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اس َو َّ
َو َت ْخ َشى َّ
اه
الل ُه َأ َح ُّق َأن َت ْخ َش ُ
الن َ
من ابجديات احلياة احلرة والكريمة التي حيث عليها االسالم هي الكرامة واالستقامة وعدم خشية الباطل واالتكال
عىل اهلل عز وجل كليا  ،ولكن لالسف الشديد هنالك ظاهرة جعلت املجتمع يعيش يف حالة من الفوىض والتخبط
اال وهي ان البعض خيشى الناس وال خيشى اهلل واسوأ ما يف هذه الظاهرة عندما يرى املنكر بكل اشكاله فيتجنب
النهي عنه خوفا من الذي اقدم عىل املنكر كأن تكون له سطوة او سلطة والنتيجة تسلط الباطل عىل احلق .
اهلل عز وجل ال خيذل عباده اطالقا فمن يوكل امره اىل اهلل عز وجل فانه يكون قد ضمن الصالح يف حياته سواء
الرزق او السالمة او حسن العاقبة ،فاالمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل جماالت احلياة تعد من العوامل املهمة
الن يعيش املجتمع باعىل درجات الرقي التي يرتضيها اهلل عز وجل ويبغيها االنسان

سورة القصص

تفسيرالسورة

وس��ىالأْ َ َج َل َو َس َ َ
ارا َق َ
ب ُّ
س ِمن َجانِ ِ
ال
َف َل اَّم َقضىَ ُم َ
الطو ِر َن ً
ار بِأ ْه ِل ِه آ َن َ
لأِ َ ْه ِل ِ
ارا َّل َعليِّ آتِ ُ
يكم ِّم ْن َها بِ َخ رَ� ٍَب� َأ ْو َج ْذ َو ٍة ِم َن
��ه ا ْم ُك ُثوا إِنيِّ آ َن ْس ُ
��ت َن ً
ودي ِمن َش ِ
اها ُن ِ
ال َّنا ِر َل َع َّل ُك ْم َت ْص َط ُل َ
اط ِئ
ون {القصصَ }29/ف َل اَّم َأ َت َ
وسى إِنيِّ َأ َنا اللهَّ ُ
ار َك ِة ِم َن َّ
الش َج َر ِة َأن َيا ُم َ
ا ْل َو ِادي الأْ َ ْي َم ِن فيِ ا ْل ُب ْق َع ِة المْ ُ َب َ
َر ُّب ا ْل َعالمَ ِنيَ {القص��صَ }30/و َأ ْن َأ ْل ِق َع َص َ
آها تهَ ْ ت َُّز َك َأنهَّ َ ا
اك َف َل اَّم َر َ
وسى َأ ْقبِ ْل َولاَ تخَ َ ْ
َج ٌّ
ف إِ َّن َك ِم َن الآْ ِمنِنيَ
ان َولىَّ ُمدْ بِ ًرا َولمَ ْ ُي َع ِّق ْب َيا ُم َ
اس ُل ْك َيدَ َك فيِ َج ْيبِ َك تخَ ْ ُر ْج َب ْي َضاء ِم ْن َغيرْ ِ ُس ٍ
وء
{القصصْ }31/
ب َف َذانِ َك ُب ْر َها َن ِ
َاح َ
��ان ِمن َّر ِّب َك إِلىَ
الر ْه ِ
َو ْ
��م إِ َل ْي َك َجن َ
اض ُم ْ
��ك ِم َن َّ
اس ِ
��و َن َو َم َلئِ ِه إِنهَّ ُ ْم َكا ُنوا َق ْو ًما َف ِ
��قنيَ {القصصَ }32/ق َ
ال َر ِّب
ِف ْر َع ْ
اف َأن َي ْق ُت ُل ِ
إِنيِّ َق َت ْل ُت ِم ْن ُه ْم َن ْف ًس��ا َف َأ َخ ُ
��ون {القصصَ }33/و َأ ِخي
ون ُه َو َأ ْف َص ُح ِمنِّي لِ َسا ًنا َف َأ ْر ِس ْل ُه َم ِع َي ِر ْد ًءا ُي َصدِّ ُقنِي إِنيِّ َأ َخ ُ
َه ُار ُ
اف
ون {القصصَ }34/ق َ
َأن ُي َك ِّذ ُب ِ
ال َسن َُش��دُّ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك َو َن ْج َع ُل
��ن ا َّت َب َع ُكماَ ا ْل َغالِ ُب َ
َل ُكماَ ُس�� ْل َطا ًنا َفلاَ َي ِص ُل َ
��ون إِ َل ْي ُكماَ بِآ َياتِنَا َأن ُتماَ َو َم ِ
ون
{القصص}35/

(  ) 29فلام قىض موس��ى األجل وسار بامرأته أبرص من اجلهة التي
تيل الطور يف املجمع عن الباقر عليه الس�لام ملا قىض موسى األجل
وس��ار بأهله نح��و بيت املقدس أخط��أ الطريق ليال ف��رأى نارا قال
ألهله امكثوا انى آنس��ت نارا أو جذوة عود غليظ لعلكم تصطلون
تس��تدفئون هبا (  ) 30فل�ما اتاها نودي من ش��اطئ الوادي األيمن
قيل من الش��اطئ األيمن ملوس��ى يف البقعة املباركة يف التهذيب عن
الصادق عليه الس�لام ش��اطئ الوادي األيمن الذي ذكره اهلل تعاىل
يف الق��رآن هو الفرات والبقعة املباركة هي كربالء من الش��جرة قيل
كانت نابتة عىل الش��اطئ ان يا موس��ى اين انا اهلل رب العاملني ( 31
) وان ال��ق عصاك فلام رآها هتتز اي فألقاها فصارت ثعبانا واهتزت
فل�ما رآها هتت��ز كأهنا ج��ان حية يف اهليئ��ة واجلث��ة أو يف الرسعة وىل
منهزم��ا من اخل��وف ومل يعقب ومل يرجع نودي يا موس��ى اقبل وال
ختف انك من اآلمنني من املخاوف فإنه ال خياف لدي املرسلون ،ثم
قال اهلل عز وجل ما يف يمينك يا موسى قال هي عصاي قال القها يا
موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ففزع منها موسى وعدا فناداه اهلل
ع��ز وجل خذها وال ختف انك من اآلمنني ) 32 ( .اس��لك يدك يف
جيبك خترج بيضاء من غري علة وذلك أن موسى كان شديد السمرة
فأخ��رج يده من جيبه فأضاءت له الدنيا واضمم إليك جناحك من
الرهب وقرئ بضم الراء وبفتحتني .

ضياء االسدي -حسنني الزكروطي

االرشيف

التصوير

حممد محيد الصواف

حممد محزة -ليث النرصاوي

وحدة التصوير

عيل الشاهر -حسني النعمة
حيدر عاشور العبيدي

حسنني الشاجلي

طالب عباس الظاهر

حسني نرص -قاسم عبد اهلادي

حيدر عدنان

عباس الصباغ

التصميم
عيل صالح املرشفاوي

هيئة التحرير

املراسلون

التنضيد االلكتروين

االشراف اللغوي

أخبار

ومتابعات

باألرقام
• ( )31.6مليار دوالر قيمة واردات
العراق في 2017م حسب وزارة
التخطيط العراقية.

• ( 3مليار و  500مليون) دينار
المبالغ ال��ت��ي تصرفها العتبة
الحسينية المقدسة كمنح لشهداء
الحشد الشعبي اضافة ال��ى منح
ومساعدات اخرى .
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• ( )٣٦٠مليار دي��ن��ار الغرامات
المفروضة م��ن البنك المركزي
على المصارف حسب بيان البنك
المركزي العراقي.
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• اطباء وباحثون ومختصون يعقدون مؤتمرهم العلمي السنوي السادس
في مدينة االمام الحسين (عليه السالم) الطبية للنهوض بالواقع الطبي
والعلمي في محافظة كربالء المقدسة.
• (ماكسيم زاخارجوك) ملحق عسكري بالسفارة االوكرانية في بغداد:
أن اوكرانيا ستدعم الحشد الشعبي ألنه اثبت جدارة عسكرية وتقنية
و أسس لمنظومة عسكرية متطورة حققت االنتصارات ضد اإلرهاب .

آمر لواء علي االكبر
تنته
يؤكد ان تحديات المعركة ضد االرهاب لم ِ
أكد قائد عمليات الفرات االوسط للحشد الشعبي
وآمر لواء عيل االكرب يف احلشد الشعبي اللواء عيل
احلمداين ،ان حتديات املعركة ضد االرهاب مل تنته،
مضيفا ان تداعيات كثرية يف منطقة غرب املوصل
وع�لى احل��دود السورية العراقية ،منوها اىل امهية
االلتزام بام اكدت عليه املرجعية الدينية العليا بالنرص
عىل االرهاب عسكريا واستخباريا.
وأش��ار احلمداين اىل ان ل��واء عيل االك�بر نظم دورة
تدريبية شاملة ملقاتليه لرفع جهوزيتهم القتالية
والبدنية يف معسكر الرجيبة يف حمافظة كربالء املقدسة
ونظم دورة تدريبية خمتصة بتعليم الفنون القتالية
بكافة تفاصيلها واستخدام األسلحة النارية واللياقة
البدنية .موضحا ان التدريب يعترب من النقاط املهمة
التي تم التأكيد عليها بعد االنجازات املتحققة ملنطقة
قاطع الفرات االوسط.

وزارة الداخلية تؤكد ان عقوبة (الدكة العشارية)
تصل الى اإلعدام
اصدر جملس القضاء االعىل قرارا ملا يعرف -بالدكة العشائرية -عىل اهنا عمل إرهايب ويعامل
فاعلها معاملة املتهم باالرهاب.أكد ذلك املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء (سعد معن)
مضيفا ان عقوبة الدكة العشائرية تصل من املؤبد اىل اإلعدام ،مبينا ان قضية الدكة العشائرية ال
تتعلق فقط بإطالق النار وإنام تتعلق ايض ًا بالكتابة عىل جدران املنازل ،حيث يعامل الشخص
وفق املادة الثانية من قانون مكافحة االرهاب.
مشريا اىل ان وزارة الداخلية تثمن قرار جملس القضاء االعىل بخصوص موضوع الدكة العشائرية
ألمهيته ،منوها ان القرار يرفد عملية االستقرار االمني يف العاصمة واملحافظات.

• متحف االمام الحسين (عليه السالم) التابع للعتبة الحسينية المقدسة يعلن
عن بدء مشروع تتبع وتحديد مسار نهر العلقمي في كربالء بالتعاون مع احدى
الجامعات البريطانية.
•(عادل عبد المهدي) رئيس مجلس الوزراء:
الحكومة العراقية تضع اقدامها على الطريق الصحيح لبناء
اقتصاد البالد بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ،وهي جادة
في التعاون لتذليل العقبات والصعوبات.
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مجموعة من االليات
االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تس ّير
المحملة بالمواد الغذائية الى اهالي محافظة نينوى
اعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن تسيري قافلة من مساعدات
اغاثية اىل مدينة املوصل شامل العراق .أكد ذلك مسؤول شعبة
التبليغ الديني يف العتبة الشيخ (فاهم االبراهيمي) مضيفا ان
القافلة تضم مساعدات غذائية متنوعة توجهت بتوجيه من
املرجعية العليا اىل مدينة املوصل إلغاثة االهايل هناك.
مبينا تضمنت القافلة توزيع  1650سلة غذائية متنوعة عىل
العوائل املوصلية يف مدينة املوصل القديمة .وأشار االبراهيمي
اىل ان ذلك يأيت للتخفيف من معاناة االهايل مع حلول فصل
الشتاء.
ويذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة قد سريت يف
آب /املايض قافلة مساعدات حمملة باملواد الغذائية من مدينة
كربالء املقدسة اىل اهايل حمافظة نينوى.

هيأة الحشد الشعبي تحدد مقدار الزيادة المالية لمنتسبيها وموعد صرفها
بارشت املديرية املالية العامة التابعة هليئة احلشد الشعبي ،بإعداد بودرات ملحق لزيادة رواتب منتسبيها ليتم توزيعها قريبا .وقالت املديرية
يف بيان هلا ،إهنا بارشت بإعداد بودرات ملحق لزيادة رواتب منتسبي احلشد الشعبي ليتم توزيعها خالل االسبوع املقبل .وبينت املديرية ان
الزيادات بالشكل اآليت:
وأضاف البيان أنه سوف يوزع امللحق باحتساب الفرق بني الراتب الذي تم توزيعه مسبقا والراتب احلايل ،مشريا إىل أن الزيادة ستشمل
 122الف منتسب وسترصف اعتبارا من  1ترشين االول  .2018بذلك يصبح الراتب للمتزوج ولديه طفل ( 1,148,200مليونا ومائة
وثامنية واربعني الف دينار عراقي) و لالعزب ( 1,063,200مليونا وثالثة وستني الف دينار عراقي)مع مراعاة استقطاع التقاعد والذي يبلغ
( 28,200ثامنية وعرشين الف دينار) جلميع املجاهدين.
ويذكر ان مديرية املالية يف هيئة احلشد الشعبي أعلنت ،سابقا عن املبارشة بمرشوع توطني الرواتب ملنتسبيها ،مبينة ان النظام اجلديد سيخترص
خطوات ادارية روتينية وسيعمل عىل ضامن حقوق املقاتلني بشكل أكرب.
Ahrarweekly
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ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /15ربيع االول1440/هـ الموافق 2018/11/23م :

ُ
لين القائد وضرورته في نجاح المسيرة
اهيا اإلخوة واألخوات قد ّ
أطل عليكم
ويوم من أيام
عيد من اعياد االسالم
ٌ
بركته لألنام يوم ميالد الرسول االكرم (صىل
اهلل عليه وآل��ه وسلم) ،وهل��ذا اليوم مناسبة
اخ��رى ضاعفت رشفه وزادت ن��وره ومدّ ت
بركته وهي ميالد س��ادس االئمة االم��ام ايب
عبداهلل جعفر الصادق (عليه السالم) فاهتموا
ّ
وعظموه وج��دّ دوا صلتكم
بيوم الرمحة هذا
بنبيكم وائمتكم واكثروا فيه من الرب واعامل
اخلري ِ
وصلوا ارحامكم فتنالوا فيه رضا ربكم
وغفرانه ورمحته.
وهبذه املناسبة نتعرض عىل آية قرآنية ّبينت فيها
عظيم اخالق النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران:
( َفبِماَ َرحمْ َ ٍة ِم ْن اللهَّ ِ لِ ْن َت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ّظ ًا َغ ِليظَ
ا ْل َق ْل ِ
اع ُف َع ْن ُه ْم
ب ال ْن َف ُّضوا ْ ِم��ن َح ْولِ َك َف ْ
َ
اس َتغْ ِف ْر لهَ ُ ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم فيِ األ ْم ِر َفإِ َذا َعزَ ْم َت
َو ْ
َ
ِ
ِ
للهَّ
للهَّ
ُ
لىَ
لمْ
ِّ
ِ
ْ
َّ
ِ
َّ
يحُ
ُّب ا ت ََوكلنيَ (.)159
َفت ََوكل َع ا إن ا
يف الواقع بينت هذه اآلي��ة القرآنية ان النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وهو أنجح قائد
يف الكون وأش��ارت اىل واح��دة من االخالق
النبوية العظيمة والتي كان هلا مدخلية كبرية
يف نجاحه يف قيادة االم��ة االسالمية وهداية
الناس اىل االسالم وان هذه من اخللق العظيم
(الرمحة واللني والرفق والعفو) هذا لوحده ال
يكفي هلذا النجاح بل البد من خلوه (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) من اخللق املضاد أال وهو
الفضاضة واخلشونة وقسوة القلب.
ينبغي التعلم من ه��ذه اآلي��ة القرآنية اخللق
العظيم ألنجح قائد يف الكون اذ ينبغي للقائد
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او امل��س��ؤول او رئيس ال��دول��ة او ال��وزي��ر او
املسؤول يف مقر عمله واملعلم يف طلبته ورب
العمل يف مقر عمله او أي راع ٍ مع رعيته
كاألب مع ارسته او املب ّلغ والداعية يف دعوته
هلداية الناس ،اذا أرادوا ان ينجحوا يف قيادهتم
وعملهم واألخ��ذ بأيدي رعيتهم؛ فالبد ان
يتصفوا بالرمحة عىل هؤالء الرعية.
اذ ان أي صاحب دع��وة فكرية اذا اراد ان
جيذب قلوب االخرين لدعوته؛ البد ان يبتعد
عن الفضاضة واخلشونة ،والقائد لكي يلتف
الناس حوله ويطيعوه ويقفوا معه وينرصوه؛
البد ان يتصف بالرمحة ويتجنب االسلوب
اخلشن والقسوة يف تعامله ..وان القائد الناجح
هو االكثر نفع ًا واحسان ًا وخدمة لآلخرين
وهذا القائد هو الذي حيقق النجاح االكرب.
وسأبينّ األجواء التي نزلت فيها اآلية القرآنية
الكريمة يف معركة ُأحد ،ففي بداية هذه املعركة
انترص املسلمون عىل املرشكني ،ثم بعد ذلك
كانت هناك أوام��ر والتفتوا اىل أمهية طاعة
القائد ا ُملصلح احلق يف املنهج والتفكري والورع
والعمل حيث ان البعض من املسلمني خالفوا
أوامر النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) حيث
قال هلم اثبتوا وال تتحركوا وال ترتكوا هذا
املكان ،ثم بعد ذلك بعد االنتصار كان هناك
مجع للغنائم ،فهؤالء تركوا مواقعهم مما أدى اىل
ان تلحق اهلزيمة يف صفوف املسلمني وسقط
حوايل  70شهيد ًا وبعضهم من خرية الصحابة،
بعد ذلك هؤالء شعروا باخلطأ العظيم الذي
وقعوا فيه وندموا عليه ،وحصلت منهم التوبة
فجاؤوا اىل النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم).

الحظوا بمقتىض السياقات العسكرية حيث
ان خمالفة هذه االوام��ر أ ّدت اىل سقوط هذا
العدد الكبري من الضحايا وان هؤالء يعاقبون
بسبب ما ارتكبوه من خمالفة ..جاءت اآلية
القرآنية ماذا تقول للنبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم)َ ( :فبِماَ َرحمْ َ ٍة ِم ْن اللهَّ ِ لِ ْن َت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُك ْن َت
َف ّظ ًا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
اع ُف
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
َع ْن ُهم َواس َتغْ ِفر لهَ ُ م َو َشا ِور ُهم فيِ َ
األ ْم ِر َفإِ َذا
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
َ
ِ
ِ
للهَّ
للهَّ
ُ
لمْ
ِّ
ِ
َعزَ ْم َت َفت ََو َّك ْل َعلىَ ا إِ َّن ا يحُ ُّب ا ت ََوكلنيَ
(.)159
كأن اآلية الكريمة تقول للنبي (صىل اهلل عليه
وآل��ه وسلم) وه��ذا خطاب ودرس تربوي
وضحوا
لآلخرين ،هؤالء قاتلوا وجاهدوا
ّ
وتفانوا يف خدمة االسالم ففي السنني السابقة
كان هلم هذا اجلهاد وهذه التضحيات واآلن
اخطأوا وندموا عىل خطئهم وجاؤوا بالتوبة
ومعنوياهتم منكرسة؛ ُخ��ذ بنظر االعتبار
جهادهم وتضحياهتم وقتاهلم ،وان��ت اهيا
القائد حتتاج اىل ه��ؤالء يف معاركك وتبليغ
الرسالة حتتاج اليهم يف املستقبل فهؤالء ال
تكرس نفسياهتم وال مُتيت معنوياهتم ،جاء هنا
اخللق االهلي لكي يتجسد عن النبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) يقول له هذه الرمحة االهلية
التي يف قلبك مقتضاها االن ومقتىض ما قدموه
ان ترفع معنوياهتم وحتافظ عليهم وتعدّ هم
للمستقبل واستغفر اهلل عىل ما صدر منهم من
خطأ.
ِ
ِ
ٍ
ِ
للهَّ
لهَ
ُ
( َفبِماَ َرحمْ َ ��ة م ْن ا ل ْن َت ْ��م) ،كأن اهلل تعاىل
يف هذه اآلية يقول لنبيه (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ان ه��ذه الصفة صفة الرمحة وبقية
الصفات العظيمة وصفات الكامل واخلري
لديك انام هي من اهلل ،وأنت اهيا االنسان حينام
تبلغ مرتبة عالية من العلم واالخالق والكفاءة
والنجاح ال تعتقد ان هذا العلم واخللق وغريها

يمكن حتصيلها م��ن خالل
سعي الشخص وعمله وحده،
بل انام هي من اهلل تعاىل اذ البد من
لطف اهلي وتوفيق اهلي بالعبد ..الحظوا
(اللني يف مقابل اخلشونة) ،والتفتوا
اخ��واين القائد وال��راع��ي يف أي موقع
بحاجة اىل هذا اخللق وهو اللني والرفق سواء
كان يف االرسة او موقع العمل او الدائرة حيث
ان التحيل باللني والرفق يدفعك لإلحسان
واالعتناء باآلخرين.
(و َل ْو ُك ْن َت َف ّظ ًا َغ ِليظَ
ثم تقول اآلية القرآنية َ :
ِ
َ
ا ْل َق ْل ِ
ب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولك) ،عندنا قسوة
القلب وهي معنى ِ
(غلظة القلب) ،وعندنا
الفضاضة أي اخلشونة يف الكالم.
يف تعامالتنا كثري ًا ما نجد هناك خشونة يف
الكالم وجتد هناك كلامت قاسية وفيها خشونة
وفضاضة وع��دم اح�ت�رام ..نحن نحتاج ان
يتعامل بعضنا مع البعض االخ��ر بالكالم
الطيب والكلامت الرقيقة التي حتفظ لآلخر
احرتامه وكرامته وعزته وان نبتعد عن اسلوب
اخلطاب الذي فيه اهانة وتسقيط لشخصيتهم
وفيه خشونة وقسوة.
االنسان يف طبيعته ينفر وهيرب من االسلوب
الذي فيه خشونة وفضاضة ِ
وغلظة ،هؤالء
حتى لو كنت متتلك الفكر االهلي وفيه احلجة
وال��دل��ي��ل وال�بره��ان ولكن ل��و كنت حتمل
صفة الغلظة واخلشونة والفضاضة هؤالء
ّ
سينفضون من حولك ويرتكونك ،والقائد
بحاجة اىل اتباع حيبونه وحيرتمونه واألخالق
تعطي مزيدا من القوة اىل الفكر واملبدأ وحينئذ
سيكون هناك اح�ترام وطاعة وتوقري هلذا
القائد وحينئذ ستكون له اجلامعة القوية التي
يتمكن من خالهلا ان ينرش رسالته ويدافع عن
االسالم.
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ُ
ابتداء من األسرة ومن كل المؤسسات المعنية
الشيخ الكربالئي :نأمل
ً
أن تر ّبي وتث ّقف الفرد والمجتمع على ان العمل مبدأ مقدس ومحترم
الجمعة في كربالء
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /15ربيع االول1440/هـ
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
الموافق 2018/11/23م تحدث سماحته قائ ً
ال:

اهيا االخوة واالخوات ما زلنا يف املوضوع
السابق (ما هي مقومات األداء الوظيفي
الناجح؟) وسبق ان ّبينا نحن نتعرض اىل
املبادئ العامة للنجاح يف اداء الوظائف،
وهذا يشمل اجلميع ابتدا ًء من املسؤول
األعىل اىل املدير اىل رب العمل اىل صاحب
احلرفة واملهنة واملعلم واالستاذ والطبيب
واملهندس ..املقومات واملبادئ العامة
التي تكفل النجاح يف أداء الوظيفة واملهمة
بحيث تصل اىل النجاح الذي نبتغيه..
وطبع ًا املبادئ اخلاصة هذه من شأن اهل
االختصاص يف جمال الطب ويف اهلندسة
ويف الفيزياء ويف الوظائف العامة واالدارية
واالقتصادية واالجتامعية هنالك مبادئ
خاصة ه��ذه شأهنا أله��ل االختصاص،
نحن انام نتحدث عن املبادئ العامة التي
نحتاج ان ترتافق هذه املبادئ العامة مع
املبادئ اخلاصة لكي نصل اىل النجاح
الذي ننشده ونتمناه..
من االمور املهمة للنجاح الوظيفي وهذا
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يشملنا مجيع ًا وهي (الشعور بأمهية العمل
وقدسيته لدى الفرد واملجتمع) ودوره
املهم واخلطري يف حتقيق اهلدف من وجود
االنسان عىل االرض ودوره يف التطوير
وإعامر االرض..
البد ان يكون لدينا شعور بأن العمل أمر
مقدس وخطري ومهم يف حياتنا وسبق ان
ّبينا ان اهلل تعاىل أوكل لإلنسان مهمة ان
يكون خليفته يف االرض ،وايض ًا أوكل
حتملها االنسان
اليه اداء االمانة االهلية التي ّ
واوك��ل اليه ع�مارة االرض واوك��ل اليه
تطوير االنسان وتطوير حياة االنسان..
متى ما شعرنا ان العمل ومقوماته هلا
مدخلية كبرية يف حتقيق ه��ذه االه��داف
العظيمة ،وما أعظم خالفة اهلل يف االرض
وما اعظم اداء هذه االمانة التي أوكلها اهلل
الينا..
متى ما شعرنا ان هذه املقومات واعتبار
العمل مبدأ عظيام ومقدسا ول��ه قيمة
انسانية كربى وله ارتباط يف ان نؤدي

مهمة استخالف اهلل تعاىل يف االرض وانه
ال يمكن ان تقوم هلذه املهمة قائمة ما مل
نلتزم هبذه املقومات واملبادئ التي بي ّنها
االسالم وبي ّنها اصحاب االختصاص.
حينام اشعر ان العمل مهمة اهلية ومسؤولية
اهلية يف االرض؛ حينئذ سيكون هذا
العمل له مبدئية وقيمة مقدسة عندي،
حينئذ سأحت ّفز وأندفع للعمل واجلدية
واالخالص يف العمل ،وأؤدي هذه املهمة
عىل أكمل وجه ..سواء كانت هذه املهمة
عبادية او اخالقية او اداء وظيفيا عاما
نحتاج اىل هذا الشعور وهبذا الشعور نبتعد
عن حياة الكسل والرتاخي والتعطيل التي
تؤدي اىل تأخر املجتمع ،لذلك البد ان
يكون لدينا هذا الشعور حتى نحقق هذا
النجاح الذي نرجوه.
ايض ًا من االمور املهمة و(القصد والباعث
للعمل).
املؤمن البد ان يقوي ويرسخ يف داخله ان
يكون قصده وباعثه ودافعه هو رضا اهلل

تعاىل؛ حينئذ سيكون العمل مرتبطا هبدف
عظيم ومقدس ،وحينئذ يندفع االنسان
للعمل أكثر ..ليس فقط العبادة فانا حينام
اكون استاذ ًا يف اجلامعة او طبيب ًا او مهندس ًا
او موظف ًا او رب عمل او مكلفا بمهنة
ومهمة اذا شعرت ان اداء ه��ذه املهمة
مرتبط بتكليف اهل��ي ومرتبط بتحقيق
رضا اهلل تعاىل؛ سأكون أكثر اتقان ًا وأكثر
اخالص ًا ،وه��ذا البد ان يتوفر لإلنسان
املؤمن.
ايض ًا هنا مقاصد ومباعث متعددة اخواين،
ممكن ان يكون القصد والباعث انام هو
حب الوطن والتضحية من اجله ،وحب
الشعب ،هوية االنتامء اىل الوطن ،وان
هذا الوطن هويته وفضله عىل االنسان..
وخترج من
هذا االنسان الذي بلغ ما بلغ ّ
اجلامعة وبلغ ما بلغ من هذه املراتب انام
لوطنه ولشعبه فضل عليه ..هذا االنتامء
للوطن وحب الوطن قد يدفع االنسان
ان يكون جاد ًا وخملص ًا وصاحب ّ
مهة يف
العمل وكذلك احيان ًا حب احلرفة واملهنة
وح��ب خدمة الناس ه��ذه العوامل قد
ّ
تشكل عامال ً قوي ًا يدفع الناس للخدمة.

عىل العكس من ذلك حينام يضعف هذا
الباعث والدافع عند االنسان؛ فيضعف
اندفاعه واخالصه واتقانه للعمل لذلك
ن�لاح��ظ البعض ي��رب��ط عمله ب��أه��داف
دنيوية وهذه مشكلة لدى الكثري قد يربط

عمله واندفاعه باملال او للحصول عىل
جاه او عىل ترفيع او عىل امر دنيوي آخر
وهذه االمور زائلة ودنيوية حتصل او قد ال
حتصل ..وتراه سريتبط اندفاعه واخالصه
للعمل هبذه العوامل الدنيوية الزائلة فال
يكون مندفع ًا او صاحب مهة او ناجح ًا يف
عمله.
لذلك اخواين من مقتضيات االيامن حينام
اربط هذا العمل باهلل تعاىل وأريد من ورائه
رضا اهلل تعاىل؛ حينئذ سيكون هلذا العمل
نجاح كبري ألنه ارتبط باهلل تعاىل وسيكون
هناك التسديد والعون والتوفيق من اهلل
تعاىل هلذا االنسان.
ايض ًا من االم��ور املهمة ثقافة املجتمع
يف اح�ترام وتقديس وحمبوبية العمل..
الح��ظ��وا اخ����واين ب��ع��ض املجتمعات
تالحظون رب�ما ال يدينون بدين لكنهم
ناجحون يف عملهم وبلغوا مرتبة عالية
من التطور والتقدم والرخاء واالزدهار..
ما هي األسباب يف ذلك؟!
ه��ؤالء جمتمعات نجد عندهم ان اتقان
العمل وامتام العمل يعتربونه ً
مبدأ مقدس ًا
وحم�ترم � ًا وع�لى االق��ل مرتبط ًا بوطنهم
وشعبهم ،واح�ت�رام العمل وقدسيته
ناشئ من ثقافة لدى هذا املجتمع لذلك
املجتمع الذي جتد فيه املؤسسات التعليمية
والرتبوية واالرسية واملؤسسات الوظيفية
واالعالمية وغريها تويل اهتامم ًا بأن تربيّ

افراد املجتمع عىل حب العمل وتقديسه
واحرتامه جتد ذلك املجتمع ناجح ًا وحي ّقق
التطور واالزدهار.
وكلام ّ
قل اهتامم هذه املؤسسات بتثقيف
وتربية املجتمع عىل احرتام العمل واعتباره
قيمة مقدسة وحمرتمة والب��د ان تكون
كذلك عند املجتمع؛ كلام خت ّلف املجتمع
وتأخر ومل حي ّقق النجاحات واالنجازات
ّ
يف مجيع املجاالت ..ولذلك نحن نأمل
ابتدا ًء من االرسة ان كل املؤسسات املعنية
الب��د ان تث ّقف وت��ربيّ الفرد واملجتمع
عىل ان العمل مبدأ مقدس وحمرتم حتى
يكون العمل حمبوب ًا لدى الفرد والكيان
االجتامعي..
يرب ومل
عىل العكس من ذلك لو انه مل ِّ
هتتم ومل ِ
تول
يثقف وان هذه املؤسسات مل ّ
�رب ومل تثقف
هذه املسألة اهتامم ًا ومل ت� ِّ
املجتمع حينئذ سيسود ل��دى املجتمع
حب التعطيل والكسل والراحة واخلمول
واالتكال عىل الغري ويؤدي اىل خت ّلف هذا
املجتمع عن بقية املجتمعات االخرى وال
يستطيع ان حيقق االستفادة من الثروات
واالمكانات والطاقات.
لذلك نأمل من مجيع املؤسسات ابتدا ًء من
االرسة واجلامعة واملدرسة واملؤسسات
التثقيفية والتعليمية واالعالمية ان تعطي
اهتامم ًا كافي ًا لتثقيف املجتمع عىل هذا
املبدأ املهم واملقدس بحيث تكون هناك
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حمبوبية واندفاع فبعض الشعوب جتد
حركته واندفاعه للعمل بكل قوة هو
من تلقاء نفسه وم��ن ذات��ه يشعر هبذه
املسؤولية العظيمة عىل عاتقه فال يقصرّ
يف عمله ..هذا من أين جاء؟ من التثقيف
والرتبية بالدرجة األساس.
عىل العكس من ذل��ك ان مل نجد مثل
هذا االمر حينئذ سيكون هذا املجتمع
حمب ًا للتعطيل وال��راح��ة ،طبع ًا اضافة
ّ
هناك قضية مهمة وهي النُظم االدارية
وانظمة العمل واالجراءات التي تتخذ
احيان ًا املجتمع ُي ّربى بالتثقيف الطوعي
واالختياري ،وأحيان ًا ُير ّبى املجتمع
تطبع الفرد
باإلجراءات التي تؤدي اىل ّ
واملجتمع عىل حب العمل واندفاعه،
احيان ًا جتد جمتمعا حيب الكسل والتعطيل
والراحة و خيلد اىل هذه االمور وجمتمعا
اخر مندفعا حمبا للعمل ويشعر بأمهيته
لذلك اخ��واين ابتدا ًء من االرسة البد
ان نث ّقف اطفالنا ونع ّلمهم عىل حب
العمل واداء املهام املوكلة اليهم بأنفسهم
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وكذلك يف مؤسساتنا االخرى ..ايض ًا
من املقومات املهمة هو حفظ االمانة
املالية والوظيفية.
ونلتفت اىل ه��ذه القضية املهمة فإن
العمل وأداء الوظيفة امانة اهلية ووطنية
واخالقية يف عنق كل عامل مهام كان
اختصاص عمله كطبيب او استاذ او
مهندس او موظف او عامل وحتى
يف جم��االت السياسة واالدارة وامل��ال
وغ�يره��ا ،الب��د م��ن رع��اي��ة حفظ هذه
االمانة وصيانتها من الفساد واالنحراف
واالمهال والتقصري ،فالتطبيب للمرىض
والتعليم للطالب وتقديم اخلدمات
للمواطنني وادارة ش��ؤون الرعية ِمن
امل��س��ؤول ،كلها ام��ان��ات يف رق��اب من
يتصدى هل��ذه امل��س��ؤول��ي��ات وعليهم
مجيع ًا حفظها بكل مقوماهتا من القرار
الصائب ،وحسن االدارة ،ونزاهة اليد،
ورصف املال وحفظه من الفساد واهلدر
والتلف ،وتوظيف القدرات بتاممها يف
مواردها املقررة ونحو ذلك من االمور

التي حتفظ هذه االمانة الوظيفية واملالية.
ايض ًا اخواين واخوايت من املقومات املهمة
اخالقيات املهنة وهذه غري االخالقيات
العامة فكل عمل ومهنة هلا اخالقيات
البد من معرفتها ومراعاة تطبيقها لكي
تستكمل اخلدمة االنسانية املرجوة منها
وحت ّقق اهل��دف ،فللتطبيب والتمريض
اخالقياته االنسانية ،وللتعليم مبادئه
وق��ي��م��ه التعليمية ل��ط��ال��ب ال��ع��ل��م،
وللموظف يف تقديم ما هو مطلوب
من خدمة لعموم املواطنني سلوكيات
وم��ب��ادئ الب��د م��ن م��راع��اهت��ا وهكذا
للسيايس اخالقيات ومبادئ ُتضبط من
خالهلا كيفية ادارة االمور العامة للناس
وحيسن امورهم.
بام يصلحهم ّ
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان نخلص
يف أعاملنا ونندفع خلدمة بلدنا وشعبنا
ونسأل اهلل تعاىل ان يعيننا ويسددنا يف
ذلك انه سميع جميب واحلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

ل
و
س
ألوك

ّ
األدلة على العدل اإللهي؟ ()2- 2
ماهي
وإن شئت قلت :أنّ��ه ي��درك ّ
أن بعض
�ي املختار،
األف��ع��ال ك�مال للموجود احل� ّ
وبعضها اآلخر نقص له ،فيحكم بحسن
األول ول��زوم االتّصاف به ،وقبح الثاين
ّ
ولزوم تركه(نفس املصدر)...
ّ
وإن مقتىض التحسني والتقبيح العقليني
 عىل ما عرفت  -هو ّأن العقل بام هو
هو يدرك ّ
أن هذا اليشء بام هو هو حسن
أو قبيحّ ،
وأن أحد هذين الوصفني ثابت
لليشء بام هو هو ،من دون دخالة ظرف
من الظروف أو قيد من القيود ،ومن دون
دخالة درك مدرك خاص.
وعىل ذل��ك؛ فالعقل يف حتسينه وتقبيحه
ي��درك واقعية عا ّمة متساوية بالنسبة إىل
مجيع املدركني والفاعلني ،من غري فرق بني
املمكن والواجب ،فالعدل حسن ويمدح
ويذم
فاعله عند اجلميع ،والظلم قبيح
ّ
فاعله عند اجلميع ..وعىل هذا األساس
ف��اهلل سبحانه امل��درك للفعل ووصفه -
أعني :استحقاق الفاعل للمدح أو الذم
 -من غري خصوصية للفاعل ،كيف يقوم

بفعلٍ ما حيكم ّ
للذم ،أو
بأن فاعله مستحقّ
ّ
التنزه عنه؟
يقوم بفعل ما حيكم بأنّه جيب ّ
وعىل ذلك؛ فاهلل سبحانه عادل ّ
ألن الظلم
التنزه عنه ،وال يصدر
قبيح و ّمم��ا جيب
ّ
القبيح من احلكيم ,والعدل حسن وممّا
ينبغي اال ّت��ص��اف ب��ه ،فيكون االتّصاف
منزه ًا عماّ
بالعدل من شؤون كونه حكي ًام ّ
ال ينبغي.
إن اإلنسان ي��درك ّ
وإن شئت قلتّ :
أن
القيام بالعدل كامل ّ
لكل أحد ،وارتكاب
الظلم نقص ّ
لكل أح��د ،وه��و كذلك -
حسب إدراك العقل  -عنده سبحانه ,ومعه
كيف جي��وز أن يرتكب الواجب خالف
جير النقص إليه؟!
الكامل ويقوم بام ّ
وربام يقالّ :
أن كون اليشء حسن ًا أو قبيح ًا
عند اإلنسان ال ّ
يدل عىل كونه كذلك عند
اهلل سبحانه ،فكيف يمكن استكشاف أنّه
ال يرتك الواجب وال يرتكب القبيح؟
واإلجابة عنه واضحة :وذلك ّ
أن مغزى
القاعدة السالفة هوّ :
أن اإلنسان يدرك

ّ
لكل مدرك
حسن العدل وقبح الظلم
ّ
ولكل عاقل حكيم ،من غري فرق
شاعر،
بني الظروف والفواعل ،وهذا نظري درك
الزوجية لألربعة؛ فالعقل ي��درك كوهنا
زوج��� ًا عند اجلميع ،ال عند خصوص
املمكن ..فليس امل��ق��ام م��ن ب��اب إرساء
حكم اإلنسان املمكن إىل الواجب تعاىل،
بل املقام من قبيل استكشاف قاعدة عا ّمة
رضورية بدهيية عند مجيع املدركني من غري
فرق بني خالقهم وخملوقهم .وال خيتص
هذا األمر هبذه القاعدة ،بل مجيع القواعد
العا ّمة يف احلكمة النظرية كذلك.
تنزهه سبحانه عن ّ
كل
وعىل هذا يثبت ّ
قبيح ،واتّصافه ّ
بكل كامل يف مقام الفعل،
فيثبت كونه تعاىل حكي ًام ال يرتكب اللغو
التنزه عنه ،وبالتايل فهو :عادل ال
وما جيب ّ
جيور ،وال يظلم ،وال يعتدي .
ويشهد مل��ا قلناه م��ن ع��دل��ه ت��ع��اىل كثري
م��ن اآلي���ات القرآنية وال���رواي���ات عن
املعصومني(عليهم السالم).
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السؤال  :اذا نقص الزوج او الزوجة عدد ًا من السنني من عمرهيام ،فهل
يعد هذا من التدليس الذي تنطبق عليه احكام التدليس ؟
اجلواب  :نعم اذا كان مقدار العمر مذكور ًا يف العقد بنحو االشرتاط
والتوصيف او تم حتديد مقداره قبل العقد عند اخلطبة ثم اجري العقد
مبني ًا عيل ذلك .
السؤال  :ما حكم حق السليم من الزوجني يف طلب الفرقة ؟
تم توصيف الزوج أو
اجلواب  :إذا حصل التدليس عند العقد بأن ّ
مبنيا عليه،ثبت
الزوجة بالسالمة عند اخلطبة واملقاولةّ ،
ثم أجري العقد ّ
اخليار للمدلس عليه ،وال يتحقق التدليس املوجب للخيار بمجرد
سكوت الزوجة ووليها مث ً
ال املرض مع اعتقاد الزوج عدمه .
وأما مع عدم التدليس أو جتدد املرض بعد العقد ،فللزوج السليم أن
يطلق زوجته املصابة .
وأما الزوجة السليمة فهل حيق هلا طلب الطالق من زوجها املصاب
ملجرد حرماهنا من املقاربة  -مث ً
ال أم ال ؟
فيه وجهان ،فال يرتك مراعاة مقتىض االحتياط يف ذلك ،نعم إذا هجرها
باملرة فصارت كاملعلقة ،جاز هلا رفع أمرها اىل احلاكم الرشعي
زوجها َّ
إللزام الزوج بأحد األمرين إما العدول عن اهلجر أو الطالق .

التدليس
السؤال  :ما هو تعريفكم خليار التدليس ؟
اجلواب  :تدليس أحد الطرفني باراءة ماله أحسن مما هو يف الواقع
ٍ
حينئذ
لريغب فيه الطرف األخر أو يزيد رغبة فيه  ،فانه يثبت اخليار
للطرف االخر  ،ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
السؤال  :شخص تزوج امراة وعندما رآها تبني ان يف احدي يدهيا
اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعترب هذا غش ًا وهل حيق
له استالم املهر كام ً
ال اذا اراد تطليقها ؟
اجلواب  :اذا و ّقعت املراة حني العقد اوقبله مع بناء العقد عليه باهنا
خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء املهر واما اذا مل يذكر
له ذلك ومل يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها
فعليها املهر كام ً
ال ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله .
السؤال  :هل يعترب مرض (ال�صرع) يف الزوج او الزوجة نوع ًا
من اجلنون ،وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب اخليار
للزوج او الزوجة ؟
اجلواب  :الظاهر ان الرصع داء عصبي وليس نوع ًا من اجلنون نعم
يثبت به خيار التدليس مع حتقق رشائطه .
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السؤال  :هل جيوز تلوين الشعر بصبغه ،كلاّ ً أو بعض ًا  ،بقصد جلب
اخلاصة لغرض الزواج ؟
النسائية
االنتباه يف املجالس
ّ
ّ
اجلواب  :إن كان ملجرد الزينة من دون تدليس  ،كإخفاء العيب أو كرب
السن  ،فال بأس به .
السؤال  :متى يتحقق التدليس ؟
اجلواب  :يتحقق التدليس بتوصيف املرأة للرجل عند ارادة التزويج
بالسالمة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبب ًا لغروره
وخداعه ،فال يتحقق باالخبار ال للتزويج أو لغري الزوج ،والظاهر
حتققه ايض ًا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واق��دام الزوج
بارتكاز السالمة منه .

السؤال  :هل يجوز تزوير شهادة فيها مصلحة يحددها العقالء ؟

السؤال  :شخص كانت بحوزته أوان خاصة بمأتم الحسين (ع)
فبقيت عنده فترة في بيته و من ثم رماها فما العمل ؟
الجواب  :عليه ان يدفع للمأتم اواني مثلها اذا وجدت و إ ّال يدفع قيمتها .

مصطلحات فقهية
السؤال :ماذا يعني لديكم بيع اآلجل ؟
اجلواب :البيع قد يكون حا ً
ال ال يقصد به تأجيل
املثمن وقد يكون مؤج ً
ال وهو بيع النسية .
السؤال :ورد يف الرسالة العملية يف مسألة النظر
لعورة املامثل يف تركيب اللولب مث ً
ال  ،انام جيوز إذا
كان للرضورة  ،فام هو املراد منها هل
هي الرضورة الرشعية أو الرضورة العرفية ؟
اجلواب :املراد الرضورة العرفية .
السؤال :سرت العورة عن الناظراملميز  .ما هو
معنى املميز يف هذه العبارة ؟
اجلواب :الذي يتأثر برؤية املنظر .
السؤال :ما هو الفرق بني الثقة والعادل ؟
اجل��واب :الثقة ربام يعيص اهلل سبحانه ولكنه ال
يكذب والعادل ملتزم ال يعيص اهلل وقد يفرس
الثقة باخلبري يف مهنته .
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف كلمة ظل
الزوال؟
اجل��واب :وهو ان جيعل شاخص ًا علی االرض
بنحوعمودي فاذا زال ظله اوزاد بعد ما نقص
يكون عالمة عىل ال��زوال وه��واول وقت صالة
الظهر.
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف
الظئر؟
اجلواب :املرضعة.
السؤال :نرجو من سامحتکم
تعريف كلمة الشاذروان؟
اجل�����واب :م��ن ج����دار الكعبة
وهوالذي ترك خارج ًا ومل يبن عليه
من اساس الكعبة.
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف كلمة
الطلوعان؟
اجلواب :اي طلوع الفجر وطلوع الشمس.
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم تعريف كلمة
الطرب؟
اجلوابٌ :
اخلفة وحالة نفسية من شدة الفرح.

ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم
تعريف كلمة الضأن؟
اجلواب :الغنم.
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم
تعريف كلمة صوم الوصال؟
اجل�����واب :ب���أن ي��ص��وم النهار
ويوصله بصوم الليل وال يفطر بينهام وال يقطع
الصوم ولو بنية االفطار وهو بدعة حمرمة.
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف كلمة صالة
احلبوة؟
اجل��واب :ليس هناك صالة تسمى باحلبوة ،نعم
احلبوة هي املال الذي يعطى للولد االكرب من تركة
امليت ممٌ ا كان من خمتصاته كخامته ودابته وال يعدٌ
ارث ًا.
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف كلمة الصربة
؟
اجلواب :الکومة اي مقدار مرتاكم من احلنطة او
الشعري او غريمها بعضه فوق بعض.
السؤال :نرجو من سامحتکم تعريف الشيخان؟
اجل���واب :مه��ا الشيخ املفيد والشيخ الطويس
((قدس رسمها)).
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم تعريف كلمة
الشرٌ َ ك؟
اجل���واب :بالفتح  -حبائل الصيد ،وال�شراك
بااللف شسع النعل.
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم تعريف كلمة
السنور؟
اجلواب :السنور هو ا ٌهلر.
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم تعريف كلمة
السليط؟
اجلواب :البذيء اللسان.
ال��س��ؤال :نرجو م��ن سامحتکم تعريف كلمة
الساعد؟
اجلواب :ما بني املرفق اىل املنكب من اليد.
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العطاء الحسيني

الم ْجمع الفقهي العراقي..
خالل لقائه وفدا من َ

الشيخ الكربالئي يؤكد على الهوية الوطنية والحفاظ
على حالة التعايش بين المكونات
اكد س���ماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة على
هدف تعزيز مفهوم التعايش السلمي بين الطوائف والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم بشكل
الم ْجمع الفقهي العراقي في
ميدان���ي من خالل الزيارات المتبادل���ة ،وكان ذلك خالل لقائه وفدا من َ
جامع ابي حنيفة النعمان في مكتبه الخاص بالصحن الحسيني الشريف.
تقرير :حسنين الزكروطي ـ تصوير :محمد القرعاوي

وق��ال امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة احلسينية
املقدسة للوفد الضيف بعد الرتحيب
هب��م« :نأمل ان تتواصل ه��ذه اللقاءات
التي هت��دف اىل ترسيخ املحبة والسالم
بني االط��ي��اف وامل��ك��ون��ات ،وحقيقة ان
التوصيات التي نفهمها من القرآن الكريم
وسرية النبي (صىل اهلل عليه وآله) واالئمة
االطهار (عليهم السالم) ،وما اوصوا به،
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وما يويص به املرجع االعىل سامحة السيد
عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف)،
هو رضورة التعايش يف املجاالت االربعة:
(التعايش الثقايف واالجتامعي و القلبي
والعميل) ،وهذه االنواع من التعايش التي
تضفي عىل العالقات بني خمتلف املكونات
يف بلدنا العراق هي مأخوذة من اسس
نحتاج اىل التنبيه عليها ،وسامحة املرجع

االعىل كثري ما كان ينبه عليها يف البيانات
وخطب اجلمعة ،وهي ان هناك مشرتكات
َّ
ولعل يف العهد
دينية واخ��رى وطنية،
ري املؤمنني (عليه السالم)
الذي عهدَ به ام ُ
اىل الصحايب مالك االشرت (رض��وان اهلل
تعاىل عليه) اكد عىل هذا املعنى من خالل
وصيته له حني قال «واشعر قلبك الرمحة
بالرعية ...واهن��م صنفان اما اخ لك يف

الدين او نظري لك يف اخللق  »..وهنا يبني
املقتيض (مقتيض شعور القلب ثم مقتىض
التعامل االجتامعي ثم مقتىض تسييس
شؤون الناس)».
وتابع الكربالئي« :اضافة اىل املشرتك
ال��دي��ن��ي ال���ذي يقتيض ه��ذا ال��ن��وع من
ال��ت��ع��اي��ش ال����ذي ن��ع�بر ع��ن��ه ب��احل��ارض
«بالتعايش السلمي» ويف التعابري القرآنية
وتعابري النبي (صىل اهلل عليه وآله) ُيعرب
عنه «بالتعايش االخوي» هناك املشرتكات
الوطنية والشعور باالنتامء الواحد هلذا
ٌ
فضل
الوطن ،اي ان هذا البلد صاحب
علينا بغض النظر عن االداء احلكومي
وغريه».
م��ش�يرا اىل «رضورة امل�لاح��ظ��ة للهوية
الوطنية وما تقتضيه ،واحلفاظ عىل حالة
التعايش بني ه��ذه املكونات بحيث ال
يشوهبا التشويه والعنف».
من جانبه اش��ار الدكتور ط�لال الكاميل
عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة
اىل عمق العالقة واللحمة الوطنية بني ابناء
الوطن الواحد من خالل قوله « :يف الواقع
نحن التقينا شخصيا الشيخ عبد الوهاب
السامرائي يف بعض املؤمترات يف داخل
وخ��ارج العراق ،وقد وجدنا ان الرجل
لديه الرغبة الكبرية يف عملية االنفتاح
والتعايش ،وارتى ان تكون عملية التعايش
بشكل عميل (ميداين) وليس من خالل
االق�لام والكتب فحسب» ،مضيفا «ان
الوفد من خالل لقائه الشيخ الكربالئي
اطلع عىل بعض مشاريع ونشاطات العتبة

الحسيني
العراقي
العطاءاملجتمع
احلسينية املقدسة التي تسعى من خالهلا اىل اىل اهلويات االخرى يف
نرش التعايش السلمي بني االطياف كون
مفهوم التعايش نابعا من صميم املنظومة
الفكرية القرآنية وليست قضية اقتضت هلا
املصلحة».
مشريا اىل ان «هناك مقرتحات إلقامة
جم��م��وع��ة م���ن امل���ؤمت���رات االس�لام��ي��ة
والثقافية ،وقد ُرشح الشيخ عبد الوهاب
السامرائي كأحد اعضاء اللجنة العلمية يف
احدى املؤمترات اضافة اىل بعض االخوة
من الطائفة السنية عىل امل ان تتوسع هذه
احللقة ويكون التالقح الفكري للوصول
اىل املبتغى اال وه��و العيش حتت مظلة
العراق الواحد دون النظر اىل االنتامء
الفكري والعقائدي».
وحت����دث ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��وه��اب
ال��س��ام��رائ��ي خطيب ج��ام��ع االم���ام
االع��ظ��م ايب حنيفة وعضو املَ ْجمع
الفقهي العراقي قائال« :بادر االخوة
يف املجمع الفقهي العراقي بالتنسيق والتعرف عليها عن كثب واالنتقال من
ِ
اللقاء واالستامع،
م��ع االخ���وة يف مؤسسة كايسك يف القراءة والسامع اىل
َ
تحُ
وهذه بطبيعة احلال تم رضورة تغيري
الصورة النمطية التي يأخذها االمام
اخلطيب م��ن االع�ل�ام ،وبالتايل فأن
اللقاء هب��ذه املؤسسات الدينية يغري
الكثري من املفاهيم وكذلك يمد جسور
التواصل».
وتابع السامرائي« :خالل اللقاء بممثل
املرجعية الدينية العليا يف كربالء
وجدنا احرتاما وجتاوبا وشكرا ،وتم
وطرح
االتفاق عىل مدِّ التواصل املعريف
ِ
املشرتكات وتنميتها ،والعملِ عىل تعزي ِز
النمسا من اجل تنمية القيادات الشابة التواصل العلمي وحضو ِر املؤمترات
من العلامء واخلطباء ،واكساهبم مهارة والدعوات املتبادلة» ،مبينا ان «اللقاءات
نمي
التعايش التواصل ،واجراء دورة عن املستمرة بني املكونات العراقية ُت ّ
��رس��خ مفهوم التعايش السلمي
التعايش واحل��وار وفن االص�لاح بني و ُت ّ
الناس كون بعض املناطق تشهد الكثري و ُتعطي الصورة الواضحة ألبناء البلد،
من املشاكل وبحاجة اىل ترسيخ هذا منوها عن تواصل املرجعيات الدينية
املفهوم».
ملبادرات التعايش والتفاهم وهذه يفيض
مشريا اىل ان «املبادرة اقتضت االنتقال الكثري من االطمئنان والراحة للناس».
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العطاء الحسيني

منح ألف دار
إلسكان العوائل المتعففة
تقرير :حسين نصر  -تصوير :صالح السباح

المهندس عبد الكريم الحمداني

اعلن قسم املشاريع االسرتاجتية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة ع��ن املبارشة
بتشييد وحدات سكنية للعوائل املتعففة،
مرجحا تسليمها للمستفيدين خالل
الفرتة القادمة.
وامل�شروع ال��ذي ُيشيد عىل مساحة تبلغ
( )150دون�ما ،وبتنفيذ من قبل رشكة
خ�يرات السبطني ،هو من االهتاممات
التي توليها االمانة العامة للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة ك��أول��وي��ات ل��دع��م ال�شرائ��ح
االجتامعية يف كربالء بحسب املهندس
املقيم للمرشوع عبد الكريم احلمداين.
وق��ال احل��م��داين« :يتألف امل�ش�روع من
مرحلتني ،االوىل انشاء دور سكنية بعدد
( )900دار بنموذجني االول (أ) عىل
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المهندس حسين علي حسين

مساحة (150م ،)2ونموذج الثاين (ب)
عىل قطعة بمساحة ()120م.»2
وأضاف ،ان «املرحلة الثانية تتضمن انشاء
مدرسة ابتدائية واخ��رى ثانوية ومركز
صحي مع حمطة ملعاجلة املياه الثقيلة ،اىل
جانب البنى التحتية االخرى كشبكات
امل��اء واملجاري ومياه االمطار والثقيلة
والكهرباء وتعبيد الشوارع».
موضحا« ،يتضمن املرشوع  1000وحدة
سكنية واطئة الكلفة ،وسقف الوحدات
السكنية حديد مسلح واالرضية كايش
موزايك» .مؤكدا« ،اذا توفرت السيولة
املالية سيكون هناية السنة املرشوع جاهزا
للسكن».
وأش��ار املهندس املقيم اىل ،ان «موقع

امل�ش�روع يقع ع�لى الطريق ال��راب��ط بني
حمافظتي كربالء وبابل ،يف سياق متصل،
بينّ املهندس حسني عيل حسني يف قسم
امل��ش��اري��ع االسترياتيجية« ،ت��م تاهيل
اخلباطة املركزية اخلاصة باملرشوع نتيجة
تصاعد وترية االعامل حتى تزود املشورع
بالكونكريت اجلاهز».
الفتا اىل هتيئة معمل جديد لتزويد املرشوع
باالشتايكر.
وتعمل العتبة احلسينية املقدسة عىل
انجاز مشاريع خدمية متعددة اجلدوى يف
حمافظة كربالء وبعض املحافظات العراقية
االخ��رى ،من قبيل تشييد املستشفيات
وامل��دارس وري��اض االطفال اىل جانب
املرافق العلمية كاجلامعات االكاديمية.

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تستعد الفتتاح
مشروع تربوي تصل نسب االنجاز فيه الى %78
تقرير  :ضياء االسدي  /تصوير صالح السباح
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تواصل الكوادر الفنية واهلندسية يف رشكتي
خريات السبطني (املقاول الرئييس) ورشكة
مرمرة الرتكية (مقاول ثانوي) بأرشاف قسم
املشاريع االسرتاتيجية اعامهلا إلنجاز مرشوع
جممع مدارس االيتام النموذجي التابع للعتبة
احلسينية املقدسة الواقع يف منطقة املعملجي
بكربالء املقدسة ،واملقام عىل ارض مساحتها
الكلية 19300م 2وبكلفة امجالية  41مليار
دينار عراقي بحسب مهندس دائرة االرشاف
للمرشوع.
واضاف املهندس مرتىض عالء السعدي« :ان
تاريخ املبارشة يف املرشوع كانت يف منتصف
العام  2013ويتألف من ست م��دارس
ثالث منها للبنني وثالث للبنات اضافة اىل
مبنى األبنية املركزية وكل مدرسة من هذه
املدارس حتتوي عىل  13صفا وستة خمتربات
وان الطاقة االستيعابية لكل منها تصل اىل
 450طالبا وطالبة كام حيتوي املرشوع عىل
عدد من الغرف يف الطابق االريض ستكون
خمصصة إلدارة كل مدرسة وللمدرسني
واالجتامعات اضافة للمساحات اخلرض
واملجاميع الصحية التي تصل اعدادها اىل
ست جماميع صحية ،مشريا اىل مساحة كل
مدرسة من املرشوع باهنا تبلغ 1350م.»2
واضاف السعدي « :ان العمل احلايل شمل
انجاز مقطعي  ))bو( (cوقد وصلت نسبة
االنجاز فيهام اىل  %100بعد املقطع ( (a
الذي افتتح اواخر العام  ،2016موضح ًا
ان اع�مال املدرستني  ))bو ( (cجاء بعد
توقف امل�شروع بشكل كيل ملدة سنة وبدأ
استكامل العمل فيه مطلع العام 2017
وسيتلو انجازمها اعامل االبنية املركزية التي
حتتوي عىل عدد من الغرف االدارية اخلاصة
بقسم الرتبية والتعليم اضافة اىل مسجدين
ومكتبتني احدامها للرجال واخرى للنساء
فض ً
ال عن الكافترييا وقاعة املرسح التي تبلغ
مساحتها 1000م.»2
مبين ًا بالقول« :ان املرشوع الذي تستعد العتبة
احلسينية املقدسة الفتتاحه سيحتوي ايض ًا
عىل رسداب للسيارات وملعب مخايس لكل
مدرسة وما تبقى من اعامل مدارسه الثالث
الذي سيبدأ فيها العمل اواخر العام 2018
وهي كل من مقطع (d،e, (fهي فقط اعامل
اهناءات (فينيشينك)».
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وفد بريطاني يزور العتبة الحسينية المقدسة

ويطلع على مشاريعها

بريطاني من منظمة (االستقامة) ،والتقى الوفد برئيس قسم
وفد
زار
َ
العتبة الحسينية المقدسة ٌ
ٌ
اعالم العتبة الحس���ينية السيد جمال الدين الشهرس���تاني بهدف بناء عالقات وطيدة بين الجهتين
تخدم الش���عبين العراقي والبريطاني بش���كل ع���ام ،وتصحح االخطاء التي نقل���ت من قبل االعالم
الغرب���ي عن االحداث ف���ي العراق ،الذي نقل ص���ورة خاطئة بان العراق بلد محتل وش���عب يهدف الى
النزاع واشهار السالح بوجه الطرف االخر ،كما اطلع الوفد على بعض المعالم في الصحن الحسيني
الشريف ومنها المتحف المبارك وابدى اعجابه به وباللوحات الفنية والدينية التي يحتويها.

شاهدت عكس ما سمعت

ويف هذا السياق حتدث املحلل السيايس
ذو االصول الرتكية واملقيم يف لندن امحد
التندال ملجلة «االح���رار» قائال :خالل
وج��ودي يف ال��ع��راق شاهدت وسمعت
عكس ما شاهدته وسمعته متاما يف وسائل
االع�لام وخاصة الغربية التي وصفوا
العراق بانه بلد حمتل وخيوض حربا ضد
داعش وصفوها ب «حرب وكالة» ،وان
ه��ذه احل��رب متثل سياسات دول اخرى
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«حسب وصفهم» ،وما وجدته االن ان
العراق للعراقيني واهن��م يمثلون بلدهم
ومنطقتهم بمقاومتهم عنارص داع��ش
االره��اب��ي��ة التي حت��اول النيل م��ن رشف
وكرامة االنسانية بشكل عام.
بناء عالقات وطيدة

واض���اف :ان هناك هدفني هل��ذه الزيارة
االوىل هو ه��دف عميل لغرض البحث
ضمن منظمة االستقامة ومن اجل بناء
عالقات وجسور وطيدة مع االمانة العامة

للعتبة احلسينية املقدسة واملنظمة ،وكذلك
تقوية تلك اجلسور الرصينة لنبادر معا
بانشاء مشاريع تنموية خمتلفة تكون ذات
فائدة للمجتمع العراقي والغريب بشكل
عام ونقل الصورة االجيابية عن االوضاع
يف ال��ع��راق واملجتمع االس�لام��ي عامة
ومكافحة التطرف واالره��اب واالعالم
ال��ذي ييسء لصورة العراق بطريقة غري
صحيحة ،ام��ا اهل��دف الثاين هو شخيص
بكوين رجال تركيا كنت يف السابق اعيش

يف تركيا اثناء احلرب االخرية عىل العراق سطحي ج��دا ويصفونه بطريقة حم��دودة التأثر باإلعالم البريطاني

وتأثرت كثريا هبا وتعاطفت مع الشعب جدا وعندما يطلعون عىل تقاريرنا املعززة
العراقي بكوننا بلدين جارين وحرصت باملصادر العراقية تكون ردة الفعل اوسع
عىل القدوم اىل العراق واخذ احلقيقة بأم واعمق.
عيني ب��دال من احلصول عليها من قبل كربالء مدينة مقدسة
وتنعم باألمان
االعالم.
وم���ن جهته حت���دث امل��ح��ل��ل السيايس
االستعانة باإلعالم العرقي
جوزيف بريفل16 :مدينة مقدسة وتنعم
لنقل الحقائق
وب�ّي�نّ  :خ�لال البحوث املستمرة التي ب��األم��ن واالم���ان خصوصا منطقة بني
طرحتها يف الوقت السابق متت االستعانة احلرمني الرشيفني ،وكنت استخدم مصادر
باإلعالم العراقي ح�صرا بنقل االخبار
واص��وات املواطنني وال��ص��ورة احلقيقية
بلغتهم وثقافتهم وجمتمعهم ،وكذلك
اعتمدت عل الزمالء العراقيني يف التحليل
والتفسري حتى افهم شخصيا بكوين رجال
اجنبيا املعنى احلقيقي ملا يدور يف العراق
وليس فقط كالم لفظي؛ بل له معان كثرية.
ردود افعال ايجابية

وان اغلب ردود االف��ع��ال «احل��دي��ث ال
يزال اللتندال » التي حصلت عليها خالل
طرح البحوث هي اعجاب واستغراب
بعمق املسائل واالمور وخلفيات احلرب
وال�صراع ،الن يف اغلب االحيان عندما
يقرؤون الصحف الربيطانية ويستنبطون
اخبارهم من االعالم العريب يكون التحليل

واض��اف :كانت هناك ردود فعل كبرية
ومتباينة من خ�لال االبحاث والتقارير
اليومية التي اقدمها وخصوصا ان الغرب
ال يفهمون الكثري عن االحداث يف العراق
او سوريا او الرشق االوسط بشكل عام،
وقد اثرنا بشكل اجيايب يف الشعب الربيطاين
عامة واالعالم بشكل خاص املتأثر كثريا
بالفكر الداعيش املتطرف وهذا ما ملسته من
خالل وسائل االعالم الربيطانية وخاصة
الصحف واجلرائد اليومية.

تحريف الحقائق

ولفت :ب��دوري وبعد االط�لاع التام عىل
ال��ع��راق وك��رب�لاء بشكل خ��اص سأنقل
اىل الشعب الربيطاين ب��ان ال��ع��راق بلد
آمن وشعب حمرتم هدفه السلم والسالم
واحثهم عىل زيارة العراق بأقرب فرصة
تسنح هلم ليشاهدوا بأم اعينهم ما يدور
يف العراق وال��ذي هو عىل العكس متاما
ما سمعوه وشاهدوه عرب وسائل االعالم
كبرية وواس��ع��ة اض��اف��ة اىل استخدامي الغربية التي حرفت احلقائق بشكل كبري
لوسائل االع�لام العراقية املتعددة لكي ألهداف شخصية.
نفهم من العراقيني بشكل مبارش ما يدور
من احداث سياسية وامنية يف البلد.
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ثقافة الملتقيات األدبية والشعرية في

كربالء أيام زمان

ٍ
ونواد ثقافية يف كربالء إحدى
ثمة منتديات
أهم امل��دن القديمة يف ال��ع��راق ..كانت
هتتم بنرش الوعي الثقايف واقامة األمايس
ّ
الثقافية ..وقد تبدو للوهلة االوىل ان مثل
ه��ذه االم��ايس هي وليدة ما حصل من
تغيريات بعد عام  2003ولكن احلقيقة
التي يؤكدها املؤرخ والباحث صاحب
الرشيفي حيث يقول ان «فكرة امللتقيات
األدبية والشعرية والثقافية والفكرية
والفنية هي من األفكار الرائدة يف حتريك
قضية معينة أو طرح األفكار أو حوارات
حية فكرية كانت أو علمية أو أدبية بني
املختصني هبذا املجال وهم بحاجة اىل
مزيد من التوضيح واملناقشة واحلوار».
ويضيف ان «الذين جيتمعون يف مكان
وزمان معينني يستمعون إىل أطروحات
بعضهم البعض ويناقشوهنا وخيرجون
بنتائج يتفق اجلميع أو ال يتفق عليها،
تتخللها املطاردات الشعرية واملناظرات
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األدبية واللغوية».

الصحن الحسيني واللقاءات االولى

وعن االماكن التي كانت تعقد فيها مثل
هذه الندوات يؤكد الرشيفي انه «مل يكن
هناك مقر أو مكان معني آن��ذاك لعقد
اللقاءات األدبية والثقافية عدا يف بعض
البيوتات أو املقاهي أو الدواوين ،وكانت
ال تقترص عىل عدد معني من البيوت أو
املقاهي أو الدواوين كام اختصها البعض
بل هي أكثر من ذلك منترشين يف عموم
املدينة هنا وهناك ..املهم العربة ليست
أين كانت تقام وما هو عددها وانام كيف
كانت جتري وطريقة الطرح واألسلوب
آنذاك».
ويشري الرشيفي اىل ان «األديب والشاعر
الدكتور عيل الفتال األس��دي يؤكد يف
كتاب له ان اللقاءات األدبية والثقافية
والدينية والفكرية واملطاردات الشعرية

علي لفته سعيد

كانت تعقد يف البدء يف الصحن احلسيني
حيث جيلس الشباب للحوار احلي فيام
بينهم ،ثم انتقلوا بعدها إىل املكتبة املركزية
وكان حيرضها من الشعراء واألدباء عيل
النوري والدكتور عيل الفتال ومرتىض
الشيخ ص��ادق وغريهم ،فكان أحدهم
يقوم بنظم الشعر ويعرضه عىل اآلخرين
أما يف البيوت فكان تقام مرسحيات باسم
(تشابيه) وذلك عىل شكل طرح شعري
ومتثيل مرسحي لقصة استشهاد اإلمام
احلسني وأهل بيته».
فيام يضيف املحامي األستاذ عبد الواحد
شمس الدين انه «يف الصحن احلسيني
ك��ان ال��ن��اس ع���ادة يلتقون ع�لى شكل
حلقات عرص ًا ولي ً
ال بعد صالة العشاء
أو يف إيوانات الصحن أو يف الغرف التي
كانت مقابر لدفن موتاهم ،كغرفة السادة
آل ثابت قرب باب القبلة وكانت واسعة،
وكذلك إي��وان السادة آل ال��دده وإيوان

السيد ال��ش�يرازي ،وق��د أزيلت بعد
ّ
توسيع الصحن ،وإي��وان آل اخلطيب
الشيخ حممد اخل��ط��ي��ب ،وك��ث�ير ًا ما
كنت اشاهد يف األواوي��ن رجال دين
وأستاذة ومعلمني وأدباء وشعراء وهم
منشغلون يف نقاشات وأحاديث فيام
بينهم».
بيوتات ولقاءات

لكن الرشيفي يقول ان «هذه اللقاءات
ّ
ُ
توسعت بعد ذلك اذ أخذت تعقد يف
البيوتات الكربالئية منها بيت املرحوم
السيد هاشم نرص اهلل وبيت املرحوم
حسن عبد األم�ير أب��و دك��ة ،وبيت
األستاذ عيل اجلبوري وبيت املرحوم
السيد ع��زي ال��وه��اب ،وغ�يره��م»،
ويشري اىل ان «املحامي األستاذ عبد
الواحد شمس الدين يذكر عن اللقاءات
األدبية والفنية التي كانت تقام يف بيوتات
كربالء يف فرتة االربعينيات واخلمسينات
من القرن العرشين حيث يقول ان املرحوم
حسن عبد األمري أبو دكة كان له نشاط
أديب ملموس وواض��ح بحراك ونشاط
األدب والشعر يف بيته ،ومن احلضور لتلك
اللقاءات منهم الشاعر ه��ادي الرشبتي
وال��ش��اع��ر ع��ب��اس أب��و ال��ط��وس وه��ذان
الشاعران متميزان وشعرمها َذو قيمة
ولكن مع األسف مل يلقيا ال يف حياهتم وال
بعد مماهتم من تكريم يستحقانه».
ع��زي الوهاب
وك��ان أي��ض � ًا «ل��ل��راح��ل ّ
نشاطات يف جم��ال الفن وامل�سرح وكان
يشاركه هب��ذا اجلهد الفنان حممد حسن
الشكرجي وحسن جلوخان عىل ما أظن،
وأسسوا فرقة متثيل يف أواخر ايامهم ،وقد
توجه املرحوم السيد عزي الوهاب إىل
ّ
مرسح األطفال وقدم نشاطاته من خالل
املرسح والتلفزيون يف سبعينيات القرن
العرشين».
ويميض الرشيفي بقوله :أنه «كانت هناك
نشاطات أدبية ورياضية تقام يف نادي
الطالب وهو حاليا دائرة الربيد يف شارع
العباس ،وكان أساتذة ومعلمو املدارس
يرشفون عىل هذه النشاطات ويرفدوهنا
بشعرهم وأدهبم ومنهم الشاعر األستاذ
مهدي جاسم مدير مدرسة احلسني الذي
توىل إدارة املدرسة بعده األستاذ حممد

حسني األديب».
فضال عام قاله الدكتور جميد اخلطيب عن
اللقاءات الفنية التي كانت تعقد يف بيت
املرحوم عزي الوهاب من أنه «كانت تعقد
اللقاءات الفنية يف دار املرحوم االستاذ
ع��زي ال��وه��اب حيث ك��ان دائ� ً
م�ا ي��دور
النقاش عن واقع املرسح يف كربالء كذلك
كانت لتهيئة الفرص للذهاب اىل بغداد
ملشاهدة بعض املرسحيات العربية ،وكانت
اجللسات أيض ًا تناقش مقرتحات بعض
النصوص س��واء أكانت حملية ام عاملية،
وهتيئة املهرجانات مثل مهرجان االخيرض
وهكذا ،وك��ان من ضمن احلضور جميد
اخلطيب وحيدر النواب وباسم احلمداين
وعبد اخلالق املعملجي وحممد شعبان
وحممد اخلويطر وعالء اهلاشمي وأحيانا
يكون اللقاء يف م�سرح اإلدارة املحلية
حيرضه نعمة ابو سبع وحسن جلوخان
وعبد الكريم السامل ولطيف املعملجي
وامحد حنيش».
المقاهي والملتقيات الثقافية

وحيدثنا الرشيفي عن االنتقال يف اقامة
امللتقيات حني حتولت اىل املقاهي التي
كانت تعدّ واحدة من املدارس التي تنتج
الثقافة والفكر واالدب ..ويقو :انه «ذكر
ذلك يف كتابه (كربالئيون يف ذاكرة الرتاث
الشعبي) حيث أوضح كيف كان جيلس
مثقفو وأدباء ومفكرو وسياسو املدينة يف
املقاهي ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص

التي كانت تقام أيام مخسينيات القرن
العرشين يف مقهى عيل الداود املشهور
والواقعة يف (منطقة احلوض) العباسية
الغربية قرب مديرية رشطة البلدة،
حيث كان طالب اإلعدادية والشباب
املثقف والرياضيون يلتقون يف ذلك
املقهى آنذاك ،فالطالب كانوا يرتادون
املقهى ل��غ��رض امل��ذاك��رة ومناقشة
دروسهم فيام بينهم أيام االمتحانات
النهائية وكذلك املثقفون وأصحاب
الفكر وأب���رز الرياضيني يف اللواء
(املحافظة) ،فكان مكان ًا هادئ ًا ومجي ً
ال
ُتقدم فيه اخلدمات اىل زبائنه حتى
ساعات متأخرة من الليل وخاصة أيام
االمتحانات النهائية لطلبة املدارس
كام ذكرنا أنف ًا ،حيث كانوا يرتادونه
للمذاكرة إىل بزوغ الفجر».
ويذكر الرشيفي ان «املهندس املعامري
الدكتور رؤوف حممد ع�لي االن��ص��اري
يقول ان ه��ذا املقهى ك��ان يرتاده أعرق
نادي يف كربالء وهو نادي اهلواة الريايض
وكان يضم النادي افضل الالعبني آنذاك،
ومن أبرز العبيه منذر وغسان وقحطان
اخلطيب وأموري سمهور وحسن خملف
وب��اق��ر م��ول��وي وأم�ي�ري ه���ادي وحممد
الكربايس ..وكذلك يف مقهى املرحوم
صاحب ابو شمطو يف منطقة باب بغداد
ك��ان��ت ت��ق��ام ل��ق��اءات للشباب املث ّقف
واألدب��اء واملفكرين والسياسيني ،حيث
كانت تتخللها النقاشات وال حوارات
الذي يديرها الراحل السيد حييى نرصاهلل
وهذا الرجل موسوعة معرفية بالسياسة
العاملية والعربية والعراقية من خالل
اقتنائه امل��ج�لات وال��ص��ح��ف العربية
وخاصة املرصية والعراقية منها مقاالت
حممد حسنني هيكل حيث كانت له منزلة
خاصة لديه اذ ال تبارحه جريدة األهرام
وهي جريدة معروفة عىل املستوى العاملي
والعريب يف احد األي��ام كان يتناقش مع
اجلالسني عىل اح��د مقاالته وإذا خيرج
رسالة من جعبته ُيبني فيها بأن هذه املقالة
هو ال��ذي ارسلها هليكل ونرشها ضمن
مقالته األسبوعية».
وكانت «ه��ذه النقاشات واحل���وارات مل
تفسد للو ِّد قضية ،الكل أصدقاء وأحباب
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وأخ��وة يف ال�سراء وال�ضراء وحتت خيمة
واحدة اسمها الوطن».
ويواصل قوله انه «كانت تقام أيض ًا يف
مقهى ال�صراف وك��ان يتوسط الشارع
الرئيس (ش��ارع اجلمهورية) ،مثل هذه
اللقاءات املفتوحة لشباب ومثقفي املدينة،
فكان ملتقى رجال األدب والفن والعلم
والسياسة والشعر ووجهاء وأع�لام من
أبناء املنطقة بشيبها وشباهبا ،فكان حق ًا
ملتقى مجي ً
ال ي��دور فيه النقاش واحل��وار
األخوي الصادق ،حول اإلرث الفكري
والثقايف واألديب والشعري واالجتامعي
للمدينة وقضايا الساعة التي متر بالبلد،
ك��ان اجلانب اإلن��س��اين ال يغيب عنهم،
كونه من أولويات احلديث بينهم ،أما من
املثقفني اجللساء يف هذا املقهى هم املقهى

ع��زي��ز زي��ن��ي ،وامل��ح��ام��ي حممد عيل
السعدي ،والراحل وه��اب الصايف،
والراحل كريم السعود ،واإلعالمي
الراحل عباس محيد الدهان ،واملحامي
األس��ت��اذ عبد ال��واح��د شمس الدين
مدير إدارة معمل النسيج واليشامغ
يف ك��رب�لاء األس��ب��ق وال��راح��ل فاخر
الزيرجاوي ،والراحل ب��دري كريم
الكلكاوي ،والراحل احل��اج جاسم
الكلكاوي ،والراحل الشهيد السيد
مهدي أبو املعايل ،والراحل احلاج محيد
كريم الكلكاوي؛ مدير بلدية كربالء
األسبق ووالد الدكتور أمحد ،واالستاذ
رزاق أبو احلب ،والراحل احلاج جواد
اخلزرجي والد احلاج كاظم والسيد
فيصل الشامي ،والراحل ج��واد أبو
احلب مدير مرصف الرافدين».
الدواوين والمدارس الدينية:

منهم  :الراحل رسول فالح البگال مدير
م��رور بابل االسبق ،واملحامي الراحل
الشيخ عبد احلسني كمونة ،وال��راح��ل
جعفر حممد الذهب وهو نجفي االصل
الذي اصبح بدرجة وزير والراحل هادي
السعيد والراحل حسني العبد اهلل والراحل
نوري أصالن وغريهم.
وكذلك مقهى حبيب الذي كان تقام فيه
اللقاءات الفكرية والثقافية واألدبية ،ومن
املثقفني والسياسيني الذين كانوا حيرضون
هذه اللقاءات منهم الراحل السيد فاضل
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والن مساحة كربالء واسعة ثقافي ًا فإن
االم��ر مل يكن مقترص ًا عىل املقاهي كام
يقول الرشيفي بل «كانت تقام مثل هذه
امللتقيات يف الدواوين فكانت هي األخرى
مكان التقاء علامء وأدباء وشعراء ومثقفي
وكبار ومشايخ املدينة حيث كانت تقام
فيها اللقاءات والندوات الدينية والثقافية
واألدبية والشعرية والفكرية ومنها ديوان
السادة آل الشهرستاين وديوان آل ثابت
ودي��وان آل كمونة ودي��وان آل الرشدي
وديوان آل السعدي وديوان الشيخ عبد
النبي وديوان حممد السعد وغريها».
ويذكر الرشيفي انه «يقال ان هناك امرأة
كربالئية دفعتها غريهتا الوطنية أي��ام
االح��ت�لال الربيطاين مما دعاها واجبها
ال��وط��ن��ي أن ت��ذه��ب إىل دي���وان الشيخ
فخري كمونة وألقت شيلتها (مخارها)
عىل األرض مغيظة وقالت له أين شيمة
ال��رج��ال وبلدنا حمتل من قبل الكفار،
وإلقاءها أبيات شعر مؤثرة (أهزوجة)
شاع صيتها وقتها مما َش َّي َم ُته هذه املرأة
الشجاعة وق��رر الشيخ فخري بعدها
املشاركة الفعلية مع ثوار ثورة العرشين
( )1920آنذاك ،وقد شارك يف الذهاب
إىل اجلنوب مع املتطوعني الكربالئيني
لنرصة الثوار ولداها أحدمها استشهد
واآلخ��ر ضعفت إرادت��ه وعاد اىل كربالء

دون أن يشارك مع أخيه».
ويتحدّ ث املحامي عبد الواحد شمس
الدين عن مثل هذه النشاطات فيقول:
«كانت كربالء عىل مدى تارخيها الطويل
مركز ًا للنشاط األديب والثقايف وكانت
امل����دارس الدينية ال��ع��دي��دة ودواوي���ن
وجهاهها وشيوخها وصحن وايوانات
ومقابر املدينة كأمثال السادة آل ثابت
وآل اخلطيب يف املرقد احلسيني مكان ّا هلذه
النشاطات» ،مشري ًا اىل «وجود العديد من
هذه الدواوين بينها دي��وان آل الرشدي
وكذلك دي��وان السادة آل الشهرستاين
بالقرب من باب السدرة ودي��وان الشيخ
عبد النبي البيضاين يف منطقة السعدية،
ودي��وان حممد السعد ودي��وان دار حممد
حسني احلفار فض ً
ال عن دي��وان السيد
الشهرستاين الذي كان يقع يف بداية شارع
السدرة ودي��وان آل ثابت الواقع يف حملة
باب الطاق ورابطة الفرات االوسط حيث
شكلت سنة ١٩٥٦م حتى سنة ١٩٥٩م
من السادة مرتىض الوهاب وصدر الدين
الشهرستاين ومرتىض القزويني وحسن
الشريازي وحسني فهمي اخلزرجي وعبد
املجيد س��امل وس��ل�مان ه���ادي آل طعمة
ّ
ري من
وآخ��رون»،
ويؤكد ان «هناك الكث َ
امللتقيات سواء التي تقام يف ُدور مثقفني
ورجال دين او ٍ
مقاه او مكتبات».

مقاالت

اإلسقاط النفسي
وحيل اإلنسان الدفاعية
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان كائنا خمتلفا عن سائر الكائنات
األخرى يف طبيعته البرشية وهذه الطبيعة قد اتفقت مع متطلبات
رسالة اإلنسان ووجوديته عىل األرض عىل مر العصور واألزمان
وقد أشار احد الباحثني اىل هذا األمر رصاحة بقوله»:إن اإلنسان
إنام هو تكوين عجيب من آثار قدرة اهلل القدير ،بعضه حيواين ال
خيتلف فيه عن أي دابة من دواب األرض ،وبعض ملكي يسمو
فيه إىل طبيعة املالئكة ،وبعضه شيطاين ينزل به إىل حضيض
الشياطني ،وبعضه خاص به هو ،وهذا البعض اخلاص به يف
صورته العملية يرتكز يف شيئني :أحدمها العقل بطابعه البرشي،
واآلخر هو اإلرادة التي توجه سلوكه وتتحكم يف قيادته ،ويف
كل األحوال فاإلنسان واقع حتت تأثري عوامل عديدة متنوعة
بعضها عقيل ،وبعضها مادي» .
ومن هذا نستنتج إن اإلنسان إنام يقع حتت تأثري ميكانزم نفيس
هو الذي يتحكم أحيانا يف سلوكياته فيجعله يتحول اىل حالة
الدفاع او اهلجوم عندما يتعرض ألذى معني او مساس به مهام
كان نوعه واغلب هذه امليكانزمات كام حيللها أصحاب مدرسة
التحليل النفيس أهنا حتدث عىل املستوى الال شعوري ،أي أن
اإلنسان ال يدرك السبب وراء السلوك املتسبب عن ميكانزم وإنام
فقد ميكانزم دفاعي كام أرشت يلجأ اليه عند الرضورة ومن بني
هذه امليكانزمات التي وردت حتى يف القرآن الكريم ما يعرف
باإلسقاط النفيس  Projectionوتعرف هذه الظاهرة حسب
خرباء علم النفس»:عملية تلجأ إليها النفس البرشية يف حلها
للرصاع الدائر يف الشخصية حول دافع نفيس معني بأن تتخلص
من هذا الدافع فرتميه أي تسقطه عىل شخص خارجي أو أي
يشء خارجي ،وهبذا ترى الشخصية يف ذلك الشخص أو ذلك

اليشء اخلارجي دوافعها واجتاهاهتا وخصائصها هي دون أن
تفطن اىل أهنا دوافعها اخلاصة واجتاهاهتا وميوهلا وخصائصها
الذاتية» .
أن يسقط الفرد عىل اآلخرين األفكار واالجتاهات التي يراها أي
ما هو متفق مع صورة الذات ،أي أن الفرد يسقط عىل اآلخرين
صورة ذاته التي تعيق النمو  .وهو هبذه الطريقة ال يتعامل بذاته
ولكن بصورة ذاته األمر الذي يعيق نموه أي أن الفرد ال يرى إال
نفسه وال يرى اآلخرين عىل حقيقتهم بل يراهم كام يرى نفسه
فهو يوجه اإلسقاط إىل نفسه0
وقد أشار القرآن الكريم يف العديد من املواضع عىل هذه الظاهرة
وهبذا فقد سبق املسلمني العامل الغريب يف اكتشاف هذه الظاهرة
ودراستها ومن األمثلة التي وردت يف ثنايا القرآن الكريم هلذه
الظاهرة وهي عديدة ال حرص هلا نذكر منها ما جاء يف قوله
تعاىل»:وإِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم ُت ْع ِج ُب َك َأ ْج َس ُام ُه ْم َوإِن َي ُقو ُلوا َت ْس َم ْع لِ َق ْولهِ ِ ْم
َ
َك َأنهَّ ُ ْم ُخ ُش ٌب ُّم َس َّندَ ٌة يحَ َْس ُب َ
ون ُك َّل َص ْي َح ٍة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو
اح َذ ْر ُه ْم َقا َت َل ُه ُم اللهَّ ُ َأ َّنى ُي ْؤ َف ُك َ
ون» (سورة املنافقون ،اآلية:
َف ْ
 )4حيث قال الطربي يف تفسريه هلذه اآلية الكريمة أن هؤالء
القوم الذين شبههم القرآن الكريم باخلشب املسندة يقولوا إنك
لرسول اهلل وتسمع لقوهلم ،وهم يتصفون باجلبن فال تأمنهم يا
رسول اهلل عىل الرس وال تلتفت إىل ظاهرهم فإهنم الكاملون يف
العداوة بالنسبة إىل غريهم ،فإذا نادى مناد يف العسكر وانتقلت
دابة ،مث ً
ال ظنوا أهنم يرادون بذلك ملا يف قلوهبم من الرعب ،فهم
يتوقعون اإليقاع هبم وكشف سرتهم
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الى روح الشهيد السعيد
(منقذ عبد الجواد محمد ال شالل الجبوري) ابو حسين

الر ْؤ َيا التي َص َّد ْق َت..باختياره شهيدا
ُّ
متالكه اخلوف من تلك الرؤيا التي قلبت
ُ
موازين حياته ،رغم ارصاره عىل حتقيق
ذات��ه ،ولعله كان حيس يف اثباته لذاته
رضورة ملحة ،وقد تكون االرادة االهلية
هي من ختتار له الطريق ،او املدينة التي
نشأ فيها ذات طابع فطري حماطة بالتقى
والسالم ،مما جعل أهلها اناسا صاحلني
يتميزون بالتقوى وخشية اهلل .فأحالمهم
بسيطة ومتسكهم بالعقيدة واملذهب
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كتمسكهم ب��االرض كوطن ومصدر
للعيش الكريم.
ك��ان كل حلم «منقذ « ان حيصل عىل
وظيفة بسيطة بدائرة صحة مدينة بابل،
ليكون عنوانا انسانيا ملدينة القاسم
(ق��ض��اء اهل��اش��م��ي��ة) ،ومكمال لتلك
االرواح الفقرية النقية التي جتاهد بكل
طاقاهتا الذاتية أن تكون مدينة القاسم
هي االمجل واالنقى من مدن العراق.

فعنوان املدينة يدل عىل سمو رشفها وهي
تضم جدث (سيدنا القاسم ابن اإلمام
موسى الكاظم (عليهام السالم)).
حني ينظر الرائي اىل قبته الرشيفة من خالل
اشجار املدينة وبساتينها وهي تلمع بلوهنا
الدافئ ،وسط اخلرضة يتملكه االطمئنان
واالمان .وما خاب من قصده بنية صادقة،
فكرمه شهادة يمنحها لكل عليل ومهموم.
لقد ظلت الوظيفة يف عقله ،وكثريا ما كان
ينظر اليها يف علو وشموخ خلدمة الوطن
واالنسان ،كام يفعل أي انسان قدر له ان
يصنع اخلري واالصالح ،وسط هذا الكم
من الفساد ال��ذي ابتىل به الوطن ..كان
حيلم مع نفسه وهو ينقذ ابناء مدينته من
اعضائها الفاسدة كبطل شهم ال خياف او
يرتدد من طاغ او فاسد ،ويساعد االيتام
واالرام���ل واملحتاجني والشيوخ .كان
يتصور نفسه دائام كمثل أعىل للتفاين يف
تأدية أي واجب يوكل اليه.
مل يفق «منقذ» من حلمه وهو ينتظر عىل
احر من اجلمر كتاب تعيينه بعد ان قدم
اوراق��ه للدائرة املختصة ،وكله أمل ان
يصحو ذات ي��وم عىل تعيني عىل مالك
وزارة الصحة ،كموظف طبي حم�ترم.
وطال انتظاره ومن ثم اختفت كل احالمه
حني هبت ريح الشهادة بلون اجلهاد ،فقد
خيل اليه ان الفتوى املقدسة التي اطلقت
من الصحن احلسيني الرشيف نفخت
كل هذه االحالم بعيدا عنه .ثم شم هواء
الشهادة مشبعا برضيح القاسم ،فالتحق
فورا بلواء القاسم احد تشكيالت لواء عيل
االكرب املنطلق من حتت قبة سيد الشهداء.
وبدا له أن يف هذا االنتامء ارادة قوية ممتلئة
ب��االي�مان ،وفتوى اجلهاد الكفائي التي
اطلقتها املرجعية الدينية العليا ثورة السامء
واالرض ضد االرهابيني والتكفرييني هي
بمثابة دعوى موجهة اليه بالذات كالقدر
املحتوم الذي ال فكاك منه .وتأدية امتحان

شهداؤنا

اهلي البد له من كفاءة وقدرة عىل اجتيازه
بنجاح مطلق.
وخ���اض مجيع امل��ع��ارك ث��اب��ت اجل��أش،
وم��ه��ارة عالية يف اصطياد ال��دواع��ش
املتوحشني عرب بندقية القنص التي ال
ختطئ ب��ي��ده ،وه��و يستعملها يف غاية
امل��ه��ارة .ورأى يف ه��ذه القوة البطولية
استعراضا حللم مل يتحقق وهو ما يدعو اىل
الصمود واملثابرة ورثاء النفس بام تصبو
اليه .ويف نفسه يقول :الواجب احلقيقي
للوطن واملذهب االن هو القضاء عىل
الظلم الذي حلق عوائل العراق والدفاع
عن االرض واملقدسات ،فيام عدا ذلك ال
نرتقي اىل مستوى حتقيق الغرض السامي
الذي من اجله كانت الفتوى املقدسة.
وم��ا تفرضه عليه احلياة من مطالب
قاسية كان جزاؤه الوحيد هو حب مدينته
اهلاشمية ،واىل جانب ذلك كان يمثلها
كمجاهد باسم املرجعية الدينية .فعند
رجوعه باجازة كانت منطقته حتتفي به
كبطل وهو يقص عليهم قصص ابطال ال
يعرفون اخلوف او الرتدد يف تأدية الواجب
املقدس.
ويف اجازته االخرية صحا بسكون وبدأ
وكأن الشمس وما يف اشعتها من سكينة
قد اضفت عليه شعورا بالطامنينة واالمان

الدائمني ،فالرؤيا بليلة التحاقة حسمت
قراره للمشاركة بمعركة جرف الصخر
فالقرار كان الغاء االج��ازة وااللتحاق
ف��ورا ..كانت السيدة املنقبة ذات هيبة
عظيمة عىل جانبيها رجالن ليس جلامهلام
ح���دود وال ق��وة للبرص ان ت��رك��ز عىل
حمياهم من شدة النور ،وحوهلم اصدقائي
املجاهدون ينظرون اليها وكأهنم ينتظرون
أم��را مهام .فجأة ج��اء صوهتا املالئكي
بلهجة الثقة بالنفس وبالقرار املحسوم.
قالت :كنتم حتلمون ان تتعينوا يف دوائر
الدولة هذه كتب تعيينكم جلبتها لكم.
وح�ي�ن ه���ب اجل��م��ي��ع الس���ت�ل�ام كتب
تعيينهم..قالت :ال ليس االن ،ستأخذوهنا
يف وق��ت اخ��ر  .ولكن ه��ذا بيدي فقط
كتاب تعيني «منقذ» وسيأيت معي الستالم
وظيفته التي كان حيلم هبا ومن أجلها كان
جماهدا صلب الشكيمة.
من استئذان ق��ال «منقذ»  :سيديت اذا
حصلت عىل كتاب التعيني وأن��ا جماهد
سيسقط عني تكليف اجلهاد كون اصبح
لدي عذر رشعي..
ّ
استفاق «منقذ» من منامه التحق مبارشة
اىل معركة ج��رف الصخر وقاتل قتال
االبطال الشجعان ،وحني يتذكر الرؤيا
يبتسم وحيمد اهلل عىل نعمة اجلهاد ،رغم

ان اج��واء املعركة مشتعلة ب�ضراوة كان
ينتظر اتصاال ح��ول تعيينه .وح�ين رن
هاتفه اخللوي كان يراقب عرب الناظور
ال��دواع��ش وح��رك��اهت��م .ت��رك البندقية
وبدأ ينظر اىل شاشة املوبايل يف حركات
معربة كمن يريد ان يرسم يف فضاء مكانه
شجاعته وحدودها ..عىل الشاشة كان
الكلمة -البيت  -يتصل. -اجاب بصوت
رفيع هادئ  :السالم عليكم.
منقذ  ،خرب حلو لك  .لقد جاء كتابتعيينك ! متى تأيت اىل البيت ؟.
كان صوت منقذ قد تغري ،واخذ يصيح
صيحات طويلة اىل عمق سواتر الصد
سمعها املجاهدون وال��دواع��ش .وهو
جييب أهله  :آخر معركة ننفذها يف جرف
الصخر ونحقق النرص لتصبح جرف
«النرص» ومن ثم اذه��ب لزيارة االمام
احلسني واخيه ايب الفضل العباس وارجع
اىل مدينتي الغالية اهلاشمية  .وأراج��ع
الدائرة الكامل اجراءات التعيني.
وحتقق النرص واصبحت جرف الصخر
(جرف النرص) وكانت هذه النهاية كام
توقع بيقني حينئذ ،ورجع شهيدا لزيارة
االئمة االطهار ليسكن بمثواه االخري يف
النجف االرشف عند امام املتقني وشفيع
املجاهدين.

بطاقة الشهيد :من قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة
• اسم الشهيد :منقذ عبد الجواد محمد ال شالل الجبوري
• من مواليد :الهاشمية
• مكان وتاريخ :االستشهاد  -2014 /11/11 :جرف الصخر
• انتماء الشهيد :لواء علي االكبر فوج القاسم
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كاتب وكتاب

كاتب وكتاب
(ج )2
لماذا يحاربون الشيعة؟
قراءة في كتاب (صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد) للعاملي
أي النهجني خيتار املفيد؟
ّ
بعد ما تقدم ،وقد عرفنا شيئ ًا عن تلك األجواء
املتواترة ،واملشحونة باملواقف السلبية واحلادة،
جتاه حرية الفكر ،وجتاه األحرار واملفكرين،
وجتاه حرية االعتقاد واملامرسة.
وعرفنا أيض ًا :أنه قد كان ثمة اهتامات ،تتمحور
حول موضوع سب الصحابة ،كانت توزع
هنا وهناك لتكون هي املربر للتحرك السلبي
والعنيف ،باجتاه رضب فريق معني ،والقضاء
عليه ،إىل درجة استئصاله ،وإزالته عن صفحة
ال��وج��ود ،إن أمكن .األم��ر ال��ذي تسبب يف
ح��دوث فجائع وك��وارث ،ومصائب وباليا
عىل درجة كبرية من اخلطورة.
وعرفنا كذلك :أن هناك موضوعات وبحوثا
قد أثارها الشيخ املفيد يف كتبه ،ومناظراته،
وجمادالته ،أو أثريت معه ،قد اعتربها البعض
أمور ًا خطرية وحساسة ،كان ينبغي أن يتنزه
عنها قلم املفيد ،وأن ينأى رمح��ه اهلل عنها
بفكره وعقله ،ملا متثله من خروج عىل اخلط
الذي ينبغي برأي هؤالء أن تسري حركة الفكر
والوعي فيه.
نعم ..من أجل ذلك ،فقد رأينا أن نعرض هنا
هلذا األمر بالذات ؛ ليتضح لنا مدى صواب
هذا األمر وخطئه ،ولنقف عىل املربرات التي
رأى الشيخ املفيد وس��واه ممن ينحون هذا
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املنحى  :أهنا تكفي عذر ًا لطرح ومعاجلة هذه
املوضوعات بالطريقة التي عاجلوها هبا.
فنقول :
الفكر اإلرهايب ،والفكر احلر :
هناك نوعان من الناس ،وبني هذين النوعني
أنواع ،ال هيمنا التعرض هلا.
 - 1نوع يريد أن يتدين حسب هواه ،ووفق ما
حيب ،فهو مع الدليل والربهان ،إذا كان هذا
الدليل يؤيد رأيه ،ويدعم مدعاه ،وإ ّ
ال ،فهو ال
يعرتف بالدليل ،وال يلتفت إليه ،وال يؤمن به
يعول عليه.
وال ّ
فالدليل عنده إن استطاع أن حيصل عليه ما
هو إال وسيلة غلبة ،وأداة متنحه فرصة ،وتوفر
عليه جهد ًا ،ومتكنه وتسهل عليه الوصول إىل
ما يريد ،واحلصول عىل ما يشتهي.
وإن مل يتمكن من احلصول عليه ،فهو ال يتورع
عن فرض آرائه ،ونظرياته ،وإلزام اآلخرين هبا،
هيجن،
برشاسة ولؤم .وبصلف
وتعسف ،فهو ّ
ّ
ويتحدى ،ويضطهد كل فكر آخر ،ويستفيد
من كل ما يتاح له من أساليب ووسائل غري
إنسانية ،وال أخالقية يف هذا السبيل.
وال عجب بعد ه��ذا إذا رأي��ن��اه حيكم عىل
اآلخرين بالضالل والوبال ،وباخلروج عن
الدين ،وبالكفر والزندقة ،ثم هو بعد هذا
يستبيح كل حرمة ،وال يرعى يف من خيالفه

كاتب وكتاب

الرأي إال وال ذمة عىل اإلطالق.
ونجد نامذج بارزة من هذا النوع حتى يف
زماننا هذا يف القرن العرشين .ف ّتش جتد.
 - 2هناك نوع آخر من الناس لديه قناعة
راسخة ب��أن أسلوب ف��رض ال��رأي عىل
اآلخ��ري��ن خصوص ًا فيام يرتبط بقضايا
الفكر واإلي�مان واحلياة أسلوب مهجي
بغيض ،بعيد عن املنطق ،وعن اإلنصاف،
وعن اإلنسانية أيض ًا.
وي��رى  :أن ه��ذه الطريقة يف النتيجة ال
توصل إىل خري ،وال تؤدي إىل سعادة ،وال
تسهم يف بناء حياة كريمة ،وفاضلة .بل هي
تؤدي إىل الفوىض ،وتنتهي إىل العشوائية،
وإىل حتكم األهواء ،وسيادة الباطل ،وقوة
وتكريس االنحراف.
وألجل ذلك ،فإن هذا النوع من الناس
يتعامل مع كل ما يريد أن يقدمه لآلخرين،
وكل ما ي��ورده اآلخ��رون عليه ،عىل هذا
األس���اس ،وم��ن ه��ذا املنطلق ب��ال��ذات،
وبحسب ما يراه من األدلة صاحل ًا ومقنع ًا،
ومعذر ًا له يف اإلقدام أو اإلحجام ،حتى
إذا تبني له عدم صالحيته وكفايته ،تدارك
ذلك بالبحث عام هو أوضح وأجىل وأتم،
ثم هو ال جيد حرج ًا يف أن يستسلم للرأي
اآلخر إذا كان ذلك الرأي يملك الدليل
السوي ،والربهان القوي.
والشيخ املفيد رمحه اهلل هو من هذا النوع
بالذات ،فهو إنام يستشعر األمن ،وحيس
بالسالم ،وبالقوة حني يكون إىل جانب
الدليل ،وحتت راية الربهان.
وق��د ك��ان هل��ذا الشعور آث��اره عىل هنجه
العلمي ،ب��ل وع�لى روح��ه وعقله ،عىل

خصائصه النفسية أيض ًا.
وبعد هذا ،فال عجب إذا رأينا يف الشيخ
املفيد  :أنه ذلك الرجل القوي والشجاع،
والرصيح اللهجة ،الذي ال خيشى من ان
حيرجه يشء فيخرجه عن طمأنينته ،أو خيل
بتوازنه.
اآلفاق الرحبة :
وإذا كان الشيخ املفيد رمحه اهلل يريد أن
يستنجد باحلجة والدليل يف كل ما يذهب
إليه ،ويؤمن به ،وأن يتعامل مع القضايا
التي تواجهه عىل هذا األساس ،فقد كان
من الطبيعي أن يعمل عىل تثقيف نفسه
بمختلف املعارف اإلسالمية ،وأن يسرب
أغ��وار العلوم اإلسالمية عىل اختالفها،
حتى ليقال :
«إنه كان ُمدي ًام للمطالعة والتعليم .ومن
أحفظ الناس .قيل  :إنه ما ترك للمخالفني
كتاب ًا إال حفظه .وهبذا قدر عىل حل شبه
القوم».
نعم ؛ لقد كان مهه أن يثقف نفسه بام قدر
عليه من العلوم التي كانت متداولة يف ذلك
العرص ،وأن يتتبعها ويالحقها ،ويامرسها،
ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ل��دي��ه حصيلة علمية
إسالمية ،واسعة ،متتاز بالدقة ,وبالعمق،
وبالشمولية ،ثم هي قد جاءت عىل درجة
من اخللوص والصفاء ؛ ألهنا قد صقلتها
حساسية القضايا ،التي كانت تتحرك يف
جماهلا ،األمر الذي حيمل معه االحتكاك
باآلخرين ،الذين لن يوفروا أية فرصة للنيل
منها ،وسيالحقوهنا بالنقد والتجريح،
وإظهار أية نقطة ضعف يعثرون عليها
بصورة استفزازية ،وعدوانية ،وجيعلون

من احلبة قبة ،إن أمكنهم ذلك.
كام أن هذه احلساسية ،وذلك االحتكاك قد
أسهم يف تعميق جذور ثقافة هذا الرجل،
وأوس���ع م��ن آف��اق��ه��ا ،حينام وج��د نفسه
رمحه اهلل ينفتح بصورة طبيعية عىل فكر
اآلخرين ،وعىل ثقافاهتم ،وعىل عقلياهتم،
دون أن جيد حرج ًا أو حيس ضعف ًا ،أو
يوجس يف نفسه أدن��ى خيفة أو ت��ردد .و
«ك��ان يناظر أهل كل عقيدة مع اجلاللة
والعظمة يف الدولة البوهيية».
فال غرو بعد هذا إذا وجدناه الفقيه املدقق،
وامل��ؤرخ املحقق ،والكالمي املحلق ،ثم
كان املناظر البارع واملنصف ،إىل جانب
كونه رجالي ًا ،حمدث ًا ،عامل ًا بالتفسري ،وعلوم
القرآن ،وأصول الفقه ،وغري ذلك من علوم
إسالمية كانت متداولة يف عرصه ،مارسها،
وهنل من معينها الصايف ،حتى أصبح العامل
الفذ ،الذي رحبت آفاقه ،وتعمقت نظرته،
ودقت مالحظته ،بل ال نجازف إذا قلنا :
إنه قد سبق عرصه بأشواط ومراحل كبرية
وكثرية .حتى قال عنه البعض :
«كان أوحد يف مجيع فنون العلم  :األصلني،
وال��ف��ق��ه ،واألخ��ب��ار ،ومعرفة ال��رج��ال،
والتفسري ،والنحو ،والشعر» ( .) 2
ووصفوه أيض ًا بأنه «رئيس الكالم والفقه
واجلدل» ( .) 3
مشكلتهم ،أم مشكلة املفيد ؟ ! :
أما مشكلة املفيد مع اآلخرين ،أو باألحرى
مشكلتهم مع املفيد وهي  :أنه رمحه اهلل قد
وضع إصبعه عىل مواضع حساسة ،بل ويف
غاية احلساسية.
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نظـرة
من واقع الطف

ايمان صاحب

كانت الصغرية طوال الوقت تسأل أين ايب؟رغم ما هبا من أمل السياط وهليب
العطش فأمل الفراق كان اشدها وكل مرة يكون اجلواب :انه عىل سفر فتعود
لدمعها الرقراق وهي تنتظر قدوم األب احلنون لتفرش له سجادة الصالة
كام كانت وتغفو بحجره الدافئ وقبل ذلك ال تنسى ان ختربه بام أصاهبا من
رضب وسبي ،وتريه قرطها املسلوب عند حرق اخليام ألهنا مل تفر بالبيداء
كام فرت االيتام احتضنت العقيلة زينب وراحت ترجتف مع عباءهتا ملّا سوط
الشمر اخذ يرضب عمتها وما ان ابتعد عنهام راحت هتدّ ئ قلبها املرتعد من
اخلوف :بنية هل ِ
انت بخري؟ اجابتها بصوت ضعيف  :نعم عمتي انا بخري ٠
ولكن إىل اين نذهب وما هذه اجلامل ؟ ضمتها إىل صدرها زينب عليها
السالم باحلال لكي ال ترى حلزهنا أثرا وحبست دمعها عن رقية هل تقول
هلا  :سنذهب بعيدا ونكون انا وأنت بنفس قيد حبل األرس يلفنا.؟!
ام تقول  :سنرحل مع أناس بال رمحة محلوا رأس حبيبنا فوق القنا ،وتركوا
بالعراء جسمه وقبل ان تسمع اجلواب صاح هبا احداهم هيا اركبي انت
وأخواتك وكأين هبا تلفتت اىل صوب مرصع أخيها القتيل لتقول  :له ؟
من يركبنا فعيل مازال عليال ونحن بال عباس الكفيل ٠
ثم ركب اجلميع وبجهدها قد ركبت وعينها عىل رقية سارت القافلة وسط
تلك الصحراء القاحلة بال غطاء يظلهم من حرارة الشمس وال وقاء يقيهم
من السقوط ومل ترتيث باملسري ريثام يسرتيح االيتام فامزالوا منهكني من
فرارهم من اخليام ملا سعرت هبا النريان وأي راحة بعد هذا العناء تنتظر
سبايا الرسول (صىل اهلل عليه واله) ضحكات الشامتني وقرع الطبول ،حتيط
هبم نظرات احلاقدين من كل مكان إىل ان اوصلتهم إىل اخلرابة حيث ال
سقف يظلهم من حر وال تسرتهم جدران  ٠سوى ظل زينب عليها السالم
بعباءهتا ومن حوهلا نساء ثاكالت ينظرن لزينب عليها السالم وتارة إىل
السامء باكيات شاكيات بعدما نامت رقية فوق كثيب الرمال ومل تعد تسأل
ذاك السؤال ؟ أين ايب اين :ومرت حلظات وحلظات عىل نوم اليتيمة وال
احد يعلم عىل أثره تكون هنايتها األليمة  ،وراح جفنها املثقل باألمنيات
يتعلق برؤيا احلبيب املسافر ،ونحاول التمسك به كي ال يغادر لكنه مل
يستطع وغاب مرة اخرى وبغيابه استيقظ عىل واقع فجيع فيه طشت حيمل
رأسا قطيعا خضبته اجلراح بالدماء كجفن رقية من فرط البكاء دمعة ودم
طبعت عىل خده املا هوت فوق رأس والدها وبني حنني وعتاب فارقت
روحها احلياة لتسافر معه إىل اجلنان ٠
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لعبةالحياة
والنواياالصادقة
حيدرعاشور

احيانا يسمو االنسان ويرتقي بروحه بعد ان يدرك بنظرة
متفتحة تغري بعض الناس وحتوهلم اىل وحوش ضارية
فاغرة افواهها كل منها يود ان يبتلع الكم االكرب من
الناس ،ويضنيه البحث عن القيم التي يمكن ان تعطي
حلياته حقيقتها.
حني يعود اىل اع�ماق نفسه منقبا جيد كل اخلري وكل
احلب وكل اجلامل فاملعاين التي افتقدها أغلب الناس
جتد يف اعامقهم ارضا خصبة قادرة عىل النمو والعطاء
ففيها فطرة االنسان التي خلقه اهلل عليها وضاعت يف
زحام حياة البرش حتى اصبحت لندرهتا تعد من صفات
املالئكة فيحلق يف عامله متجوال هائام يف ملكوت ال
يرقى اليه اال من صفت نفسه من الشوائب وتطهرت
روحه من املطامع لذا فهو حني يتمعن يف حياة االخرين
يشفق عليهم وهو يراهم يشوهون ارواحهم ويقتلون
معاين اخلري واحلب فيها .
ولكن رغم ذلك ال يستطيع ان يعيش يف برج عال اذا
يتعني عليه ان يضع اقدامه عىل االرض بني البرش ،عليه
ان يعمل بينهم ويتفاعل معهم ويواجه اطامعهم التي
تصل اىل ادنى متطلبات حياته كانسان ،وجيد نفسه يوما
ما وقد اصبح احد اطراف الرصاع يف لعبة احلياة ان شاء
او ابى ،وان سمت نفسه وترفع عىل الرد عليهم اعترب
االخرون ذلك ضعفا وهتاونا يدفعهم للتامدي يف تسديد
املزيد من الرضبات له ،بل ان صفاته النبيلة تعد وحدها
سببا كافيا حلقد االخرين عليه فهي تذكرهم دائام بالفرق
الشاسع بينه وبينهم ورغم كل نواياه الصادقة النقاذ
روحه من براثن تلك الرصاعات الدنيوية ،واالساليب
امللتوية اال انه جيد نفسه مرغام عىل ال��رد عليهم من
منطلق مفاهيمهم ،وبذات الطرق التي يلجاون اليها يف
حني انه يتمزق املا ،فيشء ما يف اعامقه يرفض ذلك بشدة
ويستنكره لكن ماباليد حيلة فال مكان للمالئكة بني بني
البرشيف لعبة احلياة.

من يشبهك ...؟
لو بحثت مع نفسك عن شخص ما لعلك جتد فيه صفاتك ،حيب ما
حتب ويكره ماتكره ،يرفض ماترفض ،شديد يف مواضع الشدة(التي
تراها كذلك ) ويلني يف مواضع خفضك ولينك،فهل ستجده؟  ..حتام
انك تبحث عن شخص ال وجود له عىل اإلطالق !.
ولو بحثت مع نفسك انت ،فستجد ان نصفك األيمن ال يشابه نصفك
األيرس ! والعجب ان ما يف نصفك ال يشابه نظريه يف النصف اآلخر !
وعليه سنستنتج هنا سويا بأنك ال تشبه حتى نفسك!
إنه إبداع اخلالق اجلليل ،ودقة صنعه ،الذي يظهر لنا جليا يف وجود أكثر
من ( )6مليارات شخص عىل كوكبنا اآلن دون أن يتواجد فيه اثنان
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاكم
يشابه أحدمها اآلخر وفق التفاصيل السابقة ( َيا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْلن ُ
ار ُفوا .) ...
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
نختلف يف الشكل ،ويف املعتقد ،ويف العادات  ،ويف اللغة ،والقدرات
العقلية واجلسمية ونختلف يف الذوق واملزاج وامليول ..كل هذا مع
اآلخرين  ،ولو استمر البحث لوجدت فيك (حب التغيري) يف امللبس
واملأكل ووجهة السفر وحتى يف أسلوب الكالم وهو اختالف بال شك.
اس ِص ْن ِ
فان إ ّما َأ ٌخ َل َك
وقد ورد عن اإلمام عيل (عليه السالم) قوله( :ال ّن ُ
يف الدِّ ْي ِن ،أو َن ِظ ٌري َل َك يف َ
اخل ْل ِق)
وقالوا ( لن جتد الصديق الذي ال تعاتبه ) ويوصلنا هذا إىل واقع اسمه
( التعايش السلمي ) كرضورة البد منها لضامن استمرار حياة الشعوب
بال خالفات او حروب .جيب ان نسلم بأن االختالف هو (حالة اجيابية)
اذا اردناها نحن ان تكون اجيابية برجوعنا إىل املعاين السامية التي حتملها
اآلية الكريمة السابقة وخصوصا لو اكملنا ما بقي منها  ( :إن أكرمكم
عند اهلل اتقاكم ) فاالختالف هو حالة صحية تدفع املجتمع للتقدم
والتطور برشط  :ان ال يتحول إىل خالف.
إذن ختتلف معي يف كل يشء إال شيئا واحدا تتشابه به مع اآلخرين انت
إنسان  ،وأنا إنسان.
Ahrarweekly

31

االدبية

الحروف
مسير مع ُ
ٌ

ُ
����ة غ�����ادت�����ي
ورج�
��������������وت �أن �أم�����������ش�����ي ب�����رف�����ق� ِ
ُ
�������رف ي�����ؤن������ ُ���س����ن����ـ����ي وك�����������لُّ ق���������ص����ائ����دي
ف��������احل�
���ط ك����رام����ت����ي
����ر �أن���������س����ج����ـ����هُ ب����خ����ي����ـ� ِ
وال������� ِّ����ش�����ع� ُ
ه�����ـ�����ذا وق���ـ���ل���ـ���ب���ـ���ي ب����ال����ـ���� َم����ـ����ع����ـ����ان����ـ����ي زاخ����ـ����ر
���م
���ب ف����ي���� ُك� ُ
������م ي����ك����ت����ـ� ُ
م�����������اذا ع�����ل�����ى َم���������ن هَ �������ـ� َّ
���م
�ي��ر ال������ ِّ���س����ب����ـ� ِ
َم��������ن يل ب�����غ� ِ
����ر َم����ل����ـ���� ِه� ٌ
���ط َب�����ح�����ـ� ٌ
���������ب ل���ه���ي��� ُب���ـ���ه���ا
ال�����������ص
َم��������ن يل �إذا
�����ح�����راء هَ
َّ
َّ
ُ
َم���������ن يل �إذا ط��������وف��������انُ م�����و������س�����ى ج�����اءن�����ا
َم�������ن يل �إذا رع���������دُ ال������ ّ���س����م����ـ����اءِ �أ����ص���اب���ن���ـ���ي
��ه
م�����ـ�����اذا �إذا َغ�����ـ�����ـ�����دَ َر ال����ـ����زَّم����ـ����ـ����انُ ب���ـ����أه���ـ��� ِل���ـ� ِ
���د
����اب ِع�����ت�����ـ�����رة �أح����ـ����م� ٍ
������س������أل�����ـ�����و ُذ ب�����الأط�����ـ�����ي�����ـ� ِ
ف���ل���ـ���ه���ـ���م َم�������س���ـ���ي���ـ���ري والإِل���������ـ���������هُ ُم����ـ����ب����ـ����ا ِر ٌك
���ه
�����رب حت��������تَ ن����ع����ال� ِ
�أه������������وى ِل����� َل�����م������� ِ����س ال������ ُّت������ـ� ِ
َّ���ـ���ع���ـ���ي���ـ���ـ���م ل�����ـ�����ق�����ـ�����ا�ؤ ُه ُم���ـ���ت���ـ���ع���ـ� ِّ
��ذر
م���ـ���ث���ـ���ل ال���ن
ِ
ي������ا �����س���� ِّي����ـ����دي َق����ل����ب����ـ����ي َت����ـ���� َف� َّ
���ر وان����ـ����ك����وى
���ط����ـ� َ
���ر َي���������ص���� َب� ُ
��ره���ا
����ج�����ل َف���� َف����ي������ ُ���ض ال���� َّن����ح� ِ
���غ �� َ��ش���ع� َ
َع� ّ
ُ
هَّ
غ��������ـ��������دَ روا ب���ك���ـ���م والل ق������ـ� َ
�����ال ِب���ح���ـ��� ِّق���ـ��� ُك���م
���ـ���م املَ
����ـ����ع ُك���ـ���لَّ���ـ���ن���ـ���ي
ِّ
����ـ����ه����ـ����دي �أج����ـ���� َم ُ
ِل���ل���ـ���ق���ـ���ا ِئ ِ
ه�����ـ�����ذا تحَ َ �������ـ�������دٍّ ُ
واحل���������س����ـ����ي����ـ����نُ َو����س���ي��� َل���ـ���ت���ي
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���ة الأ�����ش����ـ����ع����ـ����ار
���رف����ـ����ق����ـ� ِ
ل����ك����ـ����ن م����ـ���������ش����ـَ����ي����تُ ب����ـ� ِ
ب����ـ����ال����ـ����روح �أك���ـ��� ُت���ـ���ب���ـُ���ـ���ه���ـ���ا م����ـ���� َع الأ����ش���ـ���ـ���ف���ـ���ار
ِ
أع����ـ����زف����ـ����ـ����هُ م�����ـ����� َع الأوت�����ـ�����ـ�����ار
���م �
ِ
وال����ـ���� َّن����ـ����ظ����ـ����ـ� ُ
���ر ِم�����ـ�����ن ك����ـ����ث����ـ����ـ����ر ِة الأف����ـ����ك����ـ����ـ����ار
ُم����ـ����ت����ـ����ح����ـ���� ِّي����ـ� ٌ
���ب االق����ـ����م����ـ����ار
�أن ال َي����ـ����ه����ـ����ي����ـ� َ
���م ِب����ـ����ك����ـ����و َك����ـ� ِ
��ح���ـ���ار
و�أغ������ـ������و�� ُ�����ص ف���ـ���ي���ـ� ِ
��ه ِل���� ُل����ـ�����ؤل����ـ����ـ�����ؤِ ال���ـ���م���ـ� َّ
ل����ي����ـ����ك����ـ����ونَ ُب�������س���ت���ـ���ان���ـ���ي م�����ـ����� َع الأ�����ش����ـ����ج����ـ����ار
ر ُ
���ن �� َ��س���ف���ي���ـ���ن���ـ���ة الإب����ـ����ح����ـ����ار
احل���������س����ـ����ي����ـ� ِ
غ����ي��� َ
����زل�����ـ�����ت �أر������ض�����ـ�����ي م������� َع الإع����ـ���������ص����ـ����ا ِر
�أو ُزل�����ـ� ِ
���ج����ـ����ـ����ا ُر ب���ـ���الأط���ـ���ـ���ه���ـ���ـ���ار
و َت����ـ����ح����ـ���� َّك����ـ� َ
���م ال����ـ����فُ ����ـ� ّ
��ة �أب�����ـ�����ـ�����را ِر
�أه������ـ������ل ال���ـ��� ِك���ـ�������س���ـ���ا وب���ـ���ت���ـ�������س���ع���ـ���ـ� ٍ
���خ����ـ����ت����ـ����ا ُم���� ُه����ـ����م مَي����ـ���������ش����ـ����ي م�����ـ����� َع ال�������ـ�������زُّ وار
ف� ِ
لإخ�����ـ�����ط�����ـ�����ار
ف����ـ���� َم����ـ����ق����ـ����ا ُم����ـ����هُ �أرق�������ـ�������ى ِم�����ـ�����ن ا ِ
ح����ت����ـ����ى َخ����ـ����ي����ال����ـ����ـ����ي ع�����ـ�����اج�����ـ� ٌ
����ز ُم�����ـ�����ت�����ـ�����واري
����م يف ان�����ت�����ـ�����ظ�����ا ِر ال����ـ���� ّث����ـ����ار
���ج����ـ����ل َف�����ف�����ـ� ِ
����اط� ُ
ع� ِّ
وال������� َّ����ص�����ـ�����د ُر م���ك���ـ�������س���ـ���و ٌر وح������ـ������قِّ ال����ـ���� َب����ـ����اري
�آي����ـ����ـ����ـ����ات ق�����ـ�����ـ�����ـ�����ر�آنٍ ف���ـ���ـ���ك���ـ���ـ���انَ َق����ـ����ـ����ـ����راري
لأك������ـ������ـ������ونَ ُج����ـ����ن����ـ����ـ����د ّي����ـ���� ًا م����ـ����ـ���� َع الأن���ـ�������ص���ـ���ـ���ار
�إن ِخ����ـ����ب����ـ����ـ����تُ م����ـ�����أ�����س����ـ����ـ� ٌ
���اة ف���ـ���ي���ـ���ا ِل���ل���ـ���ع���ـ���ـ���ار

االدبية

ُ
سيد الماء
جنان حممد اخلفاجي

� ُّأي كفوف تلك التي هوت على الأر�ض وبقيت على مر الدهور رمزا للعطاء؟
�أي كفوف جعلت من َم�ستقر �سقوطها �آية ،ومنبعا وم�ستودعا للربكات ،ومتنف�س ًا لقلوب �أوجعها الأمل؟
لت�ستمد قوتها من تلك ا ِلكفني املفعمتني باحلب والوفاء� ..صاحبها �أبى اال �أن يقهر كرب ّياء املاء وهو يف �أوج عط�شه!
وت ِيقن ب�أن كل �شيء له زكاة وزكاة الروح  ..اجلود بها ملن ي�سكن فيها.
�سيدي :يامن ا�صبحت منارا وبابا حلوائج الط ِالبني� ،أهذه كثرية عليك؟!
هي ال �شيء ملن وهب النف�س وم�ضى �شهيد ًا بيقني العارفني.
�سيدي :يا ابا الف�ضل … الأيام تعدو واحلوادث جمة ،وا ٌل�شوق ابدا اليك بنا يحدو ،و�شدو القلوب با�سمك ..با�سم اجلود.
يامن ب َباب ح�ضرتك يقف الندى واملدى ،يامن كنت كفيال جلبال �أ�شم ..جمع ال َرزايا وامل�صائب ،واي كفالة عظيمة تلك تربعمت
جذورها منذ ال�صغر؟
و�سقتها انوار الهدايةَ ،و�شهدت بحقها �أل�سنة الأئمة الأطهار ،وكفالة القمر اكتملت بالت�ضحية اجلليلة لأم البدور ال�سواطع.
�سالم عليك والف �سالم يا �ساقي القلوب احليارى ..الظامئة ،ومنف�س الكرب عنها يا �سيد املاء.
ٍيا مهجة الزهراء يا ابا الف�ضل والإباء ،يا �أ�سد العرين.
يا عبا�س احل�سني.
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ُ
قتلوهم
اإلسالم!
باسم
ْ
جعفر املهاجر
أعظم.
رب
ِ
يا َ
الكون ال ْ
رب.
�أنت ال�شاهدُ يو َم الفز ِع الأك ْ
و� َ
أنت الع ّال ْم.
احلقد امللعونة .
كم عاثت �شجر ُة
ِ
أر�ض ْك.
غدرا يف � ِ
�سيل الآثا ْم .
وارتكبت من ِ
ربي .
ْ
هم قتلوا �أحفاد ر�سولك يا ْ
قتلوهم با�سم الإ�سال ْم!
هم �سفاحونَ وذباحونْ .
ْ
هم �أرجا�س ور�ؤو�س كربى للإجرا ْم .
ْ
حتى طفلي عبد اهلل .
ماء .
مل ي�سقوه قطرة ْ
م�سموم يف نحره ْ.
بنبل
رموه ٍ
ٍ
والظم�أُ
ُ
احلارق ينه�ش قلبهْ .
هم َ�ش َتموا حتى القر�آنْ .
ْ
طعنوه وقالوا عنه �أوهامٌ يف �أوها ْم.
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ُ
تفعل
ماذا
اذا طردت
من عملك؟
َ
�شاب بالعمل يف ور�شة كبرية لن�ش��ر االخ�شاب يف مدينته
التح��ق ٌ
الأمريكي��ة ،ق�ض��ى ه��ذا ال�ش��اب يف ه��ذه الور�شة �أجم��ل �سنوات
حيات��ه و�شباب��ه ،عندم��ا كان �شاب�� ًا قوي�� ًا ق��ادر ًا عل��ى االعمال
ال�شاق��ة وال�صعب��ة ،وعندم��ا بل��غ هذا ال�ش��اب �س��ن االربعني من
عم��ره ،كان ال يزال يعم��ل بكامل قوته ولياقت��ه و�أ�صبح ذا �ش�أن
وخ�برة ومكانة عالية يف الور�شة ،وذات ي��وم فوجئ برئي�سه يف
العم��ل يخ�بره �أنه مطرود م��ن الور�ش��ة وعلي��ه �أن يغادرها على
الفور دون نقا�ش وبال عودة .
ا�ص��اب هذا الرجل مزيج من م�شاعر الده�شة وال�صدمة والغ�ضب
واحل��زن ،خ��رج �إىل ال�شارع وه��و يتذكر �سن��وات تعبه وجمهوده
الذي بذله يف هذه الور�شة ،ف�أح�س بالأ�سف ال�شديد واالحباط
والي�أ���س ،وق��د اغلق يف وجهه ب��اب رزقه الوحي��د ،ذهب الرجل
امل�سك�ين �إىل منزله و�أبل��غ زوجته مبا حدث و�أخربه��ا �أنه �سوف
يره��ن منزلهما ال�صغري الذي يعي�شان به حتى يح�صل على بع�ض

املال حتى يجد عمال �آخر له يف مهنة البناء .
وبالفع��ل بد�أ هذا الرج��ل يف العمل وكان �أول م�شروع له هو بناء
منزل�ين �صغريين بذل فيهما جمهودا كبريا ثم توالت امل�شروعات
ال�صغ�يرة و�أ�صب��ح متخ�ص�ص�� ًا يف بن��اء وتنفيذ املن��ازل ال�صغرية،
وق�ض��ى خم�س��ة اع��وام م��ن اجل��د واالجته��اد املتوا�صل�ين حتى
ا�صبح مليون ً
ريا م�شهور ًا  ..انه واال�س جون�سون الرجل الذي بنى
�سل�سل��ة فنادق هولي��دي �إن  ،بالإ�ضاف��ة �إىل العديد من الفنادق
امل�شهورة حول العامل .
كت��ب واال���س جون�سون يف مذكرات��ه ال�شخ�صية :ل��و علمت الآن
اي��ن يقي��م رئي���س العمل ال��ذي ط��ردين لتقدم��ت �إلي��ه بال�شكر
العمي��ق لأجل ما �صنعه يل ،فقد ت�أملت كث�ير ًا وقتها ولكنني الآن
فهم��ت ان اهلل �ش��اء ان يغلق يف وجه��ي باب ًا ليفت��ح امامي طريق ًا
�أف�ضل يل ولأ�سرتي وللمجتمع وللعامل �أجمع .
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المشاكل األسرية وتأثيرها
على حياة األبناء وخياراتهم المستقبلية
أثبتت الدراسات احلديثة ان االبناء الذين تربوا يف
أرس مستقرة  ،يتسمون بقابلية أكثر للتمتع بزواج
صحي ومستقر من غريهم ممن تعاين أرسهم من
مشاكل مستمرة.
العائله ليست فقط جمموعة من الناس تتشارك يف
املنزل أو يف بعض الصفات الوراثية .مفهوم العائلة
أكرب من ذلك بكثري .جيب أن تكون العائالت
هي املصدر األسايس للدعم والتشجيع بالنسبة
ألبنائها .فالتمتع بالدفء األرسي خيلق استقرارا
نفسيا وشخصيات متزنة .ولكن ليس معنى ذلك
أن يظل مجيع أفراد العائلة عىل وفاق دائم طوال
الوقت .فاالختالف هو سمة البرش ،وكثريا ما
حتدث اخلالفات بني أفراد األرسة الواحدة سواء
بني األبوين أو بني األبناء بعضهم البعض.
ترجع هذه اخلالفات إىل اختالف الشخصيات،
التفكري ووجهات النظر .وقد تكون ناجتة لضغوط
عصبية يتعرض هلا أحد أفراد األرسة من مرض،
ضائقة مادية ،مشاكل يف العمل أو غريها من الكثري
من املشاكل التي نصادفها يف حياتنا اليومية وتؤدي
بنا اىل التوتر والعصبية .مما قد يؤثر بالسلب عىل
مجيع أفراد العائلة ،خاصة اذا كانت هذه املشاكل
تتخذ طبيعة عنيفة أو تستمر لفرتات طويلة.
وأكثر املشاكل تأثريا هي املشاكل التي حتدث بني
الزوجني ،حيث يشعر األبناء بتوتر العالقة بني
أبوهيم مما يعطيهم الشعور بعدم األمان وبالتاىل
تتأثر سلوكياهتم وطرق تعاملهم مع من حوهلم
بسبب ه��ذه املشكالت .بل ويمتد ه��ذا التأثري
ويستمر مع الطفل عندما يكرب وينفصل بحياته
عن عائلته ويبدأ يف تكوين أرسته اخلاصة.
تم اجراء بعض الدراسات الدقيقة عىل عدد من
األرس لتحديد أثر التفاعل االرسي االجيايب بني
أفراد األرسة الواحدة .وقد وجد أن األرس التي
تتميز بالتواصل واملشاركة بني أفرادها حتقق أعىل
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الدرجات يف هذا التقييم ،وان أبناء هذه األرس
يبحثون عن نفس الصفات االجيابية يف رشيك
حياهتم عند قيامهم بتكوين أرسة جديدة.
مما يثبت أن الدفء األرسي واحتواء األبناء
واالستامع ملشكالهتم ينتج عنه أرس جديدة
مستقرة يف املستقبل.
لذلك ،فاملسؤولية التي تقع عىل عاتق اآلباء
واألم��ه��ات ليست بالسهلة أو البسيطة.
فكونك أما فأنت مسؤولة عن غرس القيم
واملبادئ يف شخصية طفلك ليخرج للمجتمع
فردا سويا قادرا عىل افادة نفسه ومن حوله .كام
انك أيضا مسؤولة عن احلفاظ عىل هدوء بيتك
والتصدي للمشكالت التي قد هتدم املنزل أو
تتمكن من تدمري نفسية أطفالك وتؤدي هبم
اىل االستمرار عىل نفس النمط املضطرب يف
املستقبل.
م��ن أه��م م��ا يمكنك فعله ليحظى أبناؤك
بمناخ أرسى داف��ئ واستقرار نفسى طوال
حياهتم:إعطاء الطفل االحساس باألمان.
• حتدثي مع أبنائك عن مشاكلهم وخماوفهم
ودعيهم يعلموا أنك موجودة حلاميتهم دائام.
• إظهار حبك ألبنائك واالستامع اجليد لكل
م��ا خيصهم .جي��ب عليك احتضان أبنائك
واحلديث معهم عن مدى أمهيتهم يف حياتك،
ك��ذل��ك جي��ب عليك ال��ت��ف��رغ ل�لاس��ت�ماع اىل
مشكالهتم اليومية وحماولة حلها معهم.
• وضع قواعد ونظم يلتزم هبا الطفل داخل
املنزل وخارجه .بذلك يتعلم أبناؤك االنضباط
والتغلب عىل أهواهم.
• كوين قدوة ألبنائك .دائام ما يرى األبناء
يف أهلهم مثاال حيتذون به يف كل ترصفاهتم.
لذلك جي��ب عليك أن تكوين مثاال جيدا
ونموذجا لألخالقيات الصحيحة.
أبناؤك امانة لديك ،يتأثرون بكل ما يرونه
حوهلم يف املنزل ،لذلك حافظي عىل منزلك
ه��ادئ��ا ومستقرا ق��در املستطاع .ال جتعيل
مشاكلك م��ع رشي��ك حياتك تظهر ام��ام
أبنائك ،اجعليها دوما خلف األبواب املغلقة
حرصا عيل نفسية أبنائك.

اسباب وعوامل

التشتت االسري
د .علي قائمي

من العوامل واالسباب التي تشتت الكيان االرسي هي  :التسامح واإلمهال يف
رعاية املوازين عند اختيار الزوجة ،التفكري السطحي يف االختيار ،االنانية ،احلسد،
والتشاؤم ،وسوء الظن ،العناد ،ضعف اإليامن واالخالق ،الفقر ،البخل ،واللؤم،
االهتامم باملظاهر الفارغة ،فقدان عزة النفس ،عدم النضوج ،التعصب االعمى،
السعي لنيل املقام والنسب واحلسب ،عدم رعاية حقوق اآلخرين ،اتباع اهلوى
والسري وراء متطلباته ،اإلختالف يف العقيدة والفكر ،انعدام التفاهم املتبادل،
ظروف العمل  ،التخيل عن القيم ،التفاوت الفكري والطبقي ،عدم تناسب العمر
واملكانة العلمية ،صغر السن ،االمراض السارية ،االختالل العصبي والنفيس وو..
الخ .وأحيانا يمكن ان تنشأ عوامل عن بعض العوامل االخرى ايض ًا وتدمر عش
الزوجية من دون ان يكون الرجل او املرأة مقرصين مثل:ـ
ً
 التشتت نتيجة ملوت االب او االم ،او شهادة احدمها او كليهام معا ،رغم انهامر يدعو لالفتخار ولكن بالنسبة لألطفال ولألرسة ربام خيلق مشاكل عديدة.وهنا
نسلط اهتاممنا لبحث آثار هذه املسألة وسوف نسعى لطرح ضوابط وخطة يف هذا
املجال بحيث ال يؤدي فخر الشهادة اىل صدمة لألرسة وال لألوالد ،وليس هذا
وحسب ،بل ينفسح املجال الفتخار عائلة الشهيد واوالده بذلك ،فينشأ جيل عىل
طريق وهنج الشهيد الغايل ويبقي طريقه وفكره حي ًا بشكل دائم.
اخطار وأعراض تشتت االرسة
جيب ان نعرف يف البداية ما لتشتت االرسة من اخطار واعراض ،واىل ماذا يؤدي
هذا االمر بالنسبة للطفل ،وما هي الصدمات التي يتعرض هلا الطفل ،من اجل
التفكري بحل افضل حلاالت كهذه ،ويف الفصول القادمة سوف نبحث بشكل اكثر
تفصي ً
ال آثار واعراض موت االب عىل الطفل ،واما هنا فنسعى اىل تكوين صورة
كلية عن العائلة املضطربة واملتفككة ونذكر االعراض الكلية لذلك ،فقد ذكرت
االبحاث التي اجريت يف جمال االرسة املضطربة واملتفككة ما ييل من االعراض:ـ
اخلسارة التي تلحق بالرجل او املرأة من جهة فقدان الرفيق واالنيس والشفقة
واملحبة والعاطفة ،وكل منهام اصبح يعيش يف وحدة جسمية ونفسية وعاطفية،
والكثريون ال يستطيعون حتمل ذلك.
اخلسائر املحتملة غالب ًا يف حق االوالد ،وربام يكون هلا يف بعض احلاالت آثار سيئة
وغري مرضية ،ونتكلم يف فصل آخر عن هذه اخلسائر.
اخلسائر املتوجهة لألقارب واالرحام واحيان ًا ربام للمجتمع .وقد تكون الظروف
بحيث ان االرحام واالقارب واملعارف ال يبقون بدون نصيب من هذه اخلسائر،
ونتعرض لذلك تفصي ً
ال يف بحث االرضار االجتامعية هلذه املسألة.
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فوائد القرنفل

حيتوي القرنفل عىل األلياف ،والفيتامينات ،واملعادن،
للصحة،
التي جتعل من إضافته لألغذية أمر ًا مفيد ًا
ّ
سواء أكان بشكله الكامل أم املسحوق.
مهمة للحفاظ
وباإلضافة إىل كونه حيتوي عىل عنارص ّ
صحة اجلسم ،فهو قليل السعرات احلرارية
عىل
ّ
الصحية التي يمتاز هبا
كذلك .وفيام ييل بعض الفوائد
ّ
القرنفل( :الوقاية من اإلمساك ،تعزيز جهاز املناعة،
احلفاظ عىل صحة العظام ،ختفيف قرحة املعدة ،تنظيم
ّ
السكر ،حتسني صحة الكبد).

طرائف جحا
عمرك؟
ُسئل جحا يوم ًا :كم ُ
فقال عمري أرب��ع��ون عام ًا..
وبعد ميض عرشة أع��وام ُسئل
أيضا عن عمره ،فقال عمري
أربعون عام ًا.
فقالوا له :إننا سألناك منذ عرش
سنني فقلت إنه أربعون واآلن
تقول أيضا إنه أربعون.
فقال :أنا رجل ال أغري كالمي
وال أرج���ع ع��ن��ه وه���ذا ش��أن
الرجال األحرار!.

Ahrarweekly

38

لماذا ليس للنار ظل..؟!.
ألن األجسام التي هلا ظالل هي أجسام «معتمة» أو أقل عتمة
من الضوء املسلط عليها ،وهنا الضوء يف الشعلة كثافته أكرب من
كثافة الضوء املسلط عليه ..فلم حيدث ظل.
توضيح :التفسري العلمي هلذه الظاهرة سهل ،حيث أنه من
املعروف أن النار هي مصدر الضوء ،لذا فال ُيمكن هلا أن تنتج
ظلاً لنفسها ،ولكنها تقوم بإنتاج ظل لألجسام التي حوهلا
يف الظالم ،ويمكنك القيام بتلك التجربة بنفسك وستالحظ
اختفاء ظالل النار.
شاب من المثنى يحول وظيفة (الستوتة)
من نقل البضائع الى مكتبة متنقلة
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من هنا وهناك

املغامر الربيطاين «روس إدجيل» ،ح ّقق رق ًام قياسي ًا
وإنجاز ًا تارخيي ًا ،مل يسبقه أي أحد لتحقيقه ،حيث
نجح بأن يكون ّأول رجل يف العامل يسبح بطول
ساحل الرب الرئييس لربيطانيا العظمى.
املغامر الربيطاين الذي ال يعرف حدود ًا لقدرات
جسده ،والذي بني فرتة وأخرى يقدم عىل اختبار
جديد هلذه القدرات ،كان قد ّ
متكن من قطع مسافة
تزيد عن ألفيـن و 882كيلومرت ًا ،قطعها كلها
ال�بر الرئييس لربيطانيا
سباحة عىل طول ساحل ّ
العظمى ،وذلك كله خالل  157يوم ًا ،أي أنه ظل
أكثر من  5أشهر يسبح بشكل متواصل ،ودون أن
تطأ قدماه عىل اليابسة إطالق ًا.

فن الرسم على الجدران
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