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تقوي القلب ..خطوات عملية لتحقيقها
السعادة ّ

هكذا يكون خطابنا

بعض وسائل االعالم متارس اليوم خلط االوراق والبعض منها بدافع الدفاع فتيسء للمطلوب ،
وتبقى ثقافة اهل البيت عليهم السالم الطريق املنري للصحيح واملليح  ،وعن هذه احلالة ّ
شخص لنا
االمام الرضا عليه السالم املحذور الذي جيب ان نتجنبه قائال ّ
:إن خمالفينا وضعوا أخبار ًا يف فضائلنا
وجعلوها عىل أقسام ثالثة  :أحدها  :الغلو  ،وثانيها  :التقصري يف أمرنا  ،وثالثها  :الترصيح بمثالب
أعدائنا  ،فإذا سمع الناس الغلو فينا ك ّفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا  ،وإذا سمعوا التقصري
اعتقدوه فينا  ،وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا .
هذه دروس جيب ان يعيها من يلج االعالم او يتصدى ملنرب الرد حتى يكون خطابه سليام ويألفه
املخالف عندما جيد االح�ترام والواقعية من املخاطب ،نعم نأسف ونتأمل للبعض الذي تأخذه
العصبية فيكون رده قاسيا واملؤمل االكثر هي االجندة التي تسخر من قد يعتقده انه يدافع عن اخلطاب
االسالمي فينتهج املحاذير التي ذكرها االمام الرضا عليه السالم فينال مبتغاه باالساءة لالسالم .
التمسك بام ذكره االمام عليه السالم هو طريق النجاة..
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حكمة العدد..
قال اإلمام الصادق
)عليه السالم(

من صدق لسانه،
زكا عمله.

تفسيرالسورة
(  ) 40لعلنا نتبعهم يف دينهم ان غلبوا كأن مقصودهم األصيل ان ال يتبعوا موسى
ال ان يتبعوا الس��حرة فساقوا الكالم مس��اق الكناية (  ) 41فلام جاء السحرة قالوا
لفرع��ون أئن لنا ألجرا إن كنا نحن الغالبني (  ) 42قال نعم وإنكم إذا ملن املقربني
الت��زم هل��م األجر والقربة عنده زي��ادة عليه ان غلبوا (  ) 43قال هلم موس��ى ألقوا
م��ا أنتم ملق��ون اي بعد ما قالوا له اما ان تلقى وام��ا ان نكون نحن امللقني ( ) 44
فالق��وا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون اقس��موا بعزته عىل
أن الغلبة هلم لفرط اعتقادهم يف أنفس��هم واتياهنم بأقىص ما يمكن ان يؤتى به من
السحر وهي من اقسام اجلاهلية (  ) 45فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع
م��ا يأفكون مايقلبونه عن وجهه بتموهيهم وتزويره��م فيخيلون حباهلم وعصيهم
اهن��ا حي��ات تس��عى (  ) 46فالقي الس��حرة س��اجدين لعلمهم بأن مثل��ه ال يتأتى
بالس��حر وإنام عرب عن اخلرور باإللقاء ليش��اكل ما قبله ويدل ع�لى أهنم ملا رأوا ما
رأوا مل يتاملكوا أنفس��هم وكأهنم اخذوا فطرحوا ع�لى وجوههم وانه تعاىل ألقاهم
بام خوهلم من التوفيق (  ) 47قالوا آمنا برب العاملني (  ) 48رب موس��ى وهارون
اب��دال للتوضيح ودفع للتوهم واالش��عار عىل أن املوجب اليامهن��م ما اجراه عىل
أيدهي�ما (  ) 49ق��ال آمنتم له قب��ل ان آذن لكم انه لكبريكم الذي علمكم الس��حر
فعلمكم شيئا دون يشء ولذلك غلبكم أو تواطأتم عليه أراد به التلبيس عىل قومه
كي ال يعتقدوا اهنم آمنوا عىل بصرية وظهور حق فلس��وف تعلمون وبال ما فعلتم
ألقطع��ن أيديكم وأرجلكم من خ�لاف وألصلبنكم أمجعني (  ) 50قالوا ال رضر
علين��ا يف ذلك انا إىل ربن��ا منقلبون بام توعدنا إليه فان الص�بر عليه ممحاة للذنوب
موج��ب للثواب والقرب من اهلل (  ) 51انا نطم��ع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا
أول املؤمنني من أهل املشهد .

أخبار

ومتابعات

• وزارة التجارة كشفت عن وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية لدعم مفردات
البطاقة التموينية مؤكدة التزامها بتوزيعها للمواطنين في جميع المحافظات...

•(حيدر العبادي) رئيس مجلس الوزراء العراقي:
سنالحق الخاليا المتبقية من االره��اب في جحورها
وسنقتلها وسنالحق (داعش) في كل مكان في الجبال
والصحراء.

القوات العراقية تدمر نفقا لـ(داعش) تحت الطريق الدولي السريع في االنبار
دمرت املفارز اهلندسية للقوات االمنية العراقية نفقا لـ(داعش) يف منطقة حي
الشهداء االوىل بقضاء الفلوجة حتت الطريق الدويل الرسيع كان اإلرهابيون
يستخدمونه للتنقل واهلرب واالرهاب .أعلن ذلك الناطق ملركز اإلعالم األمني
العميد (حييى رسول) يف بيان للمركز بينّ فيه ايضا إن مفارز مديرية االستخبارات
العسكرية يف الفرقة  14وبمعلومات استخبارية دقيقة خالل عملية بحث
وتفتيش عن مضافات عصابات (داعش) االرهابية يف منطقة عثرت عىل كدس
للعتاد يضم  517مسطرة تفجري و 4عبوات ناسفة من خملفات داعش االرهايب.
وتابع رسول يف بيان آخر ،إن قوة من قيادة عمليات األنبار متكنت من تفجري 5
عبوات ناسفة عىل شكل جلكان حتوي مادة  C4و  18عبوة الصقة و  15رمانة
يدوية حملية الصنع وحزامني ناسفني خالل عملية أمنية يف منطقة مزرعة السبعني
بمحافظة األنبار من دون حادث يذكر.

محافظة ميسان تحتل المركز االول في العالم بأعلى درجات حرارة!...

سجلت مدينة العامرة مركز حمافظة ميسان جنويب العراق ،خالل ايام شهر متوز احلايل 2018
( ) 51درجة مئوية ،وهي أعىل درجات احلرارة بالعامل خالل  24ساعة املاضية ،تشاركها بنفس
الدرجة كل من منطقة مطربة يف الكويت والعامدية يف ايران ،اىل جانب ثامن مدن عراقية اخرى.
هذا ما اكده جدول حمطة (بالسريفييل) يف كاليفورنيا األمريكية والذي يضم (  ) 15مدينة لدول
العامل.
وذكر اجلدول أيضا أن “مطار البرصة بمحافظة البرصة سجل درجات احلرارة فيه( ) 50.8
درجة مئوية ليحتل املرتبة الرابعة عامليا”..

باألرقام

• ( )1500طالب من مختلف الفئات العمرية يشتركون بمشروع الدورات الصيفية
التي اطلقها قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة.

• ( )105ماليين برميل نفط ص��ادرات العراق
لشهر حزيران الماضي...
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• ( ) 4آالف ُمراجع يوميا للمفرزة الطبية داخل الصحن
الحسيني الشريف ويتضاعف يومي الخميس والجمعة..

•وزارة الصحة حذرت من التعرض المباشر ألشعة الشمس
بعد ان توقعت هيئة االنواء الجوية حصول ارتفاع مضطرد
بدرجات الحرارة خالل االيام القادمة...

• غرفة تجارة مدينة كربالء المقدسة تحث التجار
االيرانيين على اقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم
العراقيين في كربالء...

•(سعيد رشيد زميزم) مؤرخ اسالمي:
على المثقف ان يقرأ القرآن الكريم ويطلع على تفسيره ويقرأ نهج البالغة
ألمير المؤمنين علي (عليه السالم) لكي يتحصن بالثقافة الرصينة.

جامعة كربالء تكتش����ف سالالت فطرية تسبب
أمراضا جلدية مختلفة

مركز االمام الحسين لترميم وصيانة المخطوطات
يبدأ عمال مشتركا مع جامعة الكوفة
استقبل مركز االم���ام احلسني عليه ال��س�لام لرتميم وصيانة
املخطوطات التابع للعتبة احلسينية املقدسة وفدا من اساتذة كلية
الرتبية للبنات بجامعة الكوفة ،وهتدف الزيارة اىل تعزيز التعاون
املشرتك وفتح االفاق العلمية بني املركز واجلامعة.
وقال عميد كلية الرتبية الدكتور (عباس الفحام ) ان املركز بإمكاناته
املتوفرة يمثل ارشيفا مستقبليا حلفظ تراث االمة ,ومن شانه تعزيز
املوروثات املعرفية والرتاثية يف السنوات املقبلة ملا يقدمه من اعامل
جتاه حفظ وصيانة وترميم املخطوطات.مضيفا ان ما يصنع يف هذا
املركز ال تدرك اثاره يف الوقت احلارض بل سيكون ايقونة حارضة
لقابل االجيال ملا فيه من تنوع وكم معلومايت وتراثي هائل ،مشريا
اىل ان اعالء الكتاب هو اعالء لقيمة العلم والعلامء واالمة  ,الفتا اىل
الرشوع بتحقيق رشوح دعاء الصباح ألمري املؤمنني (عليه السالم)
بالتعاون بني املركز والكلية.
من جهته قال (مناف التميمي) مدير املركز ان هذا العمل سيكون
بداية لتعاون مستمر بني املركز والكلية كوهنا من الكليات التي
تعنى بالرتاث املخطوط.

كشف التدرييس يف جامعة كربالء الدكتور (عيل اجلنايب)
من اكتشاف سبع سالالت فطرية وعزلة بكترييا ،تتسبب
يف مرض السعفة اجللدي وعدد من االمراض اجللدية،
فيام سجل املوقع العاملي لبنك اجلينات االمريكي التابع
اىل معهد الصحة ال��دويل  NCBIاالكتشاف ضمن
قاعدة بياناته .وقال اجلنايب ان هذا االكتشاف سيسهم
يف اجي���اد طريقة تشخيص حديثة ملسببات مرضية
اعتامدا عىل املكونات اجلينية.مبينا ان الفطريات التي
تم الكشف عنها تسبب امراضا جلدية تدعى بمرض
السعفة  dermatophytosisاما البكرتيا فتولد الكثري
من االم��راض لإلنسان وملختلف اعضائه وهي شائعة
كمسبب مريض واسع وخطري لإلنسان ،مشريا اىل ان
مرض السعفة هي عدوى جلدية تتميز ببقع حممرة أو
مائلة للبني عىل اجللد حيث تكون أقل تلون ًا يف املركز مما
يعطي شكل اخلاتم ،يمكن هلذه البقع أن تتواجد يف أي
مكان يف اجلسم حيث تأخذ مسميات عديدة بنا ًء عىل
مكان اإلصابة.
Ahrarweekly
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مستق من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ 2018/7/6

ُ
ثقافة الشكر

إن ت���راث أه���ل البيت
(ع��ل��ي��ه��م ال����س��ل�ام) ـ
غني
ولإلنصاف ـ ت��راث
ّ
وه�����و ي��ت��ك�� ّف��ل ب��ت��ل��ك
السعادة المنشودة التي
يطمح إليها كل منا..
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تك ّلمنا فيام م�ضى ع�ما أف��اد ب��ه اإلم���ام زين
العابدين (عليه السالم) ،وقد تقدّ م يف الدعاء
الثاين والعرشين ،وقلنا إن العالقة بني العبد
وال��رب تعاىل هي عالقة البد أن حتفظ عند
العبد؛ واإلنسان عندما يسأل نفسه ويقول :ما
هي عالقتي باهلل تعاىل ..أي نحو العالقة؟
اإلن��س��ان عندما يقارن عالقته مع شخص
عدوا،
آخر يمكن أن يكون صديقا أو أخا أو ّ
ولكن عندما ينسب اإلنسان نفسه إىل اهلل تبارك
وتعاىل ،ما هي العالقة بني العبد واهلل؟ ..عالقة
السيد ..وعالقة الفاين مع الدائم..
العبد مع ّ
عالقة الصغري مع الكبري ..عالقة الضعيف
القوي ،وحتى هنالك جمموعة من األدعية
مع
ّ
تذكر هذا النحو من العالقة ..أنت الرازق وأنا
املرزوق ،وهل يرحم املرزوق إال الرازق ،أنت
الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إال الدائم،
وهكذا يستمر لتثبيت أن العالقة.
هذه العالقة هي عالقة افتقار ،وه��ذا العبد
دائ ً
نسجل
السيد ،طبع ًا نحن ّ
�ما ما حيتاج إىل ّ
أن اإلنسان يف بعض احل��االت يتث ّقف بثقافة
أجنبية عن هذه العالقة ،فتغيب عنده جمموعة
من السلوكيات واملعارف بسبب هذه الثقافة،
تارة نتحدث عن الواقع وتارة أخرى نتحدث
عن التعامل ،الواقع ال يتبدّ ل أن اإلنسان بام هو
إنسان يموت وينتقل إىل عامل آخر ،واإلنسان
ُ
قوة فمصري ذلك إىل زوال ،فال
مهام أعطي من ّ
يمنع نفسه املوت ،أو الفناء
يستطيع اإلنسان أن َ
يف الدنيا ..هذا واق��ع ،لكن يف مقام التعامل

كيف يتعامل اإلنسان مع كونه باقيا يف الدنيا،
قد يتعامل خالف الواقع ويرى نفسه شيئ ًا قبال
اهلل تعاىل ،وهذا التعامل ينشأ من طبيعة الثقافة
التي يتثقف هبا واملنهج الذي ّ
أطره لنفسه ،فرتاه
يترصف ترصفات ينكر هبا حتى اهلل تعاىل،
قد
ّ
يترصف ترصفات
أو يؤمن باهلل تعاىل لكن
ّ
املتمرد.
العايص
ّ
هذا املبنى واألساس لرؤية اإلنسان ـ وحديثنا
ليس عن الواقع ـ وإنام املفهوم الذي يعتقده
اإلنسان خيتلف من شخص إىل آخ��ر ،ولذا
يصعب
اإلنسان عندما يعتقد باعتقادات واهية
ُ
يصحح هذا املفهوم إال بجهد
يفهم ما
ّ
عليه أن َ
جهيد ،أو إنسان ال يعتقد وإنام هو بعيد نتيجة
ّ
ولعل الكثري فينا ال يقرأ
انشغاالته الكثرية،
ّ
وال يستمع إىل كالم جيد وال يكلف نفسه أن
َ
يعرض أفكاره ومبتنياته عىل شخص موثوق
ٍ
شخص مأمون عىل هذه األمة ،وبالنتيجة
به ،أو
سترتاكم عليه معلومات واعتقادات وأفكار
بعد ذلك من الصعب أن يقلع نفسه عنها،
ملاذا؟ ..ألن طريقة الرتبية والتل ّقي كانت غري
منضبطة ،وتصحيح هذه األمور قطع ًا حيتاج
إىل توفيق من جهة وحيتاج إىل حتسس اإلنسان
إىل حاجته للتبصرّ  ،ولذلك اإلنسان قد يع ّلم
اآلخرين لكنه يغفل عن تعليم نفسه ،ومع ّلم
النفس كام يقول أمري املؤمنني (عليه السالم)
أوىل بالتبجيل من مع ّلم الناس.
هذه املسارات حتتاج دائ ًام بأن يلحظ اإلنسان
ترصفاتِه ،ويقف عند مفردات مهمة.
ّ

إن ت���راث أه��ل البيت (عليهم ال��س�لام) ـ
غني وه��و يتك ّفل بتلك
ولإلنصاف ـ ت��راث ّ
السعادة املنشودة التي يطمح إليها كل منا،
فكيف نطرق ه��ذه األب���واب ـ أب��واب الرمحة
ـ ونحاول أن نع ّلم أنفسنا وفق هذا املنهج،
ويتذكر األخوة بشكل جيد نحن عندما نرشع
يف أدعية الصحيفة السجادية املباركة نحاول أن
نمثل ّ
كأن اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
هو أمامنا وحيدّ ثنا ،ال نتعامل مع الدعاء باعتباره
يأخذ من وقتِنا نصف ساعة وينتهي األمر!،
فال نتعامل هبذه الطريقة ،وإنام التعامل تكون
بأن ينفرد اإلنسان مع اهلل تعاىل ويو ّفق يف آناته،
ويدعو اهلل بام شاء ،لكن عليه أن يعرف بامذا
يدعو؟ وما هو املنهج الذي ّ
خطه اإلمام (عليه
السالم) ح ّتى عندما يتوجه اإلنسان إىل اهلل تعاىل
يعرف ما يريد ،ومنشأ التفاوت فيام بيننا هو هذا،
أن ما هي مقدر ُة ٍّ
كل منا بأن يستفيد من هذا
الرتاث املبثوث بشكل يرتبط باهلل تعاىل بطريقة
ختتلف عن اآلخر ،فالناس نجدها الكل تصيل
لكن هنالك تفاوت يف االقبال عىل الصالة،
وهنالك تفاوت يف حسن إقامة الصالة ،وهذه
واألعزة
املعارف ختتلف باختالف األصحاب
ّ
يف االستفادة من املعلومة.
اإلم��ام زين العابدين (عليه السالم) بعد أن
قضينا معه شوط ًا ،ال زال يع ّلمنا يف مواطن وهي
الشكر ،وقد ذكرنا قب ً
مواطن ُ
ال أن العالقة بني
العبد والسيد هلا حسابات ،وهذه احلسابات
حقيقة تتباين ،من مجلة هذه احلسابات أن العبدَ
جمرد
البد أن يكون شكور ًا ،ومعنى الشكر ليس ّ
أن يقول اإلنسان ـ الشكر هلل ـ نعم هذه عبارة
توجه اإلنسان إىل اهلل من حيث
تكشف عن نحو ّ
الشكر ،لكن الشكر عبارة عن ثقافة ،وهي حتدّ د
سلوكيات اإلنسان ،فعندما يكون شاكر ًا البد

أن يستحرض النِعم الكبرية،
واس��ت��ح��ض��اره��ا أم���ر غري
مقدور ،فيضطر أن يستحرض
بعضها ،وإذا استحرض بعضها سوف
ينشغل بأداء الشكر هلذا البعض ،وهذا األداء
هو نفسه نعمة من النِعم ،وسيعيش هذا اإلنسان
حمياه ،فهو يف حالة
وبصمة الشكر هلل ظاهرة عىل ّ
الرخاء يزداد شكر ًا ،ويف حالة ِ
العجاف يزداد
صربا وال يقرت عن الشكر ،وإذا تبدّ لت األحوال
عليه ويعرف أن دوام احلال من املحال ،ويعرف
أن الدنيا دول ،وتتغري ،فهذا التغري ال ينقصه
من احلالة التي فيها ،وهذه الثقافة تو ّلد حالة
من االطمئنان وحالة من السكينة؛ أن اإلنسان
ُ
يعرف مع من يتعامل؟ وهذه مهمة
هذا العبد
أخويت ،فهذه املعرفة رضورية جد ًا ..وأعرف
من اهلل ما أذن يل ،فأنا ال أع��رف ال��ذات ،إن
أهل السامء يطلبونه كام تطلبونه أنتم ـ كام يقوم
اإلم��ام الباقر (عليه السالم) ـ لكن أنا أعرف
هذه اآلثار والصفات ،وك ّلام ازددت معرف ًة ك ّلام
ازددت عبودي ًة ،واإلنسان الذي يزداد عبودي ًة
هلل تعاىل حيصل عىل احلرية ،وهذا أمر غائب!
عن الكثريين ،أن اإلنسان مع اهلل ك ّلام ازداد
عبودية هلل تعاىل كلام ازداد حري ًة!! ،كلام كان
قوي ًا! فال يستسلم ليشء ،وأكثر الناس عبودية
هلل هم األنبياء ،وأكثر الناس أحرار هم األنبياء،
وهذا النسق من العبودية حيتاج إىل ِمران ،وجزء
منه أن يكون اإلنسان شكور ًا ،وهذا الشكر ـ
كام قلت ـ هو حالة من الثقافة ،كام أن اإلنسان
ثم
يتع ّلم من العلوم ويقيض وط��ر ًا يف ذل��ك ّ
ُيوصف بأنه اكتسب العلم الفالين ،فاإلنسان
ايض ًا عندما يكون شاكر ًا يكتسب هذه الصفة،
وعندما نرتجم حياة بعض العلامء نقول فالن
َ
كان شكور ًا هلل تعاىل ،فهذه صفة بارزة.

اإلن��س��ان ال���ذي ي���زداد
ع���ب���ودي� ً
��ة هلل ت��ع��ال��ى
يحصل ع��ل��ى ال��ح��ري��ة،
وه���ذا أم��ر غ��ائ��ب! عن
الكثيرين!!
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ُ
السيد الصافي :نعتقد ّ
أن أفضل مشروع هو المشروع
الذي يتعلق ببناء اإلنسان
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  /21شوال  1439/هـ الموافق 2018/7/6م ،تحدث قائ ً
ال :

اخ��ويت اخ��وايت اود ان اع��رض بخدمتكم
األمر التايل :
أغلب املشاريع التي يسعى إليها االنسان هي
ما تعود بالنفع ،و رشافة أي مرشوع عندما
يعود بالنفع اىل اكثر ما يمكن من رشائح
اجتامعية ،والعقالء يتنافسون فيام بينهم
عىل اختيار املرشوع الذي فيه عوائد وهذه
العوائد ختتلف هناك عوائد مادية ملرشوع
استثامري مث ً
ال أو عوائد خدمية ملرشوع
خدمي ،وهكذا املشاريع تتباين يف اهلدف
من السعي هلا ،وأيض ًا تتباين يف الناتج الذي
حيصل هلذا املرشوع  ..وطبع ًا ُاكرر احلديث
ليس حديث ًا سياسي ًا أصال ً ،وانام هو حديث
من واقعنا ا ُملعاش ليس له ربط بأي صورة
كان بأي جانب سيايس.
فإذا كانت هذه املشاريع إنام تتباين بمستوى
فوائدها ،فنعتقد ان أفضل م�شروع هو
املرشوع الذي يتعلق ببناء اإلنسان ،املرشوع
الذي يربيّ االنسان وامل�شروع الذي يع ّلم
االنسان هو سيكون أفضل م�شروع ،ألن
هذه العوائد ال تتحدد بجهة معينة وال لفرتة
معينة وان�ما هذا يبقى دائ ً
�ما ما دام الكالم
يتعلق باإلنسان وتطوير االنسان قابلية

8

Ahrarweekly

االنسان فالشك ان رشاف��ة ه��ذا امل�شروع
سيكون ارشف املشاريع.
كرمنا بني آدم)،
القرآن الكريم يقول ( :ولقد ّ
فكانت هناك دعوات االنبياء واملصلحني
واملفكرين والفالسفة واالخالقيني ٌ
كل
أدىل بدلوه فاألنبياء مرتبطون باهلل تعاىل
وهلم املنهج الذي بينوه والبقية أيض ًا أدلوا
بدالئهم وك ٌ��ل وضع برناجما يرى ان هذا
الربنامج يرفع قابليات االنسان.
نحن االن نتحدث عن وضعنا – ليس كالم ًا
سياسي ًا -أقول من هي اجلهات التي تتكفل
بناء االنسان عندنا؟
هناك ف��وىض يف بعض احل��االت حتى ال
نعطي صورة سوداوية لكن أرى ان هناك
فوىض يف بعض احلاالت من املسؤول عن
إزالة هذه الفوىض بل من املسؤول عن بداية
هذه الفوىض؟!!
هل الدولة بعنواهنا العام؟ هل املؤسسات
االخرى؟ هل ُ
األرسة؟! ملاذا هناك حالة من
عدم االكرتاث ببناء االنسان؟!
طبع ًا هناك امثلة كثرية نتحدث ولكن
ك�ما قلنا املسألة ليست يف قلب القضية
السياسية اطالق ًا ..وانام اطار نحن مواطنون

ُنحب بلدنا ونحب ابناءه ونحن نعيش
يف ه��ذه الرقعة وم��ن حقنا ان نبحث عن
تطور املواطن االنسان
مجيع الوسائل التي ّ
والشخص الذي يعيش هنا..
هذا األمر ليس سياسي ًا بل اخلطباء يتحدثون
انه ال تغش ال تكذب ال تفعل وهذه وظيفة
من الوظائف التي تتعلق باإلنسان ..لكن
الش��ك ان خطابا او خطابني غ�ير كاف
ع�شرة غري كافية ..الب��د من خلق أج��واء
ترفع مستوى وكفاءة االنسان من املسؤول
عنها؟!
احتدث عن قضايا حياتية جد ًا بسيطة لكنها
عندما ننظر هلا نحن نتأذى..
مثال ً يف الشوارع واالزقة وجود االوساخ
م��ن امل��س��ؤول ع��ن��ه��ا؟! مل���اذا ه��ذه احلالة
موجودة؟! قضية تراكمية ..انا ال اقول ان
احلالة االن علينا ان نقيض هبا االن ،قطع ًا
هذا أمر غري مقدور يف حلظة لكن اريد ان
ابحث عن االسباب لعليّ استطيع ان اصل
اىل حلول..
نحن نتكلم مثال ً ُقلنا وبني فرتة واخرى
توهم ان املسألة هبا
ُاعيد حتى ال حيصل ّ
اشارة سياسية ،ومع ذلك ُاعيد الكالم ليس

سياسي ًا ،اآلن نحن نريد ان نشجع رشطي
املرور مثال ً ماذا نقول له ؟ نقول له يا أهيا
طبق القانون و ُنحب ان رشطي
الرشطي ّ
ً
املرور يطبق القانون ويف داخلنا واقعا إحباط
طبق ..لكن عندما ُيريد
ان بعض القوانني ال ُت ّ
طبق القانون عىل شخص
رشطي املرور ان ُي ّ
يقول له سأذهب بك اىل عشرييت! هل ُيعقل
هذا ؟! العشرية حمرتمة لكن ما دخل العشرية
يف تطبيق رشطي املرور للقانون ،ممكن أحد
اآلن يف البلد يرشح يل هذا املعنى..؟! يمكن
أو ال ُيمكن؟! ويبقى رشطي املرور خائفا..
ملاذا؟! ألنه اراد ان يطبق القانون ووقع عند
شخص هدده بالعشرية ،هل ُيعقل هذا؟!
ان ه��ذه العشائر االصيلة التي كانت هلا
أدوار وال زالت قوية يف احلفاظ عىل البلد
هبذه الطريقة يهُ دد هذا رشطي املرور وهيدد
القانون هبذه الطريقة..
اختلف اثنان عىل بعض املياه يف النهر..
وض���ع طبيعي ع��ن��د ال��ع��ق�لاء جيلسون
ٌ
ويتحاورون هذه املدّ ة لك وهذه املدة يل..
واذا كان ال يوجد ماء يتكاتفون إلجياد املاء،
أين تصل املسألة اآلن اىل االقتتال وضحايا
من املسؤول عن هذه احلالة االنسانية؟!
أنا حقيقة اسأل ُاريد جوابا؟!
أقول هذا بلدنا ملاذا هذه اجلرأة بالدماء؟!
من ال��ذي أوصلنا هل��ذه؟! القضية ليست
سياسيةُ ،أعيد هذا دم وهذا بلد وهذه ناس..
ع�شرات األمثلة لو أردت ان ُاظهر هذه
االمثلة ..ملاذا ال توجد كوابح؟ جمتمع حمافظ
ملاذا التساهل يف كل يشء؟ من الذي أوصل
اىل هذا؟
أهنر مملوءة باالوساخ ومملوءة باالزبال ملاذا
ٌ
ّ
ال نعلم اوالدنا؟!

اجلانب التعليمي ال احتدث عن جهة معينة
وال أسمح ان العبارة تحُ ّمل اكثر مما هي عليه
انا احتدث عن حالة اجتامعية ،هيبة كان عند
املعلم يف نفسية الطالب اآلن الطالب ال
حيرتم املعلم وال ُيقدّ ر املعلم..وجتد مع ّلام
جي��دّ ويتعب ولكن الطالب ال حيرتمه..
ويف ح��االت بالعكس املع ّلم ال يكرتث
وال حيرتم أدب الطالب وال يريب الطالب
وسواء الطالب نجح يف االمتحان او نجح
يف االخالق املعلم ال يكرتث..ملاذا وصلنا
اىل ما وصلنا إليه؟!
اخواين حقيقة املشكلة كبرية لكن ألننا يف
وسطها واصبحت تدرجيية قد ال نستشعر
ضخامتها ،..ثقافة هذا البلد ثقافة اصيلة
وواقع ًا بعض الثقافة بدأت تغيب ،انت تعلم
كلية ال يحُ سن ان َيك ُتب!!..
ان إنسانا خريج ّ
من الذي اوصلنا هلذا من املسؤول سيقف
أمام التاريخ وامام شعبه ويقول انا احتمل
املسؤولية؟ من ..واحد عرشة مئة ال زلنا
نعاين من مشاكل ترتى وهذه املشاكل كيف
تحُ ل؟
هذه مشاكل بلد حاالت اجتامعية وحاالت
أدبية هؤالء ابناؤنا ..ترى فوىض يف الشارع
ويف السوق ال يوجد يشء اسمه عيب ال
يوجد يشء احرتام كأن كل يشء حالة من
الفوىض ..من املسؤول؟ الدولة بعنواهنا
العام فلتتحمل مسؤوليتها ،املؤسسات
فلتتحمل مسؤوليتهاُ ،
األرسة فلتتحمل،
املدرسة..
ُ
اخواين انام أقول ذلك اريد ان ابينّ خطورة
املسألة وانا ان اعلم ان ُخطبة او عرش خطب
ال حتل هذا اإلشكال لكن اريد ان ابني نحن
ملتفتون وهذا الوضع يف منتهى اخلطورة..

ونبدأ من ُ
األرس ،نعم االنسان عليه ان ال
يكون سوداوي ًا لكن عىل ُ
األرس الكريمة ألن
ُ
األرس الكريمة مقدور عليها ُارسة صغرية
تنشأ ابدأوا اخواين بتدريب وتأديب ابنائكم
عىل خالف ما موجود اآلن ارجعوا اىل تلك
االخالق الفاضلة واىل تلك الروح الطيبة
ع ّلموا أوالدكم..
البلد صورته وهذا العراق وكالم ايض ًا اىل
بلداننا العزيزة االسالمية االخ��رى لكن
احتدث االن عن ما أراه وترونه أنتم والكل
كأن املسألة ال تعنيه..
حتى بعض مسائل الرشوة وامل��ال احلرام
ملاذا وصلنا اىل هكذا؟! املرتيش سابق ًا يميش
وهو مسود الوجه االن النظيف يميش وكأنه
ِ
يرتش ..ليست امورا
هو خجالن ألنه مل
سياسية اخواين احتدث عن تربية الناس..
الرجاء اخ��واين واهلل نتقطع ارجوكم ان
نتساعد مجيع ًا ونتكاتف يف وق��ف هذا
النزيف االخ�لاق��ي ..املنظومة االخالقية
برم ّتها مهددة وان��ا احت��دث مع اصحاب
الغرية وهم ُكثر واصحاب ممن يملك قرارا
يف كلمة يف ارسة يف معمل يف مدرسة..
ارج��وك��م ال جت��ع��ل��وا االم����ور خت���رج عن
السيطرة الكل سيتأذى ..مجيل ان االنسان
يلتزم بثوابت وبقيم وبأخالق ..عىل كل
حال لعليّ ُاصيب بذلك أذنا واعية.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان حيفظكم مجيع ًا
وان اهلل تعاىل ُيرينا كل خري فيكم ودوام
السرت والعافية ..اللهم اغفر للمؤمنني
واملؤمنات واملسلمني واملسلامت وتابع بيننا
وبينهم باخلريات وصىل اهلل تعاىل عىل نبينا
حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

ينبغي أن تتدرج أمهية املشاريع عندنا
وحسب ما يمكن أن تقدمه مثل هذه
املشاريع من مستوى خدمة للناس ،ومن
خالل مستوى البناء ال��ذايت لإلنسان ..
س��واء أكانت هذه املشاريع عمرانية أو
صحية أو ثقافية وغريها من املشاريع
األخرى ،فكلام ارتفع هذا املستوى؛ أقصد
مستوى اخلدمة واملنفعة املقدمة من أجل
رقي اإلنسان حضاري ًا؛ كلام جيب ان تتقدم
يف حساباتنا يف األمهية واألولوية ،يعني
ليس هناك أمهية وأولوية تسبق مشاريع
بناء اإلنسان.
وعليه جيب أن يكون اإلنسان أو ً
ال وأخري ًا
يف تصور القائمني عىل مثل هذه املشاريع
بالدرجة األس��اس ..وهي بالتايل خدمة
ستنعكس اجياب ًا عىل املجتمع وأحيانا عىل
احلياة واإلنسانية مجعاء.
أقول ،تتدرج مثل هذه املشاريع يف سلم
األمه��ي��ة واألول��وي��ة ،وحسب الظروف
املحيطة باملرشوع ،لكن ومما الشك فيه
سيبقى أمهها عىل اإلط�لاق هو املرشوع
الذي هيدف اىل بناء اإلنسان ذاتي ًا.
الشك سيبقى هذا املرشوع أهم املشاريع
ع�لى اإلط�ل�اق ول��ه األول��وي��ة واألمه��ي��ة
القصوى عىل مجيع املشاريع األخرى مهام
تكن صفتها وأهدافها كون اإلنسان هو
األه��م من بني امل��وج��ودات ،ألنه أساس
قيام مجيع املشاريع األخرى.
رساالت السامء
إن بعث اهلل تعاىل لألنبياء والرسل منذرين
ومبرشين للناس منذ بدء اخللق ولنهاية
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بناء اإلنسان
ُ

الزمان ،إنام الغاية النهاية هي بناء اإلنسان،
وكذلك نزلت رساالت السامء ،من أجل
تطور ورقي اإلنسان.
ومن ثم بعد ذلك امتدت تلك الرسالة
من خ�لال محل املصلحني وغريهم من
ق���ادة األم���م الصاحلني ل���ذات الرسالة
السامية ،وذات اهلدف النبيل واىل يومنا
ه��ذا ،وم��ازال��وا حيملون هذه الغاية عىل
عاتقهم ع�بر ال��زم��ن ،ووض��ع��وا جوهر
هذه الرسالة ،وجوهر هذا اهلدف نصب
أعينهم ،وضحوا بالغايل والنفيس من أجل
هذا الغرض النبيل السامي وهو البناء هلذا
اإلنسان.
أقول ،إن كل تلك اجلهود كانت وما زلت
تصب يف خدمة اإلنسان ،ومن اجل رفع
امكانيات اإلنسان ..فالغاية النهائية إذ ًا من
كل اجلهود اخلرية عىل األرض ،إنام تتجه
اىل اإلنسان ومن اجل بنائه اخالقي ًا وفكري ًا
وعقائدي ًا.
ولذلك فقد خلص النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلم مهمة رسالته العظيمة بقوله { :إنام
بعثت ألمتم مكارم األخالق }.
إذن ،فاهلدف النهائي من بذل كل تلك
اجلهود املضنية منذ بدء احلياة وحلني قيام
الساعة  ..بل وجلميع األنبياء والرسل
واملصلحني والفالسفة والعظامء واألدباء
إنام الغاية هي اصالح اإلنسان.
فوىض احلياة
هناك مشاهد وترصفات حمرية كثرية نراها
يوميا وتفصيلي ًا يف حياتنا املعاشة يف السوق
والشارع وبقية األماكن العامة ،ونستغرب

م��ن ح��دوث��ه��ا ،طبع ًا أق��ص��د تلك التي
العالقة للدولة فيها ،ألهنا ختص املجتمع
وترصفات الناس وأخالقهم فينا بينهم،
يف املايض كان املجتمع ينبذها وينبذ الذي
يترصف هبا ..اآلن أصبحت متر عىل الناس
مرور الكرام  ..الكل يلقي املسؤولية عىل
عاتق غريه ،ويستثني نفسه من املسؤولية
دائ ًام.
هناك عدم احرتام كاف للتقاليد واألعراف
اخلرية التي تربى عليها املجتمع من احرتام
وتوقري الطالب للمعلم ،والصغري للكبري،
واملرأة للرجل وهكذا ..ليس هناك عيب
وليس هناك حرام يف بعض الترصفات.
ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص ..أن نعيل
سلطة العشرية عىل سلطة القانون التي
جيب ان تكون احلاكمة عىل اجلميع.
ملاذا ليس هناك التزام بالقانون أساس ًا..
إال مع وجود سلطة اخلوف من العقاب؟
بمعنى أدق ملاذا ليس هناك شعور بأمهية
ال��ق��ان��ون ..أي��ن أخ�لاق اإلن��س��ان؟ أين
ادع���اؤه بالتحرض؟ وه��ل م��ن التحرض
اشاعة الفوىض يف املجتمع؟ مل��اذا ليس
هناك التزام بالنظافة؟
ومل��اذا ه��ذه ال�لا أبالية؟ وع��دم الشعور
باملسؤولية ازاء قضايا مصريية هتم البلد
وهتم مستقبله ،وهتم مستقبل ابنائه؟
الكثري من مظاهر االنحالل الدخيلة عىل
أخالق وتقاليد جمتمعنا قد تفشت بني أفراد
جمتمعنا ،خاصة الشباب منهم ،ملاذا ال نرى
وقفة جادة بوجه هذه املوجة اجلارفة من
ضياع االحرتام ملثلنا وتقاليدنا اخلرية.

لو سألوك

a

ماهي المصادر التي تذكر ان االمام الصادق زار الكوفة؟
واسماء بعض من هاجر الى المدينة الخذ العلم ()3-1
ا -نذكر لك بعض الروايات التي تشري
اىل زيارة الصادق(عليه السالم) للكوفة
واملناطق القريبة منها:
ويف خامتة املستدرك للمريزا النوري ج 1
ص  284قال:
ق��ال شيخنا الكيش يف رجاله ،يف ترمجة
إبراهيم بن عبد احلميد الصنعاين قال
نرص بن الصباح :إبراهيم يروي عن أيب
احلسن موسى ،وع��ن الرضا ،وع��ن أيب
جعفر عليهم السالم ،وه��و واق��ف عىل
أيب احلسن عليه السالم ،وكان جيلس يف
املسجد ويقول .أخربين أبو إسحاق كذا،
وفعل أبو إسحاق كذا  -يعني أبا عبد اهلل
عليه السالم  -كام كان غريه يقول :حدثني
الصادق عليه السالم ،وحدثني العامل،
وحدثني الشيخ ،وحدثني أبو عبد اهلل عليه
السالم ،وكان يف مسجد الكوفة خلق كثري
من أصحابنا ،فكل واحد منهم يكني عن
أيب عبد اهلل عليه السالم باسم.
ويف الغارات إلبراهيم بن حممد الثقفي ج
 2ص  850قال:
وروي عن عبد اهلل بن عبيد قال :رأيت
جعفر بن حممد وعبد اهلل بن احلسن بالغري

عند قرب أمري املؤمنني عليه السالم فأذن
عبد اهلل وأق��ام الصالة وصىل مع جعفر
(عليه السالم) ،وسمعت جعفرا يقول:
هذا قرب أمري املؤمنني عليه السالم .وعن
صفوان اجلامل قال :محلت جعفر بن حممد
عليهام السالم فلام انتهيت إىل النجف قال:
يا صفوان :تيارس حتى نجوز احلرية فنأيت
القائم .قال :فبلغت املوضع الذي وصف
يل فنزل فتوضأ ثم تقدم هو وعبد اهلل بن
احلسن فصليا عند قرب فلام فرغا قلت:
جعلت فداك أي موضع هذا القرب ؟  -قال
هذا قرب عيل بن أيب طالب عليه السالم وهو
القرب الذي يأتيه الناس هناك .وعن أيب
الفرج السندي قال :كنت مع أيب عبد اهلل
بن حممد عليهام السالم حني قدم إىل حرية
فقال ليلة :أرسجوا يل البغلة ،فركب وأنا
معه حتى انتهينا إىل الظهر ،فنزل وصىل
ركعتني ثم تنحى فصىل ركعتني ثم تنحى
وصىل ركعتني ،فقلت :جعلت فداك أين
رأيتك صليت يف ثالثة مواضع ؟  -فقال:
أما األول فموضع قرب أمري املؤمنني ،والثاين
موضع رأس احلسني ،والثالث موضع منرب
القائم عليه السالم.

أقول :هذه الروايات من طريق اجلمهور.
وقد روي عن أبان بن تغلب قال :كنت
مع الصادق عليه السالم فمر بظهر الكوفة
فنزل وصىل ركعتني ثم سار قليال فنزل
فصىل ركعتني ثم تقدم قليال فصىل ركعتني
ثم قال :هذا موضع قرب أمري املؤمنني عليه
السالم .قلت :جعلت ف��داك ،املوضعني
اللذين صليت فيهام ؟  -قال :موضع رأس
احلسني ،وموضع منرب القائم عليه السالم.
وأخربين الوزير خاتم العلامء نصري الدين
حممد بن حممد الطويس عن وال��ده عن
فضل اهلل الراوندي يرفعه عن مبارك اخلباز
قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم :أرسج
البغل واحلامر وهو باحلرية ،فركب وركبت
حتى دخل اجلرف ثم نزل فصىل ركعتني
ثم تقدم قليال فصىل ركعتني ثم سار قليال
فنزل وصىل ركعتني فسألته عن ذلك فقال:
الركعتان االوليان موضع قرب أمري املؤمنني
عليه السالم ،والركعتان الثانيتان موضع
رأس احلسني عليه السالم ،والركعتان
الثالثتان موضع منرب القائم عليه السالم.
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السؤال  :هل جيوز يل تأدية فريضة احلج للمرة الثانية عل ًام بأن
هناك رشوط ًا لدى مؤسسة األوقاف ومن ضمنها أن ال يكون
ممن حج الشخص سابق ًا ؟
تطبق العدالة يف ايفاد احلجاج
اجلواب  :اذا كانت الدائرة املعنية ّ
فالبدّ من رعاية ضوابطها املقررة لذلك .
السؤال :اهيام افضل للشاب احلج أم الزواج ؟
اجلواب  :اذا كان يأمن من الوقوع يف احلرام مع االستطاعة فاحلج
افضل له .
السؤال  :هل جيب عىل احلاج قبل سفره ان يربئ ذمته ؟
اجلواب  :ينبغي له فعل ذلك .
السؤال  :هل جيوز الذهاب اىل احلج بطرق غري مرشوعة ؟
اجلواب  :إذا كان القانون يف صالح احلجيج فال جتوز خمالفته االّ
اذا كانت احلكومة نفسها تتساهل يف ذلك .
السؤال  :هل جيوز العدول من العمرة املفردة إىل عمرة التمتع ؟
اجلواب  :اذا أدى العمرة يف أشهر احلج وبقي يف مكة بقصد احلج
إىل يوم الرتوية فان عمرته تنقلب عمرة متتع وجيب عليه احلج .
السؤال  :ما حكم َمن رجع اىل بلده من احلج ومعه حصيات ؟
اجلواب  :ال مانع منه .

الحج 1
السؤال  :شخص وجب عليه احلج ومل حيج إمها ً
ال منه لذلك،
واآلن يريد الذهاب فهل ينوي احلج قضاء أم أداء؟
اجلواب  :ينويه أداء .

السؤال  :ما حكم من نظر اىل املرأة االجنبية أثناء احلج أو العمرة؟
اجلواب  :ال يشء عليه إذا مل يكن بشهوة ومل يكن النظر إىل ما
عدا الوجه والكفني وإال فهو حرام ولكن ال يوجب الكفارة وال
يبطل حجه وال عمرته بذلك .
السؤال  :ما حكم اخلروج من املبيت من منى وذلك طبق ًا ملا تقوم
به احلمالت ؟
اجلواب  :اذا كان املراد ان بعض احلجاج يبيتون النصف االول
من الليل والبعض االخر النصف الثاين فال مانع .

السؤال  :هل جيوز للمراة اخذ ابنها البالغ عمره  ١٣سنة ؟
اجلواب  :جيوز باذن أبيه .
السؤال  :ما حكم الزوجة التي تذهب اىل مكة ألداء احلج من
دون موافقة زوجها ؟
احل��ج إذا كانت
اجل��واب  :ال يشرتط إذن ال��زوج للزوجة يف
ّ
حجة االسالم
مستطيعة ،كام ال جيوز للزوج منع زوجته عن غري ّ
احلج الواجب عليها .نعم ،جيوز له منعها من اخلروج يف أول
من ّ
الوقت مع سعة الوقت ،واملطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت يف
العدة .
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السؤال  :شخص قدم يوم العيد اضطرارًا
وحج فهل يصح حجه ؟

السؤال  :هل عمل الوسواس مبطل للطهارة المعنوية كما اذا
اعاد الغسل مرات ومرات في نفس الوضوء والغسل ؟
الجواب  :ال يبطل .

مصطلحات فقهية
السؤال :ورد يف منهاج الصاحلني مسألة  . 212ما
خالصته  :ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها .
وقد استندت إحدى حماكمنا هلذه الفتوى فأبطلت
نكاح مرتدة إىل املسيحية  .فهل يراد باملرتدة كل
األصناف كام يظهر من تعبريكم ام يراد املرتدة
اىل غري املسيحية او اليهودية  ،واذا اريد العموم
فكيف جيمع بني بطالن النكاح ب��ال��ردة وبني
جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض االعالم .
وتفضلوا بام ترون ؟
اجلواب :املقصود باملرتدة االعم ممن ارتدت اىل
املسيحية واليهودية ،وال منافاة بني كون االرتداد
مطلقا موجبا لبطالن النكاح بمقتىض عموم
الدليل الدال عليه وبني زواج نكاح املسلم من
املسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا  ،مضافا اىل
ان بعض الفقهاء ال يصحح زواج املرتدة وال سيام
من املسلم واهلل العامل .
السؤال :ما املقصود بالفن االسالمي ؟
اجلواب :قد يطلق (الفن االسالمي) ويقصد
به الذي جيسد قيم االسالم ومبادئه
ويكرسها يف نفوس
ويدعو اليها
ّ
الناظرين واملتابعني ،وقد يطلق
(الفن االسالمي) ويقصد به
م��ا نشأ او تطور ع�لى أي��دي
الفنانني املسلمني ال سيام يف
عصور حضارهتم الزاهية.
السؤال :ما معنى العبارة التالية ال��واردة يف
املنهاج  :حيرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل
حمرم؟
اجلواب :املراد بالتصوير صنع املجسمة.
السؤال :مامعنى االستهالل؟
اجلواب :اي مشاهدة االفق طلبا لرؤية اهلالل.

السؤال :ما معنى املاء املعتصم؟
اجلواب :املاء املعتصم هو الكر واجلاري واملطر
وماء البئر .
السؤال :ماهو تعريف كثري السفر؟
اجلواب :اذا كان االنسان مسافرا عرشة أيام يف
كل شهر وعازما عىل االستمرار لستة أشهراو
لثالثة أشهر مع تكراره يف اكثرمن سنة وان كانت
السفرات او بعضها للسياحة فهو كثري السفر يتم
ويصوم يف مجيع أسفاره وان كانت االسفار تسعة
او ثامنية أيام يف كل شهر فعليه االحتياط باجلمع
بني القرصوالتامم يف مجيع أسفاره وكذلك جيمع
بني الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من
سبعة فليس كثري السفر.
السؤال :ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟
اجل��واب :يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن
طاعة زوجها فيام جيب اطاعته فيه وهو التمكني
من االستمتاعات واخلروج من البيت.
السؤال :ما املقصود باألحوط األوىل يف الرسالة
العملية ؟
اجلواب :احتياط مستحب الجيب العمل به وان
كان افضل .
السؤال :ما هو الفرق بني الفقري واملسكني يف
م��وارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات
الرشعية االخرى؟
اجلواب :املراد بالفقري من ال يملك مؤونة سنته
الالئقة بحاله لنفسه وعائلته ،ال بالفعل وال
بالقوة ،فال جيوز اعطاء الزكاة ملن جيد من املال ما
يفي ـ ولو بالتجارة و االستنامء ـ بمرصفه ومرصف
عائلته مدة سنة ،أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن
هبا من اعاشة نفسه و عائلته وان مل يملك ما يفي
بمؤونة سنته بالفعل ،واملسكني أسوأ حا ً
ال من
الفقري كمن ال يملك قوته اليومي.
( امل��ص��در  :منتدى ال���وارث شعبة البحوث
والدراسات يف قسم الشؤون الدينية)
Ahrarweekly

13

العطاء الحسيني

خالل لقائه وفدًا من مؤسسة الشهيد حيدر المبرقع الخيرية..

الشيخ الكربالئي يشيد بدورها اإلنساني في رعاية عوائل الشهداء

وقال سامحته« :بدء ًا نرحب بكم اعزائي
يف مؤسسة الشهيد حيدر املربقع وكذلك
عوائل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم
من اجل حفظ حارضنا ومستقبلنا ومحاية
ارضنا ومقدساتنا ،وقد شاء اهلل تعاىل ان
يبت ّ
يل عباد ُه بمختلف االبتالءات ،و ان اهلل
تعاىل مل جيعل الدنيا دار راحة وهناء و انام
جعلها دار اختبار وامتحان للوصول اىل
احلياة احلقيقية السعيدة».
Ahrarweekly
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تقرير /حسنين الزكروطي -تصوير /احمد القريشي

ُ
واحتضانه وتوفير سبل
كفالة اليتيم
ُ
العيش الكريم له ،بالطبع سيكون
لها أجر وفضل عظيمان في الدنيا
واالخرة فقد ذُ كرت كلمة اليتيم في
القرآن الكريم في الكثير من اآليات
فبعضها تدعو الى االحسان لليتيم
والبعض االخر توضح فضل وفوائد
كفالة اليتيم وما تجلبه لصاحبها
من مصالح في ال��رزق وحفظ االهل
وغيرها من اآليات الكريمة واالحاديث
ُّ
تحث على
النبوية الشريفة التي
حسن معاملة اليتيم واالعتناء به.
من ه��ذا المنطلق ارت��أت مؤسسة
الشهيد ح��ي��در المبرقع الخيرية
المستقلة التابعة لجامع الرسول
االع���ظ���م ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��ع��ب
ب��ال��ع��اص��م��ة ب��غ��داد ال���ى االع��ت��ن��اء
باأليتام من (ابناء شهداء الحشد
ال��ش��ع��ب��ي ،ض��ح��اي��ا ال��ت��ف��ج��ي��رات
االرهابية ،االرام��ل) ورعايتهم بهدف
تهيئة وتنمية قدراتهم الدراسية
والمهنية وانخراطهم بالمجتمع،
وهو ما بينته إدارتها خالل زيارة وفد
من المؤسسة للعتبة الحسينية
المقدسة ولقائها بسماحة المتولي
الشرعي للعتبة المقدسة الشيخ
رحب
عبد المهدي الكربالئي ،ال��ذي ّ
وأشاد
كثيرًا بهذه الزيارة المباركة
َ
بالدور اإلنساني للمؤسسة.

واضاف الشيخ الكربالئي« ،ال ّ
شك ان
ه��ؤالء الشهداء االبطال هم نتاج تربية
سارت عىل هنج وقيم االمام احلسني (عليه
السالم)  ،وواجهوا هذه الظروف الصعبة
حتى اهن��م ق��دم��وا يف النهاية ارواح��ه��م
الطاهرة يف سبيل حتقيق االه��داف التي
واوجه الكالم
وردت يف الفتوى العظيمة،
ّ
اىل ع��وائ��ل الشهداء املتمثلة يف اآلب��اء

واالمهات اضافة اىل الزوجات واالبناء
انكم امانة يف اعناقنا وينبغي علينا ان نرعى
ه��ذه االم��ان��ة و ان نقدم ال�شيء البسيط
اجت��اه ما قدموه من تضحيات ،صحيح
ان املسؤولية االكرب تقع عىل عاتق االم
واالب اضافة اىل الزوجة التي ستتحمل
املسؤولية املضاعفة ألوالد الشهيد ولكن
عليها ان تتذكر دائام ان اهلل قد جعل هلا

العطاء الحسيني

املنزلة الكبرية حيث ان��ه اختار زوجها
ليكون شهيد ًا وليس كل شخص خيتاره
اهلل تعاىل للشهادة».
عطاء مستمر يف خدمة عوائل الشهداء
وايتام التفجريات االرهابية
جملة «االح�����رار» ح�ضرت ه��ذا اللقاء
والتقت ممثل الوفد وامل�شرف عىل معهد
االم��ام الصادق للرتبية والتعليم التابع
ملؤسسة الشهيد حيدر املربقع االستاذ
كريم ب��دن ويف ،وال��ذي ق��ال « :ترشّ فنا
اليوم بزيارة مرقدي االمام احلسني واخيه
العباس (عليهام السالم) ولقاء املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،وجاءت
ال��زي��ارة هب��دف ال��ت�شرّ ف ب��زي��ارة مراقد

ربك هبا ،فض ً
ال عن
األئمة األطهار والت ّ
االستضاءة بنصائح وإرش��ادات سامحة
الشيخ الكربالئي وتل ّقي حزمة منرية من
التوجيهات سواء كانت ألعضاء املؤسسة
او لعوائل االيتام».
ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح حول
عدد االيتام املسجلني يف مدرسة االمام
ال��ص��ادق التابعة للمؤسسة ،وم��ن اين
ج��اءت؟ اج��اب ويف« :بحكم الوظيفة
التي نامرسها يف جم��ال الرتبية والتعليم
اضافة اىل العمل الذي نقوم به يف املدرسة
واملواكبة املستمرة ألبنائنا الحظنا ان هناك
نسب ًا متفاوت ًة بني الطلبة ،وبعد التحليل
والتدقيق يف املوضوع وجدنا من مجلة
اسباب تر ّدي املستوى العلمي لدى بعض

الطلبة يرجع لإلمكانية املادية البسيطة ،اي
بمعنى ان الطالب الضعيف مادي ًا يكاد
يكون ضعيفا علميا ايضا باعتبار املتمكن
مادي ًا يستطيع ان يدخل ابناءه عند افضل
االساتذة او املدرسني ،وهذا بالتأكيد ال
ينطبق عىل اجلميع ،لذلك ومن خالل هذه
النظرة البسيطة التي وجدناها يف بعض
املدارس ارتأينا فتح دورات تقوية لطلبة
العوائل الفقرية واملتعففة ملرحلة الثالث
متوسط يف بداية االم��ر ،وك��ان االقبال
كبريا جدا لكال اجلنسني ،وحلاجة املنطقة
هلذه ال��دورات وخاصة بعد التنسيق مع
جمموعة خرية من اصحاب االختصاص
تطورت هذه الدورة مع الطلبة من ايتام
أبطال احلشد الشعبي الذين هم يف الغالب
شباب وابناؤهم ال تتجاوز اعامرهم فوق
(10ـ  )15سنة بحسب ما هو موجود يف
سجل املؤسسة ،وه��ذه الفئة من الطلبة
ك��ان لنا معهم ل��ون خ��اص يف التعامل
والتدريس باعتبار ان الشهيد ضحى بكل
ما يملك يف خدمة الوطن لذلك عمدنا
اىل وضع خطوط (مركبات نقل) خاصة
جللب هؤالء األحبة من الطلبة والطالبات
لتخفيف عناء الطريق عليهم ،وبعد ان
شاهدنا النجاح الكبري الذي حققته هذه
املبادرة يف السنة االوىل استقطبنا فئة اخرى
شملت االيتام بوجه عام سواء من احلشد
والقوات االمنية او ضحايا التفجريات
االرهابية».
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ُ
ُ
الشرق االوسط
األحدث في
تستحدث خطًا انتاجيًا هو
ِ

دار الوارث للطباعة ..الحداثة وجودة اإلنتاج
األحرار :محمد حميد الصواف  /تصوير :صالح السباح

بخطى راس��خ��ة يسري العاملون يف دار
ال��وارث للطباعة التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة يف سبيل االرت��ق��اء بمنشآهتم
الواعدة اىل مصاف العاملية ،ال يدخرون
جهدا او وقتا لتحقيق هذا اهلدف ،معززين
برعاية وإرشاف مبارش من قبل األمانة
العامة للعتبة املقدسة.
فعىل ال��رغ��م م��ن وج��ي��ز ال��ف�ترة الزمنية
لتأسيس هذه الدار ،اال اهنا وفقت بشكل
ملحوظ يف ت��رك بصمتها اإلبداعية من
خالل جودة ونوعية اإلصدارات الورقية
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املنتجة ،اذ باتت مطبوعاهتا يشار هلا بالبنان
يف العديد من املحافل املختصة بشؤون
الطباعة والتصحيف والتجليد الكتبي.
ويعزو (املهندس املنتظر صالح) القفزة
النوعية التي حققها العاملون يف املطبعة
مقارنة باملطابع العراقية واإلقليمية اىل
حرص ورعاية ودعم األمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة ،خصوصا من لدن املتويل
الرشعي للعتبة املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي.
فيقول املنتظر ال��ذي ت��وىل إدارة مطبعة

العطاء الحسيني

«صبت األمانة
ال��وارث منذ عدة أشهر:
ّ
العامة للعتبة جل اهتاممها عىل تأسيس
وتطوير هذه املطبعة لعدة أسباب جوهرية،
منها تشييد مطبعة يف مدينة كربالء تتميز
بمواصفات دولية ،وثانيا دع��م احل��راك
املعريف والثقايف من خالل ما تتبناه من
إص���دارات وم��ا جت��ود به أق�لام املفكرين
والكتاب واملثقفني».
ُ
وشيدت مطبعة وارث األنبياء عليه السالم
عام  ،2013وتصدرت ديباجة انطالقها
نرش فكر وعلوم أهل البيت عليهم السالم،
اىل جانب خمتلف اإلصدارات اإلسالمية
والثقافية واالجتامعية األخرى.وأسهم
تأسيس مطبعة الوارث يف تبني إصدارات
العتبة احلسينية املقدسة ،اىل جانب مسامهة
املطبعة يف طباعة العديد من اإلصدارات
احلكومية واأله��ل��ي��ة ،كمناهج وزارة
الرتبية العراقية عىل سبيل املثال.وعىل
صعيد متصل كان من األه��داف الكامنة
وراء تأسيس املطبعة توفري فرص عمل
للكفاءات واحلرفيني يف جمال الطباعة اىل
جانب العامل غري املهرة ،اذ تسهم املطبعة
أسوة بالعديد من مشاريع العتبة احلسينية
املقدسة يف تعزيز االقتصاد الوطني.فيشري
املنتظر اىل ان كادر مطبعة الوارث الثابت
يبلغ  150منتسبا ،اىل جانب  30عامال
يندرجون يف كادر املطبعة وفق نظام العقد
غري الثابت» .مبينا« ،تنظم كوادر العقود
بشكل موسمي وحسب مستوى خط
اإلنتاج».
وخ�لال عقد خال متكنت األمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة من تأسيس وتشييد
ع�شرات املنشآت وامل��راف��ق اخلدمية يف

مدينة كربالء املقدسة وبعض املحافظات
العراقية ،وفرت من خالهلا فرص عمل
كريمة آلالف األيادي العاملة.
معايري اجلودة والضوابط املهنية
وتعتمد املطبعة يف انتاجها عددا من املعايري
القياسية عىل صعيد جودة اإلنتاج والنوعية
رفيعة املستوى بحسب مدير املطبعة
املهندس املنتظر صالح ،فيشري« ،منذ بداية
تأسيس املطبعة وانطالق انتاجها كانت
األمانة العامة واإلدارة املرشفة عىل املطبعة
تشددان عىل جودة اإلنتاج ،من حيث أنواع
ال��ورق املستخدمة واالحبار املمتازة يف
اإلنتاج».ويضيف« ،تستورد املطبعة الورق
من املناشئ العاملية الرصينة ،وهذا االمر
ينسحب أيضا عىل استرياد الورق اخلاص
بالطباعة ،فضال عن اجللود املستخدمة
يف التجليد».ويلفت صالح اىل ان مجيع
إصدارات املطبعة ختضع اىل شعب التدقيق
اللغوي واالمالئي والتحقيق ،فضال عن
خضوعها للتقييم الفني من حيث املستوى
واجل�مال��ي��ة أي��ض��ا.وت��ض��م املطبعة شعبة
خمصصة باألعامل الفنية كالتجليد والطالء
وصناعة الدروع واهلدايا ،اىل جانب طباعة
لوحات اإلع�لان (الفليكس) واهلويات
الشخصية وغريها من االعامل ذات الصلة
التي تتطلب مهارة يف التصميم والصناعة
واإلخ����راج الفني.وسبق للمطبعة ان
ح��ازت التسجيل يف موسوعة غينيس
لألرقام القياسية عام  2016عن صناعة
أكرب بوسرت يف العامل والذي تضمن خارطة
دولة العراق بمساحة ( )7164مرتا مربعا.
خط انتاج هو األحدث من نوعه يف
الرشق األوسط

اىل ذلك يسعى القائمون عىل إدارة مطبعة
وارث األنبياء عليه السالم اىل البقاء يف
مصاف املطابع الدولية وص��دارة املطابع
ال��ع��راق��ي��ة م��ن خ�لال التطوير املستمر
ملرافق املطبعة وحتديث مكننتها وخطوط
اإلنتاج بشكل دوري.اذ ستشهد املطبعة
إطالق خط انتاجي جديد يعد فريدا من
نوعه عىل صعيد العراق ودول املنطقة،
وهو ( ،)Hardcoverوهو خط انتاج
خمصص للتجليد الفني والتغليف ،فيقول
املنتظر« ،تعد مكننة هذا اخلط اإلنتاجي
اجلديد االح��دث يف ال�شرق األوس��ط».
مبينا« ،يعد هذا اخلط طفرة نوعية عىل
صعيد التجليد الفني وصناعة االغلفة
الكارتونية الدقيقة».
واهل��ارد كفر ( )Hardcoverهو خط
انتاج فني تتداخل يف صناعته العديد من
املواد األولية ،كاألقمشة واجللود والورق
املقوى ،باإلضافة اىل احبار وأجهزة طباعة
دقيقة.
ويضيف املنتظر« ،كام يتضمن هذا اخلط
انتاج العلب الكارتونية الدقيقة ،من قبيل
علب االدوي��ة ومستحرضات التجميل
وغريها من العلب اخلاصة باملحتوى صغري
احلجم» .موضحا»« ،تستخدم هذه العلب
يف عمليات التعبئة امليكانيكية وهذا االمر
يتطلب مراعاة اجتاه الياف مادة الكارتون
إلمتامها بنجاح».
وخيتتم مدير املطبعة ،سيوفر هذا اخلط
اإلنتاجي اجلديد الوقت واجلهد واألموال
للمنتجني والصناعيني ،فلن يضطروا اىل
استرياد االغلفة من خارج العراق كام هو
جار حاليا.
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مهرجان في كربالء ّ
يوثق بطوالت وتضحيات
الملبين لفتوى الجهاد الكفائي ..فنيًا وادبيًا وإعالميًا
ضياء االسدي /حسنين الزكروطي  /تصوير :احمد القريشي – خضير فضالة – محمد القرعاوي

بغية ان يشارك االدب واالعالم والفن في توثيق احداث البطوالت والتضحيات والمواقف االنسانية التي سطرها
ابطال العراق ممن لبوا نداء المرجيعية الدينية العليا ـ فتوى الجهاد الكفائي ـ فهبوا ملبين ذائدين عن شرف
بلدهم ومقدساتهم بكل ما اوتوا من قوة ..ومثلما بتضحياتهم وانسانيتهم وجهادهم اشرقت شمس النصر
َ
الضياء من بين مخالب الظالم ودمائهم الزكية وعرق جباههم المجاهدة سطرت بأحرف
وبزغ
في سماء العراق..
ُ
من نور احداثَا ووقائع وقصصا على محيا الوطن الجريح طيلة ثالثة اعوام ..من هذا اإلشراق الجديد وهذه الكتابة
األسطورية لحاضر الوطن واسهاما بتدوين وتأرخة بطوالت المجاهدين ..كانت انطالقة مهرجان «مل ّبون» الذي
أقامته العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع المركز العالمي للفنون التشكيلية للفترة من  6 /21ولغاية
 2018 /6/26تحت شعار (نكتب تاريخنا بأيدينا كي ال يشوهه االخرون).

الشامي :التوثيق واجب وطني يدفع
معركة مستقبلية تستهدف ابناءنا
وشهدت قاعة سيد األوصياء يف الصحن
احل��س��ي��ن��ي ال�ش�ري���ف ،ص��ب��اح اخلميس
املوافق ،2018/6/21اقامة حفل افتتاح
ملبون الذي نظمه قسم النشاطات
مهرجان ّ
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون
مع املركز العاملي للثقافة والفنون ،هبدف
توثيق البطوالت والتضحيات التي سطرها
املجاهدون االبطال يف سوح الوغى دفاع ًا
عن االرض والعرض واملقدسات.
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وتفضل السيد افضل الشامي معاون
االم�ين العام للعتبة احلسينية للشؤون
الثقافية بكلمة افتتح فيها حفل املهرجان
قال فيها« :ال خيفى عىل اجلميع مدى امهية
توثيق األحداث لتثبيت حقوقها وعقائدها
والدفاع عن وجودها يف املستقبل ،وان
م��ه��رج��ان ملبون ج��اء ليوثق احلقائق
واملعارك األخرية التي خاضها العراقيون
ضد اعتى زم��رة وهم داع��ش االجرامي
انترصوا فيها بامتياز».
واك��د الشامي «ليتسنى لألجيال بعد
فرتة من الزمن االط�لاع عىل البطوالت

واحلقائق ومعرفتها كان علينا عدم السامح
بتشوهيها ،والتوثيق هنا يمثل واجبا وطنيا
يدفع عن معرك ًة مستقبلية يستهدفون هبا
ابناءنا ويركزون هبا عىل زرع الفتنة الطائفية
م��ن خ�لال تشويه وت��زي��ي��ف احلقائق،
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وح��رص�� ًا ع�لى ال��دم��اء ب��أن ال هت��در مرة
اخرى وال يستغلها االعداء وحيتم توثيق
هذه احلقائق بشكل دقيق وواضح ،ومن
الواجب الديني والوطني واالجتامعي
كان جيب ان يكون التوثيق من قبل مجيع
الطوائف العراقية سواء اعالمي ًا او ادبي ًا
او فنيا ،فكانت الدعوة للشعراء واالدباء
واإلعالميني واملفكرين بان يوثقوا تأريخ
العراق لكي نحفظ حقوق االبطال الذين
ض��ح��وا بأنفسهم ودم��ائ��ه��م ف��ض ً
�لا عن
حقوق الشهداء وعوائلهم ممن لبوا نداء
فتوى اجلهاد املقدس التي اطلقتها املرجعية
العليا للدفاع عن االرايض العراقية».

«ملبون» الكربى اول حدث
مسابقة ّ
ثقايف جيمع االدب واالعالم والفن

انطلقت مسابقة املهرجان طيلة ٍ
سنة كاملة
وش��ارك يف اعالهنا عدد كبري من االدباء
واالعالميني والفنانني بمقاطع فيديوية
عىل حساباهتم اخلاصة يف مواقع التواصل
االجتامعي وكذلك عىل حسابات املسابقة
التواصلية ،وانربى املشاركون بنصوصهم
واعامهلم يوثقون اجماد االبطال ومواقفهم
االنسانية حدثا تلو ح��دث ،حتى وصل
ع��دد امل��ش��ارك��ات م��ا يزيد ع�لى ()350
مشاركة من ( )14دول��ة ه��ي( :العراق
والكويت والبحرين والسعودية وسوريا
ولبنان ومرص واملغرب واجلزائر وتونس

وليبا واملانيا واسرتاليا وماليزيا) ،بحسب
ترصيح االعالمي حسني النعمة مسؤول
اللجنة االعالمية للمهرجان.
وافاد النعمة ان «املهرجان اطلق مسابقته
يف ثالثة حماور ،اوهلا :الفنون الصحفية:
(افضل تقرير صحفي – وافضل تقرير
تلفزيوين – واف��ض��ل مقال – وافضل
تصوير صحفي فوتوغرايف) ،وثانيا حمور
الفنون التشكيلية( :نحت – رسم ––
الكاريكاتري – التصميم الرقمي – واخلط
وال��زخ��رف��ة) ،وثالث امل��ح��اور هو حمور
الفنون االدب��ي��ة( :قصة قصرية – شعر
عمودي – شعر شعبي  -نص مرسحي)».
وتابع النعمة «ك��ان ق��رار اللجنة العليا
للمهرجان اختيار اسامء المعة واعالم يف
كل حمور فتم اختيار طالب عباس الظاهر
رئيسا للجنة التحكيم وفحص النصوص
االدب��ي��ة وامل��س��ت��ش��ار االع�لام��ي حيدر
السالمي رئيسا للجنة حتكيم وفحص
املشاركات االعالمية والفنان التشكييل
كامل الباشا رئيسا للجنة حتكيم االعامل
الفنية ،وكان عىل رأس مسؤوليات هذه
اخلامات اختيار اعضاء للجاهنا ،وكذلك
وضع آليات التحكيم واعطاء الدرجات،
ثم تسليم كافة املشاركات بعد حجب
اسامء املشاركني».
واضاف النعمة «كانت القرارات للجان

التحكيم عادلة ،ومبنية عىل اسس مهنية
عالية ،فلم نشهد اي اعرتاض ألي مشارك
عىل اعضاء اللجان او قراراهتم التي اذيعت
يف حفل ختام املهرجان».
وشهد حفل اخلتام عدة فعاليات بعد تالوة
عطرة آليات من الذكر احلكيم والوقوف
اج�لاال لتالوة س��ورة احلمد عىل ارواح
شهداء العراق ثم عرض مقطع فيديو من
انتاج وحدة التصوير واالنتاج التلفزيوين
يف قسم اع�لام العتبة احلسينية املقدسة،
بعنوان حكاية داع��ش فيلم «انيمشن»
قصري ،بعده كانت كلمة جلنة املهرجان
العليا وبيانات جلان التحكيم بعد ذلك
تكريم االعالميني واملؤسسات املشاركة
يف املعرض.
وحتدث احلقوقي عيل كاظم سلطان رئيس
قسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة وم��س��ؤول اللجنة التحضريية
للمهرجان ان «الفائزين يف حمور االدب يف
كتابة القصة القصرية كان كال من املتسابقة
مريم حامد اخلفاجي عن قصة (امنية
احل�مام) يف املركز الثالث ومعا مناصفة
املتسابقة رباب حامد طارش من عن قصة
(السالم عىل البطل احلشدي) ،وفازت يف
املركز الثاين مناصفة ايضا املتسابقة نجاح
حسني اجل��ي��زاين م��ن ع��ن قصة (وصية
عالقة) ،مع املتسابق يوسف هداي ميس
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عن قصة (الرصاصة ال تزال يف جيبي)،
وحصد املركز االول عيل حممد عبد السادة
العكييل عن قصة (يف الطريق اىل املقربة)،
أم��ا الشعر العمودي فقد فائز باملركز
الثالث الشاعر عباس إسامعيل الغراوي
عن قصيدة (سورة التحرير) ،وفاز باملركز
الثاين الشاعر حسن سامي العبد اهلل عن
قصيدة (ما تواتر عن فتية املاء) ،وحصدت
املركز األول الدكتورة (ارساء العكراوي)
عن قصيدة (الباسقون السمر) ،وفاز
بجائزة املركز الثالث يف النص املرسحي
الكاتب أمحد حسن الساعدي عن مرسحية
(قوارير ال تنكــرس) ،وفاز بجائزة املركز
الثاين الكاتب حسن النواب عن مرسحية
(زفاف رسمدي) ،أما جائزة املركز االول
فقد كانت من نصيب الكاتب عدي املختار
عن مرسحية (أوركسرتا الرصاص) ،فيام
الغيت جوائز الشعر الشعبي بحسب ما
أوصت به جلنة فحص النصوص املشاركة
م��ن حجب اجل��وائ��ز لعدم ارتقائها اىل
مستوى احلدث فني ًا».
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وبينّ سلطان «ذهبت جائزة املركز الثالث
عن التقرير الصحفي للصحفي حمسن
احل��ل��و ع��ن ت��ق��ري��ره (ع�لي طفل عراقي
خيرتق حقول االل��غ��ام) ،والغيت جائزة
املركز الثاين واالول بحسب ما اوصت
ب��ه جلنة حتكيم امل��ش��ارك��ات االعالمية،
وكانت جائزة املركز الثالث يف التقارير
التلفزيونية مناصفة بني االعالمي عامد
الدهش عن تقريره (قادمون يا حوجية)
واالعالمي اثري رعد عن تقريره (خسائر
داع��ش) ،وكانت جائزة املركز الثاين من
نصيب االعالمي عامر اخلزاعي عن تقريره
(املقاتل) ،فيام ذهبت جائزة املركز االول
لإلعالمي الشهيد حيدر املياحي واستلمه
عنه نجله جعفر وس��ط كرنفال حيتفي
بالتضحية والبسالة وقلم يوثق ويسطر
تاريخ تلك االح��داث ،اما جائزة املركز
الثالث عن كتابة املقال كانت للصحفي
والكاتب فرحات الكعبي عن مقاله:
(ال��ع��راق واجل��زائ��ر وسمرية قصة بطولة
وت�لاح��م) ،وكانت جائزة املركز الثاين
للكاتب حممد عيل عبد السادة عن مقاله
(وتد من اوتاد البالد وايقونة اجلهاد) وتم
حجب املركز االول حسب توصية جلنة
التحكيم».
وع���ود ًة عىل مسؤول اللجنة اإلعالمية
للمهرجان فقد بني ان «ج��وائ��ز املحور
الفني كانت يف الكاريكاتري والتصميم

ال��رق��م��ي ف��ق��ط وق���د حجبت
اللجنة جوائز التشكيل واخلط
وال��زخ��رف��ة والنحت والرسم
لعدم ارتقائها اىل مستوى احلدث
فني ًا ،فيام فاز بجوائز التصميم
الرقمي يف املركز الثالث الفنان
عبد اهلل العبادي ،واملركز الثاين
الفنان س��امل امل��وس��وي ،وج��ائ��زة املركز
االول الفنانة وجدان نجاح الشمري ،أما
جوائز الكاريكاتري فقد فاز بجائزة املركز
الثالث الفنان عيل عالوي (عراقي مغرتب
يف أملانيا) وفاز يف جائزة املركز الثاين عبد
سلامن البديري وكانت اجلائزة االوىل من
حصة الفنان عبد االمري الركايب».

«ملبون» يشهد مشاركات
مهرجان ّ
حملية وعربية

وم��ن ج��ان��ب ث���اين ،ق��ال احل��ق��وق��ي عيل
كاظم سلطان مسؤول اللجنة التحضريية
للمهرجان :ان فعاليات املهرجان املتنوعة
بني احتفاالت ومسابق دويل ومعرض
شاركت فيه مؤسسات امنية وعسكرية
وكذلك مدنية ،اضافة اىل مشاركات عربية
يف املجاالت االدبية و الصحفية و الفنية،
بغية توثيق كل ما ج��رى من تضحيات
وبطوالت يف حترير املناطق املغتصبة من
قبل العصابات اإلرهابية منذ صدور
الفتوى املباركة ولغاية اع�لان النرص
املؤزر».
وحتدث االستاذ كامل الباشا رئيس املركز
العاملي للثقافة والفنون يف كلمة خالل
احلفل اكد فيها ان «بطاعتنا لنداء املرجعية
وفتواها انقذنا امل��ايض وحفظنا احلارض
ومحينا املستقبل ،لبينا ألننا بتلبيتنا صنعنا
احل��ي��اة وسمعنا م��ن مرجعيتنا ن��داءه��ا
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فانترصنا ،مل نحرر االرض فقط بل كانت
تلبيتنا سبب ًا لتحرير العقول من تسلط
الفكر الظالمي عليها ،ومل ننترص فقط عىل
عدونا الداعيش املجرم؛ بل انترصنا عىل
اوهام ووشايات غذاها االعالم املعادي
ألبناء شعبنا انترصنا عىل ما غذاه التأريخ
لنفوسنا من تضعيف هلممنا وطاقاتنا».
وجدير بالذكر :ان حفل االفتتاح رافقته
عدة فعاليات كان من ابرزها إلقاء قصيدة
للشاعر االديب رضا اخلفاجي ،مطلعها
«لبت دمانا ن��داء املرجع الشهم» وجاء
بعد ذلك توجه احلارضون اىل منطقة بني
احلرمني الرشيفني الفتتاح معرض مهرجان
ضم العديد من املشاركات
«ملبون» الذي َّ
ّ
ال��ت��ي وث��ق��ت ال��ب��ط��والت والتضحيات
واملواقف االنسانية للمجاهدين املرابطني
يف ساحات القتال فض ً
ال عن مقتنيات
الشهداء ال��ذي��ن ضحوا بأنفسهم دون
الوطن واملقدسات».

طالب الظاهر :العديد من املشاركات
ترتقي اىل مستوى حدث االنتصار
بفتوى ( اجلهاد الكفائي) اخلالدة
وحتدث االديب والروائي طالب الظاهر
عضو اللجنة التحضريية« :ت��م اختيار
أعضاء جلنة التحكيم للمسابقة األدبية
املقامة ضمن مهرجان (م��ل ّ��ب��ون) وفق
اختصاص ك��ل اس��ت��اذ واجل��ن��س األديب
املكلف يف فحصه وتقييمه ،وق��د جاء
االستلهام األديب من خ�لال النصوص

وضمن األجناس األدبية التالية( :الشعر
العمودي والشعر الشعبي والقصة القصرية
وامل�سرح��ي��ة) ،وت��أل��ف��ت جلنة التحكيم
للمسابقة األدب��ي��ة م��ن األدب���اء األستاذ
رضا اخلفاجي واألستاذ عيل حسني عبيد
واألستاذ عودة ضاحي التميمي واألستاذ
ك��ف��اح وت���وت ،فيام مجعت جلنة حتكيم
املشاركات االعالمية كال من( :املستشار
االع�لام��ي ح��ي��در السالمي والدكتور
نصيف جاسم وال��دك��ت��ور ع�لي شمخي
والدكتورة نرسين ستار والدكتورة ارساء
شاكر) ،أما اعضاء جلنة حتكيم املشاركات
الفنية فهم( :الفنان كامل اسامعيل الباشا
والفنان االستاذ عيل الكندي ،والفنان
االستاذ هادي النجار الربيعي ،والفنان عيل
عبد الكريم ،الدكتور شوقي املوسوي).
واش���ار ال��ظ��اه��ر اىل «اهل���دف م��ن اقامة
املهرجان ومن ضمنه مسابقات ( أدبية
– اعالمية – فنية) هي االستجابة لدعوة
وتوصية املرجعية الدينية العليا اىل توثيق
حيثيات هذه امللحمة اخلالدة ،وعكس
بطوالت احلشد الشعبي والقوات األمنية،
وانتصاراهتام الباهرة عىل فلول عصابات
داع��ش اإلرهابية ،وق��د ج��اءت النتائج
مبهرة يف استلهامها حليثيات هذه املعركة
املقدسة ع�بر م��ش��ارك��ات كتاب شباب
وراسخني من داخل العراق وخارجه..
خاصة من قبل األقالم النسوية الواعدة،
وقد ّأرخت ابداعي ًا بحرب أقالمها ..لدماء
الشهداء الزكية التي لوالها ملا حتققت

ملحمة انتصار العراق».
مضيفا «ال يفوتني أن أن��وه ب��أن العديد
من املشاركات قد ارتقت اىل مستوى
احلدث ..حدث االنتصار بفتوى ( اجلهاد
الكفائي) اخلالدة ..جمسدة البطولة الفذة
لتضحيات امللبني نداء املرجعية الدينية
العليا يف النجف األرشف وبطوالت
املقاتلني اآلخرين واملساندين هلم ،ومعربة
عن عظيم والئها للمرجعية يف الدفاع
املقدس عن العراق».

«ملبون» يوثق التضحيات
معرض
ّ
وامل��واق��ف االنسانية التي سطرها
اب��ط��ال ال��ق��وات االم��ن��ي��ة واحلشد
الشعبي

ضم اكثر
وذكر كامل الباشا «ان املعرض َّ
من ( )150عمال فنيا حمليا وعربيا (مرص،
ليبيا ،املغرب ،تونس ،اجل��زائ��ر ،لبنان،
س��وري��ا) اض��اف��ة اىل مشاركة م��ن بعض
الفنانني العراقيني املغرتبني يف دول اجنبية،
اضافة اىل مشاركة الفصائل التي لبت نداء
املرجعية من خالل االسلحة واملعدات
احلربية (غنائم حرب) التي استحوذت
عليها من تنظيم داع��ش االجرامي بعد
عمليات التطهري».
فيام حتدث مشاركون يف املعرض تعبريا عن
سعادهتم هبذه املبادرة ومن بينهم العميد
خليل ك�مال خليل ممثل مديرية اع�لام
وزارة الدفاع العراقية حيث ق��ال« :من
خالل تلبية نداء املرجعية العليا يف محاية
ارض وسامء بلدنا العزيز من ٍ
آفة خالية من
الرمحة واالنسانية جاءت هبدف التخريب
والدمار ،وبفضل اهلل والفتوى املباركة
اضافة اىل تضحيات الغيارى من القوات
االمنية واحل��ش��د الشعبي امل��ق��دس جاء
النرص ،الذي يدونه التاريخ بدماء الغيارى
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«ملبون» خطوة مهمة لتفادي التزييف
ّ
يف التاريخ

وستوثق االقالم مواقفهم البطولية بأحرف
من ذهب» ،واضاف خليل :ان «املعرض
كونه جسدَ
اضاف للمهرجان نكهة مجيلة ُ
املواقف البطولية التي خاضها ابناؤنا
وع َرض املقتنيات احلربية التي
الغيارىَ ،
كان حيملها االبطال يف ساحات الوغى
اضافة اىل بعض الغنائم التي كانت بحوزة
العصابات االجرامية والتي جردت منهم
بعد تطهري املدن».
فيام قال املصور عامد اجلشعمي مسؤول
اعالم قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى
يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان مشاركة
ملبون جاءت لتوثيق
القسم يف مهرجان ّ
ما قدمته االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة لعوائل الشهداء واجلرحى من
مساعدات عينية ومادية ودعم لوجستي
للمجاهدين اضافة لسلسلة الزيارات
للقطعات العسكرية وغريها من الربامج
االخرى».
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من جانب اخ��ر حت��دث االعالمي ماجد
اخلياط مدير املركز العراقي للدراسات
والبحوث االعالمية قائال :ان «تعاقب
االنظمة الدكتاتورية وتوثيقها مل تكن
منصفة وخاصة لألحرار لذلك مسألة
توثيق مواقفهم البطولية تعترب واجبا
وطنيا وعىل اجلميع ان يشرتكوا فيه ،و ان
ملبون الذي اقامته العتبة احلسينية
مهرجان ّ
املقدسة هو خطوة كبرية ومهمة لتفادي
التزييف يف التاريخ ،امال ان يعمل الكتاب
و الصحافيون عىل كتابة تاريخ يترشف
االجيال القادمة بقراءته ويليق بتاريخ
العراق االيب عىل مدى ستة آالف عام».
مشاركة العنرص النسوي يف املعارك تسجل
سابقة عظيمة يوثقها التاريخ
وقالت االعالمية مآثر طالب :ان احلديث
عن دور االع�لام يف مرحلة احل��رب ضد
تنظيم داع��ش االجرامي ال ي��زال يرتبط
بتاريخ انطالق فتوى اجلهاد الكفائي
املباركة ،وك��ان يوثق دائ�ما استعدادات
قواتنا االمنية واحلشد الشعبي للمعركة
والتواجد يف ارض امليدان ،واليوم وبعد ان
قطعت البالد شوط ًا مهام ضد العصابات
املرتزقة نستطيع القول ان االعالم اصبح
رشيكا اساسيا يف النرص املحقق و الذي

رسمه الشهداء بدمائم الزكية ،لذلك
يتطلب من وسائل االعالم ان تأخذ عىل
عاتقها حتمل مسؤولية احلفاظ عىل هذا
االنتصار العظيم وتوثيقه لكل االحداث
التي جرت».
مبينة :ان «العنرص النسوي كان له دور كبري
و فعال يف مسألة التغطية االعالمية حيث
تواجد الكثري من االعالميات وبمختلف
الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة ،رغم
كل القيود والتحديات التي تواجهها املرأة
اال اهنا سجلت بذلك سابقة تارخيية للبالد
باعتبار ان اجلميع قد انربى لتأدية مسألة
الدفاع عن الوطن واملقدسات ،معتربة
ان املبادرة الكبرية التي قامت هبا العتبة
احلسينية املقدسة واختيارها منطقة بني
احلرمني الرشيفني مكانا ملعرض مهرجان
ملبون سيعكس نافذة مهمة للعامل خاصة
كوهنا اقيمت يف مكان يعترب حمط انظار
العامل امجع ،وختمت االعالمية حديثها
بالشكر واالمتنان للمسامهني واملشاركني
يف املهرجان امل ًة ان تستمر العتبة احلسينية
املقدسة باقامتها للمهرجانات التي ختلد
تضحيات الغيارى».

ملبون حاجز كبري امام
مهرجان ّ
االقالم الصفر املرتزقة
وافاد الفنان كامل الباشا قائال« :بعد طرح
االه��داف التي يسعى املركز العاملي اىل

العطاء الحسيني

حتقيقها بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة من خالل هذا املهرجان
ج��اءت املوافقة والتأييد من قبل املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،والذي
بدوره اكد عىل امهية االعتناء هبذه املبادرة
الثقافية كوهنا ستمثل احل��اج��ز االك�بر
للوقوف امام االقالم الصفر املرتزقة التي
تعمل عىل تشويه وتزييف احلقائق».
السيد حيدر امل��وس��وي معاون مرشف
اجلناح يف فرقة العباس القتالية« :هندف
من خالل هذه املشاركة اىل توثيق املواقف
االنسانية والبطولية التي خاضها ابناؤنا
الغيارى يف معركة احلق ضد امليلشيات
ضم
االجرامية ،مشريا اىل ان جناحهم ّ
بعض املعدات احلربية التي كانت بحوزة
ابطال فرقة العباس الغيارى والتي جهزت

ل��ل��م��ع��رك��ة،
نأمل بأن تكون هذه
املشاركة جزءا من العرفان ورد
اجلميل هلؤالء الغيارى الذين بذلوا الغايل ا ن
والنفيس من اجل تطهري ومحاية االرض املدة التي
استغرقت يف اكامل
واملقدسات».
لوحة تشكيلية تثري دهشة ضيوف لوحته التشكيلية ( )30يوما،
وق��د استخدم م��ادة اخلشب الصاج يف
املعرض
اث��ارت عمل الفنان «غ�لام اوغلو» من اغلب املواقف املجسدة ،وتعمد الفنان
قضاء طوزخرماتو يف املعرض الذي اقيم ان يضع اللون «اخلاكي» خلفية اللوحة
يف منطقة بني احلرمني الرشيفني ،دهشة ومثلها بالساتر االمامي يف املعارك ،مع
ضيوف املهرجان ،وكان عمله التشكييل وج��ود شعار بصمة اليد وال��ذي يمثل
عبارة عن لوحة جتسد املواقف البطولية حسب ق��ول��ه البصمة ال��والئ��ي��ة ألهل
ال��ت��ي خاضها اب��ن��اء البلد امل��ق��دس يف البيت (عليهم السالم) واملرجعية العليا،
ساحات الوغى ،وروى اوغلوا ملجلتنا :مستشهدا يف ذلك بعض اآليات الكريمة
باخلط الكويف»..
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مقاالت

a

اإلمام الصادق..

تمكنوا من قبره ولم يتمكنوا من علمه

مثلام الطف عالمة يف التضحية واجلهاد
فان مدرسة االمام الصادق عليه السالم
عالمة يف العلم ونرش العلم ويكفيه شهادة
ان التاريخ يشهد لالمام الصادق عليه
السالم بانه االستاذ ومل يذكر بانه تلقى
العلم من احد غري ابيه االمام الباقر عليه
السالم وهذا تاكيدا لسلسلة احلجج االثني
عرش عىل االرض بامر اهلل عز وجل .
ولو اردنا التعليق عىل سرية حياة االمام
الصادق عليه السالم لعجزنا عن ذلك
واالهم يف حياته هو كيفية قراءهتا بطريقة
ع�صري��ة ف��ان��ه وض���ع االس���س العلمية
الرصينة لكل جماالت علوم احلياة وشهادة
علامء الغرب بام اثرى االمام الصادق به
الساحة العلمية من علوم شتى استفاد
منها كل من يشتغل يف جماالت العلوم كافة
تعد شهادة من الطرف االخر بمن ال يعلم
ماهي مكانة االمام الصادق عند اهلل عز
وجل وعند اتباعه.
متكنوا من هدم قربه ومتكن علمه من هدم
افكارهم التي حتيد عن خط علوم اهل
البيت عليهم السالم .
االمام الصادق عليه السالم وضع االسس
املتطورة للنهوض بالفقه االمامي عىل مر
العصور  ،وبالرغم من التعتيم العبايس
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واالموي عىل اهل بيت النبوة اال ان احلرية
التي منحت لالفكار االحلادية جعل فكر
االمام الصادق عليه السالم يتألأل عاليةايف
ردهم ودحرهم بل ان بعض حكام بني
العباس يستنجدون باالئمة عليهم السالم
يف رد الزنادقة .
واجلعفرية او املذهب اجلعفري اسم له
مدلوالن االول ان ان هنالك مذاهب
اخرى استحدثت عقب انتشار مدارس
االمام الصادق عليه السالم بدليل تسميتنا
باجلعفرية يف حني ان الفقه اجلعفري هو
بعينه الفقه املحمدي واحلسيني والكاظمي
والعسكري اال ان الظروف التي احاطت
باالمام الصادق عليه السالم جعلت من
مصطلح اجلعفرية االكثر شيوعا ،واملدلول
االخر هو ان االمام جعفر الصادق (ع)
نرش من العلوم لدرجة ان اكثر من الف
طالب علم يف مسجد الكوفة يقول حدثني
جعفر بن حممد .
هذا العلم الذي سيكون دليل ادانة ضد
من ن��ال من ق�بره الن كل االم��م حتتفي
وحتتضن كل اثر يعود لعظامئها فرضيح
ولده وحفيده يشمخان يف كبد السامء يبدد
بريقهام الظالم بعدما دحر علمهام اجلهل
يف حني نجد قرب االم��ام ال��ص��ادق عليه

السالم مهدوما ليدل داللة واضحة عىل
ماهية واخالقية املجتمع الذين حوله .
هنالك علوم شغلت الدنيا يراها االمام
ال��ص��ادق عليه السالم باهنا ال تستحق
القراءة منها الفلسفة التي يرى اهنا ال تايت
بنتيجة علمية يستفيد منها دارسها عىل
عكس العلم ال��ذي ثمرته احلكمة وقد
اك��دت اح��دى الدراسات ما ذهبت اليه
بالقول «وقد قسم الصادق (عليه السالم)
نظريته بشأن تعريف العلم والفلسفة
إىل شقني ،فقال يف الشق األول إن العلم
يوصل امل��رء إىل نتيجة واقعية حتى ولو
كانت صغرية وحم���دودة ولكنها نتيجة
حقيقية فعال ،أما الفلسفة فال توصله إىل
نتيجة ما.
وهب��ذا التعريف أص��در ال��ص��ادق (عليه
السالم)حكام قاطعا واضح السامت عىل
حقيقة الفلسفة وحصيلة من يشتغلون هبا
عىل مدى العمر.
وبعبارة أخرى إن الصادق (عليه السالم)
استدار وكأنه خياطب املشتغلني بالفلسفة
يف العامل وقال هلم :إن أبحاثكم وجمادالتكم
بعيدة عن احلقيقة والواقع ،فال أنتم هبا
تنتفعون ،وال تنفعون غريكم ،وال فائدة
من حتصيلها سواء لكم أو لغريكم».

شهداؤنا

الى روح الشهيد (مثنى ناهي عبد اهلل الزيادي) السماوي

ممرًا لتحرير بادوش
رصاصة قلبك كانت ّ
حيدرعاشور

للخلود صفة م�لازم��ة لالبطال ،للخلود
معنى ينبثق عن الشجاعة ،وقلبك يا (مثنى)
كان قطعة من اجلمر ،عىل وطنك ومذهبك
وعقيدتك ...ونفسك ليس هبا يشء ،وانت
تبحث عن الشهادة يف ميادين اجلهاد ،كرائحة
عذبة تشمها يف كل شهيد تتكفل يف ايصاله اىل
أهله وانت تردد ،ما اطيب وازكى هذه الرائحة
التي تنبعث من الشهداء ،اهنا رائحة اجلنة.
وتساءل:
 هل هل��ذه الرائحة ميزة او دالل��ة عىل انالشهيد حي يرزق ويعطر بعطر اجلنة.
وأجاب:
 أنا أبحث عن رائحة الشهادة واخللود،والفرصة سانحة امامي ،بعد التحاقي بفرقة
العباس القتالية (فرقة أخو زينب وكفيلها)...
سأتوسم حتام بعطر الشهادة.

رأى وجهه يف مرآة البيت ،ليس كام يراه كل
مرة ..فيه بياض ناصع ،رغم انه اسمر كلون
ارض ال��س�ماوة ،جعله يلتفت اليه برسعة،
ويبتسم ابتسامة الثقة ان اهلل يبيض وجه وقلب
من يشاء وقت ما يشاء ،كانت عيناه حتمالن
ارهاصات دمعات ..باتت خمتنقة وقلبه امتأل
باحلزن .ولمِ َ كان ذل��ك؟ ..ال يعرف ،ولكن
ايقن أن وجهه كان قبل حلظات حيمل دالالت
رضا اهلل َّ
وان حدث ًا سيحصل له رغم بعده عن
ساحات اجلهاد ،شعر ان الدنيا اضيق من ثقب
االبرة ،وغاممة من اهلواجس تصك رأسه الذي
تفنن يف كسب املعيشة اليومية برشف وصدق
وامانة ،بعد ان توقف مستقبله الدرايس عند
االبتدائية حيث القراءة والكتابة فقط ،عازفا
عن ال���زواج من اج��ل ان يكون رج�لا بارا
بوالديه فهام افنى عمرمها من اجل ان يكون

ابنا حسينيا بكل معايري الرجل احلسيني
الصادق واملؤمن بالعقيدة واملذهب...
طافت عيناه متسح هاتفه اخللوي الصامت
منذ فرتة طويلة ،ثم توقفت عند اسم بديله
الدائم يف اسرتاحة املقاتل الشهرية ،حاول
ان يتصل به ،ملعرفة ما ي��دور يف (ب��ادوش)
من احداث (داعش) الذي فرض ارهابه عىل
املنطقة برمتها وأهايل املوصل استغاثوا باحلشد
الشعبي املقدس فتحركت فرقة العباس اىل
جانب احلشود الكفائية لتخليص العراقيني
من جرثومة العرص (داعش)...
متنى من اعامقه أن يتصل به صديقه او فرقته
يف هذه اللحظة ،كانت نفسه تغيل ،فقد تذكر
كم جندل من الدواعش فخف غليانه ،وهو
يشعر بالتحدي والزهو ،هز رأس��ه باهتامم
ليسائل نفسه - :أخربيني ماذا يمكن أن يصنع
انسان وجد نفسه جماهدا يف سبيل اهلل والوطن
واملقدسات ،ينتظر ان خيلد بعطر الشهادة..
وال هيمه أن يموت بعد اعالن السيد السيستاين
العظيم اجلهاد الكفائي.
انتابته فرتة مهود ،واستعاد شيئا من مجوح نفسه
امللتهبة ،شاهد كثريا من الصور يف جبهات
املنازلة وكانت راية ايب الفضل العباس كلام
الحت له َق ّب َل َهاُ ،قبلة ما نسميه وعيا بعشق
الكفيل حامل لواء الطفوف.
م��ع ه��ذه اللحظات ال��ت��ي ت��ف��وح ب��االي�مان
والوالء ،جاء النداء مستعجال بصوت يمس
جوانب قلبه وكأنام المست اذن��اه استغاثة
جهادية فاهتزت هلا جوانحه - :التحق فورا..
الفرقة تتعرض هلجوم .وغاب بقايا الصوت
يف ضوضاء حركته ،مل يفكر ب��وداع والديه
واصدقائه وابناء جلدته يف الساموة ،بل نادى
لبيك يا حسني ..لبيك يا عباس  ..لبيك يا
ع��راق .ليخوض معركة ال�شرف مع رفاق
اجلهاد من فرقة العباس القتالية ،ليكون قلبه
مفتاح حترير االرض واالهايل من عصابات
الكفر والطغيان ،بطلقة قناص قذر من مرتزقة
االع���راب واملتعربني بوجه ال��ع��رب ،فكان
جسد (مثنى هاين عبد اهلل الزيادي) جرسا
للنرص وممرا للتحرير ،وارض��ا لزرع االمان
لالنسان العراقي اينام كان .فكان (مثنى) مع
لقاء موعود بالشهادة واخللود بتاريخ /10
.2017 /3
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كاتب وكتاب

ُ
القرآن يهدي..
زهيري األعرجيّ :
«ان رس���الة عظيمة كالرس���الة اإلسالمية البدّ
وأن تكون وليدة مصدر مطلق ينظم شؤون الكون»

«القرآن الكريم يرش���د
األم���ة إل���ى تنظي���م
ش���ؤونها االجتماعي���ة
عن طريق تقديم نظام
اجتماع���ي إله���ي ف���ي
غاية الكمال»
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يف كتابه (النظرية االجتامعية يف القرآن الكريم)،
يطرح امل��ؤل��ف (ال��دك��ت��ور زه�ير األع��رج��ي)
موضوعات يف غاية األمهية ،تتع ّلق بام يطرحه
القرآن الكريم من مفاهيم مهمة تتصل بحياة
اإلن��س��ان ،إذ احتوى عىل مقاصد وأه��داف
عظيمة تتعلق باحلياة والكون ،فهو باإلضافة
إىل كونه كتاب هداية وارشاد للفرد ،كام ورد
يف النص املجيد( :إن القرآن هيدي للتي هي
أقوم) ،اال أنه هيدف يف النهاية إىل تبيان حقائق
ٍ
درجة عظيمة من األمهية؛ فالقرآن يتعامل
عىل
مع معنى احلياة البرشية بام فيها من قضايا اخللق
والتكوين ومعرفة النفس ،والتضامن والتآخي
االجتامعي ،والضبط األخالقي االجتامعي،
والتسلية العاطفية والطمأنينة النفسية للمؤمنني
به.
وم��ن م��وض��وع��ات وأط���روح���ات الكتاب،
(ال��ع��دال��ة االج��ت�ماع��ي��ة ،األج���ر وامل��ك��اف��أة
االجتامعية ،التفاضل ،ال��ض�مان والتكافل
االجتامعي يف اإلسالم ،النظرية القرآنية ملعاجلة
االنحراف االجتامعي ،النظام التعليمي ،دور
العقل يف عملية التحصيل ،نظرية التعليم يف
القرآن ،املدرسة يف النظام االجتامعي ،النظام
الصحي والوقائي ،النظام العائيل وفلسفة
العائلة ،النظرية السياسية القرآنية ،النظام
القضائي ،أمهية القضاء يف النظرية القرآنية،
النظام القضائي الغريب والنظريات الغربية
ونقدها).
ويقول املؤلف« :ان رسالة عظيمة كالرسالة
االس�لام��ي��ة الب���دّ وأن ت��ك��ون ول��ي��دة مصدر
مطلق ينظم شؤون الكون ،واالنسان ،والنظام
االجتامعي ال��ذي يعيش حتت ظالله جمموع

االفراد».
ال ّ
شك ان القرآن املجيد  -وهو كتاب الرسالة
اإلهلية اخلالد  -يقدم لنا مالمح رائ��دة ملنهج
النظام االجتامعي االسالمي ،ويعرض علينا
نظرية رائعة لتنظيم جمتمعنا االسالمي عىل
أرق��ى ط��راز يف العدالة االجتامعية ،ومعاجلة
االنحراف االجتامعي ،ورسم السياسة الصحية
والتعليمية والعائلية والقضائية والسياسية
للدولة االسالمية.
فقد آمنت النظرية القرآنية  -باألصل  -بعدالة
توزيع الثروة االجتامعية – مهام كان حجمها -
بني االفراد ،وحتى ان اختالف أدوار االفراد
ودرج��ات نفعهم االجتامعي ال يقدم تربير ًا
مقنع ًا النعدام العدالة االجتامعية ،كام حاولت
النظرية التوفيقية بريادة (امييل ديركهايم) أو
نظرية (ماكس وبر) إقناعنا بذلك؛ بل ان تفاوت
قابليات االف��راد يف التحصيل ،وحترك الثروة
العينية والقيمية يف املجتمع ينتج اختالف ًا يف
درجات العيش ضمن الطبقة الواحدة فحسب،
وال يتطلب تعداد ًا للطبقات االجتامعية كام
تؤكد النظريات االجتامعية الغربية.
َّ
ولعل أهم ما يميز النظرية القرآنية يف عالج
الفوارق بني الطبقات االجتامعية هو ايامهنا
اجل��ازم بان للفقراء حق ًا يف أم��وال األغنياء،
وه���ذا احل��ق ينبع م��ن ق��اع��دة أص��ال��ة اشباع
حاجات االفراد األساسية من الطعام واللباس
والسكن التي آمنت هبا النظرية اإلسالمية،
وحاولت تطبيقها عرب الرضائب الثابتة الواجبة
ع�لى ال��ث��روة احليوانية واملعدنية والنقدية،
وباإلمجالّ ،
فان االسالم خصص أكثر من ربع
الثروة االجتامعية ملساعدة الفقراء واملسامهة

يف املشاريع واخلدمات االجتامعية التي ترفع من
مستواهم ومتنحهم فرص ًا حقيقية للعمل واالنتاج؛
يف حني ان خمصصات ال��دول الصناعية الغربية
ملعاجلة الفقر ال تتجاوز اثنني باملائة من امجايل الدخل
السنوي لألنظمة الرأساملية.
وعىل صعيد التضامن والتآخي االجتامعي ،فان
القرآن يقوم بتوحيد املؤمنني عىل حمور العبودية
هلل ،وجيمعهم حتت راية العقيدة املشرتكة واملصري
تفرقوا)،
الواحد( :واعتصموا بحبل اهلل مجيع ًا وال ّ
ويدعوهم إىل االرتباط االجتامعي( :يا أهيا الذين
آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لع ّلكم
ُتفلحون).
وعىل صعيد الضبط األخالقي االجتامعي ،فان
ال��ق��رآن الكريم يرشد األم��ة إىل تنظيم شؤوهنا
االجتامعية عن طريق تقديم نظام اجتامعي إهلي يف
غاية الكامل ،فيدعوها  -عىل النطاق السيايس إىل
الطاعة( :إنام وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ،وعىل
النطاق القضائي ،يدعوها إىل العدالة القضائية:
(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط).
وعىل النطاق العائيل ،يدعوها إىل حفظ احلقوق
الزوجية املادية واملعنوية( :وعارشوهن باملعروف
فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئ ًا وجيعل اهلل
فيه خري ًا كثري ًا).
وعىل النطاق التعليمي ،يدعوها إىل طلب العلم:
(وق��ل ريب زدين ع��ل ً
�ما) ،وع�لى نطاق االنحراف
االجتامعي فإنه يعالج مشكلة اجلريمة معاجلة
صارمة بترشيع القصاص واحل���دود وال��دي��ات:
(ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم
ت ّتقون).
أما عىل نطاق العدالة االجتامعية ،فإنه بعد أن يعلن
ب��أن األرض بخرياهتا اهلائلة ان�ما خلقت جلميع
االفراد( :هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيع ًا)،
ٍ
بعدئذ – بعدالة توزيع هذه اخلريات عليهم:
يأمر -
(إن اهلل يأمر بالعدل واالحسان)( ،وقد خاب من
َ
محل ظل ًام) ،وباجتامع هذه العنارص األساسية للنظام
االجتامعي ،تنشأ الدولة القرآنية ِّ
بكل مؤسساهتا
االجتامعية رافع ًة لواء العدالة واملساواة بني مجيع
افراد املجتمع االنساين.

اإلمام السيد حسين الحمامي
الحاج حبيب كماز
ش��ق ط��ري��ق��ه ال��ص��ع��ب يف احل���وزة
الرشيفة متخطي ًا الرجال ومتألق ًا من
بينهم حتى اثبت جدارته بسعة علم،
ول��د سامحته يف النجف االرشف
سنة 1298ه���ـ امل��واف��ق 1877م يف
بيت علمي جليل ،توىل تربيته والده
وعندما اكمل العارشة من عمره اكمل
معها دراس��ة النحو وال��ق��رآن وكان
مثابر ًا وعندما ادرك سن اخلامسة
عرش من عمره تيقن له ان ادخل يف
العلم الروحاين واطلب العلم ألجل
العلم فتم له ما اراد حيث شجعه
والده عىل هذه املبادرة واثبت وجوده
بسعة علم ورؤية متحددة ثم اصبح قال وهل انا ماسك حيايت اىل الصباح.
جمتهد ًا ضمن صغر سنه تبجله العلامء ك���ان ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ حم��م��د رض��ا
الكبار ومنهم املرجع السيد اإلمام ابو الشبيبي (رمح��ه اهلل) يقبل يد السيد
احلسن (ق��دس رسه) ودرس عنده احلاممي وجيلس اىل جانبه بخشوع
ضمن شباب ناهبني كتب هلم التاريخ احرتام ًا ملكانته.
ً
بعدئذ ان يكونوا نجوما المعة يف سامء اما السيد ابو احلسن فقد اوىل السيد
العلم واالدب حيث يفتخر الشاعر احلاممي اهتاممه واحرتامه وقد هيأه
حممد مهدي اجل��واه��ري بانه احد لتوليه االم���ور بعده ولكن جتري
تالميذ السيد احلاممي والشيخ حممد ال��ري��اح ب�ما ال تشتهي السفن وقد
رضا املظفر والدكتور عبد ال��رزاق تويف رمحه اهلل يف  23مج��ادى االول
حميي الدين والشيخ حممد جواد مغنيه 1379ه��ـ املوافق 1959م ويف عام
والشاعر السيد امحد الصايف النجفي1956 .م اج��رى عملية جراحية يف
متيز بحبه االصيل لوطنه ولذلك بغداد وعندما علم النجفيون بموعد
جاهد املستعمرين وكان ضمن قاطع وصوله للنجف زينوا السوق الكبري
ً
معركة الشعيبة وقد ابىل بال ًء حسنا يف واقاموا معامل الزينة ابتهاج ًا بشفائه
هذا القاطع.
وملا نزلت به السيارة يف ساحة امليدان
ومن زه��ده ان اعيان البرصة بعثوا استغرب من هذه البهرجة وقال ماذا
ً
له ماال؛ ووصل الرسول ليال ً وقال حدث فقالوا له انه ابتهاج بسالمتك
لسامحته ه��ذه هدية اعيان البرصة فامتعض جد ًا وسار عىل طريق شارع
فرفضها السيد فقال له ليست حقوقا الصادق (عليه السالم) وترك الناس
رشعية يا سيدنا ولكنها هدية وبعد ينتظرونه فلام عاتبه احد العلامء عىل
احلاح امر سامحته ان توزّ ع ليال ً عىل ذل��ك ق��ال لكي ال ي��أخ��ذين الزهو
الفقراء وملا طلبوا منه امهاهلم للصباح وانسى اهلل تعاىل.
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�سيدي مايل �سواكم يف الورى ٌ
�شيخ وموىلْ
غريكم بالدار �أوىلْ
بيت يا ترى من
�أهل ٍ
ْ
�صلى
ي�شهد القر�آن ْ
فيكم بعده �أر�ض املُ ْ
�آل طه مثل طه يف اعتقادي  ..........لي�س �إال ّ
غايتي �سري على نهج ٍ قومي ٍ غري عاجزْ
منهج العقل الر�شيد ال �أ�ساطري العجائزْ
هما التوحيد هلل تعاىل  ..........لي�س �إال ّ
ّ
ظن
ما لبع�ض ٍ ّ
بالطف انت�صارا ً مل ُيحقق ْ
منطق الإفال�س منه عورة ٌ مهما متنطق ْ
�إذ على زيغ ٍ بنا ُه بعد كفر ٍ بل تزندق ْ
ّ
كل �أيام الهدى كانت طفوفا ً ..........لي�س �إال ّ
ما لهذا الفقه يرنو نحو يونان الإباحة ْ
يزعم ا�ستح�سان �شيءٍ كله عني القباحة ْ
�إذ يلومون ح�سينا ً نافقوا حد ّ ال�صراحة ْ
والهدى ح�صرا ً تواىل من ح�سني ٍ  ..........لي�س �إال ّ
ري
ُر ّب م�أجور ٍ بدين ٍ �صار للدنيا �أج ْ
ري
يحمل الأ�سفار لكن يرعوي عنه ال�سف ْ
ري
لنبي ٍ ماله �ش�أنٌ خط ْ
كم حمار ٍ ّ
قد يرى من مثله فيه مثاال ً ..........لي�س �إال ّ
ّ
غلطة ً �أن حت�سب
الطف مبيزان ال�سيا�سة ْ
�أي �صراع ٍ حول عر�ش ٍ ينت�ضي �سيف ال�شرا�سة ْ
كربال نو ٌر من التوحيد ميتاز القدا�سة ْ
�أو �صراع العقل �ضدّ اجلهل كانت ..........لي�س �إال ّ
اجعل الآهات دمعا ً بل دم من ّ
كل عني ِ
ا ّمة التوحيد ٌ
كل كان �أن�صار احل�سني ِ
ظلم ﺑ مني ِ
واندب االثنني يوما ً غالها ٌ
فالتزام الدين عهدا للطفوف ..........لي�س �إال ّ
جرت نحو �إيغال ُ
فاعالت الدهر ّ
الظالمة ْ
فارتقب عهدا له فجر ٌ و�إ�شراق عالمة ْ
ثورة
ّ
املهدي فيه للهدى عزّ الكرامة ْ
ارجتيه ..........لي�س �إال
ِ
ذاك يوم اهلل حقا ً

ُ
أفالطون
عذرًا

فمدينتك ليست فاضلة

فاطمة ح�سني العكرو�ش

ُ
الفيل�س��وف �أفالطون حاول �أن ير�سم للعامل قبل رحيل��ه املدينة الفا�ضلة التي �أتت
م��ن بنات �أف��كاره من حيث املوقع ب�أنها تقع بعيدة عن البح��ر حتى ال تتعر�ض ملخاطر التجار
والغزو البحري وقام با�ستبعاد ال�شعراء والأدباء وعلى الدولة �أن تعلم الأفراد حب العدالة
وي�ش ّب��هُ �أجزاء الدولة ب�أجزاء الإن�سان وقام بتق�سي��م دولته �أو مدينته الفا�ضلة �إىل ثالثة
تو�صل �أفالطون �إىل ثالث وظائف
�أن��واع اعتمادا على الأ�س�س الفل�سفية والأخالقية بذل��ك ّ
رئي�سية بالدولة هي:
حكم الدولة.حماية الدولة.�إ�شباع احلاجات وتبادل اخلدمات.ونتج عن هذا التق�سيم توزيع املجتمع �إىل ثالث طبقات وهي:
 طبقة احلكام الفال�سفة هي �أعلى طبقة يف املجتمع والذين حت ّول �إليهم ادارة �أمور الدولةواحلكم لتمتعهم باحلكمة.
 طبقة املحاربني ومهمتهم حماية الدولة والدفاع عنها المتيازهم بال�شجاعة.طبقة �أ�صحاب املهن واحلرف والتجار وهي �أدنى طبقة.و فك��رة العدال��ة عنده تقوم على الت��زام كل فرد حدود الطبقة الت��ي ينتمي �إليها
تبع��ا لطبيعته وتكوين��ه والنظام االجتماعي اق�ترح �أمرين جلعل احل��كام �أكرث عد ًال وعدم
ت�أثرهم بالأمور الأخرى اخلارجة عن حدود احلكم وهي:
حترمي امللكية ووجوب عي�شهم يف مع�سكرات.�إلغاء الزواج الفردي الدائم.ثم يت�ساءل �أفالطون  :هل نقدم القوة �أم نقدم احلق ؟
وهل خري لنا �أن نكون �صاحل َ
ني �أم �أن نكون �أقوياء ؟
وم��ات وه��و يحلم بدولته ولو ان��ه عا�ش �إىل وقتنا احلا�ضر ل��ر�أي مدينة ابن ر�سول
اهلل احل�س�ين ب��ن علي علي��ه ال�سالم العتذر م��ن �أفكاره وانده���ش من املدينة الت��ي �أر�ضها من
جن��ان اخلل��د وزارها عدد من الأنبياء والتي و�صل��ت حفنة من ترابها �إىل النبي حممد ر�سول
اهلل ع��ن طري��ق املل��ك جربائيل عليه ال�سالم وه��ي تقع على نهر رواها العبا���س بن علي عليه
ال�س�لام بكفيه ور�أى كيف يكون الإمام حاكم��ا و�أمريا وقائد جي�ش يف �آن واحد دون �أن تختل
الدولة .
وان ه��ذه الدول��ة ت�ض��م جميع �أن��واع طبق��ات الب�ش��ر دون �أي تفرق��ة فلي�س هناك
طبق��ة علي��ا �أو �سفل��ى ح�سب وظيفته فق��ط هنالك رجال الدي��ن والعامة فه��ي كل عام ت�ضم
ماليني املالين من النا�س ومن �أهم ه�ؤالء ال�شعراء والأدباء الذين نفاهم من دولته وهي التي
ت�ساع��د على بقاء ذكر الدولة مدى الزمن بتناق��ل �أ�شعارهم عرب الأجيال وان العدالة ت�أتي
بع��د التم�س��ك بالدين وتوحيد الباري عز وجل و�إنها ال ت�أت��ي بتم�سك كل �شخ�ص مب�ستواه �أو
طبقت��ه وان امللكية للخالق عز وجل و�صان �ش��رف ال�شخ�ص بالزواج وحلل له تعدد الزيجات
وان كل �شخ�ص هو م�س�ؤول عن حماية هذه الدولة.
ولأنده���ش �أي�ض��ا بفك��رة االمام احل�سني علي��ه ال�سالم بخروجه عل��ى طغيان زمانه
وقابله بجي�ش ي�سري العدد كي ينت�صر على تلك القوة باحلق وان ال�صالح خري من القوة وانه
به��ذه الفكرة عذرا يا �أفالطون ف���إن مدينتك لي�ست فا�ضلة فمدينة احل�سني عليه ال�سالم هي
الفا�ضلة واخلالدة به وب�أفكاره ولن ولن يفنيه الزمان.
فال�سالم عليك يا �سيدي وموالي �أيها املظلوم حني ولدت وحني ا�ست�شهدت وحني تبعث حيا.
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حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

ُق����م وا����س���م���ع ال�������ص���رخ و����س���ل م���ا ه���و ال����ّ�س��ب� ُ�ب

���ب
هَ ���ل���ا ع���ل���م���ت ب�����������أنَّ ال���������ش����ع� َ
���ب ُم����ك���� َت���� ِئ� ُ

ب�����ل����� َغ ال����ف���������س����اد م�����ك�����ان����� ًا ال م����ث����ي� َ
���ل ل����هُ

���ب
���رك� ُ
وغ���ط���ر����س ال���ف���ق���ر ح���ت���ى غ���ا����ص���ت ال� ُ

�أم��������ا ال�������ق�������رارات ال ق����ام����ت وال َق����ع����دت

��ن�����س��ح��ب
���ر يف ال���ل���ي���ل يف اال�����ص����ب����اح َي
ُ
ت����ق� ّ

ف����ان����ظ����ر اىل ال�����������ش�����ارع امل����ك����ت����ظ ب���ا ِئ���ع���ه

خ������ري������ج ج�����ام�����ع�����ة �آب����������ا�ؤه����������م ت���ع���ب���وا

ه�����ل ه����ك����ذا ي�������ص���ب���ح ال�����ن�����ه�����ران ُم���ن���غ���ل���ق��� ًا

�����ب
م����ن����اب����ع ال����ن����ف����ط واخل������ي������رات وال������ذه� ُ

�أي���������ن ال������وع������ود ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت����ؤ ّم���ل���ن���ا

��ب
واهلل ي����ع����ل����م ف����ي����ن����ا احل����������ق ي���ن���ق���ل� ُ

ك����� ّن�����ا ع����ل����ى م��������رح ف����ا�����ض����ت م���������ص����ادرن����ا

��ب
ت�������راهُ � ُ
������م َن���������س����ق���� ًا يف ال����ن����ق����ل ُي���غ���ت�������ص� ُ

ف���ا����ص���ب���ح ُ
اجل����������وع ب�������س���ط���وا يف م���راب���ع���ن���ا

م����ا ه��� ّم���ن���ا ال���ف���ق���ر ب����ل ن�����أ�����س����ى لمِ ������ن ن��ه��ب��وا

ي������ا �����ص��ب�ر �أي�����������وب ي������ا ع������ن������وان حم��ن��ت��ن��ا

ت�ستجب
ي���ا دع�����وى ذي ال���ن���ون يف ال��ظ��ل��م��اء
ُ

�أج����������ب دع������ان������ا وان ُك������ ّن������ا ع����ل����ى ف����رق

��ب
ي�����ا ك���ا����ش���ف ال�������ض���ر ع���� ّن����ا َخ���ي��ر م�����ا َي���ج� ُ

���ب
�آه ع����������راق ف�������������إنّ ال���������ص����ب����ح م����رت����ق� ُ

ه����ل �أ����ص���ب���ح ال���ل���ي���ل ت��ع��ل��و جن���م���ه ال�����س��ح� ُ�ب

���ح���ك���م���ه
مب
ِ
����ر ُ
ف����ال����ع���������س����ر �آخ������������ره ُي�����������س� ٌ

����ب
������ش�����اء امل���������ص��ي�ر ب�������ذا ن���ب���ق���ى ون�����ر َت����� ِق� ُ

كربالء برتقال
ُ
����������ل����������اء ب�������������رت�������������ق�������������الْ
ك����������������������رب�
ُ

م����������������ا�ؤه����������������ا ال�����������������������ص�����������ايف زاللْ

ورده���������������������������ا ال����������������ق����������������داح ي�����ح�����ك�����ي

ن ال ت��������������������زالْ
ي���������������ا ُح�������������������������س������ي����� ُ

ه������������ا ه��������ن��������ا ��������س�������ب�������ط ال��������ر���������س��������ول

ٍّ
���������������������ق ال خ�����������ي�����������الْ
ق����������������������ول ح�

ا������������س�����������م�����������هُ ُي���������غ���������ن���������ي احل���������ي���������اة

ك�����������ي�����������ف ان�����������������������������س��������������ا ُه حم����������������الْ

ان�����������������������ه ف������������ي�������������� ُ
�����������ض االم�����������������������ام

ل��������������غ��������������د خ����������ي����������ر ان������������ت������������ق������������ال

م����������������ن حم���������������������رم ي���������������������وم ع��������ا���������ش

ُ
ن ي�����������������������وم ن������������ال
احل���������������������������������س��������ي������� ُ

ان�������������ت���������������������������ص�������������ار ًا ب��������ال��������ث��������ب��������ات

ر دال
اب������������������������ن ط������������������ه خ������������ي����������� ُ

ل����������������ل����������������والي����������������ة ال ب����������دي����������ل

�����������ة ال ������������ض�����ل�����الْ
ل������������ل������������ه������������داي�
ِ

���������ل����������اء ال ت������ه������م�������������ش
ك���������������������رب�
ْ

�إذ

ات�������������ص������ال

�������������ره��������������ا يمُ ������������ل������������ي ال�����������������س����ل���ال
مت�
ُ

�������������������������ن ي�����������ه�����������وى ت���������ع���������الْ
ق�������������ل لمِ َ�
ْ

ق����������������د م�����������������ش��������ي��������ن��������اه��������ا ن����������������زور

ال اع����������������ت����������������زال ال اع�����������ت�����������زال

اىل

ال�������������ب�������������اري
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االمام علي عليه ال�سالم يعظ قنربا

�سمع �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم رج ًال ي�شتم قنرب ًا ،وقد رام قنرب �أن ير ّد عليه ،فناداه �أمري امل�ؤمنني
عليه ال�سالم :مه ًال يا قنرب ،دع �شامتكُ ،مهانا ،تر�ض الرحمن ،وت�سخط ال�شيطان ،وتعاقب عودك،
فوالذي فلق احلبة وبر�أ الن�سمة ،ما �أر�ضى امل�ؤمن ربه مبثل احللم ،وال �أ�سخط ال�شيطان مبثل ال�صمت،
وال عوقب الأحمق مبثل ال�سكوت عنه».

حلم االمام الكاظم

كان احللم من �أبرز �صفات الإمام مو�سى بن جعفر (عليه ال�سالم)وقد كان م�ضرب املثل يف حلمه
وكظمه للغيظ .وكان يعفو عمن �أ�ساء �إليه ،وي�صفح عمن اعتدى عليه .ومن �آيات حلمه (عليه
ح�ساده و�أعدائه ،وكان فيهم ابن هياج ف�أمر بع�ض اتباعه �أن
ال�سالم) �أنه اجتاز على جماعة من ّ
ويدعيها فم�ضى الرجل �إىل الإمام وتعلق بزمام بغلته فادعاها له فعرف
يتعلق بلجام بغلة الإمام ّ
الإمام غايته فنزل عن بغلته و�أعطاها له.لقد �أقام (عليه ال�سالم) بذلك �أ�سمى مثل لالن�سانية
ّ
الفذة واحللم الرفيع .وكان(عليه ال�سالم) يو�صي �أبناءه بالتح ّلي بهذه ال�صفة الرفيعة وي�أمرهم
ني � :إين �أو�صيكم بو�صية من حفظها
بال�صفح عمن �أ�ساء �إليهم فقد جمعهم و�أو�صاهم بذلك فقال:يا ُب ّ
انتفع بها� ،إذا �أتاكم �آت ف�أ�سمع �أحدكم يف االذن اليمنى مكروه ًا ثم حت ّول اىل الي�سرى فاعتذر لكم،
وقال� :إين مل �أقل �شيئ ًا فاقبلوا عذره .

موعظة االمام ال�صادق

عن �أبي عبداهلل عليه ال�سالم قال � :إن حممد بن املنكدر كان يقول  :ما كنت �أرى �أن مثل علي بن
احل�سني يدع خلفا لف�ضل علي بن احل�سني حتى ر�أيت ابنه حممد بن علي  ،ف�أردت �أن �أعظه فوعظني
 ،فقال له �أ�صحابه  :ب�أي �شئ وعظك ؟قال  :خرجت �إىل بع�ض نواحي املدينة يف �ساعة حارة فلقيت
حممد بن علي وكان رجال بدينا وهو متك على غالمني له �أ�سودين �أو موليني  ،فقلت يف نف�سي �شيخ
من �شيوخ قري�ش يف هذه ال�ساعة على هذه احلال يف طلب الدنيا  ،ا�شهد العظنه فدنوت منه ف�سلمت
عليه ف�سلم علي ببهر وفد ت�صبب عرقا.
فقلت �أ�صلحك اهلل �شيخ من �أ�شياخ قري�ش يف هذه ال�ساعة على هذه احلال يف طلب الدنيا لو جاءك
املوت و�أنت على هذه احلال .قال فخلى عن الغالمني من يده  ،ثم ت�ساند وقال :لو جاءين واهلل املوت
و�أنا يف هذه احلال جاءين و�أنا يف طاعة من طاعات اهلل تعاىل �أكف بها نف�سي عنك وعن النا�س ،
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و�إمنا كنت �أخاف املوت لو جاءين و�أنا على مع�صية من معا�صي اهلل  ،فقلت  :يرحمك اهلل �أردت �أن
�أعظك فوعظتني .

قا َل االْما ُم ّ
ني { َعلَ ِيه ال�سالم
ري المْ ُ �ؤ ِْمن َ
على بن �أبی طا ِلب �أم ُ

}:

يثَ ،و ِعنْدَ
واطنَ ِ :عنْدَ ِقرا َئ ِه ا ْل ُق ْر� ِآنَ ،و ِعنْدَ ا ْال ِ
ذانَ ،و ِعنْدَ ُن ُز ِ
�إغْ َت ِن ُموا ُّ
ول ا ْل َغ ِ
عاء ِعنْدَ َخ ْم َ�س ِه َم ِ
الد َ
ني ِل َّ
جاب د ُونَ ا ْل َع ْر ِ�ش.
ي�س َلها ِح ٌ
ال�ص َّف ِ
ا ْل ِتقاءِ َ
ل�شها َدةَ ،و ِعنْدَ َد ْع َوة المْ َ ْظ ُلو ِمَ ،ف ِانَّهُ َل َ
جاع ُتهُ َعلى َق ْد ِر َن َف َق ِت ِهَ ،و ِ�ص َ
داق ُتهُ َعلى َق ْد ِر
وقال عليه ال�سالم اي�ضاَ :ق ْد ُر ال َّر ُج ِل َعلى َق ْد ِر ِه َّم ِت ِهَ ،و ُ�ش َ
ري ِت ِه.
ُم ُر َّو ِت ِهَ ،و ِع َّف ُتهُ َعلى َق ْد ِر ِغ َ
َ
احةَ ،ف َم ْن َز ِهدَ فيها َع َّز،
وقال عليه ال�سالم اي�ضاَ :ا ُّ
الر َ
لدنْيا ُت ْط َل ُب ِل َثال َثة � ْأ�شياءَ :ا ْل ِغنىَ ،و ا ْل ِعزِّ َ ،و ّ
اح.
َو َم ْن َق َن َع � ْإ�س َتغْنىَ ،و َم ْن َق َّل َ�س ْعيهُ � ْإ�سترَ َ
مي ُّر َع َلى ا ْب ِن �آ َدم �إ ّال َ
َ
قال َلهُ ذ ِل َك ا ْلي ْو ُم :يا ْبنَ �آ َدم �أ َنا
وقال �ألإمام {عليه ال�سالم} اي�ضا:ما ِم ْن ي ْوم ُ
ي ُو ٌم َجديدٌ َو �أن َا َع َل َ
يك َ�شهيدٌ .
ري ًاْ � ،أ�ش َهدُ َل َك ِب ِه ِفى ا ْل ِقيا َمةَ ،ف�إ َّن َك َل ْن َترانى َب ْعدَ ُه �أ َبد ًا..
فی َخ َ
فی َخري ًاَ ،و ْ
اع َم ْل َّ
َف ُق ْل َّ
َ
�ساعة ِعنْدَ ا ْل ُع َلماءِ � َأح ُّب �إلىَ اللهّ ِ ِم ْن ِعبا َد ِه �أ ْل ِف َ�س َنةَ ،و الن ََّظ ُر
و�س َ
وقال �ألإمام {عليه ال�سالم}ُ :ج ُل ُ
يت اللهّ ِ َ ،و زيا َرة ا ْل ُع َلماءِ � َأح ُّب �إلىَ اللهّ ِ َتعاىل ِم ْن
كاف َ�س َنة فى َب ِ
�إلىَ ا ْلعالمِ ِ � َأح ُّب �إلىَ اللهّ ِ ِم ْن � ْإع ِت ِ
يتَ ،و �أ ْف َ�ض ُل ِم ْن َ�س ْبع َ
َ�س ْبع َ
ني َح َّجة َو ُع ْم َره َمبرْ ُ و َره َم ْق ُبو َلةَ ،و َر َف َع اللهّ ُ َتعاىل َلهُ
ني َطواف ًا َح ْو َل ا ْل َب ِ
َ�س ْبع َ
يه ال َّر ْح َمهَ َ ،و َ�شهِدَ ْت َلهُ المْ َال ِئ َكة� :أنَّ الجْ َ نَّة َو َج َب ْت َلهُ .
ني َد َر َجةَ ،و �أن َْز َل اللهّ ُ َع َل ِ
َ
وقال { �ألإمام عليه ال�سالم }ِ :فى ا ْل ُق ْر� ِآن َن َب�أُ ما َق ْب َل ُك ْمَ ،و َخبرَ ُ ما َب ْعدَ ُك ْمَ ،و ُحك ُْم ما َبي ِن ُك ْم.
َ
وات َف�إنَّ ّ
اهدَ ُه َو الحْ ا ِكم
وقال �ألإمام {عليه ال�سالم}� :إ َّت ُقوا َم َع ِ
ال�ش ِ
ا�ص َی اللهّ ِ ِفى الخْ َ َل ِ
َ
عا�شَ ،و �أ َذ ُّل ُّ
الذ ِّل الجْ َ ْه ُل ،الِنَّ
وقال �ألإمام {عليه ال�سالم} َ � :أعزُّ ا ْل ِعزِّ ا ْل ِع ْل ُم ،الِنَّ ِب ِه َم ْع ِر َفهُ المْ َعا ِد َو المْ َ ِ
�صاح َبهُ � َأ�ص ُّم� ،أ ْب َك ٌمْ � ،أعمىَ ،حريانٌ .
ِ
َ
مي ٌهَ ،و ا ْال َد ُب ُح َل ٌل ِح�سانٌ َ ،و ا ْل ِفك َْر ُه ِمر�آ ٌه �صا ِف ٌ
يهَ ،و
وقال �ألإمام {عليه ال�سالم} ْ َ :ل ِع ْل ُم ِورا َث ٌه َكر َ
ري َك.
ا ْال ْع ِتذا ُر ُمن ِْذ ٌر ِ
نا�ص ٌحَ ،و َكفى ِب َك �أَ َدب ًا َت ْر ُك َك ما َك ِر ْه َتهُ ِم ْن َغ ِ
وقال (عليه ال�سالم) � :إن جعلت دينك تبعا لدنياك � ،أهلكت دينك و دنياك و كنت يف الآخرة من
اخلا�سرين  ،و �إن جعلت دنياك تبعا لدينك � ،أحرزت دينك و دنياك و كنت يف الآخرة من الفائزين
قال الإمام حممد الباقر (عليه ال�سالم) � :إن الأمر باملعروف و النهي عن املنكر �سبيل الأنبياء و
منهاج ال�صلحاء  ،فري�ضة عظيمه بها تقام الفرائ�ض و ت�أمن املذاهب و حتل املكا�سب و ترد املظامل و
تعمر الأر�ض و ينت�صف من الأعداء  ،و ي�ستقيم الأمر.
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البيئة الصالحة في بناء األسرة وتحصينها

صباح محسن كاظم

املسؤولية املشرتكة بني الزوجني لضبط
ش��ؤون األرسة بتعاوهنام ت��ذل الصعاب
،والرتبية السليمة
،للنهوض باألعباء
ّ
،فاإلضطرابات السلوكية تؤثر بشكل
بالغ عىل األطفال ،وه��دم األرسة ،كلام
تتعاون األرسة وفق البيئة الصاحلة تكون
إجيابية والعكس صحيح  ،فالوراثة
النتائج
ّ
واملحيط يشكالن شخصية الفرد باملستقبل
وحتددان سلوكه  ..بالطبع البيئة الصاحلة
من املقدمات الصحيحة باإلختيار احلسن
للزوجة م���رور ًا بالتنشئة الصاحلة وفق
القيم السامو ّية يؤكد السيد شهاب الدين
احلسيني يف كتابه تربية الطفل يف اإلسالم
َّ
لعل أكثر ال��دراس��ات حضور ًا يف العامل
املتحرض  ،واملتمدن ..هي دراسة التنمية
البرشية ،واألرسي���ة  ،والطفولة ..وف��ق
آل��ي��ات علمية ،ممنهجة وف��ق متطلبات
احلاجات الفردية ..واألرسية ؛ لكن املكتبة
العربية الت��ويل إهتامم ًا لتلك الدراسات
،كام يقول الناقد العريب السعودي عبد اهلل
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الغذامي العرب ظاهرة صوتية  ،بالطبع
اإلهتامم باألرسة ُيعد الركيزة األوىل يف بناء
املجتمع ،الفضائيات وبراجمها احلوارية عن
املشاكل األرسية ،والطالق ،والتصدعات
 ،والعنف األرسي قد تلبي اجلزء البسيط
من الفهم الكامل حلاجات األرسة بدء ًا
من األمن ،والسلم اإلجتامعي ،إىل التعليم
،والصحة ،وتوفري اخلدمات  ..الغرب
هيتم باألرسة الهنا عامد املجتمعات لذلك
حقق التقدم العلمي فيام تعاين جمتمعاتنا
من خملفات احلروب والعنف او يتطلب
اجلهود العلامئية والنخبوية واالعالمية
لتجاوز االزمات
اخلامتة :
ثمة رضورة قصوى لرتميم التفكك
االرسي وردم فجوة اخلالفات من اجل
املنظومة الرتبو ّية األرس ّية التي أكدها ديننا
احلنيف التي لو طبقتها االرسة نجد
احلنان ،الرأفة ،التآزر ،اإلنسجام ..وبالتايل
يتوق ويرنو ويبحث
تتحق السعادة التي ّ

عنها اإلنسان ،وكأنه ُيطارد الرساب لعدم
حتقق رشائط وجودها لدى الذين تركوا
طاعة اهلل ورسوله وآل البيت ..فاإلسالم
الروح ،والعقل ،والوجدان ،لتحقيق
يريب ّ
ال��س��ع��ادة يف ال���دار ّي���ن .ن��ج��اح االرسة
بتجانسها رس سعادهتا .
 -1األرسة وحتديات العرص دروس يف
بناء األرسة وحتصينها  /أم��ل صالح
القط ّان  /صدر عن دار الوالء /بريوت
ص147-27- 5
 -2السيد قاسم خلف ج�بر املوسوي
/م�لام��ح تربوية قطوف تربوية دانية
 2017/ص11
 -3السيد شهاب الدين احلسيني يف كتابه
تربية الطفل يف اإلسالم /مركز الرسالة /
قم /ص27
السيد سعيد ال��ع��ذاري /كتابه
-4
آداب األرسة يف اإلسالم /سلسلة املعارف
اإلسالمية مطبعة ستاره ص 81
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تحسين واقع االسرة العراقية ضرورة وطنية
زاهر الزبيدي

هت��دف ال���رؤى العاملية ال��ت��ي تطرحها
احلكومات اىل تدعيم أوارص االرس يف
جمتمعاهتا طمع ًا يف تقوية تلك االوارص
للبنية االساسية لتكوين تلك املجتمعات.
لتكفل من خالهلا حقوق امل��رأة والطفل
وكبار السن فيها وتزيد من متوسط أعامر
أفرادها عن طريق الضامن الصحي وحتسن
من مداخيلها وتصون كرامتها وحتفظ
أمنها .وكل ذلك لقناعتها التامة يف أن أي
كرس يف تلك االوارص االجتامعية سيتسبب
يف حتطم االسوار االجتامعية للدول.
تؤكد املنظمة الدولية العاملية لألرس عىل
أمهية اتباع السياسات العامة القائمة عىل
رعاية األرسة أن تسهم يف حتقيق بعض
أه��داف التنمية املستدامة ،التي تتصل
ب��إهن��اء الفقر واجل���وع ،ب�ما يضمن حياة
صحية وتعزيز رفاه اجلميع يف كل الفئات
العمرية ،وإتاحة فرص التعلم عىل امتداد
العمر وحتقيق امل��س��اواة ولكون االرسة

تعرف عىل اهنا الوحدة االساسية لتكوين
املجتمعات فأن أي موانع لتطور النظام
ال�سري وتكاتفه يتسبب يف حتطم خلية
التكوين تلك .وأرسن��ا أمامها أزم��ات
كثرية قد تكون االقتصادية واألمنية أمهها
إال أن هناك مشاكل إجتامعية كبرية أخرى
من الرضوري التطرق هلا وعقد املؤمترات
وال��ن��دوات التثقيفية من أجلها لغرض
تطويق تلك االزم��ات وحماولة تفكيك
مسبباهتا طمع ًا يف أن نقدم شيئ ًا ألرسنا
العراقية غري تلك التي تشحن املشاعر
السلبية يف نفوسهم .كانعدام الشعور
باألمن والفقر وحمدودية الضامن الصحي
ألف��راده��ا واهل��ج��وم األقسى هو هجوم
التقنيات احلديثة متمثلة بالفضائيات
واالن�ترن��ت وم��ا جلبته معها اهل��وات��ف
والذكية واألل���واح االلكرتونية والتي
يمكن اعتبارها هتديد ًا جديد ًا وخطري ًا
ينبع من داخل االرسة ذاهتا ليبث الفرقة

بني افرادها حينام تصل درجة استخدامها
ل�لإدم��ان لتخلق ال��ف��ج��وات األرسي���ة
وتتباعد املسافات بني افرداها حمدثة فراغ ًا
ارسي�� ًا يضعف سيطرة رب االرسة عىل
رعيته .وبمساعدة ما تبثه تلك القنوات
الفضائية واملاليني من املواقع االلكرتونية
التي ال يتطابق ما تبثه وأخالقياتنا التي
اعتدنا عليها .قد تشكل احلالة النفسية
ل��رب االرسة بفعل ت��راك��م الكثري من
املشاعر السلبية لديه كنتيجة حتمية لألزمة
االقتصادية واألمنية واالرتباك الواضح يف
احلياة بعمومها تلك التي تضعف قدراته
يف تأمني متطلبات أرست��ه من إح��داث
وجود نزعة سيطرة قاسية لدى العديد من
أولئك االرباب ممن يصبون جام غضبهم
عىل األطراف الرخوة من االرسة كاملرأة
والطفل ومتهد لتدمري االرسة وحتطيم
مقوماهتا بالتمتع بحياة حرة كريمة تكفل
احلرية واملساواة جلميع االفراد.
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تقوي القلب..
السعادة ّ
خطوات عملية لتحقيقها
كثري من الناس لديه امل��ال ولكن عندما
تسأله يقول لك إنني ال أشعر بطعم السعادة
فلامذا؟ ....
دراسة أمريكية جديدة تؤكد أن القليل من
السعادة ينعكس إجيابي ًا عىل سالمة القلب
واستقرار عمله ،وقد أجريت الدراسة عىل
أكثر من ألف وسبعامئة رجل وامرأة ،وتبني
للعلامء بشكل واض��ح أن الذين حيملون
أفكار ًا إجيابية ويتمتعون بالتفاؤل ويعيشون
حياة مطمئنة ،أقل عرضة ألمراض القلب
من أولئك املتشائمني الذين حيملون أفكار ًا
سلبية.
ويقول الباحثون :يمكنك أن تقي نفسك
من خماطر أمراض القلب بمجرد أن تنظر
للحياة نظرة إجيابية ،ومتنح نفسك شيئ ًا من
السعادة من خالل تغيري األفكار السود التي
حتملها ،وتبدهلا بأفكار متفائلة.
القلب من أهم أعضاء اجلسد ويتأثر بالكثري
من العوامل النفسية ،هذه العوامل ترتك
آث���ار ًا مدمرة عىل القلب ،ولذلك يؤكد
العلامء أن أسهل طريق للحفاظ عىل سالمة
القلب االبتعاد عن الغضب والتوتر النفيس.
ب��ن��اء ع�لى ه��ذه ال��دراس��ة فإننا ننصحك
عزيزي القارئ بأن جتري تغيري ًا يف أفكارك
املتشائمة ،والطريق لذلك سهل جد ًا وإليك
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بعض اخلطوات العملية للتغيري ،وهي عن
جتربة طويلة:
كنت تنتظر أمر ًا فاعلم أن اهلل سييرسه
 إذا َلك إذا كان هذا األمر خري ًا لك ،وسوف
يرصفه عنك إذا كان رش ًا لك ،برشط أن
تتوكل عىل اهلل ،وتسلم األمر هلل ،وتستخري
اهلل يف كل شؤونك.
 جيب أن تعتقد يقين ًا أنه ال يرض وال ينفعإال اهلل ...عند هذه اللحظة سوف ترمي
هبمومك وراء ظهرك ،ولن تندم عىل أمر
مىض ،كام أنك لن ختاف أبد ًا مما سيأيت...
لسبب بسيط وهو أن اهلل هو الذي سيختار
لك ما يناسبك يف هذه احلياة.
 جيب أن تعتقد بأن مشاكلك سوف تنتهيقريب ًا ،ولكن برشط أن تسلم األمر هلل تعاىل،
وأن اهلل قادر عىل ّ
حل هذه املشاكل.
 ملاذا ال تشعر بوجود اهلل إىل جانبك دائ ًام؟ف��اهلل تعاىل أق��رب إليك من نفسك ،واهلل
معك أينام كنت ،واهلل يراك ويسمعك ويعلم
مشاكلك وقادر عىل تغيري حياتك بالكامل،
ولكن يف الوقت املناسب ،ألنك ال تعلم
املستقبل وال تدري أين اخلري ،لذلك البد
من تسليم األمر ملن يعلم الغيب.
 مهام كانت مشكلتك كبرية ومستعصية،انظر إليها عىل أهنا بسيطة وقابلة للحل،

س��واء كانت مشكلة مادية أو عاطفية أو
اجتامعية أو يف العمل أو يف ال��دراس��ة...
وتذكر بأن اهلل الذي خلق هذا الكون ،ال
يعجز عن حل مشكلة لعبد من عباده.
 حاول أن تعتمد عىل اهلل ولو مرة يف حياتكوانتظر النتائج ...بال شك سوف يساعدك
اهلل ولن يرتكك ما دمت تتوكل عليه بصدق
وتتوجه إليه بإخالص .والطريق إىل حتقيق
ذلك هو الدعاء.
 مهام كانت ذنوبك كبرية ،ومعاصيك خمزيةوخمجلة وخميبة ...فإن اهلل قادر عىل مغفرهتا
بلمح البرص ،وبمجرد أن تتوب إىل اهلل توبة
صادقة من قلبك .بل أكثر من ذلك ...اهلل
قادر عىل أن يبدل سيئاتك حسنات!!
ولكي حتقق اخلطوات السابقة البد أن تبدأ
بتدبر القرآن واالستامع إىل آياته ألطول فرتة
ممكنة كل يوم .وحبذا لو تبدأ مرشوع حفظ
القرآن ...فهذا أسهل وأقرص طريق للتغيري.
فإذا أردت أن تعيش حياة مليئة بالسعادة
فعليك باإليامن والثقة باهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل
تعهد لكل من يؤمن به ويعمل صاحل ًا باحلياة
املطمئنة والطيبة ،يقول اهلل تعاىلَ ( :م ْن َع ِم َل
َصالحِ ً ا ِم ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما
َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون) [النحل.]97 :
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تنمية قدرات
الموظفين

ُ
تستهدف تنمية قدرات املوظفني الدائمني
واهليكل التنظيمي لإلدارة االنتخابية بناء
تلك القدرات عىل املدى الطويل وتلبية
احتياجاهتم يف تطوير امل��ه��ارات ،أخ��ذ ًا
بعني االعتبار متطلبات تطوير الفرص
املهنية هلم .وهيدف ذلك بشكل أسايس
إىل مواءمة األهداف االسرتاتيجية لإلدارة
االنتخابية واملهارات الالزمة لتحقيقها
مع أه��داف موظفيها يف التقدم وحتسني
فرصهم املهنية .لذا يسهم اعتامد سياسة
فعالة يف هذا االجتاه يف استدامة اإلدارة
االنتخابية ككل.
م��ن امل��ه��م ب��م��ك��ان أن تعمل اإلدارة
االنتخابية عىل وضع اسرتاتيجيات عىل
املديني القصري والطويل ملعاجلة متطلبات
تنمية القدرات .فذلك يتطلب منها اعتامد
ميزانية كافية ،ومنفردة إذا أمكن ،هلذا
الغرض ،األمر الذي يفرض عىل اإلدارة
وضع مسائل التدريب وتنمية القدرات
ضمن أولوياهتا .ففي روسيا عىل سبيل
املثال قررت جلنة االنتخابات بأن تدريب
طاقمها الرئييس يتمتع بأولوية أكرب نسب ًة
إىل تدريب طواقم االقرتاع.
جيب أن تستند سياسة تنمية القدرات إىل
تقييم لالحتياجات ،وهو ما يمكن لإلدارة
االنتخابية القيام به مبارش ًة وداخلي ًا ،أو
من خالل االستعانة بخرباء خارجيني
ومستشارين يف الشؤون اإلدارية .وتقوم
عملية تقييم االحتياجات عىل حتديد
مهام اإلدارة االنتخابية ،ومقارنة مهارات
وم��ؤه�لات املوظفني م��ع تلك املهام،
وبالتايل حتديد الفجوات التي تفيض إىل
حتديد احتياجات اإلدارة االنتخابية فيام
يتعلق بالنشاطات التدريبية ،عىل مستوى
املؤسسة واألفراد عىل حد سواء ،واقرتاح
أفضل السبل التدريبية التي ّ
متكن اإلدارة
من معاجلة تلك االحتياجات .لذلك
هتدف برامج تنمية القدرات إىل تدريب

كل موظف للقيام بمهامه بأعىل مستويات
الكفاءة واملهنية.
من امل��ج��االت التي يمكن أن تشملها
عملية تنمية القدرات ،استناد ًا إىل تقييم
االحتياجات ،ما ييل:
تنمية القدرات واملهارات العامة ،مثل:
(مهارات االتصال املكتوبة والشفهية؛
مهارات العمل بشكل خالق ،ومهارات
التجديد وال�شراك��ة يف العمل؛ العمل
كجزء من فريق متكامل؛ التحليل النقدي
واالسرتاتيجي ومعاجلة العقبات؛ إدارة
الوقت وتنظيم املهام الفردية بنجاعة؛
مهارات حل النزاعات؛ إدارة املشاريع؛
استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة؛
اإلدارة ،واملهارات القيادية ،والتدريبية
واإلرشافية؛ تنمية القدرات واملهارات
الفنية املتعلقة بمهام القسم اخلاص ضمن
هيكلية اإلدارة االنتخابية).

يمكن أن تأخذ عملية تنمية القدرات عدة
أشكال أساسية ،ك��ال��دورات التدريبية
اخلاصة وغري الرسمية لفرتات قصرية عىل
شكل االجتامعات واملتابعات الدورية
للموظفني ،أو تنظيم الندوات واللقاءات
التدريبية ،أو اإلرشاف املبارش والدائم
من قبل كبار موظفي اإلدارة االنتخابية
ع�لى أع�مال بقية املوظفني وإرش��اده��م
املستمر ،أو من خالل تنظيم النشاطات
التدريبية طويلة األم��د ك��ال��دورات أو
الربامج األكاديمية املتخصصة ،وال يسهم
التواصل املستمر ،عمودي ًا وأفقي ًا ،داخل
اإلدارة االنتخابية يف حتقيق أهداف تنمية
القدرات فحسب ،بل أنه يسهم يف تركيز
اهتاممات املؤسسة بشكل عام ويف حتسني
مستويات أداء املوظفني.
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فروق لغوية
ُ
تثبت
مهزة ابن وابنة (هي مهزة وصل
تحُ��ذف ألفها أو ُ
كتابتها).
 _1تحُ ذف مهزهتا ..متى؟
أب لألول وكانت
_ إذا وقعت بني اسمني علمني ثانيهام ٌ
بن العباس) وال نقول :عيل
األول ،مثل (عيل ُ
نعت ًا لالسم ّ
ابن العباس.
َ
ِ
العرب.
بن الكرام ،يا بنة
_ إذا وقعت بعد النداء مثل :يا َ
أبن أمحد أنت؟ الحظوا
_ إذا وقعت بعد استفهام ،مثلُ :
( أبن متكونة من مهزة أ االستفهام  +بن) أي اهلمزة هنا
أصلية حمذوفة.
تثبت مهزهتا ..متى؟
ُ –2
أب لألول وكانت
_ إذا وقعت بني اسمني علمني ثانيهام ٌ
األولٌ ،
اب��ن سعيد ،إذا َ
مثلُ :
كان
خ�بر ًا
ِ
أمح��د ُ
لالسم ّ
غرضك اإلخبار عن نسب أمحد .
_إذا وقعت يف ّأول السطر ..مثل ابن.
ْ
_ إذا مل تقع بني اسمني علمنيٌ ،
كتاب
مثل :قرأ ُت
َ
ابن ّ
ِ
بطوط َة.

ً
تحية لهم

قدراتن���ا براع���م صغيرة..
بحبكم تنمو وتكبر
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أمثال عن العزة والشجاعة

* « ُقتل رمحه اهلل» خري من «فر أخزاه اهلل».
* أخاك أخاك إن َم ْن ال أخ ًا له َ --كسا ٍع إىل اهليجا بغري سالح
* أخوك من صدقك النصيحة.
* إذا غا َم ْر َت يف رشف مروم  --فال تقنع بام دون النجوم
* استقبال املوت خري من استدباره.
* أكرم نفسك عن كل دينء.
* اإلفراط يف التواضع جيلب املذلة.
* اجلود بالنفس أقىص غاية اجلود.
* السيف أهول ما ُيرى مسلو ً
ال.
* العز يف نوايص اخليل.
اب ال هتوله كثرة الغنم.
* ال َق َّص ُ

خدام اإلمام الحسين
مجموعة من ّ
(عليه السالم) ـ كربالء المقدسة

معنى اسم «محمد»

الواحــــــــــــــــــــة

j

هو اسم عريب ،يسمى به املذكر .وهو صيغة مبالغة من احلمد.
املريض األفعالَّ ،
ُّ
املفضل.
معناه :حممود اخلصال ،املثني عليه ،املشكور،
محاد ،حمَ يد ،حمُ يد ،حمَ ْ د.
وعىل اسم حممد (صىل اهلل عليه واله) َسمى العرب :حممد ،حممود ،أمحد ،حامدّ ،
َ
(و َما حم َُّمدٌ إِ اَّل َر ُس ٌ
ات
الر ُس ُل أ َفإِ ْين َّم َ
وورود اسم حممد يف القرآن الكريم يف موارد عدّ ة ،كام يف قوله تعاىل َ
ول َقدْ َخ َل ْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
ُ
ِ
للهَّ
ىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َمن َين َق ِل ْب َع َ
َأ ْو ُقتِ َل ان َق َل ْب ُت ْم َع َ
َّ
ىل َع ِق َب ْي ِه َف َلن َي ُّ
الشاك ِرين) (آل عمران :اآلية .)144
رض اللهَّ َ َش ْيئا َو َس َي ْج ِزي ا
وقوله تعاىل ( َّما ك َا َن حم َُّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِّمن ِّر َجالِ ُك ْم َو َل ِكن َّر ُسول اللهَّ ِ َو َخا َتم ال َّنبِينِّ َ َو ك َا َن اللهَّ ُ بِكل يشء َع ِليماً ) (األحزاب ،اآلية .)40
الصالحِ َ ِ
ىل حم َُّم ٍد َو ُه َو ا ْ
حل ُّق ِمن َّر ِّهب ْم َك َّف َر َع ْنه ْم َس ِّياهتِ ْم َو َأ ْص َل َح َبا َهلم)
ات َو َءا َمنُو ْا بِماَ ُنزِّ َل َع َ
(و ا َّل ِذ َ
وقال تعاىل َ
ين َءا َمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا َّ
(سورة حممد :اآلية .)2

ذكاء بجشع
ذكر ّ
ان تاجر ًا باع ملزارع بئر ماء وقبض ثمنه ،وحني جاء املزارع لريوي
ُي ُ
من البئر ،اعرتض التاجر طريقه وقال له :لقد بعتك البئر وليس املاء
الذي فيه ،وإذا أردت أن تروي من البئر فعليك أن تدفع ثمن املاء.
رفض املزارع أن يدفع ثمن املاء ،واجت َه مبارشة إىل القايض واشتكى
التاجر إليه ،فاستدعى القايض التاجر ليستمع إىل الطرفني ،وبعد سامع
بعت البئر للمزارع بدون
كل منهام قال القايض للتاجر :إذا كنت قد َ
مائها ،فعليك بإخراج املاء منها ألنه ال حيق لك االحتفاظ بامئك فيها،
أو ادفع إجيار ًا للمزارع بدل االحتفاظ بامئك يف بئره ،فعرف التاجر َّ
بأن
وخرج نادم ًا.
خطته قد فشلت،
َ

من قصص البخالء

ي��روي اجلاحظ أن مجاعة اجتمعوا يف منزل لي ً
ال،
فأحجموا عن إنارة املصباح وصربوا عىل الظلمة ما
أمكنهم الصرب  ،وملا اضطروا إىل اإلنارة مجعوا النفقة
الالزمة لذلك وأب��ى واح��د منهم أن يشاركهم يف
النفقة ،فكانوا إذا جاء املصباح شدّ وا عينيه بمنديل إىل
أن يناموا ويطفئوا املصباح فيفرجون عن عينيه وذلك
حتى ال يستفيد من نوره!! .

علماؤنا األعالم ومواقفهم العظيمة
من ب ِ
ني الصفات احلسنة واملواقف العظيمة لسامحة الشيخ الكبري حممد احلسني آل كاشف الغطاء
(قدّ س رسه) أنه كان يؤمن ّ
بأن أهم وظائف العامل وواجباته األوىل :معاجلة الشؤون السياسية
ً
وفهمها حق الفهم ،وقد أعطى تعريفا للسياسة بأهنا« :الوعظ واإلرشاد والنهي عن الفساد،
والنصيحة للحاكمني بل لعامة البالد ،والتحذير من الوقوع يف حبائل االستعامر واالستعباد
ووضع القيود واألغالل عىل البالد وأبناء البالد».
وقد سنحت له الفرصة بزيارة السفري الربيطاين ملدينة النجف واجتامعه به يوم  20مجادى األوىل
 1373هـ 1953 /م ،فواجهه باملنكرات التي أقدم عليها اإلنكليز يف كافة أنحاء العامل ،بام فيها
سعيهم إىل ضياع فلسطني وسقوطها بأيدي اليهود ومساعدهتم عىل استعامرها أرض ًا وشعب ًا ،ثم
هتجريهم إىل كل حدب وصوب.وكان له لقاء بالسفري االمريكي ،فواجهه أيض ًا بام ألمريكا من
اليد الطوىل يف تثبيت إرسائيل بأرض فلسطني ،وما تسبب عن ذلك من أعامل وحشية يندى هلا
روجت له أبواق االستعامر،
جبني اإلنسانية .وكانت أبرز مواقفه رفضه حضور مؤمتر بحمدون الذي ّ
بل كان رده عىل دعوة احلضور حاس ًام بليغ ًا جد ًا ،وكتب كتاب ًا« :ا ُمل ُثل العليا يف اإلسالم ال يف بحمدون».
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