من اقوال أمير المؤمنين a
ُ(ح ْس ُن ا ْل ُخ ُل ِق َر ْأ ُس ُك ِّل ِب ٍّر).
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أح�سن
اتب ِع ال َ
التعامل الحسن واتباع النصيحة وااليثار  ،ومن قد ال يتمكن من
حيث
ُ
يظهر معدن االنسان في االزمة والمحنة من ُ
ُ
السير في الطريق الصحيح فعليه ان يقّلد او يتبع من يتمتع بأفضلية علمية كي يتجنب الخطأ.
الجمعة ولكن القليل منهم من يس�� ��توعبها ويعمل بها واالنس�� ��ان العاقل الذي
كثيرون هم الذين ينتظرون ُخطبة ُ
اهم ُهّ
ِك
أحسَنُه
يريده االسالم هو الذي يتبع احسن القول َّ
ول َف َّ
الق َ
الل َوأوَلئ َ
َ
ون َ
يتِبُع َ
((الذِي َن َيسَتِمُع َ
أولئك الذِي َن َه َد ُ ُ
ون َ
اب)) .
األلب ِ
ُهم أوُلو َ
وقيمة وفيها الخروج من
اق�� ��ول لمن يس�� ��تمع الى ُ
الخطبة وال يتبع ما جاء فيها بع�� ��د اعترافه هو بانها ُخطبة مهمة ّ
االزمة وهي احسن القول  ،فهو في ضاللة وليس من شريحة اولي االلباب ،وما لم يعالج نفسه بما فيها من سلبيات
فانه ال يمكن له ان يكون مصلحا او تصدر عنه نصيحة سليمة .
الوض�� ��ع في العراق يتطل�� ��ب منا جميعا ان نضع االمور ف�� ��ي مكانها ونتعاون فيما بيننا عل�� ��ى احتواء غير الصحيح
ف�� ��ي بلدنا الس�� ��يما تلك التي عجزت الحكومة ع�� ��ن اصالحها فليس من الصحيح ان نتركها بحجة انها ليس�� ��ت من
مسؤولياتنا  ،فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما ركنان من اركان االسالم ويجب ان يعمل بها المسلم مهما
كان منصبه رئيسا كان او مرؤوسا .
سورة الصافات

لنختم القراآن مع ًا
ِ

ون }الصافاتَ {154/أ َف َال َت َذ َّك ُر َ
َما َل ُك ْم َك ْي َف َ ْحت ُك ُم َ
ون }الصافات{155/
َ
ْ
��م ُس�� ْل َط ٌ
ُ��م
��م إِن ُكنت ْ
ان ُّمبِ��نيٌ }الصاف��اتَ {156/فأتُ��وا بِ ِكتَابِ ُك ْ
أ ْم َل ُك ْ
َص ِ
اجل َّن ِة َن َس�� ًبا َو َل َقدْ َع ِل َم ِ
ني ْ ِ
َ��ه َو َب ْ َ
اد ِق�� َ
ت
ني }الصافاتَ {157/و َج َع ُلوا َب ْين ُ
ان َّ
اهللِ َع َّ
ِْ
��ا َي ِص ُف َ
��ب َح َ
اجل َّن ُ��ة إِ َّ ُهن ْ��م َ ُمل َ ْح ُ��� َ
��ون
ون }الصاف��اتُ {158/س ْ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
ُ
}الصاف��ات {159/إِ َّال ع َب��ا َد اهلل ْامل ْخل ِص َ��ني }الصاف��اتَ {160/فإِنَّك ْم
ون }الصافاتَ {161/ما َأنت ُْم َع َل ْي ِ
َو َم��ا َت ْع ُبدُ َ
��ه بِ َفاتِنِ َ
ني }الصافات{162/
ِ
ِ
َ
َ
��و َص ِ
وم
يم }الصاف��اتَ {163/و َما م َّنا إِ َّال ل ُ
ال ْاجلح ِ
��ه َم َق ٌام َّم ْع ُل ٌ
إِ َّال َم ْ��ن ُه َ
َ
َ
الصا ُّف َ
ون }الصاف��اتَ {165/وإِنَّا لن َْح ُن
}الصاف��اتَ {164/وإِنَّا لن َْح ُن َّ
ون }الصافات {167/ل ْوَ
َ
ُ
ون }الصافاتَ {166/وإِ ْن َكا ُن��وا ل َي ُقول َ
ْ ُامل َس�� ِّب ُح َ
َأ َّن ِعندَ َن��ا ِذ ْك��را ِّم ْن ْ َ
ني }الصاف��اتَ {168/ل ُك َّنا ِع َب��ا َد َّ
األ َّولِ َ
اهللِ ْ ُامل ْخ َل ِص َ
ني
ً
ِ
َ
َ
َ
َ
��و َف َي ْع َل ُم َ
ِ
س
ف
ه
ب
وا
ر
ف
ك
ف
}الصافات{169/
ون }الصافاتَ {170/و َل َقدْ
َ ْ
ُ
ِ
َس�� َب َق ْت َك ِل َم ُتنَا لِ ِع َب ِ
ور َ
ِ
َ
هن
إ
}الصافات{171/
ني
��ل
س
ر
ون
ُ
َّ
��م َ ُهل ُم ْاملَ ُ
َ
نص ُ
ْ
اد َنا ْ ُامل ْ
��م ا ْل َغالِ ُب َ
ون }الصاف��اتَ {173/فت ََو َّل
}الصاف��اتَ {172/وإِ َّن ُجندَ َنا َ ُهل ُ
َ
ِ
��رص َ
��م َح َّت��ى ِح�� ٍ
ون
��و َف ُي ْب ُ
ني }الصاف��اتَ {174/وأ ْب ِ ْ
��م َف َس ْ
َع ْن ُه ْ
رص ُه ْ
َ
ون }الصاف��اتَ {176/فإِ َذا َنزَ لَ
َ
}الصاف��ات {175/أ َفبِ َعذابِنَا َي ْس��ت َْع ِج ُل َ
ِ
اح ْ ُامل َ
ين }الصافاتَ {177/و َت َو َّل َع ْن ُه ْم َح َّتى ح ٍ
ني
نذ ِر َ
بِ َس َ
احتِ ِه ْم َف َساء َص َب ُ
َ
ون }الصافاتُ {179/س ْب َح َ
رص َ
ان
��و َف ُي ْب ِ ُ
}الصافاتَ {178/وأ ْب ِ ْ
رص َف َس ْ
ِ
ُ
َر ِّب َ
��ك َر ِّب ا ْل ِع َّز ِة َع َّ��ا َي ِص ُف َ
ون }الصافاتَ {180/و َس َ��ال ٌم َع َىل ْامل ْر َس��ل َ
ني
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
}الصافاتَ {181/و ْاحل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َعامل َ
ني }الصافات{182/

تفسير السورة

منزه عن ذلك (
(  ) 154م��ا لك��م كيف حتكمون ب��ا ال يرتضيه عقل (  ) 155أفال تذك��رون أنه ّ
 ) 156أم لك��م حجة واضحة نزلت عليكم من الس��اء بأن املالئكة بناته (  ) 157فاتوا بكتابكم
ال��ذي ان��زل عليكم إن كنت��م صادقني يف دعواك��م (  ) 158وجعلوا بينه وبني اجلنة نس��با القمي
سموا هبا الستتارهم (  ) 159سبحان اهلل عا
يعني إهنم قالوا اجلن بنات اهلل وقيل يعني املالئكة ّ
عود إىل
يصفون من الولد والنس��ب (  ) 160إ ّال عباد اهلل املخلصني (  ) 161فإنكم وما تعبدون ٌ
خطاهبم (  ) 162ما أنتم عليه عىل اهلل بفاتنني مفس��دين الناس باإلغواء (  ) 163إ ّال من س��بق يف
علم��ه أن��ه من أهل النار يصالها ال حمالة (  ) 164وما من��ا إال له مقام معلوم القمي عن الصادق
عليه السالم قال نزلت يف األئمة واألوصياء من آل حممد صلوات اهلل عليهم (  ) 165وإنا لنحن
الصاف��ون يف أداء الطاعة ومنازل اخلدم��ة (  ) 166وإنا لنحن املنزهون اهلل عا ال يليق به ( 167
ّ
) وإن كان��وا ليقول��ون أي مرشكو قريش (  ) 168لو أن عندنا كتابا من الكتب التي نزلت عليهم
(  ) 169لك ّن��ا أخلصن��ا العبادة له ومل نخالف مثلهم (  ) 170فكفروا ب��ه ملا جاءهم الذكر الذي
هو أرشف األذكار واملهيمن عليها (  ) 171ولقد س��بقت كلمتنا لعبادنا املرس��لني أي وعدنا هلم
بالنرص والغلبة وهو قوله (  ) 172إهنم هلم املنصورون (  ) 173وإن جندنا هلم الغالبون ( 174
) ّ
فتول عنهم فاعرض عنهم حتى حني هو املوعد لنرصك عليهم قيل هو يوم بدر وقيل يوم الفتح
(  ) 175وأبرصه��م ع��ىل ما يناهلم حينئ��ذ واملراد باألم��ر الداللة عىل أن ذلك كائ��ن قريب كأنه
قدّ امه فس��وف يبرصون ما قضينا لك من التأييد والنرصة والثواب يف اآلخرة (  ) 1 76أفبعذابنا
يس��تعجلون؟ روي أنه ملا نزل فس��وف يبرصون قالوا متى هذا ؟ فنزل (  ) 177فإذا نزل العذاب
بفنائهم شبهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة فساء صباح املنذرين ( ّ ) 178
وتول عنهم حتى
ح��ني (  ) 179القم��ي فإذا نزل العذاب أي إذا نزل ببني أمية وأش��ياعهم يف آخر الزمان فس��وف
يب��رصون ق��ال أبرصوا حني ال ينفعهم الب��رص قال فهذه يف أهل الش��بهات والضالالت من أهل
القبلة (  ) 180س��بحان ربك رب العزة عا قاله املرشكون يف التوحيد عن الباقر عليه الس��الم إن
اهلل عال ذكره كان وال يشء غريه وكان عزيزا وال عز كان قبل عزه وذلك قوله س��بحانه س��بحان
ربك رب العزة (  ) 181وس��الم عىل املرس��لني تعميم للرسل بالتسليم بعد ختصيص بعضهم (
 ) 182واحلم��د هلل رب العامل��ني عىل ما أفاض عليهم وعىل من اتبعهم من النعم وحس��ن العاقبة
وفيه تعليم املؤمنني كيف حيمدونه ويسلمون عىل رسله.

أخبار
ومتابع��ات

ُ
تواصل العمل
العتبة الحسينية

بمستشفى خاتم األنبياء j
لألمراض القلبية

إنتشار أمني في مناطق
حيوية بكربالء
اتخ���ذت األجه���زة األمني���ة ف���ي كربالء إج���راءات
لتوفي���ر األجواء اآلمن���ة لألهال���ي والزائرين في
المدين���ة حيث قامت بنصب س���يطرات مؤقتة
ضمن حي اإلس���كان وحي الحسين لمحاسبة
اصحاب العجالت والدراجات المخالفة والذين
ال يحملون مستمكات ثبوتية.

مديرية ماء كربالء :نعتمد على
التمويل الذاتي فقط

أكدت العتبة احلسينية املقدسة عىل مواصلة العمل بمستشفى خاتم
التخصيص بأمراض القلب واألوعية
االنبياء (صىل اهلل عليه وإله)
ّ
الدموية يف مدينة كربالء املقدسة.
و ُينفذ املرشوع عىل مساحة تتجاوز ( 35ألف مرت مربع) يف منطقة
البهادلية بكربالء ،فيا بلغت نسبة األنجاز أكثر من (.)%35
وأوضح رئيس قسم املشاريع اإلسرتاتيجية بالعتبة احلسينية ،منتظر
يتكون من ( )5صاالت خاصة بعمليات
املوسوي أن «املستشفى ّ
القلب املفتوح و( )4صاالت للقسطرة باالضافة اىل الغرفة اهلجينة
( ،) )Hybridفض ً
ال عن ( )141رسير ًا».

ق���ال مدير ماء كربالء ،محمد فاضل النصراوي
أن المديري���ة أصبح���ت تعتمد عل���ى التمويل
الذات���ي ،وتعان���ي من ع���دم إمكاني���ة تعيين
كوادر جديدة أو سد الشواغر في حركة المالك
للسنوات السابقة.
ودع���ا النصراوي في تصري���ح صحفي «أصحاب
البناي���ات التجارية والمصانع والدور الس���كنية
بعدم تأخير دفع أجور االش���تراكات الش���هرية
تفادي���ًا من اإلج���راءات القانونية التي س���تتخذ
بحق المخالفين».

توجيهات بإتخاذ اإلجراءات الكافية
للوقاية من كورونا
وجهت هيئة السياحة يف كربالء املقدسة ،املرافق السياحية إىل إختاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من فايروس كورونا املستجد.
وقالت اهليئة يف بيان هلا« :نظرا للظروف التي يعيشها العامل من جراء انتشار مرض فايروس الكورونا ،يتوجب اخذ احليطة واحلذر
«وجهت دائرة التفتيش واملتابعة ب�ورة أن يتخذ أصحاب املرافق السياحية االجراءات
والوقابة من هذا املرض» ،مضيف ًة أهنا ّ
الالزمة للوقاية من الفريوس».
ودعت اهليئة اىل «االلتزام بتوجيهات السالمة الصحية واجلهات ذات العالقة وخاصة يف جمال النظافة والشهادة الصحية».
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العب دولي يلقي محاضرة
توجيهية لشباب كربالء
َ
اس���تضاف مرك���ز رعاي���ة الش���باب ف���ي العتبة

تتويج فتيات بالحجاب

b

في ذكرى والدة الصديقة الزهراء

الحسينية ،نجم الكرة العراقية ومدرب منتخب
الناش���ئين العراقي الكابتن (عماد محمد) الذي
ألق���ى محاضرة على الش���باب تح���دث فيها عن
الجوانب الرياضية اإليجابية والدور الرياضي.

العراق يساعد الصين
لمواجهة كورونا

أرس���لت الحكومة العراقية الجمع���ة الماضية،
 70طن���ًا من المس���اعدات الطبية إل���ى الصين،
التي تعاني من انتشار سريع لفيروس كورونا
المستجد والذي راح ضحيته المئات.
وقال مص���در ف���ي رئاس���ة ال���وزراء العراقية :أن
«الجمعية العراقية الصينية أرسلت المساعدات
الطبية بتنس���يق وإش���راف منها ،وبالتعاون مع
مجموعة م���ن المنظم���ات اإلنس���انية والتجار
العراقيين في عموم المحافظات».

َ
املحبني واملوالني بإحياء ذكرى والدة سيدة نساء
وسط أفراح ّ
العاملني الصديقة الزهراء (عليها السالم) ،أقامت مدرسة
السيدة رقية (عليها السالم) التابعة ملمثلية مكتب املرجع
الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) يف
كربالء املقدسة ،حف ً
ال هبيج ًا باملناسبة.
وشهد احلفل تتويج التلميذات اليتيات باحلجاب اإلسالمي،
تأسي ًا بالسيدة الزهراء (عليها السالم).
ّ
وأبدت الفتيات املشاركات ،إرتياحهن وأعربن عن سعادهتن
ْ
سن التكليف الرشعي،
هبذه املبادرة ،خصوص ًا ّأهنن بلغن ّ
مقدّ مات شكرهن للقائمني عىل هذه الفعالية التي تؤكد عىل
تتمسك الفتاة املسلمة بحجاهبا.
رضورة أن ّ

عين على العالم
ٌ
* األمة اإلسالمية حتيي ذكرى والدة السيدة الزهراء (عليها السالم) التي تصادف يوم  20من شهر مجادى اآلخرة.
*

الصحة العاملية تشيد بإجراءت العراق الوقائية من فريوس كورونا.

*

أمريكا وطالبان تتفقان عىل وقف إطالق النار يرسي قريب ًا جد ًا ،وأنباء عن إنسحاب القوات األمريكية من أفغانستان.

*

إنطالق أعامل مؤمتر ميونخ الدويل لألمن يف أملانيا بدورته الـ ( )٥٦الذي يناقش األوضاع واألزمات الراهنة عىل مستوى العامل.
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /19جمادى اآلخرة1441/هـ الموافق 2020/2/14م :

ُ
فاطمة الزهراء «عليها السالم»

القدوة واألسوة العظيمة
متر علينا يوم غد العرشين من شهر مجادى
االخر ذكرى والدة سيدة نساء العاملني من
االولني واالخرين فاطمة الزهراء (عليها
السالم) وهبذه املناسبة نطرح السؤال التايل
ّ
ونوظف هذه املناسبات لكي
كيف نستثمر
نصنع املرأة الصاحلة بل الرجل الصالح بل
املجتمع الصالح ايضا ً؟
هنا عنارص من القوة والعظمة والقداسة
توفرت يف سيدة نساء العاملني حتى اختارها
اهلل تعاىل ان تكون سيدة نساء العاملني.
كيف تستطيع امل��رأة املؤمنة الصاحلة ان
ّ
توظف هذه املناسبات وتعي وتتعرف عىل
صفات فاطمة الزهراء (عليها السالم)
كي تستطيع ان تضع حلوال ً للكثري من
املشاكل النفسية واالجتاعية والتحديات
متر هبا املرأة بل الرجل يف
واألزمات التي ّ
عرصنا احلارض؟
كيف تستطيع امل��رأة ان تصنع من هذه
املناسبة شخصية واع��ي��ة ق��وي��ة صامدة
صابرة تستطيع ان تواجه ازم��ات احلياة
ومشاكلها بنجاح وال تضعف امام املشاكل
واالزم���ات ..س��واء أكانت داخ��ل البيت
ام خارجه ويف مجيع جماالت احلياة؟ كيف
تستطيع ان تواجهها بنجاح وال تضعف
وتنهار امام هذه املشاكل واالزمات وتفشل

يف حياهتا ورب��ا ي��ؤدي عند البعض من
النساء كا تسمعون اىل حاالت االنتحار
وامامهن ه��ذه الشخصية العظيمة التي
واجهت الكثري من املشاكل واالزم��ات
واملحن واالبتالءات ما مل تواجهه أي امرأة
يف الكون.
كيف اصبحت سيدة النساء من االولني
واالخرين انا هي هبذه املقومات.
كيف نحن كرجال ّ
نوظف هذه املناسبات
لنستفيد منها وتكون لنا الشخصية الواعية
الصامدة الصابرة القوية التي تستطيع ان
تواجه مشاكل احلياة وحتدياهتا يف العرص
احل��ارض تواجهها بنجاح وتتجاوز هذه
االزم��ات واملشاكل واملِحن وال تضعف
امامها وتطوي مسرية احلياة برضا اهلل تعاىل
وبنجاح كامل يف مجيع جماالت احلياة؟
اخواين واخوايت من لطف اهلل تعاىل ورمحته
وعنايته باملرأة وباملجتمع ان جعل هناك
عددا من النساء الصاحلات املؤمنات عىل
مر التاريخ قدوة صاحلة للمجتمع وللمرأة.
انظروا وتأملوا ونأمل منكم ان تقرأوا بوعي
وتأ ّمل يف سرية الزهراء (عليها السالم)
تقرأوا ايض ًا يف سرية آسيا بنت مزاحم ،
تقرأوا يف سرية مريم وسرية خدجية الكربى
وس��رية زوج��ة أي���وب ،ك��أن ه��ذه السرية

والقدوة الصاحلة تقول ايتها املرأة املؤمنة
اذا انت تواجهني بعض املشاكل واملِحن
يف اجواء معينة وال تتحملني انظري مثال ً
اىل آسيا بنت مزاحم كيف حتملت العذاب
والبطش والقسوة والوحشية امام حاكم
ظامل؟ فصربت وحتملت واستقامت حتى
وصل هبا االمر ان جعلها احدى سيدات
نساء العاملني ..هل ما مترين ِ
به اشدّ واقسى
مرت ِ
به آسيا بنت مزاحم؟ هل أنت الذي
مما ّ
به أشدّ وأقسى مما مرت ِ
مترين ِ
به مريم ابنة
عمران؟ ايتها املرأة املؤمنة هل ان الظروف
التي مترين هبا مع ارستك وزوجتك أشد
مرت به امرأة ايوب؟ انظري اىل
وأقسى مما ّ
فاطمة الزهراء كيف عاشت يف بيتها وكيف
ع��اش��ت ق��س��اوة احل��ي��اة وش��ظ��ف العيش
وق ّلة ذات اليد؟ وكيف واجهت الكثري
من األذى والكثري من االم��ور التي ال
ينهض هبا الكثري من الرجال؟ وكيف كان
جلوؤها اىل اهلل تعاىل وعالقتها مع اهلل تعاىل
وقوة ارتباطها باهلل تعاىل ان واجهت تلك
الظروف الصعبة واالبتالءات الكثرية؟
كيف صربت وصمدت حتى اختارها اهلل
تعاىل ان تكون سيدة نساء العاملني؟ هل
ان الظروف التي مترين هبا وما تعانني منه
من مشاكل ِ
متر به
وحمن وابتالءات اشدّ مما ّ

فاطمة الزهراء (عليها السالم)؟
هذه انسانة وانت انسانة والتفتوا اخواين
ه��ذه نقطة مهمة قد يقول البعض نحن
لسنا مثل االنبياء واالئمة وسيدات نساء
العاملني؟ نعم ،ولكننا نقدر ان نصل اىل
مرتبة مما كان لدى سيدات النساءِ ،
انت
وه َّن ايض ًا كل واحدة انسانة برشية
انسانة ُ
من البرش ،حاويل ان تتخذي من هذه املرأة
ُاسوة وقدوة.
مرت به فاطمة الزهراء كيف
انظري اىل ما ّ
كانت النموذج االفضل والبنت البارة
ألبيها؟ كيف كانت النموذج االسمى يف
عالقتها الزوجية؟ كيف كانت القدوة
االعظم يف دفاعها عن حقوق االس��الم
وحقوق االمامة وحتم ّلت الكثري من ابتداء
حياهتا اىل هناية حياهتا؟ كيف حتم ّلت تلك
الظروف؟ ما متر ّين ِ
به يمثل جزء ًا بسيط ًا
مرت ِ
به فاطمة الزهراء (عليها السالم)
مما ّ
ومع ذلك حتم ّلت تلك الظروف الصعبة
واالبتالءات وصارت امرأة ُتعدّ النموذج
االسمى واالعظم يف حياة املرأة بل حتى يف
جمتمع الرجال.
اآلن نذكر البعض من العنارص املهمة التي
نحتاج التفكري هبا وعىل رأسها إن فاطمة
ال��زه��راء (عليها السالم) استطاعت ان
تكون كاملة يف اجلمع بني خمتلف وظائفها

احلياتية ،فجمعت الكال يف عبوديتها هلل
تعاىل ويف اداء وظائفها ا ُالرسية..
اخواين واخوايت مشكلة الكثري من النساء
ب��ل حتى بعض ال��رج��ال اهن��م هيتمون
اهتام ًا كبري ًا ببعض اجل��وان��ب احلياتية
املهمة ،ولكنهم ُهيملون ويستضعفون
ويستصغرون ويستهينون بمهام حياتية
اخر ُمهمة فال يكون هناك توازن بني مهام
وهيملون
احلياة ،هيتمون يف جمال معني مهم ُ
جانب ًا آخ��ر ،لذلك يواجهون الفشل يف
احلياة.
الحظوا فاطمة الزهراء (عليها السالم) يف
جمال عبوديتها هلل تعاىل اعظم امرأة لكنها يف
نفس الوقت هل امهلت وظائفها ا ُالرسية
وهل استنكفت عن اداء وظائفها االرسية
داخل البيت؟ كانت فاطمة الزهراء عليها
ال��س��الم ال تستنكف ان تكنس البيت
وكانت ال تستنكف ان تطحن بالرحى
بل كانت مواظبة عىل العمل ..ألهنا كانت
ُتدرك ان كال املجتمع وكال االرسة وكال
املرأة ..كا ان عليها ان هتتم بعالقتها مع اهلل
تعاىل وتصل اىل الكال يف هذه العالقة
واالرتباط عليها ان تصل اىل الكال والتام
يف اداء وظائفها ا ُالرسية حينئذ يمكن ان
نصنع جمتمع ًا سعيد ًا و ُارسة سعيدة.
ك��ال فاطمة ال��زه��راء عليها السالم اهنا

مجعت الكال يف خمتلف وظائفها احلياتية
لذلك نالحظ يف الروايات التارخيية تروي
كيف كانت داخل االرسة؟ وكيف كانت
تؤدي هذه الوظائف ا ُالرسية؟ وكيف كان
تعاملها يف داخل االرسة عليها السالم :
(إهنا استقت بالقربة ح ّتى أ ّثر يف صدرها،
ّ
َ
��رت بالرحى ح� ّت��ى َ ُجم �ل��ت ي��داه��ا،
وج� ّ
َ
��ربت ثياهبا،
�ح� ْ
�س� َ
�ت البيت ح ّتى اغ� ّ
وك� َ
وأوق��دت النار حتت القدر ح ّتى دكنت
ثياهبا).
فينبغي للمرأة وللرجل ايض ًا ان يعمل عىل
ان يكون هناك ت��وازن واهتام بمختلف
وظائف احلياة ،وان يعطي لكل وظيفة
من وظائف احلياة استحقاقها واهتامها..
كا ُنعطي اهتام ًا جلانب العلم واجلوانب
االخ��رى املادية واملعيشية وغريها علينا
ايض ًا ان ُنعطي اهتام ًا جلوانب اخر ،نعي
أمهيتها ودورها يف احلياة وايض ًا استحقاقها
من االه��ت��ام اليومي حينئذ نستطيع ان
كون أرسة ناجحة ونستطيع ان يكون
ُن ّ
لدينا جمتمع صالح.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا لالقتداء بفاطمة
الزهراء وان نسري عىل هدهيا ان ُ��ه سميع
جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

ُ
الشيخ الكربالئي :ما هي األهمية والضرورة الحياتية
لمنظومة القيم واألخالق في المجتمع؟
كربالء
الجمعة في
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /19جمادى
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
اآلخرة1441/هـ الموافق 2020/2/14م تناول قائ ً
ال:

أهي���ا االخ����وة واالخ�����وات موضوعنا
يف ُ
اخلطبة الثانية ع��ن (منظومة القيم
واالخالق ورضورهتا املجتمعية) ،القيم
واالخالق رضورة حياتية يف مجيع جماالت
احلياة للفرد واملجتمع بل لكل املجتمعات
البرشية مع قطع النظر عن كوهنا تنتمي أو
ال تنتمي لدين ساوي.
ما هي االمهية وال�ورة احلياتية ملنظومة
القيم واالخالق يف املجتمع؟
تعد القيم واالخ���الق االنسانية ركيزة
اساسية لسالمة العالقات االجتاعية وقوة
منه التعاون
هذا املجتمع وال��ذي انشئ ُ
والتكافل والتعاضد االجتاعي الذي حيقق
منه الفرد واملجتمع حاجاته االساسية،
هي ركيزة اساسية لسالمة التعامالت

االقتصادية من الظلم واالستغالل ،هي
ركيزة اساسية لالستقرار النفيس للفرد
واملجتمع ،ركيزة اساسية لتقدم ورقي
وازدهار املجتمع بصورة عامة ،وامهاهلا او
تدهور هذه القيم االخالقية لدى أي جمتمع
سيفقد هذا املجتمع عزته وكرامته وتطوره
ورقيه ..لذلك نالحظ بعض االدباء ماذا
ُ
قال يف هذا البيت :
بقيت
(وإنا األمم األخالق ما ْ
هم ذهبت اخالقهم ذهبوا).
فإن ُ
ون��رى مجيع ًا إن بعض االم��م والشعوب
التي وصلت اىل مرتبة ملحوظة وظاهرة
للجميع من التطور والرقي واالزدهار مع
ان البعض منها ال يدين بدين ساوي ..ما
الرس يف ذلك؟
السبب يف ذلك؟ ما هو ّ

ألننا لو دق ّقنا يف هذه املجتمعات لوجدنا
ان هذه املجتمعات هتتم وتعتني بمنظومة
القيم واالخالق كثقافة تنرشها لدى افراد
املجتمع ولدى مؤسسات الدولة وهتتم
حتوهلا اىل ممارسات يومية.
هبذه الثقافة ان ّ
نالحظ جمموعة م��ن القيم واالخ��الق
وامل��ب��ادئ االنسانية االس��اس��ي��ة ظاهرة
وواضحة يف تلك املجتمعات منها نرش
العدالة االجتاعية ومنها احرتام حقوق
االخ��ري��ن ومنها اح���رتام النظام ومنها
بعض املبادئ املهمة كالصدق واالمانة
وحفظ العهود واملواثيق فيا بينهم ،ان
جعلوا العمل ً
مبدأ مقدس ًا لدهيم هيتمون
به وجيعلون االتقان يف العمل من املبادئ
املهمة لدهيم.

نالحظ الكثري من املجتمعات والشعوب
تطورت وازده��رت الرس يف ذلك هو ما
ذكرناه اهتامها وعنايتها بمنظومة القيم
واالخالق االساسية التي البدّ منها لكل
جمتمع.
اآلن نأيت اىل جمتمعنا العراقي نحن ال ُننكر
وال نشك ان هناك الكثري من االخالق
والقيم االنسانية سائدة يف جمتمعنا وظاهرة
كالكرم والتضحية وال��ص��رب والثبات
واحلمية وال��غ��رية عىل الدين والوطن،
ولكن يف نفس الوقت مما يؤسف له ان
هناك بعض النواقص االخالقية واخلصال
الذميمة واملارسات غري الصحيحة التي
انترشت يف املجتمع وحتتاج م ّنا مجيع ًا
من دون استثناء اىل ان نسعى يف تقليلها
ومعاجلتها مها أمكن ذلك ،وينبغي ان
يكون لنا موقف اجتاهها ،واآلن أذكر
بعض هذه النواقص االخالقية من اجل
تأشريها والتوعية هبا ألن البعض ربا
يغفل عنها كي نعمل مجيع ًا عىل تقليلها
ومعاجلتها.
أوال ً  :مشاعر االنانية وماذا نعني هبا :
هو ان االنسان يعمل وهيتم عىل حتقيق
مصاحله الشخصية الفردية والضيقة وال
يعتني بمصالح االخرين بل االوضح من
ذلك ان االنسان يقدّ م مصاحله الفردية
والشخصية عىل حساب املصالح العامة
وه��ذا مم��ا يؤسف ل��ه ان��ه نجده متمثال ً

حتملوا مواقع املسؤولية
لدى الكثري ممن ّ
وبيدهم السلطة واالمكانات والتي ك ّنا
نأمل ان ّ
توظف للمصالح العامة بدال ً من
توظيفها للمصالح الشخصية والفردية..
نحن اخواين كمواطنني نحاول ان
وحتى ُ
نالحظ هذه الصفة غري الصحيحة لدينا
وربا البعض يف كثري من االحيان يقدّ م
مصاحله الضيقة والتي تؤدي اىل اإلخالل
ُ
باملصالح العامة ،هنا املشكلة ،االنسان قد
يبحث عىل مصاحله الفردية ال مشكلة اذا
مل ُختل وت� وتؤ ّثر عىل املصالح العامة،
ولكن أن يقدّ م مصاحله اخلاصة والفردية
والشخصية وي��ؤدي ذل��ك اىل اإلرضار
واإلخالل والتقصري باملصالح العامة هذه
املشكلة هنا.
ايض ًا من الصفات غري الصحيحة عدم
ال��ت��ورع ع��ن ال��ك��ذب وال��ن��ف��اق واهت��ام
ّ
اآلخرين من غري دليل وانتهاك حرمتهم
وتسقيطهم اجتاعي ًا وسياسي ًا ونحو ذلك
من الصفات الذميمة التي انترشت يف
الفرتة االخرية.
اي��ض�� ًا م��ن ال��ص��ف��ات غ��ري الصحيحة
العصبية القومية املذهبية العشائرية التي
دفعت البعض اىل اختاذ املواقف البعيدة
عن احل��ق واالن��ص��اف وه��ذه يف الواقع
العصبية بأنواعها التي ذكرناها تزرع
االحقاد والضغائن والكراهية بني ابناء
الوطن الواحد وتدفع عنهم صفة التعاون

والتكافل فيا بينهم.
م���ن االم�����ور االخ�����رى االع���ت���داءات
والتجاوزات عىل االخرين وان كانوا يف
مواقع حمرتمة يف خدمة الوطن واملواطنني
كبعض التجاوزات واالع��ت��داءات التي
حتصل عىل بعض االساتذة يف اجلامعات
واالعتداءات والتجاوزات التي حتصل
عىل بعض املعلمني واملدرسني او بعض
رشط��ة امل���رور او ع��ىل بعض اخ��ري��ن مما
خيدمون خدمة عامة ..هذه من الصفات
الذميمة التي نرى كثريا من ظواهرها يف
بعض وسائل التواصل االجتاعي.
ايض ًا من الصفات غري الصحيحة استخدام
العنف وال نعني العنف بالقتال فقط وانا
حتى باألسلوب ،استخدام العنف ّ
حلل
املشاكل والنزاعات وباإلمكان اخواين يف
كثري من املشاكل والنزاعات االرسية وغري
االرسية ان ُحتل باحلوار والتفاهم فإن مل
ينفع باحلوار والتفاهم يمكن اللجوء اىل
الوسائل القانونية التي حتمي املجتمع من
اإلخالل بالنظام العام.
ايض ًا من الظواهر التي انترشت ظاهرة
ال��رش��وة واالخ��ت��الس وال��ت��ج��اوز عىل
املال العام وح��االت التزوير واالحتيال
وغسيل االم���وال واستغالل االخرين
مالي ًا واقتصادي ًا بغري وجه حق كا نرى يف
الكثري من التعامالت االقتصادية املنترشة
يف املجتمع.

صالة الجمعة
ايض ًا من االمور التي انترشت يف الفرتة
االخ���رية ه��ي نشوء ح��االت اجتاعية
ّ
التفكك االرسي واالنحالل
أ ّدت اىل
االخ��الق��ي وش��ي��وع ظ��اه��رة التعاطي
واالجت���ار ب��امل��خ��درات وك��ث��رة ح��االت
االنتحار ،وميل البعض للتمظهر بمظاهر
غريبة بعيدة عن روح اهلوية العراقية،
والبد ان نحافظ عىل اهلوية.
م��ا ه��ي ال��ع��الج��ات؟ اخ���واين التفتوا
اىل ه��ذه القضايا التي جيب ان نوليها
االهتام كا ّبينا يف ُ
اخلطبة االوىل هناك
ِ
نعتن هبا
جم��االت حياتية امهلناها ومل
ا ّدى اىل هذه النتائج الوخيمة عىل رأس
هذه العالجات ان تكون هناك رضورة
وعي جمتمعي ألمهية االخ��الق والقيم
يف خمتلف جماالت حياتنا ،فال ننظر اىل
القيم واالخ���الق عىل ان� ُ�ه ام��ر هاميش
وثانوي ليس رضوري�� ًا يف احلياة ،متى
ما اعتربنا ان االخالق والقيم واملبادئ
رضورة كبرية حلياتنا ويف خمتلف جماالهتا
وأعطيناها اهتام ًا يف جمال التثقيف أوال ً
نجعلها ثقافة عامة ويف جمال االهتام يف
تطبيقها كمارسات يومية وعىل خمتلف
مستويات احلياة ،وان يكون هذا االهتام
عىل املستوى املجتمعي وعىل مستوى
بمعنى آخر ان يكون
مؤسسات الدولة
ً
عىل رأس اولويات االهتام يف املدرسة
ان املعلم يعتني بغرس االخالق والقيم
يف نفوس الطلبة.
اخ���واين واخ���وايت ال يكفي ان نعتني
بإعطاء هذه ال��دروس االكاديمية فقط
وان كان هذا مهم ولكن ان نعطي ايض ًا
اهتام ًا بقدر كاف ان نريب اطفالنا وطلبتنا
يف امل���دارس االبتدائية والثانوية ويف
اجلامعات ايض ًا عىل االخ��الق والقيم
وان ُنشعرهم بأمهية االخ��الق والقيم
وتطبيقها يف حياتنا ،ال يكفي ان نتفوق
يف جمال العلوم االكاديمية ولكننا نفشل
يف ممارسة االخالق والقيم الفضيلة يف
املجتمع.
املثقف ال��ع��ام ال ينبغي ان ي��ن��زوي يف

وهيمل
كتاباته يف االمور الثقافية العامة ُ
جانب القيم واملبادئ واالخالق وكذلك
الكاتب وغري ذلك ورب االرسة ايض ًا
وربة االرسة ايض ًا علينا ان هنتم مجيع ًا يف
ذلك.
اخواين واخوايت سلطة الدولة قد غابت
عن رقابة تطبيق املبادئ والقيم يف املجتمع
وضعف تأثريها يف ذلك وضعف ردعها
عن امل��ارس��ات اخلاطئة ،ال ينبغي وال
يصح ألفراد املجتمع ان يغيب دورهم يف
تطبيق هذه القيم واالخالق يف املجتمع
ّ
ويغضوا النظر
وال يصح ان يسكتوا
ويتعاملوا بالالمباالة وع��دم االهتام
ببعض املارسات اخلاطئة التي حتصل
يف املجتمع فكا اهنا مسؤولية مؤسسات
الدولة هي مسؤولية املجتمع ،حينئذ
نستطيع ان نبني جمتمعا ً متقدم ًا راقي ًا
متطور ًا سعيد ًا آمن ًا.
نحول هذه الثقافة اىل
االمر اآلخر هو ان ّ
ممارسة يومية ظاهرة ال يكفي ان نتعامل
مع ثقافة وفكر االخالق والقيم واملبادئ
عىل اهن��ا ش��ع��ارات نرفعها بل الب��د ان
نحوهلا اىل مم��ارس��ة يومية وظ��اه��رة يف
ّ
ُ
ٌ
حياتنا ،النظافة خلق عظيم هو ثقافة اوال
ً وممارسة يومية ايض ًا ،ما لنا ال نرى هذا
املبدأ يف شوارعنا وأزقتنا ويف أماكن كثرية
وكذلك االتقان يف العمل هو مبدأ وعمل
يومي نارسه يف خمتلف مهامنا ووظائفنا،
العدل ونرش العدالة االجتاعية ايان
وقيم نارسها علينا يف حياتنا اليومية،
الرمحة ُخ ٌ
لق وسلوك اجتاعي البد ان
نارسه ،كا نقرأ هذه الصفة يف صالتنا
ُ
ويف دعائنا ويف خمتلف قراءاتنا البد ان
نحوهلا اىل ممارسة اجتاعية.
ّ
االم��ر اآلخ��ر وهو مهم ممارسة التغيري
االجتاعي واالخالقي اخواين ال يقترص
اهتامنا عىل جمال معني ونتطلع يف ُخطبنا
اىل جم��ال معني فقط الب��د ان يكون لنا
اهتام يف مجيع جم��االت احلياة ونعطي
م��ا ه��و رضوري يف حياتنا استحقاقه
من االهتام ،االخالق والقيم واملبادئ

البد ان نعطيها استحقاقها من االهتام
والعناية واملارسة والثقافة ،اذا اهتممنا
يف ممارسة التغيري االجتاعي واالخالقي
سيتو ّفر لنا مستقب ً
ال الكثري من العنارص
الصاحلة وعىل خمتلف مستويات املجتمع
التي تستطيع مستقبال ً ان تنهض بأداء
خمتلف املسؤوليات سواء أكان يف املواقع
احلكومية او املواقع املجتمعية ،وان تأخذ
بمسار العملية السياسية واالجتاعية
واالخالقية التي انحرفت عن مسارها
الصحيح ان تأخذ هبا اىل املسار الصحيح
املطلوب ،وحينئذ سنستطيع ان نحدّ
ونستوعب الكثري من التداعيات اخلطرية
ال��ت��ي ن��ش��أت م��ن الفشل يف العملية
السياسية واالقتصادية واالجتاعية يف
جمتمعنا ونستطيع ان نتالىف الكثري من
التداعيات اخلطرية التي نشاهدها يف
ايامنا ه��ذه ،ه��ذا حيتاج اىل عمل كبري
وع��م��ل ووع���ي ومم��ارس��ة جمتمعية يف
مؤسسات الدولة وعىل خمتلف مستويات
الطبقات االجتاعية.
حينئذ سنبني وع��ىل اع��داد تكفي من
املواطنني الصاحلني ويف مواقع مهمة
يستطيعون ان ينهضوا ب����أداء ه��ذه
املسؤوليات يف خمتلف جماالت احلياة عىل
الوجه الصحيح ،اذا كان اعتناؤنا هبذه
تستحقه.
املجاالت با
ُ
لذلك اخواين الحظوا اآليات القرآنية
والرشائع الساوية بأكملها واالحاديث
الرشيفة وعنارص ال��ق��دوة الصاحلة يف
االنبياء واالئمة اعطوا مساحة واسعة
جد ًا ملنظومة االخ��الق والقيم واعتنوا
هبا اش��دّ االعتناء لذلك علينا ان نسري
عىل هدهيم بأن ُنعطي هلذه املنظومة من
االخالق والقيم التي تتناسب مع مبادئنا
وهويتنا ان ُنعطيها االهتام يف مؤسسات
الدولة ويف خمتلف طبقات املجتمع.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا لذلك انه سميع
جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

هل صحيح ّ
أن الشهيد الثاني أول من كتب
في علم الدراية وهو مقتبس من كتاب النكت البن صالح؟
(ق��د ذك��ر الكركي ّ
دون يف
أن أول من ّ
علم الدراية (الشهيد الثاين ) وتدوينه
كان من أوله إىل آخره اقتباسا من كتاب
النكت البن صالح  ،مع بعض التغيريات
الطفيفة)
ذكر بعض املحققني عند تقديمه لكتاب
الشهيد الثاين (ره) (منية امل��ري��د) ويف
معرض اجابته عىل تساؤل :هل الشهيد
الثاين ّأول من ألف يف الدراية من الشيعة؟
من املشهور أن الشهيد الثاين أول عامل
من الشيعة كتب كتاب ًا يف علم الدراية ،ومل
يكتب قبله أحد من علاء الشيعة كتاب ًا يف
هذا العلم وقالوا(( :وهذا العلم مل يسبقه
أحد من علائنا إىل التصنيف فيه)) .جاء
هذا الكالم  -من مجلة ما جاء فيه  -يف
الكتب التالية:
( -1الدر املنثور) ج.369 /2
( -2أمل اآلمل) ج.85/1
( -3رياض العلاء) ج.369 ،368 /2
( -4روضات اجلنات) ج.376 /3
( -5رحيانة األدب) ج.280 /3
( -6معجم رجال احلديث) ج.372 /7
( -7مقدمة رشح اللمعة) ج.181 /1
وإن املرجع األول لكل ه��ذه املصادر
م��ب��ارشة أو ب��ال��واس��ط��ة  -وه���و ك��الم
اب��ن ال��ع��ودي املنقول يف (ال���در املنثور
ج.)188/2
وهذا الكالم وهم ! وقد كتب بعض علاء
الشيعة قبل الشهيد الثاين كتاب ًا يف هذا

العلم ،مثل:
اب��ن أيب مجهور األحسائي ال��ذي أ ّل��ف
كتابه (حتفة القاصدين يف معرفة اصطالح
امل��ح��دث��ني) قبل الشهيد بعدة أع��وام.
كتب الشيخ آغ��ا ب��زرك الطهراين يقول
هبذا الشأن(( :حتفة القاصدين يف معرفة
اصطالح املحدثني ،للشيخ حممد بن عيل
بن إبراهيم بن أيب مجهور األحسائي،
قال يف آخر كتابه (كاشفة احلال) املؤلف
سنة  888عند ذك��ره ألن���واع احلديث
وأقسامه :ومن أراد االستقصاء مع ذكر
األمثلة فعليه بكتابنا (حتفة القاصدين يف
معرفة اصطالح املحدثني) .ويأيت (غنية
القاصدين) للشهيد الثاين)).
قال العالمة السيد حسن الصدر (ره):
دون علم دراي��ة احلديث
((إن أول من ّ
هو أب��و عبد اهلل احلاكم النيسابوري..
فاعلم أن أول من ص ّنف فيه بعد احلاكم
امل��ؤس��س :السيد مج��ال ال��دي��ن أمح��د بن
موسى بن ط��اوس أبو الفضائل املتوىف
سنة  ...673وأما الذين صنفوا يف علم
الدراية فكثريون ،منهم السيد عيل عبد
احلميد النجفي ،له (رشح أصول الدراية
احلديث) من علاء أول املائة الثامنة،
يروي عن العالمة احليل وهو استاذ ابن
فهد احليل...
...وص � ّن��ف بعد أيب عبد اهلل احلاكم يف
علم دراية احلديث مجاعة من شيوخ علم
احلديث من الشيعة ،كالسيد مجال الدين

أمحد بن طاوس أبو الفضائل ...ثم ص ّنف
السيد العالمة عيل بن عبد احلميد (رشح
أصول دراية احلديث) ...وللشيخ زين
الدين املعروف بالشهيد الثاين (البداية يف
علم الدراية).))...
كذلك كتب آية اهلل النجفي املرعيش هبذا
الشأن يقول...(( :فلله در أصحابنا شيعة
آل الرسول األكرم (صىل اهلل عليه واله)
حيث ج��ادت أقالمهم يف ه��ذا الشأن،
فكم هلم من آثار يف هذين العلمني (يعني
الدراية والرجال) كالعالمة الشيخ ابن أيب
مجهور األحسائي صاحب كتايب (املجيل)
و(العوايل) ،والعالمة الشيخ ضياء الدين
ع��يل العاميل نجل شيخنا السعيد أيب
عبد اهلل حممد بن مكي الشهيد األول،
والعالمة الفاضل املقداد السيوري احليل
صاحب (كنز العرفان) ،والعالمة السيد
أيب الرضا فضل اهلل احلسني الراوندي
الكاشاين.))...
وبعد هذا ،فقد نقل الشهيد يف موضعني
من كتاب (رشح البداية) عن السيد أمحد
بن ط���اوس(ره) ما قد يشعر بمدعانا!
فمث ً
ال قال ...(( :وظاهر كالم األصحاب
يف قبول مراسيل أبن أيب عمري هو املعنى
األول ،ودون إثباته خرط القتاد ،وقد
نازعهم صاحب (البرشى) (يعني ابن
طاوس) يف ذلك ،ومنع تلك الدعوى)).
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قواعد فقهية
قاعدة التالزم بين الصالة والصوم
املعنى :معنى القاعدة هو املالزمة بني قرص
الصالة والصوم يف السفر الرشعي املحدد.
كا قال املحقق احليل رمحه اهلل :وكل سفر
جيب قرص الصالة فيه جيب قرص الصوم
وبالعكس .
وقال الشهيد األول رمحه اهلل :وكلا قرصت
الصالة قرص الصوم .
وقال السيد اليزدي رمحه اهلل :فكل سفر
يوجب قرص الصالة يوجب قرص الصوم
وبالعكس .
امل��درك :يمكن االس��ت��دالل عىل
-1
اعتبار القاعدة با ييل:
الروايات :وهي ال��واردة يف نفس الباب،
منها صحيحة معاوية ب��ن وه���ب ،عن
الصادق عليه السالم يف حديث قال( :هذا
واح��د إذا ق��رصت أفطرت وإذا أفطرت
قرصت)  .دلت عىل التالزم بني الصالة
والصوم يف حكم القرص واإلفطار.
ومنها موثقة ساعة عن ال��ص��ادق عليه
السالم ق��ال يف حديث( :وليس يفرتق
التقصري واإلفطار فمن قرص فليفطر) .
دلت عىل املالزمة داللة تامة .ويستفاد من
الروايات أن موضوع اإلفطار يف الصوم
هو السفر املوجب لقرص الصالة ،كا قال
سيدنا األستاذ :فإن موضوع اإلفطار هو
السفر املوجب للتقصري ،للمالزمة بني
األمرين ،كا دل عليها قوله عليه السالم

يف صحيحة معاوية بن وهب( :إذا قرصت
أفطرت وإذا أفطرت قرصت)
 - 2التسامل :قد حتقق التسامل بني الفقهاء
بالنسبة إىل مدلول القاعدة فال خالف فيه
بينهم ،فاألمر متسامل عليه عندهم ،كا قال
املحقق صاحب اجلواهر نقال عن االنتصار
والغنية :ال خالف بني األمة يف أن كل سفر
أسقط فرض الصيام ورخص يف اإلفطار
فهو بعينه موجب لقرص الصالة واألمر كا
أفاده.
هنا ختصيصات :قد تعرضها الفقهاء تبيانا
مل��وارد االستثناء ،كا قال السيد اليزدي
رمحه اهلل أن الصوم تابع للصالة  -قرصا -
يف السفر إال يف ثالثة مواضع أحدها:
صوم ثالثة أيام بدل هدي التمتع .الثاين:
صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدا وهو ثانية عرش يوما.
الثالث :ص��وم النذر املشرتط فيه سفرا
خاصة أو سفرا وح�ا دون النذر املطلق .
وقال :قد عرفت التالزم بني إمتام الصالة
والصوم وقرصها واإلفطار لكن يستثنى
من ذلك موارد أحدها :األماكن األربعة
فإن املسافر يتخري فيها بني القرص والتام يف
الصالة ،ويف الصوم يتعني اإلفطار .الثاين:
ما مر من اخلارج إىل السفر بعد الزوال ،فإنه
يتعني عليه البقاء عىل الصوم مع أنه يقرص
يف الصالة .الثالث :ما مر من الراجع من

سفره فإنه إن رجع بعد الزوال جيب عليه
اإلمتام ،مع أنه يتعني عليه اإلفطار  .وقال
السيد احلكيم رمحه اهلل ان هذه املواضع
تكون :موارد االستثناء من قاعدة التالزم
بني إمتام الصالة والصوم  .فكل مورد ثبت
االستثناء بالدليل اخلاص فهو ،وإال فاملتبع
التالزم .كا قال املحقق صاحب اجلواهر:
أهنا (القاعدة) قاعدة كلية جيب اخلروج
عنها بالدليل .
فرعان
األول :قال االم��ام اخلميني رمحه اهلل :لو
ص��ىل املسافر بعد حتقق رشائ��ط القرص
متاما ،ف��إن ك��ان عاملا باحلكم واملوضوع
بطلت صالته وأعادها يف الوقت وقضاها
خارجه ،وإن كان جاهال بأصل احلكم وأن
حكم املسافر التقصري مل جيب عليه اإلعادة
فضال عن القضاء  -إىل أن قال - :يلحق
الصوم بالصالة فيا ذكر عىل األقوى فيبطل
مع العلم والعمد ويصح مع اجلهل .
الثاين :قال السيد اليزدي رمحه اهلل :أما
املسافر اجلاهل باحلكم لو ص��ام فيصح
صومه ،وجيزيه  -حسبا عرفته يف جاهل
حكم الصالة  ،-إذ االف��ط��ار كالقرص،
والصيام كالتام يف الصالة ،لكن يشرتط أن
يبقى عىل جهله إىل آخر النهار ،وأما لو علم
باحلكم يف األثناء فال يصح صومه ،وأما
النايس فال يلحق باجلاهل يف الصحة .

استفتاءات شرعية

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ال���س���ؤال  :م��ا ه��ي رشوط االم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر ؟
اجل��واب  :يشرتط يف وج��وب االمر
باملعروف والنهي عن املنكر امور :
 -1معرفة املعروف واملنكر  -ولو
إمجا ً
ال  -فال جيب االمر باملعروف عىل
اجلاهل باملعروف  ،كا ال جيب النهي
عن املنكر عىل اجلاهل باملنكر نعم
باالول
قد جيب التع ّلم مقدّ مة لألمر
ّ
والنهي عن الثاين .
 -2احتال ائتار املأمور باملعروف
باالمر  ،وانتهاء املنهي عن املنكر
بالنهي  ،فلوعلم أن��ه ال يبايل وال
يكرتث هبا  ،فاملشهور بني الفقهاء أنه
ال جيب يشء جتاهه  ،ولكن ال يرتك
االحتياط بإبداء االنزعاج والكراهة
لرتكه املعروف أوارتكابه املنكر وإن
علم عدم تأثريه فيه.
 -3أن يكون تارك املعروف أوفاعل
امل��ن��ك��ر ب��ص��دد االس��ت��م��رار يف ت��رك

املعروف وفعل املنكر  ،ولوعرف من
الشخص أ ّن��ه بصدد ارتكاب املنكر
أوترك املعروف ولوملّرة واحدة وجب
أمره أوهنيه قبل ذلك.
 -4أن ال يكون فاعل املنكر أوتارك
امل��ع��روف م��ع��ذور ًا يف فعله للمنكر
أوتركه للمعروف  ،العتقاد أن ما فعله
مباح وليس بحرام  ،أو ّ
أن ما تركه
ليس بواجب  .نعم  ،إذا كان املنكر ممّا
ال يرىض الشارع بوجوده مطلق ًا كقتل
النفس املحرتمة فال بدّ من الردع عنه ،
ولومل يكن املبارش مكلف ًا فض ً
ال ّ
عا إذا
كان جاه ً
ال .
 -5أن ال خي��اف األم���ر باملعروف
والناهي عن املنكر ترتّب رضر عليه
يف نفسه أوعرضه أوماله باملقدار املعتدّ
به  ،وال يستلزم ذلك وقوعه يف حرج
يتحمل عادة  ،إ ّ
ال إذا أحرز
شديد ال
ّ
كون فعل املعروف أوترك املنكر بمثابة
األمهية عند الشارع املقدّ س هيون
من
ّ
حتمل ال�ر واحلرج.
دونه ّ

وإذا كان يف االمر باملعروف أوالنهي
ع��ن املنكر خ��وف اإلرضار ببعض
املسلمني يف نفسه أوع��رض��ه أوماله
املعتدّ به سقط وجوبه  .نعم  ،إذا كان
املهمة
املعروف واملنكر من االم��ور
ّ
رشع ًا فال بدّ من املوازنة بني اجلانبني
م��ن جهة درج���ة االح��ت��ال وأمه� ّ�ي��ة
املحتمل  ،ف��ر ّب��ا ال حيكم بسقوط
الوجوب.
السؤال  :هل جيب النهي عن املنكر يف
املهجر مع عدم معرفة ديانة الشخص
او م��ع اح��ت��ال ك��ون��ه ع��ىل غ��ري دين
االسالم ؟
اجلواب  :جيب إعالم اجلاهل باحلكم
الرشعي مع األمن من ال�ر وعدم
اجيابه الوقوع يف احل��رج وإذا عرف
احلكم وخالف جيب هنيه عن املنكر .

خطة معدة إلنشاء مدينة صناعية متكاملة...
وفق
َ
ٍ

ُ
ُ
الحسينية المقدسة تنشئ معم ً
ال لصناعة
العتبة
الـ (بلوك) وصلت نسبة إنجازه إلى ()%90
األحرار /ضياء األسدي – تصوير /صالح السباح

تواصل المالكات الهندسية والفنية لشركة ( فاكيل يا بي التركية) وبإشراف مباشر من قسم
المشاريع الهندسية للعتبة الحسينية المقدسة ،أعمالها إلنشاء معمل صناعة (البلوك) الذي يأتي
ضمن خطة العتبة المقدسة لتكوين مدينة صناعية متكاملة تقع على الطريق المؤدي الى
مصفى مدينة كربالء المقدسة والذي يقع على بعد (  5كم) من الشارع العام لطريق (كربالء �
ٍ
وبأياد عراقية خالصة،
نجف ) وبخمسة معامل متنوعة المنتوج من المواد االنشائية والكهربائية،
وبمواصفات السوق المطلوبة.
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المهندس عباس عبد الرحمن

وقال املهندس( عباس عبد الرمحن شلوت ) مسؤول قسم الكهرباء بمرشوع
املدينة الصناعية  :بتوجيه مبارش من قبل ساحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) ابتدئ العمل بمرشوع (معمل
البلوك) مطلع العام  2019ليحقق االن نسب انجاز تصل اىل  ،%90والذي
تبلغ مساحته البنائية ( )3500م 2واألول يف التنفيذ ضمن سلسلة املعامل
وسيليه (معمل الكايش ومعمل ال��� ( )brcومعمل االخشاب ومعمل
للموبيليات ومعمل للثالجات) ،واخلطة ستكون مبدئي ًا خلمسة معامل ،اما
معمل البلوك فسيتضمن كافة األنواع منها البلوك املصمت والبلوك املجوف
بنوعيه (التقطيع واملجوف اخلفيف) اضافة اىل صناعة البلوك(املقرنص
والسواقي والكربستون ) وبأشكال وقياسات متعددة وبجميع االحجام،
ويعد من اجود املعامل االنتاجية يف الوقت احلايل ،لكونه يعمل داخل انظمة
االيزو اضافة اىل انه يعد متقدما ومتطورا تقني ًا وميكانيكي ًا ويأخذ مجيع االوامر
عن طريق احلساسات ويوفر الطاقة الكهربائية بدون هدر هلا.

* المعمل يعمل وفق (برنامج شنايدر) االلماني

وبني شلوت :ان «طريقة العمل تسري من خالل استقبال امل��ادة اخلام عن
طريق اهلوبرات والتي هي جممع للمواد اذكرها بفكرة بسيطة من خالل نوع
(املقرنص) والذي هو عبارة عن طبقتني اخلشن والذي يتضمن مادة الرمل
واجلريش ومادة البحص وهذه جتمع بمجمع واحد وتنقل عن طريق احزمة
(قوايش) اوتوماتيكي ًا وتذهب اىل غرف خلط والذي يعرف باملكرس بنسب
معينة وفق املواصفات العراقية بعد ذلك تنقل عن طريق عربات تكبس
كطبقة اوىل خشنة باإلضافة اىل خط ناقل اخر يستخدم للطبقة الناعمة وضمن
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معمل صناعة البلوك
يعد من أجود المعامل اإلنتاجية في العراق

امل��واص��ف��ات العراقية» ،موضحا أن
«املعمل يعمل بخطني انتاجيني ملادة
البلوك وك��ل خ��ط ينتج ( )16الف
قطعة واملجموع الكيل للخطني ()32
الف لليوم الواحد وبالنسبة للمقرنص
( )2500م ، 2وهذا العمل الذي جيري
االن يعد جتريبيا وتدريبيا واملعمل الذي
ينتج هذه االن��واع تركي النوع ويعمل
وفق برامج السيطرة املستخدمة (برنامج
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شنايدر) التابع لرشكة شنايدر االملانية
الرصينة  ،والرشكة الرتكية هي رشكة
(نمتاش) وهي من الرشكات الرتكية
الرصينة واملهمة ايضا ،الفت ًا بالقول
ان من ضمن فقرات العقد هي تدريب
الكوادر العراقية ملدة شهر والكوادر
االن حتت التدريب  .اضافة اىل اختبار
مجيع القوالب وكانت النتائج باهرة».
وأك���د ش��ل��وت :ان «معمل البلوك

يعمل بكوادر عراقية تتجاوز الثالثني
عام ً
ال اوق��ات العمل له بواقع ()8
ساعات يف اليوم وللمستقبل ستزداد
ساعات العمل وتقسم بواقع وجبتني
وهو حاصل عىل االج��ازات الرسمية
وم��ص��ادق عليها من حيث الظروف
ُ
البيئية واختيار موقع العمل اضافة اىل
انه سيكون ُمصاحبا للبيئة بكونه من
املعامل النظيفة للبيئة ألنه ال يدخل هبا

اإلنتاج سيسهم بسد حاجة مشاريع العتبة
المقدسة ويغطي االسواق المحلية بنسبة %40

وقود االح��رتاق كالنفط االسود فمثل
هذا املعمل ال توجد فيه ارضار كبرية
للبيئة» .مشريا اىل ان «املعمل سيساهم
بسد حاجة مشاريع العتبة باإلضافة
اىل ان��ه يغطي  %40تقريب ًا من حاجة
االس��واق املحلية ونظامه يعد نظام ًا
حديث ًا يعمل بطريقة التبخري التي تعطي
خاصية تصلب رسيعة للمنتج بحيث
ان� ُ�ه جيف برسعة ويعطيه ق��وة بحيث

ممكن القول انه يضاهي املنتج اخلارجي،
ويمتاز ان��ه معمل ح��دي��ث ومتطور
وهناك حاجة ماسة ملثل هكذا مرشوع
ويفيد االنتاج املحيل فبدال من استرياد
املقرنص وال��ب��ل��وك وم���ادة االرصفة
والسواقي ممكن انتاجها يف هذا املعمل
وه��ذا ينفع اقتصاد املحافظة والبلد
بصورة عامة فض ً
ال عن ان العمل جيري
االن عىل اضافة مادة بديلة ملادة البحص

وتتميز اهنا خفيفة الوزن وقوية التاسك
وتعرف بادة (الليكا)».
اجلدير بالذكر ان ِقسم املشاريع اهلندسية
العتبة ُ
احلسينية ا ُملقدَّ سة
والفنية يف َ
تأسس بعد عام  2003وقد نفذت عىل
َّ
ارض الواقع عدد من املشاريع العمرانية
واخلدمية التي تتوخى من خالهلا تقديم
اخلدمة النوعية للزائرين وملدينة كربالء
املقدسة .
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في سباق وتنافس بتقديم الخدمات..

مضيف اإلمام الحسين a
س ٌ
بالطيبات
امتدت للزائرين
فرة من الخير والبركات
ُ
ّ
ّ
األحرار /حسنين الزكروطي

المتنوعة لزائري اإلمام الحسين (عليه السالم)
أصبح تقديم الخدمات
ّ
َ
يتنافس على
المحبين والموالين ،فالجميع
في حالة سباق بين
ُ
ّ
ِ
الخيرات ويقضي وقتًا كبيرًا في التهيؤ لمواسم الخدمة الحسينية،

وبصورة مجانية ال يطلب منها سوى رضا اهلل (سبحانه وتعالى)
وشفاعة أهل البيت (عليهم السالم) في اآلخرة.

18

A h r a r w e e k l y

معدة مسبقًا ومدروسة تالئم
هناك خالل شهري محرم وصفر برامج ّ

طبيعة األحداث الكبيرة والمهمة من حيث توافد هذه الحشود المليونية
تقدمه المواكب الحسينية..
وايضًا تتالءم مع ما ّ
ُ
مضيف اإلمام احلسني (عليه السالم)
يكن
التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،مل ْ
بعيد ًا عن مضار هذا السباق ،بل ال
سباق ًا يف
نجايف احلقيقة لو قلنا انّه كان ّ
توفري الطعام والرشاب ملاليني الزائرين،
وح� ّق��ق ع��ىل م��دى السنوات املاضية
إنجازات متتالية ُحتسب له ،خصوص ًا
مع بذل جهود مضنية وختصيص ميزانية
مالية هل��ذا ال��غ��رض ،لتقديم اخلدمة
اخلالصة عىل مدار العام.

وملعرفة املزيد عن هذه اخلدمة ،وكيف
يمكن استيعاب أعداد الزائرين وتقديم
الطعام هلم بإختالف أصنافه وبا يلبي
توجهت جملة (األحرار)
ذائقة الزائرّ ،
بالسؤال إىل مسؤول مضيف اإلم��ام
احلسني (عليه السالم) احلاج مصطفى
أب��و دك��ة وال��ذي ق��ال« :يقوم املضيف
بإعداد وتوزيع وجبات الطعام التي
ت���رتاوح م��ا ب��ني ()3000 – 2500
وجبة يف األيام االعتيادية ،إعتاد ًا عىل

أعداد الزائرين املوجودين يف منطقة بني
احلرمني الرشيفني والصحن احلسيني
ال��رشي��ف» ،مضيف ًا أن «هناك خالل
شهري حمرم وصفر برامج معدّ ة مسبق ًا
وم��دروس��ة ت��الئ��م طبيعة األح���داث
الكبرية واملهمة من حيث توافد هذه
احلشود املليونية وايض ًا تتالءم مع ما
تقدّ مه املواكب احلسينية ،حيث تعمل
اإلدارة عىل تقديم أفضل خدمة بتوفري
الطعام املجاين ألكرب عدد من الزائرين
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ربك ب��زاد اإلم��ام
ال��ذي��ن ي���و ّدون ال��ت � ّ
احلسني (عليه السالم)».
وت��اب��ع حديثه ،أن «ت��زاي��د وجبات
الطعام يبدأ من ي��وم  7حم��رم احل��رام
ولغاية يوم  13من نفس الشهر ،حيث
املحبني
يكون هناك زخم كبري من قبل ّ
واملوالني لزيارة املضيف وتناول وجبة
الطعام فيه ،مما يتح ّتم علينا تقديم
وجبات الفطور وال��غ��داء والعشاء
ب��أع��داد ت��ت��الءم م��ع م��ا م��وج��ود من
أعداد الزائرين ،كذلك مراعاة طبيعة
الوجبات املقدمة للزائرين وضان
عدم اإلرساف هبا أي ترك جزء منها
أو نصفها» ،مبين ًا« ،يمكن للزائر تناول
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نصف طعامه وحيتفظ بالباقي يف كيس
ربك به».
مناسب ليأخذه إىل عائلته للت ّ
أما عن آلية توزيع الطعام ،وكيف يتم
إيصاله إىل الزائرين ،يبني أبو دكة،
«لدينا ثالثة منافذ لتوزيع الطعام
وهي املضيف الرئييس من جهة باب
الكرامة أحد أبواب الصحن احلسيني
الرشيف ،وأيض ًا املطبخ التعاوين يف
شارع السدرة كذلك التوزيع اخلارجي
يف منطقة بني احلرمني».
ويكمل حديثه« ،لقد وص��ل عدد
الوجبات املقدمة خ��الل شهر حمرم
احلرام املايض وحتديد ًا من يوم (1حمرم
اىل 13حم��رم) أكثر من ( )175ألف

منوه ًا بأن املضيف لديه تعاون
وجبة»ّ ،
مع جممع سيد الشهداء اخلدمي التابعة
للعتبة املقدسة «لتوزيع الطعام إىل
الزائرين والضيوف الكرام».
يميز أيام شهري
ويف سؤالنا له عن ما ّ
حمرم وصفر عن األيــام االعتيادية او
الــزيــارات األخــرى من حيث طبيعة
الطعام املقدم؟
أج��اب قائ ً
ال« :لكل زي��ارة طبيعتها؛
فمث ً
ال يف العرشة االوىل من حمرم هلا
خصوصيتها ،واألي��ام األوىل ختتلف
عن األي��ام األخ��رية ( وخاصة يومي
التاسع والعارش) ،فليلة العارش من
حم��رم تشهد زمخ � ًا كبري ًا للزائرين مما

يتط ّلب منا العمل أك��ث��ر» ،مضيف ًا،
«شهدت السنة املاضية وحتديد ًا يوم
العارش من شهر حمرم احل��رام توزيع
أكثر من ( 13ألف) وجبة طعام اىل
الزائرين ،ب��دء ًا من الساعة الرابعة
عرص ًا إىل ما بعد صاليت العشاءين،
دون اح��ت��س��اب ال��وج��ب��ات املقدمة
للمتطوعني واملنتسبني».
ّ
كا ويلفت إىل أن «مضيف اإلم��ام
احلسني (عليه السالم) لديه تعاون
مع بعض املواكب احلسينية اخلدمية
لالطالع عىل ما تقدّ مه هذه املواكب
بغية التنوع يف الطعام وعدم اإلرساف
والتبذير بعملية التوزيع» ،مبين ًا «ليس
املهم يف ان تطبخ ع��رشات اآلالف

من الوجبات ،بل املهم ْ
أن تصل هذه
الوجبات للمكان الصحيح وتقدّ م
بالشكل الصحيح و ُتطعم بالشكل
الصحيح».
ربك؟
آلية توزيع بطاقات الت ّ
ويسرتسل احل��اج مصطفى أب��و دكه
بحديثه مبين ًا أن «ص��االت مضيف
اإلمام احلسني (عليه السالم) تستوعب
( )600مقعد ،ويتم توزيع بطاقات
التربك باملضيف للزائرين املتواجدين
يف الصحن احلسيني الرشيف أو يف
منطقة بني احلرمني الرشيفني ،وهذا
النظام ُيتبع فقط يف األيام االعتيادية،
وعن طريق منفذين األول للزائرين
االج��ان��ب عىل ختم اجل��واز وغريها

من املستمسكات الرسمية ،واملنفذ
الثاين للزائرين للعراقيني من كافة
املحافظات العراقية ،وخالل ايام شهر
حمرم احلرام والزيارة االربعينية فالعمل
يكون مغاير ًا ،حيث ( ُتلغى البطاقات)
و ُتفتح أب���واب املضيف للزائرين؛
ولكن وفق برنامج معني لضان راحة
الزائرين».
نوعية الطعام ا ُمل ّقدم؟
وخ��الل ال��زي��ارات املليونية يعمل
املضيف عىل تقديم الطعام الصحي
املهم واملغذي الذي ليس فيه إرضار
للزائرين (احل��دي��ث ال زال للحاج
أبو دكه)« ،ويعتمد بدرجة كبرية عىل
تسهل
وجبات رسيعة ومغذية التي ّ

ويتم توزيع بطاقات التبرك بالمضيف للزائرين المتواجدين في الصحن
الحسيني الشريف أو في منطقة بين الحرمين الشريفين
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استقبل مضيف اإلمام الحسين (عليه السالم) خالل شهر كانون الثاني
لعام  98.952( ،2019زائرًا) لثالث وجبات ثابتة وهي (الفطور ،الغداء ،العشاء
إنسيابية التوزيع وسهولة تناوهلا من
قبل الزائر الكريم».
ويضيف« ،أم��ا يف األشهر األخ��رى
من السنة ،فهناك برامج حم��دّ دة من
قبل إدارة القسم تعمل عليه خالل
أيام االسبوع وهي كااليت :يف وجبة
ال��غ��داء تتنوع امل��أك��والت ب��ني (متن
باقالء ،الدجاج املشوي ،الباذنجان،
الدجاج االمحر ،لوينة ،سبزي ،برياين،
حلم بالزعفران ،متن عدس ،الدجاج
املشوي ،القيمة ،فاصوليا ،طرشانة)،
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بينا يف وجبة العشاء تكون وجبات
متنوعة
الطعام امل��ق��دّ م��ة للزائرين
ّ
إذ ت��ض� ّ�م وج��ب��ات (ك��ب��اب دج��اج،
سكالوب ،كباب حلم ،دجاج شوي،
كص دجاج ،نواشف ،كنتاكي) وباقة
من األطعمة األخرى».
وع��ن اإلح��ص��اءات النهائية لعدد
الوجبات التي قدّ مها مضيف اإلمام
احلسني (عليه ال��س��الم) من نوافذه
الثالثة خ��الل ع��ام 2019م ،وعدد
املستفيدين م��ن ال��زائ��ري��ن م��ن هذه

الوجبات املباركة ،يقول أب��و دكة:
«استقبل مضيف اإلم���ام احلسني
(عليه ال��س��الم) خ��الل شهر كانون
الثاين لعام  98.952( ،2019زائر ًا)
لثالث وجبات ثابتة وهي (الفطور،
الغداء ،العشاء) ،فيا شهدَ شهر شباط
استقبال ( )96.033زائر ًا ،أما شهر
آذار فقد استقبلنا فيه ()115.631
زائر ًا ،بينا كان لشهر نيسان استضافة
( )139.285زائر ًا ،ليأيت بعده شهر
آيار الذي شهد استقبال ()227.615

زائ��ر ًا ،ويف شهر حزيران فقد استقبل
املضيف ( )60.195زائر ًا ،فيا شهد
شهر متوز استقبال ( )75.271زائر ًا،
وبعده شهر آب ال��ذي شهد استقبال
( )328.667زائر ًا ،ويف شهر أيلول
زائرين ،بينا
استضاف ()87.209
ً
شهد شهر ترشين األول استضافة
( )1.090.614زائ���ر ًا ،ويف شهر
ترشين الثاين استقبال ()95.801
زائر ًا ،ويف هناية عام 2019م وحتديد ًا
األول فقد استقبل
يف شهر ك��ان��ون ّ

املضيف ( )128.025زائر ًا».
ُ
ويكمل حديثهّ ،
بأن «جمموع ما استقبله
امل��ض��ي��ف خ���الل ع���ام  2019بلغ
( )2.543.799زائر ًا وزائرة ،ناهيك
عن الدعم ال��ذي ُق��دّ م للمتظاهرين
السلميني يف ساحات تظاهرات مدينة
كربالء املقدسة وبغداد ،والتي وصلت
اىل ت��ق��دي��م ( )182.000وج��ب��ة،
وبالتايل فإن املبالغ التي رصفها قسم
املضيف عىل وجبات الطعام خالل عام
2019م (والتي جاءت من املتربعني

والسلف احلكومية التي ُترصف عىل
ال��زي��ارات املليوينة وسلف صندوق
املخصص يف
العتبة احلسينية املقدسة
ّ
االشهر االعتيادية) وصلت اىل ما
يقارب ال� ( 3مليارات و 25مليون
دينار ع��راق��ي)» .ويعرب أبو دكه يف
ختام حديثه املستفيض عن خدمات
مضيف اإلمام احلسني (عليه السالم)،
ع��ن س��ع��ادت��ه بتقديم ه���ذه اخل��دم��ة
ٌ
احلسينيةّ ،
«رشف كبري ال
مؤكد ًا أهنا
يناله إال ذو ٍ
حظ عظيم».
ُ
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االدبية

ِ
َخْرًاًاا أزفّ مِنَ البيانِ الزاهر
ف
�����ر
��������ر ًا َا ُز ُّف ِم����������نَ ال������ب������ي������انِ ال������زاه� ِ
َف���������خْ � َ
����اه�����ج����� ًا
�����ر َم�����ب� ِ
يف َي�������������و ِم َم����������و ِل����������د ِه ال������غ������زي� ِ
ً
����ج����� ًا
��������������ا مب��������ي�
اأه�
ٍ
�������س َم�����ن�����ه� َ
�������اد ُي��������وؤَ�� ِ�������س���������� ُ
��������ر َز ًا
�������س ال�������ه
ِ
ِ�������داي�������ة ُم���������ف� ِ
وي��������ك��������ونُ ن��������را�� َ
����ة
ِد ْر ُع ال������ع������ق������ي������د ِة يف ن��������ظ��������ا ِم ِن�����ك�����اي� ٍ
و ُم�����������ب�����������دِّ ُد املُ�������� َت��������ق�������� ِّو ِل�������� َ
ن ع�����ل�����ى ال����نُّ����ه����ى
احل����ق����ي����ق����ة اإنْ اأ َر ْد َت ح���ق���ي���ق� ً
��ة
�����������م
و َف�
ِ
ُ
�����ط� ُ
�����ق ������س�����ا ِدق����� ًا
��������������ن ِدي�
واأم�
ُ
هلل َي������ن� ِ
������������ن ا ِ
ِ
�����������ر َم�������������� َّر ًة
����ة امل������������اآ ِث�
و�������س������ه������ي������دُ م�����ل�����ح�����م� ِ
ِ
�����ل
������ر ال������ع������ل������و َم ع�����ل�����ى اق���������ت���������دا ٍر ك������ا ِم� ٍ
َب�������ق� َ
������������ق ال������ط������غ������ا َة َب������ن������ي اُم��������� َّي� َ
َ
��������ة ُزم�����������ر ًة
م�
َ َ
������������ل ��������س� ٍّ
َّ
������ل
��������اع���������وا ُك�
ق�
������اط� ٍ
������ك ب� ِ
ٌ
������������وم اأ����������س� ُ
ر ُه
���������م����������و ُد َم����������م� ٍ
���������د ون����������ف���������� ُ
ل�������������ول �� ُ���������س� ُ
ُ
��������م"
�������������ل
لأع����������������ا َد اأه�
ِ
اجل�����اه�����ل�����ي�����ة "ل َت��������� ُه� ْ
ق��������د ك������ن������تَ ي��������ا م���������������وليَ ه�������� َّب� َ
�������س������ادق
�������ة
ٍ
وح�����ل�����ي� َ
����ب َوج������� َه�������هُ
����ف ِذ ْك�
��������������ر ا ِ
ِ
هلل ت�����ط����� ُل� ُ
��������������������د َت ِم�������ع�������وان������� ًا ُب�������ط�������ول� َ
����د
و َرف�
ْ
������ة م�����اج� ٍ
ك�������لَّ�������تْ ُح���������������رو َ
�����ح� َ
�����ك ق�������ائ�������دّ ًا
يف ع�������ن م������دي� ِ
ط�������وب�������ى ل�������ك� ِّ
����ر
������ر ُم���������س���� َت
ِ
����ب���������س ٍ
������ل ُم�������ث�������اب� ٍ
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حميد حلمي زادة

�����ر
َك��������� ِل���������م� ِ
��������ات ُو ٍّد ِل�������������اإم�������������ا ِم ال������ب������اق� ِ
����ر
ال���������س
ل����ل���������س����ائِ����ري����نَ اإىل
ٍ
����ب����ي����ل ال�����ظ�����ا ِف� ِ
َ
ِّ
�����ر
يف ُك�
������م ب������ال������دل������ي������لِ احل������ا�� ِ�����س� ِ
������������ل ع�������ل� ٍ
�������د َق������� ًا مت������� َّي� َ
����ر
��������س ْ
ِ
����م خ�����ا�� ِ����س� ِ
������ز ع�������ن ������س����� ِق�����ي� ٍ
������ق ُ
��������ر
�������ن ع�
وم���������ا ِت� ِ
����������ر ُم�������ن�������اف� ٍ
ب��������ال��������دِّ ي� ِ
َ
���ر
����ة
������ى ال�����������س�����ري�����ع� ِ
ٍ
ب�����ان�����ت�����ه�����اك �����س����اف� ِ
وع�������ل� َ
����ر
و��������س� َ
������دى ال��������زم��������انِ ل�������� َث��������ور ِة املُ����� َت�����������س�����ا ِب� ِ
ُ
�����ر
ووري�
��������������ث اأح��������م��������دَ ك���������ا ِب���������ر ًا َع� ْ
����������ن ك������ا ِب� ِ
��������ر
يف ك�������������رب�
������������اء وم������������������������� َّر ًة ب���������ت���������اآ ُم� ِ
َ
�������ر
أزاح اأوه�������������ام������������� ًا ِب�������ع�������ق� ٍ
������ل ن�������ا ِئ ِ
وا َ
َ
ن�����اك�����ر
ف�����ت�����ن�����ة
هلل
اأَل������������ َق������������وا ِب��������دي��������ن ا ِ
ِ
ل��������� َي���������دو َم ������س�����ل�����ط�����انُ ال� َّ
�����ر
�����ط������ل������ي� ِ
�����ق اجل������ائ� ِ
�����ر
وع��������� ُل
ٌ
������ن ال������غ������ا ِف� ِ
�����رتْ ل�������دي� ِ
���������وم ان������ت�������������س� َ
����ر
وغ������������زا دي��������������ا َر ال�������� َوح��������ي دي������������نُ ال�����ك�����اف� ِ
����������ل اإمي���������������������انٍ ون������ه�������������س� َ
ودل�����������ي� َ
�����ر
�����ة ث������ائ� ِ
�������ج َخ�
���������ر
و ُم���������������������د َ
�����������������ر ُم��������� َت���������وا ِت ِ
ِّ ٍ
مي ن��������ه� ٍ
زاه������������ر
ل������ف������ج������ر
������������د َمي�������������س������ي
وجم������������اه
ِ
ٍ
ِ
ٍ
����اظ�����ر
������ر ال�����ن� ِ
ف���������اأن���������تَ ي��������ا َم�����������������وليَ ف�������خ� ُ
م�����������ي�����������ا ُد َك الآت����������������ي ِب� ُ
������ر
�������ر غ�������ا ِم� ِ
�������ط�������� ْه� ٍ

ح�����ي�����در ع����اش����ور

َ
عشقك
أنحت
ُ

ً
َ
جدثك الطاهر
صالة عند

َ
أحدثك َ
دون��ا قول ،بكام لي�س له حدود ول يتوقف
�سا
يف مكان ول زمان ،و�سيئا ف�سيئا �سيفوح عطرك يف روحي
وذاتي ونف�سي ،عندها �سراك قلبي مبا مل يره من قبل،
ومل اره بعد ..كنت اردد بهدوء كلماتي عند عبوري بن
الرا�س واجل�سد ،وامللم دمعي اهزوجة حزن واأمل ،وينطق
ل�ساين "ال�سام على الدماء الزاكيات" ،انطقها بخوف
و�سمت حقيقة مل ا�سل اىل �سطوعها املقيم ،فاغم�س عيني
يف فتحات حرمك واب��داأ بال�سم وال�سمع ،جمن ّن ًا ا�ستعال
قلبي احلامل بروؤياك ،مهرولة روحي نحوك ،فياأتي ال�سوت
مدويا يف را�سي:
الن يكفيك جزع الدموع ،واأن��ت حتارب النيات اخلربة،
منذ زمن ل اذك��ره ،واخ�سى ان تت�سرب انت يف غفلة من
عيوين ..اقفل اذنيك بقفل الميان واختم عليه ب�ساة
عند مراب المام ،وا�سع على عينيك من تراب ال�سجود
حجابا ،ووا�سل امل�سر ،انت على و�سك خطوتن ،افتعل
ال�سر واحمل ازميل النتظار ،واأنحت ع�سقك �ساة يف
�سريحه كي تهزم النمام والكذاب ومن ل يخاف من قد�سية
املكان ول يهاب �سلطان الزمان الذي ترفرف راياته علنا
لبدء قيامة الن�سان ،كي يخلع ثوب الطغيان ..تذكرت
ان وجودي جاء باإ�سارة حولت ظلماتي اىل ب�سي�س نور
واأم��ل ،حن قالت يل زهرة العاملن :انك مرهون بكم من
النذورات ،اطع نف�سك و�سد الرحال اىل الغر�س العظيم،
أمن
وقف عند بابه وقل انك مبعوث من روؤيا اخلالدين ،وا ّ
مبا ي�سيبك فهو ق��درك املكتوب على اجلبن ..افقت من
روؤيتي اج ّ
رت اخلطى بقلب ملتهب بالع�سق ملولي ،فوقفت
عند بابه ان�سان لب�س ثوب التوبة ،و�سرح ب�سمت ال�سفاه
كلما خطر بالقلب من اأمنيات واأدمنت احل�سور والت�سجيل
عند �سيخ الأن�سار ،واخت�سرت يف ح�سرته كل �سيء ،الكام
وامل�ساعر ،والنا�س .!..فاأم�سكت بحلمي ،اأغمرتني �سعادة
العامل الآخر ،فاأيقنت ان يف حياتي الوجودية هناك حلما
يتحقق واآخر يتعرث واأنا باق على قيد النتظار.
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جراحعلىألسنةالصهيل
ٌ
إس���م���اع���ي���ل ال��ح��س��ي��ن��ي

�����رح� َ
������راج الأع������������ايل ����
�����ك ال�����ف�����ذُّ ������� ي�����ا ��������س�
َ
ج� ُ

���������اء ُي��� ْن�������س���ى
��اء ع����ن����دم����ا امل�
������ر امل������������������������� َ
ُي�������ذ ِك� ُ
ُ

وع�����ل�����ى ����س�����������������������������������د ِر َك ا������س�����ت�����ف� َ
����اق ه������ا ًل

��������اب راأ�� ُ���س��������������������� َ
��������ر �� َ��س��� ْم�������س���ا
ع����ن����دم����ا غ� َ
���ك احل� ُّ

����������������راح ،ك�������م �����س����ح����ك����تْ ف���ج����
ي�������ا ل������ه������ذي اجل�
ِ

����������������������������ر ًا وك������م اأغ���م�������س���تْ ع���ل���ي� َ
��ك ل���ت��� ْاأ����س���ى ؟!

ُ
��و���س��������������������������ك ال�����ك�����ونُ اأنْ ي���ت���ي���هَ ب����ه����ا ،ل������������
ُي

�ذاب اأح����� َّ��س���ا
������������������ك� ّ�ن َم�����ن ُي���ت���ق���ن ال��ع������������������������������������� َ

َ
�����ر
��اء اأ ّن�
������������ك الآن زه� ٌ
ي������ذك� ُ
�����ر امل����������������������������������������� ُ

����ن ال�����������س� َ
����وك يف امل���ف�����������������������������������از ِة َدر������س�����ا
ل�����ق� ّ

ُ
��ج ال�����ل�����ي�����ايل ،ت���ع���اىل
�����س����وك
����ه����م ����س��� ّي��������������������������������� َ
ْ

���ر�����س����ا
ح������اج������ز ًا ك�������ان ل ُي���ف������������������������������������������� ّو ُت َغ� ْ

ط����ف���� ُل� َ
���ك املُ�����������������������������و ِرقُ ا�����س����ت����ع����دَّ ل�������ه ،ح��ي������������

م�����ر ف���اأ����س���ا
وردة
������������������������ن ع���ل���ى ج��ي���������������������������������� ِ�د
ٍ
ّ

26

A h r a r w e e k l y

ٌ
����ان
ق�����رب�
ب����ش����رى م���ه���دي

مق َ
العراق
من ُع ِ
نخات ِ
تلوح َ
تلك امل َنارات
ُ
اط النَّجاة
ُفل َك ًا تهدي اإىل ِ�س َر ِ
ال�سماء
مت َتدّ نور ًا حتّى حدود َّ
َتر�سم املي َقات ال َفا�سل ما ب َ
ن له َفتي َو ال ِو َ�سال
�سطر َقا ِف َل ِة ِّ
ال�س َياء ..
اأُ َ ّ
ميم َ
ل ِأق َف على العتاب
لألوذ ُ
نحر ..
بط ِ
هر املَ َ
َو ُي�س َفك َدمعي ِع�س َق ًا
فاأكون ُقربا َن ًا على َمذ َبح الأ�سواق
ال�سماء
َو اأرى تق ّلب َقلبي يف َّ
اإلهي ..
اإلهي اأ ِرين ا ُ
أنظر اإليه
َو اأقرتب َو َج ًا ب ُك ّلي
قيد ال َف َناء
ُو ُجود ًا على ِ
ُ
هجرت َنف�سي
َخ َلعتُ اأناي
َوحن غاد َرتني ُروحي َو اأ َبتْ اأن ت�س َتقر
علمتُ اأنّه ال ِو َ�سال
حي َنها � ..سا َر َك َياين د َّكا
َو خ َّر قلبي َ�س ِع َقا
اأتاأذن يل َيا َمولي
فاإن مل ا ُأكن ا َ ً
أها لذلك َ ..فانتَ اأهل
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سيرة وأثر

بتوجيه ورعاية المرجعية العليا في النجف األشرف ...

افتتاح المدرسة المظفرية
على بركة اهلل ..تم إفتتاح المدرسة
المظفرية في النجف األشرف بعدما
أمر سماحة المرجع الديني األعلى آية
اهلل العظمى السيد علي الحسيني
السيستاني (حفظه اهلل تعالى)
بشراء مقبرة الفقيه الشيخ محمد
حسن المظفر وأخوته الشيخ محمد
حسين المظفر والشيخ محمد رضا
المظفر (رحمهم اهلل تعالى) من الورثة
الشرعيين بعد إهمالها ،وتحويلها إلى
مدرسة دينية من الطراز األول..
الشيخ محمد حسن المظفر

ويعد هذا املرشوع هو السادس بعد املدرسة العلوية الكربى
ومدرسة نجم األئمة ومدرسة العالمة البالغي ومدرسة
السيد الكشمريي ومدرسة الشيخ حسني احليل...
الشيخ حممد حسن املظفر ()137٥ -1301
حممد بن عبد اهلل املظ ّفر،
حممد حسن ابن الشيخ ّ
الشيخ ّ
وعرفت ُ
األرسة باسم جدّ ها األعىل مظ ّفر بن أمحد من قبيلة
ُ
حرب القحطانية املعروفة ،ولد يف الثاين عرش من صفر
1301ه بمدينة النجف األرشف.
درس املقدّ مات والسطوح واخل��ارج يف ح��وزة النجف
السيد أبو
األرشف ح ّتى نال درجة االجتهاد ،وبعد وفاة ّ
احلسن املوسوي اإلصفهاين عام 1365ه برز الشيخ املظ ّفر
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مرجع ًا من مراجع الشيعة.
من أساتذته :الشيخ فتح اهلل اإلصفهاين املعروف بشيخ
حممد كاظم اخلراساين املعروف باآلخوند،
الرشيعة ،الشيخ ّ
حممد حسني
حممد كاظم الطباطبائي اليزدي ،الشيخ ّ
السيد ّ
ّ
الغروي النائيني ،الشيخ عيل الشيخ باقر اجلواهري ،الشيخ
حممد املظ ّفر.
ضياء الدين العراقي ،أبوه الشيخ ّ
حممد
حممد حسني والشيخ ّ
من تالمذته ،أخ��واه الشيخ ّ
حممد رضا الظاملي ،الشيخ قاسم حميي الدين،
رضا ،الشيخ ّ
وغريهم
من أقوال العلامء فيه:
 �1ق��ال الشيخ جعفر آل حمبوبة(قدس رسه) يف مايض

النجف وحارضها( :من العلاء األب��رار واملجتهدين
أتم
األخيار ،مل يناقش يف ورعه وصالحه وللناس فيه ّ
الوثوق).
 �2ق��ال الشيخ عيل اخلاقاين(قدس رسه) يف شعراء
الغري( :عرفته معرفة ح ّقة ،واتّصلت بشخصه شأن
غريي ممّن ّاختذوا العلم صفة هلم ،فوجدته إنسان ًا ّ
فذ ًا
الطيبة واخلالل احلميدة).
قد حصل عىل كا ّفة الصفات ّ
حممد طاهر آل رايض(ق���دس رسه):
 �3ق��ال الشيخ ّ
(وكان شيخنا من مشايخ التدريس ،دقيق النظر ،عميق
التفكري والتحقيق ،حسن ُ
األسلوب يف التفهيم ).
كحالة يف معجم املؤ ّلفني( :فقيه ُأصويل،
 �4قال عمر ّ
جمتهد شاعر).
 �5قال خري اهلل الزركيل يف األعالم( :فقيه إمامي نجفي،
له شعر).
من مؤ ّلفاته :دالئل الصدق لنهج احلق ( 6جم ّلدات)،
اإلفصاح عن أحوال رجال الصحاح ،رجال الس ّنة يف
امليزان ،فضائل أمري املؤمنني(عليه السالم) ،وغريها
ُت ّ
األول
ويف(قدس رسه) يف الثالث والعرشين من ربيع ّ

1375ه بمستشفى الكرخ ببغداد بعد مرض عضال،
اخلاصة بالنجف األرشف.
ودفن يف مقربته
ُ
ّ
الشيخ حممد حسني املظفر ( 1312هـ – 1381هـ )
الشيخ حممد حسني ابن الشيخ حممد بن عبد اهلل بن حممد
بن أمحد بن مظفر النجفي ،ولد عام 1312ه� بمدينة
النجف األرشف .
تويف والده وهو صغري  ،فكفله أخوه األكرب الشيخ عبد
النبي وقام برتبيته أحسن قيام  ،فقرأ املقدمات ودرس
السطوح عىل أخيه األكرب الشيخ حممد حسن ثم ح�
درس بعض العلاء كاملريزا حسني النائيني والسيد أبو
احلسن األصفهاين  ،فبلغ درجة عالية يف الفقه واألصول
والتاريخ واألدب  ،وولع بالتأليف والتحقيق فطرق
األبواب الصعبة وأنتج آثارا جليلة  ،وقد ترأس رئاسة
املجمع العلمي ملنتدى النرش وكان لنشاطه أكرب األثر يف
نفوس أعضاء املجمع .
من أقوال العلامء يف حقه:
 -1قال عنه السيد جواد شرب يف كتابه “ أدب الطف “ :
(( أحد األعالم املرموقني بالعلم واألدب )) .
 -2قال عنه الزركيل يف كتابه “ األعالم “  (( :باحث ،
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عامل باألدب والتاريخ )) .
من مؤلفاته :حياة اإلمام الصادق عليه السالم  ،يف جزءين .
الشيعة واإلمامة ،الشيعة وسلسلة عصورها ،دعاء اإلمام
الصادق عليه السالم ،وغريها
وافته املنية يف اليوم الثالث والعرشين من شهر حمرم احلرام
من ع��ام 1381ه��� بالنجف األرشف  ،ودف��ن بمقربهتم
اخلاصة باألرسة إىل جنب أخيه األكرب الشيخ حممد حسن .
الشيخ حممد رضا املظفر ( )1384 – 1322
الشيخ حممد رضا ابن الشيخ حممد بن عبد اهلل بن حممد
بن أمحد بن مظفر النجفي ولد يف اخلامس من شعبان سنة
 1322ه� يف النجف األرشف يف أرسة علمية.
كان أبوه الشيخ حممد بن عبد اهلل من علاء عرصه ومراجع
التقليد ووالدته بنت العالمة عبد احلسني الطرحيي ومل يكتب
للشيخ املظفر أن يشاهد أباه فقد ولد بعد وفاة أبيه بخمسة
أشهر.
بدأ دراسته للعلوم اإلسالمية حتت إرشاف أخويه املحققني
يمر عليه زمن
الشيخ عبد النبي و الشيخ حممد حسن ومل ّ
أتم املراحل العالية يف األصول والفقه والفلسفة
طويل حتى ّ
عند أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األرشف.
ومل يقترص يف دراسته عىل العلوم الدينية بل انشغل أيضا يف
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الشيخ محمد رضا المظفر

غريها من العلوم كاحلساب واهلندسة واجلرب واهليئة وكتب
يف علم العروض كتابا بأسلوب جديد وهو يف احلادية
والعرشين من عمره.
وخطا يف الثقافة العرصية خطوات مشاهبة ففي تلك الفرتة
التي يندر فيها طرح الثقافة اجلديدة يف احلوزة العلمية يف
النجف األرشف فإن الشيخ املظفر كان ّ
ملا بمعامل الثقافة
العرصية وكان يسعى يف تعريف علاء احلوزة هبا.

سعى األستاذ املظفر با يملك من النظرة االنفتاحية يف
وتطور يف الربامج الدرسية للحوزة العلمية
إحداث جتديد
ّ
الشيعية وعرض كنوز املعارف املنطقية للشيعة بشكل منظم
وأصويل مبتعدا عا ليس له صلة قوية باملطالب.
وأخذ يفكر بتأسيس -مجعية منتدى النرش -يف احلوزة العلمية
يف النجف األرشف مستعينا بأخيه الشيخ حممد حسني املظفر
وسائر مفكري عرصه وبعد حتقق أهداف مجعية منتدى النرش
أنشأ يف سنة  1355ه� مدرسة عالية للعلوم الدينية هي كلية
الفقه وبعد مرور سنة عىل ذلك اعرتفت وزارة الثقافة يف
احلكومة العراقية هبا وعدهتا جامعة رسمية.
وكان ملدارس منتدى النرش عىل مدى عرشات السنني مقاطع
دراسية كام ييل:
 - 1دورة ابتدائية

 - 2دورة متوسطة (ثانوية)
 - 3دورة تأهيل للجامعة
ويعدّ تأسيس مكتبة عامة بجانب الصحن املطهر ألمري
املؤمنني عليه السالم أحد املنجزات املهمة إضافة إىل تأليفه
لكتب دراسية بأسلوب جديد كاملنطق و أصول الفقه وعقائد
اإلمامية وتعدّ هذه الكتب الثالثة جزءا من الربامج الدراسية
يف احلوزات العلمية ال سيا حوزة قم املقدسة.
حصل عىل اجازات اجتهاد من آية اهلل الشيخ حممد حسني
األصفهاين ،آية اهلل الشيخ حممد حسن املظفر ،وآية اهلل السيد
عبد اهلادي الشريازي
تويف آية اهلل الشيخ حممد رضا املظفر سنة  1384ه� عن 61
عاما ودفن يف وادي السالم يف النجف األرشف يف املقربة
اخلاصة بأرسته.
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الدعاوى الكيدية في قفص اإلتهام..

إحقاق باطل وإبطال حق وابتزاز لتحقيق
مكاسب غير مشروعة
األحرار /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

تضر به وبأمنه ،البعض
ْ
سادت في المجتمع العراقي باآلونة األخيرة ،الكثير من الظواهر السلبية التي ّ
منها تنتهي بمرور فترة زمنية وجيزة والبعض اآلخر تستمر وتأخذ حيزًا كبيرًا في المجتمع وبدورها
تتسبب بعدم استتباب األمن والضرر للكثير من العوائل العراقية بفقدان أحد أفرادها نتيجة لذلك،
ّ
ومن تلك الظواهر هي الدعاوى الكيدية والخبر الكاذب.
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النفوذ والمكانة االجتماعية تلعبان دورًا
بكسب الكيد لصالح المدعي!!

وي��ق��ص��د ب��ال��دع��وى ه��ي الوسيلة
القانونية التي يتوجه هبا الشخص
للقضاء من أجل احلصول عىل تقرير
حق له او محايته ،وهي حق الشخص
يف املطالبة أم��ام القضاء بكل ماله
او ما يكون واجب األداء عليه ،أما
ال��دع��وى الكيدية فهي ع��ب��ارة عن
إجراء قانوين يلجأ بمقتضاه الفرد اىل
خيصه
املحكمة للحصول عىل ما ال ّ
او حيمي نفسه او غريه بطريقة غري
مرشوعة او حياول تعطيل اإلجراءات
او دفع ال���ر عن نفسه بإدعاءات
كاذبة ال أساس هلا من الصحة هبدف
الضغط عىل اخلصم من أجل الصلح
او التنازل ،واستغالل حق الفرد يف
التقايض واإلمل��ام بالنظم والقواعد
الفقهية والقانونية يف توجيه االهتامات
الباطلة هبدف إحقاق باطل او إبطال
حق او االبتزاز مادي ًا لتحقيق بعض
املكاسب غري املرشوعة.
وتؤكد السلطة القضائية ّأهنا ملتزمة
بتطبيق القانون عىل أي مطلوب مع
اهن��ا متي ّقنة من ان ع��رشات اآلالف
من القضايا هي كيدية وغري حقيقية،
وبشكل عام فإن الدعاوى الكيدية
تعطل الكثري م��ن األم���ور وتشغل

املجتمع وال��ق��ض��اة ب��أم��ور اخ��رى
بعيدة عن احلقيقة والعدالة با يف
ذلك استهالك الوقت وامل��ال العام
واخلاص.
اآلونة االخرية ونظرا لسوء االوضاع
االمنية يف البالد بشكل عام انترشت
الدعاوى الكيدية التي ادت اىل وقوع
ال���ر عىل عدد كبري من املواطنني
الذين ال ذنب هلم يف قضية ما واهلدف
ايقاعهم ب��ال���ر اجلسمي وامل��ايل
واالخ��الق��ي ،ال��دع��وى الكيدية يف
بعض االحيان ختل بالرشف وسمعة
املدعي عليه نتيجة اهتام كاذب وباطل
معربا عن ضعف املدعي الديني وتدين
قيمه االخالقية واالنسانية.
ويف الكثري م��ن األح��ي��ان وحسب
م��ا ي��راه البعض ف��إن النفوذ وامل��ال
واملكانة االجتاعية تلعب دور ًا كبري ًا
يف كسب ال��دع��وة الكيدية لصالح
الشخص املدعي كيد ًا ،وإيقاع ال�ر
باملدعى عليه كيد ًا؛ نظر ًا لقلة نفوذه أو
صعوبة وضعه االقتصادي ومكانته
االجتاعية.
ّ
جملة (األح�����رار) قلبت صفحات
هذا املوضوع الذي تفاقم يف األونة
األخ��رية ،للوقوف عنده ومعرفة ما

جيري هبذا اخلصوص.
بداية ،رشعنا بالوقوف عنده حالة
امل��واط��ن أمح��د الفتالوي من سكنة
حمافظة كربالء والبالغ من العمر (20
عام ًا والذي قال« :تم إيداع والدي
البالغ من العمر ( 57سنة) يف السجن
منذ فرتة ما تقارب األربعة أشهر؛
نتيجة دعوى كيدية ُأقيمت ضدّ ه من
قبل شخص آخر ،والسبب ان لوالدي
مبلغ ًا مالي ًا يف ذمة الشخص املدعي
ّ
يتمكن من إيفاء ما بذمته،
كيد ًا ومل
ولكي يدفع عن نفسه ال���ر قدّ م
دع��وى كيدية ضد وال��دي بمحكمة
قضاء اهلندية يف نفس توقيت مطالبته
ب��إرج��اع ال��دي��ن ،إىل ح��د أنّ��ه اهتمه
باإلرهاب».
ويضيف الفتالوي« ،بفضل اهلل مل
تثبت أي ادل��ة قانونية ضد وال��دي،
وقد علم القضاء بانه بريء من مجيع
التهم التي ُنسبت إليه ك��ي��د ًا ،ويف
الوقت نفسه تم حتويل الدعوى إىل
حمكمة حتقيق حمافظة كربالء ونحن
اآلن ب��ص��دد اإلف����راج عنه حسب
الضوابط والقواعد القانونية التي
تستغرق بعض الوقت إلهنائها».
وعن سبب تأجيل احلكم القانوين من
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قبل قايض التحقيق ،يوضح الفتالوي
ّ
أجلت مرافعة احلكم
أن «املحكمة قد ّ
لعدة م��رات متتالية نتيجة غياب
املشتكي وعدم امتثاله أمامها ألسباب
خمتلفة».

الدعاوى الكيدية فعل
مح ّرم شرعًا وقانونيًا

فيا حت ّ��دث الناطق الرسمي باسم
رئ��اس��ة اس��ت��ئ��ن��اف حمكمة ك��رب��الء
االحتادية القايض حممد مريي جبار
ق��ائ� ً
ال :إن «ال��دع��اوى الكيدية هي
دع��اوى يلتجئ فيها املشتكي بذكر
واقعة غري حقيقية وغ��ري صحيحة
ُتنسب اىل متهم ب��ريء من ارتكابه
فع ً
ال حمرما قانون ًا او رشع ًا وبالتايل
فإن ما يصبو اليه املشتكي من إقامة
الدعوى هو اإلرضار باملشتكى عليه
(املتهم) بقضية ُتنسب إليه وهو مل يقم
أص ً
جيرمه الرشع
ال بإرتكاب أي فعل ّ
والقانون».
ويتابع حديثه ،أن «قانون العقوبات
النافذ رقم  111لسنة  1969يف باب
اإلخبار الكاذب وتضليل القضاء،
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ّ
نظم يف املواد  243و 244و  245و
 246فض ً
ال عن بعض املواد األخرى
فيا يتعلق بتضليل القضاء».
متييز الدعاوى الكيدية بطرائق خمتلفة
ويضيف م��ريي« ،ع��ىل م� ّ�ر السنني
وتزايد مثل ه��ذه احل��االت ،أصبح
بإمكان ُقضاة التحقيق متييز الدعوى
ال��ت��ي حي����اول امل��ش��ت��ك��ي اإلرضار

باملشكو منه بواسطة إقامة دعوى
كيدية واإللتجاء اىل إثبات الدعوى
زورا بااللتجاء إىل ش��ه��ادة ال��زور
يصورها للمحكمة عىل
واألدلة التي ّ
ّأهنا حقيقة ،ويف حالة إثبات املشكو
منه ذلك او انه معرفة القضاء إن ما
ُ
ِ
يقوم ب��ه املشتكي هو إخبار كاذب
منه إقامة دعوى ضد
فبإمكان املشكو ُ

على م ّر السنين وتزايد مثل هذه الحاالت ،أصبح بإمكان ُقضاة التحقيق
تمييز الدعوى التي يحاول المشتكي اإلضرار بالمشكو منه بواسطة إقامة
دعوى كيدية واإللتجاء الى إثبات الدعوى زورا بااللتجاء إلى شهادة الزور

املشتكي بالشكوى التي التجأ اليها
وقام بشكوى كيدية هبذا التاريخ ومل
يرتكب أي جريمة ومل يفعل أي فعل
ِ
عليه القانون ،وبالتايل ّ
فإن
يعاقب
الطرف املت�ّ ر من ذلك يلتجئ اىل
القضاء ويقدّ م دعوى ضد املشتكي
و ُيثبت شكواه ضد املشتكي الكيدي
بكافة وس��ائ��ل اإلث��ب��ات وبضمنها
والبينات الشخصية
البينات التحريرية ّ
ّ
ً
(الشهود)» ،مبينا أن «املحكمة يف هذه
احلالة ستتخذ اإلج��راءات القانونية
ض��دّ املشتكي ال��ك��ي��دي ومعاقبته
بعقوبات حمدّ دة وفق املادة القانونية
والقرارات الصادرة هبذا الشأن ،إذا
سبت ِ
إليه
ما كان الشخص ال��ذي ُن ْ
اجلريمة هي جناية يمكن أن ُيعاقب
املشتكي الكيدي بعقوبة اجلناية أو
إذا كانت جنحة يعاقب عليها القانون
بعقوبة اجلنح وهكذا».

اإللتزام بالضوابط القانونية

وعن تأجيل احلكم القانوين ببعض
الدعاوى التي يراها قضاة التحقيق
بأهنا كيدية من خ��الل التحقيق او
األدلة املتوافرةّ ،بني قائ ً
ال« :يف حال
تأجيل احلكم بالدعاوى الكيدية
ميزها قايض التحقيق أثناء فرتة
(التي ّ

التحقيق الزمنية او من خالل األدلة)
ففي ه��ذه احل��ال��ة ال��ت��ي استغرقت
سقف ًا زمني ًا ط��وي � ً
ال؛ فعىل املشكو
منه متابعة الشكوى بصورة دورية
ُ
وتقديمها بطلب اىل قضاة التحقيق
أسوة بالطلبات األخرى التي تقدّ م
هلم بشكل يومي مستمر أو تقديمها
ل��إدع��اء ال��ع��ام وم��ت��اب��ع��ة ش��ك��واه
ورب��ا هناك فقرات بقرار
أصولي ًاُ ،
السيد القايض املختص يطلب تنفيذه
من قبل الضابط كمفاحتة دائرة معينة
أو مفاحتة املطارات مث ً
ال او مفاحتة
جهة معينة ب��إرس��ال ك��ت��اب وه��ذا
يستغرق فرتة معينة ،أما الدعاوى
التي ُتنجز فلدينا بني فرتة وأخرى
إحصائية تقدّ م شهري ًا».

العقوبات تطال الشاهد
الكيدي

وبالنسبة للشاهد الكيدي فهو ليس
بعيد ًا عن العقوبات القانونية التي
ال تستثني أي شخص يشهد زور ًا
أو ق��ام بتضليل القضاة من خالل
القسم باليمني او غري ذلك كا نوه
عليه القايض حممد مريي جبار بقوله:
«بالنسبة لشاهد ال���زور فبإمكان
املحكمة أن تتحرك عليه با يتع ّلق

باليمني الكاذب أو تضليل القضاء
وحسب املواد القانونية ،تصل العقوبة
إىل احلبس والغرامة إو إحدامها».

القانون فوق النفوذ والمال

ونفى م��ريي ما ي��راه البعض اآلخر
ب��ان ال��ن��ف��وذ وامل��ك��ان��ة االجتاعية
يلعبان دور ًا كبري ًا بكسب الدعاوى
الكيدية وبإمكان أي شخص متمكن
باملجتمع تقديم دع��وى كيدية عىل
شخص ما وكسبها بسهولة ،مضيف ًا
أن «القضاء ال سلطان عليه بغري
القانون وبالتايل فإنه مستقل واحليادية
م��وج��ودة يف العمل القضائي ومن
غري املمكن ان يكون القايض قد باع
ّ
يتمكن أي
آخرته بدنيا غ��ريه ،فال
انه بموجب نفوذه أو مكانته
شخص ُ
االجتاعية أو حالته االقتصادية
امليسورة ْ
ودعه
أن جيلب شخص ًا و ُي ُ
السجن بدعوى هو بريء منها ،ويف
حمافظة كربالء املقدسة مل نشهد أية
حالة مماثلة ملثل هكذا حالة إطالق ًا».
تقديم الحق العام ضد
المشتكي الكيدي
ون��ح��ن ال ننفي (احل��دي��ث ال زال
ملريي) «بوجود دعاوى كيدية عديدة

35

A h r a r w e e k l y

ال يوجد هناك وصف قانوني لمسمى (دعوى كيدية) وإنما
يتحمله المشتكي
الوصف القانوني هو اإلخبار الكاذب والذي
ُ
بتقديمه دعوى أصولية اعتيادية

نظر ًا للرصاعات واألزمات بني طبقات
املجتمع املختلفة وكثرة حاالهتا ،ألنه ال
زال القضاء يعتمد عىل تدوين أقوال
املشتكي والبينات الشخصية التي
ُحي�ها أمام املحكمة والتي قد تكون
ممّن ليس لديه واع��ز ديني س��واء كان
من قبل املشتكي او الشاهد ان يلتجئ
بواسطة تدوين أقواله وبواسطة الشهود
الزور ان ُينسب غري احلقيقة كا ذكرت
ّ
يسطر
اىل شخص معني ،وال��ق��ايض
قراراته األولية حسب الدعوى ومن
خالهلا يتخذ القرارات القضائية وعىل
الطرف اآلخر ان ُيثبت براءته وعدم
ارتكابه لفعل خمالف قانون ًا وكذلك
ِ
لديه ايض ًا حق الدفاع وبإمكانه ان
يوكل ٍ
حماميا وبإمكانه ان حي� شهود
دفاع لنفي التهمة املنسوبة اليه وكافة
األدلة األخرى التي تثبت عدم ارتكابه
للجريمة ،وبعد اثبات ان الدعوى
كيدية تتخذ االج����راءات القانونية
ِ
بحقه ويتم توقيفه عىل الدعوى التي
دون أقوال املتهم
نسبها ملتهم بريء و ُت ّ
ٍ
مشتك ضد ُه ،ويف حالة
الربيء بصفة
عدم إقامة املتهم الربيء دعوى بإمكان
تطبقَ عىل املشتكي
املحكمة نفسها أن ّ
الكيدي قانون احلق العام».
على المجتمع التحلي بالثقافة
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الدينية والعامة
وجيب ان تكون هناك ضوابط وقرارات
صارمة للحد من الدعاوى الكيدية
التي ترهق القضاة واملجتمع فضال
عن االشخاص الربيئني وتتطلب وقتا
طويال الهنائها فان مجيع هذه االمور
تتعلق بالواعز الديني عىل حد وصف
القايض حممد مريي جبار الذي أضاف
ّ
أن «احلدّ من كثرة الدعاوى الكيدية هي
الواعز الديني ،فإن الشخص جيب أن
حييط نفسه عندما يقوم بتقديم شكواه
اىل القايض يعرف ان هذا سوف ُيقسم
اليمني عىل كتاب اهلل الكريم وبالتايل
ويدون أقوال
فان القايض يصدر قراره
ّ
الشهود الذين جيلبهم املشتكي وربا قد
َ
سوف
كسبهم مادي ًا باملال وهؤالء ايض ًا
ُيقسمون بكتاب اهلل الكريم ويستند
إليهم ق��ايض التحقيق قبل إطالقه
احلكم القانوين» ،مضيف ًا« ،كا جيب
ّ
يتحىل بالثقافة العامة
عىل الشخص ان
أيض ًا فض ً
ال عن الثقافة الدينية ومعرفته
بالعقوبات التي ربا سوف تواجهه يف
حالة اجتاهه إىل إقامة شكوى كيدية ،با
يف ذلك فان تطوير املجتمع من ناحية
الثقافة القانونية واملجتمعية رضوري
جد ًا فنالحظ مث ً
ال املجتمعات املتطورة
ال يوجد لدهيم دع��اوى كيدية> ألن
لدهيم التزاما بالضوابط والقوانني

ب��ال��درج��ة االوىل ،وجت���د ان تطبيق
القوانني لدهيم ص��ارم وح��اد وع��دم
خمالفتهم هلا ومن يتجاوزها يكون هناك
ارتكبه،
رادع قانوين يواجه اجلرم الذي
ُ
وبالتايل نحن نسعى دائ ًا إلشاعة الثقافة
القانونية يف املجتمع؛ للحدّ من ظواهر
الدعاوى الكيدية».
المشتكي يتحمل كافة

العقوبات إن كذب بأقواله..
وم��ن جهته حت���دّ ث امل��ح��ام��ي ط��ارق
اخلفاجي قائ ً
ال« :حقيقة ال يوجد هناك
وصف قانوين ملسمى (دعوى كيدية)
وإن��ا الوصف القانوين هو اإلخبار
يتحمله املشتكي
ال��ك��اذب وال���ذي
ُ
بتقديمه دعوى أصولية اعتيادية ،ومن
خالل جمريات التحقيق يثبت بشكل
�اس هلا من
قاطع بأنه الدعوى ال أس� َ
الصحة وحينا يثبت بحكم قضائي بأن
الدعوى ليس هلا أس��اس من القانون
وليست بواقعة حقيقية ففي هذه احلالة
تقيم املحكمة بشكل مبارشة دعوى
إخبار كاذب بحق املشتكي والقانون
لينال العقوبة املقررة عن اجلريمة التي
أخرب عنها بإخباره الكاذب».
الحكم القانوني على رجل
المحاماة

ويف معرض اجابته عن سؤالنا الذي
ي��ن��ص( :رب���ا تلعب حنكة رج��ال
املحاماة وخربهتم بالقانون بكسب
دعوة كيدية فكيف ستواجهون ذلك
الشخص املحامي ال��ذي سلك مثل
هذا السلوك)؟
يؤكد اخلفاجي« ،يف جمال املحاماة مل
حيصل حتى اليوم وعىل مستوى حمافظة
كربالء املقدسة أو سمعنا بأن هناك
ٍ
حماميا قد اشرتك بدعوى إخبار كاذب،
اما يف حال ثبوت اشرتاك املحامي فيعدّ
رشيك ًا يف ال��دع��وى وهنا ينال ذات
احلكم ال��ذي حتكم به املحكمة عىل
املخرب باإلخبار الكاذب».
اعتماد الصلح في الدعاوى
الكيدية

وزاد بالقول« ،عىل األعم األغلب يف
هكذا دعاوى يتم الصلح وال يستنفد
الطريق ال��ق��ان��وين إلث��ب��ات الدعوى
الكيدية او اإلخبار الكاذب ،فلهذا
نجد ما يشاع بأن هناك دعاوى كيدية
ولكن بالتطبيق العميل والواقعي يتم
الصلح وبالتايل عدم إمكانية إثبات
دع��وى اإلخ��ب��ار ال��ك��اذب يف أغلب
األحوال».
االلتزام بالمبادئ االسالمية
السامية
كا يبدي اخلفاجي وجهة نظره ،فيبني
أن «األدلة الالزمة التي يعتمدها قايض
تفرق بني الدعاوى
التحقيق هي التي ّ
الكيدية ع��ن غ��ريه��ا ،وك��ذل��ك جيب
ان يتحىل الشخص باجلانب الديني
واإلنساين وااللتزام باملبادئ اإلسالمية

والسنة النبوية التي أوصانا
السامية
ُ
النبي األكرم حممد (صىل اهلل عليه
هبا ّ
وآل��ه) للحد من الدعاوى الكيدية»،
عازي ًا ذلك إىل أن «املحاكم القانونية
ال تستقدم او تتخذ إجرا ًء بحقّ املتهم
منه إال بعد ان جتمع أدلة
او املشكو ُ
اإلث��ب��ات وه���ذا ه��و احل��ل الصائب
والقانوين ملنع انتشار حاالت اإلخبار
الكاذب أو الدعاوى الكيدية».
وم��ن خ��الل م��ا تقدم ع��ن ال��دع��اوى
الكيديةّ ،
فإن كل شخص قبل أن يقيم
دع��وة كيدية ض��د أي شخص آخر
بريء فيجب عليه أو ً
ال أن يضع نصب
عينيه االلتزام بقواعد الدين االسالمي
احلنيف ال��ذي ن��ص م��ن خ��الل عدة
آيات قرآنية وإحاديث نبوية بتجنب
الكذب وخداع اآلخرين ،كا جيب أن
يعلم املشتكي قبل إقامته لدعوة كيدية؛
ّ
بأن املال والنفوذ واملكانة االجتاعية
تسعفه ب��إي��داع شخص ب��ريء اىل
ال
ُ
السجن ،وان القانون سيطارده من
خ��الل احل��ق ال��ع��ام حتى ل��و امتنع
الشخص ال��ربيء ب��رد ال��دع��اوة ضد
الشخص صاحب الدعوى الكيدية.

37

A h r a r w e e k l y

مقاالت

المشترك بين

c
اإلمام الحسين والنبي موسى
نجني ِم َن ا ْل َق ْو ِم ّ
ين }
الظا ِل ِم َ
{ ّ
رب ّ

في بعض االحيان نقرأ في القرآن تفاصيل
لقصص تاريخية تخص االنبياء ولعل من
بين احد اثبات اعجاز القرآن هي هذه
االيات التي كان يتلوها النبي محمد
«صلى اهلل عليه واله» على المسلمين
حال نزولها ليثبت بان القرآن معجزة
وهو كالم اهلل عز وجل بحكم ذكر
هذه الوقائع التاريخية لالنبياء والرسل
التي حدثت قبل والدة النبي محمد بآالف
السنين فمن اين له أي النبي محمد
معرفتها لوال اهلل عز وجل  ،وكذلك
هنالك فوائد علمية تستنتج من هذه
اليات مثال طبيعة المجتمع البشري
كيف كان من حيث الظواهر االجتماعية
والعلمية والدينية وهكذا  ،ولكن بعد
علمنا بها هل انتهت علومها؟
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االمام احلسني عليه السالم مدرسة قرآنية حاله من القوم الظاملني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر
حال بقية االئمة عليهم السالم فله اسلوبه يف باهلل ،وذلك يدل عىل أن خوفه كان من القتل.
استنطاق اآليات القرآنية الثبات يشء او للتنبيه ويف تفسري الصايف يف تفسري كــالم اهلل الــوايف/
الفيض الكاشاين (ت  1090هـ)
عىل يشء وهكذا .
اآلية التي نحن بصدد الكتابة عنها هي َ }:ف َخ َر َج
} َق َ
ال َر ِّب َن ِّجنِى ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ِم ْن َها َخائِف ًا َي َ َ
الظ ِاملِنيَ { خ ّلصني
رت َّق ُب {
القمي يف حديثه
لنذكر بعضا من تفاسريها عىل ضوء ما ذكره منهم واحفظني من حلوقهم ّ
رب
املفرسون من مجهور املسلمني قاطبة
السابق قال يلتفت يمنة وي��رسة ويقول } ّ
نجني ِم َن ا ْل َق ْو ِم ّ
ومر نحو مدين
يف تفسري مفاتيح الغيب  ،التفسري الكبري /الرازي ّ
الظ ِاملِنيَ { قال ّ
وكان بينه وبني مدين مسرية ثالثة ا ّيام.
(ت  ٦0٦هـ)
أي خائف ًا عىل نفسه من آل فرعون ينتظر هل هنا البد لنا من توضيح ما قد يشتبه البعض فيه
يلحقه طلب فيؤخذ ،ثم التجأ إىل اهلل تعاىل لعلمه ان موسى عليه السالم خرج هاربا بعد ان قتل
بأنه ال ملجأ سواه فقالَ } :ر ّب َن ّجنِى ِم َن ْ ل َق ْو ِم شخصا والننا نؤمن ب��ان االنبياء معصومون
َّ
لظ ٰ� ِل ِمنيَ { وهذا يدل عىل أن قتله لذلك القبطي هنا ننقل لكم ه��ذه ال��رواي��ة بني االم��ام الرضا
مل يكن ذنب ًا ،وإ ّ
ال لكان هو الظامل هلم وما كانوا عليه السالم واملامون بخصوص ما اثريت من
الشبهات حول موسى عليه السالم
ظاملني له بسبب طلبهم إياه ليقتلوه قصاص ًا.
ويف تفسري التبيان اجلامع لعلوم القرآن /الطويس
(ت  4٦0هـ)
حكى اهلل تعاىل ان موسى ملا ان��ذره مؤمن آل
فرعون ،وأن ارشاف قومه ورؤساءهم قد ائتمروا
عىل قتله ،وأمره باخلروج من املدينة خرج (عليه
السالم) } خائف ًا يرتقب { أي يطلب ما يكون
ويتوقعه ،والرتقب طلب ما يكون من املعنى عىل
حفظه للعمل عليه ،ومثله التوقع وهو طلب ما
يقع من األمر متى يكون .وقال قتادة وخرج منها
خائف ًا من قتله النفس يرتقب الطلب .وقيل خرج
بغري زاد وكان ال يأكل اال حشاش الصحراء إىل
أن بلغ ماء مدين.
ويف تفسري امليزان يف تفسري القرآن /الطبطبائي
(ت  1401هـ)
وقوله } ق��ال رب نجني من القوم الظاملني {
حكاية ما دعا به موسى ربه ،وانه سأله أن خيلصه

يف تفسري القمي قال فلم يزل موسى عند فرعون
يف أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجال وكان ينكر
عليه ما يتكلم به موسى عليه السالم من التوحيد
هم به فخرج موسى من عنده ودخل املدينة
حتى َّ
فإذا رجالن يقتتالن أحدمها يقول بقول موسى
واآلخر يقول بقول فرعون فاستغاثه الذي من
شيعته فجاء موسى فوكز صاحب فرعون فقىض
عليه وتوارى يف املدينة .فلا كان الغد جاء آخر
فتشبث بذلك الرجل الذي يقول بقول موسى
َّ
فاستغاث بموسى فلا نظر صاحبه إىل موسى قال
له أتريد أن تقتلني كا قتلت نفس ًا باألمس؟ ّ
فخىل
عن صاحبه وهرب ،هذا ما يتداوله اكثر ك ّتاب
السري والتاريخ .
ولكن جاء يف العيون بإسناده إىل عيل بن حممد بن
اجلهم قال ح�ت جملس املأمون وعنده الرضا
بن رس��ول اهلل
عليه السالم فقال له املأمون يا َ
أليس من قولك إن األنبياء معصومون؟ قال بىل.
قال فأخربين عن قول اهلل } فوكزه موسى فقىض
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عليه قال هذا من عمل الشيطان { قال الرضا
عليه السالم إن موسى عليه السالم دخل مدينة
من مدائن فرعون عىل حني غفلة من أهلها
وذلك بني املغرب والعشاء فوجد فيها رجلني
يقتتالن هذا من شيعته وهذا من عدوه فقىض
عىل العدو بحكم اهلل تعاىل ذكره فوكزه فات،
قال هذا من عمل الشيطان يعني االقتتال الذي
وقع بني الرجلني ال ما فعله موسى عليه السالم
ّ
مضل مبني
عدو
من قتله } إنه { يعني الشيطان } ّ
{ .قال املأمون فا معنى قول موسى } رب أين
ظلمت نفيس فاغفر يل {؟ قال يقول وضعت
نفيس غري موضعها بدخول هذه املدينة فاغفر يل
أي اسرتين من أعدائك لئال يظفروا يب فيقتلوين
فغفر له إنه هو الغفور الرحيم .قال موسى رب
يل من القوة حتى قتلت رج ً
با أنعمت ع َّ
ال بوكزه
فلن أكون ظهري ًا للمجرمني بل أجاهدهم هبذه
القوة حتى ترىض .فأصبح موسى عليه السالم
يف املدينة خائف ًا يرتقب ف��إذا ال��ذي استنرصه
باألمس يسترصخه عىل آخر قال له موسى إنك
لغوي مبني قاتلت رج ً
ال باألمس وتقاتل هذا
ّ
اليوم ألؤ ّدبنك وأراد أن يبطش به فلا أراد أن
يبطش بالذي هو عدو هلا وهو من شيعته قال يا
موسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفس ًا باألمس؟
إن تريد إال أن تكون جبار ًا يف األرض وما تريد
أن تكون من املصلحني .قال املأمون جزاك اهلل
عن أنبيائه خري ًا يا أبا احلسن.
واما الرواية اخلاصة باحلسني عليه السالم وهو
يردد هذه االية فنص الرواية واحلكاية من(مقتل
اخلوارزمي  ،ج  1ص )189
يف تاريخ الطربي ج  ٦ص  190ما نصه :
«وخرج احلسني من املدينة متوجها نحو مكة ليلة
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األحد ليومني بقيا من رجب  ...ودخل مكة يوم
اجلمعة لثالث مضني من شعبان» .وهو األصح
كا ذكر العالمة األمني يف (لواعج األشجان) يف
حاشية صفحة .29
فلزم الطريق األعظم  ،فجعل يسري وهو يتلو
رت َّق ُب َ
هذه اآلية َ ( :ف َخ َر َج ِم ْنها خائِف ًا َي َ َ
قال َر ِّب
َن ِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظ ِاملِنيَ) ([ )21القصص :
 .]21فقال له ابن عمه مسلم بن عقيل  :يابن
رسول اهلل  ،لو عدلنا عن الطريق وسلكنا غري
اجلادة كا فعل عبد اهلل بن الزبري  ،كان عندي
خري رأي  ،فإين أخاف أن يلحقنا الطلب .فقال
له احلسني عليه السالم  :ال واهلل يابن عم ال
فارقت هذا الطريق أبدا  ،أو أنظر إىل أبيات مكة
 ،ويقيض اهلل يف ذلك ما حيب ويرىض.
وعملية املشاهبة واملرابطة بني اوض��اع النبي
موسى عليه السالم واوض��اع االم��ام احلسني
عليه السالم ج��اءت من خ��الل ق��راءة االم��ام
احلسني هلذه اآلية التي تدل عىل ان القوم ائتمروا
واتفقوا عىل قتل احلسني عليه السالم يف املدينة
املنورة وهم كفرعون ومجاعته الذين اتفقوا عىل
قتل النبي موسى عليه السالم فهرب ووصفت
حاله هذه اآلية  ،لذا فكر احلسني عليه السالم
برتك املدينة خوفا من الغدر وهو يردد نفس
اآلية التي تصف الوضع يف املدينة ووايل املدينة
كفرعون موسى  ،فالذي غدر ومل يؤازر احلسني
وهو بينهم هم اهل املدينة وهم الذين مل ياخذوا
بنصيحة احلسني عليه السالم بعدم مبايعة يزيد
النه فاسق اال اهنم اقتنعوا بذلك بعد استشهاد
احلسني عليه السالم وناهلم ما ناهلم يف وقعة
احلرة من قتل وانتهاك واغتصاب .

حسينيون
وحسبنا هذا الشرف الرفيع
طالب عباس الظاهر

حسينيون وحسبنا هذا الرشف الرفيع ،الذي ال يدانيه رشف آخر يف هذا
الوجود ،بالرغم من إغفال الكثريين إلفاضاته الروحانية؛ خاصة ممن
فتحت الدنيا هلم أبواهبا وأغرهتم ببهرجها اخلادع ،سوى من تطهر قلبه
باملحبة واإلخ��الص ،وحمّصت روحه بالصرب عىل االبتالءات ،وعاش
ّ
الوالء ألولياء اهلل تعاىل والرباءة من أعدائه ،بعيد ًا عن أهوائه الشخصية
ومطامعه الدنيوية ،وأعلنها رصخة مدوية بيقني راسخ يف هذا احلب الذي
تتزحزح اجلبال وال يزول« ،هيهات منا الذلة».
حسينيون وحسبنا هذا الرشف الرفيع ،ألن خيط ًا فاص ً
ال من النفاق بني
منهج احلسني عليه السالم اإلصالحي وبني من يدعي هبذا فحسب،
ورصاط دقيق ينبغي لنا عبوره ،ألن التويل يعني التربؤ بال�ورة كوهنا
وجهني حلقيقة واحدة ،ذلة العصيان ال جتمع من كرامة اإليان ،اخلري
ال جيتمع مع الرش ،ونفع الناس ال جيتمع مع أذاه��م وقتلهم وسلبهم
حقوقهم ،ألن حبني ال يمكن أن جيتمعا يف آن مع ًا يف قلب اإلنسان ،فأما
حب اهلل أو حب الشيطان ،وإن أية حماولة للقفز خارج إطار هذه احلقيقة،
ستقود إىل االنحراف ،وربا تؤدي إىل الضالل.
حسينيون وحسبنا هذا الرشف الرفيع الذي ال يدانيه رشف آخر يف هذا
فأي عمى أمر وأدهى من عمى
الوجود ،كونه بصائر ربانية وهدى ،وإال ّ
البصرية ،الذي ران عىل القلوب الغلف ألولئك القابعني يف جحور
األه��واء واملصالح الشخصية ،ويف حب مغانم الدنيا ونسيان عذاب
اآلخرة ،فيشغلهم هوى أنفسهم عن رؤيا احلق واحلقيقة يف مراعاة ما
أأمتنوا عليه من مصالح الرعية ،وهي واضحة للعيان كالشمس ،إال
إهنم ال يروهنا فيحسبون إهنم إنا حيسنون صنعا ،فلم يعودوا يستبينون
موطئ أقدامهم ،وقد أركستهم أهواؤهم إىل أسفل سافلني؛ فأصبحوا يف
طغياهنم يعمهون.
حسينيون وحسبنا هذا الرشف الرفيع الذي ال يدانيه رشف آخر يف هذا
الوجود ،وحسبنا وجاه ًة عند اهلل وأوليائه هذا االنتاء هبذا العشق احلسيني
املبارك ،فقد أيقظ فينا روح العدل والتسامح واإلخاء والرمحة ،لذا تظل
أروحنا قبل قلوبنا ضارعة إىل اهلل تعاىل ،فرتنوا إىل واسع رمحته ومغفرته
وهي تدعو :ربنا أرنا احلق حقا؛ فنتبعه وأرنا الباطل باط ً
ال؛ فنتجنبه ..
بحق كل من أحببت من أوليائك ،ونكا ً
ال بكل من أبغضت من أعدائهم
ممن ظلمهم وظلمنا.
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر

دور المرأة األسري

من منظور إسالمي
يطرح الشيخ (حسن الجواهري) في كتابه
ُ
(أوضاع المرأة المسلمة ودورها االجتماعي
متبنيات ّ
ركز
عدة ّ
من منظور إسالمي)ّ ،
فيها على مكانة المرأة المسلمة وما
تضطلع به من دور هام في مختلف مجاالت
الحياة ،وأبرزها (دورها األسري) ،مؤكدًا أن
يتبين فيها دورها
هناك وظائف خاصة لها ّ
وفق النظرة اإلسالمية ومنها:

أوهل��اّ :أهن��ا زوج��ة صاحلة ،يسكن إليها
ال��زوج حيث يكون اإلي��ان باهلل والعلم
الذي حتصل عليه نتيجة ندب اإلسالم إليه،
مها القائدان هلا ألن تكون زوجة صاحلة يف
بيت الزوجية يسكن إليها الزوح.
(ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْفس
قال اهلل تعاىلُ :
َو ِ
احدَ ة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها)
(األعراف.)189 :
َ
(و ِم ْن آ َياتِ ِه أ ْن َخ َلقَ َل ُكم
وقال سبحانهَ :
ِّم ْن َأ ُنف ِس ُك ْم َأزْ َواج ًا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
مح ًة) (الروم.)21 :
َب ْين َُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْ َ
ف��ال��ع��الق��ة ال��زوج��ي��ة ه��دف��ه��ا السكن
(االطمئنان) لكال الطرفنيّ ،
فكل طرف
جيد راحة وسعادة يف بيت الزوجية بسبب
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وجود اآلخ��ر ،فيجب أن تكون الزوجة
صاحلة تو ّفر السكن واالطمئنان للزوج
وتسعى لنرش السعادة واهل��دوء يف بيت
الزوجية ،فيرت ّقب منها أن تأيت ّ
بكل ما من
شأنه توفري هذه احلالة.
مميزات صالح امل��رأة ّأهنا ذات دين
ومن ّ
حتفظ الزوح إذا غاب عنها يف نفسها وماله،
وترسه إذا ح� عندها ،وتطيعه إذا أمرها.
ّ
فقد ورد يف معتربة صفوان بن حييى عن
أيب احلسن الرضا (عليه السالم) أنّه قال:
«ما أفاد عبد فائدة خري ًا من زوجة صاحلة،
رسته ،وإذا غاب عنها حفظته يف
إذا رآها ّ
نفسها وماله».
وورد يف معتربة بريد بن معاوية العجيل عن

اإلمام الباقر (عليه السالم) أنّه قال« :قال
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) قال اهلل
ّ
أردت أن أمجع للمسلم خري
وجل :إذا
عز
ُ
ّ
الدنيا وخري اآلخرة جعلت له قلب ًا خاشعاً
ولسان ًا ذاكر ًا وجسد ًا عىل البالء صابر ًا،
ترسه إذا نظر إليها وحتفظه
وزوجة مؤمنة ّ
إذا غاب عنها يف نفسها وماله».
وورد عن عبداهلل بن ميمون القدّ اح عن
اإلمام الصادق عن آبائه (عليهم السالم)
ق��ال« :ق��ال النبي (صىل اهلل عليه وآل��ه):
«ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم
�رسه إذا نظر
أفضل من زوج��ة مسلمة ت� ّ
إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب
عنها يف نفسها وماله».

وق��د ورد عن النوفيل عن السكوين عن
اإلمام الصادق (عليه السالم) قال :قال
رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل���ه)« :من
سعادة املرء الزوجة الصاحلة».
ثانيهاّ :أهنا ُأ ّم مر ّبية ،فمن مسؤوليات املرأة
حسب الرؤية اإلسالمية (القرآنية) ّأهنا ُأ ّم
مر ّبية ،تتب ّنى دور الرعاية والرتبية لألبناء،
املختص باملرأة ،وال يمكن أن
وهو الدور
ّ
يتناسب مع تركيبة الرجل وأدواره املك ّلف
هبا.
ويف اخلطاب القرآين حيث ّ
يؤكد عىل ِّبر
الوالدين من ناحية تربيتهم للولد ،قال
(و َق��ىض َر ُّب� َ
ال َت ْع ُبدُ وا إِ ّ
�ك َأ ّ
ال إِ َّي��ا ُه
تعاىلَ :
رب
َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن ِعندَ َك ا ْل ِك َ َ
ال َت ُقل َّ ُهل َا ُأ ّف َو َ
مها َف َ
مها َأ ْو ِك َ
ال ُ َ
َأ َحدُ ُ َ
ال
َت ْن َه ْر ُ َ
اخ ِف ْ
ض َ ُهل َا
مها َو ُقل َّ ُهل َا َق ْوال َك ِري ًا * َو ْ
َاح ُّ
مح ُه َا َك َا
الر ْ َ
مح ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َ ْ
َجن َ
الذ ِّل ِم َن َّ
اين َص ِغري ًا) (اإلرساء.)24 � 23 :
َر َّب َي ِ
رب الوالدين باإلحسان هلا له سبب ،وهو
ف ّ
الدور الرتبوي الذي يقومان به ،فاألب له
دور تربوي وكذا ُ
األ ّم ،وهذه اآلية ّ
تؤكد

عىل ال��دور الرتبوي بمعناه العام الذي
يشمل األب ُ
واأل ّم ،ولكن هناك نصوص ًا
قرآنية تتع ّلق بالدور الرتبوي ُ
لأل ّم ،ويتمثل
يف موردين:
األول :احلمل والرضاعة ،وهو عىل رأس
ّ
ُ
األدوار الرتبوية التي تضطلع به األ ّم ،فقد
اإلنس َ
ان
(و َو َّص ْينَا
جاء يف سورة لقان َ :
َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا َع َىل َو ْهن َو ِف َصال ُهُ
بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
ِيف َعا َم ْ ِ
ني َأ ِن ْ
اش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل ْاملَ ِص ُري)
(لقان. )14 :
}و َو َّص ْينَا ا ْ
ال َن��س� َ
�ان
وأيض ًا قوله تعاىلَ :
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْره ًا َو َو َض َع ْت ُه
بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسان ًا َ َ
�ص��ا ُل� ُ�ه َث � َ
ال ُث� َ
�ون َش ْهر ًا)
ُك� ْ�ره� ًا َو َ ْ
مح � ُل� ُ�ه َو ِف� َ
(االحقاف.)15 :
ُ
فاأل ّم تقوم بدور عظيم يف سنتني ونصف
السنة ،أ ّ
ال وهو احلمل والرضاعة.
الثاين :احلنان والرعاية (احلضانة) ،ويظهر
ه��ذا ال��دور من خ��الل جتربة ُأ ّم موسى،
احلب واحلنان الذي كان
فيظهر مستوى
ّ
ُ
يتد ّفق من قلب أ ّم موسى اجتاه ابنها ،قال
}و َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُأ ِّم
تعاىل يف سورة القصصَ :

ت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِق ِ
وسى َأ ْن َأ ْر ِض ِع ِ
يه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
يه
ُم َ
َ
َ
ال َ ْحتزَ ِين إِ َّنا َر ُّادو ُه إِ َل ْيكِ
ايف َو َ
َ
ِيف ا ْل َي ِّم َوال خت ِ
َو َج ِ
�ن ْ ُامل ْر َس ِلنيَ * َفا ْل َت َق َط ُه ُ
آل
اع ُلو ُه ِم� َ
ِف ْر َع ْو َن لِ َي ُك َ
ون َ ُهل ْم َعدُ ّو ًا َو َحزَ ن ًا إِ َّن ِف ْر َع ْو َن
مها َكا ُنوا َخ ِ
ني * َو َقا َل ِ
َو َها َم َ
ان َو ُجنُو َد ُ َ
اطئِ َ
ت
ا ْم َر َأ ُت ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َع ْني ِّيل َو َل َك َ
ال َت ْق ُت ُلو ُه
َع َسى َأن َين َف َعنَا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َل��د ًا َو ُه� ْ�م َ
ال
َيشْ ُع ُر َ
وسى َفا ِرغ ًا
ون * َو َأ ْص َب َح ُفؤَ ُاد ُأ ِّم ُم َ
َ
إِن َكا َد ْت َل ُت ْب ِدي بِ ِه َل ْو َ
ال أن َّر َب ْطنَا َع َىل َق ْلبِ َها
ألختِ ِه ُق ِّص ِ
لِت َُك َ
يه
ون ِم َن ْ ُامل ْؤ ِمنِنيَ * َو َقا َل ْت ْ
رص ْت بِ ِه َعن ُجنُب َو ُه ْم َ
ال َيشْ ُع ُر َ
ون *
َف َب ُ َ
َو َح َّر ْمنَا َع َل ْي ِه ْاملَ َر ِ
اض َع ِمن َق ْب ُل َف َقا َل ْت َه ْل
َأ ُد ُّل ُك ْم َع َىل َأ ْهلِ َب ْيت َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه
َن ِ
اص ُح َ
ون * َف َر َد ْد َنا ُه إِ َىل ُأ ِّم ِه َك ْي َت َق َّر َع ْين َُها
َو َ
ال َ ْحتزَ َن َولِت َْع َل َم َأ َّن َو ْعدَ اهللِ َح ٌّق َو َل ِك َّن
َأ ْك َث َر ُه ْم َ
ال َي ْع َل ُم َ
ون) (القصص.)13 - 7 :
فخوف ُأ ّم موسى وحزهنا يف بداية األمر ،
وقرة عينها يف هناية األمر ،تعبري بليغ عن
ّ
�ب واحلنان اللذين مها من ال��رشوط
احل� ّ
الرتبوية املهمة لرعاية الطفل.
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أسباب البالء!!

يتساءل الشيخ مقداد الربيعي يف كتابه (احلكمة من البالء
واملوقف منه) :ملاذا يبتلينا اهلل بالتكاليف أو ً
ال ،ويبلونا
باملحن والشدائد ثاني ًا؟
وهنا نتو ّقف عن أسباب البالء ،حيث ّ
يوضح املؤلف :يمكن
أن نحرص أسباب البالء � بمعنى االختبار أو املحن � باألمور
التالية:
األول :الذنوب ،كوهنا سبب ًا تكويني ًا لنزول املصيبة ،والغاية
اإلضافية من البالء ها هنا هي العذاب أو العقاب ،وكالمها
رمحة ،وهي الغاية القصوى.
الطيب ،أهل
ليميز اهلل تعاىل اخلبيث عن ّ
الثاين :االختبارّ ،
اجلنة وأهل النار ،والغاية من البالء هنا هي التمحيص،
حجة ،وهذا عني العدل
لكيال يكون للناس عىل اهلل تعاىل ّ
والرمحة.
ِ
ً
الثالث :التطهري والرمحة ،ليأت التائب طاهرا من الذنوب
يوم احلساب ،وهذا عني الرمحة ،فالغاية من البالء هنا هي:
حمو سيئات من تاب وآمن وعمل صاحل ًا وهذا عني الفضل
الرمحة.
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الرابع :رفع الدرجات ،ليزيد اهلل تعاىل الذين آمنوا واتقوا
درج��ات ،والغاية من ن��زول البالء هنا هي إفاضة اخلري
اخلاص؛ إذ هي متو ّقفة عىل وسائط الفيض توقف املعلول
عىل العلة.
ومن أرشف األمثلة عليه أن اهلل تعاىل � كا ورد يف النص
خري احلسني بني النرص والشهادة ،ومع أن مقامه
املعترب � ّ
عند اهلل تعاىل هو هو ،يف أعىل عليني ،بل أعىل من ذلك،
عىل الفرضني ،لكن ثمة خري ال ُيفاض عن اهلل تعاىل إال
بالشهادة..؛ من ذلك نيل شفاعته املتوقف عىل زيارة قربه
املقدّ س ،وغري ذلك من اخلري.
اخلامس :التنبيه من الغفلة والكرب وبعض الرذائل ،والغاية
من البالء هنا هي إرجاع اخللق إىل اهلل تعاىل؛ لينالوا قربه
ورمحته وفضله.
وقد ورد عن أمري املؤمنني (عليه السالم)( :إن البالء للظامل
أدب ،وللمؤمن امتحان ،ولألنبياء درجة ،ولألولياء كرامة»،
وهذا احلديث خري شاهد ألسباب البالء � بمعنى االختبار أو
املحنة � النازلة بحكمة اهلل تعاىل لبني آدم.

صدر حديثًا :العدد ()16
من مجلة دراسات علمية من النجف األشرف

فراس الكرباسي

صدر عن املدرسة العلمية (اآلخوند الصغرى) يف النجف األرشف العدد
السادس عرش من جملة (دراسات علمية) وهي جملة نصف سنوية تعنى بنرش كل
ما هيم طالب األبحاث العليا التخصصية يف احلوزة العلمية ،من الفقه ُ
واألصول
علمية) عن
والرجال واحلديث ونحوها وأعلنت هيئة حترير جملة (دراسات
ّ
القيمة،
صدور العدد السادس عرش
ّ
ويتضمن هذا العدد باإلضافة إىل األبحاث ّ
ثالثة مباحث فقهية حمققة للفقيه الكبري الشيخ أمحد آل كاشف الغطاء (رضوان
اهلل تعاىل عليه).
وكانت حمتويات هذا العدد عبارة عن كلمة هيئة التحرير وموضوع عن اشرتاط
الذكورة يف القايض للشيخ نزار آل سنبل القطيفي وموضوع بعنوان (حق
الزيداوي وبحث بعنوان (خروج
الشفعة عند زيادة الرشكاء) للشيخ رافد ّ
الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها) للشيخ حممد رضا الساعدي وموضوع
بعنوان (السرية العقالنية  -احللقة االوىل) للشيخ نجم ّ
الرتايب وموضوع
(بعنوان رجال اجلواهر  -احللقة الثانية) للشيخ عيل الغزي وبحث
بعنوان (شذرات فقهية) للفقيه الكبري الشيخ أمحد آل كاشف الغطاء
البعاج.
السيد عيل ّ
وحتقيق ّ

قبس من كتاب
ٌ
وضع العالمة الشيخ البهائي هباء الدين حممد بن احلسني بن
َ
عبد الصمد احلارثي اهلمداين (رضوان اهلل تعاىل عليه) املتوىف
سنة ( 1031ه�) كتاب ًا يف الواجبات واملستحبات يف عمل اليوم
والليلة أساه (مفتاح الفالح).
وقد رتّب البهائي كتابه عىل (ستة أبواب) ،وفيها تفصيل لكل
مستحب وواجب وفق ما ورد من روايات عن النبي األكرم
(صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم):
* (الباب األول) فيا يعمل ما بني طلوع الفجر إىل طلوع
الشمس.
* (الباب الثاين) فيا يعمل ما بني طلوع الشمس إىل الزوال.
* (الباب الثالث) فيا يعمل ما بني املغرب إىل وقت النوم.
* (الباب اخلامس) فيا يعمل ما بني وقت النوم إىل انتصاف

الليل.
* (الباب السادس) فيا يعمل ما بني انتصاف الليل إىل طلوع
الفجر.
وهذا هذا الكتاب ّ
حمط اهتام العلاء واملحققني ،حتى علق عليه
ٍ
بحواش تارة يف صورة تعليق وأخرى يف صورة
بعض األعالم
مناقشة ،وقد طرح املؤلف مسائل علمية وروايات ،ناقش يف
ال للنقاش ،منها مث ً
مواطن عدة ما يراه حم ً
ال تسبيحات الزهراء
التي تناوهلا بالتفصيل ،ومنها مث ً
ال ما تتطرق إليه يف عدة فصول
خمتلفة :آداب اللباس ،وآداب األكل والرشب ،آداب السواك،
طرق معرفة زوال الشمس ،وبعض األحكام يف الصلوات
اليومية وغريها ..كا تطرق إىل بعض املناسبات املختلفة أيض ًا.
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شهداؤنا

السعيد (علي هندي دائح الدعمي)...
الشهيد
روح
ِ
ِ
الى ِ

وس ِّجل عند اإلمام الحسين أول الشهداء
ُ
حيدر عاشور
توسم ساكنيها بأوسمة الشرف والعزة واالباء ؟ أم قدره الذي رسم النهاية بعد ان كان
كربالء من
أهي
ُ
َ
ُ
ويجتر احالمه يوم ضاع في متاهات الحياة بال الالمعنى ،ولم ّ
يحقق لذاته ولعائلته ما يحلم
غد
بال
يعيش
ّ
به كل أب ..لكن كربالء مدينته البيضاء كانت تعني له كل ش���يء بالفطرة ..فنس���ج بها احالمه وارتبط
بأرضها معتقدا بيقين ان المس���ار الحس���يني بمعناه الحقيقي ال يبدأ إال ف���ي مرحلة متأخرة من العمر ،
فالنضوج الحسيني توفيق من اهلل ال يناله أي انسان ّاال من كان له رصيد حسيني سابق يؤهله الن يكون
خادمًا ،وهذا يعني أنه قد حمل كفاءات «حب الحسين» ،وكان قادرًا على فك سر معرفته فيضمن غذاء
للنفس ،وأي غذاء .احساس عظيم حين تشعر ان اهلل قد فتح لك فتحًا مبينًا .فحب االمام الحسين ورضاه
ضرب من القداس���ة .وعندما يبلغ المرء هذه الدرجة ،فيكون عندئذ في مفترق الطرق ،عليه ان يختار ،إما
ٌ
الحياة او الشهادة.
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شعر» ع��يل ه��ن��دي» بانتصار باختياره
مر
طريق الشهادة يف سبيل من حيبّ ،
فع َ
قلبه باإليان وهلج لسانه بالشعر احلسيني
وصنع من مفرداته الشعبية املتوهجة باسم
الطف رصاصات حارقة يف صدور كل
تسول له نفسه بان يعتدي عىل زوار
من ّ
االم��ام احلسني(عليه السالم) وكربالء.
كانت الشهادة سمة عىل جبينه يدعو
اهلل كي يناهلا .والشعر احلسيني سالحه
الناطق الذي حارب به «الزيتونيني» لسنني
ط��وال .وم��ع��ارك االنتفاضة الشعبانية
سجلت له قيادة وبطولة فذة يف احلرص
الكربالئي واإلنسانية احلسينية التي ال
يتعمق هبا ا ّ
ال من عرف اإلم��ام احلسني
عليه ال��س��الم -ع��ن وع��ي ت��ام ويقنيمطلق .فاملوت واخلوف ليس هلا وجود يف
قلبه وهو يتنقل كالفراشة يصارع الظالم
العفلقي من أجل حرية وشعائر كربالء
التي حكم عليها باملوت لسنني طوال..
وح��ني ارشق���ت الشمس ع��ىل ال��ع��راق
وغ��ادره��ا ق��واد امل��وت واخل��وف وحترر
العراقيون من سجون الطغمة الصدامية..
ح ّلق «هندي» يف ساء مدينته املقدسة كأي
حر .فكربالء ارض جتني خرياهتا
طائر ّ
جترأ عليها
بحكمة وأرض قهرت كل من ّ
وحارهبا .غالبه ذلك الشعور مع إنه مل
يكن امر ًا سه ً
انضم اىل قادة
ال عليه حني
ّ
املرجعية الدينية العليا ،فللعمر حوبة لكنه
قاوم كل االقاويل واجتاز كل املعارضني
والتحق مع ركب قافلة العشق اخلدمي
احلسيني بقلب أسد كربالئي جسور .كان
يقول دائا  :ان رجال املرجعية الدينية أناس
يعول عليهم بعد عناء السلطات الدموية.
ّ
فأصبح خادما يف قسم حفظ النظام يف
العتبة احلسينية املقدسة ،وعنرصا مها
يف القوات املشرتكة املسؤولة عن محاية
العتبات املقدسة يف كربالء ،ورسع��ان
ما وجد نفسه جماهدا يف صفوف احلشد

الشعبي بعد ساعه نداء اجلهاد الكفائي.
هو ذا جوهر ومعدن االنسان املؤمن
البسيط ،يؤمن ايانا مطلقا بعقيدة املرجعية
الدينية العليا ،وهو ايان ال ّ
يقل انسانية
عن االيان العقالين للبرش العادي .محل
(عيل هندي) عبئا كبريا ومسؤولية جسيمة
وهي اخرتاق نريان العدو الداعيش التي
متطر ك��راه��ي��ة تكفريية إلي��ص��ال امل��ؤن
وال��دع��م اللوجستي للمجاهدين من
احلشد والقوات االمنية .بشجاعة وبسالة
وب��دون أي ت��ردد ن ّفذ االم��ر االخ��ري من
قبل قيادة لواء عيل االكرب «عليه السالم»
القتايل بالذهاب اىل سامراء إليصال املؤن
وال��دع��م اىل سواتر متقدمة يف تكريت
وبيجي وكل مكان يكون فيه لوائه او
معركة عصية االخرتاق كان خيرتقها مها
يكلفه االمر.
شقّ (هندي) االرض بعجالت سيارته
غري املدرعة وهب نفسه للموت او تنفيذ
االمر .فأبطال احلشد الشعبي والقوات
االخرى حمارصون وال سبيل وال طريق
للوصول اليهم ا ّ
ال باملجازفة واخ��رتاق
رصاص القناصني ،واألرايض امللغومة
بعبوات ناسفة وكائن املوت والسيارات
املفخخة .فالطريق خطر والشهادة حمتومة.
والن الكلمة رشف وتنفيذ االوام��ر أمر
مقدس ،اخ��رتق (هندي) كل حواجز
الرصاص والقذائف ليصل اىل ابطال
الفرقة الذهبية الذين استقبلوه كقائد
حمنك ومغامر رشس ال يشقّ له غبار.
وبتواضع شديد ر ّد عليهم وبطريقته
الشعبية الكربالئية:
 «أغايت» احذية اقدامكم وتراهبا الطاهرعىل رأيس انتم جماهدون ،ابطال العراق
واملرجعية.
هنا نقف لنكشف الطيبة الكربالئية،
فاحلقيقة ال يمكن صياغتها يف اللغة
وحدها فهي ان مل تتولد يف العقول فال

يمكن ان تتواجد يف االلفاظ  .ويف قرار
القلب ان االمام احلسني (عليه السالم)
يلقي بضوء الرمحة يف االنفس القريبة
ألنفاسه .فالعظيم ّ
يعظم من حوله ،فال
يشء جيعلنا عظاء غري أمل عظيم � وهو امل
ما زال ساريا يف كل عظيم.
وخيل اليه أنه وصل ذروة اخلدمة ممزوجة
ّ
بأمل ،وانه تارك االرض لريتقي مللكوت
ال��س��اء ،بعني اخل��ش��وع وع��ني الشعور
باملسؤولية .فكان يكرر عشقه االبدي
للشهادة وطواف جدثه يف حرمي احلسني
وأخيه
أيب الفضل العباس عليها السالم .فالعودة
اىل ك��رب��الء كانت مرهونة هب��ذا النذر
العظيم .ما اسعد املجاهدين الذين يرون
الشهادة مرحلة اىل حياة خملدة وطاهرة
وجميدة ،ان مثل هؤالء املقاتلني الصابرين
ال يمكن ان يروا احلياة االنسانية ا ّ
ال اهنا
يشء مقدس وعظيم.
مزهوا بنرصه بعد
رجع «هندي» من مهمته
ّ
فكاك عقدة ايصال املؤن للمقاتلني ،لكن
الغدر كان ينتظره عىل الطريق الفاصل
بني مدينتي تكريت والعوجة لينال منه
قناص غادر صباح يوم اجلمعة 7 / 11
 2014 /اليوم الذي تنتظره عائلته كي
يطفئوا شمعة جديدة من عمره الذي
يصادف ي��وم اجلمعة 1963 / 7 / 1
يا هلا من مصادفة عجيبة ان خيتاره اهلل اىل
ج��واره بنفس يوم مولده .اشعل شمعة
وأطفئ شمعة لتحلق روحه الطاهرة اىل
علياء الساء ..ليسجل يف سجالت اإلمام
احلسني عليه السالم أول شهداء لواء عيل
االكرب (عليه السالم) ،حم ّققا بذلك حلمه
االبدي ان يكون شهيدا تفتخر به مدينته
البيضاء كربالء املقدسة .وال يزال اهلندي
بروحه يتنقل بني حنايا كربالء بصوره
الناطقة وكأنه حي يرزق.
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من أقوال أهل البيت D

عن

النفاق

ان ُ ،
واإليان ِضدّ ِ
الن ُ
فك ّلا َّ
ُ
ُ
اإليان
قل
ِّفاق
بالرش َيع ِة إزدا َد الن ُ
باهللِ َّ
اإللتزام َّ
ِّفاق ،
وقل
ُ
ِ
كسي ٌة بنيَ اإلثن ِ
ص
ني  ،وال َّتخ ُّل ُ
فالعال َق ُة َع َّ
كون بال َّت ِ
عز َّ
ِم ُنه َي ُ
وجل ،
وبة ال َّن
صوح هللِ ّ
ِ
بالعبا َد ِة ِ
ب إىل اهللِ ِ
الق ِ
وقرا َء ِة ُ
قر ِ
رآن
ُث َّم ال َّت ُّ
فالعاقل ال َي��رىض لِ ِ
ُ
أن َي َ
نفسه ْ
كون
،
غد ًا يف الدَّ ِ
رك األسفلِ ِم َن ال ّنا ِر  ،ا ّلذي
رص َح ِ
ُ
ُ
القرآن
به
هو
مكان ا ُملنافقنيَ كا َّ
َ
َاف ِقنيَ ِيف الدَّ ر ِك ْ َ
الكريم  ( :إِ َّن ْ ُاملن ِ
األ ْس َفلِ
ْ
ُ
ِم َن ال َّنا ِر َو َل ْن َ ِ
ريا ) النِّساء :
جتدَ َ ُهل ْم َن ِص ً
.145
صىل ُ
اهلل عليه ِ
وجا َء َع ْن َر ِ
سول اهللِ ّ
وآله
يوم القيا َم ِة ذو
وس َّلم قو ُل ُه َ ( :جي��ي ُء َ
الوجه ِ
وآخر ِم ْن
ني دالِع ًا لِسا َن ُه يف َقفاه
َ
ُ
ِ
ِ
لتهبان نار ًا ح ّتى ُيل ِهبا َج َسدَ ُهُ ،ث َّم
ُقدّ امه َي
ُ
يقال هذا ا ّلذي َ
وجه ِ
ني
كان يف الدّ نيا ذا َ
َ
ولِسا َن ِ
يوم القيا َم ِة) [ .
عر ُف
بذلك َ
ني ُي َ
وسائل الشّ ُ
الباب
يعة ،ا ُملج َّلدُ الثّامن،
ُ
أبواب ِ
الع َ
ِ
رشة ،حديث ]5
ِ ،143م ْن
ادق ِ
الص ِ
الم،
الس ُ
وجا َء َع ِن اإلما ِم ّ
عليه َّ
َ
�ي ا ُمل ْس ِل ِمني بِ� َ�و ْج� َ�ه� ْ ِ
�ني
ق��الَ « :م ْ
��ن َل� ِ�ق� َ
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ني َجا َء َي ْو َم ِ
الق َيا َم ِة َو َل ُه لِ َسا َن ِ
َولِ َسا َن ْ ِ
ان
ُ
أصول الكايف ،املج َّلدُ الثّاين،
ِم ْن َنا ٍر» [
ِ
باب ذي ال ّلسانني،
كتاب
اإليان والكف ِر ُ
ُ
ح ]1
ِ
الم):
وجا َء َع ِن اإلما ِم الباق ِر
الس ُ
(عليه ّ
ُ
جه ِ
ئس العبدُ عبدٌ
ني وذا
يكون ذا َو َ
« َلبِ َ
ويأكله غائب ًا،
لِساننيُ ،يطري أخا ُه شاهد ًا
ُ
إن ُأ ِ
يل َ
وإن إب ُت ِ َ
عط َي حسدَ ُهْ ،
ْ
خذ َل ُه « [
الكايف ]343 :2
ج��ا َء يف « ِ
ِ
عادات « َّ
يخ
الس
للش ِ
جام ِع َّ
ال َّنراقي :
( الن ُ
والع َلن ،
�رس َ
ِّفاق وه� َ�و خمال َف ُة ال�ِّ ِّ
الط ِ
ِ
اإليان أو يف ّ
واء َ
اعات أو
كان يف
َس ٌ
عارش ِ
يف ا ُمل َ
مع ال ّن ِ
قصدَ
اس ،
وسواء َ
ٌ
ات َ
ِ
ِ
اجلاه وامل� ِ
�ال أم ال  .وعىل هذا
به ط َل َب
الر ِ
ياء ُمطلق ًا ْ ،
ص
فهو َ
وإن ُخ َّ
َ
أع ُّم ِم َن ِّ
ِ
القلب وال ّل ِ
ِ
سان أو بمخال َف ِة
خالفة
بِ ُم
الظاه ِر وال��ب� ِ
ّ
�ن يف ُمعام َل ِة ال ّن ِ
�اط� ِ
اس
موم ُ
صوص
وخ
ٌ
ومصاح َبتِهم  ،ف َبين َُها ُع ٌ
ُ
ِ
ٍ
ِم ْن وجه وعىل ال َّتقادي ِر  ،إن َ
كان باع ُث ُه
ُ
قو ِة َ
الغ َض ِ
ب ِم ْن
اجل ُ
بن َ
فهو ِم ْن َرذائ��لِ َّ

اعداد :ليث النصراوي

ب ال َّت ِ
وإن َ
جانِ ِ
فريط ْ ،
كان باع ُث ُه ط َل ُب
ِ
ِ
فهو ِم ْن رذائِ ِلها ِم ْن جانِ ِ
اإلفراط
ب
اجلاه َ
كان َ
منشأ َحتصيلِ ٍ
وإن َ
ْ
فهو
مال أو َم ْن ٍ
كح َ
الش ِ
قو ِة َّ
ريب يف أ َّن ُه
هوة  .وال َ
ِم ْن َردا َء ِة َّ
الع ِ
ظيمة  ،و َقد تعاضدَ ِ
ِ
ت
ِم َن ا ُمل
هلكات َ
واألخبار عىل َذ ِّم ِه ).
اآليات
ُ
ُ
ثم َ
قال :
َّ
فاق  -بعدَ كف ِر النِّفاقِ
أنواع ال ّن ِ
( َ
وأشدُّ
ِ
 ُني ولِسا َن ِ
وجه ِ
ني ْ ،
بأن
الرجلِ ذا َ
كون َّ
املسلم يف ُحضو ِر ِه و ُيظ ِه َر
يمدَ َح أخا ُه
َ
املحب َة وال َّنصيح َة  ،و َي ُذ َّم ُه يف غيبتِ ِه
ُله
َّ
والسعا َي ِة إىل الظاملني
بالس ِّب
ِّ
ويؤذ َي ُه َّ
وإتالف ِ
ِ
ِ
ِ
ري َ
ماله وغ ِ
ذلك
عرض ِه
وهتك
يرتد َد بنيَ ُم ِ
ني ويتك َّل َم ُ
تعاد َي ْ ِ
ْ ،
لك ِّل
وبأن َّ
واحد بكال ٍم ِ
ٍ
ٍ
وحي ِّس َن ُ
يواف ُق ُه َ ُ ،
واحد
لك ِّل
صاح ِ
ِ
عليه ِم َن ا ُمل ِ
هو ِ
به
مع
عاداة َ
ِم ُنها ما َ
ٍ
مدح ُه عىل َ
واحد
ذلك  ،أو َي ِعدَ ُك َّل
و َي َ
ٍ
ينرص ُه  ،أو َي َ
واحد
كالم ُك ِّل
ِم ُنها أ َّن ُه ُ
نقل َ
رش ِم َن ال َّن ِ
إىل اآلخ ِر  .وهذا َ ُّ
ميمة ا ّلتي
ِه َي ال َن ْق ُل ِم ْن ِ
ُ
أحد اجلانِ َب ِ
وباجلم َل ِة :
ني .
ِ
هو بِ
ذموم ُحم َّر ٌم) .
جميع
ِ
أقسامه َم ٌ
َ

تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

د .محمد حسين الصغير

 � 2وحين��ا يريد الق��رآن أن يعطي القوة غري
املح��دودة يف تفصيالت األبع��اد اهلائلة غري
��م بِ َر ِّب
املحس��وبة فإن��ه يق��ول َ ( :ف��ال ُأ ْق ِس ُ
ب إِ َّن��ا َل َق ِ
��اد ُر َ
املَ َش��ا ِر ِق َواملَ َغ��ا ِر ِ
ون () )40
املعارج  .40 /فالشمولية هبذا القسم العظيم
متت��د لتتس��ع ملش��ارق األرض ومغارهب��ا ،
ومشارق القمر ومغاربه  ،ومشارق الشمس
ومغارهبا  ،ومش��ارق الكواك��ب ومغارهبا ،
ومش��ارق النج��وم ومغارهب��ا  ،وكلا يمكن
تصوره يف الوجدان مما له مش��ارق ومغارب
يف كل األف��الك مم��ا يقتيض عاملي��ة التصوير
للعوامل كافة يف أبعادها احلسابية
الت��ي ال يتحق��ق حرصه��ا وال ختمينه��ا
مس��افات ومساحات وأبعاد ًا .فإذا علمنا أن
أقرب نجم منا يبعد حوايل (  ) 41.8مليون
مليون كيلومرت عن الش��مس  ،فا هو رأيك
يف أبع��د نجم عن��ا  ،وكيف يت��م رصد ذلك
زمني ًا وحس��ابي ًا ورياضي ًا  ،لذلك عمدوا إىل
قياس ذلك بالس��نوات الضوئية  ،واملراد هبا
ما يقطعه الضوء يف الس��نة  ،ف��إذا عرفت أن

رسعة الضوء هي (  ) 300ألف كيلومرت يف
الثانية  ،كانت رسعته يف الس��نة ( ) 9.460
مليون مليون كيلومرت .وهي السنة الضوئية.
 � 3وحينا يريد القرآن منك أن تتأمل بعض
الظواهر الكونية يف الرعد والربق والظلات
واألم��واج والرساب وااللت��اع يف املفاوز ،
تندفع يف ظالله العجيبة وأنت أكثر إندهاش ًا
مما ت��رى  ،وأن��ت أكثر إبتهاج�� ًا فيا تتوصل
إليه من املش��اهد العاملية املجردة عن الطالء
والتزوي��ق ب��ل ه��ي حقائ��ق هائل��ة مدركة
باحلس والوجدان دون حاجة إىل إس��تدالل
أو برهان أو شواهد قال تعا ٰىل َ ( :أ ْو َك َص ِّي ٍ
ب
الس َ��ا ِء ِف ِ
يه ُظ ُل َا ٌت َو َر ْعدٌ َو َب ْر ٌق َجي َْع ُل َ
ون
ِّم َن َّ
َ
الص َو ِ
اع ِ
��ق َح َذ َر
��م ِيف آ َذ ِاهنِ��م ِّم َ
��ن َّ
أ َصابِ َع ُه ْ
ت َو ُ
اهلل ُ ِ
��و ِ
ي��ن (َ )19ي َ
��ك ُاد
حم ٌي��ط بِا ْل َك ِاف ِر َ
املَ ْ
رب ُق َ ْخي َط ُف َأ ْب َص َار ُه ْم ُك َّل َا َأ َضا َء َ ُهلم َّم َش ْوا
ا ْل َ ْ
��م َق ُاموا َو َل ْو َش��ا َء ُ
ِف ِ
اهلل
ي��ه َوإِ َذا َأ ْظ َل َ
��م َع َل ْي ِه ْ
��م ِع ِه ْم َو َأ ْب َصا ِر ِه ْم إِ َّن َ
اهلل َع َ ٰ
ىل ُك ِّل
َل َذ َه َب بِ َس ْ
َ ْ
يش ٍء َق ِد ٌير ( ) )20البقرة .20 � 19 /
وه��ذا املث��ل القرآين  ،وهو يف س��ياق التعبري

عن حرية املنافقني  ،يس��تقطب إس��تعال ما
هو شائع ومعروف يف بقاع األرض املختلفة
وآف��اق الس��اء  ،مم��ا يفهم��ه أه��ل املعمورة
 ،ويرتص��دون خماوف��ه وأهوال��ه  ،فاملث��ل
غن��ي بضام��ة التصوير
هن��ا عامل��ي الداللة ٌّ
 ،ورع��ب األض��واء الكاش��فة والغامضة ،
واالهن��ار االنصب��ايب للمط��ر تدفعه ظلات
عاصف��ة بأصوات الرع��د  ،وأمواج الربق ،
وعص��ف الرياح  ،وظلمة املناخ  ،فانحجب
الضي��اء وتالش��ى األم��ان حت��ى بالغ��وا يف
إدخال أصابعهم يف آذاهنم نتيجة الصطكاك
الصواعق بأجرام السحاب  ،وما حيدثه ذلك
من هزات وأصوات  ،واهلل حميط هبم من كل
جان��ب إحاطة حتىص عليه��م كل يشء فوق
حقيق��ة االحاطة الزماني��ة واملكانية والكتلة
ورسع��ة الض��وء  ،فأين يذهب��ون ؟ والربق
يأخ��ذ بأبصاره��م  ،ويس��تلب نورها كلمح
الب��رص  ،وهم يف ح��رية وت��ردد ال يملكون
م��ن األمر ش��يئ ًا .هذا املن��اخ املتالطم عاملي
املصداق واملفهوم  ،إنساين الفهم والتصور.
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مشاركات

ُ
الصورة

التي ال ترحم في المجتمع
خ�������������ال�������������د ال���������ن���������ج���������ار
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ْ
كرثت يف الآونة الخرة حالت الرتمل والطاق يف اأغلب البلدان العربية ب�سبب التخبط الذي
ح�سل باحلروب الهلية والنزعات الطائفية والقتال فيما بينهم فعلينا كمجتمع م�سلم اللتزام
بالتوعية املجتمعية لأننا بحاجة اىل برامج تثقيفية لتوعية النا�س بهدف تغير النظرة ال�سلبية
ي�سحح تلك
جتاه الرامل واملطلقات فعلى الإعام املوؤثر يف ت�سكيل القيم وال�سلوك والتوجهات اأن ّ
ال�سورة التي تبدو ظاملة لاأرامل واملطلقات من الن�ساء فقد ي�سورهن بع�س النا�س باأنهن عاجزات
�سلبيات تابعات للرجل اأنانيات ل يردن الكفاح من اأجل ابنائهن اأو مت�سيبات اأخاقيا والعياذ باهلل
ي�سعن فقط لتحقيق نزواتهم فهذه النظرة العدوانية غر املن�سفة لاأرامل واملطلقات
علينا اجياد مناخ يأخذ بنظر االعتبار ما تؤديه املرأة ليس فقط اىل حل مضاعفات أزمة الرتمل والطالق وإنا
نؤدي اىل اجياد حياة بعيدة عن االعتداء عليهن بالشارع أو يف العمل وبدال من ان تكون عالة ومشكلة مزمنة أو
مهمشة يف جمتمع متثل فيه اكثر من نصفه تكون عامال فعاال يف بنائه ويف ذات الوقت كي ال يشعرن بأهنن حمط
عطف للمجتمع فعلينا ان نعاملهن باعتبارهن رشيكات ضمن افراد املجتمع ،ألن الطالق ليس هناية العامل فهذا
قبل كل يشء قدر كتبه اهلل عىل اجلبني قبل أن نخلق ومل تعد تفيد احلرسة وال الندم  .يكون ذلك دافعا لنا أكثر
الختيار الزوج املناسب واالهتام به والصرب عليه كا يمكن أن يكون ذلك ابتالء من اهلل لنا الن اهلل إذا أحب
عبدا ابتاله وأنزل عليه املصائب كي خيترب صربه وإيانه وحيط عنه من ذنوبه وإذا كنت ال تزال عىل الشاطئ ويف
فتذكر اهلل ألن ابغض االعال عند اهلل هو الطالق ّ
طريقك للطالق ّ
ففكر جيدا قبل أن تقدم عىل هذا القرار
اخلطري وضع يف اعتبارك كل السلبيات مقابل اإلجيابيات لتكسب رضا اهلل وتنال خري الدارين يف الدنيا نعمة
زرعك ويف اآلخرة اجلنة وقطوفها الن احلياة مدرسة عظيمة نتعلم منها وفيها كل يشء منذ أن نولد ونأخذ أول
أنفاسنا خارج رحم أمهاتنا حيث تبدأ رحلتنا مع احلياة وتبدأ رسالتنا التي نؤدهيا فاحلياة با فيها من حلو ومر ما
هي إال سفينة عبور يميض هبا العمر وعلينا ان نستغلها جيدا كي ال تضعنا عىل اهلامش.
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أسرة ومجتمع

بعد ازدها ِر مشاريع بناء المنشآت التربو َّية االسرية في المجتمع...
َ

ْ
حققت االسرة والمدرسة
هل
ِ
بيئة تربوية صالحة...؟
ازدهر العراق مب�ساريع تربوية
َ
واأ�سرية كبرة� ،سكّلت عاما مهما
يف بناء بيئة تربوية �ساحلة
للمجتمع بعد اندماجها بنوع
من التعاون اأو ال�سراكة ما بن
ال�سرة واملدر�سة من اأجل جيل
متعلم .وال�سراكة تختلف عن
امل�ساركة ،فامل�سارك رمبا كان طرفا
قليل ال�سهام ،بينما ال�سريك هو
طرف كامل امل�سوؤولية .وال�سراكة
لي�ست �سلوكا اأو حدثا ،بل عملية
متوا�سلة م�ستمرة وجزء ا�سا�س
من خطة املدر�سة الدرا�سية.
وال�سراكة والتعاون يعنيان
حر�س الآباء على معرفة ما يدور
يف املدر�سة لزيادة قدرتهم على
م�ساعدة اأبنائهم
من هذا املنطلق طرحت جملة «االحرار» من خالل تقريرها
االسبوعي االرسي سؤاهلا عن هذا التعاون والرشاكة بني
املدرسة واألرسة هل ح ّققا بيئة تربوية صاحلة...؟ فكانت
اآلراء خمتلفة يف هذا املجال.
قال الكاتب والصحفي (وليد خالد الزيدي) :الرتبويون يف
اجتاعية ُت ُ
بوضوح عدم إمكانية هنوض أية أمة
درك
بلدنا فئة
ٍ
َّ
تطور أي شعب ,وال تقدّ م أي جمتمع ,من دون ْ
أن يويل
وال ّ
أف��راده اهتام ًا خاص ًا بالرتبية وتنمية النشء اجلديد تنمية
صاحلة ,وهم يعلمون علم اليقني َّ
ان الدول املتقدمة مل حتقق ما
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حققته إال حينا أولت الرتبية اهتام ًا كبري ًا ,فهي قبل ْ
أن تنادي
بمبادئ احلرية والعدالة وحقوق اإلنسان يف جمتمعاهتا ,هيأت
الكوادر املتخصصة ,ورصدت امليزانيات الضخمة ,ووفرت
اإلمكانات اهلائلة لكي تدرك مستويات رفيعة من إنجازات
حقل الرتبية ,ومن بعده التعليم ,وتيقنت َّ
أن ال حرية وال عدالة
وال حقوق إنسان من دون تربية ,ونحن ترانا يف هذا املوقع
نؤكد با ال يقبل الشك أنه ال يمكن احلفاظ عىل مكتسبات
ٍ
ٍ
مدرك لطبيعة احلياة
متعلم وا ٍع
شعب
كل جمتمع من دون
ٍ
التي يعيشها لكي يرتقي مكانة مهمة بني جمتمعات األرض.

د .ذوقان عبيدات

بناء األسرة وفق هندسة االئمة  Dاوال
وتقول الكاتبة الصحفية (زينب صاحب) متثّل العائلة
املحور األسايس والركن القويم يف املجتمع اإلنساين ،وتعد
هي املكون االجتاعي الصلد يف قلب األمة ،واجلزء األهم
من األج��زاء التي ي��رتاص هبا جسم املجتمع الطبيعي ،لذا
يكون ثباهتا وقوامها من ثبات وقوام املجتمع الكبري وكذلك
العكس .ومن جانب آخر غدا اجلهل مسيطرا عىل بنيتها
فأصبح ينهش جسدها من الداخل فتاهت يف أتون الغزو
املعومل الشامل حيث أضحت ال ت��دري ماهلا وم��ا عليها،
الترصف واهنارت
وكانت نتيجة ذلك أن فقدت قدرهتا عىل
ّ
إزاء الضغوط اخلارجية بعد أن تفككت مقاومتها الداخلية.
من هنا أصبحت األرسة املعارصة يف خضم هذه التغيريات
واألع��اص��ري ال تستطيع اداء وظيفتها بالشكل الالئق ،إذ
فقدت عنارصها الداخلية التي جتعلها متاسكة وقوية .هذا
التغيري الثقايف والفكري الذي هبت رياحه التغريبية بقوة عىل
القيم واملعايري االجتاعية والدينية جيعلنا نقف قليال من اجل
استيعاب الصدمة الثقافية واالجتاعية التي أصابت األرسة
واملجتمع ،عرب اسرتجاع العنارص املعنوية والذاتية التي حتافظ
عىل الوجود املادي واخلارجي هلذا الكيان املحوري .لذلك
البد من الرجوع إىل معايرينا األصلية والتمسك هبا كإطار
أساس نرجع إليه يف احلكم والتقييم ،وهذه األطر هي القرآن
وسنة رسول اهلل وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني
الكريم ُ
والعقل الفطري السليم.

االهتمام المدرسي واألسري بمواهب االبناء
أ ّما االديبة والكاتبة (عالية طالب) تقول :كم من املواهب
االدبية والعلمية تم اكتشافها من امل��دارس ،ومتت تنميتها
وتغذيتها ورعايتها من ذلك احلرم الرتبوي املقدّ س؟ وكم
بمدرس اللغة العربية الذي هو غالبا
استمرت عالقة املبدعني
ّ
اول املكتشفني للمواهب األدبية..؟ وكم اكتشف مدرس
الرياضيات الطاقات العلمية املتميزة والتي اصبحت ذات
شأن الحقا بفضل االهتام امل��دريس واألرسي هبا  .اليوم
وبفضل مغريات التكنولوجيا احلديثة والفضائيات ذات

ّ
تضخ بكثافة مرعبة
املسابقات املختلفة وثقافة التسلية التي
للعقول الشابةّ ،
فإن انشغاالت االهتام بالثقافة واملطالعة
واقتناء الكتب وزيارة املعارض الفنية والنحتية والتشكيلية
باتت امرا ال يشغل ال بال االرسة وال الشباب وهو ما يؤ ّثر
سلبا يف ترصني الذائقة التعبريية واملعلوماتية والفكرية
ّ
ويشذب الكثري من الظواهر السلبية التي نراها
والثقافية
بوضوح يف الكثري من جتمعات الشباب يف االماكن العامة
يتايلون بطرائق صبيانية عجيبة تيسء لتلك املرافق با تضمه
من عوائل جلأت لتلك االماكن بحثا عن التسلية والرتفيه.
تساؤالت مشرتكة بني االرسة واملدرسة
فيا كان رأي الدكتور( ذوقان عبيدات ) رئيس وحدة البحث
يف جمتمع النهضة الرتبوية ،فيه عدة تساؤالت مشرتكة بني
االرسة واملدرسة فقال :ليس هناك موضوع كتب فيه أدب
تربوي كا كتب عن الرشاكة مع اآلباء واملجتمع ،ومربرات
ذلك:
– مل تعد املدرسة ق��ادرة وحدها عىل القيام بتقديم تعليم
نوعي ،بمعزل عا جيري يف املنزل واملجتمع .فاملجتمع هو
بيئة الطالب واألرسة هي كذلك ،ومنها يستمد األطفال
كل ثقافاهتم .واألرسة كذلك ،مل يعد بمقدورها وحدها تربية
أبنائها بمعزل عا جيري يف املدرسة .فاملدرسة هي الثقافة
واملهارة املصفاة النقية األكثر تأثريا.
– وما يعرفه اآلباء عن سلوك أطفاهلم يف البيت ال تعرفه
املدرسة .وما تعرفه املدرسة ال يعرفه اآلباء ،وهناك سلوكيات
ودوافع عند االطفال ال يمكن معرفتها اال برشاكة املدرسة
والبيت.
– تريد املدرسة معرفة كيف يعمل اآلباء يف البيت ،وكيف
يعمل االطفال ايضا ،لتكون قادرة عىل إدماج اآلباء يف العمل
املدريس.
– ويريد اآلباء معرفة كيف يعمل املدرسون ،وكيف يترصف
ابناؤهم يف املدرسة ،ليكونوا اكثر قدرة عىل رعاية أبنائهم.
– وأخريا ،يريد األطفال أن حيصلوا عىل رعاية ناجحة من
املدرسة ومن البيت.
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دور المرأة
ُ
في حماية
البيئة
وترشيد
االستهالك

ُ
األغذية
هذه
ّ
تؤثر على ذكائك!
تعزز معدل الذكاء اخلاص بك أو
ر َّبا كنت قد سمعت عن األغذية الذكية التي ّ
ما يعرف عامليا ب� ،IQولكن هل تعلم أن بعض اخليارات األقل صحية يمكن أن
تستنزف نضارة دماغك؟ فلقد توصلت الكثري من الدراسات الطبية احلديثة إىل أن
امتصاص اجلسم لنسبة كبرية من الدهون املشبعة والكربوهيدرات البسيطة بات
يؤ ّثر سلب ًا عىل نسبة اإلدراك والذاكرة خالل مرحلة البلوغ املحصورة بني -14
 17عام ًا .ووفق ًا لدراسة أسرتالية ،نوهت إن اهلمربجر واألطعمة املقلية ،وغريها
ال تتسبب بزيادة الوزن فحسب ،بل تؤثر سلب ًا عىل وظائف املخ املتعلقة باإلدراك
العقيل ،وبررت ذلك لزيادة نسبة أمحاض ”أوميجا  .“6من املعروف ،أن اللحم
املصنع والوجبات الرسيعة كالربجر واملقليات كالسجق واللحم املقدد املرتبطة
برسطان األمعاء ،يمكن ان تؤثر سلب ًا عىل خمك وجتعلك غبي ًا .حيث كشفت
دراسة بريطانية أن ما يقرب من  4االف طفل ،ممن يتناولون الكثري من الوجبات
اجلاهزة والرسيعة يف سن الثالثة كانوا يعانون من انخفاض طفيف بمعدل الذكاء
بعد مخس سنوات مقارنة مع األطفال الذين يتناولون نظام ًا غذائي ًا أكثر صحة.
وحيذر العلاء من الدهون املوجودة ببعض أنواع البسكويت ،والكعك ،والكيك
واألطعمة املصنعة لتأثريها الضار عىل الذاكرة.
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ّ
دور امل���رأة يف احل��ي��اة ،وال��وض��ع
يتجىل ُ
االجتاعي ال��ذي حتتله يف بيئتها األوىل
البيت ،كا تدير الشؤون االقتصادية املنزلية
من خالل تعاملها مع املوارد الطبيعية مثل
املاء والطعام والطاقة ،ومتى ما وعت أمهيتها
وحمدوديتها بإمكاهنا احلد من ارسافها وما
يؤدي إىل خملفات بيئية .وقد دعا خمتصون
إىل ترشيد استهالك املياه وزي��ادة الوعي
البيئي للمواطنني ،خصوص ًا ربات البيوت،
ووض���ع ق��وان��ني رادع���ة لكل املخالفني،
وعدم استغالهلا بشكل عشوائي ،ورضورة
تقليل نسبة إنتاج الفرد للنفايات يومي ًا.
وأكد الدكتور (حممد الزهريي) تدرييس يف
اجلامعة التكنولوجية :اىل ان دور املرأة مهم
كربة بيت بإمكاهنا احلفاظ عىل البيئة واحلد
من استنزافها للموارد الطبيعية ،وهذا االمر
ليس تقني ًا بقدر ما هو ثقافة ،اذ تشكل النساء
املوظفات نسبة  % 50من الاليت حيملن ثقافة
عالية  ،وب��دوره��ن يقمن بتوجيه ابنائهن
وزميالهتن يف العمل يف ترشيدهن الستهالك
املياه والطاقة بالرغم من ان العراق بلد
نفطي ،ونبه الزهريي اىل امر مهم وهو ان
مياه ال��ع��راق غري صاحلة لالستخدامات
البرشية كالرشب والبناء ايضا ،وهذا ما اثبتته
خمترباتنا باجلامعة التكنولوجية.

الكتروني
التنم ُّر
ُّ
ّ
بين األبناء

ُ
طرائ���ق لتخليص العائلة
من النميمة
أن تنشأ عائلتها التنشئة الصحيحة ،ديني ًا وتعليمي ًاْ ،
تتمنى كل ٍّأم ْ
وأن
يصبح ابناؤها ملتزمنيَّ ،
وأال خيالفوا أمرها ووالدهم ،ويربمها ،وحتى
يصل إىل هذه املرحلة ،جيب عىل الوالدين ،خاص ًة األم التي تكون معه
أغلب الوقت ،زرع اإليان يف قلب أبنائها وتربيتهم عىل كتاب اهلل
بأن َّ
وس َّنة رسوله (صىل اهلل عليه واله وسلم) .أخربي اوالدك َّ
النام
ُ
هو الذي ينقل احلديث بني الناسَّ ،
حمرمة من الكتاب
وأن النميمة َّ
اهلل ،ألهنا توقع بني الناس العداوة والبغضاء ،وتقطع األرحام ،وتوغر
الصدور ،وتعكر صفو النفوس .أخربهيم َّ
بأن اهلل ال حيب َمن ينقل
ما دار يف املجالس ليفسد العالقات بني الناس ،ويثري املشكالت عن
طريق نقل الكالم عن اآلخرين إىل الشخص املقصود ،فقد قال اهلل عز
مها ٍز َّم َّش ٍ
وجل يف كتابه الكريمَّ َ ” :
يم“.
اء بِن َِم ٍ
ارشح��ي هلم ببساطةَّ ،
أن النميمة ستجعل منهم أناسا منبوذين
فيتحاشاهم الناس ،لذا عليهم َّأال يقولوا إال الكالم الطيب ،وعندما
ٍ
أن حيفظوا أرسارهَّ ،
مكان ما عليهم ْ
وأال يتداولوا ما سمعوه
خيرجون من
بني الناس حتى ال يثري الفتن ،ويصبح سبب ًا يف اندالع املشكالت.

َّ
يمر بأمل نفيس او جسدي
ان مشاهد َة الطفل وهو ُّ
تنمر الكرتوين تصيبك باحلزن
بسبب إس��اءة او ّ
الشديد .وبعض اآلب��اء واالم��ه��ات ال يعرفون
التنمر والعنف،
كيف يبدؤون حلاية أبنائهم من ّ
والبعض االخر ربا ال يعلم ما اذا كان اطفاهلم
هم ضحايا ام متفرجني او حتى ممارسني هلذا
السلوك املؤذيّ .
التنمر هو نمط سلوكي أكثر
إن ّ
التنمر عن
من كونه حادثا عرضيا ،وعادة ما ينتج ّ
بأهنم بمكانة اجتاعية مرموقة،
إحساس األطفال ّ
او يكونون يف موقع قوة مثل األخ األكرب سنا او
األقوى ،او الذين يرون أنفسهم مشهورين.
التنمر
ويواجه أغلب األطفال الضعفاء خطورة ّ
كثريا ،ويف كثري من االحيان يكونون من جمتمعات
مهمشة او من أرس فقرية .وغالبا ما حيدث التنمر
ّ
االل��ك��رتوين عرب وسائل التواصل االجتاعي
عن طريق الرسائل القصرية او الفورية ،او عرب
االيميل او اي برنامج آخر يستخدمه االطفال.
وبسبب عدم متابعة الوالدين الدائمة ملا يفعله
اطفاهلم عند استخدام تلك الربامج ،فقد يكون
التنمر يف
من الصعب عليهم معرفة متى ُيؤثر
ّ
اطفاهلم.
متنمرا ،فمن
فاذا اكتشف االهل ان الطفل كان ّ
يبينوا له العواقب غري العنيفة املالئمة
املهم ان ّ
لفعله ،وه���ذا يمكن ان حي��دَّ م��ن مم��ارس��ات��ه،
تشجع التنمر (التجمعات
وخصوصا تلك التي ّ
االجتاعية ،وقت التلفاز او االنرتنت) .وينبغي
تشجيع الطفل عىل االعتذار من اقرانه وإجياد
الطرائق له ملعرفة حدوده يف املستقبل.
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طبيبك انا

اإلمساك عند األطفال..
محدد
العالج يكمن باالعتماد على نظام غذائي
ّ
تقرير/قاسم عبد الهادي

ِ
طفلك على إجراء تغييرات
لحسن الحظ ،تكون معظم حاالت اإلمساك عند األطفال مؤقتة ،إما بتشجيع
بسيطة على النظام الغذائي مثل تناول المزيد من الفواكه والخضار الغنية باأللياف وشرب المزيد من
السوائل ،يمكن أن يقطع شوطًا طويالً نحو التخفيف من اإلمساك ،إذا وافق طبيب طفلك ،فقد يكون
مسهلة ،كما أن هناك تباينًا كبيرًا في معدالت
من الممكن عالج اإلمساك لدى الطفل باستخدام أدوية
ّ
االمساك كما ذكرت األبحاث في مختلف البلدان ،حيث يعاني حوالي  % 3من األطفال من االمساك ،مع
إصابة االناث والذكور بالتساوي ،مع إن االمساك الذي يمثل حوالي  % 5من زيارات أطباء األطفال العامة
 % 25من زيارات أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لألطفال ،فان األعراض لها تأثير كبير على نظام الرعاية
الصحية ،وفي هذا السياق ولمعرفة المزيد عن المرض ،إلتقينا الدكتور مياس علي يوسف ،أخصائي
جراحة األطفال والذي أوضح التالي:

56

A h r a r w e e k l y

يعرف بشلل القولون ،وحيدث بسبب غياب األعصاب عن
اإلمساك عند األطفال
ان اإلمساك يعرف بصعوبة أو قلة خروج ال��رباز (الغائط) املستقيم وجزء من القولونات.
ويعترب من األعراض الشائعة جد ًا يف مرحلة الطفولة.
األعراض
تأخر خروج الرباز عند ال��والدة ألكثر من يومني مع انتفاخ
األعراض
وتشتمل عالمات وأعراض اإلمساك عند األطفال عدة نقاط ،بالبطن وقد تتأخر األعراض لعمر إدخال الوجبات ويتظاهر
وتطبل بطن وعدم كسب وزن.
أ ّ
مهها أقل من ثالث مرات إخراج الفضالت أسبوع ًيا ،الرباز عندها بإمساك ّ
الصلب واجل��اف والصعب يف إخراجه ،براز ذي قطر كبري
التشخيص
يمكن أن يؤدي النسداد املرحاض ،الشعور بأمل أثناء التغوط،
بعد أخذ قصة رسيرية وفحص رسيري نجري صورة ملونة
أمل يف البطن ،آثار من الرباز السائل أو الشبيه بالصلصال ،أو
للقولونات ويف ح��ال وج��ود شك نجري خزعة مستقيم
جتد األم عىل املالبس الداخلية لطفلها عالمات لرتاكم الرباز
جراحية حيث تؤكد أو تنفي الداء ،يف حال اثبت الداء باخلزعة
يف املستقيم ،مثل وجود قطرات دم عىل سطح الرباز الصلب،
نقوم بعمل جراحي بعمر ستة أشهر تتضمن استئصال القولون
أو قيام الطفل ببعض احلركات التي قد ّ
تدل عىل حبسه للرباز
املشلول وزرع القسم املعصب السليم عىل فوهة الرشج مع
مثل الوقوف عىل أطراف األصابع أو القبض عىل عضالت
نسبة نجاح عالية من حيث زوال األعراض واستمساك الرباز
األرداف ،والشعور بإمتالء البطن وإنتفاخه ،أو تصاحب
باملستقبل.
متكررة.
عملية التغوط آالم ّ
النصيحة الطبية
سبب اإلمساك
معظم حاالت اإلمساك  %95وظيفي سليم يتحسن مع العمر،
اإلمساك عرض وليس مرض ًا ،وغالب ًا ما يكون جمهول السبب،
مع رضورة إتباع نظام غذائي صحي من حيث اإلكثار من اكل
ولك ّنه قد خيفي خلفه أمراض مهمة باطنية وقد تكون جراحية.
اخلضار والفواكه ،وإتباع نظام سلوكي وعدم اللجوء للقسوة
والقوة بتنظيف الطفل يف مراحله العمرية األوىل.
العالج
غالبا ما يكون العالج عرب نظام سلوكي غذائي حمدّ د وقد حيتاج
إىل أدوية وحقن رشجية.
اإلمساك الجراحي
متى يكون اإلمساك عرضا ملرض جراحي؟
يوجد العديد من األمراض والتشوهات اهلضمية قد تتظاهر
باإلمساك ولكن هنا يرتافق معها أع��راض وعالمات مثل
تطبل البطن ،عدم كسب الوزن.
االقياءات الصفر أو اخل�ّ ،
األمراض اجلراحية املسببة لإمساك
تشوهات األمعاء من انقطاع خلقي أو سوء متوضع وانفتال
أمعاء إىل السبب اجلراحي االشيع وهو داء هري شربنغ (شلل
القولون).
ما هو داء هيرشبرنغ؟
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الواحة

من تراث العرب
َ
معوج الفم أمام أحد الوالة فألقى عليه قصيد ًة في الثناء عليه التماسًا
وقف أعرابي
ّ
ِ
معوجًا؟!
يعطه شيئًا وسأله :ما بال فمك
لمكافأة ,ولكن الوالي لم
ّ
فرد الشاعرّ :
لعله عقوبة من اهلل لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس!!.
ّ

من

هنا وهناك

* من ع��ادات بعض أهل الريف يف ليلة العرس ان العريس
وال��ع��روس ي��ايت كل واح��د منها ب� «ش��ف» وه��و اح��د ان��واع
االغطية ،ثم ُخي ّيط الش ّفان اىل بعضها ليكونا «ش ّف ًا» واحد ًا كناية
يدم زواجها
عن اجتاعها حتت غطاء واحد ،فان قدّ ر اهلل ومل ْ
وانفصال ،يعودان فيفصالن ذات الغطاء ويعود كل منها ب�
«ش ّف ِه».
* ال اثق ببكاء ينتهى عند أطراف العين ،وال بضحك
يتكسر على حدود الشفاه ،ال أثق فيهما حتى أرى من
يضحك يضحك كله ومن يبكي يبكي كله ،فالعواطف
اجتياح وليست ترافة وحسبها رخصا ً ان تأتي باهتة باردةً.
بتصرف
سان الحديثي/
المصدر /حديث الخميس  -ح ّ
ّ

مطبخ العائلة

من اآلن فصاعدًا..
افتح باب سيارتك بهاتفك

أصدرت رشكة آبل ،النسخة التجريبية األوىل من نظام التشغيل
اجلديد ،ويبدو أن لدهيا ميزة «غري معلنة» ،قد تتيح للمستخدم
فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام اهلاتف أو ساعة أبل.
ويشمل اإلصدار التجريبي « »13.4 iOSواجهة برجمة لتطبيق
« »CarKeyاجلديد ،وهو يعني «مفتاح السيارة» ،وفقا ملوقع
 9to5Macاملختص بمنتجات أبل.
وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة ،باستخدام هاتف آيفون
أو ساعة أبل ،من دون استخدام املفتاح إطالقا.
وستعمل اخلاصية مع السيارات احلديثة التي تشمل أنظمتها
خاصية «إن أف يس» ،التي تتيح مشاركة البيانات بني اهلواتف
والسيارات.
وق��ال املوقع إن املفتاح الرقمي سيكون م��وج��ود ًا يف تطبيق
 ،Walletأو املحفظة ،اخل��اص بجهاز آيفون ،كا يستطيع
املستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عرب هذا التطبيق ،مع
جهاز أبل لشخص آخر.

* للمحافظة عىل السلطة (الزالطة) من الذبول ،ال تضيفي إليها امللح إال عند التقديم.
* إضافة القليل من السكر إىل احلساء يكسبه مذاق ًا مميز ًا خاصة إذ كان ضمن مكوناته الطاطم.
* إذا ِ
كنت ممن يعاين ارتفاع ضغط الدم فاعتادي عىل طهي الطعام دون إضافة امللح واستخدميه أثناء تناول الطعام ألن هذا من شأنه
التحكم يف ضبط كمية امللح واستخدام قدر قليل منه.
* استخدام خل التفاح إضافة إىل اكتسابه طع ًا حمبب ًا ومميز ًا لألطعمة ,يس�اعد عىل إذابة الدهون ورسعة هضمها واحرتاقها داخل اجلسم.
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النبي األكرم..
ّ

قدوتنا
كان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ال جيلس وال يقوم إال عىل
ذكر اهلل جل اسمه ،وال يوطن األماكن وينهي عن إيطاهنا،
وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به املجلس ويأمر
بذلك ،يعطي كال من جلسائه نصيبه ،كي ال حيسب جليسه
أن أحد ًا أكرم عليه منه ،من جالسه أو قاومه يف حاجة صابره
حتى يكون هو املنرصف عنه ،ومن سأله حاجة مل يرده إال
هبا أو بميسور من القول ،قد وسع الناس منه بسطه وخلقه
فكان هلم أبا وص��اروا عنده يف احلق س��واء ،جملسه جملس
حلم وحياء وصرب وأمانة ،ال ترفع فيه األصوات وال يوهن
فيه احلرم ،متعادلون متفاضلون فيه بالتقوى ،متواضعون،
يوقرون فيه الكبري ويرمحون فيه الصغري ويؤثرون ذا احلاجة
وحيفظون  -أو قال حيوطون الغريب.
و كان (عليه أفضل الصالة والسالم) دائم البِرش ،سهل
اخللقّ ،لني اجلانب ،ليس بفظ وال غليظ ،وال صخاب وال
عياب وال مداح ،يتغافل عا ال يشتهي ،فال
فحاش ،وال ّ
يؤيس منه وال خييب فيه مؤمليه.

تشرين التغيير
الثورة الترشينية العراقية منترصة ال حمالة ،ومن يريد أن
ّ
يكذب ذلك فعليه أن ينظر بعني فاحصة حلجم التغيري الذي
حركت الثورة مياه السكوت الراكدة منذ
جرى وكيف ّ
 2003وحتى  25ترشين األول  ،2019أما الشباب فهم
من جيب إنصافهم والتأكيد عىل ّأهنم وعوا جيد ًا ما خيوضونه
وسط هذه األزمات.
أتذكر ّأول ي��و ٍم خرج فيه الشباب إىل ساحات التظاهر،
سمعت جار ًة يل تسأل ولدها عن السبب الذي خيرجه يف
ُ
ساعة متأخرة من الليل ،ليجيبها بقلب مطمئن أنّه ذاهب
إىل التظاهرات ملشاركة الشباب هذا التغيري وهذا االندفاع
اإلجي��ايب للمطالبة بوطن ُرسقت أحالمه ومل ُت ِ
بق السياسة
وجريهتا
البغيضة واملحاصصة األ ّفاكة فرصة إال وصادرهتا ّ
ّ
ونتذكر مجيع ًا تلك املواقف
حلساهبا وأجنداهتا اخلاصة،
لكثريين تركوا بيوهتم وأشغاهلم ونصبوا رسادق
الشجاعة
َ
اخل��دم��ة للوقوف ع��ىل ح��اج��ات املتظاهرين م��ن الطعام
والرشاب ،فبذلوا كل ما عندهم من أجل يشء مهم وأكيد
وهو التغيري ،يف الوقت الذي وقفت املرجعية الدينية العليا
باألحبة ،فهي تعني
إىل صف املتظاهرين السلميني ووصفتهم
ّ
وقرة عيوهنا ،كا وصفت األجهزة األمنية
أن هؤالء أوالدها ّ
باألعزة كون املسؤولية الكربى تقع عىل عاتقهم يف توفري
ّ
األمن للمتظاهرين السلميني والوقوف معهم يف مطالبهم
املرشوعة.

من هنا وهناك

صالة الجماعة من ساحة التظاهر بكربالء المقدسة
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