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انام الدين النصيحة والنصيحة ثمنها االلتزام هبا واحرتام الناصح السيام اذا كان يتبع منهج اهل البيت وله مكانة مرموقة يف 
عقول وقلوب الناس . فاملرجعية التي اخذت دورها باكمل وجه يف تقديم النصح لكل العراقيني شعبا وحكومة الزالت 
هي بذات املنهج وال زالت خطب اجلمعة تدر علينا النصائح التي تنفعنا يف دنيانا واخرتنا ومن صميم مدرسة اهل البيت 

)عليهم السالم(، وان اختلف اسلوب توجيه اخلطاب .
ويبقى دور املستنصح يف ان يعيها وينفذها فعن اإلمام عيّل )عليه السالم(: »إسمعوا النصيحة مّمن أهداها إليكم، واعقلوها 
بثمن وال ترجو منكم رد اجلميل بل ترجو االلتزام هبا من اجلنا  املرجعية ليست  )غرر احلكم2494(، فنصائح  أنفسكم«  عىل 

واجل املواطن والوطن .
والن اهل البيت عليهم السالم الثقل الثاين الذي ال يفارق القرآن فلهذا تكون كلامهتم ونصائحهم من صلب القرآن والن 
السالم(  )عليه  االمام عيل  ويقول   ، القرآن  نصائحها هي من صلب  فان  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  خط  متثل  املرجعية 
يغّش...  الذي ال  الناصح  القرآن هو  هذا  أّن  واعلموا  اهلل...  نصيحة  واقبلوا  اهلل،  بمواعظ  »إّتعظوا  تعاىل:  اهلل  كتاب  عن 

واستنصحوه عىل أنفسكم، واهّتموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم« )هنج البالغة / خطب االمام عيل عليه السالم/ ج2 / ص90.

الناصح والنصيحة

تفسيرالسورةسورة القصص
)51( ولق��د وصلنا هلم القول اتبعنا بعضه بعض��ا يف االنزال لتقرر الدعوة 
باحلجة واملواع��ظ باملواعيد والنصائح بالعرب)52( الذي��ن اتيناهم الكتاب 
م��ن قبله هم به يؤمنون قي��ل نزلت يف مؤمني أهل الكت��اب)53( وإذا يتىل 
عليهم قالوا امنا به اي بأنه كالم اهلل انه احلق من ربنا انا كنا من قبله مسلمني 
مل��ا رأوا ذك��ره يف الكت��ب املتقدم��ة)54( أولئ��ك يؤتون اجره��م مرتني بام 
صربوا ويدرؤن باحلسنة الس��يئة يف الكايف عن الصادق عليه السالم قال بام 
صربوا عىل التقية وقال احلس��نة التقية والس��يئة اإلذاعة )55( وإذا س��معوا 
اللغ��و اعرضوا عنه تكرم��ا القمي قال اللغو الك��ذب واللهو والغناء)56( 
ان��ك ال هتدى م��ن أحببت ولكن اهلل هيدى من يش��اء وهو اعل��م باملهتدين 
هناك من يقول اهنا نزلت يف ايب طالب عليه الس��الم ، وعن ايب طالب يقول 
الصادق عليه السالم ان مثل أيب طالب مثل أصحاب الكهف أرسوا االيامن 
وأظه��روا الرشك فأتاه��م اهلل اجرهم مرتني وعنه عليه الس��الم قيل له اهنم 
يزعمون أن أبا طالب عليه الس��الم كان كافرا فقال كذبوا كيف يكون كافرا 
وه��و يق��ول أمل تعلموا انا وجدنا حممدا * نبيا كموس��ى خط يف أول الكتب 
وعن الصادق عليه الس��الم قال ملا توىف أبو طالب نزل جربئيل عىل رس��ول 
اهلل ص��ىل اهلل علي��ه وآله فقال يا حمم��د اخرج من مكة فلي��س لك هبا نارص  
)57( قي��ل نزلت يف قريش حني دعاهم رس��ول اهلل ص��ىل اهلل عليه وآله إىل 
اإلس��الم )58( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيش��تها وك��م من أهل قرية 
كان��ت حاهلم كحالك��م يف االمن وخفض العيش حت��ى ارشوا فدمر اهلل به 
عليهم وخرب ديارهم فتلك مساكنهم خاوية مل تسكن من بعدهم اال قليال 

من شوم معاصيهم وكنا نحن الوارثني

ِذيَن آَتْيَناُهُم  ُروَن }القصص/51{ الَّ ُهْم َيَتَذكَّ ُم اْلَقْوَل َلَعلَّ ْلَنا هَلُ َوَلَقْد َوصَّ
اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنوَن }القصص/52{ َوإَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َقاُلوا 
ِمنَي }القصص/53{  ا ِمن َقْبِلِه ُمْس��لِ ��ا ُكنَّ َنا إِنَّ بِّ قُّ ِمن رَّ ��ُه احْلَ ��ا بِِه إِنَّ آَمنَّ
َئَة  ��يِّ ِة السَّ َس��نَ وا َوَيْدَرُؤوَن بِاحْلَ َتنْيِ باَِم َصرَبُ رَّ ُأْوَلئِ��َك ُيْؤَت��ْوَن َأْجَرُهم مَّ
ْغَو َأْعَرُضوا  َومِمَّا َرَزْقَناُه��مْ ُينِفُقوَن }القصص/54{ َوإَِذا َس��ِمُعوا اللَّ
اِهِلنَي  ٌم َعَلْيُكْم اَل َنْبَتِغي اجْلَ َعْنُه َوَقاُلوا َلَنا َأْعاَمُلَنا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم َس��الَ
َ هَيِْدي َمن َيَشاء  }القصص/55{ إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهللَّ
بِ��ِع اهْلَُدى َمَعَك  تَّ َوُه��َو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن }القص��ص/56{ َوَقاُلوا إِن نَّ
َب��ى إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ  ْم َحَرًما آِمًنا ُيْ ُ ن هلَّ ��ْف ِمْن َأْرِضَن��ا َأَومَلْ ُنَمكِّ ُنَتَخطَّ
ُدنَّا َوَلِك��نَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن }القصص/57{ َوَكْم  ٍء ِرْزًق��ا ِمن لَّ َشْ
ن َبْعِدِهْم  َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَش��َتَها َفتِْلَك َمَساِكُنُهْم مَلْ ُتْسَكن مِّ
َك ُمْهِلَك  ا َنْحُن اْلَواِرثنَِي }القص��ص/58{ َوَما َكاَن َربُّ إاِلَّ َقِلي��الً َوُكنَّ
ا ُمْهِلِكي  َها َرُس��واًل َيْتُلو َعَلْيِه��مْ آَياتَِنا َوَما ُكنَّ اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث يِف ُأمِّ

اْلُقَرى إاِلَّ َوَأْهُلَها َظامِلُوَن }القصص/59{ 
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أخبار
ومتابعات

األمنية  القوات  النتصار  األوىل  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
شهدت  اإلرهابية،  )داعش(  زمر  عىل  املقدس  الشعبي  واحلشد 
حمافظة كربالء املقدسة استعراضا عسكريا كبريا لفصائل وألوية 
الدروع ونذروا  القلوب عىل  لبسوا  مّمن  املقدس  الشعبي  احلشد 
أرواحهم الزكية من أجل الدين والوطن واملقدسات دعاًم لتلك 

االنتصارات وشحذ اهلمم. 
لواء عيل االكرب )عليه  آمر  وقال )عيل كريم احلسناوي( معاون 
من  جاءت  التي  )داع��ش(  وزمر  )داع��ش(   : القتايل   ) السالم 
هذه  واالجنبية  الغربية  الدول  بعض  عنها  وقالت  البالد  خارج 
الفساد  لتنرش  سنوات   عرش  من  ألكثر  العراق  يف  ستبقى  الزمر 
االمنية  وال��ق��وات  الشعبي  احلشد  هبمة  ولكن  واإلره���اب، 
قيايس وجعلوهم عربة  بوقت  الزمر  يدحروا هذه  ان  استطاعوا 

لكل من يفكر املساس بالعراق وشعبه وارضه.

رابطة  عقدت  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
احفاد محورايب للتطوير االداري والقانوين مؤمترها الثاين بعنوان 
القانوين  النص  بني  الشعبي  احلشد  وجرحى  شهداء  حقوق 
والواقع العميل وذلك بحضور عدد من املستشارين واملختصني 

يف املجال القانوين وممثلني عن هيأة احلشد الشعبي.
كلية  والتدرييس يف  الرابطة  )اياد جعفر االسدي( رئيس  وقال 
القانون بجامعة كربالء املقدسة:  ان املؤمتر جاء لضامن حقوق 
الشهداء ووفاًء لتضحياهتم، الفتا اىل وجود فرق كبري بني النص 
تم  كثرية  قوانني  هناك  ان  خصوصا  العميل  والواقع  القانوين 
اقرارها ولكن مل تطبق عىل ارض الواقع، مشريا اىل ان الكثري من 
عوائل الشهداء تواجه اليوم عقبات  يف عملية ترويج املعامالت 

وتأخر احلقوق اىل اشهر عديدة .

مدينة كربالء المقدسة تشهد استعراضا عسكريا لفصائل وألوية الحشد الشعبي

مؤتمر يناقش حقوق شهداء وجرحى الحشد الشعبي 
بين النص القانوني والواقع العملي في كربالء

•)الشيخ عبد المهدي الكربالئي( المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة: 
المقاتلين  تضحيات  بفضل  تحقق  االرهابي  )داع��ش(  تنظيم  على  النصر  ان 
الفضل  ولهم  الكفائي.  بالدفاع  العليا  الدينية  المرجعية  وفتوى  الشجعان 

العظيم على العراق وشعب العراق وكل ما هو في العراق...
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االمنية  القوات  جانب  اىل  الشعبي  احلشد  من  قوات  شاركت 
)سكوت  االسرتايل  الوزراء  لرئيس  رسمي  استقبال  مراسم  يف 
موريسون( يف مطار  بغداد الدويل من قبل رئيس الوزراء عادل 

عبد املهدي.
احلشد  من  قوات  مشاركة،  تشهد  التي  األوىل  املرة  هي  وهذه 
البالد،  يزور  رفيع  أجنبي  ملسؤول  رسمي  استقبال  يف  الشعبي  
ما يعد رسالة تؤكد بوضوح اعتامد احلشد الشعبي كقوة رسمية 

عراقية ضمن القوات املسلحة، بحسب مراقبني.

أقام احتاد االذاعات والتلفزيونات االسالمية بالتعاون مع احتاد االذاعات والتلفزيونات 
العراقية املؤمتر التكريمي االول للمؤسسات االعالمية واجلهات الساندة هلا يف تغطية زيارة 
الشامي( معاون  افضل   ( السيد  العام. وقال  السالم( هلذا  االمام احلسني )عليه  اربعينية 
االمني العام يف العتبة احلسينية املقدسة للشؤون الفكرية والثقافية: ان العتبة املقدسة تثّمن 
اجلهود االعالمية املبذولة يف تغطية زيارة االربعني املليونية كوهنا ابرزت للعامل امجع معدن 

هذا الشعب وما يتميز به من كرم وأصالة وحمبة لزوار االمام احلسني )عليه السالم(.
ان   : كربالء  يف  الصحفيني  نقابة  فرع  رئيس  احلبايل(  )توفيق  االعالمي  قال  جهته  ومن 
التغطية االعالمية لزيارة اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( عاما بعد عام تشهد تسابق 
املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية عىل نقلها. فيام دعا املشاركون اىل تعاضد الدولة 
مع املؤسسات االعالمية والعتبات املقدسة من اجل تذليل العقبات لنقل الصورة االفضل 

واألمجل هلذه الزيارة املليونية.

ألول مرة... رئيس الوزراء العراقي يزجُّ الحشد الشعبي في استقبال رسمي

اتحاد االذاعات والتلفزيونات يطلق المؤتمر
 التكريمي االول إلعالميي زيارة االربعين  

• )جينين هينيس بالسخارت( ممثل األمين العام لألمم المتحدة الجديد في العراق:
ان دعم األمم المتحدة مستمر للعراق في المجاالت كافة للمساهمة في استقراره 
الدائم.. اضافة الى تقديم الدعم واإلسناد الذي يؤدي الى تعزيز الجوانب االنسانية 
خالل  من  االستقرار  وتحقيق  والمجتمعي  االهلي  السلم  وترسيخ  العراقيين،  بين 

اشاعة ثقافة التسامح والمحبة وإرساء مبادئ حقوق االنسان.

باألرقام
•) 1( مليار و)500( مليون يورو  
ساهمت بها المانيا خالل السنوات 
االربع الماضية في عمليات اعادة 
اعمار المدن العراقية المتضررة 

من ارهاب)داعش( االجرامي.

•  )800(عبوة ناسفة ومقذوف حربي 
ومفارز  الهندسية  المالكات  تزيلها 
مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد 
ميداني  مسح  بعملية  الشعبي، 
بيجي  قضاء  غربي  الصينية  بناحية 

بمحافظة صالح الدين.

التبادل  دوالر  حجم  مليار   )22(  •
في  والصين  العراق  بين  التجاري 
الشهور التسعة الماضية من العام 
النفط  مجاالت  في  وتتركز  الحالي 

والكهرباء والبلديات واالتصاالت.
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 13/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/21م :

ما زلنا يف وصّية اإلمام الصادق)عليه السالم( ألحد أصحابه وهو 
مالمح  متّثل  الكثرية  بدروسها  الوصّية  هذه  جندب،  بن  اهلل  عبد 
السالكني يف طريق الصادقني )عليهم السالم(، ومتّثل مالمح طريق 
السالكني للوصول اىل بغية املؤمنني يف االنتامء ألهل البيت)عليهم 
السالم(، فيقول يف هذا الدرس الثاين: )يا بن جندب حقَّ عىل كّل 
مسلٍم يعرفنا أن يعرض عمله يف كّل يوٍم وليلة عىل نفسه، فيكون 
حماسبًا نفسه، فإن رأى حسنًة استزاد منها، وإن رأى سّيئًة استغفر 
)طوبى  السالم(:  يقول)عليه  ثّم  القيامة(،  يوم  ُيزى  لئاّل  منها، 
لعبٍد مل يغبط اخلاطئني عىل ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرهتا، طوبى 
لعبٍد طلب اآلخرة وسعى هلا، طوبى ملن مل ُتلِهه األماينُّ الكاذبة(.

نأيت اىل املقطع األّول حيث يتعّرض اإلمام)عليه السالم( اىل بيان 
ما يستوجب االنتامء هلم من حقوق، فيقول)عليه السالم(: )حقَّ 
ومرتبته  اإلمام  منزلة  يعرف  الذي  يعني  يعرفنا(،  مسلٍم  كّل  عىل 
يف  تعاىل  اهلل  حجج  وإهّنم  تعاىل،  اهلل  عند  السالم(  ومقاَمه)عليه 
بمنهجهم، ومن مجلة  االلتزام  تستلزم  احلّق  معرفُة هذا  األرض، 
النفس  وحماسبة  وليلة،  يوٍم  كّل  يف  النفس  حماسبُة  هو  مناهجهم 
ألغراض  العقالء  عليه  يسري  حيايت  نظام  ومقوماهتا؛  برشوطها 

عقالئية الزمة ورضورية، وسأوّضح هذا املعنى بأمثلة.
اآلن الشخص الذي هو تاجر ويريد أن يتعاقد عىل صفقة بضاعة، 
رشوط  فيه  عقدًا  يضع  يفعل؟  ماذا  مهّمة،  كانت  إذا  وخصوصًا 
فإن  الرشوط،  هذه  تنفيذ  ُيراقب  ذلك  بعد  ثّم  مواصفات،  وفيه 
كانت هناك خمالفٌة من اجلهة التي تعاقد معها.. عاتبها ورّتب عليها 
تلك األمور املرشوطة يف العقد، وإن كان له شخٌص يعمل - كام 
يملكون  الذين  لدى  أو  التّجار  ولدى  املحاّلت  أصحاب  لدى 
يراقبوهنم  ثّم  عملهم،  عقد  يف  رشوطًا  يضعون  فإهّنم  األموال- 
وُيراقبون أداءهم  من أجل أن ُيافظوا عىل أمواهلم، ثّم ُياسبوهنم 

إن شعروا منهم بالتقصري.
مع  رشوط��اً  تضع  بيتًا  تبني  أن  أردت  إن  العادي  املواطن  أنت 

بنائه،  يف  خلٌل  يصل  ال  لكي  البّناء  هذا  أداء  تراقب  ثّم  البّناء، 
ورّبام فيام بعد يرتّتب بسببه رضٌر كبري، فإن وجدت خطًأ حاسبته، 
وإن وجدت أّنه قد أتقن عمله شكرته، كذلك الدوائر احلكومّية 
وموّظفون  عاملون  لدهيا  يعمل  حينام  واملؤّسسات  واجلهات 
يّققوا  أن  أجل  من  هؤالء  كّل  النجاح،  اىل  تصل  أن  أجل  من 
أّواًل  النظام،  هذا  يضعون  اهلدف  اىل  يصلوا  وأن  النجاح،  عامل 
ومهاّم  رشوطًا  يعمل  الذي  والشخص  املوّظف  عىل  يشرتطون 
ووظائف، ثّم يراقبون أداء هؤالء املوّظفني والعاّمل، فإن وجدوا 

تقصريًا حاسبوهم وإن وجدوهم قد أتقنوا العمل شكروهم.
اإلمام)عليه السالم( يبنّي هنا إمجااًل وتفصياًل هذا النظام يف حياتنا 
إّن اإلنسان املؤمن يف أّول يومه، يشرتط عىل نفسه وياطبها، يقول 
فيها  تتعّرضني  أخرى  حياٌة  ستأيت  الدنيا  احلياة  هذه  يف  أنت  هلا: 
فلحِت  النظام  التزمِت هبذا  إن  الدنيا  احلياة  للحساب، وحّتى يف 
وسعدِت ونجحِت، وإن مل تلتزمي كان ذلك مآله الفشل واهلالك، 
لذلك اإلنسان املؤمن الذي يريد أن ال يقع يف األخطاء وتداعياهتا؛ 
يشرتط عىل نفسه يف أّول اليوم يقول هلا: انتبهي، الواجبات أّدهيا، 
يف  تقعي  ال  أّدهي��ا،  والناس  تعاىل  اهلل  حقوق  دعيها،  املحّرمات 
الظلم وال تقعي يف املحّرمات، ثّم أثناء النهار يراقب نفسه ويدّقق 
يف أفعاله، هناك أفعال عليه أن يؤّدهيا، وهناك أعامل عليه أن يرتكها 
ويتجّنبها، وهناك حقوٌق هلل تعاىل عليه أن يؤّدهيا، وحقوٌق للناس 
عليه أن يؤّدهيا، يراقب بدّقة كام اآلن التاجر يراقب حّتى الدينار، 
وكذلك املؤّسسات ُتراقب يف دقائق األمور، ثّم يف آخر النهار كثرٌي 
يف  وال  الدنيا  يف  ال  نفٌع  فيها  ليس  أموٍر  يف  الساعات  يرصف  مّنا 
اآلخرة، إن مل يكن فيها رضر، يف آخر النهار عىل اإلنسان أن يلس 

مع نفسه ليحاسبها.
وينبغي لإلنسان العاقل املؤمن أن يكون أكثر حرصًا عىل أن يعمل 
يتدارك  أن  يمكنه  وال  واخلزي  اخلسارة  يف  يقع  لئاّل  النظام  هبذا 
ومقتىض  السالم(  البيت)عليهم  ألهل  االنتامء  فمقتىض  نفسه، 

محاسبُة النفس من مقتضيات االنتماء
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 13/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/21م :

من  ج��زًءا  النظام  هذا  املؤمن  اإلنسان  يعل  أن  العقالء؛  سرية 
منهاج حياته، فإن مل يكن يف كّل يوم كان عليه أن ياسب نفسه يف 
كّل أسبوع أو يف كّل شهر ليتدارك ما فات حّتى ال يقع يف اخلسارة 

الكبرية.
يغبط  مل  لعبٍد  )طوبى  السالم(:  اإلمام)عليه  قول  أيضًا  أب��نّي 
أوضح  حّتى  وزهرهتا(،  الدنيا  نعيم  من  أوتوا  ما  عىل  اخلاطئني 
عبارة اإلمام)عليه السالم( هناك آيٌة قرآنّية مقتبٌس منها تقريبًا نفُس 
نَّ َعْيَنْيَك إىَِلٰ َما  املعنى يف هذا املقطع، تقول اآلية القرآنّية: )َواَل مَتُدَّ
َربَِّك  َوِرْزُق  ِفيِه  لَِنْفتَِنُهْم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َزْهَرَة  ْنُهْم  مِّ َأْزَواًجا  بِِه  ْعَنا  َمتَّ
الدنيا،  القرآنّية تقول أحيانًا اإلنسان ينظر اىل  َوَأْبَقٰى(، اآلية  َخرْيٌ 
وعنده  فخمة  دار  وعنده  بيوت  وعنده  كثرية  أموال  عنده  فالٌن 
منصب،  وعنده  جاه  وعنده  سلطة  وعنده  حماّلت  وعنده  بساتني 
نظرُتنا اىل هؤالء الذين هم من أهل الدنيا ختتلف من شخٍص اىل 
نظرة  الدنيا  احلياة  اىل هؤالء وما لدهيم من  ينظر  مّنا  بعٌض  آخر، 
اإلعجاب واالنبهار والتمّني، يقول: أنا حمروم من هذه النعم، أنا 
أعيش فقريًا يف بيٍت لإليار وأعاين من اآلالم واألمراض وضيق 
إذا  تذهب  واملعاناة  اآلالم  وهذه  األمور،  من  ذلك  وغري  الرزق 
النعيم  هذا  من  أموال  من  لدهيم  بام  فهؤالء  هؤالء،  مثل  رصُت 
أسعى،  أن  أنا  فعيّل  وخري  هلم  سعادٍة  مصدر  هو  الدنيا  احلياة  يف 
هذا اإلعجاب واالنبهار النابع من هذه النظرة اخلاطئة يعل هذا 
وسيلة،  بأّي  الدنيا  نعيم  اىل  للوصول  يتوّسل  أن  ياول  اإلنسان 
ابتداًء أن يصل عليها باحلالل ال  النقطة، ياول  التفتوا اىل هذه 
يتمّكن فال يد أمامه إاّل الشبهات، يأيت الشيطان هنا يزّين له هذه 
يف  يطمع  ثّم  الشبهات  هذه  فيقتحم  احلالل،  بصورة  الشبهات 
املزيد فال يد طريقًا اىل املزيد إاّل من خالل احلرام، فيقع يف احلرام 
وهيلك من حيث ال يشعر، أو البعض اآلخر ينظر اىل أهل الدنيا 
فيتصّور أّن هؤالء هم األفضل، ملاذا؟ ألّن اهلل تعاىل حباهم هبذه 
النعمة فهم أفضل وهلم منزلة عند اهلل تعاىل، هذا التصّور اخلاطئ 
يدفعه اىل أن يصل عىل مثل ما هلم من األموال، وقد ال يد هذا 

الطريق من خالل احلالل فيقتحم الشبهات واحلرام.
أن  ياول  البعض  أمثلًة-  لكم  وسأذكر   - إخواين  وتالحظون 
يرتقي يف سّلم الدنيا من خالل االقرتاض مثاًل، حاول أن يقرتض 
ثّم بعد ذلك فشل يف عمله، فاضطّر أن يلجأ اىل القرض الربوّي 
واالستدانة من اآلخرين، ثّم تراكمت عليه األموال وتعّرض اىل 
املحاكم واملطالبة حّتى اضطّره ذلك اىل مغادرة بلده وأهله، أو أن 

السجن  اىل  يتعّرض 
اىل  أه��ل��ه  يضطّر  أو 

الطرق  يسلك  آخر  شخص  أو  الديون،  هذه  لسّد  ممتلكاهتم  بيع 
املحّرمة من أجل الوصول اىل هذه النتيجة.

عبارته:  يف  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام  كالم  دّقة  اىل  التفتوا 
الدنيا  نعيم  من  أوت��وا  ما  عىل  اخلاطئني  يغبط  مل  لعبٍد  )طوبى 
وزهرهتا(، ملاذا قال اإلماُم اخلاطئني ومل يقْل طوبى لعبٍد مل يغبط 
اآلخرين؟ كأّنه يريد أن ينّبهنا اىل نقطة وهي أّن بعض أهل الدنيا 
يف  ينقفونه  أو  حراٍم  من  النعيم  هبذا  يأتون  الذين  اخلاطئون  هم 
تعاىل،  اهلل  معصية  يف  األموال  ينفقوا  أن  اىل  هبم  يؤّدي  أو  حرام، 
وظلم اآلخرين والوقوع يف التكرّب والعجب واإلرساف والتبذير 
التي هي حمّرمات، ال تغبْطهم هؤالء ألّن ذلك سيؤّدي اىل إزهاق 

أنفسهم وخسارهتم، القّلُة هم الذين ال يكونون من اخلاطئني.
وسعى  اآلخ��رة  طلب  لعبٍد  )طوبى   : السالم(  )عليه  قال  ثّم 
اإلمام  َوَأْبَقى(  َخ��رْيٌ  َربِّ��َك  )َوِرْزُق  تقول:  القرآنّية  واآلي��ة  هلا( 
طلب  لعبٍد  )طوبى  بقوله:  ذلك  يفّس  السالم(  الصادق)عليه 
اآلخرة وسعى هلا(، اإلنسان املؤمن الذي يرى الرزق احلقيقّي يف 
التوفيق للتقوى والورع وأداء الطاعات وترك املحّرمات، إّنام هذا 
هو الرزق الذي مآله اىل البقاء، والذي يلو من كّل هذه الشوائب 
واآلالم التي ُيعاين منها اإلنسان املؤمن يف احلياة الدنيا، لذلك جاء 
َيَواُن( ما معنى احليوان؟  اَر اآْلِخَرَة هَلَِي احْلَ التعبري القرآيّن: )َوإِنَّ الدَّ
يعني احلياة احلقيقّية التي ينشدها اإلنسان، التي ُتعطيه الكامالت 
والسعادة ورضا اهلل تعاىل، احلياة التي هي بال موت، حياٌة يعيش 
فيها اإلنسان بعلٍم بال جهل وبصّحٍة بال سقم، يعيش فيها بشباٍب 
احلقيقّية  بمفرداهتا  احلياة  الشيب، وهكذا  انتقال ملرحلة  فيه  ليس 
إّنام حتصل يف اآلخرة، لذلك يقول اإلمام)عليه السالم(: )طوبى 

لعبٍد طلب اآلخرة وسعى هلا(.
نسأل اهلل تعاىل أن يوّفقنا ألن ننتهج هذا الطريق، طريق السالكني 
للوصول اىل الصادقني)عليهم السالم(، وآخُر دعوانا أن احلمد هلل 

رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل حممٍد وآله الطّيبني الطاهرين.
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اخُلطبة  زلنا يف  اهيا االخوة واالخوات ال 
املجتمعية  الظواهر  بعض  بيان  يف  الثانية 
للمجتمع،  االخالقية  املنظومة  هتدد  التي 
الظاهرة  االول  اجلزء  يف  ذكرنا  ان  وسبق 
نتعرض  واآلن  العنف،  يف  املجتمعية 
وهي  أال  اخرى  جمتمعية  ظاهرة  بيان  اىل 
عىل  اخل��اص��ة  املصالح  واي��ث��ار  )تقديم 

املصالح العامة(.
معاجم  من  يفهم  ما  بحسب  املصلحة 
وما  ال��ص��الح  ع��ىل  يبعث  م��ا  ه��و  اللغة 
عىل  الباعثة  االعامل  من  االنسان  يتعاطاه 
ونفع  خري  عىل  باعثة  أو  وخ��ريه،  نفعه 
اآلخرين، واملشكلة أين تكون اهيا االخوة 
ولدينا  لدينا مصالح خاصة  واالخوات؟ 
تارة  طبعًا  املجتمع،  هتم  عامة  مصالح 
موقع  أي  يف  كفرد  املواطن  عن  نتحدث 
طبيبا  او  عاديا  مواطنا  كان  أ  سواء  كان 
عن  نتحدث  وتارة  موظفا  او  مهندسا  او 
أكان  سواء  معًا  االمرين  وقصدنا  كيان.. 
او  دينيا  او  مذهبيا  كيانا  او  عشائريا  كيانا 
املسألة  هذه  داخل يف  هو  ذلك  قوميا كل 

ويف هذه الظاهرة املجتمعية.
طبعًا مسألة املصلحة اخلاصة او املصلحة 

أال  االنسان  عند  غريزة  من  نابعة  العامة 
هذه  وطبعًا  ال��ذات،  حب  غريزة  وه��ي 
الغريزة رضورية والبد من وجودها عند 
وتدفعه  حتركه  التي  هي  ألهن��ا  االنسان 
فهذا  ومنافعه  مصاحله  عن  يبحث  الن 
االن��س��ان،  اىل  بالنسبة  منه  الب��د  شء 
حب  غريزة  تطغى  حينام  املشكلة  ولكن 
الذات بحيث ان االنسان يغّلب مصاحله 
ومنافعه عىل االخرين وال يفّكر وال هيتم 
اال بمصالح نفسه وذاته، تارة يسعى هذا 
وياول  بمصاحله  ويعتني  وهيتم  االنسان 
املرتبة  ه��ذه  االخرين  وي��رم  يققها  ان 
منها  واالخطر  األشد  صحيحة،  ليست 
استلزم  اذا  اخلاصة  املصالح  حتقيق  ان 
هذه  احيانًا  باآلخرين،  االرضار  ذل��ك 
ودوافع  الغرائز  بقية  عىل  تتغلب  الغريزة 
وهيتم  يبحث  االنسان  جتعل  بحيث  اخلري 
ذلك  استلزم  وان  مصاحله،  بتحقيق 
هيمه  ال  هو  اآلخرين،  بمصالح  اإلرضار 
من  ت��رروا  وان  حتى  أب��دًا  االخ���رون 
وان  مصاحله  يقق  ان  ي��اول  او  ذل��ك 
االخرين  مصالح  مالحظة  امهل  قد  كان 
وحرمهم من حتقيق النفع هلم فهذه مرتبة 

وما  العقالء  سرية  مع  تتناىف  ولكنها  ادنى 
والناس  املؤمنني،  الناس  هو مطلوب من 

الذين يتصفون بروح املواطنة.
ونذكر هنا بعض االمور املتعلقة بتداعيات 

تقديم املصالح اخلاصة فنقول :
جمتمعنا  ومنها  املجتمعات  بعض  ان 
اخلاصة  املصالح  تقديم  من  اليوم  تعاين 
شؤون  من  الكثري  يف  العامة  املصالح  عىل 
احلقوق  ع��ىل  ال��ت��ع��دي  ومنها  احل��ي��اة، 
يف  واالمه��ال  والتقصري  العامة  واالم��وال 
املصالح  وتقديم  والوظيفي  املهني  االداء 
املصالح  عىل  الضيقة  والقومية  احلزبية 
العشائري  التعصب  وتغليب  العامة، 
االنتامء  عىل  والديني  واحل��زيب  والقومي 
الناس  ابتالء  اىل  أدى ذلك  الوطني، وقد 
وهضم  والتخلف  االزم��ات  من  بالكثري 
احلقوق وتأخر البلد واملجتمع وختلفه عن 

ركب املجتمعات االخرى.
املصلحة  مراعاة  ان  مسألة  هنا  وسنبني 
او  معينًا  شخصًا  ختص  ال  التي  العامة 
تشمل  هي  بل  املجتمع  يف  معينًا  كيانًا 
احلكومي  وامل��وظ��ف  ال��ع��ادي  امل��واط��ن 
اجلامعة  يف  واالستاذ  وامل��درس  واملعلم 

الشيُخ الكربالئي: ما هي الوسائل والقواعد التي ينبغي مراعاتها 

للوصول الى تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة؟ 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في 13/ ربيع اآلخر/1440هـ الموافق 2018/12/21م، تحدث قائاًل:
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واصحاب  والفالح  والتاجر  والطبيب 
واصحاب  وال��س��ي��ايس  واحل���رف  املهن 
الكيان  وخت��ص  والفنون  االختصاص 
والقومي  والديني  واملذهبي  العشائري 
العناوين  م��ن  وغ��ريه  احل��زيب  واالن��ت��امء 

العامة. 
فاملعلم واملدرس واالستاذ اجلامعي الذي 
ذلك  ويقدم  والطالب  العلم  خدمة  يؤثر 
عىل راحته وما يطلبه من امتيازات مالية او 
وظيفية حرصًا عىل ختريج الطالب املتعلم 
سيخدم  وال��ذي  اختصاصه  يف  وامل��اه��ر 
جمتمعه يف مستقبله بتفان واتقان والطبيب 
بكل  ويعمل  مريضه  تطبيب  يؤثر  الذي 
وان  مريضه  شفاء  لتحقيق  وطاقته  وسعه 
املالية  االمتيازات  حساب  عىل  ذلك  كان 
يرص  ال��ذي  واملوظف  له،  والوظيفية 
عىل خدمة مواطنيه واداء مهامه ووظائفه 
عىل  ذلك  كان  وان  الصحيح  الوجه  عىل 
امتيازات  من  يطلبه  وما  راحته  حساب 
يرص  ال��ذي  والتاجر  ووظيفية،  مالية 
وان  ملجتمعه  السلع  أفضل  تقديم  عىل 
كان عىل حساب ربحه املادي، والسيايس 
عىل  وشعبه  بلده  مصالح  يؤثر  ال��ذي 
ان  ويعترب  السيايس  وكيانه  حزبه  مصالح 
كيانه  مصلحة  عىل  مقدمة  بلده  مصلحة 
السيايس وان تررت من ذلك مصاحله 
بالثقة  جديرون  ه��ؤالء  كل  السياسية.. 
والوطني  الديني  وضمريهم  بوطنيتهم 
والغرية عىل شعبهم ومن ال يكون كذلك 
ومل  والضيقة  الشخصية  مصاحله  آثر  بل 
وشعبه  بلده  يلحق  بام  يكرتث  وال  يباِل 
ان  ط��امل��ا  واذى،  رضر  م��ن  ومواطنيه 
بعيد  فهو  تنجز وتتحقق  مصاحله اخلاصة 
عن شعارات الوطنية واحلب لشعبه وقد 
جعلته  حدًا  االنانية  غريزة  فيه  حتكمت 

عبدًا يسري وفق ما متليه تلك الغريزة..
ويف مقابل ذلك فإن البحث عن املصالح 
ومبادئ  قيود  او  ض��واب��ط  ب��ال  اخل��اص��ة 
هذه  كانت  اذا  ذل��ك  م��ن  حت��ّد  وسلطة 
االخرين  بمصالح  تر  اخلاصة  املصالح 
ستتحول اىل قوة تدمري وافساد للمجتمع 
فريسة  الضعفاء  وت��رتك  ومؤسساته، 
لألقوياء واصحاب السلطة والقوة واملال، 
واالمانة  والسلم  االستقرار  وسينعدم 
وهتضم احلقوق، بل هتّدد مستقبل االجيال 
ظواهر  املجتمع  تسود  فحينام  القادمة.. 
مثل ان تطالب باالمتيازات بدون حساب 
او  املالية  االمتيازات  ي��وازي  مقابل  وال 
وان  السياسية  او  االجتامعية  او  املنصبية 
ما  اق��ى  الوظيفي  موقعك  من  تنتفع 
أو  الشخصية  االهداف  حتقيق  من  يمكن 
يعطي  ومن  بمقابل،  اال  اخلدمة  تقدم  ال 
يقف  ومن  وسأعطيه  معه  سأكون  أكثر 
عام  ل��ه  سأبحث  ومصاحلي  وجهي  يف 
يقمعه..  ربام  أو  خمططاته  من  ويد  يوقفه 
ومدينتك  وطنك  يترر  ان  هيمك  ال  أو 
مصاحلك  ان  طاملا  وعشريتك  واهلك 
سيصبح  هذا  فعىل  متحققة،  الشخصية 
للمزايدات  س��وق��ًا  ومؤسساته  البلد 
يكون  ال  وس��وف  للرصاعات  وساحة 

هناك عمل وتقدم وخدمة.
الوسائل  هي  ما  واالخ��وات  االخوة  اهيا 
للوصول  مراعاهتا  ينبغي  التي  والقواعد 
وهي  مجيعًا  ننشدها  التي  احلالة  هذه  اىل 
املصالح  ع��ىل  العامة  املصالح  تقديم 

اخلاصة نحتاج اىل جمموعة من االمور:
الفكرية  باملنظومة  االه��ت��امم    -

واالخالقية وسأبني معنى ذلك:
الذات  حب  غريزة  مسألة  ان  الواقع  يف 
هذه  اىل  وتؤدي  تنبع  هي  التي  واالنانية 

عىل  اخلاصة  املصالح  تقديم  من  النتائج 
تكون  ان  مقابلها البد  العامة يف  املصالح 
هذه  توجه  اخالقية  وقواعد  وقيم  مبادئ 
خدمة  نحو  الصحيحة  الوجهة  الغريزة 
وخدمة  اخلاص  العنوان  وخدمة  النفس 

العنوان العام.
نحن لدينا ايضًا منظومة اخالقية البد ان 
عليها  والتي  الرتبوية  املؤسسات  تكون 
االرسة  من  ابتداًء  االنسان  برتبية  هتتم  ان 
الدائرة  واىل  اجلامعة  واىل  امل��درس��ة  اىل 
هتتم  ان  البد  االخ��رى،  املؤسسات  واىل 
باملنظومة الفكرية والعقدية وان دائاًم نرّكز 
املجتمع  افراد  بقية  ان  لإلنسان  ونوضح 
اخلري  يتمنون حصول  ايضًا  مثله  برٌش  هم 
وإن  مجيعًا  هؤالء  هلم،  والنفع  واملصلحة 
اختلفوا معك يف مسألة االنتامء الديني او 
يف  لك  نظراء  هم  انام  املذهبي  او  القومي 
اخللق او اخوان لك يف الدين، هذه النظرة 
عىل  ونعمل  لدينا  ترتكز  ان  البد  الفكرية 

ضوئها.
منافع  تبني  التي  االخ��الق��ي��ة  املنظومة 
وقضاء  االخ��ري��ن  بمصالح  االه��ت��امم 
والتضحية  االيثار  منظومة  حوائجهم 
وق��ض��اء ح��وائ��ج ال��ن��اس وح���ب اخل��ري 
وتوضيح  بيان  هناك  يكون  ان  البد  هلم، 
فوائدها  وبيان  املنظومة  هبذه  وتعريف 

ومنافعها.
اذا  موظفا  اكون  حينام  انا  التفتوا  اخواين 
خدمت الناس.. الناس سيخدمونني، ان 
مل اخدم الناس وتعاملت معهم بام يقق يل 
سيعاملونني  الناس  الشخصية  مصاحلي 
الناس..  نفع  باملثل، فإن كنت اعمل عىل 
عىل  سيعملون  ب��امل��الي��ني  ه��م  ال��ن��اس 
خدمتي ونفعي، وان كنت اعمل لصالح 
نفيس فقط فردًا او كيانًا حتى العشرية او 
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الكيان السيايس او االجتامعي حينام يعمل 
بروح االنانية ويريد ان يرم االخرين من 
باملثل  سيعاملونني  االخرون  املنافع؛  هذه 

وبالتايل انا سأحرم من منافع كثرية.
لذلك ورد يف بعض االحاديث هبذا املعنى 
ان منع االنسان يده من الناس وحرمهم من 
هذه اليد حرمه الناس من أياٍد كثرية.. فإن 
سُأحرم  فقط  نفيس  منفعة  عىل  عملت  انا 
من منفعة االخرين.. لذلك االنسان الذي 
يعمل عىل نفع االخرين سيحظى بنفع هذا 
ُحرَم  نفسه  عىل  اقترص  وان  الكبري،  العدد 

من نفع االخرين.
اخواين  هنتم  كام  االخالقية  املنظومة  هذه 
بصورة  واملؤسسات  الرتبوية  باملؤسسات 
عامة وكام هنتم باملسائل العلمية التخصصية 
االكاديمية علينا ان هنتم باملنظومة الرتبوية 
لتقديم  الكبرية  املضار  ونبني  واالخالقية، 
املصالح  عىل  الضيقة  اخلاصة  املصالح 
ان  كيف  نعّرف  الوقت  نفس  ويف  العامة 
هو  االخرين  خلري  يسعى  ال��ذي  االنسان 

كيف سينتفع ايضًا.
البيئة  توفر  ه��و  اي��ض��ًا  االخ���رى  املسألة 
الصاحلة؟ هو  بالبيئة  املقصود  ما  الصاحلة، 
مقاليد  بيده  ال��ذي  احلاكم  القدوة،  توفر 
مقاليد  بأيدهيم  ُسلمت  ال��ذي��َن  االم���ور 
القدوة  هم  يكونوا  ان  البد  للناس  االمور 

لآلخرين.
واملعلم  وللطلبة  لآلخرين  قدوة  املدرس 
واملوظف  واملهندس  والطبيب  واجلامعي 
هي  الصاحلة  البيئة  هذه  لآلخرين..  قدوة 

للخدمة  يسعى  الذي  االنسان  تصنع  التي 
ونفع االخرين.

تعتني  ان  ه��و  املهمة  االخ���رى  النقطة 
بحامية  والتنفيذية  الترشيعية  املؤسسات 
ال  لوحدها  الرتبية  احيانًا  العامة،  املصالح 
لنا تكلموا  الناس يقولون  تكفي، كثري من 
نعم  وك���ذا..  ك��ذا  ع��ن  اجلمعة  خطبة  يف 
تنفع  قد  والنصيحة  املوعظة  ولكن  نتكلم 
يف بعض االحيان وهذه النصيحة واملوعظة 
تسّن  ترشيعية  مؤسسات  معها  يكن  مل  ان 
العامة  املصالح  هذه  حتفظ  التي  القوانني 
اخل��دم��ات  حتفظ  العامة  احل��ق��وق  حتفظ 
بعنوان  شخص  أي  متنع  واي��ض��ًا  العامة 
الفرد او بعنوان الكيان ان ير باآلخرين، 
هذه  تطّبق  تنفيذية  سلطة  القوانني  ترّشع 
القوانني التي حتمي االموال العامة وحتمي 
العامة وحتمي احلقوق ومتنع أي  اخلدمات 
عنوان شخيص او عنوان أعم من اإلرضار 
باآلخرين، ان مل تتوفر مثل هذه االمور ال 
يمكن للنصيحة واملوعظة ان تؤيت ثامرها، 
لذلك البد ان توّفر مثل هذه العوامل حتى 

نصل اىل هذه النتيجة.
خماطبون  عامة  بصورة  املواطنون  اخواين، 
واملهندسون  خماطبون  واملوظفون   ً اوال 
والسياسيون  خماطبون  واالطباء  خماطبون 
املصالح  مراعاة  هؤالء  مجيعًا  خماطبون.. 
والنفع  اخلري  بانبساط  سينعكس  العامة 

واملصلحة عىل اجلميع..
كل عنوان شخص او عنوان ضيق او عنوان 
عشرية او انتامء مذهبي او قومي ان اعتنى 

بمصاحله فقط وقّدم مصاحله عىل االخرين 
تترر مصالح  ان  يبايل وال هيتم  وكان ال 
االخرين، ولكن املهم هو ان تعود املصلحة 
لنفسه وعنوانه اخلاص حينئذ  والنفع فقط 
ويتقوض  اجلميع،  عىل  سينبسط  ال��رر 
تشتيت  اىل  وس��ي��ؤدي  اجلمعي  العمل 

الطاقات واجلهود واالمكانات.
انا حينام اشاهد انسانا او كيانا يتعاون معي 
انا سأتعاون معه واعمل عىل نفعه، ان اجد 
هذا االنسان او الكيان ال ياول ان ينفعني 
يدم  ان  ياول  او  يدمني  ان  ياول  وال 
نفسه ويرين انا ايضًا سأنقطع عنه وسوف 
اىل  سيؤدي  هذا  وبالتايل  معه،  اتعاون  ال 
واالمكانات  والطاقات  اجلهود  تشتيت 
بعض  اىل  بعضها  انضامم  وعدم  وتفرقتها 

آخر لكي يتحقق النفع العام.
املبدأ  هذا  نالحظ  ان  علينا  اخواين  لذلك 
ان  وعقالئي  اس��الم��ي  مبدأ  وه��و  املهم 
االنسان كام يرص عىل مصالح نفسه، ان 
يرص عىل نفع وخري ومصالح االخرين؛ 
حرمان  اجل��م��ي��ع،  سيعم  اخل��ري  فحينئذ 
هلم  والنفع  املصلحة  حتقيق  من  االخرين 

هذا احلرمان سيعّم اجلميع.
بصفة  نتحىل  ان  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
لكي  اجلميع  وخدمة  والتضحية  االيثار 
يعّم اخلري للجميع انه سميع جميب واحلمد 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل 

الطيبني الطاهرين.
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وان  متخلف  االسالم  ان  ترّدد  ما  كثريا  املعادية  االعالم  وسائل 
يسأل  وهنا   ، متخلفني  زال��وا  ال  املسلمون  بينام  تطورت  احلياة 

السائل كيف نرّد عىل هذه االقاويل ؟
اقول: ان هذه االدعاءات غايتها تشويه االسالم من خالل بعض 
لربام يترصفون ترصفا غري واٍع، ولكن قبل هذا  الذين  املسلمني 
وذاك لنتفق عىل ما املقصود بالتخلف ؟ ودائام يرتبط هذا املفهوم 

باحلضارة ، وهنا يايت سؤال اخر ما املقصود باحلضارة ؟
خلدمة  ج��اءت  ساموية  ومفاهيم  ترشيعات  جمموعة  االس��الم 
حسب  اخلدمة  هذه  وختتلف   ، زمان  واي  مكان  اي  يف  االنسان 
ديانة االنسان ولكن باملفهوم العام وبعيدا عن ما يعبد فان القرآن 
كفل هلذا االنسان ان يعيش يف ارقى مستويات الرّقي يف احلياة ، 
املشكلة اذًا ليست باالسالم بل بمن يبتعد عن مفاهيم االسالم او 
يطّبق هذه املفاهيم خطأ ، ولو عدت للتاريخ فانه يكي لك ان 
وباعرتاف  الغرب  اىل  وانتقل  املسلمني  من  بدئ  والتطور  العلم 
تاليف  الغرب  عىل  تسطع  العرب  شمس  كتاب  مثال  رجاالهتم 
احلضارة  اثر  عن  تتحدث  هونكه  زيغريد  االملانية  املسترشقة 
العربية يف اوربا ، وتطرقت لكثري من ادبيات احلياة التي هنضت 

بالواقع االوريب .
واليوم لو نظرت اىل العمران والتقدم يف اوربا من حيث الصناعات 
والتكنلوجيا فهذا ال يتلف عليه اثنان نعم لقد تطوروا اكثر من 
العرب يف هذا الظرف ، ولكن هذا التطور مل يات من فراغ بل اتى 
بعد حروب و استعامر ومؤامرات للشعوب املسلمة التي مل حتسن 
التعامل مع هذه البلدان االوربية واالمريكية ، مما ادى اىل تدمري 
العمران وحتى بعض الثقافات االصيلة التي تربت عليها اجيال 

متجذرة يف حياهتم  كانت  التي  املتخلفة  ثقافاهتم  بدهلا  وادخلت 
الشديد  لالسف  الناس  من  رشية  استغفلت  عرصي  بثوب 
 ، عامة  واالسالمي  خاصة  العريب  املجتمع  عىل  اثارها  ظهرت 
وهذا ال يعني ان نتجاهل بعض الدول االسالمية التي تطورت 
علميا وميدانيا ، ولكن بالعموم ان الغرب قطع شوطا طويال يف 

تقدمه وعمرانه .
ولو عدنا اىل القرآن فانه يتحدث عن كثري من مفاهيم التطور يف 
النبي  تتحدث عن صناعة احلديد يف زمن  آية  القرآن  احلياة ففي 
األجرام  وعن  نوح  النبي  زمن  يف  الفلك  صناعة  وعن  سليامن 
الساموية يف اكثر من آية وغريها من املفاهيم العلمية هذا ناهيكم 
عن ما موجود يف الُسنة النبوية وتراث اهل البيت عليهم السالم 

من علوم الكيمياء والفيزياء والطب.
التفاحة واكتشافه قانون اجلاذبية  نيوتن و قصته مع  مثال اسحق 
فان املسلمني سبقوه يف هذا ، العامل اهلمداين هو من اوائل العلامء 
التجريبيني الذين اشاروا اىل اجلاذبية بوضوح يف كتابه )اجلوهرتني 
عند  االرض  حتت  )اي  حتتها  كان  “فمن  قال  عندما  العتيقتني( 
وقدمه  ومسقطه  فوقها،  كمن  قامته  يف  الثابت  يف  فهو  االسفل( 
اىل سطحها االسفل كمسقطه اىل سطحها االعىل، وكثبات قدمه 
عليه، فهي بمنزله حجر املغناطيس الذي جتذب قواه احلديد اىل 

كل جانب”،  وهنالك غريه .
لضبط  معايري  اية  تراعي  ال  التي  السياسة  هي  اليوم  املشكلة 
احلقوق واعتامد معايري سليمة من اجل الشعوب ، والتي بسببها 
اصبح العامل مليئا باحلكومات والعمالء واملنظامت التي تتضارب 

فيام بينها ويصبح االنسان هو الضحية.

االسالم ضد التخلف
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 : وهي  امورا  الفقهاء  يعد  )املشرتكات(  كتاب  يف   : السؤال 
فهل  واملياه  واملعادن  واملدارس  واملساجد  والشوارع  الطرق 
يدخل  ام  احلرص،  نحو  عىل  فقط  املشرتكات  يف  االشياء  هذه 
العامة  كالساحات  احكامها غريها  املشرتكات يف  ضمن هذه 

التي تكون حماًل لالسواق واملراعي وامثاهلا ؟
اجلواب : الساحات العامة واملراعي العامة واملنتزهات العامة 

ونحوها من املشرتكات ايضًا .

التي تصل اىل  املياه  السؤال : اليفى عىل سامحتكم ان شحة 
البيوت بواسطة االنابيب العامة اصبحت تشكل ازمة قوية يف 
املياه، مما ادى بكثري من الناس ان يربطوا املضخات الكهربائية 
يسحبوا  ثم  العامة،  االنابيب  عىل  مبارشة  املاطورات(  )اي 
املياه حسب حاجتهم او اكثر منها،  بواسطتها كمية كبرية من 
مما اصبح يؤثر تاثريًا سلبيًا عىل بقية سكنة املنطقة وذلك بعدم 
حصوهلم عىل املياه هنائيًا او بكمية قليلة جدًا ال تفي بروريات 
حياهتم، فام هو احلل هلذه املشكلة اذا كان بعض اهل املنطقة او 
قد ربطوا ماطورات  او مجيعهم  او معظمهم  اوالشارع  املحلة 
ان  املترشع  للشخص  فهل يوز  العام.  الرئييس  االنبوب  عىل 

يفعل ما يفعله غريه ؟

املضخة عىل  املعنية ال متنع من نصب  اذا كانت اجلهات  اجلواب: 
انبوب االسالة مبارشة فال مانع من ذلك يف مجيع االحوال املذكورة 
ولكن ليس هلم سحب املاء اال باملقدار املناسب يف حاالت شّحة 

املياه.

السؤال : ما حكم االستفادة من فضاء الطريق او الشارع بإحداث 
جناح ؟

اجلواب : يوز االستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة 
بإحداث جناح أو نحوه إذا مل يكن مرًا باملستطرقني بوجه، وليس 
ألحد منعه حتى صاحب الدار املقابلة وإن استوعب اجلناح عرض 
ما مل يضع  مقابله  مانعًا عن إحداث جناح يف  الطريق بحيث كان 
منه شيئًا عىل جداره، نعم إذا استلزم اإلرشاف عىل دار اجلار ففي 
جوازه إشكال وإن قيل بجواز مثله يف تعلية البناء يف ملكه فال يرتك 

االحتياط .

السؤال : هل يوز الحد احداث سد عىل ماء عني او هنر اذا كانت 
من املشرتكات ؟

اجلواب : إذا اجتمعت أمالك عىل ماء عني أو واد أو هنر أو نحو 
ألحد  وليس  منه،  السقي  حق  للجميع  كان  املشرتكات  من  ذلك 
مقدار  عن  ينقصه  أو  كله  املاء  ليقبض  فوقها  سد  إحداث  منهم 

احتياج الباقني .
قدم  وإال  فهو،  مزامحة  دون  من  للجميع  املاء  كفى  فإن  عندئٍذ  و 
األسبق فاألسبق يف اإلحياء إن كان وعلم السابق، وإال قدم األعىل 
وكذا  النهر،  أصل  أو  العني  فوهة  إىل  فاألقرب  واألقرب  فاألعىل 
املاء  كفى  فإن  الشطوط،  من  املنشقة  اململوكة  األهن��ار  يف  احل��ال 
للجميع وإال قدم األسبق فاألسبق � أي : من كان شق هنره أسبق 
من شق هنر اآلخر � إن كان هناك سابق والحق وعلم، وإال فيقبض 

األعىل بمقدار ما يتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.

السؤال : ما هي الحاالت التي يجوز فيها الزواج 
بالكافرة غير الكتابية ؟

السؤال : من حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي الجراء
 شراكة عمل بينهم ؟

الجواب : ال يجوز مطلقًا .

المشتركات
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السؤال: ما هو تعريف االرساف؟
اجلواب: يقصد به رصف املال زيادة عىل ما ينبغي .

السؤال: ما املقصود ب� )نظارة ابوهيا(؟
اجلواب: اي إرشاف أبوهيا.

عند  بالغرام  الرشعيني  والدرهم  الدينار  مقدار  هو  ما  السؤال: 
سامحة السيد حفظه اهلل؟

يساوي  الدرهم  و  غ��رام��ًا,   3/51 يساوي  الدينار  اجل��واب: 
2/457 غرامًا.

السؤال: ما هو االطمئنان؟
له  اليبقی  ان  االطمئنان  العادي  لالنسان  بالنسبة  هو  اجلواب: 

شك اال بمقدار اليعتني به العقالء يف املوارد.
السؤال: ما معنی اللحوم املذكاة فام معنى كلمة مذكاة فهل يوز 

اكلها ام ال؟
كل  حلم  أكل  معها  يّل  رشوطها  هلا  رشعية  طريقة  اجل��واب: 
حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها حلم 
التذكية  يقبل  مما  كان  إذا  اللحم  مأكول  غري  حيوان  كل  وجلد 
وهي عىل أنواع منها : اإلخراج من املاء حيًا اواصطياده حيًا وإن 
مات يف الشبكة اواحلظرية كام يف السمك ومنها بواسطة الذبح 

وقطع االوداج االربعة كام يف الغنم والبقر والدجاج وغريها.
السؤال: ما هو تعريف مصطلح مكروه كراهية شديدة ؟

اجلواب: األوىل تركه.
السؤال: ما هو تعريفكم للامء املضاف؟

كالعصري  املاء حقيقة  عليه  يطلق  املضاف هوماال  املاء  اجلواب: 
فانه يقال له ماء الرمان مثال وال يقال له املاء وكام اذا خلط به مادة 

بحيث غرّي اسم املاء .
السؤال: ما هوتعريف جمهول املالك ؟

من  اليأس  وحصل  صاحبه  يعرف  ال  ال��ذي  امل��ال  اجل��واب: 
الوصول إليه.

السؤال: اي صالة هي صالة الوسطى؟
اجلواب: الظاهر ان الصالة الوسطى هي الظهر.

القصد   ( التالية:  الفقهية  املصطلحات  تعريف  هو  ما  السؤال: 

االمجايل ، نذر الزجر ، يمني املناشدة ، ترامي العدول ، االرش ، 
قصد اجلزئية ، املاء املطلق ذومادة ، كفارة اجلمع (؟

النية االرتكازية بحيث لوسئل  املراد  القصد االمجايل:  اجلواب: 
ماذا تفعل يقول أصيّل مثال وان مل يطر بباله ذلك

السؤال: ما معنى السحت يف البيع والرشاء؟
اجلواب: حرام ، كمثل املبلغ الذي تأخذه املغنية و كثمن العذرة 

و نحوها.
السؤال: ما املقصود ب� )قاعدة الفراغ(؟

أفعال  ببعض  االتيان  يف  وشك  مكانه  من  انتقل  اذا  اجل��واب: 
الوضوء أوشك يف صحتها يبني عىل الصحة ويميض ويقال هلذه 
القاعدة قاعدة الفراغ والدليل عليه قوهلم )عليهم السالم(: )كل 

ما مىض من صالتك وطهورك وشككت فيه فهو كام هو(.
السؤال: ما هواملحكم واملتشابه يف القرآن الكريم؟

ويكون  واضحًا  معناها  تكون  التي  هواآلية  املحكم  اجلواب: 
اللفظ نصًا أوظاهرًا يف املعنى وأما املتشابه فهواملجمل أوما قصد 
االئمة  قبل  من  وتأويله  تفسريه  من  والبد  الظاهر  خالف  منه 

االطهار )عليهم السالم( الذين عّلمهم اهلل تعاىل تأويل القرآن.
يف  الذين  فأما  متشاهبات  واخر  حمكامت  آيات  )فيه  تعاىل:  قال 
ابتغاء تأويله وال يعلم تأويله  قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 

اال اهلل والراسخون يف العلم(.
السؤال: ما معنی جلسة االسرتاحة)يف الصالة(؟

الثانية  اجلواب: االحوط وجوبًا أن يلس مستقرًا بعد السجدة 
قبل القيام وتسمى بجلسة االسرتاحة.

السؤال: ماذا يقصد بالقذف؟
اجلواب: يقصد به الرمي بالزنا أواللواط رصيًا.

السؤال: ما هو الفرق بني االحوط لزومًا و االحوط وجوبًا؟
اجلواب: ال فرق بينهام و لكن عادة ما يستعمل االول يف التكاليف 

و الثاين يف املعامالت.

مصطلحات فقهية
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تواص����ل الكوادر الهندس����ية والفنية في ش����ركة خيرات الس����بطين اعمالهما 
اليومية بهدف إنجاز مشروع مجمع الفردوس السكني التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة والكائن في منطقة باب طويريج في كربالء المقدسة الذي يبعد عن 
الحرم الحس����يني المقدس قرابة 1000 متر، ويتكون من س����بع بنايات بواقع 246 
ش����قة سكنية بمواصفات بناء عالمية ومن الدرجة االولى من حيث جودة البناء 
والمواد المس����تعملة من مصاعد كهربائية وتجهيز المطابخ لجميع الش����قق، 
ويحتوي المجمع على منافذ خدمية من رياض االطفال وعيادات طبية وأسواق 

تجارية )مول ومطعم( وأفران وغيرها.

تقرير: مصطفى احمد باهض

00

بمواصفات بناء عالمية..

تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: محمد القرعاوي، احمد القريشي

العتبة الحسينية المقدسة تواصل 
االعمال في مجمع الفردوس السكني في كربالء
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»االحرار«  جملة  التقت  املرشوع  عن  التفاصيل  من  املزيد  وملعرفة 
قائال:  حتدث  وال��ذي  مح��ودي،  جاسم  مح��ودي  املهندس  مديِره 
اربعة  من  تتكون  منه  بناية  كل  بنايات  سبع  من  يتكون  »املرشوع 
عىل  يتوي  بالكامل  املجمع  وان  السداب،  بضمنها  طابقا  عرش 
مرتا   7193 حوايل  تصل  التي  املجمع  مساحة  بحجم  رسداب 
حيث  بناية  لكل  خاصة  وخدمات  )م��رأب(  ك�  يستخدم  مربعا 

تشمل مضخات املاء باإلضافة اىل منظومات احلريق«.
يف  اجلهد  تركيز  ويتم  البنايات  يف  مستمر  العمل  »ان  واض��اف: 
انجاز البنايتني C  و A1، حيث العمل مستمر يف سبيل انجازها 
االبنية  القادم، وفيام يص  للمواطنني يف عام 2019م  وتسليمها 
السداب،  بضمنها  طوابق  مخسة  من  يتكون  مول  فيها    C نوع 
شقق  ثالث  بمعدل  سكنية  شقق  عىل  حتتوي  االخرى  والطوابق 
سكنية يف كل طابق وبمختلف املساحات تبدأ من 136 مرتا مربعا   
وتنتهي ب� 146مرتا مربعا، اما البناية A1 فالطابق فيها يتكون من 
ثالث شقق ايضا، ولكنها ال حتتوي عىل مول، وتكون يف الطابق 
وللجلوس  االطفال  للعب  مكان  وكذلك  واحدة  شقة  االريض 

حلفظ  ونقاط  االستعالمات  عىل  ويتوي 
امن املتواجدين يف البناية«.

يزال  ال  )واحلديث  البقية  للبنايات  بالنسبة 
يف  مستثمر  قبل  من  فيها  جاٍر  »العمل  له(: 
ولدينا  اخلمس،  االبنية  بقية  انجاز  سبيل 
الشارع  جهة  من  للمجمع  رئييس  مدخل 

العام«.
وذك���ر مح���ودي ان »امل��ج��م��ع ي��ت��وي عىل 
عن  منوها  الناظرين  تسُّ  خر  مساحات 
الفخامة  من  العايل  باملستوى  املجمع  مظهر 
يليق  مما  املستخدمة  امل��واد  ونوعية  واجل��امل 
هتدف  التي  املقدسة  احلسينية  العتبة  بسمعة 

اىل تقديم افضل املشاريع للمواطنني«.
خريات  رشك��ة  ان  نفسه:  الوقت  يف  مبينا 
عام  بشكل  للمرشوع  املنفذة  هي  السبطني 
وحاليًا لدينا مقاول ثانوي هو مكتب اهليكل 
للمقاوالت والذي يعمل يف البنايتني االوىل 
املمكنة،  بالسعة  انجازها  سبيل  يف  والثانية 
متقدمة  ملراحل  االنجاز  نسب  وصلت  وقد 
وعمل  الثانوية  السقوف  اك��امل  تم  حيث 
منظومات االنرتنت واالطفاء، والعمل جار 
اىل  والشبابيك  واالبواب  االرضيات  إلهناء 
البناية بشكل كامل، وان مجيع  ان يتم اكامل 
فمثال  املمتازة  االنواع  من  املستخدمة  املواد 
ليعطي  مزدوجا  زجاجا  ستكون  الشبابيك 
وكذلك  للصوت  وع���زال  ح��راري��ا  ع��زال 
بالنسبة للسقوف الثانوية واالرضيات حيث 
هذا  يف  خربة  هلا  تركية  بكوادر  العمل  ان 

املجال العقاري.
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العمل  وزي����ر  ح��ض��ره��ا  بهيجة  ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة 
دينية  وشخصيات  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
واكاديمية متنوعة االختصاصات، شهدت قاعة 
سيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف 
االش��ارة  بلغة  االول��ى  االساسية  ال��دورة  تخرج 

لعوائل الصم في مدينة كربالء المقدسة. 
االمام احلسني )عليه  نظمها مركز  التي  الدورة  واستمرت هذه 
العامة  النشاطات  قسم  اىل  التابع  للصم  التخصيص  السالم( 
يف  يومني  بمعدل  اشهر  اربعة  ملدة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الصحيحة  بالطرائق  الصم  ذوي  تعريف  هب��دف  األس��ب��وع، 

والسليمة للتعامل مع الصم.
االمام  مركز  ومدير  االشارة  لغة  خبري  العطواين  باسم  وحتدث 
نموذجا  ال��دورة  هذه  »تعد  قائال:  للصم  التخصيص  احلسني 
واشارات  ايامءات  من  املركز  يقيمها  التي  املستمرة  للدورات 
عىل مدار العام، وقّدم املركز من خالهلا افضل طرائق التدريب 
والتعليم للمتدربني )عوائل الصم( يف كيفية التعامل مع ابنائهم 

)التعامل اليومي(«.
اىل  وصل  ال��دورة  يف  املشرتكني  عدد  »ان  العطواين:  واض��اف 
)20( مشاركا، مشريا اىل ان اهلدف االسايس من هذه الدورة هو 
بالطرائق  وتعريفهم  الصم،  لعوائل  االمية  حمو  ظاهرة  من  احلد 
السليمة والصحيحة يف التعامل مع االبناء من خالل تزويدهم 

بأكثر من )1000( حركة اشارة وادخاهلا يف مجل«.
االجتامعية  والشؤون  العمل  وزير  الربيعي  باسم  االستاذ  وقال 
العتبة  ادارة  من  تعودنا  »كام  التخرج:  حفل  يف  له  كلمة  خالل 
املباركة ان تكون سباقة لكل ما هو ريادي ونوعي، وها هم اليوم 
)عليه  االحرار  أيب  عند  لنجتمع  القيمة،  املبادرة  هبذه  يبهجوننا 
السالم( لالحتفاء بتخرج الدورة االساسية االوىل بلغة االشارة 

لعوائل الصم«.
واياد  وذوهيم  الصم  من  احبائنا  تأهيل  »ان  الربيعي:  واضاف 
االجتامعي،  التواصل  عملية  تسّهل  بينهم  مشرتكة  حتاور  لغة 

وتّسع يف عملية الدمج املجتمعي هو امر يف غاية االمهية«.

يف  باملشاركة  سعادته  عن  امحد  صفاء  املتدرب  عرّبَ  جانبه  من 
هذه الدورة، بقوله: »قبل الدخول يف الدورة التي اقامها مركز 
االمام احلسني )عليه السالم( للصم كنا نواجه صعوبات كبرية 
يف كيفية التعامل مع االبن، وخالل مرور االيام بدأت تؤثر هذه 
احلالة عىل الطفل، اما االن فنجد ان االيامءات واالشارات التي 
اصبح  وقد  هبم،  االتصال  بوسيلة  اغنتنا  قد  الدورة  يف  اعطيت 

بإمكاننا التعامل مع ابنائنا بسهولة كبرية«.
تقديرية  شهادات  توزيع  شهد  احلفل  ان  بالذكر:  واجلدير 
للمشاركني يف الدورة فضال عن تقديم درع املركز ملعايل   وزير 
عضو  عوز  فاضل  احلاج  قبل  من  االجتامعية  والشؤون  العمل 
جملس االدارة يف العتبة احلسينية املقدسة والشيخ عيل القرعاوي 

مسؤول شعبة املدارس الدينية. 

تخرج دورة اساسية تعرف بطرق التواصل مع الّصم
االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: صالح السباح
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االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: صالح السباح
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تنجز مول الغدير المؤمل افتتاحه قريبا

العتبة الحسينية المقدسة 

تقرير: قاسم عبد الهادي / عدسة: خضير فضالة
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احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تواصل 
امل��ج��االت  بمختلف  اع��امهل��ا  امل��ق��دس��ة 
هبدف  واخلدماتية  واالستثامرية  الصحية 
للمواطنني  اخل��دم��ات  اف��ض��ل  تقديم 
والزائرين بشكل عام، ومن هذه االعامل 
حي  يف  الكائن  الغدير  مل��ول  انجازها 
املقدسة  كربالء  مدينة  جنوب  الغدير 
بمساحات  حمال   86 عىل  يتوي  والذي 
مجيال  منظرا  يعطي  بدوره  والذي  خمتلفة 
املجاورة ويزيد من امهيتها عىل  لالماكن 
مستوى املحافظة بشكل عام، ومن املؤمل 
افتتاح املول خالل االسابيع القادمة بعد 
عىل  احلصول  هب��دف  املواطنني  تقديم 

املحال واستثامرها.
عيل  املهندس  حت��دث  السياق  ه��ذا  ويف 
م��ك��ي م��دي��ر م��ش��اري��ع رشك���ة خ��ريات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  السبطني 
قائال: »ان مول الغدير احد املشاريع التي 
مؤخرا  املقدسة  احلسينية  العتبة  انجزهتا 
وخدميا  استثامريا  مرشوعا  يعد  والذي 
من  املول  يتكون  حيث  الوقت،  نفس  يف 

مربع  مرت   900 بمساحة  طوابق  اربعة 
لكل طابق تقريبا، فتكون املساحة الكلية 

حوايل 3600 مرت مربع«.
واضاف: »تم عمل 17 حمال للتسوق يف 
املول  كل طابق، فيكون املجموع 68 يف 
بأكمله وهذه املحالت تكون بمساحات 
خمتلفة حيث ترتاوح مساحة الواحد منها 
حمالت  وهناك  مربعا،  مرتا   )50  �  30(

بمساحة حوايل 80 مرتا مربعا«.
بنظام  كان  البناء  انشاء  »ان  مكي:  وبنّي 

الكونكريتية  اهلياكل  بنظام  أي  هيكيل 
اخلرسانية، اضافة لذلك فان املول يتوي 
عىل مصعدين بواقع ثامنية اشخاص لكل 
اىل  االريض  الطابق  من  اب��ت��داًء  مصعد 
السطح، اضافة اىل منظومة تربيد مركزية 
عالية اجلودة وكامريات مراقبة، وبالنسبة 
السطح  يف  تكون  واخلدمات  للمولدات 
يوجد  حيث  متحركة  س��المل  وت��وج��د 
وحمولة  باملرشوع  خاص  كهربائي  مولد 

كهربائية خاصة به ايضا«.
منوها: ان »املساحة االمامية من املرشوع 
مفتوحة  مساحات  تكون  ان  هلا  معدٌّ 
املفرتض  من  املجاورة  والساحة  للزبائن 
حيث  ل��ل��س��ي��ارات،  م���رأب  ت��ك��ون  ان 
خالل  املول  افتتاح  يتم  ان  ونأمل  نسعى 
ادارة  وستكون  القادمة،  القريبة  االي��ام 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ب��إرشاف  املول 
وكذلك بإرشاف رشكة خريات السبطني 
والنظافة  واملراقبة  االسعار  ناحية  من 
سمعة  يؤّمن  بام  االخ��رى  واملتطلبات 

العتبة احلسينية املقدسة«.
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جامعة كربالء تحتفل بعيد النصر

000

الفعاليات  ضمن  »كان  الكعبي  واضاف 
الشهداء  تستذكر  صغرية  مقربة  تشييد 
االبرار، وما قدموه خالل معارك التحرير 
شهدت  كام  وتضحيات،  بطوالت  من 
مشاريع  جمموعة  افتتاح  االحتفاالت 
جاء  2018م  عام  خالل  الكلية  انجزهتا 

تزامنا مع ايام النرص العظيم«.
بعيد  االحتفاالت  »ان  الكعبي:  وتابع 
الرتبية  كلية  ع��امدة  اقامتها  التي  النرص 
اال  هي  ما  وطلبتها  االنسانية  للعلوم 
الغامر  الفرح  عن  للتعبري  بسيط  ج��زء 
الذي عمَّ العراقيني عن املواقف البطولية 
والتضحيات الكبرية التي قدمها ابناء هذا 
معارك  خالل  اصنافهم  بمختلف  البلد 

التحرير«.

اقامت جامعة كربالء احتفاالت بهيجة في عيد النصر المظفر، على قاعة كلية التربية للعلوم 
االنس���انية، وحضرها رجال دين ونخب من فصائل الحش���د الش���عبي ومؤسسات حكومية 
ت االحتفاالت العدي���د من الفعالي���ات الفكرية والثقافي���ة كان بينها معرض  ومدني���ة، وضمَّ
القريب الغري���ب الذي اقامته الجامعة بالتعاون مع مركز الباحث للدراس���ات االس���تراتيجية 

ومؤسسة اهل الكساء الخمسة الثقافية.

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: محمد القرعاوي
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السعدي  محيد  منري  الدكتور  االستاذ  وحتدث 
»احتفل  ل���«االح��رار«:  كربالء  جامعة  رئيس 
اساتذة وطلبة جامعة كربالء وباقي املؤسسات 
املظفر  النرص  بأسبوع  الشعبي  واحلشد  املدنية 
عن  ونوه  االجرامية«،  داعش  عصابات  عىل 
املجتمع  عاشها  التي  االوض���اع  وّل��دت��ه   م��ا 
املغتصبة  االرايض  حترير  فرتة  خالل  العراقي 
باهنا »ولدت اثارا كبرية السيام عىل املؤسسات 
التاريي  النرص  »حتقيق  ع��ادا  االكاديمية«، 
بفضل الفتوى املباركة، بانه وّلد حافزا وشعورا 

لدى االساتذة اجلامعيني والطلبة بأن البلد تقّدم 
خطوة اىل االمام استعدادا لالنتقال اىل مرحلة 
بأمن  والعيش  التحرر  بداية  تكون  جديدة 

وامان«.
التي  اجلميلة  االجواء  »ان  السعدي:  واضاف 
بمختلف  املهرجان  ه��ذا  يف  الطلبة  رسمها 
اطيافهم ما هي اال رسالة شكر وامتنان اىل كل 
حرمة  عن  ودافع  النرص  هذا  يف  شارك  عراقي 

هذا البلد ومقدساته«.
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كوابيس الفوضى 
تالحق منطقة األلف دار في كربالء المقدسة

ان تفتقر منطقتك السكنية لألمن واالستقرار يكن 
املوضوع مرعبا، وان تفتقر منطقتك السكنية ايضا 
اىل اهم اخلدمات كمستوصف او مركز دفاع مدين 
درءًا ألي مكروه او ظرف طارئ فهذا شء يبعث 
بأن تكون ضمن سكنة  الريبة عىل  يف استمرارك 
خر  بساحات  يطالبوا  مل  فأهلها  املنطقة..  هذه 
كانت  بل  نقي؛  هواء  الستنشاق  او  لالستجامم 
مناشداهتم إلغاثتهم امنيا وصحيا وخدماتيا، فإىل 
نقطة  اخر  يف  كربالء  حمافظة  من  الغريب  اجلنوب 
سكنية يقع جممع الدور واطئة الكلفة، الواقع بعد 
من  يعاين  االخر  هو  بات  الذي  االخر  احلزام 

ختريب شتالته وفسائل النخيل فيه. 
دار(   1000 )جممع  يف  جتولت  »االح��رار«  جملة 
التي  وخم��اوف��ه��م،  االه���ايل  ملشاكل  واستمعت 
ترتقب  وأوج��اع  واحل��سات  باآلهات  اوجزوها 
يدًا حانية تأخذ بلهفتهم، وتكون بلسام جلراح ما 

يعيشونه من خماوف.
ما ان تتوجه اىل هذا املجمع حتى  تشهد ان الشارع 
املؤدي اليه يلو من االنارة، ويف منتصف املجمع 
يقدم  بسيط  )كرفان(  هنايته  ويف  ابتدائية  مدرسة 
مستوصفية  كوحدة  ظهرا  الثانية  للساعة  خدماته 
من  لكثري  افتقاره  من  الرغم  عىل  طبية(  )مفرزة 

اخلدمات الطبية، بل وحتى لعجلة اسعاف. 
ففي  ل�«االحرار«  معاناهتم  حجم  االهايل  ونقل 
يبادر  وهنا  امل��اء،  انقطاع  من  يعانون  الصيف 
ناقلة  حوضيات  لتوفري  بمناشداته  احلي  خمتار 
احللول  هلا  توضع  مل  اخلدمات  باقي  لكن  للامء، 
بعد فال زالت أكوام النفايات يف تزايد وخدمات 

األحرار: ضياء االسدي / تصوير: صالح السباح - محمد القرعاوي
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التنظيف شحيحة، علام ان اكثر من يقطن احلي  هم من ذوي 
الشهداء ممن ضحوا بأنفسهم ودمائهم دون األرض والعرض 

واملقدسات.
رافقنا يف هذه اجلولة املختار حممد بعيوي موسى، وحتدث لنا 
املحافظة  قبل  من  انشئت  الكلفة  واطئة  البيوت  »هذه  قائال: 
حيث  واالرام��ل..  واملطلقات  والشهداء  واملتعففني  للفقراء 
بعض  يف  نقص  هناك  ولكن  املحافظة؛  قبل  من  بناؤها  تم 
اخلدمات، فبالنسبة للمدرسة تعاين من قلة الكادر التدرييس، 
دوامها صباحي ومسائي، مشريا من خالل شكره وامتنانه اىل 
مدير املدرسة الذي يؤثر عىل نفسه بالعمل مديرا للمدرستني 

منوها عن حاجة املنطقة اىل متوسطة وثانوية للبنات«..
كرفان  »يوجد  فقال:  جديدة،  معاناة  املنطقة  خمتار  واضاف 
لغاية  ال��دوام  يكون  املشكلة  ولكن  الطبية،  اخلدمات  يقدم 
الثانية ظهرًا، اما بعد ذلك الوقت فان حصلت حاالت مرضية 

نضطر اىل نقلها بصعوبة اىل املشفى«.
االمني،  للوضع  حتسن  يوجد  »اليوم  موسى  حتدث  وأمنيا 
فهناك جلان من املحافظة تتابع املنطقة وتتابع املتجاوزين عىل 
من  هم  االكثرية  دار  االلف  يف  للساكنني  وبالنسبة  ال��دور، 

حمافظة كربالء والبقية من حمافظات اخرى«.
فهو  للمجّمع،  دخول  بوابة  من  اكثر  »هناك  املختار:  وتابع 
واعضاء  املحافظة  نناشد  ونحن  االسرتاتيجي،  للخط  حماٍذ 
الرغم  فعىل  للمجمع،  امني  اهتامم  هناك  يكون  بان  جملسها 
دار يف  االلف  املحافظة وزياراهتا ملجمع  متابعة جلان من  من 
الفرتة االخرية اال ان بعَض الدور مل يتم اشغاهلا بعد، وبعضها 

يسكنها متجاوزون«.
حتدث  املجلة،  ملراسل  احلديث  يف  الراحة  استشعر  ان  وبعد 
جلمع  حاويات  توفري  بني  اخ��رى  احتياجات  عن  املختار 
الساكنة  للعوائل  متنفسا  النفايات وعمل حدائق عامة تكون 

يف املجمع.
الطبية  اخلدمات  عن  جابر،  داخل  سعيد  املمرض  وأضاف 
الطبية  اخلدمات  نقدم  »نحن  فقال:  للمراجعني  املتوفرة 
الطبية  املستلزمات  بعض  يف  نقص  هناك  ولكن  للمراجعني؛ 
مثاًل املحاقن الطبية، كام نحتاج اىل كادر طبي نسائي.. جممال 
وبعض  والتبخري  الضغط  قياس  يف  الطبية  اخلدمات  نوع 
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العقاقري اخلاصة بالعالجات العامة كرشاب عالج سعال االطفال 
والعالجات الرئيسية االخرى«.

ال زلنا يف الوحدة الصحية ملجمع االلف دار، لنلتقي باملواطنة السيدة 
للمستوصف  مراجعتها  اثناء  لسنتني،  املنطقة  سكنة  من  كرار  ام 
فقالت ل� »االحرار«: »اخلدمات املقدمة يف املستوصف غري مرضية 
احلكومة  من  ونأمل  دار  الف  الحتياجات  تكفي  ال  وهي  وكافية 
املحلية توفري خدمات افضل ومستوصف اوسع واشمل، يليق بنا 

كمواطنني عراقيني«.
الذين  احد  الكريطي  خويط  جاسم  حممد  املواطن  حتدث  فيام 
يسكنون يف املجمع ولكن!، »اسكن هنا منذ حوايل سنة ونصف 
املك سكنا..  فانا ال  التجاوز  بيوت  حيث كنت اسكن سابقًا يف 

وانا اسكن هنا يف املجمع ايضًا متجاوزا ايضا مع عائلتي«.. 
ايضا: »اسكن هنا  املنطقة  الساكنني يف  احد  نور  وقال امحد عطية 
منذ حوايل شهر، وكنت اسكن يف حي الرسالة باإليار وللصعوبة 
املادية انتقلت اىل هنا للسكن يف بيت احد اقاريب يف هذا املجمع.. 
جيدة  مبادرات  هنالك  لكن  فيه،  املقدمة  اخلدمات  شحة  رغم 
يف  للطلبة  املالبس  بعض  توزيع  يتم  حيث  فرتة،  كل  يف  حتصل 
تكون  التكيس  اجرة  ألن  نقل  وسائل  »بتوفري  مطالبا  املدرسة«، 

باهظة خصوصا يف الليل«.
من  وبطل  لشهيد  اخو  رضا  عباس  يارس  املواطن  الرأي  وشاركه 
جممع  يف  العيش  الصعوبة  »من  بالقول:  الشعبي،  احلشد  ابطال 
االلف دار حيث نعاين من مشكلة وهي ان بعض الذين يسكنون 
يف هذا املجمع مستأجرون، والبعض منهم متجاوزون عىل الدور، 

وهؤالء يؤثرون عىل بقية العوائل االخرى«.
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وكتاب

محاضرات عقائدية 

فكانت   ، حوهلا  احلادة  النقاشات  تثري  التي  العقائد  اهم  تناول 
 ، واملصادر  بالرشح  وتناوهلا  ومهمة  متنوعة  العناوين  جمموعة 
القران فانه كتب عنها يف  ومن هذه املواضيع مثال مسالة حتريف 
املوقف  » ويف هذه اخلصوصية، خصوصية  هلا  موضوع خمصص 
من كتاب اهلل بني الُسنة والشيعة، أذهلني ما يفرتيه البعض  عىل 
أيدي  الذي بني  بالقرآن  الشيعة ال يدينون  بأّن  الزعم  الشيعة من 
البيان  كتاب  عىل  باطالعي  فإذا  آخر،  قرآنًا  هلم  وأّن  املسلمني، 
للعاّلمة اخلوئي )رمحه اهلل(، أجد احلديث واضحًا وقطعّيًا ومسندًا 
وجلّيًا عىل أن الشيعة هم أّول من يسّلم بأّن القرآن الذي بني دفتي 
املصحف املتداول يف عاملنا اليوم هو كتاب اهلل عّز وجّل بغري زيادة 

وال نقصان« .
وكذلك تناول العناوين التالية : مع كتاب املخترص النافع وفتوى 
 ، السالم(  البيت )عليهم  الكريم وأهل  القرآن   ، الشيخ شلتوت 

حديث املنزلة ، 

  احلصول عىل كتب الشيعة يف السعودية ، مرص تعدل عن مذهب 
أهل السنة يف الطالق

اإلمامة،  أمّهية   ، احلكيم  اهلل  كتاب  يف  اإلمامة  الثانية:  املحارضة 
الربوبّية والعبودية، كّل خملوق خلق عىل قاعدة االختيار اإلهلي، 
يف  االختيار  النبات،  يف  االختيار  الثالثة،  العوامل  يف  االختيار 
زمان  يف  االختيار  االختيار،  رفض  يف  التحّدي  نقطة  احليوان، 
يف  االختيار  األفضل،  نحو  دائاًم  احلياة  ُسنة  السالم(،  )عليه  آدم 
سورة الشورى، نتيجة التفّرق تؤّدي إىل الريب يف الكتاب، سورة 
الشورى وداللتها عىل االمامة، هبة اإلمامة مرتبطة بأنوار الزهراء 

)عليها السالم(، اإلمامة تسي يف املاّديات
املحارضة الثالثة: اإلمام احلسني )عليه السالم( يف سفر الشهداء، 
إيران ومرص رشكاء يف نسب آل البيت )عليهم السالم(، احلسني 
)عليه السالم( ولد ليستشهد، حماولة كّفار مّكة هدم اإلسالم من 
داخله، املقارنة بني خروج موسى )عليه السالم( وخروج اإلمام 

كتاب ص���در عن مركز  االبحاث العقائدي���ة يتضمن مجموعة من 
المحاضرات واالبحاث للمستش���ار المص���ري الدمرداش العقالي 
تتضم���ن مختل���ف المواضي���ع العقائدي���ة المهم���ة الت���ي تخص 
المسلمين ، ومن الطبيعي يستهل الكتاب عن بداياته وظروفه 
وكيفي���ة اهتمام���ه به���ذه العقائد وم���ا الذي جعل���ه يبحث عنها  

وكيفية رحلته الى سفينة اهل البيت عليهم السالم .

تاليف الدمرداش بن زكي  العقالي / اعداد مركز االبحاث العقائدية

كاتب وكتاب
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احلسني )عليه السالم(
  اجلاهلية كانت أرحم من مسلمني استحّلوا دم احلسني 

)عليه السالم(
السالم(  )عليه  اإلمام  لظهور  التمهيد  املسلم:  واجب    
يف  الظهور  تباشري  النواصب،  محأة  من  الناس  واستنقاذ 

املخرتعات احلديثة
املحارضة الرابعة: انتخاب الطريق من الظلامت إىل النور،   
التي صادرهتا  الشيعية  الكتب  اللجنة للبحث عن  ضمن 

السعودية، مع حديث الثقلني
  األئمة )عليهم السالم( ورثة األنبياء وبقّية الرساالت، 

املحارضة اخلامسة: َمن هم الشيعة
  القرآن دليلكم ملعرفة حّق آل حممد )صىل اهلل عليه وآله(، 
ال  السالم(،  )عليه  وعيل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
تستفيد األّمة من الكتاب واحلكمة إاّل إذا كان القرار بيد 
املهدي  السالم(، احلكمة من غيبة اإلمام  األئمة )عليهم 

)عليه السالم(
املواضيع  لبعض  االشارة ولو عىل عجالة  لنا   وهنا البد 
املخترص  كتاب  »مع  مثال  منها  الكاتب  هلا  تطرق  التي 

النافع وفتوى الشيخ شلتوت« قائال:
ثّم اتفق يل أن قرأت كتابًا مطبوعًا عىل نفقة وزارة األوقاف 
املرصية، يف عهد وزيرها العامل اجلليل املرحوم الشيخ أمحد 
املرصية  األوقاف  وزارة  طبعته  كتاب  الباقوري،  حسن 
عام 1955م عن الفقه اإلمامي الشيعي عنوانه » املخترص 
من  يقيني  فزاد  احليل،  للمحّقق   « اإلمامية  فقه  يف  النافع 
مقدمة  يف  الباقوري  الشيخ  وصفه  كام  الشيعي  الفقه  أن 
الكتاب: باعدتنا عنه األهواء وحجبتنا عنه السنون، رغم 

أّن فيه العالج األمثل لكثري من عللنا االجتامعية.
كانت قراءيت هلذا الكتاب متزامنة مع قراءيت للفتوى التي 
اجلامع  شيخ   � شلتوت  حممود  الشيخ  فضيلة  أصدرها 
إليه:  أفتى جوابًا عىل سؤال ورد  � حيث  األزهر األسبق 
اإلمامية  الشيعة  بمذهب  املعروف  اجلعفرية  مذهب  »إّن 

اإلثني عرشية، مذهب يوز التعّبد به رشعًا«.
التي حارض فيها وهي ]تباشري  وهذا ايضا من مواضيعه 

الظهور يف املخرتعات احلديثة: [
فاألنرتنت  عجيبة،  طاقة  يرك  رقم  وكّل  أرق��ام،  الدنيا 
والتلفاز.. أزرار وأرقام وحروف إاّل أّن ذلك أعادين إىل 
مزيد من التأّمل يف فواتح السور التي استهلت بحروف: 
امل، املر، املص، محعسق ويف حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم( جرت الواقعة اآلتية.

ملّا هاجر إىل املدينة ودعا اليهود إىل اّتباعه والشهادة له بأّنه 
رسول اهلل، قال أحدهم لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم(: ألست الذي ُأنزل عليك: امل؟ قال: بىل. 
عدد  هي  بعثته  مدة  نبيٍّ  أجل  من  موسى  أفنرتك  قالوا: 

حروف اجلمل: ل� )امل(؟.
هم فهموا أّن هذا اخلطاب يرمز إىل عدد احلروف، حساب 
اجلمل القائم عىل عّد أرقام لكّل حرف الذي تقوم عليه 

األبجدية الرقمية: أبجد هّوز حّطي كلمن.
يف  حسبتها  فهذه  امل،  عليه:  ُأن��زل  الذي  ألست  فقالوا: 

سنني! نرتك موسى لكي نّتبع نبيًا هذه مدته؟!
ُأن��زل  ولكّني  وسلم(:  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  هلم  فقال 
عيّل...، وعّدد هلم كل حروف فواتح السور التي ُأنزلت 
عليه ، مّما يشري إىل أّن الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(
املبدأ قبل أن يكون هناك معنًى للحروف غري  من حيث 

املعنى البسيط الظاهر.

كنوز  مفاتيح  احل��روف  هذه  إّن  احلبيب،  أخي  يا  إعلم 
العلوم التي ال يعرفها إاّل اإلمام املعصوم )عليه السالم(، 
هذه الكنوز العلمية التي عند ظهور اإلمام يّركها فيحرك 
هبا كل الطاقات املوجودة يف األرض، إّن املتشابه يف القرآن 
املشار إليه يف سورة آل عمران يف اآلية السابعة: )ِمنُه آَياٌت 
يِف  الَّذيَن  ا  َفأمَّ ُمَتشاهِباٌت  َوُأَخُر  الِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  حُمَكاَمٌت 
َوابتَِغاَء  الِفتَنِة  ابتَِغاَء  ِمنُه  َتَشاَبَه  َما  َفيتَّبعوَن  َزيٌغ  ُقلوهِبِْم 
الِعلِم(  يِف  اِسخوَن  َوالرَّ اهلُل  إاّل  َتأويَلُه  َيعَلُم  َوَما  َتأويِلِه 
بعض املفسين يعلون الوقفة لزوما عىل: )َوَما يعَلُمُه إاّل 
اهلُل( يعني يريدون أّن هذا املتشابه ال يعلمه إاّل اهلل، وأّما 
ا بِِه  الراسخون يف العلم شأهنم شأن غريهم: )َيُقولوَن آَمنَّ
ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربِّنا(، وهذا الفهم ال يستقيم مع القرآن الذي 
أنزل لكي ُيتَّبع وُيفهم من قبل أهله، ولو أراد أحد من غري 

أهله أن يفهم املتشابه آلثار الفتنة واّتبع الفساد.
فاملتشابه ال يفهمه إاّل الثقة القرين للقرآن � وهو اإلمام � 
فإّن امل وغريها من متشابه القرآن الذي ال يعرف رسه إاّل 
السالم(  )عليه  القائم  اإلمام  إاّل  يبق  مل  أّنه  اإلمام، حيث 
وال تقوم الساعة إاّل بعد أن تعرف كل علوم القرآن، ففي 
الّلغز،  القائم )عليه السالم(سيحل هذا  اليقني أّن اإلمام 
فيأيت  كّلها،  البرشية  أعناق  له  ستعلو   الذي  هو  وحّله 
ُأخرى  معجزات  سجل  ويبدأ  معجزاهتم  ويبطل  اإلمام 

مفاتيحها فواتح سور القرآن.
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* من قصص مسابقة تراتيل سجادية
اسراء عزيز

)1( 
كلُّ �سعادتي تكمن يف �سراّ �سغري هو �ألاّ �أحرم �إن�سانا – �أي �إن�سان - من 
�ل�سلوى و�لفرح و�ل�سعادة، فالعامل �لكبري �لذي نعي�ش خالله ي�ستمل 
على �أتر�ح و�سعاد�ت �سغرية جد�... حني ننجح يف �مل�ساهمة بتحقيقها 
لالآخرين، �ساعتها لن ي�سعنا – من �إح�سا�سنا بالزهو و�لفخر و�جلالل- 

هذ� �لعامل �لكبري ومرت�مي �لأطر�ف!.
)2(

�سلة  ي�سنعوين  وقد  �آخر،  حينا  وت�سغر  حينا،  تت�سع  �لتي  ة  �ل�سراّ �أنا 
من �سعف �لنخيل مرة، وحقيبة من جلد �لإبل مرة، �أو قد ين�سجونني 
من �سوف �خلر�ف �أو من �سعر �ملاعز، ورمبا �أظهرو� تفننهم يف �سناعتي 
من  يزيد  �أو  �ألف عام  مراّ  �إذ  �لآن،  �أتذكرها  �أعد  �أخرى مل  �أ�سياء  من 
�ل�سنني �لطو�ل علياّ حني كنت �أتنقل بني �لرب�ري و�لقفار على تخوم 
رة و�لطائف �أو قرب �أبو�ب �لكوفة �أو عند حافات �لب�سرة  �ملدينة �ملنواّ
و�لأحو�ز، وقد متتداّ بي �مل�سافات حتى �أطر�ف خر��سان، فاأطوي تلك 
�لبيد يف ظلمات �لليايل �ملوح�سة و�لباردة... م�سيخة �سمعي �إىل وقع 
حو�فر �خليل، وميا�سم �جلمال حني يحدوها �حلادي، فيبعث كلاّ ذلك 
ن�سوة يف قلبي ل تو�سف، و�سوقا للو�سول �إىل من ينتظرين من �جلياع 
�أكبادهن  وفلذ�ت  �أزو�جهن،  و�لفنت  �حلروب  نار  �أكلت  �لتي  و�لأر�م��ل 
�لبي�ش،  �لأي��ادي  بانتظار  �لغ�سا  جمر  على  فبنت  �سو�ء...  حداّ  على 
و�لقلوب �ملرهفة �لتي تهفو �إليهن، تخفف ثقل �حلياة، وق�ساوة �لب�سر 

حني يبدلون قلوبهم وم�ساعرهم بقلوب �لذئاب وم�ساعرها.
)3(

  وحني رحل �لقلب �لكبري �لذي كان يحملني بيديه �لكرميتني حينا، 
�لقرى  وه��اد  و�إىل  �لبعيدة،  �لأ�سقاع  �إىل  بحملي  �آخ��ر  حينا  وياأمر 
ني ياأ�ش وقنوط، وخ�سيت �أل �أحثاّ خطوي مرة �أخرى  �لنائية... م�ساّ
�سغارهن  �سفاه  على  و�لب�سمة  �لأم��ه��ات،  قلوب  يف  �لفرحة  لأدخ��ل 
�للو�تي كان يك�سر قلبي، ويوجعه وقوفهم على عتبات �لأبو�ب ترنو 
عيونهم لكل قادم قد يحمل ب�سارة تخفف وطاأة �جلوع، ومر�رة �لفقد 

و�سنى �لنتظار!
و�أ�سابيع  باأيام  �ل�سعد�ن بعد فقده  �أت�سهد على ح�سك  �لليايل  كم بتاّ 

و�سهور... لئال �أفقد دوري يف �إدخال �ل�سرور على �لقلوب!
�ساألفاّ �لأ�سقاع مرة  �ساأدور بني �لقرى؟ وهل  وكم �ساءلت نف�سي: هل 

�أخرى بعد رحيلك �سيدي؟ 
وهل �سينتظرين �لأطفال بكل �لرب�ءة �لتي عرفتها يف عيونهم؟ وهل 
و�أمو�ل،  �أ�سياء،  من  بد�خلي  ما  �إىل  معا  و�للم�ش  �لنظر،  �سي�سرتقون 
و�أثقالها،  و�ألو�نها  �أ�سكالها  �أحفظ  كنت  وب�سائع  وملبو�سات،  وماآكل، 
�مل�سافات، لأنك كنت ت�سعها  بعد  �أنوء بحملها على  يوما  ما كنت  �لتي 
بيديك �حلانيتني يف جو�نبي، وتد�ش ما تخ�شاّ به �ليتامى من �ل�سغار، 

وكاأنك تو�سيني ... �ألاّ �أ�سيق مبا �أحمل!
�لآخرين،  باإ�سعاد  �سعادتي...  �أدمَي  �أل  ويرعبني  ذلك،  �أخ�سى  كنت 
�ألقاين ظرفا  �إليهم حني  ث �حلادي �لذي يحملني  �أحداّ لو  وكم وددت 
�لطويلة  دروبنا  يف  ثه  �أحداّ كنت  كما  �ل��د�ر،  عتمات  �إحدى  يف  فارغا 
دون �أن ي�سمع حديثي، ودون �أن يعرف �إن �ل�سعادة جتري يف عروقي، 
وخيوطي، وجلدي، من ر�أ�سي حتى �أخم�ش قدمي! وهي �سعادة ل ميكن 

�أن تكون باأقلاّ من �سعادته هو على �أية حال. 
�أنا خائفة، قلقة، متوثبة، كئيبة، قلبي ي�سطرب، وفر�ئ�سي ترتعد، 
وحزينة مب�سابك �جللل، لكن حزين على حايل �أ�سد، وخويف �أن �أظل 

ظرفا فارغا، و�سفر� على �ل�سمال هو ما يدمي قلبي ويبكيه... 
)4(

�لقلب  ها  �سناّ �لتي  ة  �ل�ُسناّ �أن  هو  خم��اويف  �أ  وه��داّ �آلم��ي  خفف  ما  لكن 
ة ما�سية  �لكبري، و�لتي ورثها – بالطبع- عن �آبائه �ل�سيد... هي �ِسناّ
ة و�إن  بالرغم من تبدل �لأزمنة، و�ختالف �لأمكنة، فما زلت �أنا �ل�سراّ
ن�ساء  �أو  رجال  يحملني  �أط��وف،  هيئاتي...  لت  وتبداّ �أ�سكايل  تغريت 
من  و�ملقهورين  و�ملعوزين  و�لأر�م��ل  ولليتامى  للنا�ش  حمبتهم  غرفو� 
�أب�سُر من  �ل�سرة...  �أنا  و�أهله �لطيبني، وما زلت  �لكبري  �لقلب  نو�هل 
خ�الل �لغي�وم جنمت�ك �لو�ساءة �لتي ح�ر�ست ع�املك �لإن�ساين �لرحب 

ة، يا ذ� �ل�سجايا �ل�سماوية. كل هاتيك �ل�سنني �ملراّ

ال���������ص���������ّرُة 
االدبية
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إّنا معك يا بَن رسول اهلل
�لرفقة  كانو� قلْه

رحلو� يف �لليل على �سوء �لنجمة
�����س����ارو� م��ع��ك ف����وق �ل��ع��و���س��ج 

و�حل�سباْء
ذ�قو� �ألو�ن �لإيذ�ْء

لكنهُم هتفو� من كل �لأعماْق
�إناّا معك يا بن ر�سول �هلل

حتى �آخَر رمٍق فينا
لن نتخلى عنْك

لو ذبحونا �آلف �ملر�ْت
حبَك يبقى يف دمنا نور� �أزليا

مينحنا �أ�سمى �لربكاْت
حتى ن�سرَب ماء �لكوثْر

هو �أثمُن من �أغلى �لأ�سياْء
هو  برٌء �أبدٌي لالأوجاِع و لالآهاْت

جعفر المهاجر

االدبية
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����ُب����ع����ا �����سَ �أجن�������ب�������ت  ق�������د  ُن�����ط�����ف�����ة  �ىل  ت������ب������ًا 
م���������س����اوئ����ه����م ز�دت  ق�������د  �����س����ف����ي����ان  �����ل�����ي�����َل  ������سَ
غ��������دو� �ل�������ر��������س�������ول  �آل  ح������������ارب  زم������������رة  ي��������ا 
�ج����ن����ح����ة ملَّ  ع�����ل�����ي�����ه�����م  �ل������������ذب������������اَب  ت������������رى 
َف�������َغ�������دت �مل�����������س�����ط�����ف�����ى  �آل  �������س������الل������ة  �أم�������������ا 
���������س����ع����ًا ل��������وله��������ُم م�������ا �أ�������س������ب������ح �ل���������س��������الم م����تاّ
لم����ع����ة �ل������ع������ر�������شِ  يف  ُك�����ِت�����ب�����ت  �أ�������س������م������اوؤه������م 
مب������ول������ده������م ت  َق�������������������راّ ق����������د  �آدم  ف��������ع��������نُي 
ف������رح������ًا ف�����ل�����ك�����ه  يف  ب������ك������ى  ن������������وح  ك���������������ذ�ك 
و�أم�����������������ا �أي�����������������وب ق���������د �أب���������ل���������ى ب���������ه م�����ر������ش
م���ط���رح���ه �ل�����ظ�����ل�����م�����اء  يف  �ل�������ن�������ون  ذو  و�م�����������ا 
ح�����ت�����ى �ب����������ن ع�������م�������ر�ن ك������ان������ت م�������ن م����ك����ارم����ه
ي���خ���اط���ب���ه���م م������ه������ٍد  يف  م���������رمي  ب�������ن  وع����ي���������س����ى 
م��������رٍح يف  �ل�����ع�����م�����ر  ف�����ع�����ا������ش  �خل�����ل�����ي�����ل  �أم�������������ا 
�����س����اأن����ه����م �ل�������غ�������ف�������ر�ن  يف  �ل�����و������س�����ي�����ل�����ة  ه��������م 

�أَع���������ن���������ي ي������زي������د �أب��������������وه ِب������ئ�������������شَ م�������ا زرع�������ا
�����س����ي����ط����ان����ه����م ِم�����ن�����ُه�����م ب���������الأف���������ِك ق�������د ����س���ن���ع���ا
ف������������وق �مل�����������ز�ب�����������ل ت���������اري���������خ ب������ه������م و�����س����ع����ا
ف�����������س�����ار رم��������������زً� ل�����ه�����م ب�������ل ��������س�������اَر م���رت���ب���ع���ا
ف��������������وَق �مل��������ع��������ايل ك��������ب��������دٍر ��������س�������عَّ و�ت���������س����ع����ا
رغ���������م �ل�������������س������ر�ع������ات وك�����������ان �ل������ع������ز م���رت���ف���ع���ا
ق������ب������ل �خل���������الئ���������ق م���������ن ق������������دم وم������������ا ت���ب���ع���ا
و���������س��������ار �ب�����ل�����ي�����������ش م��������ن �������س�����م�����اِئ�����ه�����م ف����زع����ا
وف������ل������ك������ه �أب���������ع���������دت ع��������ن �������س������ريه������ا �جل������زع������ا
ن����ف����ع����ا ه  �����������س����������راّ يف  ك�������ا��������س�������ف�������ًا  دع����������������������اوؤه 
����س���ف���ع���ا ط�������ال�������ب�������ًا  ف������ي������ه  �هلل  ف����ا�����س����ت����غ����ف����ر 
و�����س����ع����ا مب��������ا  م�����ن�����ه�����م  ي��������رت��������وي  �غ��������ت��������دى  �ن 
و��������س������ب������ح �ل�����ن�����ط�����ق ت����ع����ظ����ي����م����ًا مب��������ا ����س���م���ع���ا
ن������ع������م������اه م���������ن ف������������رح ن������ع������م������اه م���������ا ����س���ن���ع���ا
ت���ب���ع���ا ي����ك����ف����ي����ه����م  �������س�����ت�����ج�����اب�����ت�����ه�����م  ح������ت������ى   

حميد كرمي م�سطفى �لكلكاويأسماؤهم ُكِتبت في العرِش المعة

االدبية
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ي��ا ح��س��ي��ن....
حو عنا ما يكتبه الزمن بال تبّصر امَّ

ل  ف��اأمل  عيني  يا  �أبكي  عميق،  فاجلرح  روح��ي  يا  �جزْعي 
يتوقف، و�ل�سمت يكبل �لفْم ، فلم يبق �إل �لدعاء و�لقتد�ء، 
�لوجود  �سر  عند  و�جل�ش  ب�سالم  �أدخله  �ل�سريح  �أمامك 
ح�سرته  يف  ن��د�ء  فكل  �لعاملني،  رب  وعزيز  �ملوتور  و�لوتر 
موجةٌ  وكل موجة �سوٌء، يرتك �ثرً� يف �لقلب، تاأمل ذ�تك 
ر�أ�سك وتكلْم، كلمات �سريعة تن�ساب نحو  ��سند  فيه، وعليه 
من  قلبك  وتغ�سل  �حلياة،  �مر��ش  ج�سدك  من  لتقلع  �لنور 

�لغ�سب و�حل�سد و�لنانية وحب �لذ�ت بدموع عذبة...
 �ب�سط جناحيك تكلم بال �نقطاع بلغة �لدعاء، مداّ حو��سك 
يف �سميمه، �أخلد �ىل نف�سك حتت �نو�ر قبته، لرت�سو روحك 
تنظر  ل  �لتي  �لنظرة  �نها  �ل�سريح،  ف�ساء�ت  يف  هنيهة 
وتنظر، وتعود �لروح �ىل حالتها �لوىل خالية من �در�نها 

ر. �خلبيثة، طاهرة ممحو عنها ما يكتبه �لزمن بال تب�ساّ
تطهرت  �ن  بعد  وجهتك،  وح��ددت  نف�سك  عرفت  هنا  م��َن 
�أثبت  كنت  �ينما  �لهية..  بتوفيقات  نوره  ب�سوِء  و�أْغ�سيَت 
ح�سلت  عما  لتلهيَك  منفلتًا،  تريدك  فالغربان  عهدك،  على 

عليه من جائزة، بعد �ن �آن�سَت �لقبول حتت �لقبة. 
�ملجزي  �ل�سحيح  بالعمل  جائزتك  ت�ستثمر  �ن  عليك  هنا 

لقبولك يف �ل�سريح موؤمنا ...ز�ئر� .. عا�سقا.. خادما .
�لأخالق،  �سوء  �سمريك  ومن  �لبغ�ساء  قلبك  من  متحي  �ن   
حتى ي�سرق وجهك بابت�سامة �لإميان لتظهر �خالقك �سبية 

بقلبك و�سمريك.
م��ولك،  عند  روح��ك  وت�ستقر  �حلقيقة،  �ستب�سر  هناك 
بقوة  و�جل�سد  و�لنف�ش  �لروح  وفاء  لتنبثق  مفتوح  وكتابك 
كل  تتح�س�ش  و�أن��ت  طاهر،  وقلٌب  قوية  بيد  كتابك  وتكتب 
يناديك ويعقد  كاأنه  �لنور يف �سباحك �حل�سيني،  خيط من 
معك عهد �لولء و�لعقيدة، ويحيطك بالتوفيقات �لكونية، 

ويحميك من �لرجوع �ىل �لظالم..
 منذ �لآن �أغ�سل كل يوم قلبك بنور �ل�سريح، و�لب�ش ج�سدك 
ثوب �لطاهرة و�لقوة خلدمة و�أجعل روحك جاهزة للجهاد، 
�لز�كيات  �لدماء  عند  �سباحاتك  كل  لتكون  بنف�سك  و�ألوذ 
�ساكرة َلْنُعِم هلل، حتى يكرب ع�سقك فيه و�ن متوت على �أدمي 

تر�به �لطاهر. 

االدبية

حيدر عا�سور
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استجاب، »حسن« كأي عاشق لفتوى املرجعية الدينية يف النجف 
االرشف، وحلق نحو مدينة كربالء املقدسة، تاركا البرصة بام فيها 
من االهل واألحباب واألصدقاء .. كان يردد كلامته اينام يط ركابه 

 :
فداء  العراق،  ارض  من  ت��راب  حبة  لكل  ف��داء  سأكون   -
به  يأمر  ما  لكل  فداء  واملذهب،  الدين  لرشفاء  فداء  للمقدسات، 

السيد السيستاين. 
وجهه  وكان  القتايل  االكرب  عيل  بلواء  »حسن«  التحق  الروح  هبذه 
ملفتة  وشجاعة  ملحوظة  بصالبة  يتمتع  ووسيام  سامقا،  مزدهرا 
للنظر، النه ال هياب املوت، رغم ان املوت ال يمزح مع أحد وسط 
املوت  لقد كان  القناصني.  القنابل وعيون  احلروب وحتت سقوط 
موجودا ومتخفيا ب�)داعش( املختبئ يف اجلحور واحشاء املفخخات 
كلها  والشيوخ  واألطفال  وبالنساء  الناسفة  واالحزمة  والعبوات 

خمابئ هيأها االرهاب لصناعة املوت املجاين . 

الى روح الشهيد السعيد البطل

 ) حسن  علي فالح التميمي( ابو صالح

بطاقة الش���هيد: من قس���م رعاي���ة ذوي الش���هداء والجرحى ف���ي العتبة 
الحسينية المقدسة.

اسم الشهيد: حسن  علي فالح التميمي .
من محافظة البصرة قضاء الزبير ناحية سفوان.

مكان وتاريخ استشهاده : عمليات تحرير الموصل- تلعفر -  6 / 12 / 2016.
انتماء الشهيد. معاون أمر فوج المختار الثقفي- لواء علي األكبر

بعيون  الصد  سواتر  يراقب  حقيقيا  قائدا  »حسن«  ك��ان 
توقف  داخله  يف  اخل��وف  الن  الصعبة،  املواقف  تتفحص 
هنائيا !!.. فلم يِن ظهرا وهو يتحرك. كان يسري يف شجاعة 
كتبها  انتصارات  يديه  عىل  فتحققت  مرتفع،  ورأسه  مطلقة 
التاريخ بامء الذهب، وسجلتها قلوب اهايل املناطق املغتصبة 
وهو يررهم من طغيان االرهاب التكفريي، وحفظ اسمه 
ابطال احلشد الشعبي كبطل يشبه االشجار الشاخمة والباسقة 
وهي تقف بشجاعة امام اعتى رياح الكون الفاسدة املمتلئة 
االريض  االنسان  امل��الك  »حسن«  فكان  الشيطان.  ب��روح 
وارادته  وتقواه  بصربه  الداعيش  الشيطان  عىل  قىض  الذي 
القوية وحكمته التي ال تفارق عمله امليداين كمقاتل رشس 
النرص يف -جرف  املدنية ، وهو يرسم  وانسان قويم بحياته 
املدن واالقضية  الصخر ومكحول واملوصل- وغريمها من 
والقرى العراقية التي اغتصبها )داعش(.كان »حسن« رجال 
حوله  من  فيكسب  املهذبة  الكالمية  الصيغ  استخدام  يب 
والقائد  الويف  للمقاتل  انموذجا  فكان  حل.  اينام  االصدقاء 

احلنون واملضحي بروحه من اجل االخرين.
حتى جاء اليوم الذي زف فيه اىل مليك مقتدر وهو يف اوج 
ختتار  طلقة  سهم  كأنه  اسد  بقلب  املعارك  يدخل  شجاعته 
عدوها وحتمي بقوة عصفها جمموعته البطلة من فوج املختار 
الثقفي وهم يتقدمون ال يعرفون للموت عنوانا اال يف سبيل 

الدين والعقيدة واملذهب.
وليكون  للشهداء،  النرص  برشى  ليزف  »حسن«  استشهد 
ليتوج  برصيا  وقربانا   . االحياء  األبطال  لصمود  عنوانا 
الطاهر  جدثه  رفع  اخلالد.  احلسيني  وعطرها  الشهادة  بتاج 
مراقد  فطاف  واإلنسان  املالئكة  زفته  العشاق،  اكتف  عىل 
 /  ( الوالء...  اهازيج  جثامنه  عرس  يف  وهزجت  األطهار، 
املنايا  علبواب  بروح /  الفتوى  زمله وكفو.. وعاشق  حسن 
حيد/  وكفة  وبمكحول  الصخر  بجرف  اله   / ايتاين  حمزم 
نشمي وجنت اشبهه بعابس الثاين/ اله بصولة املوصل سهم 
باجليالت / واله وكت الشدائد جم موقف انساين / حسن 
عيل  لسيد  فده  يكللهم   / املوت  طاري  ييبون  جانوا  من 

السيستاين/. 
احلسينية  العتبة  وشحته  الثرى  حتت  الطاهر  جسده  نزل 
  ) السالم  )عليه  الشهيد  احلسني  بقبة  متربكة  براية  املقدسة 
لتكون وساما ورفعة ورشفا وعزا وحجابا يقيه ظلامت القرب. 

الشهيد الذي ال يعرف للخوف عنوانا
حيدر عاشور

الصدق وأنواعه

شهدونا
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احمد حسين
{ الزمر، من اآلية 33. بِه...  َق  دِق وَصدَّ } والذي جاَء بالصِّ

اعَلم أن الصدق يف أربعة أشياء: يف القول، ويف الوعد، ويف العزم، 
ويف العمل.

للمصطفى  جالله  جّل  احلق  قاله  ما  هو  القول..  يف  الصدق 
دق«. صلوات اهلل وسالمه عليه: »والذي جاَء بالصِّ

الصدق يف الوعد.. هو ما قاله عن إسامعيل النبّي عليه الّسالم: } 
إّنُه كاَن صادَق الَوعد { مريم، من اآلية 54.

الصدق يف العزم.. هو ما قاله عن أصحاب لرسول اهلل: } رجاٌل 
َصَدقوا ما عاَهدوا اهلَل عليه { األحزاب، من اآلية 23.

الذيَن  أولئَك   { املؤمنني:  عن  قاله  ما  هو  العمل..  يف  الصدق 
َصَدقوا{ البقرة، من اآلية 177.

يق. وقد كان  وَمن اجتمعت فيه هذه اخلصال كّلها يقال له: صدِّ
إبراهيم اخلليل صلوات اهلل وسالمه عليه يف هذا املقام. قال عنه 

يقًا نبّيًا { مريم، من اآلية 41. رّب العّزة: }إّنُه كان ِصدِّ
سئل املصطفى صىل اهلل عليه وآله: ما كامل الدين؟ فقال: )القول 

باحلق، والعمل بالصدق(.
منه  وطلب  ناجاه  احل��قّ  ناجى  إذا  العبد  أن  القول  يف  الصدق 
أنا  { الفاحتة، من اآلية 5، أي:  َنعُبد  } إّياَك  بصدق؛ ألّنه يقول: 
عبدك.. أعبدك. ومتى كان يف أرس الدنيا وأرس الشهوة فإّنه يكون 
قد كذب يف قوله، ذلك أّن اإلنسان عبٌد ملا هو يف أرسه. من هنا 

قال املصطفى عليه الصالة والّسالم: )َتِعَس عبُد الدرهم، َتِعَس 
عبُد الدينار(. 

وقد عّده عبدًا للفّضة والذهب ألنه يف أرس الفّضة والذهب.
يتحّرر  وأن  والشهوات،  الدنيا  أرس  من  يتحّرر  أن  عليه  العبد.. 

أيضًا من نفسه، ليكون عبدًا هلل حّقًا.
أّما الصدق يف وفاء العزم.. فهو أن يكون املرء ُصلبًا يف دينه، غيورًا 
يف األمر )اإلهلي(، ثابتًا يف الوقت: اصطالح يراد به: حاٌل هيجم 
عىل العبد من الغيب ويغلب عليه، والبّد لسالك الطريق إىل اهلل 
أبداهنم  وقّدموا  الصحابة  أولئك  وىف  كام  احلال،  هلذا  ينقاد  أن 
وأرواحهم يف سبيل اهلل عند قتال العدّو، حّتى أثنى عليهم رّب 
العّزة بوفاء العزم وحتقيق العهد: } رجاٌل َصَدقوا ما عاَهدوا اهلَل 

عليه {.
كّل  يف   � أهّنم  فهو  الدين..  هنج  سلوك  يف  الصادقني  صدق  أّما 
أنفسهم حقيقَة هذه  يطلبون يف   � الدين  مقام من مقامات طريق 
والرجاء،  واخلوف،  والزهد،  والصرب،  التوبة،  نظري:  املقامات، 
رّب  أن  ترى  أاَل  والبدايات.  بالظواهر  يكتفون  وال  وغريها.. 
باهللِ  آَمنوا  الذيَن  املؤمنوَن  } إّنام  املؤمنني:  يقول يف وصف  العّزة 
ورسولِه، ُثّم مل َيرتابوا، وجاَهدوا بأمواهلِم وأنُفِسِهم يف سبيِل اهللِ، 
أولئَك هُم الّصادقون { احلجرات: 15. وما مل جتتمع فيهم رشائط 

حقائق اإليامن فإهّنم ال ُيَعّدون مؤمنني.

الصدق وأنواعه

مقاالت



القائد الحقيقي كنز ثمين..!

د. جاسم محمد خلف/  كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء

كر
شا

مر 
نفيس، ثا عىل  نفيس  من  أخشى  بتُّ  تكراره،  ومع  التعليق،  أدهشني 

وأنرش  ُمزخرفة  سطوٍر  يف  الوهم  أبيع  أنا  أدجاٌل  أتساءل:  ورصُت 
الكذب من خالل صوٍر زائفة؟ لكن احلقيقة أنني لسُت سعيًدا طيلة 
الوقت، لكني أشارك من حويل أسعد حلظايت، وهذا كل ما يف األمر. 
وأرسله  الفجر  مالمح  أرسم  ُحّلة،  أهبى  يف  األمل  عن  أكتب  جتدين 
عىل جناحي طائٍر مسافر عّله يمل أمايّن وأحالمي إىل الكون بأرسه. 
بيدّي، وُأقيدها بألف قيٍد  وحني جتتاحني نوبة سعادة، أقبض عليها 
وال ُأخيل سبيلها إال بعد أن أطبع بصمتها عىل الورق. وأنقش مالحمها 
سواًدا  يّتشح  خربًا  أنرش  أن  قبل  مرة  ألف  أفكر  القدر.  جبني  عىل 
ُتسمى  آثمة  تتشارك يف جريمة  أن  أمنع أصابعي ولساين من  وكآبة. 
قتل اجلامل مع سبق اإلرصار والرتّصد، والتي أصبحت هواية عند 

الكثريين، لألسف!.
أؤمن، أن أفضل ما يمكن أن يفعله املرء وسط هذا الصخب املتعايل 
املرّشعة عىل مرصاعيها،  والنوافذ  املفتوحة  األبواب  ُيِكم وصد  أن 
فُيبقي ُشعلة احلياة ُمضيئة تشع أماًل ونوًرا وهداية. وأنا عىل يقني تام 
أن اهلل سبحانه وتعاىل رزق كالاًّ مّنا سالحه الذي يب أن يستخدمه 

يف البناء ال اهلدم، يف احلياة ال املوت.
يتصّيد  لكنه  واهلناء،  الغبطة  يّدعي  وال  يكذب  ال  احلقيقي  القائد 
اللحظة السعيدة وُيسجل ذكراها بعناية. ُيدرك أهنا كنٌز ثمني، حتميه 
يمل  وتربق.  الدنيا  وتعصف  الدوائر  تدور  حني  معه  من  وحتمي 
فيدمي  خلسًة  يتسلل  أن  لليأس  يسمح  وال  العتمة،  ييضء  الساج، 

القلوب ويقتل الطموح واألحالم يف حلظة!.
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امراض االسماك 
التي تصيب االنسان

القائد الحقيقي كنز ثمين..!

د. جاسم محمد خلف/  كلية الطب البيطري/ جامعة كربالء

مل نعتد عىل سامع اصابة االنسان بمرض ينقل له نتيجة مالمسته او 
هبذا  املهتمني  واألشخاص  املراجع  نمتلك  ال  ألننا  لألسامك  اكله 
املوضوع ,  وليس لدينا االعالم العلمي الرصني ,الذي يثقف يف هذا 
املجال ,وخاصة يف الربامج الصحية. والبد ان نعرف أوال ان هناك 
فعال عددا  من االمراض البكتريية والطفيلية يف االسامك   تنتقل اىل 
,وأخرى تتسبب  االنسان منها ما تسبب اعراضا والتهابات جلدية 
تعرضا  الناس  وأكثر  لإلنسان.  املعدة  يف  او   , املعوية  االلتهابات  يف 

لإلصابة هبذه االمراض  هم :
--العاملون يف احواض تربية االسامك, وباعة االسامك

-- وربات البيوت وعامل املطاعم 
بأعراضها  وتتميز  لإلنسان  تنتقل  التي  البكتريية   االمراض  ومن 
  Mycobacteriosis & Nocardiosis مرضا  مها  الواضحة 
اجلروح  عرب  االنسان  جسم  اىل  البكرتيا  من  االنواع  هذه  وتدخل 
املصابة  االحشاء  مسك  او   , الرتبية  اح��واض  اىل  الدخول  نتيجة 
لألسامك املريضة , والتي تظهر عليها بعض االعراض مثل , جحوظ 
عىل  انتفاخات  او  تقرحات  وج��ود  مع  اجللد  لون  تغري  العينني, 
اجللد, وقد تسبب هذه البكرتيا هالك االسامك دون ظهور اعراض 

خارجية عليها, لكن عند الترشيح نشاهد وجود تقرحات بيض  او رصاصية اللون عىل الكىل والكبد والطحال. اما اعراض االصابة 
هبذه البكرتيا عىل االنسان فتتلخص بظهور الورم احلبيبي granuloma  عىل مفصل الكوع وعىل الركبتني واألصابع واألقدام بعد 
3-4 اسابيع من دخول البكترييا اىل اجلسم.وتظهر بعد ذلك تورمات وتقرحات او اكياس قيحية. وهنا يب االرساع ملراجعة الطبيب 

لوصف العالج ا لالزم ,والذي يأخذ فرتة طويلة.
وللوقاية من االصابة بمثل هذه االمراض يب لبس القفازات عند تقطيع السمك,وتنظيف وتطهري العدد والسكاكني املستعملة بعد 
االستعامل. اما عن االمراض الطفيلية التي تنقلها االسامك لإلنسان من امهها ديدان Anisaki nematodes اخليطية. والتي تعترب 
االسامك البحرية املضيف الوسطي هلا ,واللبائن العليا كاإلنسان املضيف النهائي هلا. وتسبب يرقات هذه الديدان التهابات حادة يف 
جدار االمعاء,ويبلغ طوهلا10-50 ملم ويكون لوهنا ابيض وتوجد يف امعاء وداخل عضالت السمك املصاب. اهم اعراض االصابة 
هبذه الطفيليات هي االم املعدة واألمعاء احلادة.والتقيؤ واإلسهال, ويف بعض االصابات احلادة يصاب الشخص باحلمى ووجود دم 
يف الغائط.وقد يشتبه بحاالت قرحة املعدة او التهاب املرصان االعور لتشابه االعراض بشكل كبري. يب االرساع ملراجعة الطبيب 
عند ظهور االعراض. وللوقاية من االصابة هبذه الطفيليات ,يب طهي السمك بشكل جيد ) 5 دقائق وبدرجة 60 درجة مئوية( ويف 
ظرفنا احلايل انصح برشاء السمك احلي والتأكد من عدم وجود اي تغيري يف لون اجللد او وجود تقرحات او بقع نزفية قبل استعامله. 
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يعد اجلار من ضمن الدائرة املكانية القريبة املشمولة بالرعاية 
قاعدة  بناء  يف  احلجر  بمثابة  باجلار  فاالهتامم  االجتامعية، 
صلبة للتكافل االجتامعي، من هنا يدرج القرآن اجلار ضمن 
تعاىل:  قال  إليها،  ُيسن  أن  املطلوب  القريبة  الفئات  قائمة 
َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُترْشِ َواَل  اهلَل  )َواْعُبُدوا 
ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبٰى  ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلََساِكنِي  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى 
َأْياَمُنُكْم(1.  َمَلَكْت  َوَما  بِيِل  السَّ َواْب��نِ  نِب  بِاجْلَ اِحِب  َوالصَّ
ويالحظ هنا أن القرآن قد أشار إىل صنفني من أصناف اجلار، 
ومها: اجلار ذو القربى واجلار اجُلُنب، ومعنامها: اجلار القريب 

يف النسب، واجلار األجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة2«.
وهنا جتد أن القرآن يأمر باإلحسان للوالدين ثم لألقارب 

واألرحام، ثم اليتامى واملساكني، ولو أهنم أبعد مكانًا 
واملعني،  النارص  فقد  اليتيم  ألن  اجل��ار،  من 

الضعيف   � هنا   � وهو  املسكني  وألن 
العاجز عن الكسب ال ينتظم حال 

املجتمع إاّل بالعناية به. ثم تصل 
القريب  س��واًء  اجل��ار  إىل  النوبة 
البعيد  أو  الُقربى(  ذو  )اجلار  منه 

عليه  تنطبق  ولكن  اجُلُنب(  )اجلار 
املكانية.  الناحية  من  اجلار   / صفة 

املال،  بإعطاء  اإلحسان  ينحرص  وال 
معه،  والتواضع  به   الّرفق  يشمل  بل 

وتقديم  حوائجه،  قضاء  يف  والسعي 
النصح واملشورة له، وكتامن رسه، وغض 

الطرف عن عثراته وعوراته، وعدم إشاعة 
السيئات عنه، وإعارته أدوات املنزل وما إىل 

ذلك، وعىل أية حال، فإن األمر باإلحسان إىل 

هؤالء ندب ال فرض.
وتتبدى أمهية اجلوار يف دعوات الرسول )صىل اهلل عليه وآله( 
اجلريان  مع  والتكافل  التعاطف  إىل  الداعية  واملتكررة  امللّحة 
وإسداء العون واملساعدة هلم واعتباره ذلك من ضمن لوازم 
اإليامن، قال )صىل اهلل عليه وآله(: »ما آمن يب من بات شبعاَن 
وجاره املسلم جائع، وقال: وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع 
ينظر اهلل إليهم يوم القيامة«3 وورد اخلرب من طريق آخر عن أمري 

التكافل االجتماعي بين االسر  
من منظور مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(

عباس ذهيبات
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التكافل االجتماعي بين االسر  
من منظور مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(

اهلل  رس��ول  عن  السالم(،  )عليه  املؤمنني 
)صىل اهلل عليه وآله( بتفصيل أكثر، وفيه: 
»ما آمن باهلل واليوم اآلخر من بات شبعان 
اهلل،  رسول  يا  هلكنا  فقلنا:  جائع،  وجاره 
فضل  من  وآل���ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  فقال 
وورقكم  متركم  فضل  وم��ن  طعامكم، 
غضب  هبا  تطفئون  وخرقكم،  وخلقكم 

الرّب«4.
وروى عن عيل بن احلسني )عليه السالم(، 
مؤمن  وبحرته  شبعان  بات  »من  قال: 
طاٍو، قال اهلل عز وجل: مالئكتي، أشهدكم 
عىل هذا العبد، أنني أمرته فعصاين، وأطاع 
غريي، وكلته إىل عامله، وعزيت وجاليل ال 

غفرت له أبدا«5.
وألفاظها  املتعددة  بطرقها  الروايات  فهذه 
برورة  واضحة  بصورة  ترصح  املختلفة 
الشق  م��ع اجل����ريان وخ��اص��ة  ال��ت��ك��اف��ل 

املادي منه، أما التكافل املعنوي معهم فقد 
أشار الرسول )صىل اهلل عليه وآله( إليه يف 
معرض كالمه عن احلقوق املرتّتبة للجار، 
استغاثك  »إن  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  قال 
أغثته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر 
عدت إليه، وإن أصابته مصيبة عّزيته، وإن 
وإن  عدته،  مرض  وإن  هّنأته،  خري  أصابه 
بريح  ت��ؤذه  وال  جنازته...  اتبعت  م��ات 

قدرك إاّل أن تغرف له منها«6.
ضمن هذا السياق حّذر الرسول )صىل اهلل 
يف  التقصري  من  التحذير  أشّد  وآله(  عليه 
السلبية  العواقب  عن  وكشف  اجلار،  حق 
ملن أساء جلريانه أو قرّص يف التكافل معهم، 
قال )صىل اهلل عليه وآله(: »من منع املاعون 
ووكله  القيامة،  يوم  خريه  اهلل  منعه  جاره 
أسوأ  فام  نفسه  إىل  وكله  ومن  نفسه،  إىل 

حاله«7.
متّعن يف هذا الّدعاء من أدعية 
الصحيفة السجادية، 
ال������ذي ي��ق��دم 
ل���ن���ا رؤي����ة 

»الّلُهمَّ  وم��ادي��ة(:  )أدبية  كاملة  تكافلية 
واألخذ  ُسنتَّك،  بإقامة  جرياين  يف  توّلني 
إرفاق ضعيفهم، وسدَّ  أدبك يف  بمحاسن 
َخلتَّهم، وتعهد قادمهم، وعيادة مريضهم، 
أرساره��م،  وكتامن  مسرتشدهم،  وهداية 
وسرت عوراهتم، ونرصة مظلومهم، وُحسن 
باجلَدة  عليهم  والعود  باملاعون،  مواساهتم 
واإلفضال، وإعطاء ما يُب هلم قبل السؤال 

واجلود بالنوال يا أرحم الرامحني«8.
 

]1[ سورة النساء: 4 / 36.
]2[ جممع البيان يف تفسري القرآن 2: 98، 

منشورات دار مكتبة احلياة � بريوت.
باب   14  /  668  :2 الكايف  ُاص��ول   ]3[

حّق اجلوار من كتاب العرشة.
باب   1  /  209  :17 الشيعة  وسائل   ]4[
نفسه،  به يف  العمل  للوايل  ينبغي  ما   )49(

حتقيق مؤسسة آل البيت: ، ط 2.
]5[ عوايل الآليل / األحسائي 1: 344 / 

.121
]6[ مسكن الفؤاد / الشهيد الثاين: 105، 

مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث، ط 1.
املجلس   ،515 ال��ص��دوق:  أم���ايل   ]7[

.)66(
ال��س��ج��ادي��ة  ال��ص��ح��ي��ف��ة   ]8[  
، نرش  الكاملة : 132 دعاء 26 
املهدي  اإلم��ام  مؤسسة  وحتقيق 

عليه السالم ، ط 1.
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مدرسة للبنات مسلطة عليها ابنية وعمارات طرفة

ال تتسرع!! 
من  ساقي  اسفل  بعى  اح��ده��م  رضبني 
البيت  اىل  طريقي  يف  اس��ري  وكنت  اخللف 

فغضبت غضبا شديدا..
رضبني  ال��ذي  من  ألرى  بسعة  والتفت 

وملاذا؟
تفاجأت إن هذه الربة أتت من عى رجل 

كفيف كان يتحسس طريقه بعصاه..
فجأة حتولت مشاعر الغضب عندي اىل شفقة 
فعرفت  يقصده،  ال��ذي  املكان  اىل  واخذته 
يغري  عندما  تتغري  االنسان  مشاعر  إن  حينها 

فهمه وحتليله للمواقف.
فكم من اشخاص قد ظلموا مل يكن قصدهم 
ما فهمنا! وكانوا بحاجة اىل ان نحسن الظن 

هبم وال نتسع يف احلكم عليهم.

أنه  حوله  من  إهيام  املوظفني  أحد  حاول 
عليه،  الباب  طرقت  فلام  مهم..  شخص 
اهلاتف  سامعة  محل  إىل  املوظف  س��ارع 
عىل مكتبه.. متظاهرا بأنه مشغول بمكاملة 
احدهم،  عليه  دخل  وملا  مهم..  شخص 
ولكن  اجلس  »تفضل  املوظف:  له  قال 
بعض  ح��ّل  أح��اول  فأنا  حلظة؛  انتظرين 
املشاكل«، وبدأ يتكلم باهلاتف ملدة دقائق. 
وبعد أن أغلق سامعة اهلاتف قال للرجل: 

تفضل ما هو سبب زيارتك؟
فأجابه الرجل: »جئت إلصالح اهلاتف يا 

أستاذ!!«.
نصطنع  وال  نحن..  كام  أنفسنا  فلنقبل 

االشياء التي ُتكّره الناس بنا!.

عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: 
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »اذا التقيتم فتالقوا بالتسليم والتصافح، 

وإذا تفرقتم فتفرقوا باالستغفار«.
الكايف 2: 145 / 11.                                            
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اصحاب  احيانا  ترافق  التي  الصعبة  املعيشية  الظروف 
االصحاء  بعض  نفوس  يف  حت��رك  اجلسدية  االع��اق��ة 
يرتجم  من  هناك  لكن  واالشفاق،  التعاطف  مشاعر 
هذا التعاطف اىل سلوك انساين تأمل جملة »االحرار« أن 
يصبح بمرور الوقت هنجا حياتيا يعكس الوجه االيايب 
للعالقات االنسانية بني البرش. صاحب سيارة لألجرة 
يف حمافظة البرصة قام بطباعة عبارة عىل الزجاج اخللفي 
لسيارته ترتجم مشاعره جتاه هذه الرشية فقرر )توصيل 
محل  يف  واالسهام  لإلحسان  مبادرة  يف  جمانا(،  املعاقني 

جزء من معاناة هذه الرشية.

أضرار االشخاص 
المشاكسين 
في العمل

توصيل المعاقين مجانا

تسلية

نتائج  إىل  املهذبة  غري  الزمالء  وترصفات  العمل  ضغط  يؤدي    
سلبية تؤثر عىل صحة الزمالء يف العمل، خاصة تلك الناجتة عن 
يرغبون  أشخاص  العمل  مواقع  يف  يوجد  املشاكسني..  الزمالء 
املزعج  ومن  العملية،  حياهتم  صفو  وتعكري  اآلخرين  إزعاج  يف 
أن نكون غري قادرين عىل التعامل معهم، كأن ال نستطيع جتنُّب 

أقواهلم وأفعاهلم املزعجة.
وذكرت  الزمالء  هلؤالء  أخطر  آثارا  كشفت  جديدة  دراسة  لكن 
املشاكسني)الوقحني(  االشخاص  بعض  أن  النفس  علم  ابحاث 
اصدقائهم  اق��راهن��م..  مع  سلبية  اج��واء  خلق  يعملون  الذين 
يتعرضون  بام  يتأثرون سلبا  والزمالة  للعمل  واملخلصني  الطيبني 
له، إىل درجة احلرمان من النوم بسبب القلق. ويرشح الباحثون 
يف  صعبة  ملواقف  يتعرضون  الذين  املوظفني  أن  املتخصصون 
العمل، يميلون إىل التفكري هبا يف املنزل، وهذا يؤدي إىل إصابتهم 
ببعض أعراض األرق، مثل صعوبة اخللود إىل النوم أو االستيقاظ 
شبه  أمر  العمل  مصاعب  من  الفرار  وألن  الليل.  منتصف  يف 

مستحيل.
 هناك عدة طرق لتاليف الضغط الذي يؤثر عىل القلق، مثل ممارسة 
اهلوايات وقضاء مزيد من الوقت مع األصدقاء أو ممارسة التأمل.

باجتاه  أحدمها  يسري عىل مفرتق طريقني  »االنسان 
بنعيمها  الدنيا  اب��واب  يفتح  ال��ذي  املادية  اللّذة 
الذي  الواقعية  السعادة  باجتاه  والثاين  املوهوم، 

يؤدي اىل اهلداية ويثّبت االقدام ».
)رصاع من واقع احلياة(  للشهيدة بنت اهلدى

!
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صدرت عن قسم إعالم العتبة الحسينية المقدسة 
 مركز اإلعالم الدولي، المفكرة الحسينية..
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