قول أمير المؤمنين a
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احلل ال�سلمي وال�سليم لل�سلمية انتخابات مبكرة
الش�� ��عب هو مصدر القوة والس�� ��لطة وطالم�� ��ا انه لم ير ما كان يامل من هذه الحكوم�� ��ات فكان البد له من ان
يتظاه�� ��ر ضد اوضاعه الحالية  ،والن المطاليب كثيرة ج�� ��دا وكلها مهمة واهم ولكن الخطوة االولى التي
تمهد لتحقق ما يصبو اليه الشعب العراقي هي االنتخابات وفق نظام عادل ال يسمح لمن ال يستحق المنصب
بان يدخل قاعة البرلمان  ،ومن هذا المنطلق فان هذه الخطوة كفيلة بان تجنب الشعب العراقي حربا اهلية
وقودها الشعب والوطن وتتحقق غاية الذين يريدون سوءا للعراقيين والعراق .
وعلى عاتق البرلمان ان يكون بمستوى المسؤولية وينظر الى ما يجري في العراق ويسارع النهاء هذه االزمة
بتش�� ��ريع القوانين المطلوبة الخاصة باالنتخابات وعلى االغلبية بال�� ��ذات ان تاخذ بزمام االمور وتعمل بقوة
على التصويت والتش�� ��ريع لهذه القوانين وف�� ��ق ارادة المرجعية والمتظاهرين الس�� ��لميين الن ارادتهم واحدة
وحتى تكون خطوة االنتخابات المبكرة جاهزة للتنفيذ

سورة يس

لنختم القراآن مع ًا
ِ

اجل َّن ِة ا ْل َي ْو َم ِيف ُش ُغلٍ َف ِ
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تفسير السورة

 ) 55ان أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون متلذذون يف النعمة واهبامه العظيم مات هم فيه .
ويف املجم��ع عن الصادق عليه الس��ام ش��غلوا بافتضاض العذارى ق��ال وحواجبهن كاألهلة
وأش��فار أعينهن كقوادم النس��ور (  ) 56ه��م وأزواجهم يف ظال عىل األرائ��ك الرسر املزينة
متكئون القمي عن الباقر عليه السام قال األرائك الرسر عليها احلجال (  ) 57هلم فيها فاكهة
وهلم ما يتمنون من قوهلم ادع عيل ما ش��ئت أي متنه (  ) 58س��ام قوال من رب رحيم يقال هلم
ق��وال كائنا من جهته يعني أن اهلل يس��لم عليهم (  ) 59وامتازوا الي��وم أهيا املجرمون وانفردوا
عن املؤمنني وذلك حني يسار باملؤمنني إىل اجلنة كقوله تعاىل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون
(  ) 60أمل أعهد إليكم يا بني آدم أن ال تعبدوا الش��يطان جعلها عبادة الش��يطان ألنه االمر هبا
املزي��ن هل��ا وقد ثبت أن كل من أطاع املخلوق يف معصي��ة اخلالق فقد عبده كام قال اهلل عز وجل
وحرموا عليهم حاال
اخت��ذوا أحباره��م ورهباهنم أربابا م��ن دون اهلل حيث أح ّلوا هلم حرام��ا ّ
فأطاعوهم ومن عبد غري اخلالق فقد عبد هواه كام قال اهلل تعاىل أفرأيت من اختذ إهله هويه ومن
عبد هواه فقد عبد الش��يطان (  ) 61وأن اعبدوين هذا رصاط مس��تقيم إشارة إىل ما عهد إليهم
أو إىل عب��ادة اهلل (  ) 62ولق��د ّ
أضل منكم خلقا كثريا وفيه لغات متعددة وقرئ هبا أفلم تكونوا
تعقل��ون (  ) 63ه��ذه جهنم التي كنتم توعدون (  ) 64اصلوها الي��وم بام كنتم تكفرون ذوقوا
حره��ا الي��وم بكفرك��م يف الدنيا (  ) 65اليوم نخت��م عىل أفواههم نمنعها ع��ن الكام وتكلمنا
أيدهيم وتشهد أرجلهم بام كانوا يكسبون (  ) 66ولو نشاء ملسحنا أعينهم حتى تصري ممسوحة
فاستبقوا إىل الطريق الذي اعتادوا سلوكه فأنى يبرصون الطريق وجهة السلوك فضا عن غريه
(  ) 67ولو نشاء ملسخناهم بتغيري صورهم وإبطال قواهم عىل مكانتهم مكاهنم بحيث خيمدون
في��ه (  ) 68ومن نطل عمره ننكس��ه يف اخلل��ق نقلبه فيه فا يزال يتزايد ضعف��ه وانتقاص بنيته
وقواه عكس ما كان عليه بدو أمره أفا يعقلون إن من قدر عىل ذلك قدر عىل الطمس واملس��خ
فإن��ه مش��تمل عليهام وزيادة غري أنه عىل ت��درج (  ) 69وما ع ّلمناه الش��عر بتعليم القرآن يعني
لي��س م��ا أنزلنا عليه من صناعة الش��عر يف يشء أي مما يتوخاه الش��عراء م��ن التخيات املرغبة
واملنف��رة ونحومه��ا مما ال حقيقة له وال أص��ل وإنام هو متويه حمض موزون��ا كان أو غري موزون
وم��ا ينبغي له يعن��ي هذه الصناعة (  ) 70لينذر من كان حي��ا يف املجمع عن أمري املؤمنني عليه
السام أي عاقا .

أخبار
ومتابع��ات
تدعي عائديتها لمكتب
صفحات ّ

المرجع األعلى السيد السيستاني»دام ظله»

حاد
تراجع
ٌ
للسياحة الدينية بالعراق
أعلن���ت رابطة فن���ادق النجف ،وه���و تجمع غير
رسمي يضم أصحاب ومديري الفنادق السياحية
بالمحافظ���ة ،عن تراج���ع الس���ياحة الدينية في
العراق ،فيما أش���ارت الى ان المتظاهرين ظلوا
بعيدين عن المراقد المقدسة والمراكز التجارية
وال يمكن تحميلهم مسؤولية ذلك.

العراق

يعيد ( 122طفالً) إلى روسيا

نفى مكتب سامحة املرجع الديني األعىل اإلمام السيستاين (دام ظله)
عائدية قناة عىل (التلغرام) تعمل بعنوان (مكتب السيد السيستاين)
لإلجابة عىل املسائل الرشعية له ،مبين اًا ان هذه القناة ال عاقة هلا
بمكتب السيد السيستاين وهي تنرش فتاوى وأخبار اًا غري صحيحة».
وأضاف املكتب يف بيان« ،هنيب باملؤمنني الكرام عدم االعتامد عىل
هذه القناة ومقاطعتها ،ونؤكد مرة أخرى انه ليس ملكتب سامحته أي
مشاركة يف شبكات التواصل االجتامعي ،وأن كل ما يوجد فيها مما
يستغل اسم املكتب مزور ال عاقة له به».
ويف بيان آخر أكد املكتب أنّه ال عاقة له بأي صفحة أو حساب يف مواقع
التواصل االجتامعي (الفيس بوك -تويرت -االنستغرام -وغريها) وان
ليس ملكتب السيد السيستاين إال املوقع الرسمي (www.sistani.
.»)org

أعلنت وزارة الخارجي���ة العراقية ،عن عدد أطفال
تنظي���م «داع���ش» اإلرهاب���ي ،م���ن الجنس���ية
الروسية ،الذين أعيدوا إلى بالدهم حتى اآلن.
وقال المتحدث الرس���مي باس���م الوزارة أحمد
ّ
تس���لمت (122
الصح���اف :ان «روس���يا االتحادي���ة
طفالً) م���ن أطفال تنظيم داعش اإلرهابي حتى
الساعة».
وأش���ار إلى أن «وزارة الخارجي���ة ،كانت قد دعت
الدول كافة ،عبر بعثاتها وسفاراتها في الخارج،
إل���ى ض���رورة المب���ادرة بالتنس���يق م���ع العراق
لتس���لم أطفالها ،حسب الس���ياقات السيادية
والقانونية والدستورية».
كم���ا أعلن���ت وزارة الخارجية الروس���ية ،في 13
كان���ون االول الحال���ي ،أن ( 8أطفال روس) ممن
كانوا ف���ي مناط���ق تنظيم داع���ش اإلرهابي،
أعيدوا من العراق إلى روسيا عبر دمشق».

بنك الرجال ..مشروع لصناعة القادة الشباب
َ
كشف معاون رئيس قسم تطوير امل��وارد البرشية يف العتبة احلسينية ،منتظر
النرصاوي ،عن إقامة القسم لربنامج تدريبي هيدف إىل تأهيل واكتشاف القيادات
الشابة داخل املؤسسة والعمل عىل تكثيف طاقاهتم وتطويرها ،ممّا ينعكس إجياب اًا
عىل أداء املؤسسة.
الربنامج يمل عنوان (بنك الرجال) ،ويعدّ من املشاريع القيادية السرتاتيجية
الرائدة عىل مستوى حمافظة كرباء املقدسة ،ويستهدف العمل صناعة قادة شباب.
«املرشوع يتألف من أربع مراحل تطويرية ،متثّل أداة مقياسية
وبني النرصاوي ،ان
ّ
َ
ّ
متكن إدارة املؤسسة من تشخيص جوانب مهارية وقيادية عديدة يف مشاركيهم».
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إطالق المياه من الحبانية
إلى بحيرة الرزازة

جهود حثيثة إلنجاز معمل إلنتاج
األدوية في كربالء

باش���رت وزارة الم���وارد المائية بإط���الق حوالي
(100م/3ثاني���ة) من بحي���رة الحبانية بأتجاة بحيرة
الرزازة في محافظة كربالء المقدسة عن طريق
ناظم المجرة؛ إلحيائها وتحس���ين بيئتها بعد ان
انقطعت عنها المياه منذ سنوات طويلة.
وقالت الوزارة في بيان انها «تقوم أيضًا بتحويل
( 50م/3ثاني���ة) حاليًا من نهر الف���رات الى دجلة
لكون واردات نهر الفرات ما تزال جيدة جدًا».

الحشد الشعبي :اكتمال اإلجراءات
الخاصة بالمفسوخة عقودهم

أعلنت مديرية اإلدارة المركزية في هيئة الحشد
الش���عبي ،عن اكتمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة
بع���ودة المفس���وخة عقودهم من منتس���بي
الهيئة.
وقال���ت المديرية :أن «اإلج���راءت اإلدارية اكتملت
وتم إرس���ال األس���ماء الى مكتب رئاسة الوزراء
اللجن���ة للمصادق���ة عليه���ا وإكم���ال اجراءاتها
اإلداري���ة والمالي���ة لغ���رض التحاقه���م أس���وة
بأقرانهم من منتسبي الدفاع والداخلية وذلك
ً
تلبية
تثمينًا لجهودهم ودفاعه���م عن الوطن
للفتوى المباركة».

أعلنت رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة،
عن مواصلة العمل بمرشوع مصنع إنتاج األدوي��ة يف حمافظة
كرباء هبدف تشجيع الصناعة الوطنية وتشغيل األيدي العاملة
يف البلد.
وقال مدير الرشكة ونائب األمني العام للعتبة املقدسة حسن
رشيد :ان «املرشوع يعدّ النواة األوىل إلنتاج األدوية يف حمافظة
كرباء بمساعدة ذوي االختصاص يف هذا املجال».
وأض��اف العباجييّ ،
ان «املعمل ين ّفذ وفق املواصفات العاملية
الرصينة وبام يتناسب مع الرشوط الصحية واألنظمة العلمية
العاملية» ،الفت اًا اىل ّ
ان «املعمل سينتج اكثر من ( )200صنف من
خمتلف العقاقري الطبية» ،مؤكد اًا أن «االعامل املدنية جارية عىل
قدم وساق ومن املؤمل أن يرى النور خال السنوات الثاث
القادمة».

عين على العالم
*
*
*
*

القطيف والدمام يف السعودية ،تشهدان تنظيم مسابقات سنوية حلفظ القرآن الكريم والتالوة يقيمها املجلس القرآين املشرتك.
حمتجة يشارك فيها اآلالف ضدّ اليمني املتطرف وإدانة خطاب الكراهية.
جتمعات ّ
مدن إيطاليا تشهد بني فرتة وأخرى خروج ّ
مؤسسة شيعية يف جزيرة موريس الواقعة يف املحيط اهلندي ،تقدّ م مساعدات إنسانية للمحتاجني
من هو احلسني «عليه السالم»؟ّ ..
هناك.
رفع الستار عن كتاب (سلوين قبل ان تفقدوين) للعالمة آية اهلل العظمى الشيخ جوادي آميل ،يف قاعة املؤمترات بمنظمة
«وثائق املكتبة» بمدينة قم املقدسة.
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /23ربيع اآلخر1441/هـ الموافق 2019/12/20م :

المؤمن مساحة الخوف والرجاء
ما زلنا يف وصية االمام الصادق (عليه السام) ألحد اصحابه عبداهلل
(و ْار ُج َّ َ
اهلل َر َجا اًء َال ُ َجي ِّر َ
يك َع َىل
بن ُجندب فيقول (عليه السام) َ :
اجلاهلِِ
حتِ ِهَ ،و َال تَغْ َ َّرت بِ َق ْو ِل ْ َ
َم ْع ِص َيتِ ِهَ ،و َخ ْف ُه َخ ْو اًفا َال ُي ْؤيِ ُس َك ِم ْن َر ْ َ
َو َال بِ َمدْ ِح ِه َفت ََك َّ َرب َو َ َت َّ َرب َو ُت ْع َج َب بِ َع َم ِل َكَ ،فإِ َّن َأ ْف َض َل ا ْل َع َملِ ا ْل ِع َبا َد ُة
اض ُعَ ،ف َا ُت َض ِّي ْع َما َل َك َو ُت ْص ِل َح َم َ
َوال َّت َو ُ
ال ْ َغ� ِ�ري َك َما َخ َّل ْفت َُه َو َرا َء
َظ ْه ِر َكَ ،وا ْقن َْع بِ َام َق َس َم ُه َّ ُ
اهلل َل َك َو َال َت ْن ُظ ْر إِ َّال إِ َىل َما ِع ْندَ َك َو َال َتت ََم َّن َما
َل ْس َت َتنَا ُل ُهَ ،فإِ َّن َم ْن َقنِ َع َشبِ َع َو َم ْن َ ْمل َي ْقن َْع َ ْمل َيشْ َب ْع).
يبني االم��ام (عليه السام) يف الوصية االوىل ان من املقومات
ّ
االساسية لإليامن الصحيح للمؤمن الذي ي ّقق االستقامة يف العمل
هو ان جيتمع الرجاء واخلوف مع اًا يف قلب املؤمن.
والسؤال يأيت هنا طاملا ان املؤمن الصحيح يف ايامنه املستقيم يف عمله
يتاج اىل ان يتازم يف قلبه الرجاء واالمل برحة اهلل تعاىل ولطفه
واخلوف من عذابه وحسابه ..ما مقدار كل واحد منهام وما مساحة
كل واحد منهام؟ وما هي املواضع الصحيحة االيامنية التي ينبغي ان
يكون فيها الرجاء وما هي تلك املواضع الصحيحة التي ينبغي فيها
ان يكون لدى املؤمن خوف من اهلل تعاىل؟
َ
(و ْار ُج َّ
اهلل َر َجا اًء َال ُ َجي ِّر َ
يك َع َىل
الحظوا عبارة االمام (عليه السام)َ :
َم ْع ِص َيتِ ِه).
البد ان يكون هنا املؤمن يف احيان كثرية قد يكون لديه رجاء برحة
اشبه لكم هذه احلالة الدقيقة ألن
اهلل تعاىل وفيها إفراط ،انا احاول ان ّ
الكثري منا يقع يف املخالفة هلذه الوصية.
هنا حسب ما يبينه االم��ام ان للرجاء باهلل تعاىل مساحة وحدودا
وللخوف مساحة وح��دودا معينة ،ال جيوز للمؤمن ان يتجاوز
املساحة التي فيها الرجاء اىل مواضع استحقاقها اخلوف ،وال جيوز ان
يتجاوز املساحة التي فيها اخلوف اىل مواضع خياف ولكن الصحيح
ان يكون لديه الرجاء برحة اهلل تعاىل.
هناك البعض ربام احيان اًا حينام تعرض له معصية او ذنب ربام هذه

يسول له يقول له
املعصية والذنب ربام هناك بعض الظروف الشيطان ّ
ِ
رحته
انت مضطر اىل ارتكاب هذه املعصية إرتكبها اهلل تعاىل واسع يف
ورحته وسعت كل يشء وهناك ظروف قد تضطرك اىل املعصية
فيتساهل ،هذا االعتقاد املفرط برجاء اهلل تعاىل برحته جيعل هذا
االنسان يتجرأ ويتساهل ويتسامح يف ارتكاب املعصية ويتجارس عىل
ارتكاب املعصية برجاء ان اهلل تعاىل ارحم الراحني ورحته وسعت
يسول له وهكذا
كل يشء فارتكب هذه املعصية ..والشيطان هكذا ّ
جيعل تفكريه ،ثم بعد ذلك اهلل يتوب ع َّ
يل اهلل تعاىل ارحم الراحني..
هنا االمام (عليه السام) يقول الرجاء برحة اهلل تعاىل حدود ال
تتجاوزها اذا ت��اوزت هذا احلد ستدخل يف مساحة جيب عليك
اخلوف من اهلل تعاىل ،هذه املعصية وهذا الذنب ينبغي ان يكون
شعورك تاهه ان ختاف اهلل تعاىل من احلساب عليه.
احيان اًا يتجرأ عىل مال عام فيمد يده اىل مال عام حرام ،يقول انا ُحمتاج
وفيام بعد اهلل تعاىل سيساحمني ويرحني اهلل تعاىل وسعت رحته كل
يشء وسريحني عىل هذه املخالفة ،او يتجرأ عىل مال انسان آخر
قرص بحقك
سول له الشيطان يقول ُله فان غني وانت فقري ..هذا ُم ّ ٌ
ُي ّ
انت ُخذ حقك منه ولو كان بطريق حرام وفيام بعد انت ترجو اهلل
تعاىل واهلل تعاىل يرحك وان كنت مددت يدك عىل املال احلرام ..ربام
سول ُله الشيطان ،..يف مثل هذه املواضع
انسان يظلم انسان اخر و ُي ّ
جيب عىل املؤمن ان يكون شعوره اخلوف من اهلل تعاىل ال الرجاء
(و ْار ُج َّ َ
ِ
اهلل َر َجا اًء َال
برحته ..لذلك االمام (عليه السام) يقول َ :
ُ َجي ِّر َ
تفرط يف رجائك برحة اهلل تعاىل
يك َع َىل َم ْع ِص َيتِ ِه) ال تتوسع وال ّ
اً
متجرأ عىل املعايص..
بحيث جيعلك
ِ
حتِه)ِ
َ
َ
(و َخ ْف ُه َخ ْو اًفا ال ُي ْؤيِ ُسك م ْن َر ْ َ
ثم يقول االمام (عليه السام) َ :
احيان اًا االنسان يرتكب ذنوب اًا كثرية ومعايص عظيمة الشيطان كي
ال جيعله يتوب ويعود اىل اهلل تعاىل بامذا يوسوس ُله؟ يقول له انت
ذنوبك ومعاصيك عظيمة جد اًا كيف يمكن ان يغفر اهلل تعاىل لك؟

فيبقى بدون توبة ..ويؤيس من رحة اهلل تعاىل واليأس من رحة اهلل
تعاىل اعظم ذنب اًا من الذنوب التي ارتكبها..
لذلك اخواين حتى وان البعض ارتكب يف حياته الذنوب واملعايص
النية الصادقة
ال ييأس من رحة اهلل تعاىل ،املهم ان اهلل تعاىل جيد عند ُه ّ
يف الرجوع اليه والتوبة من ذنوبه ومعاصيه وان ك ُثرت وعظمت..
اهلِ َو َال بِ َمدْ ِحهِ
اجل ِ
(و َال تَغْ َ َّرت بِ َق ْو ِل ْ َ
ثم يقول االمام (عليه السام) َ :
َ
َفت ََك َّ َرب َو َ َت َّ َرب َو ُت ْع َج َب بِ َع َم ِل َكَ ،فإِ َّن أ ْف َض َل ا ْل َع َملِ ا ْل ِع َبا َد ُة َوال َّت َو ُ
اض ُع)
ٍ
بقوة بنفوذ ٍ
بامل
بعلم
يمن علي ِهم ٍ
بعض الناس اهلل تعاىل ّ
بذكاء بسلطة ّ
ٍ
بنباهة بإدارة جيدة بصفات حسنة وبصفات كامل ،هذا
بجاه بشطارة
االنسان احيان اًا يتعرض اىل املدح من االخرين ..اخلطورة أين؟ تارة
هذا املدح صادق بصفات موجودة وبمقدار يناسب هذه الصفات،
واحيان اًا قد ُيمدح هذا االنسان بصفات ليست موجودة فيه او ربام
بمبالغة يف هذه الصفات ،اخلطورة ُهنا ان هذا املمدوح خصوص اًا
اذا كان صاحب سلطة او مال او نفوذ او جاه او قوة ربام هذا املدح
واالطراء والثناء الذي ليس بحق ..بكذب وبمبالغة وصفات ليست
فيه ستؤدي ِبه اىل االعتداد بالنفس والرضا بصفاهتا ،هذا االعتداد
واخطر
والتجرب
التكرب
العجبُ ،
يؤدي اىل ُ
ّ
والعجب والغرور يؤدي اىل ّ
ُ
ما يف هذه املوارد حينام يكون لانسان ُسلطة عىل جمموعة من الناس
ف ُيمدح مدح اًا كاذب اًا ألسباب متعددة وهذا املدح الكاذب يؤدي اىل
هذه الصفات ا ُملهلكة ،فلذلك نرى ان الكثري ممن هلم السلطة والقوة
والتجرب والتسلط عىل
والتكرب
والنفوذ واجلاه انام اصيبوا بداء العظمة
ّ
ّ
الناس بالظلم أحد االسباب هو املدح والثناء الكاذب واملبالغ به من
قبل اآلخرين.
ّ
ويذر
فلذلك االمام (عليه السام) ُي ّذر الشخص الذي يمدح
الشخص املمدوح خصوص اًا اذا كان ِ
لديه من صفات القوة والكامل
مصادر الخطبة الدينية

مدحه بام ليس
ما جيعله متسلط اًا عىل االخرين او حتى مل يكن كذلك
ُ
العجب
فيه او املبالغة يف مدحه يؤدي اىل هذه الصفات املذمومة من ُ
والتجرب الذي يؤدي يف النهاية اىل هاكه.
والتكرب والغرور
ّ
ّ
لذلك اخ��واين كام االم��ام (عليه السام) ملن يمدح وللممدوح
أكثر ،اذا اردتم ان متدحوا وتثنوا عىل شخص سواء أكان باللسان
او بالكتابة بمقالة او بشعر او بنحو آخر انتبهوا وكونوا دقيقني يف
املدح والوصف لذلك الشخص فا توقعوه يف الوهم والضال
والتجرب وتكونوا سبب اًا
العجب والتكرب والغرور
الذي يؤدي ِبه اىل ُ
ّ
ِ
وقوعه يف هذه املهالك.
يف
والشخص الذي ُيمدح ينتبه اىل ان هذا املدح الذي ُيمدح به هل
من ِ
عليه هبذه الصفات
هو صدق وحقيقة فيشكر اهلل تعاىل عىل ان ّ
ويتواضع لعباده ،وان مل تكن فيه ينتبه اىل نفسه لكي ال يقع يف الوهم
وينبه املادح ويقول له انتبه ال متدحني بصفات ليست َّ
يف
والضال ّ
فأقع يف هذه الصفات املهلكة ،وينتبه االنسان يف دوافعه اخواين،
حينام يمدح الواحد منكم شخص اًا ُله سلطة او ادارة او جاه او مال او
نفوذ او يشء آخر من هذه االمور عليه ان ينتبه اىل الدافع والقصد من
مدحه هل هو لبيان احلقيقة هل هو للتشجيع ام هل هو لقصد دنيوي
ومكسب شخيص؟
وبينا لكم اخ��واين كثريا من
لذلك علينا ان ننتبه من هذه االم��ور ّ
ّ
والتجرب
والتكرب
واحلكام انام اصيبوا بداء العظمة
اصحاب السلطة
ّ
ّ
عىل شعوهبم او عىل رعيتهم انام هو بسبب ذلك اإلط��راء واملدح
والتجرب
العجب والغرور والتكرب
الباطل والذي ا ّدى هبم اىل هذا ُ
ّ
واملادح يتحمل جزء من هذا االثم واملعصية.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان نتعظ هبذه املواعظ والوصايا وان نعمل
عىل ما أوىص به ائمتنا عليهم السام.
 تحف العقول  -ابن شعبة الحراني  -الصفحة ٣٠٤ بحار األنوار  -العالمة المجلسي  -ج  - ٧٥الصفحة ٢٨٣ -ميزان الحكمة  -محمد الريشهري  -ج  - ٤الصفحة ٢٨٦١
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ُ
نص ما وَ رد
الشيخ الكربالئي يقرأ ّ
من مكتب سماحة السيد – دام ظله -في النجف االشرف
كربالء
الجمعة في
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /23ربيع
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
نص ما َورد من مكتب سماحة السيد – دام ظله -في النجف
اآلخر1441/هـ الموافق 2019/12/20م ،قرأ سماحته ّ
األشرف قائ ً
ال:

ّأهيا األخوة واألخوات..
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة
السيد (دام ظ ّله) يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرحن الرحيم
ال ُ
يزال البلد يعيش أوضاع اًا صعبة ومقلقة،
حيث تستمر فئات خمتلفة من املواطنني يف
املشاركة يف التظاهرات واالعتصامات
السلمية املطالبة ب��اإلص��اح ،يف حني
يتعرض بعض الفاعلني فيها لاغتيال
واخلطف والتهديد ،ويف املقابل ترب العديد

من الدوائر احلكومية واملؤسسات التعليمية
عىل غلق أبواهبا من دون رضورة تدعو اىل
ذلك ،وتتعرض ممتلكات بعض املواطنني
للحرق والتخريب ،ويشتكي الكثريون
ومترد البعض عىل
من ضعف هيبة الدولة ّ
القوانني والضوابط ّ
املنظمة للحياة العامة
يف البلد با رادع أو مانع.
وقد أرشنا يف ُخطبة سابقة اىل ان الشعب
هو مصدر السلطات ومنه تستمد رشعيتها
� كام ينص عليه الدستور � وعىل ذلك ّ
فإن

أقرب الطرق وأسلمها للخروج من األزمة
الراهنة وتفادي الذهاب اىل املجهول أو
الفوىض أو االقتتال الداخيل � ال سمح
اهلل تعاىل � هو الرجوع اىل الشعب بإجراء
انتخابات م��ب��ك��رة ،بعد ترشيع قانون
منصف هل��ا ،وتشكيل مفوضية مستقلة
إلجرائها ،ووضع آلية مراقبة فاعلة عىل
مجيع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة
بالعملية االنتخابية.

،

ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى

،

ّ
فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من األزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول
ذلك
أو الفوضى أو االقتتال الداخلي ـ ال سمح اهلل تعالى ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء
انتخابات مبكرة

ول��ك��ن امل��اح��ظ ت��ع��رق��ل إق����رار ق��ان��ون
االنتخابات اىل اليوم وتفاقم اخلاف
بشأن بعض م��واده الرئيسة ،وهنا نؤكد
مرة أخرى عىل رضورة االرساع يف إقراره
وأن يكون منسج اًام مع تطلعات الناخبني،
يقرهبم من ممثليهم ،ويرعى حرمة أصواهتم
ّ
وال يسمح بااللتفاف عليها.
ّ
إن اق��رار قانون ال يكون هبذه الصفة لن
يساعد عىل تاوز األزمة احلالية.
واذا ت� ّ�م إق���رار ق��ان��ون االنتخابات عىل
الوجه املقبول يأيت الدور للنخب الفكرية
والكفاءات الوطنية الراغبة يف العمل

ّ
لتنظم صفوفها وتعدّ براجمها
السيايس
ّ
وحل مشاكله املتفاقمة يف
للنهوض بالبلد
إطار خطط عملية مدروسة ،لكي تكون
عىل استعداد لعرضها عىل الناخبني يف أوان
ويتم التثقيف عىل التنافس
االنتخابات،
ّ
فيها ال عىل أساس االنتامءات املناطقية او
العشائرية أو املذهبية للمرشحني بل بالنظر
اىل ما يتصفون به من كفاءة ومؤهات
وما لدهيم من برامج قابلة للتطبيق للعبور
بالبلد اىل مستقبل أفضل ،عىل أم��ل أن
يقوم جملس ال��ن��واب ال��ق��ادم واحلكومة
املنبثقة منه بالدور املطلوب منهام يف إجراء

اإلص��اح��ات ال��روري��ة للخاص من
تبعات الفساد واملحاصصة وغياب العدالة
االجتامعية يف املدة السابقة.
اً
وختام اًا نأمل أن ال يتأخر طويا تشكيل
احلكومة اجل��دي��دة ،ال��ت��ي ال ب��د م��ن أن
تكون حكومة غ��ري جدلية ،تستجيب
الستحقاقات املرحلة الراهنة ،وتتمكن
من استعادة هيبة الدولة وهتدئة األوضاع،
وإج���راء االنتخابات القادمة يف أج��واء
مطمئنة بعيدة عن التأثريات اجلانبية للامل
او الساح غري القانوين وعن التدخات
اخلارجية .واهلل و ّيل التوفيق.

من وحي الجمعة

ودواء
داء
ٌ
ٌ

طالب الظاهر

ُ
يتم تداركها بالحكمة ..واإلسراع في المعالجة،
طبعًا
حساسية المرحلة وشدة تعقيداتها ،تنذر بالمخاطر الجسيمة إن لم ّ
عودتنا المرجعية الدينية العليا في منهجها المبارك وفي كل أزمات البلد الخانقة ،تنظر اليها ببعد نظر وبرؤية ثاقبة
ومثلما ّ
قبل أن تضع إصبع التشخيص على العلة مباشرة ،ومن ثم تصف كيفية المعالجة ،بل وتصف نوع العالج من خالل اعتماد
اآلليات الالزمة للنجاح في هذا المسعى ..مصداقًا لقول أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)« :على لسان
المؤمن نور يسطع وعلى لسان المنافق شيطان ينطق».

انتخابات مبكرة

وصف عاج املرجعية العليا ،وتشخيصها
الثاقب ملتطلبات املرحلة يف الواقع العراقي،
وعلله املتفاقمة ،سبيا اىل الوصول بالباد
والعباد اىل شاطئ األمان إن شاء اهلل.
ورغم تراكم وصعوبة التعقيدات وتفاقمها
والتي صاحبت مسرية الباد منذ التغيري
وحلد اليوم ،إال إن اخل��روج بواقع جديد
معاىف  -إن ش��اء اهلل – وبشكل هنائي
من مجيع ه��ذه األوض��اع املتأزمة ،وهذه
األوض�����اع امل��رتاك��م��ة مم��ك��ن ع��ىل ض��وء
توجيهات املرجعية العليا ،وتشخيصاهتا
الدقيقة.
وليس ألحد حق املبادرة وأحقيتها بالقيادة
يف هذه املرحلة سوى نخب البلد الفكرية
والكفاءات الوطنية ،حيث جيب أن تطلع
رجاالت هذه النخب  -ممن مل يسبق هلم
خ��وض امل��ع��رتك السيايس -ألخ��ذ زم��ام
املبادرة والقيام بدورهم املطلوب ،وهو ما
كان من مغزى اشارة توجيه املرجعية العليا
سابق اًا والحق اًا وحلد اليوم بقوهلا ( :املجرب
ال جيرب).
فهل من مستمع ..جميب؟

ال شك إن اقامة انتخابات مبكرة ال يمكن
أن متثل احلل املطلوب جلميع مشاكل البلد
املعقدة ،إن مل يكن اإلص��اح جذري اًا ..
شام اً
ا يلبي مطالب وطموح العراقيني،
حيث إن ه��ن��اك مثا مجيا م��ف��اده(( :
َث ِّب ِ
الع ْر َ
ش ُث� َّ�م ان ُْق ْ
ش )) ،بمعنى أكثر
ت َ
وضوح اًا إن الوضع احلايل بكل تناقضاته
إنام هو وليد خلل يف قانون االنتخابات
ذات��ه ،حيث إن عىل ض��وء ه��ذا القانون
غري العادل تم تشكيل مفوضية عليا غري
مستقلة لانتخابات ،لذلك خضعت
ككل مؤسسات الدولة الرئيسة ومفاصلها
احليوية اىل املحاصصة املقيتة ،وبالتايل بقيت
هذه املفوضية دون رقابة قانونية من خارج
اطار املتحاصصني أنفسهم!.
لذا فإن النجاح النهائي يف معركة اإلصاح
 وحسب تشخيص املرجعية العليا-سيكون بحسب اآليت:
أو اً
ال  :ترشيع قانون (عادل) لانتخابات.
ثاني اًا :تشكيل مفوضية عليا ( مستقلة )
لانتخابات.
ثالث اًا :وضع آليات مراقبة (نزهية) لعمل حكومة جدلية
هذه املفوضية.
تتميز
إن ص��ف��ة اجل���دل تعني مناقشة
َّ
النخب الفكرية
ِ
متناق َضة أي باألخذ
بال َّتعبري عن آراء
وهنا ت��أيت املرحلة احلاسمة من مراحل والرد ،واملجادلة وتنحو صوب الكامية

والتنظريية منهج اًا هلا ،ال العملية املطلوبة،
وأعني اجلدل واحل��وار واملناقشة الطويلة
العريضة التي ال خت ّفف من أمل اجلوع ،وال
حر الظمأ.
تروي من ّ
وحيث إن هناك جياعا وظامء (بكرس الظاء)
كثرا يف البلد قد خ ّلفتهم أخطاء السياسات
السابقة ،م��ن ضحايا اس��ت��رشاء الفساد
اإلداري واملايل يف كل مفاصل الدولة.
اخلضم فإن حاجة الباد
أق��ول ،يف هذا
ّ
ملحة حلكومة غري جدلية حتظى
ستكون ّ
بمقبولية عامة ،وكذا حاجة العباد حلكومة
وطنية تكون منسجمة فيام بينها وتعمل عىل
اإلنجاز وتغ ّلب املصلحة العليا للباد عىل
مصاحلها الشخصية والفئوية ،وال يكون
منهجها اجلدل.
ليتسنى هلا العمل الفوري والتنفيذ الرسيع
امللحة ،فإن اجلدلية غري
للمطالب الشعبية ّ
جمدية يف الوقت الراهن ..ناهيك عن حاجة
الباد اىل من ينقذها من حمنتها وبأرسع
وقت ممكن ،وخي ّلصها من خطورة وقوفها
عىل شفا حفرة من الفوىض ،ومن ثم العمل
احلريص اجلاد عىل رفع مجيع املظامل ،ال اىل
حكومة وأعضاء يكون نقاشهم وجدهلم
أكثر من عملهم وانجازهم.

ما صحة هذا الحديث
(( نز ّلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم )) ()2-1
 -4ما رواه الصفار يف ((بصائر الدرجات)) ,عن احلسن بن
موسى اخلشاب ,عن إسامعيل بن مهران ,عن عثامن بن جبلة,
عن كامل التامر ,قال :كنت عند أيب عبد اهلل (عليه السام) ذات
يوم فقال يل(( :يا كامل ,اجعل لنا ر ّب اًا نؤب إليه ,وقولوا فينا ما
شئتم)) .قال :قلت :نجعل لكم ر ّب اًا تؤبون إليه ,ونقول فيكم ما
ثم قال(( :وعسى أن نقول :ما خرج
شئنا ,قال :فاستوى جالس اًا ّ
إليكم من علمنا إ ّ
ال ألف اًا غري معطوفة)).
 -5ما يف ((غرر احلكم)) قال أمري املؤمنني (عليه السام) :
والغلو فينا قولوا :إنّا مربوبون ,واعتقدوا يف فضلنا ما
((إ ّياكم
ّ
شئتم)).
 -6نقل الشيخ الطربيس يف كتابه ((االحتجاج)) عن أمري
ثم قولوا فينا ما
املؤمنني أنّه قال(( :ال تتجاوزوا بنا العبوديةّ ,
فإين بريء
شئتم ,ولن تبلغوا .وإ ّياكم والغلو
كغلو النصارى؛ ّ
ِّ
من الغالني)).
 -7ما حكي عن ((معاين األخبار)) للع ّ
امة (رح��ه اهلل) �
ّ :
ان أمري املؤمنني (عليه السام) قال(( :يا سلامن ,نزلونا عن
الربوبية)) ,وادفعوا عنا حظوظ البرش ّية؛ فإنّا عنها مبعدونّ ,
وعام
ّ
ثم قولوا فينا ما شئتم؛ ّ
فإن البحر ال ينزف,
جيوز عليكم منزهونّ ,
ورس الغيب ال يعرف ,وكلمة اهلل ال توصف ,ومن قال هناك :مل
ّ
ومم فقد كفر.
ّ
واملستفاد من هذه األخبار وغريها من الروايات � ا ّلتي فيها

الصحيح � ّ :
أئمة أهل البيت (عليهم السام) هلم من
أن ّ
الفضائل واملواهب ما ال يىص ,وحسبهم فخر اًا ّ
أن اهلل أذهب
عنهم الرجس ,وطهرهم تطهري اً,ا وفرض مو ّدهتم عىل مجيع األمة,
وقرهنم الرسول ّ
(صىل اهلل عليه وآله) بمحكم التنزيل ,وجعلهم
فإهنم
سفن النجاة وأمن العباد .ومهام تك ّلم الناس يف فضائلهم ّ
مل ولن يبلغوا معرفة ما منحهم املوىل سبحانه من فضائل ,وبام
ّ
رشفهم من امللكات الفاضلة ,والكامالت القدسية ,واألخاق
الكريمة ,واملكارم واملحامد .فمن ذا ا ّلذي يبلغ معرفة اإلمام
(عليه السام)؟ وقد تقدّ م ّ
الصادق (عليه السام)
أن اإلمام ّ
كان قال :ما عسيتم أن ترووا يف فضلنا إ ّ
ال ألف اًا غري معطوفة.
يل
وورد يف الزيارة اجلامعة عن اإلمام اهلادي (عليه السام) :موا ّ ,
ال أحيص ثناءكم ,وال أبلغ من املدح كنهكم ,ومن والوصف
قدركم .وأنتم نور األخيار ,وهداة األبرار .كام ورد عن رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف حق أمري املؤمنني (عليه السام) أنّه
يل إ ّ
قال له(( :ال يعرفك يا ع ّ
ال اهلل وأنا)).
واحلاصلّ :
أن املراد من هذه األحاديث :ابتعدوا بنا عن مقام
كل ٍ
ثم انسبوا لنا ّ
كامل يليق بنا؛ فإنّنا واجدون له.
الربوبية ّ
ّ
األئمة األطهار (عليهم السام) يف حق
وهذه املنزلة ا ّلتي قاهلا ّ
رصح هبا عميد البيت النبوي الرسول املصطفى (صىل
أنفسهم ّ
اهلل عليه وآله) حني قال(( :نحن أهل البيت ال يقاس بنا أحد)).
(املصدر موقع االبحاث العقائدية)
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قواعد فقهية
قاعدة تبعية النماء لألصل
املعنى :معنى القاعدة هو أن النامء (الزيادة
والنتاج) احلاصل من األم��وال (احليوان
والبستان وما شاكلهام) تابع لألصل (ذات
املال) يف زمن اخليار ويف املقبوض بالعقد
الفاسد وما شاكلهام ،بالنسبة إىل امللكية.
امل���درك :يمكن االس��ت��دالل عىل اعتبار
القاعدة بام ييل:
 - 1املرابطة كافية :إن الرابطة بني النامء
واألص���ل تكون واقعية ذات��ي��ة ،فالنامء
(الثمرة مثا) بحسب احلقيقة جزء من
األص��ل (الشجرة املثمرة) ،وهو امتداد
وجود األصل ،فيكون تابعا له يف امللكية
طبعا ،فاملرابطة بينهام كافية يف حتقق التبعية.
كام قال شيخ الطائفة :فإذا غصب أرضا
فزرعها بحب نفسه ،كان الزرع له دون رب
األرض ،ألنه عني ماله ،زاد ونام .وعليه
كلام شككنا يف ملكية الفرع  -كالشك يف
ملكية النامء يف زمن اخليار  -نلحقه بملكية
األصل ،وهذا من الروري الذي يكفي
تصوره يف تصديقه.
كام ق��ال املحقق صاحب اجل��واه��ر رحه
اهلل يف لزوم رد اللبن مع الشاة :فهو عىل
مقتىض الضوابط ،لكونه (اللبن) بعض
املبيع (الشاة) ولذا نفي اخلافة عنه .
 - 2ال��رواي��ات :هي ال���واردة يف خمتلف
األبواب.
قال املحدث اجلليل احلر العاميل يف باب -
 - 8من أبواب اخليار :أن املبيع إذا حصل
له نامء يف مدة اخليار فللمشرتي ،وإن تلف

فيها (املدة) فمن ماله (املشرتي) إن كان
اخليار للبائع  .وذل��ك ألن املبيع أصبح
ملكا للمشرتي لزوما فالنامء تابع لألصل
يف امللكية طبعا .ونقل هذا املحدث هناك
روايات متعددة ،منها موثقة إسحاق بن
عامر عن أيب عبد اهلل عليه السام قال:
سأله رجل وأنا عنده ،فقال:
رجل مسلم احتاج إىل بيع داره فجاء إىل
أخيه ،فقال :أبيعك داري هذه ،وتكون
لك أحب إيل من أن تكون لغريك عىل أن
تشرتط يل ،إن أنا جئتك بثمنها إىل سنة أن
ترد عيل ،فقال :ال بأس هبذا إن جاء بثمنها
إىل سنة ردها عليه ،قلت :فإهنا كانت فيها
غلة كثرية فأخذ الغلة ،ملن تكون الغلة؟
فقال :الغلة للمشرتي ،أال ت��رى أن��ه لو
احرتقت لكانت من ماله  .دلت عىل أن
النامء احلاصل للمبيع مدة اخليار املختص
للبائع يكون للمشرتي ،وها هو معنى:
تبعية النامء لألصل.
 - 3التسامل :قد حتقق التسامل بني الفقهاء
عىل مدلول القاعدة فا خاف فيه وال
اشكال ،واألمر متسامل عليه عندهم ،بل
يتبني من بيانات الفقهاء ،أن قاعدة التبعية،
تكون من املسلامت املرسلة بينهم .كام قال
املحقق صاحب اجلواهر رحه اهلل:
مل أجد ما يقتيض خمالفة قاعدة :كون النامء
للاملك ،التي قد عرفت عدم الكام فيها يف
سائر مباحث اخليار وغريه  .واحلكم مفتى
به عند فقهاء التاريخ املعارص فروع

األول :ق��ال املحقق احل��يل رح��ه اهلل :لو
اختلفا (املالك والعامل يف املضاربة) يف
نصيب العامل ،فالقول قول املالك مع
يمينه  .وق��ال املحقق صاحب اجلواهر
رحه اهلل يف أن احلكم يكون كذلك :عند
علامئنا كام يف التذكرة ألنه منكر للزائد،
وألن األصل تبعية النامء للامل ،فا خيرج
عنه اال ما أقر املالك بخروجه عنه  .عىل
أساس القاعدة.
الثاين :قال الشهيد األول رحه اهلل :يدخل
النامء املتجدد يف الرهن عىل األقرب.
وقال الشهيد الثاين رحه اهلل :بل قيل أنه
امجاع ،وألن من شأن النامء تبعية األصل
للقاعدة.
الثالث :قال السيد اليزدي رحه اهلل :إذا
قال املالك للعامل :خذ هذا املال قراضا
والربح بيننا صح ،ولكل منهام النصف،
وإذا قال :ونصف الربح لك فكذلك ،بل
وكذا لو قال :ونصف الربح يل ،فإن الظاهر
أن النصف اآلخ��ر للعامل ،ولكن فرق
بعضهم بني العبارتني ،وحكم بالصحة
يف األوىل ،ألنه رصح فيها بكون النصف
للعامل ،وأن النصف اآلخر يبقى له عىل
قاعدة التبعية .بخاف العبارة الثانية ،فإن
كون النصف للاملك ال ينايف كون االخر
له أيضا .عىل قاعدة التبعية ،فا داللة فيها
عىل كون النصف اآلخر للعامل ،وأنت
خبري بان املفهوم من العبارة عرفا كون
النصف اآلخر للعامل .

استفتاءات شرعية

الصالة من جلوس
السؤال  :شخص معوق يصيل يف املنزل من جلوس هل جيوز ان
يأيت بالصاة الواجبة واملستحبة يف املسجد او املرقد او اجلامعة
او اجلمعة او مأتم عزاء او عرس وهو جالس عىل الكريس
املتحرك ؟
ّ
اً
اجلواب  :اذا مل يستطع الصاة قائام جاز له الصاة عىل الكريس
ولكن جيب اجللوس عيل االرض للتشهد مع االمكان .
ّ
للمصيل جالس اًا القدرة عىل القيام يف أثناء
السؤال  :إذا تددت
الصاة فام حكمه ؟
اجلواب  :عليه أن ينتقل اىل القيام ويرتك القراءة والذكر يف
حال االنتقال ،وال جيب عليه استئناف ما فعله حال اجللوس،
فلو قرأ جالس اًا ثم تددت له القدرة عىل القيام �� قبل الركوع
وبعد القراءة �� قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ،وال
فرق يف ذلك بني سعة الوقت وضيقه ،وهكذا احلال يف املصيل
مضطجع اًا إذا تددت له القدرة عىل اجللوس ،أو املصيل مستلقي اًا
إذا تددت له القدرة عىل االضطجاع.
السؤال  :رجل يصيل وهو جالس عىل كريس مرتفع عن األرض
فهل يصيل بحكم الراكب عىل الدابة أم بحكم اجلالس ؟
اجلواب  :إذا مل يكن متمكن اًا من القيام ألداء الركوع عن قيام
انحنى له وهو جالس عىل كرسيه بمقدار يصدق عليه الركوع
يف حق اجلالس فأن مل يتمكن منه اوم اً��ا ب��د اً
ال عنه  .وأم��ا يف

السجود فان أمكنه وضع يشء مرتفع أمامه ليضع جبهته عليه
مع االنحناء بمقدار يصدق عليه السجود يف حقه فعل ذلك
ووضع كفيه عىل املسجد أيض اًا  .وإن مل يتمكن مما ذكر أومأ بد اً
ال
عىل السجود واالحوط األوىل أن يضع شيئ اًا مما يصح السجود
عليه عىل جبهته .
السؤال  :من كان حكمه الصاة من جلوس ،اذا شك بني
الثاث واالربع واستقر شكه ،ثم بني عىل االربع وأتم صاته،
فهل جيب عليه ان يصيل ركعة واحدة من جلوس،أو ركعتني
من جلوس ؟
اجلواب  :يصيل ركعة من جلوس .
جوز الصاة من جلوس بالنسبة اىل
السؤال  :هل ت
املستحبة من النوافل اليومية وغريها ؟
الصلوات
ّ
اجلواب  :جيوز اإلتيان بجميع الصلوات املندوبة جالس اًا اختيار اًا
وكذا ماشي اًا وراكع اًا ويف املحمل والسفينة .
السؤال  :امراة تصيل من جلوس الهنا تعاين من امل يف املفاصل،
تكرب وهي جالسة ؟
فهل جيوز هلا ان ّ
تكرب قائمة مع التمكن بل تقوم قدر ما
اجل��واب  :جيب ان ّ
تستطيع .

الغالف

ّ
بخطين إنتاجيين..
العتبة الحسينية المقدسة تنشئ مطحنة
نور السبطين في كربالء
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :رسول العوادي ،صالح السباح
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تواصل الكوادر الهندسية والفنية في شركة العزة للمقاوالت العامة وبإشراف
شركة خيرات السبطين أعمالها إلنجاز مشروع مطحنة نور السبطين في
منطقة االبراهيمية بكربالء المقدسة وبخطين انتاجيين احدهما استثماري
وآخر لوزارة التجارة العراقية بمساحة كلية تبلغ ( )5،5دونمات وبكلفة تخمينية
تقارب ( )35مليار دينار عراقي،
بحسب ت��ري��ح م��دي��ر امل����روع ع��ن رشك��ة
العزة املهندس عبد االم��ر ظاهر حبيب ملجلة
(األحرار).
واوضح حبيب «بدأت االعامل يف املروع مطلع
الشهر الثاين عر من عام ( )2017ونحن حينام
اتينا اكملنا ما تم بناؤه حيث وجدنا هناك مروعا
قائام واجازة عمل النشاء مطحنة متوفرة وامورها
كاملة» ،مبينا ان «مروع مطحنة نور السبطني
االستثامري للعتبة احلسينية املقدسة تتلخص
اعامل رشكة العزة فيه بإكامل ما قام به املستثمر
العراقي السابق واملروع كانت فكرته االساسية
عىل جزئني االول يعمل عىل البطاقة التموينية
واجلزء األخر بأن يكون استثامريا».
واضاف حبيب« :ان املروع يتألف من البناية
الرئيسة للمطحنة والتي تتألف من مخسة طوابق
كل طابق بمساحة بنائية تبلغ ( )1500مرت مربع
ام��ا االبنية االخ��رى مع املطحنة فهي مروع
(السايلوات) والذي يعد مروعا ثانيا ومنفصال
باعتبار عندما حتولت املطحنة من مطحنة تعمل
عىل البطاقة التموينية اىل مطحنة جتارية اصبح من
ال��روري وال��الزم ان تتوفر (سايلوات) وهذا
الفصل تم بعد عملنا بسنة من املروع».

بقدرة إنتاجية تبلغ ( )500طن من
الطحين لليوم الواحد ،وبسعة
خزين كلي تصل لـ( )20الف طن،
مشروع مطحنة نور السبطين
يصل لمراحل نهائية لدخول حيز
االنتاج..
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المهندس عبد االمير ظاهر
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وتابع حبيب« :ان املساحة املقامة عليها السايلوات ()1200
مرت مربع وحتتوي عىل اربعة سايلوات كل سايلو منها سعة
خزنه تبلغ ( 5000طن) واخلزين الكيل يكون حوايل ()20
الف طن وهذا خارج املطحنة باإلضافة اىل ( )2000طن
داخل املطحنة تعد خزين املطحنة نفسها ،اما املبنى الثالث
فهو املبنى االداري الذي يتألف من طابقني بمساحة امجالية
(400م.»)2
واض��ح ان «امل���رشوع يتوي ايض اًا عىل مبنى للمحوالت
الكهربائية وكذلك مساحة للمولدات الكهربائية تبلغ ()150
مرتا مربعا وكذلك سيحتوي عىل (امليزان اجلرسي) الذي
سيكون وزن احلمولة عليه اضافة اىل ما ذكر فتوجد بناية
خدمات العاملني واصحاب احلموالت وكذلك مساحة
خلزن الوقود واخر خلزن املياه واجلزء االخري بمساحة ()900
مرت مربع ،يتوي عىل املخزن وهذا املخزن سيكون خمصصا
للصيانة ول��ألدوات االحتياطية ،وكون مطحنة هبذه السعة
وحتتوي عىل مواد احتياطية رسيعة التلف باإلضافة اىل خمزن
االكياس حتتاج ان يكون هلا مواد احتياطية متوفرة.

الفت اًا اىل ان« :القدرة االنتاجية للمطحنة تبلغ ( )500طن لليوم
الواحد من الطحني موزعة عىل ( )250منها خلط البطاقة التموينية
التابعة لوزارة التجارة و( )250طنا اخرى للخط االستثامري وهذا
يتاج اىل خزين اكياس كبري عىل مدار الشهر الواحد باإلضافة اىل
اننا وفرنا بناية اسمها بناية لسكن العامل ويف ذات املخزن حتتوي
عىل مجيع اخلدمات».
منوه اًا« :عن نسبة االنجاز الكلية للمرشوع باهنا وصلت اىل %90
واكثر بقليل مفصلة عىل  %97للمطحنة والتي تشهد اعامل اجلدار
اخلارجي للمرشوع واملتمثلة بالطاء و االهناءات االخرى و%95
لألعامل امليكانيكية والكهربائية داخل البناية واملتبقي منها فقط
اعامل توصيات اساك الكهرباء».
مبين اًا بالقول« :ان املدة الزمنية املحددة الكتامل املرشوع كانت سنتني
والعمل هلل احلمد كان يسري بوترية جيدة ومل تصاحب املرشوع اي
معوقات فنية ومادية والعمل جار إلدخاله اخلدمة بأقرب وقت
ممكن ،واملطحنة ستوفر ثاثة ان��واع من الطحني وه��و كل من
(الطحني االسمر والطحني الصفر والطحني االبيض) اضافة اىل
النخالة والتي تعد ناتا عرضيا وكذلك استرياد احلبوب».
جدير بالذكر ان فرص العمل التي ستو َفر لليد العاملة وان كانت
بسيطة بسبب ان املطحنة تعمل بشكل ميكانيكي اال اهنا ستتعامل
مع اشخاص كثر بحسب االنواع التي ستنتجها املطحنة من الطحني.
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تدرج ضيافة زيارة األربعين ومزرعة فدك
اليونسكو ُ
على قائمة التراث الثقافي االنساني
األحرار  /حسين نصر  -تصوير  /صالح السباح

ُ
مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة مؤتمرًا صحفيًا على قاعة
أقام
َ

خاتم االنبياء «صلى اهلل عليه واله» بالصحن الحسيني الشريف وبحضور الكثير من الشخصيات الدينية

واالكاديمية واالعالمية وذلك بعد قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) االسبوع

الماضي بإدراج الضيافة وتوفير الخدمات خالل زيارة اربعينية االمام الحسين (عليه السالم) ،ومزرعة فدك

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ضمن قائمة التراث غير المادي للبشرية في اليونسكو.
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عبد االمير القريشي

وق��ال (عبد االم��ري القرييش) مدير املركز
 :ب��إرشاف سامحه املتويل الرشعي الشيخ
(عبد املهدي الكربائي) قدّ م مركز كرباء
للدراسات والبحوث امللف اىل منظمة
اليونسكو ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار العراقية ،واستمر العمل
عليه لثاث سنوات متواصلة وبعد مناقشة
امللف تم التصويت عليه باإلمجاع يف مؤمتر
بوغوتا عاصمة كولومبيا ي��وم اخلميس
املايض املوافق  12كانون االول 2019م
وب��م��ش��ارك��ة (  )164دول����ة .وأوض���ح
«القرييش» ان ملف العتبة احلسينية املقدسة
ال��ذي تم العمل عليه يف  -مركز كرباء
للدراسات والبحوث – كان ضمن ملفات
خمتلفة ل���( )10دول عربية ،بعد ان كان
العراق له الريادة والصدارة يف موضوع
تصدير وإن��ت��اج التمور ،ت��راج��ع بشكل
يمر هبا البلد،
كبري؛ بسبب الظروف التي ّ
فام كان من العتبة احلسينية املقدسة ا ّ
ال ان

تنشئ مرشوعا كبريا حظي باهتامم املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة (الشيخ
الكربائي) ،ليكون مرشوعا فريدا من ِ
نوعه
عىل مستوى املنطقة والعراق ،لذا قامت
وزارة الثقافة والسياحة واآلث��ار باختيار
هذا املرشوع بعدِّ ه املرشوع الوطني االول
يف العراق إلدراجه عىل الئحة الرتاث غري
املادي االنساين.
عرب مدير مركز كرباء
ويف ختام املؤمتر ّ
للدراسات والبحوث عن الشكر اجلزيل
واالمتنان العظيم لسامحة املتويل الرشعي
للعتبة امل��ق��دس��ة وفضيلة األم���ني العام
والعاملني يف العتبة احلسينية املقدسة كافة
وع��رب عن شكره لألخوة واألخ��وات
كام ّ
الكرام يف وزارة الثقافة واآلثار والسياحة
وخص بالشكر للفاضلة (ايامن عبد الوهاب
ّ
الفعالة واملتميزة يف
العقييل) عىل مسامهتها ّ
انجاز امللف.
وذك���رت منظمة األم��م املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة (يونسكو) يف بيان هلا :إن
املنظمة وخال اجتامعها الرابع عرش املنعقد
يف بوغوتا عاصمة كولومبيا يف الفرتة املمتدة
بني  9و  14ديسمرب قررت إدراج عنرص
الضيافة وتوفري اخل��دم��ات خ��ال زي��ارة
األربعني ومزعة فدك يف القائمة التمثيلية
عىل الئحة ال��رتاث غري امل��ادي للبرشية.
وقد متت املصادقة عليه من خال اللجنة
املؤلفة من ممثيل(  ) 24دول��ة مسامهة يف
اتفاقية صون ال��رتاث الثقايف غري املادي
لسنة ( ،)2003التي تتمع مرة يف كل سنة
لرصد كل الرتاث االنساين يف العامل.
واجلدير بالذكر ان زي��ارة اربعينية اإلمام
احلسني (عليه السام) التي متر ذكراها
االليمة يف العرشين من صفر كل سنة،
وتعدّ من اكرب التجمعات البرشية يف العامل
التي ي��زوره��ا امل��اي��ني م��ن املؤمنني عىل
اختاف جنسياهتم ومذاهبهم ،وتقدّ م هلم
مجيع اخلدمات االنسانية جمان اًا.
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شعبة الطبع والتوزيع..
ّ
بأياد أمينة..
المتلقين
النتاج المعرفي والثقافي يصل
ُ
ٍ
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

ال يختلف اثنان على أن لإلعالم دورًا كبيرًا وهامًا في مختلف مجاالت الحياة ،السيما وانه العين الساهرة
لنقل االخبار والحقائق من خالل وسائله المختلفة (المرئية ،المسموعة والمطبوعة) واألخيرة تحتاج الى

كانت تعد وسيلة كالسيكية قديمة ،إال ّأنها ال تزال تحظى بمكانتها
خطوات عدة قبل وصولها للقارئ وإن
ْ

في المجال اإلعالمي.

ومن هذا الباب س ّلطنا الضوء عىل احدى
اه��م شعب قسم االع��ام التابع للعتبة
احلسينية املقدسة اال وهي شعبة الطبع
والتوزيع التي تأخذ عىل عاتقها توزيع
املطبوعات الصادرة عن األمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة بشكل اسبوعي
وش��ه��ري وف��ص��يل منتظم ،ب��ام يف ذلك
مسامهتها الفعالة يف طبع تلك املطبوعات
والقيام ببعض االمور االداري��ة اخلاصة،
وان الشعبة بشكل عام تنقسم اىل وحدتني
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مها (وحدة الطبع ووحدة التوزيع).
مسؤول شعبة الطبع والتوزيع حيدر وعد،
ّبني ّ
أن «شعبتهم تعدّ من الشعب الساندة
وتتكون من وحدتني رئيستني
املكملة،
أو
ّ
ّ
مه��ا (وح���دة الطبع ووح���دة ال��ت��وزي��ع)
وبالنسبة لوحدة الطبع هي مسؤولة عن
طباعة إص��دارات قسم اإلع��ام بصورة
رئيسة وكذلك طباعة بعض إص��دارات
األقسام واملراكز واملؤسسات التابعة للعتبة
املقدسة؛ ك��أن تكون ه��ذه اإلص���دارات

والكتيبات والكتب شهرية او فصلية
او تكون اص��دارات خاصة باالتفاق مع
دار ال��وارث للطباعة والنرش ،كام تكون
الوحدة مسؤولة عن إب��رام عقد سنوي
بالنسبة لإلصدارات الشهرية والفصلية
املسؤولة عن طباعتها لتحديد الكميات
واملواصفات لكل إصدار وحتديد الفرتة
خيص عمل وحدة
الزمنية للطباعة» .وفيام ّ
بأهنا « ُتعدّ وحدة مهمة
التوزيع ّ
يبني وعد ّ
ورئيسة فهناك توزيع داخيل لإلصدارات

حيدر وعد

يكون ضمن حدود حمافظة كرباء بشكل
خ��اص وداخ���ل اق��س��ام العتبة احلسينية
املقدسة بشكل مبارش حيث يصل إىل
رؤساء األقسام ومسؤويل العتبة املطهرة
ليكونوا عىل اطاع تام بام يدور من طباعة
إصدارات خمتلفة ،وتوزيعنا يشمل اجلوامع
واحلسينيات يف عموم حمافظات العراق
الوسطى واجلنوبية والشاملية ومجيع ما
يصدر من طباعة يف هذه الشعبة ّ
فإن هناك
نسبة بسيطة منه يكون للمبيعات عكس
التوزيع الذي يكون بنسبة كبرية ،والتوزيع
يكون وف��ق القوائم املرسلة من مكتب
االمني العام وعىل اثرها يتم ترتيب واعداد
هيكلية لتوزيع هذه االص��دارات بشكل
عادل» .ويكمل وعد حديثه« ،اهلدف من
عملنا هو رفد املجتمع باملعلومات الدينية

عرب هذه املجات والكتيبات ناهيك عن
ما تتضمنه املجات الفصلية املخصصة
ب��األدب واللغة والنهج والعوائل مثل
جم��ل��ة أرست��ن��ا ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ح��ل بعض
مشاكل االرسة كالطاق وتقوية األوارص
األرسية بني أفراد العائلة وهناك جملة بحثية
هي جملة صدى القرآن الغنية بالبحوث
وامل��ص��ادر الدينية املعتمدة ،وق��د ملسنا
تفاع اً
ا اجيابي اًا عن مجيع تلك االصدارات
من داخل العراق وخارجه» .وال خيفي
وعد أن الظروف األخرية التي مرت هبا
الباد أحدثت تذبذب اًا واضح اًا بالنسبة
القراء،
لتوزيع اإلصدارات وتراجع أعداد ّ
قائ اً
ا« :كنا نوزع بشكل اسبوعي منتظم
ما يقارب ال� ( 1136جملة) عىل اجلوامع
واحلسينيات وبعد اح��داث ّ 2014
قل

عدد التوزيع حلدود ( 620جملة) أسبوعي اًا،
لكن حافظنا عىل العدد الذي يتم توزيعه يف
باقي املؤسسات والذي يصل ملا يقارب ال�
( 1220جملة) أسبوعي اًا».
ويلفت وعد إىل أن «ل��دى الشعبة خطة
عمل مستقبلية نطمح م��ن خ��اهل��ا أن
ي��ك��ون ت��وزي��ع مجيع إص����دارات العتبة
احلسينية املقدسة من اختصاصنا وبصورة
مركزية موحدة واهل��دف من ذلك تقليل
اجلهد والتكاليف ،ويكون عملنا خال
ال��زي��ارات املليونية مضاعفا من خال
رفد االقسام واملراكز واملؤسسات التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ب��اإلص��دارات
ودعم براجمهم التثقيفية والتوعوية التي تم
اطاقها من قبلهم خال تلك الزيارات
للمسامهة بجزء كبري من نجاحهم».
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اصدارات عديدة ومتنوعة

جملة صدى القرآن الفصلية وجملة احلفيظ
الشهرية اللتان تصدران عن قسم دار
القرآن الكريم ،جملة دواة اخلاصة باللغة
العربية التي تصدر عن شعبة دار اللغة
واالدب العريب التابعة لقسم النشطات
العامة ،جملة ارستنا الفصلية التي تصدر
عن مركز االرشاد االرسي ،وجملة قوارير
الشهرية التابعة لشعبة امل��رأة والطفولة،
وجملة الروضة احلسينية التي تصدر عن
مركز اإلعام الدويل بام يف ذلك املفكرة
والتقويم السنوي وكذلك جمات النهضة
احلسينية التي تصدر بعدة لغات والتابعة
للشعبة نفسها ،فض اً
ا عن جمات أخر».

وحت��دث مسؤول وح��دة التوزيع رياض
حسني احللو ملجلة «االح��رار» قائ اً
ا :ان
«العمل الذي تقوم به وحدة الطبع يتضمن
استام االص��دارات اجلاهزة للطبع من
قبل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
واالق��س��ام وامل��راك��ز التابعة هل��ا وبينها
(املجات التي تصدر عن شعبة النرش
التابعة لقسم االعام وهي جملة االحرار
االسبوعية وجملة املوقف الشهرية واصدار
اكثر من  160مرشوعا تابعا للشعبة نفسها
وكذلك بعض الكتب الدينية والفكرية
والعقائدية ،وجملة الوارث وبعض الكتب
الشهرية التي تصدر عن قسم الشؤون اعمال مختلفة وتوزيع بطريقتين
الفكرية والثقافية ،جملة صدى اخلطباء وعن طبيعة عمل وحدة التوزيع وماهي
الشهرية التي تصدر عن قسم اخلطابة ،االلية التي يعتمدون عليها يف طريقة توزيع

رياض حسين الحلو
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املطبوعات وماهي الطبقات املشمولة
بالتوزيع اجاب قائا :ان «وحدة التوزيع
تقوم باستام االص��دارات واملطبوعات
من وحدة الطبع بعد حصول املوافقات
االصولية من قبل االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة وبدورنا نتعامل مع دار
ال��وارث للطباعة والنرش والكمية املتفق
عليها وحتديد موعد االستام ،وبعد ذلك
يتم التوزيع حسب توجيهات سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
ومسؤول قسم االع��ام وايضا مسؤول
الشعبة ،ويكون التوزيع عىل طريقتني:
التوزيع الداخيل بشكل اسبوعي وحتديدا
كل يوم مخيس ،والتوزيع اخلارجي فيشمل
اغلب املحافظات العراقية».

ندوة لقسم تطوير الموارد البشرية
الجمعة
ناقشت استراتيجيات المرجعية في كتابة ُخطب ُ
نور الياسري ُ /سرى الجليحاوي

اقامت وحدة المنتديات في قسم تطوير الموارد البشرية وبالتعاون والتنسيق مع شعبة

الجمعة،
التدريب والتطوير النسوي الندوة الخاصة باستراتيجيات المرجعية في كتابة ُخطب ُ

حضرها منتسبات االقسام النسوية في العتبة الحسينية المقدسة في قاعة خاتم االنبياء
(صلى اهلل عليه وآله وسلم).

وح���ارض يف ال��ن��دوة اإلع��ام��ي جسام
السعيدي واوضح من خاهلا اسرتاتيجيات
املرجعية يف كتابة ُخطب ُ
اجلمعة والبيانات
الصادرة عنها ،مبينا «ان خطاب املرجعية
الدينية ال يأيت من انفعاالت احلدث؛ بل
يراعي احلدث ولكنها ليست انفعالية ،فهي
هلا برناجمها اخلاص يف كتابتها ُ
للخطب،
فخطاب املرجعية م��ن حيث املضمون
يمثل وجهة نظر وعمقا وتارخيا حلضارة
ومؤسسة عمرها يقارب الف ومائتي سنة،
فاملعرفة عندها تراكمية وعندما يرشع يف
كتابة ُ
اخلطبة فإن املرجع يستحر كل هذا

الرتاكم املعريف والتارخيي واحلضاري يف
كتابته هلا ،باإلضافة اىل املطلب الرشعي».
واردف «ان ُخطب املرجعية ال يمكن
ان تفهم بمعزل عن ما قبلها وما بعدها
من ُ
اخلطب ،وعىل سبيل املثال قبل اربع
سنوات تقريب اًا تكلمت املرجعية يف احدى
ُخطبها عن االح��داث التي يمر هبا البلد
اليوم والتي ع� ّ�ربت عنها بانتصار ارادة
الشعب ال��ع��راق��ي يف معركة االص��اح
واقامة احلكم الرشيد وختليص البلد من
جماميع الفاسدين الذين جعلوا العراق
منهب اًا ومسلب اًا لنزواهتم واطامعهم».

واشار السعيدي اىل «ان املصادر املوثوقة
والرسمية للمرجعية الدينية املتمثلة
ب��س��امح��ة ال��س��ي��د السيستاين (دام ظله
ال��وارف) هي ثاثة مصادر فقط ،وهي:
ُخطب ي��وم ُ
اجلمعة واملوقع االلكرتوين
ا لر سمي ( )w w w . s i s t a n i . o r g
والبيانات املقروءة الصادرة من مكتبه،
والتي من خاهلا نستطيع ان نأخذ املعلومة
ويروج
الصحيحة واملوثوقة ،اما ما ينرش
ّ
من غري هذه املصادر فهو عا ٌ ِر عن الصحة،
وان املرجعية ال متتلك اي حساب رسمي
تابع هلا عىل مواقع التواصل االجتامعي».
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االدبية

سير العلماء

السيد حسين بن مكي العاملي
()1397 1326
هو حسني بن حممود بن إبراهيم بن يوسف،
وينتهي نسبه إىل اإلمام زين العابدين ابن
اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب.
أوالده  :السيد عيل حسني مكي ،وقد قام
مقام والده يف الشام  ،الدكتور السيد حممد
كاظم مكي ،مفتش تربوي ،كاتب وباحث
وحمقق.
املهندس السيد مهدي مكي ،املهندس
السيد هادي مكي.
ولد املرتجم له سنة  1326ه� ،املوافق سنة
1908م ،نشأ يف بلدة حبوش العاملية،
التابعة لقضاء النبطية ،فأهنى فيها املراحل
اإلبتدائية من الدراسة األساسية ،ثم هاجر
إىل النجف األرشف سنة 1350ه� املوافق
1931م
كعادة طاب العلوم الدينية يف النجف،
تابع دراسته احلوزوية بكل مراحلها من
السطوح إىل السطوح العليا ثم البحث
اخلارج وأبرز أساتذته يف السطوح العالية:
الشيخ خ��ر اجل��ي��اوي :درس عليه
الرسائل ،السيد حممود املرعيش :درس
يف األصو،الشيخ حيد ناجي :درس عليه
��م عليه كتاب
يف الفقه واألص���ول ،وأت� ّ
املكاسب.
يف بحوث اخل���ارج م��ن اساتذته السيد
حسني احلاممي ،الشيخ حممد عيل اخلراساين
الكاظمي :صاحب كتاب فوائد األصول،
السيد حمسن احلكيم :وهو عمدة أساتذته،
حيث الزم درس��ه أم��داً ا طوي اً
ا من سنة
1358ه� إىل حني إقامته يف الشام ،وكان
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خاصا يضم باإلضافة إليه
درسا اً
ير عليه اً
السيد يوسف احلكيم ،والشيخ حممد تقي
الفقيه العاميل ،والسيد حممد عيل احلكيم،
والشيخ حسني معتوق العاميل.
تلمذ عىل يده جمموعة من االعام الذين
يشار هلم بالبنان منهم الشيخ أحد الوائيل،
الشيخ سليامن اليحفويف
ما قيل عنه
أجازه السيد حمسن احلكيم سنة 1373ه�،
هو والشيخ حممد تقي الفقيه ،فصدرت منه
ونص كلتا اإلجازتني واحد،
اإلجازة هلام ،هُّ
ومما جاء فيها ...(( :فإنه أيده اهلل وسدده
قد بذل جهده يف حتصيل العلوم الدينية،
مكبا عىل
 ...واستفاد من إفاداهتم ومل يزل اًّ
الدرس والتدريس والتأليف والتصنيف،
والتتبع واالستقراء ،مواظ اًبا عىل الطاعات

جمداً ا يف حتصيل امللكات احلميدة حتى حاز
عىل ملكتي العدالة واالجتهاد ،وحصلت
له ملكة استنباط األحكام الرشعية من
أدلتها التفصيلية ... ،فهو فاضل حمقق،
وعامل مدقق ،وجمتهد مطلق ،يرجع إليه يف
األمور احلسبية وفصل اخلصومات وحل
املشكات ،وقد عرفنا ذلك كله باملعارشة
يف جملس الدرس واملذاكرة))...
نشاطه يف العراق
اهتم برعاية العامليني ،فتوىل التدريس
أسس هلذه
والتوجيه وتف ّقد الطلبة ،وقد ّ
الغاية جمالس للمباحثة حيث تطرح املسائل
العملية ،وذلك يف منزله ومنزل الشيخ حممد
تقي الفقيه ومنزل الشيخ حسني معتوق
يومي اخلميس واجلمعة .وقد أنتجت فيام
بعد بمساعيهم إىل تأسيس وإنشاء مدرسة
للعامليني ألول مرة يف النجف األرشف،
وسميت باملدرسة اللبنانية وال تزال قائمة
حتى اآلن.
التبليغ يف العراق
أوفده السيد حمسن احلكيم سنة 1947م إىل
بلدة الصويرة ،وهي مركز قضاء يف حمافظة
الكوت ،للقيام برعاية املؤمنني وإرشادهم
وتعليمهم وإقامة صاة اجلمعة ،والعناية
بأمورهم االجتامعية ،فبقي فيها إىل سنة
1952م حيث انتقل إىل الشام.
بعد رح��ي��ل السيد حمسن األم���ني سنة
1952م ،انتقل السيد حسني مكي إىل
مرجعا
الشام بطلب من أهلها ،فكان
اً
للطائفة الشيعية ،واستقر هنائيا فيها من

سنة 1963م تقري اًبا ،إىل أن وافاه األجل.
وقام مقامه نجله السيد عيل حسني مكي.
إنجازاته
أنشأ مسجداً ا يف حي األمني الذي يقيم فيه،
وهو أول مسجد أقيم للطائفة الشيعية يف
دمشق يف العرص احلديث ،واهتم بإعادة
تعمري مشهد اإلم���ام احلسني يف حلب
حتى أكمله ،وساهم يف بناء املساجد ودور
العبادة واملدارس يف املناطق السورية ،هذا
باملؤسسات
مضا اًفا إىل الرعاية والعناية
ّ
الدينية والثقافية املوجودة.
مؤلفاته
�در
ول��ه ع��دّ ة كتب مطبوعة ،حاشية ال� ّ
الثمني  :وكتاب ال��در الثمني هو رسالة
عملية للسيد حمسن األمني ،أضاف إليها
التعليقات واحلوايش لتطابق فتاوى املرجع
حمسن احلكيم .مصباح الداعي  -جزآن
 :يف األدعية وال��زي��ارات .الطبعة األوىل
سنة  ،1955وأعيدت طباعته بعد ذلك
أكثر من م��رة .العصمة ،ق��ول عيل (ع)
دليل رشع��ي :.كتاب بالقطع الصغري،
فرغ املؤلف من تسويده سنة 1378ه���،

يبحث فيه عن تعريف العصمة والدليل
عليها ،ب��اإلض��اف��ة إىل اإلس��ت��دالل عىل
أن أق��وال اإلم��ام عيل دليل رشع��ي قائم
بذاته ،طبعت الطبعة الثانية سنة 1414ه�
خمترص منهاج الصاحلني :عىل شكل سؤال
وجواب ،اخترص فيه رسالة السيد حمسن
احلكيم إجابة لرغبة أستاذه احلكيم .منهاج
الصاحلني :رسالة السيد حمسن احلكيم،
عرضها بطريقة السؤال واجلواب ،إجابة
لرغبة أستاذه احلكيم .املتعة يف اإلسام:
بحث فقهي استداليل  -بالقطع الصغري،
ص��درت الطبعة األوىل سنة 1960ه���،
والثانية سنة  ،1974عقيدة الشيعة يف
اإلمام الصادق
قواعد استنباط األح��ك��ام :يف األص��ول
اللفظية ،وخامتة يف امل��ازم��ات العقلية
 طبع الطبعة األوىل سنة  1391ه�املوافق 1972م ،سبيل الرشاد :يف رشح
اإلج��ارة واملضاربة والرشكة من كتاب
العروة الوثقى .طبع سنة 1394ه� منهاج
الصاحلني :رسالة عملية تقع يف جزئني
(معامات و ع��ب��ادات)  -وخرجا من

املطبعة يف سنة .1967
مناسك احل��ج :وخ��رج من املطبعة يف
السنة التي تويف فيها.
الكتب املخطوطة
ه��ي ع��دة كتب يف األص���ول ،والفقه يف
خمتلف األبواب من العبادات واملعامات،
وكذلك يف الفلسفة.
خ��رج منها :اإلس��ام والتناسخ :تقديم
وحتقيق نجله الدكتور حممد كاظم مكي،
طبع سنة 1991م ،سبيل الرشاد :يف رشح
الزكاة واخلمس من كتاب العروة الوثقى
(معد للطبع يصدر قريبا)
وفاته ومدفنه
تويف يوم االثنني  11ذي احلجة 1397ه�،
وشيع
املوافق  21ترشين األول ّ ،1977
جثامنه يف اليوم التايل من مسجد اإلمام
عيل بن أيب طالب الواقع قرب منزله ،إىل
مقام السيدة زينب ودفن يف غرفة عىل يمني
الداخل إىل الصحن من جهة الغرب ،فكان
هو والسيد حمسن األمني يف غرفة واحدة.
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حديقة الكتب

سينية والمهدو ّية..
الح
ُ
ّ
القضيتان العظيمتان عالميًا
ّ
حداثوي
علمي
الشيخ نزيه محيي الدين يبحث موضوع «القضية المهدو ّية» وفق طرح
ّ
ّ

قراءة /علي الشاهر

أن طالعنا في العدد الس���ابق ،ما كتبه (الشيخ نزيه
بعد ْ
المهدوية)
محيي الدين) في كتابه (الحداثوية والقضية
ّ
حول الغيبة ودراس���تها علمي���ًا وفيزيائيًا ،وثبتت علميًا
ّأنه���ا ظاهرة طبيعية ّ
محققة ،وبالتالي فإن غيبة اإلمام
المه���دي المنتظ���ر (عليه الس���الم) إلى جان���ب اإليمان
يتطرق محيي
ف���إن غيبته تصح علميًا،
بغيبته وظهوره ّ
ّ

2

الدين إلى موضوع آخر ومهم ،وهو (الغيبات الموازية).

ويعني امل��ؤل��ف هب��ا اخ���رتاع أصحاب
ال��ب��اط��ل غ��ي��ب��اب أخ����رى ألش��خ��اص
قصة
آخرين غري اإلمام املعصوم ،كام يف ّ
غيبة حممد ابن احلنفية بعد وفاته لدى
الكيسانيني ،خصوص اًا كام يقول املؤلف
بأن فكرة اإلمام املهدي (عليه السام)
ّ
متمكنة ج���د اًا من
وغيبته أصبحت
الشعور اإلسامي ،ناهيك عن حماولة
األم��وي��ني والعباسيني خلق شخصية
موازية لفكرة اإلمام املهدي ،من خال
ابتداع شخصيات تدعي املهدوية ،أو
تسمية أبنائهم باسم (املهدي) ألغراض
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سياسية مستقبلية يستطيعون هبا التأثري
عىل املسلمني.
وبام خيص قضية غيبة ابن احلنفية التي
يبني املؤلف:
اختلقها الكيسانيونّ ،
أن��ه «ل��و ك��ان اخرتاعهم غري مقبول يف
أص��ل ال��ق��ص��ة ،لقيل هل��م ب��أن فعلهم
بدعة ،ولثارت عليهم املنتديات الثقافية
اإلسامية التي الشك يف إخاصها أو
تلك التي ال شك يف استغاهلا ملثل هذا
احلدث ألسباب سياسية ،ولكن النقاش
رد
كان معهم حول ثبوت الوفاة ،وهو ٌّ
ألي كان ،ونرى
عميل عىل ادعاء الغيبة ّ

مث اً
ا ان السيد احلمريي كان قد رجع عن
إيامنه بمقولة غيبة ابن احلنفية؛ لثبوت علم
وصحة االمام الصادق (عليه السام)،
ّ
وق��د سأله فتى أن يكون هو الغائب،
وإن الغائب سيكون السادس من ولده
وهو حممد بن احلسن (عليهام السام)،
وهذا طريق ٍ
حممد ابن
ثان ،للر ّد عىل غيبة ّ
احلنفية ،وهو يعتمد اخلرب بعدم كونه هو
العامل».
املصداق ،من قبل ِ
كام ويلفت املؤلف إىل أن «هذا املوضوع،
وهب���ذا الشكل م��ن ال��رتك��ي��ز ،يف ذهن
املسلمني ،مل يكن بدون جذور وأسس

فكرية ونصوص أساسية ،تساعد عىل
تب ّني ت��أوي��ات صحيحة ،أو أخ��رى
مزورة ،بل كان بنصوص ثابتة عن رسول
ّ
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) إىل درجة اعترب
فيها أن حديث املهدي (عليه السام) من
املتواتر ،بل اعتربه السلفيون � وهم أشد
أعداء املهدي والنظرية املهدوي � أنّه من
رضورات الدين ،وإنكاره إنكار للدين».
ث� ّ�م أن فكرة (امل��ه��دي) املنقذ للبرشية،
الذي سيظهر فجأة بعد خفاء واستتار،
هي فكرة سابقة لدين اإلسام ،وقامت
عليها ديانات ُ
وز ّيد فيها ،و ُن ّقص ،كام زيد
فيها ونقص يف اإلسام ،فهي فكرة عاملية
نبع منها.
بالنسبة للديانات الساموية ،وما َ
ويقول املؤلف :إن «الديانات األخرى
حت��دّ ث��ت ع��ن الغيبة ،وب� ّ��رشت برجعة
ّ
ولعل أول ما يمكن
الغائب ،مدّ ة طويلة،
أن نشري إليه هو ما أثري واشتهر من غيب
النبي إدري��س (عليه السام) ،والتبرش
برجعته ،بعدّ ه أول األنبياء الذين ثبتوا
قواعد النبوة بني البرش ،وقد اعرتف بذلك
اب أرادوا أن يسئوا إىل فكرة الغيبة
ك ّت ٌ
والرجعة ،فأثبتوا أهن��ا كانت لديانات

سابقة ،ونسبوها � أو اً
ال � إىل هرمس وهو
إدري��س (عليه السام) نفسه ،فجاءت
القضية عىل العكس مما يريدون ،وهي
أن هذه الفكرة ثابتة يف الديانات فكرة
ووقوع اًا ،وهذا من أعجب استدالالت
ّ
يستدل بام يثبت
الظلم والضال ،حيث
الفكرة ،ع��ىل كوهنا غ��ري ثابتة ،وذل��ك
انطاق اًا من املغالطة التالية :إن أية فكرة
تنسب ملن ال نحب ،إذا وجدنا هلا قو اً
ال
يف السابقني ،فهي مأخوذة عنهم وهي
ضال مبني ،باعتبار أن الديانات السابقة
باتت منسوخة ،فيمكن أن نقول :إن
الفكرة نفسها أصبحت ضا ّلة وباطلة،
وه��ذه مغالطة ،ال يمكن إدراج��ه��ا يف
وبينة
املغالطات الصعبة؛ ألهنا مكشوفةّ ،
البطان ،فليس كل ما كان من الديانات
 ،ح ّتى لو مل
السابقة باطا
يرد له ذكر ،والثانية أن اإلسام يف األعم
األغلب منه واف��ق الديانات السابقة،
فلامذا يظن أن القول املوجود يف الديانات
السابقة باطل؟ وأخري اًا ،فإن هذه األقوال
التي ال يستسيغها البعض ،ملا فيها من
تدعيم ألفكار ال يؤمن هبا ويعادهيا مل

تكن وليدة الديانات يف احلقيقة ،وإنام هي
وليدة نصوص نبوية ،وقرآنية ثابتة ،فإن
فكرة الرجعة � التي ينكروهنا أشد اإلنكار
� ورد وقوعها ،فض اً
ا عن إمكاهنا يف
القرآن الكريم ،يف أكثر من سبعة مواضع،
وكذا الوالية ،واإلمامة والعصمة ونرصة
اهلل والعلم اللدين ،فك ّلها واردة يف القرآن
الكريم ،بشكل رصيح وليس تلميح اًا».
ويستمر املؤلف يف رسده عن وقائع الغيبة
ومقارنتها مع أح��داث مشاهبة حصلت
قدي اًام مع األنبياء ،بينهم غيبة نوح (عليه
السام) يف بعد الطوفان وانعزاله عن
املجتمع ومقارنتها مع ما ورد يف ملحمة
(جلجامش) التي ذكرت شخص اًا غائب اًا يف
بحرية بعيدة باسم (أوتنابشتم) وربام هو
تطرق املؤلف إىل
نوح (عليه السام) ،ثم ّ
أنبياء آخرين بينهم نبي اهلل إلياس (عليه
السام) ،يف طرح إلثبات وقوع الغيبة
وإمكانية حصوهلا طبيعي اًا وألشخاص
عىل األرض.
ويف الفصل الثاين من الكتاب( ،البشارة
باإلمام املهدي) ،يبني املؤلف أنه ليس من
املعيب أن نسأل فنقول :إذا كانت قضية
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اإلمام املهدي (عليه السام) ّ
تشكل حمور اًا
قرآني اًا ،وإشكالية كبرية ،فهل ورد هلذه
اإلشكالية ذكر يف الرتاث الفكري الديني،
سواء أكان ذلك قبل اإلسام أم بعده؟
وجييب :احلقيقة ،إن قضية اإلمام املهدي
(عليه السام) قضية مس ّلم هبا ،متسامل
عليها عند اجلميع ،حتى عند من ينفي
املهدي (عليه ال��س��ام) من ال��وج��ود أو
التعيني ،غاية ما يف األم��ر أهن��م يفهمون
كلمة (سيظهر) عىل ّأهنا (سيولد) وهذا من
أعجب ما ياقيه اخلداع الفكري البرشي.
إن عرشات أو مئات الروايات التي وردت
عن رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه) ال
توجد فيها رواية واحدة تقول أنه (سيولد)
يف آخر الزمان ،ليمأل األرض عد اً
ال ،وإنام
مجيعها يقول :إنه (يظهر يف آخر الزمان)،
واللغة العربية ترى بكل وضوح أن الظهور
إنام يكون بعد خفاء ،بينام الوالدة تكون بعد
أن مل يكن اإلنسان موجود اًا.
كام ويشري املؤلف إىل أنه ما دام القائل يرى
أن روايات املهدي � إمجا اً
ال � من املتواترات،
فمن أين له سيناريو ال��والدة الغامض؟
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فهو إما أن يؤمن بصحة أحاديث املهدي،
وكثرهتا ،وعليه أن يؤمن بالظهور بعد
اخلفاء ،كام هو نص األحاديث ،أو يؤمن
بأن هذه األحاديث كلها ضعيفة مطروحة،
فليس ل��ه أن ي��ؤم��ن باملهدي م��ن أصل
املوضوع ،أو يستدل بأنه سيولد ،وليس
له أن يقول :إن أحاديث املهدي متواترة،
ومن رضورات الدين ،كام هو إيامهنم بأهنا
من ال��رورات ،فالقضية ال تتجزأ؛ ّ
ألن
النصوص التي وصفت بالصحة والتواتر،
هي نصوص رصية بأنه سيظهر وليس
سيولد».
ويقول املؤلف برصاحة كبرية« :نحن أمام
حركة هامية للفكر ،تثبت املهدي بقوة
من جهة إثبات النصوص ،وتنفيه بقوة
ليتحول املهدي
من جهة حتوير النص،
ّ
ٍ
(خمتف) إىل (غري مولود) ،وأصل هذه
من
اخلدعة هو حتويل مفهوم (الظهور) إىل
مفهوم (الوالدة)».
أم��ا عىل مستوى البشارة ،وحت��دي��د اًا عند
األدي��ان الساموية ،يبني املؤلف أن مسألة
البشارة بمصلح كبري عظيم «كانت هي

أس��اس الرشعية لدعوى السيد املسيح
(عليه السام) ،كام يقول النصارى ،وكانت
أفعال املسيح مؤيدة هلذه البشارة باملقدس
(مسيا)
اآليت من قبل الرب ،الذي اسمه:
ّ
يف زم��ن السيد املسيح (عليه السام)،
بينام املسلمون يقولون :إن املسيح (عليه
السام) مؤيد من اهلل منذ والدته باملعجز
اخلارق ،وليس بأفعاله بعد أن كرب ،فكان
هو بذاته بشارة ،وال يتاج إىل االستدالل
بالبشارة ،فإن من ينطقه اهلل يف طفولته ب� هبذا
الشكل � وجريان أفعال غريبة عىل يديه ،له
داللة عىل اخلصوصية التكوينية والدعوى
املنفردة التي حتمل دليلها بنفسها ،فلهذا ال
يعتقد املسلمون أن أساس التصديق بالنبي
عيسى هو البشارات املؤيدة بالنعمة أو
الكرامة ،كام يقول املسيحيون ،ولذلك فهم
(مسيا)
يرون أن تطبيق املسيحيني ،كلمة
ّ
عىل املسيح (عليه ال��س��ام) فيها الكثري
من املجازفة العلمية ،بحسب صيغتهم،
لعرض رسالة النبي عيسى منذ طفولته».

من إصدارات
«مركز إحياء التراث الثقافي والديني»
التابع للعتبة الحسينية المقدسة

لمحات من حياة
الشيخ محمد الشبيبي
حمد القابجي

()1
كتاب «ضوابط األصول» للسيد حممد ابراهيم حممد باقر
القزويني احلائري املتوىف عام  1262للهجرة وهو معروف
بصاحب «الدالئل» و»الضوابط» نسبة اىل هذا الكتاب.
والكتاب هو تقريرات درس األص��ول لرشيف العلامء
حتقيق آية اهلل السيد مهدي رجائي ،ويعد من أهم املصادر
العلمية يف جمال علم أصول الفقه اإلسامي.
()2
صدر حديث اًا ضمن سلسلة إحياء تراث العلامء املخطوط
كتاب (نتائج األفكار) تأليف السيد إبراهيم املوسوي
القزويني احلائري املعروف ب� (صاحب الضوابط) حتقيق
السيد مهدي الرجائي.
()3
صدر حديث اًا وضمن سلسلة تراث كرباء الثقايف املخطوط
كتاب (سيد الشهداء احلسني بن عيل) تأليف السيد عبد
اجلواد الكليدار (رحه اهلل).

يف فجر يوم من أيام 1954م ويف حملة العامرة /الثلمة  -قبالة مقام
اإلمام زين العابدين شاهدنا األمن يقتادون اخلطيب الكبري الشيخ
حممد الشبيبي اىل سياراهتم ،وطلب منهم ان يصيل صاة الفجر عىل
ارض الثلمة وأدى فريضة الصاة وأركبوه وذهبوا؟
اخلطيب املجاهد الشيخ حممد الشبيبي يسكن حملة العامرة يف زقاق
َ
(عكد بيت الزهريه) الذين يقيمون مأدبة عشاء يف يوم العارش
من عاشوراء ويف هذا الزقاق العديد من بيوتات رجال الدين
الساعدي وزاير دهام وآل اجلصاين وآل احليل وبيت السادة النوري
(الرشيقاين) والقريب من ازغر اخلباز يف رأس َ 4
عكود ..
الشيخ اجلريء املناهض للحكم آنذاك تم ترشيحه اىل املجلس النيايب
يف دورة 1954م وبام أنه ال يملك مبلغ التأمينات فقام املرجع الكبري
حممد حسني كاشف الغطاء بجمع املبلغ من املتربعني ،وكانت النتائج
متوقعة يف فوزه هو والدكتور خليل مرزه مجيل وعمدت السلطات
اىل اعتقاله وحماكمته يف الرمادي يف هتمة التشهري يف حقوق امللك!
وقبل اإلعتقال وكان الشيخ له جملس يف الكوفة أعده أهل الكوفة
فتنقلب اجلامهري اليها بالقرب من مقام ومرقد خدجية القريب اىل
مسجد الكوفة ورضيح الشهيد مسلم بن عقيل سفري احلسني اىل
الكوفة ،وكان املوكب مهيب اًا مجاهريي اًا عندما يتحرك بسياراته اىل
املجلس وبعده يصعد السيد كاظم القابجي يقرأ قصيدة الشاعر عبد
احلسني أبو شبع الوطنية واحلامسية ويعود املوكب اىل النجف هبيبته
ويرتجل الشبيبي إىل حيث بيته.
ّ
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تأريخ واحداث

الدخانية التي طار صيتها في اآلفاق..
المسألة
ّ

ُ
تفاصيل لمواقف تج ّلت فيها
قوة مراجع الشيعة
يقول الشيخ ذبيح اهلل حمايت يف كتابه مآثر
الكرباء يف تاريخ سامراء  :قد أ ّلف بعض
املتأخرين رسالة واسعة يف
الفضاء من
ّ
الفارسية  ،ورأيت
الدخانية باللغة
املسألة
ّ
ّ
ّ
نسخة منها خمطوطة عند العامة املريزا
بسامراء
حممد الطهراين
ّ
ّ
املهمة التي هلا
عبارهتا
بعض
إيراد
فأحببت
ّ
دخل يف املقصود  ،قال ما تعربيه :
كان األجانب يرسلون يف ّ
كل سنة عدّ ة
من أبنائهم إىل إي��ران فيدخلون أنفسهم
ّ
بكل حيلة ومكيدة ح ّتى
يف مكاسبهم
مهنة التجارة واخلياطة والعامرة والصياغة
وغريها  ،وكان األمر كذلك إىل أن سافر
السلطان نارص الدين شاه إىل لندن يف سنة
 1306فاستقبلوه يف موكب عظيم واحتفلوا
به وبذلوا جهدهم يف إكرامه واحرتامه
الائق به وهو غافل عن مقاصدهم وما
ثم احتفلوا به يف حمفل كبري
يريدون منه ّ ،
وقالوا له ّ :
إن امتياز التتن والتنباك نستدعيه
منكم مدّ ة مخسني سنة برشوط ومنها مثا
نرسل يف ّ
كل سنة مخس عرشة ألف لرية إىل
خزينتكم سواء ربحنا أو خرسنا  ،وهذا
املبلغ نؤ ّديه ك ّله يف مدّ ة مخسة أشهر.
جيب عىل أولياء احلكم يف مجيع باد إيران
التعهدات لنا ّ
وأن
إجبار الزارعني بإعطاء
ّ
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صالة الجماعة بامامة السيد المجدد
ّ
كل ما يزرعون من التتن والتنباك ال جيوز
هلم بيعه ورشاؤه وتضمينه ّإال بإذن صاحب
االمتياز  ،وليس ألحد إص��دار اإلج��ازة
بذلك ّإال من صاحب االمتياز وليس للبايع
واملشرتي أن يعامل بغري دفرت اإلجازة ومن
فعل ذلك فعليه املجازاة.
جيب عىل صاحب التتن والتنباك أن يس ّلم
ربع املنافع إىل اخلزانة وذل��ك بعد وضع
مجيع املخارج املتع ّلقة بذلك وللمأمورين
تفتيش الدفاتر يف رأس ّ
كل سنة.ورشوط
اخرى تنال من اقتصاد وهيبة ايران
ثم كتبوا وثيقة االمتياز صورتني وختمهام
ّ
السلطان نارص الدين شاه بخامته  ،وقيل
ذلك ك ّله غفلة عن حقيقة احلال أو عدم

علمه باملآل.
ث��م رج��ع السلطان إىل عاصمة ملكه
ّ
ط��ه��ران وج���اءت م��ن لندن هيئة تعرف
الكمبانية واشتغلوا برشاء األرايض
باسم
ّ
وبناء املخازن وإحضار املكائن واآلالت
واألدوات وانترش اخلرب يف اآلف��اق ونرش
ذلك يف اجلرائد وهتفوا بخطأ هذه املعاملة
فلم تزل ّ
كل يوم تكثر هذه الدواهي وقد فتح
األجانب املدارس لدعوة الناس إىل مذهب
ّ
املبرشين (الپرتستانت)
املسيح وجعلوا
مجة
يف مجيع املستشفيات ينفقون أم��واال ّ
ع��ىل ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني ويستخدمون
بنات اإلسام وفتياهنا  ،وصار املسلمون
وفرقوا أربعامئة
مقهورين حتت أيدهيم ّ ،

الشيخ ذبيح اهلل المحالتي
ّ
واحلكام ليوافقوهم
ألف تومان بني األمراء
يف تنفيذ مقاصدهم.
وابتاعوا قطعة أرض قرب حديقة اإليلخاين
بخمسة وأرب��ع��ني أل��ف أرشيف وأنفقوا
لعامرهتا مائة ومخسني ألف لرية وجعلوها
مسورة بسور رفيع حصني ونصبوا عىل
ّ
أبراجها مدافع
ثم ّ
إن أصحاب االمتياز أرسلوا هيئة إىل
ّ
ّ
احلجة
مة
العا
بذلك
فأخرب
آذربيجان
ّ
امل��ريزا ج��واد آقا فأمر بمنع دخ��ول اهليئة
وأنكر ذل��ك أش��دّ اإلنكار ف��آل األم��ر إىل
تأخري ذلك احلكم عن آذربيجان وكثرت
املراسات بني السلطان وبني هذا العامل
الغيور اإلسامي إىل أن قهر واضطهد
بالقوة القاهرة
ودخلت اهليئة آذربيجان
ّ
الرئيسية للبلدة
وأخ��ذوا يبتاعون النقاط
ّ
واألمكنة املعمورة وابتنوا فيها قصورا
شاهقة وأبنية فخمة  ،ف��زاد ذلك وحشة
ال��ن��اس وخوفهم ع��ىل اضمحال باد
إيران وسقوطها بيد األجانب با كلفة ،
فاستغاث الناس بعلامئهم واستدعوا منهم
املكاتبة إىل سلطاهنم واالحتجاج عليه وأن
يبينوا له مفاسد هذه املعاملة  ،ففعلوا غري
ّ

رس من
ّأهنم ما نالوا مرادهم  ،فكتبوا إىل ّ
التفصيلية واستغاثوا ك ّلهم
بالقصة
رأى
ّ
ّ
بآية اهلل املجدّ د  ،وكان قدس رسه من ّ
خطته
أن ال يتداخل فيام يتع ّلق بأمور اململكة
والسياسة.
ّ
فلام كثرت الشكوى من مجيع باد إيران
وتواترت الكتب من العلامء واألرشاف
التجار وتك ّلموا يف أط��راف
ومعاريف
ّ
القضية وأوضحوا مفاسد هذا االمتياز
ّ
أبرق آية اهلل املجدّ د يف التاسع عرش من ذي
احلجة سنة  1308إىل السلطان نارص الدين
ّ
مفصا إىل نائب السلطنة
وكتب كتابا
ّ
أوض��ح فيه ما جيب إيضاحه ورشح فيه
ما جيب رشحه  ،فأرسل السلطان جواب
املكتوب مع كامل التعظيم والتوقري يربر
عمله هذا ومن مجلة تربيراته ّ ،
إن إيران
حاهلا يف هذا اليوم ليس كحاهلا يف األمس
فيجب عىل سلطاهنا أن يفظ استقاهلا وهذا
يتم ّإال بإظهار املو ّدة مع الدول القو ّية.
ال ّ
وكذلك دفع الفاسد باألفسد أمر راجح.
فأرسل السلطان الكتاب إىل قنصله يف
رس من
بغداد وكتب له ب��أن يسافر إىل ّ
رأى حاما معه الكتاب ويبذل جهده يف

إرضاء اإلمام الشريازي  ،ففعل القنصل
فلم يقبل قدس رسه هذه املعاذير وأجاب
عن ّ
برقية
كل واحد منها وأبرق للسلطان ّ
ثانية وكتب كتابا ثانيا أدىل فيه برباهني
قاطعة أخطاء هذه املعاملة الفاسدة فكتب
يف آخر الكتاب  :إن عجزت الدولة عن
اجلواب فلسنا بعاجزين  ،وإن مل تقدر أن
ّ
فخل
تيب اخلصم وتطالب بحقوق امل ّلة
ثم يف خال ذلك صدر األمر
بيننا وبينه ّ ،
من رئيس أصحاب االمتياز بجمع التنباك
امل��وج��ود يف مجيع ممالك إي��ران ورشائ��ه.
فوقع التشاجر والتنازع يف القيمة ومقدار
حلجة أو لغرض
الثمن وما ا ّدخ��ره بعض ّ
آخر ح ّتى ّ
التجار كان له اثنا عرش
أن أحد ّ
ألف كيس من التنباك فجاء إليه أصحاب
االمتياز البتياع ذلك فلم يرض البايع بام
عينه صاحب االمتياز من الثمن فاستمهله
ّ
لغد ّ ،
فلام خرج أصحاب االمتياز من عنده
وصب
أخ��رج أكياس التنباك يف فضاء
ّ
عليه النفط وأحرقه مجيعه ّ ،
فلام أصبحوا
جاؤوا إليه وطالبوه باألكياس فقال  :بعته
بأغىل الثمن  ،فاستشاطوا غضبا وقالوا له
 :كيف بعته من غري إذن م ّنا؟ فذهب هبم
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ناصر الدين شاه
إىل ّ
تل رماد وقال  :بعته غرية للدين فافعلوا
اآلن ما شئتم.فكثر االضطراب بني الناس
الزراع وضاق األمر عىل
واشتدّ األمر عىل ّ
حلوهم من التكاليف
الرعية لكثرة ما ّ
ّ
الضارة لدينهم ودنياهم ّ ،
ّ
فلام رأى
ة
ق
الشا
ّ
العلامء يف أصبهان ّ
عمت الباد
البلية قد ّ
أن ّ
امتنعوا عن استعامل التنباك وبيعه ورشائه
فوافقهم أهل الدين وانترش اخلرب فهدّ دوهم
بإرسال املدافع إىل بيوهتم وختريب مساكنهم
غري ّ
أن العلامء مل يكرتثوا هبذه التهديدات
غرية للدين فآل أمرهم إىل النفي واإلخراج
رس
 ،فخرج بعضهم خفية وبعضه جهرا إىل ّ
من رأى واستغاثوا برئيس الشيعة اإلمام
املجدّ د رحه اهلل ّ ،
فلام رأى أنّه قد تفاقم
السيئة
األمر وانتهى األمر إىل هذه النتيجة ّ
التي ال يرىض اهلل ورسوله كتب مصدّ را
فتواه التي ّ
رن صداها يف العامل اإلسامي
نص تعريبها بعد
سيام يف إي��ران فكان ّ
ال ّ
البسملة « :اليوم استعامل التنباك والتتن
بأي نحو كان ومن استعمله كمن
حرام ّ
عجل اهلل فرجه»  ،فأرسل
حارب اإلمام ّ
صورة الفتوى إىل أكرب علامء طهران احلاج
حممد حسن اآلشتياين قدس رسه.
مريزا ّ
ويف أواخ��ر شهر ربيع الثاين سنة 1309
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أقام أصحاب االمتياز األجانب يف دائرة
الكمباين حفلة عظيمة اجتمع فيها خلق
عظيم من رجاهلم ونسائهم وحر القنصل
ال���رويس والقنصل األمل���اين والقنصل
اإلي��ط��ايل واألمريكي والقنصل الرتكي
وغريهم من القناصل واملأمورين واألمراء
ّ
اإليرانيني وكانت هذه
والتجار
واحلكام
ّ
ّ
احلفلة حفلة رسور ون��ش��اط لظفرهم
بمرادهم  ،وكانوا فرحني بانقضاء مدّ ة
االستمهال حسبوا ّأهنم من الغد يسيطرون
عىل املسلمني وينالون مرامهم.
ّ
فلام أصبح الناس يف غاية احلزن واالنكسار
سمع بعضهم من بعض ّ
أن اإلمام الشريازي
حرم استعامل التنباك والتتن وجعله يف حكم
ّ
احلجة بن احلسن عليه
اإلمام
مع
املحاربة
ّ
السام  ،فكادوا يطريون فرحا ورسورا
وجعلوا يسألون من أي��ن ج��اء ه��ذا النبأ
واإليرانيني ،
العظيم الذي فيه حياة إيران
ّ
حجة اإلسام اآلشتياين
فازدحوا عىل دار ّ
صحة اخلرب  ،وكان اآلشتياين
لكي يعرفوا ّ
مرت ّقبا هذه الفتوى غري ّ
تأخر
أن الربيد ّ
أسبوعا فأخذ أولياء األم��ر يعاقبون من
تك ّلم بحرمة االستعامل ويقولون  :هذا
من حيلكم ومل يصدر من اإلمام الشريازي

فتوى باحلرمة  ،فإذا بالربيد قد دخل دار
اآلشتياين وأعطاه صورة الفتوى فقرأها
اآلشتياين عىل عموم الناس  ،فلم تنقيض
ساعات ّإال واستنسخوا عنها مائة الف
نسخة وق��رأوه��ا عىل املنابر يف املساجد
وطبق
واملحافل  ،وما أمسى الناس ّإال ّ
البلد اخلرب وانترش يف البلدان والقرى التي
كانت من أعامل طهران  ،فأمرت احلكومة
بجمع النسخ وأخذها من أي��دي الناس
غري أنّه ما نالت مرامها وجعلت تسأل عن
نسخة األصل فد ّلت عىل اآلشتياين وكان
قدس رسه خيشى من إظهار نسخة األصل.
رس من
فاستعملت احلكومة األم��ر من ّ
رأى فأبرقوا ّ
للعامة املريزا حسني النوري
والشيخ احلاج آقا النوري وأمثاهلام فأجيبوا
بصحة صدور الفتوى من اإلمام الشريازي
ّ
فأيقنوا بصدق ص��دور احلكم  ،فأبرق
التجار والعلامء إىل مجيع ممالك إيران بذلك
ّ
وخضع الناس مجيعا للحكم وان��ق��ادوا
وامتثلوا مبتهجني مرسورين ّ ،
وك��ل من
كان عنده يشء من التنباك أحرقه وكرس
غليانه وشطبه.
ومن عجيب نفوذ هذا احلكم ّ
الفساق
أن ّ
املتجاهرين بالفسق الذين يفطرون شهر

ال��ص��ي��ام وي��رشب��ون اخل��م��ر امتنعوا عن
استعامل الدخان  ،فقيل هلم  :ما بالكم
ترشبون اخلمر وال ترشبون التنباك؟ قالوا
ّ :
إن رشب اخلمر له توبة وهذا ليس له توبة
 ،فمن استعمل التنباك فهو مثل من قتل
اإلم��ام عيل عليه السام وقاتل اإلم��ام ال
تقبل توبته.
ومن عجيب نفوذ هذا احلكم برسعة ّ
أن
أصحاب املقاهي كرسوا ّ
كل ما عندهم من
الغليان وإن كان من أغىل األثامن  ،وأبطل
أصحاب املعامل ّ
كل ما له تع ّلق بالغليان
والصباغ
والكواز
التجار
سواء يف ذلك ّ
ّ
ّ
وغريهم  ،وكرسوا ما عندهم يف املعامل ،
فبلغ األمر إىل ّ
أن رجا سأل بعض العلامء
وقال ّ :إين رششت التنباك بالشمس لييبس
وأريد اآلن مجعه فأجعله يف كيس وأخرجه
من داري فهل هذا استعامل أو ال  ،وأرسل
رجل رأس غليان إىل ّ
دكان ليصلحه قبل
وصول احلكم فبعد انتشار احلرمة ذهب
ليأخذ رأس الغليان ف��رأى ّ
أن األستاذ
يصلح ثقبته ما هو معدّ لرشب األفيون ور ّد
رأس الغليان كام كان ومل يصلحه  ،فقال له
الرجل  :هل جيوز رشب األفيون؟ قال  :ال
ولكن له توبة بخاف رشب الغليان الذي
ليس له توبة .ورأوا درويشا رشب الغليان
فأنكروا عليه حلف إنّه ليس بالتنباك إنّام هو
حشيشة فلم يقنعوا بذلك ح ّتى ق ّلبوا رأس
الغليان فرأوا أنّه قد صدق فرتكوه.
ومن عجيب نفوذ هذا احلكم الرشيف ّ
أن
خواتني حرم السلطان وجوارهيا كرسوا ما
كان عندهم من الغليان واستعفى السلطان
نارص الدين شاه خدّ امه عن هذا العمل
فعفا عنهم ّ
وخىل سبيلهم.

وم��ن عجيب نفوذ ه��ذا احلكم الرشيف
ّ
أن اليهود واملجوس وسائر الفرق الباطلة
وافقوا مجاعة املسلمني وقالوا  :هذا حكم
حمرتم جيب اتّباعه وال جيوز التخ ّلف عنه
فمن خت ّلف عنه فبعيد عن الرشف  ،وال
يد ّلنا التاريخ منذ خلق اهلل الدنيا عىل ّ
أن
حكام نفذ برسعة يف مجيع طبقات الناس
كبريا ك��ان أو صغريا  ،رج��اال أو نساء ،
مؤمنا أو منافقا  ،مسلام أو كافرا  ،عاليا
كان أو دانيا مثل هذا احلكم  ،فانترش يف
العامل اإلسامي وامتنع املسلمون عن رشبه
برسعة بالطوع والرغبة  ،ويرون ذلك فخرا
ألنفسهم  ،وقد د ّلنا التاريخ من أحوال
األنبياء عليهم السام ّأهن��م بعد سنني
وحتملهم
متطاولة من تبليغهم أحكام اهلل
ّ
املذ ّلة واألذى يف ذلك يتبعهم رشذمة قليلة
وعظمة نفوذ هذا احلكم الرشيف بلغت
درجة ال يمكن وصفها ألنّا نرى بالعيان
ونسمع ب��اآلذان أ ّن��ه ق� ّ
�ل ما يوجد اتفاق
مجيع العلامء يف مجيع البلدان يف حكم يتع ّلق
باملصلحة العا ّمة وهذا احلكم الرشيف ملّا
صدر عن مصدره خضع له مجيع العلامء
واستقبلوه ّ
بكل ارتياح وقبول  ،وانقادوا

إليه ّ
بكل ابتهاج ورسور .ولعمري ّ
أن هذا
من النوادر الغريبة التي ّ
قل ما تتفق يف عرص
سيام
من العصور كام يد ّلنا سري التواريخ ال ّ
تواريخ العظامء املصلحني.
ثم ّ
إن أصحاب االمتياز أصبحوا حيارى
ّ
مبهوتني ّ
كأن عىل رؤوسهم الطري  ،فكتبوا
إىل لندن هبذا املضمون « :إ ّن��ه قد وقعت
داهية عظمى ال يد ّلنا التاريخ عىل مثلها
يف إي��ران وهي ّ
أن رشب التنباك واألنفية
التي كانت ع��ادهت��م استعامهلا يف الليل
وأهم لوازمهم بل كانوا يعدّ ونه
والنهار
ّ
من الواجبات يف بيوهتم تركوه ثباتا حني
وصلت إليهم فتوى رئيسهم باحلرمة ،
ومن حني صدور احلكم من رجل واحد
متعودين به منذ سنني
تركوا أعظم ما كانوا ّ
متطاولة من غري كره وال إجبار  ،وعا ّمة
املسلمني خضعوا لفتوى رئيسهم ح ّتى
اإليرانية  ،وصار استعامل
دوائر احلكومة
ّ
التنباك عندهم من أنكر املنكرات ومل يزالوا
يكرسون الشطب والغليان ويرمون بخزفه
وأخشابه إىل دائ��رة االمتياز» ومثل ذلك
كتب السفراء إىل ممالك أوربا.
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االدبية

جبل الصبر زينب B
ٌ
ج�����ب�����ل ول�����ك�����ن ل����ي���������س
�����س����خ����ر وج����ل����م����دُ
ٌ
�����ب وال�������ده�������ر ي����ح����ك����ي ج���ال���ه���ا
ه������ي زي������ن� ٌ
مب�����������س�����اب�����ه�����ا ن�����ح�����ك�����ي م�����������س�����ائ�����ب ام����ه����ا
ث�������ب� ُ
������ات ح������ي������در يف اخل�������ط�������وب ث���ب���ات���ه���ا
�����س����اغ����ت مب���وق���ف���ه���ا ال���ع���ظ���ي���م و����س���ره���ا
ك������م ������س�����اه�����دت حم�����ن����� ًا ع����ظ����ي����م���� ًا رزوؤه����������ا
راأت احل������م������اة جم������زري������ن ع����ل����ى ال������رى
وال������رح������ل م���ن���ه���وب���ا ع����ل����ى اأي����������دي ال����ع����دى
راأت ال�����ي�����ت�����ام�����ى ب�����ع�����د ف�����ق�����د ح���م���ات���ه���ا
ك��������م ح����������رة ذع�������������رت ل�����ف�����ق�����د ح����م����ات����ه����ا
و���������س��������روا ب������زي������ن ال�����ع�����اب�����دي�����ن م����ق����ي����د ًا
�����������س����������اروا ب������ه������ن ع������ل������ى ه������������زل امل�����ط�����ا
وق��������ف��������ت ت���������ق���������ارع ظ���������امل��������� ًا م�����ت�����ج�����ر ًا
��������ي ����س���م���ات���ة
ف������غ������دا ي����ع���� ّن����ف����ه����ا ال���������دع� ُّ
������ك
اأراأي������������������ت �����س����ن����ع اهلل ف�����ي�����ك واأه�������ل� ِ
را��������س�������خ
��������زم
وق�������ف�������ت ت�����ق�����اب�����ل�����ه ب���������ع�
ٍ
ٍ
ه�����������ذا ج������م������ي� ٌ
�����ل م���������ا راأي�����������������ت وان������ن������ي
����ف
ل� ِ
��������ك اهلل ي�������ا ب�����ن�����ت ال��������ه��������داة مب�����وق� ٍ
�������ارم وال����ف���������س����ائ����ل وال���ت���ق���ى
ت���ب���ق���ى امل��������ك�
ُ
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اياد هنين الياسري

��د
ج�����ب�����ل م�������ن ال�����������س�����ر اجل�����م�����ي�����ل م�������س���ي� ُّ
ل����ه����ا ال����ف����خ����ر ط�����وع����� ًا وامل��������ك�
�������ارم ت�����س��ج��دُ
ُ
وب�����������س�����ره�����ا هلل يف ال������������������رزءِ حت����م����دُ
ك����خ����ط����اب����ه اإذ يف امل�����ج�����ال�����������س ت�����رع�����دُ
�����ر ال��������زم��������ان ُي��������������ر ّد ُد
حل������ن������ ًا ب�������ه ث������غ� ُ
ه��������ي يف رزاي�����������اه�����������ا ت�������ق�������وم وت�����ق�����ع�����دُ
دوا
تو�س
حر ال�سعيد ّ
�سرعى على ِّ
�����م ت�����وق�����دُ
وال��������ن��������ار يف و�������س������ط امل������خ������ي� ِ
ب�������ن ال���������رواب���������ي يف ال�������ف�������اة ت�����������س�����ردوا
وال�������������س������وط يف ك������ف ال����ل����ئ����ي����م ُي����ع����رب����دُ
ع������ج������ب������ ًا ل�������ن�������ور اهلل ك������ي������ف ي����ق����ي����دُ
وال�����ن�����ا������س يف ق�������س���ر ال������دع������ي حت�������س���دوا
يف جم����ل���������س ف�����ي�����ه ال�����������س�����ال�����ة ت����ع����ق����دُ
اأراأي������������������ت �����س����ن����ع اهلل ف����ي����م����ن مت���������ردوا
ظ�����ل�����وا ج���������س����وم���� ًا يف ال�������ع�������راء ت�����ب�����ددوا
ق����������وال ً ب�����ل�����ي�����غ����� ًا ب�����ال�����ي�����ق�����ن ُم�����������س�����د ُد
هلل اأب��������ق��������ى م��������ا ح�����ي�����ي�����ت ������س�����اأح�����م�����دُ
������ر وال������ت������اري������خ ف������خ������ر ًا ي���خ���ل���دُ
ل������ه ال�������ده� ُ
ط������وع������ ًا ع����ل����ى اأع�������ت�������اب ب�����اب�����ك ت�������س���ج���دُ

ك بأحلى صفا ِت َ
أد ْم عل َينا رؤي َت َ
ك
ِ
�سيدي ،ذهبك الامع جبيني ،ودمك الطاهر �سقائقي ،ول�سريحك
حظوة ،وجدثك متاجيدي ،وقبتك ال�ساخمة �سم�س تخفق لها
جوانحي؛ ا�سمع حتتها اأنن الت�سرع واأقراأ ه�سي�س النور ،واأم�سغ
وا�سم طيب ترابك ..انحني ب�سمت وبي�سر ،واأم�سح
رواح عطرك
ّ
بنظرة �سوق على حنايا �سباك ،فتفزّ -الدمعة -با ا�ستئذان،
وتنت�سي روحي بال�سراعة والتو�سل ،كاأين اأتقدم نحوك؛ واأراك يف
اأحلى �سفاتك ،فما بن جدثك وف�ساء قبتك �سلطة فكاك رقبتي
من النار؛ والدعاء ممهور باالإجابة ..قد اأياأ�س يوما اأو اأحار غري
أتقرب واأ�سغي واأر ّو�س نف�سي على ع�سقك
اأين موؤمن باالنتظار ،وا ّ
كي اأنال ر�ساك ..فاأنا موؤمن عن اليقن مبا وعدتني به �سحف
االولياء وال�ساحلن..
�سيدي ،اأ�سعر اأنك ت�سمعني ،فاأطمئن باأنك غري بعيد عني ،ويف
كل خطواتي اأح�س�ست ان هناك �سوءا ينري يف الظام طريقي.
متتلكني الرهبة والفزع مرة ا ّ
أتعر فا ّ
أغطي كوابي�سي باالأنن،

ح��������ي��������درع��������اش��������ور

واأخ��رى متاأ ال�سعادة روحي واأتيقن اأن النور نورك يف طريقي
فمن يكون �سواك ينتزع االمل من منت روحي ،ومينحني هام�سا يف
ح�سرته ،وهام�سا يف كتاباتي ،وياأخذ بيدي ،ويغيثني حن يت�سظى
ك��ي��اين .م��ا ا�سعدين ح��ن اأعطيتني برهة يف حياتي وف�سحة
مبملكتك املقد�سة ،كاخلارج من الظلمة اىل النور ..يكفيني يا تاج
راأ�سي ،اأنك موجود يف قلبي ،يكفيني اأين موعود اأن اأكون بجوارك،
يكفيني اأن اراك دائما باأحلى �سفاتك يف دنياي ،اأما يف اأن القاك
يف يوم م�سهود باأبهى �سورك.
موالي ،انت ترى بف�سلك فقدَ كل �سيء وال اأنتظر اأن اربح �سيئ ًا
�سوى ر�ساك .يف اأي مكان اأبلغه ال اأ�ستاق اال ل�سواك؛ وال اأحب
حلظة بحياتي م�ست� ،سوى حلظة وج��ودي بن اأن��وار ه��واك ،ال
طيب يل بعد طيب ترابك م��والي هو �سفائي من همجية ظلم
علي روؤيتك
االن�سان ،فالرحلة رحلتك واالختيار اختيارك ،فاأد ْم ّ
باأحلى �سفاتك موالي.
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سالم عليـك أبـا ُ
الشهــداءِ
ٌ
ه��������������������ادي ال������رب������ي������ع������ي

�ام ع��ل��ي��������������ك اأب�����������ا ال��� ُ��س��ه��������������������������داءِ
���س���������������� ٌ
وع���ي�����������س���ى م�����س�����ى ح����ي� ُ
���ث ع����ر�����س ُ االإل�����������ه
اإذا ن���������������ال َ م�����������ا ن����������� َ
���ال يف م�����س�����������������������رع
واإن ����س�������������������ا َر ف��ي��ه�����������ا ب���ف�����������رع ٍ وح��ي�����������������د
غ�������اب ف�����������ي م�����س��ج��������ع ٍ يف ال�������س���م���اء
واإن
َ
وم��ن��������������ك اإل���ي������������� َ
َ
��ك ت�����س��ي���������� ُ�ر ال��ط��ف��������������وف
��م مت�����س�����������ي ل���ي�����������وم ِ اخل��ل��������������������ود
م���اح������������� ُ
��������س ال��ول��ي��������������������������د
ويف م��ث��ل��ه��������������ا �����س� َ
���اب راأ�� ُ
ٌ
��������رات ي��ف��ي���������������� ُ�س
ف�����������ف��ي ك�����������ل ِ اأر���������س ٍ ُف�
وف�����������ي ك���������������لِ اأر���������س ٍ ي���زي���������������دٌ ج��دي�����������������د
وك������������� ٌ
�اء
��ل ُي��ري��������������دُ ل��������ه��ا م����ا ي�����س������������������������������������� ُ
��ك ي��ع��ب���������� ُ�ر ُك����������������� َ
ووج��� ُه��������������������� ُ
��ل ال��ع�����س��������و ِر
�ام ع��ل��������������������ي� َ
�ك اأب���������������ا ال�����س��ه��������������������������داءِ
���س���������� ٌ
وق����د خ��ي������������� َ
�ط ف��ي��ه�����������ا ال��ك��ث��ي���������� ُ�ر ال��ك��ث��ي���������� ُ�ر
��اء ال��ب��������������ا ِد
ال�����������ى ال��ل�����������ه اأ���س��ك��������و ِدم����������������� َ
����س���ي�����������وف ٌ ع���ل���ى اأه���ل���ه���������������ا ُم�����س��������رع������������� ٌ
�ات
ك������وؤو�� ٌ�����س ب���اأح���ام���ه���������������ا ُم��رع������������������������������������� ٌ
�ات
وح��ق��������������������ل ٌ ي��ف��ي������������� ُ�س ب �اأ���س��������������واك���������������������� ِ�ه
��اء ال��ع�����س��������و ِر
ون���������������ح���نُ ع��ل��ي��ه��������������ا ِظ���م����������������� ُ
وي���اأك����������������� ُ
�اء
��ل م����ن حل � ِم��ن�����������������ا م����ن ي�����س���������������������� ُ
اأت�����������������ان��������ا ع��ل��ي��������ه��ا خ����ري� ُ
���ف احل��ي�����������������������������ا ِة
ن�����س��ي������������� ُ�ر ف��ن��������ط��وي ب���ه���ا ب��ل��ق��ع���������������������������������������������� ًا
اأغ��ث��ن��������������ا ع��ل��ي��ه�����������ا اأب�����������ا ال�����س�����������������������������������ه��داء
ول��ي������������� َ�س ل��������ه��ا م����ن ���س��ف��ي��������������ع ٍ ��ِ�س���������������� َ
�واك
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واأن��������������ت َ ك��ع��ي�����س��������������ى ب��ه��������������������ا ُت��ر َف������������������������� ُ�ع
واأن�����������������������تَ ع��ل�����������ى اأر���س��������������������ه ِ ت�����س��������������������ط� ُ�ع
ف�������اإنّ َ والدت���������������������������������������������� َ
�ك امل�����س�����������������������������ر ُع
ف��ف��ي���������������������������� َ
�ك ت�����س��اب��ك��������������������������ت االأف�����������������������������ر ُع
ف��ع��ي��������������ن ُ ال��زم��������������ان ِ ل�����������ك َ امل�����س��ج���������������� ُ�ع
وف�����������ي ُك��������������ل ِ اأر��������س ٍ ل��ه�����������������ا م��و� ِ��س���������������� ُ�ع
ي��ه��ي���������������� ُ�ب ب�اأ���س��ج��������ع��ه�����������������ا اأالأ���س��ج���������������������������������� ُ�ع
وف�����������ي م��ث��ل��ه��ا ت��ذه�����������������������������ل ُ امل�����������ر���س��������� ��ِ� ُ�ع
وظ���������������م���اأى ب�����س��ف������ّ��������ت���������������� ِ�ه � ُ��س������������������������������������� ّ�ر ُع
وف�����������ي ُك�����������ل ِ اأر�������س ٍ ي��������������������د ٌ ُت��ق��ط������������������� ُ�ع
وك�����������ل ٌ مب��ك��ي��������������������������������������������������ال�����������ه ِ ي�����������������ذر ُع
وف�����������ي ُك��������������ل ِ ف��ج��������������ر ٍ ل��������������ه ُ م�����ط��ل���������������� ُ�ع
مت��������������ادى ب �اأج�����س��������������ا ِدن�����������ا امل��ب��� َ��س������������������������������� ُ�ع
ون��������������زف ُ ال�����س��ح��ي�����������������������ة ِ ال ُي��ق��ط������������������������� ُ�ع
ف��م�����������ا ع��������������������ا َد ف��������������ي ق��و���س�����������ه��ا م��ن�����������������ز ُع
واأخ�������������������رى ع���ل���ى ن��ه������������������� ِ�ره��ا � ُّ��س������������ّ������������������� ّ�ر ُع
وك������������������� ٍا�� ٌ��س ب �اأح��������������زان�����������������������������ه ِ ُم��ت������������������� َ�ر ُع
وح��ق��������������������ل ٌ ال��������������ى ج��ن��ب���������������������������� ِ�ه ُمم��������������ر ُع
مت���������������������������� ّ�ر ُ ال��ع�����س��������������و ُر وال جن���������������������� َ�ز ُع
ون��ح��������������نُ ب�اأوه�����������������������������ام��ن�����������������ا ن�����س���������������� َب������������� ُ�ع
وذئ���������������� ُ�ب امل � ّن��ي�����������������������������������ة ِ ي�����س��ت��ط��ل���������������������������� ُ�ع
بلق������������������ع
ف��ي��ول��������������دُ ف�����������ي اف��ق��ه��������������ا
ُ
�ك ال��������������ى ر ّب َ
ف��م��ن���ّ���������������������������� َ
������ك امل��ف��������������������������������ز ُع
ف��م��ث��ل���������������� َ
ي���������سف�������ع
�ك ف�����������ي م��ث��ل�����������ه��ا
ُ

ُ
الفرق بين الضاد والظاء
هذا املو�سوع من املو�سوعات االإمائية املهمة يف لغتنا العربية ،
لكل دار�س ومتعلم  ،ويف اأي تخ�س�س كان يخطاأ الكثريون يف نطقها
ف�سا عن اخلطاأ يف الكتابة ؛ لذلك تعد م�سكلة ال�ساد والظاء من
امل�ساكل الكبرية يف اللغة العرب ّية  ،ومن املعلوم اأن لغتنا �سميت بلغة
نبي الرحمة
ال�ساد ؛ الأنها اللغة الوحيدة التي نقطت بها ،ويعد ّ
حممد بن عبد اهلل (�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ) اأف�سح من نطق
بال�ساد ،اإذ قال (:اأنا اأف�سح من نطق بال�ساد بيد اأين من قري�س) ،
وحتتفل البلدان العرب ّية بيوم ال�ساد الذي ي�سادف يف ِّ
كل �سنة يف
الثامن ع�سر من كانون االأول .
الفرق بالنطق بن �سوتي ال�ساد والظاء :
عند النطق بال�ساد ال يخرج الهواء اأو بتعبري اآخر خمرجها من
مما يلي االأ�سرا�س وخروجه من اجلانب
اإح��دى حافتي الل�سان ّ
االأي�سر اأكر من االأمين عل ًما اأنه ير�سم �سبي ًها بال�ساد  .اأما �سوت
الظاء فيخرج من مقدمة الل�سان مع اأط��راف الثنايا العليا قرب
اللثة وير�سم �سبيها بالظاء  .و�سوتا ال�ساد والظاء من اأ�سوات
االإطباق  ،ويق�سد ب�سفة االإطباق  :انطباق الل�سان على احلنك
االأعلى (�سقف الفم) عند النطق بهما .
اإذن هنا م�سكلتان يف هذا املو�سوع :
 م�سكلة النطق واأق�سد بها (خمرج النطق) . م�سكلة الكتابة .وو�سعت حلول لهذه امل�سكلة  ،فمنها :
ح�سرا ؛ الأنها قليلة ،واأقل
• حفظ الكلمات التي تكتب بالظاء
ً
ريا من الكلمات التي تكتب ال�ساد  ،عل ًما اأن ه��ذا احل��ل يعد
كث ً
�سامل لهذه امل�سكلة  ،اأو حفظ الكلمات التي كتبت الظاء لها معنى
مغاير اإذا كتبت ال�ساد .
• اأم��ا احل��ل االآخ��ر فيتمثل يف طريقة ا�ستعمال الكلمة فاذا

خضير هاشم الربيعي

ً
ا�ستعماال حقيق ًيا كتبت بال�ساد ،وان ا�ستعملت ا�ستعماال
ا�ستعملت
جماز ًيا كتبت بالظاء ،ومن ذلك :
اال�ستعمال احلقيقي
 -1فا�س النهر
فا�س معناه ازداد
اال�ستعمال املجازي
 -1فاظت روحه
فاظ معناه خرج
ّ -2
ع�س الذئب الولد
ال�س ْيءِ ِب ْ أَ
اك َع َلى َّ
اال ْم َ�س ُ
ّ
اال ْ�س َنانِ .
ع�س معناه هُ َو ِْ إ
ّ -2
عظه الدهر
ّ
عظ معناه ال�سدّ ة
ملحوظة  :هناك كلمات اإذا كتبت بال�ساد لها معنى مغاير عن
معناها اإذا كتبت بالظاء ،ومن ذلك ما ياأتي:
ح�س  /ح� ّ�ث ،احل�سي�س /اأ�سفل اجلبل ح� ّ
ّ
�ظ ن�سيب ،البي�س
للحيوانات جميعها ،البيظ للنمل فقط اأو معناه ماء الرجل .
�سل تاهّ /
ّ
ظل بقي� ،سن بخل /ظن �سك
املر�س العلة ،امل��رظ اجل��وع ال�سديد ،التقري�س �سناعة ال�سعر
التقريظ املديح ،ح�سر جاء /حظر منع ،حف�س األقى /حفظ املنع
الف�س التفرقة ،الفظ �سيئ ُ
ّ
من ّ
اخللق ،ال�سرير االأعمى/
ال�سياع،
حر ال�سيف /القي�س ِق�سر ُة
الظرير علم يهتدى به ،القيظ �سميم ّ
الياب�سةَ ،و ِق َ
ُ
فر ُخها اأَو َما ُوؤهَ ا كلُّه،
ال َب ْي�سة ال ُعلْيا
يلِ :ه َي ا َّل ِتي َخ َر َج ْ
ح�سن ال�سيء اجلميل
نظر نظر العن /ن�سر ُ
ال�س ْيءِ اإِ َىل َّ
�سفر َ�س ُّم َّ
ال�س ْيءِ َن ْ�س ًجا ،ومنه �سفائر ال�سعر /ظفر
الفوز.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد الشيخ (علي عبد الزهرة المالكي)

حوزوي بقلب أسد
قائ ٌد
ٌ
حيدر عاشور
حب اهلل في دمه منذ نعومة اظافره ،كان يتحدى كل فاسد وفاسق في البينة والتوجيه ،كأنه
يجري ُ

فيوجهها نح���و ما يحب ال على ما تحب..
ُخل���ق من بذرة االيم���ان التي تزرع في القلوب التي يحبها اهلل
ّ
فجرد روحه ونفس���ه وذاته من كل ملذات الحياة ليكون اس���ما صالحا في منطقته يشار اليه بالبنان
ّ
في الحكمة والموعظة الحس���نة مما جعله ينطلق من ارض العزيزية ليس���ير عشرين عاما في دربه
الطويل والموحش والممتلئ بالحيتان والمغامرات !
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حتى ارهق ركبتيه ونضب العرق من جبينه وهو يواصل دروسه
احلوزوية عىل يد كبار رجال العلم واملعرفة وأساتذة العلوم الدينية
يف النجف االرشف ..فأمتأل بعشق اهلل وحب جماورته يف عليائه.
بدأ يبحث عن طرق الوصول اىل اهلل بالكامل الذي يب اهلل فلم
جيد غري طريق الشهادة التي سار عليها سيد الشهداء ابو عبد اهلل
احلسني (عليه السام) ..فشكلت الشهادة مها أخرويا البد منه
فأمهيتها ظهرت عىل ماحمه يف كل جمالس الوعظ واإلرشاد فأبرص
الشهادة وكأهنا ّ
توشح له قبة السامء ،فحيثام ُيو ّيل وجهه يبرص نفسه
شهيدا ،فتوسمت حياته باملطاردة واالختفاء واملراقبة واالعتقال
من ازالم ووكاء النظام الصدامي الذي جعل الليل وسيلة لتن ّقله.
وحني ارشقت الشمس احلرة عىل العراق وبان ضياء العلامء يف كل
ارجاء الباد ،فتولدت رشارة احلقد من اخلارسين من منافع النظام
الفايش األوحد ،وظهر بصورة (داعش) يقتل ويرق كل طيب يف
ارض العراق..
مل يشعر الشيخ (عيل املالكي) بمثل هذه السعادة والفرصة الذهبية،
ان يكون مقاتا يف صفوف احلشد الشعبي املقدس ..فالتكفرييون
عاثوا باألرض والعباد فسادا وقتا ..فانطلق نحو الشهادة بقلب
قائد وروح اسد ويقني مؤمن .مل تغادره العلمية بل أضاف اليها
حب االرض والعراق اللذين طاملا اخذا منه عمرا من املطاردة
احلزبية ،فعاممته وعراقيته ظهرتا يف كل حمافل االرشاد واجلهاد،
كان بريئا جريئا ،مل يكن خيتلف عن اترابه احلوزويني ا ّ
ال بشدة
ايامنه باحلشد الشعبي ،وعشق انتامئه اىل لواء عيل االكرب «عليه
السام» القتايل أحد االلوية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة والذي
حجم (داعش) التكفريي وأرعب حقد العامل املنتظر حرق العراق
ّ
وعتباته املقدسة ..كان يف كل فرصة تسنح له خياطب من حوله:
كرستها خلدمة املذهب
 واين لسعيد وفخور بان حيايت كلها قد ّتوسم باملشقة
والعقيدة ،واين ال أخاف املوت فقد عشت عمرا ّ
والقريب جدا من املشنقة الصدامية .وإذا ما استشهدت من اجل
العراق واألرض واملقدسات والعقيدة ،سأعطي للمذهب كل
قطرة من دمي ايامنا وثقة .
كان ٌ
عيل مؤمنا أن عيون الشهادة وقفت له باملرصاد ختتلس اليه
النظر عرب قافلة القلوب الرحيمة التي ّ
شكلها من اجل النازحني من
املحافظات املغتصبة قرسا من ظلم (داعش) اإلجرامي .قام بنفسه

بإيوائهم ومساعدهتم وتك ّفل بتوفري الغذاء والسكن دون كلل او
ملل او تذ ّمر ،مستنكرا هلجة العنف والقتل لألطفال والشيوخ
والنساء من قبل ممارسات التكفرييني هلم ،فرشع بتشكيل موكب
لنقل املساعدات الغذائية واملابس اىل ابطال احلشد املرابطني
بالثغور ،يف كافة القطعات ،فموكب الشيخ عيل املالكي اصبح
علام يرفرف يف ساحات الوغى ومعروفا عىل صعيد العراق،
وكانت قرابني املوكب ّ
تزف اىل العايل املقتدر فرحة ،واملوكب ال
يتوقف عن مد اجلسور إليصال املساعدات واملؤن ،وشحذ اهلمم
تعرض له الدواعش ونصبوا
اىل اخلطوط االمامية للصد ،ولطاملا ّ
له كامئن ورضبوه بالقذائف والرشاشات الثقيلة.وهو يقول :ان
الشهادة هي احلب االزيل الذي تكابد ألجلها أرواحنا ال تأيت ا ّ
ال
ان يمنحها اهلل العظيم لنا.

سفير السواتر

لقد كان الشيخ املالكي قائدا ميدانيا يف غاية التواضع ِ
واحللم
والفضل ،واملجاهدون كانوا يستأنسون باألمان واالطمئنان
والقوة ،بابتسامته اللطيفة ونظرته املشعة نورا وحكمة ،فواكب
رجال موكب الشيخ لواء عيل االكرب عليه السام ،مرددا عزيمته
يف اسناد كل قطعات احلشد من (حرين ومكحول والصقاوية
وبيجي واليوسفية والفلوجة والكرمة وسامراء وتكريت والثرثار
واالنبار وتكريت وسبايكر ومناطق حزام بغداد)( :لو وصل
يب االمر اىل طرق االبواب جللب مساعدات للحشد الشعبي ملا
توانيت عن ذلك) .ودامت رحاته كسفري لسواتر املجاهدين
صوب ساحات اجلهاد غاياهتا املنشودة ،وحني اقبلت الرحلة رقم
 98لسفري السواتر ،وهو يواصل جهاده للقطعات واخرتاق كل
خوف بقوة وصرب ،كانت الشهادة تنتظره بزي املائكة ،واملوت
يرت ّقبه بزي الغربان ..فانفجرت عبوهتم اخلبيثة يف طريق موكبه،
وهبا لبى نداء ربه ابن العزيز ّية (واسط) شهيدا يف قاطع اخلالدية
بتاريخ  2016-8-2بعيد اًا عن بيته قريبا من ملك السموات
واألرض الرحن الرحيم...
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روبرت���اج

الخيط والخياطة
في التاريخ ورؤية االسالم

كان اإلنس���ان القديم يعيش حياة بدائية مستخدمًا أغصان األشجار وأوراقها ليستر بها جسده ،وللوقاية
م���ن عوامل الطبيعة ،واس���تمر بحثه عن طرائق ش���تى لتقيه م���ن تقلبات الطبيعة ،فاس���تخدم جلود
الحيوانات ،وريش الطيور وألياف النباتات من أجل ربط هذه الجلود بعضها مع بعض .ثم ابتكر من صوف
تعل���م طرائق غزلها ،ومن ثم ّ
الحيوانات وش���عرها طريقة لصنع الحبال والخيوط بعد أن ّ
فكر بربط هذه
الخيوط بوس���اطة إبر من العظام ليصنع ثوبًا يقيه شر الطبيعة .ولقد ُعثر في المشرق العربي على إبر
من العظام يرجع تاريخها إلى أكثر من  6000-6500عام قبل الميالد.
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عن رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه وآله) انه
قال :عم���ل األبرار م���ن الرج���ال الخياطة،
وعمل األبرار من النساء الغزل .

ومن ثم تطورت هذه الصناعة ،واستطاع اإلنسان إنتاج أقمشة
متنوعة يعود تارخيها إىل  4000سنة قبل املياد .ومع مرور
الزمن تطورت صناعة اخليوط ،ويف هناية القرن العرشين
ُصنعت آالت تعمل آلي اًا ،مربجمة عىل احلاسوب يف مجيع مراحل
تصنيع اخليط.
اخليط يدخل يف كثري من املجاالت الصناعية وان كان امهها هي
املابس فاخليط ضمن نسيج القامش وكذلك خياطة القامش
 ،وللخيط عدة انواع يمكن امجاهلا بنوعني طبيعية وصناعية
وتعددت االستخدامات يف عرصنا احلارض بسبب تعدد انواع
اخليوط ولكن يبقى اخليط قرين اخلياطة واشتقاق االسم من
بعضهام فيكون اخليط واملخيط واخلياط او اخل َياطة ِ
واخلياطة
وعليه يكون التفسري اللغوي لكلمة َ
خي َط /
(خ َّي َط)( :فعل) َّ
اً
ختييطا  ،فهو ُخم ِّيط  ،واملفعول ُخم َّيطَ ،خ َّي َط
خي َط يف ُخي ِّيط ،
َّ
َ
واس َط ِة إِ ْب َر ٍة َو َخ ْي ٍط أ ْو بِآ َل ِة ِ
اط ُه بِ ِ
اخل َي َ
َث ْو َب ُه َ :خ َ
اط ِة ،ولو اختلفت
العامات عىل االحرف الثاثة لل� ( خيط) فاهنا تعطي عدة
معان وحتى بعيدة عن اخلياطة .
واخلياطة مهنة قديمة يقال ان النبي ادري��س عليه السام اول
من عمل هبا ولكن من املؤكد عند دراس��ة احلضارات والواقع
االجتامعي للمجتمعات يف تلك العصور فاهنا تتضح ان للخياطة
دورا مهام ومهنة مهمة يمتهنها االنسان يف تلك االزمان  ،واالسام
الذي يعترب خاتم االديان فقد تطرق اىل اخلياطة بشكلها الرشعي
واالخاقي واالجتامعي فقد ورد عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) انه قال :عمل األبرار من الرجال اخلياطة ،وعمل األبرار من
النساء الغزل .
وكان « النبي (صىل اهلل عليه وآله) « خييط ثوبه وخيصف نعله وكان
أكثر عمله يف بيته اخلياطة.
ومن حيث النظرة الرشعية لعمل اخلياط فان االم��ام عيل عليه
السام واملعروف عنه كان يتابع رعيته يف كل صغرية وكبرية ويقدم
النصح هلم فقد صادفه خياطا ال يعمل بمهنية رشعية فقال له

االمام عيل عليه السام:
يا خياط ثكلتك الثواكل ،صلب اخليوط ،ودقق الدروز ،وقارب
الغرز ،ف��إين سمعت رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه) يقول:
يرش اهلل اخلياط اخلائن وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه،
واحذروا السقاطات فإن صاحب الثوب أحق هبا ،وال تتخذ هبا
األيادي تطلب املكافاة .
بداية احلديث يعلمه اخلياطة اجليدة التي تطيل من عمر الثوب وال
يتعرض للتمزيق والنصيحة الثانية الرائعة هي احلفاظ عىل املتبقي
من القامش وارجاعه لصاحب القامش وعدم استخدامه من قبل
اخلياط لشخصه .
ومن حيث انواع اخليوط الطبيعية يعترب احلريري ذو امتيازات
عالية والشارع االسامي خصه بالنساء دون الرجال وللحرير
حكايات متعددة حول اكتشافه فهنالك من ينسب اكتشاف احلرير
اىل اإلمرباطور األصفر هوانجدي .فقد أمر اإلمرباطور زوجته ل�ِي
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زو التي ارادت ان تعرف سبب تلف اوراق التوت فاكتشفت دودة وعن لبس احلريري للرجال يقول مرجعنا السيد السيستاين دام ظله
القز ولكن املشهور ان الصينيني هم من اكتشفوا احلرير وانفردوا الوارف يف استفتاءاته
بصناعته وتصديره اىل العامل .
حرمة لبس الحرير الخالص للرجال إالّ في موارد خاصة
ا ستفادت الصني كث اً
ريا من تارة احلرير مع دول الغرب منذ عهد ال جيوز للرجل لبس احلرير الطبيعي اخلالص  ،ال ِ
يف الصاة وال يف
أرسة هان نحو سنة 202ق.م .وقام التجار من باد فارس القديمة غريها  ،إ ّ
ال يف موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .جيوز للنساء
(إيران اآلن) برشاء األلوان اجلميلة من احلرير من التجار الصينيني .لبس احلرير دائام حتى يف الصاة.
ولقد شقت الطرق لقوافل اجلامل عرب آسيا لنقل احلرير من الصني لبس احلرير الطبيعي املمزوج بغريه أو املشكوك يف كونه طبيعي اًا
إىل دمشق ،حيث ملتقى الرشق والغرب .وكان احلرير يؤخذ من جيوز للرجال لبس املنسوجات احلريرية املشكوكة التي مل جيزموا
دمشق إىل اإلمرباطورية الرومانية حيث كان يتم تبادله مع أشياء بكوهنا من احلرير الطبيعي أو الصناعي  ،وتوز هلم الصاة هبا
أخرى ثمينة.
حينئذ.
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كام جيوز هلم لبس احلرير الطبيعي املمزوج بغريه من املنسوجات
األخ��رى كالقطن والصوف والنايلون وغريها إذا كان املزيج
بمقدار ال يصدق عليه احلرير اخلالص  ،وكذا املشكوك بكونه
ممزوجا هبا كذلك  ،وتوز هلم الصاة فيه.
سؤال  :رغم أن بعض الرشكات تكتب عىل منتوجاهتا أهنا مصنوعة
من احلرير الطبيعي  ،غريأنا نشك يف ذلك لرخص أثامهنا  ،فهل يق
لنا لبسها والصاة هبا؟
جواب  :مع الشك جيوز لبسها والصاة فيها.
سؤال  :يفتي الفقهاء بحرمة لبس احلرير الطبيعي اخلالص  ،فهل
يمكن للرجل لبس احلرير املمزوج بغريه إذا كان ذلك امللبوس
ربطة عنق ؟ ثم هل يرم عىل الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت

مصنوعة من احلرير الطبيعي اخلالص؟
جواب  :ال يرم لبس الربطة وإن كانت من احلرير اخلالص ألهنا
مما ال يمكن سرت العورة هبا.
وأما املمزوج بغريه بحيث خرج عن اسم احلرير اخلالص  ،فيجوز
لبسه وإن أمكن سرت العورة به.
اليوم نقوهلا ولاسف اخذت مهنة اخلياطة حتتر بسبب امللبوسات
الصناعية والتي تعترب زهيدة الثمن ولكن جودهتا ليست بالشكل
املطلوب ال غلبها بحكم رخص ثمنها  ،كام وان الدول الصناعية
بدات تبتكر اجهزة خياطة تنتج االف املابس باقل وقت مما لو
كانت اخلياطة يدوية .
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المقاالت

الحسين  aفي األندلس
بقلم  :سامي جواد كاظم

يرتب��ع اإلمام احلس��ني (عليه الس��الم) عىل
قل��ب كل مس��لم ،بل وكل ح��ر من أحرار
البرية ناهيك عن جنسه ومعتقده ،ولذلك
كث��رت الراي��ات التي ترفع اإلمام احلس��ني
(عليه الس��الم) شعارا يف حركتها التحررية
أو الثورية أو التصحيحية ،سلمية كانت أو
مسلحة ،بغض النظر عن النوايا واألهداف
املضم��رة ،ومل تك��ن األندل��س ببعي��دة عن
ه��ذه الرايات ،ولذلك ف��ان الدكتور كاظم
ش��مهود طاهر يؤيد رأي املحقق الكربايس
أن اإلس��الم دخ��ل األندل��س ودخ��ل معه
التشيع والوالء ألهل البيت (عليه السالم)
من طرق عدة ،أمهها عرب اجليش اإلسالمي
الفات��ح ،ال��ذي كان في��ه« :ع��دد كبر من
العوائ��ل العربي��ة الت��ي تدين بن��رة أهل
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البيت ،وكان معظمها من العراق واليمن»،
منهم القائد حس��ني بن عب��د اهلل بن حنظلة
الصنع��اين املش��هور بحن��ش الصنعاين (ت
 100ه�) ،والقائد عبد اهلل بن سعد بن عامر
ب��ن ي��ارس (ت  143ه�) ،والقائد احلس��ني
ب��ن حيي��ى اخلزرج��ي (كان حيا ع��ام 165
ه���) ،فضال عن أن موس��ى ب��ن نصر كان
من املوالني ألهل البيت (عليهم الس��الم)،
وكان ه��ذا ال��والء أح��د أس��باب خلعه يف
العام  96ه� من قبل س��ليامن بن عبد امللك
األموي (ت  99ه���) ،ثم اعتقاله والتنكيل
به وتعذيبه وجتريده من كل ممتلكاته املنقولة
وغر املنقولة.
ويرى املعد أن قبائل الرببر يف شامل أفريقيا
واألندل��س كان��ت حم��ال خصب��ا للتش��يع،

بخاصة وان بعض القبائل العربية وبخاصة
الس��لطات األموية مارس��ت معها العصبية
القبلي��ة والقومي��ة مم��ا دفعه��ا اىل املعارضة
والثورة عىل الواقع الس��يئ ،ولذلك« :تردد
ألول م��رة ص��دى التش��يع يف األندلس بني
صف��وف الربب��ر ،وكانت املناط��ق الرببرية
ميدانا جلميع الثورات الشيعية يف األندلس،
يمدها ذل��ك الطوفان اهلائل للتش��يع الذي
شمل مجيع شامل أفريقيا خاصة بعد تأسيس
أول دولة علوية يف املغرب اإلسالمي وهي
دولة األدارس��ة س��نة  173ه��� ،وقد اعتنق
التش��يع قبائل بربرية كبرة معروفة كان هلا
امتداد واسع يف املغرب واألندلس ،منها بنو
محاد وبنو زيري وقبيلة الصنهاجيني وقبائل
كتامة».

وبتقدير المؤلف فان اإلسالم الشيعي دخل
الى األندلس من طريقين:

،،

األول :ع��رب األندلس��يني الذين رحلوا اىل
املرشق اإلس��امي وباألخ��ص اىل العراق
ومرص واملغ��رب ثم ع��ادوا متأثرين بثقافة
أه��ل البي��ت (عليه��م الس��ام) ،وكان يف
مقدمته��م حممد بن عيس��ى القرطبي الذي
كان حيا يف العام  221ه�.
ثانيا :عرب عدد من علامء املرشق اإلسامي
الذين بارشوا بنرش ثقافة أهل البيت(عليهم
السام) ،ومنهم أبو اليرس الريايض إبراهيم
بن حممد الشيباين (ت  317ه�) ،البغدادي
ت��ول وعم��ل يف املغ��رب
النش��أة وال��ذي ّ
اإلسامي واألندلس.
وكان للقم��ع ال��ذي م��ورس بح��ق أه��ل
البي��ت (عليهم الس��ام) واملوال��ني هلم يف
امل��رشق اإلس��امي من األس��باب الداعية
اىل هج��رة رج��االت اإلس��ام اىل املغرب
اإلس��امي ومنه اىل األندلس ،ومنهم نسل
اإلمام احلس��ن بن عيل(عليه الس��ام) (ت
 50ه���) ،وحس��ب تعبري الدكت��ور طاهر:
«مترك��ز ه��ؤالء العلويون يف ش��امل أفريقيا
ثم عربوا اىل ش��به جزي��رة أيربيا ،وكان هلم
دور كب��ري ومهم يف نرش الثقافة الش��يعية يف
األندل��س» ،كام كان هلج��رة أبناء الصحايب
اجللي��ل عامر بن يارس (ت  37ه�) ،وأحفاد

الصحايب اجلليل مالك بن احلارث النخعي
األش��رت (ت  39ه�) اىل األندلس دور كبري
يف ن��رش اإلس��ام يف هذه الباد ،وحس��ب
تعبري املحق��ق الكربايس« :ان املهاجرين أو
الداخل��ني اىل األندل��س من الش��يعة كانوا
تع��د يف حينه��ا أعمدة
م��ن البيوت��ات التي ّ
وأس��اطني التشيع ،وهذا يعني أهنم وجدوا
ألنفس��هم يف األندلس أرضية مناسبة رغم
وجود احلكم األموي هناك».
وعىل الرغم من الرصاعات بني اإلمارات
وظهور ث��ورات بالضد من احلكم األموي
وقمعه��ا ،حت��ى عده��ا البع��ض بنحو 14
ث��ورة ،مث��ل ثورة ش��قيا ب��ن عب��د الواحد
املكن��ايس (ت  160ه���) ،ف��ان الكربايس
يؤكد« :رغ��م كل الرصاعات فان التش��يع
رسى يف تل��ك الب��اد حت��ى ش��اع وظه��ر
بحي��ث أصبح��ت القضية احلس��ينية والتي
هي م��ن أق��وى ظواهر التش��يع فاش��ية يف
األندلس ،وقد برز شعراء عدة وهم يرثون
اإلمام أبا عبد اهلل احلس��ني (عليه الس��ام)
ك��ام ج��رت الطقوس والش��عائر احلس��ينية
يف عاش��وراء ،وظل��ت حت��ى هناي��ة احلكم
اإلسامي يف األندلس عام  898ه�».
وم��ع هناية الق��رن العرشي��ن وبداية القرن

،،

احل��ايل ،تع��ززت مدرس��ة أه��ل البي��ت يف
إس��بانيا م��ن خ��ال هج��رة الباكس��تانيني
واللبناني��ني للعم��ل يف إس��بانيا كام س��اعد
قي��ام اجلمهوري��ة اإلس��امية يف إي��ران يف
الع��ام 1979م وهج��رة العراقيني يف عهد
نظ��ام طاغي��ت الع��راق (ت  2006م) اىل
زيادة املش��اريع احلس��ينية ،وتؤرش األرقام
اىل أن« :أول حس��ينية تأسس��ت يف إسبانيا
من التاريخ اإلسامي احلديث هي حسينية
األم��ة يف مدين��ة غرناط��ة وكان م��ن وراء
تأسيس��ها جمموعة من الط��اب اإليرانيني
واللبنانيني الذين كانوا يدرسون يف جامعة
غرناطة ،وكان��ت تعرف هذه اجلالية باألمة
فأطلق االس��م عىل احلسينية أيضا وتارخيها
يعود اىل س��نة  1406ه���1986 -م» ،عىل
ان أول مس��جد لش��يعة أهل البي��ت (عليه
الس��ام) يف العرص احلديث أقي��م يف العام
 1376ه��� باس��م مس��جد أه��ل البيت يف
برش��لونة ،ك��ام ان حمبي أهل البي��ت (عليه
السام)متكنوا وألول مرة يف تاريخ إسبانيا
احلديثة يف يوم العارش من ش��هر حمرم العام
 1426ه� من تنظيم مسرية حسينية حاشدة
يف مدينة برشلونة.
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احاديثالمعصومين D

بر الوالدين
عن ّ

اعداد :ليث النصراوي

 عن الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال :إياك وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد منمسرية ألف عام وال جيدها عاق (جامع السعادات ،ج  ،2ص )257
 عن اإلمام الكاظم (عليه السام) قال فيه :إن رجا جاء النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآلهوسلم) يسأله عن حق األب عىل ابنه ،فأجابه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بقوله :ال يسميه
باسمه ،وال يميش بني يديه ،وال جيلس قبله ،وال يستسب له (.نور الثقلني ،ج  ،3ص ).149
 عن اإلمام الصادق (عليه السام) قال :لو علم اهلل شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه ،وهو منأدنى العقوق ،ومن العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه فيحد النظر إليهام(.جامع السعادات،
ج  ،2ص ).258
 عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) من يضمن يل ّبر الوالدين وصلة الرحم أضمن لهواملحبة يف العشرية (.الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة( ،ال،ط)،
كثرة املال ،وزيادة العمر،
ّ
 ،1371ج ،21ص).427
ّ
السام).إن العبد ليكون بار اًا لوالديه يف حياهتام ،ثم يموتان فا يقيض
 عن اإلمام الباقر (عليهبار
عنهام دينهام ،وال يستغفر هلام ،فيكتبه اهلل ّ
عز وجل عا اًّقا ،وإنّه ليكون عا اًّقا هلام يف حياهتام غري ٍّ
بارا (.املجليس ،حممد باقر ،بحار
هبام ،فإذا ماتا قىض دينهام ،واستغفر هلام ،فيكتبه اهلل ّ
عز وجل اًّ
األنوار ،ج ،71ص).59
عز وجل عنه سكرات املوت،
أحب أن خي ّفف اهلل ّ
 عن اإلمام الصادق (عليه السام).من ّفليكن لقرابته وصو اً
هون اهلل عليه سكرات املوت ،ومل يصبه
ال ،وبوالديه اًّ
بارا ،فإذا كان كذلكّ ،
يف حياته فقر أبداً ا (.املصدر السابق ،ص).66
َر ِّب ْاغ ِف ْر ِيل َولِ َوالِدَ َّي َو ِملَن َد َخ َل َب ْيتِ َي ُم ْؤ ِمن اًا َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ َو ْ ُامل ْؤ ِمن ِ
َات َو َال َت ِز ِد َّ
الظ ِاملِنيَ إِ َّال َت َبار اًا
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الشباب بلسم الروح
ُ
وقادة المستقبل

ثـــــــــامر عدنــــــــــان

ٌ
أربعة من كل عرشة ،من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي،
يعيشون عىل اهلامش يف أرض الواقع .خارج احلياة االفرتاضية
هم ال يشء ،ال شغلة؛ وال مشغلة .أ ّم��ا خلف الشاشات
فيتفرغون ألذي��ة ال��ع��امل!؛ أربعة من كل ع��رشة يرصخون
ويتفاخرون بعضاهتم الكاذبة وجيلدون بأسواطهم اخلائبة.
أ ّما يف دروب احلياة ،فإن قدرهتم ال تتجاوز احلد األدنى .منهم
العاملون ومنهم العاطلون ،منهم األغنياء ومنهم املعدمون
البائسون .لكن ثمة سامت تمعهم؛ تفاهة وجهل وتيه ،وضياع
أربعة من كل عرشة يتنمرون ،و ُيامرسون سلطتهم عىل خلق اهلل
والعهدة عىل «مواقع االنرتنت» ،مواقع قد تكون
تعاىل اسمهُ .
غري مقنعة وربام مزعجة ،لكن ال شك أهنا حتمل يف طياهتا جز اًءا
من حقيقة ُم ّرة نحاول أن نتناساها؛ الزيف املؤمل الذي يقتلنا!؟.
لكن وسط كل هذا السواد ا ُملزعج الذي تدفعك إليه مواقع

التواصل االجتامعي ،وترفك مع من ال يعرفون سوى لغة
الفراغ القاتلة وتمع الصالح بالطالح .ووسط كل هذه العتمة
تلمح فجأة بصيص أملُ ،قبلة ُح ّب عىل جبينك .بشارة خري
تقول لك ان هناك أحرارا اصاء يصلون الليل بالنهار ،من
أجل إحياء ارض الوطن بالعدل واحلرية التي قتلها الفقر
وذبحها الفساد واليأس .تصغر احلياة جداًّ ا أمام مثل هؤالء
الثوريني .جمموعة من الشباب قرروا أن يعربوا الضفة األخرى
من العامل ،ليصنعوا بعلمهم أجماد اًا حقيقية .ومن عطائهم وطناًا
ومن اإلنسانية مذه اًبا وعقيدة .صف ّقوا كثري اًا وتأملوا تلك
الوجوه الصادقة وسط كل هذا الصخب الكاذب .حتية من
ٍ
ٍ
حي،
بقلب
القلبُ ،قبلة عىل جبني كل روح تعيش
معطاء ّ
يعرف معنى اإلنسانية يف ّ
أج��ل صورها .هم بلسم للروح
والقلب وقادة للمستقبل! ..ودام الوطن بخري.
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المشاركات

ُ
ّ
الدينية
المرجعية

امتداد للحق
ٌ
حنان الزيرجاوي

م��ا أش��ب َه الليل�� َة بالبارح��ة !  ....هجامت
مقصودة تس��تهدف املرجعية الدينية العليا
يش�� ّنها اخل��ط األم��وي ،اس��تخدمت فيها
ش��تى األس��اليب العدائية الت��ي هتدف اىل
شقّ الصف الش��يعي بدعاوى باطلة تعل
من املرجعي��ة حمورا تدور حوله الش��بهات
إلضع��اف تأث��ريه باجلامهري ،حي��ث يبثون
يع��م اجله��ل الفك��ري
س��مومهم لك��ي
ّ
تش��يد عليه��ا قصور
وتصب��ح هلم قاع��دة
ّ
الرمال والوهم .
لك��ن هيه��ات أن يك��ون هلم ذل��ك  ،وقد
لتف��وت عىل
تص��دت املرجعي��ة احلكيمة،
ّ
هذه األجندات البائسة كل فرص النجاح ،
وقد أفشلت خمططاهتم بالكلمة وهي تتخذ
من مواقف اإلمام الس��جاد (عليه السام)
ال��ذي القى ُخطبته الش��هرية يف جملس يزيد
منهج��ا إلظه��ار احلقائ��ق وكش��ف زي��ف
دع��اوى املبطلني فكأهن��ا تفرغ عن لس��انه
ابن
(:أهيا
الناس ،أنا ُ
ُ
عليه السام يف ُخطبته ّ
َ
الصفا ،أنا ا ْب ُن
َم ّك َة َومن��ى ،أنا ا ْب ُن َز ْم��زَ َم َو َّ
الر ْك َن بِ َأ ْط ِ
ال��رداَ ،أنا ا ْب ُن َم ْن
��ن َ َ
َم ْ
راف ِّ
ح َل هُّ
الس��امَ ،أنا ا ْب ُن َم ْن َأ ْوحى إِ َل ْيهِ
ِ
ِ
َ
َص َّىل بِ َمائكة َّ
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الز ْه ِ
ليل ما َأ ْو َحىَ ،أنا ا ْب ُن َف ِ
َ
اجل ُ
راءَ ،أنا
اط َم َة ّ
ا ْب ُن ّخد َجي َة ُ
الك ْربىَ ،أن��ا ا ْب ُن ْ ُامل َر ّملِ بِالدِّ ما،
بيح َك ْر َباء)  ،ليقلب الطاولة عىل
��ن َذ ِ
َأنا ا ْب ُ
الفاجر يزيد بفعل الكلمة ال بفعل الس��يف
هيز مشاعر
أو نحوه .وقد استطاع اإلمام أن ّ
ويبني احلقيقة ،ممّا
الناس ،ويكشف الزيف ّ
جع��ل يزي��د خيضع ملطال��ب اإلم��ام( عليه
عملية
السام) يف الرجوع إىل املدينة وإهناء
ّ
السبي.
كذلك متكنت املرجعية العليا من اس��تثامر
ه��ذا املن��رب املب��ارك يف حتقي��ق غايات��ه التي
أعلنها االمام السجاد عليه السام ( هلل فيه
رضا وللناس أجر وصاح ) .
وعندما نق ّلب أوراق التاريخ نجد ان كثريا
من املواق��ف للمرجعية الدينية يف التصدي
للمخاط��ر الت��ي اعرتض��ت حي��اة االم��ة
االس��امية  ،فف��ي العراق – مث��ا -اطلق
املرجع الديني املريزا حممد تقي الشريازي(
طاب ث��راه) فتوى ضد االحتال الربيطاين
يف الع��راق فاس��تجاب هل��ا اه��ل الع��راق
بث��ورة العرشين واس��تطاعوا الن��رص فيها ,
ويف حزيران من ع��ام  2014اطلق املرجع

الدين��ي االعىل آية اهلل العظمى الس��يد عيل
احلس��يني السيس��تاين( دام ظل��ه ال��وارف)
فت��وى الدفاع بع��د ان احت��ل داعش ثلث
العراق فاستجاب له ابناء الشعب العراقي
وأزال��وا اخلط��ر ع��ن العراق وع��ن الدول
العربي��ة بش��كل عام رغ��م الدع��م العاملي
واملس��اعي الكث��رية التي ي��روم من خاهلا
االعداء تش��ويه س��معة الدين االسامي.
وبع��د نج��اح دور املرجعية الديني��ة العليا
يف دف��ع اخلطر ع��ن الع��راق ُ
وخطبها التي
ختاط��ب مجيع فئ��ات املجتمع فا ش��ك أن
هن��اك من ال يري��د اخلري للع��راق فظهرت
اب��واق النف��اق لت��يسء اىل مق��ام املرجعية
مستخدمة شتى الطرائق من اجل اضعافها
 ,منتهجني اس��لوب بني امي��ة وبني العباس
حينام كانوا يطلقون التهم الباطلة ضد ائمة
اهلدى (عليهم الس��ام) من اجل اضعاف
مقامهم ام��ام الناس ولكن احلق يظهر مهام
طال زمان التضليل .والفرق واضح ّ
وجيل
ملن يبرص بني هذا املن��رب ومنابر تنزو فوقها
قردة امية.

تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

د.محمد حسين الصغير

 � 6ول��ك أن تعج��ب كل العج��ب ل��رتى
القرآن جيعل أهم ش��عرية من ش��عائره وهو
احلج  ،والبيت احل��رام وهو أول بيت وضع
للناس  ،واألذان إىل احلج كل أولئك للناس
كافة ال للمسلمني وحدهم قال تعاىل َ ( :وهللِ
اس ِح هُّج ا ْل َب ْي ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِي اً
َع َىل ال َّن ِ
ا
است ََط َ
ت َم ِن ْ
) آل عم��ران  .97 /واحل��ج ك��ام جي��ب عىل
املس��لمني  ،فإنه واجب ع��ىل الكافرين  ،إال
أن الكافر جيب علي��ه احلج وال يصح منه ال
شرتاط االيامن يف األداء  ،وقال تعاىل َ ( :وإِ ْذ
َج َع ْلنَ��ا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب اًة ِّلل َّن ِ
��اس َو َأ ْمناًا ) البقرة /
 .125وقال تعاىل َ ( :و َأ َذ ٌان ِّم َن اهللِ َو َر ُسولِ ِه
احل ِّج َ
اس َي ْو َم َ
إِ َىل ال َّن ِ
األ ْك َ ِ
رب ) التوبة .3 /
ث�الث اًا  :وتتأكد عاملية القرآن يف اطار إهتامماته
القص��وى باالنس��ان  ،فهو يتابع��ه وياحقه
من��ذ خلقته وتكوين��ه ووالدته حت��ى حياته
ومعاش��ه إىل ح��ني وفات��ه ومدفن��ه ون��رشه
وح��رشه وعاقبت��ه  ،ومعنى ه��ذا أن القرآن
ذو عناي��ة خاصة بمس��رية الكائن االنس��اين
معني أيض اًا بمصري االنسان
منذ البداية وهو ٌّ
اجلامعي حتى النهاية.
ففي خلق االنسان وإجياده خليفة يف األرض
 ،هن��اك مدركان بارزان  :امل��درك االبداعي
يف التكوين اخللقي من األرض  ،كخلق آدم
 7؛ وامل��درك الرتي��ب يف اخلل��ق ع��ن طريق

التزاوج فالتناسل  ،ويف هذه املسافة املتباعدة
بني اخللقني ق��د اخترصت احلقيقة التكوينية
كلها.
وقال تع��اىل  ( :إِ ْذ َق َ
��ال َر هُّب َ
��ك لِ ْل َمائِ َك ِة إِ ِّين
رشا ِّم��ن ِط�� ٍ
��ق َب َ اً
َخالِ ٌ
ني ( ) )71ص .71 /
وق��ال تع��اىل متحدث اًا عام حتق��ق َ ( :و َل ْو َت َر ٰى
اك ُس��و ُر ُء ِ
��ون َن ِ
إِ ِذ ا ُمل ْج ِر ُم َ
وس�� ِه ْم ِعن��دَ َر ِّهبِ ْم
رص َنا َو َس ِ��م ْعنَا َف ْار ِج ْعنَا َن ْع َم ْل َص ِ اً
احلا
َر َّبنَا َأ ْب َ ْ
إِ َّن��ا ُم ِ
وقن َ
ُ��ون ( ) )12املؤمن��ون  .12 /فبني
تع��اىل األص��ل يف اخلل��ق من الط��ني  ،وهو
عنرص أريض يمل بني طياته عنارص أرضية
أخ��ر  ،فه��و جمموع��ة عن��ارص تتمث��ل فيها
األرض بمركباهتا  ،وه��و البداية االبتداعية
هلذا االجي��اد متباعد األط��راف يف الرتكيب
والتكوي��ن والتأس��يس ب��ام يس��توعبه ه��ذا
الكيل العام من ماي��ني اجلزيئات املعقدة يف
الع��دد والكمية وال��وزن واملدارك جس��مي اًا
وعقلي اًا ونفس��ي اًا وتصوير اًا وختيي اً
ا وقابليات
ومع��دات وأجه��زة وتاوي��ف وعصي��ات
وحفي��ات وأق��واس وجين��ات وخاي��ا
وأعصاب وعضات م��ا ظهر من ذلك وما
خفي
احليس كثري اًا .والذي
مما ال ييط ب��ه االدراك ّ ّ
أمجله تعاىل بقوله  ( :ا َّل ِذي َأ ْح َس َ��ن ُك َّل َ ْ
يش ٍء
نس ِ
��ان ِم��ن ِط ٍ
َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْلقَ ا ِ
ني (ُ )7ث َّم
إل َ

��ل َن ْس�� َل ُه ِمن ُس��ا َل ٍة ِّمن َّم ٍ
َج َع َ
��اء َّم ِه ٍ
ني ()8
وح ِ
يه ِمن هُّر ِ
��خ ِف ِ
��وا ُه َو َن َف َ
��ه َو َج َع َل َل ُك ُم
ُث َّم َس َّ
األ ْب َص َار َو َ
السم َع َو َ
األ ْفئِدَ َة َق ِلي اً
ا َّما تَشْ ُك ُر َ
ون
َّ ْ
( ) )9الس��جدة  .9 � 7 /ولنق��ف قلي اً
ا عند
اآلي��ة األوىل الت��ي تتح��دث ع��ن امللح��ظ
اإلجي��ادي يف اخللق ال عىل نح��و املثال  ،وال
ع��ىل صيغة م��ن وجود س��ابق  ،إذ ال وجود
هن��اك هلذا املخلوق اجلديد ألنه بعد مل يوجد
 ،فلام وجد قيل له بأنه االنسان .قال تعاىل ( :
نس ِ
َه ْل َأ َت ٰى َع َىل ا ِ
��ان ِحنيٌ ِّم َن الدَّ ْه ِر َ ْمل َي ُكن
إل َ
ورا ( ) )1االنسان  .1 /والتفسري
��يئاًا َّم ْذ ُك اً
َش ْ
األويل أن االنس��ان جس��د وروح  ،أي أن��ه
مركب من حقيقتني متغايرتني  ،وحينام إحتدا
كان االنس��ان كائن اًا حي اًا  ،فإذا افرتقا كان هذا
االنسان نفس��ه ميت اًا وعاد جثامن اًا  ،وهذا وإن
كان صحيح�� اًا يف حد ذات��ه  ،ومقدماته تبني
ع��ن نتائجه  ،إال أن القرآن العظيم يومئ إىل
أبع��د من هذا حتدي��د اًا حينام جعل االنس��ان
حقيق��ة واحدة  ،فهو إنس��ان بروحه وبدنه ،
وهو أنسان حني مفارقة روحه لبدنه  ،فمثله
يكون��ان حقيقة
كمثل امل��اء وال��رتاب حينام ّ
واح��دة عن��د التامس��ك أو عن��د االنحال.
��ك املَ ْو ِ
��ل َيت ََو َّف ُاكم َّم َل ُ
وقول��ه تع��اىل ُ ( :ق ْ
ت
ا َّل ِذي ُو ِّك َل بِ ُك ْم ) الس��جدة  .11 /فيه داللة
عىل أن االنسان هو نفس االنسان
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المقاالت

بين اإلسالم
وأوربا
عائلة متمكن��ة ماديا وثقافيا بحيث ان االب دكت��ور ولديه اماك كثرية
واالم اس��تاذة باجلامعة ولدهيا دخل مرموق وابنهام الوحيد الذي ياول
هي��آ له كل
االب واالم جاهدي��ن ب��ان ّ
يكون��ا له مس��تقبا مرموقا فقد ّ
يشء وف��ق نظ��ام معني حلياته اع��ده االب واالم له من حيث ة وس��اعة
الن��وم واالصدقاء وحتى ختصيص مدرس��ني خصوصيني له وتلبية كل
احتياجاته  ،واملس��الة الوحيدة التي اغفاها هي قراءة رغباته وممارس��ة
االقناع له.
عائل��ة فق��رية تعمل عن��د العائل��ة املتمكن��ة وفقرها ظاهر ع��ىل حياهتم
االجتامعية فاالب يعمل عامل نظافة واملس��توى املعييش اقرب اىل الفقر
واالم يف بعض االحيان تقوم بعمل اخلبز وبيعه للجريان وكثريا ما تاخذ
املس��اعدات رسا ومنها املابس التي تعيد ترتيبها بش��كل مجيل يناس��ب
ولدهم الذي دائام ياول االب ان جيعل منه رجا له مس��تقبل وكثريا ما
جيلس الثاثة يتس��امرون يف ما بينهم وياول االب ان يذلل لابن بقدر
م��ا يس��تطيع من املعوقات التي تعرتض دراس��ته ب��ل ان االب يف بعض
االحيان مل يعول عىل نجاح ابنه يف الدراسة ولكن حرصه عىل ان يعامله
كرج��ل منذ الصغر ويرتم راي��ه اضافة اىل حنان االم التي تقنعه بام تريد
منه وال تفرض عليه ابدا .
عائل��ة الغني واملثقف جاءت نتيجة ابنهم يف الس��ادس اعدادي ليس��ت
بمس��توى يتفق وما هتيأ له من اجواء مادية كب��رية بحيث انه احبط امال
والديه
عائل��ة الفق��ري واملتواض��ع ثقافيا ج��اءت نتيجة ابن��ه االول ع��ىل اقرانه
وبمع��دل يؤهله الن خيتار ارقى الكلي��ات التي يرغب بدخوهلا كالطب
واهلندسة والتكنولوجيا
هذه احلالة ليس��ت غريبة عىل العراقيني وهلا الكثري من الشواهد حدثت
عىل مر السنني ولكن بامذا اقارن هاتني العائلتني ؟
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اقارهنا بالعامل االس��امي والعامل االوريب او
الغريب
فالعامل االس��امي لديه م��ن القيم والرتاث
واخلريات ما يفوق عند العامل االوريب ولكن
املش��كلة يف كيفية التعامل مع هذه املقومات
التي سخرها لنا اهلل عز وجل من اجل حياة
كريمة ترتقي ملستوى جيعلنا حمط انظار العامل
والع��امل االوريب ال��ذي ال يمل��ك مقومات
الرقي كتلك التي يمتلكها العامل االس��امي
ب��ل انه يش��ن احل��روب م��ن اجل اس��تعامر
العامل االس��امي واحلصول عىل خرياته بل
يتلص��ص لرسقة تراثه وكل اس��تعامر
حتى ّ
تعرضت له الدول االس��امية يكون هدفه
ه��و مص��ادرة كل م��ا ل��ه عاق��ة بال��رتاث
االس��امي  ،وتعامل��وا م��ع م��ا اغتصب��وه
بش��كل س��ليم م��ع ابنائه��م يف كيفي��ة خلق
انس��ان واع ومثقف ومفكر فاستطاع العامل
االوريب تكوي��ن حض��ارة مادي��ة وحتى يف

كثري م��ن االحي��ان خلقية يس��دون عليها
وان تبجح املس��لمون بان ه��ذه االمور هي
يف ال��رتاث االس��امي فه��ذا حقيق��ة ادانة
لك��م ان كنت��م تعلم��ون هب��ا يف تراثكم ومل
تس��تغلوها ك��ام اس��تغلها الغ��رب وتكوين
حض��ارة مادي��ة رائع��ة جدا ،وبس��بب هذه
احلضارة نشا االستغراب وان كان مصطلح
يقب��ل ع��دة تفاس��ري ولك��ن باالمج��ال ه��و
تقم��ص الرشق لثقافة الغ��رب دون مراعاة
الضواب��ط االس��امية فلربنا تتف��ق يف جمال
وختتلف يف جمال اخر .
وال زال الغ��رب خيش��ى م��ن الصح��وة
االس��امية والحظ��وا صناعته��م املتقدمة
ج��دا ويف كل املج��االت ومنه��ا ه��و حم��ل
البح��ث الصناعات العس��كرية وخصوصا
امري��كا وروس��يا  ،فل��امذا يت��م ختصي��ص
ميزاني��ة هائلة لتطوير االس��لحة ومهام تكن
هذه االس��لحة متطورة فاهنا معدة لقوة اكرب

منه��ا س��واء كانت فكري��ة او مادي��ة  ،لربام
قائل يق��ول لض��امن امنهام أي ام��ن امريكا
من روس��يا وامن روس��يا من امريكا  ،اقول
وه��ل تصادما عىل ارضه��ام اىل يومنا هذا ؟
فاالس��لحة االمريكي��ة تنطل��ق من االرض
االس��امية لترب ارضا اس��امية اخرى
فيه��ا اس��لحة روس��ية والعك��س كذل��ك
فاالس��لحة الروس��ية تنطل��ق م��ن ارض
اس��امية لترب اس��لحة امريكي��ة تنطلق
من ارض اس��امية  ،والنتيجة ان اخلس��ائر
اسامية مجعا عند الطرفني .
وتبقى الصحوة االس��امية يف سباهتا اىل ان
يني امر اهلل ونامله قريبا جدا
وامر اخري أي مس��لم يت��ل درجات علمية
باهرة تقدم ل��ه االغراءات املالي��ة واملعنوية
م��ن الغرب لكي يبقى يف خدمتهم ويف كثري
من االحيان مارس��وا االغتي��ال ملن يرفض
خدمتهم ويفضل خدمة االسام
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أسرة ومجتمع

فعالة وايجابية ومهمة ...قالوا :
قدمت للمجتمع أدوارا ّ
بعد ان ّ

ٌ
ٌ
وقائدة لألسرة ..
امرأة
إ ّنها
ُ
وشقائق الرجل في أزمات الحياة الصعبة
ٌ
�سيدة وربة البيت با
املراأ ُة
منازع ،ال ميكننا ح�سر ادوارها
املهمة واالإيجابية والفعالة
لها ،فاملراأة تنجب وتر ّبي وتع ّلم
وترعى اأطفالها وزوجها وبيتها،
وتعمل مل�ساعدة الزوج وم�ساركته
بتح ّمل امل�سوؤوليات وتخفيف
العبء عنه ،فرناها الطبيبة
التي تداوي بحنان واإن�سانية
اأوجاع وجراح النا�س ،وهي
املعلمة ،واملهند�سة ،واملمر�سة،
وال�سرطية واملحامية ،وغريها
من االأدوار ال�سامية التي جتاهد
من خالها خلدمة وطنها واأهلها
اإىل جانب الرجل ،ليقدما مع ًا
اأجمل معاين احلب والوفاء
والتكاتف واالإن�سانية لتحقيق
التقدم وخدمة املجتمع بكل
اإخا�س واأمانة.

وعن بع�س االآراء حول �سوؤال ..
* تبادل األدوار بني الرجل واملرأة يف عر احلديث ؟

قال عنه االستاذ (حممود شاكر الزبيدي) مرشف تربوي :ان
ظاهرة تبادل االدوار بني الرجل واملرأة ختالف طبيعة االرسة
التقليدية عرب التاريخ ،وعكس مفهوم وظيفة الرجل واملرأة
يف االرسة ،ولظهور هذه الظاهرة دوافع ختتلف من جمتمع إىل
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جمتمع كام ختتلف من فرد إىل فرد ،لكن هناك دوافع اساسية أمهها
الدافع االقتصادي ،هو من اهم االسباب التي ادت اىل ظهور
ظاهرة تبادل االدوار بني الرجل واملرأة .وبام أن صاح األرسة
من صاح األم ،لذا فإن بنيان املجتمع يعتمد اعتامد اًا كلي اًا عىل
هذه األجيال ،وال ننسى أيض اًا دورها يف العمل بمختلف املهن
كالطب والتعليم واهلندسة وغريها من املهن األخرى.

واختاف رأي االستاذ(عباس الصباغ
) كاتب وإعامي يكمن حيث أكد أن
املساعدة املشرتكة ب��ني ال��زوج��ني وهي
العرف
مسؤولية متعاضدة بينهام ،رغم ان ُ
والسنن الطبيعية ينصان عىل
االجتامعي
ُ
ان مهام املرأة هي يف البيت ومهام الرجل
هي خارج البيت من اجل اجلهاد يف سبيل
توفري لقمة العيش واحلياة الكريمة لألرسة
ولكن البأس من ان يساعد احدمها االخر
يف ذلك وحسب املمكن واملستطاع  ،ففي
مضامر مساعدة الرجل للمرأة يقول النبي
االكرم (صىل اهلل عليه وآله) ( خريكم هو
خريكم ألهله وانا خريكم ألهيل) والزوجة
هي جزء من االهل  ،وافضل مصداق هلذه
اخلريية هي مساعدة الرجل لزوجته يف
ّ
ومشاق تربية االوالد
حتمل اعباء البيت
ّ
وخاصة يف فرتة احلمل وال��والدة ومرض
ال��زوج��ة والب���أس م��ن ان يقوم الرجل
بمعاونة زوجته يف ترتيب البيت وتنظيفه
وغ��س��ل االواين وح��ت��ى الطبخ وهتيئة
االطفال وتنظيفهم السيام الرضع منهم
وغ��ريه��م ،فا ينقص ذل��ك من رجولته
او هيبته او كرامته وحتى من قيمومته
وراع (كل
كرجل او مكانته كزوج واب
ِ
راع مسؤول عن رعيته) فاألرسة وخاصة
الزوجة هي من اولويات هذه الرعية بل
من امهها .
وباملقابل ي��أيت دور امل��رأة املكافئ لدور
الرجل واملناظر له يف املسؤولية كوهنا
نصف املجتمع والعمود الفقري لارسة
اذ البأس من أن تساعد الزوجة زوجها يف
حتمل مصاريف املعيشة ،إن كانت موظفة
ّ
او عاملة او ما شابه كأن تكون ذات مهنة

بيتية كاخلياطة مثا  ،ت��ؤدي ذل��ك عن
حب وح��رص عىل األرسة واالوالد يف
تأمني سبل عيش كريمة هلا وهلم ومعاونة
لرشيك حياهتا وحبا له ايضا وكل ذلك
التبعل ال��ذي
ي��ن��درج حت��ت مبدأ حسن
ّ
اوىص به املعصومون (عليهم السام)
امل��رأة كي تكون يف املستوى الذي يرىض
عنه اوال والزوج ثانيا  ،حسب املبدأ الذي
ارساه الشارع املقدس (جهاد املرأة حسن
التبعل) وال يوجد جهاد يكتب اهلل أجره
ّ
للمرأة احسن من مساعدة ال��زوج لتسري
قافلة االرسة يف سام وسط مفازات احلياة
الصعبة .

ّ
تتخطى امل���رأة العاملة
وع��ن كيف
شعورها بالتقصر حيال عائلتها؟

تقول السيدة (زينب عبد االمري الوكيل)
استاذة يف (علم النفس)ّ :
إن هاجس العديد
عملهن
من النساء اليوم هو النجاح يف
ّ
وحياهتن اخلاصة ،وقدرهتن عىل التوازن
ّ
بني األمرين ،إذ ّ
أن الكثري من النساء اليوم
عامات ويطمحن إىل إجياد هذا التوازن.
وتعيش املرأة العاملة ضغط اًا كبري اًا يف حياهتا
اليومية وقلق اًا عىل أوالدها وأرسهتا ،إذ ّأهنا
تشعر دائ اًام بالتقصري تاه واجباهتا األرسية
مضطر اًة يف بعض األوضاع
معهم ،وتصبح
ّ
ٍ
ّ
إجياد
تتخىل عن عملها من أجل
اىل أن
ٍ
وقت إضايف للعائلة .و ُتضيف «الوكيل»

ّ
هتتم بنوعية الوقت الذي
أن املرأة العاملة ّ
متضيه م��ع أرسهت��ا وتعمل ع��ىل ماحقة
األمور الرورية يف حياهتا وحياة أوالدها،
وعليها أن تبني عاقة ثقة واحرتام وصداقة
مع أوالدها .موضحة دور املرأة املهم يف
املجتمع واألرسة اذ تلعب املرأة دور اًا كبري اًا

اال�ستاذ حممود �ساكر الزبيدي

االعامي عبا�س ال�سباغ

يف جمال أرسهت��ا وعائلتها وتعدّ األساس
يف بناء شخصية أبنائها وتربيتهم وتقويم
سلوكهم ،عدا عن عملها يف األمور املنزلية
وأهنا ق��ادرة عىل تنشئة أبنائها وتعليمهم
وت��وف��ري األف��ض��ل هل��م حتى وإن كانت
متارس عملها خارج املنزل .تعليم املرأة
وحصوهلا عىل درج� ٍ
�ات عالية من العلم
والثقافة يساهم يف تطوير املجتمع وذلك
لقدرهتا عىل ممارسة املهن املختلفة ،فهي
املعلمة وهي الطبيبة واملهندسة والعاملة
والكاتبة واألديبة ،فدورها مهم جد اًا سواء
يف تعليم األجيال أو يف معاجلة املرىض أو يف
البناء ،ناهيك عن تق ّلدها ملختلف املناصب
اإلدارية وقيامهام بتنظيم وإدارة الرشكات
الكربى.
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اإلسالم وبناء الخلية العائلية
ُ
وقد ّ
ركزَ الدين اإلسامي ،الكثري من املفاهيم اإلسامية
عن طريق الثقافة الدينية وال��دع��وة إىل التحيل بالقيم
ّ
رسخت الثقافة الدينية ،مفاهيم احلياء ،يف
السامية ،وقد
بنية املجتمعات ،وارتبطت به جمموعة أساطري وأحكام،
وقواعد ُخلقية ،تزخر هبا احلياة اليومية .وبالرغم من
املراعاة الكاملة والشاملة للخلية العائلية ،والتي حتظى
باهتامم كبري من ِق َبل الدين ،فلذا أوزّ ع كامل االهتامم بتقوية
األوارص ومتتني العاقات وكسب اآلخرين عن طريق
اإلخ��وان ،واألصدقاء ،واأله��ل ،وغريهم .وهكذا قرن
اإلسام يف األحكام التي جاء هبا بني العاقات الدينية،
والعاقات احلسنة يف األرسة ،ودع��ا إىل وج��وب متتني
عائق القرابات يف األرسة الواحدة ،عادا ذلك واجب اًا ديني اًا،
مما يم ّتن أوارصمها وجيعل منها ،كيان اًا ذاتي اًا واضح اًا يقوم
عىل عاقات متميزة فيه عاطفة القرابة ،واالنتامء بالدم
والدين.

النشاطات الخارجية لألطفال
ُ
بينت دراسة علمية حديثة أن أحد املشاكل التي تواجه أطفال اليوم ،سواء
ْ
كانت صحية أو نفسية أو أكاديمية هي بقاؤهم يف الداخل لفرتات طويلة.
فأغلب األطفال اليوم يعودون من املدرسة ،ثم ينهون دراستهم ثم يلتصقون
بأجهزهتم اإللكرتونية حتى يني موعد النوم ،فلم يعد األطفال يلعبون يف
اخلارج كام يف السابق .لفتح هذه العقدة جيب عىل االبوين تشجيع اطفاهلم
باللعب يف اهلواء الطلق اذ له فوائد صحية عديدة تؤثر يف صحة األطفال
اجلسدية والنفسية ،اضافة اىل تعزيز قدراهتم اإلدراكية والتعلمية بشكل
كبري .فالنشاطات اخلارجية مفيدة جد اًا يف تنشيط خيال األطفال وحتفيز
اإلبداع لدهيم .وهو أمر ال يمكنهم القيام به وهم متواجدون فقط يف غرفة
املعيشة أمام شاشات األجهزة اإللكرتونية.
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كاف إلعداد وجبات صحية ألسرتك!..
يوم واحد
ٌ
ٍ

�ات اليوم كثريات االنشغال واملسؤوليات ،س��واء كن
األم��ه� ُ
عامات أم ال .فأسبوع األم حافل باملواعيد وااللتزامات ،واملهام
املنزلية ،ونشاطات املدرسة ،ونشاطات األطفال الاصفية.
لذلك يتب ّقى لدى األم القليل من الوقت خال األسبوع لتحضري

الوجبات الصحية ألرسهتا .ال تقلقي ،كونك
كثرية االنشغال ال يعني أنك ستعتمدين عىل
الطعام اجلاهز ،بل يمكنك حتضري الوجبات
البيتية الصحية ألرستك مسبق اًا وحتفظينها يف
الثاجة واملجمدة حلني حاجتك هلا ،فتسخنيها
وتكون لديك وجبة طازجة خال دقائق.
وذلك من خال إعداد قائمة الطعام؛ فكتابة
يري آالف
القائمة سرتيك من السؤال الذي ّ
األمهات :ماذا أطبخ اليوم؟! .بعد أن أعددت
قائمة وجبات الطعام ،اح��ريص عىل رشاء
املكونات الطازجة والصحية لكي تطبخي
ألرست��ك أشهى األط��ب��اق املفيدة .اختاري
وكريس جزء اًا منه لتقيض بضع
يوم اًا خال عطلة هناية األسبوعّ ،
ساعات يف املطبخ تعدين الطعام مسبق اًا وبطريقة صحية حتافظ
عىل القيمة الغذائية بشكل فعال.

معايير األسرة النموذجية
ُ

َ
قبل اإلق��دام عىل ال��زواج يفكر اجلميع يف بناء ما يسمى
باألرسة النموذجية وذلك يبدأ من البحث عن الرشيك
املناسب ،ثم ال��زواج وتأسيس النواة األوىل ل��ألرسة،
لذلك جيب أن ّ
نفكر كيف يمكن بلوغ اهل��دف يف بناء
أرسة نموذجية ،وقد ال تتوفر جلميع الناس كل املعايري
التي ّ
متكنهم من جعل أرسهم متوافقة مع شكل وتكوين
األرسة النموذجية ،وخاصة عند احلديث عن املعايري
املادية واالقتصادية ،ولكن من ناحية أخرى فهناك بعض
املسؤوليات والقرارات التي يمكنهم عند التفكري فيها
واخت��اذه��ا ،بلوغ هذا اهل��دف ولو بشكل جزئي ،وذلك
طبع اًا أفضل من ال يشء ،هذا باإلضافة لبعض املسؤوليات
التي تقع عىل عاتق املجتمع والدولة يف أمور األرسة منها
االلتزام باملعايري الصحية قبل الزواج واإلنجاب ،اضافة
اىل بلوغ مستوى تعليمي وثقايف جيد.
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طبيبك انا

تأهيل المعاقين..
ضرورة هامة لدمجهم اجتماعيًا
إعداد /قاسم عبد الهادي
التأهيل بمعناه الش���مولي تطوير وتنمية قدرات الشخص المصاب ليكون مستقالً ومنتجًا
ومتكيف���ًا كما ويش���مل مفهوم التأهيل مس���اعدة الش���خص على تخطي االثار الس���لبية
ّ
تخلفها اإلعاقة والعجز من اثار نفس���ية او اجتماعية او اقتصادية ,ويعرف التأهيل ايضا
الت���ي
بانه اس���تعادة الش���خص المعاق ألقصى ما تسمح به قدراته في النواحي الجسمية والعقلية
واالجتماعي���ة والمهنية واالقتصادية ،ولمعرفة المزيد عنه ،مجل���ة (االحرار) التقت ب� (الدكتور
بين قائالً:
عمار حسين الجبوري) والذي ّ
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مبررات التأهيل:

يعد املعاقون طاقة انسانية ينبغي احلرص
عليه��ا ,وان الكثري منه��م يمتلكون قابيلة
وق��درات كبرية ودواف��ع للتعلم ,وجلميع
املعاق��ني احل��ق يف الرعاي��ة والتعلي��م
والتأهي��ل دون متييزه��م ع��ن االخري��ن,
السيام وان املعرفة العلمية والفنية تعدان
اساس�� اًا هام اًا بالتصدي لإلعاقة والوقاية
منه��ا ,وان عملي��ة التأهيل مس��ؤولية تقع
ع��ىل عات��ق الدول��ة واملجتم��ع واالرسة
بشكل عام.
الهدف من التأهيل:

ان اهل��دف االس��اس م��ن التأهي��ل ه��و
مس��اعدة املعاق مهام كانت درجة إعاقته
ع��ىل ت��اوز ه��ذه االعاق��ة والتقليل من
مش��اكلها إىل إدنى حد ممكن كي يتمكن
املعاق من العيش بس��هولة قدر اإلمكان
ويتفاعل مع املجتمع.
أنواع التأهيل:

اىل املجتم��ع وليكون مندجم اًا فيه ومتوافق اًا
مع��ه ومعتم��د اًا ع��ىل طاقات��ه وامكانات��ه
ألقىص م��ا يمك��ن ,ويف الع��رص احلديث
ف��ان برام��ج التأهيل املهني ال��ذي بدأ يف
الوالي��ات املتحدة االمريكي��ة يف اعقاب
احلرب العاملية االوىل وتعد اوىل الربنامج
احلكومي��ة التي اهتم��ت بالتوجيه املهني
لألف��راد املعاقني ومس��اعدهتم يف اختيار
املهن املناسبة والدخول اليها واالستقرار
فيها ,وان نجاح برنام��ج التأهيل وتطوره
يعتم��د عىل عدة امور منه��ا (الترشيعات
والقوان��ني واالنظم��ة ,توف��ري الك��وادر
املهني��ة املتخصصة واملؤهلة ,توفر الربامج
الرتبوية واملهنية الازمة ,استعداد االرسة
واملجتم��ع وم��دى تقبله��م ,م��دى توف��ر
االجه��زة والوس��ائل املس��اعدة والت��ي
تش��مل «وس��ائل تعليمية مس��اعدة � بيئة
خالي��ة م��ن احلواج��ز� وس��ائل تعليمي��ة
خاص��ة � مراكز التأهيل املجتمعي � توفري
الكلفة االقتصادية»).

للتأهي��ل أن��واع ع��دة ه��ي( :التأهي��ل مراحل وخطوات
املجتمعي ,التأهيل الطبي ,التأهيل النفيس ,عملية التأهيل:

تقدير مستقبل احلالة بنا اًء عىل مدى العجز
وش��دته وإمكانية املع��اق واس��تعداداته
وم��دى توف��ر اخلدم��ات لرعايت��ه ,تقدير
االحتياج��ات املبارشة للمع��وق وارسته
سواء أكانت حاجات طبية او تعليمية او
اجتامعي��ة او نفس��ية او مهنية ,وضع خطة
الرعاية واملقرتحات املتعلقة بذلك).
� مرحل��ة التخطي��ط لربنام��ج التأهي��ل:
وتعد ه��ذه املرحلة مهمة ج��دا يف عملية
التأهي��ل حي��ث يت��م فيها وض��ع احللول
واخلط��ط الازمة ملواجه��ة اآلثار املرتتبة
عىل اإلعاقة وتلبية االحتياجات التأهيلية
اخلاصة للفرد املعاق ,وخطة التأهيل جيب
ان تك��ون فردية بالنس��بة للمع��اق ،وأن
تكون مش��رتكة يش��رتك فيها كافة أعضاء
فريق التأهيل.
� املتابع��ة والرعاي��ة الاحق��ة للمع��اق
وهتدف هذه العملية اىل التأكد من متابعة
املع��اق للخط��ة العاجي��ة ,جين��ب املعاق
اية انتكاس��ة يف الربنامج التأهييل ,وس��يلة
هامة الس��تقرار بعض املعاقني يف حياهتم
اجلديدة.

التأهيل االجتامعي ,التأهيل املهني ,التأهيل ان عملي��ة تأهيل الش��خص املعاق تكون تأهيل المعاقين

االكاديمي).

برامج التأهيل:

ترتب��ط برامج التأهي��ل بمرحلة هامة من
مراح��ل النمو ه��ي مرحل��ة املراهقة كام
اهن��ا هتتم بجان��ب أس��ايس ه��و ان ُنعيد
الف��رد الذي لدي��ه قصور ب��دين او عقيل

عىل مراحل عدة وهي:
� مرحل��ة االحالة والتش��خيص الش��امل
للمعاق��ني وتش��مل (تش��خيص احلال��ة
ودراسة أسباهبا ,حتديد مدى العجز الذي
يصيب احلالة ودرجت��ه ,حتديد مدى تأثري
االعاق��ة ع��ىل تكوين املعاق وش��خصيته,

نتيجة إلرتب��اط اإلنس��ان بالبيئة املحيطة
به مت��ر حيات��ه بسلس��لة م��ن التفاعات
بين��ه وبني البيئ��ة التي يعي��ش فيها وينتج
عن��ه إجياد صيغ��ة من التكي��ف والتوافق
املتبادلة والذي تؤدي بدورها اىل التوازن
اجلسدي املعنوي.
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الواحة

كيف تتعامل مع الناس؟

األوائل
 اول تسمية ((ب��اد النهرين)) كانتلكرباء واراضيها والتي كانت منحرصة
بني هن��ري ال��ف��رات (العلقمي) و(ك��ري
سعدة).
 اول استيطان برشي يف كرباء حيثتعد كرباء عند املؤرخني مركز االستيطان
ال��ب��رشي للجامعات والقبائل السامية
والعربية والتي قدمت اليها من باد الشام
واجلزيرة العربية قبل االسام.
 أول من طرح واقعة كرباء يف التفسري،هو املفرس العامة الشيخ فضل بن حسن
الطربيس (املتوىف سنة  548ه�) يف تفسريه
القيم( :جممع البيان) – ج/2ص.35
 أول من طرح واقعة كرباء يف الفقه هوالفقيه العامة احليل (قدس رسه) (– 648
 726ه�) يف كتابيه (منتهى املطالب  /ج،2
ص ،)974و (تذكرة الفقهاء يف مبحث
اهلدنة  /ج/1ص.)447

من أراد أن يتعلم فن التعامل مع الناس عليه االهتامم باالنطباع األول ّ
فإن اهتامم الفرد
باالنطباع األول الذي يرتكه لدى اآلخرين غالب اًا ما يكون نفس االنطباع األخري للفرد
الذي يأخذونه عنه؛ ولذلك عىل الفرد أن يتحكم ويسيطر عىل ترصفاته مع اآلخرين
كذلك تقبلك لآلخرين حسب تقديرك لنفسك :فالقليل من الناس من يدرك ّ
أن العامل
ّ
يشكل فكرته عن الشخص ،من خال رأيه هو عن نفسه،
كذلك االبتعاد عن انتقاد اآلخرين :فمن األمور املهمة التي ُتساعد الفرد عىل اتقان
ِ
إدراكه حلقيقة ّ
أن الناس ال ُحت هُّب من ينتقد اآلخرين أمامهم،
فن التعامل مع الناس،
ّ
حتى وإن كان منافس اًا لك يف العمل أو يف أم ٍر آخر؛ فمن كان ُيريد أن يرتك انطباع اًا طيبااً
ِ
صورته أمامهم ،وابتعاده عن األحاديث
عنه لدى اآلخرين ،عليه أن يعمل عىل حتسني
الكراهية ،واملزاجية السلبية.
تنم عن وجود
السلبية عن اآلخرين ،واالنتقادات التي ّ
ّ
ّ

أشياؤنا الجميلة؟
يمر
في هذه الحياة هناك من ُّ

علينا كغيمة ممتلئة بالغيث
تروي قلوبنا فرحًا ،وهناك من
يمر كعاصفة قاسية تخنق
ُّ

قلوبنا وجعًا ،فكلنا راحلون
ولكن ما يهمنا أن نترك أثرًا
ً
وبصمة ال تنسى يذكرننا
جميال
بها ِم ْن مررنا بهم في هذه

الحياة ،فربما بدعوة منهم تفتح
لنا بابًا مغلقة فنسعد..
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00

سور مدينة النجف ويظهر مرقد االمام علي ( عليه السالم )

سيشحن السلكيا
فقط ...

اعداد  :زيد الجنابي

يبدو أن آبل حتبذ التخيل عن أمور تعدّ تقليدية يف صناعة
اهلواتف الذكية ،فبعد ختليها عن منفذ سامعات األذن يف
آيفون ،فإن من املرجح أن تطرح الرشكة هواتفها املستقبلية
خالية من منفذ الشحن متاما ،ليبقى أمام املستخدمني خيار
شحنها ومزامنتها السلكيا فقط.
ويشاع منذ فرتة طويلة أن آبل تعمل عىل التخيل عن منفذ
الشحن املوجود حاليا يف اجلزء السفيل من هواتفها ،وبدال
من ذلك ،ستستخدم تقنية السلكية .وكانت آبل أزالت
بالفعل مقبس سامعة الرأس من هواتفها مع ظهور إصدار
آيفون .7
ووفقا لتقرير يف صحيفة إندبندنت الربيطانية ،فإن من
املفرتض أن تؤدي إزالة منفذ الشحن -والتي ستبدأ مع
إص��دارات آيفون سنة  -2021إىل توفري مساحة ،وقد
تسمح بتحسني مقاومة هواتف آيفون للامء والغبار.
ومن املتوقع أن يطرأ هذا التغيري عىل النموذج األعىل النهائي
قبل أن يشق طريقة إىل بقية اإلصدارات ،كام أن من املتوقع
يف السنة نفسها -وفقا للتقارير -أن يتم إصدار «آيفون إس
إي بلس» ،وأن تقدم آبل حتديثا جلهاز «آيفون إس إي»
قريبا .باإلضافة إىل ذلك ،من املقرر أن تصدر الرشكة يف
ذلك العام نموذجا أكرب من هذا اهلاتف الرخيص نفسه.
ومن املحتمل أيضا أن يتوي إص��دار «إس إي  2بلس»
عىل شاشة متتدّ عىل طول اجلزء األمامي للجهاز ،مما ياكي
تصميم أجهزة آيفون اجلديدة .بيد أنه سوف يفتقر إىل نظام
التعرف عىل الوجه «فايس إي دي» ،وب��دال من ذلك،
ستعود الرشكة إىل استخدام مستشعر بصامت األصابع يف
اجلزء السفيل منه.
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