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 32العتبة الحسينية تنجح في معالجة اضطرابات أطفال التوحد
وتحتفل بتخرج ( )38طفل وتأهيلهم الى المدراس األكاديمية
 54مشاركة األزواج لزوجاتهم في األعباء االسرية

التوصية السابعة تعني الجميع
من مجلة توصيات املرجعية العليا يف النجف االرشف خلطباء املنرب جاءت التوصية السابعة وهذا نصها  »:طرح املشاكل االجتامعية
الشائعة مشفوعة باحللول الناجعة ،فليس من املستحسن ان يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة التفكك االرسي او
مشكلة الفجوة بني اجليل الشبايب واجليل االكرب او مشكلة الطالق او غريها ،فان ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من املنرب يف
دور تغيريي فاعل ،لذلك من املأمول من رواد املنرب احلسيني استشارة ذوي االختصاص من اهل اخلربة االجتامعية ومحلة الثقافة
يف علم النفس وعلم االجتامع يف حتديد احللول الناجعة للمشاكل االجتامعية املختلفة ليكون عرض املشكلة مشفوعة باحلل
عرضا تغيرييا تطويريا ينقل املنرب من حالة اجلمود اىل حالة التفاعل والريادة والقيادة يف اصالح املجتمعات وهتذيبها».
هلل درك سيدي السيستاين  ،هذه التوصية وضمن اياك اعني واسمعي ياجارة  ،فانت اهيا االعالمي عندما تتعرض ملشاكل
املجتمع تعرض هلا مع احللول واستضافة اصحاب االختصاص لرشح املشكلة وابعادها دينيا واجتامعيا واعطاء احللول وليس
االنتقادات فقط وارباك الوضع العام مما يزيد البلبلة والكالم الفارغ فتظهر عدة مشاكل من مشكلة واحدة طرحها االعالم دون
احلل  ،الكالم موجه للجميع من خالل اخلطباء

سورة الشعراء
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تفسيرالسورة
(  ) 184واتق��وا ال��ذي خلقكم واجلبل��ة األولني وذوي اجلبل��ة األولني يعني من
تقدمهم من اخلالئق
(  ) 185قالوا إنام أنت من املسحرين
(  ) 186وما أنت اال برش مثلنا وانا لنظنك من الكاذبني يف دعواك
(  ) 187فاسقط علينا قطعة السامء ان كنت من الصادقني يف دعوتك
(  ) 18 8قال ريب اعلم بام تعملون وبعذابه منزل عليكم ما أوجبه يف وقته املقدر له
(  ) 189فكذب��وه فاخذه��م عذاب ي��وم الظلة أي يوم حر فأصاهب��م حر وهم يف
بيوهتم فخرجوا يلتمس��ون الروح من قبل الس��حابة التي بع��ث اهلل عز وجل فيها
العذاب فلام اخذهتم الصيحة فأصبحوا يف دارهم جاثمني
(  ) 190ان يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
(  ) 191وان ربك هلو العزيز الرحيم
(  ) 192وانه لتنزيل رب العاملني
(  ) 193نزل به الروح األمني اي جربئيل فإنه امني اهلل عىل وحيه
(  ) 194عىل قلبك لتكون من املنذرين هي الوالية ألمري املؤمنني عليه السالم
(  ) 195بلس��ان عريب مبني واضح املعنى ويف العل��ل عن الصادق عن أبيه عليهام
الس�لام قال م��ا انزل اهلل تب��ارك وتعاىل كتاب��ا وال وحيا اال بالعربية ف��كان يقع يف
مسامع األنبياء بألسنة قومهم وكان يقع يف مسامع نبينا صىل اهلل عليه وآله بالعربية
فإذا كلم به قومه كلمهم بالعربية فيقع يف مس��امعهم بلساهنم وكان أحد ال خياطب
رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله بأي لس��ان خاطبه اال وقع يف مس��امعه بالعربية كل
ذلك يرتجم جربئيل عنه ترشيفا من اهلل له (. .صىل اهلل عليه وآله وسلم ).

أخبار

ومتابعات

• وزارة العمل والشؤون االجتماعية تستقبل طلبات المشمولين ببرنامج صندوق
اإلقراض لذوي الشهداء للمشاركة بالمشروع الطارئ لدعم االستقرار المجتمعي في
المناطق المحررة..
• (مالذ االمين) الخبير االقتصادي في البنك المركزي العراقي :
البنك المركزي يمتلك احتياطا مقداره  58مليار دوالر للحفاظ
على العملة وه��و إج��راء اح��ت��رازي لدعم الدينار العراقي
وصموده أمام الكوارث االقتصادية...

العتبة الحسينية تستجيب الستغاثة جريح من الجيش العراقي وتتكفل بعالجه خارج العراق
اعلنت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن تبنيها تكاليف عالج
اجلريح (حممد ع��ودة) احد جرحى اجليش العراقي يف بغداد ،وذلك
بإرساله اىل احدى املستشفيات االملانية ،أكد ذلك (امحد اخلفاجي)
مسؤول عالقات لواء عيل االكرب،مضيفا ان العتبة احلسينية وبتوجيه
مبارش من املتويل الرشعي الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) ،شكلنا وفدا
ضم رئيس قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى (امحد رسول) ومعاونه
السيد( حيدر اخلطيب) ومتت زيارة اجلريح وإبالغه بتكفل العتبة املقدسة
بعالجه يف احدى املستشفيات االملانية .مبينا ان اجلريح كان يعاين من
اصابة تعرض هلا يف احدى املعارك ضد تنظيم (داعش) االرهايب تسببت
بشلل يف اطرافه السفىل.
واجلدير بالذكر ان وفود االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تواصل
زيارة عوائل الشهداء واجلرحى من خمتلف املحافظات العراقية.

الحشد الشعبي ينفذ عملية مالحقة لـ(داعش)

بارشت قوات اللواء السادس يف احلشد الشعبي بتنفيذ عملية ملالحقة
فلول (داعش) يف منطقة الشيحة شاميل الفلوجة .أكد ذلك إعالم احلشد
مضيفا ان الفرق اهلندسية التابعة للواء نجحت بتفكيك اربع عبوات ناسفة
كانت مزروعة يف املنطقة .فيام متكنت القوات االمنية لقيادة عمليات
رشق االنبار من احباط عملية ارهابية يف قضاء الفلوجة بواسطة دراجة
نارية ،متكن من حتديد موقعها رجال االستخبارات عىل ضوء املعلومات
املتوفرة .وتم تفكيكها من قبل املفارز اهلندسية بال حادث يذكر.

باألرقام

• ( )7792حاجا من مختلف المحافظات العراقية تم استضافتهم في مدن
الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة قبل ّ
توجههم للديار المقدسة.

• ( )4مليارات دينار تخصصها الحكومة
إلكمال المشاريع التربوية المتوقفة في
مدينة النجف االشرف..
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• ( ) 15مليار دوالر حجم التبادل االقتصادي بين
العراق وتركيا ستزود االخيرة العراق ب��ـ() 400
ميغاواط من الكهرباء كمرحلة اولى...

•  31شركة مصرية تشارك في معرض الشركات المصرية
الثاني الذي تنظمه العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون
مع الملحقية التجارية العراقية في القاهرة.

• مجلس الوزراء يصوت على تعديل نظام جوازات السفر وتخفيض
رسوم السياحة لزوار الزيارة االربعينية ويوافق على اقتراح ايراني
لخفض تكلفة تأشيرة دخول االيرانيين اثناء الزيارة.

•الشيخ (كامل الفهداوي) الناطق الرسمي باسم مجلس علماء الرباط المحمدي:
ان تواصلنا مع العتبة الحسينية المقدسة ّ
وضح لنا الكثير من المواقف والصور
االنسانية التي تخدم المجتمع ،وأملنا ان تحظى المحافظات الغربية والشمالية
بمشاريع مشابهة لمشاريع العتبة المقدسة.

مدين����ة االم����ام الحس����ين العصرية
تستضيف ورشة تدريبية لألطباء

مركز االم���ام الحسين التخصصي
يقدم دورات مجانية
للصم في كربالء ّ
اقام مركز االمام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم التابع
للعتبة احلسينية املقدسة دورات خاصة بلغة االشارة لعوائل الصم
يف املدينة كربالء املقدسة .وقال(باسم العطواين) خبري لغة االشارة
ومدير املركز  :يسعى املركز اىل فتح هكذا دورات من أجل اشاعة
ثقافة لغة االشارة يف املجتمع ألمهيتها اثناء التعامل والتحدث العام.
مبينا ان كوادر املركز استطاعت من خالل تنظيمها للدورات كسب
ثقة عوائل الصم وتواصلهم مع املركز بصورة مبارشة ،موضحا ان
االخوة الصم كان هلم دور يف تلبية نداء املرجعية الدينية العليا يف
اجلهاد الكفائي وتم تكريمهم من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة
املقدسة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) عىل قاعة سيد األوصياء،
وك��ان للتكريم األث��ر الكبري يف نفوسهم واستشعارهم بالرعاية
الكريمة من قبل العتبة احلسينية املقدسة .
فيام كشف العطواين عن قرب الرشوع بدورات جمانية أخرى يف مدينة
كربالء املقدسة وبعض املحافظات خالل الفرتة املقبلة.

استضافت مدينة االمام احلسني (عليه السالم) العرصية
للزائرين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بالتعاون
مع وزارة الصحة العراقية ورش��ة تدريبية لألطباء
وذوي املهن الصحية حول اخالقيات مهنة التمريض
والتنمية الذاتية وتطوير السلوكيات يف تقديم اخلدمات
االنسانية..وذلك بمشاركة العرشات من االطباء من
خمتلف االختصاصات واملمرضني وأساتذة املعاهد
والكليات الطبية.وقال الدكتور ماهر سعود عميد
معهد املهن الصحية يف االنبار :ان ال��ورش تكسب
املختصني م��ه��ارات ومعلومات متنوعة ورضوري��ة
للمختصني والعاملني يف املهن الطبية ذات الطابع
االنساين والنهوض بأداء الكوادر الطبية والتمريضية.
ويذكر ان الورشة شهدت حضور ممثل عن منظمة
الصحة العاملية ومدراء الصحة واملعاهد الطبية يف عدد
من املحافظات العراقية.
Ahrarweekly
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يتعينّ ُ ع�لى ك� ٍّ
�ل م ّنا أن يفهم
ما هي وظيف ُته يف هذه الدنيا،
ولذلك اإلنسان قد يكون يف
أن الدنيا ُم ِ
غفلة ،تعلمون ّ
شغلة
واإلنسان يشتغل س��وا ًء برزقه
قابلية
أو بغريه ،والدنيا فيها
ّ
ّ
أن اإلن��س��ان ينجذب اليها،
واحلواس
فهي تدغدغ املشاعر
ّ
والغرائز واإلنسان يندفع اليها،
ّ
ولعل هبذا االندفاع يأخذ منها
أك��ث��ر م��ن األم���ور ال�ضرور ّي��ة
إلقامة ُصلبه ،فتذهب به يمين ًا
وشام ًال ،وال ّ
شك أنّه حيتاج اىل
أن يلتفت وحيتاج اىل أن يقف
وقفة متأ ّمل ،ينظر م��اذا عليه
أن يفعل وماذا فعل ،واإلنسان
كفى بنفسه واعظ ًا.
وك��م��ا ق��ل��ن��ا ّ
األئ���م���ة
أن
ّ
األطهار(عليهم السالم) ومن
نبينا(صلىّ اهلل عليه وآله)
قبلهم ّ
ّ
قد ّبينوا لنا ذلك ،وهذا كله من
باب التهذيب وتنبيه اإلنسان اىل
يمر به من ظروف -ال قدّ ر
ما ّ
تحُ
اهلل -قد بط عمله ،ولذلك
مر عندنا سابق ًا يف كالم اإلمام
ّ
زين العابدين (عليه السالم)
وه��و يدعو اهلل تبارك وتعاىل
أن يو ّفقه ويرزقه ،وكان تعبري
اإلمام (عليه السالم) أن يرزقه
التح ّفظ من اخلطايا ،وقد تقدّ م
شطر من الكالم بعد مقدّ ٍ
مة
ٌ
ذكرناها ،يقول (عليه السالم)

واآلن هو أيض ًا بعنوان الرزق،
باعتبار ّ
أن هذه اجلملة معطوفة
عىل ٍ
مجلة سبقتها بمعنى اللهم
ارزق��ن��ي التح ّفظ من اخلطايا
الزلل
(وارزقني االحرتاس من ّ
يف الدنيا واآلخ���رة) ،الحظوا
ه��ذا التعبري من اإلمام(عليه
ال���س�ل�ام) ع�ّب�رّ ع��ن��ه ب��ع��ن��وان
االح�تراس ،معنى االح�تراس
يعني أنا أطلب احلرس أو أنا يف
حالة حراسة ،أنا حمرتس يعني
يقظ وملتفت ،اإلن��س��ان ملاذا
حي�ترس؟ مل��اذا يضع حراسة؟
األول ّ
ألن
لسببني- :التفتواّ -
اليشء الذي عنده يشء ثمني ،قد
وجوده أو حيا ُته مهدّ دة
يكون
ُ
وحيا ُته ثمينة ،وقد يكون عنده
مال أو قد عنده كتاب قد عنده
وثيقة وغري ذلك ،بالنتيجة هو
حيرتس ،واالحرتاس ممّن؟ من
الشخص الذي ُيريد أن يقتله أو
يريد أن يرسقه فيحرتس ،فهو
ٍ
ملشكلة عنده وحيرتس
حيرتس
ٍ
م��ن مشكلة عند اآلخ��ري��ن،
واإلن��س��ان إ ّن�م�ا حي�ترس ع��اد ًة
هلذين السببني ،أ ّما اإلنسان إذا
كان آمن ًا وال يرى هتديد ًا حلياته
فعالم حي�ترس؟! اإلنسان إذا
َ
كان يأمل من اآلخرين أيضاً
ل�ام حي�ت�رس؟ اإلمام(عليه
ع� َ
السالم) نقل هذا املعنى -معنى
نوع من
االحرتاس -الذي فيه ٌ

اليقظة واالنتباه -نقله -الينا،
مهم -كالم اإلمام-
هذا الكالم ّ
وتعب ُري اإلم��ام واستعارة هذه
مهم.
اجلملة ّ
ماذا يريد اإلمام (عليه السالم)؟
يطلب من اهلل تعاىل كام أن يرزقه
التح ّفظ من اخلطايا أن يرزقه
االح�ت�راسّ ،مم��ن االح�تراس؟
ق��ال :االح�تراس من الزلل يف
الدنيا واآلخ����رة ،االح�تراس
من الدنيا يعني من الذنوب
واالح�تراس من اآلخ��رة يعني
من العقاب ،وأح��دُ همُ ��ا يفيض
اىل اآلخ�����ر ،ال���ذن���ب ُي��ف�ضي
اىل العقوبة يعني استحقاق
العقوبة ،اهلل تعاىل ُيعاقب أو
يشء آخر ،هذا
ال ُيعاقب هذا ٌ
أم��ر يعود ل��ه ت��ب��ارك وتعاىل،
ٌ
ً
ّ
لكن عموما الذنب حيقق هذا
املعنى يحُ ّقق استحقاق العقوبة،
أمر يعود هلل
فعلي ُة العقوبة هذا ٌ
ّ
تعاىل ،اهلل قد يغفر أو يعفو أو
يرحم بحسب رمحته الواسعة
واستعداد العبد لشموله هبذه
ال��رمح��ة ،ل��ك��ن ه���ذه ال��ع��ب��ارة
جدّ ًا مجيلة ،يقول اإلمام(عليه
السالم) :ارزقني االح�تراس،
ّمم���ن؟ م��ن ال��زل��ل .ف��ارزق��ن��ي
االحرتاس أي ال ُبدّ أن أكون أنا
متي ّقظ ًا دائ ًام وحمرتس ًا ،جعلت
أهبة االستعداد حارض ًة عندي،
ُ
عدو وهذا
ملاذا؟ ألنيّ
أخاف من ٍّ

ّ
ألقعدن
العدو دائ ًام يرت ّبص يب الدوائر كأنّه يقول:
ّ
ّ
العدو يرت ّبص فأنا ال آمن
هلم كل مرصد ،هذا
ّ
ً
عدو ال ينام فال ُبدّ يل أنا أيضا أن ال أنام،
الغائلةّ ،
عدو يحُ اول أن ُيف ّتش عن الثغرات فال ُبدّ أن أسدّ
ّ
الفخ فعيلّ
يحُ
عدو اول أن يوقعني يف ّ
هذه الثغراتّ ،
ً
مهمة وهي الغوايةُ
دائ ًام أن أكون حذراّ ،
عدو له ّ
يل دائ ًام أن أكون يف ٍ
واإلضالل فع ّ
رشد ومنتبه ًا.
اإلمام(عليه السالم) يعبرّ هذا التعبري أن ارزقني
ٍ
االح�تراس ،ال ُب��دّ أن أكون دائ� ً
حالة من
ما أنا يف
ٍ
حالة من احلراسة مع
احلراسة ،كيف أك��ون يف
العدو؟! أعتقد اليوم نحن يف
شدّ ة وقسوة هذا
ّ
ٍ
نمر بحالة نكون شديدي
ع��امل الدنيا كثري ًا ما ّ
االحرتاس ،اإلنسان عندما يميش يف ٍ
أرض خطرة
جتده دائ ًام يلتفت وحيرتس خوف ًا من أن يؤخذ عىل
حني غفلة ،يدخل اإلنسان يف غابة فيها سباع عليه
نحس هبا ،الناس
أن حيرتس ،هذه قضايا
وجدانية ّ
ّ
ّ
يقولون مث ً
ال ّ
أن هذا الطريق فيه قطاع طرق ،يقول:
احرتس ،فتجده دائ ًام يقظ ًا اىل أن يصل اىل مأمنه
ملاذا؟ ألنّه يشعر أنّه يف خطر ،نحن حقيق ًة عالق ُتنا
ٌ
عالقة فيها خطر ،الشيطان
مع الشيطان هكذا
الحظوا إخواين -من طبيعته أن ال ُيصادق أحداًمن بني آدم فال ينصحه وال يد ّله عىل اخلريّ ،
ألن
العالقة بني بني آدم والشيطان هي عالق ُة العداء
ان َل ُك ْم َعدُ ٌّو َف خَّ ِ
الش ْي َط َ
غري القابلة للصلح (إِ َّن َّ
ات ُذو ُه
َعدُ ًّوا) ،فإذن هو يرت ّبص وهو يقعد لنا ّ
كل مرصد
وهو يقول :ألض ّل ّنهم ،فهو حياول أيض ًا أن ُيض ّلنا،
إذن عالق ُتنا معه ال ُبدّ أن تكون عالقة االحرتاس.
(اللهم ارزقني التح ّفظ من
الفقر ُة التي قبلها
ّ
ثم قال( :وارزقني االحرتاس من الزلل)،
اخلطايا) ّ
ً
وال ُبدّ إخواين أن يكون هذا املعنى حارضا عندنا
دائ� ً
ّ
ولعل أمري املؤمنني (عليه السالم) يقول:
ما،
ينم
نام مل ُين َْم عنه) ،اإلنسان إذا نام
(من َ
ّ
فعدوه مل ْ
ً
يرتصد بك ،وطبعا هذا الباب
عدوك ّ
عنه ،يعني ّ
ّ
اجلن
إنصاف ًا -واس��ع ألن��ه كام توجد شياطني ّتوجد شياطني اإلنس كثري ًا ،وهذا املعنى حيتاج اىل
ٍ
مزيد من التدقيق.

واقع ًا ان الكلمة الرشيفة من
أمري املؤمنني (عليه السالم):
نيام إذا ماتوا انتبهوا)
(الناس ٌ
ّ
ّ
يف غاية ال��دق��ة ،ألن اإلن��س��ان إذا
مات تنكشف له احلقائق وه��ذه احلجب
بعد ذل��ك ال تكون م��وج��ودة ،ي��أيت اإلنسان اىل
عامل ٍ آخر ،وآخر يو ٍم له يف الدنيا هو ّأول يو ٍم له يف
اآلخرة ،سيكتشف اإلنسان هناك أنّه أين كان؟!
واهلل إخواين عندما يتأ ّمل اإلنسان يف الدنيا -وهذا
ليس من باب العظة يف الكالم بل الواقع ،-الدنيا
بكل ُم ِ
بؤس ّ
بؤس ال تصفو ألحد ومشاكلها
تعها ٌ
ٌ
تحُ
ال ُت��ع��دّ وال �صى ،جتعل اإلن��س��ان امل��ؤم��ن يف
األسفل وجتعل اإلنسان الكافر يف األعىل ،يتم ّتع
يف هذه الدنيا من ال ُيساوي قالمة ظفر ،ويعيش
يف هذه الدنيا عيشة السجني من َم َس َك اهلل تعاىل به
الساموات واألرض ،هذه املقاييس مقاييس ُتقارن
بمقاييس اآلخرة؟! أنا واقع ًا وأنتم مّ
نتأل جدّ ًا عندما
يصل احلال بأمري املؤمنني أن يقول( :متى ُي ُ
بعث
ّ
فيخض َب هذه من هذه) ،أنتم تعرفون مقام
أشقاها
أمري املؤمنني(عليه السالم)؟ (ينحدر ع ّني السيل
وال يرقى إ ّيل الطري) -ك�ما هو يقول س�لام اهلل
عليه ،-تصل به احلال يقول( :متى ُيبعث أشقاها)
ّ
ألن هذه الدنيا أم ُري املؤمنني عاشها ك ّلها طاع ًة
هلل تبارك وتعاىل ،يف ّ
مر به (عليه السالم)
كل ما ّ
يف جهده وصربه وجهاده و َن َفسه ونومه ،جاء يف
النبويٌّ :
(عيل مع احلقّ واحلقّ مع ع ّ
يل)،
احلديث
ّ
حتى وصلت احلال أن أمري املؤمنني(عليه السالم)
هكذا يقول ،طبع ًا ال ّ
شك إخ��واين نحن أحرى
بذلك ألنّنا متعبون وعندنا ذنوب ومآيس وآثام أن
اإلنسان يبكي عىل نفسه ،لكن هل جيرؤ أحدنا إذا
ّ
ورب الكعبة؟!
حل بساحته املوت أن يقولُ :
فزت ّ
ال ُيمكن ،مع ذلك الدنيا تأخذنا يمين ًا وشام ًال،
ّ
بالتفكه
فنرسق هذا ونتك ّلم عىل ذاك و ُنتعب أنفسنا
بأعراض الناس ونقول هذا الدعاء!!.
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ُ
التحصن بالثقافة،
السيد الصافي يدعو الى
ّ
ويطالب بمحاربة آفة الجهل بالتع ّلم
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  /5ذي الحجة 1439/هـ الموافق 2018/8/17م ،تحدث قائ ً
ال:

اخ���ويت اخ����وايت ..تكلمنا س��اب��ق� ًا عن
موضوع من يتصدى للخدمة ،وذكرنا
بعض االم��ور املتعلقة بذلك ،ثم ذكرنا
الغضب وآثار ُه اإلجيابية يف إحقاق احلق.
اآلن نتكلم عن موضوع مهم ايض ًا ،أال
وهو موضوع الثقافة ..بمعناها العام،
أو ثقل التع ّلم ..ألن التع ّلم باحلد األدنى
ال شك هو من موارد احلصانة ،وموارد
وضوح الرؤية ،ان االنسان اذا كان يتمتع
بثقافة معينة باحلد األدن��ى منها؛ فهذه
الثقافة ستقف حاجز ًا بينه وبني ما يقع
فيه من خديعة أو ما يقع فيه من خروجه
يترسب
عن الطريق الصحيح ،وعادة ما ّ
جمتمع عن طريق اجلهل،
اخل��راب ألي
ٍ
واجلهل حالة مقيتة ج��د ًا ،يف أي جمتمع
صغري او كبريُ ،
فاألرسة اذا كان رب البيت
ارسته؟ فهذا اجلهل ال
جاهال ً؛ بامذا ُيدير
ُ
يصل باألرسة اىل شاطئ األمان ..وك ّلام
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ك�برت ه��ذه املساحة كلام االث��ار كانت
اكرب ،ولذلك سأفتح املطلب بعض اليشء
والكالم هو كالم اجتامعي.
ان االنسان من أين يستقي معلوماته..
يعني من أين يتثقف؟ ومن أين يرتقي
ومن اين يتعلم؟! البد من وجود مصادر
موثوق هبا حتى يتعلم االنسان ،وهذه
املصادر املوثوق هبا يف كل زمان ومكان
هي واضحة ،نعم حتتاج اىل بعض التعب،
فالذي يريد ان يتعلم ،وال��ذي يريد ان
يتث ّقف عادة ً املصادر غري معدومة.
نفسه بالتع ّلم باحلد
حصن
ُ
االنسان اذا ّ
األدنى ..طبع ًا هو احلد األعىل مطلوب،
لكن اقول باحلد األدنى يعني املمكن ،فإنه
ِ
نفسه ..اجلهل
سيقف حائال ً أمام اهنيار
دائ� ً
يشجع عليه من ال
يتدرع ..بل ّ
ما ما ّ
يريد خري ًا بأحد.
أذكر مثال بسيطا وهذا املثل ال يعني القدح

بأحد ..طبع ًا الطب من املسائل املهمة،
وطب األب��دان مهم ج��د ًا ،لكن قد جتد
طبيب ًا ُيتعب نفسه مع املريض ..الغرض
منه حتى يعطي ثقافة طبية للمريض،
ّ
ستقل
فاملريض إذا تث ّقف ثقافة طبية؛
مراجعته للطبيب ،ألن كثريا من األشياء
ُ
سيعتني هبا ،لكن سنحصل عىل مريض او
شخص ق ّلام يتمرض ،وتارة طبيب يتأذى
اذا كان املريض يتثقف طبي ًا! بقاء املريض
عىل جهله بالنسبة له أفضل ،ألنه اذا بقي
عىل اجلهل ممكن ان يستفيد منه لفرتة
أطول..
انا اقول هذه حالة وال أتكلم عن الطب..
أرجو ان يكون كالمي واضح ًا.
يف أي جمتمع من املسؤول عن التثقيف؟
ه��ل هناك جهة م��س��ؤول��ة ..سياسية..
اقتصادية ..منظامت جمتمع م��دين ..أي
يشء ..ومن املسؤول عن ثقافة الفرد؟

ان���ا ك��ف��رد اي��ض � ًا م��س��ؤول ع��ن تطوير
نفيس ،وتطوير قابليايت ،لكن انا عندما
ال أستخدم قابليايت باالجتاه الصحيح؛
سأحصل عىل ثقافة عرجاء ّ
هشة ،وسأنقل
ه��ذا اجلهل ال��ذي اع��ت��ق��ده ..انقله اىل
اآلخرين ..طبع ًا بعض ابنائنا وهذا جيلنا
يعل َم اهلل من باب احلرص األكيد ِ
– ِ
عليه
 عندما تتكلم مع بعضهم؛ ترى فوىضيف ذهنه ومخُ ِه ،ألنه يعتمد عىل ثقافات غري
معلوم منشؤها!
هذا يفتح بعض املواقع أو مواقع التواصل
ويأخذ املعلومة ..يعتربها رأس مال
حقيقي بيده ،وعىل ضوئها يترصف وينقل
م��ا فيها اىل اآلخ��ري��ن ،وه��ذا ليس من
احلكمة ..أهم يشء عند االنسان عقله..
عندما نتكلم هبذه اخلطبة االوىل او الثانية
ال يفرق املهم اصل الكلمة ..االنسان
كثري ًا ما يراجع نفسه وخياف ،ألن أي كلمة
من الكلامت مسؤول عنها االنسان يوم
القيامة ..وقفوهم اهنم مسؤولون باملعنى
العام ،و(إن السمع والبرص والفؤاد كل
عنه مسؤو ً
حرض ابناءك
أولئك كان ُ
ال)ّ ،
عىل تفعيل هذا العقل ..أحسن استخدامه
يف ان يوصلك اىل مراحل ُرقي كبريةُ ،كن
متعل ًام واعرف مصدر املعلومة ،ال تكن
إمعة تردد ما تقرأ وتنقل ما تسمع.
جمرد ّ
انا ال أريد ان ادخل يف مسائل اخرى ،لكن
واقع ًا هناك سياسة او طريقة للتجهيل

وعدم الوعي ،كأنه هناك استلذاذ ببقاء
سطحية الثقافة ع�لى ه��ذا املستوى،
واملتعلم اذا تع ّلم أكثر ستظهر ُله حقائق،
ويرفض كثريا مما ُيقال ُله ،لكن ابقاؤه عىل
هذا املستوى أنفع آلخرين ،العراق جمتمع
متنور وجمتمع أصيل ،ثقافة شبابنا البد ان
ترتقي والبد ان نتعلم عل ًام حقيقي ًاَ ،
اجلهل
مدعاة لنفوذ كثري من االمور والناس قد
ال تلتفت ..اقرأوا التاريخ جيد ًا وسرتون
مج���ة ن��ش��أت بسبب
ان ه��ن��اك م��س��ائ��ل ّ
اجلهل ..اجلهل مرض اخطر من املرض
اجلسدي ..ولذلك عندما تسمع بعض
كالم ابنائنا عندما تلتقي عندما تسأل
وتشاهد بعض اساليب نقل املعلومة،
واقع ًا ُتصاب بإحباط  ..حالة من اجلهل
اشبه باملتفشية!!..
طبع ًا انا ال اقول هذه مسألة أحد ابد ًا،
الكل مسؤول عنها ..انا وأنت وأجهزة
االع�لام واالرسة واالب ،وهي ليست
مسألة سياسية هي مسألة اجتامعية ،لكن
هذه املسألة االجتامعية عندما تتسع تكون
خطرة.
ال��ع��راق شعب متنور وشعب متحرض
يفهم ..فيه عقول نيرّ ة ..االفراد واالرس
والنساء والرجال واالب��اء الكل عليهم
ان يستثمروا العقل يف ان نرتقي باملجتمع
علمي ًا ،ان ترتقي هذه الطبقة من الشباب..
ترتقي علمي ًا ويفهم االمور بواقعية ،ال أن

ينقل ويقول ،شخصية االنسان تظهر من
ِ
منطقه.
خالل
ج��ل��س اح��ده��م ع��ن��د حكيم ف��ق��ال له
احلكيم :تك ّلم ألراك ..اع��رف وزنك
م��ن خ�لال ك�لام��ك ..املعلم مسؤول،
املدرس مسؤول ،الطالب الذي يبلغ من
العمر شيئ ًا يشعر باحلاجة اىل ان تكتمل
شخصيته ايض ًا عليه ان يفتش عن معلومة
صحيحة وع��ن مصدر املعلومة ،وإال
مسألة االف�تراء والكذب ..انبياء ُك ّذب
وصلحاء ُك ّذب عليهم ..مسألة
عليهمُ ،
ٍ
بعمد او يكذب عىل شخص ،
الكذب
فينقل كذبه لآلخرين ،وهو حيسب نفسه
صادق ًا يقع يف مشكلة اخرى باإلضافة اىل
ّ
سيضل اآلخرين.
ضاللة نفسه
اعتقد اخ���واين ه��ذا امل��وض��وع يف غاية
االمهية ،وان��ا ال اري��د ان ادخ��ل اكثر مما
ذكرت لكن اجلهل مد ّمر ..االنسان اذا
وحيصن نفسه عليه ان
اراد ان حيمي نفسه
ّ
يتعلم عىل األقل باحلد األدنى.
علمنا اهلل تعاىل وإي��اك��م م��ا ينفعنا يف
ّ
الدنيا واالخ���رة ،وحفظكم اهلل تعاىل
من كل س��وء ..اللهم اغفر للمؤمنني
واملؤمنات واملسلمني واملسلامت االحياء
منهم واالموات تابع اللهم بيننا وبينهم
باخلريات ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

احلصن ..هو بناء دفاعي منيع ضد هجامت
ُ
األعداء ،والثقافة حصن معنوي يمنح املنعة
لإلنسان ،فوجود اإلنسان يف احلياة خاضع
لطبيعة الرصاع بني املتضادات التي تعتمل
يف داخله كاخلري والرش ،كذلك عىل مستوى
احل��ي��اة بعمومها ،فاحلق ع�لى سبيل املثال
يف رصاع مستمر ..بل سيقف يف كينونته
بمواجهة الباطل ،والصحة ضد امل��رض،
واملعرفة ضد اجلهل وهكذا .وسيكون نجاح
اإلنسان ونجاته يف احلياة ..مرهونا بمدى
حسمه لنتيجة مثل ه��ذا ال�صراع وبشكل
إجيايب ،أو ال سمح اهلل سقوطه وفشله يف هذا
االختبار.
نعم هناك نزعة معرفة  ..تعلم  ..استفادة..
تنوير العقل ،وهناك تقابلها طبع ًا ،نزعة
جهل ..وكسل ..وال مسؤولية تتحكم يف
طبيعة البرش عموم ًا ،وكلام زادت رغبة
اإلنسان يف املعرفة واكتسب شيئ ًا منها ،أكيد
ستقل مساحة اجلهل يف شخصيته ،وهذا
األمر سينعكس بشكل اجيايب عىل نجاحه يف
احلياة ..باختاذه القرارات الصحيحة والصائبة
اجتاهها.
ال ريب فإن أغلب ما يصيب اإلنسان من
مصائب وحم��ن ووي�ل�ات يف احل��ي��اة ،هي
بالرضورة نتيجة ق��رارات غري دقيقة وغري
سليمة يتخذها رب�ما بعجالة ،فيخطئ يف
حساب نتائجها ،أو هو باألساس ال يملك
معرفة ،فتنقلب أموره عكس ما كان يتوقع.
ضوء املعرفة
املعرفة هي كالضوء يف وسط ظالم دامس،
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ُ
حصانة الثقافة
وهذا املعنى يفيدنا هنا يف مسألة البناء املعريف
لإلنسان ،أي إن اإلنسان عندما تكون لديه
معرفة ..علم  ..ثقافة ،يعني هو يستيضء
بضوء العقل ،ويقيم لنفسه درع ًا معنوي ًا واقي ًا
ضد ظالم األفكار الدخيلة وضد اإلشاعات
وضد الرتويج الثقايف واإلعالمي املغرض،
وسيكون من الصعب عىل األفكار املنحرفة
أو املشبوهة أو الضالة أن تقتحمه أو تسيطر
عليه.
أقول هذا ولكن ومع األسف هناك الكثري من
الناس ..بمجرد إنه يقرأ معلومة عىل مواقع
التواصل االجتامعي أو يف غريها ،وعن أي
شخص أو جهة من اجلهات ،أقول جمرد أن
تصله معلومة أو خرب عنهام؛ ت��راه يتلقفها
جه ً
ال ،ويرسع يف الرتويج هلا ،وبالتايل يكون
اداة ربام طيعة بيد األع��داء دون أن يدري
طبع ًا ،رغم إن املفروض به أن حياول حتري
�روج له قبل النرش أو
الدقة فيام ينقل أو ي� ّ
التطبيل والتزمري بجهله هلا ،أو حياول عمل
عقله بمدى تطابقها مع معطيات الواقع.
فمن طبيعة املعرفة متنح اإلنسان القوة يف
البصرية يف مواجهة اجلهل ،بمعنى أكثر دقة
تعطيه رؤية أوضح جتاه األفكار املشبوهة،
وحكم أدق عىل ما حييطه يف حياته أو ما يصله
من اشياء وأمور وأحداث ،ربام تكون غامضة
ويكون ليس سهال اختاذ حكم صائب بشأهنا.
وأس
أم��ا اجل��ه��ل؛ فهو أس���اس اخل���راب ّ
امل��ص��ائ��ب ..س���واء لإلنسان او البلدان،
وستكون املعرفة عىل هذا الفرض أساس بناء
اإلنسان والبلدان.

مرض اجلهل
الثقافة بمفهومها البسيط هي حماولة كسب
جمموعة من العلوم وامل��ع��ارف واآلداب،
وطبع ًا اكتساب مثل هذه الثقافة بحدودها
الواسعة ،سيأيت عن طريقني ال ثالث هلام:
طريق التعلم من خالل وسائله التقليدية..
بالتحصيل العلمي املتدرج وهي معروفة
للجميع من خ�لال ال��دراس��ة األكاديمية،
وسبيل آخر يأيت عن طريق اخلربة يف احلياة
من خالل االستفادة من التجارب الشخصية
وختزينها ،ومن ثم االتعاظ بتجارب اآلخرين
كعرب بكرس العني.
واإلنسان املثقف ..انسان واع يوزن األمور
بعقله للوصول اىل قرارات صائبة يف حكمه
عىل األحداث واألشخاص ،وطبعا عكسه
سيكون اإلنسان اجلاهل ،واجلهل مرض ربام
يكون أكثر خطر ًا من أي مرض جسدي آخر،
ألنه يصيب العقل وتكون نتيجته سقوط
شعوب وأمم.
واجلهل جيعل كثريا من الناس حتكم عىل
األش���خ���اص واألح�����داث م��ن خ�ل�ال ما
يسمعون فقط من اآلخرين ،ولكن سيبقى
اإلنسان اجلاهل ا ّمعة تراه يردد كالببغاء كل
ما يسمع ،حتى ولو كان ما يسمعه ضد وطنه
ودينه وعقيدته ،وهناك طبع ًا حديث بليغ يف
اشارته هبذا املعنى ،هو أن الفرق بني احلق
والباطل أربعة أصابع ،أي بني ما يسمع
ب��األذن وهو حمل شك قبل التأكيد من ثقة
مصدره ،وبني ما يرى بالعني وهو اليقني.

لو سألوك

الروايات التاريخية كيف نتعامل معها؟
س :1هل كالم الفاسق أو املخالف حجة
علينا إذا نقل كالما اعتقاديا عن املعصوم
عليه السالم بام خيالف معتقده ويكون
بمثابة االق���رار ع�لى نفسه وال يعارض
أصول االعتقاد لدينا وفروعه؟
س :2هل يعد من الصحيح ما نراه من قبل
البعض بالتشدد السندي يف غري االحكام
التكليفية عند مناقشة القضايا التارخيية
(كقضية شتم أمري املؤمنني عليه السالم
عىل املنابر وغريها من القضايا) وإن كان
التشدد خطأ فام هو املعيار؟
اجلواب:
ج س /1كالم املخالف يف العقائد ليس
بحجة علينا أسوة بخرب الثقة من أصحابنا،
الن مدار قبول االخبار يف العقائد القطع
واليقني ،وال يتحقق ذلك بخرب الواحد
بخالفه يف االحكام عىل املشهور ،وبالتايل
فال فرق عندنا بني خرب املخالف واملوالف
يف ذل �ك ,نعم من نقل ما يوافق مذهبنا
واعتقادنا وهو خمالف له فهو من سقطات
اللسان التي تنفع يف االحتجاج عليهم
بقاعدة االلزام أو يكون مقبو ً
ال لدينا اذا
وافق أص ً
ال أو اعتقاد ًا ثابت ًا عندنا بالقطع
واليقني فيكون شاهد ًا ومؤيد ًا لعقائدنا
ينفع يف االطمئنان أو االلزام.
ج س /2ال يصح التشدد يف موارد القضايا

التارخيية من ناحية السند وهذا أمر متفق
عليه ،حتى نقلوا عن أمحد بن حنبل أنه
قال (( :إذا جاء احلديث يف احلالل واحلرام
فعلنا هكذا وقبض أصابع يديه وإذا جاء يف
غري ذلك فعلنا هكذا وبسط أصابع يديه))
وك��ذل��ك رصح علامء اجل��رح والتعديل
بحجية ب��ع��ض رواة ال��ت��اري��خ وال��س�ير
واملغازي يف تلك العلوم مع تضعيفهم
أو الطعن هبم يف رواية االحاديث النبوية
الرشيفة ,كالواقدي وابن اسحاق وغريهم.
ف��إذا مل يكن ال���راوي ك��ذاب � ًا أو ّ
وض��اع� ًا
وكذلك إذا مل خيالف الروايات املشهورة
والثابتة ،فحينئذ يكتفى بروايته وحيتج هبا
يف هذا املجال دون التدقيق والتشدد يف
االسانيد احلاصل عند البحث يف االحكام
من احلالل واحلرام.
ولربام سائل يسال
ما هو سبب ع��دم التشدد باألسانيد يف
الروايات التارخيية؟ وهل هنالك دليل عىل
ذلك؟
إن الفقهاء يتشددون يف األحاديث التي
يستنبط منها حكم رشع��ي ,ألن احلكم
بذلك معناه النطق عن اهلل يف وجوب يشء
أو حرمته ,ففرض يشء عىل املكلف من
وجوب أو قربة حيتاج إىل التثبت والتدقيق,
لذا تشددوا يف أسانيد رواي��ات األحكام

اإللزامية وتساهلوا يف رواي��ات األحكام
غري اإللزامية ,لذا قالوا بالتسامح يف أدلة
السنن.
وكام تساحموا يف أدلة السنن تساحموا أيض ًا
يف رواي��ات الفضائل ,وتساحموا أيض ًا يف
الروايات التارخيية ,فكل هذه ليس فيها
إل��زام عىل املكلف وال تكليف بأمر غري
ثابت.
ونحن أمام املادة التارخيية املوجودة عندنا
إما أن نتشدد يف قبوهلا وبالتايل ال تبقى لنا
أي م��ادة تارخيية ونظل يف جهل تام عن
املايض ,أو نتساهل يف قبول بعض الروايات
ونقبلها عىل سبيل الظن واالحتامل ,وبجمع
االح��ت�ماالت حيصل عندنا م��ادة تارخيية
مقبولة نوع ًا ما وهي أفضل من اجلهل التام
بالتاريخ.
ففي (املستدرك ص  )490يف رواية مسندة
عن عبد الرمحن بن مهدي انه يقول(( :
إذا روينا عن النبي (صىل اهلل عليه وأله)
يف احل�لال واحل��رام واألحكام شددنا يف
األسانيد وانتقدنا ال��رج��ال وإذا روينا
يف فضائل األع�مال وال��ث��واب والعقاب
واملباحات والدعوات تساهلنا
يف األسانيد )).
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الشرائط في الوضوء
السؤال  :ما هي رشائط الوضوء ؟
اجلواب  :وهي أمور :
منها :طهارة املاء ،وإطالقه ،وكذا عدم استعامله يف رفع احلدث
األكرب عىل األحوط استحباب ًا كام تقدم ،ويف اعتبار نظافته ــ بمعنى
عدم تغيرّ ه بالقذارات العرفية كامليتة الطاهرة وأب��وال الدواب
والقيح ــ قول وهو أحوط وجوب ًا.
ومنها :طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها :إباحة املاء ،وال يعترب إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء،
وال إباحة اإلناء الذي يتوضأ منه مع عدم االنحصار به ،بل مع
االنحصار أيض ًا ،وإن كانت الوظيفة مع االنحصار التيمم لكنه
لو خالف وتوضأ بامء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه،
من دون فرق بني االغرتاف منه ــ دفعة أو تدرجي ًا ــ والصب منه
واالرمتاس فيه ،وحكم املصب ــ إذا كان وضع املاء عىل العضو
مقدمة للوصول إليه ــ حكم اإلناء مع االنحصار وعدمه.
ومنها :عدم املانع من استعامل املاء ملرض يترضر معه باستعامله،
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وأما يف موارد سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء،
حتى فيام إذا خاف العطش عىل نفسه أو عىل نفس حمرتمة.
ومنها :النية ،وهي أن يقصد الفعل متعبد ًا به بإضافته إىل اهلل تعاىل
إضافة تذللية ،ويكفي يف ذلك أن يكون الباعث إىل القصد املذكور
أمر اهلل تعاىل ،من دون فرق بني أن يكون ذلك بداعي احلب له
سبحانه ،أو رجاء الثواب ،أو اخلوف من العقاب ،ويعترب فيها
اإلخالص فلو ضم إليها الرياء بطل ،ولو ضم إليها غريه من
الضامئم الراجحة ــ كالتنظيف من الوسخ ــ أو املباحة ــ كالتربيد
ــ فإن قصد هبا القربة أيض ًا مل تقدح ،ويف غري ذلك تقدح وإن كان
الداعي اإلهلي صاحل ًا لالستقالل عىل األحوط لزوم ًا وال يقدح
العجب املتأخر وكذا املقارن ،إال إذا كان منافي ًا لقصد القربة كام
يمن عىل الرب تعاىل بالعمل.
إذا وصل إىل حد اإلدالل بأن ّ
ومنها :مبارشة املتوضئ للغسل واملسح إذا أمكنه ذلك ،ومع
االضطرار إىل االستعانة بالغري جيوز له أن يستعني به ،بأن يشاركه
فيام ال يقدر عىل االستقالل به ،سواء أكان بعض أفعال الوضوء
أو كلها ،ولكنه يتوىل النية بنفسه ،وإن مل يتمكن من املبارشة ولو
ٍ
حينئذ
عىل هذا الوجه طلب من غريه أن يوضئه ،واألحوط وجوب ًا
أن يتوىل النية كل منهام ،ويلزم أن يكون املسح بيد املتوضئ نفسه،
وإن مل يمكن ذلك أخذ املعني الرطوبة التي يف يده ومسح هبا.
ومنها :املواالة ،وهي التتابع العريف يف الغسل واملسح ،ويكفي يف
احلاالت الطارئة ــ كنفاد املاء وطرو احلاجة والنسيان ــ أن يكون
الرشوع يف غسل العضو الالحق أو مسحه قبل أن جتف األعضاء
أخره حتى جفت مجيع األعضاء السابقة بطل
السابقة عليه ،فإذا ّ
الوضوء ،وال بأس باجلفاف من جهة احلر والريح أو التجفيف إذا
كانت املواالة العرفية متحققة.
ومنها :الرتتيب بني األعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم
اليرسى ثم مسح ال��رأس ثم الرجلني ،واألح��وط وجوب ًا عدم
تقديم اليرسى واألحوط استحباب ًا تقديم الرجل اليمنى وجيوز
مسحهام مع ًا كام تقدم ،وال جيب الرتتيب بني أجزاء كل عضو،
نعم جيب مراعاة أن يكون الغسل من األعىل فاألعىل عىل ما تقدم.
و لو عكس الرتتيب بني األعضاء سهو ًا أعاد عىل ما حيصل به
الرتتيب مع عدم فوات امل��واالة وإال استأنف ،وكذا لو عكس
عمد ًا ،إال أن يكون قد أتى باجلميع عن غري األم��ر الرشعي
فيستأنف.

ما حكم من كان عليه غسل جنابة و لديه كسر في كتفه
و اليمكن االغتسال بالماء ؟

هل يجوز وقف عدّ اد الكهرباء  ،أو الماء  ،أو الغاز  ،أو التالعب به
في الدول غير اإلسالمية ؟
الجواب  :ال يجوز ذلك .

مصطلحات فقهية
ما هي التورية ؟ وما هي احل��االت التي يمكن
العمل فيها بالتورية ؟
اجلواب :التورية – أي سرت املعنى عىل املخاطب
بفرض التحرز من الكذب – جائزة يف حدّ ذاهتا
وإنام حترم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها
كالغش يف املعاملة ونحوها .
ما حكم االستامع إىل الغناء ؟ وما هو معنى الغناء
؟
اجل��واب :اما معنى الغناء فالظاهر انه الكالم
اللهوي – شعر ًا كان او نثر ًا – ال��ذي يؤتى به
ب��االحل��ان املتعارفة عند أه��ل اللهو واللعب ،
والعربة بالصدق العريف  ،وأما االستامع إليه فهو
والتكسب به .
حرام كحرمة فعله
ّ
ما هو تعریف املستحقة للصدقة الواجبة او
الكفارة؟
اجلواب :هو الفقری املستحق للزكاة وقد ذكرت
رشوط��ه يف كتاب الزكاة فراجع ،نعم اشرتاط
ان ال یكون املدفوع الیه هاشمی ًا اذا كان الدافع
غری هاشمي خیتص بباب الزكاة والجتري
يف غ�یره��ا م��ن ال��ص��ف��ات الواجبة
واملستحبة.
ما هو امل��راد بالرشد يف قولكم
الباكرة الرشیدة وما هو املراد يف
بعض كالمكم بان الباكرة اذا
كانت غری مستقلة يف شؤون
حیاهتا فیجب
االستئذان من ابیها للتزویج منها.
وهل یعد العرف املانع من الزواج
ـ
ً
املؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیا للزواج من
االعذار املجوزة للعقد علیها مع عدم االستئذان
من االب او الويل مطلق ًا؟
اجل��واب :امل��راد بالرشد هنا ما یقابل السفه يف
االمور املالیة ـ املبینّ معناه يف ص  299من رسالة
املنهاج ج 2ـ والسفه يف امور الزواج من اختیار

ال��زوج وكیفیة االمهار ولسائر
اخلصوصیات .واملقصود بـ (غری
املستقلة يف ش��ؤون حیاهتا) هي
التي ال تستقل عن ابوهیا يف اختاذ
القرارات املتعلقة بالترصف يف
نفسها وماهلا.
ما املقصود بـ (الریبة) املذكورة يف احكام النظر؟
اجلواب :املقصود خوف الوقوع يف احلرام.
املمیز هل هو البالغ
ما هو التعریف الفعلی للصبي ّ
یمیز احلالل واحلرام ام تشمل حتی الصبي
الذي ّ
املمیز للحالل واحلرام؟
غری البالغ ّ
اجلواب :یقصد بالصبي املمیز غری البالغ الذي
ی��درك ال�شيء ویعقله وخیتلف ذل��ك بحسب
اختالف املوارد ،فاملمیز فی كل مورد بحسبه،
فاملمیز للصالة من یعقل الصالة ویعرف اهنا
عبادة ویمیزها عن احلركات واالقوال املشاهبة هلا،
واملمیز يف البیع من یعرف انه معاملة تعني املبادلة
بنی املالنی وهكذا.
ما هو تعریفکم للفقری؟
اجلواب :الفقری من الیملك مؤونة سنة الالئقة
بحاله لنفسه وعائلته البالفعل والبالقوة.
ما املقصود باحلكم التكلیفي واحلكم الوضعي مع
التعریف ان امكن؟
اجل���واب :احلكم التكلیفي هو اح��د االحكام
اخلمسة (الوجوب
واالستحباب واالباحة والكراهةو احلرمة) وما
س��وی ذل��ك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة
وامللكیة والزوجیة ونحو ذلك.
ما الفرق بنی الغفلة والنسیان؟
اجلواب :النسیان خیتص بام اذا كان اليشء معلوماً
سابق ًا ثم غاب عن الذهن وال یعترب ذلك يف الغفلة
وقد تستعمل يف مورد النسیان.
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13

العتبة الحسينية تزيح الستار عن اجهزة متطورة
لمعالجة السرطان في مركز االمام الحسين (ع)...

اول مؤسسة متكاملة لعالج االورام السرطانية في العراق

االحرار :حسين نصر  -تصوير رسول العوادي /صالح السباح

اطلع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
على عرض شركة سيمنز االلمانية لألجهزة الطبية المتطورة لما توصلت اليه التكنلوجيا
لتجهز مركز اإلمام الحسين عليه السالم لعالج االورام
في العالم في عالج االورام السرطانية
ّ
السرطانية في كربالء المقدسة لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين .
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وقال املهندس االستشاري فوزي الشاهر
مدير رشكة خريات السبطني« ،اوىل املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة اهتامما
خاصا بعالج االم���راض الرسطانية يف
ال��ع��راق م��ن خ�لال ان��ش��اء مركز االم��ام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ل��ع�لاج االورام
الرسطانية يف كربالء ومركز اخر خمتص
باألورام الرسطانية يف حمافظة البرصة».
وم��رك��ز االم���ام احل��س�ين عليه السالم
يف ك��رب�لاء خيتص يف ب��ح��وث االورام
Ahrarweekly
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الرسطانية والتقنيات املتطورة يف عالجها
ومرتبط ضمن الربنامج العاملي وتتبنى
الكوادر اهلندسية والفنية بالعتبة احلسينية
املقدسة تنفيذ امل�شروع وفق مواصفات
عاملية .
وبحسب الشاهر ان مساحة امل�شروع
( )12دونام يتألف املبنى األول بمساحة
بنائية للطابق األول ( )4700م 2ويتكون
من أقسام (العالج باإلشعاع املوضعي
والعالج بالكياموي والتشخيص باألشعة

والرنني والعمليات والطوارئ وصيدلية
وخمترب) والعديد من العيادات وغرف
اإلداريني».
ويضيف املهندس فوزي الشاهر« ،املبنى
الثاين مبنى الكادر الطبي املساحة البنائية
( )1450م 2متكونة من ثالثة طوابق
متعددة األغراض فيام يكون املبنى الثالث
مبن سكن املرىض متكونا من( )4طوابق
ويقام عىل املساحة البنائية( )1450م.»2
ب��دوره ق��ال حممد اجل��ب��وري ممثل رشكة

االتقان ان « سامحة الشيخ عبد املهدي
ال��ك��رب�لائ��ي اط��ل��ع ع�لى ع��رض ورشح
العديد من االجهزة الطبية احلديثة اخلاصة
بتجهيز مركز االمام احلسني عليه السالم
لتشخيص وعالج االورام الرسطانية».
مبينا ،ان «االج��ه��زة الطبية تنقسم اىل
نوعني االول التشخييص وهذا النوع من
االجهزة نادر يف العراق والثاين جتهز املركز
بأحدث االجهزة الطبية املوجودة يف العامل
باإلضافة اىل اجهزة الكشف املبكر عن
رسطان الثدي».
واكد» يدخل املريض مركز االمام احلسني
عليه السالم ل�لأورام الرسطانية وخيرج
منه مشخصا ومعاجلا من خالل ثالث
طرائق عالجية إما تداخل جراحي او
عالج كيمياوي او عالج باإلشعاع وفق
احدث منظومة طبية موجودة يف العامل».
فيام ق��ال الدكتور ي��ارس حبه استشاري
امراض االورام الرسطانية واملرشف عىل

املرشوع ان «اهلدف من املرشوع هو انشاء
مؤسسة متكاملة تقدم افضل اخلدمات اىل
املواطن العراقي لعالج االورام الرسطانية
والكشف املبكر عنه م��ن التشخيص
وال��ع�لاج» .موضحا« ،ت��م ع��رض حزم
من االجهزة الطبية االحدث ملا منتج من
التكنلوجيا يف العامل».
اجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة

تعمل عىل انجاز مستشفى خاتم االنبياء
(صلوات اهلل عليه) لألمراض القلبية
واالوعية الدموية ،مستشفى الشيخ الوائيل
(رمحه اهلل) العامة  ،ومركز االمام احلسني
عليه السالم لعالج االورام الرسطانية يف
حمافظة البرصة.
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تحقيق وطباعة  18عنوانًا
من المخطوطات في مختلف العلوم
عقد مجَ مع اإلمام احلسني العلمي لتحقيق
تراث أهل البيت (عليهم السالم) التابع
للعتبة احلسينية املقدسة عىل قاعة خاتم
األنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف،
ندوة محلت عنوان (أثر حتقيق املخطوط يف
االرتقاء الفكري للمجتمع) قدم خالهلا
الدكتور عادل عبد اجلبار التدرييس يف
كلية الدراسات القرآنية بجامعة بابل
حمارضة حتدث خالهلا عن امهية املخطوط
وحتقيقه وحفظه يف مطبوع يساهم برفد
الفكر اإلسالمي داخل العراق وخارجه.
وح�ضر الندوة السيد جعفر املوسوي
االم�ين العام للعتبة احلسينية املقدسة
وعدد من املحققني والباحثني واملهتمني
يف ال��ش��أن ال��ف��ك��ري واالس�لام��ي ،كام
شهدت الندوة إزاحة الستار عن ثامنية
عرش عنوان ًا من اص��دارات املجمع هلذا
العام امهها كتاب (كامل الدين) للشيخ
الصدوق وكتاب (فرق الشيعة) للشيخ
احلسن النوبختي ،و(ك��ن��وز النجاح)
للشيخ ال��ط�بريس ،بحسب األس��ت��اذ
Ahrarweekly
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(مشتاق صالح املظفر) مسؤول املَجمع
الذي اوضح لألحرار قائ ً
ال« :يأيت اهلدف
من إقامة الندوة بام احتوته يف جزءهيا
األول والثاين لبيان آثار حتقيق املخطوط
يف االرتقاء الفكري للمجتمع ,وما هو
اهلدف من التحقيق ,وهل أنه يفيد املجتمع
أو ال يفيد؟ ,وكيف خيتار املحقق املوضوع
ال��ذي فيه فائدة للمجتمع؟ فض ً
ال عن
األم��ور التي تتعلق باختيار النسخة
ثم البدء بتحقيق
واملؤلف املعروف ،ومن ّ
الكتاب وإخراجه وطباعته ونرشه».
مضيف ًا ان «اجل��زء الثاين من الندوة هو
اإلع�لان ع��ن اص���دارات املجمع هلذا
العام التي بلغت ثامنية عرش عنوان ًا متت
طباعتها يف مدينة قم املقدسة ,وتباع
يف م��ع��ارض الكتاب ال��دائ��م��ة السيام
يف معرض الكتاب ال��دائ��م يف مدينة
قم املقدسة يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية».
وحتدث املحقق الدكتور عادل عبد اجلبار
التدرييس يف جامعة بابل قائ ً
ال« :ليس

بالغريب عىل العتبة احلسينية املقدسة
اقامة مثل هكذا مشاريع من شأهنا رفع
راية الفكر االسالمي وافكار اهل البيت
(عليهم السالم) فقد سبق هلا وان طبعت
مئات الكتب من املخطوطات سواء
أكانت عىل مستوى حتقيق املخطوطة
او البحوث ،وهلل احلمد كان لنا اليوم
تكريم إلنتاجنا كتابا يضم  18عنوان ًا
ملختلف العلوم ومنها اللغة ،والقرآن
الكريم ،والتفسري مع كوكبة من الباحثني
واملحققني ،وكان التكريم مدعاة فخر لنا
ونأمل من املحققني واملهتمني املشاركة
بشكل اوسع لديمومتها».
اجلدير بالذكر ان ختام الندوة شهد تكري ًام
لعدد من املحققني املنجزين لعناوين
كتبهم املطبوعة فض ً
ال عن اإلع�لان لـ
 51كتاب ًا قيد التحقيق يسعى مجَ مع اإلمام
احلسني (عليه السالم) العلمي لتحقيق
ت��راث أهل البيت «عليهم السالم» يف
انجازها وطباعتها.
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تخرج دفعة جديدة من مع ّلمي لغة (برايل) للمكفوفين
ّ
محافظتي ديالى وميسان
من
ْ

اختتم معهد ن��ور االم���ام احلسني عليه
السالم لرعاية املكفوفني وضعاف البرص
التابع للعتبة احلسينية املقدسة دورات يف
لغة برايل إلعداد معلمني ملحافظتي ميسان
ودياىل عىل قاعة خاتم االنبياء صل اهلل عليه
وآله وسلم يف الصحن احلسيني الرشيف،
وسط حضور شخصيات دينية وأكاديمية
واجتامعية واعالمية .
وق��ال سامي ج��واد كاظم مدير معهد
االم��ام احلسني عليه السالم للمكفوفني:
ان املعهد اخذ عىل عاتقه اقامة دورات
إلعداد معلمي لغة برايل يف عموم العراق
وزجهم مع
واالهتامم برشحية املكفوفني
ّ
رشائح املجتمع مبينا» خترج من دورات
لغة برايل حمافظتي ميسان ودياىل بواقع
( )12مشرتكا لكل حمافظة إلعداد ()24
معلام مؤهلني لفتح دورات يف حمافظاهتم
مستقبال .
وأض��اف « تعد هذه ال��دورة هي الرابعة
واخلامسة ملحافظتي ميسان ودي��اىل بعد
دورات الكوت والنارصية والساموة ،وهبذا
يصبح لدينا مخس حمافظات فيها معلمون

لتدريب لغة ب��راي��ل وال��س�ير والسلوك
والربنامج الناطق ،وهي األبجديات األوىل
للمكفوف ،لوجود دراس��ات أكاديمية،
أسوة بغريها من الدراسات» عىل أمل أن
يعمل هؤالء املتدربون بفتح دورات خاصة
باملكفوفني يف حمافظاهتم بعد اكتساهبم
اخلربة الالزمة لذلك .
وأش��ار إىل أن��ه «م��ن املؤمل افتتاح دورة
يف حمافظة دي��اىل ،ألهن��ا مهيئة هل��ذا األمر
ويوجد فيها أكثر من ( )50مكفوفا سجلوا
للمشاركة يف ال���دورة ،وأن معهد نور
اإلمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني
وضعاف البرص التابع للعتبة احلسينية
املقدسة ق��د فتح العديد م��ن ال���دورات
لتدريب الطالب وإعداد املعلمني».
من جهته ق��ال الدكتور ص��ادق املالكي
مدير منظمة برايل للمكفوفني  :ان معهد
االمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني
يف العتبة احلسينية املقدسة مل يقترص عىل
فئة املكفوفني عىل مدينة كربالء املقدسة بل
توسع وشمل اخلري وفاض عىل املحافظات
االخ��رى يف بلدنا العزيز يف املحافظات

التي ليس فيها معاهد للمكفوفني واقصد
املعاهد احلكومية فبدأ التوسع أو ً
ال بفتح
دورات لتعليم طريقة برايل يف القراءة
والكتابة للمكفوفني وال��ت��دري��ب عىل
احلاسوب ومهارة السري واحلركة..
واكد « ان معهد نور االمام احلسني عليه
ال��س�لام افتتح دورات ملحو االم� ّ�ي��ة ملن
جتاوزت اعامرهم اعامر الدراسة االبتدائية
زج��ه��م يف دورات ملحو االم� ّ�ي��ة
إذ ت��م ّ
وخترجوا وحصلوا عىل شهادات معرتف
هبا يف وزاريت املالية والعمل والشؤون
االجتامعية ثم ا ّدوا االمتحانات النهائية
ل��ل��دراس��ة االب��ت��دائ��ي��ة وخت��رج��وا منها يف
مدة وجيزة فاستفادوا من الزمن وحلقوا
بأقراهنم .
فيام اوضحت ايامن شوكت حممد العتبي
مسؤولة اللجنة الثقافية واالعالمية ملنظمة
الضياء للمكفوفني ِ
وض��ع��اف البرص يف
حمافظة دي���اىل :خت��رج ه��ذه الكوكبة من
املعلمني للمكفوفني يف حمافظة دياىل فرحة
ال توصف وفتحت نوافذ ملستقبل جديد
لرشحية املكفوفني .
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خالل لقائه وفدا من الشباب العربي واالجنبي ..

الشيخ الكربالئي :افضل لغة للتعايش السلمي
بين الشعوب تبدأ بالحوار والتفاهم

االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير :خضير فضالة

لنرش املحبة والسالم بني الشعوب وحماربة
التطرف الفكري والعنرصي يف العامل،
نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية
برناجما ثقافيا مع جامعة ال��دول العربية
يشارك فيه ثلة من الشباب الواعي من
عرش دول عربية واجنبية ،لزيارة العراق
والترشف بزيارة املراقد املقدسة واللقاء
بممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء.
وي��أيت اهل��دف االس��ايس من زي��ارة مدينة
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كربالء املقدسة لكوهنا السباقة دائ�ما يف
نرش رسائل السالم واملحبة اىل الشعوب،
وكذلك من اجل اطالع الوفد عىل فكر
املرجعية الدينية العليا واخذ التوصيات
منها.
وحت���دث س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي ممثل املرجعية الدينية العليا
يف كربالء بعد ترحيبه واستقباله للوفد
الضيف قائال« :اخواين واخوايت االعزاء

من خ�لال زيارتكم اىل العراق ومدينة
كربالء املقدسة نأمل منكم ان تنظروا اىل
حقائق االوضاع يف العراق بع ٍ
ني بصرية،
بعيدا عن تأثري وسائل االعالم التي يرتبط
البعض منها بأجندات معينة حت��اول ان
تصنع رأيا يتفق مع تلك االجندة ،فنحن يف
العراق وبعض البلدان االخرى عانينا من
مسألة العنف الدموي واملبادئ الفكرية
اخلاطئة».

العطاء الحسيني

ويف حديثه عن حتصيل املعرفة وكيفية
استعامهلا يف مفهوم التعايش السلمي قال
سامحته« :البد ان نلتفت اىل ما ندرسه يف
مدارسنا ،وما نتلقاه يف وسائل التواصل
االجتامعي التي ُتنشرَّ من خالهلا الثقافة
واالف��ك��ار واآلراء ،والتي تصنع ال��راي
ال��ع��ام يف املتبنيات السياسية واالدب��ي��ة
والثقافية ،لذلك البد ان ُنحسن استعامل
هذه الوسائل وان نوظفها بشكل يتناسب
مع مضمون التعايش الفكري والسلمي
بني الشعوب».
مؤكدا ان ما حيدث حاليا يف العراق ليس
برصاع مذهبي او ديني او عنرصي؛ بل
هو رصاع مع اصحاب فكر متوحش،
وهذا ليس كالما نظريا فقد اثبتت الوقائع
واالحداث ما حتمله هذه االفكار املتوحشة
والتي ادت بالتايل اىل حصول حالة من
التنافر االجتامعي معها».
واوض��ح الشيخ الكربالئي« :ان افضل
لغة لبناء التعايش السلمي بني الشعوب
هي التي تبدأ باحلوار والتفاهم خاصة
يف االزم��ات ،الن لغة احل��وار هي اسلم
االساليب حلل املشاكل والنزاعات» ،داعيا
الوفد اىل «زي��ارة بعض املناطق يف مدينة
كربالء واملدن االخ��رى ،والتامس اجواء
التآلف املوجود ة بني الناس عىل الرغم من
املآيس التي مروا هبا ،والتي حياول االعالم
تضليلها واخفاءها عن باقي الشعوب».
من جانبه بنيَ الدكتور امحد سعد عليوي
مدير الرعاية العلمية يف وزارة الشباب
والرياضة العراقية« :ان وزارة الشباب
والرياضة العراقية وبالتعاون مع جامعة
ال��دول العربية وصندوق االم��م املتحدة
للسكان اقامت املنتدى ال��دويل للسالم،
وقد شهد مشاركة ثلة ثقافية من العراق
وع��دة دول عربية (فلسطني ،االردن،
االم��ارات ،لبنان ،لبيبا ،مرص) ،واجنبية
(فرنسا ،كندا ،النرويج ،اهلند) وغريها،
مبينا ان الربنامج يتضمن عدة حماور وكانت
االنطالقة من العاصمة احلبيبة بغداد ومن
ثم زيارة العتبات املقدسة يف مدينة كربالء
ولقاء ممثل املرجعية الدينية العليا املتمثلة
بـالشيخ عبد املهدي الكربالئي ،واخذ
النصائح والتوجيهات بخصوص التعايش
السلمي بني الشعوب».

كربالء احلسني مثال للسالم بني الشعوب
وتابع عليوي« :ال خيفى عىل اجلميع ان
مدينة كربالء املقدسة هي املكان االول
الذي انطلقت منه رسائل السالم ،وهو
نفسه املكان ال��ذي حفظ العراق واهله
من دنس العصابات االجرامية واعادت
توحيد الشعب بكل اطيافه ،وك��ان من
الرضوري علينا احضار هذه الثلة الثقافية
اىل كربالء واالستامع اىل توجيهات ممثل
املرجعية املباركة ،واحلمد اهلل كان اللقاء
موفقا مع الشيخ الكربالئي وقد حصلنا
عىل مبتغانا يف ايصال صورة حقيقية عن
الشعب العراقي والعراق».
ومن جهة اخرى حتدث الشاب «سبينرس»
احد الوافدين من دولة كندا قائال« :عندما
جئت اىل العراق كانت يف ذهني انطباعات
سيئة تشكلت بذاكريت من خالل متابعتي
واخربت زمالئي سابقا اين حني
لإلعالم،
ُ
اذهب ألي مكان يف العامل فأين ابادر بمدِّ
يدي للمصافحة مع االخرين ،ولكن حينام
وصلت اىل العراق وجدت ان العراقيني
يسبقونني يف م���دِّ ي��ده��م للمصافحة
والرتحيب ،وحقيقة اجد نفيس مرحبا بني
الناس واشعر ان العراق هو وطني».
وتابع سبينرس :كانت يل زيارة اىل املتحف،
وق��د اثارتني النفائس امل��وج��ودة كثريا،
واعتقد اهن��ا تعطينا م��ؤرشات تنبئ عن
مستقبل العراق ،ومن خالل مشاهديت
للواقع العراقي اعتقد ان هناك بعض
التحديات التي تواجه الشباب يف العراق،
وارى ان باستطاعتهم التصدي هلذه
التحديات ب��روح من التفاؤل واحلامس
الذي يمتلكونه ،واتطلع للعودة مرة ثانية
اىل العراق ومشاركة العراقيني افكارهم
وتقديم املساعدة هلم بصفتي احد افراد
العائلة العراقية ولست صديقا».
ويشاركه مصطفى امل�صري ال��واف��د من
مجهورية مرص العربية قائال« :ه��ذه اول
زيارة يل للعراق ،وانا اشعر بالراحة التامة
ألين اش���ارك اخ���واين يف ن�شر التعايش
السلمي بني الشعوب ،ونحن املرصيني
لدينا شعور مجيل اجتاه الشعب العراقي
وسيدنا احلسني (عليه السالم)».
وختم املرصي حديثه بالشكر واالمتنان
للمتويل الرشعي الستضافته هلم وتقديم

النصائح حول امهية التواصل االنساين
بغض النظر ع��ن ال��ع��رق والقوميات،
كذلك نشكر اجلهات التي ساعدتنا عىل
معرفة احلياة احلقيقية التي يعيشها الشعب
العراقي عكس ما تتناول وسائل االعالم».
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فتح ممرات داخل الصحن الحسيني الشريف

تربط سراديبه االربعة
تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :حسن خليفة
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تعدُّ الرساديب التي بارشت العتبة احلسينية
املقدسة بتنفيذها حتت الصحن احلسيني
الرشيف من املشاريع املهمة الساعية اىل
تقليل الزخم احلاصل خالل الزيارات
املليونية وعىل اخلصوص زيارة االربعني
املباركة ..وبعد االنتهاء من املرحلة الثانية
م��ن م�شروع ال�سرادي��ب ب��ارشت العتبة
املقدسة بفتح ممر واس��ع يربط رسدايب
احلجة والشهداء ببعضهام البعض  ،كذلك
ممر اخر يطل من خالله احلائر احلسيني عىل
رسداب الشهداء ،وللزيادة يف تفاصيل هذا
املرشوع حتدث ملجلة «االحرار» املهندس
حممد حسن كاظم رئيس قسم املشاريع
اهلندسية والشؤون الفنية يف العتبة احلسينية
املقدسة قائال« :رعاي ًة لتوفري اماكن واسعة
خصوصا يف الزيارات املليونية ال يزال
العمل متواصال يف ال�سرداب من اجل

هتيئته الستقبال الزائرين يف زيارة االربعني
املباركة للعام املقبل ..حيث بارشت يف
االشهر الثالثة االخرية املالكات اهلندسية
والفنية بفتح ممر بني الرسدابني (احلجة
والشهداء) وممر اخر بني رسداب الشهداء
واحل��ائ��ر احلسيني ،بعد اك��س��اء ج��دران
وارضية رسداب الشهداء باملرمر من نوع
(اونكس)».
واضاف كاظم :ان «الرساديب تتكون من
اربع مراحل ،واىل االن العمل مستمر يف
املرحلة الثالثة ،وستكون املرحلة االخرية
يف رسداب باب القبلة» ،منوها عن «نسبة
العمل يف املمر االول الذي يربط احلائر
احلسيني ب�سرداب الشهداء باهنا بلغت
 %80كام ستشهد االي��ام القادمة تكملة
باقي ال�سرادي��ب وربطها بنفس النظام
اهلنديس املتبع يف الرسداب االول».
وتابع كاظم :ان «مساحة املمرات بني
كل رسدابني تتناسب مع مساحة االبواب
امل��وج��ودة يف ال�س�رداب ،فالبعض منها
ت�تراوح عرضها بني ( 6اىل  )8امتار»،
مشريا اىل «ان العمل يف ال�سرادي��ب قد
شمل وض��ع ج��زء م��ن الشباك القديم
لرضيح اإلمام احلسني (عليه السالم) يف
كل منها كـرمز الجتاه القرب الرشيف».
وع�لى صعيد متصل ذك��ر احل��اج كريم

االنباري رئيس قسم الصيانة يف العتبة
احلسينية املقدسة« :لتقليل الزخم احلاصل
يف الصحن الرشيف من الزائرين جاءت
فكرة انشاء الرساديب ،ورسداب الشهداء
الذي يبلغ طوله حوايل  54مرتا وعرضه
حوايل  22مرتا ،بارشت املالكات اهلندسية
والفنية لرشكة القدس منذ ثالثة اشهر
بفتح نفق يربطه برسداب احلجة بعرض
حوايل ( )7امتار وارتفاع ( )4امتار ،بينام
استغرق حفر ممر بني رسداب الشهداء
وبني احلائر احلسيني بعرض قرابة (3,80
مرتا) اكثر من شهرين بسبب قدم البناء مما
اضطر العاملني اىل حفر املمر باأليدي،
م��ش�يرا اىل ت��زوي��د ك��ل رسداب بسالمل
كهربائية من مناشئ عاملية».
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بعد انجازها  %90من اعمال المرحلة االولى لمشروع مستشفى الشيخ احمد الوائلي..

الكوادر الفنية والهندسية تواصل اعمالها
للبدء في اعمال المرحلة الثانية
تقرير :ضياء االسدي  /تصوير  /صالح السباح
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تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة (تور فار
التركية) وباشراف قسم المشاريع الهندسية في العتبة
الحسينية المقدسة ،اعمالها إلنجاز مشروع مستشفى
الشيخ احمد الوائلي الواقع في منطقة االسكان في
محافظة كربالء على ارض مساحتها الكلية 13660م2
وبكلفة اجمالية تبلغ للمرحلة االولى  20مليار دينار عراقي
مستشفى
و 17مليار دينار للمرحلة الثانية ،لتكون
ً
تضم كافة التخصصات الطبية وتقدم خدمات
متكاملة ّ
شاملة ألهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

هوية املرشوع..
وحتدث املهندس املقيم للمرشوع جاسم حممد مطلك عن
قسم املشاريع اهلندسية لألحرار قائ ً
ال« :يعدُّ املرشوع احد
املشاريع املهمة التي تسعى العتبة احلسينية املقدسة إلنجازه،
ليكون ضمن سلسلة املشاريع املهمة واحليوية التي انجزهتا
العتبة املقدسة يف العراق ،حيث يتكون من ثالث مراحل،
تتألف املرحلة االوىل من بنايتني ،تبلغ مساحة البناية االوىل
منهام (4900م )2وبستة طوابق ،اما الثانية فتقع عىل مساحة
(3500م ،)2بتسعة طوابق اضافة اىل رسداب لكل بناية،
يضم رسداب البناية الثانية اعامل امليكانيك التي تتلخص
فيام ُّ
بمضخات امل��اء ( ،chelersوخ��زان��ات مياه كونكريتية
ومنظومة حتلية املاء ( )ROومضخات اطفاء احلريق ولوحات
لتوزيع الكهرباء للمنظومات بشكل عام)».
تفاصيل عامة..
واضاف مطلك« :ان الطابق االريض للبناية الثانية حيتوي عىل
العديد من األقسام بمختلف الوظائف ومنها( :قسم الطوارئ،
واالشعة ،ثالجات حفظ املوتى ،وسيطرة املنظومات من
االمن ،االذاعة واالنرتنت ،والصيدلية الداخلية ،اما الطابق
االول فسيضم العديد من املختربات فيام سيخصص الطابق
الثاين لقسم االنف واالذن واحلنجرة والثالث منها فسيكون
لقسم الكسور واما الطابق الرابع من البناية سيحتوي عىل عدد
من اخلدمات منها والكافترييا واحلاممات اضافة اىل املسجد».
ثامن صاالت للعمليات من بينها الوالدة..
وتابع حديثه بالقول« :ان الطابقني اخلامس والسادس من
مرشوع املستشفى سيحتويان عىل  8صاالت للعمليات و
ستخصص واح��دة من ص��االت الطابق اخلامس لعمليات

الوالدة وسيضم ايض ًا قسم االفاقة والعناية املركزية اضافة
اىل قسم التعقيم ،واما الطوابق الثالثة االخرية ستكون غرف ًا
لرقود املرىض مكملة لبقية غرف املرىض يف مجيع الطوابق
والتي تقع عىل حميط مبنى املستشفى وحتديد ًا عىل الشارع
العام ويبلغ اعداد االرسة جلميع غرف الرقود  120رسير ًا».
منوها عن مرشوع مبنى العيادات الطبية املجاور ملرشوع
املستشفى بحسب توجيه سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة فأنه
سيلحق بمرشوع املستشفى ليقدم خدمات متكاملة وجلميع
التخصصات».
الفت ًا« :ان ابرز االعامل التي شهدهتا املرحلة االوىل هي
االعامل املدنِية (البناء) واالعامل الكهروميكانيكية ومن
ضمنها املصاعد التي تبلغ اعدادها ثامنية مصاعد وختصص
لنقل األسرِ َّ ِة وعموم االشخاص املراجعني ومصاعد خاصة
للكادر الطبي ،فض ً
ال عن مصعدين تم ختصيصهام لصاالت
ختصص لنقل املواد املعقمة واالخر ملواد
العمليات احدمها
َ
ما بعد اجراء العمليات».
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اختتام الدورة الصيفية
لحفظ القرآن الكريم وأصول الفقه
تقرير/قاسم عبد الهادي -تصوير/محمد القرعاوي

اختتمت وفي الصحن الحسيني الشريف الدورة الصيفية العاشرة لحفظ القرآن الكريم واصول
الفقه والعقائد التي اقامها قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة وعلى مدار
سبعة اسابيع متتالية شارك فيها قرابة ( 2500طالب وطالبة) من محافظتي كربالء المقدسة
وبابل وباشراف  100استاذ واستاذة.
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وملعرفة املزيد عن التفاصيل حتدث
م��ع��اون رئ��ي��س قسم دار ال��ق��ران
الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة
السيد مرتىض مج��ال الدين ملجلة
«االحرار» قائال :احتفل دار القران
الكريم بتخريج الدفعة العارشة
للدورات الصيفية عىل التوايل ،ويف
هذا العام كانت اجلموع املشاركة

من الطلبة والطالبات قرابة  2500طالب
وطالبة ب��ارشاف  100استاذ واستاذة،
حيث اقيمت هذه ال��دورات يف الصحن
احلسيني الرشيف ويف رساديبه املقدسة
واروقته بشكل يومي من السبت لغاية
االربعاء من كل اسبوع.
حفظ القران الكريم
واض��اف مجال الدين :استمرت ال��دورة

الصيفية ملدة سبعة اسابيع تعلم املشاركني
من خالهلا حفظ اجلزء الثالثني من القران
الكريم ،وبعض اقراهنم جتاوز باحلفظ اىل
اجزاء اخرى ،وقد اخرتنا منهم املوهوبني،
كام تناولنا هبذه الدورات ايض ًا دراسة الفقه
امليرس والعقائد واالخالق بشكل مبسط.
جهود كبرية
وب�ي�ن :ان هدفنا م��ن خ�لال ذل��ك بناء
االنسان عقائدي ًا وفكري ًا واخالقي ًا السيام
وه��ذه االش��ب��ال وه��ذه الفتيات يف عمر
الزهور نحاول ان نعطيهم الثقافة ألن
التعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر ،وان
جهود قسم دار القران الكريم يف العتبة
احلسينية تكللت بالنجاح م��ن خالل
الرعاية الكريمة من قبل املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي «دام عزه» واالمني العام
السيد جعفر املوسوي وكوادر دار القران
اضافة اىل االخوة يف النقليات واالليات
وخدام احلرم الرشيف وحفظ النظام ،كل
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هذه اجلهود تضافرت يف انجاح وانسيابية
هذه الدورات.
ثلة رائعة من االساتذة
منوها يف الوقت نفسه :ان االساتذة الذين
ارشف���وا ع�لى ه��ذه ال���دورة ه��م حصيلة
املحافل والدورات القرآنية التخصصية،
فهم من انتاج دار القران الكريم ضمن
السنوات السابقة ليستمروا معنا يف هذه
الدورة والدروات املقبلة حيث ان االستاذ
يعطي امل��ادة الرئيسية هي حفظ القران
وتالوته ويعطي شيئ ًا يسري ًا من فقه القران
واخالقه وعقائده.
اختيار املتفوقني
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واش��ار :استهدفنا يف ه��ذه ال��دورة طلبة
املرحلتني (االبتدائية ،املتوسطة) وان
اغلبهم من احياء وضواحي حمافظة كربالء
وقسم من اهلندية والبعض من حمافظة بابل،
حيث تم تسجيلهم عن طريق االعالن
يف وسائل االع�لام املسموعة واملقروءة
واملرئية وقسم منهم هم مسجلون معنا
بشكل دائم ،ونحن يف كل عام نختار الث ّلة
الطيبة من الطلبة املتفوقني لغرض ضمهم
اىل دورات اك��ث��ر ختصصية ويكونون
مستمرين معنا خالل العام ضمن دورات
املوهوبني.

حضور رسمي وشعبي كبري
ومن جهته حتدث مسؤول مركز التعليم
ال��ق��رآين ب��دار ال��ق��ران الكريم يف العتبة
احلسينية املقدسة عيل عبود سلامن قائال:
للسنة ال��ع��ارشة ع�لى ال��ت��وايل حتتفل دار
القران الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة
بتخريج الدفعة اجلديدة من طلبة وطالبات
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة باحتفالية
اقيمت داخل الصحن احلسيني الرشيف
وبحضور رسمي وشعبي كبري يتقدمهم
االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
السيد جعفر امل��وس��وي ،ويف ه��ذا العام
ش��ارك عدد كبري من الطلبة والطالبات
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من حمافظتي كربالء املقدسة وبابل والذي
بلغ عددهم  2500مشاركا حرضوا بزهيم
الرسمي اخلاص بتالوة القران الكريم.
حفظ اكثر من جزء
واض���اف :ان بعض الطلبة املشاركني
حفظ اجلزء الثالثني من كتاب اهلل الكريم
والبعض جتاوز املطلوب وحفظ اكثر من
ج��زء ،السيام بعض املشاركات الالئي
حفظن عدة اج��زاء ،حيث ان عدد االيام
التي تم اعطاء ال��دروس فيها حوايل 35
يوم  ،بأرشاف االساتذة الذين بلغ عددهم
 72معلام و  28معلمة.

خلق جيل جديد
وم��ن خ�لال ذل��ك ف��ان اقامة مثل هكذا
دورات قرآنية وفقهية من قبل االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة تستهدف
فئة الشباب ولكال اجلنسني من ابنائنا
تساهم بتطوير امكانياهتم الدينية من خالل
تعليمهم اصول الفقه والعقائد وتغذهيم
حفظ وتالوة القران الكريم لضامن جيل
قادم بقوة خيدم املجتمع يف ظل االنتشار
الكبري واملبالغ فيه لألنرتنت والذي بدوره
ربام يساهم بانحراف الطبقة الشابة عىل
وجه اخلصوص.
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سعيًا منه في انتشال الشباب من البطالة..

مركز رعاية الشباب يقيم دورات لتع ّلم المهن

تقرير :محمد حميد الصواف /غسان العقابي

بزهو كبير ..نجح احمد عباس بإعادة تقويم سلوكه أوال وتغيير نظرته الى الحياة ،واالنخراط في مهنة
ٍ
تعود عليه بالنفع المادي ثانيًا ،فض ً
ال عن كسبه رضا والديه ،اللذان باتا يريان فيه أمال محمودا بعد ان
كان «أحد همومها» حسب قوله ..وأحمد ،أحد اليافعين الذين استفادوا من برامج المركز التأهيلية
التي ينظمها مركز رعاية الشباب في العتبة الحسينية المقدسة ،حيث يضيف« ،أصبحت اليوم صاحب
حرفة تغنيني عن الحاجة الى االخرين وأصبح والداي ينظران الي باحترام وتقدير بعد ان كنت سابقا
مبعث قلق مستمر لهما نظرا للمشاكل التي كنت افتعلها دائما».
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ويشري امح��د و(مظاهر الغبطة بادية عىل
حمياه)« ،بفضل من اهلل ورعاية العتبة احلسينية
املقدسة متمثلة بمركز رعاية الشباب حققت
نقلة نوعية يف مسرية حيايت» .مبينا« ،غادرت
الفراغ والتش ّتت واعدت ترتيب اوضاعي
االجتامعية ،وينصب تفكريي حاليا بتطوير
وضعي االقتصادي وتأسيس حياة مستقلة
يف املستقبل القريب».
ويتوىل مركز رعاية الشباب مهام اجتامعية
رفيعة املستوى ،تعنى بالشباب واليافعني
من كال اجلنسني ،هتدف اىل متكني افراد هذه
الرشحية من االرتقاء بمستواهم الفكري
والثقايف واملهني من جانب ،ومد يد العون
واملساعدة ملن يعاين منهم الشتات االجتامعي
من جانب آخر.
ويبدي حممد الربيعي مسؤول املركز ،سعادته
وارتياحه لتكلل جهود املركز بالنجاح ،سيام
ان تلك اجلهود سامهت يف انتشال العديد
من اليافعني من واق��ع قلق ك��اد ان يطيح
بمستقبلهم ويكبد ذوهيم العديد من املعاناة

اخلطرية.
واالش���ك���ال���ي���ات
فقد نجح املركز يف اع��ادة تأهيل العديد
م��ن اليافعني بعد ان ك��ان��وا ع�لى وشك
االنحراف والضياع بسبب عدة عوامل،

تقف يف طليعتها النشأة املضطربة والعوامل
االجتامعية املحيطة اىل جانب االوض��اع
االقتصادية لذوهيم.
يقول الربيعي« ،جند املركز بكافة اعضائه يف
سبيل هدف انساين بحت يسعى اىل انتشال
بعض اليافعني من خطر الضياع» .مشريا،
إىل «دع��م االم��ان��ة العامة متمثلة بسامحة
املتويل الرشعي عبد املهدي الكربالئي كان
خري دعم وحافز جلهودنا».
وتفيد تقارير حقوقية لبعض املنظامت
الناشطة ان رشحي��ة اليافعني يف العراق
تشهد اضطرابا غري مسبوق اثر التداعيات
االجتامعية العاصفة بالبالد ،م��ؤرشة عىل
ارتفاع يف نسب التحلل االرسي والعزوف
عن الدراسة اىل جانب معدالت مرتفعة يف
اجلرائم التي يرتكبها اليافعون.
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تنبهت
هلذا االمر منذ سنوات مما دفعها اىل تأسيس
ه��ذا امل��رك��ز اهل���ادف اىل رع��اي��ة الشباب،
مستشهد ًا ّ
ب��أن «ب��رام��ج امل��رك��ز اعتمدت
اساليب النزول اىل امليدان وعدم االكتفاء
بالتنظري واالرشاد عن بعد».
وينظم مركز رعاية الشباب بشكل دوري
ضمن أجندة برنامج صناع احلياة الدورات
املهنية التي تع ّلم الشباب مهنة ،كدورة تعليم
احلالقة والتأسيسات الكهربائية فض ً
ال عن
دورة تنصيب النانو ستيشن والتصوير
الفوتوغرايف واخلياطة.
وتوفر األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
كافة مستلزمات نجاح الربنامج من خالل
تأمني التكاليف املادية للنشاطات والدورات
من جهة ،واهلدايا واملنح التي يناهلا اليافعون
من جهة أخرى.
ويذكر الربيعي ان الربنامج حفز املشاركني

ع�لى التنافس يف نيل اع�لى ال��درج��ات يف
ال��دورات التدريبية عرب ختصيص مكافآت
عينية وم��ادي��ة سامهت بشكل غري مبارش
يف تغيري نظرة اليافعني اىل املجتمع أوال
ومسؤولياهتم الشخصية ثانيا.
فيشريّ ،
بأن «أكثر من  60باملائة ممن انخرطوا
يف دوراتنا باتوا نامذج ناجحة يقتدى هبم من
اقراهنم ونظرائهم اليافعني».
بدوره ..اتقن حممد عبد اهلل معارج التصوير
حمببة له ،بعد
الفوتوغرايف متخذ ًا منها مهنة ّ
ان اشرتك بدورات املركز فيقول« :اشرتكت
يف دورة التصوير الفوتوغرايف بدعوة من
أحد أصدقائي الذي حفزين عىل املشاركة».
ويضيف« ،حققت يل هذه الدورة قفزة نوعية
السيام أنني كنت راغب ًا يف اتقان التصوير
كهواية أو ًال ومهنة ثاني ًا»ّ .
موضح ًا« ،يعود
الفضل اىل املركز يف كوين احرتف التصوير».
وبحسب م��ع��ارج ،فانه نجح يف ترويج
الكتب والقرطاسية من خالل اإلعالنات
املصورة لصالح املكتبة التي بات يعمل هبا،
مضيف ًا« ،أصبحت اح�ترف كيفية التقاط
الصور بشكل فني يثري انظار املارة».
يف حني يعزو الشاب سجاد عيل اىل دورة
خاصة بفن احل�لاق��ة الرجالية متكنه من
احرتاف مهنة توفر له مصدر ًا ثابت ًا للرزق
يعينه عىل تأمني مصاريف الدراسة ،فيقول:
«مشاركتي يف دورة احل�لاق��ة ح ّققت يل
طموحي بامتالك صالون خاص يب» ،مبينا،
«اصبحت صاحب مهارة وخ�برة يف جمال
احلالقة عىل الرغم من انني الزلت طالب
مدرسة وبحاجة اىل املرصوف اليومي».
ويضيف« ،الدورة التدريبية التي وفرها يل
مركز رعاية الشباب سامهت يف تعليمي
 %75من قواعد مهنة احلالقة».
برنامج صناعة احلياة
برنامج صناعة احل��ي��اة ،اخ��ذ ع�لى عاتقه
البحث واالستقصاء عن اليافعني الذين
فقدوا االهتامم املطلوب والعناية اخلاصة
مما تسبب بشعورهم بالفراغ االجتامعي
والتشتت الفكري.
ويبادر اعضاء مركز رعاية الشباب اىل زيارة
االماكن التي يرتادها اليافعون كاملقاهي
وصاالت االلعاب االلكرتونية والساحات
ال��ري��اض��ي��ة بشكل دوري للتواصل مع
اليافعني والشباب بشكل مبارش.
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العتبة الحسينية تنجح في معالجة اضطرابات أطفال التوحد

وتحتفل بتخرج ( )38طفل وتأهيلهم الى المدراس األكاديمية
االحرار :حسين نصر  -تصوير  :حسن خليفة

احتفل معهد االمام احلسني (عليه السالم)
لرعاية التوحد التابع للعبة احلسينية
املقدسة بتخرج الدورة السادسة من اطفال
التوحد وتأهيلهم اىل املدارس األكاديمية
عىل قاعة خاتم االنبياء (صل اهلل عليه واله
وسلم) يف الصحن احلسيني الرشيف،
وسط حضور شخصيات دينية وأكاديمية
واعالمية.
التوحد هو جمموعة من االضطرابات التي
تتعلق بالتطور والنمو وتظهر أعراضه
يف سن الرضاعة ل��دى الطفل و ُيمكن
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تشخصيه يف سن الثالث سنوات غالب ًا
وما يميز هذا االضطراب أن الطفل يكون
لديه مشاكل يف التواصل مع املحيطني
به س��واء بالكالم أو بالسلوك أو كليهام
وختتلف درجات التوحد من طفل آلخر
فاألعراض والعالمات ومدى خطورهتا
يتفاوت من حالة ألخرى
مراكز «التوحد» التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة سجلت نجاح ًا باهر ًا يف معاجلة
اضطرابات التوحد الشديدة لدى األطفال
يف عدد من حمافظات العراق وتأهيلهم اىل

الدراسة األكاديمية ويعد التوحد من اعقد
األمراض النفسية التي تصيب األطفال مما
يتطلب أساليب معاجلة ختصصية دقيقة
للتعايف من ه��ذا االض��ط��راب من خالل
ال��ق��رآن الكريم وط��رق العالج النفيس
املتطورة .
وق��ال عيل السلطاين معاون رئيس قسم
التنسيق والتأهيل ال�ترب��وي يف العتبة
احلسينية املقدسة «بتوجيه املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي لرعاية رشحية اطفال
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التوحد و تأسيس معاهد متخصصة عىل
مستوى عال من كفائه لرعاية وتأهيل
االطفال عرب بربامج تأهيلية خاصة وخطط
علمية وفق ما توصل له العلم احلديث .
ويضيف السلطاين» ان معهد االم��ام
احلسني عليه السالم لرعاية وتأهيل اطفال
التوحد واح��د من ( )10معاهد تابعة
للعتبة احلسينية املقدسة والذي بلغ عدد
االطفال املسجلني يف مجيع املعاهد ()620
طفل متخصصة يف جمال طيف االطفال
التوحد يف الفرات االوسط واملحافظات
اجلنوبية ،مبينا» تم االستعانة بكوادر
تدريبية متخصصة من دول��ة متقدمة يف
عالج اضطراب التوحد ملواكبة التطور يف
كيفية التعامل مع االطفال وختفيف توحد

االطفال الشديد مضيفا» ختضع كوادر
معاهد بشكل دوري اىل دورات ختصصية
لرفع مستوى القدرات التدريبية.
مشريا اىل الرؤية املستقبلية لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ان ختضع كوادرنا
اىل دورات لرفع ال��ق��درات التدريبية
وبأرشاف كادر من احدى الدول املتقدمة
يف عالج االطفال التوحد لغرض وضع
خطة مركزية لتدريب الكوادر وتأهيل
االطفال بام يوازي البلدان املجاورة للعراق
 ،باإلضافة اىل انجاز مرشوع معهد االمام
احلسني عليه السالم لرعاية اطفال التوحد
عىل طريق ( كربالء – بغداد ) ووصلت
نسبة االنجاز اىل مراحل متقدمة .
فيام بينت زهراء زويني مدير معهد االمام
احلسني عليه السالم لرعاية اطفال التوحد
يف كربالء املقدسة « ان االطفال الذين تم
خترجهم اليوم جاء بعد ثالث سنوات من
العمل والتدريب من قبل الكوادر العاملة
يف املعهد وتأهيلهم للدخول يف املدارس
االكاديمية مشرية اىل ان الدفعة السادسة
تتضمن االطفال الذين ترتاوح اعامرهم ما
بني (  ) 9 - 4سنوات ومن مجيع مناطق
كربالء املقدسة .

وتضيف» ان حاالت التوحد خمتلف عند
االطفال التوحد املتخرجني منهم الشديد
واملتوسط والبسيط ولقد متت معاجلتهم
عن طريق برامج مقننة معرتف هبا من قبل
منظمة الصحة العاملية مع مراعاة عائلة
الطفل للرشوط املوضوعة من قبل املعهد
وامهها االبتعاد عن االجهزة االلكرتونية .
من جهته ق��ال ف��راس حمسن وال��د احد
االطفال الذين تم تأهيلهم اىل املدارس
األكاديمية « ان اهم احلاالت املهمة التي
تغريت يف سلوكيات ابني الترصفات
االجتامعية وتفاعل اكثر مع الناس
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مقاالت

00
حيدرعاشور

الى روح الشهيد البطل (محمد عاصي حسن حسين)

حيدرعاشور

الخمسيني الذي نال شرف الشهادة مبتسما
اقسم ان يقاتل غربان وج��رذان وكالب
العامل من املتوحشني القادمني من جحور
اخلطيئة األوىل ،واخل��ي��ان��ة التي تبعتها
النكث بالعهود .جيرون وراءه��م الدمار
والذعر والفوىض الئذين بام م ّنت عليهم
كتب امللعونني بأوهام اسرتجاع اخلالفة
الدموية..
اندفع»حممد عايص» جزعا مع صيحة النداء
املدوية ،الصيحة التي وقف العامل عندها
حائرا متكرسا مصابا باخلرس .وتبدل كل
يشء برسعة مباغتة ،بمعركة دامية هلعت
عني (داعش) فطردوا بعد ان قطف لواء
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عيل االكرب ال��رؤوس العفنة التي جترأت
عىل اغتصاب االرض وال ِ��ع��رض ..وقد
شهدت املعركة بسالة املغوار اخلمسيني
القادم من قرنة البرصة ،وهو يصول يف
سامراء وتكريت والدور وجرف الصخر
والعلم وبلد ويثرب ومكيشيفه وسبع
الدجيل وعامرية الفلوجة .كان مقاتال
رشسا ضد التكفريين ،رحوما ودودا مع
زمالئه املجاهدين .وك��ان من االوائ��ل
الذين ح��رروا ج��رف الصخر ومسكوا
االرض واطلقوا عليها جرف النرص.
كان يشد اهلمم بقوله للمقاتلني والبنائه

واصدقائه  :العراق بلد االحرار وموطن
االنبياء واالوصياء امانة يف اعناقنا ان ال
يكون فيه ظ��امل او مغتصب ،وال مكان
لفئران الليل الغريبة فيه ..من بيتي سمعت
املرجعية الدينية العليا تبحث عن ابنائها
اخللص االقوياء امليامني ،فرتكت عائلتي
املتكونة من اح��د عرش شخصا ،النني
مؤمن ان املرجعية تعلم ما جي��ري عىل
االرض وم��دى اخلطورة التي اجتاحت
البالد ،وم��ا سعت اليه ك��ان ايقاف املد
التكفريي االرهايب الذي جاء عىل شكل
اش��ب��اح م��ت��واري��ة يف اح��ض��ان احل��واض��ن

شهداؤنا

املعادية للمذهب والعقيدة..
وم��ن انتصار اىل اخ��ر ك��ان «حم��م��د» يف
طليعة امل��ق��ات��ل�ين ،حيلم ان ي��ك��ون مع
انصار احلسني(عليه السالم) ،وحيلم ان
خيلفه اوالد ُه يف اجلهاد ،وي��ويص االهل
واالص��دق��اء ،عندما يايت شهيدا الترموا
العيارات النارية واشكلهم ذمة ان يتربعوا
هبا للحشد الشعبي املقدس ،فكل رصاصة
جيب ان خترتق الكالب املسعورة املوجهة
بعوي النواصب من االثرياء تساندهم
فئران الصحراء وثعالب وذئاب السياسات
بام تسمى بالعاملية.
و ّدع «حممد ع��ايص» أه��ل��ه ،واص��دق��اءه
واحبابه يف قرنة البرصة حمل سكناه ،وقد
بشرّ نفسه يف االستشهاد يف اعنف معركة
سيخوضها احلشد الشعبي بكافة قطعاته
لتحرير حمافظة صالح الدين ونواحيها
واقضيتها ،وحصل من اجلميع عىل براءة
ذمة ،فكان كل من يلقاه يبكي وكأنه فعال
سيستشهد ،وهذا الفقدان لشخص حيمل
صفات االنسانية والروح االمامية وغرية
الوطنية جدير ان تبكى عليه بدل الدموع
دما ،فمنطقة القرنة خرجت برمتها تودعه
ال��وداع االخ�ير .هذا يطلب ان يدعو له
اهلل ان جيمعه مع اصحاب احلسني وذاك
يتوسل به ان يذكره يف حلظات االستشهاد
عسى اهلل ان يغفر له ذنوبه.
اما هو بوجهه الباسم املمتلئ بالبشارة،
املشع بنور االي�مان ك��ان ي��ويص بالعراق
والدين والعرض ،بمواصلة اجلهاد واطاعة
املرجعية وما يقوله املرجع السيستاين ال

نقاش فيه فهو من اهلل.
محل يف قلبه وجع الفراق ،ولكن محل يف
ساعده السالح ب�شرف وص��ال معركته
االخ��ي�رة ،بشجاعة وب��س��ال��ة ورج��ول��ة
برصاوية حامية الوطيس ،مجع يف آن واحد
القلب احلديدي الذي يقتل غربان وفئران
الدواعش ،ويساعد االطفال والشيوخ
والنساء وخي�لي جرحى احلشد .شهامته
البرصاوية ترافقه اينام ح��ل .ك��ان حني
تتحرر االرض ،وتنقذ العوائل املضغوط
عليها من (داع��ش) ،هيتم بانسانيته بكل
عراقي ويمسح الغبار عن وجوه الشيوخ
ويسقي االطفال جرعات املياه ،ويسرت
النساء بام جتود به نفسه.
ويف غ��ب��ش ذل���ك ال���ي���وم / ٧ / ١٥
 ٢٠١٥البارد ،وبعد االنتهاء من فريضة
الصباح،جاءت االوام��ر لقيادة لواء عيل
االك�بر القتايل ان خت��وض معركة حترير
قضاء بيجي يف ص�لاح ال��دي��ن ،هتللت
وج��وه املجاهدين ،بعد انتظار طويل
وثقيل يف سواتر الصد ،بعد حتريرهم
مناطق يصعب الدخول اليها من وحشية
ورشاسة اصحاب الرايات السود .فخرب
اهلجوم جعل اصواهتم تنطلق نحو عنان
السامء حتى رجت اركان املكان ..بـ(لبيك
يا حسني).
وحم��م��د ع���ايص ق���ام واغ��ت��س��ل وتعطر
وسجد يشكر اهلل بصوت ه��ادئ عميق
يئن او يبكي :يا اهلل أعني واشحن روحي
بالصرب .ايقظ صوت املجاهدين املمزوج
ب��ص��وت ال��رص��اص ،روح���ه املطمئنة،

أيقظها من حلم حلظة استغرقت العمر
كله ،فعائلته حرضته ف��ردا ..ف��ردا كأنه
يقبلهم قبلة الوداع..وانصعق هناره بوابل
ّ
من الرصاص وهو حيتضن سالحه الذي
ت��درب عىل استخدامه بشكل ح��ريف يف
ميدان القتال ،ومهته تزداد يقينا ال مثيل
هلا وهو يتقدم مع التشكيل بدقة وحذر.
مهمته التي اوكلت اليه هي تفتيش الطرق
والبيوت ،كانت روح��ه تسابق الوقت
وال��زم��ن ،متناسيا كل الصعوبات التي
تعيق مهمته مع املجاهدين ..ك��ان كلام
تثبط عزيمتهم ،يبث يف روحهم قوة اهلمة
يف ذك��ر احلسني(عليه السالم) واوالده
وان��ص��اره يف رم��ض��اء ك��رب�لاء .مالذهم
واهب القوة رب الساموات واالرضيني...
هبطت امطار خفيفة متواصلة مل تنقطع
خ�لال مسريهم اجلهادي ومل تثنهم عن
احليطة واحل���ذر دؤوب�ي�ن يف مهمتهم..
املفاجأة هي انقاذ طفل خرج عىل حني غرة
من بيوتات بيجي..مل يصغ «حممد عايص»
اىل النداء العلني بل صغى بكل جوارحه
اىل النداء اخلفي يدعوه اىل الشهادة بانقاذ
طفل ،ما ان حت��رك باجتاهه حتى التهب
البيت من الداخل بانفجار عنيف اكل كل
من حوله وترضج حممد بالدماء واختلط
دمه الطاهر برذاذ املطر ،مل يستطع احد ان
ينقذه فكانت كلامته االخرية لرفاق اجلهاد
اوصيكم بالعراق والتزموا بوصايا االمام
السيستاين ،وانرصوا الدين واملذهب حتى
تكونوا من انصار احلسني(عليه السالم)..
فاضت روحه اىل بارئها ووجهه مبتسم.

بطاقة الشهيد من شعبة رعاية الجرحى والشهداء في العتبة الحسينية المقدسة
الشهيد محمد عاصي حسن حسين
مكان وتاريخ الوالدة  :البصرة – قضاء القرنة -١٩٦٨ -
التحصيل الدراسي  :كاسب
الحالة االجتماعية  :متزوج وله عائلة من احد عشر شخصا
تاريخ وقاطع االستشهاد  ٢٠١٥ / ٧ / ١٥ :صالح الدين – بيجي
ابطال اللواء الحادي عشر علي االكبر القتالي
Ahrarweekly

35

الذنْ ِب
اب تَ ْع ِج ِيل ُع ُقوبَ ِة َّ
بَ ُ

من حكم االمام الحسن عليه السالم

هذه مجموعة اخترناها من كتاب كشف الغمة في معرفة االئمة عليهم السالم
لعلي بن ابي الفتح االردبيلي
قال االمام احلسن عليه السالم علم الناس وتعلم علم غريك فتكون قد تقنت علمك وعلمت ما مل تعلم.
وسئل عليه السالم عن الصمت فقال هو سرت الغي وزين العرض وفاعله
يف راحة وجليسه امن.
وقال عليه السالم هالك الناس يف ثالث الكرب واحلرص واحلسد فالكرب
هالك الدين وبه لعن إبليس واحلرص عدو النفس وبه اخرج آدم من اجلنة
واحلسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل.
وقال عليه السالم ال تأت رجال إال ان ترجو نواله وختاف يده أو تستفيد
من علمه أو ترجو بركة دعائه أو تصل رمحا بينك وبينه.
وقال عليه السالم دخلت عىل أمري املؤمنني وهو جيود بنفسه ملا رضبه ابن ملجم فجزعت لذلك فقال يل
أجتزع فقلت وكيف ال أجزع وأنا أراك عىل حالك هذه فقال أال أعلمك خصاال أربع ان أنت حفظتهن
نلت هبن النجاة وان أنت ضيعتهن فاتك الداران يا بنى ال غنى أكرب من العقل وال فقر مثل اجلهل وال
وحشة أشد من العجب وال عيش ألذ من حسن اخللق فهذه سمعت عن احلسن يروهيا عن أبيه عليهام
السالم فاروها ان شئت يف مناقبه أو مناقب أبيه صىل اهلل عليهام.
وقال عليه السالم ما رأيت ظاملا أشبه بمظلوم من حاسد وقال اجعل
ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما مل خيطر ببالك واعلم أن مروة القناعة والرضا أكثر من مروة
اإلعطاء ومتام الصنيعة خري من ابتدائها وسئل عن العقوق فقال أن حترمهام وهتجرمها وروى أن أباه عليا
عليه السالم قال له قم فاخطب ألسمع كالمك فقام فقال احلمد هلل الذي من تكلم سمع كالمه ومن
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سكت علم ما يف نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده أما بعد فان القبور حملتنا والقيامة
موعدنا واهلل عارضنا ان عليا باب من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا فقام إليه عيل عليه
السالم فالتزمه فقال بأيب أنت وأمي ذرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم.
ومن كالمه عليه السالم يا ابن آدم عف عن حمارم اهلل تكن عابدا وارض
بام قسم اهلل سبحانه تكن غنيا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلام وصاحب الناس بمثل ما حتب أن
يصاحبوك به تكن عدال انه كان بني أيديكم أقوام جيمعون كثريا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا أصبح
مجعهم بورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا يا ابن آدم إنك مل تزل يف هدم عمرك منذ سقطت من بطن
أمك فخذمها يف يديك ملا بني يديك فان املؤمن يتزود والكافر يتمتع وكان عليه السالم يتلو بعد هذه
املوعظة وتزودوا فان خري الزاد التقوى .
ومن كالمه عليه السالم ان هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور فليجل جال بضوئه وليلجم
الصفة قلبه فان التفكري حياة القلب البصري كام يمشى املستنري يف الظلامت بالنور واعتل عىل بالبرصة
فخرج احلسن عليه السالم يوم اجلمعة وصىل الغداة بالناس ومحد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل نبيه وقال
إن اهلل مل يبعث نبيا إال اختاره نفسا ورهطا وبيتا والذي بعث حممدا باحلق ال ينقص أحد من حقنا إال
نقصه اهلل من عمله وال تكون علينا دولة إال كانت لنا عاقبة ولتعلمن نبأه بعد حني وملا خرج حوثرة
األسدي عىل معاوية وجه معاوية إىل احلسن يسأله ان يكون هو املتويل لقتاله فقال واهلل لقد كففت عنك
حلقن دماء املسلمني وما أحسب ذلك يسعني أن أقاتل عنك قوما أنت واهلل أوىل بقتايل منهم وملا قدم
معاوية املدينة صعد املنرب فخطب ونال من عيل عليه السالم فقام احلسن عليه السالم فحمد اهلل وأثنى
عليه ثم قال إن اهلل مل يبعث نبيا إال جعل له عدوا من املجرمني قال اهلل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
من املجرمني فأنا ابن عيل وأنت ابن صخر وأمك هند وأمي فاطمة وجدتك فتيلة وجديت خدجية فلعن
اهلل أألمنا حسبا وأمخلنا ذكرا وأعظمنا كفرا وأشدنا نفاقا فصاح أهل املسجد آمني آمني فقطع معاوية
خطبته ودخل منزله.
وقيل له عليه السالم فيك عظمة قال ال بل يف عزة قال اهلل تعاىل وهلل
العزة ولرسوله وللمؤمنني .
وقال عليه السالم من بدأ بالكالم قبل السالم فال جتيبوه .
وقال عليه السالم حسن السؤال نصف العلم .
وسئل عليه السالم عن البخل فقال هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما
أمسكه رشفا.
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كاتب وكتاب
من إصدارات
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ....
ق���راءة موج���زة في س���يرة أم
المؤمنين أم سلمة(رض)
بقلم :الدكتور حسين علي الشرهاني

من مقدمة الكتاب:
سعى الباحثون بمختلف انتامءاهتم إىل الكتابة
عن اإلسالم يف بداياته ،وتناولوا مواضيع شتى
بحسب اهتامماهتم ،وكان للجانب االجتامعي
نصيب كبري من هذه الكتابات ،ملا له من أمهية
لكن
يف نجاح الدعوة اإلسالمية وانتشارهاّ ،
هذا ال يعني أنهّ م غطوا ّ
كل املواضيع املتعلقة
هبذا اجلانب ،لذلك اخرتنا موضوعة بسيطة فيه
وركزنا بحثنا فيها ،وهذه املوضوعة هي أثراملرأة
املسلمة يف الدعوة اإلسالمية ومواقفها عند
قيام الدعوة ،وركزنا عىل صناعة اإلسالم هلذه
املرأة والكيفية التي فتق فيها مواهبها وصقل
شخصيتها وأخرجها من ظلامت اجلاهلية إىل
ن��ور اإلس�لام ،فأنتج عاملة وجماهدة وعاملة
ومربية وغري ذل��ك ،فكانت ك��األرض البكر
اخلصبة إذا اع ُتني هبا أنبتت أحسن نبت .ويف
بحثنا هذا حاولنا أن نتناول جانب ًا من التغيري
الذي أحدثه اإلسالم ،فاخرتنا امرأة ودرسنا
سريهتا دراس��ة موجزة ،وكان سبب اختيارنا
هلذه املرأة ليس لكوهنا امرأة مسلمة فقط ،أو
ألنهّ ا ترشفت بالزواج من رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) مع ما هلذا األمر من أمهية ،بل
Ahrarweekly

38

ألنهّ ا كانت امرأة عاقلة لبيبة ذات آراء متوازنة
وعقل َّ
منظم ،وهي قوية إىل درجة استعدادها
ْ
أن تضحي بكل يشء من أج��ل ما آمنت به
العز
من مبادئ وضعتها ثورة التغيري ،فرتكت ّ
واجلاه والقبيلة القوية التي تنتسب إليها لتهاجر
مع زوجها ،وتلتحق بركب الثوار الذين فروا
بدينهم إىل احلبشة ،ثم ترجع وتنال صنوف
العذاب ،ويكون قرارها ْ
أن هتاجر مرة ُأخرى
إىل يثرب فتكون أول امرأة مهاجرة إىل يثرب
بمفردها ومعها ولدها الصغري قاطع ًة مسافات
طويلة لتصل إىل حيث يكون ملبادئ الثورة ٌ
جمال
وحرية للحركة.
وعىل ما تقدم نجد َّ
أن املرأة موضوع البحث
أن تسلط عليها أقالم الباحثني ْ
تستحق ْ
وأن
ي�برز دوره���ا ،الس��ي�ما أنهّ ���ا مل تنصف وتنال
استحقاقها من البحث العلمي ،عىل الرغم من
ّ
أن كتب الرتاث اإلسالمي حفظت هلا كثري ًا من
الروايات واألحاديث النبوية التي نقلتها عن
الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،وذلك
بعد أن تزوجها عىل أثر استشهاد زوجها يف
معركة ُأحد ،حتى أنّك ال تكاد تفتح كتاب ًا من
كتب احلديث أو التفسري أو الفقه من دون ْ
أن

جتدها قد روت قس ًام كبري ًا من األحاديث
املوجودة فيه ،وهذا ينقلنا إىل جانب آخر
من شخصية هذه املرأة .وحتى بعد وفاة
الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) مل تكن
ُأ ّم سلمة امرأة هامشية بل كانت فاعلة يف
جمتمعها بالقدر الذي تستطيعه من أجل
احلفاظ عىل ثامر ثورة التغيري ،فوقفت طيلة
حياهتا التي امتدت ما يقارب نصف قرن
بعد الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
مع احلق .
ُ
وانتهت حياة السيدة أ ّم سلمة بعد ْ
أن
شهدت أبشع جريمة ارتكبها طلقاء
ُ
األ َّم���ة وأع���داء اإلس�لام واملتمثلة بقتل
اإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل بيته
وسبي نسائه وأطفاله والتمثيل بجسده،
يف معركة جتسدت فيها البطولة من جانب
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) والذين
معه ،ويف اجلانب اآلخر برزت ُّ
كل صور
الوحشية واهلمجية واإلج���رام ،وك� ّ
�أن
ه��ذه امل��رأة كانت شاهدة عىل التاريخ،
فهي التي شهدت بناء دولة اإلسالم منذ
البدايات ُ
األوىل ،ورأت كيف ُبنيت دولة
اإلسالم وتوسعت حتى صارت دولة اهلل
يف األرض ،ثم طالت هبا السنون لرتى
انقالب الكفر عىل هذه الدولة وحماولة
القضاء عىل ما قدمه اإلسالم لإلنسانية،
فذهبت إىل رهب��ا شاهدة عىل ما حدث
راضية مرضية.
وعىل الرغم من ّ
أن بحثنا هذا كان خمترص ًا
ويعرتيه الكثري من النقص لك ّنه يبقى
حماولة للتعرف عىل أثر السيدة ُأ ّم سلمة
(ريض اهلل عنها) يف دولة اإلسالم ،وهو

ال خيلو من فائدة إذ ح��اول البحث ْ
أن
يتسلسل يف ع��رض حياهتا وأث��ره��ا يف
اإلس�لام منذ دخوهلا فيه وحتى وفاهتا.
ومل نقسم البحث إىل فصول بل فضلنا ْ
أن
يكون موضوع ًا واحد ًا متص ً
ال ،تناول يف
البداية نسب السيدة ُأ ّم سلمة أي العشرية
القرشية التي انحدرت منها وعالقة هذه
العشرية ببني هاشم من حيث القرابة،
وعدد أبنائها ومآثرهم يف اجلاهلية ،وأثرهم
يف أحداث مكة قبل البعثة ،ومصادر القوة
املالية التي ميزهتم عن غريهم وأثر هذه
القوة عىل وجودهم االجتامعي والسيايس
يف مكة ،ثم انتقل البحث للتعرف عىل
ُأرسة ُأ ّم سلمة القريبة ،وصلة القرابة التي
تربطها مع الرسول (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ،وموقفها من الدعوة اإلسالمية،
ثم ح��اول الباحث حتديد تاريخ والدة
السيدة ُأ ّم سلمة من خالل الروايات التي
بينت مقدار عمرها وسنة وفاهتا ،ثم تطرق
إلسالمها وهجرهتا إىل احلبشة وعودهتا
إىل مكة مع زوجها عبد اهلل بن عبد األسد
«أبو سلمة » ،ثم هجرهتا إىل املدينة وحجم
املعاناة التي تعرضت هلا يف هذه اهلجرة إذ
ضيقت عليها قريش وفرقت بينها وبني
زوجها وابنها ،ثم حاول الباحث حتديد
تواريخ والدة أبنائها .ثم انتقل الباحث
مع السيدة ُأ ّم سلمة وعائلتها إىل املدينة
حيث تأسيس دول��ة اإلس�ل�ام ،فتناول
املكان الذي نزلوا فيه وحياهتم يف املجتمع
اجل��دي��د ،وأث��ره��م يف بناء ه��ذه الدولة
ومشاركتهم يف معاركها ،واستشهاد أيب
سلمة يف إحدى هذه املعارك ،وحال ُأ ّم

سلمة بعد استشهاده .وبعد ذلك تناول
الباحث أه��م مرحلة يف حياة ُأ ّم سلمة
وهي زواجها من الرسول (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) وانتقاهلا إىل بيته وعالقتها
مع أزواجه ومشاركتها له يف معاركه التي
خاضها يف سبيل بناء دولة اإلسالم.
وكانت هناية البحث قد ركزت عىل أثر أ ّمُ
مر هبا املسلمون
سلمة يف األحداث التي ّ
يف صدر اإلس�لام ابتدا ًء بوفاة الرسول
(ص�لى اهلل عليه وآل��ه وس��ل��م) وانتها ًء
باستشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم).
ومن املفيد القول ّ
إن البحث كان مقترصا
عىل اإليفاء بجزء مهم وأسايس من حياة
ُأ ّم سلمة وهو روايتها للحديث والتفسري،
إذ عرف عن ُأ ّم سلمة كثرة الرواية وذلك
كان ناجت ًا من املدة التي قضتها مع رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وصلتها
الوثيقة به ،ألنهّ ��ا كانت دائ� ً
ما خترج معه
يف سفراته ،واح�ترام الرسول (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) هلا وآلرائها ،وهذا ما
سنالحظه يف طيات البحث ،كذلك فإنهّ ا
عاشت فرتة طويلة بعد رسول اهلل (صىل
مر هبا
اهلل عليه وآله وسلم) وهذه الفرتة ّ
املسلمون بتحديات كثرية لذلك كانوا
يلجأون إىل األشخاص الذين عاشوا مع
الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) من
أجل سامع األحاديث منهم ،وهذا النقص
سببه ّ
أن هذه األحاديث كثرية ومنترشة يف
عرشات املجلدات يصعب مجعها يف بحث
مقتضب كهذا ،بل حيتاج إىل بحث مستقل
لتناول األثر الديني الذي تركته.

Ahrarweekly

39

محـــور التأريـــخ
ُ
َت ِع َب الزمانُ وما ُ
ري
تزال ت�س ُ
فتجا َذ َب َ
تك من الدُ هو ِر ُدهو ُر
م�ساحة نظرتي
رب من
ِ
ما زلتَ �أك َ
يا �س ّيدي ف ِل َكي � َ
أراك �أدو ُر
ا�سما�ؤنا �صارت َتدلُّ على ا�سمه
ني يف �أ�سما ِئنا حمفو ُر
فح�س ُ
ُ
أر�ضه
�آبا ُر نو ٍر حو َلهُ يف � ِ
حج ٌر َ
ال�ضريح النو ُر
حول
ُم َت ِّ
ِ

وك�أنَّ َ
�شكل الزائرينَ ُقبو ُر
الرتاب بكى عليه بقرب ِه
حتى
ُ

قتلوا الغيو َر � َ
أخاك وهو ليو ِمنا

ري
نكر ونك ُ
حتى ليبكي ُم ٌ
ُ
مل ُقر َبهُ
ومتر �
أر�صفة العوا ِ
ُّ

ني وج�سمهُ تنّو ُر
ال ي�ستك ُ
َ
ت�سمع �صو َتهُ
�صاح
ذاك الذي لو َ
ُ

ُ
واق ٌف
فالليل يف �أق�صى املدينة ِ
ُم َتخفّي ًا ي�أتي لهُ ويزو ُر
وجتيئهُ الز ّوا ُر �..أنقى زا ِئ ٍر
ني ُ�شعو ُر
َم ْن َج َّر ُه نح َو احل�س ِ
ب�ضريحه وك�أنَّهُ
ُمت�أ ِم ٌل
ِ

الإ�صبع املوجو ُد واملبتو ُر
قلبه
والنهر يدعو َر ّبــهُ يف ِ
ُ

Ahrarweekly

رب َك ُ
ُّ
لن
حيث ْ
وتظل �سهران ًا بق ِ
َ
قلتيك ن�شو ُر
فيفتح ُم
تغفو
ُ

الرتاب بكتْ عليه �صخو ُر
وم َع
ِ
ني خُ ِّ
ني املي ّت َ
واحلزنُ ب َ
م ِي ٌم

إليه من ُط ُر ِق ال�سماءِ ُمرو ُر
و� ِ
عاء ُه ما ه َّمها
رفعت يدا ُه ُد َ

ري
َم�سجونُ
ينظر للطيو ِر تط ُ
ُ
خارج َ�صح ِن ِه
النا�س
وتنا ُم ُك ُّل
ِ
َ
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�أحمد وحيد ال�سليطي

ا ْذ كيف يدعو َر َّبهَ امل�أ�سو ُر
املمات ُّ
روح َك دا ِئم ًا
رغم
ِ
َ
تظل ُ
يف ج�سم َِك املن�صو ِر يا من�صو ُر

وك�أنَّهُ يو َم القيامة �صــو ُر
ْ
ِّ
ظهر َك وحدَ ُه
ينك�سر يف
مل
الطف ُ
ْ
ُّ
ظهرها مك�سو ُر
كل
ِ
اخلالئق ُ
إح�سا�سنا َ
ُ
ينقل ِق ّ�ص ًة
�
بك كانَ
ُ
الت�صوير
لي�س ينقلهُ لنا
ما َ
ُ
ِم ْن �أنَّ �صو َت َك ما ُ
يزال ُمقا ِت ًال
ومن
ِ
احلروف �سيبد�أُ التحرير ُ

د� .أبو فرا�س النطايف

قم يا بُ َن َّي
ْ
اليوم عيد

قم يا ُب َن َّي اليوم عيد

الثوب اجلديد
قم والب�س
َ
به َ
مثل الطيو ِر الالهية
وامرح ِ
َ
فوق الروابي يف احلقول الزاه َية
وغردت الطيور
َ
رق�صت لك الدنيا َّ
والنـو ُر � َ
أ�شـرق يف َدمـي
وتدفقت يف القلب �أنها ُر ال�سرور
والنف�س هامت يف ب�ساتني الر�ضا
ُ
وتف َتّحت فيها الزهور
أ�شعر بالهنا
تلهو ف� ُ
أ�سر مثلك بالوجود
و� ّ
م�سرعا
تعدو ف�أعدو
ً

والعز ُم عندي كاحلديد
ما ُ
لعبة الأطفال �إال لعبتي
ُ
فرحة الأبناء �إال فرحتي
ما
�إين �أعي�ش بك الطفولة يا ُب َني
بجمـالها و�سـرورها
وبفرحة الطفل ال�سعيد
�أعدو مع الأطيار يف الوادي الن�ضري
أفراح وال َ
و� ُ
أمل املنري
أعانق ال َ
واحلب ميلأ خاطـري
ّ
ّ
ويعط ُر الدنيا ب�أنفا�س الورود
وك�أنني قد ُ
عدت طف ًال من جديد
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ٌ
تساؤالت
�أي�������������ن ال������������ق������������رارات ال�������ت�������ي ������س�����نّ�����ت ل���ن���ا
ك��������م م��������ن ������س�����ن��ي��ن ق��������د م�����������ض�����ت وت�������ع�������ددت
ٌ
ك�������اف�������ل
�إذ ي���������دع���������ي ه�������������ذا ب�����������أن����������ه
�أخ���������������ذوا ع�����ل�����ى ه���������ذا ال�����������س�����ي�����اق حل���ي���ن���م���ا
)�أم����������ا ع������ن ال�����ت������أج�����ي�����ل (ق��������د ب����ل����غ ال�����زب�����ا
وك��������م اع����ت���������ص����ام ق������د ج��������رى ع���ب��ر ال���ف�������ض���ا
�����ش����ب����ع����ان����ه����م ي������ه������وى امل�������زي�������د م�������ن ال���ع���ط���ا
ع��������ج��������ب ً
��������ا مل������ن������ت������ج������ع م��������ل��������ئ ب�����ال�����ه�����ن�����ا
ب���������ح ������ص�����وت�����ي ي�������ا ت�����رى
ال���������ش����ع����ب ي�����������ص�����رخ
َّ
ل��������و دام�������������ت الأي������������������ام م��������ا و������ص�����ل�����ت ل���ك���م
�أق�����������س�����م�����ت ب�����ال�����رح�����م�����ن يف ع�����م�����ق ال�������س���م���ا
اهلل م���������ا ه������������ذا ال�������ع�������ن�������اء غ������������دا ب���ن���ا
ي��������ا ������ص�����ان�����ع ال�������ت�������اري�������خ ��������ص�������رت خم�����ل�����د ًا
ل�����������والك ق�������د �أم�����������س�����ى ال��������ع��������راق م���ق�������س���م ً
���ا
ه��������������ذا ال������������ع������������راق وه������������������ذه ن�����ك�����ب�����ات�����ه
ل����ي���������س ال������غ������ري������ب مب�������ن �أط�������������ال ب����ق����اءه����م
ه��������ل �إنَّ يف ك�����������ش�����ف االم����������������ور خم����اف����ة
للهّ مي�������ه�������ل وه�������������و ��������ش�������اه�������د �أم���������رن���������ا
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حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

ّ
ج������������ف م�������ن�������هُ
امل������������اء
و�أظ�����������������ن ِح�������ب������را
ُ
وف������������اء
ف�������ال�������وع�������د دي������������ن وال��������ع��������ط��������اء
ُ
خ�����ن�����������س�����اء
وت����������ق����������ول ت�������ل�������ك ب���������أن��������ه��������ا
ُ
أع�������������ض������اء
ا������س�����ت�����ج�����وب�����ت م��������ن ب����ي����ن����ه����م �
ُ
ج��������وف��������اء
ج�����ل�����������س�����ات�����ه�����م يف ج�����م�����ع�����ه�����ا
ُ
ال����ب���������س����ط����اء
م�������������اذا ج�����ن�����ى مم��������ا ج����������رى
ُ
�����س�����اء
وال�����������ش�����ع�����ب ت���������ش����ك����و ج������وف������ه امل�����ل������
ُ
م�����������س�����اء
وال�������������ص������ب������ح ي����ع����ق����ب����ه ب��������������ذاك
ُ
������س�����ع�����داء
م�������ا م�������ن جم�����ي�����ب ال�������������ص������وت ي�������ا
ُ
إخ���������������������اء
م�������ن�������ه�������ج و�
مل ي�������ب�������ق �إال
ٌ
ُ
ب�����ق�����اء(
��������ن
�إنّ امل������ن������ا�������ص������ب) م��������ا ل�������� ّه َّ
ُ
أ���������ش����ل���اء
م���������س����ت����ف����ح��ل�ا ً وج�����������س�����وم�����ن�����ا �
ُ
ُ
دم������������اء
ت��������غ��������ز ال����������ع����������راق
ل���������������والك مل
ُ
وال�����������ش�����ف�����ع�����اء
مل ي�����ن�����ف�����ع ال������و�������س������ط������اء
ُ
ال�����ع�����م��ل��اء
رغ���������م اخل�������ن�������اق ف�������س���ي�������س���ح���ق
ُ
ك��������ي ي����ك���������س����ب����وا �إذ �إن��������ه��������م �أُ
ج�����������������راء
ُ
ح�������دب�������اء
و�أق��������������������ول ال مل ت����ن����ق���������س����م
ُ
ي�����������ق�����������ي�����������ه...دواء
داء ال
ف������امل������ل������ك
ٌ
ُ

نس� ُ
���مو بروضت����ك..
وتمحو عنا ما يكتبه
تبصر
الزمن بال ّ
حيدرعا�شور

اجزعي يا روحي فاجلرح عميق� ،أب ِكي يا عيني ف�أالمل ال يتوقف ،وال�صمت يك ّبل الفم  ،فلم يبق �إال الدعاء واالقتداء ،
�أمامك ال�ضريح ادخله ب�سالم واجل�س عند �سر الوجود والوتر املوتور وعزيز رب العاملني ،فكل نداء يف ح�ضرته موجة ٌ
وتكلم ،كلمات �سريعة تن�ساب نحو النور لتقلع
�ضوء ،يرتك اثر ًا يف القلب ،ت�أ ّمل ذاتك فيه ،وعليه ا�سند ر�أ�سك
وكل موجة ٌ
ْ
من ج�سدك امرا�ض احلياة ،وتغ�سل قلبك من الغ�ضب واحل�سد واالنانية وحب الذات بدموع عذبة ...اب�سط جناحيك
مد حوا�سك يف �صميمه ،اخلد اىل نف�سك حتت انوار قبته ،لرت�سو روحك هنيهة يف ف�ضاءات
تكلم بال انقطاع بلغة الدعاءّ ،
ال�ضريح ،انها النظرة التي ال تنظر وتنظر ،وتعود الروح اىل حالتها االوىل خالية من ادرانها اخلبيثة ،طاهرة ممحوا
تب�صر.
عنها ما يكتبه الزمن بال ّ
منَ هنا عرفت نف�سك وحددت وجهتك ،بعد ان تطهرت و�أغْ �شيتَ ب�ضوءِ نوره بتوفيقات �إلهية ..اينما كنت �أثبت على
َ
لتلهيك عما ح�صلت عليه من جائزة ،بعد ان �آن�ستَ القبول حتت القبة .هنا عليك ان
عهدك ،فالغربان تريدك منفلت ًا،
ت�ستثمر جائزتك بالعمل ال�صحيح املجزي لقبولك يف ال�ضريح م�ؤمنا ...زائرا  ..عا�شقا .ان متحو من قلبك البغ�ضاء ومن
�ضمريك �سوء الأخالق ،حتى ي�شرق وجهك بابت�سامة االميان ،لتظهر اخالقك �شبيه بقلبك و�ضمريك.
هناك �ستب�صر احلقيقة ،وت�ستقر روحك عند موالك ،وكتابك مفتوح لتنبثق وفاء الروح والنف�س واجل�سد بقوة وتكتب
كتابك بيد قوية وقلب طاهر ،و�أنت تتح�س�س كل خيط من النور يف �صباحك احل�سيني ،ك�أنه يناديك ويعقد معك عهد
الوالء والعقيدة ،ويحيطك بالتوفيقات الكونية ،ويحميك من الرجوع اىل الظالم ..منذ الآن �س�أغ�سل كل يوم قلبي بنور
�ضريحك ،والب�س ج�سدي ثوب الطهارة والقوة خلدمتك و�أجعل روحي جاهزة للجهاد ،و�ألوذ بنف�سي لتكون كل �صباحاتها
ْعم هلل ،حتى يكرب ع�شقي فيك وان �أموت على �أدمي ترابك الطاهر.
عند الدماء الزاكيات �شاكرة َلن ِ
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حجة في ذي َ
الحجّ ة غير الغدير
كم ٍ
ُتثبت والية علي (ع)!!
سامي جواد كاظم

من املعلوم لدينا وا ُمل َس َل ْم عندنا ان قول
وفعل وتقرير املعصوم حجة وان اختلفنا
باملعصومني بعد الرسول (ص) فالذي
ساذكره يف هذا املقال هو احلجة عىل من
اوىص هبم رسول اهلل (ص) باهنم حجة،
والننا اتفقنا عىل ان رسول اهلل (ص) ال
ينطق عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى،
وب�ما ان��ه ال خ�لاف بمصدري الترشيع
كتاب اهلل وسنة نبيه ومن هنا نبدأ معهم.
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الغدير وهي واقعة خم ال يمكن انكارها
ال الوهايب وال السلفي وال احد من ابناء
العامة واملصادر ال تعد وال حتىص يف ذكر
هذه الواقعة وخطبة الرسول الكريم يف
تثبيت عيل عليه السالم بالوالية واالمامة
والوصاية واخلالفة من بعده وسنرتك هذا
االمر جانبا لنجد العناية االهلية يف جعل
اكثر من مناسبة يف هذا الشهر الفضيل
لتكون شهودا عىل تثبيت حديث الغدير.

يف االول من ذي احلجة عام  9هـ اول
شاهد عىل والية عيل عليه السالم حيث
ان يف هذا اليوم نزلت سورة براءة وقصتها
معلومة وم��ن بعث رس��ول اهلل (ص)
لغرض تبليغها الهل مكة وكيف اعرتض
اهلل عز وجل عىل هذا املبعوث وارسل
جربائيل يف مهمة ط��ارئ��ة ومستعجلة
ليقول لرسول اهلل (ص) ( ياحممد انه
ال يؤدي عنك اال انت او رجل منك )

مناسبات

ال حظوا اخلطاب يا حممد وليس رسول
اهلل او نبي اهلل الن االم��ر هام فاخلطاب
باالسم دون الصفة هو المهية االمر وبقية
القصة معروفة حيث استبدل املبعوث
بامري املؤمنني عليه السالم ( مسند امحد
 151/1وفتح الباري 242 /8ـ 239
تاريخ الطربي  383/2سنن الرتمذي
 329/4ومصادر اخرى سلفية ال يسعنا
املقام يف ذكرها ) وبعد هذا يايت من يقول
ماهو الدليل عىل والية عيل عليه السالم
اهلل يتدخل يف االمر وتسال عن الدليل حقا
ختم اهلل عىل قلوهبم.
ويف االول من ذي احلجة كذلك تقدم
الشيوخ والصحابة وكرباء القوم لطلب
يد فاطمة الزهراء عليها السالم من ابيها
فرفضهم وزوج��ه��ا ع�لي عليه السالم،
وعاتب البعض رس��ول اهلل (ص) النه
رفضهم فقال:ما انا منعتكم وزوجته بل
اهلل منعكم وزوج��ه فهبط جربائيل عليه
السالم وقال :يا حممد ان اهلل جل جالله
يقول لو مل اخلق عليا عليه السالم ملا كان
لفاطمة عليها السالم ك��فء عىل وجه
االرض ادم فمن دونه ) والمهية االمر جاء
خطاب اهلل عز وجل (يا حممد ) نفس االمر
السابق وبعد هذا يايت من يشكك ويريد
دليال ناصحا عىل والية عيل (ع) ،واحلقيقة
لدينا ان عليا زوج فاطمة عليهام السالم
وهذا ما استطاعت الوهابية اجياد خمرج
هلذا الزواج.

ويف التاسع من ذي احلجة حجة اخرى
اال وهي حادثة سد االب��واب حيث امر
رس��ول اهلل (ص) باغالق كل االب��واب
املفتوحة عىل املسجد احلرام باستثناء باب
عيل عليه السالم وهنا جاءت بلبلة البعض
فقام رسول اهلل (ص) خطيبا فقال :اما بعد
فاين امرت بسد هذه االبواب كلها اال باب
عيل عليه السالم....وهنا االمر جاء ايضا
( يا حممد ) ويف رواية اخرى موثقة لدى
كتب السلفية جاء فيها خطاب رسول اهلل
(ص) كااليت ( ان عليا مني بمنزلة هارون
من موسى فال حيل الحد ان يقرب النساء
يف مسجدي وال يبيت فيه جنبا اال عليا
وذريته فمن ساءه ذلك فها هنا ورضب
بيده نحو الشام ) ـ املصادر تذكرة اخلواص
ص ،46ال��در املنثور  314/3تاريخ
دمشق ،141/42ينابيع املودة للقندوزي.
الحظوا قول رسول اهلل (ص) عيل وذريته
أي ه��ذه املنزلة شملت ذري��ة عيل عليه
السالم ،والحظوا االشارة اىل الشام حيث
موطن معاوية موطن ترشيع سب امري
املؤمنني عليه السالم.
ويف الثامن ع�شر م��ن ذي احلجة حجة
الوداع وحديث الغدير وهو معلوم لكل
امللل ولكني اح��ب ان اضيف من باب
لطائف اهلل عز وجل من حسن الصدف ان
امري املؤمنني عليه السالم بويع له باخلالفة
بعد مقتل عثامن يف الثامن عرش من ذي
احلجة عام  35هـ.
ويف الرابع والعرشين من ذي احلجة حجة
املباهلة واملعلوم لدينا ان بعض االيات يف
القران يفرس بعضها البعض ومنها تفسري
اية التطهري باية املباهلة وقصة هذه االية
هو ملا اراد نصارى نجران مباهلة رسول
اهلل (ص) وملا راوا من خرج مع رسول اهلل

(ص) انسحبوا من املباهلة فمن خرج مع
رسول اهلل (ص) ؟ االبناء احلسن واحلسني
والنساء فاطمة ونفس النبي عيل عليهم
صلوات اهلل امجعني اىل يوم الدين ،وهنا
حاول جاهدا ابن كثري ان حيرف معنى هذه
االية ( تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا
ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني ) باهنا ال
تشمل عليا عليه السالم فخابوا وخرسوا
وثبتت هذه احلادثة يف امهات كتبهم.
ويايت من ال يروق له عيل للمفاضلة بني
عيل عليه السالم وغريه من الصحابة!!!!
ملا تويف رسول اهلل (ص) روحي له الفداء
وق��ف اخلليفة االول خطيبا قائال :من
كان يعبد حممدا فان حممدا قد مات ومن
كان يعبد اهلل فان اهلل حي ال يموت...
ختيلوا يف هذا احلديث ان هنالك من يعبد
حممدا(ص) هل قصد هذا؟ وهل يعقل
ان هنالك من يعبد حممدا (ص) ؟ كل
حادثة تكفي الثبات والية امري املؤمنني
عليه السالم فاهنا الدليل الناصع واالثبات
الرائع مع تعدد الوقائع
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سماحة آية اهلل العظمى السيد ابي الحسن االصفهاني (قدس)

الحديث عن سماحة اية اهلل العظمى السيد ابي الحسن االصفهاني قدس سره ياخذ عدة مجاالت
من حيث حياته ودراسته وتدريسه ومواقفه السياسية وعالقاته االجتماعية وكلها محطات تستحق
الوقوف عندها لكي ننهل منها الدروس العظيمة واالخالق الحميدة التي جسد فيها سماحته وصايا
االئمة عليهم السالم لشيعتهم .
جملة االحرار قامت برحلة استثنائية نحو
اصفهان مسقط راس السيد االصفهاين
لتسلط الضوء عىل جوانب معينة من حياته
تنرش الول مرة .
ب��داي��ة التقينا بسبطه السيد ع�لي متقي
احلسيني امام جامع الرسخي يف اصفهان
 ،وق��د رح��ب بنا اش��د الرتحيب وبدانا
احل��دي��ث معه ع��ن سريته اوال وع��ن ما
سمعه عن جده الن تاريخ والدت��ه بعد
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سنة من وفاة السيد االصفهاين (تويف سنة
 1365هـ)  ،فقال بداية انا مسقط رايس
النجف االرشف ابن اية اهلل السيد حممد
احلسيني الربوجني  ،غ��ادرت النجف
وانا صغري سنة  1372هـ اال اين عدت
اليها يف سنة  1390هـ وكام هو معروف
كانت دراستي يف النجف عىل يد السيد ايب
القاسم اخلوئي والسيد كاظم الربوجردي
والسيد الكواكبي قدست ارسارهم وبعد

ذلك عدت اىل اصفهان وكانت يل زيارات
متقطعة اىل النجف وكربالء .
واالن ماذا تذكر لنا ما سمعته عن السيد
االصفهاين  ،ق��ال  :حقيقة ليس لدينا
ما نضيف اىل ما كتب عنه فقد اسهب
الكثري من الكتاب يف تناول سرية حياته
واعتقد كتاب رساج املعاين فيه الكثري
من املعلومات  ،ولكني كنت اسمع من
العائبة انه كان يتجاوز او يتناسى اخطاء

مدن في الذاكرة

باعادة بنائه ابناء اخيه الذين يسكنون عىل
مسافة من القرية وقد شيد سنة 1358
هجري شميس أي ح��وال سنة 1400
هجري .
وع��ن مكان بيت السيد  ،س��ار بنا حتى
وقف عىل قطعة ارض صغري فارغة من
البناء حيث هدم الدار ورفعت االنقاض
وق��ال هنا ول��د السيد االصفهاين وهذه
الدور التي حوله اقرباؤه وجريانه والتي
اغلبها مهدمة .
سالته ملاذا مل يعد بناؤه ؟ قال الن الورثة
لدهيم مشاغلهم اخلاصة وهذه ال��دار لو
قسمت عىل الورثة فان حصصهم تكون
قليلة جدا فرتكت هكذا ،كام وان السكن
هنا ليس مثل السكن يف املدينة او عند
العتبات املقدسة .
سالته عن التمثال  ،فقال انه عرفانا هلذا
الرجل العظيم ومن انجازاته لنا انه بنى
لنا هذا اجلرس الذي عربتم عليه فقد كانت
القرية تعاين من التنقل اىل اجلهة االخرى
من النهر وقد هدم اجلرس القديم الذي
بنيناه فطلبنا من سامحته مساعدتنا بذلك
البعض ممن حواليه وال يريد احراجهم
بذكر اخطائهم  ،وعن حادثة مقتل ولده
السيد حسن ق��ال ان ما يشاع ان القتل
بسبب احلاجة املاسة للقاتل ( عيل القمي)
قد ال يكون هو السبب لربام هنالك جهات
اخرى دفعته ولكننا ال نملك دليال عىل
ذل��ك فمسالة قضاء حوائج الناس فان
السيد مل يغلق بابه بوجه احد ولكن يقال
ان القاتل الح عليه اكثر من مرة بزيادة
راتبه او منحه مساعدة اكثر من غريه ،
ولكن اهلل العامل بالدوافع .
واما ولده الثاين السيد حسني فانه تويف
قبل اربع سنوات يف طهران وكان يامل ان
يدفن يف النجف االرشف اال انه مل يتحقق
له ذلك .
سالته كيف لنا ان نصل اىل املدينة التي ولد
فيها ؟ فذكر لنا العنوان وتوجهنا نحوها .
اهن��ا قرية مديسة التابعة ملدينة باغشاد
خارج اصفهان بمسافة  50كم تقريبا ،
وبعد السؤال واالستفسار وجهلنا املكان
اال اننا راينا متثاال شاخما وسط ساحة القرية

للسيد االصفهاين وق��د نصبه اهايل
القرية اعتزازا بالسيد وتقديرا ملواقفه
اجلليلة من اج��ل القرية وم��ن خالله
وصلنا اىل احلي ال��ذي بزغت طفولة
السيد االصفهاين منه والننا وصلنا
ظهرا فلم نجد من حيدثنا عن املكان
بالضبط  ،وقفنا امام باب جامع نتامل
املنطقة فخرج لنا رجل سبعيني يستفهم
عن ما نريد فقال له املرتجم اهنم من
العتبة احلسينية املقدسة يريدون ان
يطلعوا عىل البيت الذي ولد فيه السيد
ابو احلسن االصفهان ومن يتذكر بعض
حمطات حياته  ،ففتح لنا باب اجلامع
وقبل ان يتكلم طلبت منه ان يعرفني
باسمه لغرض التوثيق فقال ان اغا
حممد شجاعي ابن جان حممد املسؤول
عن هذا اجلامع ال��ذي بناه لنا السيد
االصفهاين وال���ذي ل��ه اع�مال جليلة
وخريية كثري البناء القرية فكان يساعد
املحتاج ويقوم باعامل ختدم القرية  ،هذا
اجلامع هدم قبل اربعني سنة وقد تكفل
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فانه اجاز الحد املؤمنني الذي اراد دفع
اخلمس له بان يبني هذا اجلرس الشامخ اىل
االن بدال من تسديد اخلمس له .
واما العوائل التي كانت تاخذ املساعدات
والراتب الشهري منه فاهنا اىل االن تذكره
وتدعو له باخلري .
ودعنا الرجل بعدما جتولنا بني البيوت
املهدمة والقديمة والتي ان دلت عىل يشء
فاهنا تدل عىل البساطة واملحبة التي كان
عليها ابناء القرية فيام بينهم .
سرية السيد ايب احلسن االصفهاين قدس
رسه
ولد يف إحدى القرى التابعة لبلدة لنجان
التابعة ملدينة أصفهان تدعى مديسة.
تنحدر أرسته من السادة املوسويني الذين
كانوا يقطنون «هببهان» ،ويصل نسبهم
إىل اإلم��ام موسى بن جعفر (ع) ،سابع
أئمة الشيعة (ع) .والده سيد حممد ولد يف
كربالء ودفن يف مدينة خوانسار  -ولكن
جده السيد عبداحلميد  -ال��ذي ولد يف
هببهان ودفن يف اصفهان  -كان من العلامء،
ودرس عند الشيخ موسى كاشف الغطاء،
وقام برشح تقريراته الفقهية ،فض ً
ال عن
رشحه لكتاب «رشائع اإلسالم» للمحقق
احليل.
بدأ دراسته يف املقدمات يف مسقط رأسه،
ث� ّ�م التحق إىل ح��وزة أصفهان العلمية
وهو شاب مراهق ،فحرض دروس بعض
علامء زمانه يف مدرسة نيامورد كاآلخوند
الكايش  -وهو الوحيد املذكور عىل لسانه
من بني أساتذته يف أصفهان والذي كان
عامل ًا يف جمال العلوم العقلية والرياضيات
 وآخرين مثل مهدي النحوي ،حممد باقردرجئي حيث أخذ منهم العلوم العقلية
والنقلية وبعده دخل املراحل األساسية
من البحث اخلارج يف الفقه ،وتتلمذ عىل
يد أمثال السيد هاشم اجلهارسوقي ،ابو
املعايل الكلبايس ،احلكيم جهانغري خان
القشقائي وأيض ًا اآلخوند الكايش.
هاجر السيد أبو احلسن إىل العراق قاصد ًا
النجف يف شهر ربيع األول سنة 1308
هـ ،حيث دخل مدرسة الصدر الشهرية
يف ح��وزة النجف العلمية ،وب��دأ بإكامل
دراس��ات��ه العليا يف بحث خ��ارج الفقه
واألصول .بعد فرتة ذهب أبوه ليقنعه أن
Ahrarweekly

48

بصوت األصفهاني وجيرانه
مهدمة كانت باألمس عامرة
بيوت ّ
ِ
يعود إىل موطنه األول ،فرفض الولد ،ثم
طلب األب من أستاذه اآلخوند اخلراساين
أن يتوسط ل��ه ،ول��ك��ن بعد أن عرف
اآلخوند عدد أوالده ر ّد اليه قائ ً
ال« :حتفظ
ببقية أوالدك ،واترك يل السيد أبواحلسن
فقط ،أنا أقوم عىل أمره» .
بعد وف��اة االخ��ون��د اخل��راس��اين انتقلت
مرجعية الشيعة إىل آية اللهّ امل�يرزا حممد
تقي الشريازي ,وكـان الـمـيـرزا يـرجـع
يف احتياطاته الفقهية إىل فتاوى السيد
ايب احلسن االصفهاين ,وبعد وفاة املريزا
(ع��ام  1338هـ ) ,ورحلة آي��ة اللهّ شيخ
الرشيعة (ع��ام  1339هـ ) ,وارحت��ال آية
اللهّ الـشـيـخ احـمـد كاشف الغطاء (عام
 1344هـ ) ,تساوت مرجعية السيد ايب
احلسن االصفهاين مع مـرجـعـية آية اللهّ
امل�يرزا النائيني يف الشهرة ,وبعد وفاة آية

اللهّ الشيخ عبدالكريم احلائري يف مـديـنـة
قـم الـمقدسة ,ووفاة آية اللهّ املريزا النائيني
يف النجف االرشف ,برزت زعامة السيد
ايب احلسن يف اغلب البالد االسالمية بال
منازع
كـان يـحـرض دروس السيد االصفهاين
كثري من العلامء الذين حازوا عىل درجة
االج��ت��ه��اد ,وذل��ك بسبب العلم الغزير
ال��ذى حتويه دروس��ه ومباحثاته ولضيق
املجال نذكر بعضا منهم ,وه��م  :السيد
حمسن احلكيم ،الشيخ عبد النبي االراكي،
املريزا حممد تقي االميل ،الشيخ حممد تقي
الربوجردي ،السيد حممد هادي امليالين،
الشيخ حممد تقي هبجت .
ورث السيد أبو احلسن االصفهاين كل
الصفات احلميدة ومكارم االخالق عن
اج��داده من اهل البيت النبوة الطاهرين,

مدن في الذاكرة

مكان مسقط رأس السيد األصفهاني
ويف كل مقطع من مقاطع حياته نجده
متحليا باالداب االسالمية .
حادثة قتل ابنه
كان االبن األرشد للسيد األصفهاين السيد
هيتم بشتى الشؤون
حسن األصفهاينّ ،
منها الرسائل اخلاصة باملساعدات املالية
املوجهة إىل والده .ويف ليلة 16
للطالب
ّ
من شهر صفر سنة  1349هـ مابني صالة
العشاءين بإمامة والده السيد األصفهاين
يف الصحن احليدري ،أقدم شخص ُيدعى
مروعة،
الشيخ عيل القمي عىل قتله بطريقة ّ
وقيل ّ
بأن السبب وراء ذلك كان يعود إىل
شدة عرس اجلاين بحجة أن ابن السيد قد
أمهل أمره -إال أن السيد األصفهاين صفح
عن اجلاين يف النهاية وانرصف عن معاقبته.
ثم طلب القاتل بعد إط�لاق رساح��ه -
ويف رسالة موجهة للسيد -بأن يسمح له

بالبقاء يف النجف ومواصلة دروس��ه يف
احلوزة ،لكن السيد أوعز إىل حامل الرسالة
إبالغه بأنّه ال مانع لديه ،وباإلضافة إىل
ليتعيش
ذلكّ ،
خصص له مبلغ َا من املال ّ
عليه القاتل ويسدّ به حاجاته .عىل وقع
ذل��ك احل��ادث ق��ام البعض ب��اإلس��اءة إىل
الطلبة وإيذائهم بني حني وآخر .فأوىص
األصفهاين إىل الشيخ اليعقويب ،خطيب
جملس تأبني ابنه بأن يعلن عنهّ :
«أن أحد
ول��دي ق��ام بقتل اآلخ���ر ،ف�ما ذن��ب بقية
األوالدّ ،
فكل الطالب أوالدي».
نقل صاحب كتاب (بندهائي از رفتار
علامء اسالم ) هذه احلادثة عن لسان أحد
طلبة العلوم الدينية  :فـي يوم من االيام
كنت جالسا قريبا من باب تل الزينبية ـ
أحد ابواب احلرم املطهر لالمام احلسني
فـي مدينة كربالء املقدسة ,وكان يقف إىل

جانبي رجل ,فلام خرج آية اللهّ االصفهاين
من تلك الـبـاب مـتـجـها نحو منزله ,قال
هذا الرجل بصوت منخفض :ساذهب
واشتم هذا السيد ,و ذهب بـاجتاهه واخذ
يسبه ويشتمه ,وبعد مدة من الزمن عاد
ودموعه جتري عىل خديه ,فقلت له :ماذا
جرى ؟ ملاذا تبكي؟ فقال :ذهبت ألشتم
السيد وبقيت عىل ذلك حتى وصلت باب
داره ،فقال يل :قف هنا وانتظر ,فدخل إىل
الدار ثم عاد برسعة ,وأعطاين مبلغا من املال
وقال يل :اي وقت تكون فيه مـحـتـاجـا
إىل يشء تعال إىل هنا وسأعطيك ما يسد
حاجتك ,وال داعي ملراجعة جهات اخرى
غـيـري ,لعلهم ال يستطيعون مساعدتك,
وانا عىل استعداد لسامع السب والشتم
منك ,ولكن ارجو منك ان ال تشتم عرىض
ورشيف  .فـقـال هـذا الرجل :لقد تاثرت
تاثر ًا كبريا بكالم السيد واخذتني الرعشة,
ورسع��ان ما أجهشت بالبكاء من شدة
حلم هذا الرجل العظيم .
املواقف السياسية
ت��زام��ن دخ��ول��ه إىل ح���وزة النجف مع
بدايات ثورة التنباك املشهورة بقيادة املريزا
الشريازي األول ،فقد كانت عبارة عن
أبرز مواجهة بني السلطة احلاكمة يف إيران
واملؤسسة الدينية املتمثلة يف املرجعية العليا
إىل ذلك احلني.
تلك ال��ظ��روف أت��ت كتجربة سياسية
ملموسة للسيد أيب احلسن وهو ابن 25
سنة وحامل درج��ة اإلجتهاد العلمية.
فعىل هذا األساس دخل كأحد املؤهلني
ضمن قائمة األسامء املرشفني عىل القوانني
املرشّ عة يف املجلس الترشيعي اإلي��راين
بغية تطبيقها بالرشيعة اإلسالمية وذلك
باقرتاح من املال اآلخوند والشيخ عبداهلل
املازندراين لكنه ّ
فضل مزاولة أعامله يف
النجف ومل ِ
يلب الطلب واعتذر.
عندما شهد ال��ع��راق منعطف ًا آخ��ر بعد
أح��داث ث��ورة العرشين ورحيل قائدها
امل�ي�رزا ال��ش�يرازي ال��ث��اين ،ع��اد السيد
األصفهاين إىل الساحة من جديد ،ليقوم
ه��و وبمعية ب��ع��ض م��ن الشخصيات
الدينية األخرى كاملريزا النائيني والشيخ
اخل��ال�صي ،برفض احتالل ال��ع��راق عىل
يد الربيطانيني وتواجدهم عىل أرايض
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املسلمني فأفتى الشيخ اخلاليص بتحريم
العملية اإلنتخابية لتعيني أعضاء جلنة
كتابة الدستور العراقي ،و حظي ذلك
بتأييد من األصفهاين والنائيني ،والذي
أدى إىل نفي الشيخ اخلاليص أو ً
ال إىل
احلجاز واألصفهاين والنائيني والسيد
عيل الشهرستاين إىل إيران  -بسبب شدة
اعرتاضهم عىل إبعاد اخلاليص  -و ّ
كل
ذل��ك استمر إىل أم��د مؤقت ح��وايل 11
ثم تنازل احلاكم عىل العراق
شهر ًا ومن ّ
عن قراره و َقبِل بعودهتم ،دون احلصول
املرجوة.
عىل األهداف
ّ
وفاته ومدفنه
واف��اه األج��ل ليلة الثالثاء  9ذي احلجة
سنة  1365هـ يف الكاظمية عن  81سنة
وشيع يف بغداد وكربالء تشييعا عظيام
ّ
محل نعشه إىل النجف
مل يسبق له مثيل و ّ
األرشف فدفن يف إح��دى احل��ج��رات يف
الصحن العلوي .كان لوفاته أيض ًا صدى
يف مجيع أرجاء البالد اإلسالمية من العراق
وإيران وسوريا وجبل عامل يف لبنان...
من املعروف ّ
أن احل��داد عىل األصفهاين
حتول إىل
وتداعياته بمدينة تربيز اإليرانية ّ
حركة شعبية أ ّدت إىل اإلطاحة باحلزب
الديموقراطي األذربيجاين املدعوم روسي ًا.
وقال يف تأبينه آية اللهّ الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء هذه العبارة الشهرية« :هنيئا
ومت محيد ً,ا
لك يا ابا احلسن عشت سعيد ًا َّ
أنسيت املاضني وأتعبت الباقني ,كأنك
قد
َ
قد ُولدت مرتني».

Ahrarweekly

50

الجسرُ الذي أمر سماحته ببنائه ليربط قرية قديمة بالمدينة

السيد األصفهاني يأم صالة الجماعة في الصحن الكاظمي المقدّ س
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نص الكلمة التشريفية للسيد ابي الحسن االصفهاني
عند زيارته مكتبة الوزيري في يزد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب العالمين وص ّلى اهلل على اشرف
الحمد هلل ّ
محمد خاتم النبيين وآله
االنبياء والمرسلين
ّ
الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على
اعدائهم ومعانديهم ابد االبدين وبعد فانّي
اجزت جناب العالم العامل والمهذّ ب الكامل
ال��زك��ي الصفّ ي ع��م��اد االع�ل�ام ثقة االس�لام
محمد الموسوي
السيد السند الميرزا علي
ّ
العريضي الوزيري اليزدي وفقّ ه اهلل تعالى
ص��ح لي رواي��ت��ه من كتب
ان ي��روى عنّي ما
ّ
االخبار س ّيما الكتب االربعة التي عليها المدار
وهي الكافي والفقيه والتهذيب واالستبصار
والثالثة المتأخرة التي هي في غاية االشتهار
وهي الوافي والوسائل والبحار واجزت له ا ّيده
اهلل ايضًا في تدريس العلوم الشرع ّية فانّه
اه��ل لذلك واوصيه بما اوصاني مشايخي
العظام واساتيذي الكرام من سلوك جادة
االحتياط الواقي عن ذلك الصراط والرجاء ان
ال ينساني من صالح الدعوات كما ال انساه ان
شاء اهلل تعالى..
االحقر ابو الحسن الموسوي االصفهاني
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ديوانيات كربالء

تاريخ وضاء وملتقى الشعراء والخطباء
ديوان آل كمونة
وكان الشعراء يقصدون هذا الديوان وينشدون قصائدهم يف
مناسبات خمتلفة  ،ويكيلون املديح آلل كمونة  .ومن هؤالء
الشعراء الشيخ جعفر اهلر والشيخ جواد اهلر الذي رصح
بأنه شاعر آل كمونة والشيخ مهدي اخلاموش والشيخ عبد
الكريم النايف وغريهم  .ومن نتاج هؤالء ألفت جمموعة
ضخمة يف مديح ورثاء آل كمونة ماتزال خمطوطة  .وكانت
املجالس تعقد يف أدوار متعاقبة منذ عهد شاعر االرسة احلاج
حممد عيل كمونة املتوىف عام  1282هـ .
تكية البكتاشية
أو البكطاشية مجاعة من املتصوفة هلم أصوهلم وحياهتم
وطريقتهم احلياتية وقد اهتم لفيف كبري من املسترشقني
والكتاب العرب هبم  ،فكتبوا عنهم الفصول الطويلة  .وقد
أعد االستاذ أمحد الرصاف بتأليف كتاب عنهم  ،نرش فصوله
يف جريدة ( كل يشء ) البغدادية ابتداء من العدد  30الصادر
يف  2رمضان  1384هـ  1/كانون الثاين . 1965
يعود تاريخ التكية إىل أكثر من قرنني  ،وهي جتاور قرب الشاعر
فضويل البغدادى  .وتضم قبة كبرية وحمراب ًا يف األرض مبني ًا
بالقاشاين يتوسطه عمود من املرمر النفيس  .وتتصل هذه
التكية بالروضة احلسينية من جهة اجلنوب  .وكان يلتقي فيها
الباشوات واملرشاء القادمون من اسطنبول بني حني وآخر .
كام يلتقي هبا شعراء كربالء أخص بالذكر منهم الشيخ مهدي
اخلاموش (أبو زيارة الشيخ مهدي بن عبود احلائري الشهري
باخلاموش  ،كان خطيب ًا وشاعر ًا تشهد له املحافل الكربالئية
تويف سنة  1332هـ) الذي كان يقصد التكية يف عهد السيد
تقي الدرويش عميد أرسة آل الدده احلاليني .
والشاعر الشيخ مجعة احلائري (مجعة بن محزة بن احلاج حمسن
بن حممد عيل بن قاسم بن حممد عيل بن قاسم آل دعدوش
املتوىف سنة  1350هـ كان من شعراء وخطباء كربالء ) والشيخ
حمسن أبو احلب خطيب كربالء وكذلك اخلطيب الشيخ عيل
أبو غزالة وذلك يف عهد املرحوم السيد حسني الدده ابن السيد
عباس ابن السيد حممد تقي الدرويش .
ومن املعروف أن تلك األحاديث واملسامرات األدبية كانت
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حتتل الصدارة يف جمالس التكية  ،فيتبارى أهل الفضل واألدب
باملنظوم واملنثور  .وقد استكملت التكية أخري ًا من قبل وزارة
األوقاف فامرت هبدمها سنة  1400هـ
ديوان املرزا احلائري
ك��ان دي��وان زعيم الثورة العراقية آي��ة اهلل الشيخ حممد تقي
احلائري الشريازي مرجع ًا للزعامء السياسيني وملتقى للوطنيني
واملجاهدين األحرار  .وكان الشعراء خيتلفون اليه من وقت آلخر
أخص بالذكر منهم الشاعر الوطني خريي اهلنداوي والشيخ
حممد حسن أبو املحاسن والدكتور حممد مهدي البصري  ،السيام

يف الوقت الذي شملت العراق الظروف السياسية الراهنة يوم
نشبت ثورة العرشين  ،حيث كانت فتاوى اإلم��ام الشريازي
تفرض اجلهاد عىل املواطنني وحترضهم عىل التضحية بكل غال
ونفيس لألنتصار عىل االستعامر البغيض .
وشاء القدر أن خيتار جلواره االمام حممد تقي الشريازي يف اليوم
الثالث من ذي احلجة عام  1338هـ املصادف  13آب سنة 1920
م  ،فاقيم له احتفال رائع بديوانه العامر يف كربالء فرثاه الشعراء
بقصائد عصامء ومنهم الشاعر خريي اهلنداوي
بقصيدة بدأها بقوله

خ�����ط�����ب ع����ل����ي����ه ب�����ك�����ى االن������������س واجل����������ان

م�������ذ ب���������ان ع�������ن زورق االي������م������ان س����ك����ان

م�����ض�����ى إل����������ى هللا م��������ن ك������ان������ت ط���ب���ي���ع���ت���ه

هلل آي��������ـ��������ة ت�����ـ�����وح�����ي�����ـ�����د وب�������ره�������ـ�������ان

ل���ه

وإن�������م�������ـ�������ا ه������ـ������و غ���������ـ���������دار وف�����ت�����ـ�����ان

ال ت����ط����م����ئ����ـ����ن ب�����دن�����ي�����ـ�����ا غ�����ي�����ـ�����ر دائ�����م�����ة

ف�����إن�����م�����ـ�����ا ش�������أهن�������ا ظ������ل������م و ع�������ـ�������دوان

ال������ده������ـ������ر

دار

زوال

ال

ث�����ب�����ـ�����ات

إىل أن قال :
ف�����ح�����ق أب�������ص�������ارن�������ا ت����ب����ك����ي ع����ل����ي����ه دم������� ًا

ألن�����������ه ك�������ـ�������ان ل���ل���اس�������ـ���ل���ام س����ل����ـ����ط����ـ����ان

ال�����ع�����ل�����م ي�����ن�����ع�����اه وال�����ت�����ق�����ـ�����وى ل�����ـ�����ه ول�����ه

وال���������زه���������د ي�����ص����رخ وامل����������ح����������راب ح���ي���ران

وقد هتدم ديوان املرزا احلائري بعد وفاته  ،وذلك عىل اثر افتتاح شارع عيل األكرب يف عهد صالح جرب مترصف لواء كربالء عام  1938م .
( املصدر كتاب تراث كربالء  /تاليف السيد سلامن الطعمة)
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االســـــــرة

مشاركة األزواج

لزوجاتهم في األعباء االسرية

ذهبت ام حسن اىل حج بيت اهلل احلرام
مل تقلق بشأن البيت واألبناء ،فهي واثقة
من شخصية زوجها املتعاونة فهو يتكيف
مع الظرف الذي يمر به مهام كان صعب ًا،
وبالفعل خالل الفرتة التي غابت فيها عن
البيت ادى الواجبات املنزلية بشكل متقن
وكأهنا موجودة  ،حيث طيلة غياب زوجته
يف الديار املقدسة كان ينهض مبكرا وهييئ
ألبنائه الفطور قبل ذهاهبم اىل املدرسة ،
ثم يذهب اىل السوق لتبضع احتياجات
العائلة من اللحوم واخلضار والفواكه
وحني يعود يتعاون مع ابنته الكربى التي
تبلغ من العمر  13عام ًا عىل اعداد الطعام
وترتيب املنزل.
فيام رأى (كاظم املحمداوي) من اهايل
مدينة بغداد يعترب مساعدة الرجل للمرأة
يف االم���ور املنزلية مسألة معيبة ج��د ًا
،والرجل الذي يامرس هذه االفعال ينظر
له نظرة استهجان واستخفاف من قبل
افراد العشرية ،وتصبح شخصيته ضعيفة
وكلمته غ�ير مسموعة ،وخيتلف معه
بالرأي ( ..اب��و جابر الالمي) ال��ذي هو
من جيله ولكنه يؤمن بحرية املرأة وتأمني
حقوقها االنسانية وهو يشفق عىل بناته
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وزوجته عندما يقضني ساعات طويلة يف
املطبخ والتنظيف وغريها من امور البيت
ويسعده ان يبادر ملساعدهتن ،ويستغرب
من النظرة اجلاحدة بحق امل��رأة يف عاملنا
الريفي والعشائري.
اما الشيخ (حممد الساعدي) يؤكد ان الدين
االسالمي يقف بجانب املرأة ،وخيالف يف
تعليامته ووص��اي��اه الكثري من االع��راف
االجتامعية البالية واملتخلفة يف هذه الناحية
،فاملرأة التي ال تقوى عىل اداء واجباهتا فمن
الواجب ان جيلب هلا الزوج خادمة تعينها
عىل ترتيب املنزل ونظافته وإدارة شؤونه،
واملشاركة واجبة يف كل التفاصيل وقدوتنا
يف ذل��ك االم��ام عيل بن ايب طالب(عليه
السالم) الذي كان يساعد زوجته الزهراء
عليها السالم يف الشؤون املنزلية الصغرية
ويلقط معها حبات احلنطة .االخصائي يف
علم النفس (د.هشام حممد خلف) يرى
ان اليد الواحدة ال تصفق والعالقة بني
الرجل واملرأة مصريها الفشل اذا مل تكن
مشرتكة يف االمور الكبرية والصغرية ،وان
مساعدة الرجل لزوجته املريضة ليس هبا
انتقاص او عيب اجتامعي  ،واملرأة من كثرة
التزاماهتا يف البيت يصيبها االعياء فتحتاج

بقلم  /سعد صاحب

اىل مساعد واقرب املساعدين اليها زوجها
الذي تتقاسم معه املرة واحللوة وتتحمل
توتراته وتقلبات مزاجه والضغوطات
التي يتعرض هلا يف حياته  ،وانا شخصي ًا
احرتم االزواج الذين يساعدون زوجاهتم
بتدبري شؤون املنزل والبيت املشرتك السيام
املوظفات منهن ،وان تلك املساعدة هي
حالة طبيعية يف املجتمعات املتحرضة
تتحقق من خالهلا العدالة االجتامعية
املغيبة يف جمتمعنا الرشقي ،وليس فيها
انتقاص والتقليل من الكرامة.
فيام يعتقد الدكتور (عباس الوائيل) ان من
يعني زوجته يف االعامل املنزلية هو انسان
واع ومثقف ويؤمن باحلضارة والتطور
وال��ت��ق��دم ،وه���ذه ال��ظ��اه��رة ازدادت يف
جمتمعاتنا عن السابق الن احلياة اصبحت
صعبة وحتتاج اىل مساندة ومؤازرة ،واملرأة
املوظفة والعاملة تأيت من ال��دوام مرهقة
وليس من احلق واإلنصاف ان تقوم وحدها
بانجاز مجيع الواجبات املنزلية ،فمن ابسط
االم��ور عىل ال��زوج ان ينجز الواجبات
املتعلقة به ويرتك االمور الصعبة التي ال
يستطيع ان يقوم هبا لزوجته .

االســـــــرة

ضوابط االسرة
الحديثة ونجاحها
نجد هذه الفرتة بأن كثريا من االزواج اجلدد
ينفصلون ألسباب بسيطة جدا ،مل حيتوها أحد
الطرفني .واستمر العناد واجلدال اىل أن أدى اىل
هناية طريق ال يوجد فيه باب للحلول .فاحلياة
الزوجية اذا تعامل معها الطرفان بتفاهم وود.
وحفظ ال�سر أه��م ما حيقق الثقة بني الناس،
وإفشاؤه هيدم جسور هذه الثقة ،فليكن كل
اطراف االرسة مستودع رس اآلخر كانت حياهتام
أسعد وأنجح.
ونسيان اإلساءة من فضل اهلل عىل عباده ،وهى
نعمة رزقهم اهلل إياها ،فعىل العروسني أن ينسيا
أي إس��اءة ،فينسى اإلنسان إس��اءة املسيئني،
وجفوة اجلافني ،ويسمو ليصل إىل أم ٍر أعظم من
النسيان ،وهو الصفح والغفران ،ومن أراد راحة
وحسن العاقبة واملآل ،فليحاول نسيان ما
البال ُ
يلقاه من اآلخرين ،وليبدأ صفحة جديدة مع من
قرصوا يف حقه .وخلق أجواء األرسة اجلديدة
غريبة عليكام ،لذا جيب أن يكون التعامل مع
أف��راد األرسة فيه ذك��اء وفطنة؛ حتى ال تتوتر
العالقات وتنقطع خاصة باستمرار قضاء
حاجات اآلخرين وتلبية مطالبهم ،وجماملتهم
وحسن ضيافتهم ،كلها
يف املواقف واملناسباتُ ،
أمور مطلوبة ،ولكن لكل يشء حدود ًا ال ينبغي
جتاوزها ،وحتى ال تكلف االرسة نفسها ما ال
تطيقني؛ تع َّلموا فن االعتذار وقول كلمة (ال)،
ولكن بتأدب يف قوهلا ،فال تقوليها وأنت غاضبة،
أو بصوت مرتفع ،أو منفرة ،بل قوليها وأنت
مبتسمة ،وبأسلوب رقيق مؤدب ،وأشعري من
تستطيعي
قلت له( :ال) ،بأنك متأملة؛ ألنك مل
ِ
تلبية املطلوب .وتؤكد ال��دراس��ات ان االب
واالم أقرص طريق إىل قلب زوجك والعكس،
فاإلنسان يعترب إكرام والديه إكرام ًا له ،وإهانتهام
إهانة له ،فإذا أراد كل زوج وفاق ًا مع رشيكه،
فليحب أبويه وحيرتمهام ،وال يتحدث عنهام
بسوء ابد ًا حتى ال يدق مسامري يف نعش الزواج.

كل األزواج يتشاجرون !...
يقول أخصائيو العالقات الزوجية :معارك االرسة مشهد يكرر نفسه دائام
ولكن بأوجه وأشكال خمتلفة ،كام أن سبب الشجار يتغري ،ففي بعض
األحيان يكون ذا أمهية ،ويف مرات أخرى ،يكون فارغ املضمون ويعتمد
باألساس عىل املزاجية ولربام قلة الثقة بالنفس .كام أنه ويف الكثري من املرات
يكون سبب الشجار مطالبة أحد الطرفني من اآلخر ،االهتامم واالعتناء به
أكثر ،فيام يكون رد الطرف املقابل التجاهل والالمباالة.
ولفت األخصائيون إىل أن أحد أسباب اخلالف يكون عىل األرجح قيام
أحد الزوجني بإلقاء اللوم عىل اآلخر ،واهتامه بأنه يراقب ترصفاته فقط
ألجل انتقاده ،ويبدو كمن يتجسس عليه ،إللقاء اللوم عليه بأنه مل يقم
بواجبه بالشكل املطلوب .ويرشح األخصائيون أن الطرف اآلخر يف مثل
هذه احلالة ،ال يتفهم ملاذا ال يقوم الرشيك باالنتباه اىل األمور الصغرية،
لتبدو األمور وكأن القضية هي التجاهل عمدا.
وعلامء النفس واالجتامع يؤكدون ان الزواج الناجح ينجم عن التفاهم
املشرتك بني االزواج وذلك بمعرفة ما يريده االخر من مستلزمات رضورية
تكمل حياهتم االرسية واالجتامعية عىل حد سواء .وهذه االمور املشرتكة
تقلل من ثورات الشجار العائيل التقليدي يف كل الظروف.
وهنا يضع علامء االجتامع خطوتني يف بناء ارسة خالية من املعارك.
عىل الزوجة استقبال زوجها بحب عند قدومه من العمل وان ختفف عنه
ضغوطات اخلارج.
عىل الزوج ان يقدر مسؤولة زوجته اجتاه البيت وما فيها من ضغوطات
داخلية .
بذلك ختلق روح التفاهم الودود بني الزوجني وتفتح باب السعادة االرسية
وتغلق ابواب املعارك جزئيا.
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مقاالت

ُ
بنت خويلد..

ٌ
مثل أعلى

أن تاريخ النساء في دنيا التاريخ ،لم يحفظ في أوراق��ه أن ام��رأة من
ّ
فضليات النساء في دنيا النساء ،قد فاحت سيرتها بالعطاء كما
كانت أم المؤمنين خديجة الطاهرة.
َ
تناول التاريخ سرية نساء كثريات،
لقد
اشتهرن بجانب أو أكثر من العبقريات
ولكنه مل حيدثنا – كام حدثنا عن السيدة
خ��دجي��ة م��ن ب��ل��وغ قمم امل��ك��ارم يف كل
الفضائل ،ومل يستطع أن حي�صر تلك
الفضائل بني دفتيه.
فقد  -ولدت السيدة خدجية يف بيت جمد
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وسؤدد قبل عام الفيل بخمسة عرش عام ًا،
عام  68قبل اهلجرة وحينام توفيت كان
عمرها  65عاما أي قبل اهلجرة بثالث
س��ن�ين ،يف مكة لعرش خ��ل��ون م��ن شهر
رمضان من السنة العارشة من النبوة بعد
وفاة أيب طالب بثالثة أيام وأ ّمها فاطمة
بنت زائدة بن األصم ،ولقد كانت واسطة

العقد يف نساء أهل البيت الذي أذهب اهلل
عنهم الرجس وطهرهم تطهريا.
وأصبحت خدجية سيدة نساء قريش قبل
أن تبلغ اخلامسة والعرشين من عمرها،
وكانت امرأة عالية اهلمة ،جياشة العواطف
واسعة األفق ،مفطورة عىل التدين والنقاء
والطهر ،حتى عرفت بني أتراهبا وبني نساء

مقاالت

قريش بـ (الطاهرة) وناهيك هبذه الصفة
التي ح ّلقت هبا فجعلتها يف سامء السبق إىل
ساحة املعايل.
ويف ليلة غ���ارت نجومها ،واحلولك
جلست خدجية يف بيتها ،بعد
ظالمها،
ْ
أن طافت م��رار ًا ح��ول الكعبة املرشّ فة،
كعادهتا كل ليلة ،وما أن أسلمت جنبها
للرقاد حتى استسلمت للنوم وراحت
يف سبات عميق ،ورأت فيام يرى النائم
لتستقر
شمس ًا عظيمة هتبط من سامء مكة
ّ
يف دارها ،ومتأل جوانب الدار نورا وهباء،
ويفيض من داره��ا ليغمر كل ما حوهلا
بضياء يبهر النفوس ،قبل أن يبهر األبصار.
هبت خدجية من نومها ،وراح��ت تدير
ّ
عينيها فيام حوهلا بدهشة فإذا بالليل ما يزال
يرسبل الدنيا بالسواد ،وعندما غادر الليل
الدنيا ،غادرت خدجية فراشها ،مع إرشاقة
الشمس وترسبلت جلباهبا وغ��ادرت
البيت يف طريقها إىل دار ابن عمها ورقة
بن نوفل ،لعلها جتد عنده تفسري ًا حللمها،
فألفته قد عكف عىل ق��راءة صحيفة من
صحف السامء التي شغف هب��ا ،وم��ا أن
مرحب ًا ،وقال
�ب
ّ
سمع صوهتا حتى ه� ّ
متعجب ًا :خدجية الطاهرة؟!
ّ
قالت :هي  . .هي ،قال يف دهشة :ما جاء
بك الساعة؟
تقص عليه
جلست خ��دجي��ة ،وراح���ت
ُّ
ما رأت يف منامها حرف ًا حرف ًا ،ومشهد ًا
مشهد ًا ،وكان ورقة يصغي إليها باهتامم،
وما أن انتهت من
ك�لام��ه��ا ،ح��ت��ى هت � ّل��ل وج��ه��ه ب��ال�بِ�شر،
وارتسمت عىل شفتيه ابتسامة الرضا ،ثم
قال خلدجية يف ه��دوء ووق��ار ،أب�شري يا
ابنة العم ...لو صدق اهلل رؤياك ليدخلن
نور النبوة دارك ..اهلل أكرب ..ماذا تسمع
خدجية ،وما الذي يقوله ابن عمها؟ ومجت

خدجية حلظات رست يف بدهنا قشعريرة،
وظلت تعيش عىل رف��رف األم��ل وعبري
احللم الذي رأته.
سيد من
وكانت خدجية إذا تقدّ م إليها ّ
تقيسه بمقياس
سادات قريش خلطبتها،
ُ
احللم ال��ذي رأت��ه ،إذ ذكر أهل األخبار
أن��ه ك��ان لنساء قريش عيد جيتمعن فيه
عند احل��رم ،ويف أح��د األع��ي��اد ،خرجت
خدجية من بيتها نحو الكعبة ثم طافت
بالبيت العتيق سبع ًا ،وراحت تبتهل إىل
اهلل وتدعوه يف صدق أن حيقق هلا حلمها،
ثم انطلقت نحو نسوة كن بالقرب من
الكعبة ،وجلست معهن يتجاذبن أطراف
احلديث ،ويف تلك الساعة ،قطع أصواهتن
صارخ وقف بالقرب منهن ،وكان حرب ًا
من اليهود ،وصاح يا معرش نساء قريش...
فالتفتن إليه وأصخن السمع فقال :يا
معرش نساء قريش ،إنه يوشك فيكن نبي،
أفأيتكن استطاعت أن تكون له فراشا
فلتفعل ،ويبدو أن نسوة قريش حسبنه
هيذي ،فرماه بعضهن باحلصباء ،وبعضهن
بالسباب ،وأغلظن له القول ،وطردنه
من ذلك املكان ،إال السيدة خدجية فقد
خفق قلبها ،من حديث اليهودي ،وهاج
ذكرياهتا وأعاد إىل ذهنها حلمها الذي ليس
هو ببعيد ،ترى متى يكون ذلك اليوم؟
ويف غمرة حريهتا واض��ط��راهب��ا ،زارهت��ا
صديقتها نفيسة بنت منبه ،فام زالت حتادثها
حتى كشفت دخيلة نفسها وما انطوت
عليه أضالعها ،فهونت األمر عليها ،وما
أن خرجت نفيسة من عند خدجية حتى
انطلقت إىل الصادق األمني حممد (صىل
اهلل عليه وآل��ه) وابتدرته متسائلة بذكاء
تتزوج يا حممد؟ قال
حذر ،ما يمنعك أن ّ
هلا :ما يف يدي ما أت��زوج به ،فابتسمت
قائلة ،فإن كفيت ودعيت إىل املال واجلامل

والرشف والكفاءة فهل جتيب؟
�رد متسائ ً
ال :وم��ن؟ قالت عىل الفور:
ف� َّ
خدجية بنت خويلد ،فقال :إن وافقت فقد
قبلت.
وانطلقت نفيسة لتزف البرشى إىل خدجية،
وأخرب الصادق األمني أعاممه برغبته يف
الزواج من خدجية ،فذهب أبو طالب ومعه
من سادات عبد مناف ومحزة وغريمها إىل
عم خدجية «عمرو بن أسد بن عبد العزى
بن قيص» خلطبتها كام تقدم ،فأثنى عليه
عمها وأنكحها منه.
ومل��ا ن��زل (ص�لى اهلل عليه وآل��ه) من غار
ح��راء ،وج��اءه جربئيل بالوحي وبرشه
بالنبوة دخ��ل داره وزوج��ت��ه خدجية يف
انتظاره قال :زملوين ،زملوين ،دثروين،
دثروين.
ضمته ال��س��ي��دة خ��دجي��ة إىل ص��دره��ا،
وإحاطته بأسمى عواطفها ،وهتفت يف ثقة
ويقني «اهلل يرعاك يا أبا القاسم ،ابرش يا بن
عم وأثبت ،فو الذي نفس خدجية بيده،
إنيّ ألرجو أن تكون نبي هذه األمة ،واهلل
ال خيزيك اهلل أب��دا ..إنك لتصل الرحم،
وتصدق احلديث ،وحتمل الكل ،وتقري
الضيف وتعني عىل النوائب ..واطمأن
فؤاد النبي (صىل اهلل عليه وآله) أمام هذا
التثبيت ،وعاودته سكينته أمام تصديق
زوجته وإيامهنا بام جاء به.
لقد كانت السيدة خدجية رغ��م نبلها
ورشفها ومكانتها يف الناس سيادهتا يف
بني أسد ونساء قريش وهي صفات كفيلة
لوحدها ألن تؤهلها للرعاية واملحبة
والرضا من لدن رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه
وآله) ،إال أنهّ ا فوق ذلك ،قد وهبت َّ
كل
وجودها هلل ورسوله ودع��وة احلق التي
صدع هبا.
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اعالم

أهمية
اإلعالم
االقتصادي
مما ال ّ
شك فيه ّ
ريا يف
أن لإلعالم ً
دورا كب ً
حياة األفراد واملجتمعات ،وال خيفى عىل
أح��د دور اإلع�لام يف حتريك األس��واق
وتوجيهها ،حيث ُينشّ ط عجلة التنمية
االقتصادية ،وجيذب الفرص االستثامرية
واملستثمرين إليها .وق��د ب��رز اإلع�لام
االقتصادي مستخد ًما الوسائط املتعددة،
إضافة للصحافة والفضائيات ووسائل
التواصل االجتامعي وغريها ،بل أضحى
إعال ًما جوالاً بأخباره مراف ًقا كل مهتم أينام
كان عرب جواله أو بريده اإللكرتوين ،أو
عرب صفحاته االجتامعية الشخصية ،حيث
يقوم اإلع�لام االقتصادي بنقل وحتليل
وتفسري التغريات االقتصادية التي حتدث
يف املجتمع وتشمل األف���راد واألماكن
والقضايا املتصلة باالقتصاد ،كام يشمل
ً
أيضا تغطية أداء الرشكات ونشاطاهتا،
حتت هذه املظلة اإلعالمية االقتصادية،
يبذل الك ّتاب االقتصاديون جهو ًدا كبرية
يف البحث والتمحيص يف ثنايا األرق��ام
واملناهج االقتصادية لكثري من رشكات
ومؤسسات القطاعني العام واخلاص.
وهناك رابطة قوية بني اإلعالم واالقتصاد
تتجاوز مفهوم -ا إلعالم االقتصادي  -إىل
درجة كبرية ،لتشمل اإلعالم بمعناه العام،
فقد أصبح االقتصاد ج��ز ًءا من صناعة
اإلع�ل�ام ،واإلع�ل�ام ج���زءا م��ن صناعة
االقتصاد ،وهو ترابط تفرضه معطيات
العرص احل��دي��ث ومنجزاته ،فاإلعالم
التخصيص بالنسبة
الذي ُيعنى باجلانب
ّ
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لالقتصاد خ��رج من أروق��ة املؤسسات
��زات
األك��ادي��م��ي��ة بفعل م��ا فرضته اهل� ّ
االقتصادية التي شهدها العامل اليوم ،مما
دفع اإلعالم إىل تسخري كل طاقاته ملتابعة
هزات اقتصادية
اهلزات وما تالها من ّ
تلك ّ
ً
حتمل نتائجها السلبية
باعتباره رشيكا يف ّ
واإلجيابية ،وباعتبارها املحور األسايس
الهتامم كل القطاعات التي يتعامل معها
اإلعالم ابتدا ًء من املواطن العادي املؤثر
عىل حجم التوزيع ،وانتهاء بالرشكات
ريا يف حجم اإلعالن ،أي
الكربى األكثر تأث ً
التوزيع واإلعالن مصدر التمويل الرئيس
للمؤسسة اإلعالمية.
�ورا باألجهزة
ك�ما مل يعد اإلع�ل�ام حم��ص� ً
اإلعالمية التقليدية ،فصار لكل رشكة
أو مؤسسة منتجة منصاهتا اإلعالمية
اخل��اص��ة هب��ا ،س��واء م��ن خ�لال مواقعها
اإللكرتونية أو باالعتامد عىل عناوينها
يف مواقع التواصل االجتامعي بجميع
أشكاله ،فطغى ذلك كله عىل األشكال
التقليدية م��ن صحف وجم�لات ورقية
وحتى قنوات فضائية ،مما أجرب مجيع هذه
الوسائل عىل تتبع التقنيات واستخدامها
حتى تبقى يف السوق اإلعالمي ،فال خترج
منه صاغرة لتقادمها التقني .وختا ًما ..فقد
أصبح اإلعالم أداة فاعلة يف إنتاج الوعي

وحتريكه ،ون�شر الثقافة االقتصادية يف
املجتمع كالتعريف بالقوانني والترشيعات
واإلج���راءات التنظيمية وآثارها ،وبيان
أهداف اخلطط اإلسرتاتيجية املوضوعة،
لذلك فهو يساهم يف:
 توعية اجلمهور بأمهية االدخار وآلياتتوجيهه نحو االس��ت��ث�مار ،وإرش���اده إىل
مصادر امل��وارد املتجددة ،فيحفزه للحد
ً
حفاظا
من االستهالك غري ال�ض�روري
عليها ،وي��روج ملاهية البدائل املمكنة،
ولالستخدام األمثل هلا.
 حتسس وق��وع األزم���ات االقتصاديةالعاملية.
 دع��م امل��ش��اري��ع والصناعات املفيدةبالرتويج هلا بأسلوب مهني ،فاجلمهور مل
ساذجا أو بعيدً ا عام حيصل يف األسواق
يعد
ً
العاملية واملحلية عىل حد سواء .فمن يتلقى
املعلومات املتعلقة بسحب رشكات عاملية
ملئات اآلالف من منتجاهتا من األسواق
لِعيب بسيط نسب ًيا ،ل��ن يقبل بعيوب
منتجات يريدها سواء كانت حملية أم غري
حملية ،ألن رأيه سيكون مستندً ا إىل قرائن
يصعب التغايض عنها ،مما يساعد عىل خلق
منافسة أساسها املعلومات الصحيحة ،بام
حيقق يف النهاية اإلفادة للجميع.

اعالم

العناصر االساسية للخبر المؤثر

ومن الناحية العملية فهناك عنارص أساسية تدخل يف تشكيل بنية
اخلرب وتتكامل داخل هيكلة العام بشكل متجانس يعطينا خربا
وهي:
 -1ان يكون اخلرب حقيقيا اي وقع فعال.
وهب��ذا جيب ان تكون املعلومات والوقائع واألس�ماء واألمكنة
والتواريخ واألشخاص أو املؤسسات التي يتناوهلا اخلرب دقيقة
بأقىص ما يمكن وان اي خلل يف إيراد الواقعة اإلخبارية من حيث
دقتها يزلزل اخلرب أساسا وينسف الثقة لدى الشخص املتلقي باجلهة
التي أوردت اخلرب.
 -2أن يكون مثريا أو هيم اكرب عدد ممكن من الناس.
وهذا يعني إن اخلرب ال يعطي الوقائع أو احلقائق جامدة أو بلغة
روتينية بل انه هيتم باملالمح املشوقة بخصوص الوقائع التي ينطوي
عليها ..ولكي هتم األخبار اكرب عدد ممكن من الناس يفرتض أن
تعرب بالدرجة األوىل عن مصاحلهم أو أفكارهم أو عواطفهم وعليه
جيب أن تكون األخبار واقعية تتضمن حقائق ملموسة صلبة قاطعة

لكي تكسب اهتامم الناس.
 -3ان تكون لغته بسيطة وموجزة لكنها متينة البناء
ان هذه امليزة رضورية لألخبار بام جيعلها قريبة إىل مدارك الناس
وعقوهلم وعىل العموم فان الصحفيني يكتبون بلغه يفهمها خريج
الدراسة املتوسطة كمعدل.
 -4اجلدة او احلداثة
ان عنرص اجلدة أسايس للغاية يف األخبار فهي /أي األخبار /تفقد
ثقلها وأمهيتها يف األغلب عندما تكون قديمة ومتثل اجلدة يف األخبار
عنرص استقطاب اهتامم الشخص املتلقي (قارئ ،مستمع ،مشاهد).
ويف جو تنافيس بني الصحافة يف الداخل او مع الصحافة العربية
واألجنبية يكون عنرص اجل��دة ذا أمهية قصوى لكسب التنافس
فالشخص املتلقي هيمل طبعا الصحيفة أو اإلذاعة التي تقدم له
أخبارا واردة ومعروفة.
( مستل من بحث بعنوان «اخلرب الصحفي عنرص اسايس من عنارص
العملية االعالمية» للباحث :صالح شاكر وتوت)

احتفظ باكثر من تقرير
عندما ختصص لك صفحة معينة او وقت معني بتقديم تقرير او
حتقيق فعليك ان حتسن اختيار املوضوع الذي يتالءم والوضع
الراهن من حيث اهتاممات املجتمع باي االحداث  ،وتذكر ماييل:
 -1هنالك تقارير ال يمكن تاخريها واخرى ال تتاثر بالزمن .
 -2احتفظ بتقرير بديل لربام قد ال يوافق عليه رئيس التحرير او
قد يستجد امر ما
 -3اجعل دائام كلامتك بمقدار املساحة املمنوحة لك اذا كانت
صفحة او وقتا حمددا واي��اك ان تستخدم احلشو مللء املساحة
املخصصة لك فتؤثر عىل تقريرك
 -4استعن بالصور املؤثرة التي قد تكون اكثر اهتامما من الكالم
بل تكون املرغوبة للقارئ يف قراءة تقريرك

 -5التق بالشخصيات التي هلا تاثري باحلدث حتى يكون تقريرك
من صلب احلدث
 -6احرص عىل ان تظهر بالصورة مع الشخصيات التي تلتقي
هبا لتثبت انك كنت متواجدا هناك السيام اذا كان مقر عمل هذه
الشخصيات يف اماكن بعيدة وتظهر انت بالقرب منهم فتثبت انك
تعنيت التنقل وحتى السفر من اجل لقاء يستغرق مخس دقائق
وحتى قد يكون دقيقة بالنسبة للمرئي وقد يكون سطرا فيه
معلومة قيمة بالنسبة للمقروء
 -7اهتم بالعناوين وباملانشيتات حتى جتعل القارئ متشوقا
لقراءة التقرير
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عندما تكون شهادة الموظف
اعلى من شهادة مديره
اعتبارات ال��درج��ة الوظيفية ان يكون
االفضل هو املدير واالفضلية تكون من
حيث اخلرية والقدم والشهادة  ،يف واقعنا
املعارص اصبحت ظاهرة ان يكون املوظف
اعىل شهادة من املدير منترشة بني وحدات
العمل  ،ويف بعض االحيان يكون املوظف
اكثر ذكاء من مديره  ،يف هذه احلالة كيف
يتعامل املدير مع املوظف ؟
التخصص اليوم اصبح متشعبا من حيث
االدارة واحلرفية فمثال الطبيب اجلراح
ختصص ال يمكنه ادارة مستشفى حيث
اصبح هلا ختصص اسمه ادارة املستشفيات
 ،وهنا قد حتصل املفارقة ان مدير املستشفى
ماجستري ادارة املستشفيات وبعض االطباء
دكتوراه يف ختصصهم  ،هنا كيف يترصف
املدير النجاح العمل .
اول نقطة عىل املدير ان يواجه خماوفه أي انه
لربام يوسوس له الشيطان بان هذا املوظف
سياخذ مكانه يف االدارة  ،وهنا حتى
يتمكن املدير من تبديد هذه التصورات
عليه ان يبني جسورا من الثقة واالحرتام
معه وان يمنحه صالحية يف عمله تتناسب
وكفاءته
اسال عن من واجه نفس املوقف من املدراء
غريك واستفرس عن كيفية تعاملهم مع من
هم اعىل منهم شهادة وكيفية نجاح العمل
والتتوان او تتكرب عىل بعض الترصفات
التي جيب ان تقوم هبا باعتبارك املدير وال
يليق بك القيام هبا نعم استفرس يف بعض
االحيان عن صحة القرار من الذي اعىل
منك بالشهادة واذا استحسنته اختذه واثن
عىل هذا املوظف .
يف نفس ال��وق��ت ح���اول ان تطلع عىل
مستحدثات االدارة من حيث التعامل
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بمهنية مع ه��ذه التخصصات ف��االدارة
اصبحت عاملا كائنا بحد ذات��ه يمكنه ان
يقود الكفاءات وفق نظام اداري سليم
يؤدي اىل نجاح املؤسسة
ق��د يصدر ت�صرف غ�ير سليم م��ن احد
املوظفني باعتبار شهادته اعىل منك هنا
حاول ان تكسبه من غري ان تعاقبه او ترد
عليه ردا قاسيا بل ترصف بشكل اداري
سليم تثبت له ان بان اإلدارة هلا عاملها
اخلاص .
وحت���اش ان ت��ديل ب��راي��ك ع��ن موضوع
عمل معني موظفك اكثر منك ذك��اء يف
هذا املجال بل عامله باعتبارك انك كلفته
بانجاز هذه املهمة وليس النه افضل منك
وال ضري لو قلت له عزيزي املوظف اراك

اكثر خ�برة مني يف ه��ذه املسالة فارجو
انجازها من قبلكم
حاول ان تكون صادق يف تعاملك معهم
مع توطيد جسور الثقة وانكم تعملون
كفريق واحد والغاية نجاح العمل وليس
املناصب .
امنحه احلرية بالعمل واشعره كانه هو
املسؤول او القائد واستفهم عن ما يقومون
به الجل ان تكون عىل علم وليس لعدم
الثقة هبم .
قد يكون للموظف اق�تراح��ات لتطوير
العمل فاياك ان تتعامل معه بجفاء او
ختوف او حتاول استصغار اقرتاحاته بل
تعامل معه وفق خربتك باالدارة واستفرس
عن ما قد ييسء للعمل وليس ملنصبك ويف
االخري تكون رشيكه يف النجاح
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مت����ى تتكل����م
وكيف تتكلم ؟
هنالك بعض االعتبارات التي جيب ان تكون
ضمن اهتامماتك عند الكالم ومنها :
أوال -خاطب الناس عىل قدر عقوهلم  ،وهو
ان تعلم املستوى الثقايف للمستمع فانت هنا
البائع وهو املشرتي ودائام البائع يستخدم
ع��دة ط��رائ��ق الج��ل ترغيب امل��ش�تري يف
بضاعته  ،وعليه فانت جيب ان ختتار الكلامت
املناسبة التي يتشوق املستمع لسامعها وتذكر
ان الفصاحة والبالغة قد تكون عبئا عليك
وعىل املستمع
ثاني ًاـ مراعاة االمهية لالحداث او الكالم
فهنالك االهم ثم املهم وعليك ان جتعلها
حسب امهيتها وع��دم االطالة يف الكالم ،
وامهية الكالم تايت من اهتامم املستمع الي
نوع من احلدث فهو حيدد االهم وانت تبع
له تتحدث عن ما يرغب فيصبح كالمك
مسموعا
ثالث ًا:الكالم مبارش وموجه اىل املستمع دون
وسيط والتستخدم الكلامت التي حتمل عدة
اوجه يف املعاين او تستخدم الطرائق امللتوية
يف الكالم  ،فالبعض يبقى يتكلم عن اهلامش
والفروع دون الدخول يف صلب املوضوع
وهذا بالتايل يصيب املستمع بامللل وعدم
الرغبة لسامع الكالم  ،واالهم ان يكون دقيقا
ومركزا

رابع ًاـ االهم يف ذلك مراعاة احلالة النفسية
للمستمع بحيث ان الكلامت العادية لربام
اليرغب بسامعها  ،وهنا جيب ان تكون
الكلامت متافقة واحلالة النفسية للمستمع
حتى تتمكن من ج��ذب انتباهه لكالمك
وحتقيق املطلوب
خامس ًا -الكالم يكون القاسم املشرتك بني
املتكلمني والسامعني ضمن حميط حمدد من
املعلومات التي يتم تناوهلا وال جيوز اخلروج
عن ه��ذه املواضيع التي هي اص��ل انعقاد
اجللسة بسببها  ،واذا صادفك من يريد ان
يستاثر بالكالم لوحده فعليك التعامل معه
بدبلوماسية وان تكون مقاطعتك له حاملا
يتوقف الخذ النفس فتقاطع مبتدئا باالعتذار
وم��ن رخصتك وارج��و سعة ص��درك وان
ما تفضلت به مهم جدا فان تسمح لنا ان
نتحدث عن كذا وكذا  ،وهبذا تعطي اجواء
سليمة للكالم ولالستامع
س��ادس� ًا :يف بعض االحيان تكون هنالك
اطراف مستمعة ال عالقة هلا باحلديث الذي
جيري بينك وبني شخص اخر وهنا عليكام
ان تراعيا مشاعرمها يف كيفية احلديث وماهية
املوضوع وعدم االطالة او احلديث بصوت
مرتفع لكي تشعر تلك االط��راف اهنا حمل
احرتام وتقدير لديكام

سابع ًا :اياك ان تستعرض معلوماتك
وثقافتك يف احلديث لتربهن للسامع
ان��ك مثقف ومطلع ع�لى حيثيات
االم��ور بل حتى عىل ثقافات اخرى
 ،واستعراض هكذا مواضيع تصيب
االخرين بامللل وعدم الرغبة لسامع ما
تتكلم به
ثامن ًا :حاول اثناء احلديث ان تكون
حركاتك سليمة من حيث حتريك اليد
وتفاصيل الوجه وان تسال املستمع
باستمرار لتعلم هل انك استحوذت
ع�لى انتباهه ام ال ؟ وعندما يتلكأ
املستمع يف اجل��واب حاول ان تتالىف
االم��ر وتغري طبيعة كالمك بطريقة
تساعدك عىل جذب انتباه املستمع
تاسع ًا :الكالم اجليد هو الكالم اخلايل
من الكذب والنميمة والغيبة بل كله
مواعظ وحكم وعلمية حتى وان كان
احلديث عن شخص غائب
عارش ًا :اجعل شخصيتك من حسن
اختيارك لكلامتك واي��اك ان تعتمد
كلامت املدح واملجاملة فاهنا قد توحي
للتملق  ،ودائ�م�ا حافظ ع�لى وت�يرة
صوتك من حيث ارتفاع الصوت او
خفضه
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م
ع
ا
ل
ج
ة
االخطاء

اخلطأ سلوك برشي ال بد أن نقع فيه حكامء كنا أو جهالء وأيضا
ليس من املعقول ان يكون اخلطأ صغري ًا فنكربه ونضخمه. ..
إذن البد من معاجلة اخلطأ بحكمة وروية وأيا كان االمر فإننا
نحتاج بني وقت واخر إىل مراجعة أساليبنا يف معاجله االخطاء..
واليكم هذه القواعد ملعاجلة االخطاء
القاعدة االولـــى
(اللوم للمخطئ ال يأيت بخري غالبا)ً
قاعدة مهمة فاللوم قد يايت بنتائج عكسية واخلطا وقع فاللوم
اليصحح اخلطا
القاعدة الثانيـــة
(أبعـد احلاجز الضبايب عن عني املخطئ)
نوجه له لوما مبارشا
املخطئ أحيانا ال يشعر انه خمطئ فكيف ّ
وعتابا قاسيا وهو يرى انه مصيب .
القاعدة الثالثــة
(إستخدام العبارات اللطيفة يف إصالح اخلطأ)
فمثال حينام نقول للمخطئ (لو فعلت كذا لكان افضل( ).ما
رأيك لو تفعل كذا( )..أنا اقرتح ان تفعل كذا..ما وجهة نظرك)
Ahrarweekly

62

أليست أفضل من الكلامت التوبيخية اجلارحة
القاعدة الرابـعــة
(ترك اجلدال أكثر اقناعا)
جتنب اجلدال يف معاجلة االخطاء فهي أكثر واعمق أثرا من
اخلطا نفسه وتذكر  ..أنك باجلدال قد خترس..
ألن املخطئ قد يربط اخلطأ بكرامته فيدافع عن اخلطاء بكرامته
فيجد يف اجلدال متسعا و يصعب عليه الرجوع عن اخلطا فال
نغلق عليه االبواب ولنجعلها مفتوحة ليسهل عليه الرجوع
عن اخلطا
القاعدة اخلـامسة
(ضع نفسك موضع املخطئ ثم ابحث عن احلل)
حاول أن تضع نفسك موضع املخطئ و فكر من وجهة نظره
وفكر يف اخليارات املمكنة التي ممكن أن يتقبلها فاخرت منها ما
يناسبه
القاعدة السادسـة
(دع اآلخرين يتوصلون لفكرتك)..
عندما خيطئ اإلنسان فقد يكون من املناسب يف تصحيح اخلطأ
ان جتعله يكتشف اخلطأ بنفسه  ،ثم جتعله يكتشف احلل بنفسه
و اإلنسان عندما يكتشف اخلطا ثم يكتشف احلل و الصواب
فال شك انه يكون اكثر محاس ًا النه يشعر أن الفكرة فكرته هو..
القاعدة السابعة
(عندما تنتقد اذكر جوانب الصواب)
حتى يتقبل اآلخ��رون نقدك املهذب و تصحيحك باخلطأ
أشعرهم باإلنصاف خالل نقدك ..
القاعدة الثامنة
( ال تفتش عن األخطاء اخلفية)..
حاول أن تصحح األخطاء الظاهرة وال تفتش عن االخطاء
اخلفية ألنك بذلك تفسد القلوب ..
القاعدة التاسعة
(استفرس عن اخلطأ مع احسان الظن)
عندما يبلغك خطأ عن إنسان فتثبت منه واستفرس عنه مع
حسن الظن به
فأنت بذلك تشعره باالحرتام و التقدير كام يشعر هو باخلجل
وأن هذا اخلطأ ال يليق بمثله ..كأن نقول وصلني أنك فعلت
كذا وال أظنه يصدر منك
القاعدة العارشة
(إمدح عىل قليل الصواب يكثر من املمدوح الصواب)
مثال عندما تريب إبنك يكون كاتب ًا جميد ًا فدربه عىل الكتابة واثني
عليه واذكر جوانب الصواب فإنه سيستمر حت ًام

ظواهر اجتماعية

ماهي ضوابط سير وتمليك

الدراجات النارية ؟

بسبب الظروف املستجدة وقطع بعض الطرقات يف العراق نتيجة
للوضع االمني مع االزدحامات جلا بعض املواطنني اىل الدراجات
النارية باعتبارها رسيعة ويمكن ان يتجاوز هبا االزدح��ام��ات
والقطوعات مع ثمنها البسيط الذي بمقدور املواطن رشاؤها ،نعم
هنالك من يستخدم الدراجة بشكل اصويل وسليم وقد ساعدته كثريا
عىل انجاز اعامله وحاجيات بيته
ومن ناحية اخرى نتج عنها مشاكل من االسترياد وحتى االستخدام
 ،فاغلب املستورد منها مستعمل وكام يسمونه ( باالت)  ،وهذا امر
مؤسف بان يستورد التجار املستعمل  ،ولكثرة استريادها بسبب
الطلب عليها فاهنا اجتاحت املحافظات العراقية ولكنها بشكل
ملفت للنظر يف حمافظة كربالء وبانواعها  ،فالبعض منها يقال فيها
اوراق ثبوتية التمليك والبعض االخر الذي يسمى ( بطة او منغويل)
من غري اوراق متليك ويستطيع ان يشرتهيا ويقودها حتى االطفال ،
وال توجد اجازة سوق او حتديد عمر السائق وهذا مما زاد يف عشوائية
التمليك والقيادة
الضوابط املرورية هلذه الدراجة تكاد تكون معدومة فالسري عكس
االجتاه امر طبيعي جدا بالنسبة لسائقي الدراجات بل يسري يف أي
طريق حيلو له وباي اجتاه  ،السري وسط الشارع وباي رسعة يرغب
هبا يسري وال يلتفت اىل السيارات بل اصبحت الدراجات ملتقى
االصدقاء وتبادل احلديث فيقودون دراجاهتم بمستوى واحد وبرسعة واحدة ويتبادلون احلديث فيقطعون الشارع وهيهات
للسيارة ان جتتازهم  ،هنالك جتمعات الصحاب الدراجات
يف بعض الشوارع ليال ويقومون باستعراضات ومسريات
وكان الشارع خصص هلم دون مراعاة احلق العام
استخدام ان��ارة غري طبيعية او عدم استخدام ان��ارة اطالقا
يف الشوارع املظلمة وكم من حادث اودى بحياة او عوق
صاحب الدراجة من جهة ومن جهة اخرى جلسة عشائرية
يدفع الثمن الطرف االخر مهام كان بريئا او مذنبا .
الطامة االخ��رى وه��ي اصطحاب االط��ف��ال والنساء عىل
الدراجة والقيادة بشكل متهور معتقدا اهنا شطارة وياللمأساة
التي حصلت هلذه احلالة .
االجتياز من اليمني امر طبيعي بالنسبة هلم وحتى السري عىل
االرصفة يعترب حقا هلم  ،واما االصوات املزعجة التي تصدر
من بعض الدراجات نتيجة عطل او تعمد العطل يف انبوب
خروج الدخان ( صالنصة) فحدث وال حرج  ،وبعد كل هذا
ال يعرتف سائق الدراجة بانه اخطا عند حدوث احلادثة .
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تنمية بشرية

التنمية البشرية
قدمها أهلها
كما يُ ّ

ريا عىل النثر والكالم ،ال غرابة يف أن جتد ألف
بالنظر إىل اعتامدها كث ً
تعريف وتعريف للتنمية البرشية ،وال غرابة ً
أيضا أال جتد ب ُيرس مادة
أكاديمية ال تتعامل إال بمنطق اخلوارق أثناء تقديمها هلا.
تقول بعض التعريفات إن وظيفة علوم التنمية البرشية هي وضع
قواعد وحماكاة التفوق البرشي بحيث نرى أمامنا قواعد واضحة
لكيفية احلصول عىل نفس النتائج أو نتائج مقاربة كالتي حصل
عليها الناجحون يف حياهتم؛ فكام نحتاج إىل علم النحو لنعرف
أن هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا جمرور وبالتايل ننطقه النطق
الصحيح  ،فإننا كذلك نحتاج إىل علوم التنمية البرشية لنعرف
كيف ّ
فكر فالن ّ
وترصف فالن وغريه من الناجحني،
وخطط فالن
ّ
وبالتايل نتمكن من الوصول للنتائج اإلجيابية التي وصلوا إليها.
وينقسم علم التنمية البرشية إىل قسمني رئيسيني:
األول :معرفة سلبيات اإلنسان وما يعوقه عن اإلنتاج (نقاط
الضعف أو اخللل) وحماولة إصالحها ،وذل��ك بالتخلص من
املشاعر السلبية؛ اخل��وف ،القلق ،الغضب ،عدم الثقة بالنفس،
األفكار السلبية ،وعدم وضوح الرسالة والرؤية.
الثاين :معرفة إجيابيات اإلنسان وما يساعده عىل زيادة إنتاجه (نقاط
القوة أو املميزات) وحماولة تقويتها وتعزيزها ،وذلك بمعرفة
التخطيط اجليد وإدارة الوقت والتحكم بالذات والتفكري اإلجيايب
وزيادة الثقة بالنفس.
وحترص هذه التعريفات عىل بيان الفرق بني الربجمة اللغوية العصبية
 NLPالتي هي علم من ضمن علوم التنمية البرشية Human
 Developmentوبني التنمية البرشية ،باعتبار أن األوىل تعتمد
عىل فرضيات ونظريات وبطبيعة احلال تقنيات أما التنمية البرشية
ما هي إال تسمية من أجل تعميم العلوم التي هتتم بتطوير وتأهيل
وإعادة تأهيل األفراد ومن هذه العلوم علم الربجمة اللغوية.
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َ
كيف ّ
تشكل رغباتنا معتقداتنا؟
حيب الناس نرش املعلومات وتبادل اآلراء،
ُّ
يمكننا أن نرى ذلك من خالل اإلنرتنت،
فيوم ًيا ُتكتب  4ماليني تدوينة جديدة،
و ُترفع  80مليون ص��ورة عىل إنستجرام
وتنترش  616مليون تغريدة يف هذا الفضاء
اإللكرتوين ،يبدو وكأن فرصة نقل معارفك
لآلخرين فكرة جمزية يف داخلك.
أجريت بجامعة هارفرد وجدوا أن
يف دراسة ُ
ليّ
الناس مستعدون للتخ عن أمواهلم مقابل
نرش آرائهم بني اآلخ��ري��ن ،ونحن هنا ال
نتحدث عن رؤى جيدة الصياغة ،لكن آراء
هؤالء الناس تتعلق بمواضيع عادية جدً ا
مثل أهيام أفضل الشاي أم القهوة ،وأظهر
مسح ل��ص��ورة ال��دم��اغ أن��ه عندما حيصل
الناس عىل فرصة نقل آرائهم لآلخرين فإن
مركز املكافأة يف املخ يصبح ً
نشيطا للغاية.
نحن نشعر باملتعة والسعادة عندما نشارك
آراءن��ا مع اآلخرين ،مما يدفعنا للتواصل
معهم ،وهذا األمر مفيد للدماغ فهو يضمن
أال ُتدفن املعرفة واخل�برات واألفكار مع
وفاة صاحبها ،كام أن املجتمع يستفيد مما
تنتجه تلك العقول.
إذا أردنا أن نؤثر يف سلوكيات ومعتقدات
اآلخرين فنحن بحاجة ألن نفهم ما حيدث

داخل أدمغتهم لكي حيدث ذلك ،فاملشاركة
وحدها ليست كافية بالطبع ،نحن بحاجة
الخت��اذ رد فعل وهو ما أش��ار إليه ستيف
جوبز بأنه «صدمة خفيفة للكون» ،يف كل
مرة تشارك فيها آراءك ومعارفك يكون
اهل��دف غال ًبا التأثري يف اآلخ��ري��ن ،وهنا
تكمن املشكلة ألننا نتعامل مع تلك املهمة
من داخل رؤوسنا ،لذا عندما نحاول أن
ريا ما فنحن ننرش األمور املقنعة
ُنحدث تأث ً
لنا وحلالتنا الذهنية ولرغباتنا وأهدافنا ،لكن
إذا أردنا أن نؤثر يف سلوكيات ومعتقدات
اآلخرين فنحن بحاجة ألن نفهم ما حيدث
داخل أدمغتهم.
ربام ستفرتض أن األرق��ام واإلحصائيات
هي ما حتتاجه لتغيري وجهة نظر أحدهم،
كعامل كنت أعتقد كذلك ،فبيانات جيدة
وتفكري منطقي يكفيان لتغيري العقول ،لذا
أجريت اختبارا ملعرفة هل تغري املعلومات
م��ن معتقدات ال��ن��اس أم ال ،قمت أنا
وزم�لائ��ي بعرشات التجارب الكتشاف
السبب الذي يدفع الناس لتغيري قراراهتم
وتطوير معتقداهتم وإعادة كتابة ذكرياهتم،
لقد توغلنا يف أدمغة الناس وسجلنا ردود
فعل جسدهم ووثقنا سلوكهم.

لكم أن تتخيلوا مدى حرييت عندما أظهرت
نتائج ال��ت��ج��ارب أن ال��ن��اس ال تقودهم
احلقائق ،فهي ليست كافية لتغيري املعتقدات
وغري جمدية عمل ًيا للتحفيز عىل العمل،
عندما ننظر إىل قضية تغري املناخ ،نجد أن
هناك جباال من البيانات التي تشري إىل
ال��دور الذي تلعبه البرشية يف رفع حرارة
الكوكب ،ومع ذلك فنحو  %50من سكان
العامل ال يؤمنون بذلك ،وماذا عن الصحة؟
أثبتت مئات الدراسات أن ممارسة الرياضة
رضورية لصحتك والناس يؤمنون بذلك،
لكن هذه املعرفة فشلت بشكل ذريع يف دفع
الناس الستخدام جهاز امليش.
املشكلة يف املنهج ال��ذي يعطي األولوية
للمعلومات أنه يتجاهل جوهر اإلنسانية
وما يميزنا كبرش :دوافعنا وخماوفنا وآمالنا
ورغباتنا ومعتقداتنا السابقة ،ويف الواقع
هذا السيل من املعلومات الذي نتلقاه اليوم
قد جيعلنا أقل حساسية جتاه البيانات ،ألننا
اعتدنا احلصول عىل الدعم الكيل ألي يشء
نرغب يف اإليامن به بنقرة واحدة عىل «فأرة
احلاسب» (املاوس).
وبد ًال من ذلك ،اتضح أن رغباتنا هي ما
تشكل معتقداتنا.
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طار عن كرس ّيه؟!
هل َ

معلومات طبية
* هل تشعر بالتعب؟ ـ أرشب نصف كوب من عصري الربتقال.
* هل أنت مصاب بالفطريات؟ ـ أكثر من تناول الثوم.
* هل أنت منزعج من حرقة املعدة؟ ـ أرشب نقيع البابونج.
* ينتابك أمل يف رأسك؟ ـ تناول البطاطا املسلوقة.
* هل تعاين ارتفاع مستويات الكوليسرتول؟ ـ أقضم الـ (كمثرى).
* تضايقك عوارض احلساسية؟ ـ عليك باألناناس.
* إذا كانت مفاصلك تؤملك؟ ـ احرص عىل تناول السمسم.

ُ
سرعات المعرفة
ج���ا َء رج��ل يمتحن اخلليل ب��ن أمحد
الفراهيدي بمسألة فجعل يفكر ويطيل
التفكري وأب��ط��أ يف اجل���واب ،فأعجب
الرجل بنفسه وق��ال للخليل متفاخر ًا
متباهي ًاَ :مل تكثر التأمل فليس يف هذه
املسألة من الصعوبة ما يستدعي إطالة
النظر؟
فقال الفراهيدي :لقد عرفت مسألتك
وج��واهب��ا ،إن�ما أفكر يف ج��واب أرسع
لفهمك فأبقيت نفيس بام قصدت إراحتك
به ،فخجل الرجل وانرصف.
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أنشد الشاعر أبو العتاهية ،إسامعيل بن القاسم بن سويد
العيني ،قصيدة يبارك فيها للمهدي العبايس باخلالفة،
وحني انتهى اىل قوله منها بعد مقدمة غزلية:
جتر ُر أذيالهَ ا
أتته اخلالفة منقادة ** إليه ّ
تك تصلح إال ُله ** ومل ُ
فلم ُ
يصلح إال لهَ ا
يك
ُ
ِ
ُ
األرض زلزالهَ ا
ولو رامها أحدٌ غ ُريه ** لزلزلت
فقال بشار بن برد الشاعر الرضير ،وكان ح��ارض ًا عند
إنشاد أيب العتاهية هلذه القصيدة :انظروا إىل اخلليفة هل
طار عن كرسيه؟!

مشهد من المسرحية الش���عبية (المفتاح)
التي ُقدّ مت في كربالء سنة 1974

الواحــــــــــــــــــــة

النخلة التي تمشي
هذه حقيقة كشفها علامء عن نبات يشبه النخيل ،يستطيع امليش
واحلركة ،وتسمى النخلة املاشية ،حيث متتلك جذور ًا مدهشة
تشبه السيقان تنمو فوق سطح الرتبة ما يسمح هلا بالتن ّقل
للبحث عن أشعة الشمس ،إهنا واحدة من النباتات األكثر غرابة
يف العامل ،ولدهيا قدرة عىل التحرك وتغيري مكاهنا للوصول إىل
املواقع األكثر عرضة ألشعة الشمس ،وهذا السبب حتديد ًا وراء
تسميتها بـ»النخلة املاشية» أو الشجرة التي متيش.
ويمتلك هذا النوع العجيب من شجر النخيل ،أوراق ًا كبرية داكنة
اللون تشبه الريش ،وتثمر فواكه صغرية ،وقد يصل طول هذه
السيقان نحو مرتين ،فيام يصل طول الشجرة من  10أو حتى
 20مرتا .
وبإمكان النخلة املاشية ،أن تتحرك كل سنة ملسافة قد تصل إىل
 20مرت ًا ،يف رحلة البحث املستمرة عن الضوء ..حيث متوت
اجلذور بالتناسب مع نمو جذور اخرى.
ويمكن جلذورها أن تصل علو مرتين بقطر يرتاوح من  10إىل
 20سنتيمرت فقط مما يسهل عملية التحرك حيث تتخىل عن أقىص
جذر موجود عىل اجلهة املضادة للجهة التي ستنتقل إليها بعد أن
تنبت جذر ًا جديد ًا ،وهكذا ،و تستطيع أن تتحرك بام مقداره 20
مرتا سنوي ًا.
وتتواجد هذه الشجرة العجيبة ،حرص ًا ،يف دول أمريكا الوسطى
(نيكاراغوا ،كوستاريكا ،وبنام) وقد تتواجد أيضا يف حوض

قصة من الحياة
ّ

ً
عجوزا
حارسا
رجع امللك إىل قرصه يف ليلة شديدة الربودة ،ورأى
ً
واق ًفا بمالبس رقيقة ،فاقرتب منه امللك وسأله :أال تشعر بالربد؟
ر ّد احلارس :بىل أشعر بالربد ،ولك ّني ال أملك لباس ًا دافئ ًا ،وال
حتمل الربد.
مناص يل من ّ
فقال له امللك :سأدخل القرص اآلن وأطلب من أحد خدمي أن
يأتيك بلباس دافئ.
ُ
فرح احلارس بوعد امللك ،ولكن ما إن دخل امللك قرصه حتى
نيس وعده.
ويف الصباح كان احلارس العجوز قد فارق احلياة وإىل جانبه ٌ
ورقة
أحتمل الربد كل
كتب عليها بخط مرجتف« :أيهّ ��ا امللك ،كنت ّ
قويت
ليلة صامدً ا ،ولكن وعدك يل باملالبس الدافئة سلب م ّني ّ
وقتلني».
تتصور ..فال ختلف
* وعودك لآلخرين قد تعني هلم أكثر مما
ّ
وعد ًا ..فأنت ال تدري ما هتدم بذلك.

األم��ازون يف أمريكا اجلنوبية ،كام ّ
أن هلا وج��ود ًا أيضا يف جزر
موريس.
وهذه املعلومات أكدها الباحث «جون ب��وديل» يف  1980يف
دراسة علمية نرشهتا «مجعية علم األحياء االستوائية واحلفاظ
عىل البيئة» حيث قال بوديل إن هذا النوع من النخيل يتنقل من
منطقة إىل أخرى من خالل نظام جذوره املذهل للبحث عن
ظروف نمو أفضل.

هل تعلم؟

ّ
أن أفضل عرشة أطباء يف العامل هم:
 -1أشعة الشمس.
 -2كثرة رشب املاء.
 -3النوم الكايف لي ً
ال.
 -4اهلواء الطلق النقي.
 -5امليش نصف ساعة يومي ًا.
 -6الغذاء الصحي املتوازن.
 -7تالوة القرآن الكريم  ..وهو غذاء للروح ال يمكن
االستغناء عنه.
 -8العسل.
 -9احلبة السوداء.
 -10القناعة!.
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