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َ
فرعون برشيد
وما أمر

عندما يئس االمام احلسني عليه السالم من جيوش بني أمية يوم العارش من حمرم قال قولته
الرائعة فكونوا احرارا يف دنياكم  ،فاالستقامة والعدالة وعدم اخلضوع للغري من اهم مقومات
املسؤول الناجح  ،فالراي الذي ال ينطلق من صميم املسؤول ال يؤخذ به ألنه إما عن هوى او
تبع ألجندة اخرى  ،وهذه التبعية تعني اخلضوع والذلة للغري ممن لدهيم اهداف سيئة بالبلد ،
وما جيري يف البلد اليوم نأمل ان يتم جتاوزه بحلول عراقية وطنية ختشى عىل البلد وشعبه ال
ان يتبعوا اوامر فرعونية كان هلا االثر السيئ عىل العراق طوال مخس عرشة سنة .
التجاذبات االخرية بخصوص االنتخابات وقرارات املحكمة االحتادية نأمل من الكل  ،الكتل
واملواطنني واالهم االعالم التعامل بإجيابية ومعاجلة اجلراح وبأقرص وقت حتى نصل اىل بر
االمان  ،فاآلثار السلبية ألي عمل سلبي يتحمل وزره املواطن بالدرجة االوىل  ،فامر فرعون
ليس برشيد ( وما امر فرعون برشيد)
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حكمة العدد..
قال اإلمام الرضا
)عليه السالم(

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

تفسيرالسورة
(  ) 1طسم  ،القمي قال طسم هو من حروف اسم اهلل األعظم.
(  ) 2تلك آيات الكتاب املبني.
(  ) 3لعلك قاتل نفسك اال يكونوا مؤمنني.
(  ) 4ان نش��أ ننزل عليهم من السامء آية داللة ملجأة إىل االيامن وبلية قارسة
علي��ه فظلت أعناقهم هل��ا خاضعني منقادين ،وجاء يف ال��كايف عن الصادق
عليه السالم ان القائم عليه السالم ال يقوم حتى ينادي مناد من السامء تسمع
الفتاة يف خدرها ويسمعه أهل املرشق واملغرب وفيه نزلت هذه اآلية ان نشأ
ننزل اآلية.
(  ) 5وما يأتيهم من ذكر من الرمحن يوحيه إىل نبيه صىل اهلل عليه وآله جمدد
انزاله اال جددوا اعراضا وارصارا عىل ما كانوا عليه.
(  ) 6فق��د كذب��وا بالذكر بعد اعراضهم وامعن��وا يف تكذيبه بحيث أدى هبم
إىل االس��تهزاء فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزؤن من أنه كان حقا أم باطال
وكان حقيقا بان يصدق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف امره.
(  ) 7أومل ينظ��روا إىل عجائ��ب االرض ك��م أنبتنا فيها م��ن كل زوج صنف
كريم حممود كثري املنفعة.
(  ) 8ان يف ذلك آلية عىل أن منبتها تام القدرة واحلكمة سابغ النعمة والرمحة
وما كان أكثرهم مؤمنني.
(  ) 9وان رب��ك هلو العزي��ز الغالب القادر عىل االنتقام م��ن الكفرة الرحيم
حيث أمهلهم.
(  ) 10وإذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظاملني بالكفر واالستعباد بني
إرسائيل وذبح أوالدهم.

أخبار

ومتابعات

•معهد االم��ام الحسين للمكفوفين يعلن عن بدء التسجيل مجانًا لكل المراحل
المسرع واليافعين ومحو األمية للسنة الدراسية 2019 - 2018
االبتدائية والتعليم
ّ

• (حيدر العبادي) رئيس الوزراء العراقي:
أن االرهابيين ينفذون محاوالت مستميتة الختراق
الحدود العراقية للقيام بأعمال ارهابية وقواتنا
االمنية تقوم بعمليات استباقية لمالحقتهم...

ّ
يوجه خطابًا معنويًا لمجاهدي
آمر لواء علي االكبر
فوج مالك األشتر المتواجدين على حدود كربالء

وجه قائد عمليات حمور الفرات االوسط للحشد الشعبي وآمر لواء عيل االكرب
ّ
اللواء (عيل احلمداين) خطابا معنويا اىل جماهدي فوج مالك االشرت املاسكني
للحدود الغربية ملحافظة كربالء املقدسة .مطالبا املجاهدين بان يتحدوا مع ابناء
القوات املسلحة كام يتحدون مع انفسهم ،اضافة اىل مشاركتهم يف املأكل وامللبس
واملرشب.
وجه احلمداين ابطال اللواء بان يكونوا يف جهادهم مضحني إلخوهتم يف
كام ّ
القوات املسلحة وأبناء العراق ومقدساته ،وراعني لذوي الشهداء واجلرحى،
مؤكدا ان اللواء انطلق بجهاده املقدس ولن ينتهي بتحرير االرض فقط بل باحلفاظ
عىل ارواح العراقيني اينام اقتضت الرضورة .

العتبة الحسينية المقدسة تطلق فعاليات جائزة كربالء الوطنية للقرآن الكريم

اطلق قسم دار القران الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة املرحلة التمهيدية جائزة كربالء الوطنية
للقرآن الكريم األوىل يف احلفظ والتالوة والتفسري التي تقيمها دار القرآن الكريم يف العتبة
احلسينية املقدسة 6 ،شوال  1439هــ يف بناية دار القرآن .اكد ذلك الشيخ حسن املنصوري
مدير دار القرآن ،مضيفا ان جائزة كربالء الوطنية للقرآن الكريم تتميز عن باقي املسابقات
بإقامتها عىل مرحلتني ،املرحلة التمهيدية ففي فقرة التالوة يتم إرسال مقاطع الصوت من قبل
القراء املشاركني ليتم اختيار أفضل( )20قارئا بإرشاف جلنة حتكيم ،أما فقرتا احلفظ والتفسري
تقام بشكل حضوري من خالل االختبار التحريري واإلجابة عىل ( )50سؤاال قرآنيا يف ()100
دقيقة لكل اختصاص .موضحا ان فقرة احلفظ ختص احلفظة لكل القرآن من الذكور وفقرة
التفسري تكون لألجزاء الثالثة األخرية وباعتامد تفسريي األمثل وجممع البيان.

باألرقام

• ( ) ١٦دولة عربية وأجنبية تشارك في فعاليات مهرجان السفير الثقافي الثامن
في رحاب مسجد الكوفة المعظم..

( ) 9788مقعدا للدراسات العليا يتنافس عليها طلبة
الجامعات العراقية للعام الدراسي ...2019 - 2018
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• ( ) 400كتاب تأريخي تعود ألكثر من(  ) 100عام سرقها
عناصر تنظيم (داعش) االجرامي من مكتبة قضاء عنه..

• الوقف الشيعي يعلن مشاركة مئات الطلبة في أداء
االمتحانات الوزارية للمرحلة اإلعدادية في مدارس التعليم
الديني للعام الدراسي (.)2018-2017

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجهود جامعة
وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في اقامة االسبوع
التثقيفي االول لجودة التعليم العالي.

•(كاثرين شكدام) كاتبة في صحيفة واشنطن بوست االمريكية :
ان فتوى الدفاع الكفائي التي صدرت من المرجع االعلى السيد
السيستاني وحدت العراقيين بكافة مذاهبهم وقومياتهم للدفاع
عن وطنهم ،وأفشلت ممارسات (داعش) التي انتهكت كل القيم
االنسانية.

ُ
المقدسة ُتطلق جائزة أفضل
العتبة الع ّباسية
ّ
الطب والهندسة
تخرج لطلبة ك ّليات
ّ
مشروع ّ

مركز حكايتي  ..اضخم مشروع تنموي
أليتام العراق تنش����ئه مؤسسة العين
في النجف االشرف
نجحت مؤسسة العني التي حتظى برعاية املرجعية الدينية العليا
يف بناء اضخم مركز تنموي ليتامى العراق يف النجف االرشف
حتت عنوان (مركز حكايتي)،أكد ذلك مسؤول قسم االعالم يف
املؤسسة,مضيفا أن عملية انشاء مركز حكايتي عىل ارض مساحتها
( )1350مرتا مربعا يف النجف االرشف قام هبا اجلهد اهلنديس
للعني ،مبينا ان م�شروع مركز حكايتي يندرج ضمن مشاريع
الصدقة اجلارية الثالثة والعرشين املتنوعة  ,والتي استحدثتها
املؤسسة بمسامهات املتضامنني معها من داخل العراق وخارجه،
مشريا اىل ان مؤسسة العني حتتضن اكثر من ( )57الفا من أبناء
الشهداء واملتوفني وضحايا اإلره��اب ,وتؤمن هلم مبالغ شهرية
ومساعدات عينية ,باإلضافة اىل خدمات صحية وتعليمية وتنموية
شاملة ,زيادة عىل توفري املأوى املناسب للعوائل األشد فقر ًا.
جتدر اإلشارة اىل ان املؤسسة بارشت أنشطة الرعاية االجتامعية
منذ عام ( ,)2006وهي حاصلة عىل الصفة االستشارية اخلاصة من
املجلس االقتصادي االجتامعي التابع لألمم املتحدة .

اطلقت العتبة العباسية املقدسة جائزة افضل مرشوع
خترج يقدمه طالب كليات الطب واهلندسة والذي يشمل
الكليات االهلية واحلكومية ،للعام الدرايس (- 2017
األولية للك ّليات ،وذلك
 )2018وملرحلة الدراسات
ّ
فعاليات وأنشطة م�شروع فتية الكفيل الوطني
ضمن
ّ
وبالتنسيق ومساعدة رئاسات اجلامعات ومدير ّية البحث
والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث والعلمي.
اجلامعية
وقال(ماهر خالد املياحي) مسؤول وحدة األنشطة
ّ
يف العتبة املقدّ سة :تأيت من أجل املسامهة يف دعم املشاريع
العلمية ،لتكون
وأفكارها الواعدة وتشجيع املواهب
ّ
حافز ًا فاع ً
ال لتوجيه الطلبة نحو البحث العلمي واالبتكار
إمكانية ترمجته عىل
يب مع
لتأسيس مشاريع يكون هلا أثر إجيا ّ
ّ
أرض الواقع وتسليط الضوء عليها،مضيفا ّ
إن العمل عىل
إقامة هذه املسابقة قد ابتدئ منذ مدّ ة ليست بالقصرية ،وقد
أجرينا عدّ ة لقاءات واجتامعات مع اجلامعات إضاف ًة هليئة
البحث والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ٍ
ّ
علمية لتقييم املشاريع التي
جلنة
متخض عنها تشكيل
ّ
ستشرتك لن َْيل جوائز املسابقة ،والتي س ُتعلن يوم افتتاحها
وتستمر ليومني ،وذلك عىل قاعة
يف (27حزيران 2018م)
ّ
العباسية املقدّ سة.
جامعة العميد التابعة للعتبة ّ
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غم الوعيد والشوق للموعود
الخوف من ّ
جيب أن تكون هنالك قضية مركزية يف حياتنا،
وهي أن عىل اإلنسان أن يلجأ دائ ًام إىل رمحة
اهلل تعاىل ،ويعمل لرمحته ،فيعمل عم ً
ال حتى
تشمله هذه الرمحة ،بنا ًء عىل هذا ،فالفقرات
املاضية واآلتية وجزيئيات من هنا وهنالك
كانت ألن نتجنب الوقوع خ��ارج رمح��ة اهلل
تعاىل ،ونبقى دائ ًام حتت ساحتِها.
من مجلة ما وصلنا إليه ،قول اإلمام السجاد
(عليه السالم)« :اللهم صلِ عىل حممد وآله،
َ
غم الوعيد ،والشوق ثواب
وارزقني
خوف ّ
املوعود ،ح ّتى أجد لذة ما أدع��وه لك وكآبة
منه» ،هذا املقطع من املقاطع
ما أستجري بك ُ
البليغة ونقف عنده ،لتصوير ما نحتاج إليه،
وهنا نالحظ أن هنالك وعدا من اهلل وهنالك
وعيد ،واألمر واضح ونذكره للزيادة يف البيان
يتوعدنا وهذا
فالوعيد عىل املخالفة ،واهلل تعاىل ّ
الوعيد يكون عىل املخالفة ،اإلنسان إذا خالف
جهة معينة وقانون ًا معين ًا ،فالشخص الذي
يضع العقوبة البدّ أن يكون قادر ًا عىل العقوبة،
ح ّتى يتم غرض الوعيد ،ف��إذا كان شخص
مث ً
ال غري قادر عىل إنجاز وعده فال قيمة له،
وعدو هيدد عدوه أنك إذا فعلت كذا سأفعل
ك��ذا ..وهذا صاحب الوعيد ال قدرة له عىل
تنفيذ ما هدد به فال قيمة هلذا الوعيد ،فالوعيد
باإلضافة إىل أنه هتديد عىل املخالفة رضب نار
أو عقوبة ما شئت فعبرّ وهتديد وتنفيذ ما هدّ د
وعده بذلك ،وهذا القادر عىل التنفيذ إذا مل
وما ّ
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ين ّفذ وعيده ال منقص َة فيه ،ملاذا؟ ألنه قادر عىل
أن يعاقب لكنه مل يعاقب ،م ّن ًة وفض ً
ال ورمح ًة،
أم��ا الوعد فيكون عىل يشء حمبب وجائزة
وفعل حسن ،والبد ايض ًا ملن أوعد أن يكون
َ
لولدك إذا
قادر ًا عىل تنفيذ هذا الوعد ،فتقول
حفظت السورة الفالنية َ
فلك ع ّ
يل كذا ،وحفظ
السورة أمر حمبب وأنت تعده عىل يشء أيض ًا
حمبب ،وأنت البد أن تكون قادر ًا عىل ذلك،
ّ
فإذا فعلت ونفذ ما أردت له ،ال حيق لك أن
تتخلىّ عن تنفيذ وع� ِ
�دك اخالقي ًا غري حمبب،
أما إذا كنت عازم ًا عىل التخليّ فهذا يدخل يف
الكذب.
اهلل تبارك وتعاىل ال يناسبه بمقتىض الرمحة أال
ينفذ وعده ،وهذه الفضيلة وهي عدم اإلخالل
بوعده هي ايض ًا ال يلزم بتنفيذ وعيده ،فهو ال
ِ
وعيده ،اهلل
يتخىل عن وعده وال يلزم بتنفيذ
تعاىل رمح ُت ُه سبقت الغضب ،والوعيد ناشئ
من الغضب ،واهلل تعاىل يريد من املؤمن أن
يفعل كذا ومل يفعل ،فاستحقّ غضب اهلل تعاىل
وعقوبته ،استحقاق العقوبة يشء والعقوبة
فع ً
ال يشء آخر ،فليس كل من استحق العقوبة
يعاقب ،وإنّ�ما بعض من يستحق العقوبة اهلل
تعاىل يدركه برمحته.
اإلمام (عليه السالم) هنا قد بني ذلك ،ونبني
هنا يف حديثنا قبل مرحلة العفو والعقوبة،
وإن�ما نتحدث بالوضع الطبيعي وهو وضع
االستحقاقات ،ف�ماذا ي��ق��ول؟ ..ال شك أن

هنالك مرغبات من العمل الصحيح ومنفرات
من العمل القبيح ،واإلنسان عندما يستعرض
وصايا األنبياء وال��ق��رآن الكريم جيد هنالك
مرغبات لعمل الرب ،حيث فتح اهلل هلم أبواب
الرمحة ،والذين كفروا ـ والعياذ باهلل ـ فاهلل تعاىل
أراهم صور ًا ووعيد ًا إىل العقاب ،ونحن يف هذه
أشجع نفيس ـ عىل الرب والعمل
املرحلة كيف ـ ّ
الصالح ،وكيف أهنى نفيس عن العمل اليسء،
َ
غم الوعيد) ،وقد
اإلمام أراد( :ارزقني
خوف ّ
ذكرنا سابق ًا يف خدمتكم أن الرزق ليس دائ ًام
نتعود بقولنا اللهم ارزق فالن ًا ،ويف
باملال ،فنحن ّ
أذهاننا أن متع ّلق الرزق هو املال ،وقلنا أن هذه
املعلومة غري صحيحة فاملال بعض الرزق ،هنا
اإلمام يعبرّ عن اخلوف بأنه رزق ،قال وارزقني
غم الوعيد ..والوعيد كام قلنا «النار»،
خوف ّ
واهلل بتهديده ووع��ي��ده أن يدخلون جهنم،
وبعض أوصاف النار يذكرها القرآن الكريم،
وهذه النار يشء خيتلف عن نار الدنيا ،إذ تقول
هل من مزيد؟! ،وظيفتها العقوبة ،فاإلنسان
عندما يلتفت يكون مغموما ومتأثر ًا وخياف،
حقيقي ،يمر به
وه��ذا اخل��وف قلنا أنه خوف
ّ
النبي وال��ويص واملؤمن والكافر ،اخلوف من
ُّ
الغرائز حاله حال اجلوع والعطش خيتلف عن
النبي خياف
اجلبن الذي هو رذيلة من الرذائلّ ،
وال جيب ،وال��ويص خياف وال جيبن ،هنا هذا
اخلوف يف هذه احلالة التي تنتاب اإلنسان من
يشء مهول ،واإلمام (عليه السالم) يدعو اهلل أن
َ
اخلوف ،اي اإلمام يريد أن خياف ويدعو
يرزقه
اهلل أن يرزقه اخل��وف ،ف��إذن اخل��وف من الغم
والوعيد هذا رزق ..وهذا من مجيل التعبري،
أن اللهم ارزقني اخل� َ
�وف من النار والعقوبة،

واخل��وف َ
منك ،كام قلنا يف
بعض مرة واخلوف من عدل
نحن ال نتمنى أن اهلل
اهلل تعاىلُ ،
تعاىل يعاملنا بعدله ،ألننا سنكون من
اخلارسين ،وإنام يعاملنا بفضله ورمحته ،اذن
اإلمام يطلب الرزق ويتمناه ،وهو اخلوف من
غم الوعيد ،وهذا أو ً
ال.
ّ
َ
(ش��وق ث��واب امل��وع��ود) ،نالحظ هذه
ثاني ًا:
املقابلة ما بني اخلوف والشوق ،تقول أنا خائف
من ك��ذا وأن��ا مشتاق إىل ك��ذا ..ف��اإلم��ام كال
األمرين يطلبهام ،يطلب رزق اخلوف ورزق
الشوق ،اي اخل��وف من الوعيد والشوق إىل
املوعود ،ثم يبني اإلمام النكتة من هذا الطلب
وكالمه مهم جد ًا ،حيث يبينّ أن هذا رزق ،بأن
اإلنسان يتصدّ ى ألن يطلب من اهلل تعاىل اليشء
النافع ،مث ً
ال اإلنسان يطلب التوفيق لقضاء ليلة
القدر وانقضت واحلمد هلل تعاىل وتقبل اهلل منا
ومنكم ،ويف زم��ان معني ومكان معني ،فامذا
يطلب ..الدعاء أدب وفن ،ويعرف اإلنسان
ماذا يدعو ،واإلمام (عليه السالم) عندما يدعو
أن يا إهلي ارزقني اخلوف والشوق ،إذا ُرزق
اإلنسان اخلوف يبقى معه وكذلك الشوق ،ما
هو األثر عىل هذا الرزق؟
اإلنسان يرزق مال حتى يرصفه ،وحتى يوسع
عىل عياله وأث��ر امل��ال بائن ،فيشرتي ويأكل
ويلبس ،واألث��ر واضح ج��د ًا ،اآلن ما هو أثر
هذا الرزق وهو اخلوف؟! وما هو أثر الشوق!،
ورزق
ورزق فالن اخلوفُ ،
واهلل تعاىل استجاب ُ
الشوق ،فالبد من وجود أثر وهذه أمور مالزمة،
فهذا خائف من ومشتاق إىل..
Ahrarweekly
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ُ
السيد الصافي يستعرض ثالث آيات شريفة من سورة فصلت
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في / 7شوال1439 /هـ الموافق 2018/6/22م  :تحدث قائ ً
ال:

اخويت اخوايت بني فرتة وأخرى نستعرض
بعض اآلي��ات القرآنية الرشيفة لتسليط
الضوء عىل بعض احل��االت التي يمر هبا
االنسان ،وإجياد ايض ًا احللول هلا بقدر ما
يسمح به الوقت.
يف س��ورة فصلت استعرض ثالث آيات
رشيفة ثم نرجع نستظهر منها بعض ما
نستفيد منه ،قال اهلل تبارك وتعاىل ( :ال
ان ِم ْن ُد َع� ِ
إلن َْس ُ
َي ْس َأ ُم ا ِ
�اء الخْ َ � ِْي�رْ َوإِ ْن َم َّس ُه
ُوس َقن ٌ
ح ًة
ُوط (َ )49و َلئِ ْن َأ َذ ْقنَا ُه َر مْ َ
الشرَّ ُّ َف َيئ ٌ
َ
َ
َ
ِم َّنا ِم ْن َب ْع ِد ضرَ َّ ا َء َم َّس ْت ُه ل َي ُقول َّن َهذا ليِ َو َما
َ
اع َة َقائِ َم ًة َو َلئِ ْن ُر ِج ْع ُت إِلىَ َربيِّ إِ َّن
الس َ
أ ُظ ُّن َّ
ين َك َف ُروا بِ اَم
ليِ ِع ْندَ ُه َل ْل ُح ْسنَى َف َل ُن َن ِّبئ ََّن ا َّل ِذ َ
اب َغ ِل ٍ
َع ِم ُلوا َو َلن ُِذي َق َّن ُه ْم ِم ْن َع َذ ٍ
يظ ()50
إلن َْس ِ
َوإِ َذا َأن َْع ْمنَا َعلىَ ا ِ
ان َأ ْع َ��ر َ
ض َو َنأى
بِ َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّس ُه الشرَّ ُّ َف ُذو ُد َع ٍ
اء َع ِر ٍ
يض
(.)51
أص��ل القضية التي تتناول ه��ذه اآلي��ات
ال�شري��ف��ة ه��ي إن االن��س��ان يفقد حالة
التوازن ،وطبع ًا اخواين كثري ما يكون كل
م ّنا يفقد حالة ال��ت��وازن ،واالن��س��ان يمر
بحالة عرس وحالة ُيرس ،وهذه احلاالت
عندما متر نجد ان البعض ال يستفيد منها
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استفادة للرجوع اىل حالة التوازن ،وانام
يبقى دائ ًام قلق ًا ..يبقى دائ ًام مهزوز ًا ..يبقى
دائ ًام يحُ ب مصلحته الشخصية ،بل يدافع
عنها دفاع ًا مستميت ًا ،وإن تأذى من تأذى
من اآلخرين.
الحظوا ارضب مثال ً بسيط ًا..
اآلن مسألة احلصار واملقصود باحلصار
االقتصادي ،متر بالشعوب وعموم الناس
ان يحُ ارص هذا املجتمع او الشعب لسبب
او آلخ��ر وان��ا ال احت��دث ع��ن االسباب
وانام احتدث عن احلال ،فعندما يمر بحالة
احلصار يدعو اهلل تبارك وتعاىل ،ويسعى
بكل ما أويت من قوة حتى ُترفع عنه هذه
احلالة ،ويف هذه االثناء حي��اول ان ُيقنن
ويقتصد بعموم مرصوفاته ،جتد ُه ال ُيبذر،
جت��ده ق��د يتشارك م��ع صاحبه م��ن أجل
اخلروج من األزم��ة ،بمجرد ان اهلل تعاىل
تعود
يفتح عليه؛ رج��ع اىل م��ا ك��ان ق��د ّ
عليه قبل احلصار ..مبذر ًا ،تارك ًا جلميع
الترصفات التي فيها مشاركة مع الغري يف
املواساة ،ويحُ ب ان يقدم مصلحة نفسه ألنه
ّ
متكن.
انسان يمرض يرجع اىل فطرته واىل ر ّبه

ويبدأ ُيعطي أيامنا ووع��ودا ملجرد ان اهلل
يمن عليه بالشفاء؛ سيكون انسان ًا
تعاىل ّ
من عليه بالشفاء لكنه يبقى
سو ّي ًا ،اهلل تعاىل ّ
يوما او يومني ثم يرجع اىل تلك احلالة التي
كان عليها بل قد يكون أشدّ ..
انسان ُيسجن لسبب أو آلخر ..كان يميش
عىل االرض مرح ًا كان عندما يميش ال
ُيطيقه أحد كأنه إل� ٌ�ه ..وجتده يظلم هذا،
ويتجاوز عىل ه��ذا ،بمجرد ان ُيسجن
يرجع اىل فطرته واىل سالمة هذه الفطرة
ويبدأ ُيعيد النظر يف سلوكه ،ويبدأ وعود ًا
ما شاء اهلل ..بمجرد ان خيرج ايض ًا يبقى
يوما او يومني او اسبوعا ثم يرجع اىل تلك
احلالة..
حالة التوازن تنفقد عند االنسان ألن هناك
حالة من الغرور ال يقوى عىل جماهبتها
وحالة من األنفة ال يقوى عىل جماهبتها..
وحالة من التكرب يرى نفسه يف عامل آخر
غري االخرين ..اهلل يريه حقيقة وضعه يف
الدنيا ..تبدّ ل االطوار عىل االنسان اخواين
نافع جد ًا ..حينام يرى تقلبات احلياة عليه.
الزهراء (عليها السالم) عندما خطبت ماذا
قالت هلم ( :ختافون ان يتخطفكم الطري)،

الحظوا البد ان ال تنسوا املايض ،االنسان
االن غني وقد كان فقري ًا ،ال تنسى ما ُكنت
عليه ،كان سياسي ًا مطارد ًا خياف من رائحة
الظامل ،اآلن اهلل تعاىل مك ّن ُه ال تنسى ما كنت
عليه ،انسان نكرة ،اهلل تعاىل جيعله يف صف
َ
يسلبك،
تنس اهلل الذي أعطاك..
آخر ال َ
ِ
وبالشكر تدوم النعم ،ال يتصور االنسان
ان احلال هو احلال بالعكس (دوام احلال
من ا ُملحال).
الب��د االنسان ان ي ّتعظ يقول اهلل تبارك
ان ِم ْن ُد َع ِ
إلن َْس ُ
وتعاىل( :ال َي ْس َأ ُم ا ِ
اء الخْ َ يرْ ِ
ُوس َقن ٌ
ُوط) عىل االنسان
َوإِ ْن َم َّس ُه الشرَّ ُّ َف َيئ ٌ
ان ال يسأم من طلب اخلري ،يبقى دائ ًام ال
يكل وال ّ
ّ
يمل هذا امر شخيص يعود له،
الح��ظ��وا مصلحته الشخصية ال يسأم
منها ،يبدأ ما ً
ال ُله جاه ًا ُله ك ّل ُه له ال يسأم
مس ُه الرش سجن مرض فقر
ُ
منه ..وإن ّ
فتجده انسانا آخر يؤوس قنوط ليس له
أي أمل ألن حدّ ه ُ حمدود ..عقله يف طور
نفسه يرى اخلري بنفسه ويرى الرش بنفسه
ال ي��رى اآلخ���ر ..عندما يقول مصلحة
متر من
شخصية يرى االمور كلها البد ان ّ
خالله ،اذا هو بخري يعني املصلحة العامة
بخري ،اذا هو يف رش يعني املصلحة العامة
يف رش ..وه��ذا ليس مرض ًا بل من أقبح
االم��راض ،االنسان ال يرى وان رأى يف
أفضل احلاالت يرى بعني واحدة..
َ
َ
(و َلئِ ْن أذ ْقنَا ُه
ثم يقول اهلل تبارك وتعاىلَ :
ح ًة ِم َّنا ِم ْن َب ْع ِد ضرَ َّ ا َء َم َّس ْت ُه َل َي ُقو َل َّن َهذاَ
َر مْ َ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ً
اعة قائ َمة).
الس َ
ليِ َو َما أظ ُّن َّ
يمر هبذا الظرف ،اهلل تعاىل
اعتقد كل م ّنا ّ
ويفرج من بعد سوء ويأس وأذية
يفتح
ّ
وأمل ،م��اذا يفعل االن��س��ان؟ ه��ذا يريده

االنسان ،انا ال استطيع االن ان استعرض
ن�ماذج اخ��واين وواق��ع� ًا الكالم يطول بنا
كثري ًا ،نامذج من هذا القبيل كثرية وتنطبق
عليهم هذه الصفات.
تتذكرون حديث ق��ارون قالَ ( :ق� َ
�ال إِ َّنماَ
ُأوتِي ُت ُه َعلىَ ِع ْل ٍم ِع ِ
ندي) ،هذا بجهدي انا
لوالي ولوال ذكائي ملا احصل عىل ذلك،
وه��ذا ايض ًا من سفاهة االنسان يتصور
االمور عىل غري واقعها ،واالنسان اخواين
حيتاج واعظا من نفسه ،فهذا هنيئ ًا له ،هو
يتعظ باآلخرين ايض ًا هنيئ ًا له ،تارة ال واعظ
من نفسه وال االحداث جتعله واعظ ًا حيتاج
اىل واعظ ينبه يقول له اهلوينا ..اهلوينا ،هذه
االرض ال متيش عليها مشية من يرى نفسه
هو إهلا ُيعبد ،البد ان تتواضع وان هتدأ
وهذه االيام ُدول ،اهلل تعاىل ُيريك البد ان
تحُ افظ ان جاءت النعمة ،اشكر وحافظ،
وان جاء سوء فاصرب ّ
لعل اهلل تعاىل يفتح،
الغرض اخواين حالة التوازن ُمهمة.
إلن َْس ِ
(وإِ َذا َأن َْع ْمنَا َعلىَ ا ِ
ان َأ ْع َر َ
ض َو َنأى
َ
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
ِ
بِ َجانبه َوإِذا َم َّس ُه الشرَّ ُّ فذو ُد َعاء َع ِر ٍ
يض)
هذا ِص ٌ
نف آخر قد ُيشبه األول من جهة
لكن مع ذلك ،قال ليس عالقة بأحد ملاذا؟
يرى نفسه يف بحبوحة من العيش ،واجلاه
والسلطة فليس يل عالقة بأحد ،املهم أنا،
هناك آخرون متعبون آخرون يتأملون ليس
مس ُه الرش قال ال االن
ُله عالقة هبم ،واذا ّ
البد ان اتوجه..
الحظوا هذه الشخصية القلقة التي ال ترى
اال نفسها ،ال يتحسس ب��آالم اآلخرين،
املهم هو ،هذا التوازن اخ��واين مطلوب
ان االنسان ال ُي ّ
فكر هبذه الطريقة وهذه
اآلي��ات أشبه بسوط يقرع القرآن به أي

احد ال يحُ ب التوازن ،وبالنتيجة االنسان
اىل اين يذهب؟!
يعني ما بعد هذا االنسان اىل أين يذهب؟!
واقع ًا اخ��واين ال��ذي ينظر اىل الدنيا هذا
االنسان حيتاج عقال ينظر اىل الدنيا بعني
البصري عنده بصرية عندما ينظر اىل الدنيا
،عاقل يرى ان الدنيا عجيبة غريبة وكام هو
االنسان كان ال يشء واصبح شيئا ايض ًا
يمكن ان ال يكون ال يشء ،عليه ان يعرف
إلن َْس ُ
حدوده مشكلتنا ( ُقتِ َل ا ِ
ان َما َأ ْك َف َر ُه)
ال نعرف احلدود.
االنسان البد ان يعرف حدوده ،حتى يتزن
وحتى يميش مشية هادئ كام اراده اهلل تعاىل
وكام خلقه اهلل تعاىل ،اما االنسان يمين ًا
وشامال ً وقال فالن وتكلم والقيل والقال
فجأة يرى نفسه االنسان واقع ًا ( َف ُذو ُد َع ٍ
اء
َع ِر ٍ
يض) ولع ّله ُ مل ُيستجب له ألنه خرج
اص�لا ً عن ه��ذا السمت اخل��اص سمت
الوقار..
حالة التوازن عند االنسان العاقل مطلوبة
وهذه األمثلة أمثلة لغري املتوازن والقلق
مج ًا و ُيغ ّلب مصلحته
حب ًا ّ
والذي يحُ ب نفسه ّ
الشخصية دائ ًام عىل املصالح االخرى ،يرى
االمور مقترصة به ِ ان كان جيدا فالناس
جيدة وان كان غري جيد فالناس غري جيدة،
وهذا مرض ،عىل االنسان ان يكون اكثر
تع ّقال ً واكثر هدوء ًا..
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلامت واحفظ اجلميع وآخر دعوانا ان
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

ُ
النسيان خصلة متأصلة يف طبيعة اإلنسان ،الفقري عندما يصبح
غني ًا تراه رسعان ما ينسى أيام فقره ،ويغرت بامله ،ويتكرب بغناه
عىل الفقراء ..وكأن ما حصل عليه من أموال طائلة هو سببها،
وبجهده فقط حصل عليها ،وليست هي من عطايا ورزق اهلل
تعاىل ،وبأية حلظة ممكن أن تسلب منه هذه النعمة ويرجع حلاله
القديم ،تراه تأخذه األموال اىل مهاوهيا اخلادعة ،بل تعمي بربيقها
عينيه ،وعندما تسلب منه النعمة  ..يتذكر ويندم ،ولكن بعد فوات
األوان.
ً
واملسؤول حينام يتبوأ منصبا يف الدولة ،رسعان ما ينسى أياما كان
فيها مضطهد ًا ..مالحق ًا ،وقد ضاقت عليه الدنيا بام رحبت ..بل
يتنكر آلالم املضطهدين ..بل ربام هو من يقوم باضطهادهم هذه
املرة ،تراه ينسى ماضيه وأيام بؤسه ،املال واجلاه والسلطان تعمي
برصه وبصريته ،فال يعد يرى سوى نفسه ومصلحته ومجاعته ،ويف
سبيل حتقيق مطامعه ،يكون مستعد ًا أن يسحق الفقراء.
توازن

حالة التوازن أعني هبا هنا  ..حالة من حاالت الثبات واالستقرار
النفيس عند اإلنسان؛ أي يكون حاله واحدا عىل األقل عىل املستوى
الظاهر ..سواء يف ال�سراء أم يف ال�ضراء ..بل ويف مجيع ظروف
احلياة ،السيام وقد قال أمري املؤمنني عليه السالم يف صفة املؤمن( :
مْ ُال ْؤ ِم ُن بِشرْ ُ ُه فيِ َو ْج ِه ِهُ َ ،ح ْز ُن ُه فيِ َق ْلبِ ِهَ ،أ ْو َس ُع شيَْ ٍء َصدْ ر ًا.)...
تقلب ظروف اإلنسان وحاالته ،وتأرجحها ما بني الشدة والرخاء،
الفرح واحلزن ،السعادة والتعاسة ..هي باحلقيقة حاالت يكون
يمر هبا يف أيام حياته الالحقة ..الكل
مر هبا سابق ًا أو ّ
اجلميع قد ّ
معرض ملثل هذه احلاالت ،عندما يواجه مثل هذا اإلنسان ظروفا
صعبة أحيانا ،ويعاين من عرس يف أموره ..فريى الدنيا قد اظلمت
يف عينيه ،وسدّ ت مجيع األب��واب يف وجهه ..سواء أكانت تلك
الظروف متعلقة باجلانب املايل أو الصحي أو االجتامعي وغريها
من جوانب احلياة األخ��رى ،فرتاه متشائ ًام غري سعيد يف حياته،
ويقابلها أيض ًا هناك ظروف سهلة يف أحيان أخرى ..أي فيها يرس
وتسهيل وتوفيق جتعل اإلنسان سعيد ًا هانئ ًا يف حياته ،بينام يفرتض
باإلنسان أن يكون متوازن ًا يف كل الظروف ويف مجيع احلالت.

ُ
نسيان اإلنسان
حال اىل حال يف ظروفه احلياتية؟
هل جيزع؟
أم يصرب؟
ً
طبعا الكثري من الناس  -مع األسف الشديد  -تراه يؤوسا يف
مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهه يف حياته ،عجوال يف انتظار
انفراج األزمة ،رسيع اجلزع ،دائم التربم ،قليل الصرب ،كثري القلق،
وكأن ما يمر به من ظرف خاص ،سيدوم اىل هناية حياته ،ولو فكر
مثل هذا اإلنسان بصورة أكثر حكمة ،ونظر اىل األمور بنظرة ثاقبة،
وببعد نظر أكرب؛ ألرى إن هذه هي صفة احلياة دائ ًام وأبد ًا ..تقلب
مستمر ،تبدل من حال اىل حال ،وليس هناك استقرار ،ودوام حال
عىل حال ،وهي من احل��االت التي جيب أن يستفيد من درسها
اإلنسان ،ويتدبرها يف عقله ،ليكون أكثر هدوء ًا ،وأكرب استعدادا
هلا يف حياته.
وهو باحلقيقة إن توصل اىل هذه احلقيقة؛ سيكون يف مجيع احلالت
قانع ًا ..راضي ًا بقسمة اهلل تعاىل ،قوي ًا بمواجهة ظروفه ،ال يغره
أقباهلا عليه ،وال يؤسه إدبارها عنه ،صفته صفة املؤمن يف الرضاء
صبور ،ويف الرساء شكور.
وعود

كثري ًا ما يمر اإلنسان بحاالت شدة وصعوبة ،كأن تكون مثل تلك
احلاالت اإلصابة بمرض شديد ،أو ضائقة مالية ،أو سجن ًا ،أو دين ًا
(بفتح الدال) ،وغريها الكثري من الشدائد والظروف القاهرة التي
تعرتض وجود اإلنسان يف احلياة ،يف هذه الظروف العصيبة ،وهذه
الشدائد ..ترى مثل هذا اإلنسان يلجأ اىل اهلل تعاىل مستجري ًا يدعو
يفرج كربته وغمه ،تراه يندم عام فرط بحق نفسه،
ليال وهنارا أن ّ
وما رصفه من أيام يف السهو والنسيان والغفلة عن حقوق اهلل تعاىل
والناس مما يف ذمته ،قاطع ًا عىل نفسه وعد ًا أن يكون أكثر تقوى
وأكثر ورع ًا؛ إن َم ّن اهلل تعاىل عليه بنعمة الشفاء من مرضه ،أو فك
ضائقته املالية ،او أفرج عنه من سجنه ،أو سدد ما يف ذمته من دين.
ولكن الغريب إنه بعد مدة قصرية تعد باأليام ،وربام األسابيع أو
الشهور يف أحسن األحوال ،تراه ينسى أو يتناسى ما كان عليه من
حال الشدة يف خضم تنعمه بالرفاه ،ورسعان ما يتملص مما قطعه
صبر
عىل نفسه من وعد ..بل وعود بألف حجة وعذر وتسويف ،ويعود
هنا يربز سؤال مفاده :كيف يواجه اإلنسان مثل هذه التقلبات من ملا كان عليه يف سابق عهده وكأن شيئ ًا مل يكن.
Ahrarweekly

10

لو سألوك

علم الرجال ووسائل االعالم

من العلوم املهمة لدى الفقهاء والعلامء
وم��ن يشتغل ب��ال�تراث الديني هو علم
ال��رج��ال ال���ذي حيقق دراس���ة تفصيلية
عمن نقل لنا تراث االسالم كي نتجنب
التحريف واملدسوس  ،الحظوا اهلجمة
التي تشنها بعض املنظامت واحلركات
امل��ع��ادي��ة ل�لاس�لام م��ن خ�ل�ال قنواهتا
االعالمية ضد ال�تراث االس�لام��ي بني
التكذيب والطعن معتمدة عىل بعض
الروايات غري املحققة يف مصادرنا دون

الرجوع اىل وثاقة ناقيل اخلرب ،واذا قلت
هل��م ان اخل�بر ضعيف لكون اح��د نقلة
اخل�بر جمهوال فاهنم ال يقتنعون بذلك
ولكن املشكلة بمن يصغي اليهم ويقتنع
بحديثهم .
ه��ن��ا ن��س��أل م��ن ي��ت��اب��ع ه���ذه ال��وس��ائ��ل
االعالمية من اين لك ان تثق بام يقدمونه
من اخبار؟ هل لديك معرفة وثيقة هبم؟
امل تثبت نفسها وسائل االعالم كذهبا عىل
اجلمهور؟

اليوم تتحدث وسائل االع�لام عن خرب
الوصول اىل القمر  ،ومثل هذا اخلرب ظهرت
وسائل اعالم تكذبه وبالدليل الصوري
والفديوي وهنا يرد سؤال مهم وهو  :هل
أنت تعرف رواد الفضاء املزعومني باهنم
وصلوا اىل القمر؟ هل ان انتاج افالم عىل
سطح القمر صعب عىل التقنيات احلديثة
اليوم ؟ هل خرب التكذيب صحيح؟
ملاذا عندما يتحدث او ينقل لنا شخص
روايات عن االئمة عليهم السالم تطعنون
فيها عندما تكون الرواية ضد افكاركم
املستحدثة بل تكذبون الشخص وتطلبون
دليال ماديا  ،فهل لديكم دليل مادي عىل
الوصول اىل املريخ ؟
الكتابة توثيق مهم ومعتمد عند كل عقالء
العامل ولكن االف�لام واالص��وات ليست
معتمدة لدى العقالء نعم قد تساهم يف
كشف احلقيقة عندما تكون هي الوسيلة
الوحيدة ولكن ال تعتمد كدليل مهام كانت
 ،وكم من وسيلة اعالمية نرشت كذبة
حذفتها بعد يوم كي ال تدان  ،بل حتى
واذا ادينت تدعي اهنا خمرتقة  ،ونعم حدث
مثل هذا .
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السؤال  :هل يعترب يف الصلح صيغة معينة ؟
اجلواب  :ال يعترب يف الصلح صيغة خاصة  ،بل يكفي فيه كل لفظ
أو فعل دال عليه .
السؤال  :هل ينفسخ الصلح برتايض املتصاحلني بالفسخ ؟
اجلواب  :ينفسخ الصلح برتايض املتصاحلني بالفسخ  ،وكذا إذا
فسخ من جعل له حق الفسخ منهام يف ضمن الصلح .
السؤال  :هل جيري خيار املجلس وخيار احليوان يف الصلح ؟
اجلواب  :ال جيري خيار املجلس وال خيار احليوان يف الصلح ،
كام ال جيري خيار الغبن يف الصلح الواقع يف موارد قطع النزاع
واخلصومات بل وال يف غريه عىل االحوط لزوم ًا  ،وكذلك ال
جيري يف الصلح خيار التأخري عىل النحو املتقدم يف البيع  ،نعم
أخر تسليم املصالح به عن احلد املتعارف  ،أو اشرتط تسليمه
لو ّ
نقد ًا فلم يعمل به فلآلخر أن يفسخ املصاحلة  ،واما بقية اخليارات
التي سبق ذكرها يف البيع فهي جتري يف الصلح أيض ًا .

الصلح

السؤال  :ما هو تعريفكم للصلح ؟

اجلواب  :الصلح هو  ( :التسامل بني شخصني عىل متليك عني أو
منفعة أو عىل إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو جمانا ) و ال
يشرتط كونه مسبوقا بالنزاع  ،و جيوز إيقاعه عىل كل أمر و يف كل
مقام إال إذا كان حمرما حلالل أو حملال حلرام  ،و قد مر املقصود
هبام يف املسألة (  ) ١٧٢من كتاب التجارة .
السؤال :ما هي الرشوط يف التصالح ؟
اجلواب  :يعترب يف املتصاحلني  :البلوغ  ،و العقل  ،و االختيار  ،و
القصد  ،كام يعترب فيمن تقتيض املصاحلة أن يترصف يف ماله من
الطرفني أن ال يكون حمجور ًا عليه من ذلك لسفه أو فلس .
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السؤال  :هل يعترب يف الصلح العلم باملصالح به ؟
اجلواب  :ال يعترب يف الصلح العلم باملصالح به  ،فاذا اختلط
مال أحد الشخصني بامل اآلخر جاز هلام ان يتصاحلا عىل الرشكة
بالتساوي او باالختالف  ،كام جيوز َ
الحدمها ان يصالح االخر
بامل خارجي معني  ،وال يفرق يف ذلك بني ما اذا كان التمييز بني
املالني متعذر ًا وما اذا مل يكن متعذر ًا .

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

السؤال :شخص ادى العمرة المفردة بنية االمر المتوجه اليه ،
فهل تغنيه عن عمرة مفردة سابقة اذا شك في صحتها ؟
الجواب :نعم تغنيه.

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو تعريف الكافر حمرتم املال ؟
اجلواب :الذمي واملعاهد واملستأمن .
السؤال :ما هو تعريف الكافر املعاهد ؟
اجلواب :من يعاهد املسلمني أو بعضهم عىل عدم
اإلعتداء .
السؤال :ما هو تعريف الكافر الذمي ؟
اجلواب :من يعقد عقد الذمة مع ويل املسلمني،
وال يوجد اليوم .
السؤال :ما هو تعريف قصد البدلية ؟
اجلواب :أي بقصد أن يكون بد ً
ال عن يشء خاص
.
السؤال :ما املقصود من فيه تامل ؟
اجل��واب :أي أن احلكم املذكور إحتياط وجويب
كذلك .
السؤال :ما املقصود من فيه اشكال ؟
اجل����واب :أي أن احل��ك��م امل��ذك��ور
إحتياط وجويب .
السؤال :ما هو تعريف جيوز عىل
تامل ؟
اجلواب :أي جيوز فعله ،ولكن
اإلحتياط اإلستحبايب يقتيض
تركه كذلك .
ال��س��ؤال :ماهو تعريف جي��وز عىل
اشكال ؟
اجل����واب :أي جي��وز فعله ،ول��ك��ن اإلحتياط
اإلستحبايب يقتيض تركه .
السؤال :ما معنى جيب كفاية ؟
اجل��واب :أي جيب عىل اجلميع أن يقوموا هبذا
ّ
الكل بقيام بعضهم به ،فإن
األمر ،ويسقط عن

تركه اجلميع استحقوا
العقاب .
السؤال :ما معنى جيب عىل تامل ؟
اجلواب :أي جيب عىل املكلف فعله ،فهو فتوى
بالوجوب كذلك .
السؤال :ما معنى جيب عىل اشكال ؟
اجلواب :أي جيب عىل املكلف فعله ،فهو فتوى
بالوجوب .
السؤال :من هو الويل ؟
اجلواب :من يتوىل شؤون الطفل ،أو القارص ،أو
املجتمع اإلسالمي ،وفق ًا للرشيعة اإلسالمية .
السؤال :ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟
اجلواب :املامرسة اجلنسية مع من ال حتل له ،غري
متعمد ،بل بتوهم كوهنا حليلته ،أو بتوهم صحة
العقد الفاسد .
السؤال :ما هو تعريف (نية القربة املطلقة) ؟
التقرب إىل اهلل من دون
اجلواب :أن يقصد بعمله ّ
تعرض لكونه عىل وجه األداء أو القضاء أو أية
ّ
خصوصية أخرى .
السؤال :ما املقصود بنقص الدين ؟
اجل��واب :يقصد الفقهاء بنقص الدين :إما فعل
احلرام باقرتاف الذنوب كالرسقة والكذب والغيبة
ورشب اخلمر
وغ�يره��ا م��ن املحرمات األخ���رى  ،وإم��ا ترك
الواجب كرتك الصالة وترك الصوم وترك احلج
وغريها من الواجبات األخرى .
منتدى الوارث شعبة البحوث والدراسات قسم
الشؤون الدينية
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إكساء جدران وارضية سرداب الشهداء بالمرمر

األحرار :ضياء األسدي  /تصوير :صالح السباح

بإشراف قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة باشرت المالكات الفنية والهندسية بإكساء
وتغليف جدران وارضية سرداب الشهداء بالمرمر من نوع (االونكس) وذلك استكماالً لألعمال النهائية
له ،ليكون جاهزًا بشكل كامل لراحة وخدمة الزائرين الكرام خصوصًا ابان الزيارات المليونية.

Ahrarweekly

14

العطاء الحسيني

ويف ترصيح للحاج كريم األنباري رئيس
قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة
قال فيه« :رسداب الشهداء هو ثاين رسداب
بعد رسداب احلجة بطول يبلغ (54م)
وبعرض (22م) ،بعد اقرتاب اكتامل اعامل
التغليف للجدران باملرمر االخ�ضر من
نوع (االونكس) من جهتي احلرم وباب
الشهداء نحن االن يف مرحلة اعامل تغليف
األرضية التي بلغت نسبة االنجاز فيها بام

يقارب  %40استخدم فيها ذات النوع من
املرمر االبيض».
واض��اف االن��ب��اري« :بعد اكتامل اعامل
االرضية واجلدران باملرمر بارتفاع مرتين
و 20سنتيمرتا سنبارش بإنجاز اع�مال
الكتيبة الـ ( )cncبارتفاع  40سنتيمرتا
يليها اع�مال الكتيبة من املعرق بارتفاع
 60سنتيمرتا ثم بعد ذلك اعامل التسقيف
الذي ستكون من نوع اهليكل احلديدي مع

اعامل التبييض والتزجيج باملرايا».
واوض��ح االن��ب��اري ان «امل�لاك��ات الفنية
واهلندسية متواصلة إلنجاز األرضية بواقع
ساعات عمل تستمر من الصباح حتى
املساء».
جدير بالذكر ان رسداب الشهداء يقع بني
باب الشهداء وباب قايض احلاجات اللتني
تطالن عىل جهة بني احلرمني الرشيفني.
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تكرم االوائل والمتفوقين
المعارف للعلوم االسالمية ّ

وطلبتها :هي االفضل على باقي الكليات االهلية فيما تقدمه من علوم
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير حسنين الشرشاحي

كرمت كلية املعارف للعلوم االسالمية
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة طلبتها
االوائ��ل يف جممع سيد الشهداء اخلدمي
حرضته شخصيات دينية
خالل حفلٍ هبيج
ُ
واكاديمية تثمينا للجهود الكبرية وتقديرا
لتفوقهم الدرايس.
و حتدث الدكتور طالل فائق الكاميل عميد
كلية املعارف للعلوم االسالمية قائال« :منذ
بداية تأسيس املؤسسة قبل مخس سنوات
كانت تعرف باسم املعهد االسالمي العايل،
وبعدما استلمنا عامدة املؤسسة قبل عامني
ارتأينا ان نغري اسم املؤسسة من معهد اىل
كلية ،كون املواد الدراسية تتقارب كثريا مع
الكليات االخرى اضافة اىل كون الدراسة
فيها تستمر ألربع سنوات ،وعىل الرغم
من كون الكلية مل حتصل عىل االعرتاف
الرسمي من وزارة التعليم العايل وتدرس
بشكل «جماين» وتعطي لطلبتها مبلغا رمزيا
حتفيزيا «منحة» اال اهنا وضعت ضوابط
للتسجيل فيها ،وكانت من هذه الرشوط:
وج��وب ان يكون الطالب حاصال عىل
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شهادة االعدادية فام فوق كذلك ان يمتلك
دافعا لطلب العلم ونرش الثقافة االسالمية
بني الشعوب باعتبار ان الكلية تسعى اىل
خترج مبلغني اسالميني ،فهي مل تقترص
ان ّ
عىل طلبة مدينة كربالء او املحافظات
العراقية فحسب؛ بل هنالك جمموعة طلبة
من بلدان خمتلفة وفدوا طلبا للعلم من:
(نيجرييا ،وباكستان ،واهلند ،واذربيجان،
والسعودية ،ولبنان) ،وق��د وص��ل عدد
الطلبة من خارج البالد اىل ( )40طالبا
وطالبة من اصل  280يف عموم الكلية».
واض���اف ال��ك�مايل« :ن��ح��ن ن��ح��رص عىل
تثمني جهود الطلبة املتميزين من اجل
تعزيز الدافع لطلب العلم ولنرشه وتعليمه
لآلخرين ،لذلك عملنا اليوم عىل تكريم
االوائل و املتميزين يف كل مرحلة اضافة
اىل تكريم جمموعة اخ��رى ش��ارك��ت يف
االسبوع الثقايف الذي اقامته الكلية».
وتقدم الطالب فياض عبد االمري حسن
َ
بالشكر والتقدير لألمانة العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة التي اتاحت له فرصة

اك�م�ال ال��دراس��ة وك��ذل��ك وف���رت مجيع
مستلزمات الدراسة ،مضيفا« :هناك فرق
كبري بني ما تقدمه كلية املعارف للعلوم
االسالمية وغ�يره��ا م��ن الكليات كون
اغلب طلبة الكليات يسعون للحصول
عىل الشهادة فقط بينام هنا نجد ان الطلبة
جاءوا من خمتلف املحافظات والبلدان من
اجل احلصول عىل املعلومة».
وختم حسن حديثه بالقول« :نأمل من
البارئ القدير ان يتقبل منا صالح اعاملنا
و ان يرشدنا لطلب العلم ونرش ثقافة اهل
البيت (عليهم السالم)».
واجابت الطالبة هناء كاظم عىل السؤال
ال��ذي طرح بخصوص كيف تشاهدون
التكريم وانتم من الطلبة املتميزين؟ قائل ًة:
«ان التكريم ال��ذي شهدناه اليوم نعدّ ُه
هدية من البارئ (عز وجل) جلهدنا الكبري
واملتواصل خالل ثالث سنوات ،وان شاء
اهلل نكون عىل قدر هذا التكريم ونوفق
لنرش علوم اهل البيت (عليهم السالم) بني
الشعوب».

العطاء الحسيني

تكرم ايت���ام وعوائل الش���هداء
العتب���ة الحس���ينية ّ
بمناسبة عيد الفطر المبارك
االحرار :حسين نصر  /تصوير :محمد القرعاوي

تأكيد ًا عىل أن الشهداء فخرنا وعزنا وهم
أصحاب االيادي الطاهرة الذين حفظوا
هذا البلد واملقدسات واالعراض .
كرم مركز احلوراء زينب «عليها السالم»
ّ
التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،عددا من
ايتام وعوائل شهداء فتوى اجلهاد الكفائي
املقدس والقوات االمنية بمناسبة عيد
الفطر امل��ب��ارك ،وذل��ك يف مدينة االم��ام
احلسني «عليه السالم» عىل طريق ( كربالء
– بابل ) دعام منها واسناد ًا هلذه العوائل
من جانب واشعارهم باألبوة من جانب
اخر .

وقال السيد سعد الدين البناء معاون االمني
العام للعتبة احلسينة املقدسة واملرشف
عىل مركز احلوراء عليها السالم  :بتوجيه
من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
بالرعاية الدائمة واملستمرة لأليتام وعوائل
الشهداء ،مبينا من خالل ايام عيد الفطر
املبارك نظم مركز احلوراء عليها السالم
احتفالية شملت اكثر من ( ) 25عائلة
واكثر من(  ) 70يتيام من حمافظة كربالء
املقدسة وبعض املحافظات العراقية
االخرى مضيفا» ختللت االحتفالية بعض
الفقرات الثقافية التي يشارك فيها االطفال
باإلضافة اىل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز واهل��داي��ا
للمشاركني».

وتابع حديثه ،ان مركز احل��وراء زينب
عليها السالم يف العتبة احلسينية املقدسة
له جوالت كبرية عىل عوائل الشهداء يف
مجيع املحافظات العراقية واالطالع عىل
اوضاعهم واقامة برامج ثقافية متنوعة
هتدف لرعاية هذه العوائل الكريمة».
وأوضح البناء ان «من الرضوري االهتامم
باأليتام وعوائلهم ورعايتهم السيام ايتام
شهداء فتوى الدفاع املقدس والقوات
االمنية وان ادارة العتبة احلسينية املقدسة
اخذت عىل عاتقها وكذلك ممثلية مكتب
املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني
السيستاين يف كربالء االستمرار برعاية
ودع��م األي��ت��ام وع��وائ��ل الشهداء وفتح
رياض االطفال ومدارس االيتام االبتدائية

والثانوية بشكل جماين مع توفري خدمات
النقل واملناهج والرعاية الصحية».
واكد «ان العتبة احلسينية املقدسة تبنت
انشاء م��دارس اوالد مسلم النموذجية
لأليتام يف كربالء الستيعاب االع��داد
الكبرية م��ن االي��ت��ام حتتوي ع�لى مخسة
طوابق عىل مساحة( 1250م ) وتسع
الكثر من(  ) 1900يتيم ويتيمة مبينا ان
نسبة االنجاز فيها بلغت مراحل متقدمة
.مشريا اىل ان العتبة احلسينية املقدسة
ترعى االطفال االيتام من مرحلة الروضة
واالبتدائية ومرحلة اإلعدادية وبعدها
الكلية باإلضافة اىل فرص تعيينهم  .فيام
قالت املهندسة سارة حممد مسؤولة مركز
احل��وراء زينب (عليها السالم)  :ضمن
نشاطات مركز احل���وراء زينب عليها
السالم لرعاية ذوي عوائل شهداء العراق
أقام املركز بدعوة عوائل الشهداء واطفال
احلشد الشعبي املبارك من اجل اضافة
البسمة عىل وجوههم يف عيد الفطر املبارك
م��ن حمافظة ك��رب�لاء املقدسة والنجف
االرشف وبابل وبغداد ولتكريمهم من
قبل العتبة احلسينية املقدسة مبينة يعد
هذا التكريم بذرة بسيطة لدماء الشهداء
االبرار الذين قدموا ارواحهم ودماءهم
فداء للوطن وللمقدسات .
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شهداؤنا

الى روح الشهيد (محمد مصطفى جاسم الجوادي)

كفكف���ي دموعك ...يا أم الش���هيد ...
انه االسعد منا جميعا
حيدرعاشور

بقدرة اهلل العظيم أط��رد رصخ��ة ملحة
جتتاحني ،وتنكمش روح���ي وأبحث
ع��ن م��ع�ين ،ح�ين تتجىل ص���ورة ابني
االس��د ( حممد اجل���وادي) ،شهيد جبال
احلسني (جبال مكحول) ،بطل العقيدة
واملقدسات ،وقربان مدينة البرصة وقضاء
شط العرب ،الذي فاضت روحه وهو ابن
التاسعة عرشة من عمر الورد..
ها أنا وأم��ك يا ول��دي الشجاع ،نسجد
قرب جدثك دون كلمة ،نضع رأسينا عىل
تراب قربك .أمك اهلادئة تشعل البخور
وت��ع��دد اس�ماء اجلميالت لتختار منهن
زوجة لك ،صدى صوتك كان كالضوء
ك��ل ال��ض��وء ح��ول��ك ،وان��ت تؤكد « ان
زوجتك ليست من الدنيا» ..وكم رغبتي
كانت شديدة عليك ان تكون امام عيني
تكمل دراس��ت��ك ،واش�تري لك احدث
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س��ي��ارة؟ ...ف��ج��واب��ك «ه��ل اب��دل اجلنة
بقطعة من احلديد؟».
ابني البطل :ما زال الفرح بني عينيك
هادئا ،وافكار عنك أمتن هلا يف كل حلظة،
وان��ت تقاوم كل االغ���راءات الدنيوية،
وترسم النهاية التي حتلم هبا وتتنبأ هلا يف
كل حديث ،فشهدت لك تلك اجلبال
وسفوحها ب��أن��ك يف منتهى الشجاعة
والصمود ،جتاهد وتقاوم ريح (داعش)
امل��س��ع��ورة ،ل��ت��ع��ود دائ�م�ا ب��وج��ه ابيض
كالبلور!.
ول���دي ال��ش��ج��اع  :ك���ان ض���وء الفجر
ممتلئا بالوحشة ،يتدفق من عيون أمك
وأخ��وات��ك وأخ��وت��ك حني أط��ل قائدك
(مهدي القطراين) عىل شاشات كربالء،
وك���ان ص��وت��ه ح���ادا ،ص��ارم��ا ،مهتاجا
فيه لوعة وامل ،وبنفس ال��وق��ت كانت

لكلامته صدى انعش حواسنا..أحسسنا
ان ص��ورك تنبض باحلياة ،واستشهادك
أنضج أرواحنا واضاف ألجسادنا عمرا
جديدا ليس ملكنا .ام��ا أم��ك ادهشها
قول (القطراين) وهو يروي بطوالتك:
«الشهيد حممد» بطل مل يعرف النوم،كان
اس��دا يبقى بالواجب املقدس نيابة عن
اخوته املجاهدين حتى الصباح وال يرف
له جفن» .عندها مسحت أمك وجهها
بكفها وهي تالمس دموعها احلارة التي
قفزت م��ن عينيها باكية بصمت حتى
عجزت عن كبت االمها ،فصار هلا صوت
مسموع أبكى القلوب املحرتقة لفراقك.
وانتفضت من مكاهنا حني سمعت الشيخ
«سهيل» ممثل املرجعية الدينية يف لواء عيل
االكرب ،يقول« :حممد» من االبطال الذين
ال هيابون املوت ،جاءين مرة مقدما نفسه
استشهاديا ،وطلب تزويده باملتفجرات
كي يتسلل عىل ال��دواع��ش ويفجرهم،
ولكن القيادة رفضت مقرتحه ،ومل تقبل
التفريط بمقاتل شجاع مثله .وقفت امك
امام التلفاز شاخمة ،تستند ايل من ضعفها
وتتحاشى النظر يف عيون اخوتك خمافة ان
ينهار صربها وهيزمها البكاء امامهم ،فأنت
حي ترزق يف قلبها ،قلبها الذي مل يندمل
ُ
بعد من استشهاد أخيها وخالك( حسني
سليم).
كانت شمس الظهرية عند قربه كبساط
ملتهب تسقط باشعاعاهتا الالذعة عىل
رأسيهام املضطجعني عىل سديم ترابه ،
وصمت املقربة املوحش يزاد وحشة ،وران
السكون بينهام واستمر متصال لساعات،
وحني مهت « ام حممد « باحلديث ،انطلق
صوت» ايب حممد» يف اللحظة ذاهتا وكأهنام
فكر وروح واحدة.
كفكفي دموعك يا ام الشهيد ،امل يقللك والخيه أنه عىل موعد مع املنتظر ،امل
يتنبأ بموعد استشهاده ،وطلب منك قبل
االستشهاد بيوم واحد ،ان ال تبكي  ،بل
هتلهيل وتوزعي احللوى والورد ،كأنه يف
عرس ،اهنيض انه االسعد منا مجيعا.

الغالف

مدن جزيرة (بابوا) اإلندونيسية
تحتضن  ٨محافل قرآنية ضمن المشروع التبليغي للعتبة الحسينية
احتضنت جزيرة (بابوا) اإلندونيسية ٨
حمافل قرآنية ضمن املرشوع التبليغي الذي
نظمه وفد دار القرآن الكريم يف العتبة
احلسينية املقدسة يف جزر جنوب رشق
آسيا خالل شهر رمضان املبارك.
وقال احلافظ حممد باقر املنصوري عضو
الوفد وامل�شرف عىل دار القرآن الكريم
يف إندونيسيا« :يتواصل املرشوع التبليغي
يف جزر إندونيسيا خالل الشهر الفضيل،
فبعد إمتام الفعاليات القرآنية يف جزيرة
(لومبوك) انتقل الوفد القرآين إىل جزيرة
(بابوا) ليتم فيها تنظيم  ٨حمافل قرآنية
توزعت بني مدن اجلزيرة والتي ُتعد ذات
غالبية مسيحية تبلغ نسبة املسلمني فيها
 %40والواقعة عىل حدود غينيا اجلديدة».

وأض���اف امل��ن��ص��وري« :انطلقت أوىل
الربامج القرآنية اخلاصة باجلزيرة يف مدينة
(ج��اي��اب��ورا) وه��ي إح��دى أب��رز امل��دن يف
جزيرة (بابوا) وذلك من خالل تنظيم عدة
حمافل قرآنية توزعت عىل ثالثة مساجد
هي مسجد راي��ا بيت الرحيم وهو أكرب
مساجد املدينة ومسجد العسكر وهو من
املساجد التابعة إلدارة اجليش اإلندونييس
باإلضافة إىل مسجد اإلحسان كوتا راجا».
وتابع« :كام احتضنت مدينة (سورونغ)
التابعة ملحافظة (بابوا) الغربية ثالثة حمافل
توزعت يف مسجد رايا األكرب ومسجد قباء
سورونغ ومسجد مفتاح الرمحة أما ختام
الفعاليات يف اجلزيرة فكان يف جزر (راجا
امبات) املعروفة بـ (جزر امللوك األربعة)

من خالل تنظيم حمفلني يف مسجد رايا
 weisiومسجد اإلخالص».هذا وأقيمت
املحافل بحضور مجع غفري من املصلني
وبمشاركة أعضاء الوفد القرآين كل من
احلافظني للقرآن الكريم األخوين منتظر
وحممد باقر املنصوري كام ختللت فقرات
املحافل تعريف احل��ارضي��ن باألنشطة
القرآنية التي تقدمها دار القرآن الكريم يف
العتبة احلسينية املقدسة وخصوص ًا فرعها
يف العاصمة اإلندونيسية جاكرتا .يذكر أن
املرشوع القرآين التبليغي انطلقت فعالياته
هذا العام يف جزيرة (لومبوك) اإلندونيسية
بتنظيم  ٧حمافل قرآنية توزعت يف خمتلف
م��دهن��ا وال��ت��ي احتضنتها اك�بر مساجد
اجلزيرة .
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الختمة القرآنية الرمضانية المرتلة في الصحن الحسيني الشريف
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الزينبيات يواصلن الختمة القرآنية في الروضة الحسينية المطهرة
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دار القران الكريم تقيم ختمتها القرآنية في مقام السيدة زينب عليها السالم
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دار القران الكريم تحي ختمة قرآنية رمضانية في أندونيسيا
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فاإلسالم فينا ُ
َ
قتيل
لوالك
ُ

�����س�����أق� ُ
ل��ل��ن��ح��ر ال������ذي ر ّوى ال���ه���دى:
���ول
ِ
��ر الإب�����ا
ل�����وال دم�����������ا�ؤُ َك �أ�����ض����رم����تْ ج���م� َ
��ل���اء ح�������س���ي��� ِن���ن���ا
وا ِ
هلل ،ل��������وال ك�������رب� ُ
ّب������تْ م��������ذْ ي����و ِم����ه����ا
ومل��������ا امل����������������آذنُ ك����� رّ
ت���ل���ك ال�����وغ�����ى ل���ي�������س���تْ ت�����ف�����ارقُ ب��ال��ن��ا
ت���ب���ق���ى ال���� َق����ن����ا وك������أ ّن�����ه�����ا ب���������ص����دو ِرن����ا
��ط جت�����ري ُم��ل��هِ��م�� ًا
������اء ال�������س���ب� ِ
ت��ب��ق��ى دم� ُ
وال��������������والء ،و�إ ّن�����ه�����ا
حت����م����ي ال������والي������ة
َ
�������������اد ت����رت����وي
ي������ا ل���ي���ت���ن���ي ُك������ ّل������ي �أي�
ٍ
�أو �أنّ������ن������ي ك����� ّل�����ي ������ش�����ف�����ا ٌه���� ،ش���غ��� ُل���ه���ا
���ى ت�������س���ع���ى ،وم���ا
�أو �أ ّن�����ن�����ي ك���� ّل����ي ُخ����ط� ً
ل��ه��ف��ي ع���ل���ى ن��ف�����س��ي ،ج���ف���و ُت َ
���ك ���س�� ّي��دي
���ن �أح������� ُّب� َ
��ه
���ب ب� ِ
ل����ك� ْ
������ك .ل���ي�������س م�����ن ق����ل� ٍ
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َ
����������والك ف������الإ�������س���ل��ا ُم ف���ي���ن���ا ق���ت���ي� ُ
��ل
ل�
ُ
وذل�����ي�����ل
خ�������ان�������ع،
ف����ي����ن����ا ،ف���������إنّ��������ا:
ٌ
���رن����ا ال��ت�رت����ي� ُ
���ل
ف���� َل����م����ا ا�����س����ت����م���� َّر ب����ث����غ� ِ
����������ول ك����م����ا ال�����������ص��ل��ا َة �أق� ُ
ُ
�������ول
ه�������ذا �أق�
دم و�����ص����ه����ي� ُ
���ل
ي����ب����ق����ى ل�����ه�����ا ف����ي����ن����ا ٌ
ُ
���ص��ل��ي��ل
وي�����ظ�����لُّ يف �أُ ُذنِ ال�������زم�������انِ
���������وم ِم��������ن دم������������ا ُه �����س����ي� ُ
يف ك� ِّ
���ول
�������ل ي�
ٍ
� ُ
ال�����ر������س�����ول ،و�إنّ������ه������ا َل����ر�����س� ُ
���ول
إرث
ِ
ر َك ،ل��ي�����س ع���ن� َ
��ك رح���ي� ُ
��ل
م����ن مل����� ِ��س ق����ب��� ِ
���م وال���ت���ق���ب���ي� ُ
��ل
���ح ال����ل����ث� ُ
ف������وق ال���������ض����ري� ِ
�ي��ن ����س���ب���ي� ُ
��ل
ب����ح����ي����ا ِت����ه����ا �إ ّال احل�����������س� ُ
����ر َك يف احل�����ي�����ا ِة ه���ط� ُ
��ول
����اء ن�����ح� ِ
وع�����ط� ُ
ب����ع������ ُ���ض ال���������ش����ذى �إ ّال �إل������ي� َ
�����ك مي���ي� ُ
��ل

مرت�ضى �شرارة العاملي

ُ
حسين....
يا

ُ
الحكمة واالسرار ُ
العلوية
تضيئها السماوات من مرقدك!...
بقلم :حيدر عاشور

ي��ا حبيبي ،عندم��ا �أالم�س �شباك �ضريحك ،ف��ان ج�سدي تتخلخله
ح�لاوة الر�ضا ،بل ان��ه يجذبني لع�شقك ،ومي��دّ ين باحلياة ،لأن من
عل��ى ار�ضك ترابا طاه��را ي�شفيني م��ن االوجاع والعل��ل ،ومينحني
اهابة ،يف لون وجهي ،وهوية ي�شار اليك ،انك من ال�صاحلني .كثريون
الي��وم مل يع��وا انهم على قبل��ة االر�ض ينتظ��رون ان تزكيهم لقبلة
ال�سماء ،فال�صالة واحلكمة واال�سرار ال ُعلوية ت�ضيئها ال�سماوات من
مرقدك!..
يا حبيبي منذ ان عرفوا حقك ومظلوميتك ،وزاروك يف يقني ،لثموا
م��ا ر�أت �أعينه��م فوق الرتاب ،وما ت��وارى ،وانت تتابعه��م وتراقبهم
وتنجيهم ب�أ�سباب ت�س ّببها ،فرتكوا على َ
بابك َّ
كل �شيء ،كلما توغلوا
قلوب و�أياد
يف عم��ق �ضريحك م��ع ال�صاحلني من احبابك ،ا�صح��اب ٍ
بي���ض ،و�آخرين كرث ،يرفعون �أكفه��م بالدعاء حتت قبتك من اجل
وعراك ًا ،ال نو ّد ان
ار�ضنا ووطننا واملقد�سات .كفانا تفرقة وخ�صاما ِ
نخ�سر من جديد �أر�ضا ودماء ،ال نو ّد ان يتكرر "يزيد" من جديد.

عل��ي ،فزيارتكم عاجلة و�س َف��ري طويل ،تركتم على
قل��ت� :أ�صربوا َّ
باب��ي َّ
كل ا�شيائك��م ،و�أن��ا �أرى وال �أن�سيا ،ا�سم��ع �أ�صواتكم حني يكون
عل��ي ع��زاء ي��دور يف بيوتكم�..أعل��م �أنن��ي بعيد
بكا�ؤك��م وحزنك��م َّ
وا�ش َّي��ع من جنمة اىل جنمة ،لكنني �أحاوركم حني تخلعون القابكم
وتكتف��ون ب�إن�سانيتك��م وبالدعاء وعلى املتبقي م��ن الندم ...ف�أنا ال
�أمل وانه�ض من جديد..
انه��ا حم���ض �أمني��ة� ،أن ن��راك �أو تران��ا ،عن عي��ون ت�ص��رخ فيك �أن
حت�ض��ر�..أن نعي�ش زمن التعجيل ،لتم�سح من االذهان حمنة ال�س�ؤال
عن الظهور ،و�أخذ الث�أر ،وتك�شف بها ما ال نهاية من الأقنعة ،وتطيح
بر�ؤو�س الف�ساد...
انت تعرف انك تعرف ،اننا نخاطب بهذه اللغة كل من �أحببت  ،حتى
وان مل نكن نعرفهم  ..ن�ؤمن ب�أنك �صالة حزينة والفردو�س الأر�ضي،
والدرب االكرث حرية يف العامل ،وجالل املحنة و�آالمها و�سرها.
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ٌ
شهقات في طريق كربالء
ب���ي���ن���ي وب���ي���ن���ك ي�����ا ح�������س�ي�ن ه���واك���ا
ل���ن ي�����س��ت��ق��ي��ه ال���ظ���ل م��ف��رو���ش ال��رب��ى
ف���ع���ج���ن���تَ ط���ي���ن���ي يف خ��ل�اي����ا حت��ف��ة
ق����د ُخ�����ط م�����وت ف�����وق �أوج��������اع امل����دى
���ات م�����س��ت��ل� ٍ�ب غ��ف��ا
ف��ت�����ش��اط��رت حل����ظ� ِ
ق��م��ر ذوى �أق�������ص���ى امل��غ��ي��ب ط��ق��و���س��ه
ح������ي �أن����������ا ك����ي����م����ا اع������ان������ق ل���ذت���ي
مت�����ش��ي ال���ي���ك وك��ي��ف��م��ا ظ���ل���ت خ��ط��ى
مت�����ش��ي �إل���ي���ك ع��ل��ى ان��ت�����ش��اء م��ب��اه��ج
م�����وع�����ودة مت�������ش���ي �إل�����ي�����ك ف����أي���ن���ع���ت
خ��ب��ب��ا ع��ل��ى الأع�������راف جت��ت��زئ ال��دن��ى
ح��ت��ى اذا م��ا اج���ت���ازت امل�����س��رى ال�ضنى
ك���ي ت��ع�بر ال��ن��ب�����ض ال�����ش��ري��د م���دارج���ا
ه�����ذا ال�������دم امل���ع���ق���ود م���دم���اك���ا ع��ل��ى
م����ا م�����س��ه��ا ال�������ض���ر ال����ق����راح جت���اذب���ت
ع��ط�����ش��ا جت������اوزت احل���ن�ي�ن ك ��ؤو���س��ه��ا
ان ت�������ش���ه���د امل�����������أوى ح����ي����اة ع���ذب���ة
ل��ب��ي��ك ،ك����ان ال�����ص��ي��ف ي��ع��ت��ن��ق ال��ه��ج�ير
�إذ ك���ن���ت جت���ل���و ع���ت���م���ة ك���ال���ق���ار يف
وحم����اج����ر ال����ري����ح ال��ع��ق��ي��م وب ��ؤ���س��ه��ا
ي���ا �أن�����ت ف���احت���ة ال���ك���ت���اب ت�����س��رب��ل��ت
ي���ا ���س��ي��د الأزم�������ان وال���������ش����اءات ،ي���ا..
وح�����Aدك �أن������ت� ،أن�����ت خم��رت
ي���ا �أن������ت،
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جمال ر�سول – القطيف
وال���ع�������ش���ق ي����رق����ى يف ع���ل��اك م�لاك��ا
�أو ي����رت����وي ق����دح����ا ه���م���ى ب����رواك����ا
ور�أي����� ُت�����ن�����ي �أه���������وي �أع������ان������ق ف���اك���ا
ف�������وق ان�����ط�����ف�����اءات ج����ث����ت ب��ث�راك����ا
ب���ي��ن ال�����ن�����ج�����وم م�����رت��ل��ا جن����واك����ا
م���ت���ه���دج���ا ق����ب��ل�ا خ����ب����ت ب�������س���م���اك���ا
�إن احل������ي������اة خ������راف������ة ب�������س���واك���ا
ع���ب��ر ال�������زم�������ان ت����ب����ت��ل�ا ب����ه����داك����ا
ط��اف��ت ب��ع�����ش��ب ال�����ش��م�����س و���ش��م ذراك����ا
ب������ي������دا�ؤه������ا ن���ب���ع���ا ط����ف����ى ب����والك����ا
وت������دث������رت ����ش���م���م���ا ه����ن����ا وه���ن���اك���ا
ع���������ادت ال�����ي�����ك ف��ت��رمت�����ي ب���ف���ن���اك���ا
وي�����روق�����ه�����ا ان ال�����ع�����ب�����ور ف����داك����ا
رئ�������ة ال�������س���ن�ي�ن ون���ب�������ض���ه ب��خ��ب��اك��ا
ج����ن����ح ال������رم������ال خ���ط���ي���ئ���ة وه��ل�اك����ا
�آه ال�����ن�����ب�����وة ف���ي���ئ���ه���ا وح����م����اك����ا
يف ال����ع����اب����ري����ن غ����روب����ه����م ف��ل��ق��اك��ا
وح� َّ
�������ط يف ك����ب����د ال���������س����م����اء دالك�����ا
ط������رق ال�����وب�����اء ت�ل�اح���ق���ت �أ����ش���واك���ا
وف���������ص����ول رم�������ل �����ش����اه����د ف���ب���ك���اك���ا
غ����دق����ا���� ،س�ل�ام���ا���� ،ش���ه���ده���ا ���ش��ف��ت��اك��ا
ي���ا اك�ب�ر ال���رح���م���ات ،ي���ا  .....ل��والك��ا
�أب�������واب ال�������ش���ه���ادة� ،أن�����ت �أن�����ت ت��راك��ا

ُ
عامل نظافة

كنت �أ�ستحم كل يوم يف املرافق ال�صحية العامة قبل
ذهابي اىل بيتي ،حتى ال تعرف بناتي طبيعة عملي.
اخربت بناتي وزوجتي ب�أين عامل زراعي.
رت يوم ًا ثياب ًا
لقد �أنفقت كل مايل يف تعليم بناتي .مل �أ�ش ِ
لهن .كان كل ما �أريده
جديد ًة يل .بل كنت �أ�شرتي كتب ًا ّ
منهن هو االحرتام .لقد كنت عامل نظافة.
ّ
ع�شية اليوم الأخ�ير لت�سجيل ابنتي يف اجلامعة ،مل
�أ�ستطع ت�أمني ر�سوم الت�سجيل� .شعرت بالعجز عن العمل
ذلك اليوم .جل�ست �إىل جانب �أكوام النفايات حماو ًال
�إخفاء دموعي.
ك��ان زم�لائ��ي ينظرون �إيلّ ،لكن �أح���د ًا منهم مل ي �� ِأت
ليك ّلمني..
يف نهاية يوم العمل ،كل العمال توجهوا نحوي ،جل�سوا
بقربي و�س�ألوين �إن كنت �أعتربهم مبثابة �إخوتي .وقبل
�أن �أمتكن من الرد كانوا قد قدموا يل �أجر يومهم.
وح�ين حاولت االع�ترا���ض ق��ال��وا :ميكن لنا �أن جنوع
يومنا �إذا اقت�ضى الأمر ،لكن ابنتك يجب �أن تذهب �إىل
اجلامعة..
ذلك اليوم مل �أ�ستحم قبل ذهابي �إىل املنزل .لقد ذهبت
ب�صفتي عامل نظافة.
�سوف تنهي ابنتي ال�صغرية درا�ستها اجلامعية ،وهي يف
هذا الوقت تعمل بدوام جزئي ،و�أخواتها الثالث يقمن
ب�إعطاء الدرو�س ،ومل يعد ي�سمحن يل بالذهاب �إىل
العمل ،لكنهن ي�صطحبنني �إىل حيث كنت �أعمل لأتناول
الطعام م��ع زم�لائ��ي القدامى ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ضحكون
وي�س�ألون عن �سبب تقدمي الطعام لهم .وكانت ابنتي
جتيبهم :لقد جعتم يف ذلك اليوم من �أجلي ..ادعوا يل
كي �أ�ستطيع م�ساعدتكم يف كل الأي��ام .كيف ملن عنده
ه�ؤالء البنات �أن ي�شعر بالفقر؟!
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مشاركات

ّ
تغل ْب على عصبيتك

حسين علي الشامي

اهليجان العصبي وحرقة الدم والضغط الداخيل براكني حترق
االخرض واليابس وتنرش بؤسها يف عموم املحيط الذي تعيش
فيه  .الساعة الواحدة مع العصبية تكفي للقضاء عىل عمر كامل
من السعادة واهلدوء والرغبة يف احلياة هل يعجبك هذا؟! اسأل
نفسك !
احلياة فيها الكثري من املفاجآت واألزمات التي تطرق عىل أبوابنا
ضاعت منا
بني احلني واألخر اذا اعطينا الفرصة لغول العصبية
ْ
فرصة حل املشكلة .
أنا عصبي  ...أنا عصبي  ...أنا متوتر ...أنا يف أزمة ...
أخرج من حدود هذا الرصاع وانظر له نظرة فوقية وابحث عن
�دت لك هكذا
احللول احلقيقية لتتخلص من املشاكل التي َو َل� ّ
أحساس ..
اصنع التوازن املطلوب بني عقلك وقلبك حتى تستطيع ان
تفكك عقد االزمات بافكار جديدة وعواطف نبيلة؛ الن ليس
كل احلسابات جيب ان حتل بالورقة والقلم  .هناك ما جيب ان
ينظر له بمنظار احلب والذكريات الطيبة ..
ال تعط لعصبيتك اي فرصة ،فام تسمعه عن رجولة العصبي ما
هي اال أكاذيب وخدع جاءت لتومهك عن الواقع وتغيري مسالك
ايامك القادمة التي قد تكون قد خبأت لك الكثري من النجاحات
.
أوىل خطوات الفشل الكبري هي العصبية ..
كم املعاناة واألخطاء التي ترتكبها
الزوجة بدأت ال تتحمل ْ
بحقها فقط ألنك عصبي! تذكر اهنا أمانة عندك ليست أسرية
وحتى يف ديننا وعقيدتنا وتعاليمنا التي اخذناها عن اهل البيت
االسري يعامل باإلحسان والود ال التهجم واالعتداء ..
أوالدك ب��دأوا يعانون كثري ًا فهم االن كربوا ويريدون طريقة
للتفاهم معك وتقريب وجهات نظرهم منك ،عصبيتك ابعدهتم
كثري ًا عنك .االن ارستك عىل خط الفشل عليك ان تراجع نفسك
حتى تستطيع اصالح ما ارتكبت من خطأ بحق نفسك واهلك.
طيح بصاحبها صحيا وبدنيا وفكريا،
العصبية ازمة اول ما ُتطيح َت ُ
فهي مؤثر سلبي عىل حياة االنسان اليومية ونجاحاته التي يتمنى
حتققها عىل ارض الواقع ..
اهيا العصبي راجع نفسك واجلس معها جلسة نقاشية علك
خترج بنتيجة تلهمك طاقة اجيابية لتصحيح خطواتك التي تتبع
فليس كل ما يرى يف الصحراء رسابا ...
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القرآن الكريم

وأثره في تغذية الروح

القرآن الكريم له متام األثر يف سلوك وبناء وتكوين شخصية املؤمن وصقل
روحه وسلوكه سلوك ًا قرآني ًا وطبعه بطابع القرآن وخضوع عقله وعاطفته للقرآن
عن وعي ومن الطبيعي أن العقل والعاطفة مفتاحان للقلب ،فإذا خضع العقل
والعاطفة للقرآن انفتح القلب والروح عىل مرصاعيه عىل القرآن الكريم.
وينقسم الناس بالنسبة إىل تأثري القرآن الكريم عليهم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول  :ويندرج حتت هذا القسم الصديقون واألنبياء واألئمة املعصومون
ألهنم وقعوا حتت تأثري القرآن وفعله وسلطانه املبارش وأولئك يفتح اهلل هلم كنوز
القرآن ويسلمهم مفاتيحه ،بقوله تعاىل( :إنام املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت
قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامن ًا وعىل رهبم يتوكلون) األنفال.2 /
القسم الثاين  :وتندرج حتت هذا القسم طائفة من الناس بمقدار ما يتعاطون من
كتاب اهلل وأولئك نصيبهم من القرآن بمقدار بعدهم وقرهبم منه ،فكلام كانوا أبعد
عن دائرة القرآن وجمال تأثريه كان نصيبهم من القرآن اقل حتى يبلغ حد الصفر.
القسم الثالث  :وأما ما يندرج يف هذا القسم من الناس فهم أهل الفساد واللجاج
واخلصومة ومقاومة القرآن وهؤالء خيتلف حاهلم عن القسم الثاين ،فإن القرآن
ينقلب يف حياة هؤالء إىل مصدر للشقاء واخلسارة (وال يزيد الظاملني إال خسارا)
اإلرساء( ،82 /وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجس ًا إىل رجسهم وماتوا
وهم كافرون) التوبة( ،125 /وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال
يؤمنون باآلخرة حجاب ًا مستور ًا وجعلنا عىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم
وقرا واذا ذكر ربك يف القرآن وحده ولوا عىل أدبارهم نفورا) اإلرساء.46 – 45 /
وال شك أن تأثري القرآن عىل األفراد يتناسب مع مقدار إيامهنم ،فالذي يملك إيامن ًا
عالي ًا يكون تأثري القرآن عليه كبري ًا والعكس بالعكس وقد أكد القرآن الكريم من
خالل اآليات املتقدمة ان تأثريه ال حيصل إال بحصول اإليامن .وكل انسان يرغب
أن يكون تأثري القرآن عليه كبري ًا عليه أن جيعل من إيامنه سل ًام يرتقي به للقرب من
اهلل تعاىل.

صديق وعدو
والسالب والموجب
وبعدها سألوين  :ملاذا يا استاذ سالب يف
سالب = موجب ؟!
فكان جوايب هلم هو :
قال االمام عيل (عليه السالم) ( :اصدقاؤك
ثالثة :صديقك وصديق صديقك وعدو
عدوك ،واع��داؤك ثالثة  :عدوك وصديق
عدوك وعدو صديقك).
وقلت هلم  :ملا كانت الصداقة من االمور
االجيابية فنرمز للصديق بإشارة موجب
( )+وملا كانت العداوة من االمور السلبية
فنرمز للعدو بإشارة سالب (.)-
وعند قول االمام (عليه السالم) :
اصدقاؤك ثالثة هم :
صديقك = ()+
-1
صديق صديقك = (= )+( )+
-2
( = )+صديقك
عدو عدوك = (= )+( = )-( )-
-3
صديقك.
وأما قوله :
اعداؤك ثالثة فهم :
عدوك = ()-
-1
صديق عدوك = ()-( = )-( )+
-2
= عدوك
عدو صديقك = (= )-( =)+( )-
-3
عدوك
فبهت اجلميع وقالوا (احلني فهمنا يا استاذ).
كتبت هذه االيضاحات يف نرشة جدارية
ثم ُ
كبرية وعلقتها عىل واجهة داخل املدرسة
واصبحت وسيلة ايضاح مهمة يف قوانني
رضب االشارات مستمدة من قول االمام
ع�لي ب��ن ايب طالب (عليه ال��س�لام) سيد
البلغاء واملفكرين..
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ح�سن الع�شرة
�أ ّكد الإمام الباقر علي ه ال�سالم يف �أحاديث م�ستفي�ضة على تكري�س مبد�أ الأخاء يف اهلل طلب ًا ملر�ضاة اهلل  ،وبني
ف�ضل ذلك يف الدارين  ،فقال علي ه ال�سالم  « :من ا�ستفاد �أخ ًا يف اهلل على �إميان باهلل ووفاء ب�أخائه طلب ًا ملر�ضاة
وحجة يفلج بها يوم القيامة  ،وعزّ ًا باقي ًا وذكر ًا
اهلل  ،فقد ا�ستفاد �شعاع ًا من نور اهلل  ،و�أمان ًا من عذاب اهلل ّ ،
نامي ًا  ،ل ّأن امل�ؤمن من اهلل عزّ ّ
وجل ال مو�صول وال مف�صول » .
و�أ ّكد على تع ّهد الإخوان بالزيارة والتوا�صل وامل�صافحة  ،و�إيثارهم على النف�س  ،فقال علي ه ال�سالم � « :إن هلل
ّ
عزّ
وجل جنّة ال يدخلها � اّإل ثالثة  :رجل حكم على نف�سه باحلقّ  ،ورجل زار �أخاه امل�ؤمن يف اهلل  ،ورجل �آثر
�أخاه امل�ؤمن يف اهلل على نف�سه » .
وقال علي ه ال�سالم � « :أيمّ ا م�ؤمن خرج �إىل �أخيه يزوره عارف ًا بحقّه  ،كتب اهلل له ّ
بكل خطوة ح�سنة  ،وحميت
عنه �س ّيئة  ،ورفعت له درجة  ،و�إذ طرق الباب فتحت له �أبواب ال�سماء  ،ف�إذا التقيا وت�صافحا وتعانقا �أقبل اهلل
علي � اّأل � ّ
أعذبهما
عليهما بوجهه ّ ،
ثم باهى بهما املالئكة  ،فيقول  :انظروا �إىل عبدي تزاورا وحتابا يف  ،حقّ ّ
بالنار بعد هذا املوقف  ،ف�إذا ان�صرف �شيعه املالئكة عدد نف�سه وخطاه وكالمه  ،يحفظونه من بالء الدنيا
وبوائق الآخرة �إىل مثل تلك الليلة من قابل  ،ف�إن مات فيما بينهما �أعفي من احل�ساب  ،و�إن كان يعرف من حقّ
الزائر ما عرفه الزائر من حقّ املزور كان له مثل �أجره » .
ّ
وقال علي ه ال�سالم � « :إن امل�ؤم َنني �إذا التقيا فت�صافحا �أقبل اهلل عزّ
وجل عليهما بوجهه  ،وت�ساقطت عنهما
الذنوب كما يت�ساقط الورق من ال�شجر » .
وجعل ال�صحبة الطويلة مبثابة القرابة  ،فقال عليه ال�سالم � « :صحبة ع�شرين �سنة قرابة » .
و�أ ّكد على تع ّهد الإخوان وموا�صلتهم والإح�سان �إليهم وال�سعي يف حاجاتهم  ،فمن كالمه يف هذا االتجّ اه  « :لي�س
يف الدنيا �شيء �أعون من الإح�سان �إىل الإخوان » .
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وقال عليه ال�سالم  « :ما من عبد ميتنع من معونة �أخيه امل�سلم وال�سعي له يف حاجته ق�ضيت �أو مل تق�ض  � ،اّإل اب ُتلي
بال�سعي يف حاجة من ي�أثم عليه وال ي�ؤجر  ،وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما ير�ضى اهلل  � ،اّإل اب ُتلى ب�أن ينفق
�أ�ضعافها فيما �أ�سخط اهلل » .
وقال علي ه ال�سالم ّ � « :إن اهلل تعاىل �أوحى �إىل داود  :يا داود ّ � ،أن العبد من عبيدي لي�أتيني باحل�سنة ف�أحكمه
أحب ق�ضاءها
بها يف اجلنّة  ،فقال داود  :يا ّ
رب  ،وما تلك احل�سنة ؟ قال  :عبد م�ؤمن �سعى يف حاجة �أخيه امل�ؤمن � ّ
 ،ق�ضيت له �أم مل تق�ض ».
و�إىل جانب ذلك �أو�صى علي ه ال�سالم بح�سن ال�سرية والتعاي�ش مع الآخر ولو كان منافق ًا �أو يهود ّي ًا  ،فقال عليه
ال�سالم � « :صانع املنافق بل�سانك  ،و�أخل�ص ودك للم�ؤمنني  ،و�إن جال�سك يهودي ف�أح�سن جمال�سته » .
و�أو�صى علي ه ال�سالم بالب�شر وطالقة الوجه  ،ك�أحد مقومات ح�سن الع�شرة  ،فقال علي ه ال�سالم  « :الب�شر احل�سن
وطالقة الوجه مك�سبة للمح ّبة وقربة من اهلل  ،وعبو�س الوجه و�سوء الب�شر مك�سبة للمقت وبعد من اهلل » .
وعلى ال�صعيد العملي  ،عرف الإمام الباقر علي ه ال�سالم بح�سن الع�شرة وتع ّهد الإخوان والإح�سان �إليهم  ،قال
ثم يركب هو  ،ف�إذا ا�ستوينا �س ّلم
�أبو عبيدة احلذاء  « :كنت زميل �أبي جعفر علي ه ال�سالم  ،وكنت �أبد�أ بالركوب ّ ،
و�س�أل م�س�ألة رجل ال عهد له ب�صاحبه و�صافح  ،قال  :وكان �إذا نزل نزل قبلي  ،ف�إذا ا�ستويت �أنا وهو على الأر�ض
�سلم و�س�أل م�س�ألة من ال عهد له ب�صاحبه  ،فقلت  :يا ابن ر�سول اهلل � ،إنّك لتفعل �شيئ ًا ما يفعله �أحد من قبلنا ،
ان امل�ؤمنني يلتقيان  ،في�صافح �أحدهما �صاحبه  ،فال تزال
مرة فكثري .فقال � :أما علمت ما يف امل�صافحة ّ ،
و�إن فعل ّ
الذنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن ال�شجر  ،واهلل ينظر �إليهما حتّى يفرتقا » .
ثم جاء ف�أخذ بيدي
ثم م�شى قلي ًال ّ ،
وعن �أبي حمزة  ،قال  « :زاملت �أبا جعفر علي ه ال�سالم فحططنا الرحل ّ
فغمزها غمزة �شديدة فقلت  :جعلت فداك � ،أو ما كنت معك يف املحمل ؟! فقال � :أما علمت �أن امل�ؤمن �إذا جال
ثم �أخذ بيد �أخيه  ،نظر اهلل �إليهما بوجهه  ،فلم يزل مقب ًال عليهما بوجهه  ،ويقول للذنوب تتحات عنهما
جولة ّ
 ،فتتحات ـ يا �أبا حمزة ـ كما يتحات الورق عن ال�شجر  ،فيفرتقان وما عليهما من ذنب »
مقتب�س من كتاب  [ :الإمام �أبو جعفر الباقر عليه ال�سالم �سرية وتاريخ ]  /ال�صفحة 144-140 :
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تحديات العصر
دروس في بناء األسرة وتحصينها 2-1
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الب��د م��ن م��ه��اد مل��وض��وع ي���ؤرق اجلميع
،ويبحث عن حتقيقه االنسان ،وقد أرسى
اإلس�لام ،من خالل اإلطروحة القرآنية
،والسنة النبوية،وسرية أئمتنا (عليهم
ال��س�لام) ال��ق��واع��د اإلص��ول��ي��ة لسعادة
األرسة ،واإلنسجام ،والتفاهم  ،واملحبة
،والوئام ..إلجتناب األرسة للخصومة ،
واإلساءة  ،والطالق ،والفراق ..كل ا ُملثل
اإلنسانية ،واملبادئ يف الترشيعات
والقيم
ّ
ّ
اإلسالمية لتحصني املجتمعات من اإلهنيار
،والتصدعات ،والرشوخ التي ترتك آثار ًا
نفسية ،وسايكولوجية عىل األبناء ،وبالتايل
ختلف أج��ي��ا ً
ال مشوهة ،وخت��ل��ف ب��ذورا
للكراهية ،والعنف ..أم��ا األرسة التي
تتغذى من فكر النبي وآله وتجُ سد القرآن
بتعاملها يسودها أري��ج ال��ود ،والتعاون
،وتصبح أزاهري احلياة ُمفتحة ،ذات رونق
،وهب���اء  ،ري��اض ن�ضرة ت���زدان باخلرضة
الدائمة ..كل النظريات الوضعية قارصة
ُم��ق�صرة جت��اه األرسة إال ديننا منح كل
احلقوق لألرسة ،سنرى بصفحات البحث
التعامل الرتبوي ّ ،واألخالقي ّ يف األرسة
املثالية التي يعدها اإلس�لام اإلنموذج
ّ
الواقعي يف األجواء األرسية الصحيحة..
ّ
األرسة والعوملة :
يف بواكري احلضارة األوىل وريادهتا ،إحتاج
الفرد للفرد بالزراعة،وصيد احليوانات
،والتغلب عىل الصعاب ،عاش يف القرى
فرادى ومجاعات مجعته اللغة  ،احلاجات
،ال��زواج ،واملشرتكات األخ��رى ،كسائر
ال��وج��ودات  ..يقول علامء اإلج��ت�ماع :
اإلنسان حيوان ناطق  ..واحلياة والوجود
برمته يسري نحو التكامل من البدايات إىل
النهايات ،بالطبع لكل عرص وزمان هناك
خصائص بيئية ُ ،تطبع حياة األرسة بطبائع
ُمعينة  ،باألزياء  ،املأكل  ،التعامل مع
وجوده إلخ من نشاطا ت إجتامعية .ثمة
قضية « األرسة والعوملة
قضي ٌة ُمهمة جد ًا ّ
ّ

« فالتطورات الرسيعة املتواترة باحلياة
اإلجتامعية ؛وأإلقتصاد ّية ؛وعرص الثورة
ّ
الصناعية والتكنولوجية ؛ جعل احلياة
األرسي��ة تعيش أنامط ًا خمتلفة عن بواكري
احل��ض��ارات ..بسبب تشابك األح��داث
اليومية التي يعيشها الفرد واجلامعة ،جعلت
ّ
ّ
..والسياسية
ة
اإلقتصادي
�داث
�
األح
تلك
ّ
تتحكم باألرسة ومعطيات ومؤثرات وترية
اليومية  ..األنامط األرس ّية كانت
احلياة
ّ
ٍ
ٍ
مخُ تلفة عن عقود قريبة ،حيث كان اجلد
واجلدة هم اخليمة التي يأوي هلا الزوج،
والزوجة ،واألبناء ..فيام عرص اليوم تفرد
كل األبناء بزوجاهتم وأرسهم بخصوصية
تامة  ،بينام كان األجداد واألحفاد يتآلفون
حميطهم ،
بينهم بتوافق ت��ام ّبينهم و ّ
ُ
ومتطلبات احلياة اليسرية جد ًا غري املتكلفة
،فيام التحوالت الكربى بعوامل اليوم أدت
إىل اإلنشطار  ،اهلجرة  ،التشظي  ،والعزلة
،واإله��ت�مام��ات الذاتية لكل ف��رد حسب
ميوله السايكولوجية  ..النظام األرسي
كان هيتم باجلميع من األطفال إىل األجداد
،وجود يسوده التآلف ،والتصالح،واملحبة
واملحيط .
،والتعاون مع اجلريان
ّ

وقد إهتم عديد من املفكرين والباحثني
والباحثات اإلجتامعيات وم��ن يكتب
بمجاالت علم النفس من كال اجلنسني
بقضايا األرسة ومنها ك��ت��اب( :األرسة
وحتديات العرص دروس يف بناء األرسة
وحتصينها ) الباحثة  :أمل صالح القط ّان
 /ص��در عن دار ال��والء بلبنان عاجلت
ببحثها ال��رص�ين م��وض��وع��ات األرسة
املسلمة يف عرصنا ال��راه��ن م��ن خالل
أب��واب ..ومباحث ..وف��ص��ول سته كل
ج��وان��ب األرسة املسلمة ،ووج��وده��ا
 ،وحتديات العوملة  ،وخم��اض��ات قضايا
الزواج – مراحل تشكل األرسة – احلقوق
والواجبات داخل األرسة -احلياة الزوجية
واألرسية – األزمات التي تواجه األرسة
وسبل مواجهتها –بعض األحكام الفقهية
املتعلقه باألرسة..بالطبع الغرب هيتم
بتلك الدراسات واملؤلفات ؛ واألبحاث
النفسية؛ واإلجتامعية  ..لوضع العالجات
لكل األزم��ات األرس ّي��ة  ،والتصدعات
،واإلختالفات التي تنيشء داخل األرسة
،والبناء والتنشئة األرسية السليمة ..

االســـــــرة

المراهقة والصداقة

كي���ف يواجه الوال���دان الصداق���ات غير
المرغوب فيها ألبنهم المراهق؟
تثار تلك املشكلة بشكل مستمر يف معظم
األرس ،وهي إحدى نقاط اخلالف احليوية
بني الوالدين واملراهق ،فاملراهق ال يريد
ألحد أن يتدخل يف تكوين صداقته ويرى
بذلك انه يدعم استقالليته ،وطبيعي أن
خيشى الوالدان عىل ابنهم من األصدقاء
غري املرغوب فيهم وأصدقاء السوء ،فذلك
الصديق يرسق من الوالدين جهدهم يف
تربية أبنهم طوال السنوات املاضية ،وكذا
فصديق ال��س��وء خي��دش سمعة صديقه
وعائلته.
جيب عىل الوالدين التخيل عن كرسيهم
العايل والنزول إىل أرض الواقع ،والتعامل
مع أبنائهم بأسلوب الناصح الصدوق،
ويرتكان أسلوب التعامل الفوقي وإصدار
األوام��ر والنواهي ،ف��إذا وجد االب��ن من
يفتح له قلبه داخل األرسة فلن حيتاج إىل
صديق غري مرغوب فيه يفضفض معه .يف
بعض األحيان تكون للوالدين مربرات
غري منطقية يف رفضهم لصداقات األبناء؛

لذا جيب أن يتسم الوالدان يف هذا األمر
باملوضوعية واملنطقية ،ليستطيعا أن يقنعا
أبناءمها بام يريدانه ،ف��إذا فشال يف ذلك
فاملشكلة عندمها وليست عند األبناء؛ ألهنام
مل جيدا ما يقنعوهنم به.
ينتقي ال��وال��دان أسمى وأزك��ى وأنقى
الوسائل عن طريق القصص واألدبيات
وخمتارات الرتاث للتعامل بني األصدقاء
ويبرصان هبا أبناءهم؛ ويف الوقت نفسه
يبني هلم ال��ن�ماذج السيئة من األصدقاء
ليكونوا عىل بينة ووعي تام وحذر مستمر
من التقرب إىل أمثاهلم .جيب عىل الوالدين
أن يكونا ج��زء ًا من جمموعة األصدقاء،
فاألم تتعرف عىل صديقات ابنتها ،وكذلك
احل��ال مع األب وابنه ،ويكون ذلك من
خ�لال دع��وة حلفل أو رحلة ترفيهية أو
م��ذاك��رة مشرتكة ..فيتعرفان عىل ميول
وأفكار أصدقاء أبنائهم بحيث يكون رأهيام
بعد ذلك مسموع ًا لدى أبنائهم؛ ألهنم
يتحدثان عن واقع وليس جمرد انطباعات
شخصية.

نصائح لمس���اعدة ابنك المراهق
على اختيار الصديق الجيد- :
 .1غرس املعايري األخالقية اجليدة
يف نفوس أبنائنا وبناتنا من مرحلة
الطفولة ،مثل االبتعاد عن األشياء
املحرمة ،وع��دم مم��ارس��ة الرذيلة
واحرتام اآلخرين وغريها.
 .2تقديم معايري لالبن أو الفتاة يتم
عىل ضوئها اختيار صديق مهذب،
ال يكذب ،وال يرسق ،إضافة إىل
أن يسهم الوالدان يف تشكيل مجاعة
الرفاق أو األصدقاء لدى املراهق أو
املراهقة ،مثل إذا عرف األب أن ابن زميله
م��ؤدب وعائلته حمرتمة يأخذ األب ابنه
لزيارة ابن زميله يف املناسبات ،حتى حيدث
بينهم صداقة؛ وبالتايل ُيصبح املراهق لديه
صديق جيد اخ��ت��اره األب بشكل غري
مبارش.
 .3أمهية وجود القدوة ،بحيث ال يكون
تباعد بني املراهق ووالديه؛ حتى يشعر
أهنم قدوته ،ويبحث عن أصدقاء يتحلون
بقيم قدوهتم.
 .4تفادي فرض أسامء معينة لألصدقاء،
إذ أن مرحلة امل��راه��ق��ة تتسم بالتمر ّد
واالستقالل ،وإنام إقناعه باختيار الصديق
املناسب.
 .5رضورة متابعة واحتواء األم ،فالبد
أن تكون قريبة من الفتاة املراهقة يف هذه
املرحلة ،وأن تعرف من صديقاهتا؛ لتفهم
أكثر عن عامل الصداقة تلك ،وكذلك األب
عليه أن يقرتب من عامل أبنائه ،فالدور
مشرتك بني األم واألب فيام يتعلق برتبية
الفتيات والذكور.
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تنمية بشرية

تنمية
شخصية الطفل

عندما يتبِ ُع األهل أسلوب التسلط يف التعامل مع األبناء
ويمنعوهنم من حتقيق رغباهتم حتى لو كانت مرشوعة ,أو
ارغامهم بالقيام بواجبات تفوق قدراهتم واستخدام العنف
أو احلرمان أحيانا.
وعندما تكون قائمة املمنوعات أكثر من قائمة املسموحات؛
كأن تفرض األم عىل الطفل ارتداء مالبس معينة او طعاما
معينا او أصدقاء معينني ،ايضا عندما يفرض الوالدان عىل
االبن ختصصا معينا يف اجلامعة او دخول قسم معني يف
الثانوية قسم العلمي او األديب...او  ....او  ......الخ.
يعتقد الوالدان ان هذا األسلوب يصب يف مصلحة االبن
دون العلم ان هذا االسلوب خطر عىل صحة الطفل أو
املراهق النفسية وعىل شخصيته مستقب ً
ال ،ونتيجة لذلك
األسلوب املتبع يف الرتبية سيكون التايل:
 ينشأ الطفل ولديه ميل شديد للخضوع واتباع اآلخرين. ليس لديه قدرة عىل اإلبداع أو التفكري. ال يملك القدرة عىل ابداء رأيه واملناقشة يف مواضيعخمتلفة.
 تكوين شخصية قلقة خائفة دائ� ًما من السلطة تتسم
باخلجل واحلساسية الزائدة.
 يفقد الطفل الثقة بالنفس وال يستطيع اختاذ القراراتويصبح لديه شعور دائم بالتقصري وعدم االنجاز.
 ينتج عن اتباع هذا األسلوب طفل عدواين خيرب ويكرساشياء اآلخرين ألن الطفل يف صغره مل يشبع حاجته للحرية
واالستمتاع هبا.
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وصايا تنموية

اجلس كل يوم ملدة عرشين دقيقة بمكان هادئ مع نفسك
*
ْ
واستمع ملشاعرك اسمح هلا ان تكون بمجرد ما تصمت
افكارك ستبدأ املشاعر بالظهور حررها لن تستطيع ان تعيش
سعيد ًا ما دام هنالك مشاعر حزن حمبوسة بداخلك او غضب
او خوف اسمح ملشاعرك بان تطفو عىل السطح حتي تظهر
املشاعر احلقيقية من اعامق الروح.
تقبل نفسك،
* عندما
ُ
تشعر بمشاعر حزن او اي مشاعر سلبية ّ
عندما كنا اطفاال عندما نعرب عن استيائنا ألمر ،نرصخ ونبكي
فيحاول كل من حولنا اسكاتنا او تركنا حتي نرجع عن هذه
املشاعر حتي عودونا ان املشاعر السلبية يشء خطأ فهجرنا
انفسنا وابتعدنا عنها واصبحنا نكتمها وال نرصح هبا فتخزنت
بداخلنا وسلبت منا طاقاتنا...
* أخ ِر ْج مشاعرك مهام كانت اكتبها عرب عنها حتي تتحرر منها
وتستعيد الطاقة املهدورة يف حماولة اجلسم حلاميتك منها وجدت
والتحرر استمع ملشاعرك
بالتأمل امجل اسلوب للتنفيس
ّ
وقدرها مهام كانت فهي جزء من سعادتك ان فهمت نفسك.
* بالتأمل قل لنفسك انا معك كليا باللحظة ،وسلها األسئلة
الثالثة:
السؤال االول :بامذا اشعر حاليا ؟ وات��رك اجل��واب ينساب
عليك من املشاعر ،ال حتاول التحكم بالعقل باإلجابة وان
ظهرت لك املشاعر اسأل السؤال الثاين  -متى آخر مرة شعرت
هبذا الشعور؟ واترك ايضا املشاعر جتبك من غري اي استعجال
وان ظهرت اإلجابة اسأل السؤال الثالث  -متى كانت اول
مرة شعرت فيها هبذا الشعور؟ واترك اإلجابة تنساب عليك
ّ
من الداخل بدون أن تستعجلها وان مل جتد إجابة ال حتزن فقط
ثق بالنظام وستأتيك اإلجابة بوقتها.

تنمية بشرية

بقلم :سدهانه غنايم

تحب
ُك ُن كما ّ
تكمن سعادة اإلنسان بالرضا عن نفسه
ُ
يف مجيع جماالت احلياة والسعي دائام وراء
األفضل ولكن ابدا ليس النظر اىل الغري
واحلرسة عىل نفسه.
فمن املمكن مث ً
ال ان يكون انسان صاحب
دخل حمدود وسعيدا جدا يف حياته ،اما
صاحب الدخل غري املحدود ويمتلك
املال بسهولة فيكون صاحب شقاء وال
يعرف طعم السعادة ،فعىل اإلنسان ان
يصنع التوازن لنفسه يف مجيع املجاالت
(ال���ش���خ�ص�ي ،ال��ص��ح��ي ،األرسي،
االجتامعي ،الديني (الروحاين) ،العميل،
امل���ادي ،اهل��واي��ات واوق���ات ال��ف��راغ)،
فيجب عىل كل انسان ان خيلق التوازن
يف مجيع هذه املجاالت حتى يكون راضي ًا
عن نفسه ليحصل عىل السعادة.
فمث ً
ال عىل ِّ
كل إنسان ان يسأل نفسه يف

املجال الشخيص:
 هل أعمل دائام عىل تنمية شخصيتيألزيد من ثقافتي وألصبح عىل قدر من
العلم واملعرفة يف ام��ور خمتلفة (ق��راءة
ذاتية ،حمارضات ،ن��دوات)...؟ أم انني
اب��دأ ال أعطي اهتامم ًا هل��ذا اجلانب يف
احلياة؟
 يف املجال الصحي :هل اهتم بوضعيالصحي؟ أم���ارس ال��ري��اض��ة؟ احافظ
عىل طعام صحي؟ اتابع الفحوصات
الالزمة..؟
 يف املجال االرسي :هل اجلس معارسيت الوقت الكايف؟ وكيف اتعامل مع
اهيل ،زوجتي ،ابنائي؟
 يف املجال االجتامعي :هل انا قادر عىلخلق صداقات؟ هل اتعامل مع الناس
بأسلوب جيد؟ هل ازور اقربائي واهتم

بصلة الرحم؟؟؟
 يف املجال الديني :هل اؤمن انه يوجدقوة عليا تساعدين يف تدبري مجيع جماالت
حيايت؟ ،وهل اعبد اهلل واصيل له ،امحده
واشكره؟ ماذا عن الصدق والعطاء؟؟؟
 يف املجال العميل :هل احب مهنتي،وأسعى دائام اىل التقدم هبا ؟ وهل اشعر
باالنتامء يف مكان العمل؟
 يف املجال املادي :هل اسعى دائام لزيادةراتبي والتقدم وحتسني وضعي املادي؟
 أما يف جمال اوق��ات الفراغ :هل لديهواية امارسها؟ هل أقيض اوقات فراغي
يف امور مفيدة ام بشكل عبثي؟
فلينظر كل انسان اىل كل ركن من اركان
حياته وبذلك يعرف م��دى رض��اه عن
نفسه  .ماذا جيب ان يغري؟ عن ماذا عليه
ان يتنازل ليحصل عىل توازن.
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الفلفل الحار ..لعالج أمراض السكر والقلب
إعداد /زيد الجنابي

يمكن أن حيل الفلفل احلار يوما ما مكان األسربين من أجل عالج
مرض السكر وأمراض القلب واألوعية الدموية ،هذا ما أسفرت
عنه دراسة قام هبا فريق لدى جامعة ومدرسة علوم احلياة ملعرفة
فوائد النباتات والتوابل وتأثريها عىل الدم.
وت��ش�ير ال��دراس��ة إىل مكونني اث��ن�ين ىف الفلفل احل���ار ،مها:
«كابسياسني» و»دهيايدروكابسياسني» يساعدان عىل خفض
السكر ىف الدم ومستويات األنسولني ،وكذلك احلد من تكوين
الرواسب الدهنية ىف جدران الرشايني ومنع جتلط الدم.
كام تشري إىل أن املكون «كابسياسني» يؤثر عىل تراكم الصفائح
الدموية أو ختثر الدم ،مضيفة إىل أن تناول الفلفل احلار جيعل
اجلسم ينتج كمية أقل من األنسولني ويتيح للجسم استخدام
اجللوكوز بشكل فعال.
وتابعت أن الفلفل احلار قد يقى من اإلصابة بمرض السكرى،
ولكنها مل ترش إىل كمية الفلفل التى يمكن استخدامها ىف الطهى،
مشرية إىل أن األم��ر يتعلق بمدى ق��وة الفلفل احل��ار وكمية
«الكابسياسني» فيه.

صديق المنشاوي»
عن «محمد ّ

أهله ذات يوم بأن ُّه يريدُ عمل
رب ُ
أخ َ
وليمة كبرية عىل رشف الوزراء وكبار
فتم عمل ال�ل�ازم ،ثم
امل��س��ؤول�ينَ ،
َ
أهله ّ
بأن ضيوف ُه كانوا مجيعهم
فوجئ ُ
من الفقراء واملساكني من أهل بلدتِهِ.
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بغداد بدايات القرن العشرين
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َ
يفسدن األمر
ثالث
ُسئل اإلمام عيل بن ايب طالب (عليه السالم):
ما ُيفسد أمر القوم يا أمري املؤمنني؟
قال :ثالث ،وضع الصغري مكان الكبري ،ووضع
اجلاهل مكان العامل ،ووضع التابع يف القيادة.

فائدة لغوية
ِجرم ـ بكرس اجليم ـ نجم أو كوكبِ ،جرم ساموي.
بضم اجليم ـ ذنب أو خطأ.
ُجرم ـ ِّ

ُ
تنجب
الكتب
أفكارًا مح ّلقة
لطفية الدليمي

ما أبحر إنسان
في نوايا الناس
إال غرق..
مها مهدي

ُ
ْ
الوطن
وحدة أبناء
للشاعر النجفي الشيخ حممد رضا الشبيبي (( )١٩٦٥ - ١٨٨٩رمحه اهلل) قصيدة

قرأها يف دمشق سنة  ١٩٣٦و ُنرشت (يف ديوان الشبيبي املطبوع سنة :) ١٩٤٠
أقارب وأباعدُ
وتعهدت ُْه
خ ُري
ٌ
ِ
ذكر ُه ّ --
النوابغ من أجدّ ْت َ

وتساملت أن الزعامة ُّ
حق ُه  --يف املبدع َ
مذاهب وعقائدُ
ني،
ْ
ٌ
فهي شتى مل ْ
الوطن املفدّ ى واحدُ !
تزل  --لكنام
أما
ُ
ُ
املذاهب َ
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