من اقوال أمير المؤمنين a
«ا ْب ُعدُ وا عَ ِن ُّ
الظ ْل ِم َف ِإ َّنهُ َأعْ َظ ُم ا ْلجَ َر ِائ ِم وَ َأ ْكبَرُ ا ْل َم ِآث ِم».
المصدر :غرر الحكم ودرر الكلم

تصدر اسبوعيا عن شعبة النشر
قسم اإلعالم
خالل لقائه وفدا شبابيا من بغداد..

مدير التحرير
طالب عباس الظاهر
سكرتير التحرير
حسين النعمة

الش���يخ الكربالئ���ي يؤك���د عل���ى
أهمية التعامل بس���لوك حس���ن
بعيد عن التعصب ويشيد بدورهم
التوعوي واالرشادي
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هيأة التحرير
علي الشاهر  -حيدر عاشور

المراسلون
حسين نصر -قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

مهنة «ساعي البريد»
تبقى بنكهته���ا القديمة العالقة
في الذاكرة..

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي
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االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

َ
فاإلسالم
لوالك
ُ
ُ
قتيل
فينا

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان
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التصوير
وحدة التصوير

ُ
تضيق المسافات في بيتها...
عندما
َ

هاتف املجلة

07711173603
رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m

ُ
ُ
تحول
الم���رأة
القوي���ة وحدها م���ن ّ
مسار أسرتها من كرب
الى سعادة عامرة
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ُ
ال�سدق فطرة وخ�سلة ح�سنة
يلقب بالصادق االمين ،فالصدق هي فطرة س�� ��ليمة للقلب
رس�� ��ول اهلل (صلى اهلل عليه واله) قبل ان ُيبعث كان ّ
تمهد الطريق اآلمن للعبد بان يرتقي سلم
السليم والطاهر وال تحتاج اي جهد كيف يلتزم بها االنسان  ،فأنها ّ
االخالق العالية في الدنيا والمكانة المرموقة في االخرة.
الصدق سر نجاح عمل اي انسان سواء كان حرفيا او اعالميا او تربويا فالتعامل الصادق يجعل االنسان قويا وال
يخشى الملمات الن رصيده من الصدق هو العناية االلهية اوال والجمهور الذي تأثر واستفاد من صدقه ثانيا.
معين ولكن
واحدى اهم مس�� ��تلزمات الصدق هو التأكد من الصدق قبل النقل لربما تكون صادقا في نقل خبر ّ
ه�� ��ذا الخب�� ��ر هو غير صادق بحد ذات�� ��ه فهذا االمر مهم جدا بالنس�� ��بة لمن لديه مكانة مرموقة ومس�� ��موعة في
المجتمع س�� ��واء كان شخصية او مؤسسة او وس�� ��يلة اعالمية فتحري الصدق هو من اهم اولويات الصادق كي
ال تخدش مكانته في المجتمع..
النتيجة النهائية يكون مجتمعا صادقا ومتماسكا وقويا وال يتمكن منه العدو.

سورة الصافات

لنختم القراآن مع ًا
ِ

َي ُق ُ
ول َأئِ َّن َك َمل ِ ْن ْ ُامل َصدِّ ِق َ
ني }الصافاتَ {52/أئِ َذا ِم ْتنَا َو ُك َّنا ت َُرا ًبا َو ِع َظا ًما
ُون }الصافاتَ {53/ق َ
ال َه ْل َأنتُم ُّم َّط ِل ُع َ
َأئِ َّنا َملَ ِدين َ
ون }الصافات{54/
��واء ْ َ
ال َت َّ
ي��م }الصافاتَ {55/ق َ
َف َّ
دت
��اهللِ إِ ْن ِك َّ
اجل ِح ِ
اط َل َ
��ع َف َرآ ُه ِيف َس َ
��و َال نِ ْع َم ُ
َل ُرت ِْد ِ
��ن ْ ُامل ْح َ ِ
ين
��ة َر ِّيب َل ُك ُ
نت ِم َ
رض َ
ي��ن }الصافاتَ {56/و َل ْ
��ن بِ َم ِّيتِ�� َ
ني }الصاف��ات {58/إِ َّال َم ْو َت َتنَا
}الصاف��اتَ {57/أ َف َام َن ْح ُ
ُْ
األ َ
وىل َو َما َن ْح ُن بِ ُم َع َّذبِ َ
يم
ني }الصافات {59/إِ َّن َه َذا َ ُهل َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
��ل ا ْل َع ِ
}الصاف��اتِ {60/ملِثْ��لِ َه َذا َف ْل َي ْع َم ْ
ام ُل َ
��ون }الصافات{61/
َأ َذلِ َ
َاها
الز ُّق��و ِم }الصافات {62/إِنَّ��ا َج َع ْلن َ
��ج َر ُة َّ
��ك َخ ْ ٌري ُّن��زُ ًال َأ ْم َش َ
ني }الصافات {63/إِ َّهنَا َش َ��ج َر ٌة َ ْخت ُ��ر ُج ِيف َأ ْصلِ ْ َ
ِف ْتنَ�� ًة ِّل َّ
لظ ِامل ِ َ
يم
اجل ِح ِ
الش َ��ي ِ
اط ِ
وس َّ
ني }الصافات{65/
}الصافاتَ {64/ط ْل ُع َها َك َأن َُّه ُرؤُ ُ
ون ِم ْن َها ا ْل ُب ُط َ
ون ِم ْن َها َف َاملِؤُ َ
َفإِ َّ ُهن ْم َآل ِك ُل َ
ون }الصافاتُ {66/ث َّم إِ َّن َ ُهل ْم
َع َل ْي َها َل َش ْو ًبا ِّم ْن َ ِ
إل َىل ْ َ
يم }الصافاتُ {67/ث َّم إِ َّن َم ْر ِج َع ُه ْم َ ِ
يم
اجل ِح ِ
مح ٍ
��م َضا ِّل َ
ني }الصافاتَ {69/ف ُه ْم
}الصاف��ات {68/إِ َّ ُهن ْم َأ ْل َف ْوا آ َب ُ
اءه ْ
ون }الصافاتَ {70/و َل َقدْ َض َّل َقب َل ُهم َأ ْك َثر ْ َ
َع َىل آ َثا ِر ِه ْم ُ ْهي َر ُع َ
األ َّولِ َ
ني
ْ ْ ُ
}الصافاتَ {71/و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ِفي ِهم ُّم ِ
ين }الصافاتَ {72/ف ُ
انظ ْر
نذ ِر َ
ين }الصافات {73/إِ َّال ِع َب��ا َد َّ
��ة ْ ُامل َ
َك ْي َ
ان َع ِاق َب ُ
��ف َك َ
اهللِ ْ ُامل ْخ َل ِص َ
ني
نذ ِر َ
وح َف َلنِ ْع َم ْ ُامل ِجي ُب َ
ون }الصافات{75/
}الصافاتَ {74/و َل َقدْ َنا َدا َنا ُن ٌ
َو َن َّج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه ِم َن ا ْل َك ْر ِ
يم }الصافات{76/
ب ا ْل َع ِظ ِ

تفسير السورة

(  ) 52يق��ول أئن��ك ملن املصدقني يوبخني عىل التصديق بالبعث (  ) 53أئذا متنا وكنا ترابا
وعظام��ا أئن��ا ملدينون ملجزيون من الدين بمعنى اجل��زاء (  ) 54قيل القائل هو اهلل أو بعض
املالئك��ة يق��ول هلم هل حتبون أن تطلع��وا عىل أهل النار ألريكم ذل��ك القرين فتعلموا أين
منزلتكم من منزلتهم (  ) 55فاطلع عليهم فرآه أي قرينه يف س��واء اجلحيم (  ) 56قال تاهلل
إن ك��دت لرتدي��ن إن كدت لتهلكني باإلغ��واء (  ) 57ولوال نعم��ة ريب باهلداية والعصمة
لكن��ت من املحرضين معك فيها (  ) 58أي نحن خملدون منعمون فام نحن بميتني أي بمن
شأنه املوت (  ) 59إال موتتنا األوىل التي كانت يف الدنيا وما نحن بمعذبني كالكفار ( ) 60
إن هذا هلو الفوز العظيم (  ) 61ملثل هذا فليعمل العاملون ( )62أذلك خري نزال أم شجرة
الزقوم ش��جرة ثمرها نزل أهل النار وفيه داللة عىل أن ما ذكر من النعيم ألهل اجلنة بمنزلة
م��ا يقام للنازل وهلم ما وراء ذلك م��ا يقرص عنه األفهام وكذلك الزقوم ألهل النار قيل هو
اس��م شجرة صغرية الورق ذفرة مرة تكون بتهامه س��ميت به الشجرة املوصوفة (  ) 63إنا
جعلناه��ا للظاملني حمنة وعذابا هلم يف اآلخرة أو ابتالء يف الدنيا (  )64إهنا ش��جرة خترج يف
أصل اجلحيم منبتها يف قعر جهنم وأغصاهنا ترفع إىل دركاهتا (  )65طلعها محلها مس��تعار
من طلع التمر كأنه رؤوس الشياطني يف تناهي القبح واهلول قيل هو تشبيه باملتخيل كتشبيه
الفائق يف احلسن بامللك (  ) 66فإهنم آلكلون منها فاملئون منها البطون لغلبة اجلوع ( ) 67
ثم إن هلم عليها أي بعد ما ش��بعوا منها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم لشوبا من محيم
لرشابا من غس��اق أو صديد مش��وبا ب��امء محيم ّ
يقطع أمعاءه��م (  ) 68ثم إن مرجعهم إلىل
اجلحي��م ف��إن الزقوم واحلميم نزل يقدم إليهم قبل دخوهلا (  ) 69إهنم ألفوا آباءهم ضالني
(  ) 70فهم عىل آثارهم هيرعون تعليل الستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد اآلباء يف الضالل
واإلرساع الش��ديد كأهنم يزعجون ع��ىل اإلرساع عىل أثرهم (  ) 71ولقد ضل قبل قومك
أكثر األولني (  ) 72ولقد أرسلنا فيهم أنبياء أنذروهم من العواقب (  ) 73فانظر كيف كان
عاقبة املنذرين من الش��دة والفظاعة (  ) 74إال الذين تنبه��وا بإنذارهم فأخلصوا دينهم هلل
( )75ولق��د نادانا نوح رشوع يف تفصيل القصص بعد إمجاهلا أي ولقد دعانا حني أيس من
قومه فلنعم املجيبون أي فأجبناه أحس��ن اإلجابة فواهلل لنعم املجيبون نحن (  ) 76ونجيناه
وأهله من الكرب العظيم من أذى قومه والغرق.

أخبار
ومتابع��ات

إجراء عملية جراحية ناجحة
للمرجع األعلى السيستاني

كربالء :إجراءات أمنية
مشددة لفرض القانون
ّ
قال���ت قيادة ش���رطة كربالء ،في بي���ان لها :أنها
«زادت م���ن نش���ر قواتها األمني���ة ومفارزها في
أحياء المحافظة والمنطقة القريبة من س���احة
التظاه���ر ،لغرض ف���رض القانون ومن���ع أعمال
العنف والتخريب بعد تزايد أعمال الفوضى التي
تبدأ يوميًا أثناء الليل».

والدة ( 20ألف طفل وطفلة)
خالل  2019في كربالء

أجرى فريق طبي عراقي ،يف مستشفى الكفيل التخصيص ،بكربالء،
عملية جراحية لسامحة املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين
تعرضه لكرس يف فخذه األيرس ،األربعاء املايض.
(دام ظله) ،بعد ّ
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا ،السيد أمحد الصايف :ان « «سامحة
تعرض لكرس يف عظم الفخذ ،وأجريت له عملية
املرجع األع��ىل ّ
جراحية تك ّلت بالنجاح ،بإرشاف فريق طبي عراقي ،وقد متاثل للشفاء
وتم إخراجه من املستشفى» ،مضيف ًا« ،نرجو من املؤمنني الكرام أن ال
ينسوا سامحته من الدعاء».
وتصدّ ر هاشتاغ (#الشفاء_العاجل) قائمة «الرتند» يف موقع التواصل
(تويرت) ،بعد محلة أطلقها ناشطون ،لطلب الدعاء لسامحة املرجع
األعىل بالشفاء العاجل.

ّ
أك���د مدير مستش���فى النس���ائية والتوليد
التعليم���ي في كرب���الء ،الدكت���ور إبراهيم
الركاب���ي ،عل���ى نج���اح الك���وادر الطبي���ة
باس���تقبال حاالت ال���والدة والعناية بالنس���اء
الحوامل خالل العام الماضي .2019
وقال الركابي :أن «استشاريات المستشفى
استقبلت خالل العام الماضي 104.582( ،حالة
مرضية) ،بي���ن المراجعة والمعاينة والفحص
المختبري وال���والدة» ،مضيفًا أنها «ش���هدت
ٍ
طفل
حاالت والدة وصلت إلى أكثر من (20.500
وطفلة) خالل عام .»2019

مديرية المرور تسعى لتوحيد لوحات المركبات
قال مدير العالقات واإلعالم يف املديرية العامة للمرور ،العميد عامر وليد اﺨﻟياط أن املديرية بارشت يف األيام القليلة املاضية
ليتم استبداهلا باللوحات اجلديدة (األملانية).
بتخصيص أرقام جديدة أصحاب املركبات التي حتمل اللوحات القديمة ّ
وأضاف اﺨﻟياط ّ
أن «اإلجراء يأيت يف سياق اﺨﻟطوات التي تتخذها املديرية يف تنفيذ مراحل املرشوع الوطني» ،الفت ًا إىل أن «املرشوع
سيعمل عىل توحيد مجيع لوحات املركبات القديمة واحلديثة بلوحة جديدة واحدة والتخ ّلص من تعدّ د ألواهنا وأصنافها».
تضمنت استبدال لوحات الفحص املؤقت التي كانت قد خصصتها املديرية للمركبات
ّ
وبني اﺨﻟياط أن «املرحلة اأوىل من املرشوع ّ
التي دخلت بعد العام 2003؛ باللوحات اجلديدة االملانية ،إضافة اىل توحيد سجالت املركبات القديمة واحلديثة ضمن املرشوع
وإصدار سنويات موحدة لتلك املركبات».
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خلف :قرار إخراج القوات األجنبية
يشمل جميع األراضي العراقية
ّ
أك���د المتحدث باس���م القائ���د الع���ام للقوات
المس���لحة ،عب���د الكري���م خلف ،إن ق���رار إخراج
القوات األجنبية يشمل إقليم كردستان العراق.
يحدد وقتًا
وقال خلفّ :إن «الجانب األمريكي لم ّ
محددًا لخروج قواته من الب���الد» ،مبينًا ّأن «قرار
إخراج القوات األجنبية ،هو قرار سيادي ويشمل
جميع األراضي العراقية».

دار القرآن الكريم تقيم اللقاء السادس
لكوادرها التعليمية في لبنان

بلدية كربالء تؤهل مدخل
(كربالء ـ النجف)

باشرت ش���عبة الحدائق والمتنزهات في بلدية
كرب���الء المقدس���ة ،األسبوع الماض���ي ،بأعمال
تأهيل وزراعة مدخل (كربالء � النجف).
وق���ال مدير إعالم البلدية ،ماج���د ناجي« :يجري
العمل حاليًا على تأهيل جانبي المدخل والجزرة
الوسطي���ة ،بع���د رفع األنق���اض وتس���وية التربة
وحفر اآلب���ار» ،مبينًا أن «المس���احة الممخطط
تأهيلها بحدود ( 50ألف متر مربع)».
وأوضح ناجي أن «مدخل كربالء من جهة محافظة
النجف ،يع���د م���ن المداخل المهم���ة والحيوية
لدخ���ول الزائري���ن ،وسنعمل عل���ى تأهيله بما
المقدسة».
يتناسب وجمالية مدينتنا
ّ

نظمت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة/فرع
لبنان لقاء املعلمني السادس يف «حوزة الفرقان» ببلدة الرصفند يف
قضاء صيدا جنوب البالد.
اللقاء الذي محل عنوان« :نجاح مرشوع اإلقراء» ،افتتح بتالوة
لألستاذ القارئ «عيل حسون» ،أعقبه مسؤول فرع الدار «السيد
وطرح العناوين
عيل أبواحلسن» بكلمة تطرق فيها اىل هدف اللقاء َ
الرئيسية فيه ،ليقدّ م بعد ذلك عدد من أساتذة الدورات املخصصة
للمرشوع جتربتهم وهم كل من (حسن خليفة ،وعيل حسون،
وزهرة سبليني) ،فيام تال ذلك توزيع األوراق التي حتمل عناوين
«األخطاء الشائعة حني التالوة» و»كلامت يفهمها الناس خطأ»
والتي أعدت من قبل الدار.

عين على العالم
ٌ
* مجعية (غاين بييس) اإلسالمية ترفع الفتات تدعو األمريكيني ملعرفة الدين اإلسالمي.
*

نواب بريطانيون حیذرون من دعم «انتهاكات حقوق اإلنسان» يف البحرين.

*

ترحل  4إرهابيني إىل موطنهم األم أملانيا ،يف إطار جهودها بإعادة املسلحني األجانب إىل بلداهنم.
تركيا ّ

*

أسرتاليا تنجح أخري ًا بإمخاد أضخم حريق شهدته البالد والذي بقي لثالثة أشهر خارج ًا عن السيطرة.

5

A h r a r w e e k l y

صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /21جمادي االول1441/هـ الموافق 2020/1/17م :

ُ
وسيلة المؤمن ومعبره لآلخرة
الدنيا
اهيا االخوة واالخوات نتواصل معكم يف مقطع آخر من وصية
االمام الصادق (عليه السالم) ألحد اصحابه عبداهلل بن ُجندَ ب :
(وخ ْذ َح َّظ َك من آخرتِ َك وال َت ُكن َب ِطر ًا يف ِ
ُ
الغنى ،وال َج ِزع ًا يف
اس ُقر َب َك ،وال َت ُك ْن ِ
الفقر وال َت ُك ْن ّ
واهن ًا ُي ِّق ُرك
فظ ًا غليظ ًا َيكر ُه ال َّن ُ
تشار َمن ِ
فوق َك وال َت َ
سخر بِ َمن هو ُدو َنك).
َمن َع َر َفك .وال ِّ
ُ
(وخ ْذ َح َّظ َك من آخرتِ َك)
ان اهلل تعاىل اعطى كل انسان يف الدنيا نصيب ًا وحظ ًا من املال والعمر
والصحة واجلاه والقدرات العقلية واجلسمية وغريها ،ولكن حياة
االنسان غري مقترصة عىل الدنيا بل هناك حياة اخرى يعيشها
بعد املوت واحلساب ..فالبد ان يعطي كل حياة حقها ونصيبها
املناسب هلا من عمره وصحته وقواه وجاهه ونحو ذلك.
بعض الناس ّ
يوظف هذه احلظوظ الدنيوية للحياة الدنيا او يوظف
معظمها وال يعطي لآلخرة نصيبها الذي تستحقه ..ا ّما املؤمن
الذي يؤمن باآلخرة وان الدنيا زائلة واالخرة هي مستقر حياته
اﺨﻟالدة؛ فيعطي لكل منها استحقاقه فيويل االخرة االهتامم االوفر
واالكرب ..ولكن ال ينسى نصيبه من الدنيا ألهنا بدون الدنيا ال
نصل لآلخرة..
َّ
واالم��ام (عليه السالم) يبني ان ال يكن ُج��ل واكثر اهتاممك
وتوجهك وسعيك ورصف اموالك وعمرك يف حظوظ الدنيا بل
هذه الدنيا ُاريد منها ُ
وخلقت لكي تكون وسيلة ومعرب ًا لتصل منها
لآلخرة ،واذا ما قارنت احلياة الدنيا ونعيمها ومدهتا فهي قصرية
زائلة برسعة مليئة باهلموم واملتاعب واملشاكل ،قياس ًا اىل االخرة
الباقية الدائمة واﺨﻟالية من املشاكل واالزمات واهلموم ونعيمها
ولذهتا ال تقاس بمتاع الدنيا.
لذلك ينبغي للمؤمن ان ّ
يتفكر يف ما تستحقه طبيعة كل حياة،

طبيعة احلياة االخرة الباقية املليئة بالنعم واللذات ،وكل ما يطلبه
االنسان يعطيها لآلخرة حقها من حظه ونصيبه يف الدنيا وال ينسى
نصيبه من الدنيا ألهنا املعرب والوسيلة لألخرة ،وال يمكن ان ننال
االخ��رة اال بالدنيا ،اذ البد ان نعيش ونأكل ونرشب ونتزوج
واالنسان يعيش حياته الدنيا حتى يمكن من خالل ذلك ان يعرب
اىل احلياة التي املها يف اآلخرة.
ِ
ِ
ُ
ثم يقول االمام (عليه السالم) ( :وال َتكن َبطر ًا يف الغنى).
البطر :هو الطغيان والغرور عند تو ّفر النعمة ووف��ور النعمة
ونسيان حقها وعدم االتيان بحقها ،اهلل تعاىل ينعم عىل االنسان
احيان ًا بنعمة املال ونعمة اجلاه ونعم اخرى كثرية يصل يف بعض
صور هذا الطغيان
االحيان اىل حد ان يطغى هبذه النعمة ولكي ُن ّ
الذي يصل يف النعمة عىل وجوه اربعة :
االول :هو جتاوز احلد املطلوب يف استخدام النعمة ،الحظوا هذه
نحن كل واحد ِم ّنا ُله حق حمدد فيه
النعم كنعمة املال وبقية النِعم ُ
عني فيه والباقي حقّ
حقه يف كل هذه النعمة ،له حق حمدد ُم ّ
ليس ُ
االخرين ،هذا املال واجلاه وغري ذلك من االمور هذه حدّ معني
حق فيه والبقية ليس من ِ
حقه ،اذا جتاوز هذا
ُمقدّ ر لإلنسان ُله ٌّ
انه وقع يف االرساف
احلد ا ُمل ّ
عني ُله يف استخدام هذه النعمة بحيث ُ
والتبذير فيكون قد جتاوز حدّ ُه وجتاوز عىل حقوق االخرين وهذه
ُنسميه طغيان ،يقع يف االرساف او التبذير فحينئذ يتجاوز عىل
حقوق االخرين.
معنى آخر للطغيان وهو خطري ان يتصور االنسان ان املال او
جاءته لصفات
االمور االخرى التي ينعم اهلل تعاىل به عليه انام
ُ
ذاتية يف نفسه هو أفضل وهو اكثر ذكا ًء وعل ًام وأكثر استحقاق ًا
جاءته النعمة وليست هي من اهلل تعاىل بل
من االخرين لذلك
ُ

بأنه افضل من
لصفات ذاتية فيه حصلت ُله هذه النعمة فهو يشعر ُ
غريه وأكثر استحقاق ًا من غريه وهذا يؤدي اىل الشعور باالستعالء
الع ِج ِ
والتجرب ،فيطغى
ب
والتكرب عىل االخرين والذي يؤدي اىل ُ
ّ
ّ
خصوص ًا اذا كانت ِ
لديه نعمة وفرية وهذا نوع من الطغيان.
الصورة االخرى للطغيان هو ان ينسى حقّ هذه النعمة وال يشكر
اهلل تعاىل عىل هذه النعمة.
الصورة االخرى للطغيان هو ان ينتابه الشعور بالفرح والرسور
ان اعطاه اهلل تعاىل هذه النعمة الكثرية ومل يعطها لغريه هذا الشعور
بالفرح والرسور الذي يتجاوز حدّ ُه املعقول يؤدي ِ
به اىل الزهو
ُ
واﺨﻟيالء واالعتداد بالنفس.
هذه اربع صور للطغيان والحظوا كثريا من االف��راد بل االمم
اهلكهم اهلل تعاىل بسبب طغياهنم وترفهم وارسافهم وتبذيرهم
(و َكْ��م َأ ْه َل ْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َب ِط َر ْت
والحظوا هذه اآلية القرآنيةَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
يشت ََها َفتِ ْل َك َم َس ِ
َّ
ً
َ
ُ
َم ِع َ
اكن ُُه ْم َ ْمل ُت ْس َك ْن م ْن َب ْعده ْم إِال قليال َوك َّنا َن ْح ُن
ا ْل َوا ِرثِنيَ ( – ))58سورة القصص. -
نأيت االن اخواين اىل واقعنا كم من اصحاب املال والنعم وقعوا يف
حالة البطر وكم جتاوزوا احلد يف بيوهتم وسياراهتم واثاثهم وغري
ذلك من مقتنياهتم التي تصل اىل حدّ ان البعض يتباهى ويتفاخر
عىل اآلخرين ،وياول ان ُيظهر ان ِ
لديه امكانات مادية اكثر من
انه حني يتباهى ويتفاخر ُ
وي��اول ان ُيظهر هذه
غريه ُمتناسي ًا ُ
انه يؤذي مشاعر الكثري ممن ال يملكون
االمكانات امام االخرين ُ
ِ
شيئ ًا قليال ً ممن انعم اهلل تعاىل هبذه النعم عليه.
لذلك اخواين من اجل ان ُنحافظ ُكل ّنا عىل هذه النعم الوفرية
التي انعم هبا اهلل تعاىل عىل البعض علينا ان نحاول ان نحافظ عىل
الصفة املمدوحة ونرتك هذه الصفة الذميمة وننتبه اىل هذه الصور

االربع لل َب َطرة والتي وردت يف اآليات القرآنية وكالم االمام
الصادق (عليه السالم).
قول االمام الصادق (عليه السالم) ( :وال َج ِزع ًا يف الفقر)
ضيق
اهلل تعاىل هكذا جعل البعض و ّفر عليهم نعمة املال والبعض ّ
فجعله فقري ًا ا ّما ليمتحنهم ويبتليهم بالفقر
عليهم يف املال والرزق
ُ
ويعرف حني اهنم يصربون فيجزهيم اجل��زاء العظيم والثواب
العظيم ،او اهنم ال يصربون وال يقنعون بام قدّ ر اهلل تعاىل هلم
فيصيبهم اجلزع والتذ ّمر والسخط ..واجلزع معناه ان االنسان
قسمه اهلل تعاىل وقدّ ر ُه
يتذ ّمر ويسخط وال يكون قانع ًا وراضي ًا بام
ُ
ُله..
وجه هذه االحاديث ملن َض ّيق اهلل عليه يف الرزق
الحظوا اخواين ُا ّ
يتصور أي منزلة ُله اذا صرب ومل جيزع أي منزلة له عند
واملال حتى
ّ
اهلل وأي ثواب عظيم ينتظره يف اآلخرة ،الحظوا هذه االحاديث
التي ت��وايس الفقراء وتعطيهم زمخ� ًا روحي ًا ومعنوي ًا للتحمل
والرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدره:
حيث ورد يف احلديث ( :ال أحد أفضل من الفقري اذا كان راضي ًا).
أحب العباد اىل اهلل الفقري القانع برزقه
ويف حديث آخر  (:ان
ّ
الرايض عن اهلل تعاىل).
وقوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم)( :يقول اهلل تعاىل :اين صفويت
من خلقي؟ فتقول املالئكة :من هم يا ربنا؟ فيقول :فقراء املسلمني
القانعني بعطائي الراضني بقدري ،ادخلوهم اجلنة فيدخلوهنا،
ويأكلون ويرشبون ،والناس يف احلساب يرتددون).
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان نتحىل بالصفات اجلميلة وننتهي عن
الصفات القبيحة انه سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني.

ُ
يتعرض آلثار فضيلة الصدق في الدنيا واآلخرة،
الشيخ الكربالئي
ّ
ويبن آفة الكذب وخطرها على الفرد والمجتمع
الجمعة في
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
في  /21جمادي االول1441/هـ الموافق  2020/1/17م ،تحدث سماحته في خُ طبته قائ ً
ال:

نتعرض يف هذه
اهيا اإلخ��وة واألخ��وات ّ
ُ
اﺨﻟطبة اىل فضيلة اجتامعية وأخالقية مهمة،
وبيان آثارمها عىل الفرد واملجتمع يف احلياة
الدنيا واآلخ��رة ،أال وهي فضيلة الصدق
ونتعرض اىل الرذيلة
وآثاره يف احلياة الدنيا،
ّ
املقابلة هلا وآثارها السيئة يف الدنيا واآلخرة.
اىل ه��ذه االوص���اف وامل��ك��ان��ة واملنزلة
لصفة الصدق فهو يعدّ يف مقدمة الفضائل
النفسانية واالخ���الق الرفيعة فهو زينة
اللسان وال��ك��الم ،ومبعث االستقامة
والصالح ،ومبدأ مهم للتامسك االجتامعي،
ومؤرش للرقي احلضاري ،وسبب للنجاح
يف الدنيا والنجاة يف االخرة ،ولذلك هذه
الفضيلة موضع متجيد يف الرشائع الساموية،
واعتناء العقالء واحلكامء ..بل اذا تأملنا يف
بعض االحاديث الرشيفة التي ّبينت منزلة

الصدق نجد إن هذه الفضيلة يف الواقع
منه وعي االنسان
تعدّ معيار ًا وميزان ًا نخترب ُ
وعيه جلوهر االس��الم وحلقيقة
املسلم..
ُ
ً
ً
االسالم ،وتعدّ ايضا معيارا لصدق االيامن.
التفتوا اىل هذا احلديث املهم عن اإلمام
ال��ص��ادق (عليه ال��س��الم)( :ال َت��غْ � َ�رتُّوا
الهتِ ْم َوال بِ ِص َي ِ
بِ َص ِ
الر ُج َل ُر َّب َام َهلِ َج
ام ِه ْم َفإِ َّن َّ
الص ِ
است َْو َح َ
ش
الة َو َّ
بِ َّ
الص ْو ِم َح َّتى َل ْو َت َر َك ُه ْ
يث َو َأ َداءِ
وه ْم ِع ْندَ ِصدْ ِق ْ َ
احل ِد ِ
َو َل ِك ِن ْ
َرب ُ
اخت ِ ُ
األ َما َن ِة).
عىل الرغم من أمهية الصالة والصوم يف
نظر الرشيعة االسالمية إال اهنام ال ُيعدّ ان
منه صدق
لوحدمها مقياس ًا ومعيار ًا نخترب ُ
االي��امن لدى االنسان املسلم ،فكثري ممن
ألن��ه اعتادمها،
ي��الزم الصالة وال��ص��وم
ُ
ولكن ايض ًا يف نفس الوقت نرا ُه استسهل

واستهان بالكذب ،يكذب يف عالقاته
ِ
عمله ،يكذب يف
االجتامعية ،يكذب يف
ِ
انه
عهوده
ومواثيقه ويف كثري من االمور مع ُ
ُمكثر للصالة والصوم.
اذا اردنا ان نخترب انفسنا هل نحن صادقون
يف ايامننا؟ واعون حلقيقة وجوهر االسالم
وااليامن؟ علينا ان نخترب انفسنا يف هاتني
الصفتني صدق احلديث ،وأداء األمانة.
يعر ُفه العلامء الصدق
طبع ًا الصدق حينام ّ
باملعنى ا ّ
العم واال ّدق هو التطابق والتوافق
ولكنه يشمل ايض ًا
بني الكالم والواقع،
ُ
النية ،القصد ،العمل،
الفكر ،املعتقدّ ،
االخالق ،هذه جماالت واسعة يدخل فيها
الصدق.
ِ
لكنه
احيان ًا قد يكون انسانا صادقا يف
لسانهُ ،
ِ
عمله ..قد يكون انسانا
ليس بصادق يف

ِ
كالمه ،لكن ال يكون صادقا
صادقا يف
ِ
أخالقه ودعوته يدعو اىل يشء وهو
يف
ال يلتزم ِبه ،قد يكون صادقا يف ظاهرهِ،
لكنه كاذب يف ِ
نيته وعزمه ،لذلك الصدق
ُ
ّ
واألدق وف��ق اآلي��ات
باملعنى األوس���ع
القرآنية واألحاديث الرشيفة تشمل مجيع
هذه املجاالت.
لنستعرض ب��ع��ض االث����ار االجتامعية
والفكرية والعبادية عىل االلتزام بفريضة
الصدق ،لنعرف من خالل هذه االمهية
مدى امهية االلتزام هبذه الفضيلة.
يعزز الثقة بني
االم��ر االول ان الصدق ّ
ال��ن��اس يف ال��ع��الق��ات االجتامعية وكي
ُيعطي االئتامن واالطمئنان يف العالقات
االقتصادية ،حينام يكون االنسان صادق ًا
واملجتمع ص��ادق��ا تكون هناك ثقة بني
الناس ،عندما يكون االنسان صادق ًا يف
كالمه وأخباره ويف الوقائع التي ينقلها
ويف غري ذلك من االمور ،حينئذ ستكون
هناك ثقة بني الناس ،وتتامسك العالقات
االج��ت��امع��ي��ة ال��ت��ي ت���ؤدي اىل التامسك
االجتامعي والتعاون الوثيق والتفاهم
واالنسجام.
نحن مجيع ًا ك��ي نستطيع ان ننجح يف
حياتنا االجتامعية واالقتصادية والثقافية؛
تعزز الثقة،
نحتاج اىل هذه الفضيلة ألهنا ّ
وت��ؤدي اىل التعاون ،ال تقوم قائمة ألي
جمتمع ..سواء كان متدين ًا او غري متدين،
هذه الفضيلة يتاجها الفرد املتد ّين وغري
املتد ّين ،املجتمع املتد ّين وغ��ري املتد ّين

ايض ًا ،ال يمكن ان يزدهر ويتطور ويرتقى
وتستقر ا ّ
ال من
املجتمع وتنتظم ام��وره
ّ
خالل هذه الفضيلة ،وسنبني لكم ما هي
االثار املعاكسة التي للكذب والتي ال تو ّفر
لنا هذه االمور.
يف املعامالت االقتصادية ويف النجاح
االق��ت��ص��ادي ان مل يكن هناك ص��دق يف
املعاملة االقتصادية ،وصدق يف العمل؛
ال يمكن ان يكون هناك نجاح اقتصادي،
كذلك إن مل يكن هناك صدق يف االخبار
ويف نقل الوقائع واالح���داث؛ حينئذ ال
يمكن ان نثق باملعلومات واالخبار التي
ُتنقل الينا او احلقائق التارخيية التي ُتنقل
الينا ،فإذن أول اثر مهم هو تعزيز الثقة بني
افراد املجتمع والذي ينعكس يف العالقات
االجتامعية والتامسك االجتامعي والنجاح
االقتصادي ايض ًا.
وكذلك يف جمال نقل االخبار والوقائع
واحلقائق التارخيية وغري ذلك من االمور،
كيف يصل لنا االطمئنان بالشهادات
من االخرين؟ كيف يصل لنا االطمئنان
بالوعود والعهود واملواثيق وااللتزامات؛
ان مل يكن هناك صدق بني افراد املجتمع
تعزز
فيام بينهم يف ه��ذه االم���ور وال��ت��ي ّ
استقرار املجتمع يف مجيع جماالت احلياة.
من االم��ور االخ��رى املهمة ان االنسان
الصادق يظى بمحبة اآلخرين واحرتامهم
وتقديرهم االجتامعي ،و ُتصان كرامته
االجتامعية ،اذا ك��ان كذلك ف��إن الناس
ي��اول��ون ان يكسبوا ه��ذا الشخص،

ويتقربوا اليه ،ويتعاونوا معه ،وبالتايل هذا
االنسان الصادق يستطيع حينئذ ان يقق
له مطالب احلياة واحتياجاته املختلفة،
يكون ُله افراد ًا من املجتمع
ويستطيع ان ّ
معه يف املِحن والشدائد واملصاعب
يقفون ُ
يسندونه يف هذه اللحظات الصعبة ،واذا
ُ
ً
ً
كان انسانا كاذبا بالعكس سيؤدي اىل نفور
منه وال يتقربون اليه.
الناس ُ
ايض ًا يف املجال العبادي يشعر هذا االنسان
الصادق بمحبة اهلل تعاىل ُله ومنزلته عنده،
طاقته الروحية التي يتاجها
وبالتايل يعزز
ُ
يف حياته العبادية وغري ذلك.
ايض ًا يؤدي اىل املزيد من أفعال اﺨﻟري والرب
واالحسان اىل االخرين ،فاذا كان افراد
املجتمع صادقني يف مجيع جماالت حياهتم
هذا يو ّفر تعاونا أكرب ،ويو ّفر جماال للخري
وتتعزز هذه
واالحسان والرب اىل اآلخرين،
ّ
القيم االجتامعية.
ولذلك اخ��واين علينا ان نلتفت اىل هذه
النقطة نحن بحاجة يف الوقت احلارض
كي نفتح ألنفسنا وجمتمعنا ووطننا باب ًا
واسع ًا نخرج ِبه من هذا الواقع املأساوي
نمر به ،نحتاج اىل احلاكم الصادق،
الذي ّ
امل��س��ؤول ال��ص��ادق ال��ذي يكون صادق ًا
يف التزاماته ووع��وده ،ويكون صادق ًا يف
ِ
ِ
لرعيته يف
رعايته
التكليف الذي ُك ّلف ِبه يف
خمتلف املجاالت.
نحتاج اىل اإلعالم الصادق الذي ينقل لنا
االخبار الصادقة كي نثق بأخباره وينقل لنا
الوقائع كام هي متثب ًة من صحتها.

نحتاج اىل املح ّلل ال��ص��ادق يف حتليله
سواء كان حمل ً
ال سياسي ًا اجتامعي ًا تارخيي ًا،
نحتاج اىل الكاتب وامل��ؤرخ الصادق يف
ِ
نقله لوقائع التاريخ واح��داث التاريخ
واحداث الشعوب واالمم ،وهذه نقطة
مهمة كي نتل ّقى كتابة التاريخ بقبول
وانقياد ..كي نستفيد من جتارب التاريخ
واالمم والشعوب وقادة االصالح ..البد
ان يكون كاتب ومؤرخ التاريخ صادق ًا
يف نقله للوقائع واالح���داث التارخيية،
ونستفيد منها ونتعلم من اح��وال االمم
التي ان كانت صاحلة نقتدي هب��ا ،وان
كانت ليست كذلك فنبتعد عن قيمها.
ونحتاج اىل احلقائق يف نقل العقائد ونقل
ما كانت عليه احوال االمم يف عقائدها
وافكارها وثقافاهتا كي ال يز ّيف التاريخ
وال ُتضلل االمم والشعوب ،نحتاج ايض ًا
اىل الطبيب الصادق يف عمله ،واملهندس
الصادق يف عمله ،واملوظف الصادق يف
عمله الذي يصدق يف تكليفه ووظيفته
وخدمته للناس ،نحتاج اىل املعلم الذي
يصدق يف تعليمه للطلبة بأن يعطي حقه،
ونحتاج اىل الفالح والعامل واملواطن
الصادق يف كل ذلك ،نحتاج اىل الصدق
يف تعامالتنا االجتامعية يف الوفاء بالوعود
وااللتزامات يف كل هذه املجاالت الوعود
وااللتزامات يف جماالت كثرية يف احلياة.
متى ما ُكنا صادقني يف جم��االت احلياة
امل��ت��ع��ددة؛ حينئذ نستطيع ان نتطور
ونزدهر ..وام��ا اذا كان االم��ر بالعكس
ونالحظ عكس هذه الفضيلة هي رذيلة
الكذب التي هي من اآلفات االجتامعية
اﺨﻟ��ط��رية وم��ن أبشع العيوب النفسية
والقبائح االخالقية حتى صارت مصدر ًا

للكثري من اآلثام والرشور.
أي االمور اآلن من هذه
التفتوا اخواين ّ
وم���ذام الصفات
العيوب االخ��الق��ي��ة
ّ
وهذه من الكبائر ،هناك احصاء جرى يف
احدى الزيارات ُيعرف من خالله أي هذه
الذنوب والعيوب واآلثام اكثر انتشار ًا،
هي االكثر انتشار ًا ثم
َف ُوجدَ ان الغيبة َّ
الكذب يأيت بالصفة الثانية وانتشارها يف
املجتمع.
الحظوا اخواين ال يقول احدنا انا ّ
أصيل
وأصوم وأؤدي العبادات والزيارات فأنا
ربئ من خيانة االمانة
ُمربئ من الكذب ُ
وم ّ
ربئ من الغيبة ..الحظوا احلديث الذي
ُ
وم ّ
ذكرناه قبل قليل يقول الكثري اعتاد الصالة
والصيام ،ولكن انظروا هل هو صادق يف
حديثه؟ وهل هو يؤدي االمانة؟ حينئذ
نقول هذا صادق وهذا انسان مؤمن وا ٍع.
ورد عن االمام العسكري (عليه السالم):
وجعل
(جعلت اﺨﻟبائث كلها يف بيت ُ
ُ
مفتاحه الكذب) ،اخ��واين الكذب هذه
الصفة الذميمة احيان ًا انسان يكذب يف
ِ
نقله لألخبار ،وأحيان ًا انسان يكذب يف
نقل الوقائع التارخيية وهكذا يف خمتلف
امل��ج��االت ،يف جم��ال العمل والثقافة
والعقائد والفكر وهذه يف الواقع تؤدي
اىل الكثري من الرشور واآلث��ام ..كم من
الكذب أ ّدى اىل القتل؟ كم من الكذب
أ ّدى اىل االف��س��اد ب��ني ال��ن��اس؟ ك��م من
الكذب أ ّدى اىل حصول القطيعة بني
العوائل ،وأ ّدى اىل خراب البيوت وأ ّدى
اىل كثري من املشاكل االجتامعية؟
وجي��ر اىل
الكذب ايض ًا اعتياده ي��ؤدي
ّ
النفاق ،والتفتوا اىل احلديث الذي ورد عن
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

(اربع من ُك ّن فيه كان منافق ًا ومن كانت
فيه خ ّلة منهن كانت فيه خ ّلة من النفاق
حتى يدعها اذا حدّ ث كذب ،واذا وعد
أخلف ،واذا خاصم َف َجر).
كم ِم ّنا ُخيلف الوعد الذي يعد ُه ،وخيلف
العهد ال��ذي ع��اه��د ُه ،وك��م ِم� ّن��ا حينام
يتحدث يكذب ال يبايل خصوص ًا اذا
الحظنا ان بعض انواع الكذب يستهني
هبا الناس وهو الكذب يف اهلزل ،وأحيان ًا
سمى بالكذب الصغري.
ا ُملزاح وكذلك ما ُي ّ
االمام السجاد (عليه السالم) ّ
حذر من
ه��ذه االستهانة واالس��ت��خ��ف��اف حيث
ان االم��ام السجاد (عليه السالم) كان
يقول ُلو ِ
لده ( :اتقوا الكذب الصغري منه
والكبري ،ويف كل جدّ وهزل فإن الرجل
اذا ّ
كذب يف الصغري اجرتأ عىل الكبري).
ل��ذل��ك اهي��ا االخ���وة واالخ����وات البد
ان نراجع انفسنا يف مدى التزامنا هبذه
الفضيلة وخصوص ًا اخ��واين اﺨﻟطورة
يف ذل��ك اذا حتولت رذي��ل��ة ال��ك��ذب اىل
ظاهرة اجتامعية؛ حينئذ يكون هناك خطر
عظيم وخاصة اذا اعتادت عليه بعض
الشخصيات املهمة واﺨﻟطرية يف املجتمع
حينئذ يكون اﺨﻟطر االعظم.
املجتمع الذي يتعامل بصدق يف احاديثه
ويف معامالته االق��ت��ص��ادي��ة ويف نقله
لألخبار والوقائع ويف غري ذلك من موارد
الصدق؛ يكون جمتمع ًا متطور ًا مزدهر ًا
مستقر ًا ،واملجتمع الذي ينترش ويكثر فيه
الكذب يف الواقع له آثار خطرية.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان نكون من
وجينبنا الكذب واحلمد هلل رب
الصادقني
ّ
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

مؤاخاة سلمان مع من؟!
السيد جعفر مرتضى العاملي ()2-1
وبعد فإهنم يقولون :إن النبي «صىل اهلل عليه وآله» قد آخى بني
سلامن وبني أيب الدرداء (اإلصابة ج 2ص .)62ويف نص آخر:
إنه آخى بينه وبني حذيفة (طبقات ابن سعد ط ليدن ج 4قسم1
ص .).60ويف رواية ثالثة :إنه «صىل اهلل عليه وآله» آخى بينه
وبني املقداد (نفس الرمحن ص 85عن احلسني بن مح��دان).
إنكار حديث املؤاخاة ،واإلجابة عن ذلك :أما ابن سعد ،فقد
قال« :أخربنا حممد بن عمر ،قال :حدثني موسى بن حممد بن
إبراهيم بن احلارث ،عن أبيه قال :أخربنا حممد بن عمر ،قال:
أخربنا حممد بن عبد اهلل ،عن الزهري :أهنام كانا ينكران كل
مؤاخاة كانت بعد بدر ،ويقوالن :قطعت بدر املواريث .وسلامن
يومئذ يف رق وإنام عتق بعد ذلك ،وأول غزوة غزاها :اﺨﻟندق،
سنة مخس من اهلجرة» (طبقات ابن سعد ط ليدن ج 4قسم1
عرب البالذري هنا بقوله ..« :وقوم
ص .).65وألجل ذلك :فقد ّ
يقولون :آخى بني أيب الدرداء ،وسلامن .وإنام أسلم سلامن فيام بني
أحد واﺨﻟندق .قال الواقدي :والعلامء ينكرون املؤاخاة بعد بدر،
ويقولون :قطعت بدر املواريث» (أنساب األرشاف (قسم حياة
النبي«صىل اهلل عليه وآله» ج 1ص .).271وقال ابن أيب احلديد:
«قال أبو عمر :آخى رسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله» بينه وبني أيب
الدرداء ،ملا آخى بني املسلمني ،وال خيفى ضعفه وغرابته» (نفس
الرمحن ص 85عنه).
نقول:
إن لنا عىل ما تقدم مالحظات نجملها فيام ييل:

أو ً
ال :قوهلم :إن املؤاخاة قد انقطعت بعد بدر ،ال يصح ،كام
تقدم ،فال داعي الستغراب هؤالء وال إلنكار ذلك.
ثاني ًا :قوهلم :إن انقطاع املؤاخاة بعد بدر يلزمه عدم صحة مؤاخاة
سلامن مع أحد من الناس ،ال يصح كذلك؛ إذ ملاذا ال يؤاخي
قبل بدر بني سلامن وإن كان عبد ًا ،وبني رجل آخر حر؟! .هذا
باإلضافة إىل ما سيأيت من أن سلامن قد أسلم وحترر يف أول سني
اهلجرة.
ثالث ًا :دعوى البالذري :أن سلامن قد أسلم بني أحد واﺨﻟندق ،ال
تصح أيض ًا ،ألنه إنام أسلم يف أول اهلجرة كام قلنا.
نعم ..هم يقولون :إن حترره قد كان قبل اﺨﻟندق.
فإذا كان مسل ًام حني املؤاخاة ،فيمكن أن يؤاخي بينه وبني أحد
املسلمني ،ولو كان الطرف اآلخر حر ًا؛ لعدم الفرق بني احلر
والعبد ،يف اإليامن واإلنسانية ،وغري ذلك ،بنظر اإلسالم..
هذا ..لو سلم أنه كان ال يزال عبد ًا..
رابع ًا :إن الذي انقطع بعد بدر إنام هو التوارث بني اإلخوة،
وليس نفس املؤاخاة..
مع أننا نقول أيض ًا :إن التوارث مل يكن موجود ًا حتى قبل ذلك،
ولعل بعض املسلمني قد توهم التوارث بني املتآخيني ،فجاء
ال��ردع عنه ،وتصحيح اشتباهه يف ذلك ،فصادف ذلك زمان
حرب بدر..
فنشأ عن ذلك تومهان آخران :مها :أن التوارث كان ثابت ًا ..وأن
املؤاخاة تنقطع بانقطاع التوارث ،وكالمها باطل ،وال يصح..
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قواعد فقهية
قاعدة التسامح في أدلة السنن
املعنى :هو إعامل املساحمة واملساهلة بالنسبة إىل سند الروايات
الدالة عىل احلكم االستحبايب ،فكل رواية أفادت حكام مستحبا إذا
كان يف سندها خلل ال ترتك تلك الرواية وال تسقط عن االعتبار،
وذلك ال ألجل كوهنا حجة معتربة بل عىل أساس التسامح يف أدلة
السنن الثابت بالدليل اﺨﻟاص.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
 - 1الروايات :وهي ال��واردة يف باب مقدمة العبادات ،منها
صحيحة صفوان عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال( :من بلغه يشء
من الثواب عىل يشءمن اﺨﻟري فعمل به كان له أجر ذلك ،وإن كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل يقله)  .دلت عىل أنه إذا ورد يف
اﺨﻟرب حكم ذو ثواب (املستحب) فعمل به إطاعة وانقيادا يرتتب
عىل ذلك العمل األجر والثواب ،ولو مل يكن اﺨﻟرب صادرا من أهله
بحسب الواقع.
ومنها صحيحة هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:
(من سمع شيئا من الثواب عىل يشء فصنعه كان له وإن مل يكن
عىل ما بلغه) .دلت عىل أن من بلغ إليه عمل ذو ثواب (املستحب)
فعمل به كان للعامل األجر والثواب وإن مل يكن ذلك العمل ذا
أجر بحسب الواقع.
ومنها :ما روي عن الصدوق عن حممد بن يعقوب ،بطرقه إىل
األئمة عليهم السالم (كام نقل إليه)  .فهذه الروايات سميت
بأخبار (من بلغ) فإن مفادها هو بيان احلكم بالنسبة إىل العمل
املستحب الذي يعمل به بمقتىض األخبار الضعيفة إطاعة وال
يكون مفاد هذه األخبار حجية اﺨﻟرب الضعيف سندا حتى يشكل
عليه ،بل يكون اﺨﻟرب الضعيف موضوعا ألخبار من بلغ.
وال خيفى أن قاعدة التسامح مشهورة بني الفقهاء ولكن ال ختلو
من اﺨﻟالف.
 - 2رجاء املطلوبية :من املعلوم أن كل أمر يرجى له الثواب إذا
اتى به ال بقصد أنه وارد من قبل املعصوم عليه السالم بل برجاء
املطلوبية واملحبوبية ال إشكال فيه قطعا ،وعليه يمكن أن يقال:
إن العمل املستحب املستفاد من اﺨﻟرب الضعيف إذا وقع رجاء ال
مانع منه ،إال أن يقال :إن رجاء املطلوبية ال يثبت االستحباب
الرشعي ،ولكن يمكن أن يقال :إن العمل املستفاد من اﺨﻟرب

الضعيف يكون موضوعا للرجاء فال جمال لرجاء الواقع ابتداء
بدون اﺨﻟرب الضعيف يف البني كام هو واضح.
والتحقيق :أن غاية ما يستفاد من األخبار هو أن مدلول اﺨﻟرب
الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعم من العمل
املستحب الرشعي.
وتظهر الثمرة يف النذر فإذا تعلق النذر بإتيان املستحب الرشعي
ال حتصل الرباءة بالعمل عىل ما هو مدلول اﺨﻟرب الضعيف ،لعدم
كونه مستحبا رشعيا.
فرعان
األول :هل تدل هذه األخبار عىل كراهة ما دل اﺨﻟرب الضعيف
عىل كراهته أم ال؟ الظاهر عدم داللتها ،ألن ظاهر هذه األخبار
ترتب األجر والثواب عىل العمل بمدلول اﺨﻟرب الضعيف رجاء
للثواب ،والعمل ظاهر يف األمر الوجودي الذي ينطبق مع العمل
املستحب.
والتحقيق :أن مقتىض األخبار هو السعي يف سبيل إطاعة املوىل،
حلصول االنقياد وذلك ال خيتص بالعمل (املستحب املحتمل)
بل يشمل الرتك (الكراهة املحتملة) أيضا بنفس املناط .وها هو
املوافق ملا يقول به الفقهاء الكبار كام قال املحقق صاحب اجلواهر
رمحه اهلل بالنسبة إىل كراهة البول يف املاء اجلاري عىل أساس دليل
مل يتم حجيته :ولوال التسامح يف دليل الكراهة كان للنظر يف إثباهتا
 هناك  -جمال وهذا هو املشهور بني األصحاب .كام قال السيدصاحب العناوين رمحه اهلل :اشتهر يف كلمة األصحاب  -سيام
املتأخرين منهم  -التسامح يف دليل املستحبات واملكروهات،
ويتفرع عىل هذه القاعدة كثري من األحكام الرشعية  ،يف أبواب
الفقه ،إذا غلب املندوبات واملكروهات ليس له دليل قوي ،مع
أن الفقهاء يفتون به .
الثاين :قال املحقق صاحب اجلواهر رمحه اهلل بالنسبة إىل كتابة
أسامء األئمة عليهم السالم عىل الكفن :ال مانع من فعله ،بل
ربام قيل أنه راجح ومستحب عارضا للقطع العقيل برجحانية ما
يفعله العبد ،الحتامل حصول رضا سيده وطلبه لذلك ،وعليه بني
التسامح يف أدلة السنن .

استفتاءات شرعية

عمليات التجميل
السؤال  :هل جيوز اجراء عمليات جتميل للوجه بقصد اجلامل؟ السؤال  :ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل املرأة عل ًام بأن
اجلواب  :جيوز يف حدّ نفسه .
هذا الشعر يظل أثناء الصالة ؟
اجلواب  :اذا كان بنحو الزرع بحيث ال ينفصل ثانية فاألحوط
السؤال  :عمليات جتميل الوجه او االنف بالنسبة للمراة او عدم تركيبه .
الرجل ،جائز ام ال ،واملجمل قد يكون رج ً
ال او امراة ؟
اجلواب  :الباس بعمليات جتميل الوجه واالنف يف حد ذاهتا السؤال  :هناك عمليات جتميل للوجه تقترص فقط عىل زرق االبر
ولكن الجيوز ان يكون املبارش اجنبي ًا اذا كان مستلزم ًا للمس .
يف الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر) ،فهل جيوز أن جيرهيا
الطبيب للنساء إذا مل تستلزم العملية كشف غري الوجه ومل تستلزم
السؤال  :ما هو حكم ال��رشع يف اج��راء عملية جتميلية بازالة اللمس (اضافة ايل كون الطبيب يرتدي الكفوف) ؟
الشحوم من البطن ؟
اجلواب  :ال جيوز ذلك اال مع األمن من النظر اليها بتلذذ شهوي
اجلواب  :ال مانع منه يف نفسه .
أو مع الريبة ،نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه
تشوه مث ً
ال وكان الرجل أرفق بعالجها جاز له النظر أو
املرأة لرفع ّ
السؤال  :ما رأي سامحتكم يف اجراء عملية شفط الدهون الزائدة اللمس باملقدار الذي يتوقف عليه معاجلتها .
ألنثى عىل يد جراح رجل ؟
اجلواب  :اذا كان السمن موجب ًا للوقوع يف املرض الشديد او السؤال  :هل جيوز تركيب الرموش الصناعية الدائمة مع العلم أنه
احلرج الشديد الذي ال يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه اما لو يتم تركيب الشعرة الصناعية عىل منبت الشعرة الطبيعية ؟ وهل
كان ملجرد االناقة واجلامل او مل تكن يف حرج شديد فال جيوز هلا يرض بالغسل والوضوء ؟
اجلراحة  .اجلواب  :نعم يرض ذلك بالغسل والوضوء ،فال جيوز ذلك عيل
أن تراجع الرجل الجراء العملية بل تراجع الدكتورة ّ
االحوط ما مل يكن هناك عذر رشعي كرفع حرج شديد مث ً
ال ،ولو
السؤال  :هل جيوز إجراء عملية لتصغري الثدي ؟
عدّ زينة وجب سرتها عىل االحوط .
اجلواب  :المانع منه و لكن املبارش للعملية أن تكون إمرأة .

خالل لقائه وفدا شبابيا من بغداد..
الشيخ الكربالئي يؤكد على أهمية التعامل بسلوك حسن
بعيد عن التعصب ويشيد بدورهم التوعوي واالرشادي
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :رسول العوادي

اشاد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي
الكربالئي خالل لقائه وفدًا شبابيا من هيئة
باب المراد من بغداد في مكتبه الخاص
بالصحن الحسيني الشريف بالعمل
الكبير الذي تقوم به ثلة من الشباب
الخيرة في الهيئة وفروعها التابعة لها
من نشاطات توعوية وتثقفية وارشادية
التي من شأنها خدمة الصالح العام،
اضافة الى تأكيده على ضرورة التعامل
مع بعض االفكار المخالفة للشريعة
االسالمية والمرجعية بسلوك حسن وبعيد
عن التعصب مستندين بذلك من سيرة
االنبياء واالئمة االطهار (عليهم السالم).
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وجاءت كلمته التي ألقاها أمام احلارضين:
حيي فيكم هذه الروح وهذا التوجه
«بدءا ُا ّ
خصوصا يف مرحلة الشباب ،وايضا طبيعة
املرحلة التي تدعو الشباب اىل ان ينشغلوا
ببعض االم����ور ال��ت��ي ت���ريض غ��رائ��زه��م
واهواءهم ،ومع ذلك الشاب يتوجه اىل هذا
التوجه الذي يريد به رضا اهلل تعاىل فهذه
نعمة عظيمة بان جعلكم تتوجهون هذا
التوجه وتبحثون عن احلقيقة وحتاولون ان
تكونوا عىل بصرية من امركم ،ونحن نحيي
ونثمن ه��ذا التوجه وه� ِ
�ذه ال��روح،
فيكم ّ
ونسأل اهلل تعاىل ان يثبتكم عليها».
واستطرد سامحته بذكر االمثلة والشواهد
التارخيية التي وصلتنا ع��ن أه��ل البيت
(عليهم ال��س��الم) فقال« :بعض االمثلة
احلسية ،فالسؤال :ما قيمة املرجعية؟ وما
�وج��ه وامل��ريب
ه��ي رضورة احل��اج��ة اىل امل� ّ
واملعلم؟ ،االن ونحن يف البيت دعونا نتخيل
لو اردنا ان نعرف قيمة النور ،لو ختيلنا ايضا
اننا يف فصل شتاء وتوجد مدفئة او كوب
زجاج مهشم عىل االرض ،والدار يف ظالم
حالك يمكن ان تعثر بلمدفئة وحترتق او
تضع قدمك عىل الكوب املهشم وتنجرح،
وكذلك اذا كنت تقود سيارة وال توجد انارة
يف الشوارع فهناك نسبة كبرية انك ستصطدم
بيشء ما ،هنا نعرف قيمة النور من حيث انه
يبرصين باملخاطر التي هي باألساس امامي،
ويعرفني بالطريق االسلم يل».

واردف« :يف قضية االساءات التي تتعرض
هلا املرجعية هناك امثلة يمكن لنا ان نطرحها
من بينها االس��اءات التي كان يتعرض هلا
مر التأريخ
االنبياء (عليهم السالم) عىل ِّ
الهن��م اه��ل رس��ال��ة واص���الح ،وي��ري��دون
اﺨﻟري للمجتمع ،فأكثر البرش الذين واجهوا
االس����اءة واالذى ه��م االن��ب��ي��اء (عليهم
السالم) ،حتى ان النبي االكرم (صىل اهلل
نبي مثلام
عليه واله وسلم) قال« :ما
َّ
اوذي ٌ
اوذي���ت» ،وعنى ه��ذا احل��دي��ث بالقياس
ٌ
انسان يف الكون مثلام
اوذي
املنطقي انه ما
َّ
اوذي النبي ،لذلك تالحظون ان االنسان
َّ
ال��ذي يتصدى ل��إلص��الح واﺨﻟ��ري وينفع
البرشية كلام كانت رسالته اسمى وارشف
كلام نال اذى اكثر ،وانتم ايضا يا اوالدي
طاملا حتملون ه��ذه الرسالة ستواجهون
الكثري من االبتالءات واملحن والكثري من
االساءات».
ناصحا الشباب برضورة التعامل مع هذه
االمور دون تعصب ودون حدّ ة وخشونة،
اخذين بسرية االنبياء واالئمة املعصومني
(عليهم ال��س��الم) وم��ا ك��ان��وا يفعلونه يف
الشدائد.
وحتدث عيل العامري ممثل وفد هيئة باب
امل���راد يف ب��غ��داد« :خ��الل لقائنا م��ع ممثل
املرجعية الدينية يف مدينة كربالء املقدسة
واملتمثلة بسامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي حرصنا عىل ان نقول الكثري

من الرسائل التي تواجه الشباب املؤيدين
واملقلدين للمرجعية الدينية العليا يف
النجف االرشف ،حيث اصبح البعض يف
مواقع التواصل االجتامعي وايضا البعض
يف ساحات التظاهرات ياربون املرجعية
الدينية واملقلدين هلا ايضا ،وعىل الرغم من
مواجهة هذه اهلجمة من قبل بعض الشباب
املؤمنة بطرائق قد حتدّ من خطورهتا اال ان
املخاوف من استمرارها يزيد من قلقلنا،
لذلك عملنا عىل سامع راي املرجعية الدينية
العليا يف هذا املوضوع لكي تكون لنا رؤية
واضحة للوقوف امام هذه اهلجامت».
مشريا اىل ان «اللقاء الذي مجعهم مع ممثل
املرجعية الدينية و َّل��د هلم احلافز والقوة
للحد من هذه االفكار املستوحاة من وعي
تكفريي ضد االسالم واملسلمني».
ويذكر ان هيئة باب املراد الواقعة يف منطقة
الشعب يف العاصمة بغداد هي واحدة من
اهليئات الثقافية والتوعوية ،التي تضم عدة
برامج ثقافية وتوعوية وارشادية للفئة الشابة
من كال اجلنسني ،فضال عن نشاطاهتا املتنوعة
التي تقيمها يف مقرها الرئييس واملتمثلة يف
إقامة ورش عمل ودورات تقوية اضافة اىل
إحياء املجالس احلسينية وتثقيف الشباب
وارشادهم باملعتقدات االسالمية الصحيحة
مستندين بذلك اىل املرجعية الدينية الرشيدة
يف النجف االرشف».
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دورة فاطمة الزهراءB
تطلق ( )50خطيبًا للمنبر الحسيني الشريف في كربالء

االحرار  /حسين نصر -تصوير /صالح السباح

أطلق قسم الخطابة الحسينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة ( )50خطيبًا من خطباء
المنبر الحسيني الشريف ،بدورته الثالثة دورة ( فاطمة الزهراء عليها السالم ) ،وذلك على
قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف ،وسط حضور شخصيات دينية وأكاديمية
واعالمية متنوعة .وقال الشيخ (عبد الصاحب الطائي) مسؤول القسم :بتوجيهات من االمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبرعاية متوليها الشرعي الشيخ (عبد المهدي الكربالئي)
يعمل قسم الخطابة الحسينية على اعداد جيل من خطباء المنبر الحسيني الشريف؛ من
خالل اقامة دورات تخصصية تشمل جميع الفئات العمرية في المجتمع.
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الشيخ عبد الصاحب الطائي

مشريا اىل ان دورة ( فاطمة الزهراء -عليها
السالم  )-اثمرت جهودا استثنائية يف
قطف ث��امر االب���داع اﺨﻟ��ط��ايب مل��ن اش��رتك
يف الدفعة الثالثة ،منوها ان مرشوع قسم
اﺨﻟطابة هيدف اىل نرش فكر وثقافة أهل
البيت -عليهم السالم -مؤكدا ان دورة
السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم قد
خرجت خطباء تلقوا ملدة ارب��ع سنوات
ّ
دروسا بكل ما يتعلق بفن اﺨﻟطابة وفنون
االلقاء واألطوار احلسينية وعلوم القرآن
الكريم ودروس التنمية البرشية.
واوض��ح الطائي ان القسم كان حريصا
عىل ان يكون اﺨﻟطيب احلسيني ذا ثقافة
ومستوى علمي راق يف الطرح واألسلوب
للقضية احلسينية والعمل ع��ىل ايصال
رس��ال��ة احلسني -عليه ال��س��الم -جلميع
الفئات العمرية ،مؤكدا ان اﺨﻟطابة هي من
القنوات الرئيسة واملهمة لتواصل اﺨﻟطيب
مع املجتمع ،ولذلك ينبغي عىل اﺨﻟطيب
وهو سفري االمام احلسني -عليه السالم-
للناس من خالل ما ينقله من قيم ومبادئ

الشيخ حسن الطائي

ثورته اﺨﻟالدة ويتوجب عليه أن يكون مل ًام
يف مجيع جماالت املعرفة ،مضيفا ان الدورة
ام��ت��ازت بتنوع طلبتها م��ن املحافظات
العراقية وبتفاوت بأعامرهم وفيهم طلبة
احلوزة الدينية واالكاديميون.
م��ن جهته ق��ال الشيخ (حسن الطائي)
مدرب تفسري القرآن الكريم والعقائد يف
معهد اﺨﻟطابة :ان هدف املعهد هو اعداد
خطباء املنرب احلسيني إلي��ص��ال رسالة
االم��ام احلسني عليه السالم اىل املجتمع
واﺨﻟطيب هو حلقة الوسط بني املرجعية
واجلمهور العام ،مبينا ان ال��دورة كانت
عىل حم��اور عديدة مجيعها تصب يف رسم
الطريق األمثل لنرش الثقافة احلسينية بشكل
يتناسب مع أمهية التبليغ الرسايل يف الوقت
احلايل مع توضيح حجم املسؤولية امللقاة
عىل عاتق اﺨﻟطباء يف مواجهة اهلجامت
الفكرية والعقائدية التي تشن عىل الدين
اإلسالمي بني الفينة واألخرى.
وأكد الطائي ،ان الساحة االسالمية حتتاج
اىل الكثري من خطباء املنرب احلسيني لذلك

اياد الجبوري ( مشارك )

عمل املعهد عىل افتتاح دورات جلميع
الفئات العمرية مع االختبارات للمشاركني
يف اداء االمتحانات وكانت الثقافة ال باس
فيها لدهيم  ،مؤكد ان الدروس التي تعطى
هي تناسب اﺨﻟطيب وان كثريا من الطالب
هم من طالب احلوزة العلمية مع التأكيد
عىل االلتزام بمبادئ اللغة العربية واالعتامد
عىل املصادر الرصينة يف الطروحات املنربية
وحم��اور أخ��رى ختتص بوحدة املوضوع
وإتباع أساليب الطرح احلديثة البعيدة عن
التعصب فضال عن أم��ور ختتص بتنمية
القابليات الصوتية عند اﺨﻟطباء.
وم��ن جهته شكر (اي��اد اجل��ب��وري) احد
املشاركني يف الدورة من حمافظة بابل الوعتبة
احلسينية املقدسة عىل فتح دورات خاصة
بإعداد خطباء املنرب احلسيني ساهم ذلك
عىل تطوير وتقوية قابلية يف فنون اﺨﻟطابة
واألط��وار احلسينية فضال عن الثقافة يف
تالوة القرآن الكريم والعقائد ،نسأل اهلل
التوفيق يف ايصال رسالة االم��ام احلسني
-عليه السالم -جلميع بقاع االرض.
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كوادر العتبة الحسينية المقدسة
ُ

تباشر بتنصيب منظومة تبريد مركزي
لمستشفى الحسين (  ) aالعام
األحرار /حسين نصر – تصوير /صالح السباح

الكوادر الهندسية
باشرت
ُ
ْ
والفنية في قسم المشاريع
الهندسية شعبة التبريد
التابعة للعتبة الحسينية
المقدسة بتنصيب منظومة
تبريد مركزي متطورة لقسم
الطوارئ في مستشفى
مدينة اإلمام الحسين (عليه
السالم) الطبية ،وذلك لخدمة
أهالي مدينة كربالء وزائري
العتبات المقدسة.
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د .صباح كريم الحسيني

المهن���دس االستشاري
(صفاء علي حسين)

د .صفاء الدده

أكد ذلك الدكتور (صباح كريم احلسيني) مدير املستشفى ،مضيفا ان
منظومة التربيد من نوع (بكج )  -سعة  20طنا – ستوفر لقسم الطوارئ
اجواء صحية للمرىض .مبينا ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
تواصل وبشكل مستمر دعمها للمدينة الطبية من خالل توفري الدواء
الرضوري واملستلزمات الطبية التي حتتاجها املستشفى من أجل راحة
مرضاها .موضحا ان العتبة املقدسة وكام معروف عنها تبذل طاقات
كبرية من اجل الدعم ملحافظة كربالء وبشكل خاص ما تقدمه لدائرة
صحة كربالء املقدسة .
فيام ّبني املهندس االستشاري (صفاء عيل حسني) مسؤول شعبة التربيد
بالعتبة احلسينية املقدسة  :بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) تم التربع باملنظومة
لقسم الطوارئ يف مستشفى اإلم��ام احلسني (عليه السالم) الطبية،
بسبب املعاناة التي يعانيها قسم الطوارئ نتيجة التربيد السابق وهو
عىل شكل تربيد (كنتوري) ،ولتأمني اجواء مالئمة للمراض قامت
كوادرنا بالكشف املوقعي ألجهزة التربيد القديمة يف قسم الطوارئ
وتم مالحظة اندثارها ،فقامت العتبة املقدسة بالتربع بتربيد مركزي
يغطي املساحة بشكل جيد ونافع .وأشار مسؤول الشعبة اىل ان» هدف
العتبة احلسينية املقدسة هو اﺨﻟدمة العامة لكافة ابناء املجتمع العراقي
وكام معروف امهية قسم الطوارئ يف مستشفى احلسني (عليه السالم)
العام يف كربالء واﺨﻟدمة الطبية التي يقدمها الهايل كربالء واملحافظات
األخرى ،منوها اىل ان الكوادر الفنية واهلندسية تعمل عىل هتيئة جمرى
اهل��واء وخمارجه ،وتنصيب ب��وردات القدرة والسيطرة عىل منظومة
التربيد ،مؤكدا ان اجهزة التربيد ستدخل اﺨﻟدمة يف الصيف القادم لقسم
الطوارئ باملستشفى ان شاء اهلل.
فيام شكر الدكتور( صفاء الدده ) اخصائي اجلراحة مدير قسم الطوارئ
سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) الهتاممه ودعمه الدائم ملدينة
اإلمام احلسني عليه السالم الطبية العام ،مبينا ان التربيد املركزي اجلديد
سيوفر اجواء صحية للكوادر الطبية واملرىض فضال عن تغيري اهلواء
بشكل مستمر داخل القسم.
ويذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة افتتحت يف نيسان
 2019مركز –الديلزة -للغسيل الكلوي الدموي يف مستشفى اإلمام
زين العابدين التابع هلا لتقديم خدماهتا بأجور خمفضة ،وتم تزويدها
بأجهزة تعتمد احدث التكنولوجيا ،ويف الوقت نفسه وضع احلجر
االساس ملرشوع جممع طب االسنان الذي يقدّ م خدماته جمانا لأليتام.
واجلدير بالذكر ان كوادر شعبة التربيد يف قسم املشاريع اهلندسية التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة قامت بأعامل استبدال املنظومة القديمة للتكييف
يف احلرم املطهر لرضيح اإلمام احلسني (عليه السالم) بمنظومات اكثر
حداثة .علام ان املنظومة القديمة التي تقدّ ر سعتها ب�(  ) 400طن قد
استبدلت بمنظومة متطورة ورسيعة بسعة تكييف تصل اىل ( ) 860طنا.
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االدبية

تلمني في المحبة يا عذول
ال ْ

علي حسين طالب الجبوري

ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي�����ا ع�����ذول
����س���ادق احل����ب ب��ه��ا ال����زه����راء ال��ب��ت��ول
م�������ذْ ن���������س����اأت وح�����ب�����ي م����ط����ب����وع ب��ه��ا
ط����ل����ع����ة ال������ب������در ون����������ور ك���ال���ب���ه���اء
ب�������س���ع���ة امل�����خ�����ت�����ار م���������س����ك ف���احل���ي���ا
امل�����ب�����ت�����داأ ف����ي����ه����ا وم����ن����ه����ا امل���ن���ت���ه���ى
ف�����زن�����ا واهلل ب����ه����ا ب����ن����ت اال������س�����ول
مل ازل ظ�������م�������اآن م����ن����ه����ا ارت���������وي
يف ����س���ن���ا ال������ن������ور ال����ب����ه����ي ال���ع���ل���وي
اه����������ل ب�����ي�����ت ك�������ل جم�������د ي����ح����ت����وي
امل��������ع��������ادي وامل�������ح�������ب ال ي�������س���ت���وي
دام ح�����ب ق�����د ق������وى ك�����ل ال���ف�������س���ول
ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي�����ا ع�����ذول
����س���ل���ع���ن���ا واهلل يف ال�����ب�����اب ان��ك�����س��ر
خ�����اب ���س��ع��ي��ي خ����اب����ت اوه��������ام ال��ك��ف��ر
وه��������ي ب����ن����ت امل�������س���ط���ف���ى وامل����ع����ت����ر
م���ث���ل جن����م يف ال���ع���ل���ى ي����اأب����ى االف�����ول
ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي�����ا ع�����ذول

ك���ي���ف اآذوه�����������ا ب����ن����تَ ����س���ي���د ال��ب�����س��ر
ت�����س��ك��ن االح���������س����اء واحل�������ب ا���س��ت��ق��ر
ط����������اب ي����������وم ي�����وم�����ه�����ا ي����������وم اغ�����ر

ل���ف���ظ���ة ال�������زه�������راء يف ال����ف����م ع�����س��ل
يف ط�������ري�������ق احل����������ق ك��������ل ي���ب���ت���ه���ل
ك������ل ان�����������س ان ات��������ى ف����ي����ه االج������ل
ي��������وم ح���������س����ر ع����ن����دن����ا ي��������وم م���ه���ول
ي���ع���ل���و ف���ي���ك ال����ع����ز ي���غ���ل���و ال���������س����وؤددا
ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي�����ا ع�����ذول

يف ال�������ب�������وادي واجل������ب������ال وال�������س���ه���ل
ن���������س����األ ال������ب������اري وي����ح����دون����ا االم�����ل
ت�������س���ف���ع ال�������زه�������راء ع���ي���ن���ا ت��ك��ت��ح��ل
ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي������ا ع������ذول

ن����ف����ح����ة ال�������ق�������داح وال�����ط�����ه�����ر ����س���دا
ف��������رط �����س����ع����د يف ال�����ق�����ل�����وب غ������ردا
ف���زن���ا اي���ه���ا ال�����س��ع��ي��دة ب��ن��ت ال��ر���س��ول
ال ت���ل���م���ن���ي يف امل����ح����ب����ة ي�����ا ع�����ذول

ب�����رو������س�����ة احل�������ب وم�����ن�����ك امل����ب����ت����داأ
ك�������ل م�������ا واف�������������اك واهلل اه�����ت�����دى
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ً
..معرفة ال تتغ ّير بمرور الزمن
أع ِرني

�سيدي ،اأعرين ..معرفة ال تتغري مبرور الزمن �سع عينيك بني
ّ
وترقب املع ّمد باحلراب،
يديك واكتم ال�سوت ،وابداأ باالختبار،
خاطب دمك ّ
،خط ملوت واحد ماأ�سورا بحبه ،ا�ستوقف حا�سرك،
وانزل بني �سفحات ما�سيك ،والتقي بالتاريخ ،وانفخ يف �سرحك،
قل لهذا التاريخ اأن يحكي ويف�سح القتلة ،اأ�ساأل عن م�سهد املخ ّيم
كيف جاوؤوا بعد اأن فا�ست روحه الزكية لبارئها ،ورفع راأ�سه علنا
على القنا ومل ي�ستثنوا �سرخة كتبت اأوجاعها على الزمان.
اليوم العامل ينقاد اليه ،وترفع يف ملكوته راي��ات كل البلدان
حتييه ،ترثيه وتعلم انه العط�س ال�سري ،يكتب فجعا بكلمات
مل ت�سرخ بعد؛ واإ�سارات الهجرة اإليه تهدم خوف الزمن الدائر
ويتهجى التاريخ من ثقب االآتي اأفعاال يقراأ �سوت القادمني .
ّ
حددوا اجلرح ،وحملوا اأر�سه باالأ�سواء يحتكمون ،ميازجون بينه
وبني ثورات �سمعوها وتناولتها كتب التاريخ املثقوب ،فا�ستدارت
بهم االأر���س ودارت ،وم��ازال��ت ت��دور بهم ،يعرفون وينحرفون،
واغلبهم غافلون اإال من ح��ددوا اجل��رح ،واأغلقوا ذل��ك الثقب
االأع��ور من عني التاريخ واجتمعت عيونهم واكفهم �سرا وجهرا،
واتوا من كل فج يحجون يف ار�س ارتوت من دمه الطاهر وحملت
ج�سده ليعلو يف مكانه منارة التكبري االإلهي وحتته رو�سة من
كربالئه اأ�سواتا ،ورايات جزعه
ريا�س اجلنة ويف كل زاوية من
ِ
تطوف مدينته ليال ونهارا تتوحد وتقوى حتى فاجاأها حد �سموه

حـــــيـــــدر عــــاشــــور

املوت ل�سيقا بال�سهادة ،ال ت�ستوقفهم الريح ال�سفراء املت�سبهون
ب�(دواع�س) بديلة عن اأحفاد قطع الروؤو�س يحفرون املوت باإبرة،
ويزرعون الفتنة واملاء خري �ساهد لت�سابه الزمن واملكان ...لك
البقاء اخلالد يا رمز االإ�سالم و�سوء اجلنان ،عجبا كيف يندثرون
و ُيلعنون ومن حولك ال يتعظون..؟ واأنت تعلو ويطوف حولك ما
النهاية من املريدين.
ح��ان الوقت فجاءت كربالء تعر من طفها على تعب تتوهج
..وحتن
فيها الدماء قناديل جديدة تنري طريق ما بداأت
ّ
اىل ما�س وتر�سم امل�ستقبل مب�سرية ال��دم ال��ذي انت�سر على
ال�سيف ليعيد ن�ساب اخلارجني عليه ومنتهكني حرمته ...ت�سربت
اأفواجكم وارجتفت االأوداج نحو مركب املخلد للنجاة وافتتحت
االأبواب والح النور وجتمهره الوفود واختلفت اللغات والغريب
اإنها حتفر ا�سمك يف القلوب بلغة ال��ق��راآن وتعلو اأ�سواتهم بال
توقف ،وهم يحملون ق�سية واحدة .
افتح عينيك وت�سام يف رحابه وار�سم حزنك االأبدي بني اأبوابه
واأغ��ل��ق ك��ل �سفحات ال��ت��اري��خ واك��ت��ب م��ن جديد �سرية قاتلني
يتجددون لقتله وعارفني حقه،هل �سيذبح من جديد هل �ستنادي
اأر�سه هل من مغيث ؟...
اأكيد يحلم اأحفاد الدم ،واأنت كن واقعيا وا�سهر قلمك واف�سح
جرذان احلقد قبل اأن تطاأ ار�س اجلنة..
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ُ
َ
قتيل
فاإلسالم فينا
لوالك
ُ
������اء ت�������س���ي� ُ
م��������� ْع ك� ِّ
��ل
��������ل �����س����م������ ٍ���س ف�������ال�������دم� ُ
ال ب�����������دَّ ت�����ل�����ق�����ى ك�����������لُّ ن������ف�������� ٍ�����س ح����ت���� َف����ه����ا
��������م ُي���������س����ع����ى ف� َ
���وق����ه����ا
ت���������س����ع����ى ب��������ي� ٍ
�������وم ،ث� ّ
ُت�������ط�������وى ح�������ي� ٌ
����ريه�����ا
����ر غ� ُ
������اة ث� ّ
��������م ُي�����ن�����������س� ُ
����اب ك����اأ ّن����ن����ا
����ر يف ال�����غ�����ي� ِ
ُن����ن���������س����ى ،و ُن�����������س�����ه� ُ
َ
َ
�������س������ال وري������������دُ ُه
ف�����ح�����ني
اإ ّال احل�������������س������نيَ،
ً
م���������� ْع ك� ِّ
������������ة
��������������رح ف�����ي�����ه داوى اأ ّم�
���������ل ُج�
ٍ
ني ����س���ح���ي���ح� ٌ
��ة!
��������ج احل���������س���� ِ
ف���ال�������س���م����� ُ��س يف وهَ � ِ
��������������������الم ط������ي������ل� َ
وحت��������� ّل ُ
������������ر
�����ة اأده�
���������ل االأق�
ٍ
ُ
ُ
����ه
ّ�������ر االأج������������ي�
�����������ال يف ع�����ل�����ي�����ا ِئ� ِ
وت�������ف�������ك ُ
�����ري االأف�����������ه�����������ا ُم م����ه����م����ا اأم��������ط��������رتْ
ت������ت������ح� ّ ُ
م��������اذا ي�����ق� ُ
���ر م���ه���م���ا ق�����د ح����ك����ى؟!
����ول ال������ ِّ���س����ع� ُ
َ
����ب ال���������س����ح����ائ� َ
���ف ك���لَّ���ه���ا
د ُم�
�����������ك ال����������ذي ك�����ت� َ
اأن������������تَ ال���������س����ل����ي� ُ
ري ال��������ورى
���ل ال
ٍ
أح�������م�������د خ�������� ِ
ك� َّ
���������ل امل������ن������اي������ا ق��������د ج���������رع���������تَ  ،اأخ����� ُّف�����ه�����ا
َ
���ب ت�������رى واالأىل
ف����ج����رع����تَ م�
��������وت ال���������س����ح� ِ
ُث�����ك� َ
�����وع������ه������نَّ  ،واإنْ ب�����دتْ
����ل ال����ن���������س����اءِ  ،دم� َ
َ
����م يف احل�������س���ا
و�������س�
�����راخ������ه������نَّ  ،واإنْ ت�����ك����� ّت� َ
�����������اج ،ب�������ني �����س����ي����و ِف����ه����م
ال�����������وه
ر
ّ
َ
واالأك������������������ َ
����رك م������ذْ ���س��ع��ى
واالأ������س�����ي�����دَ ال����ع���� ّب َ
����ا�����س ،ظ�����ه� َ
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مــرتــضــى شــــرارة العاملي

������ع وع�������وي� ُ
������ل
������ج� ٌ
وم��������������دى ال����������زم����������ان ت�������ف� ّ
����������������راب ت�������را ُب�������ه�������ا �������س������ي������و ُ
ؤول
واإىل ال�
ِ
ُ
امل������ح������م������ول!
����������ه
ك��������م ح��������ام� ٍ
�������ل واإذا ب� ِ
واجل���������ي���������ل ُي�������ف�������ر�� ُ������س ف� َ
�������وق��������ه اجل������ي� ُ
ُ
�����ل
مل ي�������ح� َ
������ظ ف�����ي�����ن�����ا ب�������احل�������ي�������ا ِة ف�����ت�����ي� ُ
����ل!
غ�����������دَ ِت احل�������ي�������ا ُة اإىل ال��������وج��������و ِد ت�������س���ي� ُ
��ل
اإ ّال ع������ل������ي� َ
�����ل ال�������ع�������ق�������لِ  ،ف������ه������و ع����ل����ي� ُ
���ل
احل�����������س�����ني ب����خ����ي� ُ
���ل!
�����ر يف ك�����������ر ِم
ِ
وال������ب������ح� ُ
ف����ي����ع����ج����ز ال����ت����ح����ل����ي� ُ
ُ
���ل
������اء،
ه����������ذا ال�������ع�������ط� َ
�����ر ع��������اج� ٌ
�������ز وك������ل������ي� ُ
�����ل!
ف����������������اإذا ال������ت������ف������ ّك� ُ
ال�����ت�����ف�����������س�����ري وال����������ت����������اأوي� ُ
���������ل!
�����ري
ُ
ي������ت������ح� ّ
وال���������ن� ُ
��������ر م�������������اذا ب��������ع��������دَ ه �������س������ي������ق� ُ
�����ول؟!
������دى ،واأن�������������تَ اأ�����س����ي� ُ
���ل
ك��������لُّ احل�
������������روف ��������س� ً
ِ
ري ،م������ن� َ
�����ك ����س���ل���ي� ُ
��ل
ري ،ك����������لُّ اخل�������������� ِ
واخل���������������� ُ
ت������ل� َ
ُ
�����ك ال������ت������ي ك�������ان�������تْ واأن�����������������تَ
ق����ت����ي����ل!
ُ
ع����ط������ َ���س ال�����������س�����غ�����ا ِر ،ل������ه اجل�������ب� ُ
ت���ه���ي���ل!
������ال
ُ
��������ول!
ل����ي���������س����تْ دم���������وع��������� ًا ،ف�����ال�����ع�����ي�����ونُ حم�
ُ
ر�������س������ول
��������ده���������نَّ
اإ ْذ هُ ������������نَّ ِخ�����������������د ٌر ،ج� ُّ
��������ب ،ع������� َل������� ْت�������هُ اأ��������س�������ن ٌ
ُ
وخ�������ي�������ول!
ّ�������ة
ن��������� ْه� ٌ
ُ
������������ول
�����ر ال�����ع�����������س�����ري ِة اإ ْذ ع�������������را ُه اأُف�
ق������م� َ

()2-2

موضع كسر همزة { َّ
إن}
ُ
وموضع فتح همزة َّ
{أن}
موا�سع الفتح وجوبا
يتوجب فتح همزة { ا َّأن } عندما ي�سح �سبك م�سدر
ُم���وؤ َّول منها  ،وم��ن ا�سمها  ،وخرها  ،واملق�سود
بامل�سدر املُوؤ َّول اأ َنّه ُي َف َّ�س ُر بكلمة واحدة ت�ستق من
معنى اجلملة  ،ويعرب هذا امل�سدر ح�سب موقعه
من االإعراب كما مبني اأدناه
اأ  -املبتداأ املُوؤَ َّخر :من املعلو ِم اأ َن َّك �سادقُ القولِ ،
هم ذلك
من املعلوم  :خر متقدم على املبتداأ  ،و ُف َ
لكونه �سبه جملة  ،و{ ا َّأن وا�سمها وخرها }
م�سدر موؤول يف حمل رفع مبتداأ متاأخر  ،والتقدير
 :من املعلو ِم ُ
�سدق َك
ٌ
املعلوم اأ َن َّك
�سادق  :ا َّأن ومعموالها
ب  -اخلر :
ُ
يف حمل رفع خر املبتداأ الذي جاء ا�سم معنى،
معرفة { ا�سم املعنى مثل  :الثابت  ،املق�سود ،
املفهوم  ،اأ ّما ا�سم الذات فمثل :زيد  ،بحر }
َ
ج  -الفاعل  :اأ�سعدَ احل�سو َر ا َّأن
بهيج ،
احلفل ٌ
امل�سدر املوؤول من ا َّأن ومعمو َليها يف حمل رفع فاعل
د  -نائب الفاعل �ُ :س ِم َع ا َّأن املحت ِّل َ
ني راحلونَ ،
ا
قادم ؟  ،امل�سدر املوؤول يف حمل
أمفهوم ا َّأن ا ِ
ٌ
أخاك ٌ
رفع نائب فاعل
امللحن ا َّأن مطربا �سو ُتهُ
ه  -املفعول به � :سم َع
ُّ
ٌ
جميل  ،امل�سدر املوؤول من ا َّأن ومعموليها يف حمل
ظن االأحرا ُر ا َّأن الغزا َة راحلونَ
ن�سب مفعول به َّ ،
�سد م�سد مفعويل
 ،امل�سدر املوؤول يف حمل ن�سبَّ ،
ني اأ�سلهما مبتداأ
الفعل َّ
ظن املتعدي اإىل مفعول ِ
املذيع امل�ستمع َ
أعلم
ني ا َّأن الغزا َة راحلونَ ،
وخر  ،ا َ
ُ
امل�سدر املوؤول من ا َّأن ومعموليها يف حمل ن�سب �سد
أعلم املتعدي
م�سد املفعولني الثاين والثالث للفعل ا َ

اإىل ثالثة مفاعيل ،ثانيهما وثالثهما اأ�سلهما
مبتداأ وخر
ُ
و  -يف حمل جر باحلرف :
�سعرت با َّأن طي َف ِك قد
زا َرين ،امل�سدر املوؤول من ا َّأن ومعموليها يف حمل جر
بحرف اجلر ،الباء
ز  -يف موقع معطوف على م�سدر �سريح  :تذ ّك ْر
ن�سيحتي وا ِّأين َّ
أ�سحاب ال�سوءِ  ،اأو
حذر ُت َك من ا
َ
ِ
معطوف على م�سدر م��وؤ َّول مثله  :تذ َّكري ا ِّأين
ن�سح ُت ِك وا ِّأين َّ
حذر ُت ِك من ا
أ�سحاب ال�سوءِ
ِ
جواز الك�سر اأو الفتح
يجوز كال احلالني عندما يكون احلرف ومعمواله
قابال للتف�سري بجملة فيجوز عندها الك�سر ،اأو
يقبل التاأويل مب�سدر فيجوز الفتح نحو:
اأ  -بعد { اإذا الفجائية }  :خرجتُ فاإذا ا َّإن زيدا
يقابلني ،خرجتُ فاإذا ا َّأن زيدا يقابلني
رن بالالم َ :ل َع ْم ُر َك
ب  -يف جواب الق�سم غري املُق ِ
أباك ٌ
أباك ٌ
ا َّإن ا َ
نبيلَ ،ل َع ْم ُر َك ا َّأن ا َ
نبيل
ج  -بعد فاء اجلزاء الواقعة يف جواب ال�سرط :
لكرميَ ،م ْن يز ْرين فاأ َنّهُ
َم ْن يز ْرين فاإ َنّهُ
كرمي
ٌ
ٌ
د  -اإذا وقعت بعد مبتداأ هو يف املعنى قول ،وخر
ري القولِ ا ِّإين اأحمدُ
ا َّإن قول ،والقائل واحد  :خ ُ
ري القولِ ا َّأين اأحمدُ اهللَ.
َ
اهلل ،خ ُ
ففي االأوىل { اإين اأحمد اهلل } جملة يف حمل رفع
خر املبتداأ
ويف الثانية { ا َّأن ومعموالها } م�سدر م �وؤول يف
حم��ل رف��ع خ��ر امل��ب��ت��داأ ،اأي اأن��ه بتقدير كلمة
واحدة  ،ولي�س جملة.
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أدوار مرقص
شاعر سوري لم ينس الحسين «عليه السالم» في شعره

(  1952 -1878م)
إدوار نقوال ال��ي��اس ُم��ر ُق��ص ول��د سنة
1878م  ،أديب سوري  ،كاتب  ،شاعر
 ،ناثر اجاد الكتابة والبحث والفوص يف
فقه اللغة وادبياهتا  ،وهو صحايف منشئ
نشيط  ،حرر يف كثري من كربيات اجلرائد
وامل��ج��الت يف س��وري��ا وم���رص ولبنان
وراسلها  ،كام انه انشأ بعضها يف بلدته .
وهو حمارض لبق كثريا ما دعي للتحارض
يف النوادي واجلمعيات العلمية واالدبية
 ،وخطيب ع��رف بقدرته ع��ىل اﺨﻟطابة
والترصف بفنون الكالم .
ولعل ميزته البارزة هي ما له من أثر وجهد
عظيمني يف حقل الرتبية والتعليم فهو يعد
بحق من كبار املعلمني الذين افنوا ريق
العمر يف هتذيب الناشئة وتنشئتها عىل
العلم واالخالق  .اشتهر بمقدرته اللغوية
وغوصه عىل ش��وارد اللغة واوابدها كام
جهد نفسه يف تيسري االخ��ذ بأسباهبا ،
وذلك بام وضع من كتب ومؤلفات مسبطة
خمدومة .
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وهو من كبار النقلة واملرتمجني يف النصف
االول من القرن العرشين  .عرب أكثر ما
عربه عن الفرنسية وادبياهتا  .وهو مرتجم
دقيق  ،ح��ذق اص��ول التعريب وعمل
عىل التعريف هبا بضبط قواعدها وحتديد
رشوطه ومقتضياته  .كان عضوا يف املجمع
العلمي العريب بدمشق .
خص قسام كبريا من وقته يف حتبري املقاالت
ومراسلة امل��ج��الت وتدبيج االبحاث
التارخيية واالدبية واللغوية  .حرر وهو
يف مرص وراس��ل بعد عودته منها كثري ًا
من جرائد ال��وادي  .االه��رام  .املقطم .
اجلوائب املرصية  .البصري  .املؤيد  .اللواء
 .املقتطف  .املنار  .الضياء  .الرابطة العربية
كذلك كتب كثريا من جرائد وجمالت
سوريا ولبنان  :البريق  .البشري  .املرشق .
جملة املجمع العلمي  .االماين  .وله يف هذه
وتلك من البحوث واملقاالت  .ما جيعل
منه بحق من كبار كتاب املقالة الصحفية
البارزين يف العرص احلديث .
و من مؤلفاته :

 � 1االدب العريب يف ما له وما عليه .
 � 2ديوان ادوار مرقص .
 � 3ذخرية املتأدب .
 � 4فن التعريب عن اللغة الفرنساوية .
 � 5يف سبيل العربية .
 � 6كفيل االمالء .
 � 7كفيل البيان والشعر .
 � 8كفيل العروض والقافية .
 � 9نحن ولغتنا يف هذا العرص .
وله كتب مرتمجة كثرية .
(عن كتاب) مصادر الدراسة االدبية
تأليف يوسف اسعد داغر
اجلزء  2ص 702 � 699
وله قصيدة عصامء يف سيد الشهداء عليه
السالم قال فيها :

رك����������ب احل�����������س�����������ني اىل ال������ف������خ������ار اخل�����ال�����د
ح���������س���������د ال�����ط�����������غ�����اة ع����ل���������ي����ه ك��������ل ق�����واه�����م
وت�����������خ�����ي�����������ل�����وه ي���������س����ت���������ج���������ي����ب ال����ي���������ه���������م
ت������اأب�������������ى ال����ب����ط���������ول���������ة اأن ي���������ذل ل���ب���غ���ي���ه���م
اأي�����������ه�����اب�����������ه�����م �����س���������ب����ط ال�����ن�����������ب�����ي وع������ن������ده
ح�����������س�����ب ال�����ف�����������ت�����ى م�������������ن ق�����������وة اي�����������م�����ان�����ه
والن ق�����������������س�����ى ب�������������ني اال��������س�������ن�������ة ظ����ام����ي����ا
ول�������������س�������������وف ي���������س����ق���������ي����ه ال������ن������ب������ي حم�������م���د
ق������������دم ال���������������زم���������������ان وذك�����������������������ره م����ت���������ج����دد
وخ�������ل���������������ود ك���������ل ف���������س���������ي����ل����ة ب������خ������ل������ود م���ن
اي����������ه دم ال�����������س�����������ه�����داء �����س���������ل م���ت�������دف���ق�������ا
ان ال������ق������ل������وب امل������م������ح������الت اذا ارت���������������وت
ي��������ا غ�����������رة ال�������������س�������������ه������داء م�������������ن ع���ل���ي���ائ���ه�������ا
م������و�������س������وم������ة ب���������������دم ال�������������س������ه������ادة ف�����������ه�����ي ال
ك�����ي�����م�����ا ي�������������س�������������ريوا يف احل�������������ي������اة ب���ن���ه���ج���ه

ب�����ي�����������س ال�����������س�����������ف�����اح ف�������ك�������ان اك�������������رم رائ��������د
وح���������م���������وا ع�����ل�����������ي�����ه ورد م�����������������اء ب�������������ارد
ام�����������ا اح���������������س م�������������ن ال�����ظ�����������م�����ا ب�����ال�����������راف�����د
م�������ن ل�����������م ي���������ك����ن ل�����������س�����وى االل������������ه ب�������س���اج���د
ج�����ي�����������س م�������������ن االمي����������������ان ل���������ي���������س ب���������ن����اف����د
ول�������������ك������رب������الء ع����ل���������ي����ه اأ��������س���������������دق �����س����اه����د
ف�����ل�����������س�����وف ي����ل����ق���������ى اهلل اأك�������������������رم واف�������������د
ك������اأ�������س������ا ت����ف����ي���������س م�����������ن امل�����ع�����������ني ال�������ب�������ارد
يف ك��������ل ق�����������ل�����ب ب����ال����ف��������������س����ي����ل����ة ح���������ا�����س����د
ل�����������������واله ل�������������م ي������ك������ن ال���������������زم�������ان ب����خ���������ال����د
وا���������س��������ق ال������ق������ل�������������وب ب�������������ب������ارق وب�������������راع������د
م������ن�������������ه زه��������������ت مب�����������������ك��������ارم وم�����������ح�����ام�����������د
ل������وح������ي ع����ل����ي���������ه����م ك����ال���������س���������ي����اء ال���������ع����اق����د
ت�����ن�����ف�����ك ت�����دم�����������ي م�����ث�����ل زن���������������د ال���������ف����ا�����س����د
ال ي�����خ�����������س�����ع�����������ون ل�����غ�����ا������س�����������ب وم�����������ع�����ان�����د
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مهنة «ساعي البريد»
تبقى بنكهتها القديمة العالقة في الذاكرة..

الرسائل اإللكترونية..
ق ّلصت عمل (الساعي) وغلبت «دراجته الهوائية»!!
تحقيق /قاسم عبد الهادي
تصوير /حسن خليفة

ِ
ِ
ببعض العادات
التزامه
على غرار
والطقوس القديمة ،يقف المواطن
الكربالئي (فالح الشمري) ذو الواحد
مزهوًا أمام باب داره،
والستين عامًا
ّ

يمر عليه ساعي البريد،
بإنتظار أن ّ

ويجلب له ما وصلت إليه من رسائل
ورقية من قبل صديق له مهاجر خارج
يعد ينتظر آخرون
العراق ،فيما لم ْ

غيره وحتى من المحيطين به،

تغير مع
ساعي البريد ،كون األمر قد ّ
تطور التقنيات الحديثة واالستعانة
ّ
بالرسائل اإللكترونية ومواقع
التواصل االجتماعي.

إال ّ
أن الشمري ،ه��ذا ال��رج��ل الكبري
بالسن ،يرى أن يف األمر «متعة وحالوة
ك��ون الرسائل الورقية هلا مكانتها يف
ِ
املرسلني واملستلمني ،وهو يشعر
قلوب
بسعادة كبرية عندما يتل ّقى رسالة ورقية
يتلهف لفتحه وقراءة
يف مظروف مقفل ّ
ما فيه».
وكان فيام مىض ،يعتمد الناس عىل دائرة
ال��ربي��د يف إي��ص��ال واس��ت��الم الرسائل،
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ويقوم هبذا العمل ما يعرف ب� (ساعي
الربيد) الذي أصبح يمثّل أيقونة تراثية
ال تزال حتجز مكاهنا لدى البعض وإن
كانت بدرجة قليلة عن السابق.
وكان ساعي الربيد يرتدي مالبس خاصة
ت� ّ
�دل عىل مهنته وايضا القبعة اﺨﻟاصة
التي تقيهم من تقلبات الطقس صيف ًا
وشتا ًء ،واحيانا يستخدم دراجة هوائية
للتنقل بني االحياء السكنية واملدن وحتى

القرى الريفية وغريها ويمل حقيبة دائام
ما تكون من اجللد يفظ هبا الرسائل،
أما وظيفة ساعي الربيد فتتمثّل بحمل
األخ��ب��ار بمختلف انواعها (املفرحة،
احلزينة) ،ويف الغالب تكون جممل اخباره
مفرحة لدى الطرف املتلقي مما تكون
ردود افعاله اجيابية وتسمى ع��ادة عرب
مفهوم االتصال ب� (رجع الصدى) وهلذا
السبب يقدم اغلب الناس اهلدايا لساعي

جاسم حسين هادي

ال��ربي��د ج��زاء مل��ا قدمه م��ن خدمة نقل
االخبار السعيدة.
أما أهم الصفات التي جيب أن ّ
يتحىل هبا
العامل هبذه املهنة هي (التحيل باألمانة،
ح��س��ن ال��ت��ع��ام��ل واالخ�����الق ،حتمل
املصاعب واملشقة) ،وقد كان كام ذكرنا
لتطور وسائل االتصال اثر سلبي عىل
عمل ساعي الربيد ،مما أدى لإلستغناء
عن وظيفته ومهنته وخدماته اجلليلة
التي كان يقدمها سابق ًا ،وبالتأكيد ّ
فإن
(سعاة الربيد) أصبحوا بأعامر
أغلب ُ
كبرية جد ًا ،وربام الكثري منهم احيل عىل
التقاعد أو وافته املنية ،وهو يمل قصص ًا
فريدة ومجيلة عن مهنته.
وبني مسؤول شعبة االرشاف الربيدي
التابعة لقسم بريد وتوفري حمافظة كربالء
املقدسة ،جاسم حسني ه��ادي قائ ً
ال:
«خالل الفرتة السابقة كان تعامل ساعي
ال��ربي��د يف الغالب ع��ىل بريد الرسائل
واﺨﻟدمات التي يقدمها الربيد ،ألنّه يصل

عىل امل��راس��الت من دائ��رة الربيد ومن
ضمنها الرسائل الشخصية بني املواطنني
وايضا املخاطبات بني الدوائر احلكومية
الرسمية وغري الرسمية ،وايضا إرسال
املطبوعات اﺨﻟاصة باجلهات الطبية ودفع
قوائم اهلواتف األرضية وغريها ،ويتم
إرساهلا بأرسع وقت ممكن».
زي خاص يميز ساعي البريد

ويضيف ه���ادي« :ك��ان املطلوب من
ساعي الربيد خالل النظام السابق ارتداء
موحد خاص به واملتضمن (بنطلون،
زي ّ
سرتة ،قبعة ،حقيبة من اجللد) ،فض ً
ال عن
قيادته للدراجة اهلوائية أو النارية ،وكان
ساعي ال��ربي��د معروف ًا ل��دى اجلميع،
��زي الرسمي اﺨﻟ��اص به
م��ن خ��الل ال� ّ
وكذلك اجلميع ك��ان بإنتظار قدومه؛
نظر ًا لكثرة الرسائل املحمولة من قبله،
وكان املجتمع حينذاك معتمد ًا كلي ًا عىل
الرسائل وخاصة التي تأيت من خارج
البلد ،وخالل الفرتة احلالية فان ساعي

الربيد شخص غري مميز يف الشارع؛ ربام
لعدم ارتدائه الزي الرسمي اﺨﻟاص به،
والذي مل يتم توفريه لنا من قبل الرشكة
العامة للربيد والتوفري ،وت ّ��م جتهيزنا
فقط بالدراجات النارية احلديثة اﺨﻟاصة
بالتوزيع».
رسائل الفرح والشوق

وجاء يف حديث هادي« :دائ ًام ما يكون
ساعي الربيد مقبو ً
ال من قبل املجتمع؛
ألن أغلب الرسائل التي يملها تضم
أخبارا مفرحة للطرف (مستلم الرسالة)،
ولذا كان يصل عىل التكريم املعنوي من
قبل (املرسل)» ،مبين ًا أن «مديرية الربيد
جتهز ساعي
كانت خالل الفرتة السابقة ّ
الربيد بالزي الرسمي اﺨﻟاص به ،إضافة
إىل القبعات بشكل دوري ،سواء كان
يف فصل الصيف أو الشتاء ،فض ً
ال عن
الدراجات النارية أو اهلوائية لتسهيل
عمله».
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التقارير

مواصفات سعاة البريد

وك��ان يف مقر القسم بمحافظة كربالء
املقدسة (احلديث ال يزال للسيد جاسم
حسني هادي) « 14شخص ًا يعمل بمهنة
ساعي الربيد ومجيعهم من الرجال ذوي
املواصفات الطيبة واألخ��الق احلسنة،
ويتم ّتعون باألمانة التامة والتعامل اجليد
مع املواطنني ،فض ً
ال عن أهنم أشخاص
ذوو كاريزما حمرتمة وخملصون يف عملهم،
ويقدّ مون خدمات جليلة للمواطنني بام
يف ذلك زرع البسمة والفرحة عىل شفاه
الب��د من
مستلم الرسالة ،وبالتايل كان ّ
انتقاء العاملني يف هذه الوظيفة كوهنم
يعكسون ال��ص��ورة احلسنة للمديرية
وخدمة إيصال الربيد».
ثم أن عمل ساعي الربيد ال يكون سه ً
ال
ّ
مطلق ًا إال م��ا ن���در ،ك��وهن��م يتحملون
املصاعب واملش ّقات وع��دم العثور عىل
العناون ،نظر ًا «لعشوائية تقسيم أغلب
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األح��ي��اء السكنية يف املحافظة وغياب
اللوحة اﺨﻟاصة يف كل منزل والتي من
تضم (رق��م ال��زق��اق ،رقم
املفرتض أن
ّ
املنطقة ،رقم ال��دار ،وغريها) وحرص
س��ع��اة ال��ربي��د جيعلهم يعتمدون عىل
التعامل مع خماتري املناطق السكنية لسهولة
الوصول اىل العنوان املطلوب» ،بحسب
ما يفيد به (هادي) ،الفت ًا إىل أن «التطور
احلاصل يف التكنولوجيا انعكس سلب ًا
عىل عمل الربيد بشكل عام بام يف ذلك
عمل سعاة الربيد الذين أحيل عدد كبري
منهم عىل التقاعد لكرب س ّنهم ،ويف الوقت
نفسه انخفض معدل الرسائل املرسلة،
ولكن هناك رسائل البد هلا ان ترسل عرب
سعاة الربيد ومنها (الرزم الربيدية) والتي
تشمل اهلدايا البسيطة ،وكذلك (الطرود
الربيدية) وتشمل املالبس واملواد الغذائية
اجلافة وغريها ،وحاليا عمل ساعي الربيد
يتضمن املراسالت التي ختص الدوائر
الرسمية يف املحافظة وبعض الرسائل

الشخصية بني املواطنني».
فترة ذهبية لعمل سعاة البريد

ويف معرض سؤالنا له عن الفرتة الذهبية
التي عاشها سعاة ال��ربي��د خ��الل نقل
الرسائل واالخبار من املرسل اىل املستقبل
اجاب السيد جاسم حسني هادي قائ ً
ال:
«لقد عشنا فرتة ذهبية بالنسبة لعمل سعاة
الربيد أيام تواجد االشقاء املرصيني بكثرة
يف العراق اواخر القرن السابق حيث كان
عملنا مستمر ًا بإرسال واستقبال الرسائل
بشكل يومي وكبري وكذلك بني اجلندي
العراقي وذويه ايام احلروب املتكررة التي
خاضها البلد عامة ،عل ًام أن اﺨﻟدمات
الربيدية سابقة ﺨﻟدمات االتصال؛ ألنه يف
بادى االمر تم تأسيس املكاتب الربيدية
وم��ن ث��م تأسيس التليفون (اهل��ات��ف
األريض)».
وخيتتم هادي حديثه قائ ً
لتطور
ال« ،نظر ًا
ّ
التكنولوجيا يف باقي البلدان العربية

ع���ي���س���ى اب���راه���ي���م

والعاملية اال ان مهنة ساعي الربيد ال تزال
منترشة ومزدهرة فيها وثقافتهم تنص
عىل عدم ترك سعاة الربيد مهام تطور
االمر واستحدثت التكنولوجيا وثورة
العوملة ،ويف مستقبل العراق نحتاج اىل
خدمات ساعي الربيد بشكل مضاعف
ألنه يقدم أفضل اﺨﻟدمات للمواطنني
وللدوائر احلكومية ،لذلك فإن خططنا
املستقبلية تتضمن النهوض بعمل سعاة
الربيد واستحداث بعض االمور اجلديدة
منها إيصال رواتب املوظفني إىل منازهلم،
وكذلك أجور اهلواتف واملاء والكهرباء
وحتى اجلوازات ألنه ال يمكن االستغناء
عن عمل ساعي الربيد إطالق ًا».
مهن ال يمكن انقراضها

فيام حتدث مسؤول إعالم مديرية بريد
وتوفري حمافظة كربالء،عيسى ابراهيم
قائ ً
ال :إن «مهنة ساعي الربيد ال يمكن
انقراضها اطالق ًا؛ ألن الربيد العراقي

مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بإحتاد الربيد العاملي،
وعموما ان الربيد يف العراق او العامل يعد
مؤسسة حكومية ،وعامليا فان عمل مجيع
الدوائر احلكومية تكون عن طريق الربيد
مث ً
ال دوائر الصحة والرتبية وغريها فان
مجيع االشعارات تتم عن طريق الربيد
وهب��ذا فان الربيد لدهيم متطور بشكل
كبري ج��دا ،وجي��ب علينا مواكبة ذلك
التطور تدرجييا وخاصة بعد انفصال
الربيد واصبح مستق ً
ال تابع ًا اىل الرشكة
العامة للربيد».
التحقيق مع سعاة البريد ألسباب
مختلفة

واضاف« :هناك اشكاالت حدثت لسعاة
الربيد سببت هلم التحقيق يف املحاكم
العراقية الن بعض الرسائل موجهة اىل
اشخاص مهمني يف الدولة ومنهم القضاة
وبدور سعاة الربيد ايصال تلك الرسائل
بأمانة تامة وبالرسعة القصوى والبعض

من تلك الرسائل تكون مزورة او حتتوي
عىل مضمون يسبب االنزعاج والتذمر
لدى الطرف املستقبل الذي تظهر عليه
ردود فعل سلبية لذلك يتعرض سعاة
الربيد اىل مساءلة قانونية ويف اكثر من
مرة ياول القضاة احتجاز سعاة الربيد
وبدور الشعبة القانونية التابعة اىل الربيد
تقف معهم ملنع احتجازهم».
توزيع الحلوى من قبل سعاة البريد

ويبني أيض ًا ّ
ان «يف بعض الدول املقدمة
فإن عمل سعاة الربيد يكون مساء وعن
طريق مركبات خاصة هبم عكس ما
يكون يف العراق عن طريق الدراجات
اهلوائية او النارية ،ويف بعض االحيان
فان سعاة الربيد يملون معهم (احللوى)
لتقديمها للشخص (مستلم الرسالة)
تعبري ًا عن الفرح والرسور».
ايصال الرسائل بالسرعة الممكنة

أما حمطتنا األخرية ،مع الشخصية املهمة
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ساعي البريد (عالوي عبد علي لفته) يبدأ
مشواره اليومي بتوزيع الرسائل..

يف حديثنا ،وه��و ساعي الربيد ،حيث
التقينا بأحدهم وهو (عالوي عبد عيل
لفته) ال��ذي ق��ال« :أب��دأ عميل كساعي
بريد يف قسم بريد وتوفري حمافظة كربالء
املقدسة يف الساعة الثامنة صباح ًا ،حيث
اقوم باستالم الرسائل الربيدية اﺨﻟاصة
باملواطنني ودوائ���ر ال��دول��ة وتوزيعها
بالرسعة املمكنة حسب املناطق اجلغرافية
املخصصة يل عرب الدراجة النارية اﺨﻟاصة
بالدائرة ،ومن ثم املؤسسات احلكومية
املشمولة التي اقوم بتوصيل بريدها ومنها
(العتبة احلسينية املقدسة ،دائرة حمكمة
كربالء ،مستشفى سفري االم��ام احلسني
«عليه السالم» ،مستشفى زين العابدين
«عليه ال��س��الم») ،فض ً
ال عن ذه��ايب اىل
منازل االه��ايل يف العديد من املناطق
السكنية وتسليم الرسائل هلم».
ويضيف لفته« ،جي��ب ان يعلم اجلميع
وحسب االمانة واملصداقية يف عملنا فان
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الرسائل الربيدية ال يتم فتحها واالطالع من االحيان والذي يصل اىل حد البكاء
ع��ىل مضموهنا اال م��ن قبل الشخص فهي مواقف البد هلا ان تبقى عالقة يف
املستلم هل��ا بحسب القوانني اﺨﻟاصة ذاكريت».
بالربيد العراقي».
ُ
الحفاظ على مهنة «سعاة البريد»
وعن املواقف التي عاشها خالل عمله
ومن خالل ما تقدم تقع عىل مسؤوليتنا
كساعي بريد أجاب قائ ً
ال« :خالل الفرتة
مجيعا احلفاظ عىل ال��رتاث وامل��وروث
السابقة والتي امتدت لسنوات عديدة
الشعبي الذي نعتز به كثري ًا ومن ضمن
بالعمل بمهنة ساعي الربيد عشت كثري ًا
ذلك (سعاة الربيد) وليطلع االبناء عىل
من املواقف الطريفة ،ومن امهها هي ان
ما قدمه االباء يف حياهتم ،وان من اهم
اح��د املواطنني فاجأين بضحكته التي
الصفات التي جيب ان تكون متوفرة عند
عرب من خالهلا عن اندهاشه كوين اعمل
ّ
ساعي الربيد هي (حتليه باألمانة ،حسن
ساعي بريد يوزع الرسائل عىل املواطنني
التعامل واالخ���الق ،حتمل املصاعب
يف الصباح الباكر هلذه اﺨﻟدمة التي يقدمها
واملشقة) ،فتحية لسعاة الربيد الذين
القطاع ال��ربي��دي يف املحافظة وبوقت
يواصلون العمل بجد واخ��الص رغم
مبكر وك��ان غري متوقع ان يرى ساعي
الظروف الصعبة واىل كبار السن الذين
الربيد يوما ما ،وايضا املواقف االخرى
تم احالتهم عىل التقاعد والرمحة واملغفرة
التي أتفاعل معها كثري ًا هي ردة الفعل
للمتوفني منهم.
االجيابية التي يظهرها الشخص املستقبل
للرسائل والتعبري عن الفرح يف الكثري

التفاخرالدنيوي
ُ
قطع ًا مهام كانت منزلة العبد رفيعة بني الناس اجتامعيا وبمختلف
األوصاف املنمقة واألسامء املشهورة من األلقاب ،واملراكز،
واملناصب ،واملال  ،واجلاه  ،والشهرة  ،سوف تقف تلك املنزلة
عاجزة أمام املكانة السامية التي يمتلكها عبد اهلل الذي ال يمل
سوى لقب «التواضع»  ،فأن مصدر العجب هو األنا ومن املؤكد
إن عالجه يكمن يف عالج األنا ولكن مصدر التكرب  ،والعجب،
والتفاخر باملناصب الدنيوية هو ابليس «لعنه اهلل»وهو أول من
أصيب بمرض األنا حتى أنتقل هذا الداء جلنوده وأتباعه من
حمبي الدنيا وزخرفها عىل حساب اآلخرة ونعيمها  ،وال يمكن
ّ
الشفاء من هذا الداء إال بقتل الروح الشيطانية التي يديرها
ابليس داخل دائرة الضمري.
قد يفتخر عبد ُة املال واجلاه بام ملك من صفات دنيوية زائلة
وقد ،يطغي  ،ويعلو  ،ويظلم  ،ويفسد  ،ويغتاب  ،وينافق  ،من
أجل احلفاظ عىل تلك املكتسبات الدنيوية وهو يعلم أن مكانته
ليست بسامية ألهنا زائلة بل هو عىل يقني تام سوف هتتز تلك
املكانة الدنيوية وتنهار وتسقط كأوراق التوت بمجرد ضياع
مركزه وأمواله  ،كام أنه يدرك متاما بأن حياته فيها اعوجاج ال
بد من تقويمه وخلل ال بد من إصالحه لكن ابليس « لعنه
اهلل « يقف أمام ذلك اإلصالح بل هو واثق كل الثقة من أن

ع�����ب�����اس ال���ع���ي���د

االعوجاج  ،والتكرب  ،واﺨﻟلل  ،يف حياته هو من صنع عدو
البرش إبليس «عليه لعائن اهلل تعاىل» ومع ذلك نجد البعض
مطيعا يتبع خطواته بدال من أن يتبع خطوات الرمحن «جل
جالله» للوصول إىل بر األمان  ،وقد يسأل سائل كيف يل أن
الغوي يغويني يف كل صغرية
أتبع خطوات الرمحن وإبليس
ّ
وكبرية  ،ولإلجابة عىل هذا السؤال فقط كن «صادقا» يف قولك
يف عملك يف حبك ألخيك وأن تبتعد عن األنانية والذاتية وأن
غوي كام
تنبذ كلمة أنا وحتل حملها كلمة امللك هلل تعاىل فامللعون ّ
ذكرت يف سؤالك وليس بقوي لتكون من الناجني املخلصني
كام يف قاله تعاىل َ ﴿ :ق َ
مج ِعنيَ * إِ َّال ِع َبا َد َك
ال َفبِ ِع َّزتِ َك َ ُأل ْغ ِو َي َّن ُه ْم َأ ْ َ
ول * َ َ
أل ْم َ َ
ال َف ْ َ
احل ُّق َو ْ َ
ِم ْن ُه ُم ْ ُامل ْخ َل ِصنيَ * َق َ
احلقَّ َأ ُق ُ
أل َّن َج َه َّن َم ِم ْن َك
مج ِعنيَ ﴾.
َو ِمم َّْن َتبِ َع َك ِم ْن ُه ْم َأ ْ َ
اﺨﻟالصة ِ
ابن نفسك أوال؛ لتهدم مكائد ابليس اللعني السيئة.
فاحلياة حمفوفة بالباليا واملصائب والغرور هي دار امتحان يكرم
املرء فيها أو هيان هي مرحلة اجتياز بل ممر للدار اآلخرة التي
أعدها اهلل تعاىل لعباده الصاحلني وجعلها النعيم املقيم ويقول
تغرنكم احلياة الدنيا
عنها أمري املؤمنني (عليه السالم) بقوله « فال ّ
فإهنا دار بالبالء حمفوفة ،وبالفناء معروفة ،وبالغدر موصوفة» ..
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر

بين اإلعالم والتبليغ..

أشواط كبيرة ورسائل مختلفة

ِ
بوصفه (صنيعة غربية) تاريخيًا كما يراه البعض ،والتبليغ بصناعته وهويته
بين اإلعالم
ً
مقارنة سريعة بين المصطلحين المتقاربين
يضع الكاتب (جعفر البجاري)
(اإلسالمية)،
ُ
بعده متجاوبًا مع
أسلوب���ًا والمتباعدين سلوكًا وأخالقًا ،مؤكدًا عل���ى أهمية األخير؛ ّ
االحتياجات الروحية والمعرفية للناس ،وذلك عبر كتابه (التبليغ ..مناهجه وأساليبه).
ويرى الكاتب (جعفر البجاري) أن تبليغ الرسالة بشكل واسع وش���امل ،يفرض علينا
تم إتباعه من أساليب في
التع���رف على طرق وسائل اإلعالم حديثها وقديمها؛ ألن ما ّ
ّ
التبلي���غ لم تكن بمس���توى المواجهة ،ما يحتم علينا إع���ادة النظر على وجه يعيد
للفكر اإلسالمي حيويته وقوته دون أي تنازل عن أسسه ودعائمه.

يبني أن اإلع��الم اليوم «يلعب
البجاري ّ
دور ًا خطر ًا يف العامل ،وكل من يفقد هذا
السالح عند املواجهة سوف يكون مصريه
الفشل املحتوم» ،مبين ًا ان «اإلعالم ُاختذ
باألمس سالح ًا يف مواجهة النبي (صىل اهلل
عليه وآله) ،حيث سعى أعداء اإلسالم إىل
بث الدعايات املغرضة واملض ّللة من خالل
هتمة السحر التي ُل ّفقت ضد النبي األكرم،
وهتمة ترك الصالة التي ُلفقت ضد عيل
(عليه السالم) ،حتى إن بعض السذج
من أهل الشام أصابتهم الدهشة ملا طرق
مسامعهم خرب استشهاده (عليه السالم)
يف املحراب) ،كام أن اإلعالم املسموم قد
صور اإلمام احلسني (عليه السالم) وهو
ّ
� ابن اإلسالم � خارجي ًا كسائر اﺨﻟوارج!».
ويكمل حديثه يف تقدمة كتابه« ،لقد راح
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يشن محالت وغارات
االستكبار العاملي ّ
ثقافية مسعورة ملواجهة اإلس��الم ،فلو
ضعف علامء الدين عن صدّ هذا اهلجوم
ُ
س��وف ي��واج��ه اإلس���الم خ��ط��ر ًا ك��ب��رياً،
وسوف تذهب من أيدينا فرصة تبليغه»،
مؤكد ًا أن «عىل املبلغ املجاهد أن يتس ّلح
بمناهج حديثة يف التبليغ وأن يبذل كل
حريص وغ� ٍ
�ال يف سبيل نرصة اإلسالم،
ح ّتى لو ك ّلفه ذل��ك التضحية بالنفس
والنفيس ،فإن الظفر يأيت بعد العناء».
وهنا ياول املؤلف يف كتابه ذي (العرشة
فصول) ،استعراض األساليب واملناهج
احلديثة يف التبليغ ،واستعراض الصفات
اﺨﻟلقية ال��الزم تو ّفرها يف املب ّلغ الرسايل
اهلادف.
ور ّب��ام بني مهنة اإلعالمي (نقل اﺨﻟرب)

والداعي (تبليغ الدعوة الدينية) تشابه
كثري ،يعتمد أساس ًا عىل إرس��ال رسالة
إىل املتل ّقني واملستهدفني من الرشائح
املجتمعية ،ويف املهنة الثانية يقع الدور
الكبري عىل املب ّلغ أو الداعي نفسه ،فعليه
أن يتس ّلح بالصرب ال تزحزحه العواطف،
وأن ال يرى أمر ًا ما مستحي ً
ال ،وأن يوصل
ما يمل من خطاب وال ُهين وال ينكل
وال ييأس من يشء أبد ًا ،إال ّ
أن اإلعالم
أصبح عموم ًا يف العرف السائد لفظة
منبوذة؛ وأصبحت نظرة املجتمع إليه نظرة
سيئة ،ولكن علينا كام يقول (البجاري) أن
«ال نتأثر هبذه النظرة السلبية نتيجة أعامل
وممارسات اآلخرين ،فاإلعالم يف الرشق
والغرب بمعنى واح��د هو الوصول إىل
غ��اي��ات وأه���داف ب��أي وسيلة كانت،

فالوصول إىل الغاية يربر لدهيم الوسيلة،
فاﺨﻟالعة وحتريف الوقائع االجتامعية
التارخيية ،والقيام بتضليل أفكار عامة
الناس عن املسائل املصريية حلياة البرش
بأرسهاُ ،تعدّ إقدام ًا إعالمي ًا ناجح ًا إن
سببت حتقيق مصاحلهم وأغراضهم.
ولكن للتبليغ يف املصطلح اإلسالمي
ّ
معنى معاكس ًا مت��ام� ًا؛ ملا هو موجود يف
الغرب فهو ال يتوقف عىل إيصال الدعوة
فحسب ،بل له أسلوبه اﺨﻟاص وطريقته
اﺨﻟاصة ،ومع التدقيق النظري يف اآليات
والروايات ندرك أن للتبليغ أسسا وقواعد
خاصة جتب مراعاهتا كالبالغة والفصحاة
وانسجام اﺨﻟطاب مع الزمان واملكان ،قد
ُعني هبا عناية خاصة كي تنفذ يف القلوب
وترسخ يف األذهان وحتيي املوتى (وما عىل
الرسول؟؟؟؟).
وم��ن واج��ب��ات ال��دع��وة أن حتيي دفائن
امليتة،
العقول وأن تبث احلياة يف القلب ّ
وإيقاظ القلب بالفطرة التي ُفطر الناس
عليها ،وإن��ق��اذ ال��ب��س��ط��اء م��ن مصايد

الشبهات ،كام أنه من ل��وازم الدعوة أن
تفضح السياسات املشئومة التي هتدف
رضب الديانة واهنيارها فتواجه األفكار
االستعامرية واإلحلادية وهتزم الظاملني.
وظيفة املبلغ هي وظيفة األنبياء ورسالته
رسالتهم ،فعليه أن ي��وص��ل اﺨﻟطاب
الرصيح إلمتام احلجة عىل الناس � كام فعل
األنبياء � فعندها يكون املرء عامل ًا بتكليفه
وينطلق ألداء واجباته.
كام أن إىل جنب الدعوة ،هنالك مفردات
أخرى ذكرها القرآن الكريم وهي:
 .1األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر:
ون بِ ْاملَ ْع ُر ِ
(و َي ْأ ُم ُر َ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ْ ُامل ْن َك ِر).
َ
ِ
اهللِ
�اال ِ
ون ِر َس� َ
ت َّ
ين ُي َب ِّل ُغ َ
 .2البالغ( :ا َّلذ َ
َو َ ْخي َش ْو َن ُه َو َال َ ْخي َش ْو َن َأ َحدً ا إِ َّال َّ َ
اهلل).
(و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّال
 .2التبشري واإلن��ذارَ :
َكا َّف ًة ِّلل َّن ِ
ريا َو َن ِذ ًيرا).
اس َب ِش ً
(و َم��ا ُن ْر ِس ُل بِ ْاآل َي ِ
ات إِ َّال
 .3التخويفَ :
َ ْخت ِوي ًفا).
الر ْش ِد َفآ َم َّنا بِ ِه).
 .4اإلرشادْ َ :
(هي ِدي إِ َىل ُّ
ثم يرسد املؤلف ،تفاصيل كثرية عن أمهية

التبليغ ،حيث حاز عىل مكانة رفيعة ملا له
من أمهية يف سيادة ا ُملثل العليا وعبادة اهلل
وإنقاذ الشعوب من آثار الظلم والطاغوت
(إن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت) ،هذا
من جانب ،ومن جانب آخر فهو يعمق
اهلوية الثقافية ويول دون التيه والضياع:
(يا أهيا الذي آمنوا استجيبوا هلل وللرسول
والتبليغ ألمهيته اﺨﻟاصة ألقي عىل عاتق
األنبياء واألوصياء والعلامء دون أن خيتص
بزمان دون زمان أو مكان دون مكان.
ويعود املؤلف ليبني أن اإلع��الم سالح
ف ّتاك بيد أعداء الدين وبيد الدول املستكربة
يشنون عن طريقه حرب ًا نفسية ضد من
يقف بوجههم ،فهو أكثر نكاية ورضر ًا من
احلرب العسكرية؛ ألنه يسلب من الناس
ويتيرس من خالله بسط
هويتهم وثقافتهم
ّ
نسميه اليوم بالغزو
نفوذهم ،وه��ذا ما ّ
الثقايف ،لكن طبع ًا يف ذات الوقت فلإلعالم
دور مهم أيض ًا إذا تم استخدامه يف الوجهة
الصحيحة وبام فيه صالح الناس وهدايتهم
وترسيخ إيامهنم وزيادة معرفتهم.
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العالمة الميالني يطرح أدلة مشتركة
في االعتقاد باإلمام المهدي
يضع العالمة السيد علي الحسيني
ُ
الميالني ،في كتابه (اإلمام المهدي � عجل
اهلل تعالى فرجه الشريف) أدلة مشتركة بين
عموم المسلمين ،من الشيعة اإلمامية
وأبناء السنة بمختلف مذاهبهم ،وقد ّ
ركز
في كتابه على بعض من نقاط االشتراك
فيما يطرحه الجميع بخصوص االعتقاد
باإلمام المهدي (عليه السالم) وتواتر
األحاديث حوله.

النقطة االوىل:

ال خالف بني املسلمني يف ّ
أن هلذه ا ُال ّمة
مهدي ًاّ ،
وأن رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) قد أخرب به ّ
وبرش به وذكر له أسامء
وصفات وألقاب ًا وغري ذلك ،والروايات
ال����واردة يف كتب الفريقني ح��ول هذا
امل��وض��وع أكثر وأكثر من ح��دّ التواتر،
ولذا ال يبقى خالف بني املسلمني يف هذا
االعتقاد ،ومن ّ
اطلع عىل هذه االحاديث
وح ّققها وعرفها ،ث� ّ�م ك� ّ�ذب أص��ل هذا
املوضوع مع االلتفات إىل هذه الناحية،
فقد ّ
كذب رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
فيام أخرب به.
ال��رواي��ات ال����واردة يف ط��رق الفريقني
وبأسانيد الفريقني موجودة يف الكتب ويف
الصحاح والسنن واملسانيد ،وقد ُأ ّلفت
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دون فيها
هل��ذه ال��رواي��ات كتب خاصة ّ
العلامء من الفريقني تلك الروايات يف تلك
الكتب ،وهناك آي��ات كثرية من القرآن
مأولة باملهدي سالم اهلل عليه.
الكريم ّ
وحينئذ ال ُيعبأ وال يعتنى بقول شاذ من
أ ّن
املؤرخ ،ح ّتى
مثل ابن خلدون ّ
بعض علامء الس ّنة كتبوا ردود ًا عىل رأيه يف
واملدونني
هذه املسألة ،ومن أشهر املؤ ّلفني
ّ
الحاديث املهدي (عليه السالم) من أهل
الس ّنة يف خمتلف القرون( :أبو بكر ابن أيب
محاد
خيثمة ،املتوىف سنة  279ه� ،نعيم بن ّ
امل��روزي ،املتوىف سنة  288ه� ،احلسني
ابن منادي ،املتوىف سنة  336ه� ،بو نعيم
االصفهاين ،املتوىف سنة  430ه��� ،أبو
العالء ّ
العطار اهلمداين ،املتوىف سنة 569
ه� ،عبد الغني املقديس ،املتوىف سنة 600

ه� ،ابن عريب االندليس ،املتوىف سنة 638
ه� ،سعد الدين احلموي ،املتوىف سنة 650
ه� ،أبو عبداهلل الكنجي الشافعي ،املتوىف
سنة  658ه�) وغريهم ،من أشهر املؤ ّلفني
يف أخبار املهدي (عليه السالم) منذ قديم
األيام ،ويف عرصنا أيض ًا كتب مؤ َّلفة من
قبل ك ّتاب هذا الزمان.
كام أن هناك مجاعة كبرية من علامء أهل
يرصحون بتواتر حديث املهدي
الس ّنة
ّ
واألخبار ال��واردة حوله ،أو بصحة تلك
االحاديث يف االقل ،ومنهم( :الرتمذي،
ص��اح��ب الصحيح ،حم� ّ�م��د ب��ن حسني
االب���ري ،املتوىف سنة  363ه��� ،احلاكم
النيسابوري ،صاحب املستدرك ،أبو بكر
الفراء
البيهقي ،صاحب السنن الكربىّ ،
البغوي حميي السنة ،ابن االثري اجلزري،

املزي ،شمس الدين الذهبي،
مجال الدين ّ
نور الدين اهليثمي ،ابن حجر العسقالين،
جالل الدين السيوطي) ،إذن ،ال يبقى
جمال للمناقشة يف أصل مسألة املهدي يف
هذه ا ُال ّمة.

النقطة الثانية:

إنّه البدّ يف ّ
كل زمان من إمام يعتقد به الناس
أي املسلمون ،ويقتدون ب��ه ،وجيعلونه
حجة بينهم وبني رهبم ،وذلك (لِ َئ َّ
ال َي ُك َ
ون
لِل َّن ِ
اس َع َىل اهللِ ُح َّجة) و(لِ َي ْه ِل َك َم ْن َه َل َك
َعن َب ِّينَة َو َ ْي َيى َم ْن َح َّي
َع ْن َب ِّينَة) ،و( ُق ْل َف ِل ّل ِه ُ
احل َّج ُة البالِ َغ ُة).
ويقول أمري املؤمنني (عليه السالم) كام يف
«اللهم بىل ال ختلو االرض
هنج البالغة:
ّ
بحجة إ ّم��ا ظاهر ًا مشهور ًا
من قائم هلل
ّ
وإ ّما خائف ًا مغمور ًا ،لئ ّ
ال تبطل حجج اهلل
وبيناته».
ّ
وال��رواي��ات ال��واردة يف هذا الباب أيض ًا
أظن ّ
أن أحد ًا جيرأ عىل املناقشة
كثرية ،وال ّ
يف أسانيد ه��ذه ال��رواي��ات ومداليلها،
ّإهنا رواي��ات واردة يف الصحيحني ،ويف

املسانيد ،ويف السنن ،ويف املعاجم ،ويف
مجيع كتب احل��دي��ث ،وال��رواي��ات هذه
مقبولة عند الفريقني.
فقد اتفق املسلمون عىل رواية« :من مات
جاهلية».
ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة
ّ
هذا احلديث هبذا اللفظ موجود يف بعض
املصادر ،وقد أرسله سعد الدين التفتازاين
إرسال املس ّلم ،وبنى عليه بحوثه يف كتابه
رشح املقاصد.
ُ
وهل��ذا احلديث ألفاظ أخ��رى قد ختتلف
بنحو االمجال مع معنى هذا احلديث ،إ ّ
ال
ّأين أعتقد ّ
بأن مجيع هذه االلفاظ البدّ وأن
ترجع إىل معنى واح��د ،والب��دّ أن تنتهي
إىل مقصد واحد يقصده رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآل���ه) ،فمث ً
ال يف مسند أمحد:
«من مات بغري إمام مات ميتة جاهلية»،
وك��ذل��ك يف ع��دّ ة م��ن امل��ص��ادر :كمسند
حبان،
أيب داود الطياليس ،وصحيح ابن ّ
واملعجم الكبري للطرباين ،وغريها.
وعن بعض الكتب إضافة بلفظ« :من مات
فليمت إن شاء هيودي ًا
ومل يعرف إمام زمانه
ْ

وإن شاء نرصاني ًا» ،وقد نقله هبذا اللفظ
بعض العلامء عن كتاب املسائل اﺨﻟمسون
للفخر ال��رازي ،وله أيض ًا ألفاظ ُأخرى
موجودة يف السنن ،ويف الصحاح ،ويف
املسانيد أيض ًا ،نكتفي هبذا القدر ،ونشري
إىل بعض اﺨﻟصوصيات املوجودة يف لفظ
احل��دي��ث« :م��ن م��ات ومل ي��ع��رف» ،البدّ
ْ
وأن تكون املعرفة هذه بمعنى االعتقاد
أو مقدمة لالعتقاد« ،من مات ومل يعرف»
أي :من مات ومل يعتقد بإمام زمانه ،ال
مطلق إمام الزمان ،بإمام زمانه احلق ،بإمام
زمانه الرشعي ،بإمام زمانه املنصوب من
قبل اهلل سبحانه وتعاىل.
إذن ،الب��دّ م��ن أن يكون االم���ام ال��ذي
جتب معرفته إم��ام حق ،وإمام ًا رشعي ًا،
فحينئذ ،عىل اإلنسان أن يعتقد بإمامة هذا
الشخص ،وجيعله حج ًة بينه وبني ر ّبه،
وهذا واجب ،بحيث لو أنّه مل يعتقد بإمامته
ومات ،يكون موته موت جاهلية ،وبعبارة
إن شاء هيودي ًا ْ
ُأخرى« :فليمت ْ
وإن شاء
نرصاني ًا».
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تاريخ و حدث

الطب واالطباء
في كربالء ايام زمان

كان الطب قديما في كربالء يعتمد على اشخاص لهم اطالع على طب االئمة عليهم
السالم وكذلك طب االعشاب سواء كان باالطالع او التعلم من آبائهم واجدادهم
والموروث الشعبي في العراق عامة وكربالء خاصة غني بهذه المهنة الطبية من حيث
نوعية االعشاب وكيفية الخلط واالعداد واالستخدام  ،والبعض منهم يعتمد على القضايا
الروحانية االيمانية مثال قراءة بعض سور القرآن او االدعية ومع النية الخالصة لوجه اهلل فان
الكثيرين تم شفاؤهم باذن اهلل .

الطبيب اي��ام زم��ان ك��ان ي���امرس ايضا
اجلراحة للعمليات الصغرى فيام خيص
تنظيف الكنابل ( اﺨﻟراج ) وخياطة اجلرح
العميق  ،واما ما خيص العظام فهنالك
شخص متخصص يطلق عليه اس��م (
املجربجي) الذي يعالج الكرس والرض
وبمهنية عالية وفق اﺨﻟربة التي اكتسبها
باملامرسة يف هذا املجال مع استخدام بعض
الدهونات املستحرضة من االعشاب ،
وكانت يف كربالء بعض املحال املتخصصة
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ببيع االعشاب التي تعالج هذه االمراض
وتسمى بالعطارين  ،اما املؤسسات الطبية
الصغرية ( املستوصف) فقد انشئت يف
هناية القرن التاسع عرش امليالدي وبداية
القرن ال 20وكانت اول مؤسسة اقيمت
يف كربالء هو املستشفى العسكري الذي
يقع ضمن جامع من احلامية العسكرية
املرابطة يف كربالء .
اقدم االطباء يف كربالء كثرييم منهم :
السيد اجمد عيل اهلندي من اطباء كربالء

املشهورين وقد تويف سنة  1259ومذكور
يف كتاب طبقات اعالم الشيعة.
الشيخ حممد تقي الشريازي بابا ولقب
بملك االطباء وكان متبحرا يف مجلة من
العلوم باالضافة اىل الطب كان يسكن
يف ط��ه��ران وه��اج��ر اىل ك��رب��الء وج��اور
احلائر احلسيني ،تويف سنه  1290وله
كتب بالعربية والفارسية ع��ن الطب
منها الكليات املنظومة يف الطب وحفظ
الصحة وتسهيل العالج والوباء .

املريزا خليل الطهراين بن عيل بن ابراهيم
ب��ن حممد ع��يل الطهراين ج��د اﺨﻟلييل يف
النجف ولد يف طهران سنه  1180كان
من اشهر االطباء يف ايران هاجر اىل كربالء
وكذلك الكاظمية واشتغل فيها يف الطب
ثم اىل النجف واستقر فيها فاصبح مشهورا
بالطب وقصده الناس ،تويف يف النجف
سنه  1280هجري.
الشيخ جعفر حافظ الصحة هو امل��ريزا
جعفر ابن امل��ريزا حممد عيل الربوجردي
املولود سنه  1309واملتوىف يف كربالء
 1360كان من االطباء املاهرين املشهورين
يف كربالء.
املريزا حممد باقر البهبهاين كان طبيبا بارعا
يف كربالء ومن الفضالء االعالم كام جاء
يف اعالم الشيعة.
السيد خليل احلكيم والسيد خليل ابن
السيد ابراهيم بن حممود بن عبد العزيز

امل��وس��وي امللقب باحلكيم ك��ان طبيبا
مشهورا يف كربالء وق��د لقب باحلكيم
لشهرته يف الطب  ،وقد خرج من ارسته
اطباء اشتهروا يف كربالء منهم ولده السيد
مهدي وحفيده السيد حسن ال��ذي كان
يلقب بالشهرستاين جاءت الشهرة عليه
ملصاهرته ارسة ال الشهرستاين.
سيد ص���ادق الطبيب ب��ن ايب القاسم
التربيزي كان من اطباء كربالء املعروفني
وكانت والدته يف كربالء سنة  1324تويف
ودفن فيها .
امل��ريزا اغا كلبنكياين احلائري كان اطباء
كربالء يف القرن الثالث عرش اهلجري
وتويف فيها.
الشيخ املريزا حممد حسني (حافظ الصحة)
ابن الكلبنكياين ولد سنة  1275تلمذ عىل
ابيه ثم رحل مع اخيه االكرب اىل طهران
وتلمذ عىل يد املريزا زين العابدين الكاشاين

الذي كان طبيب السلطان نارص الدين شاه
رجع اىل كربالء و اخذ يامرس مهنة الطب
فيها حتى تويف فيها سنة  1359ودفن مع
املريزا حممد حسني بمقربة شيخ العراقني
الطهراين يف الصحن احلسيني سيد مهدي
ابن السيد خليل احلكيم هو ابن الطبيب
السيد خليل احلكيم ولد يف كربالء سنة
 1250وتلمذ عىل يد والده وتعلم منهة
الطب وكان طبيبا ماهرا واديبا معروفا يف
املدينة تويف يف كربالء سنه  1918وخلفه
ولده الطبيب السيد حسن .
السيد حسن اب��ن السيد مهدي السيد
خليل احلكيم كان من االطباء املشهورين
يف كربالء يف العقود االوىل من القرن
العرشين ويراجعه اهايل املحافظة للمعاجله
بالطب اليوناين واخذ يامرس مهنته حتى
وفاته وخلف اربعة اوالد هم السادة صدر
الدين وشميس وفخري وبدري.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد( امير لبيد محمد صالح العوادي)

السالم على من كان استشهاده عرسًا
ُ

حيدر عاشور

ومرها ،ومحطات فرحي الدائم وأنت ّ
تهل
ولدي ،كنت كل شيء في حياتي ،عيوني التي أرى بها الحياة بطعمها ّ
المغرد بالفرح .كلماتك
علي بضحتك فتتمدد أذناي المرهفتان الى اكبر مس���احة ممكنة لسماع نشيج صوتك
ّ
ّ
ت���رن في رأسي كنواقيس وأنت تحدثني عن رجولتك ف���ي القتال وذعر الدواعش من صوت بندقيتك ،وأنت تتنقل
ّ
من ساتر الى ساتر ،ومن معركة الى اخرى .بطوالت ال حصر لها في – جرف النصر – حصيبة الشرقية حتى -خالدية
االنبار -كان دمك يفيض بها وطنية وكرامة حسينية وشرف عقائدية قل نظيرها .كنت تقول كل قطرة دم أنزفها
هي فداء ألهلي العراقيين في كل مكان  ،حتى تفيض روحي أمنة الى بارئها وقد ادت رسالتها.
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ولدي العزيز ،كم شوقي اليك كبري أنه
ي��رق كبدي ففراقك ال ي��ط��اق ،اتذكر
كل موقف رج��ويل لك فقد كنت تروي
يل يف كل زيارة قصة نرص جديد للفتوى
الكفائية ،وحني تلتقي عيوننا ،ارى حلمك
ٌ
وميض من نور أراه
بالشهادة فينبجس بيننا
مقدسا وهو ينري دربا حسينيا انت سلكته
كخادم لكل متجه لروضة كربالء املقدسة.
اشم رائحتك كلام زرت االمام احلسني-
عليه السالم -اينام كنت تقرأ الزيارة اراك
مبتسام حيا ت��رزق وكأنك تقول يل ،أمي
اتبعيني فأنا يف اجلنة ادعو لك..اغرق يف
الدموع وتنغلق عيناي ،فأهيم بني الزائرين
وكأنني عمياء ال ارى سوى صورتك وال
اسمع اال صوتك ،فتخر ق��واي فاسجد
عىل ارض احلسني الطاهرة وأعيش حلظة
شوق حرارهتا ال تنطفئ .هبذا االمل ارجع
اىل البيت انتظر خرب ال��ف��راق امل��ؤمل فقد
كثرت رؤياي بك شهيدا مرتبعا عىل عرش
الشهادة يف اجلنة..صدقني يا أمري هذه رؤيا
ليست باملنام وانام بشارة كانت يف رضيح
اإلمام.
وها هي اللحظة املقلقة ينقلها يل صديق
جهادك كان ملتاع ًا وترسم عيناه امامي
حكاياتك .لريوي يل قصة بطولتك وأنت
جتندل جنود الشيطان الداعيش وترهيم
بأسك وشجاعتك وكأنك املوت الزؤام
هل��م .ك��ان صديق املجاهد ينقل كالمك
اﺨﻟطري يل وه��و ان ال أبكي عليك وأن
اف��رح ان أم��ريه��ا ق��د استشهد م��ن أجل

الدين واملذهب والوطن ،ومن أجل أهلنا
يف جزيرة اﺨﻟالدية ،وت��ويص أن أحفظ
ت��اري��خ ع��رس شهادتك يف / 8 / 24
 - 2016هذا التاريخ الذي التقي به ريب
العظيم مودعا أما عظيمة مثلك .عندها
اسبلت عيني وقامت قيامة الروح املهيجة
ّ
ختنقه العربات ،وارتسم اهللع عىل
بصوت
ُ
وجهي بوضوح وكأين امام مشهد مرعب،
أختلطت يف دواخ��يل هيجان يشبه النار
واملاء ،مرة اتوجع وأخرى اشكر اهلل أنك
يف رحابه آم��ن ..أي فرح هذا وأي وجع
؟ ..هبذه الرسعة يأيت جثامنك لنفرتق!.
يف الصباح رآك قلبي وأبرصتك روحي،
ونفيس كانت ملهوفة اليك .يا أمريي يا
فتخضبت
فلذة كبدي حققت ما تتمنى
َ
كأم سأغسل سنوات
بدماء الشهادة ،وأنا ّ
عمري القادمة بالدموع والصرب واجلزع
واألمل القائم يف صدري ،حبيبي ابني ..مل
يكتمل حلمنا بزواجك ،وحني الح عليك
ب��ال��زواج ،كنت تقول :الوطن والعقيدة
واملذهب مها بحاجة اىل رجل مثيل شاب ال
هياب املوت وينتظر عرسه من حور العني.
«أم��ريي» البطل أي��ة م��رسة تلك التي ال
كنت
ادرك قيمتها عندما كنت التقيك ؟ َ
ولزمن قريب م��الذي اآلم��ن ،مل يبق غري
ص��دى صوتك ي��رضب ج��دران البيت.
واراك يف حدقات العيون بريق ًا شاخص ًا،
وتسحبني ق��دم��اي بتآمر غ��ري��ب نحو
اجلدار الذي يمل صورك ! تلك الصورة
وأن��ت مضياف ل���زوار سيدك وسيدي

االم��ام احلسني (عليه السالم) ،وأخرى
تتزين هبا بمالبس العرس ال��ذي انتظره
منذ مولدك ،اما صور بطوالتك وأنت
ترتدي الزي العسكري وحتمل سالحك
كأهنا تنطق لتعيد يل قصة انتصاراتك..من
سيوقف هذا الزمن النازف يف صدري؟
م��ن يعالج وج��ع اجل���رح بقلبي؛ ال��ذي
ارتضيته بشهادتك من اجل الدين والوطن
وامل��ق��دس��ات .ول��ن انسى ت��اري��خ عرس
استشهادك وسأجعل منه يوما عظيام يف
مدينة االمام احلسن -عليه السالم -بابل
وسأرشك مجيع اصدقائك بمنطقة الدبلة
– ناحية االبراهيمية -واحتفل بشهادتك
وبالعزاء والذكر والرتحم عىل روحك
النقية التقية .وسأنتقد واذكر بقوة أن كل
الذين يتنفسون ه��واء االم��ن يف العراق
ويقفون االن باالتكاء عىل دماء الشهداء
هم احوج اىل الدفن من الذين دفنوا.
ال يشء اثمن من الشهادة وه��ي عنوان
االنسانية واحلرية التي نادى هبا واستشهد
م��ن أجلها اب��و عبد اهلل احلسني -عليه
السالم -يوم عاشوراء ..سيذكرك التاريخ
االنساين ي�(امري لبيد حممد صالح العوادي)
وس��ت��خ��ط االق����الم شجاعتك ع��ىل مر
الزمان...ا ّما جتار احلروب وصانعو الدمار
سيذكرهم التاريخ بسخام وجوههم القذرة
وإن ذكروا فلن ُيذكروا اال باللعن ..
كأم شهيد وسأعيش
ا ّما أنا سأفتخر بك ّ
حيايت وكأنك عىل قيد احلياة أليس الشهداء
احياء عند رهبم يرزقون.
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من اقوال اهل البيت D

حسن الجوار

اعداد :ليث النصراوي

قال تعاىلَ ﴿ :و ْاع ُبدُ و ْا ّ َ
اهلل َو َ
ال ُت ْ ِ
رش ُكو ْا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسا ًنا
َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َو ْاملَ َس ِ
اجلا ِر ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
ني َو ْ َ
اجلا ِر ْ ُ
اك ِ
اجلن ِ
ُب
السبِيلِ َو َما َم َل َك ْت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ َّن ّ َ
الص ِ
ب بِ َ
اهلل َ
ال ُ ِ
اجل ِ
اح ِ
ي ُّب
َو َّ
نب َوا ْب ِن َّ
ان ُ ْخمتَا ً
َمن َك َ
ورا ﴾
ال َف ُخ ً
َ
رفض اإلسالم صومعة الوحدة ،طري ًقا للكامل اإلنساينّ ،الذي أراده
ين من خالل عالقته مع الوالدين،
أن يتح ّقق يف قلب املجتمع اإلنسا ّ

والزوجة ،واألوالد ،والرحم ،وبعدهم تأيت عالقة أرادها أن تكون
غاي ًة يف اإلحسان ،أال وهي العالقة مع اجلريان وقد اعتربت الروايات

الواردة يف هذه العالقة ّ
اإلهلي
أن اجلار الصالح هو من موارد التوفيق
ّ
لإلنسان..
وقد وردت العديد من االحاديث عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)
وعن االئمة االطهار (عليهم السالم) التي تويص بحسن التعامل
مع اجلريان ومن هذه االحاديث :

النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :من سعادة املسلم ُ
سعة
عن ّ
املسكن ،واجلار الصالح ،واملركب اهلنيئ.

عن الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله وسلم):أحسن جماورة من
جاورك تكن مؤمنًا.

عن الرسول األكرم( صىل اهلل عليه وآله وسلم( :ما زال جربئيل
سيورثه.
يوصيني باجلار حتى ظننت أنّه
ّ

عن أمري املؤمنني (عليه السالم( :من أحسن إىل جريانه كثر َخدَ مه.

عن اإلمام الصادق (عليه السالم (:حسن اجلوار يزيد يف الرزق.

عن اإلمام الصادق (عليه السالم):حسن اجلوار زيادة يف األعامر.
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تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم
د.محمد حسين الصغير

وذلك أن الناس يوم احل��رش هبذا االعتبار يصنفون إىل  :أصحاب
اليمني  ،وأصحاب الش��امل  ،والسابقني .فأهل اجلنة هم أصحاب
اليم��ني  ،وأهل النار هم أصحاب الش��امل  ،والس��ابقون هم تلك
الطبق��ة العليا التي اهتبلت فرصة احلياة الدنيا فقفزت باجتاه واحد
نحو اهلل وحده  ،سبقوا إىل االيامن  ،وسبقوا إىل اﺨﻟريات  ،وسبقوا
الزلفى .ويف
إىل العبادة بأنصع مظاهرها فتسنموا الدرجة الراقية يف
ٰ
هذا الضوء تنقسم ساحة املحرش للعباد إىل منحنيات متميزة حينئذ
 :أصح��اب اجلنة  /أصح��اب النار  /رجال األع��راف  ،وحينئذ
تص��در النداءات املتداولة بني هذه األصناف النازلة يف الس��احة ،
بع��د عرفان ك��ل يشء  ،ورفع احلجب واألست��ار  ،والوقوف عند
احلقيقة اهلائلة.
اب َ
��اب ال َّنا ِر َأن َقدْ َو َجدْ َنا
اجل َّن ِة َأ ْص َح َ
ق��ال تعاىل َ ( :و َنا َد ٰى َأ ْص َح ُ
َم��ا َو َعدَ َنا َر ُّبنَا َح ًّقا َف َه ْل َو َجدتُّم َّما َو َعدَ َر ُّب ُك ْم َح ًّقا َقا ُلوا َن َع ْم َف َأ َّذ َن
��ىل َّ
��م َأن َّل ْعن َُة اهللِ َع َ
الظ ِامل ِ َ��ني ( ) )44االعراف .44 /
ُم��ؤَ ِّذ ٌن َب ْين َُه ْ
ويف قب��ال ه��ذا النداء الضخم املش��تمل عىل كثري م��ن االستظهار
والتح��دي والتش��في واالطمئنان املتكامل يص��در النداء اآلخر :
يض��وا َع َل ْينَا ِم َن املَ ِ
اب َ
اجل َّن ِة َأ ْن َأ ِف ُ
اء
اب ال َّن��ا ِر َأ ْص َح َ
(و َن��ا َد ٰى َأ ْص َح ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
ُ
ي��ن () )50
��م اهلل َقا ُل��وا إِ َّن اهلل َح َّر َم ُه َ��ام َع َ��ىل ا ْلكاف ِر َ
أ ْو ممَّ��ا َر َز َقك ُ
االع��راف .50 /فك��ل أماين هؤالء الطغاة يشء م��ن املاء أو قليل

م��ن ال��رزق  ،وجيبهون يأس�� ًا وحرمان ًا وبعد ًا ب��أن اهلل حرمهام عىل
الكافرين.
وهنا يتجىل دور رج��ال االعراف الريادي يف املنزلة واحلجة وقرع
الدلي��ل بالدلي��ل  ،وتتحقق تل��ك املنزلة الرفيعة هل��ؤالء الرجال «
وبينه��ام حجاب وع��ىل االعراف رج��ال يعرفون ك ً
ال بس��يامهم».
فه��ؤالء يف حال��ة وج��ود احلجاب احلاج��ز بني أهل اجلن��ة وأهل
الن��ار ،وهناك الس��امك املرتفع الذي يطل من��ه أصحاب األعراف
عىل اجلمع  ،وهؤالء أنفس��هم هلم صالحي��ة متميزة خاصة عرفوا
هبا  ،إهنم يعرفون أهل اجلنة بس��يامهم  ،وأهل النار بسيامهم  ،فهي
خاصي��ة ك��ربى فري��دة  ،ال تقارهبا خاصي��ة أخرى يومئ��ذ  ،تلك
اﺨﻟاصي��ة تنبئ عن الق��رب امللكويت من اهلل تع��اىل  ،وتتحدث عن
الت��رصف بأمره تعاىل  ،فهم يرشف��ون عىل اجلمع يف ساحة البعث،
فيعرف��ون كل ذات بالس��مة املجردة هلا  ،واملعرف��ة هبا من األولني
واآلخرين  ،سواء يف ذلك من كان منهم يف أعىل عليني  ،ومن هبط
منهم وانحدر أسفل سافلني.
وهنا يتحدّ د الوعد االهلي احلق بأهنم املنصورون  ،وأهنم املقربون،
وأهن��م الش��فعاء  ،وأهنم الش��هداء  ،وذلك يف متام اآلي��ة مبارشة:
اجل َّن ِ
��اب َ
��م
��م َ ْمل َيدْ ُخ ُل َ
(و َن��ا َد ْوا َأ ْص َح َ
��ة َأن َس ٌ
َ
وه��ا َو ُه ْ
��الم َع َل ْي ُك ْ
َي ْط َم ُع َ
ون) االعراف .46 /
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المقاالت

اإلنسان واألديان
بقلم  :سامي جواد كاظم

،

هذا االنسان الذي يعد الوسيلة والغاية  ،وهو افضل مخلوق خلقه اهلل عز
وجل بما منحه من غرائز وطبيعة جسمانية وجوارح تجعله افضل من
المالئكة والشياطين عندما يستخدم قوى الخير استخداما سليما .
هذا االنسان يكون الغاية لمن يفكر بالتسلط عليه خيرا ام شرا حكما
ام علما وهو الوسيلة الن يستخدم للنهوض باالوطان واالفكار .

االنسان مادة وروح وهذه اول نقطة اثارت اﺨﻟالف فمنهم من
يراه انه مادة فقط ومنهم من جعله روحا ناكرا كل ماديات احلياة
كيشء اساس للحياة  ،وهناك من له قوى عقلية جتعله يستخدم
اجلسد والروح بشكل سليم .
ياول منكرو االديان الغاء الروح بشكل مبارش او غري مبارش
وعندما يعود اىل صوابه يف حلظة ما فاما خيفيها دون االقرار بخطئه
او يعلنها رصاحة بانه نادم عىل افكاره .
من هذا املنطلق تكونت عدة فلسفات وايديولوجيات تبحث
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،

بشان االنسان وكلها ال خترج عن دائرة االسالم .
ولنبدأ من نقطة الصفر  ،ماهو الدين ؟ فالتعريف اﺨﻟاطئ هو الذي
جعل املاديني والعلامنيني يتقولون بافكار هاوية  ،وعند مراجعة
افكارهم ومؤلفاهتم فاهنا مجيعها وبدون استثناء مادهتا الرتاث
االسالمي لبناء افكارهم النقدية فقط وليست لدهيم خطوات
ختدم االنسان خاصة هبم  ،ارص بالقول مجيعها .
اهيا االنسان انت جسد وروح  ،والروح ال تنكر مهام كانت ،الروح
هي املعنوي الذي يؤثر باملادي  ،واالمثلة كثرية عىل هذا اليشء ،

السعادة واحل���زن والغضب واهل��دوء
اغلبها تأيت الفكار تعتقدها قد تصح
وقد ال تصح ولكن بالنتيجة هي معنوية
وليست مادية  ،حنني االم لولدها مع
عدم وج��ود راب��ط م��ادي مل��اذا ؟ وكلها
تؤثر بجسدك املادي أي انه تاثر باملعنوي
يف خلوة لالنسان مع نفسه يشعر بان
هنالك من يستمع له فيتحدث ويلم
مع نفسه والنتيجة يمنح نفسه شحنة من
السعادة او اهلدوء النفيس.
العامل الغريب االن يبيع يف مزاداته مقتنيات
فنانني باسعار خيالية أي ان��ك تدفع
مبالغ مادية كبرية من اجل عصا شاريل

ويقدم عىل كل املوبقات ،وهناك من
ال يؤمن باالسالم اال ان ترصفاته من
صلب االسالم واما املادة أي جسدك
الذي له حق الطعام والرشاب والراحة
والعمل وه��ذه ال ت��ايت اال مع وجود
طرف اخر واالنسان جزء من املجتمع
وعليه ان يتعايش مع املجتمع وفق قانون
يضمن له حقوقه ويدد عليه واجباته ،
ه��ذه احلقوق والواجبات من يددها
ومن له الصالحية يف االقتصاص من
املقرص ؟
هنا يبدأ التناقض لدى من ينكر االديان
او حت��دي��دا االس���الم  ،نقول ل��ه هات

لالسالم  ،وحقيقة اكثر من يوجه نقده
لالسالم يعتمد اقوال هؤالء او ضعيف
احلديث مما دس يف الرتاث االسالمي .
طرح سؤال الكل يستطيع ان يفعل ذلك
حتى الغبي واالمحق واملتهور واملعاند
والعقالء بينام االجابة اليمكن ان تكون
اال من العاقل العامل الذكي حتى وان
كانت اجابته غ��ري صحيحة م��ع بذل
اجلهد وحسن النية اما الغبي واالمحق
فال يتجرأ عىل االجابة النه سيفضح .
مسالة مهمة يعتمدها العلامنيون او
املاديون هي التالعب بااللفاظ العربية
اما االجنبية فال يمكن هلم ذلك الهنا لغة

،،

التعريف الخاطئ للدين هو الذي جعل الماديين
والعلمانيين يتقولون بافكار هاوية ،وعند
مراجعتها فإن مادتها التراث االسالمي

،،

شابلن والتي ال تكلف صناعتها بضعة
دوالرات ملاذا اكتسبت هذه القيمة ؟
تدفع املاليني من اجل رقم هاتف مميز او
رقم سيارة مميز  ،ماذا يعني مميزا وماهي
الرتكيبة املادية التي تستحق هذا السعر ؟
وانت اهيا االنسان لك عقائد وافكار
وغايات وهوايات يف ما خيصك وهو
حقك وال يق لغريك ان يتدخل فيها
وم��ه��ام تكن ه��ذه االف��ك��ار والعقائد
رشيطة ان ال يكون هلا جتاوز عىل حقوق
االخرين  ،حتى امللحد الذي ال يؤمن
ب��اهلل فهذا شانه ام��ا املجاهرة هبا امام
من يؤمن به فهذا يعني االستخفاف
بمعتقدات االخرين وله غاية سيئة واال
عدم االيامن باهلل ماذا يرتتب عليه عدم
االلتزام باالحكام الرشعية واﺨﻟلقية
االسالمية فهنالك مسلم يؤمن باهلل فقط

القانون الذي يضمن حقوق الفرد دون
بخس حق اخر لنناقشه ونرى اال يوجد
مثله يف االسالم ام ال ؟
هنالك ث��واب��ت يف االس���الم ال تتغري
وهنالك متغريات تتغري مع تغريات
العرص وهنا يقع اﺨﻟالف واالشكال ،
فالذي يعتقد ان الدين فقط هو عبادة اهلل
فقط فهذا غري صحيح القرآن هو ركيزة
الدين او منبع الدين ففي القرآن يعلمنا
ان ال نبخس امليزان والعالقة الزوجية
واصول البيع واالطعمة احلالل ومنابع
املاء وصناعة السفن واحلديد وحركة
النجوم وغريها من العلوم فكيف يكون
الدين فقط عبادة او عالقة مع اهلل ؟
ال ننكر هنالك من ال يسن استخدام
مفردات الدين فاما لقصور او تقصري
والنتيجة ال يكون هو الوجه املمثل

جامدة بخالف العربية التي هي لغة مرنة
 ،ومرونة اللغة العربية تفضح االغبياء
واحلمقى الهن��م ال جييدون استخدام
املفردات البالغية وال يعرفون القرائن
التي متنح املعنى للكلمة الغامضة او التي
هلا عدة معان .
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي��ب��ق��ى اﺨﻟ��ط��اب
االسالمي ملن يسن فهم مفرداته هو
اﺨﻟطاب املثايل والديني لنجاة االنسان
يف الدنيا واالخ��رة  ،وحقيقة كانت لنا
ح���وارات مبتورة ب��رتت م��ن الطرف
االخ���ر عند اقحامه يف زاوي���ة ضيقة
ودرجتهم العلمية دكتوراه وصدقوين
احدهم من املغرب قال يل ال اقتنع مهام
قلت أي ان��ه ال يملك اس��س النقاش
السليم الذي يستطيع من خالله اثبات
حجته ودحض حجتنا .
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أسرة ومجتمع

ُ
تضيق المسافات في بيتها...
عندما
َ

ُ
ُ
تحول مسار أسرتها
المرأة
القوية وحدها من ّ

من كرب الى سعادة عامرة

ُ
االزمات التي مرت على البالد
جعلت املراأة متتلك قوة يف ال�سر
على ق�سوة احلياة ،ورغم كل
ال�سغوطات احلياتية ،اال اأنها
تدرك ان زوجها واأ�سرتها هي كل ما
متلك .قد ت�سعر احيانا باجنذابها
لثقتها نف�سها ،وهي قنوعة بكل ما
لديها من هبات اهلل تعاىل عليها؛
اأ�سرة جميلة� ،سحة جيدة ،وحتى
الوقت الكايف مل�ساعدة اوالدها يف
الدرا�سة وتعليمهم دينهم .ولكل
ا�سرة ا�سرارها ومعاناتها ذلك
االمل ؛ ت�سعر الكثري من الن�ساء
باالنك�سار اإىل حد يبداأ يف التاأثري
على �سحتهن.
فهي ال تشارك أحد ًا يف مشاكلها ،فقد تأخذ زمام املبادرة حللها أو مواجهتها ،سواء
كانت مشكلة مالية أو مرض ًا أو زوجا معاقا يف األرسة ،فهي تتحمل مشاكل وأعباء
أي شخص آخر ،وقد يؤدي ذلك إىل إصابتها باالكتئاب أحيان ًا .لكن يف قيامها
التمسك بمشاكلها ومشاكل أقارهبا وأصدقائها أيض ًا .تظهر
بذلك ،فإهنا ختطئ يف
ّ
األبحاث أهنا قد حتتاج إىل التفاعل مع اآلخرين؛ كي نتمكن من زيادة سعادتنا،
والتعامل مع األمور الصعبة يف احلياة .عدم مشاركة قضاياها ليست طريقة جيدة
لتحقيق حالة ذهنية صحية.
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خ�����ال�����د ب�����اق�����ر ال���ن���ج���ار

قوة المرأة قد تتو ّلد نتيجة قصة مأساوية
تتحمل ال��زوج��ة زوجها
التقرير هل��ذا االس��ب��وع يناقش كيف
ّ
املعاق ..؟ وما هي النصائح والتجارب التي ستغري من وضعها
وأزماهتا...
قال االستاذ (خالد باقر النجار) اعالمي وكاتب يف الشؤون
االرسية :من خالل جتربتي توجد الكثري من القصص املؤملة لو اطلع
عليها املجتمع لتفاعل معها ودرسها وجعلها ميثاقا الستمرارية
االرسة التي توشك عىل االهنيار .من جتربتي هناك كانت امرأة
مجيلة اﺨﻟلق واألخالق قائمة بواجباهتا الدينية والدنيوية تشتكي
من تعبها من رعاية زوجها املعاق وال��ذي تغريت حياته بعد
حادث سيارة أقعده عىل فراشه فأصبحت تغسله وتلبسه وتطعمه
وخترج معه للفسحة وتدفع الكريس املتحرك بيدهيا وظلت عىل
هذا احلال سنوات حتى شعرت بالتعب واإلرهاق ،وصارحت
صديقتها بأهنا بدأت تتعب نفسيا من هذا الوضع فقالت هلا :ملاذا
حتولني هذه املشكلة إىل فرصة وتغريين نظرتك إليها ردت عىل
ال ّ
صديقتها كيف ذلك ؟ قالت هل لديك أمنية يف حياتك مل حتققيها
؟ قالت نعم أمتنى أن أكمل دراستي العليا وأحصل عىل املاجستري
يف العلوم اإلنسانية فقالت هلا صديقتها ،وملاذا ال تعزمني عىل نيل
درجة املاجستري بنوع اإلعاقة التي يعاين منها زوجك فنظرت
إليها باستغراب فقالت هلا ال تستغريب فأنت لديك خربة عملية
يف التعامل مع مرضه وينقصك اﺨﻟربة العلمية فابتسمت  :واهلل
فكرة رائعة وبدأت تكمل مسرية حياهتا ونالت درجة املاجستري
بتخصص إعاقة زوج��ه��ا .قامت تتعامل معه بطريقة علمية
أفضل وبعد سنوات فتحت مكتبا لالستشارات وصارت تعطي
حم��ارضات لألهايل يف مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات
اﺨﻟاصة.

قدرة المرأة على انقاذ ما يمكن انقاذه في اسرتها

نغري زاوية النظر
ويضيف «النجار»ومن هذا املنطلق نتعلم كيف ّ
الن هي السبب األساس يف حتويل مشاعرنا من احلزن إىل السعادة

حاتم كريم الصكيري

ومن التعب إىل املتعة ومن السخط إىل الرضا ومن اجل��زع إىل
االمل وهلذا عندما يبتىل اإلنسان بابتالء فإن أول خطوة جيب أن
يغري زاوية نظره لريى اﺨﻟري يف احلدث الذي أ ّمل به
يعملها هي أن ّ
فيتحول من املحنة إىل املنحة وكانت هنا كامرأة ابتالها اهلل بزوج
ّ
مدمن للمخدرات فقرأت الكتب من أجله وحرضت الدورات
وتواصلت مع املختصني حتى متكنت من كيفية التعامل معه
وصارت أفضل من األطباء املعاجلني فكانت سببا يف توبة زوجها
حولت جهدها هذا لعمل مرشوع خريي ﺨﻟدمة من
املدمن ثم ّ
ابتيل بنفس ابتالئها علام أهنا كانت متأزمة طوال عرش سنوات
غريت زاوية نظرها وصارت املشكلة سببا يف
من املشكلة ولكنها ّ
تأسيس مرشوعها اﺨﻟريي إن هذا األسلوب مل يبتكره اإلنسان وإنام
ديننا احلنيف يوصينا به..

معادن المرأة عندما تحدث لألسرة أزمة

فيام قال االستاذ (حاتم كريم الصكريي )...استاذ جامعي :نجد
حتمل املسؤولية واحلياة املرفهة يصعب
عادة املرأة التي اعتادت عدم ّ
عليها أن جتد نفسها يف احلياة البسيطة الصعبة  .لذلك عندما حتدث
لألرسة أزمة ما  ,أو يقع الزوج يف حمنة  ,أو تتغري ظروفه  ,تتغري هي
األخرى إىل صورة سلبية  ,حتى إنه ليجدها انسانة أخرى  ,غري التي
حتمله أسباب
يعرفها  ,عصبية  ,تريد تلبية طلباهتا التي اعتادت عليهاّ ,
األزمة رغم أهنا قد تكون عامال أساسيا فيام وصل إليه من تلك
األزمة  .هنا تظهر معادن النساء  ,فصاحبة الدين واﺨﻟلق جتدها
أفضل ما يكون يف الشدائد .إن الصرب من أهم الصفات التي البد
أن تتصف هبا الزوجة إذا حل بالبيت مشكلة أو ضيق  ,ألن البناء
ليس كاهلدم  ,فاألمر يتاج إىل جهد وصرب وطول نفس  ,كي يستطيع
الزوج الوقوف عىل أقدامه من جديد  ,وكل يشء يف بدايته شاق .
ودور املرأة اإلجيايب يظهر يف قوهتا يف الشدائد ,فهي التي تقوم بدور
إجيايب جتاه زوجها وقت املحن  .إن أوقات الضيق – عادة ما تكون
– أوقات ذروة اﺨﻟالفات الزوجية .فالبد من القناعة واللجوء إىل
اهلل واإلخالص له  ,فذلك طريق السعداء .
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ُ
األســـرة رزق
اهلل إلدامـــة
الحياة

ُ
ُ
التعامل
كيفية
مع الطفل العصبي...؟
إن التعامل مع الطفل العصبي يتاج اىل جهد كبري من األهايل
وذلك ألن التعامل مع الطفل العصبي يكون حذرا بسبب التوتر
يسببه الطفل من الرصاخ واملشاجرات سواء مع األصدقاء أو
الذي ّ
مع اإلخوة أو قد يصل األمر إىل املشاجرات مع الوالدين ،وتوجد
الكثري من األسباب منها التدليل ا ُملبالغ فيه للطفل الذي جيعل منه
شخصا أنانيا ال يب إال نفسه فقط .عدم حتقيق حاجات الطفل
األساسية املنطقية .البد من املساواة أثناء التعامل مع مجيع األبناء
بدون تفرقة ،وجيب أال حتدث أي تفرقة يف املعاملة بني الذكور وبني
اإلناث .والبد من جت ّنب القسوة عند التعامل مع الطفل سواء من
الوالدين داخل املنزل أو من املعلمني داخل املدرسة ألن اللجوء
املستمر إىل الرضب والشتم ُيدث تأثريا سلبيا عىل نفسية الطفل
وهو ما ينتج عنه طفل عدواين وعصبي.
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ُ
يتفق كل العلامء والفالسفة والباحثني
وعىل خمتلف مشارهبم العقائدية والدينية
ان األرسة هي أكرب رزق من اهلل سبحانه
وتعاىل؛ ينعم هبا عىل البرش .فمن لديه ارسة
يملك خري ما يف الدنيا مجيعا ،فهي الداعم
االساس ألي شخص وتقوم بتشكيل فكره
من مجيع االجتاهات ،ولألرسة دور ملحوظ
يف حياة املجتمع يف التنشئة السليمة التي
تنشئها األرس ألبنائها .فال يتوقف دور
األرسة عىل االنجاب فقط ،بل عىل تكوين و
تشكيل وحتديد أولويات أطفاهلا الذين هم
عامد وأساس املستقبل ..األرسة هي نقطة
البداية يف تركيب املجتمع ،ونقطة البداية
لكل ما خيص املجتمع ،فهي ال ختتلف عن
كوهنا اﺨﻟلية األوىل لتكوين اجلسم ،وذلك
ألمهيتها الكبرية حيث اهنا كام تقوم اﺨﻟلية
ع��ىل تشكيل اجل��س��م ،تعمل األرسة عىل
تكوين شخصية أفرادها والذين ّ
يشكلون
مستقبل الوطن ،فدورها هنا اهم من مجيع
ادوار احلياة.
األرسة هي املحيط األول ال��ذي يشمل
الفرد و يؤثر فيه وعليه ،فيكتسب منها الفرد
كل يشء اساس له يف حياته ،مثل معتقداته
املحرك
و لغته و ثقافته واهتامماته ،وألهنا
ّ
االسايس للشخص فهي ّمتثل النقطة االوىل
لتقدم الشعوب واالرتقاء هبا نحن التطور،
وهي األساس الذي يعمل عىل االستقرار
يف العامل أمجع.

ُ
فرق
التفكير بين
المرأة والرجل

حلم االمهات بالحصول
ُ
على مطبخ نظيف
حتلم رب��ات البيوت باحلصول عىل مطبخ نظيف ومرتّب عىل مدار
ُ
اليوم ،األمر الذى يصعب احلفاظ عليه خالل إعداد وجبات الطعام
ألفراد العائلة .كيف يمكن القيام بتلك املهمة بنجاح؟ بداية ،خت ّليص

من تراكم األكواب و األواين املتسخة ىف حوض التنظيف  ،واحريص
عىل غسلها أوال بأول لتخفيف املجهود املبذول يف التنظيف ،خصوصا

يف مرحلة حتضري الطعام ..حافظي عىل تنظيف الطباخ وعيون النار
بصورة مستمرة ،وتذكري دائام أن قليل من اجلهد اليومي ،أفضل بكثري

من عناء ساعات للتخلص من البقع املرتاكمة واملحرتقة نتيجة الطبخ
املتكرر .نظفي الثالجة بصورة مستمرة ،وختليص من األطعمة التالفة أو

غري القابلة للتناول من جديد والتي تم ختزينها يف الثالجة .وال داعي
لالحتفاظ بالكثري من العلب البالستيكية الفارغة أو برطامنات الصلصلة
واملخلالت .وتأكدي من ترك املطبخ نظيف قبل الذهاب إىل الفراش،

لالستيقاظ دون أعباء صباحية مزعجة.

املهم جد ًا أن يعي الرجل كيف تفكر املرأة،
من ِّ
وأن تعي املرأة كيف يفكر الرجل كي نتجنب
ح��دوث خ��الف��ات .فاالختالف بينهام يف مخ
الذكر واألن��ث��ى ،ف��امل��رأة تستطيع أن تفكر يف
أكثر من مشكلة يف نفس الوقت ،أم��ا الرجل
فيربع يف الرتكيز عىل مشكلة واح��دة فقط كي
يستطيع حلها .تتميز امل��رأة أكثر من الرجل يف
التعليم ،ولكن الرجل يتفوق عليها يف ختصص
الرياضيات .تستطيع املرأة أن تتعلم لغة جديدة
بشكل أرسع منه ..حجم الدماغ لدى املرأة أكرب
من الرجل ،وتوجد لدى املرأة مراكز لفظية عىل
نصفني الدماغ أما الرجل يتوي نصفه األيرس
فقط من الدماغ عىل مراكز لفظية ،وهلذا تتحدث
املرأة أكثر من الرجل عندما حتاول وصف أي
يشء .هيتم الرجل بالوصف العام ألي موضوع،
أما املرأة فهي هتتم بأدق التفاصيل وتقوم بوصف
كل يشء.
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طبيبك انا

تضيق الوصل الحويضي الحالبي
ّ
ّ
األجنة يمكن الكشف عنها بالسونار
حالة مرضية تصيب
تقرير/قاسم عبد الهادي

تشوه كلوي في منطقة الوصل بين حويضة الكلية والحالب ،هذه الحالة ومع تطور
الم���رض عبارة عن ّ
العلم أصبح باإلمكان اكتشافها اثناء الحالة الجنينية واثناء الحمل وممكن الفحص عن طريق السونار.
التوس���ع بالكلى ،وكذلك التوسع في جهة واح���دة او جهتين ،وعاليمًا يمكن
ويمكن للس���ونار ،تبيان
ّ
معالجة هذا المرض مع نس���بة شفاء عالية جدًا ،حيث نس���مع او نشاهد بعض الناس يترددون خوفا من
ه���ذه الحالة وقد تكون لديهم نية اسقاط الطفل العتقاده���م بأنه غير قادر على الحياة ،ولكن الخطورة
تكون في حاالت قليلة جدًا وخصوصًا اذا كان في الجهتين ...وفي هذا السياق ولمعرفة المزيد عن الحالة
المرضية بين الدكتور السوري (مياس علي يوسف) أخصائي جراحة األطفال ما يلي:

48

A h r a r w e e k l y

بويل والتهابات بولية متكررة ،فهنا يتم الفحص بالسونار ويمكن
نبذة مختصرة
اعطاء ادوية ومراقبة ملدة ستة اشهر ،فإذا مل تكن هناك استجابة
جراح االطفال اثناء احلمل ،ولكن يف العموم نسبة فنحتاج للتدخل اجلراحي ،وهذا ما يتعلق بالتشوهات البولية عند
ُيفرتض استشارة ّ
قليلة ونادرة يتاج اهناء احلمل ،واذا حصلت حالة الوالدة للطفل االطفال.
فإنه من الرضوري متابعته من قبل الطبيب االختصاص واجراء
فحص السونار للطفل ومتابعة ان كان بجهة واحدة او جهتني وبنا ًء النصيحة الطبية
التوسع وحتديد وظيفة الكىل هل هي بحاجة اىل تدخل جيب متابعة املرأة احلامل وفحصها بالسونار عند الطبيب املختص
عىل درجة
ّ
التضيق ترتاجع مع التقدم يف العمر ،وعند وج��ود أي مشكلة جيب ان يتم استشارة ج� ّ�راح االطفال
جراحي أو ال ،بعض حاالت
ّ
وبعض احلاالت اذا كان فيها اعراض للمريض ممكن حتتاج تداخل هلذه احلالة ،وبالنسبة لاللتهابات البولية عند االطفال اذا كانت
التضيق وقصه واعادة وصل احلويضة مع هناك التهابات بولية متكررة جيب مراجعة الطبيب وعمل سونار
جراحي بسيط واصالح
ّ
وحتليالت مطلوبة وتقييم احلالة.
احلالب مع نسبة شفاء عالية تصل اىل .%95
االسباب
التشوهات ،فمثال ًهناك توائم جتد عند
ال يوجد سبب واضح هلذه
ّ
تضيق واآلخر ال يوجد عنده ،ولكن بشكل عام تصل
احد االطفال ّ
النسبة بحالة التوائم اىل  %20تكون مرتافقة مع بعضها وهذا من
املجموع العام ولكن هذه حقيقة غري مثبتة فالقضية الوراثية ليست
 ،%100وهناك اسباب اخرى منها يكون سببا داخليا مثل حصوة
او غريها تعمل انسداد ًا داخلي ًا ،وممكن أن يكون انسداد ًا خارجي ًا
تليف او ضغط عىل الكلية.
بسبب ّ

الكشف عن الحالة المرضية
يمكن الكشف عن هذه احلالة عند الفحص اجلنيني بالسونار
او ممكن تكون هناك اعراض بعد الوالدة ،وهي اعراض التهاب
حويض الكلية ومنها التقيؤ واحلرارة العالية ويف احلاالت الشديدة
تليف ،ويف احلاالت
يمكن ان حتصل مشاكل يف الكلية ويصل فيها ّ
ثنائية اجلانب ممكن حدوث ما يعرف بالقصور الكلوي.
طريقة العالج
باإلمكان اعطاء املريض ادوية خاصة ،اذا كانت هناك التهابات،
او ممكن اعطاء عالج وقائي لفرتة مع املراقبة بالسونار ،ولكن
اغلب االحيان العالج يكون جراحي ًا؛ حيث يف حالة اﺨﻟلل بوظيفة
الكلية ويف حالة ارتفاع درجات حرارة؛ فإن اجلسم بحاجة لتدخل
جراحي ،وهناك تطور يف املجال اجلراحي باستخدام الناظور عن
طريق قص شق جراحي صغري ومن ثم خياطته ،ممكن ان يكون
تضيق وانام توسع ثانوي بسبب ارجتاع البول من املثانة
ليس هناك ّ
للكلية ،وهذا سبب ثاين لتوسع الكلية لزيادة ضغط البول عليها
من املثانة ،وبالنسبة الرجتاع املثانة احلالبي ممكن ان يظهر بالفحص
اجلنيني ،واذا كانت هناك اعراض بعد الوالدة فممكن ان يرتافع مع
احتقانات بولية غالب ًا حيث ان  %30من احلاالت يصل احتقان
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الواحة

األوائل
 اول من ُيصا َفحه رسول اهلل (صىل اهللعليه وآله) وأمري املؤمنني (عليه السالم)
املقتول عند ق��رب اإلم���ام احلسني (عليه
السالم) وجاء ذلك يف قول اإلمام الصادق
(عليه السالم) بعد ان ُسئل عن املقتول عند
قرب جده احلسني (عليه السالم) من قبل
سلطان جائر ،فقال« :أول قطرة من دمه
يغفر له هبا كل خطيئة – اىل ان قال (عليه
السالم) فإذا كانت النفخة الثانية وخرج
من قربه كان اول من يصافحه رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) وأمري املؤمنني (عليه
السالم) واالوصياء (عليهم السالم)» –
ورد يف كامل الزيارات ص .166/124
 أول عائلة من العلويني سكنت كربالءهي عائلة السيد إبراهيم املجاب (عليه
ال��س��الم) وه��و من اوالد اإلم��ام موسى
الكاظم (عليه السالم) وكان ذلك سنة
247ه�( ،نزهة اهل احلرمني ص.)36

ْ
تتنازل عن ثالثة
ال

قال حكيم البنه :يا بني ..يف حياتك ال تتنازل عن ثالثة:
أن تأكل أفضل الطعام وتنام عىل أفضل الفراش وتسكن يف أفضل البيوت..
فقال االبن :نحن فقراء ..فكيف يل أن أفعل ذلك؟
فقال احلكيم :إذا أكلت فقط عندما جتوع ،سيكون ما تأكله أفضل الطعام.
وإذا عملت كثري ًا ونمت وأنت متعب ،سيكون فراشك أفضل فراش.
وإذا عاملت الناس باملعروف ،ستسكن يف قلوهبم ،وهبذا تكون سكنت
أفضل البيوت!.

أشياؤنا الجميلة؟
في الدنيا بالء وعناء وكبد
وقهر وغربة خاصة في هذا
الزمان ال يتحمله إال مؤمن
باهلل ٍ
راض عن أقداره ،وهو
يعلم يقينًا أن أمره كله خير
سينسى عند
وكل هذا البالء ُ
باب الجنة ،اما البعيد عن اهلل
سيتعب وسيعاني كثيرًا
ألنه جاهل في معرفة حقيقة
وجوده في الحياة وسيموت
قلبه قبل موت جسده.
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 00بغداد في احدى خانات كربالء
استراحة الزائرين من اهالي
اثناء زيارتهم االمام الحسين عليه السالم

انه
ِ

نفسك عن هواها..

الشيخ بهجت (قدس سره)

ينقل صاحب (حتف العقول) حادث ًة شهدها اإلمام الصادق (عليه
ٍ
حديث
السالم) واستشهد هبا يف امر هني النفس عن هواها ،ويف
طويل قال فيه« :من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كالرجل الذي
اشتهر بني العامة من الناس باﺨﻟري واالحسان اىل االخرين فكانوا
ّ
ويبجلونه  ،..وكانت شهرته بالتقوى واالصالح قد طغت
يعظمونه ّ
حتى فاضت هبا القلوب واالفواه ،»...ويستمر اإلمام (عليه السالم)
برسده اىل ان يصل« :وذات يوم رأيته وقد احدق به خلق كثري فدنوت
الناس مسحورين به وهو ما زال يراوغهم حتى فارقهم،
منه ،فوجدت َ
وبعد برهة رأيته يقف أمام حانوت خباز ،وما هي اال حلظة حتى
انتهز فرصة انشغال صاحب احلانوت فتناول رغيفني واخذ طريقه،
فتعجبت منه! ،وقلت لعله قد اشرتامها سابقا ودفع ثمنهام سلفا،
ُ
او انه سيدفعه آجال ،واذا به يمر ببائع الرمان فتوقف عنده هنيهة
وما زال يراقبه حتى تغفله واخذ منه رمانتني ،وتابع سريه فدهشت
ألمره ،وتساءلت ملاذا اخذ الرمانتني يف غفلة من بائع الرمان؟ ،فتبعته
مر بمريض هنا بلغ عجبي منتهاه عندما وجدته وضع الرغيفني
حتى َّ
رأيت منك عمال
والرمانتني بني يديه ،وهنا اقرتبت منه وقلت له :انا ُ
عجيبا وبينت له كل ما شاهدته منه ،وسألته أن يوضح يل ذلك فنظر
ايل وقال :الست جعفر بن حممد؟ بىل ،حدسك صحيح ،انا جعفر بن
حممد.
أجهلت قول اهلل (عز وجل)َ } :من َجاء بِ ْ َ
احل َسن َِة َف َل ُه َع ْ ُ
فقال:
رش
َ
َأ ْم َث ِ َ
الس ِّيئ َِة َف َ
ال ُ ْجي َ��زى إِ َّال ِم ْث َل َها َو ُ ْه��م َال ُي ْظ َل ُم َ
ون
اهلا َو َم��ن َجاء بِ َّ
(األنعام ،{)160/وإين ملا رسقت الرغيفني كنت قد اقرتفت سيئتني
وملا رسقت الرمانتني كنت قد اقرتفت سيئتني فهذه اربع سيئات فلام
تصدقت بكل واحدة منهام كان يل اربعون حسنة فانتقص من اربعني
حسنة اربع سيئات سيبقى يل ست وثالثون حسنة ،فقلت له« :أنت
اجلاهل بكتاب اهلل أما سمعت قول اهلل تعاىل ..} :إِ َّن َام َي َت َق َّب ُل ّ ُ
اهلل ِم َن
ْ ُامل َّت ِق َ
ني (املائدة ،{)27/انك ملا رسقت رغيفني كانا سيئتني وملا رسقت
الرمانتني كانتا سيئتني ،وملا دفعتها اىل غري صاحبها ،وبغري امر
صاحبها كنت اضفت اربع سيئات ومل تضف اربعني حسنة» ،وعندما
انتهى اإلمام (عليه السالم) من نقل هذه القصة اىل اصحابه توجه
اليهم وقال« :بمثل هذا التأويل القبيح املستنكر يضلون و ُيضلون».
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