من أقوال اإلمام علي الهادي a
(ألقوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها واعلموا
النفس ُ
ْ
منعت).
أقبل شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما
أن
َ
المصدر  :كتاب بحار األنوار
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يخ�ص اهلل (عزّ وجل)؟
كيف اإذا كان ّ
في الدنيا كثيرا ما نرى اهتمام بعض الناس في المناسبة الخاصة لشخصية مشهورة او لها مكانة اجتماعية
في المجتمع فيسارعون الداء ما تمليه عليهم هذه المناسبة .
كيف اذا كانت هذه المناسبة اسمها شهر اهلل وهو شهر رجب  ،والحديث عن فضله وحرمته ال يسعه هذا
المقال البسيط ،ولكن ايام شهر رجب ظاهرا بساعاتها وصباحها وظهرها وليلها ال تختلف عن بقية االيام اال
ان اهلل عز وجل جعل فيها روحانية لتكن ضمن نعمه على عبده الذي يش�� ��عر في هذا الش�� ��هر المبارك بسعادة
روحاني�� ��ة وكأن العقل والقلب متعطش للعبادات المس�� ��تحبة ومنها االدعية والصيام والصلوات هذا ناهيكم
ال
كمًا هائ ً
عن المناسبات المهمة التي تصادف في هذا الشهر والتي لها اجواء خاصة في احيائها فتمنح العبد ّ
من الحسنات وشحنة قوية من تثبت عقائد االسالم في عقله وقلبه وروحه.
إنها فرصة مجانية من اهلل لنا ،فالسعيد من يستغله ويسعد نفسه ويكون في رحاب اهلل عز وجل وسيندم من
تركه يمر من غير ان ينهل من بركاته ومن رحمة اهلل سبحانه وتعالى.

سورة ص

لنختم القراآن مع ًا
ِ

بِ مْس ِم ّ
يم
الر مْ َ
الر ِح ِ
مح ِن َّ
اهللِ َّ
آن ِذي ِّ
للر ِ
ين َك َف ُروا ِيف ِع َّز ٍة َو ِشلل َق ٍ
اق
الذ مْكلل ِر }صَ {1/بلِ ا َّل ِذ َ
ص َوا مْل ُق مْ
ني َمن ٍ
للم َأ مْه َل مْكنَا ِمن َق مْب ِل ِهم ِّمن َق مْر ٍن َفنَا َد مْوا َو َال َت ِح َ
َاص
}صَ {2/ك مْ
ون َه َذا َس ِ
اءهم ُّم ِ
نذ ٌر ِّم مْن ُه مْم َو َق َ
ال ا مْل َك ِاف ُر َ
اح ٌر
}صَ {3/و َع ِج ُبوا َأن َج ُ
للل مْاآل ِ َهللل َة إِ َ ًهلا َو ِ
َك َّ
اب }صَ {4/أ َج َع َ
احللدً ا إِ َّن َه َذا َل َ مْ
اب
لليش ٌء ُع َج ٌ
للذ ٌ
انط َلللقَ مْاملَ َ ُ
}صَ {5/و َ
للى ِ َ
اص ِ ُربوا َع َ
آهلتِ ُك مْم إِ َّن
للأل ِم مْن ُه مْم َأ ِن ا مْم ُشللوا َو مْ
للم مْعنَا ِ َهب َذا ِيف مْامل ِ َّل ِ
يش ٌء ُي َر ُاد }صَ {6/ما َس ِ
َه َ
للذا َل َ مْ
للة مْاآل ِخ َر ِة إِ مْن َه َذا إِ َّال
للا ٌق }صَ {7/أ ُأنلل ِز َل َع َل مْي ِه ِّ
الذ مْك ُر ِمللن َب مْينِنَا َب مْل ُه مْم ِيف َش ٍّ
اخمْ تِ َ
للك ِّمن
َ
ِذ مْكلل ِري َب مْل َملَّا َي ُذو ُقوا َع َذ ِ
مح ِة َر ِّب َك
للم َخزَ ائِ ُن َر مْ َ
اب }ص {8/أ مْم ِعندَ ُه مْ
ات َو مْ َ
َ
الس َام َو ِ
ا مْل َع ِزي ِز ا مْل َو َّه ِ
األ مْر ِ
ض َو َما َب مْين َُه َام
اب }ص {9/أ مْم َ ُهلم ُّم مْل ُك َّ
َف مْل َري َت ُقوا ِيف مْ َ
وم ِّم َن مْ َ
األ مْس َب ِ
األ مْحزَ ِ
اب
اب }صُ {10/جندٌ َّما ُهنَالِ َك َم مْهزُ ٌ
مْ
َ
للو ُن ُذو مْاأل مْو َت ِ
اد
وح َو َع ٌ
}صَ {11/ك َّذ َب مْ
للو ُم ُن ٍ
للاد َو ِف مْر َع مْ
للم َق مْ
للت َق مْب َل ُه مْ
األ مْي َك ِة ُأ مْو َلئِ َك مْ َ
اب َ
للود َو َق مْو ُم ُل ٍ
اب
}صَ {12/و َث ُم ُ
األ مْحزَ ُ
وط َو َأ مْص َح ُ
الر ُس َللل َف َحقَّ ِع َق ِ
اب }صَ {14/و َما
}ص {13/إِن ُك ٌّل إِ َّال َك َّذ َب ُّ
نظ ُر َهؤُ َالء إِ َّال َص مْي َح ًة َو ِ
َي ُ
احدَ ًة َّما َ َهلا ِمن َف َو ٍ
اق }صَ {15/و َقا ُلوا َر َّبنَا
َع ِّجل َّلنَا ِق َّطنَا َق مْب َل َي مْو ِم مْ ِ
احل َس ِ
اب }ص{16/

تفسير السورة

(  ) 1ص قللد سللبق تأويله ويف املعللاين عن الصادق عليه السللام وأما ص فعني
تنبللع من حتت العرش وهي التي توضأ منها النبي صللى اهلل عليه وآله ملا عرج به
(  ) 2الذين كفروا يف استكبار عن احلق وخاف هلل ورسوله ولذلك كفروا به (
 ) 3كم أهلكنا قبلهم من قرن وعيد هلم عى كفرهم به اسللتكبارا وشللقاقا فنادوا
اسللتغاثة و ليللس احلني حني منجى ومفللر (  ) 4وعجبللوا أن جاءهم برش مثلهم
وقللال الكافرون هذا سللاحر فيام يظهره معجللزة كذاب فيام يقول عللى اهلل ( ) 5
أجعللل اآلهلة إهلا وحدا إن هذا ليشء عجللاب بليغ يف العجب (  ) 6وانطلق املأل
منهللم قائلني بعضهم لبعض اصربوا واثبتللوا عى آهلتكم عى عبادهتا فا ينفعكم
مكاملته إن هذا ليشء يراد بنا فا مرد له (  ) 7ما سمعنا هبذا بالذي يقوله يف امللة
التي أدركنا عليها آباءنا إن هذا إال كذب اختلقه (  ) 8انكار الختصاصه بالوحي
وهو مثلهم أو أدون منهم يف الرشف والرياسللة لقوهلم لوال نزل هذا القرآن عى
رجللل من القريتني عظيم (  ) 9أعندهم خزائللن رمحته ويف ترصفهم كي يصيبوا
هبا من شللاؤوا ويرصفوها عمن شللاؤوا فيتخريوا للنبوة بعض صناديدهم ( 10
) أم هلم ملك الساموات واألرض وما بينهام أم هلم مدخل يف هذا العامل الذي هو
جزء يسللري من خزائنه فلريتقوا يف األسللباب (  ) 11جند مللا هنالك مهزوم من
األحزاب أي هم جند ما من الكفار املتحزبني عى الرسللل (  ) 12كذبت قبلهم
قللوم نوح وعللاد وفرعون ذو األوتاد الن فرعون يسللتخدم االوتللاد يف التعذيب
( ) 13وثمود وقوم لوط وأصحاب األيكة وأصحاب الغيضة وهم قوم شللعيب
أولئك األحزاب يعني املتحزبني عى الرسل الذين جعل اجلند املهزوم منهم (14
) إن كل إال ّ
كذب الرسللل فحق عقاب (  ) 15وما ينظر هؤالء وما ينتظر قومك
أو األحللزاب مجيعللا إال صيحللة واحدة هي النفخللة ما هلا من فللواق قيل أي من
توقف مقدار فواق وهو ما بني احللبتني أو رجوع وترداد فإنه فيه يرجع اللبن إىل
عجل لنا قسطنا من العذاب الذي توعدنا به يف املعاين
الرضع (  ) 16وقالوا ربنا ّ
عن أمري املؤمنني عليه السام يف معناه قال نصيبهم من العذاب قبل يوم احلساب
استعجلوا ذلك استهزاء

أخبار
ومتابع��ات
ّ
يتفقد سير األعمال
الشيخ الكربالئي
بمشروع المدينة الصناعية

شرطي يعثر على مبلغ
مالي ويقوم بتسليمه
أفادت قيادة ش���رطة كربالء المقدس���ة ،الثالثاء
ْ
الماضي ،عن عثور أحد منتسبي قسم شرطة
النجدة على مبلغ مالي وقدره ( )1.875.000وقام
فورًا بتس���ليمه ألح���د مراكز الش���رطة لغرض
ً
مثمنة بالوقت ذاته حرص
إيصاله إلى مالك���ه،
وأمانة المنتسب بأداء واجبه.

زياردة إنتاج الطاقة الكهربائية
خالل صيف 2020

زار املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربائي ،مرشوع املدينة الصناعية التابع للعتبة املقدسة والكائن عى
طريق (كرباء ل النجف) ،بعد نجاح الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم
املشاريع اهلندسية بإنجاز املرحلة األوىل من املرشوع واملتمثلة بمعمل
(البلوك).
وقال رئيس القسم ،املهندس حسني رضا مهدي ان «سامحة الشيخ
الكربائي اطلع عى جممل األعامل القائمة يف املدينة وسري األعامل
للمرحلة الثانية ،والتي تشمل إنشاء عدد من املصانع اإلنتاجية
واملعامل اإلنشائية ومصنع الثاجات وأجهزة التربيد».
وأضاف أن «املرشوع يقع عى مساحة ( 50ألف مرت مربع) ،وسيسهم
بشكل كبري باستقطاب اليد العاملة يف املحافظة والتقليل من استرشاء
البطالة بني الشباب» ،مشريا اىل «األمهية االقتصادية والتنموية
للمرشوع عى مستوى البلد ،حيث ستعيد املدينة الصناعية رونق
الصناعات العراقية من جديد».

ّ
أكد مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للفرات
األوس���ط ،زيادة إنت���اج الطاق���ة الكهربائية خالل
صيف ( ،)2020إلى ( 4آالف) ميكا واط.
وأوضح المهندس عامر الشبلي ،أن «مجموع
ّ
المحطات في ش���ركة الفرات االوسط تبلغ (15
محطة)».
وأض���اف أن «الطاقة الكلي���ة التصميمية تبلغ
( )6014مي���كا واط ،والطاق���ة الكلي���ة المتاحة
المتوقعة بالصيف ان ش���اء اهلل تعالى ستصل
إلى ( )4000ميكا واط».

مزرعة فدك تستعد لزراعة ( 10آالف) فسيلة نخيل
الكوادر الفنية يف مزرعة فدك التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،أهنت مجيع
االستعدادات اخلاصة بزراعة فسائل النخيل للموسم احلايل ( )2020كتسوية
األرض وهتيئتها وجتهيزها بمنظومات الري حسب ،ما ّأكده مدير املزرعة
املهندس فائز أبو املعايل.
وأضاف« ،كخطوة أوىل وضمن املرحلة الثانية ،تم هتيئة أكثر من ( 10آالف)
متنوعة األصناف العربية ،والعراقية النادرة» ،مبين ًا أن «مساحة األرض
فسيلة ّ
املخصصة للمرحلة الثانية تبلغ أكثر من ( 850دون ًام).
ّ
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تطبيق قانون المرور العام
في كربالء

جلسة حوارية عن (الديات العشائرية)
بمشاركة عشائر كربالء

ش���دد قائد عمليات كربالء ،الل���واء الركن علي
ّ
الهاش���مي على تطبي���ق قانون الم���رور العام،
حفاظًا على أرواح الناس ومستخدمي الطرق.
وأك���د الهاش���مي على «ضرورة التنس���يق بين
مديرية المرور العامة وش���رطة كربالء لتطبيق
هذا القان���ون؛ لحف���ظ النظام وخلق إنس���يابية
عالية لسير المركبات».

إطالق حملة لمكافحة
«حشرة حفار أوراق الطماطة»

ّ
نف���ذت مديرية زراع���ة كربالء المقدس���ة ،حملة
مجاني���ة لمكافح���ة أكث���ر م���ن ( 516دونم���ًا)
م���ن حش���رة حف���ار أوراق الطماطة ف���ي مزارع
المحافظة.
وقال مدير زراعة كربالء المهندس رزاق الطائي:
ان «الحمل���ة ش���ملت حق���ول الطماط���ة ف���ي
الش���عبة الصحراوية بمكافحة ( 298.75دونمًا)
ومكافحة ( 25دونمًا) ف���ي الهندية ،ومكافحة
( 87.5دونمًا) في الخيرات و ( 30دونمًا) في عون،
و( 50دونم���ًا) في زراعة المركز و ( 25دونمًا) في
شعبة زراعة عين التمر».

نظمت شعبة التبليغ والتعليم الديني بالعتبة احلسينية املقدسة،
ّ
جلسة حوارية مجعت شيوخ العشائر يف حمافظة كرباء ،لتحديد
الضوابط العشائرية وفقا للرشيعة اإلسامية.
وقللال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم اإلبراهيمي« :اجللسة
جاءت لتحديد اآللية التي يمكن العمل من خاهلا عى حتديد
قضية الفصول العشائرية وفقا للمبادئ اإلسامية وحسب
توجيهات املرجعية الدينية العليا».
وأضللاف أن «العشائر املشاركة مجيعها منظوية حتت خيمة
اللجنة العشائرية التي اعتمدهتا العتبة املقدسة؛ ّ
حلل النزاعات
العشائرية يف املحافظة وفق الرشيعة اإلسامية» ،مؤكد ًا عى أن
«العتبة املطهرة تسعى لتوسيع عمل هذه اللجنة لتشمل باقي
املحافظات العراقية».

عين على العالم
ٌ
*
*
*
*

يتجول حول العامل ،ومصادر ترجح حتوله حلرب إعالمية بني أمريكا والصني.
فريوس كوروناٌ ..
شبح ّ

إقالع أول رحلة جوية عىل اخلطوط السورية من مطار دمشق الدويل باجتاه مطار حلب الدويل ،بعد انقطاع دام  8سنوات.
فرنسا تفرض قيود ًا عىل استقدام األئمة واملعلمني من دول إسالمية حتت ذريعة (القضاء عىل الشقاق!!).

الرشطة االوزبكية تعتقل ( 21شخص ًا) ُيشتبه بصالهتم بتنظيم داعش اإلرهايب.
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /26جمادى اآلخرة1441/هـ الموافق 2020/2/21م :

ُ
العترة الطاهرة من موارد انحصار الهداية
قال اهلل تبارك وتعاىل يف سللورة االرساء:
الس مْم َع
َ
(وال َت مْق ُف َما َل مْي َ
س َل َك بِ ِه ِع مْل ٌم إِ َّن َّ
ان َع مْن ُه َم مْسئُوالً
مْ
رص َوا مْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأ مْو َلئِ َك َك َ
َوال َب َ َ
(.))36
احببت ان اعرض بخدمتكم املعنى املفهوم
من هللذه اآليللة بحسب ظاهر هللذه اآلية
الرشيفة الكريمة..
ِ
ُ
ان القرآن الكريم نعم املريب واهلادي وهذه
اآليات الكثرية يف هذه السور الكريمة انزهلا
اهلل تبارك وتعاىل واصبح كتاب هداية،
حيتج
ولذلك القرآن الكريم من الكتب التي ّ
به اهلل تبارك علينا ،أمل اذكر يف الكتاب وأمل
ُابنيمْ ..لذلك من االشياء التي ستشكو اىل
اهلل القرآن ُعندما ال ُيعمل او ال ُيقرأ ِبه..
النبي األعظم (صى اهلل عليه وآله وسلم)
الذي هو احرص عى األ ّمة من انفسها وهو
ارسله اهلل سبحانه وتعاىل ايض ًا
رمحة للعاملني
ُ
أخذ القرآن الكريم من حياته الرشيفة أوقاتا
وبدأ هييئ لنا ُسبل ان نبقى عى حالة اهلداية
بأن ال نميل يمين ًا او يسار ًا ،ولذلك َق َ
رن هذا
القرآن الكريم بالعرتة الطاهرة ،فأصبحت
هاتان احلجتان بام هلام من اشارات رشعية
واضحة ودالالت رشعية اصبح القرآن
الكريم والعرتة الطاهرة من موارد انحصار
اهلداية ،ولللذا كان البد بني فرتة واخرى

بل دائلل ًام ان االنللسللان ال تغيب عن ذهنه
هذه املواطن ا ُمل ّنبهات املقومات ُله ..اآلية
(وال َت مْق ُف)
الرشيفة تنهانا عن يشء قالتَ :
يعني ال َت ّتبع.
ِ
ِ
َ
َ
س ل َك بِه ع مْل ٌم) اآلية ُتريد ان
َ
(وال َت مْق ُف َما ل مْي َ
تنبهنا مجيع ًا اىل انكم ال تتبعوا وال تنجذبوا
وال ُتاحظوا األمور با ِعلم وهذا الشق
األول من الرشيفة.
الشق الثاين ّبينت حالة اجلللزاء وهو (إِ َّن
رص َوا مْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأ مْو َلئِ َك َك َ
ان َع مْن ُه
الس مْم َع َوا مْل َب َ َ
َّ
ً
َم مْسئُوال).
اآليللة حتتوي عللى شقني رئيسيني األول
اإلتباع بغري علم ،والثاين
هو النهي عن
ّ
هو مسألة اجلزاء ،ألن هذه االعضاء التي
نمتلكها وهي ادوات املعرفة السمع والبرص
والفؤاد ..كيف نكسب املعرفة؟
نحن امللام مسؤولية وهللذه املسؤولية كام
وهتم ابناءنا
هتمنا شخصي ًا هتمكم شخصي ًا َ
شخصي ًا وهتللم ا ُالرس شخصي ًا ألننا يف
رحلة وهذه الرحلة الطويلة حتتاج اىل تزود
بمصادر وبمعارف وبللأعللامل سنعرضها
مجيع ًا يوم القيامة.
القرآن الكريم يف مقام ان ُحيدد قال هناك
جمموعة من الوظائف ومن مجلة الوظائف
القرآن حريص عى ان تكون ُمدركاتنا

ُمللدركللات علمية وبللام اننا رسيعو التأ ّثر
باألمور غري العلمية و ُنرتب عليها أثرا كأهنا
علم احتجنا ان ينبهنا القرآن الكريم يف أكثر
من مورد اىل هذه املسألة..
إن االنسان يومي ًا تواجهه جمموعة معارف
تدخل اليه اىل ذهنه من خال ا ُالذن ومن
خال ما يرى ومن خال ما يقع يف قلبه
نفسه يومي ًا يرى
صور
ُ
تدخل ،لو االنسان ُي ّ
ان هناك جمموعة من املعارف ستدخل اليهِ
وينفعل ازاء هذه املعارف.
دخللول بعض املعارف يف بعض احلللاالت,
ِ
عليه ولذلك الفرق
االنسان قهر ًا تدخل
بني السمع واالسللتللامع ،السمع االنسان
ُيقهر عى ان يسمع االشياء االنسان مثا
ً عندما يتمشى يف سوق سيسمع كثري من
االشياء تدخل اىل اذنه با ان يكون ُله قدرة
عى منعها إال ان يصم آذانه ،املسؤول عن
تشذيب هذه االشياء وفلرتهتا بتعبري آخر
ليس ا ُالذن ولذلك ا ُالذن تسمع كل يشء،
التوجه لسامع يشء ولذلك
بينام االستامع هو
ّ
القرآن ال ينهانا عن قضية السمع ألن قضية
السمع ال تكون بأيدينا دائ ًام انام هي عملية
قهرية.
اذن أين يكون النهي؟ القرآن ينهانا اذا
كانت هذه األدوات عندما يدخل اليها كل

يشء ونرتّب األثر عى كل يشء ،القرآن
س َل َك بِ ِه ِع مْل ٌم)
منعنا وهنانا َ
(وال َت مْق ُف َما َل مْي َ
اآلية الكريمة اآلن يف مقام النهي عن غري
العلم ألن اآلثللار الوخيمة التي حيصدها
االنسان من غري العلم آثار هائلة ِ
عليه وهذه
مشكلتنا حقيقة.
اآلن وسائل املعرفة دخلت اىل بيوتنا واىل
عمق انفسنا ويومي ًا االنسان ِم ّنا يسمع
عرشات ومئات املعلومات وعندما يدقق
وعندما يفحص جيد ان اغلب هذه االمور
اليستطيع االنسان ان يتبينها وال يستطيع
االنسان ان يفهمها بالعكس قد تكون هذه
االشياء واالكثر هي عن غري علم ،اإلشكال
هي عندما ُيرتّب االنسان عى هذه االمور
مواقف وتكون هذه املواقف صعبة.
الحظوا مشاكل كربى سياسية اقتصادية
اجتامعية و ُارسيللة ناشئة ألن الناس تتبع
وتقفو ما ليس لديه به علم ،والقرآن الكريم
س َل َك بِ ِه ِع مْل ٌم)
يقولَ :
(وال َت مْق ُف َما َل مْي َ
والناس تقفو ما ليس له به علم ،ولذلك
حتدث الكثري من االشياء واالنسان بعد
ذلك التفتوا اخواين اىل نقطة وهذه النقطة
وجدانياهتا معها ان االنللسللان يف بعض
يتعود عى ان يستمع الكام
احلاالت عندما ّ
السيئ ثم يعلم بداخله ان هذا الكام ال
واقع ُله ال يملك الشجاعة عى ان يعرتف
نفسه تتعود عى
مللللاذا؟ ألن اصبحت
ُ
االشياء غري اجليدة ،ولذلك االنسان عندما

يتوب البد ان يتو ّفق للتوبة يف أول حالة اذا
َس ّو َف تسويف التوبة من جهة رشعية غري
جائز ومن جهة اخاقية غري نافع ،االنسان
تعو َد عى االشياء غري
سوف واذا َس ّوف ّ
ُي ّ
اجليدة وسيكون عنرص ًا سيئ ًا من حيث ال
يعلم ..وهذا غري احلسابات األخروية.
نحن البد ان ُنشفق عى انفسنا ،انتم
اخواين ُ
تعلمون اهلل تعاىل ال حيتاج اىل شاهد يوم
القيامة لكن مع ذلك الحظوا العدل االهلي
جيعلنا نحن انفسنا نشهد عى انفسنا ،هذا
رص
الس مْم َع َوا مْل َب َ َ
السمع والبرص والفؤاد (إِ َّن َّ
لان َع مْن ُه َم مْسئُو ً
َوا مْلل ُلفللؤَ ا َد ُكل ُّلل ُأ مْو َلللئِل َ
لك َكل َ
ال)
ومعنى ( َم مْسئُو ً
ال) يعني يقدّ م ما َع ِم َل امام
اهلل تعاىل ،ما هو عملك الذي اديته؟ يقول:
هذا ،ويأيت العبد الذي حيمل البرص والفؤاد
نكس رأسه ومطأطئ رأسه ،قال اهلل تبارك
ُم ٌّ
وها َش ِهدَ َع َل مْي ِه مْم
(ح َّتى إِ َذا َما َج ُاء َ
وتعاىلَ :
َ
ُ
َ
َ
ود ُه مْم بِام كا ُنوا
َس مْم ُع ُه مْم َوأ مْب َص ُار ُه مْم َو ُجل ُ
ِ
جل ُل ِ
ون (َ )20و َقا ُلوا ِ ُ
َ
َي مْع َم ُل َ
وده مْم ِمل َش ِهدمْ ُت مْم
نط َقنَا َّ ُ
َع َل مْينَا َقا ُلوا َأ َ
اهلل ا َّل ِذي َأ َ
نطقَ ُك َّل َ مْ
يش ٍء
َو ُهل َلو َخ َل َق ُك مْم َأ َّو َل َمل َّلر ٍة َوإِ َلل مْليل ِله ُت مْر َج ُع َ
ون
َرت َ
(َ )21و َما ُك مْن ُت مْم َت مْست ِ ُ
ون َأ مْن َيشمْ َهدَ َع َل مْي ُك مْم
ود ُك مْم َو َل ِك مْن
َس مْم ُع ُك مْم َوال َأ مْب َص ُار ُك مْم َوال ُج ُل ُ
َظ َن مْن ُت مْم َأ َّن َّ َ
اهلل ال َي مْع َل ُم َكثِري ًا ِمَّا َت مْع َم ُل َ
ون ()22
سورة فصلت.
ُ
الللقللرآن الكريم يصحر والسنة املطهرة
والعلامء يبينون واملفرسون يبينون
تصحر ُ
وانتم تقرأون القرآن ال متللروا عى هذه

اآليللات مللرور الكرام االنسان اذا َس ِم َع
مر الكرام اما اذا َس ِم َع النصيحة
اللغو يمر ّ
وس ِم َع آيللات اهلل كيف يمر عليها مرور
َ
الكرام؟ البد ان يمر عليها مرور املتأمل
مرور الذي يريد ان يسمع.
انا ُاشفق بيني وبني اهلل تعاىل عى أنفسنا
نفسه عزيزة ان خياف
اوال ً كل انسان
ُ
عليها ونخاف عى شبابنا اآلن ثقافات
اآلن ُمتباينة حتى ُتريد ان تنصح البعض
ال يسمع ألن هذه اآلذان تشبعت بشمع
من املعصية والرذيلة والكام السيئ اصبح
الكام الطيب ال يدخل اىل هذه اآلذان
بسهولة جيد هناك صعوبة ..البد ان يسبح
ازاء هذه املنعطفات املتعرجة اىل ان يصل
اىل دماغ هذا الشخص ..انا ُاخاطب نفيس
اوال ً و ُاخاطب االخوة الذين يسمعون رفق ًا
بأنفسنا ،االنسان عنده معارف يوم القيامة
س ُيسأل عن كل يشء ..لع ّلنا ان شاء اهلل
تعاىل ُنعاود َ
الك ّرة يف اخلطب القادمة اىل
أمور ايض ًا تتعلق هبذا اجلانب.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل السداد واملوفقية
وان حيمينا وحيميكم مجيع ًا من كل سوء
وان ال جيعلنا نقفو اال ما فيه علم سائلني اهلل
تبارك وتعاىل ان ُحيصننا وحيصنكم من كل
سوء وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وصى اهلل عى حممد وآله الطيبني الطاهرين.

ُ
السيد الصافي يدعو الى معرفة الحق لمعرفة أهله
ويناشد الجهات المعنية لتج ّنب خطر كورونا
كربالء المقدسة
الجمعة في
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /26جمادى االخرة1441/هـ
في خُ طبته الثانية من صالة ُ
الموافق  2020/2/21م ،تناول سماحته مقتطفا من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم قائ ً
ال:

اخللويت اخللوايت اعللرض بخدمتكم األمر
التايل :
ِ
مر يف حياته كام
امري املؤمنني (عليه السام) ّ
هو معلوم من سريته العطرة بمجموعة من
االمور بعضها ِفتن ،وبعضها توجيهات
وحياته الرشيفة كيف كانت؟
اىل اال ّمللة،
ُ
وعاقته بالنبي (صللى اهلل عليه وآللله
وسلم)؟.
هناك مقطع زمني مل ّلر فيه أمللري املؤمنني
(عليه السام) كان فيه بعض الفتن ،دخل
ِ
اسمه احلارث ،وهذا احلارث
عليه رجل
ُ
بللدأ يللر ّد عى أمللري املؤمنني يف أمللر ،أمري
ذكر ُله هذه املقولة
املؤمنني (عليه السام) َ
الرائعة واخلالدة التي هي طر ّية يف كل زمان
ومكان ،قال ُله أي للحارث( :يا حارث
ملبوس عليك ،إن احلق والباطل ال
انك
ٌ
ِ
ُيعرفان بالناس ،ولكن اعرف احلق تعرف
أهله ،واعرف الباطل تعرف من أتاه).

ملبوس :يعني انت اشتبهت عليك االمور،
ملاذا اشتبهت عليك االمور؟ ألنك عندك
قصور ،أو عندك تقصري ،االمللام (عليه
السام) أراد ان يرفع هذه املسألة ّبني هذه
الكلمة عى وجازهتا.
وسلللائلللل املللعللرفللة اآلن الللتللي نملك
االستدالالت عى املعارف ختتلف ،امري
ينبه هذا
املؤمنني (عليه السام) يريد ان ّ
ً
القائل اىل قضية يف الفهم تعنينا مجيعا..
انت عندما تتخذ موقف ًا معين ًا او عندما
انه َ
ً
ً
تعتقد أمللرا معينا؛ ما هي الوسائل التي
ُتبقيك غري متزلزل؟ يعني كيف تتعامل مع
َ
تكون
املعرفة حتى عندما يمر بك ظرف ال
متزلز ً
ال؟
الطريقة هناك طريقان أحدمها خطأ واآلخر
صح ،ما هو اخلطأ وما هو الصح؟
عندي واقع هذا الواقع هو احلق ،وعندي
شخص يتلبس هبذا الواقع صدق ًا أو كذب ًا

ِ
خاله ستكون عندي
فللأرى الواقع من
حالة من الفهم اخلاطئ قد ما اشعر هبا
االن ،لكن عندما اتزلزل وعندما ابدأ
بحالة من الريبة والشك ُيستبان انني واقع ًا
غري ُمكتنز وغري ملوء من احلق ،كان عندي
حالة من االشتباه باحلق وليس احلق ،كان
عندي امر ملبوس ع َّ
يل فيه وأنا ال أفهم.
امري املؤمنني (عليه السام) يقول هذه
الطريقة يف الفهم خطأ ال يمكن ان تعرف
احلق من خال الرجال.
الحظوا قضية مهمة حتى عند االنبياء
افضل طبقة عندنا هي االنبياء ،كيف استدل
عى النبي؟ انا االن افرض يف زمن النبي،
كيف استدل عى ان هذا نبي؟ الحظوا
البد من ان اعرف احلق اوال ً ثم اعرف
ان هذا النبي يدّ عي هذه الدعوة ُمطابقة
او غري مطابقة مع كونه نبيا ،ولذلك ماذا
يقول العلامء ،يقول العلامء فائدة ا ُملعجز ما

ألنه مكن
هي ملاذا النبي حيتاج اىل ُمعجز؟ ُ
طالبه اقول ُله من قال َ
انك نبي؟ انت
انا ُا ُ
تدعي النبوة ّ؟!
قطع ًا عقيل يقول ليس كل من ادعى شيئ ًا
ُيصدّ ق ابتدا ًء ،تدعي النبوة ما هو الدليل
عى ادعائك؟ نعم هذا اسلوب ُعقائي..
اهلل تبارك وتعاىل ايض ًا البد ان يدعم النبي،
زود،
والبدَ أن يبني أن هذا نبي والبد أن ُي ّ
بعد أن جا َء ُبمعجز ..واملعجز دليل ُمطابق
عرفت
عرفت احلق..
للدعوى ،بعد ذلك
ُ
ُ
نفسه اىل اهلل
ان هذا النبي بعد ان َن َس َب
ُ
عرفت هذا
قه يف هذه النسبة
ُ
واهلل صدّ ُ
ِ
احلق ،فكل ما جاء به بعد ذلك انا ُمطمئن.
بللدأت أعللرف احلللق وهللذا احلللق عندما
أعرفه ُله واقع ،هل يأيت احد ُمدعي احلق؟
ُ
ُيمكن ،هل هناك شخص يأخذ بعض احلق
ويرتك البعض؟ ُمكن ،عندما أعرف احلق
أعللرف املوقف ،وعندما أعللرف الباطل
أعرف املوقف ،إن احلصانة التي جيب أن
أحتصن هبا هي يف معرفتي للحق ،أعرف
ّ
احلق تعرف أهله ،وأنتم تعلمون ُهناك
مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية
ومكاسب اجتامعيةٌ ،
كل يريد ان يصل
فكيف امحي
اليها لكن بطريقته اخلاصةّ ،
زور وا ُملدعي وعن احلقيقي؟
نفيس عن ا ُمل ّ
انا احتدث عن تاريخ برشي كامل فيه هذه
االشياء ،من أين اعرف ان هذا املوقف؟
موقف صح؟ وموقف حق؟.
البللد أن أعللرف احلللق ،مللا هللي وسائل
معرفة احلق؟ وسائل سهلة حيتاج هلا ان
َ
متيزت
تثبت ،ان االنسان اذا
عرف احلق ّ

عند ُه األمور ،امري املؤمنني (عليه السام)
ملبوس عليك طريقة
يقول يا هذا  ،األمر
ٌ
معرفتك للحقائق طريقة خاطئة ،ولذلك
قلقت ولذلك شككت ولذلك مل تكن
َ
متزن ًا بمجرد عندما ترى فتنة تسقط.
واعتقد اخواين هذه املسألة يف كل زمان
ومكان نللرى االن بعض الناس موقفه
صباح ًا شيئا وعللرص ًا شيئا آخللر ..ملاذا؟
ألن هذا ال يعرف احلق وانام عرف الناس
يتصور ان احلق يللدور مللدار الناس ،ال،
املسألة ليست هكذا ،نعم يف بعض القضايا
العقدية هلا يشء آخر والكام ليس فيها.
انا اتكلم باحلياة االجتامعية العامة التي
فيها قضايانا املتعارفة ،هذا التزلزل وعدم
الثبات ينشأ من هذه القضايا انل ُله نحن
نعرف احلللق مللن خللال الللنللاس ،وهللذا
ليس امر ًا صحيح ًا ،البد ان نعرف احلق
كي اعرف من يدعيه ،نعم اقول عرفت
احلق هذا رجل يدعي احلق وهو صادق
وعرفت الباطل فاجتنب الباطل ،فإذا
ادعاه احد اقول هذا من اهل الباطل ألنني
عرفت الباطل ،كام انسان يعرف السموم
كي يتجنب ،كام يعرف الدواء يعرف السم
كي يتجنب ،االنسان امري املؤمنني يأمر ُه
بأن يعرف قال اعرف الباطل تعرف من
أتاه.
هذا التمييز بني احلق والباطل مهم اخواين،
ألن االنسان يف حياته الدُ نيا البد ان يعرف
اتباع احلق ٌ
احلق ،وال ُ ّ
قليل أم كثري،
يرض ُه َ
القرآن الكريم يف بعض اآليات (واكثرهم
للحق كارهون) وانا هنا اتكلم عن مفردة

احلق ألن معرفة احلق حتتاج اىل التزامات،
ويف بعض احلاالت االنسان يعرف احلق
ولكن ُيكابر وهذا يشء آخر املهم ُ
احل ّجة
ِ
عليه حجة احلق اعرف احلق تعرف أهله.
هناك أمر آخر احببت ان ُانوه ِ
اليه عى وجه
الرسعة ،طبع ًا ال خيفى عى حرضاتكم
الوضع الصحي الذي ُهيدد العامل بام ُيعرف
بفايروس كورونا نسأل اهلل بدء ًا السامة
منه.
وان اهلل تعاىل حيمي الباد والعباد ُ
طبع ًا اجلهات املعنية هي املسؤولة عن بيان
خماطره وطرائق العاج والوسائل وتوسعة
ذلك عى نحو الثقافة العامة لكافة الناس،
يعني اجلهات الصحية معنية بذلكُ ،احب
ان انل ّلوه اىل قضية خمترصة وهي يف نفس
الوقت ُمناشدة أن مؤسساتنا الصحية
عندنا فيها مشاكل والبد ان تكون هناك
حلول جذرية حقيقية هلذه املؤسسات.
الحظوا االنسان عندما يتعامل مع واقع ُله
افضل ،كي ُحيدد املشكلة ثم يبدأ بح ّلها،
قطع ًا االستعدادات التي ُنريدها البد ان
تكون استعدادات بمستوى هذا اخلطر
الللذي نسأل اهلل تعاىل ان ال يأتينا ،لكن
خري من العاج ،البد
بالنتيجة الوقاية ٌ
ّ
من االنتباه والبد من احلذرُ ..نناشد مجيع
اجلهات املعنية ان تكون بمستوى املسؤولية
وان ترفع قدرات هذه املؤسسات اىل اعى
ما ُيمكن ،جتنيب ًا للباد والعباد من هذا
اخلطر.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق للجميع وآخر
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصى اهلل
عى حممد وآله الطيبني الطاهرين.

من وحي الجمعة

ُ
معرفة الحق
قد يستهنيُ بعض الناس بمسألة اكتساب
املعرفة ..أي امتاك القدرة عى معرفة
احلق ومتييزه عن الباطل ،ويعدّ مثل هذا
األمللر إنللام من البدهييات ،وأمللرا سها
حتصي ُله ،أو هو ال يعطي أساس ًا مثل هذا
األمر حقه وأمهيته من اهتاممه وتفكريه من
أجل متحيص ما يمر عليه من أمور يف زمن
تعددت فيه الفتن وكثرت االبتاءات،
وتشوشت الللرؤيللة ..نتيجة لكل ذلك،
فرتاه يردد جه ً
ا كل ما يسمع أو يقرأ دون
حماولة املعرفة أين احلق وأين الباطل؟ أو
حماولة حتري الدقة والدليل عى صدق
القائل أو صحة االدعاء ،قطع ًا ألن ليس
كل ما يسمعه أو يقرؤه هو احلق  ،فيقول
حمتج ًا :كيف ال أعرف احلق؟ كيف يمكن
أن يلتبس عل ّ
يل أمللر متييزه عن الباطل؟
فاحلق والباطل واضحان بوضوح الشمس
ما دمت أملك عقا؟ لكن املسألة مع
األسللف ليست كللذلللك ،فالفتنة باتت
أمواجها عالية ومتاطمة وال يمكن أن
ينجو منها ناج إال من أمتلك طوق نجاة
املعرفة.
أساليب التضليل
الشك إن تطور أساليب وسائل اإلعام
واالتللصللال يف العرص الللراهللن ،وبللروز
مواقع التواصل االجتامعي بشكل واسع،
ودخولنا عرص التكنلوجيا وتأثريها الكبري
عى عقول الناس ،وخطرها عى قناعاهتم
من خال غزوها ألدق تفاصيل حياتنا

اليومية والتفصيلية ،وقد بدأ الناس بالفعل
أخذ املعرفة من مواقع التواصل االجتامعي
هذه عى الرغم من الكثري منها هو مشبوه،
أو استقاء األخبار املنشورة عربها ،أو
عرب قنوات اإلعللام املغرضة ،وهللو ما
ّ
يشكل خطر ًا عى غري املحصن باملعرفة،
نتيجة خمططات التضليل اإلعامي ّ
املنظم
للرأي العام ،وربام يؤدي هذا التضليل اىل
انحراف الكثري من مرتادي هذه املواقع
عن جادة احلق صوب الباطل ،حيث إن
هناك جيوش ًا اعامية تعمل باخلفاء من
اجللل حللرف أو حتويل أنظار العامة من
الناس اىل زوايا وقناعات معينة ،وكذلك
حجب أخللرى عنهم حسب الللرضورة،
وحللسللب املللخللطللطللات ،وللليللس حسب
األولوية واألمهية يف احلياة.
جيوش اعالمية
هو مصطلح حديث يتم تداوله كثري ًا يف
األوسللاط العاملية بني قوى التأثري األكثر
وقع ًا ،واألقللوى تأثري ًا ..حيث إن هناك
قللوى كللربى تقف يف الصفوف اخللفية
هلذه املنصات اإلعامية ،كام وإن هنالك
امكانات مادية هائلة ترصدها تلك القوى
يف شن حروب ناعمة ،ضد هذه اجلبهة او
تلك ،وهبذا االجتاه أو ذاك ،خاصة يف حماربة
قيم اإلسللام ورمللوزه البارزة ..لتشتعل
مواقع التواصل االجتامعي بنريان هذه
احلروب غري املنظورة للعامة من الناس،
وتصيب األقل حتصين ًا باملعرفة أو ً
ال ،كام

طالب الظاهر

الفايروس يصيب ضعيف املناعة ..ليصري
هذا أداة بيد تلك القوى لرتويج األفكار
واملفاهيم الشاذة عن واقعنا وعن ديننا
وقيمنا األصيلة.
طرائق الوقاية
ليست هناك من وسيلة لتج ّنب تأثريات
مثل هللذه احلللروب الناعمة لقوى الرش
وهي تغزو أيامنا وتدخلنا دون علمنا يف
أتوهنا كجنود متطوعني هلذه اجلهة ضد
تلك ،فا أدري كيف إن بعضهم يربط
الللديللن بشخص مللثللا؟ يعني يستشهد
بأفعال شخص ما ،من الناس حمسوب عى
الدين أو الطائفة  ..فيقول أهذا الدين؟ أو
هذه أفعال الطائفة؟!.
فهذه احلروب الناعمة باتت ّ
تشكل اخلطر
األكرب عى تفكك نسيج واقعنا االجتامعي
 ،بل وعى ديننا وقيمنا ومثلنا العليا ،لذلك
أقول بأن ليس هناك من عاج هلذا الداء
اخلطري املتفيش بني أوساط الناس خاصة
فئة الشباب ،سللوى التحصن باملعرفة،
وأعني بذلك التحصن هو حماولة معرفة
احلق من أجل معرفة أهله وسلك طريقهم،
والتحصن بمعرفة الباطل من اجل معرفة
أهللللله وجتل ّنللبللهللم ،وللليللس يللكللون بعضنا
كالببغاء ..يردد كل ما يسمع ،ويقتنع بكل
ما يقرأ ..فللرتاه مشوش اخلاطر ،يمدح
شخص ًا يف الصباح ويذمه يف املساء!.

ج2
هل صحيح ّ
أن الشهيد الثاني أول من كتب
في علم الدراية وهو مقتبس من كتاب النكت البن صالح؟
وأيض ًا جاء يف مقدمة املحقق لكتاب
(وصول األخيار إىل أصول األخبار)
لللوالللد الشيخ البهائي عللن صاحب
كتاب (رياض العلامء) قوله :ثم أعلم
أن الشيخ زين الدين هو أول من نقل
علم الدراية من كتب العامة وطريقتهم
إىل كتب اخلاصة ،وأ ّلللف فيه الرسالة
رصح به مجاعة
املشهورة ثم رشحها كام ّ
من تأخر عنه ،ويلوح من تتبع كتب
األصحاب أيض ًا ،ثم أ ّلف بعده تلميذه
الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي
وبعده ولده الشيخ البهائي وهكذا.
ثم قال بعيد هذا :وهو  -أي الشهيد
الثاين  -أول من صنف من اإلمامية يف
دراية احلديث ،لكنه نقل االصطاحات
من كتب العامة كام ذكره ولده وغريه.
وقللال السيد الصدر (رمحلله اهلل تعاىل)
يف (تأسيس الشيعة)(( :ان أول من
دون علم دراية احلديث هو أبو عبد اهلل
ّ
احلاكم النيسابوري اإلمامي الشيعي،
قال يف (كشف الظنون) يف باب حرف
امليم( :معرفة علم احلديث) أول من
تصدى احلاكم له أبللو عبد اهلل حممد
بن عبد اهلل احلافظ النيسابوري املتوىف

سنة  405هل  -إىل أن قال  -وتبعه ابن
الصاح)) .انتهى قوله.
ثم ذكر السيد ترصيح عدة من علامء
السنة عى تشيع احلاكم املزبور منهم
ُ
السمعاين وابن تيمية واحلافظ الذهبي
وابن طاهر وأبو إسامعيل األنصاري..
ثللم بعد هللذا رد قللول جللال الدين
السيوطي يف (الوسائل يف األوائللل):
أن أول من رتّب أنواعه ابن الصاح
يف خمترصه املشهور ،فقال :ان ما بني
أيب عمر وعثامن بن عبد الرمحن املشهور
بابن الصاح واحلللاكللم النيسابوري
بنحو مائتي سنة ،فاحلاكم هو املتقدم
يف وضع أنواع احلديث ال ابن الصاح
التابع له يف ذلك.
إىل أن قال  :فاعلم أن أول من صنف فيه
بعد احلاكم املؤسس :السيد مجال الدين
أمحد بن موسى بن طاوس أبو الفضائل
املتقدم املتوىف سنة  673 -وهو استاذ
العامة ابن املطهر احليل ،وهو واضع
االصطاح اجلديد لإلمامية يف صحيح
احلديث وحسنه وموثقه وضعيفه كام
نص عليه كل علامء الرجال يف ترمجته.

ثم إن السيد رمحه اهلل ذكر علامء الدراية
وقال :وأما الذين صنفوا يف علم الدراية
فكثريون ،منهم :السيد عيل بن عبد
احلميد النجفي ،له (رشح أصول دراية
احلديث) من علامء أول املائة الثامنة ،
يروي عن العامة احليل  ،وهو استاذ
ابن فهد احليل  ...إىل آخر كام السيد
رمحه اهلل.
ثللم قلللال املللحللقللق لللكللتللاب (وصلللول
األخيار) :بعدما سمعت هذه األقوال
فقد ظهر لك أنه ليس أول من أ ّلف
يف علم الدراية هو الشهيد الثاين حتى
يكون املرتجم له ثانيهام وإن مل نقل
بتشيع احلاكم النيسابوري ،فأول من
أ ّلف يف علم الدراية من الشيعة اإلمامية
هو السيد مجال الدين أمحد بن طاووس،
ثللم بعده السيد علليل بللن عبد احلميد
النجفي النييل ،وهكذا إىل أن قام شيخنا
املرتجم له  -أي والد الشيخ البهائي -
فأ ّلف كتابه هذا بأحسن أسلوب واتقن
طريق (إىل آخر كامة)( .انظر :وصول
األخيار إىل أصول األخبار.)9 - 7 :

11

A h r a r w e e k l y

قواعد فقهية
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
املعنى :معنى القاعدة واضللح وهو
أن التلف يف زمان اخليار يكون عى
البائع ،وعليه كل مبيع ثبت فيه اخليار
إذا تلف يف ظللرف اخللليللار ال يكون
الضامن عى املشرتي ،ألن التلف حال
اخليار بواسطة آفة ساموية يتعلق بامل
البائع.
املدرك :يمكن االستدالل عى اعتبار
القاعدة بام ييل:
 - 1الروايات :وهي الواردة يف الباب،
منها صحيحة ابن سنان قال :سألت
أبا عبد اهلل عليه السام عن الرجل
يشرتي الدابة أو العبد ويشرتط إىل يوم
أو يومني فيموت العبد أو الدابة أو
حيدث فيه حدث عى من ضامن ذلك؟
فقال عليه السام( :عى البائع حتى
ينقيض الللرشط ثاثة ،ويصري املبيع
للمشرتي)  .فهذه الصحيحة دلت
عى أن املبيع إذا تلف يف زمان اخليار
ال يكون عى املشرتي ضامن بل يكون
الضامن عى البائع (بالنسبة إىل الثمن)
وهذا هو مدلول القاعدة.
 - 2األصللل :وهو استصحاب بقاء
امللكية للبائع بمعنى أنه إذا شك يف
كون

املبيع حللال اخليار بأنه ملك للبائع
أو املشرتي يستصحب ملكية البائع
ويرتتب عليها آثللارهللا الرشعية من
الضامن وغريه.
قال الشيخ األنصاري رمحه اهلل بعد نفي
اخلاف عن ثبوت احلكم يف خياري
احللليللوان واللللرشط وبللعللد االستناد
بصحيحة ابن سنان :ظاهر قوله عليه
السام( :ويصري امللك للمشرتي) أن
املناط يف رفع ضامن البائع صريورة
املبيع للمشرتي واختصاصه به بحيث
ال يقدر عى سلبه عن نفسه .فقال :إنه
يمكن بناء عى فهم هذا املناط طرد
احلكم يف كل خيار ،فتثبت القاعدة
املعروفة من أن التلف يف زمان اخليار
من ال خيار له (البائع) من غري فرق
بني أقسام اخليار وال بني الثمن واملثمن
كام يظهر من كلامت غري واحللد من
األصحاب بل نسبه مجاعة إىل إطاق
األصحاب  -إىل أن قللال - :ولكن
االنصاف أنه مل يعلم من حال أحد
من معتربي األصللحللاب اجلللزم هبذا
التعميم ،فضا عن اتفاقهم عليه فإن
ظاهر قوهلم :التلف يف زمان اخليار هو
اخليار الزماين وهو اخليار الذي ذهب

مجاعة إىل توقف امللك عى انقضائه،
ال مطلق اخليار ،ليشمل خيار الغبن
والرؤية والعيب ونحوها .
والتحقيق :أن مللورد الللقللاعللدة هو
خيارا احليوان والرشط فقط وال يثبت
التعميم بتنقيح املناط الظني ،وألن
األصحاب أفتوا يف غري املوردين عى
خاف القاعدة املتلوة.
وال خيفى أن خيار احليوان والرشط
خيتصان للمشرتي ،وعليه ينطبق
احلكم (التلف عى البائع) عى القاعدة
املجمع عليها (التلف يف زمن اخليار
من مال من ال خيار له) فتكون القاعدة
عى القاعدة .كام قال صاحب اجلواهر
رمحه اهلل :وقول األصحاب أن تلف
املبيع يف زمان اخليار من ال خيار له
بعد تنزيله عى خيار الرشط واحليوان
ال ينايف شيئا ،والدليل عليه واضح ،إذ
مع فرض أن اخليار للمشرتي خاصة
كان تلفه من البائع للنصوص الدالة
برصحيها عى ذلك واملراد به كام رصح
به يف جامع املقاصد انفساخ العقد به
كالتلف قبل القبض  .واألمر كام ذكره.

استفتاءات شرعية

السياحة
السؤال  :هل جيوز السفر اىل دول الغرب وال دخول احلرم املكي اال حمرما ألي
للسياحة والرتفيه مع االهل ؟
غرض كان ويستثنى من ذلك بعض
اجللللواب  :جيللوز ملللن يثق مللن احلفاظ احلاالت واملذكورة يف رسالة املناسك .
عى دينه وديللن من ييل أمللره الزوجة
واالوالد.
السؤال  :ما حكم العمل يف السياحة ؟
اجلواب  :ال حيرم يف حد ذاته .
السؤال  :هل جيوز قصد سواحل البحر
للتنزه السؤال :هل جيوز لابن خمالفة والديه
واحلدائق العامة يف األيام املشمسة ّ
 ،وفيها مشاهد خم ّلة باآلداب العامة ؟
إذا منعاه من السفر ؟
اجلللواب  :ال جيوز مع عدم األمللن من اجلللواب :ال جيوز له خمالفة والديه إذا
الوقوع يف احلرام .
منعاه من السفر ،وكان سفره يلحق أذى
هبام ،وكان هنيهام من جهة الشفقة عليه،
الللسللؤال  :هللل جيللوز للللللزوج السفر من دون وجود مصلحة رشعية يف السفر
(للسياحة) وتلللرك زوجللتلله مللن دون أهم من حرمة إيذائهام.
رضاها ؟
اجلواب  :جيوز ولكن االحوط وجوب ًا الللسللؤال  :متى جيللوز سفر املؤمن إىل
ان ال يطيل السفر اكثر من اربعة اشهر  .البلدان غري اإلسامية؟ ومتى حيرم ؟
اجللللواب :يستحسن سفر املللؤمللن اىل
السؤال  :هل جيللوز الدخول اىل مكة البلدان غري اإلسامية لغرض نرش الدين
املكرمة عى سبيل السياحة من دون وأحكامه ،والتبليغ هبا إذا أمن عى دينه
احرام ؟
ودين أبنائه الصغار من النقصان ،قال
اجلواب  :ال جيوز دخول مكه املكرمة النبي حممد (صى اهلل عليه واله) لإلمام

عيل (عليه السام ) «لئن هيدي اهلل بك
عبد ًا من عباده خري لك ما طلعت عليه
الشمس من مشارقها اىل مغارهبا».
وعن النبي (صى اهلل عليه واله) أيض ًا أن
رج ً
ا قال له أوصني فقال« :أوصيك
أن ال ترشك باهلل شيئ ًا ...وادع الناس اىل
االسام ،واعلم أن لك بكل من أجابك
عتق رقبة من ولد يعقوب» .وجيوز سفر
املؤمن اىل البلدان غري اإلسامية ،إذا
جزم أو اطمأن بأن سفره اليها ال يؤثر
سلب ًا عى دينه ،ودين من ينتمي إليه.
وجيلللوز للمسلم كللذلللك أن يقيم يف
البلدان غري اإلسامية إذا مل ّ
تشكل عائق ًا
عن قيامه بالتزاماته الرشعية بالنسبة اىل
نفسه وعائلته حارض ًا ومستقب ً
ا.
وحيرم السفر اىل البلدان غري اإلسامية
أينام كانت يف رشق األرض وغرهبا ،إذا
استوجب ذلك السفر نقصان ًا يف دين
املسلم ،سللواء أكللان الغرض من ذلك
السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم
اإلقامة املؤقتة أم السكنى الدائمة أم غري
ذلك من األسباب .

تزامنًا مع ذكرى والدتها العطرة..
العتبة الحسينية المقدسة تقيم اسبوعًا ثقافيًا

عن السيدة الزهراءb
تقرير  :ضياء االسدي  /تصوير احمد القريشي

بمشاركة ثالث جامعات أهلية في كربالء ..وتحت شعار (فاطمة الزهراء جامعة اسالمية كبرى
نغترف منها الدروس والعبر) ،اقامت شعبة المهرجانات والمؤتمرات التابعة لقسم النشاطات
العامة في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع جامعات الزهراء ووارث االنبياء وكلية الصفوة
الجامعة ،أسبوعًا ثقافيًا بمناسبة والدة سيد نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السالم) وابتدئ
بتاريخ  ،2018/2/15واستمر لمدة ثالثة ايام ،حيث شهد تجربة ثقافية وعلمية وإدارية ناجحة ،اضافة الى
عقد ندوات تثقيفية كانت اولها عن شخصية الزهراء(عليها السالم) في جامعة وارث االنبياء وندوة
اخرى عن السيدة خديجة الكبرى في قاعة االمام الحسن بجامعة الزهراء واما الندوة االخيرة فكانت
عن حياة السيدة فاطمة بنت حزام الكالبية (ام البنين) واقيمت في القاعة الكبرى بكلية الصفوة
الجامعة وجميع هذه الندوات ألقاها عدد من الفضالء في العتبة المقدسة.
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الشامي  :فاطمة الزهراء (عليها السالم)..
هي سر من االسرار ال يعرفه اال اهلل سبحانه وتعالى
جملللللة «األحللللللرار» واكللبللت أحلللداث
االسبوع الثقايف لتخرج منه برصيد
من اللقاءات الصحفية حللول فكرة
االسبوع الفاطمي الثقايف اذا صحت
تسميته الحق ًا.
الللشللامللي :فاطمة الللزهللراء (عليها
السام) ..هي رس من األرسار ال يعرفه
اال اهلل سبحانه وتعاىل
وقللال رئيس قسم التعليم العايل يف
العتبة احلسينية املقدسة السيد (أفضل
الشامي) ،يف كلمة له بحفل االفتتاح:
«اعتدنا يف كل عام أن نقيم احتفاالت
بذكرى مواليد االئمة االطهار ووفياهتم
ايض ًا واالهتامم برضورة هذه املناسبات
التي لعل الكثري يغفل عنها ولألسف
الشديد حتى يف مدننا اصبح البعض

غاف ً
ا عنها ولذلك ناحظ احيان ًا ان
هنالك عقود ًا للزواج يف ذكرى وفيات
االئمة وال يعلم ان اليوم وفاة إمام ام
ال ،وهذا ّ
يشكل حالة عدم احرتام ملثل
هذه املناسبات ولذلك تأيت هذه اجللسة
وامهيتها من ضمن هذا السياق الذي
اراده ائمة اهلدى لشيعتهم واتباعهم».
وأضاف أن «احلديث عن سيدة النساء
(عليها افضل الصاة والللسللام) ال
يمكن اختصاره ،فهي رس من االرسار
ال يعرفه اال اهلل سبحانه وتعاىل ،فكيف
هلذه املرأة ان جتمع بني النبوة واإلمامة
وان تصبح مللصللدر ًا لللوجللود االئمة
االطللهللار عللى هللذه االرض ومللا هي
عظمتها وكيف أصبحت هبذه املنزلة
الكربى وماهو الرس املستودع فيها».

واضاف الشامي« :احلديث كثري ويطول
عن هذه الشخصية العظيمة زوجة امري
املؤمنني وام احلسنني (عليهم السام)
حيث اهنا كانت ترتدي حجاب ًا خاص ًا
وذات شخصية خللاصللة ولللكللن هل
منعها ذلك حينام اصبح الواجب امللقى
عليها ان تنهض بواجبها جتاه الرسالة
وان تدافع عنها وعللن إمللام زماهنا،
واجلواب هو ان احلجاب ال يمنع املرأة
ان تتصدى خلدمة دينها وجمتمعها،
والللسلليللدة الللزهللراء (عليها السام)
قدّ مت ضلعها وجنينها حلامية امري
املؤمنني والوالية واالسام ،هذا فض ً
ا
عن اضطرارها للذهاب والوقوف يف
املجلس لتخاطب االخرين وتدافع عن
هذا احلق من اجل احلفاظ عى ثوابت
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سلطان  :بمولد سيدة نساء العالمين ازهرت الدنيا

اإلسام وعدم انحرافها».
سلطان :بمولد سيدة نساء العاملني
ازهرت الدنيا
فيام قال رئيس قسم النشاطات العامة
(عيل كاظم سلطان)« :بمناسبة والدة
السيدة فاطمة الزهراء (عليها السام)
الللتللي ازهلللرت الللدنلليللا بلليللوم مولدها
وبالتعاون مع جامعة وارث االنبياء
وجامعة الزهراء وكلية الصفوة اجلامعة،
اقامت شعبة املهرجانات واملؤمترات
بقسم النشاطات العامة التابع للعتبة
احلسينية؛ اسبوع ًا ثقافي ًا ضللم عدة
ندوات تطرقت اىل حياة السيدة الزهراء
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(عليها السام) اضافة لتسليط الضوء
عى مقام السيدة خدجية (عليها السام)
ام املؤمنني التي انجبت الزهراء والتي
تستحق ان تكون التربيكات هلا هبذا
اليوم بمناسبة مولد ابنتها وكذلك دور
السيدة أم البنني (عليها السام) يف رعاية
ابناء سيدة النساء بعد استشهادها»،
معرب ًا عن أمله ان «تتحقق هذه الفائدة
املرجوة من إحياء هذه املناسبة وهي ان
ّ
نطلع شبابنا عى هذه السرية العطرة وان
يستفيدوا منها يف حياهتم».
اما رئيس جامعة وارث األنبياء الدكتور
(طالب حسن موسى) فقال يف كلمة

له خال حفل افتتاح االسبوع الثقايف:
«أبتدئ احلديث بالقول سيديت فاطمة
الزهراء (عليها السام) انا واثللق من
انك حارضة بيننا وشخصك مشاريع
بحث مستمر الستلهام العلوم والفكر
وموسوعة مستمرة بالعطاء وملهمة لنا
ونحن نبقى خلفك متمسكني بنهجك
يف البحث عن العيش الكريم وتربية
االرسة الرتبية الصحيحة وقول احلق
ولللو أمللام سلطان جللائللر» ،مسرتس ً
ا
بالقول «يا زهللراء اشفعي لنا عند اهلل
وادعللي اهلل بللأن هيللدي ابناءنا وبناتنا
ويثبت االيامن يف صدورهم وان خيرجوا
ّ

المال السلطاني  :الزهراء (عليها السالم)
تمثل المرأة الرسالية العظيمة
من هذه الدنيا اكثر متسك ًا وايامن ًا بنهج
اهل بيت النبوة (عليهم افضل الصاة
والسام)».
املا السلطاين :الزهراء (عليها السام)
متثّل املرأة الرسالية العظيمة
أما رئيسة جامعة الزهراء (عليها السام)
الدكتورة (زينب املا السلطاين) فقالت
يف تللرصيللح للللألحلللرار« :هلللذا احلفل
والكرنفال املقام بتوجيه من االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة بأن يكون
مشرتك ًا بني اجلامعتني مع العتبة املقدسة
وجامعات اخللر هو باحلقيقة مبادرة
مهمة وهلا مردود اجيايب وكبري يف نفوس

احلارضين له».
وتابعت حديثها« ،احلديث عن السيدة
الللزهللراء يطول ويللعللرض وال يمكن
ان نخترصه هبذا اللقاء البسيط كوهنا
(عليها السام) رمللز ًا نسوي ًا وتربعت
عللى عللرش اجلللنللان فهي سلليللدة نساء
العاملني وهي املربية والقائدة التي ربت
أئمة عظام ًا لقيادة هذه االمة» ،مبينة أن
«إقامة مثل هكذا كرنفاالت له اثر اجيايب
يف استلهام اللللدروس والللعللرب ،وهذه
الكرنفاالت بحاجة هلا واقامتها يف
االوساط اجلامعية وباخلصوص الوسط
النسوي ونحن يف جامعة الزهراء نحتاج

وبشكل مستمر اىل التذكري هبذه الرموز
وبشخصية هذه املرأة الرسالية العظيمة
ونوجه دعللوة اىل
ومن خالكم نأمل
ّ
مجيع بناتنا بأن يقتدين هبذه املرأة اجلليلة
الطاهرة ولسريهتا العطرة».
اجلللديللر بللالللذكللر :ان حفل االفتتاح
الللذي حرضه العديد من األكاديميني
وطلبة الكليات صاحبه العديد من
الفعاليات كللان ابرزها إلقاء قصائد
شعرية بحق سيدة النساء القاها الشاعر
حممد الفاطمي فض ً
ا عن قصائد املدح
للمنشد الرادود (عيل الوائيل).
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األحرار /حسنين الزكروطي – تصوير /أحمد القريشي

هل يمكن أن تصبح كاتبًا في مجال مسرح األطفال؟
ّ
الكتاب
العتبة الحسينية المقدسة تسعى لصناعة جيل جديد من

عبر مشروعها (ألف كاتب مسرحي للطفل)
ال يخفى على الجميع ان العتبة الحسينية المقدسة عملت وال زالت على تطوير قابليات شرائح المجتمع
المختلفة ،عبر اقسامها وشعبها المختصة بالمرأة والشباب والطفولة ،ومن خالل إقامة الدورات والورش
واألنشطة الثقافية واالصدارات؛ للنهوض بهذه الشرائح المجتمعية في شتى مجاالت الحياة ،وألن الطفولة لها
مكانة واهتمام خاص من لدن العتبة الحسينية المقدسة؛ فقد أخذ قسم رعاية وتنمية الطفولة فيها مهمة
محاكاة هذه الفئة الحساسة والمهمة في المجتمع.
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وبعد أن نجح القسم بإصدار جملة
خللاصللة بللاألطللفللال حتلللت مسمى
(احلسيني الصغري) لتحاكي هذه
الرشحية وتطور من قابليتها الفكرية
والتنموية ،ها هو اليوم يبارش بتنفيذ
مرشوع فكري وتنموي آخر يتمثل
بللل «ملللرشوع ألللف كللاتللب مرسحي
للطفل» ،والذي وضعت لبنته األوىل
يف ( )14حمافظة عراقية عرب إقامة
ضمت أكثر من (160
ورش أولية ّ
مشارك ًا) لكا اجلنسني ،صاحبتها
مكملة يف جممع سيد
ورشة مركزية ّ
الشهداء (عليه السام) يف حمافظة
كرباء املقدسة حتت إرشاف ثلة من
االساتذة املختصني بينهم (الدكتور

جبار مخللاط ،الدكتور حسني عيل
هلللارف ،الللدكللتللور أيلللاد السامي،
الدكتور حبيب الظاهر).
حممد احلسناوي رئيس قسم رعاية
وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية
قربنا أكثر من هذا املرشوع
املقدسة ّ
الكبري واألهللللداف املللنللشللودة منه
والتي سيعمل القسم عى حتقيقها
رصح لل
يف السنوات القادمة ،حيث ّ
(األحرار) قائ ً
ا« :يعدّ مرشوع ألف
كاتب مرسحي للطفل الذي أطلقه
قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة
احلسينية املقدسة من املشاريع الكبرية
واملهمة جللد ًا يف إعللداد ألللف كاتب
مرسحي للطفل يف الللعللراق ،حيث

عملت إدارة امللللرشوع عللى وضع
سقف زمني له يللرتاوح بني (- 10
 )15سنة.
وأشار إىل أن «أساس املرشوع بدئ
بإقامة ورش أولية يف مجيع املحافظات
العراقية ،حيث استهدفت الفئات
العمرية من ( 40 – 15سنة) ولكا
اجلنسني ،واستمر ملدة ( 15يوم ًا)
خمتصون
وفللق منهج أعللدّ ة أساتذة
ّ
وشللارك به جمموعة من األشخاص
لدهيم موهبة الكتابة يف جمال الطفل
وحيللتللاجللون اىل الللتللطللويللر وصقل
املهارات ،وأيضا هنالك أشخاص
بخربة أقل ولكن يتملكون االرادة
والرغبة القوية خلوض هذه التجربة
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املهمة».
وأضللللللاف احللللسلللنلللاوي« :بللعللد
انتهاء مللدة الللورش االوللليللة كان
هناك اختبار من قبل االساتذة
للمشاركني يف الللورش ،وقللد تم
تأهيل ( 73مشارك ًا ومشاركة) من
أصل ما يقارب ( 160مشرتك ًا) من
( 14حمافظة) ،للمشاركة بالورش
املركزية التي ُتعقد يف مدينة كرباء
املقدسة» ،مبين ًا« ،وصلنا للورش
املركزية الثالثة والتي تشهد مشاركة
مخللس حمللافللظللات هللي (بللغللداد،
النجف ،ميسان ،ذي قار ،املثنى)،
وتستمر ملدة مخسة أيام بواقع سبع
ساعات يومي ًا ،ويف هناية الورشة

ُيس ِّل ُم املتدرب نص ًا مرسحي ًا إلدارة
املرشوع إلقامة مسابقة بالنصوص
املشاركة وطبع الفائزة منها كنوع
لتحفيز املشاركني».
وعللن الللسللؤال الللذي ُطللرح حول
األهللداف والغايات التي يسعى
إليها قسم تنمية رعاية الطفولة
من خال هذا املرشوع؟ ..أوضح
احلسناوي ّ
أن «اهلللدف األسللاس
مللن قيام هللذا امللللرشوع يعود إىل
غياب وق ّلة االهتامم بمجال مرسح
الطفل ،وهذا اليشء ال يقترص عى
العراق فحسب بل عى مستوى
العامل العريب بشكل عام ،ونسعى
من خال هذا املرشوع عرب الورش

األوللليللة واملللركللزيللة واملسابقات
التحفيزية إىل زيادة الرغبة خلوض
هذا املضامر واملساهم يف خلق جيل
جديد من الك ّتاب واملبدعني».
من جهته بني املتدرب حممد عباس
مللن حمافظة ميسانّ :
إن «بللدايللة
مشاركتنا كانت يف الورشة االولية
الللتللي أقيمت يف حمافظة ميسان
وتع ّلمنا مللن خاهلا أساسيات
كتابة النص املرسحي للطفل ،بعد
ذلك تأهلنا إىل الورشة املركزية
يف حمافظة كرباء املقدسة بعد مْ
أن
ُو ّفقنا يف االختبار االويل الذي
أجري لعدد من املشاركني».
واضلللاف« :يف الللورشللة املركزية

تأهيل ( 73مشاركًا ومشاركة)
من أصل ما يقارب ( 160مشتركًا)
من ( 14محافظة) ،للمشاركة
بالورش المركزية
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مشارك :الورش هامة جدًا وتستحق العناء والتضحية بالوقت
ألهميتها لتطويرية وافتقادنا لها في ميسان

التي نشارك هبا يف الوقت الراهن
حصلنا عى الكثري من املعلومات
اخلاصة بمرسح الطفل ،إضافة إىل
معرفة األخطاء التي حدثت معنا
يف الورشة االولية ،بحيث نجد
مؤهلني لكتابة
أنفسنا اآلن شبه ّ
الللنللص املللرسحللي اللللذي حياكي
الطفل بالشكل املثايل والصحيح».
لن حتمل عللنللاء السفر من
ولللكل ّ
ميسان اىل كرباء املقدسة وترك
االهللل والعمل ملدة تللرتاوح بني
( 7 – 5أيام) ،برأيكم هل تستحق
الللورشللة هللذه التضحية واجلهد

(سألنا عباس)؟
فلللأجلللاب واللللفلللرحلللة تللغللمللره:
«املشاركة يف هكذا ورش بالتأكيد
تستحق العناء والتضحية بالوقت
والفراق املؤقت لألهل ،كون مثل
هذه النشاطات التطويرية نفتقدها
يف حمافظة ميسان عى الرغم من
أمهيتها يف خلق جيل جديد ووا ٍع
يقود املجتمع يف املستقبل».
وأردف قائ ً
َ
«نثمن دور العتبة
اّ :
احلسينية املقدسة وقسم تنمية
ورعاية الطفولة الذي و ّفر لنا هذه
الورش ،وسنعمل بعون اهلل تعاىل

عى نقل ما تعلمناه خال فرتة
التدريب اىل الراغبني بتع ّلم كتابة
النص املرسحي للطفل».
ِ
أقللرانلله من
ودعلللا عللبللاس مجيع
الللذكللور واالنللللاث مللن جيللدون
انفسهم قادرين عى الكتابة يف
مضامر النص املرسحي للطفل إىل
«املشاركة يف هذه الللورش» التي
القيمة» ،آم ً
ا
وصفها «بالورش َّ
أن «تستمر العتبة احلسينية املقدسة
بإقامة هكذا نشاطات وورش
ختللدم املشهد الللثللقللايف العراقي
و ُتغني حقول الكتابة األدبية».
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تحت شعار (أوفياء) ..العتبة الحسينية المقدسة تطلق

دورة «القائد» للتأهيل القيادي
بمحافظتي (كربالء وبابل)
تقرير /حبيب باشي  -تصوير /عباس الشريفي  -زكريا اسماعيل

إنطالقًا من مبدأ
تطوير الشباب القيادي
والكشفي ،نظمت
جمعية كشافة الوارث
التابعة للعتبة الحسينية
المقدسة دورة التطوير
القيادي للمتدربين من
محافظتي (بابل  -وكربالء)
بالتعاون مع جمعية
واسط الكشفية ،والتي
أقيمت على مدينة االمام
الحسين (عليه السالم)
الزائرين ومتنزه االمام
الحسين (عليه السالم)
الكبير بمحافظة كربالء
المقدسة .وذلك تحت
شعار (أوفياء).
وتضمن البرنامج ()6
محاضرات نظرية ضمن
قدمها
اليوم االول ،والتي ّ
القائد الكشفي رعد
جاسم محمد رئيس
جمعية واسط ،وتخللتها
فترات استراحة وألعاب
تشويقية.
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 250عنصرًا كشفيًا
يخدمون الزائرين في الزيارات المليونية

وحتلللدث املللفللوض الللعللام جلمعية
كشافة الوارث صفاء الباهض قائ ً
ا:
ان «الللدورة املقامة خاصة بإعداد
القادة املتميزين وهللي األوىل من
نوعها للمبارشة يف امليدان بالصورة
الصحيحة ،وقد أقيمت بالتعاون مع
مجعية واسط الكشفية».
واضللاف أن «املشاركني يف الدورة
هللم الللقللادة املتطوعون حتللت رايللة
اجلمعية ،اضافة اىل بعض القادة
املنتسبني يف مجعية كشافة الوارث»،

مشريا اىل ان «املتطوعني هم عنارص
اطللفللال انللتللمللوا اىل اجلمعية قبل
قرابة الللل( )4 - 5سنوات وبمدة
متفرقة ومتيزوا بأدائهم يف املخيامت
وامللتقيات الكشفية وقد جتاوزت
اعدادهم االربعني متطوع ًا» ،الفت ًا
إىل إقامة «دورات اخللرى الحقة
للقادة املتطوعني يف ثاث حمافظات
هي بابل وكرباء وذي قار».
وبني الباهض أن «كشافة الوارث
ّ
هتتم جللد ًا بموضوع التدريب من

الناحية والفكرية ،واليوم نشاهد
دورة كشفية خالصة مللن تقاليد
الكشفية وقانون الكشاف اضافة اىل
كسب الشباب للخربة هبذا املجال»،
مضيف ًا ان «القائد الكشفي جيب أن
يتحى بالثقافة واملعرفة خصوص ًا
عندما جيتمع بعنارصه ويتحدّ ث
معه».
وأكللمللل الللبللاهللض حديثه قللائل ً
ا:
«توجد لدينا برامج مكملة هلذه
اللللدورة الكشفية الثانوية والتي
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سبقتها دورة اساسية ،ضمت (75
مشارك ًا) واليوم شملت ( 40قائد ًا
مشارك ًا» ،الفت ًا اىل ان الدورة املقامة
هي للقائد الكشفي يف امليدان وكيف
يدير االفراد ويكون لديه فوج كشفي
لتعم الفائدة وكل هذه يصب بمصلحة
القضية احلسينية والصالح العام».
 250عنرص ًا كشفي ًا خيدمون الزائرين
يف الزيارات املليونية
للرق املللفللوض الللعللام جلمعية
وتلللطل ّ
الوارث ،ان «زيارة االربعينية االخرية
شاركا فيها ( 76متطوع ًا) مجيعهم من
أبناء اجلمعية واجلمعيات االخللرى
املتعاونة مع كشافة الوارث واالغلبية
هم كشافة اداروا مخسة مشاريع رئيسية
مللن ضمنها ملللرشوع االسللعللافللات
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االوللليللة اللللذي شللاهللدنللاه يف احلللرم
املقدس لسيد الشهداء (عليه السام)،
حيث توزّ عوا يف ( 26نقطة) خاصة
باإلسعافات األولية ،وكذلك ارشكنا
هبا بعض االطباء خلدمة الزائرين يف
مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية،
إضافة اىل قرابة الل  250عنرص ًا وقائد ًا
كشفي ًا خللدمللوا الللزائللريللن بمختلف
اخلدمات وكذلك دليل الزائر واخليمة
الثقافية والنشاطات الكشفية».
ونللوه إىل أن «هللذه اللللدورات مفيدة
ّ
أثناء الزيارات من ناحية االنضباط
واإللتزام والتعاون مع اآلخرين لكن
اهلدف االسرتاتيجي هلذه الدورة هو
ارتباطها بالزيارة األربعينية» ،مبين ًا أن
من «املواضيع املهمة التي تطرقت هلا

الدورة هي كيفية استقطاب العنارص
وجذهبم لانضامم للجمعية بطريقة
مؤثرة وفعالة تدخل القلب».
من جانبه أوضح رئيس مجعية واسط
الكشفية اكد (رعد جاسم حممد) أن
«الللدورة تضمنت عدة حمارضات تم
خاهلا احلللديللث عللن تللاريللخ احلركة
الكشفية وأهدافها ومبادئها ،كذلك
السجات واالجللتللامعللات واملنديل
واملصافحة».
واضللاف« ،تعد احلركة الكشفية هي
حركة تربوية هتدف لتنمية املجتمع
وتنمية الفرد وجعله إنسان ًا صاحل ًا
للمجتمع بتطوره وسلوكه وبناء
جمتمع حللضللاري مثقف يعتمد عى
الفرد وتعاونه مع أفراد املجتمع».

احل��رك��ة الكشفية هت��دف إىل إع��داد
اإلنسان أخالقي ًا وسلوكي ًا
وأكلللد مللديللر اجلللمللعلليللة ،ان احلللركللة
الكشفية والتنمية هتللدف اىل اعللداد
انللسللان متكامل اخاقي ًا وسلوكي ًا
ويكون مفيد ًا وصاحل ًا ملجتمعه والتي
تكون من خال تقديمه اىل اخلدمة
العامة والتعاون مع بقية االفللراد من
خللال انضاممه اىل املنظامت املدنية
واحلركات الكشفية املتواجدة يف مجيع
أنحاء العراق» ،مشري ًا إىل أن «مبادئ
احلللركللة الكشفية تتكون مللن ثاثة
عنارص وهي نحو الللذات ونحو اهلل
ونحو اآلخرين».
وبني رعد ،أن «عنرص (نحو اهلل) يكون

من خال صلته باهلل عن طريق الصاة
والصوم والعبادات وااليامن باهلل تعاىل
وأهل البيت (عليهم السام) وتطبيق
الرشائع الدينية وكذلك نحو اآلخرين
من مبادئ احلركة الكشفية والتعاون
مللع اآلخلللريلللن والللتللواصللل معهم
وتقديم اخلدمة العامة ونكران الذات
وتوطيد العاقات املجتمعية وزيادة
املعرفة الذاتية هذه مجيعها ستتجسد
باملبادئ الكشفية نحو االخرين» ،أما
«عنرص (نحو الذات) يعد مبدئ ًا مه ًام
من مبادئ احلركة التي تعلمناها من
خللال صنع اإلنسان وصنع سلوك
اإلنسان إذا مل يكن حامل للمبادئ
التي وهبنا إياها اهلل (سبحانه وتعاىل)

مللن الللصللدق واألمللانللة واإلخللاص
ومساعدة اآلخرين ونكران الذات
والتعاون ،كونه منصهر ًا مع املجتمع
وهذا يتطلب منه نكران ًا للذات».
«تطرقنا أيض ًا إىل اهلدف
واضللاف،
ّ
الرابع من أسلوب احلركة الكشفية
وهللو التعلم بالتدرج وطريقة حياة
اخلاء والوعود والقانون وجمموعة
الللطللائللع واملللجللمللوعللة الللصللغللرية
والللشللارات واهلللوايللة والكفاية وكل
واحللدة من هذه الصفات حتمل عدة
ٍ
معان منها التعلم بالتدرج من خال
مراحل خمتلفة وعقول خمتلفة وكيفية
البدء بالعمل مع اوالدنا ،والتي تبدء
بمرحلة الربعم الصغري وتنتهي اىل

الحركة الكشفية
تهدف الى إعداد اإلنسان أخالقيًا وسلوكيًا

25

A h r a r w e e k l y

الشيخ الكربالئي
عمل على تطوير جمعية كشافة الوارث
مرحلة الرائد الكشفي والتي جتاوز
أعامرهم الل 40سنة» ،الفت ًا اىل «وجود
فوارق بالتفكري والسلوك والترصف
والعقانية كذلك طالب االبتدائية
خيتلف عللن الللكللشللافللة بللام يمتلكه
الكشفي من قوى عضلية وجسامنية
وادراك واحساس وكذلك الكشاف
املتقدم لديه قدرات اعى واستيعاب
ارسع وادراك اكثر وقوى بدنية أقوى
وهللذه الللفللروق واملللراحللل ستجعل
طريقة توصيل املعلومة والتعليم
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ختتلف فيام بينهم ،فالشبل تستطيع
توصيل املعلومة له من خال االلعاب
اما الكشاف تقدم لديه قدرات اعى
واستيعاب ًا ارسع وادراك ل ًا اكثر وقوى
بدنية اقوى وهذه الفروق واملراحل
ستجعل طريقة توصيل املعلومة
والتعليم ختتلف فيام بينهم».
* الشيخ الكربالئي عمل عىل تطوير
مجعية كشافة الوارث
من جهته ،حتدث القائد الكشفي (أمري
فريد) من مفوضية كرباء ،قائ ً
ا:

«بدعم وتوجيه من سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربائي املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة بتطوير عمل
مجعية كشافة اللللوارث وكللوادرهللا،
تم إقامة هللذه الللدورة لتطوير عمل
الكشافة وبالتعاون مع مجعية واسط
الكشفية».
«استمرت ملللدة 4
وبللني أن اللللدورة
ّ
أيام وتضمنت برناجم ًا نظري ًا وعملي ًا،
إذ يتكون النظري مللن عللدة ورش
وحمارضات ،اما العميل فتمثل بنصب

اخليم وتعليم الللرمللوز واإلشلللارات
الكشفية وكذلك ورش أخرى تطويرية
لعمل القادة الكشفيني وبدورهم يتم
نقلها اىل العنارص الكشفية يف امللتقيات
واملخيامت التي تقيمها اجلمعية».
واكللد أمللري ان «هللذه الللدورة تعد من
اللللدورات املهمة يف زيلللادة مهارات
وخربات القائد من خال االستقطاب
وتقديم اللللورش والعمل الكشفي
التخصيص ويكون القائد يف خدمة
العنارص الكشفية وخدمة املجتمع».

وأشار إىل أن هذه «الدورة كانت عى
حسب االحتياجات واالمور الكشفية
التي توفرها لنا اجلمعية ،حيث جلبت
لنا قللادة متمكنني وذوي خربة كاملة
يف املللجللال الكشفي وحاصلني عى
شهادات دولية وحملية يف جمال الكشافة
عل ًام ان مجعيتنا تطمح اىل املستوى
العاملي».
كللام وبللني القائد الكشفي مصطفى
البديري من مفوضية بابل ان «مجعية
كشافة الوارث تعد من االمور املهمة

يف حيايت الشخصية ،حيث عملت
معها عى مدى مخس سنوات عندما
كنت عنرص ًا كشفي ًا واىل اليوم الذي
نللدخللل فيه املخيم الكشفي وحتت
عنوان (أوفياء) والتي تعني بالبحث
عن التطور باملهارات الكشفية وهتتم
بالقوانني الكشفية العاملية والدولية
واإلقليمية واملحلية».
ّ
املحطات التي
وتابع حديثه ،أن «أبرز
تلقيناها يف اللللدورة هللي اإليللعللازات
والسجات الكشفية».
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االدبية

ُ قد فاحَ شذاها
هي سامراء
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ه����������ي �����������ش����������ام�
َ
ُ
ط������ي������ب������ة
�������������دة
ي��������������ا ل���������ه���������ا م��������������ن ب��������������ل�
ٍ
ٍ
وه���������������������ش����������اب زان������������ه������������ا ح�������������ش������ب������اوؤه������ا
ٌ
�������اح اإن ��������ش�������اه� َ
������ة
������دت اأ�������ش������م������ى ُق������� َّب� ٍ
���������ش� ِ
ح���������������ش� ٌ
������رة ق���������د اأ���������ش��������رق��������ت اأن������������وا ُره������������ا
ح���������������ش� ٌ
ُ
�������اوات ال����ع����ل����ى
������رة ت�������ه�������وى ال�����������������ش��������م�
ف������ا�������ش������ت������ل������م اأع��������ت��������اب��������ه��������ا م�����������ش�����ت�����ع�����ر ًا
الئ���������������������ذ ًا ب������ال������ع�������������ش������ك������ري������ن ال�����ت�����ق�����ي�����ن
م���������ن ب������ن������ي ف�������اط�������م� َ
����������ر االأُوىل
������ة ال���������� ُغ ِّ
�����������د ع���ن
وا�������ش������ت������ج������ر ب������ال������ق������ائ������م ال������������ذائ�
ِ
����������ة اهلل ال���������������������ذي ق������������������������� َّو َم م�����ن
ح�����������ج� ِ
��������ب َر َح������������ى
ُق�������ط�������ب ا ِآل اهلل ب���������ل ُق���������ط� ُ
ُ
�����������������درك االأوت���������������������������ا ِر �������ش������اق������ي وات������������ري
م�
ي�������������ا و َّ
يل اهلل ه�������������ل م�������������ن رج�������ع�������ة
وي�����������ع�����������ود ال�����������دي�����������ن دي�����������ن����������� ًا واح������������������د ًا
ل�������ي�������ت ��������ش�������ع�������ري اأ َو مل َي����������ئ����������نَ َل�������ا
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وت������������������������راءى ن�����������������و ُر اأع������������������������ا ِم هُ ���������داه���������ا
ٌ
ُت�������ر ُب�������ه�������ا م�������������ش� ٌ
����������وت َح������� َ����ش�����اه�����ا
�����ك وي�����������اق�
������ب �����ش����م����اه����ا
م�����ث�����ل�����م�����ا َزي����������ن����������ت ال���������������ش�������ه� ُ
ال ُي���������������داين ال�������� َف�������� َل� ُ
�������ك االأع���������ل���������ى ُع�����اه�����ا
مب�����������ش�����اب�����ي�����ح ال����������ه����������دى م����������ن اآل ط�����اه�����ا
اأن����������ه����������ا ت�����������ش�����ل�����ح اأر��������������ش������������� ًا ل���������ش����م����اه����ا
ط�������ي�������ب ث������راه������ا
ب�������اك�������ي������� ًا م���������ش����ت����ن���������ش����ق���� ًا
َ
اأوف����������������������ى اخل���������ل���������ق ع��������ن��������د اهلل ج������اه������ا
َ
�����������ل اهلل وب��������اه��������ى
���������م ق������������د ب������������اه�
ب����������ه� ُ
ح����������������وز ِة االإ������������ش�����������ام واحل����������ام����������ي ِح�����م�����اه�����ا
�������د ا ْل������� ِت������� َواه�������ا
َق��������� َن���������وات ال�������دي�������ن م�������ن َب�������� ْع� ِ
ق������ط������ب ����ش���م���اه���ا
�����ر االأك����������������������وانِ ب��������ل
�������ش������ائ� ِ
ُ
��������ات رداه�������������ا
ع�����������������ر ِة ال��������خ��������ت��������ار ك���������ا����������ش�
ِ
ُت���������������ش�������رقُ االأر�������������������ص ب����������اأن����������وار �� َ����ش����� َن�����اه�����ا
ال ُي�������������رى ف�����ي�����ه ال�����ت�����ب�����ا������ش����� ًا وا�����ش����ت����ب����اه����ا
ن�������ح�������نُ ف������ي������ه م���������ن اأ����������ش���������ى اأن ي����ت����ن����اه����ى

انتظ ُرك

ح�����ي�����در ع����اش����ور

ُ
حيث تخلد أشرعة روحي
ن اليك يف االر�ص الذي ينخرها الوهم ،واأكون
يفزعنُي احلن ُ
وحدي قد افلت يف اال�شرحة وبن الزائرين ،وانتظرتك
كثريا حيث تخلد ا�شرعة روحي المزقة يف مرافئك االآمنة،
ها انت تب�شر حبك الذي يغلي يف قلبي ويفلت احيانا من
ارم حريف االول عند
ثقوبه الكثرية  :تذكرين موالي واأنا ّ
اقرب االبواب ل�شمائك وخلف (اكرم اخلائق) وفوق �شفينة
النجاة الذي �شميت ربانها قائدا من القادة وذائدا من الذادة،
وجعلته خازنا لوحيك� ..شاأكون مدهونا بربته ،واأنا اعلن
متو�شا برغباتي ،بكل �شعرية حار العقل ان يدركها ،وحاول
البغاة ان يحرفوها ،و�شمت العقاء ازاءها ،خوفا من ال�شر
االلهي وراءها ،فكان االمل ا�شيق من البحر ،فاأ�شبح جمرة،
وكرباء تخ ّبئ نارها يف ال�شدور ،جروحا ت�شيل دما ،ووجعا
ال يهجع وال ينام ،وف��ار اجل��رح اللظى والتظى يف القلوب
جمر ،ال توقفه ال�شنون والعا�شقون يعرون احلدود الإحياء
يوم الذبح ،فا زمان يوؤرخ حكمته ،وحده ر�شم خارطة للزمن
اجلديد ،وين�شر حكمته ،باحلزن والدمع...
�شيدي ارى زائرين ..وقتلة ..وق��ادة ..وخناجر ناتئة يف
ال�شلوع..وارى من بعيد مدينتك ..وتيجان الوالية يقودون
حكومتك ،يتوهجون نورا ،وقوة وهم ي�شهرون �شورة الوهم
وورثة الذبح ،وتهاطلت االنت�شارات ،ال جمال لدولة اخلرافة
ان تورث الكذب ،وال �شيء يورث كذبة ،اخر اأوهامهم :يلعق
تربة اللح ال�شخينة من طعام حيونتهم ويح�شدون خيباتهم
علنا .يعلمون ان العبور اىل ار�شك رحلة جحيمية ذاقوا
غثيانها...
�شيدي ان��ا �شاكن� ،شامت ،االختيار �شعب ..رع��ب ي�شنّج
اع�شابي اخاف اخليبة ،ال مرافئ ت�شكن روحي الفزوعة اال
ا�شم عطرك،
يف ما وراء انتظاري ،واأنا جال�ص بن �شيائكّ ،
ا�شمع ن��داءك ،ارجتي حلما للخا�ص االأخ��ري لن اكون بعد
االن حكما� ،شاأغو�ص يف بحر ع�شقك ،داخل حرمك ،واأفي�ص
حبا واأو�شل حرفا بحرف ،واأح�شد االمل قوامي�ص اأنزفها
ع�شقا على اب��واب عتبات مملكته القد�شة ..األ��ون عيناي
بابتهاج خدمتك ،واقرب منك رويد ًا روي��د ًا ،وقلبي نافذة
فتحت لل�شم�ص اذرع��ه��ا تر�شم ب�شوء جدثك ابيات �شعر
غطاها دمك الطاهر.
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يـا َ
دى ُ
ـم
طـه
آل
مضت نفسي ِف ً
لك ُ
َ
ْ
��م
ي���������ا ا َآل ط���������هَ م���������ش����تْ ن���ف�������ش���ي ِف�
ً
���������دى ل��� ُك����� ُ
���م ف������ال������ ّن������ا ُر م�����������������و ِر ُد ُه
و م������� ْ
����ن ُي����ع���������ادي��������� ُك������ ُ
اأن����� ُت�����������م اأئ�����م������� ُ
�����اب ُم���ب��� ِغ�����ُ��ش���ك���م
����ة ح������� ٍ
����ق خ�������� َ
م�������ن ����ش���ع���ى يف ا ُ
����اء م�����������و ِل�����دُ ه
و
ْ
أذاك��������������م ������ش������� َ
����ن ك�����ي� َ
����������دح ال�����ط�����اغ� َ
����ف غ����دا
�������ن َم�
اأن�����ظ�����������ر ل� ْ
َ
ُ
َ
��م
ق���������د اأن�
�����������زل اهلل يف ال������ق�������������راآنِ ف�������ش��� َل��� ُك����� ُ
ُ
�������ب اهلل ي������ا اأط������ه�������������ا ُر ح��� َّب��� ُك�������م
ق���������د اأوج���������� َ
����ر������ش�����ول ه������ َو ال����ع���������ش����و ُم
م������ن خ���ط���اأٍ
ْ
ح���ا����ش���ا ال� ّ
��م
ي������ا ������ش�����������اد َة اخل�����ل�����ق ُع�����������ذرا اإن ن���ب�������ا ك���ل����� ٌ
��������ن يف رح����ا ِب���� ُك����م
وج��������������ودوا ع����ل����ى َم� ْ
ُم����������� ُّن�����وا ُ
وه�����������ا ه����������� َو ال������ي������وم ُي����ه����دي����ك����م ق�������ش���ي���دَ َت�������ه
����ن ع���ط���ا ِئ��� ُك�������م
ُج���������������ودوا ع����ل����ي� ِ
���ه ب���������ش����يءٍ م������� ْ
���ب االأع�����ل�����������ى وم����ا ِد ُح����ك���������م
ف����اأن����ت������ ُ
���م ال���������ش����ب������ ُ
���م�������وا
ا ِّإين ن����ظ����م����تُ ق�������ش���ي�������دي يف م���دي���ح��� ُك ُ
ِ���������م
���ح اأنْ حت����ظ����ى ف����وا ِل����ه ُ
اإن ك����ن���������تَ ت����ط����م� ُ
واك������������دَ ْح ب����دن����ي����اك يف ن����ي����لِ ال����� َّر������ش�����ا ِد و ِم�������ن
ك�������لُّ ام�����������رئ ������ش� َ
����وف ي���ل���ق���ى م�����ا ج����ن����تْ َي�����������دُ ُه
���ق اإين ج�����ئ�����تُ ُم����ع����ت���������ذر ًا
ي�����ا ������ش�����������اد َة اخل����ل������ ِ
�����ش����ل���������ى االإل���������������هُ ع���ل���ي���ك�������م ك����ل����م���������ا ط���ل���ع�������ت
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����ن َف�����������دى ن����ف������ َ���ش����هُ ف����ي���� ُك����م ف���ق�������د َ َ
ن���ح�������ا
وم������� ْ
���ح���������ا
وم�������� ْ
�����ن ي����وا�����ش����ي���� ُك���������م م�����ي�����زا ُن�����������هُ َر َج������ َ
َ
ووج������� ُه�������هُ ح����ي���������نَ ي���ل���ق�������ى اهلل ق���������د ك��� ُل���ح�������ا
أراق دم� ُ
��������ن ا َ
خ�����������اب واف��� َت�������ش���ح�������ا
����اك�����������م
وم� ْ
َ
وك����ي������ َ
������ر واف��� َت�������ش���ح�������ا
���ف ا َآل اإل�����ي������� ِ
����ه االأم��������� ُ
����ش���دَ ح�������ا
واأح������م�������������دٌ ج� ُّ
�����دك������م يف ف�������ش���ل��� ُك�������م َ
م���������ا ك�������������انَ ذل�������ك راأي��������������� ًا م����ن���������هُ ُم����ق� َ َ
���رح���������ا
م���������ا ك�������������انَ ذل� َ
��������ك هُ �����������زوا م�����ن�����هُ اأو َم� َ
���زح���������ا
ٌ
ف����ع����ل مب���������ا ق������� َّ����ش� ُ
����رت اأو ق�� ُب��ح�����ا
���اء
اأو �����ش������ َ
����دح���������ا
���م االأ������ش�����ع�����������ا َر و الِ َ
اأت��������������اك���������م ي����ن����ظ� ُ
������اء ي�������ش���ع���ى وي�����رج�����������و م����ن���� ُك����م الِ���ن���ح�������ا
وج��������� َ
ف����م���������ن ي�����ن������� ُ
����ال ع����ط����اك���������م ف�������������ا َز وان���ت��� َف���ح�������ا
ب����ك���������م ي����ل���������وذ اإذا م���������ا َّ
زل اأو �� َ��ش���ط���ح�������ا
ومل اأك���������������ن اله������ي������������� ًا يف ذا والت���������رح���������ا
�����ن َط��� َم���ح�������ا
ل����ث���������لِ ه�����������ذا ل���ي�������ش���ع���ى ك��������لُّ َم�������� ْ
��������ن ك���دح�������ا
اأج�������������لِ ال�����ع�����������ا ِد ف����ف����ي ذا ف���������ا َز َم� ْ
َ
ب������ه ال��ب��ل��ح��ا
ال���������ش����وك ال ي���ج���ن���ي
م�������ن ي���������زر ُع
ِ
��ري م������ن ي�������ش���م���و اإذا ���ش��م��ح��ا
ف�����اأن�����ت� ُ
����م خ����������������� ُ
ال�����ش��ل��ح�����ا
����ش���م��������� ُ��ص ال���� ّن����ه���������ار ف����اأن����ت����م ق���������دو ُة ُّ

ـان
حــكــايــتــان قــصــيــرتـ ِ
ِ

« مصيدة الطموح »
�وم ٍ من االأي��ام ذهب �شيادان ال�شطياد االأ�شماك،
يف ي� ٍ
ً
�شمكة كبرية احلجم ،فو�شعها يف �شلته
ا�شطاد اأحدهما
وقرر العودة اإىل بيته ،ف�شاأله ال�شياد االآخر" :اإىل اأين
ً
�شمكة
تذهب؟!" فاأجاب�" :شاأذهب للبيت ،فقد ا�شطدت
الرجل " :اإنّ من االأف�شل ا�شطياد
كبري ًة جدّ ًا" ،فر ّد ّ
�شمك اأكرث" ،ف�شاأله �شديقه" :و َ
علي فعل ذلك؟" فر ّد
ٍ
مل ّ
عندئذ ت�شتطيع بيع االأ�شماك يف ال�شوق"،
الرجل :الأنّك
ٍ
ّ
ف�شاأله �شديقه" :ولاذا اأبيع االأ�شماك؟" ق��ال" :لكي
نقود اأكرث" ،ف�شاأله �شديقه" :ولاذا اأفعل
حت�شل على ٍ
الرجل" :الأنّك عندها ت�شتطيع ا ّدخ��اره
ذلك؟" ف��ر ّد ّ
وزيادة ر�شيدك يف البنك" ،ف�شاأله" :و َ
مل اأفعل ذلك؟"
ال�شديق" :وماذا
الرجل" :كي ت�شري غني ًا" ،ف�شاأله ّ
فر ّد ّ
الرجل" :ت�شتطيع عندها
اأفعل عندما اأ�شبح غن ّي ًا؟" فر ّد ّ
يف اأحد االأ ّيام اأن ت�شتمتع بوقتك مع زوجتك واأبنائك"،
ال�شديق العاقل" :وهذا ما اأفعله االآن بال�شبط،
فقال له ّ
وال اأريد تاأجيله كي ي�شيع مني عمري!

« المعلمة والطالب»

يوم من االأيام دخلت العلمة اإىل الف�شل ،و�شل ّمت على
يف ٍ
ً
خرج ُّ
ورقة ويكتب
واحد منهم
كل
ٍ
ثم طلبت اأن ُي ِ
الطابّ ،
م�شافة بن ّ
كل
عليها اأ�شماء جميع طاب ال�شف مع ترك
ٍ
ثم طلبت منهم اأن يكتبوا اأجمل �شيءٍ ميكن
ا�شم واآخ��رّ ،
ٍ
قوله عن ّ
زميل يف هذه ال�شافة اخلالية ،واأخرتهم
كل
ٍ
العلمة اأنّها �شوف جتمع االأوراق بعد العطلة .بداأ ُّ
طالب
كل
ٍ
بتح�شري ورقته ،وكتب ٌّ
كل منهم ما طلبته العلمة ،وبعد يوم
كل االأوراق ،وو�شعت ا�شم ّ
العطلة جمعت العلمة ّ
طالب
كل
ٍ
ٌ
قائمة ّ
بكل ما كتبه عنه زماوؤه ،ثم اأعطت
ورقة ،وحتته
يف ٍ
وطالبة الورقة التي حتمل ما كتب عنه اأ�شدقاوؤه
طالب
كل
ٍ
ٍ
يف ال�شف .بعد م��رور فرة ق�شرية ب��داأت تظهر ابت�شامة
عري�شة على وج��وه جميع الطاب وهم يقروؤون ما كتب
عنهم زماوؤهم يف ال�شف ،وتر ّددت على �شفاه طاب ال�شف
ٌ
ٌ
حمبوب اإىل
�شعيدة مثل :حق ًا؟! مل اأكن اأعرف اأنّني
عبارات
ٌ
هذه الدرجة من زمائي ،مل اأدرك يوم ًا اأنني اأعني �شيئ ًا ال ّأي
اأحدَ .ع َرف الطاب اأنّ من اجلميل اأن يخروا من يحبونهم
باأنّهم مه ّمون وا�شتثنائيون ،واأنّهم يعنون الكثري لهم ،ومل
ين�شوا هذه التجربة طوال حياتهم.
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الموحد..
مشروع مجاري كربالء
ّ

أكبر مشروع استراتيجي
لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الشرق األوسط
األحرار /قاسم عبد الهادي – تصوير /ذياب الخزاعي

شهدت محافظة كربالء المقدسة ،قبل أسبوعين ،افتتاح مشروع ّ
محطات معالجة مجاري
ْ
يعد اكبر مشروع استراتيجي على
كربالء
الموحد ،الكائن على طريق (كربالء � النجف) ،والذي ّ
ّ
مستوى البنى التحتية العمالقة في الشرق األوسط من حيث الطاقة التصميمية والقدرة اإلنتاجية،
ٍ
بأياد عراقية خالصة من المهندسين وعمال الخدمة وبتكلفة مالية وصلت إلى (400
والذي تم إنشاؤه
مليار دينار) ،فيما ّ
أكد القائمون على المشروع بأنه سيساهم برفع التلوث عن نهر الفرات وبحيرة
الرزازة وكما سيزود االول بكميات كبيرة من الماء فضالً عن توفير األسمدة الزراعية.
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مشاريع المجاري تأتي
باألهمية الثانية بعد مشاريع الماء

وقللللال وزيللللر اإلعللللامر واالسللكللان
والللبلللللديللات بنكني ريللكللاين خال
مؤمتر صحفي حللرضه مراسل جملة
(األحرار)ّ :
ان «املرشوع مر بمرحلتني
جزء منه تم تنفيذه من قبل إحدى
الللرشكللات اخلللارجلليللة ،واآلخلللر عرب
رشكللة عراقية» ،مبين ًا أن «املللرشوع
سيخدم املحافظة لغاية عام  2040او
 2045حسب الزيادة السكانية وربام
أكثر من ذلك».
وأضاف ،أن «مشاريع املجاري تأيت
باألمهية الثانية بعد مشاريع املاء من
حيث امهية مشاريع البنى التحتية
وال يمكن ملدينة ان تستديم او تكون
صاحلة للعيش بدون مشاريع جماري
خاصة هبا ،ومن خال ذلك رسالتنا
اىل العامل امجع بان العراقيني قادرون
عى إنجاز املشاريع العماقة والكبرية
برشط ان تتوفر االرادة والنية الصادقة
وروحية عمل الفريق الواحد».
ولفت ريكاين إىل أن «إنجاز املرشوع
قللد تللأخللر كللثللري ًا بسبب املعوقات

التي واجهتنا وتغلبنا عليها بجهود
وتكاتف اجلميع» ،شاكرا يف الوقت
نفسه «مجيع املسامهني بإنجاز هذا
املرشوع العماق».
وحتللدث مدير عللام املديرية العامة
للمجاري املهندس يعرب قحطان
عباس الللعللواد لل (األحلللرار) قائ ً
ا:
«افتتحنا مرشوع ًا كبري ًا يعد من أهم
املشاريع االسرتاتيجية ليس يف العراق
فحسب بل يف منطقة الرشق األوسط
من حيث احلجم وهو مرشوع معاجلة
جماري كرباء املقدسة ملرحلتيه الثانية
والثالثة ،وهو انجاز كبري تستحقه
املحافظة نظر ًا للتطور العمراين الذي
تشهده».
وأضلللاف أن «هلللذا امللللرشوع ينضم
لسلسلة مشاريع أخرى سنعمل عى
إنجازها املحافظة خال العام احلايل،
ويبلغ عددها ( 6مشاريع) حيوية».
من جهته أوضح مدير جماري كرباء،
املهندس عامر عبيد حممود قائ ً
ا:
«امللللرشوع اسرتاتيجي ومهم وكان

من املؤمل إنجازه قبل سنوات عديدة
إال أ ّنلله تأخر بسبب الضائقة املالية
واحلرب ضد داعش اإلرهايب» .مبين ًا
أن «املرشوع ُأقيم عى مساحة (400
دونلللم) ،وسيحل مشكلة املجاري
الثقيلة يف املحافظة بشكل عام».
وأضلللاف يف حديثه لللل (األحلللرار)،
«سلليللقللدّ م املللللرشوع خللدمللة كبرية
ملحافظة كللربللاء؛ كللونلله يللعللد من
املشاريع االسرتاتيجية العماقة يف
العراق ،والللذي تم تنفيذه من قبل
وزارة اإلعامر واالسكان والبلديات
العامة» ،موضح ًا أن «املرشوع يتكون
مللن أربلللع حمللطللات للمعاجلة ختدم
كل حمطة ( 500.000نسمة) اي
جمموع مليوين نسمة لكل املرشوع،
وبطاقة ترصيفية تبلغ (400.000
مرت مكعب) باليوم الواحد ،وسيوفر
املاء املصفى الصالح للزراعة وسريفد
العديد من املشاريع الزراعية املهمة كام
سريفد املحافظة بالسامد الاعضوي
املهم زراعي ًا».
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وأكللمللل حديثه« ،امللللرشوع سينتج
الكهرباء باالستفادة من االنبعاثات
الغازية التي تصاحب عملية معاجلة
املياه الثقيلة حيث تقدّ ر كمية الطاقة
املنتخبة بنحو ( 2ميكا واط)» ،مضيف ًا
أن «املرشوع سيدخل اخلدمة قريب ًا،
وسيسهم بشكل كبري يف رفع مستوى
اخلدمات املقدمة للمواطنني وحتسني
الواقع البيئي يف املحافظة».
ومن جهة اخرى حتدث مدير بلدية
كرباء احلايل ومدير جماري كرباء
األسبق املهندس عبري سليم نارص
ا« :تم إنشاء هذا املرشوع ٍ
قائ ً
بأياد
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عراقية خالصة ،وهذا مدعاة فخر لنا
بشكل عام ،إضافة إىل ما سيقدمه من
خدمات كبرية للمحافظة».
وتابع حديثه لل (األحلللرار)« ،كان
من املفرتض أن يتم إفتتاح املرشوع
منذ  12عام ًا ،إال أن الرشكة املنفذة
تلكأت كللثللري ًا ورافقها مللا أصللاب
العراق من ضائقة مالية» ،مضيف ًا،
«احلمد هلل تم إنجازه خال هذه الفرتة
بمتابعة مستمرة وعمل مضاعف من
قبل القائمني عليه».
ولفت نارص إىل أن «مرشوع جماري
املوحد األبللرز واألكللرب عى
كرباء
ّ

مستوى الللرشق األوسلللط ،وقللد تم
إسللتللرياد املللعللدّ ات اخلللاصللة بلله من
رشكللات عاملية رصينة» ،مضيف ًا أن
«مللديللريللة جملللاري كللربللاء عكست
تاحم وشجاعة كادرها بالعمل،
ومن اليوم فان حمافظة كرباء املقدسة
بحاجة اىل فرتة قصرية جد ًا ملعاجلة
املللاء وتنتهي مشكلة التلوث فيها
وإهناء معاناة املواطن الكربائي بعد
إنجاز هللذا املللرشوع احليوي الذي
سيخدم كرباء ح ّتى عام (.»)2050
وطللالللب نللارص بالوقت ذاتلله وزيللر
االعللللامر واالسلللكلللان والللبلللللديللات

كان من المفترض أن يتم إفتتاح المشروع منذ  12عامًا،
إال أن الشركة المنفذة تلكأت كثيرًا

باالستمرار بالعمل يف املحطة التي تقع يف
هناية املرشوع احلايل التي تكلف قيمة مالية
بحدود  7مليارات دينار عراقي ،فض ً
ا عن
اإللتفاف إىل رشحية ّ
عامل املجاري واخلطورة
الكبرية التي يواجهوهنا بعملهم».
واختتم حديثه قائ ً
ا« :لدينا خطط مستقبلية
تقدم واقع اخلدمات يف املحافظة ،ومنها وضع
وحدة معاجلة يف كل قضاء وناحية تابعة اىل
املحافظة فهناك وحدة معاجلة يف قضاء اهلن
دية واخرى يف ناحية احلر سيتم إنجازها فيها
خال الشهر الرابع من العام احلايل ،فض ً
ا
عن وحدة معاجلة يف ناحية احلسينية وكذلك
يف ناحية اإلمام عون».
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر

آية أولي األمر
وردود على شبهات طرحها (الرازي)
(سّنة أهل البيت  -عليهم السالم)،
في كتاب ُ
يناقش العالمة السيد محمد تقي الحكيم،
العديد من األفكار والشبهات المطروحة حول
عصمة أهل البيت (عليهم السالم) وكذلك حول
ما هي ُسنة أهل البيت ومصادرها.

ين
ففي اآلية المباركة من قوله تعالى( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
يعوا ّ
الر ُس َ
ول َو ُأو ِلي ا َأل ْم ِر
الل َه َو َأ ِط ُ
آمنُ وا َأ ِط ُ
َ
يعوا َّ
وه ِإلَ ى ّ
الل ِه
يء فَ ُر ُّد ُ
ِم ْن ُك ْم فَ ِإ ْن تَ نازَ ْعتُ ْم ِفي َش ْ

الي ْو ِم ِ
الر ُس ِ
ون ِب ّ
اآلخ ِر ذ ِل َك
ول ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ُت ْؤ ِمنُ َ
َو َّ
الل ِه َو َ
س ُن تَ ْأ ِويالً ) (.)1
َخ ْي ٌر َو َأ ْح َ

استدل الللرازي هبا عى العصمة ،وقد
قرب داللتها عى عصمة أويل األمر يف
ّ
تفسريه هلذه اآلية بقولهّ :
إن اهلل تعاىل
أمر بطاعة أويل األمر عى سبيل اجلزم
يف هذه اآلية ،ومن أمر اهلل بطاعته عى
سبيل اجلزم والقطع البدّ وأن يكون
معصوم ًا عللن اخلللطللأ ،إذ لللو مل يكن
معصوم ًا عن اخلطأ كان بتقدير إقدامه
عى اخلطأ يكون قد أمر اهلل بمتابعته،
فيكون ذلك أمللر ًا بفعل ذلك اخلطأ،
واخلطأ لكونه خطأ منهيا عنه ،فهذا
يفيض إىل اجتامع األمر والنهي يف الفعل
الواحد باالعتبار الواحد ،وأنه حمال،
فثبت ّ
أن اهلل تعاىل أمر بطاعة أويل األمر
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أن ّ
عى سبيل اجلزم ،وثبت ّ
كل من أمر
اهلل بطاعته عى سبيل اجلزم وجب أن
يكون معصوم ًا عن اخلطأ ،فثبت قطع ًا
ّ
أن أويل األمر املذكور يف هذه اآلية البد
وأن يكون معصوم ًا.
ولكن الفخر الرازي خالف الشيعة يف
دعواهم يف إرادة خصوص أئمتهم من
وقرب أن يكون املراد منها
هذه اآليةّ ،
ّ
واستدل عى
أهل اإلمجاع باخلصوص،
ذلك بقوله :ثم نقول :ذلك املعصوم إما
جمموع األمة أو بعض األمة ،ال جائز أن
يكون بعض األمة ،ألنا ّبينا ّ
أن اهلل تعاىل
أوجب طاعة أويل األمر يف هذه اآلية
قطع ًا ،وإجياب طاعتهم قطع ًا مرشوط

بكوننا عارفني هبم ،قادرين ..ويؤيد
هذا التقريب مساواهتم هلل والرسول
يف وجللوب طاعتهم ،ما يدل عى ّ
أن
جعل اإلطاعة هلم ليس من نوع جعلها
لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر،
بل هي من نوع إطاعة اهلل والرسول
التي جتب عى ّ
كل حال.
عى الوصول إليهم واالستفادة منهم،
ونحن نعلم بللالللرضورة أنللا يف زماننا
عاجزون عن معرفة اإلمام املعصوم،
عاجزون عن الوصول إليهم ،عاجزون
عن استفادة الدين والعلم منهم ،وإذا
كان األمر كذلك ،علمنا ّ
أن املعصوم
الللذي أمللر اهلل املؤمنني بطاعته ليس

بعض ًا من أبعاض األمة وال طائفة من
طوائفهم ،وملّا بطل هذا وجب أن يكون
ذلك املعصوم الذي هو املللراد بقوله:
ويل َ
األ مْم ِر ) أهل احلل والعقد من
( َو ُأ ِ
األمة ،وذلك يوجب القطع ّ
بأن إمجاع
األمة حجة.
ثم استعرض بعد ذلك األقوال األخر
يف اآلية وناقشها مجيع ًا مناقشات ذات
أصالة وجهد ،حتى انتهى إىل رأي من
ّسامهم بالروافض فقال :وأما محل اآلية
عى األئمة املعصومني عى ما تقوله
الللروافللض ففي غاية البعد ،لوجوه:
أحدها :ما ذكرناه ّ
أن طاعتهم مرشوطة
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ،فلو
أوجللب علينا طاعتهم قبل معرفتهم
كللان هللذا تكليف مللا ال يللطللاق ،ولو
أوجب علينا طاعتهم إذا رصنا عارفني
هبللم وبمذاهبهم صللار هللذا اإلجيللاب
مرشوط ًا ،وظاهر قولهَ ( :أ ِط ُيعوا ّ َ
اهلل
ويل َ
َ
الر ُس َ
األ مْم ِر ِم مْن ُك مْم )
ول َو ُأ ِ
َوأ ِط ُيعوا َّ
يقتيض اإلطاق ،وأيض ًا ففي اآلية ما
يدفع هذا االحتامل ،وذلك ألنّه تعاىل
أمر بطاعة اهلل وطاعة الرسول وطاعة

أويل األمر يف لفظة واحدة ،وهو قوله:
ويل َ
َ
الر ُس َ
األ مْم ِر ِم مْن ُك مْم
ول َو ُأ ِ
( َوأ ِط ُيعوا َّ
) ،واللفظة الواحدة ال جيوز أن تكون
مطلقة ومرشوطة مع ًا ،فلام كانت هذه
اللفظة مطلقة يف حق الرسول وجب
أن تكون مطلقة يف حق أويل األمللر.
الثاين :أنه تعاىل أمر بطاعة أويل األمر،
وأولو األمر مجع ،وعندهم ال يكون يف
الزمان إ ّ
ال إمام واحد ،ومحل اجلمع عى
الفرد خاف الظاهر .وثالثها :أنه قال:
اهللِ
يشء َف ُللر ُّدو ُه إِ َىل ّ
( َفإِ مْن َت َ
ناز مْع ُت مْم ِيف َ مْ
الر ُسول) ولو كان املراد بأويل األمر
َو َّ
اإلمام املعصوم لوجب أن يقال :فإن
تنازعتم يف يشء فردوه إىل اإلمام ،فثبت
ّ
أن احلق تفسري اآلية بام ذكرناه.
والللذي يللر ّد عى الفخر اللللرازي ل يف
استفادته وجوب إطاعة أهل االمجاع
وأهنم هم املراد من كلمة أويل األمر ال
ّ
األئمة ل بناؤه هذه االستفادة عى اعتبار
معرفة متع ّلق احلكم من رشوط نفس
التكليف ،وبانتفاء هذا الرشط ل ّ
لتعذر
معرفة األئمة والوصول إليهم ل ينتفي
املللرشوط .وهللذا النوع من االستفادة

تتحول مجيع
غريب يف بابه ،إذ الزمه أن ّ
القضايا املطلقة إىل قضايا مرشوطة،
ألنه ما من قضية إ ّ
ال ويتو ّقف أمتثاهلا
عى معرفة متع ّلقها ،فلو اعتربت معرفة
املتع ّلق رشط ًللا فيها لزمت أن تكون
مرشوطة.
والظاهر ّ
أن الرازي خلط بني ما كان من
سنخ مقدّ مة الوجوب وما كان من سنخ
مقدمة الواجب ،فلزوم معرفة املتع ّلق
إنّام هو من النوع الثاين ،أي من نوع ما
يتوقف عليه امتثال التكليف ال أصله،
ولذلك التزم بعضهم بوجوبه املقدمي،
بينام مل يلتزم أحد فيام نعلم بوجوب
مقدمات أصللل التكليف ورشوطلله،
إذ الوجوب قبل حصوهلا غري موجود
ليتولد منه وجللوب ملقدماته ،وبعد
وجودها ال معنى لتولد الوجوب منه
بالنسبة إليها ،للزوم حتصيل احلاصل.
وعللى هللذا ،فوجوب معرفة املتع ّلق
للتكاليف ال يمكن أخللذه رشط ل ًا فيه
بام هو متع ّلق هلا ،لتأخره رتبة عنها،
ويستحيل أخذ املتأخر يف املتقدّ م ،للزوم
اخللف أو الدور.
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حديث الكاميرا

معًا لنقرأ..

أسهمت العتبة الحسينية المقدسة
كيف
ْ
بالتشجيع على القراءة؟
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تحت هذا الشعار البارز
َ
واألهم (معًا لنقرأ)
وإنطالقًا من أهمية القراءة
في إكتساب المعرفة
اإلنسانية ،نجحت العتبة
المقدسة في
الحسينية
ّ
إيصال رسالتها عن معنى
أن تكون قارئًا شغوفًا
وتعمل على تغذية
حاجاتك المعرفية عبر
القراءة بوصفها فعالً حيويًا
ال غنى عنه ألي إنسان.

وتضطلع شعبة المعارض التابعة لقسم اإلعالم بالعتبة المقدسة،
ُ
القراء وبأسعار رمزية ومدعومة ،حيث
بين
الكتب
نشر
بمهمة
ّ
ّ
ابتدأت الفكرة األولى من معرض الكتاب الكائن في الصحن
توسعت إلنشاء معارض
الحسيني ـ جهة باب الرأس الشريف ،ومنه ّ
دائمة للكتب ُأقيمت بالقرب من المرقد الحسيني الطاهر
بحب
ومنطقة بين الحرمين الشريفين ،وأصبح بإمكان الشغوفين ّ
القراءة اإلطالع على عناوين مختلفة في مجاالت ثقافية ودينية
واقتصادية واجتماعية ،بعضها من نتاج األقسام الفكرية والثقافية
بالعتبة المقدسة وأخرى صادرة من دور طباعة ونشر مختلفة،
سعيًا إلثراء القارئ بكل ما هو جديد.
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سيرة وأثر

التشيع في شمال أفريقيا..

تونس أنموذجا ()2-1
متابعة وتحرير /سامي جواد كاظم

اكبر مراجع الشيعة
الموجودين اليوم وهو
السيد علي السيستاني
الموجود بالنجف عندما
سقط النظام بالعراق
هو أول من نادى بالدولة
المدنية..

تونس بلد الشيخ التيجاني السماوي الذي اشتهر بكتابه ثم اهتديت وفتح الطريق لالطالع والمناقشة
على بقية المذاهب ال سيما المذهب الجعفري  ،وبعد التغييرات التي طالت دول شمال افريقيا تحت
ليعبر المواطن العربي عن رأيه
مسمى ( الربيع العربي ) اصبحت هنالك شبه فسحة من الحرية ّ
ويحق له االطالع على ثقافة االخرين  ،ومن بين هؤالء الذين اكتسبوا ثقافة ودرجة علمية مرموقة هو
الشيخ احمد سلمان من تونس الخضراء واسس مكتبة ومركزا يعنى باالبحاث والدراسات الخاصة
عن اهل البيت عليهم السالم وكانت هذه الخطوة لفتت انتباه االعالم في تونس ولكي يطلع
المواطن التونسي على هذا المركز وماهية االبحاث قام االستاذ برهان بسيس باجراء حوار صريح
جدا وعرض كل االشكاالت والمخاوف التي يتذرع بها الطرف االخر على الشيعة وكانت اجوبة الشيخ
سلمان اجوبة رصينة وعقالئية تغلق باب التحجج بالباطل لذا ارتأت مجلة االحرار نقل هذا اللقاء لما فيه
فائدة من معلومات غزيرة واسلوب جميل بالخطاب واالطالع على ما يجري في العالم العربي.
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فكرة المواطنة بكل
جوانبها الحديثة ليست
موجودة اآلن ولم ُتغرس
بصورة صحيحة

بدأ مقدم الربنامج االستاذ برهان بتقديمه للضيف
قائا ضيفنا اليوم الشيخ امحد سلامن مؤسس مركز
اهل البيت للبحوث والدراسات بتونس ،عامل دين
لدرس باحلوزة العلمية الشيعية ،له مؤلفات يف
ومل ّ
الفكر واالجللتللامع والللدراسللات املقارنة االسامية
والغربية ،آخر ما صدر له كتاب (صفحات من تاريخ
التشيع يف تونس من البذرة اىل الثمرة).
ّ
التشيع ينظر لألمر
* التنوع املذهبي وخصوصا قضية
ّ
بكثري من اخلوف بكونه فتنة طائفية وسيثري هذا االمر
تنقصه التوترات ..ملاذا ُينظر للمسألة من
والبلد ال
ُ
خال هذه الصورة؟
 نحن وإن ُك ّنا االن يف القرن احلادي والعرشين لكنالعقول ال زالت يف العصور الوسطى ،نحن االن يف
زمن الدولة املدنية الدولة التي تنظر لانسان فيها
كمواطن فقط ّ
بغض النظر عن أي انتامء آخر سواء
كان انتامء دينيا او مذهبيا او عرقيا او طائفيا هذه
ترسخ يف االذهان
النظرة التي هي من املفروض اهنا ّ
وحتكم العقليات يف كل دول العامل لكن لألسف نحن
ال زالت رواسب الدول القديمة او مؤسسات ما قبل

الدولة احلديثة ال زالت هي االن التي حتكم العقليات
املوجودة ألن فكرة املواطنة بكل جوانبها احلديثة
ليست موجودة اآلن ومل ُتغرس بصورة صحيحة،
بمجرد ان نتحدث عن مسألة خافية البعض يظن ان
انه
هذا باب من ابواب الفتنة وابواب التفرقة يف حني ُ
البد ان نعرف ان اجلامع احلقيقي الذي جيمع الناس
وهو صامم االمللان ألي بلد او أي نظام هو مفهوم
املواطنة ّ
بغض النظر عن أي اختاف آخر فيها.
* وانت تتحدث اليوم عن الدولة املدنية دعني احتدث
برصاحة وبمصطلحات بعض خصومكم أليس تقية؟
 اكرب مراجع الشيعة املوجودين اليوم وهو السيدعيل السيستاين املوجود بالنجف عندما سقط النظام
بالعراق وبدأت فكرة تأسيس الدولة احلديثة هو أول
من نادى بالدولة املدنية كان بإمكانه ان يرفع شعار
الدولة الدينية او الدولة الشيعية لكن كان وال زال اىل
يومنا هذا ينادي بالدولة املدنية وهو الذي رعى طريقة
كتابة الدستور الدستور الذي ُيكتب بأياد عراقية بحتة
تدخل آخر وهو اىل اليوم يف احلراك العراقي
دون أي ّ
الذي نشهده اليوم هو داعم ملطالب املتظاهرين ومؤيد
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هلم ومناد باستقالية الدولة وعدم تبعيتها وترسيخ املدنية ومبدأ
املواطنة ..لاسف عندنا عندما نتحدث عن االسام نظن ان
االسام قراءة واحدة وهي القراءة السلفية لاسام او القراءات
التي قدّ مت نامذج سلبية وهذه النامذج حتولت اىل صور نمطية
بحيث اذا ُذكر اسام يتبادر للذهن مبارشة هذا النموذج يف
حني ان االسام فيه اكثر من قراءة وقدّ م اكثر من نموذج ومن
القراءات املوجودة يف االسام والقديمة هي القراءة الشيعية
التي مثلام تفضلتم مسكوت عنها و ُابعدت عن الساحة الفكرية
التشيع
والثقافية ولعلنا اآلن لو سألنا أي احد ماذا تعرف عن
ّ
جيعله يف
حتى يف النخبة املثقفة قد ال يعرف اال القليل الذي
ُ
مصاف العوام..
* هل الفكر الشيعي يتبنى مفهوم الدولة املدنية هذا الفكر الذي
يقوم يف اصوله و رشعيته عى رشعية إمامة عيل بن ايب طالب
وذرية عيل بن ايب طالب وعصمة اإلمام ..عن أي دولة مدنية
حتى يف القرن العرشين عندما ُاتيح للشيعة ان يتمكنوا من حكم
ايران ،اآلن هل الدولة مدنية يف ايران؟
 مجيل جد ًا ،طبع ًا قضية نظام احلكم يف االسام ككل هي خاضعةاصل اىل ربط احلكم
لعدّ ة اجتهادات يعني عندما ننظر اىل كل من ّ
بالدين او ما هي النظرية التي صاغها االسام للحكم ،نحن
نتحدث يف إطار االجتهاد البرشي وحماولة استنطاق النصوص
لصياغة نظام حكم فالقضية ال يمكن ان نقول هي الدين ،هي
اجتهاد برشي يف الدين ،مسألة ُ
احلكم يف الوسط الشيعي هناك
اكثر من قللراءة قبل الثورة يف ايللران مثا ً كانت هناك حركة
دستورية قادها الفقهاء تسمى بحركة املرشوطة حركة كانت ضد
الشاه االيراين وقادها فقهاء الطائفة وعى رأسهم الفقيه املعروف
يقيد سلطات
باملحقق النائيني والذي كان ينادي بكتابة دستور ّ
الشاه رضا هبلوي يف ذلك الوقت.
ثم بعد ان استلم السيد اخلميني السلطة قدّ م قراءة اخرى وهي
التشيع ألن نفس
قراءة يف الوسط الشيعي وال يمكن اعتبارها
ّ
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الصراعات التي كانت قبل التاريخ
اُصطلح عليها بانها صراعات دينية
هي صراعات سياسية استعملت
الدين كورقة سواء كانت في
الوسط االسالمي او الوسط
االدياني
التشيع
التشيع ومن حمققي
هذه القراءة هلا معارضون من أقطاب
ّ
ّ
التشيع بالنهاية هي
لذلك ال يمكن ان نقول ان هذه القراءة هي
ّ
الس ّني..
قراءة يف الوسط الشيعي مثل ما يف الوسط ُ
* يعني تنتقد جتربة اخلميني التي اقامها يف ايران ،يعني هل ُيسمح
بذلك؟
 نفس االصل الذي قامت عليه هذه الفكرة وهي قضية واليةالفقيه وهي بحث فقهي وهذا البحث الفقهي اىل اليوم ُيبحث يف
وله معارضون.
احلوزات ُله مؤيدون ُ
* َ
قيل يف ايران والية الفقيه؟
 نعم ،هذا اجتهاد قضية والية الفقيه تارخيي ًا بدأت لع ّلها يفالقرن التاسع او العارش مع املحقق الكركي قدّ م نظرية و ُاقيمت
ّ
ولعل هذه تعد التجربة الثانية او الثالثة ويف النهاية
جتربة اوىل هلا
هناك قراءات اخرى وكل قراءة قابلة للنقد وقابلة لابرام وقابلة
التشيع وتلك
للتقوية وقابلة للنقض اما ان ُيقال هذه القراءة هي
ّ
التشيع ال.
القراءة ليست
ّ
* أال ترى رشعية وراء ما ُيقال كلام انقسم جمتمع مسلم ُسنة
وشيعة مل نر ال تعايش وال تعدد مذهبي وال زهرة تتفتح بالفكر
وال باالبداع نرى اقتتاال ً ونرى فتنة ّ
بغض النظر عن املسؤول
عنها نرى؟
 أول سؤال نسأله هل منشأ هذا االقتتال وهذا الرصاع هو نفساخلاف او ُله مناشئ اخرى؟ وهذا اخلاف ُيستغل إلذكاء هذا

االقتتال يعني عندنا مثا ً اآلن ليبيا دولة ال يوجد فيها ُس ّنة وشيعة
دولة كلهم مسلمون ُ
وكلهم ُس ّنة ويوجد قتال وقتال عنيف جد ًا
ومنذ ثامن سنوات ،هذا القتال ما هو منشؤه؟ هو قتال سيايس
بالدرجة االوىل ،الرصاعات التي كانت قبل التاريخ ُاصطلح
عليها باهنا رصاعللات دينية هي رصاعللات سياسية استعملت
الدين كورقة سواء كانت يف الوسط االسامي او الوسط االدياين
ّ
ولعل
االعم مثل احلروب التي كانت بني االسام وبني املسيحية
املسترشقة كارين ارمسرتونغ عندها كتاب اسمه حقول الدم
ّارخت للحروب الدينية عرب التاريخ وانتهت اىل هذه النتيجة اهنا
هي حروب سياسية وحروب مصالح سياسية هذه احلروب او
السني
ان هؤالء السياسيني استغلوا ورقة الدين ،اآلن االقتال ُ
الشيعي هو اقتتال سيايس بالدرجة االوىل ُاستعلمت فيه ورقة
الدين ولو مل تكن ورقة الدين حارضة س ُتستغل ورقة اخرى مثل
يف بعض املناطق مثا ً اآلن يف بورما الرصاع بني البورمي االصيل
وبني الروهنك الذين اتوا من بنغادش مثا ً ،واالن يف الصني
قضية تركتسان الرشقية وهكذا فعادة اذا نحقق وندقق ونتعمق يف
التاريخ البرشي الدين ليس اال ورقة ُاستعملت إلذكاء رصاعات
سياسية..
* هذا البلد ان كان يفتخر بيشء ويعده مكسبا من مكاسبه هو
وحدته املذهبية والطائفية باعتبار مجيع التونسيني مسلمني ُسنة
مالكيني يعني واالن عندما يأيت هذا احلديث عن امكانية رعاية
تشيع ما يف تونس يقول لك هذا سيرضب وحدة املذهب اذن
ّ
سيرضب الوحدة لطاملا تفاخر به التونسيون عى مستوى املغرب
العريب كيف جتيب عن ذلك؟
 أو ًً
ال التعدد املذهبي او الديني والثقايف هو مكسب ،دائام اذا
نرجع اىل التاريخ املجتمعات التي تعيش حالة التنوع وتعيش
حالة عدم التجانس الديني او املذهبي او الثقايف هذا اخلليط يثري
الساحة الفكرية والعلمية هذا االصطدام الفكري ا ُملسامل طبع ًا من
يقوي الفكر وان ُيقدم نتاجا فكريا ُيثري هذا
شأنه ان ُينتج وان ّ

املجتمع.
* كيف جتيب عى الذين ينظرون اىل هذا التنوع املذهبي انه ينتج
حروبا انظر لبنان و العراق؟
 ملاذا ال نس ّلط الضوء اىل ُعامن وانظر اىل اململكة العربية السعوديةوانظر اىل اوربا واىل امريكا ..هل توجد دولة اوربية واحدة كلهم
عى دين واحد وعى مذهب واحللد ..ملاذا نجحوا هم وفشلنا
ورسخوا
رسخوا اسس التعايش السلمي ّ
نحن؟ لسبب اهنم ُهم ّ
مبدأ املواطنة ومبدأ السلم االهيل ووفروا كل مقومات السلم
التشيع
نحن ف ّنذكيها ،نفس الشخص الذي يرفض
األهيل اما ُ
ّ
هذا يستبطن فكرة اإلقصاء إقصاء اآلخر وفكرة اإلقصاء هي
أساس
يتعود االنسان ان يرى
التطرف بالعكس التعدد عندما ّ
ّ
املختلف مذهبي ًا وديني ًا معه ويتعايش معه رغم هذا االختاف
ومساملا ،اما عندما
هذا جمتمع سيكون ثريا جد ًا من اجلهة الفكرية ُ
غبي املجتمع عى عدم االختاف وان هذا ا ُملخالف ليس م ّنا هذا
ُن ّ
االمر سيؤدي مع االيام اىل
ّ
التطرف ألنه ما الفرق بني هذا مثا ً
وبني الداعيش الذي ال يرى لك حق احلياة ،كيف وصل اىل هذه
انت ال حيق يل
الفكرة؟ بدأ باإلقصاء انك انت لست بمسلم ثم َ
ان اتعامل معك اىل ان تصل القضية للقتل ،ملاذا نسلط الضوء
فقط عى هذه النامذج السلبية ،ثم تونس عى مر التاريخ مل تكن
متجانسة مذهبي ًا تونس كانت ثر ّية جد ًا باملذاهب واالديان وال
زالت ونحن اآلن يف العاصمة عى يميننا وعى شاملنا كنائس.
التشيع أخطر من
* ولكن املسألة الفرق هنا للبعض ان قصة
ّ
قصة التنصري ألن هذه املسيحية واضحة املعامل واليهودية واضحة
املعامل ولكن هذا اجتهاد يعده بعض خصومكم خطريا من داخل
نفس املنظومة ألنه يتكلم بإسم اهلل وبإسم االسللام ويتكلم
لروج للتضليل ،..ما
برسالة حممد
ُ
ولكنه حسب آراء هؤالء ُيل ّ
قصة يسميكم البعض انتم ترفضون خافة اخللفاء الراشدين
الذين يمثلون حضور ًا ثقي ً
ا يف وجدان هذه اال ّمة ووجدان هذه
اهلوية عى االقل حتى هوية التونسيني ،..وقصة اإلمامة ولعن
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الزلنا نعيش في عقلية العصور
الوسطى واول خطوة لتجاوز هذه
المشكلة هي ارساء التسامح
الصحابة ،كيف جتيبون عى هذه االلتباسات التارخيية ؟
 طبع ًا ذكرتم نقاطا كثرية بعضها صحيح لع ّله من صميموبعضه غري صحيح ،لكن فلنتحدث عن
العقيدة الشيعية
ُ
الفكرة بشكل عام هذا اآلخر من اعطاه احلق لكي يكون وصي ًا
جيب ع َّ
ع َّ
يل ان اعتقد ُه وما ال
يل ومن اعطا ُه احلق ليحدّ د يل ما ُ
جيب ع َّ
يل ذلك ،ثم ما الذي ُيدريه ان الذي عند ُه هو حق والذي
عندي هو باطل ،ادخال الناس يف هذه املتاهات هو املشكلة..
منه
ودون اخلوض يف التفاصيل اجلزئية هناك تاريخ قسم كبري ُ
مشرتك ،انا كشيعي عندي قراءة خاصة هلذا التاريخ وعندي
خمرجات هلذا التاريخ وهذه املخرجات بعض الشخصيات يل
تقييم اجيايب هلا وبعض الشخصيات يل تقييم سلبي هلا ،هل من
حق أي طرف ان يمنعني من ان اقدّ م قراءيت اخلاصة للتاريخ أم
ال؟ طبيعي أي عاقل اذا ُو ّج َه ُله هذا السؤال سيقول لك احلق.
ذكرته يمنعني من ان اقدّ م موقفي من بعض
هذا الطرف الذي
ُ
اخللفاء! يف املقابل هو عند ُه موقف سلبي يفتخر ِ
به من عم النبي
انه شبه
(صى اهلل عليه وآله وسلم) ايب طالب ولعلك تعلم ُ
وام النبي
إمجاع ُس ّني ُ
انه يف النار ،وحتكم عى والد النبي يف النار ّ
يف النار وجد النبي يف النار ..لك احلقّ يف ذلك ،انا اقدّ م موقفا
لشخصية تارخيية ارى اهنا قامت ببعض االفعال السلبية..
اسبا ..أليست هذه قسمة ضيزى؟!
ُاصبح ُحم َ
* ولكن انت اكثر من انك تقدّ م قراءة سلبية ،وخترج شخصية
مهمة من امل ّلة؟
لمنا هبذا جدال ً ،انت اعطيت لنفسك يعني اقصد
 لو َس ّالقراءة االخرى تعطي لنفسها احلق ان ُخترج والد النبي ووالدة
النبي من اجل ّنة و ُتدخلهم يف النار َ
لك احلق يف ذلك ،ملاذا ال
تعطي لغريك نفس هذا احلق؟!
ارأيت ان القضية ال توجد فيها مقاييس وضوابط عامة ترسي
انه ّ
قراءته
لكل انسان احلق ان يقدّ م
ُ
عى اجلميع ،املفروض ُ
لست وصي ًا عليك وانت لست وصي ًا
التي يراها صاحلة وانا ُ
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يل ،الذي جيمعني َ
ع ّ
بك قبل االسام وقبل املذهب االنسانية،
َ
عاملك كإنسان وال عاقة يل بام تعتقد ُه ،نعم انا من باب
ُا
االحرتام ومن أهم مقومات ومبادئ التعايش السلمي ان ال
ظهر هذا االمر واعتدي
اتعدى عى رموزك ،عقيديت يشء وان ُا َ
َ
رموزك بام يؤذيك و ُيثريك هذا يشء آخر.
عى
نعم كوين انا عندي رأي سلبي يف شخصية من الشخصيات
التارخيية ال يعني ان آيت و ُاجللاهللر هبللذا الللرأي واقللوم بفتنة
وبإحداث بلبلة يف املجتمع ،ال هذا يشء وهذا يشء آخر..
* ولكن انت ُتعيد انتاج نفس اللعبة ولكن يف اجلهة املقابلة،
يعني عندما تقول ما املانع ان يكونُ ...هم ايض ًا يطرحون
عليك نفس السؤال يعني يقول لك اآلن انت ما ُدمت أقلي ًا
فأنت تتمرتس وراء منطق التسامح والتعدد ومنطق اسمح يل
بمقاربتي واسمح لك بمقاربتك ..لكن عندما يستبد لك األمر
فإنك تنقلب ايض ًا سلطوي ًا ُتريد ان تفرض قراءتك؟
 هذه دعوى حتتاج اىل دليل والتاريخ ُيثبت عكسها ،الدولةالبوهيية مثا ً كانت دولللة شيعية با خللاف ،اعى منصب
ديني يف هذه الدولة كان هو قايض القضاة وكان صاحب هذا
املنصب القايض عبد اجلبار اهلمداين املعتزيل وهذا القايض يف
ٌ
تقويض ألهم
هذا املنصب يف هذه الدولة الشيعية كتب كتاب ًا فيه
عقائد الشيعة وهو كتاب ا ُملغني الذي جزء منه كتاب (ا ُملغني
يف اإلمامة) ور ّد ِ
عليه شيعي من هذه الدولة وبقي يف منصبه
وعاشت الدولة يف حالة تسامح ،..الدولة الفاطمية بعيد ًا ّ
عام
كتبه املسلمون سللوا ًء من حمبي هذه الدولة او من مبغضيها
يرص عى ان هذه
والللدرن صاحب كتاب قصة احلضارة هو ّ
الدولة كانت نموذجا حضاريا للتسامح..
* أمل حين اآلن مغادرة هذه املنطقة ونحن يف القرن احلادي
والعرشين ال زلنا اىل اآلن نناقش حديث الغدير وال زلنا اىل
االن نناقش ماذا قال الرسول يف خم؟
 اتفق معك اننا ال زلنا نعيش يف عقلية العصور الوسطى واناالذي بدأت هبذا الكام ،واول خطوة لتجاوز هذه املشكلة
هي ارساء التسامح مثا ً الدولة املدنية عندما ُاسست يف اوربا
اسس عليه جون
عراهبا األول جون لوك ،اول اساس ّ
ومع ّ
لوك الدولة املدنية كان التسامح يف كتابه (رسالة يف التسامح)
انه البد ان نعيش حالة تسامح مع
واسس عى هذه الفكرة ُ
ّ
املختلف وكانت اوربا فيها اقتتال بني املسيحيني الكاثوليك
والربوتستات وغريهم وحروب طاحنة ،جون لوك قال لن
تنتهي هذه القضية لن ُيصبح كل املسيحيني كاثوليكا ولن

والدرن صاحب كتاب (قصة الحضارة) هو يص ّر على ان الدولة
الفاطمية كانت نموذجا حضاريا للتسامح
نحن اذا
يصبح كل املسيحيني بروتستاتا البد ان نقبل البعضُ ،..
نريد ان نتجاوز هذه احلالة التي ذكرهتا اول خطوة نعرتف ببعض
قر هذا االختاف ونقبل هذا االختاف والنقطة األهم ان
و ُن ّ
نقبل بعض كام نحن ،املشكلة اين اخالفك ال اقبلك اال اذا رصت
مثيل وانت ال تقبلني اال اذا رصت مثلك  ،اخلطوة الصحيحة يف
نقر باننا خمتلفون وان االسام ِ
فيه اكثر من
االجتاه الصحيح ان ّ
قراءة ونقبل بعض هبذه القراءات وانا اعطيك مثاال نرجع اىل
واقع تونس اآلن االباضية جزء من تونس ال يتجزأ هل االباضية
الس ّنية للخلفاء االربعة مثا ً؟ ال  ،االباضية
عندهم نفس القراءة ُ
عندهم موقف سلبي من االمام عيل (عليه السام) ،..ملاذا ُتقبل
االباضية وال نرى حساسية يف التعامل معها..
التشيع اصيل يف هذا البلد ان هذا البلد ُس ّني مالكي
* ملاذا تعد ان
ّ
التشيع غريب عن هذا البلد؟
وان
ّ
 َاحل َك ُم بيننا وبني اصحاب هذه الدعوة هو التاريخ ،فلنرجع اىل
اصل دخول االسام يف تونس ،اول ما دخل االسام يف تونس
ابن خلدون مثا ً يذكر هذه القضية ان الرببر ارتدوا اثنتي عرشة
مرة ُيسلمون ثم
مرة وفعا ً الرببر بحسب النقل التارخيي اكثر من ّ
يرتدون ثم يسلمون وهكذا ..ما السبب يف ذلك؟ السبب اهنم مل
يقبلوا اإلسام الذي ُع ِر َ
ض عليهم لكون اجليوش التي جاءت
هي جيوشا غازية بالدرجة االوىل وكانت طامعة يف ثروات هذه

املنطقة سواء الثروة البرشية او الثروات االرضية لذلك الرببر
رفضوا الصيغة التي جاءهتم لاسام ألهنم وجدوا شعارات
ّبراقة ُترفع لكن التطبيق عى االرض مل يكن فعا ً اإلسام الغض
الطري الذي سمعوا به والذي استقبلوه يف بدء االمر استقبال
االبطال ،فلذلك اذا املنطقة مل تدخل لإلسام الفتوحات انام
استسلمت للجيوش التي جاءت بعنوان الفتح وهي جيوش
غازية يف النهاية.
كأنه جنرال فايش ارتكب
* يعني ان عقبة بن نافع
تصورونه ُ
ُ
جمازر ضد االنسانية وجمازر يف حق الرببر و تتبنون اجتاه نفس
موقف املسترشقني يعني هذا غزو عريب اباد الربابرة؟
رصح هبذا هو عقبة بن نافع عندما كان يعاقب رؤساء
 هو ُي ّقبائل الربابرة كان يقطع آذاهنم ويقطع اصابعهم ويقول هذا
لكي تتأدب وال حتارب العرب ،هو ال َن َفس العرويب كان يف عقبة
قوي وهذه النصوص التارخيية التي ّارخت هلذه املنطقة من هذه
املنطقة ،مثل كتاب ابن عذاري صاحب كتاب البيان ا ُملغرب يف
تاريخ االندلس واملغرب ّارخ هلذه القضايا ،ثم ّ
بغض النظر عن
من هو صاحب هذا الرأي سواء اكان مسترشقا او مستغربا او
حم ّليا ..هل املادة التارخيية التي ٌاستدل هبا عى هذه االمور هي
مادة ذات قيمة تارخيية او ال ،نحن نعمل بعكس احلكمة تقول
انظر اىل ما قيل وال تنظر اىل من قال.
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شهداؤنا

إلى روح الشهيد الشيخ (حسين علي داخل الحمزواي الجبوري)...

َ
دم ُه
سكت لسا ُن ُه
الشهيد الذي
ُ
ونطق ُ
َ
حيدر عاشور
منشدا الى خدمة العقيدة والمذهب بكل تفاصيلهما ،نذر عمره لهما منذ تحسساته االولى
نفسه
وجد
ُ
ّ
َ
بأن علم االئمة (عليهم الســـالم) علم مرتبط بالوجود والشـــهادة والجنة ،ال يمكن ان يقف على قدميه
ّ
ويؤثـــر ّاال بمقاتلـــة الموتورين وأعداء المذهب ..وابـــن الحوزة العلمية ال يمكن ان تثمـــر علومه وثقافته
الدينية واقعا متغيرًا ما لم يغادر االنطوائية والتردد ،طالما ان هناك بشرا ال تعرف لغة الحوار .شغلته هذه
ّ
ومبلغا دينيا
االفكار وهو يتقدم أقرانه من المشـــايخ والسادة ،لنيل الشهادة على سواتر الشرف ،مقاتال
ومرشـــدا ،وملبيـــا ألي بيان حوزوي لنجاح الجهاد الكفائي وتحقيق النصـــر وطرد جرذان (داعش) وإجهاض
كل المؤامرات الغربية والشرقية بمن فيهم امريكا وشياطينها العرب.
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نرش ألللواح صللدره للمذهب ،ال هياب
الرصاص الغادر  ،وال حيتمي بساتر ،ومل
تتغري مامح وجهه املائكي املتفائل.
مجيع املجاهدين كلام يللرون طلته البهية
يقبلوهنا ،وأفواههم ال
يمدون له ايدهيم ّ
تتوقف عن الصلوات عى احلبيب حممد
(صى اهلل عليه واله وسلم).
مجيل املحيا َ
فيا أهيا الشيخ املجاهد يا َ
لك
َ
عينيك ،لك اآلن ان ترى
اآلن اغامض
قدوتك يف احلياة وشفيعك يف منزلك
يف اجلنةَ .
لك اآلن ان تستعيدَ السكين َة
والوقار وحلمك ان تلقى اهلل خمضبا بدمك
الطاهر :فاألوغاد حطمتهم قوات احلشد
الشعبي املقدس .وأدركت سوح القتال
خطاك وأن غادرت َ
َ
يداك ايدي املجاهدين
وغادرت كنخلة عراقية حوزوية للسامء،
مل تنسك االنفس والقلوب ،ألنك سليل
طريق االتقياء الذين ال خوف عليهم وال
هم حيزنون ..يف ُبعدك تراكم احلزن وأنت
االسعد حظ ًا  ..بتذوق فاكهة شهادتك يف
«حقول عاس» ملبيا نداء املوىل املقدس
باجلهاد الكفائي الذي اهلب روح التشيع
يف الصدور من اجل دولة ع ّ
يل واحلسن
واحلللسللني ،كانوا يقاتلون مثل احلديد
الثقيل ،ومثل فراشات اجلنة الرحيمة.
يا شيخ ،تركت مكان ِعلمك وخلوتك
لتلبية الللنللداء ،حام ً
ا غريتك االمامية
للدفاع عن االرض والعرض واملقدسات
جماهدا بالصوت واجلسد ،كل مهك وما
يشغلك هداية املجاهدين وشحذ مهمهم
بالثبات عى منهج الوالية .وأنت خترتق
بجسدك سللاحللات القتال بقلب أسد
تقف بني املجاهدين هبيأتك الروحية
املحمدية احلسينية المع ًا تنعكس عليك

هللاالت االضلللواء املنبعثة مللن النجف
االرشف ،ومدحتية بابل ،واحلمزة الغريب
الذي به اعتامد املوىل السيستاين عليه يف
احلقوق والواجبات الدنيوية واألخروية
وكان خري را ٍع خلري رعية خملصة لدينها
ومذهبها وعقيدهتا وموالها .فحولك كل
الضوء جتمهر فوق عاممتك النقية وناصعة
البياض ،وأنللت تقدّ م خدمة الواجب
التبليغي املقدس ،والدعم اللوجستي
واملعنوي ألبطال اجلهاد ،بذات القلب
االبيض واللللروح الشفيفة واالبتسامة
املرشقة من حمياك احلسيني العلوي ..كل
من يللراك خيفق قلبه حبا وحنينا وإرادة
وشجاعة وإرصارا لنيل الشهادة .كان
ضللوؤك يا شيخ وأنللت تتف ّقد قطعات
املجاهدين ترفدهم بالقوة املطلوبة إلدامة
املعركة املقدسة ضد شللذاذ االفللاق من
(الدواعش).
يا شيخ ،كأن نداء خفيا من نور اهلل ارسل
ليحملك بصورة ماك طاهر من ارض
فغسل روحك بدمك ،فطهرت
اجلهادّ ،
من دنس الطبيعة ودنياها الفانية .يا شيخ
كم عزيز انت عند اهلل لتكون شهيد ًا تصعد
ٍ
ٍ
وحب ،قلمها حب اهلل
عشق
للقائه بلوحة

اسمه ،وحربها دمك الطاهر ..عند
تبارك
ُ
اهلل العظيم سوف يسكت لسانك وينطق
دمك فام اروعه من لقاء.
يا شيخ ،حصد ثمر البذار الللذي نثرته
طيلة حياتك ،وكأنك مل تللرتك شيئا ما
للمصادفة ،هكذا تكون تربية النفس
احلقة ..يف اوج القتال تقف تتوضأ لتع ّلم
من يشاهدك ،وكأنك تقول نحن نقاتل
من اجل بقاء الصاة ،وطهارة اجلسد كي
نلقى اهلل متطهرين .طوبى للمتطهرين
أمثالك...جاء املوعود وغدرك الغادرون
من دواعللش العرص املتأمركني ،وخونة
األرض ،فنلت الشهادة صباح  23شعبان
 1438هل املصادف  20من آيار ..2017
يف جبال محرين بمحافظة صاح الدين
التي نكبت مرتني االوىل بسطوة احلزب
القاتل والثانية ،بدواعش الذبح.
يا شيخ ،لقد عذبني النظر اليك وأنت
مسجى مكفن ،تنزل اهلوينى اىل منزلك
احلقيقي ،وفاضت عيناي بالدموع وقلبي
بالنحيب،ومل تفارقني االرتعاشة والدفان
ينزلك اىل اللحد برخاوة دون ان يضغط
عى جسدك كي ال تتأمل ،يضع العقيقة يف
فمك وتربة احلسني الشهيد عى صدرك
املحب كللام اهلل
وحتللت راسللك ول ّقنك
ّ
حافظه  .بقيت مشدودا اىل هذا
وأنللت
ُ
الللرس اإلهلللي الللذي ارجتفت له اوصللال
جسدي املتعبة من اجلزع واللوعة والكبت
الروحي.
عمرت
يا شيخ ،وداعا اهيا الشهيد بعد ان ّ
حياتك وملكة علومك احلوزوية بربكات
الشهادة وأنللت طاهر اىل جللوار مليك
مقتدر.
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من أقوال أهل البيت D

َ
خلص
تت
كيف َ
ُ

مات
حر ِ
إدم ِ
الم َّ
ِمن َ
ان النَّ َظ ِر إلى ُ
فة َع ِ
َمع ِر ُ
األم��و ِر َت ُك ُ
واق ِ
ون ِمن
ب ُ
��ر ِ
ِّ
الكف عن ال َّن َظ ِر إىل
واد ِع يف
ِّ
أهم ال� َّ
ان َتبِ َع ِ
حر َم ِ
ات ،فلو َع َ
اإلنس ُ
ات
رف
َ
ا ُمل َّ
رت ُكه ال َّن َظ ُر ِمن آثا ٍر ِسلبِ َّي ٍة عىل ُر ِ
ما َي ُ
وحه
ودن َياه ِ
وآخ َرتِه َّ
لكف عن ذلِك
وج َس ِده ُ
َ
ولو بنِس َب ٍة ما.
تلو ُث
فالر ُ
حر ِم َت َّ
وح ِعندَ ال َّن َظ ِر إىل ا ُمل َّ
ُّ
كالر ِ
ين
َهب��ا َل� ٍ�ة َس����و َدا َء حتى ُيصبِ َح
َّ
والغ َط ِ
ِ
األس��و ِد عىل ُ
الق ُل ِ
وب َيمن َُع
اء
َ
�ل ُس ُبلِ َ
ع ْنها ك� َّ
اخل�� ِ
مح� ِ�ة ،وهو
ر وال� َّ�ر َ
�رآن َ
إليه ال� ُ�ق� ُ
يم ب َقولِه:
ما ُي ِش ُ
الك ِر ُ
ر ْ
وهبِم ما َكا ُنوا َي ِ
كس ُب َ
(ر َ
ان عىل ُق ُل ِ
ون)
َ
املطففني ،14:وكذلِ َك َ
اجلسدُ َي ُك ُ
ون
بس ِ
ُع َ
لألمر ِ
ور ُثه ال َّن َظ ُر
رض ًة
بب ما ُي ِّ
اض َ
َ
ت َن ِ
حر ُم ِمن َح َال ٍ
فس َّي ٍة ُتؤ ِّث ُر ِسلب ًا عىل
ا ُمل َّ
اج فتَخت َُّل َ
لإلنس ِ
احل ُ
ان،
حي ُة
املِزَ ِ
الة ِّ
َ
الص َّ
اآلية َ
الك ِر ُ
إليه ُ
يمة( :و َمن
وهو ما ُت ِش ُ
ر ْ
ُي ِر ْد ْ
در ُه َض ِّيق ًا َح َرج ًا
أن ُي ِض َّله َي َع ْل َص َ
الس َم ِء) األنعام،125 :
كأ َّنم َي َّص َّعدُ يف َّ
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يق و َت ِ
لب ال َّت ِ
وف ِ
لس ِ
ه��ذاَ ،
قليلِ
إضاف ًة َ
احل َي ِ
احل ُظ ِ
زق يف َ
ُ
الر ِ
اة الدُّ ن َيا َنتِيج َة
وظ َ
من ِّ
بس ِ
اإلعر ِ
بب ال َّن َظ ِر
هذا
اض عن ِذ ْك ِر اهللِ َ
َ
اآلية َ
الك ِر ُ
إليه ُ
يمة:
حر ِم ،وهو ما ُت ِش ُ
ا ُمل َّ
ر ْ
ض َعن ِذ ْك ِري َّ
أعر َ
فإن له َم ِعيش ًة
(و َمن َ
ال عن ِ
َض ْنك ًا) طهَ ،124 :فض ً
الع َق ِ
اب
ُ
اإلنس َ
ان َنتِيج َة
األخ� َ�ر ِوي ا َّلذي َينت َِظ ُر
َ
هذا ِ
الفعلِ ا ُمل��ح� َّ�ر ِم إذا مل َي ُت ْب إىل اهللِ
و َيق َل ْع ع ْنه.
الع ِ
فك ُّل ِ
ُ
واق ِ
قع َنتِيجة ال َّن َظ ِر
هذ ِه َ
ب َت ُ
بالع ِ
أن َيبت َِعدَ َّ
اقلِ ْ
عم
حر ِمَ ،
وج ِد ٌير َ
ا ُمل َّ
الرمح َة
ُي ِشينُه
َ
أم��ام َر ِّب��ه و َيط ُل َب م ْنه َّ
وال َّت ِ
وفيقَ َ
اعتِه.
لط َ
قال رسول اهلل ( صىل اهلل عليه وآله )
(:إياكم وفضول النظر  ،فإنه يبذر اهلوى
 ،ويولد الغفلة).البحار 199 / 72 :
.29/
ق��ال رس��ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه)
(:النظر إىل العامل عبادة ،والنظر إىل اإلمام

إعداد :ليث النصراوي

املقسط عبادة  ،والنظر إىل الوالدين برأفة
ورمحة عبادة  ،والنظر إىل األخ توده يف
اهلل عز وجل عبادة ).البحار / 104 :
 52 / 42و . 59 / 73 / 74
قال رسول اهلل ( صىل اهلل عليه وآله )
(:النظر سهم مسموم من سهام إبليس ،
فمن تركها خوفا من اهلل أعطاه اهلل إيمنا
يد حالوته يف قلبه ).البحار / 104 :
. 34 / 38
قال اإلمام عيل ( عليه السالم ) (:ليس
يف البدن شئ أقل شكرا من العني  ،فال
تعطوها سؤهلا فتشغلكم عن ذكر اهلل عز
وجل ).اخلصال .10 / 629 :
اإلمام الصادق ( عليه السالم ) (:من
نظر إىل امرأة فرفع برصه إىل السمء أو
غمض برصه مل يرتد إليه برصه ،حتى
يزوجه اهلل من احل��ور العني  ).مكارم
األخالق .1747 / 505 / 1 :

تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

د .محمد حسين الصغير

 4ل وهناك مللن أمثال القرآن مللا تقف عنده
متأم ً
ا مرتصد ًا  ،ولنتائجه خاشع ًا متحقق ًا ،
يأخذ بيدك إىل حياة أوسللع  ،وتصور أشمل
 ،وتدقيق أروع  ،تلمس من خال ذلك كله
رسللالة القرآن العاملية  ،أنت اآلن إزاء مثلني
مرتاصفني يف سورة واحدة  ،يتحدث األول
منهللام عن حياة الصحللراء والرساب اخلادع
فيها  ،وما يرتشللح يف ضللوء ذلك من معنى
إحيائللي يتمثله العللريب يف باديته  ،ويتمرسلله
ين
البللدوي يف حياتلله .قللال تعللا ٰىل َ ( :وا َّل ِذ َ
َ
اب بِ ِق َيع ٍة َحي َمْس ُللب ُه َّ
الظ مْم ُ
رس ٍ
آن
َك َف ُروا أ مْع َام ُ ُهل مْم َك َ َ
لليئًا َو َو َجدَ َ
َمللا ًء َح َّت ٰى إِ َذا َجللا َء ُه َ مْمل َ ِ
اهلل
جيدمْ ُه َش مْ
ِعنللدَ ُه َف َو َّفللا ُه ِح َسللا َب ُه َو ُ
يع ِ
احل َس ِ
اهلل َ ِ
للاب
رس ُ
( ) )39النور .39 /
فاملثل القللرآين تصويللر بالتمثيل التشللبيهي
ألعللامل الكافريللن مشللبهة بذلللك الرساب
املنتللرش يف الصحراء  ،يتخيللله الظامئ ما ًء ،
ويكتشللفه لدى التحقيق التامع ًا خ ّلب ًا  ،وهو
بأمس احلاجة إىل املاء  ،وال ماء  ،فهو ال جيده
ولكنه جيد اهلل عنده فيوفيه احلسللاب برسعة

مذهلللة  ،ولللك أن تتصور هللذا الرساب يف
صحراء نجد وبادية احلجاز وطرق الشللام.
هذا الفهم العريب اخلالص هلذا املناخ يتقاطع
بمنللاخ آخللر تتحللدث عنلله البحللار اهلادرة
يف حميللط كاملحيللط األطللليس أو اهلللادي ،
وتتج ٰ
ى صوره يف باد كباد الضباب الدائم
والظلللامت املرتاكبة والسللحاب اجلاثم  ،ما
ال عهللد بلله للعللرب  ،وال عاقة للله بأثباج
جزيللرة العرب .قللال تعللا ٰىل َ ( :أ مْو َك ُظ ُل َام ٍ
ت
ِيف َب مْح ٍر ُّ ِّ
جل ٍّي َيغمْ َشللا ُه َم مْو ٌج ِّمللن َف مْو ِق ِه َم مْو ٌج ِّمن
اب ُظ ُل َام ٌت َب مْع ُض َها َف مْو َق َب مْع ٍ
ض إِ َذا
للح ٌ
َف مْو ِق ِه َس َ
َ
للر َج َيدَ ُه َ مْمل َي َكدمْ َي َر َاها َو َمللن َّ مْمل َجي َمْعلِ ُ
اهلل َل ُه
أ مْخ َ
ورا َف َام َل ُه ِمن نُّو ٍر ( ) )40النور .40 /
ُن ً
هللذه ظلللامت يف بحللر جلللي ال قعر للله وال
سللاحل  ،عميق غزير املللادة حتوطه األمواج
املتدافعة  ،ويعلوه السللحاب الثقال  ،ومتلؤه
الظلامت املرعبة  ،ظلمة الليل  ،وظلمة البحر
 ،وظلمة الغامم  ،حتى ليخطئ االنسللان فيه
تشخيص يديه  ،فا يرى ذلك أص ً
ا (.)2

( )1املؤلللف  ،الصورة الفنية يف املثل القرآين
.293 :
( )2ظ  :املؤلللف  ،الصللورة الفنية + 282 :
مالك بن نبي  ،الظاهرة القرآنية .356 :
هذا املثللل إذن ليس كسللابقه فهللو يتحدث
عللن تراث خللاص متميللز  ،يف مناخ خاص
متميللز  ،يغوص إىل أعللامق البحار  ،ويتأمل
يف جغرافيللة املحيطات  ،ومتللرس يف ظواهر
إمتصاص الضوء وخفاء األنوار.
املثل األول  :بدوي بطبيعته العربية املحضة.
املثل الثاين  :غريب بطبيعته املناخية اخلالصة.
أال ختشللع عند هذه الظاهللرة الكربى لتفيد
منهللا  :أن القللرآن يتحللدث إىل كل جيل يف
كل األرض  ،ليتجللاوز احلدود االقليمية إىل
البعد العاملي الرحيب.
أما أنا فللا أعتقد غري هذا  ،وآخر دعوانا أن
احلمد هلل رب العاملني.
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مشاركات

ُ
أزمــــة الجمهور المتلقي
اريدُ هنا ان اناق�ص م�شاألة (اجلمهور التلقي) يف الثقافة العراقية هذا اجلمهور الذي اخذ يف
التقل�ص مما جعل الكتّاب يبحثون يف ا�شكالية العاقة مع هذا اجلمهور بحيث ا�شبحت الفجوة تكر
كل يوم بن الثقافة واجلمهور وذلك لطبيعة الاب�شات التي حتيط باالإن�شان العراقي والتي تاأخذه
بعيدا عن الثقافة التي تخاطب العقل ومن هنا انطلقت ثقافة اال�شتهاك التي تخاطب الغريزة
بعد ت ّوفر الناخ الائم لها ومثال على ذلك جلو�ص هذا اجلمهور ل�شاعات طويلة امام التلفاز ل�شاهدة
ال�شل�شل الركي و الهندي او ا�شتخدام االنرنيت بطريقة خاطئة .

عــــلــــي حـــــنـــــون الـــعـــقـــابـــي
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ينمي لديه القابلية يف احلس وهذا طبعا قدر الكاتب الذي يكتب لكل الناس
بينام حيجم عن قراءة كتاب ثقايف يمكن ان ّ
بينام اليقرؤه اال جمموعة قليلة وهم ايضا ذوو مستويات خمتلفة يف التلقي  .ومع ذلك جيب علينا ان ال ننسى التخلخل
الذي حصل يف بنية املجتمع العراقي السيام يف السنوات العرشين االخرية بحيث اصبح عرضة لتحوالت خطرية
عصفت يف تركيبته يف خمتلف املستويات ما يتوجب علينا اعادة النظر يف تقسيامته الطبقية التي كنا نطلقها سابقا نتيجة
لظهور طبقات وفئات اجتامعية جديدة افرزهتا تلك التحوالت.
لذلك اقول علينا ان ال نستسلم لتلك التحوالت بالقدر الذي نعمل عى تغيري املعادلة لصالح املبدع ودوره يف املجتمع
مروج للثقافة االستهاكية او ان يتنازل عن رشوط االبداع بل
فليس من الرضوري ابدا ان يتحول هذا املبدع اىل ّ
بالعكس من ذلك عليه االيامن بحركة التاريخ التي تسري يف قانون التطور فهذه التحوالت قابلة للحوار احلضاري واىل
حماولة جادة يف الكشف واالكتشاف  .ومن االمور التي جيب اال نتغافل عنها موضوعة حرية التعبري عند الكاتب الذي
ال يزال حمارصا من املنظومات املهيمنة التي ال تؤمن بعملية احلوار لذلك نرى من نقاط اخللل يف بنية املجتمع الثقايف
وال يشار اليها بوضوح هو الكشف عن اسباهبا ومن هذه النقطة تنشأ االزمة يف حرية االبداع والرأي  .لذلك اعتقد اننا
يف عمق تلك االزمة التي تتوزع يف جوانبها عى اكثر من حمور فمن تلك التحوالت الطبقية اىل اشكالية التلقي وصوال
اىل موضوعة احلرية املستلبة نتيجة لإلرهاب الفكري الذي متارسه املنظومة املهيمنة عى القرار  .فام علينا بعد ذلك اال
ان نعيد حساباتنا يف قراءة الواقع وإجياد احللول من اجل ارتفاع شأن املجتمع ثقافيا .

51

A h r a r w e e k l y

أسرة ومجتمع

ُ
وحوادث السنة االولى من الزواج ...
أسرا ُر

تهدد بانهيار
ظاهرة ّ
االستقرار األسري

ُي ُ
قال دائم ًا اإن ال�شنة االأوىل من
الزواج هي االأ�شعب ،وذلك الأن االأزواج ما
زالوا غري معتادين على العي�ص مع ًا ،وهنا
حتدث اأكرث االأخطاء �شيوع ًا الأن كليهما
مل يتعودا بعد على بعد تقا�شم حياته
ّ
فالع�ص الزوجي يف بداية
مع االآخر.
انطاقه اىل احلياة تتخلله طموحات
كبرية من كا الزوجن .هذا الطموح
يحتاج اىل ل�شات ترتيبية اأولية لنجاح
اأي زواج ،وهو ما ي�شع حديثي الزواج يف
حرية؛ فاحلياة الزوجية حياة جديدة
لكا الطرفن ،وكل منهما له اأولوياته
اخلا�شة ،ولكن كيف �شيكون احلال اإذا
كانت اأوىل اأولويات اأحد الطرفن من
اأخريات اهتمامات الطرف االآخر ،اأو
العك�ص ،وغالبا ان هذا التقاطع ينتهي
باالنف�شال او تعميم ال�شاكل وغالبا
ُيح�شم بالطاق
يقول الدكتور (مدحت عبد اهلادي) خبري العاقات الزوجية
 :عى الزوجني جت ّنب بعض األخطاء سيضمن البقاء الزواج
بعيدا عن املتاعب ،منها عدم وضع أدوار متساوية داخل املنزل،
جت ّنب احلديث عن النقود ،عدم التحدث عن األشياء املزعجة
بمعنى إهنا السنة األوىل من الزواج وما زال الزوجان يف مرحلة
التعارف عى طبائع وعللادات بعضهام البعض عن قرب ،إذا
كان هناك يشء تريد الزوجة أن يفعله زوجها ،فكل ما عليها
أن تفعله هو أن تقوم بطلبه بلطف والعكس صحيح ..ويضيف
تدخل اآلخرين يف عاقة األزواج خال
هناك مشكلة ازلية هي ّ
السنة األوىل من أهم التحديات ،التي تواجه الرشيكني ألنه
يزعزع استقرار الزواج ويزيد حدة اخلافات بينهام.
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خطور ُة ال�شاكل يف ال�شنة االوىل من الزواج

فصل االمر الكاتب والصحفي (عباس الصباغ) حيث
فيام ّ
حسب رايي ان السنة االوىل من الزواج هي اخطر سنة يف
قال:
َ
احلياة الزوجية ألسباب منها :
 -1حداثة جتربة الزوجني ولقرص جتربتهام الفتية ،فللامزال
امامهام شوط طويل ليتعرف احدمها جيدا عى االخر ويستكنه
وجيرباها ويذوقا مرارهتا
شخصيته بعد ان خيوضا يف غامر احلياة ّ
ومتحص شخصيتها متحيصا.
وحلوها ،وبعد ان تغربلهم احلياة ّ
لتدخل اآلخرين
 -2ان هذه السنة هي من اكثر السنني ُعرضة ّ
خاصة االهل واالقارب وحتى اجلريان والعشرية.

الكاتب والصحفي
( عباس الصباغ )

الكاتب والباحث
( خالد باقر النجار )

 -3التوجد مراكز ارشاد او منتديات توضح امهية وخطورة
هذه السنة وأهنا تعد االساس ملا تبقى من العمر ،لذا يستسهل
الكثري من املتزوجني اجلللدد يف هذه السنة عدة امللور تفيض
اغلبها اىل الطاق الذي هو االخر يكون بنظرهم سها او
احلل االول بدال من ان يكون احلل االخري وقد يكون ليس
حا باملرة  ،فهو ابغض احلال عند اهلل  ،ومن مجلة االمور التي
يستسهلها املتزوجون اجلدد متديد رقعة خافاهتم الزوجية اىل
خارج عش الزوجية و السامح لاخرين بالتدخل يف شؤوهنم
لتشمل اطرافا اخرى كاألهل واالقارب وحتى العشرية حيث
تتاقفها االلسن واالمزجة واالهواء وكل من يريد ان يديل برأيه
باملوضوع ويصبح «فيلسوفا» و «حكيام» جمربا وعى حساب
االخرين من ذوي التجربة البسيطة يف مضامر الزواج كاألزواج
اجلدد املساكني  ،واالمر اآلخر الذي يستسهله الزوجان هو
التلويح باللجوء اىل االهل والتهديد باالنفصال او االضطرار
والترسع بطلب االنفصال واهناء احلياة
اىل االستعانة بمحام
ّ
الزوجية بالرسعة القصوى وعدم االستامع اىل ذوى اخلربة
واحلكمة والعقل  ،فهؤالء االزواج ينقادون فقط اىل لغة التوتر
والعصبية والكيدية ولغة الكراهية التي قد ّ
حيض عليها بعض
االطراف القريبة منهام بدال من يكونوا حمرض خري ،بل يزيدون
الطني بلة  ،ففقد انترشت يف املجتمع العراقي ظاهرة رسعة
االلتجاء اىل املحاكم فور اندالع اول خاف او مشكلة قد يراها
البعض مستعصية او ال حل هلا ا ّ
ال الطاق ومها يف بداية الطريق.
واحلل اراه يف
 -1توفري مراكز االرشاد االرسي كالتي توفرها العتبة احلسينية
املقدسة يف الكثري من املحافظات لتقديم املشورة جلميع العوائل

ومن كافة الطبقات وخاصة املتزوجني اجلدد ،سيحد ذلك من
تفاقم املشاكل بينهم ليأخذوا بيدهم اىل املستقبل ليكملوا مسرية
حياهتم سوية بدال من الوقوف امام القايض ومن ثم االنفصال
 ،ال سمح اهلل.
 -2والكرة اضعها يف ملعب العدالة فعى املحكمة عدم االرساع
هي كذلك اىل ايقاع حمارض الطاق كأي معاملة عادية جترى يف
اروقتها بل جيب عليها ان ترتوى قليا واليكون ترسعها سببا
خلراب البيوت وان ترتك جماال للباحثني االجتامعيني ليقوموا
بدورهم االنساين واملهني يف هذا املجال .

العاقة الزوجية حتتاج اىل �شر من الطرفن

أما الكاتب والباحث (خالد باقر النجار ) يقول  :إن الزواج
املبكر وخاصة يف املرحلة االوىل من الللزواج هي سنه صرب
لكا الطرفني ألهنا ستمررك بمواقف وأحللداث ربام جتعلك
تتخذ قرارا بعيدا عن الصواب فالصرب دائام هو مفتاح الفرج
يف كل امليادين للطرفني كي تتضح شخصيتهام ويصل التفاهم
واالنسجام ألجل ضامن حياة سعيدة وبناء أرسة ناجحة وكلام
كان التواصل بني الرجل واملرأة عى نسق شفاف ورصيح دون
أي نوع من انواع الكذب أو املجامات وبأسلوب رقيق وجيد
كلام كان مع بعضهام أكثر تفامها وأكثر انسجاما لتبدأ السعادة
الزوجية بعد توفيق من اهلل الن احلياة استقرار دفء حنان وراحة
عليك استغال تلك املشاعر وابتعد عن شأن تعكري صفو احلياة
وال تقف عند الزالت فوقت احلياة قصري والعمر ماض واملرأة
كنز ال يقدر بثمن.
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َ
كيف
تتصرفين مع
ابنك إذا ساء
ِ
السلوك ؟

انضباط

نصائح أسرية
ُ

يعدُّ االنضباط رضوريا يف كل أرسة واهلدف منه مساعدة الطفل عى اختيار
السلوكات املقبولة ،حيث أن إنشاء قواعد يف املنزل يساعد عى فهم وتطوير
ما جيب عليه القيام به .وتتجى بعض قواعد ضبط النفس يف عدة أمور من
بينها ال جيب رضب اآلخرين أو فعل األشياء املؤذية كي يتفادى العقاب.
ويؤكد املختصون يف الرتبية أن احلللدود التي يضعها اآلبللاء للطفل جتعله
مسؤوال وتساعده يف تفادي الوقوع يف خطأ ما.

حوار

تنتهي ردود فعل اآلباء الغاضبة جتاه فعل غري سوي قام به املراهق إىل مناقشة
حادة تزيد املشكلة حدة ،السيام أنه حياول التعبري عن استيائه ورفضه لكل ما
يطلبونه منه حتى وإن كان األمر يف مصلحته .وينصح املختصون يف الرتبية
اآلباء بالتحيل بالصرب وبرودة األعصاب ،وعدم فتح نقاش مع املراهق يف
حلظة يقوم فيها بأمر غري مقبول ،بل عليهم اختيار الوقت املناسب لفتح حوار
هادئ.

اعتامد

يعد االعتامد عى الذات أمرا جيب أن يتعلمه األبناء يف وقت مبكر ،حسب
املختصني يف الرتبية ،الذين يؤكدون أنه ينبغي تعزيز استقالية الطفل يف
املراحل األوىل من عمره مثل فتح املجال أمامه لتناول طعامه بيديه وارتداء
مابسه بنفسه وحرية احلركة ،كي يتمكن من تطوير ذكائه وتنميته ،ما ينعكس
إجيابا عى أدائه املدريس .ويقول املختصون يف الرتبية إن الطفل ،الذي اعتادت
والدته القيام هبذه األمور بدال منه ،يتدنى أداؤه املدريس إىل حد ما ،ربام ألنه
يتعامل مع العلم بالطريقة نفسها ،التي يتعامل هبا مع األدوات ،وبالتايل حيتاج
تدخل طرف آخر ملساعدته.
دائام إىل ّ
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جيتهدُ معظم األمهات يف تربية أبنائهن عى
األخاق القويمة منذ نعومة أظفارهم ،فتعلمه
األم كيف يتكلم ،وكيف يتعامل مع اآلخرين،
يعرب
وكيف حيافظ عى نظافة الشارع ،وكيف ّ
عن مشاعره بصورة مهذبة .وبمرور السنوات
تتفاجأ األمللهللات بسلوكيات صللادمللة من
كأن يكذب الطفل أو يستعمل ً
األطفال ،مْ
ألفاظا
غري الئقة أو يرسق.
بالتأكيد كل األمللور قابلة لإلصاح إذا ما
مبكرا ،ويف سبيل
انتبهت لسلوك الطفل
ً
ِ
عليك بإتباع النصائح
إصاح هذا السلوك،
التالية :ال تقويل له أبًللدا إنه سللارق أو لص،
ٌ
باطل بالفعل .حتدثي مع الطفل
لام
فهذا اهتل ٌ
هبدوء ،واجعليه خيربك بسبب أخذ اللعبة من
احلضانة ً
مثا .تأكدي من إعللادة األغللراض
املرسوقة .تأكدي من تعريف طفلك بعواقب
الرسقة عليه وعى صاحب األغراض .حتدثي
ريا عن األمللانللة ،فتثبيت املبدأ
مع الطفل كث ً
ريا عى مراقبة سلوكه
يف عقله سيساعده كث ً
بنفسه .راجعي نفسك مْ
مقرصة يف تلبية
إن كنت ّ
طلبات الطفل .ارشحي له فكرة الرشاء ،وأنه
ال بد أن ندفع املال مقابل احللوى التي نأخذها
ِ
معك واجعليه
من السوبر ماركت ،وخذيه
يشرتي احللوى بنفسه ويدفع املللال للبائع.
ارشحي له أمهية االستئذان قبل أخذ األشياء
نفسيا
من أصحاهبا ،واحرتام رفضهم .ادعميه ًّ
وشجعيه ليخربك بام يفعل وال خياف منك.

ُ
أنانية الطفل...
ّ
يحذر منها الخبراء

«إحترام»
ُ
الزيـارات المنزليـة
ان احرتام الزيارات املنزلية يسمى يف جمال علم
االجتامع «اإليتيكيت» أنه ينبغي التقيد بمجموعة

من النصائح للقيام بالزيارات املنزلية سواء ألفراد
العائلة أو األصدقاء ،ومن بينها التوقيت املنضبط،

إذ ينبغي الللوصللول يف املللوعللد املللحللدد مسبقا،
يملون
ألن التأخري سيجعل أصحاب املنزل
ّ

من االنتظار ،كام سيأخذون انطباعا سيئا بعدم
احرتامهم وعدم تقدير وقتهم.

ومن قواعد «اإليتيكيت» محل هدية ألصحاب
املنزل ،خاصة إذا كانت الزيارة ألول مرة ،كام أن

يعدُّ حب النفس عند الطفل أمرا مهام قبل حب اآلخرين وقبوهلم،
لكنه قد تكون له جوانب سلبية إذا جتاوز احلد املطلوب ،إذ يصبح
ّ
وتشكل أنانية الطفل
أنانيا ما يؤثر عى عاقته بمحيطه بشكل عام.
حتديا حقيقيا لبعض اآلباء الذين يفشلون يف التعامل معها بالطرائق
الصحيحة ،لكن املختصني يف الرتبية يقدّ مون جمموعة من النصائح
للتغلب عليها وتقويم سلوكه.
ومن بني النصائح التي يقدّ مها املختصون يف الرتبية تعليم اآلباء أبناءهم
 :إن اآلباء عليهم التفكري يف انخراط طفلهم األناين ضمن نشاطات
مجاعيةّ ،
ّ
التخيل عن الصفة السيئة ،التي
يتمكن من خاهلا تدرجييا من
سيكون هلا انعكاس سلبي عى عاقته مع حميطه مستقبا .ويلعب
اختيار األلعاب أمرا مهام من أجل مساعدة الطفل للتخيل عن صفة
األنانية ،يقول املختصون يف الرتبية ،مؤكدين أنه ينبغي اختيار أنواع
تنمي روح املشاركة وتشجع الطفل عى اللعب مع أطفال آخرين.
ّ
ومن أجل حتفيز الطفل عى تعديل سلوكه األناين ،ينصح املختصون
يف الرتبية اآلباء باحلرص عى ختصيص مكافأة له عندما حيرص عى
مشاركة اآلخرين أو مساعدهتم.

قيمة اهلدية ليست مهمة ،بل ينصح باختيار يشء
مناسب لينال إعجاهبم .ومن بني النصائح التي

يقدمها املختصون يف «اإليتيكيت» عدم السؤال
عن كلمة املرور التي يستخدمها أصحاب املنزل

لإلنرتنت أو ما يعرف بل»الوي فاي» ،كام ال ينصح

باستعامل االنرتنت اخلاص ،ألن ذلك يدل عى
عدم االهتامم بأصحاب املنزل أو باحلديث معهم.

ومن األمور التي ينبغي تفادهيا ،التجول يف املنزل
بللدون استئذان ،حتى ولللو كانت هناك رغبة
الستعامل احلامم ،إذ ينبغي استئذان أصحاب املنزل
قبل القيام بذلك تفاديا النتهاك خصوصيتهم.
ويقول خرباء «اإليتيكيت» ،إنه ينبغي احلرص عى

التواصل بالعني من خال النظر إىل عني املتحدث

إليه وعدم النظر إىل جهة أخرى ،ألن ذلك يشعره

بأن هناك إحساسا بامللل ما يقوله.
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طبيبك انا

الربو ..المرض الشائع بين الصغار والكبار
من أعراضه ضيق الصدر وصعوبة التنفس والسعال
تقرير /قاسم عبد الهادي

مرض التهابي مزمن في الطرق الهوائية يصيب اإلنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين (الشـعب
الهوائية –  ،)Bronchiاألمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسببا نوبات متكررة من
ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض األعراض األخرى ،حيث تنقبض العضلة التي تحيط
بالشعب الهوائية وتتراكم كمية كبيرة من البلغم في مجاري الهواء تؤدي إلى انسدادها ،لتتراوح وفقًا
لذلك أعراض اإلصابة بالربو بين الخشخشة والصفير الخفيفين عند التنفس وبين نوبات ربو قد تعرض
الحياة للخطر ،علمًا أن األطفال أكثر إصابة بالمرض ،ليس هنالك عالج لمرض الربو ،لكن من الممكن
السيطرة على أعراضه باتباع طرق مختلفة ،ولمعرفة المزيد عنه التقينا الدكتورة (نفات فيصل الحلو)
اختصاص امراض الباطنية في مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) التي بينت ما يأتي.
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األعراض الرسيرية
تظهر األعللراض خاصة يف الليل أو يف الصباح الباكر
وتتضمن ضيق الصدر وصعوبة التنفس والسعال.
عوامل اخلطورة
فيام خيص عوامل اخلطورة فأهنا تشمل.
ل الوراثة.
ل اجلنس :يف الطفولة أشيع عند الذكور ولكن يف البلوغ
وسن الرشد أشيع عند اإلناث.
ل العرق :ان العرق األسود يرتافق مع خطر أكرب للربو وقد
يكون ميتا.
ل العوامل البيئية :وتتضمن املحسسات ،والعوامل املهنية
تعد من االسباب املهمة للربو ومنها (غبار املنزل ،حماليل
التنظيف ،دخان املطبخ ،املحسسات احليوانية مثل القطط
والكاب واحلللرشات ،عوامل خارجية مثل غبار الطلع
والفطور).
ل تلوث اهلواء :وتشمل (التدخني الفاعل واملنفعل ,دخان
املصانع ,مواد الدهان).
ل اإلنتانات التنفسية :من املثبت أن اإلنتانات التنفسية
الفريوسية واجلرثومية هي املحرض الذي يمكن أن يسبب
سورات للربو عند األطفال والبالغني.
ل التهاب األنف التحسيس الذي يرتافق مع حاالت الربو
بنسبة أكثر من  ،%40إن أمللراض األنف واجليوب هي
أمراض مرافقة شائعة لدى مرىض الربو.
ل اجلزر املعدي املريئي (القلس املعدي املريئي).
ل عوامل أخرى ومنها (الشدة ,البدانة ,اخلداجة).
عالج الرب���و
ل عللاج قصري خمفف  Relieverهدفه السيطرة عى
األعراض بشكل مبارش وفوري.
ل عاج طويل مسيطر  Controllerهدفه الوقاية ملنع
السورات احلادة اخلطرية التي تسبب زيادة يف االستشفاء
والوفيات.

عاج الربو املخفف
ل منبهات قصرية األمد.
ل مضادات الكولني.
العاجات املسيطرة
ل الكورتيزونات اإلنشاقية .LCS
ل معدالت اللوكو تريبن.
ل كرومولني الصوديوم.
ل منبهات  Bطويلة األمد.
ل الكورتيزونات اجلهازية ( .) prednisolone
الوقاية
ل املعاجلة النوعية املناسبة.
ل عاج احلاالت املرضية املرافقة وتشمل (التهاب األنف
التحسيس ،التهاب اجليوب املزمن ،القلس املعدي املريئي).
 جتنب العوامل املحسسة ومنها:ل لقاح األنفلونزا :ينصح به لدى مرىض الربو ،األشخاص
الذين لدهيم أمراض تنفسية مزمنة ويعطى ببداية فصل
اخلريف.
ل التواصل بني الطبيب واملريض لاستشارات والتوعية
لتحقيق أفضل درجة ضبط للربو وحتسني نوعية احلياة.
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الواحة

من تراث العرب
يروي الجاحظ أن رجالً بخيالً أسمه أبو عبد الرحمن ،كان إذا اشترى لحمًاُ ،ي ِ
قعد ابنه األكبر معه على الخوان
(طاولة األكل) أما االبن األصغر فكان يقعد على الخوان معه ولكن بشروط ووصايا كثيرة منها( :أن مدمن اللحم
السقم وأن
كمدمن الخمر ،وإياك ونهم الصبيان ،واعلم أن الشبع داعية البشم (التخمة) وأن البشم داعية ّ
السقم داعية الموت ..ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة وهو قاتل نفسه ..وقاتل نفسه أألم من قاتل
غيره ..ولو سألت ُحّذاق األطباء ألخبروك أن عامة أهل القبور إنما ماتوا بالتخمة).

من

هنا وهناك

كان العرب َيعتِبون ف ُيعتَبون بقدر قدر العاتب وقدر التمكن من
اإلعتاب .واإلعتاب هو ارضاء العاتب.
ُ
قال أبو ذؤيب اهلذيل يرثي أبناءه األربعة وقد فجع هبم :
َأ ِم َن املَ ِ
يس بِ ُمعتِ ٍ
ب ِمن َجيزَ ُع
هر َل َ
نون َوريبِها َتت ََو َّج ُع ؟ َ ...والدَ ُ
غري ان معروف الرصايف قد قلب املعنى فجاء أمجل حني عاتب املوت
اقر واعرتف عى
من باب املبالغة فجاءت مبالغ ًة حممود ًة مؤثرة وإن ّ
الفور ان عتاب املوت با فائدة فقال يف مشهد املوت:
أن لي مْ
يل -ولست من راقديهُ ... -كل ّللملا جللاءنلي ّ
َّ
وذكلرنليله
املوت فيه
واللدملع قائل يل إِ ِيه ... -يا فقيد ًاقلت
أعاتب َ
ُ
ُ
ب ُبكائي ،وهل ُيفيد عتايب
بمعنى ز مْدِ
و إِ ِيه :اسم ِف مْعل أ مْم ٍر مْ
قلت :ال َعت ََب عى من ال ُيعتِب ،وال مامة عى ما ال بد من وقوعه،
وال جدال يف القدر ،وال عذر يف اخلري ملقتدر.
للحسان احلديثي (بترصف)
املصدر /حديث اخلميس ّ

مطبخ العائلة

كم المدة التي يبقى فيها
«كورونا» على األسطح الملوثة؟

قالت دراسة ُنرشت يف دورية «he Journal of Hospital
 ،»Infectionإنه تم العثور عى فريوس كورونا عى األسطح
املعدنية أو الزجاجية أو الباستيكية ،التي ملسها شخص
مصاب ،ملدة  9أيام.
وشددت الدراسة عى أمهية تطهري األسطح بانتظام ،مشرية
إىل أن التنظيف باملنتجات املنزلية قادر عى إحداث فارق كبري،
إذ يمكن إبطال مفعول الفريوس بتطهري السطح باستخدام
اإليثانول ( 71-62باملئة) ،و 0.5باملئة بريوكسيد اهليدروجني
أو  0.1باملئة هيبوكلوريت الصوديوم ،أو استخدام املبيض
(قارص املابس) ملدة دقيقة واحدة.
يشار إىل أن البحث اجلديد قام بتحليل  22دراسة سابقة بشأن
فريوس كورونا ،والتي يأمل الباحثون أن تساعد يف تقديم نظرة
ثاقبة عى فريوس كورونا اجلديد ،حسب ما ذكر موقع «يس إن
إن هيلث».

هناك العديد من املواد واألساليب لتناسب مجيع األذواق وامليزانيات فيام يتعلق بأرضيات املطابخ ،وهناك عدد من االعتبارات الرئيسية
للتفكري .بعض مواد األرضيات هي عازلة للصوت أكثر من غريها ،لذلك عليك أخذ هذه النقطة يف االعتبار ،مثل األرضيات الصلبة
تعمل جيد ًا مع عدة أساليب ،خصوص ًا وأن كل يشء من احلديث واألنيق ،إىل الطراز الريفي ،الصناعي وكل ما بينهم ،واألرضية
اخلشبية الصلبة أنيقة وخالدة .ارضيات اخلشب الباركيه هي أيضا منترشة واألنامط التي ختلقها أنيقة جدا وعى الفور جتذب العني.
خيارات أرضيات املطبخ غري املرنة هي أيضا منترشة وحمبوبة ،ولسبب وجيه .أسعار الباط معقولة،أنيقة ،وأكثر من وظيفية عندما
يتعلق األمر بتنظيف املنزل املزدحم .وهناك عدد من املزايا والعيوب لكل من اخليارات ألرضيات املطبخ املرنة وغري املرنة.
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من قصص

دور القانون
ُ

الصالحين

َ
نقل «املولوي» هذه القصة فقال :كان أخي «حممد اسحاق»
مسلو ًال منذ الصغر  ،وكنا قد يئسنا من شفائه.
فأخذه ذات مرة والدي إىل كرباء وربطه هبيكل الرضيح
املقدس أليب الفضل العباس (عليه السام) وطلب من أيب
الفضل أن يسأل اهلل له أن يشفي ابنه أو يقبضه إليه ..وتركه
كذلك وذهب إىل الرواق للصاة ،وعندما عاد إىل الطفل
قال له الطفل :أيب إين جائع.
فنظر إىل وجه إبنه فوجد ماحمه قد تغريت وشفي من
مرضه ،فأخذه وعاد به.
ً
ويف اليوم التايل طلب مني رمانا فأكل  8حبات منه ورغيف
خبز كبري ،وزال عنه املرض هنائي ًا ،وهو اآلن يقطن يف مدينة
النجف األرشف يعمل كخباز عند مقام احلمزة.

ُ
وهيبة الدولة
تنعم أغلب الدول املرتفة بقانون حيفظ كرامة مواطنيها وال
يتجاوز عى حقوقهم ما يعطي قوة وهيبة حقيقية للدولة
عى مجيع املستويات فيشعر املواطن بانه ينتمي لبلد ذي
سيادة وقانون حيفظ حقوقه املرشوعة وجيعله يفتخر به.
وعندما يبحث املتابع عن مستويات التعليم عى مستوى
العرب فتجد العراق خللارج هذه القائمة بسبب عدم
وجود قانون حقيقي وثابت يضع أولويات العمل للتعليم
توسع املتابع من بحثه ليجد أيض ًا ّ
أن مستوى
والقضاء ،ولو ّ
اجلواز العراقي يف ذيل القائمة! ،وهو أن ّ
دل عى يشء إنام
ّ
يدل عى ضعف العمل احلكومي اخلارجي املتمثل بفرض
هيبة الدولة عى الصعيد الدويل وهو ما يقلل من شأن
املواطن الذي يرغب بالسفر اىل خارج العراق حيث يتم
النظر اليه بأنه مواطن من الدرجة األخرية.
دعونا نقل برصاحة وصدق ..هذا البلد حيتاج أو ً
ال وثاني ًا
وثالث ًا إىل استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وإهناء
سطوة األحزاب من شامل العراق إىل جنوبه.

المرحوم الشيخ محمد حسين داعي الحق ()1٩٨٥ - 1٩00
والد شيخ الخطاطين في كربالء المرحوم الشيخ محمد علي داعي الحق.

من هنا وهناك

وقد أرخ وفاته شعرًا حفيده الشاعر (هاشم داعي الحق):

أيـــا كوكبـــًا كان مـــلء الفضـــا  ...يشـــع وعضبـــا لنـــا منتضـــى
اذا كنـــت قـــد ارصدتـــك المنـــون  ...فصبرا علـــى مايشـــاء القضا
فليـــس يمـــوت الذي كان فيـــه  ...بقيـــة علم الوصـــي المرتضى
رحيلـــك للخلـــد ّأرخ (محمـــد  ...حســـين الـــى ربـــه قـــد مضـــى)
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