هذا املنطلق جاءت فكر
امل�شروع ونتأمل ان تلقى صداها يف
مجيع اقسام العتبة املقدسة» ،مبين ًا ّ
ان
«هذه هي الدورة االوىل وهناك دفعات
اخرى يف املستقبل ،ومدة الدورة اكثر
من شهرملحق بربامج متنوعة وهناك
برامج خارج العراق وعىل كل متدرب
ان يقدّ م بحث ًا ويعترب من رشوط االجتياز
وحيتوى عىل التخطيط االسرتاتيجي
ويف جماالت التنظيم والتطوير االداري
باإلضافة لتعليم علوم اخر منها علم
االخ�ل�اق وت��وج��ه��ات االس�لام��ي��ة يف
اإلدارة» ،موضح ًا ّ
ان «ع��دد
اف��راد ال��دورة ()30
م��ت��درب من
خمتلف

أقسام العتبة احلسينية».
من جهته قال املتدرب عالء الشاهر:
«نحن ننظر بعني االمتنان ملبادرة العتبة
احلسينية املقدسة لتطوير ك��وادره��ا
واالرتقاء بتقديم أفضل اخلدمات اىل
زائ��ر االم��ام احلسني (عليه السالم)،
مبين ًا ان الدورة قد أضافت لنا معلومة
متطورة يف جمال االدارة وعن اخلطط
االسرتاتيجية للمؤسسة لتحدي مجيع
العوائق باملستقبل» ،مضيف ًا ان «هذا
الربنامج خطوة يف امل��س��ار الصحيح
خللق جيل يستطيع ان حيافظ ويقدم
اف��ض��ل اخل��دم��ات االم��ن��ي��ة واخلدمية
والطبية والثقافية والرتبوية والتعليمية
واالنسانية اىل مجيع م��ن يقصد سيد
الشهداء عليه السالم».
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العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان تقيمان
تشييعا رمزيا لشهداء العراق االبرار
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تقرير/قاسم عبد الهادي /تصوير/محمد القرعاوي

اقام قسم املواكب والشعائر احلسينية
التابع اىل االمانتني العامتني للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني ويف
منطقة بني احلرمني الرشيفني تشييع ًا
رم��زي � ًا لشهداء ال��ع��راق االب���رار من
القوات االمنية واحلشد الشعبي ،ويأيت
ه��ذا الكرنفال البهي استذكارا منها
لشهدائنا االبرار الذين ضحوا بأنفسهم
م��ن خ�لال تلبيتهم لفتوى املرجعية
املباركة التي اطلقها آية اهلل العظمى
السيد عيل احلسيني السيستاين «دام ظله
الوارف» بالدفاع عن االرض والعرض
التي حاول االرهاب املساس هبا لكن
حم��اوالهت��م ب��اءت بالفشل بعد حترير
االرض من دنسهم ،وشهد التشييع

حضورا رسميا وشعبيا عايل املستوى
يتقدمهم سامحة السيد امح��د الصايف
املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة،
وجناب االمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة السيد جعفر املوسوي يرافقهام
يف ذلك حمافظ كربالء املقدسة عقيل
الطرحيي.
ويف هذا السياق حتدث الناطق باسم
هيئة احلشد الشعبي يف مكتب كربالء

املقدسة ميثم العتايب قائال :ان مجيع العامل
عىل علم ودراية ان فتوى اجلهاد الكفائي
املبارك انطلقت من هذا املكان املقدس
اال وهو الصحن احلسيني املعظم والتي
احدثت االثر الكبري والبالغ االمهية عىل
تغيري نسب املعركة مع عصابات داعش
االجرامية يف الوقت الذي ارادت فيه
اهلجمة التكفريية البعثية الداعشية النيل
من رشف وكرامة العراق لتكون فتوى
املرجعية الكريمة التي اطلقها السيد
السيستاين «دام ظله» ردا كبريا عليهم
ويف االخري انترص العراق والعراقيون
عىل الظلم كله.
واض����اف :ال��ي��وم اق��ام��ت االم��ان��ت��ان
العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية
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املقدستني وباخلصوص قسم املواكب
هذا املهرجان واالحتفال بدم الشهيد
وماله من اثر يف انجاح املعركة ونحن
نعلم لوال دماؤهم الزكية ملا استطعنا ان
نسري هبذه احلياة اىل بر االمان وان نقيم
انسانيتنا مرة ثانية ،وبالتايل وبعد ثالث
سنوات من القتال الشديد استطعنا
ان ننترص بفضل تضحيات شهدائنا
االبطال ،والزال احلشد الشعبي املقدس
اىل جانب ال��ق��وات االمنية املسلحة
يواصلون الليل مع النهار يف التقدم
وسحق االرهاب اينام كان ويف اية منطقة
كانت ،واليوم كانت لدينا عملية كبرية
يف البرصة جنوب العراق وكذلك يف
احلوجية بعدما غدر قسم من الدواعش
بأبطالنا يف احلشد الشعبي.
ومن جهته حتدث مسؤول املواكب يف
العتبة احلسينية املقدسة احل��اج مازن
الوزين قائال :هذه الفعالية التي اقامتها
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان
واخلاصة بذكرى استشهاد جمموعة كبرية

من ابطالنا يف القوات االمنية واحلشد
الشعبي ،حيث كانت الفكرة موجودة
لدى قسم املواكب والشعائر احلسينية
التابع اىل االمانتني العامتني للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني وبمبادرة
وبتوجيهات مباركة من ل��دن املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي «دام عزه»
وكذلك املتويل الرشعي للعتبة العباسية
املقدسة سامحة السيد امحد الصايف «دام
عزه».
واض��اف :ان هدفنا االسمى من هذا
التشييع هو استذكار دماء شهدائنا التي
نزفت حلفظ وك��رام��ة وارض وابناء
الوطن ولوال هذه الدماء ملا كان هناك
وط��ن اسمه العراق لتحول اسمه اىل
وطن الدواعش ولكن بفضل اهلل ودماء
الشهداء االب��ط��ال الطاهرة تم حترير
مجيع االرض املطهرة ،ومن خالل ذلك
تم دع��وة ك��ردوس من وزارة الدفاع
وك���ردوس اخ��ر م��ن وزارة الداخلية

وكافة فصائل احلشد الشعبي املشاركة
يف املعارك السابقة ضد االرهاب.
ووقفتنا االخ�يرة كانت مع وال��د احد
شهداء احلشد الشعبي احلاج ابو حممد
وال��ذي حت��دث قائال :نشد عىل اي��ادي
االمانتني العامتني للعتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني والكوادر العاملة
فيها وخاصة قسم املواكب والشعائر
احلسينية فيها باستذكار تضحيات ابنائنا
وشهدائنا وأقول هلم شكرا عىل دعمكم
املتواصل لنا وما قدمتموه ،فاليوم نحن
يف رح��اب املرقدين الرشيفني نتذكر
سوية ابناءنا الذين ضحوا بدمائهم
الزكية يف سبيل نرصة الدين واملذهب
والعرض وكلنا فخر باننا قدمنا فلذة
اك��ب��ادن��ا هدية لسيد ال��ش��ه��داء «عليه
السالم» الذي ضحى بالغايل والنفيس
يف سبيل الدين احلنيف ،سائلني الباري
ان يتغمد شهداءنا بواسع رمحته وان
يسكنهم فسيح جناته.
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حسنين الزكروطي

ع��ن��دم��ا حت��ص��ل ع�لى ع���دد ك��ب�ير من
املستفيدين يف عمل معني وخالل فرتة
وجيزة يمكن القول ان العمل الذي
قمت به بدأ يصل اىل ذروة النجاح،
لكن ان تصل اىل العاملية ال شك انك
عىل مسار صحيح يف عتبات التطور..
وحديثنا عن قسم السياحة الدينية التابع
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
ال��ذي تأسس سنة 2009م بتوجيه
مبارش من قبل سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي مل يأت يف حمل الصدفة؛ بل ان
ارقام املستفيدين وطبيعة اخلدمات التي
قدمها كانت الفتة لالنتباه ..اضافة اىل
ادراك قسم السياحة اول اهدافه يف احلد
من العقبات التي كانت تواجه الزائرين

اثناء قدومهم اىل مدينة كربالء املقدسة
ع�لى م��دار ال��ع��ام ،وخ�لال احصائية
اج��رهت��ا جملة «االح����رار» ملعرفة عدد
الزائرين املستفيدين من وسائل النقل
املتنوعة خالل سنة 2017م فقط ،تبني
ان العدد بلغ ( )934,340من داخل
وخارج العراق.
وملعرفة املزيد حول هذا املوضوع حتدث
املسؤول عن قسم السياحة الدينية زيد
عبد الواحد قائال« :يعمل قسم السياحة
الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة عىل
الرتكيز يف اجلانب اخلدمي واالستثامري
من حيث توفري باصات مكيفة ومرحية
وبأماكن قريبة من حمل سكناهم حتى
يتمكن الزائر من الوصول إىل نقطة

انطالق الباصات دون عناء ،وحيرص
القسم ع�لى ت��وف�ير ان���واع خمتلفة من
السيارات (صغرية ,كبرية) وبأسعار
مدعومة لغرض نقل الزائرين الكرام
اىل مجيع املراقد و املزارات املقدسة يف
ال��ع��راق ،كذلك توجد وس��ائ��ل نقل
اخرى وظيفتها نقل الزائرين االجانب
من املنافذ احلدودية (صفوان ،الشالجمة،
الشيب ،زرباطية )...وإىل مجيع األماكن
املقدسة سواء داخل العراق او خارجه،
وخ�لال الفرتة العصيبة التي يمر هبا
البلد وصعوبة ال��وص��ول اىل بعض
وفر القسم
املراقد املقدسة يف سامراء َّ
سيارات عسكرية وظيفتها تسيري ومحاية
الزائرين».

العطاء الحسيني
واضاف عبد الواحد« :أما بالنسبة إىل
الزوار الوافدين إىل املراقد املقدسة من
خارج العراق يتم توفري هلم وسائل نقل
متنوعة تستقبلهم من املطارات حتى
اكامل مجيع الربامج املوضوعة من قبلهم
لزيارة املراقد املقدسة ومن ثم اعادهتم
إىل امل��ط��ار بأسعار م��دع��وم��ة ،كذلك
تأجري الباصات إىل الزائرين تنقلهم
من حمافظة كربالء اىل االم��اك��ن التي
حيتاجوهنا (حسب طلبهم) وفق برنامج
يومي(بأسعار مدعومة) ويتم توفري
باصات حديثة لغرض نقل الزائرين اىل
هذه االماكن».
وعن الرحالت اخلارجية ووسائل النقل
املتوفرة يف ذلك قال« :يقوم قسم السياحة
الدينية بتسيري محالت اىل خارج العراق
تتمثل يف العمرة لزيارة الديار املقدسة
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وزيارة
االم���ام ع�لي ب��ن موسى ال��رض��ا (عليه
ال��س�لام) وامل��راق��د املقدسة يف اي��ران،
من خالل التنسيق مع اخلطوط اجلوية
العراقية من مطاري بغداد و النجف
الدوليني واخلطوط اجلوية السعودية،
وتتضمن هذه احلمالت السكن والنقل
والفيزة واملزارات الدينية يف ذلك البلد,
كذلك رحالت اىل سوريا لزيارة السيدة
زينب ورقية(عليهام السالم).
وخالل املعارك الرشسة التي خاضها
ابناء العراق الغيارى ضد العصابات
االجرامية قام قسم السياحة الدينية بنقل
املجاهدين من احلشد الشعبي اىل املناطق
الساخنة وارجاعهم اىل مناطق سكناهم،
كذلك عمل عىل نقل املواطنني املهجرين
من مناطقهم والراغبني بالعودة اليها.

وم��ن
ج����ان����ب����ه
حت��دث اح��د الزائرين
املستفيدين من دولة الكويت احلاج
حممد اجلاسم قائال« :نتقدم بالشكر
واالم��ت��ن��ان للعراقيني مجيعا والعتبة
احلسينية املقدسة والعاملني فيها بوجه
اخلصوص لطريقة استقبال الزائرين
وحسن ضيافتهم ،ولعل القلق الذي
كان حييط بالعائلة وختوفهم من صعوبة
التنقل بني املدن املقدسة ألداء الزيارة
قد زال بسبب توفر وسائل نقل حديثة
املستوى ،وباخلتام ما يسعني اال ان
اشكر قسم السياحة الدينية واالخوة
العاملني فيه ملا قدموه لنا اثناء زيارة
املراقد املقدسة».
فيام قال احلاج (حيدرعاشور العبيدي)
أح��د املسافرين بكروبات السياحة
الدينية :أعتقد ان التجربة أكرب برهان،
فقد سافرت يف محالت الوارث التابعة
للسياحة الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة ،وتابعت موضوع اخلدمات التي
تقدمها كوادر احلملة اوهلا املحافظة عىل
السائح وتوفري كل اخلدمات املحسوبة
ضمن منهاج الرحلة وغريها ،اضافة
اىل روح التفاعل بني السائح والكادر

املرافق للرحلة..واضاف عاشور ان
الكوادر السياحية التي ترافق احلمالت
هلا من ثقافة السفر ما تغني املسافر
وتوفر له الوقت والراحة وفسحة كبرية
من التنقالت التي تزيد املسافر هبجة
ورسورا يضاف اليها ان سمعة العتبة
احلسينية املقدسة تسبق الرحلة فكل
البالد التي تذهب اليها رحالت العتبة
جتد من قبل املستقبلني حفاوة واحرتاما
ومتيزا خاصة يف رحالت العمرة واحلج
يف السعودية وزيارة السيدة زينب وزيارة
االم��ام الرضا يف ايران..موضحا ان
رحالت العتبة تتميز بالنوعية من حيث
املرشدون املصاحبون للرحلة الذين
يعرفون املناطق بأسامئها وتارخيها،مشريا
اىل ان السفر مع العتبة له خالصتان
االوىل الراحة التامة والثانية هي مسامهة
يف عمران املدينة املقدسة ،من املؤكد ان
ريع الرحالت يدخل يف منظمة تطوير
العتبات املقدسة.
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حسين...
يا
ُ

انت َم ْن َ
عرف التقاط القلوب
الطيبة لخدمتك!...

حيدر عا�شور
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َ
ع��رف التق��اط القل��وب الطيب��ة خلدمت��ك !...انه��ا
��ن
ان��ت َم ْ
ٌ
مك�برات ال�ص��وت،
حقيق��ة يردده��ا العارف��ون ع�بر االف م��ن
ِ
ف ِا ْر َتا َدت ال�ص��دور املت�ضوعة برائحة م�شهدك املقد�س ،فقالوا:
انه��ا توفيق��ات الهي��ة انتقل��ت جي ًال بعد جي��ل ،اليناله��ا اال ذو
حظ عظيم ،حيث تغرق الروح يف فردو�س جنة الدنيا املعطرة
ٍ
بعطر االمامة ..هنيئ ًا خلدام ال�ضريح.
ّل�ص
الطيبون املُدَ َّل ُه��ونَ والزاهُ دون والعاب��دُ ون والعارفون واخل ْ
من اخلدم� ،ش��اهدَ وا قوتك ونفاذك ،وجنة �ض��ريحك ،املمتلئة
َ
يخ�شوك يف حركاتهم
بالكرامات ع�ص��ر ًا بعد ع�صر ،فتعلموا ان
ِ
وافعاله��م ،فالقل��وب الطيب��ة التي يظلله��ا ظلك تتح ّم��ل دائما
�ص��خب حت��ت خيم��ة لوائ��ك ..طوب��ى
عقوب��ة �أي فع��ل او
َ
لل�صابرين.
�أيف و�س�� ِعنا �أن نك��ون �أهال لهذا االختيار ،انك��م هنا امامهُ يف نور
حرياتكم،
اهلل ،ير�ص��د كل حلظات تواجدكم ،يراقب عن كثب ّ
اعتق��دوا انه ي�س��معكم ،ي��رى كي �ش��يء ،يراكم مثل م��ر� ٍآة ،لذا
ي�ساور اخلوف كل من ان اخطئ ( بنظرة  ،بكلمة ،ب�شك ،بفعل ،
بحركة)..فاز وجنا من عمل بخوف ال�ضمري..
حي يراقب نف�سه،
ال �ش��يء �أعذب على
ِ
القلب املمتلئ بال�ض��مري ّ
من زواحف الظالم ،ويحر�س��ه نور �ص��احب املكان ،فهو َم ْن َ
عرف
دائم��ا كي��ف االلتق��اط واالنتق��اء باتق��ان..؟! ه��و قل��ب مر�آة
االنقياء ،ي�شق لهم درب ًا خف ّي ًة ي�سبب لها اال�سباب يف كل مكان..
مبارك لالنقياء املنتقني...
مللم��وا انف�س��كم بذاتكم ،لن ت�أتي فر�ص��ة االلتقاط مرتني عند
�أركانِ ال�ض��ريح ال�ش��ريف يف ه��ذا الزم��ن اخلط�ير ،انها فر�ص��ة
اجلنة الت��ي ال تعو�ض ،حاكوا فيها ارواحكم حتت قبة جدثه،
فالزائ��ر يتعب لنيل
حت��ى تطهر اج�س��ادكم من ثق��ل اوزاره��ا،
ُ
ي�شعر بالظم�أ ويتولدُ من املاء.
الر�ضا ،واخلادم ُمنتقى عن ر�ضا،
ُ

س ّي ُ
دة الماء

عبد العزيز �آل حرز *
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��������ي َو�� ْ������س� َ
������ط َن���� ْب���������ض����ات����ي  ،ول����و
���ة ِه� َ
��������ن � ،إذا
ف���� ِب����ه����ا ي������ك������ونُ امل�
����������اء �آد َم ُ ،ك� ْ
ُ
َ
���م
������يء �أَ َن������������ا َع�����ج����� َن����� ْت�����هُ �أَح�
�������ش ٌ
���������������ر ُف ف����اط� ٍ
ُ
ق��������د ع�������� َّو َذ ْت�������� ِن��������ي ب����ا�����س���� ِم����ه����ا ُ�أ ِّم��������������ي و ْ
مل
ْ
������ة ر َّد ْد ُت��������ه��������ا
"زه�
���������������راء " �أ َّو ُل ِك������لْ������ َم ٍ
ُ
�����ر ًة
�����ر ِك امل�
���������اء  ..ا����س��� ُك���ب���ي���ن���ي َق������طْ � َ
ي�����ا م������ه� ُ
ُ
����ي ح���تّ���ى ارت�������� َوتْ
������ر ْع�������تُ ب���ا����س��� ِم� ِ
�أ ْت� َ
��ك �أك������ؤُ������س� ْ
ك��������������ر ِك ُم�����������س����� َن�����دً ا  ،ون�������س���ب��� ُت���هُ
وروي�������������تُ ِذ
َ
���������وح خُم������ت������ب� ٌ
����ي ُك�����لَّ����� َم�����ا
وال����������ب�
ُ
�����ئ ب�����ح�����ل�����ق� َ
�أَ َن����������ا ِم������رف�������أُ " ال����� ُق�����ر َب�����ى " ك���ت���ب���تُ ب���دف�ت�ري
��ن
ي������ا ��������س�������ور َة الإن���������������س�������انِ ُك������ن� ِ
�����ت ومل ي���ك� ْ
���ك  ..ج���� َّن� ً
���ة
ف���ل��� ُت���ط��� ِع���م���ي امل�������أ�������س������و َر ب����ا�����س���� ِم� ِ
�أ��������س�������م�������ا� ِؤك ُ
احل���������س���� َن����ى ب����ه����ا �أدع�����������و  ،ف��م��ا
�إن���������������س������� َّي� ٌ
��������ر ك�����وث�����ر
������ة َح�
���������������������وراء ُط���������ه� ٌ
ُ
�������ك  ،ف���ب��� ِّل���ل���ي
امل�
��������������اء ي�����������س�����ج�����دُ يف ي��������دي� ِ
ُ

�������������راء "
�� ُ����س�����ق�����ي�����ايَ يف ع���ط�������ش���ي " �أي����������ا زه�
ُ
����راء
ف�����اع������� َ����ش�����و������ش����� َب�����تْ يف داخ�������ل�������ي ������ص�����ح� ُ
���������راء
���ح والإ�����������س�
ب� ِ
�������ر ُج ال����ت���������س����ب����ي� ُ
��������ك ي��������ع� ُ
ُ
ً
ورق�������������������ا ي��������ل� ُّ
�����اء
�������ي ك�������������س� ُ
�������ف ب�������ه�������ا ع��������ل� َّ
��������������راء
�����ده������ا �أُم�
ع�������ب�������دً ا  ..ف������ك������لُّ َع������ ِب������ ْي� ِ
ُ
اء ؟
ه�
ُ
�������اح  ،وه���������لْ ي�����������را ُه ال��������������دّ ُ
��������وج ال� ِّ
�������ري� ِ
ج���ب���ري�������ل  ،ف�������اف�������ت� َ
ُ
اء
������خ� َ
������رتْ ب�����ه�����ا ح������������ َّو ُ
�����اء
������ر
ُ
ط������ا�������س������هُ الأح�������������ش� ُ
ُق�������ر�آ ُن�������ه�������ا ِ ..ق ْ
ُ
������اء
ْ������ح������ى � ..أم�
�������������وت ،ف� ِ
مُت َ
�����ذ ْك� ُ
�����ره������ا �إِح������� َي� ُ
ق��������ال��������تْ  ،ل������ه������ا ت������ت������م������ َّث� ُ
������اء
�����ل الأ��������ش�������ي� ُ
والء
�������ة ال�������������ف��������������ؤا ِد
ف������ن������ َم������ا ب��������خ��������ارط� ِ
ُ
آالء
�أُو َل�
ْ
���������������������د  ..وك������������لُّ ُح��������رو ِف��������ه��������ا � ُ
ط������� ْف� ً
���������������راء "
������ة " زه�
��ل���ا و�آخ�
���������������ر ِك������� ْل������� َم� ٍ
ُ
ُ
����اء
������ك  ..ف���������ال�
����ر ُح������� ِّب� ِ
يف ب�����ح� ِ
ُ
��������دروب ِظ�����م� ُ
�������������اء
ه����������������واك ِوع�
ل����������� َك������������أنَّ روح��������������ي يف
ِ
ُ
ُ
�����اء
مل���������ق���������ا ِم ق�����ل�����ب�����ي  ،واحل�����������دي�
����������ث خ������ف� ُ
���������������اء
غ������ال������ب������ ُت������هُ � ،أَو َدى ب��������ي الإمي�
ُ
���اء
" �إ ّال امل�����������و ّدة "  ،وال������ه������ َوى � ..إم���������ض� ُ
َّ
����������ر ِك َق������� ْب������� َل�������هُ
�������اء
زم������������نٌ  ،ف� ِ
����������ذك� ُ
و��������ض ُ
َ
���اء
ف������ل������هُ �أح�
����������������اط ب�������ك������� ِّف� ِ
������ك ا�����س����ت���������س����ق� ُ
������������اء
�����ب ُدع�
�أمت������م������ ُت������ه������ا �إال ا�������س������ ُت������ج������ي� َ
ُ
ٌ
�������اء
ذات ب������ه������ا ت�������ت�������ق�������دَّ �� ُ������س الأ���������س��������م� ُ
واء
�����ت �إىل ال�
روح��������ي  ،ف�������أن� ِ
��������������رواءِ َ ..ر ُ
ّ
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�������ح��������را
ط���������وف���������انُ ن���������ح� ِ
��������ر َك ك��������م ت�����������ش�����ظّ �����ى �أب� ُ
ي����خ����ط����و  ،وي����ت����ب����ع����ه ال���������زم���������انُ  ..ت����ه����ال����ك����تْ
���������ئ الأك�������������������������وانِ يف
ي�����خ�����ط�����و  ،وك��������������لُّ م����������راف� ِ
ت����� ِع����� َب�����تْ ُخ�����ط�����ى و�أ َن���������������تْ ِح�����ج�����ا وخ������� َب�������تْ ر�ؤى
ال ُي�������������س������ت������ط������ا ُع وال ُي��������دان��������ـ��������ى  ..ك����لَّ����م����ا
������ج�������هُ
ط����������وف����������انُ ن����������ح� ِ
���������ر َك ك���������م مت��������� ّن���������تْ وه� َ
����������رةً
و��������ش�������ق�������ائ�������قُ ال�������������������ور ِد ا�������س������ت������ف������اق������تْ م� ّ
���������س ُح������������ َّوم
وع�������ل�������ى ��������س�������واح������� ِل ِ
�������ه ال����������ن����������وار�� ُ
������ر ا�������س������ت������ن������ارا ي���������س����ج����دا
وال�������ن�������ج� ُ
������م وال�������ق�������م� ُ
����د
����ص���م���ت���تْ �� ِ����ش�����ف�����ا ُه ال������ك������ونِ  ،مل ت���ن���ب����� ْ��س  ..وق� ْ
ال���������ك���������ونُ �أج��������م�������� ُع��������هُ ي��������ط� ُ
����ة ال�����ـ
�������وف ب�����ك�����ع�����ب� ِ
َ
َ
�����������������اول م������������ َّر ًة
��������������������اك ح�
ر ِدم�
وع��������ل��������ى �أث���������ي�������� ِ
���������ر َك ���������ش��������اخم���������أً ُم���ت���رام�������ي�������اً
ط����������وف����������انُ ن����������ح� ِ
ُ
�����اء ال ت��������رى
َع��������� َم���������دٌ ؛
ِ
ب����������ه ُرف���������ع���������تْ �������س������م� ٌ
�أ َو ه����ك����ذا الإن�������������س������انُ ؟!� ..أ ْم �أن����������تَ ال���ف���ري���ـ���ـ
�أ ت���������ك���������ونُ �أن�����������������تَ ال���������������س������� َّر حل�������ظ� َ
آدم
������ة � ٍ
���������ر َك ب��������الأ���������س��������ى ي������ع������ت������ا ُدين
ط����������وف����������انُ ن����������ح� ِ
������ف  ،ع�����ا�� ِ����ص�����فٌ
����ة ال�������ع�������واط� ِ
�أف�������ن�������ى ب�����ج�����ائ�����ح� ٍ
و ُي�����ع�����ي�����دُ ت�������ش���ك���ي���ل���ي �أث������ي������ر ًا ن�������������ادر ًا * وي������ل������ ِّونُ
����������������دك ُح���������زن��������� ًا  ..ت���������س����ت����ح����ي� ُ
ُّ
���ل ق������رارت������ي
�أن�
َ
َ
َ
ت����ب����ك����ي����ك ُ ،م������� ْع������� ِول�������ة ال�����ل�����ح�����ونِ ُ ..ي���ج���ي��� ُب���ه���ا
�������ة ال�������������ق�������������را ِر غ������ري������ب� ً
وت����������ظ����������لُّ ت��������ائ��������ه� َ
�����ة

د .ال�شيخ عبد املجيد فرج اهلل

����ج�����را
������م ح����ي����ن ت�����ف� ّ
ف�����������س�����ق�����ى ع���������ي���������ونَ ال�������ن�������ج� ِ
�����ب ال������� ُ����س�����رى
��������ري��������� ًا  ،وق���������د ت������ع� َ
�������س������ن������وا ُت������هُ َج� ْ
ُ
�������������ذرى !
�����������ه َت���������س����اب����ق  ..وه��������و م�����رف������أه�����ا ال�
و َل�
ٍ
وظ���������ل���������تَ يف ع�������ل�������ي� َ
������اك ُح�������� ْل��������م�������� ًا ال ُي���������رى
ن���������ض����ج����تْ ن�����ه�����ى الأج�����������ي�����������الِ ع��������������ادتْ ق���ه���ق���رى
�������������يء ف�����ت�����طْ ����� ُه�����را
���������ك  ،ل��������و جت�
زم�
�������������ر امل�����ل����ائ� ِ
ُ
ُ
ً
ف������ي������ه م������� َ����س�����ـ����� ّب�����ـِ�����ح�����ة  ،ف�����ف�����ا������ض�����تْ �أح������م������را
ِ
��������وات ت�������������ش������دو ُح�������� َّ�����س������را
�������م ال���������ف���������ل�
ِ
وح��������م��������ائ� ُ
ً
�����وء دم�������ع�������ا �أخ�����������ض�����را
نِ  ،وي����������ذرف����������انِ ال�������������ض� َ
وق�������د * ُف������ ِغ������رتْ ِل������� ِك���ْب���رْ ِ َك  ..وال�������وج�������و ُد حت�َّي��رَّ ا
ْ
ً
ال������ع������ظ������ي������م ُم�������ل������� ّب�������ي�������ا و ُم���������ك����ّب����رّ ا
ـ������ن������ح������ر
ِ
ِ
ّث����ا
�أن ي������رت������ق������ي  ..ل�������ك� ْ
������ن ك������ب������ا  ،وت�������ع �� رّ
ُ
ً
������ط�������لُّ ق������طْ ������ب������ا  ،حم������ورا
������ات ُ ..ي� ِ
ب�����ع�����دَ اجل�������ه� ِ
ً
َ
ت�����������س�����ت�����ب��ي��ن ت��������خ�������� ُّي����ل���ا  ،وت�������������������ص��������� ُّورا
ال
ُ
َ
ـ���������دُ ؟ �أم ال�����ع�����ق�����ي�����د ُة م�������ن مت����� ّث�����ل�����ه�����ا ان�����ب�����رى ؟
َ
�����������ك  ،خ�������� َّر ي���������س����ج����دُ َم��������ن ب��������را ؟؟
���������س�������� ّوا ُه ر ُّب�
ُ
�������������������د  ..ال �أرى
ات َو ْج
ف�������ي�������ه�������زُّ ين ذ ّر ِ
ٍ
َّ
����ح فيِ ُم������د ّم������ـِ������ـ������را
�إي��������ق��������ا ُده��������ا  ..وي�����������ص�����ي� ُ
َ
������������������������اق ب����������ي خم�����������ض�����و������ض�����را
وي�������������ل������������� ِّونُ الآف�
ُ
�����ر غ������ـ������ ّب������ـَ������را
�أ�������������س�
َ
�����������راب �أط�����������ي�����������ا ٍر ت�������������س������اف� ُ
ُ
ِب�را
����������رب�����������ا ُم���������س����ت����ـ����ع�� رِ
���������ص��������وت امل�����������ف�����������او ِز وال� ُّ
ُث���ا
و ُي��������زي��������دُ ه��������ا ال�����������ش�����ف�����قُ ال�����ي�����ت�����ي� ُ
����م ت�����ب����� ْع � رُ

محمد المالكي

ُدرر حسينية

ال ريب أن كالم األئمة األطهار(عليهم السالم) يشتمل عىل توجيهات
وإرش��ادات اهل��دف منها تعليم األم��ة معامل دينها ودنياها ,فام يقولون هو
دستورات وقوانني من املفرتض أن يتعامل الناس معها معاملة أعىل وأجل
أي تعاليم أو قوانني أخرى ,والسبب يف ذلك أهنم وكالء اهلل تعاىل وواسطة
من ّ
بينه وبني خلقه فال يقولون إال عن اهلل ,وعىل هذا األساس فكل ما يقولونه
ويصب يف مصلحة الفرد و املجتمع وحتقيق سعادهتم عن طريق
لنفع الناس
ّ
إرشادهم وتعليمهم ما هيدهيم إىل فالحهم يف النشأتني الدنيا واآلخرة ,أما
اآلخرة فمن خالل تعليمهم العبادة واألحكام والطاعات وما إليها املوصلة
إىل رضا الباري ّ
جل وعال ,وأما يف الدنيا فمن خالل اإلرشادات والتوجيهات
طبقها اإلنسان عىل حياته بجعلها نظاما مقدسا يف خمتلف شؤونه يصل
التي إن ّ
بال شك إىل ضالته وهي السعادة املنشودة والتي غالبا ما يبحث عنها إنسان
األمس واليوم يف زوايا األنظمة الوضعية وخبايا الكتب القانونية دونام طائل
أو جدوى معتد هبا ,ثم إن كالم أهل البيت (عليهم السالم) كله نور وحكمة,
فال فرق يف أحاديث أئمتنا الواحد منهم عن اآلخر من حيث األمهية ,و لربام
نرى تكرار املأثور عنهم باللفظ أو املضمون ,مما يد ّلنا عىل صدوره من مكان
قديس واحد ,وأسباب تكراره ال تنحرص يف فائدة واحدة قطعا ,فمنها اإلشارة
إىل أمهية املوضوع املطروح من املواضيع األخرى وتسليط الضوء عليه ,فمن
درر ما قاله سيد الشهداء (عليه السالم) وقد سأله سائل :كيف أصبحت يا
رب فوقي ،والنار أمامي ،واملوت يطلبني،
بن رسول اهلل؟ ,قال :أصبحت ويل ّ
واحلساب حمدق يب ،وأنا مرهتن بعميل ،ال أجد ما أحب وال أدفع ما أكره،
فأي فقري أفقر مني
واألمور بيد غريي ،فإن شاء عذبني ،وإن شاء عفا عنيّ ،
صور اإلمام (عليه السالم) هنا حالة ّ
كل من حييا عىل وجه البسيطة ,وأنه
) ُ ,ي ّ
كيف جيب أن يفكر باعتباره عبدا هلل تعاىل ,وإال فالكافر وغري امللتزم بالدين ال
يستحرض ما ذكره اإلمام من املعاين يف ذهنه إطالقا ,فيذكر(عليه السالم) أربعة
من األمور املهمة والتي ال بدّ لكل م ّنا أن جيعلها يف صباح كل يوم نصب عينيه,
أوالها أن اهلل ناظر عىل أعاملنا ك ّلها صغريها وكبريها ,وهذا واحد من معاين
الفوقية ,وثانيها أن النار (واملقصود منها نار جهنم املستعرة) أمامنا أي تنتظر
املسيئني م ّنا وهتدّ دهم يف كل حني ,وأما املوت وهو الثالث فهو ينتظرنا بفارغ
الصرب ولكل من املوجودات أجل معني ووقت حمدّ د ,ونحن نقرتب من آجالنا
بانرصام أيام عمرنا ,كام أن احلساب يف يوم اجلزاء (وهو الرابع) حمدق بنا ل ُيثاب
كل إنسان عىل عمله إن كان حسنا ,و ُيعاقب عىل فعله إن كان سيئا ,ثم ُيع ّقب
اإلمام بأنه مرهتن بعمله وكل م ّنا كذلك ال جيني إال ما يزرع ,و ال حيصد إال ما
يغرس فهو رهني عمله ومأخوذ به وجمازى عليه ,وفوق ما ُذكر فإن اإلنسان
غالبا ال ُيالقي ما حيب و ال جيد ما يرغب فيه ,فال تتحقق رغباته وأمانيه ,كام أنه
ال يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يكره كاملرض وأنواع البالء ,وبام أن كل األمور
خمي
بيد اهلل القادر املتعال وهي ال خترج عن أمره و ال حتيد عن إرادته ,فإنه تعاىل رّ
بني تعذيبنا بسبب ما اقرتفنا من الذنوب واآلثام ,أو أن يعفو ع ّنا ويتجاوز عن
العفو الغفور ,فاإلنسان امل ّتصف هبذه الصفات العديدة ال يوجد
سيئاتنا وهو
ّ
أفقر منه و ال أكثر حاجة منه إىل رمحة ر ّبه ذي الرمحة الواسعة.
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ُ
تراث العلماء
العالم أحمد بن أبي نصر البزنطي
(صاحب الجامع الفقهي)
فقيه وحمدّ ث من �أ�صحاب الإمام الكاظم والإمام الر�ضا والإمام اجلواد (عليهم ال�سالم) ،وقد
كانت له منزلة عظيمة عندهم ،وهو من �أ�صحاب الإجماع.
كانت له مكانة علمية ،وقد وقع يف ا�سناد  788مورد ًا من �أ�سانيد روايات �أهل البيت (عليهم
ال�سالم) املروية يف الكتب احلديثية ،وذكر �أ�صحاب الرتاجم �أن له من الآثار :كتاب اجلامع،
وكتابني يف النوادر .تويف �سنة  221هـ.
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ق���ال ال��ن��ج��ا���ش��ي:
ك��ويف لقي الر�ضا
و�أب�������������ا ج���ع���ف���ر
(عليهما ال�سالم)،
وك����������ان ع��ظ��ي��م
املنزلة عندهما

ونسب البزنطي نسبة للدولة البيزنطية والتي
مساكنها شاميل دمشق الشام ،أو نسبة إىل البالد
البزنطية وهي أرمينية ،وأهلها هم البزنطيون،
وقد غزاهم املسلمون سنة  29هـ ،و ُينسب إىل
بعض تلك البالد قسم من الثياب ،وكنيته أبو
جعفر ،وقيل :أبو عيل.
قال النجايش :مات أمحد بن حممد سنة إحدى
وعرشين ومائتني ،بعد وفاة احلسن بن عيل بن
فضال بثامنية أشهر.
صحبته لألئمة (ع) ومكانته العلمية
عارص البزنطي كال من اإلمام الكاظم واإلمام
الرضا واإلمام اجلواد (عليهم السالم) ،وقد
كانت له منزلة عظيمة عندهم ،وقد عدّ ه العلامء
من أصحاب اإلمج��اع من أصحاب اإلم��ام
الكاظم واإلم���ام الرضا (عليهام السالم)،
والذين أمجع الفقهاء عىل تصحيح ما يصح
عنهم وتصديقهم وأقروا هلم بالفقه والعلم،
وورد اسمه يف أسناد  788رواية من روايات
أهل البيت (عليهم السالم) املروية يف الكتب
احلديثية.
مشاخيه :روى البزنطي عن كثري من املشايخ،
ومنهم( :ابن أيب يعفور ،أبان بن عثامن ،مجيل
بن دراج ،محاد بن عثامن ،محاد بن عيسى ،حنان
بن سدير ،زكريا بن آدم ،سامعة بن مهران ،عبد

اهلل بن سنان ،صفوان اجلامل).
الرواة عنه :روى عن البزنطي الكثري من الرواة،
ومنهم( :أمحد بن حممد الربقي ،إسامعيل بن
مهران ،سهل بن زياد ،صفوان بن حييى ،حييى
بن سعيد اهلوازي ،يعقوب بن يزيد ،عبد بن
الصلت ،احلسن بن موسى اخلشاب ،عبدويه
بن عامر ،عبد اهلل بن موسى).
أقوال العلامء فيه وآثاره :لقد وردت الكثري من
الكلامت يف حقه لبيان مكانته ووثاقته ،ومنها:
قول الشيخ الطويس :كويف ثقة لقي الرضا
(عليه السالم) وكان عظيم املنزلة عنده ،وروى
عنه كتابا ،وله من الكتب كتاب اجلامع ...
وعدّ ه من رجال الكاظم (عليه السالم) قائ ً
ال:
ثقة جليل القدر ،ويف رجال الرضا واجلواد
(عليهام السالم) ،أيضا وقال النجايش :كويف
لقي الرضا وأبا جعفر (عليهام السالم) ،وكان
العدَّ ة:
عظيم املنزلة عندمها ،وله كتب ،وعن ُ
أنه ال يروي إال عن ثقة ،ويف أوائل الذكرى:
َّ
إن األصحاب أمجعوا عىل قبول مراسيله كابن
أيب عمري وصفوان بن حييى.
ذك��ر أصحاب الرتاجم َّ
أن للبزنطي كتب،
وهي :كتاب اجلامع ،وكتاب النوادر ،وكتاب
نوادر آخر.

مف��ردة الحق في
القرآن الكريم
من كتاب (الحقوق والسياسة في القرآن) للشيخ محمد تقي المصباح اليزدي
ٍ
معان عديدة
ملفردة احل��ق يف ال��ق��رآن
ال عالقة هلا مع القضايا احلقوقية يف
أغلب املوارد ،حيث استعملت (247
مرة تقريب ًا) 227( ،منها بلفظ احلق
و  17مرة بلفظ حق ًا و 3مرات بلفظة
ح ّقه ،ولكن يف أكثر من  200مورد ال
مفهوما حقوقيا هلا) ،فمث ً
ال استعملت
(عز وجل)
تارة كصفة هلل تعاىل ،يقول ّ
َ
هَّ
يف حمكم كتابه املبنيَٰ ( :ذلِ َك بِ َأ َّن الل ُه َو
حْ َ
ال ُّق).
وت��ارة يف أفعال اهلل تعاىلَ ( :م��ا َخ َلقَ
هَّ ُ
الس اَم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر َ
ض َو َما َب ْين َُه اَم إِ اَّل
الل َّ
بِ حْ َ
القِّ ).
واملقصود هو أن فعل اهلل ليس هلو ًا ،أو
لعب ًا ،أو لغو ًا ،وعبث ًا بل كله حكمة.
وقد استعمل «احل��ق» يف  40موضع ًا
من القرآن بنحو يعطي مفهوم ًا حقوقي ًا،
ويف أغلب املواضع استعمل بإحدى
الصورتني ،كقوله تعاىلَٰ ( :ذ َلِ��ك بِ َأنهَّ ُ ْم
ون بِ��آ َي� ِ
�ات هَّ
اللِ َو َي ْق ُت ُل َ
َكا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
ون
الأْ َ نبِ َيا َء بِ َغ رْ ِ
ي َحقٍّ َٰذلِ َك بِ اَم َع َصوا َّو َكا ُنوا
َي ْع َتدُ َ
ون).
يف هذه اآلية وصف عمل اليهود ـ قتل
األنبياء ـ بأنه «بغري احلق».
ويف أغلب املوارد يوصف عمل شخص
ما بأنه «بحق صالح وم�شروع» حينام
يكون ذا حق ـ بمفهومه احلقوقي ـ بينام
يوصف عمل خاص بأنه «بغري حق»،
غري صالح وغري مرشوع ،حينام ال يكون
فاعله صاحب احلق بمفهومه احلقوقي.
فمث ً
ال :لو كان لشخص حق قتل شخص
آخر ،ون ّفذ حقه وقتله أمكن القول أن
عمله كان «بحق» ،عىل عكس من يقتل

آخر دون أن يملك حق قتله ،ففي هذه
احلالة يوصف عمله بأنه «بغري حق».
وهكذا من سكن يف داره أو دخل داراً
بإذن صاحبها فإن عمله «بحق» ّ
ألن من
حق كل إنسان أن يسكن يف داره ،أو
يدخل دار ًا بإذن صاحبها.
وعليه أن مفهومي «ام��ت�لاك احل��ق»
و»بحق» وإن كانا متغايرين وينسب
األول إىل اإلنسان والثاين إىل أفعاله
وأع�مال��ه لكنهام يتطابقان يف أغلب
امل���وارد ،فيمكن ال��ق��ول ع��ن شخص
ي��ؤدي عم ً
ال له احلق يف أدائ��ه بأنه ذو
حق يف أن يعمل هكذا أو أن عمله عمل
بحق.
اآليات التالية من املواقع التي استعمل
فيها «احل���ق» هب��ذا املعنى يف ال��ق��رآن
الكريم( :اآلي���ات 181 ،112 ،21
من س��ور آل ع��م��ران) ،واآلي��ة (155
من س��ورة األن��ع��ام) ،واآلي��ة ( 68من
سورة الفرقان) حيث نصت عىل أن من
صفات عباد اهلل احلقيقيني اجتناب قتل
النفس املحرتمة إال باحلق ،واآلية (33
من سورة األع��راف) حيث قال تعاىل:
حرم ريب ...والبغي بغري احلق).
(قل إنام ّ
واآلي��ة ( 23من س��ورة يونس ،واآلية
 42من سورة الشورى) ،وفيهام إشارة
إىل ( ...يبغون يف األرض بغري حق)،
وق��د استعمل ه��ذا التعبري اي��ض � ًا يف
اآليات ( 146من سورة األع��راف ،و
 39من سورة القصص ،و 15من سورة
فصلت ،و  20من سورة األحقاف ،و
ّ
 40من احلج ،و  75من سورة غافر وقد
وصفت بعض االفعال بأهنا (غري حق).

ك�ما أن القضاء واحل��ك��م بمعنى من
أفعال اإلن��س��ان التي وصفت أحيان ًا
بأهنا «بحق» يف القرآن الكريم ،فالقضاء
يكون بحق حينام يكون للقايض واحلاكم
حق التحكيم ،ويقيض وفق املوازين
احلقوقية ،وإال كان (بغري ح��ق) ،قال
(و َه ْل َأ َت َ
اك َن َب ُأ خْ َ
ال ْص ِم إِ ْذ َت َس َّو ُروا
تعاىلَ :
اب).
مْال ِ ْح َر َ
ويف م��ورد القضاء باحلق استعمل يف
القرآن ـ إضافة إىل التعبري «باحلق» ـ
تعبريا «بالعدل» و «بالقسط» مما يشري
إىل التقارب الشديد بني هذه املفاهيم
الثالثة ،ففي اآلي��ة ( )42من سورة
املائدة يتوجه األمر إىل رسول اهلل (صىل
اح ُكم
اهلل عليه وآله)َ :
(وإِ ْن َح َك ْم َت َف ْ
َ
ِ
ِ
هَّ
ُ
مْ
َب ْين َُهم بِا ْل ِق ْس ِط ۚ إِ َّن الل يحُ ِ ُّب ال ْقسطنيَ ).
ويف اآلي���ة ( )58م��ن س���ورة النساء
يقول تعاىل( :إِ َّن هَّ َ
الل َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن ُتؤَ ُّدوا
َ
األ َما َن ِ
ات إِلىَ َأ ْه ِل َها َوإِ َذا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ
ال َّن ِ
اس َأ ْن حَ ْت ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل).
ويف القرآن وص��ف القضاء اإلهل��ي بـ
«القسط» و «احل��ق» ايض ًا ،قال تعاىل:
اح ُكم بِ حْ َ
( َق َ
القِّ ).
ال َر ِّب ْ
و (اهلل يقيض باحلق).
وورد القضاء باحلق والقسط مبنياً
للمجهول يف آيات عديدة ،ولكن من
املعلوم أن فاعله هو اهلل (سبحانه كقوله
اللِ ُقضيِ َ بِ حْ َ
تعاىل)َ ( :فإِ َذا َجا َء َأ ْم ُر هَّ
القِّ ).
وينبغي العلم بأن صالح القضاء الذي
يامرسه أف��راد اإلنسان يدخل يف دائرة
(احل��ق��وق) بينام صحة القضاء اإلهلي
خارجة عن دائرة احلقوق االصطالحية.
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مقاالت

ايها الشباب اسمعوا وعوا

ج1

ان الطاقة التي يختزنها ال�شباب بكل ا�شكالها ( عقلية ،ع�ضلية  ،غريزية) ،يجب ان ي�سخّ رها
مبجاالت ت�شبع رغباته طبقا لل�شارع اال�سالمي والرغبات لي�ست العبادة فقط بل العمل والرتفيه
والراحة وغريها  ،وقيادة هذه الت�صرفات تكون بالعقل والقلب .

000

28
الشباب هم اهلدف لبناء البلد وهم ايضا
اهلدف العداء البلد  ،ولالسف الشديد
هنالك رشحية من الشباب تبخس ما
انعم اهلل عز وجل عليها من طاقة او
جمتمع اس�لام��ي حيمل ت��ارخي��ا عريقا
وتراثا كله بريق ،لينكر قرونا من السنني
صدحت حناجر االنبياء بمقدم خاتم
االنبياء ومنذ بعثته واىل االن اكثر من
 1400سنة يظهر لنا من الشباب املغرر
هبم لينكر هذا الدين الساموي ،او يراه
غري مناسب هلذا العرص .
اهيا الشباب لربام االدلة احلديثية قد ال
تستوعبوها بحكم علومها وثقافتها
اخلاصة واخلاضعة ملعايري ال يفهمها
اال اصحاب الصنعة السيام الفقهاء
املجتهدين بغية استنطاق النص من

اج��ل احلكم الرشعي  ،والبعض من
الشباب خيضع الرواية االسالمية او
احلدث التارخيي ملفاهيم وعلوم عرصية
وهذا يؤدي بالنتيجة رفضهم الرتاث
االسالمي .
ولكن عظمة الدين االسالمي جعل
اهلل عز وجل كثري من االيات الباهرات
التي يستدل هبا العقالء وحتى البسطاء
ليتاكدوا من وثاقة العروة الوثقى التي
يتمسكون هبا من اجل النجاة .
قد تلتبس املفاهيم عىل الشباب وخيلطون
بني احلضارة املدنية واحلضارة الفكرية
 ،فالتطور والعمران يشء والعقائد
االسالمية يشء اخر ،وال نريد ان نقول
ان اصل التطور بدا اسالميا وبسبب
غباء او بطش لبعض من تصدى المور

املسلمني ادى هبم اىل هذا احلال .
قد يكون الدليل التارخيي فيه نوع من
صعوبة االق��ن��اع للشباب بحكم ما
يرونه من تطور متسارع لدى اغلب
دول العامل ولكننا نود ان نطرح حقائق
ملموسة ومرئية ومسموعة وليسالوا
انفسهم قبل ان نوجه هلم السؤال.
ق��م��ت ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ص��ف��ح مل��واق��ع
املكتبات العاملية لكي اطلع عىل حجم
املخطوطات االسالمية التي حتتفظ
هبا هذه املكتبات العاملية وكانت نتيجة
البحث واالط��ل�اع ع�لى م��وق��ع جملة
املعرفة كااليت :
املكتبة الربيطانية:
تتمتع جمموعة املخطوطات العربية يف
املكتبة الربيطانية بإشادة عاملية بوصفها

مقاالت

واح��دة من أك�بر وأرق��ى املجموعات
يف أوروب���ا وأمريكا الشاملية ،حيث
تضم قرابة  15.000خمطوطة مصنفة
يف نحو  14.000جم��ل��د .وتتألف
املجموعة من اثنتني من املجموعات
التارخيية :املخطوطات العربية املوجودة
يف مكتبة املتحف الربيطاين القديم،
وتلك املوجودة يف املكتبة التابعة ملكتب
اهلند ،والتي كانت ج��ز ًءا من وزارة
اخلارجية الربيطانية ساب ًقا.
وحتظى هذه املجموعة بشهرة عاملية
لسببني؛ حمتوياهتا ،وتنوع موضوعاهتا،
إذ حتتوي املجموعة عىل تشكيلة من
أروع املخطوطات النفيسة للقرآن
الكريم ،وكذلك نسخ مو َقعة عالية
اجلودة من األعامل القانونية والتارخيية
000
واألدب��ي��ة والعلمية املهمة .كام تتسم
موضوعات املجموعة بتنوعها الكبري،
حيث تغطي علوم القرآن والتفسري
واحل���دي���ث وع��ل��م ال��ك�لام وال��ف��ق��ه
اإلسالمي والتصوف والفلسفة والنحو
وفقه اللغة العربية واملعاجم والشعر
وأن���واع األدب األخ���رى ،والتاريخ
والطوبوغرافيا وال��س�ير واملوسيقى
وغريها من الفنون والعلوم والطب
والنصوص املتعلقة بالدروز والبهائيني
واألدب املسيحي واألدب اليهودي،
وغريها من املوضوعات.
أملانيا:
أملانيا هي الدولة الوحيدة التي سعت
للمخطوطات العربية بغرض العلم،
وأع��ادت نرش العديد منها وطباعته
وفهرسته وصيانته وترميمه .واعتمد
األمل����ان يف مج��ع امل��خ��ط��وط��ات عىل
اإلهداءات والرشاء ال عىل االستيالء،
لكون أملانيا مل يكن هلا أطامع استعامرية
يف العامل العريب .يقدر عدد املخطوطات
العربية واإلسالمية التي حتتفظ هبا
املكتبات واملجموعات اخلاصة والعامة

األملانية بأكثر من  40ألف خمطوط،
والقسم األك�بر منها مفهرس يعرفه
الباحثون والعلامء املهتمون بدراسة
ال�تراث وحتقيقه .حتوي مكتبة الدولة
ً
خمطوطا،
يف برلني وحدها 11,730
ومكتبة الدولة البافارية  ،3,894أما
املكتبة الدوقية يف جوته فتضم .3,317
املخطوطات األبرز التي تقتنيها أملانيا
وف ًقا لكتاب “أقدم املخطوطات العربية
يف مكتبات ال��ع��امل» تتمثل يف نسخة
من كتاب نسخة من «تاريخ الرسل
وامل��ل��وك» ملحمد ب��ن جرير الطربي
ويعود تارخيها إىل  447هـ ،ونسخة من
«ديوان أيب العالء املعري» تعود للعام
 475هـ.
الحظوا خمطوطة قبل الف سنة
فرنسا:
يعود اهتامم الفرنسيني باملخطوطات
ال��ع��رب��ي��ة إىل ال��ق��رن ال��س��ادس عرش
امل��ي�لادي ،وك��ان االقتناء يف البداية
يعتمد عىل األف��راد .ولكن ما لبث أن
حتول إىل شغف ،وحت��ول من االهتامم
ب�شراء املخطوطات إىل البحث عن
كيفية االستيالء عليها .الفرتة التي
قضاها نابليون يف م�صر ( 1798ـ
 )1801شهدت سلب عدد ال بأس
به من املخطوطات العربية من القاهرة،
بحسب عبدالستار احللوجي صاحب
ك��ت��اب «امل��خ��ط��وط��ات اإلس�لام��ي��ة يف
العامل».
ق��در بعض حمققي ال�ت�راث يف العامل
العريب املخطوطات العربية يف فرنسا
بحوايل  8500خمطوط ،لكن املكتبة
الوطنية يف باريس ،وهي صاحبة أكرب
جتمع للمخطوطات العربية يف فرنسا،
متلك نحو  7200خمطوط.
أبرز ما تقتنيه املكتبة الوطنية يف باريس
هو خمطوط مكون من مخسة آالف ورقة
خمتلفة من مصاحف قديمة جدًّ ا ،تراوح

أزمنة كتاباهتا بني القرن الثاين واخلامس
للهجرة .وأغلبها مكتوب عىل رق
الغزال باخلط الكويف ،وما يزيد عىل 10
مؤلفات للرتمذي تعود فرتة كتاباهتا إىل
القرن اخلامس اهلجري ،ونسخة من
«العلل واألمراض» جلالينوس ،والذي
نقله إىل العربية حنني بن إسحاق عام
 232ه��ـ .أم��ا مدينة نيس الفرنسية،
فلدهيا جمموعة من املخطوطات العربية
أبرزها «أخبار أيب ن��واس» التي يعود
تارخيها للعام  493هـ.
إسبانيا:
احل����ظ ح���ال���ف إس��ب��ان��ي��ا لتحصد
املخطوطات العربية ،فام تبقى منها يف
امل��دن اإلسالمية األندلسية كغرناطة
وقرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية
وغريهاُ ،ضم إىل مكتبة دير اإلسكوريال
ضمت
 El Escorialيف مدريد .كام ّ
إىل مكتبة الدير يف عام « 1612خزانة
موالي زيدان السعدي» ملك مراكش،
التي ك��ان ينقلها يف سفينة يف أثناء
رصاعه مع إخوته ،واختطفها قراصنة
إسبان يف عرض البحر ظ ًّنا منهم أن
الصناديق حتتوي عىل ذهب ،وأهدوها
إىل ملك إسبانيا .حتتوى هذه املجموعة
عىل خمطوطات يراوح عددها بني  4و5
آالف.
حتتفظ املكتبة الوطنية بمدريد بحوايل
 2000خم��ط��وط��ة ع��رب��ي��ة ك�ما يذكر
أيمن ف��ؤاد سيد يف «الكتاب العريب
املخطوط وعلم املخطوطات» ،وتقدر
املخطوطات العربية يف دير األسكوريال
ما بني ألفي وثالثة آالف ،وكان عددها
أكرب من ذلك إىل أن نشب حريق هائل
هبا عام  1671أحرق عدد ًا ال بأس به
منها ......يتبع.
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المشكالت االسرية تبدأ بمكابرة أحد الزوجين!...

االعتذار يحطم األسوار
ويفتح باب التسامح
سحر فؤاد

ك��ث�ير ًا م��ا يأخذنا ال��ك�بري��اء وال��غ��رور
وال نملك القدرة عىل أن نرى أنفسنا
خمطئني ،اعتقادا منا أن االعرتاف باخلطأ
واالعتذار عنه دليل ضعف مما يباعد بيننا
وبني اآلخرين وقد تتجمد العالقات
وتنقطع جسور التواصل معهم ألننا مل
نبادر بكلمة صادقة لالعتذار.
إن مجلة (أن��ا آس��ف) غالب ًا ما تصفي
األجواء وتفتح األبواب أمام التسامح
وال��ت��واص��ل ،ومتنح فرصة للبدء من
جديد ،كام أهن��ا جتلب الثقة واألمانة
والتواضع وهذه من أمجل الصفات التي
يمكن أن يشاركها الناس.

وإذا ك��ان االع��ت��ذار يعد مطلبا ل��دوام
أية عالقة فام بالنا بالعالقات االرسية
بني الزوجني التي تنمو وتقوى باملودة
والرمحة والتسامح فعىل كال الزوجني أال
يقف لصاحبه باملرصاد ليتصيد أخطاءه،
ومن ثم يدبر له لريد اخلطأ بخطأ أكرب،
ويظل كالمها يدور يف دائرة من األخطاء
انتظارا العتذار رشيكه املكابر ،وقد ال
يسوؤه ارتكاب رشيكه للخطأ بقدر ما
يسوؤه عدم اعتذاره عنه!!
كثري م��ن امل��ش��ك�لات ال��زوج��ي��ة تبدأ
بمكابرة أحد الزوجني  -ال سيام الزوج
 -واالم��ت��ن��اع ع��ن االع��ت��ذار لرشيكه

عندما يغضبه فأغلب الرجال يقاومون
االعتذار وال حيبون االعرتاف باخلطأ،
إذ يعتربون حلظة االعتذار من أصعب
اللحظات يف حياهتم.
يقول د .باسم الغبان أستاذ علم النفس
يف جامعة بغداد :إن االعتذار مطلوب
ومن خيطئ البد أن يعتذر فليست هناك
مكابرة وإال فإن الشخص الذي يرفض
االعتذار يصبح بغيض ًا يف نظر اآلخرين..
واالعتذار سلوك حضاري بني الناس
عامة والزوجني خاصة .فالزوج الذي
خيطئ عليه أن يسعى بدافع من شعوره
الراقي أمام زوجته باالعتذار ،والذي
يرفض االعتذار لزوجته ألن كرامته
ورجولته ال تسمحان بذلك ،فإن يعترب
مريض ًا نفسي ًا ..فالكرامة الفعلية السامية
هي أن نعتذر إذا أخطأنا.
ويؤكد اخلبري االجتامعي اركان اثري أن
الرجولة حتتم عىل الزوج أن يعتذر إذا
أخطأ ىف حق زوجته أو أي شخص
آخر ،فالرجولة تعنى الصدق والشهامة.

االسرة

وعندما يعتذر الرجل فإنه ال يسقط من عني زوجته
أو هي��ون أم��ره عليها ،بل ترتفع قيمته يف نظرها
ويعلمها درس ًا يف األمانة والشهامة واحرتام الذات.
واالعتذار ليس ضعف ّا بل الضعف أن ختفى خطأك
وتظل تكابر ،أما الرجل الذي يثق بنفسه وحيرتم ذاته
فإنه ال جيد غضاضة يف أن يعتذر ووقتها سوف يصبح
قدوة لزوجته.
فإن كنتام تعتقدان أن عزة النفس والكرامة ال تسمح
باملبادرة وتقديم االعتذار فإن هناك طرقا غري مبارشة
تساعدكام عىل ذل��ك :عندما يرتك أحدكام رشيكه
غاضبا ،ال يرجع إىل البيت من دون هدية ولتكن
وردة تعرب عام جييش يف النفس.الزيارات جتدد الروح
واحلياة وتبعد العصبية والروتني وامللل .وإن كان ال
بد من العتاب ..فلينصت كالكام لآلخر وال ضري إن
قلت لرشيكك «معك حق».
ي��رف��ض ال��ك��ث�يرون تقديم االع��ت��ذار خشية عدم
إحسان القبول من الطرف اآلخر ،الذي قد ال يعري
األمر اهتامما ،أو يرد متعاليا ببعض التعليقات التي
تقلل من شأن االعتذار ،وقد يفشل متاما يف قبول
االعتذار !! وال شك أن عدم املرونة أو القدرة عىل
تقبل االعتذار يزيد املشكلة تعقيدا إن مل يتسبب يف
مشكالت جديدة ،فاملخطئ سيصبح يف املستقبل أقل
مبادرة باالعتذار ،وقد يتامدى يف أخطائه الستفزاز
الطرف اآلخر.فاالعتذار فرصة رائعة لتعميق احلب
واملشاركة االرسي��ة ،فعندما نقبل االعتذار يكون
هناك احتامل أكرب بأن يقبل رشيك احلياة اعتذارنا
عندما يأيت علينا الدور لنعتذر.

نكون اسرة ...؟
لماذا ّ
د .حنان أم البنين

ي�تردد يف ِ
�رأت ما فات من
ال بد أن هذا السؤال
نفسك بعد أن ق� َ
َّ
وددت أن أبدأ به ،لكنني َّ
قرب
مقاالت خمتلفة،
فض ُ
ُ
لت أن يكون َ
ِّ
ِّ
يتزوج
هناية هذه السلسلة من املقاالت ،فكر معي ،وفكري معي ،هل َّ
الشاب ألنه يريد اً
فعل تكوين أرسة كاملة ويعمر يف األرض؟ هل
يدرك الشباب والفتيات أهنا مسؤولية عظيمة ،يقول اهلل عز وجل:
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
﴿ َو ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َأزْ َو ً
ح ًة إِ َّن يِف َذلِ َك آَل َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون ﴾ [الروم.]21 :
َب ْين َُك ْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ
لتستمر
ِمن حكمة اهلل تعاىل خلق يف اإلنسان الرغبة يف ال��زواج
َّ
ونظرا الختالف الناس ،وتبا ُين الشخصيات،
احلياة ويبقى النوع؛
ً
ِّ
واختالف األخالقيات ،ف��إن ه��ذا االحتياج ُيؤثر عىل سلوكه؛
فالنكاح عىل ِ
العالقة
كتاب اهلل وسنة نب ِّيه صىل اهلل عليه واله وسلم هو َ
ِ
النقية الطاهرة التي شرُ ِ ع هبا الزواج ،واإلسالم مل ُينكر هذا االحتياج
اً
أصول وحدو ًدا.
الفطري ،بل جعل له
َّ
متهلوا ،فالبيوت ال تقام عىل هذا فقط! البيوت حتتاج إىل املودة
لكن َّ
ِ
واحل��ب؛ ولو عاش الزوجان بال حب وم��ودة ،النطفأت احلياة،
وصارت ُم ِ
وحشة ُمظلمة باردة ،فاحلمد هلل الذي جعل املودة والرمحة
بني الزوجني سب ًبا للسكينة واستقرار البيوت ،فنحن نرى بأعيننا
العالقة بني الزوجني من اللهفة األوىل للقاء ،إىل املودة
كيف
تتحول َ
َّ
معا لسنوات طويلة.
والرمحة ،ويعيشان ً
ِ
والزواج هو ال َّلبِنة األوىل لبناء املجتمع ،نواة األرسة ،واألرسة تقوم
ٍ
ٌ
رشكة بني اثنني اختار ٌّ
واسترشاف
كل منهام اآلخر برضا نفس،
عىل
ملستقبل ومسؤولية ُتل َقى عىل عاتق الزوجني ،ورعاية جيل جديد
�زرع عقيدة التوحيد يف
وتنشئته عىل قواعد اإلس�لام،
ٌ
وم�شروع ل� ِ
ٍ
أنفس َخ َلقها اهلل ُمضغة ثم ع َلقة يف احلالل ،ودروس يومية ُتل ِّقنها
ويرشحها األب هلم يف كل مهسة ولفتة وشاردة وواردة
األم ألبنائها،
ُ
ِ
ٌ
مستمرة ،وهي
تصدر منه ،وراية حيملها جيل من جيل ،ورسالة
َّ
َ
ليكون الزواج
إعالء كلمة اهلل وعبادته ،واإلعامر باسمه يف األرض؛
ً
آخر،
أرضا يزرع فيها املسلم ف ُينبِت ذري ًة صاحلة تؤ ِّدي املهمة يف زمن َ
وهكذا حتى تقوم الساعة.
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النهي عن إشاعة الفاحشة
عن اإلمام الصادق عليه السالم قال« :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله :من قال في مؤمن ما رأته
عز ّ
عيناه ،وسمعته أذناه ،فهو من الذين قال اهلل ّ
يع ا ْل َف ِاح َش ُة ِفي ا َّل ِذ َ
ين يُ ِح ُّب َ
وجل﴿ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ
ون َأ ْن َت ِش َ
ين
يم﴾...
آم ُنوا َل ُه ْم عَ َذ ٌ
َ
اب َأ ِل ٌ

روى عمر بن نعمان الجعفي قال« :كان ألبي عبد اهلل عليه السالم صديق ال يكاد يفارقه ،فقال لغالمه
يومًا :يا ابن الفاعلة ،أين كنت؟ قال :فرفع أبو عبد اهلل يده ّ
فصك بها جبهة نفس���ه ،ثم قال« :س���بحان
أمه ،وقد
اهلل ،تقذف ّ
أن لك ورعًا فإذا ليس لك ورع» .فقال :جعلت فداكّ ،
كنت أرى ّ
مشركة ،فقال عليه السالم:
إن ّ
أمه سندية ِ
أن ّ
«أما علمت ّ
فرق الموت بينهما»
أمة نكاحًا؟! ّ
لكل ّ
تنح عني» ،فما رأيته يمشي معه حتى ّ
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صن لسانك
ّ
«وحق اللسان إكرامه عن الخنا ،وتعويده الخير وترك
قال اإلمام السجاد عليه السالم في رسالة الحقوق
الفضول التي ال فائدة لها ،وال َّبر بالناس وحسن القول فيهم»
عن أبي عبد اهلل الصادق عليه الس�ل�ام قال« :قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لمّ :
يعذب اهلل
اللسان بعذاب ال ّ
يعذب به شيئًا من الجوارح.
بعذاب لم ّ
رب ّ
تعذب به ش���يئًا.فيُ قال له :خرجت منك كلمة فبلغت مش���ارق األرض
عذبتني
فيق���ول :ي���ا ِّ
ٍ
ومغاربها فسفك بها الدم الحرام ،وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرامّ .
وعزتي وجاللي
بعذاب ال ّ
أعذب به شيئًا من جوارحك»
ألعذب ّنك
ٍ
وعن االمام الصادق عليه السالم قالّ :
يفرق بها بين المتحا ّبين ،ويجلب
«وإن من أكبر السحر النميمةّ ،
أشر من
العداوة على المتصافين ،ويس���فك بها الدماء ،ويهدم بها الدور ويكش���ف بها الستور،
َّ
والنمام ُّ
بقدم»
وطىء األرض ٍ
روي عن أمير المؤمنين عليه الس�ل�ام أ ّنه أتاه رجل يس���عى إليه ُ
برج ٍل ،فقال له عليه السالم« :يا فالن
نحن نس���أل عما قلت ،فإن كنت صادقًا مقتناك ،وإن كنت كاذبًا عاقبناك ،وإن شئت أن ُنقيلك أقلناك ،قال:
أقلني يا أمير المؤمنين»
م���ن كتاب الصادق عليه الس�ل�ام إلى عبد اهلل النجاش���ي وال���ي األهواز ،قال له« :إ ّياك والس���عاة وأهل
النمائم ،فال يلتزقن بك أحدٌ منهم ،وال يراك اهلل يومًا وليلة وأنت تقبل منهم صرفًا وال عد ًال ،فيس���خط
اهلل عليك ويهتك سترك»
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النميمة وموبقاتها
الصادق عليه الس�ل�ام قال« :قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وال���ه :أال أنبئكم
روي ع���ن أبي عب���د اهلل َّ
ّ
المفرقون بين
المش���اؤون بالنميم���ة،
بش���راركم؟ قالوا :بلى ،يا رس���ول اهلل ،قال صلى اهلل عليه واله:
ّ
«محرمة الج ّن���ة على العيابين،
���راء ،المعايب»عن اإلمام الباقر عليه الس�ل�ام:
األح ّب���ة ،المبتغ���ون للبُ ِ
ّ
ّ
المشائين بالنميمة» ،ورُ ِوي عن اإلمام الصادق عليه السالم« :ال تقبل في ذي رحمك ،وأهل الرعاية من
حرم اهلل عليه الج ّنة ،وجعل مأواه النار؛ ّ
النمام ش���اهد زور ،وش���ريك إبليس
فإن ّ
أهل بيتك ،قول من ّ
في اإلغراء بين الناس ،فقد قال اهلل تعالى﴿ :يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
آم ُنوا ِإ ْن َج َاء ُك ْم َف ِاس ٌق ِب َنب ٍَإ َف َت َب َّي ُنوا َأ ْن ُت ِصيبُ وا
ين َ
َق ْو ًما ِبجَ َها َل ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا عَ َلى َما َف َع ْل ُت ْم َن ِاد ِم َ
ين﴾
روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أ ّنه قال:
ألحد أن يحدّ ث بحديث يكتمه صاحبه إال بإذنه،
«المجالس باألمانة ،وليس ٍ
إال أن يكون ثقة ،أو ذاكرًا له بخير».

من وص ّية لقمان البنه :
بني من ال يملك لسانه يندم ،ومن يُ كثر المراء يُ شتم ،ومن يدخل مداخل السوء يُ ّتهم ،ومن يُ صاحب
يا ّ
صاحب السوء ال يَسلم ،ومن يُ جالس العلماء يغنم.
بني :ال ّ
تؤخر التوبة ّ
فإن الموت يأتي بغتة.
يا ّ
بن���ي :اجعل غناك في قلبك ،وإذا افتقرت فال تحدّ ث الناس بفقرك فتهون عليهم ،ولكن أس���أل اهلل من
ي���ا
ّ
فضله.
بالش���ر ،أال ترى ّ
بني :كذب من يقول ّ
الشر ال
الش���ر يُ قطع
إن
أن النار ال ُتطفأ بالنار ،ولكن بالماء ،وكذلك ّ
ّ
ّ
يا ّ
يطفأ إ ّلا بالخير.
المبتلى ،وال تمنع المعروف فإ ّنه ذخيرة لك في الدنيا واآلخرة.
بني :ال تشمت بالمصاب ،وال تع ّير ُ
يا ّ
بني :ثالثة تجب مداراتهم :المريض ،والسلطان ،والمرأة .وكن قانعًا تعش غن ّيًا ،وكن م ّتقيًا تكن عزيزًا.
يا ّ
ّ
أحد بل احزن
بني :استعذ باهلل من شرار النساء ،وكن من
خيارهن على حذر .يا ّ
يا ّ
بني :ال تفرح على ظلم ٍ
على ظلم من ظلمته.
بني :الظلم ظلمات ويوم القيامة حس���رات ،وإذا دعتك القدرة على ظلم من هو دونك فاذكر قدرة اهلل
يا ّ
عليك.
ُ
بني :تع ّلم من العلماء ما جهلت ،وع ّلم الناس ما علمت؛ ت ّ
ذكر بذلك في الملكوت.
يا ّ
بن���ي :أغنى الناس من قنع بما ف���ي يديه ،وأفقرهم من مدّ عينيه إلى ما ف���ي أيدي الناس .وعليك يا
ي���ا
ّ
عما في أيدي الناس ،والوثوق بوعد اهلل واسع فيما فرض عليك ،ودع السعي فيما ضمن لك،
بني باليأس ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتوكل على اهلل في كل أمورك يكفيك ،وإذا صليت فصل صالة مودّ ع ّ
تظن أن ال تبقى بعدها أبدًا ،وإ ّياك ما
تعتذر منه ،فإ ّنه ال يُ ع َتذر من خير
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ُيحكى يف قدمي الزمان �إنّ ملك ًا كان يحكم ً
دولة
ً
وا�س��عة جدّ ًا ،و�أراد هذا امللك يف يوم ما ،القيام
برحل��ة تفقد ّي��ة يف �أرج��اء اململك��ة لالط�لاع
عل��ى �أحوال الرعية ،وخ�لال عودته وجد �أنّ
�أقدامه تو ّرمت ب�س��بب امل�شي الكثري يف ّ
الطرق
الوعرة ،ف�أ�ص��در مر�س��وم ًا يق�ض��ي بتغطية كل
ولكن �أحد م�ست�شاريه
�ش��وارع مدينته باجللدّ ،
�أ�ش��ار عليه بر�أي �أف�ضل ،وهو عمل قطعة جلد
قدمي امللك فقط ،فكانت هذه هي
�صغرية حتت
ّ
بداية نعل الأحذية.

ُ
القناعة

ال�ص�ين القدمي��ة� ،أنّ مل��ك ًا �أراد �أن يكافئ �أح��د مواطنيه ،فقال
جاء يف حكم وق�ص���ص ّ
ل��ه ":امتلك من الأر�ض ّ
كل امل�س��احات التي ت�س��تطيع �أن تقطعها �س�ير ًا على قدميك "،
ً
ً
طويلة
م�سافة
ففرح ال ّرجل و�ش��رع مي�ش��ي يف الأر�ض م�سرع ًا ومهروال يف جنون ،و�س��ار
فتع��ب ،وف ّك��ر يف �أن يعود للملك ليمنحه امل�س��احة التي قطعها ،ولك ّن��ه غيرّ ر�أيه ،وق ّرر
ال�سري ليح�صل على املزيد ،و�سار م�سافات �أطول و�أطول ،وف ّكر يف �أن يعود للملك
موا�صلة ّ
ال�سري ليح�صل على املزيد
مكتفي ًا مبا و�صل �إليه ،لك ّنه تر ّدد م ّر ًة �أخرى ،وق ّرر موا�صلة ّ
واملزيدّ .
ظل ال ّرجل ي�سري
وي�س�ير ،ومل يع��د �أب��د ًا،
فقد ّ
�ض��ل طريقه و�ض��اع
يف احلي��اة ،ويق��ال �أ ّن��ه
وق��ع �ص��ريع ًا م��ن ج�� ّراء
الإنه��اك ّ
ال�ش��ديد ،ومل
ميتلك �ش��يئ ًا ،ومل ي�ش��عر
وال�س��عادة،
باالكتف��اء
ّ
لأ ّن��ه مل يع��رف ح��دّ
الكــفاية �أو القناعة.

مشاركات

سحر التفاؤل
الدكتور محمد عبد المحسن

التفاؤل هو أن تقبل عىل احلياة ،ومتلك عين ًا إجيابية ترى املميزات قبل
العيوب ،وتبدي الرضا قبل السخط ،وأن تغري احلزن فرح ًا ،واألمل
راحة ،والفشل جتربة تفتح آفاق النجاح .ليس من التفاؤل حت ًَام أن
تتحول اتكالي ًا ،تنتظر الرزق وأنت كسول ،أو تتوق إىل النجاح وأنت
مقرص ،أو تتمنى السعادة ومسلكك ينال من اآلخرين .التفاؤل له
سحر غري عادي يبث حالة استبشار وإقدام لدى صاحبه .ولذا ،يسعى
إىل إحداث التغيري وبث الفرح والبهجة يف حميط الشخص املتفائل،
وتوجد لديه قوة دفع ذاتية وجذب لآلخرين ألنه مصدر حلالة اهلدوء
والبهجة واإلقبال عىل احلياة ،ال يستسلم أمام الصعاب والعوائق،
يكرر املحاولة ،فطموحه يفوق اإلحباط ،يعيد ترتيب أوراقه وحساباته
وتفكريه ليجد مسار حياته يف حالة تقدم مستمر ،ال يعرف التوقف،
وهو الذي يوجد لنفسه فرص ًا من ظروف هيرب أمامها اآلخرون،
وهذه الطبيعة احليوية والروح املتحركة داخل املتفائل هي التي حتبب
اآلخرين بالبقاء يف رفقته والعيش يف معيته.

إن التفاؤل يكسب الشخص بيئة مرحية تتكون
من حوله ،يصعب تعكريها أو تلويث أجوائها
الصافية ،فاحلياة بالنسبة له حديقة َغناء تتدىل فيها
أنواع عديدة من الورد واألزهار التي تبعث عىل
االرتياح ،وهتدر يف حديقته تلك شالالت املياه
التي ترتاقص يف انسياهبا ،ولذا فاملتفائل شخص
هينأ هب��ذه البيئة التي يتسابق الناس إليها كي
يسعدوا بثرائها املريح نفسي ًا وفكري ًا وجسدي ًا.
وال خيفى أن التفاؤل جيعل صاحبه يشعر بأن
دن��ي��اه تتسع ع�لى ضيقها وق��درت��ه ،تزيد رغم
حمدوديتها ،واحلب تكون له معانيه وفنونه رغم
غيابه عن اآلخرين ،ودورة حياته اليومية متجددة
متغرية ومبهجة رغم رتابتها وتكرارها ،فهو من
يغري الرتابة لتجدد مثرية لبهجة احلياة ،ذلك هو
التفاؤل وتلك هي أحوال املتفائل.
ولنعلم أن زوايا الدنيا املختلفة وتعاقب الليل
والنهار ووجود النور بعد الظلمة وتبديد الفجر
لسواد الليل وبلوغ البحر ملده عىل الشاطئ بعد
ط��ول اجل��زر وب��زوغ اهل�لال واكتامله ب��در ًا بعد
اضمحالله وغيابه ،مجيعها أم���ارات ودالئ��ل
ساقها اهلل سبحانه ،لتقنع اإلنسان الذي يعمل
فكره بأن التفاؤل هو سمة احلياة ،واحلالة الطبيعية
يف ناموسها ،ما يعني أنه ليس أمامه إال التفاؤل
الذي هو مصدر البهجة ورس السعادة ..فهال
عشنا التفاؤل ودخلنا ضمن كوكبة املتفائلني،
فتلك هي احلياة التي ينبغي أن نعيشها يف نفوسنا
ومع من حولنا.

المؤلم في الشارع
ما أن يأخذ قلمي هبمته عىل خط األوراق تراه يفيض أملا
بحربه ويلون أوراق الكتابة بحزنه العميق يكاد احلرب ينطق
بدل الكتابة هلول املوضوع املؤمل فرتى عيون قلمي تنهمر
ببكائها غارقة بدموعها األوراق عن حزن ما لقي يف الشارع
وهذا من املؤسف أن نرى هذا األمل وكيف ال يكون أملا وحزنا
وكيف ال ينهمر احلرب ببكائه عندما ينزل عىل األوراق وهو
يعرب عن يشء أصبح الناس ال تعيه فمن املؤمل وأنت تسري
يف الشارع وترى ام��رأة عجوز انطوى ظهرها منحنيا نحو
األسفل وأمتأل رأسها شيبا وهي جتول يف الشارع ال تعرف
أين جتلس وأين تأخذ قسطا من الراحة لتحط رأسها نائمة

عروبة الخفاجي

لعلها تذهب بحلم بسيط يفرحها بأهنا جالسة يف بيت يأوهيا
كأهنا مل حتصل عىل هذا احللم ،وأين هي واحللم ،وهي ال متلك
لقمة عيش تسد هبا جوعها الذي حطمها واذبلت شفاهها
عطشة  ،أمل يكن هذا اليشء مؤملا؟ أمل حيطم هذا املنظر شغاف
القلب؟ ومن املؤسف إن أغلب هذه احلاالت تسمع بأن هلا
أوالدا وهم قاموا برتكها تائهة تسري يف الطرقات واحلديث
يطول عن هذه احلاالت املؤملة والكثرية فهنالك أطفال حل
هبم اليتم وأصبحوا يتسولون يف الشوارع فهم ال يملكون
بيوتا يسكنون فيها وال لقمة عيش يسدون هبا اجلوع فرتكوا
املدارس وأصبحوا ال يعرفون الدنيا بأفراحها بل بأحزاهنا.
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قصة صانع اللؤلؤ..
ّ
 15عامًا
التحدي
من
ّ
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«ميكوموتو كويتيش» رجل ياباين ،ولد
يف قرية «توبا» لرجل فقري يبيع األرز
املسلوق ..ومنذ طفولته كان يساعد
والده ويقيض هناره يف دفع عربة صغرية
لبيع األرز ..ويف سن الثامنة عرشة عمل
بصيد األسامك والغوص وصيد اللؤلؤ
وبيع األصداف وكان هيوى مجع النادر
منها..
كانت هناك فكرة يف رأس��ه وأسئلة مل
يعرف كيف جييب عليها ..فهو مل يتعلم
ما فيه الكفاية..
يف أح��د األي���ام ذه��ب «ميكوموتو»
إىل أحد أصدقائه من املشتغلني بعلم
«األح��ي��اء املائية» وسأله :مل��اذا يوجد
اللؤلؤ يف القواقع؟! ملاذا يوجد يف بعض
القواقع وبعضها ال يوجد به؟!
أجابه صديقه بأن السبب هو أن بعض
الطفيليات املوجودة يف البحر تتسلل
إىل داخل القوقعة وجترح حلمها الناعم
الضعيف ،فتقوم القوقعة بالدفاع عن
نفسها بأن تعزل هذا اجلسم الغريب عن
طريق إفراز مادة جريية شفافة حتارص
هذا اليشء الغريب الذي تسلل إليها..
هذه املادة اجلريية الفسفورية التي يتم
تكوينها يف عدة سنوات هي اللؤلؤ،
وهذه الطفيليات قد تكون حبة رمل أو
قرشة سمكة أو حرشة صغرية..
ومن يومها وفكرة إنتاج اللؤلؤ بطريقة
صناعية ال تفارق خميلة «ميكوموتو»!!
اً
جسم غري ًبا
قرر «ميكوموتو» أن يدخل
يف كل قوقعة جيدها ،فجمع عد ًدا من
القواقع وفتحها برفق وأدخ��ل فيها
األجسام الغريبة وانتظر عامني وبعد

ذل�������ك
ف��ت��ح��ه��ا
ف���ل���م جي��د
شيئًا ..فقد
مجيعا..
ماتت ً
وحاول من جديد
وه��ب��ت ال��ع��واص��ف
وم��ات��ت ال��ق��واق��ع وخ�سر
ميكوموتو اليشء الكثري ..ولكنه مل
ييأس..
وتعلم من جتاربه التي استغرقت 15
عام ًا أن انخفاض درجة حرارة املاء إىل
أقل من  7درجات مئوية يقتل القواقع،
لذلك جيب نقل القواقع من املاء البارد
إىل املاء الدافئ ،وتعلم أيض ًا أن وضع
عدد كبري من القواقع يف قفص واحد
يقتلها ،فهذه الكثرة ت��ؤدي إىل جوع
القواقع وذبوهلا.
لذلك ح��اول «ميكوموتو» يف املرات
التالية أن يتالىف كل هذه األخطاء .ومع
ذلك كانت القواقع متوت.
ً
ولكن طوال اخلمسة عرش عاما مل تنجح
أي من حماوالته حتى أصيب بفقر مدقع
واهتمه الناس باجلنون ..وحني دب فيه
اليأس قرر العودة لبيع األرز املسلوق..
ولكن زوجته رفضت ه��ذا الرتاجع
وقالت له :سأدفع أنا العربة وتستمر
أنت حتى يظهر اللؤلؤ!!
فكر ميكوموتو أن يمسك قوقعة هبا
لؤلؤة طبيعية ويدرسها ويعرف بالضبط
مكان اللؤلؤة ..وقام بدراسة العديد من
القواقع الطبيعية وعرف متام ًا أين جيب
أن يضع اجلسم الغريب..

و ا كتشف
أن��ه ك��ان يضع اجلسم
ال��غ��ري��ب يف م��ك��ان غري
مناسب ..وقام بعملية زراعة
األج��س��ام الغريبة يف  5000قو قعة
أخرى..
وبعد سنتني ..ذهبت زوجته إىل الشاطئ
حيث أقفاص ال��ق��واق��ع ..وأمسكت
قوقعة وفتحتها ثم رصخت..
لقد وجدت لؤلؤة!! أول لؤلؤة مزروعة
يف اليابان ..وكان ذلك يوم  28سبتمرب
سنة .1859
وأصبح هذا اليوم من كل شهر إجازة
يف كل رشكات ومصانع «ميكوموتو»
ال��ذي اصبح من أث��رى أث��ري��اء العامل
وأصبح أحد الرموز التي حولت اليابان
إىل دولة من أقوى الدول الصناعية.
واستطاع «ميكوموتو» بعد ذلك أن
يتحكم يف شكل ولون حبات اللؤلؤ
وكذلك عددها يف القوقعة الواحدة.
مل يفكر أحد يف طريقة للتحكم يف هذا
اللؤلؤ ..رجل واح��د فكروهو الذي
صمم ونجح ..فكان بذلك أول إنسان
خيرتع اللؤلؤ املزروع!

تنمية بشرية

حقائق تعينك على النجاح

 النجاح حقيقة وليس اًحلم.
 النجاح ال يأيت صدفة. النجاح من صنع يديك وبتعبك. ال ختف مما سيقوله الناس ،فأنت قد اجتزت اخلطوة األوىلللنجاح.
الطيور الرابضة يف األشجار ،ال ختشى انكسار أغصاهنا ،ألهنا ال
ُ
تثق باألغصان ،وإنام بأجنحتها.
 إذا مل تنجح يف أمر ما فاعلم بأن اهلل -سبحانه وتعاىل -يعلم بأنهذا خري لك ،إما ألنك غري مستعد له بعد ،أو ألنك لن تقدر عىل
حتمله اآلن ،أو ألن هناك قادم أفضل لك ،فارض بام كتبه اهلل لك،
وابتسم ،وال تعجز.
 سيصيب النجاح كل الذين امتأل وعيهم بالنجاح وكيفية حتقيقه.أما الفشل فيصيب أولئك الذين يسمحون للفشل دون اكرتاث يف
أن يتملك وعيهم.
تذكر دائام يوم النتيجة ،فتذكرك الدائم له يدفعك إىل النجاح.

كيف تعرف الواثق بنفسه؟
 ال يعجز عن قول ( :ال) . ال يعتذر ممن ال يستحق. عند النقد ال هياجم وال يدافع برسعة. ال يرتدد يف اختاذ القرار. يتواصل برص ًيا مع اآلخرين.يتسول العطف واحلب.
 ال ّ ال يرتدد يف الثناء عىل من حوله. يعتذر مبارشة عند اخلطأ . حيسن الظن اًدائم.

من قوانين الحياة

ان ما من باب يغلق وال نافذة تؤصد وال طريق

ُيسد إال هييئ اهلل بقرب منه ما هو أفضل ،وتبقى

اإلشكالية يف بقائنا يف نفس املكان وإدامة النظر
للنافذة املوصدة وللطريق املسدود.

حقيقة علمية
كشف اساتذة علم الطاقة أننا عىل مدار حياتنا نستمد
طاقة األشياء املحيطة بنا ونعطيها من طاقتنا  ،وحتدث
عملية استبدال الطاقة بطريقة تلقائية وبشكل ال
يستطيع أحد أن يمنعها  ،ولذا علينا دائ ًام أن نختار
األشخاص املحيطني بنا واألماكن التي نذهب إليها
ألهنا تؤثر علينا بشكل كبري  ،ونختار األشياء التي
نستطيع أن نستمد منها الطاقة اإلجيابية وتدفعنا
لتحقيق أهدافنا .
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فروق لغوية

أمثال شعبية

ا ُملتويف  /هو اهلل (اسم فاعل)
ا ُملتوىف /هو اإلنسان (اسم مفعول)
الغضب والسخط :أن الغضب يكون من الصغري عىل
الكبري ومن الكبري عىل الصغري والسخط ال يكون إال
من الكبري عىل الصغري.

عجائب المخلوقات
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* ال ِح َظ ْت برجيلها وال خ��ذت سيد عيل..
يرضب للشخص الذي يرتك ما يف يده طمع ًا يف
احلصول عىل ما هو أفضل منه ،فال حيصل عىل
ما كان يطمع فيه ،وال حيافظ عىل ما كان يف يده،
فيخرس هذا وذاك ،وي��ذوق وبال أمره وعاقبة
طمعه.
�ضرب يف
* بالوجه امراية وبالگفه ساليةُ ..ي
ُ
الشخص الذي يمدحك يف حضورك ،ويذمك
ويقدحك يف غيابك.
* عرس واويهُ ..يرضب يف األمر القصري املدة.
شبه بعرس بنات آوى ،ألهنن يتضابحن (من
هن.
ينقطع
العواء) أمدا قصريا ،ثم
ضباح ّ
ُ
ُ

يصحن ،فقال
فمر بنا عصافري ُ
عن أيب محزة قالُ :ك ّنا مع عيل بن احلسني َّ
عليه السالم :أتدرون ما تقول هذه العصافري؟
فقلنا :ال فقال (عليه السالم) :أما إين ما أقول :إنا نعلم الغيب ولكني
سمعت أيب يقول :سمعت عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني يقول عليه
السالم :إن الطري إذا أصبحت سبحت رهبا و سألته قوت يومها و إن
هذه تسبح رهبا و تسأل قوت يومها.
وعن ابن عباس قال شهدنا أمري املؤمنني (عليه السالم) فإذا نحن بعدة
َ
لنسألك عن ست خصال فإذا
من العجم فسلموا عليه ،وقالوا :جئناك
أنت أخربتنا أمنا وصدقنا وإال كذبنا وجحدنا.
فقال أمري املؤمنني (عليه السالم) :سلوا متفقهني وال تسألوا متعنتني.
والدراج يف
قالوا :أخربنا ما يقول الفرس يف صهيله واحلامر يف هنيقه
ّ
صياحه والقنربة يف صفريها والديك يف نعيقه والضفدع يف نقيقه؟
فقال (عليه السالم) :إذا التقى اجلمعان ومشى الرجال إىل الرجال
بالسيوف يرفع الفرس رأسه فيقول سبحان امللك القدوس ،ويقول
احل�مار يف هنيقه :اللهم العن العشارين ،ويقول الديك يف نعيقه:
باألسحار أذكروا اهلل يا غافلني؛ ويقول الضفدع يف نقيقه :سبحان
الدراج يف صياحه :الرمحن عىل العرش
املعبود يف جلج البحار ،ويقول ّ
استوى؛ والقنربة يف صفريها :اللهم العن مبغيض آل حممد.
قالوا أمنا وصدقنا وما عىل وجه األرض من هو أعلم منك.

صور نادرة آلية اهلل العظمى السید محمد تقي الخوانساري
ويظهر في صورة آية اهلل العظمى السيد الكاشاني

قصة الجود
ّ

جرة فارغة ذاهب ًا
استدعى احد اخللفاء شعراء مرص ،فصادفهم شاعر فقري بيده ّ
إىل البحر ليمألها ماء فرافقهم إىل أن وصلوا إىل دار اخلالفة ،فبالغ اخلليفة يف
إكرامهم واإلنعام عليهم ،مّ
الرثة
ولا رأى الرجل
واجلرة عىل كتفه ونظر إىل ثيابه ّ
ّ
قال:
من أنت؟ وما حاجتك؟
فأنشد الرجل:
القوم شدوا رحاهلم
رأيت
وملا ُ
َ
إىل بح ِرك َّ
أتيت بِجرت
الطامي ُ
فقال اخلليفة :
امألوا له ا ّ
جلرة ذهب ًا ّ
وفضة.
فحسده بعض احلارضين وقالوا للخليفة:
وضيعه...
هذا فقري جمنون ال يعرف قيمة هذا املال ،ور ّبام أتلفه ّ
فقال اخلليفة:
ففرق املال
هو ماله يفعل به ما يشاءُ ،
جرته ذهب ًا ،وخرج إىل الباب ّ
فملئت له ّ
جلميع الفقراء ،وبلغ اخلليفة ذلك ،فاستدعاه وسأله عىل ذلك فقال:
اخليين نجود
اخليون بامهلم ونحن بامل رّ
جيود علينا رّ
مرات ،وقال:
جر ُته عرش ّ
فأعجب اخلليفة بجوابه ،وأمر أن تمُ أل ّ
احلسنة بعرش أمثاهلا
فأنشد الفقري هذه األبيات الشعرية ،وهي بحسب املؤرخني تعود لإلمام الشافعي:
اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻬﺑﻢ  --ﻭﺍﻟﻌﺮﺴ ﻭﺍﻟﻴﺮﺴ أﻭﻗﺎﺕ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻭأﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﻮﺭى ﺭﺟﻞ --تقىض عىل ﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ حاجات
ﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ ﻳﺪ ﺍﻤﻟﻌﺮوﻑ ﻋﻦ أﺣــﺪ  --ﻣـﺎ ﺩﻣـﺖ ﺗـﻘﺪﺭ ﻭﺍألﻳـﺎﻡ ﺗـــﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﺫﻛﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻪﻠﻟ إﺫ ﺟﻌﻠﺖ  --إﻟﻴﻚ ﻻ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟـــﺎﺕ
أموات
ﻓﺎﻤﺕ ﻗﻮﻡ ﻭﻣﺎ ﻣــﺎﺗﺖ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ  --ﻭﻋﺎﺵ ﻗﻮﻡ ﻭﻫﻢ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ُ

علي (عليه السالم) والرأي اآلخر

طرائف جحا

قيل جلحاِ :عدْ لنا املجانني يف هذه
القرية.

ف��ق��ال :ه��ذا ي��ط��ول يب؛ ولكني
استطيع بسهولة أن اع��دَّ لكم

العقالء!.

ويف ذات هنا ٍر ،كان جحا ُّ
يدق وتد ًا

يف حائط له ..وكان وراء احلائط
حظرية دواب تعود جلاره فانخرق

احلائط ..وعندما رأى جحا من
ال وبغا ً
خالل الثقب خي ً
ال ،اخذ

جيري إىل زوجته فرحا وقال هلا:
تعايل وانظري ..فقد وجدت كنز ًا

من البهائم!.

* (شخصية فريدة متألقة شاعر ومؤمن ونبيل وقديس ,حكمته كالنسيم الذي
يتنفسه كل انسان ،فهي اخالقية وانسانية ,منذ تولده واىل وفاته ،كان حكيام مجع
تالميذه وناداهم بإخويت واحبائي ,حقا كان هارون املتجدد صدّ يق النبي موسى،
كام وصفه النبي حممد ص) (ادوارد جيبون  -مؤرخ إنجليزي).
خالطه وجالسه ,وكونه
* (بذكائه املتألق ,وعطفه ,وتأثريه الساحر يف حياة
حنانمنناظم
موضع ثقة صحبه وجمتمعه ,مذ كان فتى صغري السن وهو يبذل وجيود بروحه
ً
رئتي عذبا كنسامت الفجر؛
حكمبنور
األرض
رشق فيه
الذي ُت
ذلك اليوم
وحبه للدفاع عن النبي حممد يف
نصف
وبسيط,
متواضع
السمحاء,
ورسالته
رهبا ،سيدخل اهلواء ّ
بالسوط)سترُ( سري ُ
حول املوعود بكل هلفة واشتياق ،أبتسم يف محُ ياه
مسترشق سأحلق
كالفراشات،
روحي
و
اسكتلندي).
موير -
فرفويليام
العامل االسالمي باخلري ال
ال بعودتك ،اه ً
وأر ّد ُد :موالي لقد عدت!؛ أه ً
ْ
بعودتك.
ال
* (مجرة النار احلارقة كان النبي حممد وعيل بن ايب طالب ،وما يستطيع الناس
حتمل هذا) (دانتي شاعر إيطايل من فلورنسا).

بعودت ْك
أه ًال
ِ
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مركز الوارث
لطب وجراحة الفم واالسنان

تركيب السن الثابت  60الف

قلع السن  15الف

تنظيف كل جلسة  10الف

حشوة سيراميك ضوئية  35الف

حشوة عصب  75الف

• الفحص مجاناً

اضافة كرستالة للسن  35الف
تحنيط العصب  60الف
قلع سن الطفل  7االف
حشوة بالتين  30الف
تقويم االسنان المتحركة  300الف
تبييض االسنان بالليزر  100الف

اوقات الدوام من الساعة  8صباحاً اىل  8مسا ًء

سن زاركون  150الف
قلع جراحي  30الف
تركيب السن المتحرك  35الف
ضحكة هوليود لكل سن  175الف
تقويم االسنان الثابت  750الف
تحفيز اللثة بالليزر  10الف

عملية قطع ذروة السن  100الف

تركيب الفك المتحرك  250الف
ولكلى الفكين  500الف

زراعة السن الفرنسي  450الف

• املركز يعمل بنظام األقساط
• معالجة االيتام مجاناً

07832141899
07802686297
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