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العتبة الحسينية المقدسة
تحتضن اربعين موهبة قرآنية
ش���يوخ عش���ائر العراق يجتمعون في العتبة
الحس���ينية ويوقعون معاهدة توحيد الديات
ضمن مبادئ االسالم

جريدي بالتاء المربوطة

سورة األنبياء

لنختم القرآن الكريم
ِ
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نذ َ
رون ﴿﴾٤٥

تفسيرالسورة

( )36وإذا رآك الذي��ن كف��روا إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي يذكر آهلتكم أي بس��وء وهم بذكر الرمحن هم كافرون فهم أحق
أن هيزء هبم .
( )37خلق االنسان من عجل كأنه خلق منه لفرط إستعجاله وقلة ثباته .
ع��ن القم��ي قال ملا أج��رى اهلل يف آدم الروح من قدميه فبلغت إىل ركبتيه أراد أن يقوم فلم يقدر فقال اهلل عز وجل خلق االنس��ان
من عجل .
ويف املجمع عن الصادق عليه السالم ما يقرب منه .
ويف هنج البالغة إياك والعجلة باألمور قبل أواهنا والتساقط فيها عند إمكاهنا احلديث سأريكم آيايت فال تستعجلون باإلتيان هبا .
( )38ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني يعنون النبي وأصحابه .
( )39ل��و يعل��م الذين كفروا حني ال يكف��ون عن وجوههم النار وال ع��ن ظهورهم وال هم ينرصون حم��ذوف اجلواب يعني ملا
استعجلوا .
( )40بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم فتغلبهم أو حتريهم فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون يمهلون .
( )41ولقد استهزء برسل من قبلك تسلية لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن وعدله
بأن ما يفعلونه حييق هبم .
( )42قل من يكلؤكم حيفظكم بالليل والنهار من الرمحن من بأس��ه إن أراد بكم ويف لفظ الرمحن تنبيه عىل أن ال كالئ غري رمحته
العامة وإن إندفاعه هبا مهلة بل هم عن ذكر رهبم معرضون ال خيطرونه بباهلم فضال عن أن خيافوا بأسه .
( )43أم هلم آهلة متنعهم من دوننا بل اهلم آهلة متنعهم من العذاب يتجاوز منعنا أو من عذاب يكون من عندنا ال يستطيعون نرص
أنفس��هم وال هم منا يصحبون اس��تيناف بإبطال ما إعتقدوه فإن من ال يقدر عىل نرص نفس��ه وال يصحبه نرص من اهلل كيف ينرص
غريه .
( )44بل متعنا هؤالء وآبائهم حتى طال عليهم العمر ارضاب عام تومهوا ببيان الداعي إىل حفظهم وهو األستدراج والتمتيع بام
قدر هلم من األعامر أو ارضاب عن الداللة عىل بطالنه ببيان ما أومههم ذلك فحسبوا أن ال يزالوا كذلك وأنه بسبب ما هم عليه
وهذا أوفق ملا بعده أفال يرون أنا نأيت االرض قيل أرض الكفرة ننقصها من أطرافها قيل أي بتسليط املسلمني عليها وهو تصوير
ملا جيريه اهلل عىل أيدي املسلمني أفهم الغالبون رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله واملؤمنون .
ويف الكايف واملجمع عن الصادق عليه السالم ننقصها يعني بموت العلامء قال نقصاهنا ذهاب عاملها وقد مر بيانه يف سورة الرعد .
( )45ق��ل إن�ما أنذركم بالوحي بام أوحي إيل وال يس��مع الصم الدع��اء إذا ما ينذرون وضع الصم موض��ع الضمري للداللة عىل
تصامهم وعدم انتفاعهم بام يسمعون وال تسمع الصم عىل خطاب النبي صىل اهلل عليه وآله .

يف اخل�صائ�ص احل�سينية
وابتداء اخللق)
(نو ُر احل�سني
ُ
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يذه��ب ثالي��س امللط��ي إىل إن أول
ُ
املخلوقات املاء ،وذهب بليناس احلكيم
إىل إن اهلل مل��ا أراد إن خيل��ق اخللق تكلم
بكلم��ة فكانت تلك الكلمة علة اخللق،
وح��دث بعد هذه الكلم��ة العقل ،فدل
بالفعل ع�لى احلركة ،ودلت احلركة عىل
احلرارة.
والذي دل��ت عليه الروايات الصحيحة
الكث�يرة ،إن أول خملوق ه��و نور حممد
املصطفى (ص�لى اهلل علي��ه وآله) ،ودل
عىل ذلك العقل الس��ليم ،ف��ان العلة يف
االرشفي��ة وكثرة االعتن��اء واالحبية إىل
اهلل توجب التقدم يف اخللقة ،ويف بعض
الروايات نوره ونورهم.
وإذا ق��د حتق��ق إن احل��ق ه��و إن أول
املخلوق��ات ه��و ن��ور النب��ي (صىل اهلل
عليه وآله) أو نوره وأنوارهم ،فعىل كال
التقديرين (نق��ول) إن أول املخلوقات
ه��و ن��ور احلس�ين (عليه الس�لام) الن
النبي (علي��ه أفضل الصالة والس�لام)
قال( :حس�ين مني وأنا من حسني) ويف
رواي��ة أخرى (أنا من حس�ين وحس�ين
من��ي) فه��و أول خمل��وق وأول ما صدر
عن األول.
فكل خمل��وق تابع له فال غ��رو أن يبكيه
كل خملوق ،فإذا قلنا بكاه كل خملوق فال
تتوهم إنه مبالغة ،أو اس��تعارة متثيلية أو

خيال أو بكاء بلسان حال ،أو فرض أو
تقدير ،ال بل ذلك حقيقة يف الباكني من
مجي��ع املوجودات ،من نب��ي أو ملك أو
فل��ك أو انس أو جن أو ش��مس أو جنة
أو قمر.
ال أق��ول يف هذا العامل فقط بل ش��موس
مجي��ع الع��وامل وأقامره��ا وس�ماواهتا
وأراضيها وسكاهنا ،ففي الرواية :خلق
اهلل ألف ألف عامل وألف ألف ادم وانتم
آخر العوامل واآلدميني.
وهكذا بكاء كل يشء بكاء حقيقي وان
كان يف كل بحس��به ،ولي��س مرادي من
ب��كاء كل يشء ب��كاؤه بع��د قتل��ه فقط،
ف��ان بي��ان ذلك ل��ه أب��واب ع�لى حدة
تذكر بعد باب ش��هادته ،ب��ل املراد بكاء
كل يشء علي��ه قب��ل قتله ،ك�ما يف زيارة
ش��عبان ،مروي��ة ع��ن القائ��م صلوات
اهلل تع��اىل عليه( ،بكته الس�ماء ومن فيها
واألرض وم��ن عليها ومل��ا يطأ البتيها)
* أي :مثن��ى الب��ة وه��ي األرض ذات
احلجارة الس��وداء وليس املراد من بكاء
كل يشء عليه قب��ل قتله حصول ذلك،
يف اجلملة ،بل أقول :إنه حيث خلق أول
م��ا خلق مظه��را للخش��وع واخلضوع،
فكل خضوع وانكس��ار يف العامل فله وبه
والذي ه��و يف باطن��ه وحقيقته هلل تعاىل
وح��ده احلي القيوم ،و ك�ما قال احلكامء

املحقق��ون :كل انكس��ار وخض��وع ب��ه
وكل ص��وت فه��و ن��وح اهل��واء وليس
م��رادي من بكاء كل يشء ع�لى قتله إن
ما قتل به خارج ع��ن ذلك ،إلنه املبكي
عليه.
ولي��س م��رادي من ب��كاء كل يشء عىل
قتله  -إن قتلته خارجون عن ذلك  -بل
هم بوجودهم العام وماهيتهم يصيبهم
االنكس��ار ويبك��ون علي��ه بحقائقه��م
وفطرهت��م ،ولك��ن بمقت�ضى صف��ات
أفعاهل��م االختيارية التي هب��ا خلدوا يف
النار ،ال يبك��ون إال إذا غفلوا ،فيبكون
الب��كاء الظاه��ري االختي��اري كمعرفة
اهلل تعاىل بالنس��بة إىل الذين (جحدوا هبا
واستيقنتها أنفسهم ظل ًام وعلو ًا) فكام إن
الزنادقة والدهرية إذا غفلوا عن مقتىض
عناده��م وجحودهم نطق��وا بالتوحيد،
فكذل��ك أع��داؤه وقاتل��وه إذا غفل��وا
يبك��ون عليه س�لام اهلل عليه ،ب��ل إذا مل
يغفل��وا والحظوا عداوت��ه وأرادوا قتله
وس��لب عياله غلبهم البكاء بال اختيار،
ك�ما ظهر ذلك من حالة ابن س��عد حني
أم��ر بقتل��ه ،وحال��ة الس��الب لقرط��ي
فاطم��ة بنت احلس�ين (عليه الس�لام)،
وحالة يزي��د لعنه اهلل ملا أراد االس��ارى
فرق هلم ،وقالّ :قبح اهلل ابن مرجانة.
ّ

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي يبارك االنتصارات التي حققتها القوات االمنية والحشد الشعبي في معارك تحرير قضاء تلعفر...

• الخطوط الجوية العراقية تشارك في ملتقى  CIPالتعريفي لشركات الطيران اإليرانية والعالمية وتحصد تكريمًا مميزا
من بين عشر شركات عالمية...
• خلية اإلعالم الحربي تعلن قرب انطالق عمليات قادمون يا حويجة وانتهاء معركة قادمون يا تلعفر..
• الصندوق الدولي للتنمية في شراكة جديدة مع العراق في خطوة هامة تجاه تمويل اول مشروع لالستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد الحرب...

• اللجنة المالية النيابية تؤكد ان استقطاعات الرواتب تهدد المستوى المعيشي للموظفين مطالبة بإلغائها عند اعداد موازنة ...2018

لواء الطفوف يصد هجومًا ويدمر عجلة لداعش على الحدود العراقية السورية

000

متكن لواء الطفوف (اللواء  13يف احلشد الشعبي) التابع للعتبة احلسينية املقدسة،
من تدمري عجلة لعصابات داعش اإلرهابية عىل احلدود العراقية السورية ،بعد
رصد رتلٍ من ( )9عجالت كانت تنوي اهلجوم عىل قطعات احلشد الشعبي.
أكد ذلك أمر اللواء قاسم مصلح ،مضيفا من خالل إسناد اللواء ومدفعية احلشد
الشعبي حققنا إصابات دقيقة بتشتيت العدو عىل احلدود العراقية السورية ،مضيفا
«متكنا من تدمري عجلة يستقلها عدد من االرهابيني والذ اآلخرون بالفرار ،يأيت
ذلك بعد االنتصارات املتحققة عىل العصابات اإلرهابية يف قضاء تلعفر ،مشريا
مستمر يف مسك مساحات كبرية من احلدود العراقية السورية
اىل ان لواء الطفوف
ٌ
وتوفري اإلسناد أللوية احلشد الشعبي املرابطة هناك مع تقديم املساعدات اإلنسانية
لساكني القرى احلدودية.

الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لـ(داعش) شمال صالح الدين
احبطت قوات احلشد الشعبي حماولة تسلل لعصابات داعش االرهابية اىل
مفرك الزوية شامل حمافظة صالح الدين .وذكر اعالم احلشد الشعبي  :إن
ابطال اللواء الـ 29متكنوا من احباط حماولة تسلل لعنارص تنظيم اإلجرامي
باجتاه مفرك الزوية يف جبال مكحول .وأضاف :أن العملية اسفرت عن
تكبيد الدواعش خسائر باألرواح واملعتدات.

باالرقام
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مليار دوالر ديون العراق العام
المقبل يكشفها صندوق النقد
الدولي...

معاملة ُمزوَّ رة إلدخال سيارات دون
رسوم كمركية في أم قصر تكشفها
مدير َّية تحقيق هيأة النزاهة في محافظة
البصرة...

باالرقام
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مليون مسلم اقاموا مناسك الحج هذا العام تحت
حماية مائة ألف عنصر أمني...

مليار دينار لفالحي كركوك ضمن الخطة الزراعية
للموسم الحالي...

باالرقام
150
22

عربة متحركة تجهزها وزارة النفط لعوائل
الشهداء والحشد الشعبي وضحايا االرهاب
الذين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة.

سدًا تركيًا وأنفاق وسدود إيرانية تهدد عاصمة
العراق بغداد بالجفاف...

رئيسا الوقفين السني والشيعي يدعوان إلى وحدة الكلمة وخدمة الشعب
بحث رئيس ديوان الوقف الشيعي عالء املوسوي مع رئيس ديوان الوقف السني
عبد اللطيف مهيم  ،والوفد املرافق له خالل لقائهام يف الديار املقدسة ،تعزيز
التعاون والتنسيق املشرتك بني اجلانبني  ،وإقامة مشاريع مشرتكة مستقبال خدمة
للمصلحة العامة .وقال مهيم ( لقد رضبتنا فتنة عمياء استهدفتنا جمتمعا ودولة وان
العراقيني اثبتوا تعاوهنم وتكاتفهم يف دحرهم لإلرهاب ومقارعتهم له من مجيع
الطوائف)،مثمنا ( جهود ودور ديوان الوقف الشيعي يف العمل عىل وحدة الشعب
ونرش مبادئ االخوة واملحبة) .واستذكر اجلانبان انتصارات القوات االمنية التي
حققتها يف املوصل وتلعفر ومجيع القواطع العسكرية  ،داعيان اهلل عز وجل ان
يرحم الشهداء ويشفي اجلرحى ).

العبادي يؤكد ان العراق ال يسعى
الحتواء (داعش) ،وإنما القضاء عليه

اك��د القائد العام للقوات املسلحة حيدر
العبادي ان العراق ال يسعى اىل احتواء داعش
بل القضاء عليه  ،الفتا اىل ان ال خيار امام
هذه العصابات سوى االستسالم او القتل.
مبشرّ ا الشعب العراقي بـان ايام القضاء عىل
داعش االرهايب يف العراق قريبة.

ُ
العتبة الع ّباسية المقدسة
لعدد من المصابين
ّ
تتحمل نفقات تركيب أطراف صناع ّية ٍ

ٍ
ٍ
ُ
لعدد من
صناعية
أطراف
العباسية املقدّ سة نفقات تركيب
حتملت
ّ
ّ
العتبة ّ
تعرضوا لبرت أحد األطراف ،وذلك يف مستشفى الكفيل
الذين
املصابني
ّ
املتخصصة بصناعة
التخصيص التابع هلا ،عن طريق رشكة أورس اهلولندية
ّ
ّ
الصناعية من خالل فرعها يف العراق.
األطراف
ّ

قالوا:

قالوا:
7
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* عبد الرزاق العيسى ،وزير التعليم
العالي والبحث العلمي :أنا ابن التعليم
العالي وهي أمانة يجب أن أصونها

• (سعيد الجياشي) خبير عسكري عراقي :ان القطعات
العراقية ما ان تنجز تحرير ما تبقى من تلعفر ستتوجه فورا
لتحرير الحويجة وعانة وراوة والقائم...

• (هادي العامري) القيادي بالحشد الشعبي :العراق
يمتلك منظومة أمنية ال تمتلكها أية دولة أخرى مؤكدا ان
مسؤولية الجميع هو التعاون مع االجهزة االمنية...

صدىالجمعة

الخطبة الدينية لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي
بالصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ 2017 /9/1

ويلك!! أتسأل غير
اهلل في هذا اليوم،
يوم يرجى فيه
وهو ٌ
األج ّنة في األرحام
يعمها ُ
فضل اهلل
أن ّ
تعالى فتسعد؟!!

دعاء يوم عرفة لإلمام
الحسين (عليه السالم)
ودعاء يوم عرفة لإلمام
السجّ اد (عليه السالم)
من األدعية التي فيها
مغانم كثيرة جدّ ًا
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ُ
ُ
وإشاعة المح ّبة
العيد..
األيام المباركة ّأيام اهلل عيد األضحى المبارك
ُ
أسعد اهلل لكم هذه ّ
وهذا اليوم (يوم عرفة) سائلين اهلل تبارك وتعالى لكم دوام التوفيق
والتسديد ،طبعًا ورد في بعض األخبار ّأن يوم عرفة أيضًا من ّأيام األعياد،
يتوجه فيه الى اهلل تبارك وتعالى بالدعاء والعبادة ،والرواية
واإلنسان
ّ
القمي في مفاتيح الجنان عن
المعروفة المشهورة التي ذكرها الشيخ ّ
اإلمام زين العابدين (عليه السالم) ...أرجو أن نلتفت الى هذه الرواية.

ّ
السجاد زين العابدين (عليه
أن اإلمام
ّ
السالم) سمع يف يوم عرفة سائ ً
ال يسأل
الناس ،يقول :أعطوين تصدّ قوا ع ّ
يل!
فقال له اإلمام (عليه السالم)( :ويلك!!
يوم
أتسأل غري اهلل يف هذا اليوم ،وهو ٌ
يعمها
يرجى فيه األج ّنة يف األرحام أن ّ
ُ
فضل اهلل تعاىل فتسعد؟!!) هذا اليوم
ٍ
مكان تتنافس
املبارك إخواين ونحن يف
أو ً
ُ
ال نحن
عىل خدمته
مالئكة السامءّ ،
سيد الشهداء (عليه السالم)
يف مكان ّ
سيد الشهداء؟! ونحن يف
وما أدراك ما ّ
يوم مبارك وهو عيدٌ من
يوم اجلمعة وهو ٌ
األعياد ،ونحن يف يوم عرفة هذا اليوم
ال��ذي تشخص فيه األبصار والقلوب
اس��ت��ن��زا ً
ال ل��رمح��ة اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل،
األعزاء
اختصار ًا للحديث نقول لإلخوة
ّ
ّ
ويوم ميلء
أن يوم عرفة يوم ميلء بالعطاء ٌ
بالربكات ،لذلك الب ّ��د أن نغتنم هذه

الساعات القادمة من زوال هذا اليوم
اىل غروبه ،البدّ أن نغتنمها اغتنام ًا كثري ًا،
حتملوا وطأة وشدّ ة السفر
بعض اإلخوة ّ
وجاءوا اىل هذا املكان ح ّتى يحُ يوا عرفة،
ألنهّ م مل ّ
احلج،
يتمكنوا من الذهاب اىل ّ
وه��ذه الساعات القادمة هي ساعات
خاصة ال تعود علينا إلاّ يف العام القابل،
ّ
لك ّننا ال ندري أنكون من أهل العام القابل
أم ال؟ وال ندري إن ك ّنا نو ّفق للعمل أو
ال؟ وال ندري أنكون يف هذا املكان حتى
نظفر بالربكات أو ال؟ لذلك إخ��واين
األحبة أن يتفاعلوا مع
األعزة
املرجو من
ّ
ّ
ّ
هذه األعامل ويقدّ موا ّ
كل ما عندهم من
تفاعل مع اهلل تبارك وتعاىلّ ،
فإن نظرة
خاصة ونظرة
اهلل تبارك وتعاىل إلينا نظرة ّ
اخلاصة
رحيمية ،وك ّلنا نفتقر اىل االلتفاتة
ّ
ّ
من اهلل تبارك وتعاىل ،وال ّ
شك أنّنا نفتقر
أيض ًا اىل نظرة رحيمة وحانية من و ّيل

صدىالجمعة
اهلل األعظم اإلمام املهدي(صلوات اهلل
وسالمه عليه) ،ونحن يف ه��ذا اليوم
يعجل
نبتهل اىل اهلل تبارك وتعاىل أن ّ
يتقبل أعاملكم
يف ظهوره املبارك ،وأن ّ
وأعاملنا مجيع ًا ،لذلك إخواين دعاء يوم
عرفة لإلمام احلسني(عليه السالم)
السجاد(عليه
ودعاء يوم عرفة لإلمام
ّ
السالم) من األدعية التي فيها مغانم
هيأنا
كثرية جدّ ًا ،والواقع نحن ك ّنا قد ّ

األعزة الزائرين ارتأينا
شيئ ًا لكن لزمحة
ّ
ّ
وحث املؤمنني
أن نكتفي هبذا املقدار
جزاهم اهلل خري ًا عىل االهتامم بالساعات
القادمة ،وهذه الساعات القادمة هناك
من ينتظر منكم أن تبذلوا له الدعاء
هتتموا هبم سوا ًء كانوا من املقاتلني
وأن ّ
األع� ّ�زاء أو من املؤمنني يف ّ
كل مكان،
كام ّ
أن هناك عيون ًا تشخص اآلن اىل
حجاج بيت اهلل
إخوتكم
وأحبتكم من ّ
ّ

احلرام يطلبون منهم الدعاء ،كذلك من
هذا املكان املبارك نسأل اهلل سبحانه
يعم فضله علينا ك�ما هي
وت��ع��اىل أن ّ
عادته دائ ًام ،وأن ال تنسونا من خالص
دعواتكم ،سائلني اهلل تبارك وتعاىل لكم
دوام التوفيق والتسديد ..وصلىّ اهلل عىل
الطيبني الطاهرين.
حممد وآله ّ
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صدىالجمعة

يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�سيد ال�صايف يدعو اىل اغتنام فر�صة العيد لتطهري القلوب من الغل
والع�صبية ،وي�شيد ببطوالت املجاهدين ويحكي ق�صتني م�ؤثرتني منها
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  9ذي الحجة 1438هـ
الموافق 2017/9/1م تحدث قائالً:

اخويت اخوايت اود ان احتدث بخدمتكم
بأمرين :

االمر االول :
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ونحن يف هذه االي��ام املباركة اي��ام عيد
االض��ح��ى ..نسأل اهلل سبحانه وتعاىل
ان يتقبل من احلجاج ال��ك��رام اعامهلم
ومنكم ،وان يرجعهم اىل اهاليهم بموفور
الصحة وغفران الذنوب ،والسالمة يف
الدين والدنيا ،والغنم من جوائز اهلل
تعاىل ل��ع��ب��اده ..ويف نفس ال��وق��ت هي
فرصة مناسبة إلشاعة املحبة والتسامح
بني املواطنني االعزاء ،واالبتعاد عن أي
ترصف فيه رشخ جلدار هذه املحبة ،وعدم
االنفعال ألسباب ال تستدعي ذلك،
والرتوي يف جماهبة املشاكل اليومية بنوع
ّ
من احلكمة وضبط النفس من ان تتبع
هواها يف الغضب واالنتقام  ..خصوص ًا
ونحن نسمع بني فرتة واخ��رى سقوط
دم��اء بريئة يف املناطق التي يكثر فيها
10

الرصاع العشائري او غريها ألسباب ال
تستوجب ذلك يقين ًا.
ان فرصة العيد البد من اغتنامها لتطهري
القلوب من الغل والعصبية املمقوتة،
وال��ت��زاور ،واع��ادة العالقة عىل اسباب
املحبة واالح�ترام املتبادل ..نتمنى من
اجلميع استثامر مجيع ال��ف��رص لتقوية
اوارص امل��ح��ب��ة وال��ت��س��ام��ح ،وف��رض
االحرتام باألخالق النبيلة.

االمر الثاين :

ن��ح��ي��ي االع�����زة يف ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال
باالنتصارات الكبرية والرسيعة التي
باتت ّ
تشكل نقطة قوة يف التخلص من
اجلامعات االرهابية من الدواعش ،ونود
هنا ان نشري اىل:
أ -ان التنسيق ال��رائ��ع ال��ذي ك��ان بني
صفوف املقاتلني مجيع ًا ك��ان ل��ه االث��ر
االعزة
الواضح عىل سري املعركة ..اذ ان
ّ
قد تعاملوا مع املعركة عىل اساس القضاء

عىل االرهابيني ،ومقاتلتهم وتطهري مجيع
االرايض من دنسهم ،وهذا هو الشغل
الشاغل هلم ،وقد وجدناهم ورأيناهم
يتدافعون اىل القتال رغم رشاسة املعركة
يف بعض املواقع ..بل يتنافسون عىل ذلك
تدفعهم الشجاعة واحلمية والغرية ..فهم
حق ًا موضع فخر واعتزاز ،وان دماءهم
احلرة،
التي ُاريقت ستب ّقى ّ
حية يف الضامئر ّ
وشاهد صدق عىل هذه البطوالت ..وان
هلو تاريخ
تناثر بعض اجساد اجلرحى َ
مرشق وما اعظمه من تاريخ حني ُيكتب
درهم وعليه
بمداد من الدم والرتاب فلله ّ
اجرهم..
ب -ان االخوة االعزة من غري املقاتلني
كانوا يملؤون االرض بكل ما جادت
به انفسهم وامواهلم من طعام ورشاب
وفرش ووسائل الدعم االخرى ..فكان
حضورهم حضور اخ ألخيه ..بل اكثر
وهي ملحمة بطولية بحق اش�ترك فيها

صدى الجمعة

ِإ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه وَ َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون
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ه���ؤالء االخ���وة وه��م جي��وب��ون مواقع
القتال لتوفري الدعم للمقاتلني االبطال
او للعوائل املنكوبة التي نزحت وهي ال
متلك شيئ ًا ..شكر اهلل مساعيهم اجلميلة.
ويف نفس الوقت ندعو اجلهات املعنية
لتوفري كل االمكانات لتذليل الصعاب
ام��ام ع��ودة النازحني اىل دي��اره��م ،مع
تثمني جهد املفارز الطبية يف بعض مناطق
اجلبهات و ّ
مهتهم العالية عىل ام��ل ان
حيصلوا ايض ًا عىل دعم متواصل وكبري
من تلك اجلهات ملعلومية ان الساعات
االوىل للجريح مهمة جد ًا يف انقاذ حياته
لو توفرت االسباب الرضورية لذلك ..
ختام ًا انقل قصتني  :قصة انسانية وقصة
تدل عىل الشجاعة والبسالة  ..اما االوىل
فعندما ترشّ فنا يف زيارتنا االخرية لإلخوة
االعزاء ذكروا لنا جمموعة من القصص
اعرض لكم واحدة من ذلك.
ان ال��ب��ع��ض ش��اه��د ع�لى ال��ش��اش��ة او
الكامريات يف وقت متأخر شاهدوا امرأة
اختفت بطريقة او بأخرى من الدواعش،
وشاهدوها عىل الشاشة اهنا تذهب اىل
مكان ثم ترجع اىل نفس املكان ثم تعود
فحار
تذهب اىل نصف الطريق و ترجع..
َ
فيها االخوة باعتبار ّ
شكوا يف امرها هل
هي من الدواعش ام ال  ..اقرتبوا منها
ثالثة او اربعة من املقاتلني بعد ان عرفتهم
هي اقبلت اليهم وقالت اين بريئة واحاول
ان انقذ نفيس واحلمد هلل اين وجدتكم..

قالوا هلا ما هي قصة الذهاب واالياب؟!
طبع ًا وجدوا عندها طفال ً لع ّله عمره عدّ ة
اشهر كانت حتمله عىل كتفها ووجدوا
اخ��ر معها عمره سنتني وه��ن��اك ثالث
عمره اكثر من السنتني فهي ال تستطيع
ان حتمل االطفال ثالثتهم وكانت تريد
ان خت ّلص تنجوا باثنني وترتك واحد ًا..
شعور االمومة واحلفاظ عليها فكانت
تضع احدهم هو وقدره ..فكانت متيض
اىل نصف الطريق تندم فرتجع حتمل هذا
وت�ترك االخ��ر وهكذا كانت تذهب اىل
من اهلل عليها هب��ؤالء االخ��وة الذين
ان ّ
انقذوها وانقذوا اطفاهلا ..وطبع ًا هذه
القصص االنسانية الرائعة التي ّ
يسطرها
االخوة يف تلك الظروف العصيبة املهمة
القتالية مل يغفلوا هذا اجلانب وجوانب
اخرى.
اما قصة الشجاعة والبطولة األخرى..
فاجأين رجل سبعيني وق��ال انا عمري
حمياه
 70سنة والرجل كان ظاهر عىل ّ
انه يف هذا العمر وق��ال اين لدي  5من
االبناء وك ّلهم يف جبهات القتال ،وقال
اريد منكم شيئ ًا واحد ًا وهو ان تدعو يل
بالشهادة ..طبع ًا هذا الشيخ واقع ًا حيمل
مستوى عالي ًا من الوعي ،قال ادعوا يل
بالشهادة ..فنحن بدأنا ندعو له  :اللهم
ارزقه الشهادة بعد طول عمر ،قال :ال،
هذا املقطع االخري ال تذكره بالدعاء ،قل
اللهم ارزقه الشهادة اآلن.

ثم اعدنا عليه الدعاء اللهم ارزقه الشهادة
بعد طول عمر ..ايض ًا اعرتض ،اذهب
ونحن ندعو لك ..قال :ال ،انا اريد ان
اسمعها ألهنا فرصة يل ان استشهد وانا
ام��ام فتوى عظيمة من مرجع ،والعمر
حيتاج ان اكون يف جبهات القتال ..وبدأ
يراددنا عىل ان البد ان نرفع ذيل الدعاء
عىل ان ال نقول بعد طول عمر وانام قل
اآلن..
واقع ًا ه��ذا املوقف من ه��ذا البطل مع
وج���ود ال��ك��م اهل��ائ��ل يف اع�م�ار اوالده
واح��ف��اده وجدناهم ينامون يف ال�تراب
حفاظ ًا عىل هذا البلد ،واقع ًا هناك بعض
الناس يتمنون ان يكونون معكم االن
حتى يامرسوا هذه االعامل يف هذا اليوم..
لكنهم مطمئنون ونحن ايض ًا مطمئنون
معهم ان ادعية هذا اليوم ستكون احلصة
الكربى هي هلؤالء االعزة املرابطني هناك
ان ش��اء اهلل ت��ع��اىل ..الذين مح��وا البالد
والعباد والزالوا  ..وهن ّنأهم بالنرص املؤزر
عىل ان نسمع يف القريب العاجل ان شاء
اهلل تعاىل نرص ًا هنائي ًا والقضاء عىل هؤالء
الدواعش اىل غري رجعة بحمد اهلل تبارك
وتعاىل..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يرينا يف هذا
البلد كل خري وان يعم االمن واالمان..
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وص�ل�ى اهلل ع�لى حم��م��د وال����ه الطيبني
الطاهرين.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

ٌ
(فرصة للتسامح)
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ونحن نعيش أج��واء الفرح  ..أقصد أيام
عيد األضحى املبارك ،وأج��واء االنتصار
الباهر عىل فلول داعش املهزومة واملندحرة
امام صوالت أبطالنا املجاهدين وبسالتهم،
وحترير تلعفر احلاسم والرسيع من دنسهم
م��ؤخ��را ،وه��ذه املنطقة ك�ما ال خيفى عىل
اجلميع تعد آخر معاقلهم وجتمعاهتم عىل
أرض العراق ..دعاؤنا بالتوفيق والسداد
لكل من ساهم يف صنع هذا االنتصار.
وأملنا أن يكون حترير تلعفر فاحتة قريبة
للتطهري النهائي لكل شرب من أرض الوطن
من دنس الدواعش إن شاء اهلل ..وال يعود
ألحد منهم وجود ًا يف العراق.
(ضبط النفس)
ال ري��ب ان أي��ام األف���راح بصورة عامة،
وطبعا أيام األعياد املباركة أكربها ،حتفل
ب��أج��واء خ��اص��ة مل��ا تتسم ب��ه م��ن أج��واء
ايامنية ..تشيع أرحيية يف النفوس ،لذا يمكن
استثامر أجواء العيد واالنتصار ،واستثامر
مثل هذه األج��واء من اجل إشاعة املحبة
والتسامح فيام بيننا ،وختليص النفوس
من بقايا األحقاد ،ومرتسبات األضغان
يف القلوب ..خاصة ما نشهده بني فرتة
وأخ���رى م��ع األس��ف الشديد م��ن بعض
نزاعات عشائرية حت��دث هنا او هناك..
ألسباب يف كثري من األحيان ال تستوجب
الرتوي حاكام يف
كل هذا التصعيد لو كان ّ
جماهبة مثل هذه املشاكل ،وجماهبتها بنوع من
احلكمة ،والتحيل بضبط النفس ..بدال من
تتبع اهلوى يف الغضب واالنتقام.
أقول ،لتكون هذه األجواء دافع ًا قوي ًا لنا
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مجيع ًا ملزيد من التامسك ،ووحدة املواقف،
والتالحم أمام األخطار اخلارجية املحيطة
بنا كام شهدنا مثل هذا التوحد يف مقاتلة
ارهايب داعش ،وقد أدى بحمد اهلل وشكره
اىل انتصارنا العظيم عليهم  ..ألن البلد
سيكون قويا بتامسك ابنائه ،ومنيعا بوحدة
كلمته.
(التنسيق)
رسعت االنتصار
الشك بان من األمور التي ّ
يف تلعفر ،وحسمت املعركة وبالشكل الذي
رأينا ،وكام يف قبلها املوصل ويف غريها من
مناطق العراق األخ��رى املغتصبة والتي
تم حتريرها من دنس الدواعش؛ انام كان
التنسيق العايل بني املقاتلني.
إن ما سطره األبطال من مالحم بطولية
خالدة يف دحر فلول اإلرهاب ..ستبقى حمل
فخرنا واعتزازنا مجعي ًا كعراقيني ..بل وحمل
اعجاب العامل بعدما شكل أرهايب داعش
هاجس رعب لدول وشعوب ،وإذا هبذا
الغول الورقي ُيسحق حتت أقدام الشجاعة
العراقية  ..وأكيد مل ِ
يأت كل هذا من فراغ ..
بل جاء نتيجة ما اتصف به املقاتلون األبطال
من شجاعة وتضحية وبسالة وايثار.

بقلم :طالب عباس الظاهر

( الدعم اللوجستي)
مثلام كانت صورة البطولة مرشقة يف ملحمة
ان��ت��ص��ارات األب��ط��ال يف قتاهلم لداعش،
وطردهم من مجيع اماكن تواجدهم ،وحترير
املدن من سيطرهتم؛ كان هناك ارشاق آخر
مواز هلذا االنتصار ،ومواكب له ،وأبطاله
وهم من غري املقاتلني ..يف ملحمة بطولية من
نوع آخر متمثل بمواكب الدعم اللوجستي
 ..حيث إن هؤالء األبطال يعملون بجد
واجتهاد لتوفري كل ما حيتاجه املقاتلون
من متطلبات ملواصلة القتال ،واستمرار
االنتصار ،ويقومون بذات الوقت بتقديم
الدعم للعوائل املنكوبة النازحة من مواقع
القتال.
فهم يستحقون كل التقدير واإلجالل من
العراقيني ،وكذلك من قبل اجلهات املعنية،
وكذلك كوادر املفارز الطبية املتقدمة والتي
عملت عىل اسعاف اجلرحى من املقاتلني يف
مناطق القتال.
حتية ح��ب واج�ل�ال لكل م��ن ساهم من
موقعه ،ووضع له بصمة رشف يف صنع هذا
االنتصار ،ومشاركة يف هذه املعركة املقدسة
يف الدفاع عن األرض والعرض واملقدسات
 ..اينام كان ويكون.

اإلعتكاف ()2
سؤال العدد

هل يصح االعتكاف بنية عدم اكمال اليوم الثاني ؟

سؤال العدد السابق
هل يجوز للمعتكف ان يخرج الي صحن المسجد لتشييع زائر له ؟

الجواب  :ال يجوز .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

ال��س��ؤال  :اذا ق��ام املعتكف بارتكاب
بعض املحضورات عمد ًا او جه ً
ال او
نسيان ًا اوسهو ًا فهل يبطل اعتكافه واذا
ك��ان احلكم خيتلف باختالف ارتكاب
املحضور فالرجاء التفصيل ؟
اجل��واب  :يبطل اإلعتكاف يف النهار بام
يبطل الصوم ألشرتاطه به وك��ذا يبطل
باتيان املحضورات عمد ًا او جه ً
ال باحلكم
ان مل يكن ق���ارص ًا يف جهله وال يبطل
بالسهو .
السؤال  :هل جيوز قطع اإلعتكاف يف

اليوم األول اوالثاين بسبب او بدون سبب
ولو تردد يف قطع اإلعتكاف فهل تفسد
النية وبالتايل يفسد اإلعتكاف وهل النية
البد ان تكون مستمرة ؟
اجلواب :جيوز وال يفسد الرتدد .
السؤال  :اذا نوى املعتكف ان يعتكف
اربعة اي��ام فهل اليوم الرابع داخ��ل يف
اإلعتكاف ام ال بد من اكامله اىل اليوم
السادس لكي حيتسب اليوم الرابع ؟
اجل��واب  :اليوم الرابع داخ��ل وال جيب
اكامله ستا .
السؤال  :هل يستحب اإلعتكاف يف شهر
رجب ؟
اجلواب  :هو مستحب دائ ًام ويتأكد يف شهر
رمضان ومل نجد ما خيص شهر رجب .
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ال��س��ؤال  :ه��ل جي��وز االت��ي��ان بالغسل
املستحب خارج حدود االعتكاف ؟
اجلواب  :ال جيوز .
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السؤال  :ماهي االم��ور التي جيب عىل
املعتكف تركها ؟
اجلواب  :البد للمعتكف من ترك أمور :
منها  :اجلامع  ،و األحوط ـ وجوب ًا ـ إحلاق
اللمس و التقبيل بشهوة به و أوىل منهام
باالحتياط ما يصدق عليه املبارشة بام دون
الفرج كالتفخيذ و نحوه  ،و ال فرق يف
ذلك بني الرجل و املرأة .
و منها  :االستمناء و إن كان عىل الوجه
احلالل كالنظر إىل الزوجة ـ عىل األحوط
وجوب ًا ـ .
و منها  :شم الطيب مطلق ًا و لو للرشاء و
شم الرحيان مع التلذذ و ال مانع منه إذا
كان بدونه .
و منها  :البيع و الرشاء بل مطلق التجارة
 ،ع�لى األح����وط وج��وب�� ًا  ،و ال ب��أس
باالشتغال باألمور الدنيوية من املباحات
 ،حتى اخلياطة و النساجة و نحومها  ،و
إن كان األحوط ـ استحباب ًا ـ االجتناب
 ،و إذا اضطر إىل البيع و ال�شراء ـ ال ما
يلحقهام من مطلق التجارة ـ ألجل األكل

أو الرشب مما متس حاجة املعتكف به و مل
يمكن التوكيل أو ما بحكمه و ال النقل
بغري ذلك فعله .
و منها  :امل�ماراة يف أمر ديني أو دنيوي
بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة  ،ال
بداعي إظهار احلق و رد اخلصم عن اخلطأ
 ،فإنه من أفضل العبادات  ،و املدار عىل
القصد .

اعداد /محمد حمزة جبر

العطاء الحسيني

شيوخ عشائر العراق يجتمعون
في العتبة الحس��ينية ويوقع��ون معاهدة توحيد
الديات ضمن مبادئ االسالم

االحرار :حسين نصر
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اق���ام ق��س��م ال��ش��ؤون
الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة مؤمتر ًا لشيوخ العشائر العراقية
حتت شعار (العشائر العراقية تستيضء
بفكر امل��رج��ع��ي��ة يف تصحيح السنن
العشائرية) ،ملناقشة الديات العشائرية،
وبحضور ممثل املرجعية الدينية العليا
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
وممثل الشؤون العشائر العراقية عن
وزارة الداخلية وحمافظ كربالء وجمموعة
من شيوخ العشائر العراقية ووجهائها.
وقال الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول
شعبة التبليغ الديني يف قسم الشؤون
الدينية وامل�ش�رف ع�لى امل��ؤمت��ر :تلبي ًة
ملناشدة املرجعية الدينية العليا يف خطب
يوم اجلمعة لغرض تصحيح املسارات
العشائرية ولغرض تصحيح السنن التي
وضعتها العشائر ،بادرت شعبة التبليغ
الديني وبتوجيه خاص من سامحة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة بعقد
14

مثل هكذا مؤمتر ،مضيف ًا ان أحد اهداف
هذا املؤمتر هو تصحيح ورشح الديات
العشائرية اىل شيوخ العشائر وهذا من
باب احلرص عىل العشائر وعدم الوقوع
(عز وجل).
يف ما ال يريض اهلل ّ
وبني اإلبراهيمي أن «هذا املؤمتر سوف
تليه مؤمترات كثرية ان شاء اهلل ،واقترص
ه��ذا املؤمتر عىل مخسة حمافظات وهي
(ب��غ��داد وك��رب�لاء وال��دي��وان��ي��ة وبابل
والنجف) وان شاء اهلل بعد ذلك بأيام
قليلة سوف يعقد مؤمتر للمحافظات
اجلنوبية».
وأوضح ان البيان اخلتامي للمؤمتر أكد
عىل االلتزام بوحدة العراق ارض ًا وشعب ًا
وايض ًا االلتزام بمقررات املؤمتر وهو
عدم اخل��روج عن رأي املرجعية العليا
وذلك ألن املرجعية العليا تستنهل هذا
العلم من علم حممد وال بيت حممد
(عليهم أفضل الصالة والسالم) ،وايض ًا
جهزنا لكل شيخ عشرية ملزمتني ملزمة
ّ

بالفتاوى اخلاصة بالعشائر من قبيل الدية
الرشعية عن احلوادث املرورية والطعام
يف ي��وم ال��ث��ال��ث وال��ن��ه��اوي واط�لاق
العيارات النارية وامور اخرى وامللزمة
الثانية رشح كل مسألة مبتىل بالديات
مثل شخص لديه كرس باليد او االسنان
مفصل هلذه
او غري ذلك فهناك رشح ّ
الديات باالضافة اىل ذلك تم االتفاق
عىل ان تكون هناك دورات اسبوعية
لشيوخ العشائر يف العتبة احلسينية املقدسة
لغرض تقديم رشح مفصل هلم».
وتابع قائال :زودت شعبة التبليغ الديني
(مخس) ارقام موبايل وواتساب اىل كل
شيخ عشرية لغرض التواصل معهم
والغرض من ذل��ك حتى يكون هناك
ارت��ب��اط ب�ين شيوخ العشائر والعتبة
احلسينية املقدسة يف كل شاردة وواردة
ان شاء اهلل تعاىل كام ّبينا هلم انه نحن
كعتبة حسينية م��ق��دس��ة مستعدون
لرفدهم بالسادة اخل��دم اثناء املشيات

العطاء الحسيني

األحرار /صباح محسن كاظم

يف ظل العوملة ،وحوار احلضارات ،ورصاع األفكار ،وبروز موجات
من اإلحلاد ،أقام منتدى رؤية للثقافة واحلوار يف حمافظة ذي قار ،جلسته
احلوارية الـ ( )13باستضافة األستاذ املساعد الدكتور «جالل الدين
يوسف العيداين» وبحثه (األمر التكويني يف علل ترشيع األحكام).
وقد شهدت اجللسة حوارات هادفة ،ونقاشات جادة ،ورصينة ،أ ْث َرت
البحث ،و أنارت وأضاءت االلتباسات واإلشكاالت من املناقشني
عن علم اجلفر ،واألرقام ،والقضايا الروحية ،والعرفانية ،والعقائدية
الدقيقة ،وكانت ملداخالت الدكتور مجعة احلمداين ،والشيخ عباس
العسكري واألستاذ ظافر حمسن إضاءات بالعرفان مع العلوم احلديثة
بالفلسفة والرياضيات واملنهج العلمي بالتعاطي مع األرقام والقضايا
التي ذكرت باملرويات عن علوم آل البيت –عليهم السالم  -كام أكد
مقدم الندوة الدكتور عباس عبد السادة الذي خلصها بالنقاط التالية:
إن اهلل تعاىل حكيم ،وحكمته املتناهية جتعل أوام��ره التكوينية،
والترشيعية يف منتهى الدقة ،واإلحكام.
وأضاف أن هنالك أرسار ًا وعجائب يف كل ترشيعات اهلل وأحكامه،
وقد أخذ الباحث اختيار الرقم ( )٧مثاال للدقة واحلكمة يف بعض
الترشيعات ،واألمور التكوينية ،ومل يكن اختياره عز وجل مصادفة
هلذه األمور ..فإن عقل اإلنسان مهام بلغ من الرقي ،والذكاء فإنه يبقى
حمدودا إذا ما قورن بعلم اهلل تعاىل وتناهي حكمته ،وأنى للمحدود
أن يدرك كل أرسار املطلق ،مبين ًا إن آلل حممد علوما وأرسارا عظيمة
أودعها اهلل إياهم ،تكشف عن عظمتهم ،ومنزلتهم ..يقول تعاىل:
((وم��ا خلقت اجلن واإلن��س إال ليعبدون)) فالعبادة غاية اخللق،
وقمة اإلخالص للمعبود أن يكون العبد مطيعا إياه يف كل يشء ،دون
اعرتاض أو بحث عن تعليالت ،ألنه اآلمر حكيم ،وعىل العبد املأمور
أن يدرك ذلك ..وختاما فإن تلك األمايس الفكرية التي تنهل من
علوم آل حممد حتفز الوعي عىل التبرص والتفكر والتدبر بسرية هؤالء
العظامء.
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وبشعبة التبليغ الديني ،حيث لدينا ( )250مب ّلغ ًا،
وهم متوزعون يف العراق كافة ومستعدون لتقديم
ما حتتاجه العشائر يف هذا اجلانب وبالنسبة للعشائر
العراقية العربية االصيلة ستبقى ّ
تلتف حول املرجعية
الدينية العليا ودليل ذلك عندما اصدرت املرجعية
هبت العشائر شيب ًا وشباب ًا
فتوى اجلهاد الكفائي ّ
لغرض التطوع يف احلشد الشعبي لكن كام هو معلوم
ان هناك سنن ًا يف العشائر قد مضت عليها قرون وسنني
طويلة فليس من السهولة يف جلسة او جلستني يكون
هناك تصحيح مبارش مثال ً تم طرح موضوع العراضة
نحن هيأنا فيلم عىل ان العراضة كانت يف الساموة
قبل فرتة وسقط نتيجة ذلك اثنان من القتىل و ثامنية
جرحى فعند طرحها يف اجللسة تم عرض هذا الفيلم
ويف احلقيقة حدثت مالمة فيام بينهم وايض ًا تم توقيع
كل شيخ عشرية تعهد ًا كان نصه (نحن شيوخ وقبائل
وعشائر العراق نعاهد اهلل ورسوله ونحن بجوار
االم��ام احلسني (عليه ال��س�لام) ان نلتزم بالديات
وتوجيهات املرجعية الدينية العليا).
من جهتة بني اللواء عبد احلسني جاسم مدير شؤون
العشائر يف وزارة الداخلية  :عملنا مؤخرا عىل تثبيت
السنينة العشائرية املوحدة بعد انعقاد عدة جلسات
منها جلسة رئيسية بني السيد وزي��ر العدل ووزير
الداخلية بحضور عدد من شيوخ القبائل باالعتامد
عىل وثيقة الصحن احلسيني الرشيف التي اصدرهتا
املرجعية العليا وسيتم اصدار هذه القوانني قريبا».
وأض��اف ،يعد هذا املؤمتر الذي اقيم برعاية العتبة
احلسينية املقدسة من املؤمترات املهمة واملؤثرة يف
تطبيق القانون واالعراف العشائرية وااللتزام هبا ,ومن
اجل القضاء عىل الظواهر العشائرية غري املألوفة علينا
وتفعيل سيادة القانون والزام كافة العشائر به.
فيام قال الشيخ عبد احلمزة عبد العباس الفتالوي:
ان شيوخ العشائر االصالء هم من يطبق توجيهات
املرجعية الدينية العليا وعىل رؤساء القبائل ان يتصدوا
اىل الدخالء ومجيع العشائر لدهيا رجال يدافعون عن
العراق والتفاتة املرجعية الدينية مهمة اىل العشائر
بسبب الفوىض واملبالغة واالبتعاد عن االحكام
الرشعية التي ح��دده��ا االس�ل�ام يف اخ��ذ الديات
العشائرية .
ِ
واكد الشيخ غسان زيدان مظهر رئيس قبيلة السعيد
بالعراق :ان الديات العشائرية بحاجة اىل تصحيح
لتكون يف حدود املعقول حتى يتمكن اجلاين من أدائها
وعىل زعامء القبائل العراقية التزام باحلدود الرشعية
وتوجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف
واحلفاظ عىل ابناء العراق والتمسك بالقيم االسالمية.

ندوة قرآنية عن علم آل البيت
والتشريع باألحكام

العطاء الحسيني

براعم زينبية بجوار أمير المؤمنين

ترتوي من فيض الساقي
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بحضور س�ماح��ة السيد امح��د الصايف
املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
احتفى معهد القرآن الكريم التابع لقسم
املعارف االسالمية يف العتبة املقدسة/
فرع النجف األرشف ،بتخرج ()1000
فتاة من ال��دورات الصيفية التي اقامها
املعهد يف النجف األرشف ..وكان ملركز
احلوراء زينب عليها السالم بصمة مميزة
رسخت ما تيرس من
يف تلك ال��دورات ّ
معلومات عن سرية حياة االم��ام الباقر
(عليه السالم ) يف اذهان الطالبات باقامة
مسابقة حتريرية حول ذلك.
وملزيد من التفاصيل أوضحت املهندسة
16

سارة حممد مديرة مركز احل��وراء زينب
عليها ال��س�لام ق��ائ��ل � ًة« :اق��ي��م��ت هذه
املسابقة لتضيف حلقة جديدة اىل سلسلة
املسابقات املقامة من قبل املركز والتي
تنوعت بمعلوماهتا وتشاهبت يف هدفها
فجميعها تصب لغرس الثقافة املحمدية
الفتية من خ�لال أساليب
يف االذه���ان
ّ
حمفزة الستثامر أوقات الفراغ بكل ما من
شأنه االرتقاء باملستوى الثقايف الديني
للفتيات».
وحول املسابقة األخرية املقامة أضافت
سارة حممد « تضمنت املسابقة جمموعة
ّقيمة م��ن املعلومات ،وزع��ت بشكل

األحرار /خاص – تصوير /حورية حامد

العطاء الحسيني
( )25س��ؤال مع األجوبة وك��ان املطلوب حفظ األسئلة
واألجوبة مع ًا ،وشاركت فيها ( )247مشاركة فيام حصلت
( )44مشاركة منهن عىل درجة ( ،)100وتم خالل احلفل
البهيج لتخرج الطالبات تكريم املشاركات منهن يف مسابقة
مركز احلوراء زينب عليها السالم»
فيام بينت املرشفة عىل الدورات الصيفية االستاذة آمنة عبد
الرسول أن «هذه الدورات تقام للسنة الرابعة عىل التوايل
برعاية سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة،
وشهدت ه��ذا العام توافد اع��داد كبرية من الطالبات
للتسجيل فيها ترتاوح اعامرهن من ( )20 - 8سنة ،حيث
تقدّ م هلن دروس متنوعة قرآنية وفقهية وعقائدية ،وكذلك
دروس تعليم اخلطابة والرسم واخلط واالعامل اليدوية ،ويف
هذا العام تم التعاون مع مركز احلوراء زينب عليها السالم
القيمة والتي شهدت هي االخرى اقبا ً
ال
القامة هذه املسابقة ّ
كبري ًا من الطالبات للمشاركة فيها».
وكان لنتاجات تلك ال��دورات من اعامل يدوية ولوحات
فنية حضور ًا متميز ًا يف قاعة االحتفال ،أضفت انطباعاٍ
تقديريا للجهود املعطاءة من الكوادر التدريسية للطالبات
ليكون نتاجهن هبذا املستوى املتألق..
يذكر ان مركز احل���وراء زينب عليها السالم دأب منذ
تأسيسه عىل اقامة املسابقات املتنوعة التي من شأهنا االرتقاء
باملستوى الثقايف الديني للفتيات وحثهن عىل استثامر اوقات
الفراغ بكل ما هو مفيد.

7
ايلول 2017

17

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة

تقرير /حسنين الزكروطي تصوير /محمد القرعاوي

تحتضن اربعين موهبة قرآنية
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شهد الصحن الحسينية الشريف احتضان ( )40حافظة وقارئة للقران الكريم من مختلف المحافظات العراقية ضمن مشروع
المواهب القرآنية الوطنية النسوية التي اقامها قسم دار القران الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة والذي استمر
لمدة ش���هر في مدينة كربالء المقدس���ة ،تم خالله تقديم دروس عن كيفية اتقان تالوة وتجويد القران الكريم اضافة الى
تطوير مخارج الحروف لدى الطالبات متمثلة بالصوت والنغم تحت اشراف لجان مختصة في هذا المجال.
18

العطاء الحسيني
وي��أيت اهل��دف م��ن اق��ام��ة هكذا أنشطة
قرآنية؛ من اجل تطوير املواهب القرآنية
يف العراق والوصول اىل درجات عالية يف
املحافل او املشاركات الدولية.
جم��ل��ة االح�����رار اج����رت جم��م��وع��ة من
اللقاءات كان اوهلا مع مسؤولة وحدة
امل��وه��وب��ات و امل�شرف��ة ع�لى م�شروع
املواهب الوطنية امل املطوري والتي
قالت :ان اعامر الفتيات املشاركات يف
هذا امل�شروع ينحرص بني (9ـ )20سنة
 ،وبسبب االع���راف االجتامعية وبعد
املسافة لدى بعض املحافظات انخفض
نسبيا اقبال الطالبات خاصة اهنا تستمر
ملدة شهر ،شارك يف هذا املرشوع ()10
طالبات يف جمال القراءة و( )30حافظة،
ب��ح��ض��ور جل���ان متخصصة يف جم��ال
الصوت و النغم من مدينة قم املقدسة
اضافة اىل بعض املعلامت من داخل مدينة
كربالء املقدسة وخارجها.
واضافت املطوري :ان اهلدف من قيام
هذا امل�شروع هو من اجل الرتكيز عىل
املواهب القرآنية النسوية يف متثيل وطننا
احلبيب يف املحافل الدولية ،كذلك من
اجل ان يكون العراق مصدر ًا للمواهب
القرآنية يف السنوات القادمة لكي نثبت
للعامل امجع بان هذا البلد يملك قدرات

تستطيع ان تنافس البلدان االخرى يف هذا
املجال.
ام��ا اللقاء الثاين فكان مع عضو جلنة
االرشاف واس���ت���اذة احل��ف��ظ فاطمة
املنصوري وال��ت��ي ق��ال��ت :ان امل�شروع
الوطني لرعاية املواهب القرآنية استمر
ملدة شهر  ،وقد تضمن دورس ًا يف كيفية
اتقان احلفظ اضافة اىل دروس احكام
ال��ت�لاوة و ال��ص��وت والنغم ،و انقسم
ه��ذا امل�ش�روع اىل قسمني االول منها

اختص يف جمال احلافظات فيام كان الثاين
للقارئات م��وزع��ة وف��ق اوق���ات زمنية
منظمة الصباحية واملسائية اضافة اىل
إقامة السفرات السياحية والدينية لزيارة
االرضح��ة املقدسة وامل���زارات الرشيفة
واالمسيات التي تكون داخل الصحن
احلسيني الرشيف.
فيام قالت احلافظة وص��ول ن��اي��ف :ان
مشاركتي يف ه��ذا امل�شروع ج��اءت من
اج��ل تطوير ال��ق��درات الذاتية وتعلم
مهارات احلفظ وخمارج احلروف اضافة
اىل اح��ك��ام ال��ت�لاوة و التجويد كذلك
الصوت و النغم ،و نامل ان تستمر هذه
الدورات القرآنية يف استقبال االخوات
حتى يتسنى هلن تعلم كيفية قراءة القران
الكريم بشكل صحيح.
ام��ا احلافظة زينب حسن م��ن حمافظة
البرصة قالت :ان هديف االسايس يف هذا
املرشوع هو تعلم مجيع االحكام املتعلقة
يف ال��ق��ران الكريم و تعليمه لألخرين
اضافة اىل رغبتي الشخصية يف متثيل بلدي
احلبيب يف املشاركات القرآنية الدولية،
وال يسعني اال ان اتقدم بوافر الشكر
والتقدير اىل العاملني يف مركز االرش��اد
االرسي الذي اضافة لن الكثري من خالل
تعلم احكام التالوة و التجويد.
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العطاء الحسيني

00000

كلية القوة الجوية تحتفي بتخرج الدورة 87

في الصحن الحسيني الشريف

تقرير /حسنين الزكروطي تصوير  /احمد القريشي

ف���ي احتفالية بهيجة ش���هدتها قاعة خات���م االنبياء في الصحن الحس���يني الش���ريف وبحضور
ش���خصيات دينية و عسكرية ،بادر مركز رعاية الشباب التابع لقسم النشاطات العامة في العتبة
ِ
إقامة برنامج (نقطة تحول) احتفا ًء بتخرج مجموعة من طلبة كلية القوة الجوية (الدورة
الحسينية الى
سميت باسم (التحرير) ،وقد ادت هذه المجموعة قسم التخرج بجوار مرقد اإلمام الحسين
 )87و التي ّ
(عليه السالم) معاهدين اهلل (عز وجل) بنصرة هذا البلد الطاهر و الدفاع عن مقدساته،
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فعاليات احلفل بدأت بتالوة آيات بينات
من الذك ِر الكريم تلتها قراءة سورة الفاحتة
عىل ارواح قواتنا االمنية و ابطال احلشد
الشعبي املقدس الذين ضحوا بالغايل و
النفيس من اجل نرصة البلد واملقدسات
وتطهريه م��ن دن��س عصابات داع��ش
االجرامية ،ج��اءت بعدها كلمة العتبة
احلسينية املقدسة القاها فضيلة الشيخ عيل
القرعاوي قائ ً
ال :ان طريقكم نحو بناء هذا
البلد احلبيب مهم جدا خاصة انه حيتاج
منكم الكثري يف ظل االيام احلرجة التي
20

يمر هبا ألنكم قادة املستقبل وبكم بعون
اهلل سينتقل هذا البلد من حال اىل افضل،
اسأل من اهلل لكم التوفيق والسداد وانتم
يف رحاب االمام احلسني (عليه السالم)
وان يوفقكم لعمل اخلري و الوقوف بوجه
الظلم واالستبداد.
واضاف القرعاوي ،من االمور العظيمة
عند االنسان ان يتحول من مرحلة قد
امتها اىل مرحلة اخ��رى ك��أن يكون يف
مرحلة االستعداد و االن هو قائد يف هذه
احلياة ،و انه ألمر عظيم ان يكون هذا

التحول يف هذا املكان املقدس ،ولوال
حمبتكم هلذا الوطن احلبيب ملا وصلتم اىل
هذه املنزلة العظيمة.
اما مدير مركز رعاية الشباب حممد عيل
الربيعي فقال :نظرا للدور الكبري الذي
يقدمه صقور العراق يف خدمة هذا البلد
العزيز ،لذا عمد مركز رعاية الشباب
يف العتبة احلسينية املقدسة اىل االحتفاء
بكوكبة وثلة مؤمنة من الشباب الغيار
املوالني من طلبة القوة اجلوية ال��دورة
( )87الدفعة االوىل بعد عمليات حترير

العطاء الحسيني
املوصل ،وان هلذا االحتفاء اثر نفيس كبري عىل هؤالء الضباط كونه
سيكون انطالقة حقيقية من جوار ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم)
ليح ّلقوا يف فضاء احلرية وسامء العراق حتى يستطيعوا ان حياربوا قوى
الرش والظالم ،وجيتهدون من اجل بناء هبذا البلد بنا ًء نابع ًا من ايامن
حقيقي مستلهمني تلك القيم من موالنا ايب االحرار(عليه السالم).
واضاف الربيعي ،اليوم هو نقطة حتول هلؤالء الشباب ليكونوا رواد ًا يف
اجلانب العميل ،ومن املؤمل ان تكون هلم مشاركة يف العمليات القادمة
ضد عصابات داعش االجرامية.
من جهته حتدث املالزم الطيار رسول عدنان قائال :بعد اكامل كافة
الدروس العسكرية يف كلية القوة اجلوية والتي استمرت ملدة ثالث
سنوات ،جئنا اليوم ويف هذا املكان املقدس عند ايب عبد اهلل احلسني و
اخيه العباس (عليهام السالم) لنعاهد اهلل سبحانه وتعاىل و بلدنا احلبيب
عىل ان نكون يد ًا واحد ًة للدفاع عن العراق واملقدسات من اي اعتداء
حياول ان يمس كرامة هذا البلد العزيز.
فيام قال املالزم الطيار حاتم عبد الكريم :نحن دروة القوة اجلوية
( )78التي عرفت باسم (التحرير) جئنا اىل ايب عبد اهلل احلسني
(عليه السالم) ألداء التحية و القسم و نعاهدهم بأن
نكون مدافعني عن بلدنا العزيز واملقدسات ،و ان
تكون لنا اخر قطرة دماء نقدمها اىل هذا الوطن
اجلريح  ،ومن هذ املكان املقدس احب ان اوجه
كلمة اىل كل من حياول ان يمس هذا البلد ان
هناك رجا ً
ال ال هتزهم الظلامء يأخذون من معركة
الطف وسام ًا هلم.
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األدبية

يا حسين..

آن للقلب التائه ان يطمئن بجوارك
حيدر عاشور
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ها انت تعود بقوة اىل ف�ضائك� ،صلب ًا كامل�سمار يف حمطة مل
تكن يف احل�سبان ،يهتف بك القلب :ان تت�شبث وتخلع اجلنون
والوهم ،وت�ؤمن ان االي��ام مت�ضي ومذاقها يتغري ،وحياتك
تتفكك ،والهاوية تت�سع يف كل مكان تفتح اذرعها لل�ضعفاء
واجلبناء واملرتدين ،لذا عليك ان متتلك القوة الكافية لدفع
كل ما يتكد�س يف الر�أ�س من �ضجيج ودبابي�س �أوهام وعقد،
وتقر ب�أنك ان�سان...
ْ
أقر له بالوالء ،واجل�أ اليه كي القاه ،وروحي ماثلة
ها �أنا � ْ
ممها من �أهوائها ،و�أه�ش عن نف�سي من �شكوكها،
بني �شفتي �أر ّ
و�أه��يء ج�سدي بطهارة ان متنحهُ فت ّوة النور قطرات متلأ
خاليا ُه ن�ضوجا بالطاعة اىل خالق كل �شيء ،ف�أنت �سيدي،
طريق التائهني وحمطة اخلائفني و�شم�س دين اهلل ،و�ضياءه
الذي ًث ّبتهُ بدمك الذي �سما اىل ال�سماء لتكون �أر�ضك بقعة
ٌ
وقبلة للأحرار وال�صابرين...
نور
من اعماق ال�صمت جاء �صوت القلب يدوي ثانية ،انك تعود
من حيث تذهب ،لكن لي�س اىل ذات املكان ،بل اىل مكان مرئي
تطوف حوله الأنوار :ف�أثبت عند �سيدك ،ف�أنت عبد ُه و�أبن
عبده ،واب��ن �أمته ،ف�أك�شف يف ح�ضرته عن ع�شق والئك،
و�أح��رق عينيك بالدموع ،وارفع كفيك نحو ال�سماء وا�سرج
مع�صميك حتت قبته ،وقلْ � :أنا الغافل التج�أ اليك بال�صرب
اجلميل ،فخذ من دم��ي عط�شي ،وب��ارك همتي بني اطياف
�ضيائك..الآن �سيدي� ،آن للقلب التائه ان يطمئن بجوارك،
ويف دمي ثورة الطف.
ها ان��ت االن تب�صر احلقيقة ،وا�ستقر تيهان روح��ك عند
م���والك ،وكتابك مفتوح ،الب��د م��ن املحو لتجدده بالعمل
واالخال�ص واالمانة وال�شرف وال�صدق ،لينبثق وفاء الروح
وقلب
والنف�س واجل�سد بقوة وتكتب كتابك بيد قوية
ٍ
طاهر ..وليطمئن قلبك �ستتح�س�س كل خيط من النور يف
�صباحك احل�سيني ،ك�أنه يناديك ويعقد معك عهد الوالء
والعقيدة ،ويحيطك بكل توفيقات ال��ك��ون ويحميك من
الرجوع اىل الظالم.
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سليم كريم كريمش

ك�������ل ال�������ذي�������ن ت����ف����ت����ح����ت �آف�����اق�����ه�����م
�����س����راع���� ًا ف���ال���ل���ق���اء ����ش���ري� ُ
��ف
ج��������اءوا ِ
ج����������اءوا وه�������م اح����ب����اب����ه و����ص���ن���ي���ع���هُ
�أك��������رم مب����ن ج��������اءوا ال������ ُه������داة �أل� ُ
������وف
ي���دع���وه���م ن���ف����� ُ��س ال����ر�����س� ِ
���ول ل�����ش��رع��ة ٍ
ف���ي���ه���ا ي���������ص����ونُ ال�����دي�����نَ وه������و ن��ظ��ي� ُ
�ف
������م م�����ؤم����ن
ح����ي����ث االم������ام������ة الب�������ن ع� ٍ
ُ
حت���ري���ف
ال����ك����ت����اب وه������ل ب������ذا
ن������ َّ���ص
ُ
���اب وق���ال���ه���ا اه������ل ال��ت��ق��ى
ن������ ّ���ص ال����ك����ت� ُ
االم������������ام ح���ن���ي� ُ
��ف
�أك�����������رم ف����م����والن����ا
ُ
��ة
���ر ك���رام� ٍ
�����م  ..ي����ا غ����دي� َ
ي����ا ج���م��� َع ُخ� ٍ
َ
����ص���وت ح���ق ٍ  ..ي��رت�����ض��ي��ه ���ش��ري� ُ
�ف
ي���ا
ه�����و ع�����ي�����دُ ك�������لِ امل�������س���ل���م�ي�ن ورف�����ع� ٌ
����ة
اه����ل���ا ً ب������ه ع�����ي�����دٌ ه�����������وا ُه ����ش���ف���ي� ُ
��ف
ب�����ورك�����ت ع�����ي�����د ًا يف ال����غ����دي����ر م����ت���� ّو ٌج
ُ
���ص��ف��وف
�ل��اح وب���احل�������ض���و ِر
ب�����س��ن��ا ال�����ف� ٍ
������م ي����ا غ����دي����ر وي������ا هُ ����دى
ي����ا ج����م���� َع ُخ� ٍ
ي�����ا ������ص� َ
����وت ح�����ق ٍ ن���ب���ت���غ���ي���ه ع���ف���ي� ُ
��ف
����ي م������ن ي�����وال�����ي�����ه اه����ت����دى
ه��������ذا ع�����ل� ُّ
���ي  ..ردي� ُ
��������ف
�����ي ل����ل����ن����ب� ِّ
ه���������ذا ع������ل� ٌّ
رب �أُخ����������ذل ك�����ل م�����ن مل ي��ل��ت��ف��ت
ي�����ا ِ
ل���ل���دع���وة ال�����ك��ب��رى ..وذاك ���س��خ��ي� ُ
�ف
ف����ال���������ش�����أن يف َج�����ع�����لِ االم���������ام ول��� ّي���ن���ا
��������ش��������أنٌ ي������ع������زّ ز ِع�������زّ ن�������ا وي�������ض���ي� ُ
��ف
ون������ق� ُ
�����ول م���ل���أ االر����������ض ه������ذا ع��ي��دن��ا
ع����ي����دُ االل�������ه ب�����ه ال����ن����ف����و�� ُ���س ت���ط� ُ
��وف
���ة االمي���������انِ يف دن����ي����ا ال���ه���دى
يف رح����ب� ِ
ُ
ُ
ل��ط��ي��ف
ح������ق
ي�����ا ع����ي����دُ اه���ل��ا ً ان������ت

األدبية

حكاية زائر

(تكبيرة االحرام)
جعفر البازي

بمناسبة مولد اإلمام الهادي
« يا سعد حظي أن تراني خادما»
عمار جبار خضير

ج�����ن�����دت �����ش����ع����ري يف ه���������واك م��ت��ي��م��ا
ف����رق����ي����ت يف درب ال������والي������ة ���س��ل��م��ا
ج����ن����دت ����ش���ع���ري ا����س���ت���م���د م�������ش���اع���ري
م�����ن وح������ي امي�������ان ب�����ش��خ�����ص��ك م��ل��ه��م��ا
و �أت�����ي�����ت �أ����س���ت���ج���ل���ي و �إين خ�����ادم
ي�����ا ����س���ع���د ح���ظ���ي �أن ت�������راين خ���ادم���ا
�أن������ا م���ن���ك م��ع��ت��ق��دي و �أن������ت و���س��ي��ل��ت��ي
و ل�����ذك�����رك�����م �أين �أظ����������ل م��ع��ظ��م��ا
ي�����ا روح ف����اط����م����ة و ج�������دك �أح����م����د
����ص���ل���ت ع���ل���ي���ك م��ل�ائ����ك م����ل����ئ ال�����س��م��ا
�أن������ت ال����ه����دى وب�����ك ا����س���ت���ن���ار ����ض���ي���ا�ؤه
ه�����و م�����ذ ع��ل��ا ق�����د زاح ل����ي��ل�ا م��ظ��ل��م��ا
روح ال���ن���ب���ي ب�������ذات ���ش��خ�����ص��ك �أن���ه���ا
ن���ف���خ���ت ف ن�������ت م�����ا ال����ن����ب����ي م���ك���رم���ا
رف������ع الإل���������ه ع���ظ���ي���م �����ش�����أن����ك ���س��ي��دي
و ه������وت ب���ن���و ال���ع���ب���ا����س ك�����ل م��رغ��م��ا
�أم�����������ا ت�������راث�������ك ف�����ه�����و ن�����ه�����ج حم���م���د

وال�����دي�����ن ف���ي���ك���م ����س���ي���دي ه�����و ق�����د من��ا
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����س���ي���ظ���ل دوم���������ا م�������س���ت���ق���ي���م���ا �أق�����وم�����ا
ت�������ش���ري���ع���ك���م ه�����و ل����ل����دي����ان����ة �أ����ص���ل���ه���ا

انا و�صاحبي وزحمة الطريق
يجم ُعنا ال�شوق اىل احلبيب
منذ التقينا يف ال�صغر
كانت له حكاية وذكريات ق�صها علي
عن طفلة �صغرية ل�سيدي احل�سني
يف حينها اجه�شت بالبكاء
النني �شعرت ان �سيدي ما زال يف االرجاء
يبحث عن �صغرية قد افزعتها حمرة الدماء
وع�شت دهري هائما
ابحث عنها كلما قد جئت كربالء
ع ّلي اراها
او ارى اثارها
و�سابقتني زحمة ال�سنني
وتهت يف االنني
ولوعة احلنني
ومل ازل و�صاحبي نبحث عنها
يف دروب الع�شق يف رمال كربالء
يف �شاطئ الفرات
يتيمة تفرت�ش الرمال
قد اح�ضرت �سجادة ال�صالة
تنتظر احلبيب كي يعود
مكربا تكبرية االحرام

تحقيقات

ُ
مركز اإلمام الحسين
لعالج األورام السرطانية في كربالء..
ُ
يفتك بالبشرية
مرض
أمام
آمال كبيرة بالشفاء
َ
ٍ
الأحرار /قا�سم عبد الهادي
عد�سة� /صالح ال�سباح

مركز االمام الحسين «عليه السالم» لعالج
االورام السرطانية هو من المراكز التي
انشئت حديثا والتابعة لدائرة صحة محافظة
كربالء وتحديدا عام  2012تم افتتاحه نتيجة
للمعاناة الكبيرة للمرضى المصابين
باألورام والذين يضطرون للسفر الى
المحافظات االخرى او خارج البلد للحصول
على العالج الكيمياوي.
يضم المركز بنايتين تتكونان من طابقين،
الطابق العلوي خاص بأورام
االطفال(من الوالدة الى حد عمر
 15سنة) ،والطابق االرضي خاص
بأورام الرجال ،وان النقاط
االساسية للعالج هي الجراحة
(االستئصال الجراحي)ثم
العالج الكيمياوي ثم العالج
االشعاعي لبعض االورام
وحسب الحاجة للعالج
االشعاعي ،والتي يتم
تقديمها من خالل
هذا المركز الذي منح
األمل للبعض بالشفاء
والعودة للحياة
الطبيعية.
7
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تحقيقات

من

احت��واء
المرض��ى
وقد حتدث مدير مركز االم��ام احلسني
«عليه السالم» لعالج االورام الرسطانية
الدكتور كرار املوسوي قائال :من خالل
ه��ذا امل��رك��ز استطعنا استيعاب مجيع
مرىض االورام يف حمافظة كربالء اضافة
اىل سمعته الطيبة والتسهيالت التي
يقدمها لذلك كثرة عدد املراجعني ملرىض
االورام عىل هذا املركز من داخل وخارج
املحافظة ،ومن خالل االحصائيات فان
نسبة ( %40اىل )%45من املراجعني هم
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د .كرار الموسوي

خ���ارج
ا ملحا فظة
سواء كانوا من
ب��غ��داد او النجف
وال���ك���وت وال��دي��وان��ي��ة
اض��اف��ة اىل ب��اق��ي امل��ح��اف��ظ��ات
اجلنوبية وكذلك من الرمادي او املوصل
وغريها من املحافظات ،فاصبح االقبال
كبري ًا جدا عىل املركز ال��ذي يتميز بان
بنايته تتكون من طابقني ،الطابق العلوي
خاص ب��أورام االطفال(من ال��والدة اىل
حد عمر مخسة عرش سنة)وهو اختصاص
نادر جدا وموجود فقط يف بغداد وكربالء
وال��ب�صرة ،وال��ط��اب��ق االريض خاص
بأورام الرجال والذي سجلنا فيه اعداد ًا
كبرية جدا من املصابني.
ك��وادر طبي��ة متخصص��ة
امل��رك��ز حي��ت��وي ع�لى سبعة أخصائيني
يعاجلون املرىض اضافة اىل وجود خمترب
متكامل وصيدلية حلمل العالج اضافة
اىل الكادر الطبي الكامل العدد الذي
يقوم بخدمة املرىض عىل مدار الـ ()24
ساعة ،وان��ه يستقبل اي شخص يثبت
م��ن خ�لال التشخيص وج���ود مرض
رسطاين حتى وان كانت بدون احالة فيتم
استقباله وفتح فايل له بدون االجراءات
او الفحوصات الالزمة ويبارش بأخذ

العالج حتت ارشافنا.
صعوب��ات ومعوق��ات
ويضيف املوسوي ،من املشاكل املعقدة
التي تواجهنا وتواجه املريض وتشكل
عبئ ًا كبري ًا عليه هو ع��دم توفر اجلرع
الكيمياوية وهي املشكلة الكربى التي
نعاين منها بشكل مستمر وهي مشكلة
عىل مستوى العراق بسبب االزمة املالية
العاصفة بالبلد والتي انعكست سلبا
عىل االدوي��ة الكيمياوية ،وقبل سنتني
ِ
ث�لاث سنوات ك��ان وض��ع العالج
او
الكيمياوي افضل بكثري لتوفره بنسبة
( %80اىل  ،)%90وجيب عىل احلكومة
املركزية اجياد طرق احلل للقضاء عىل هذه
املشكلة الن االدوية (اجلرع الكيمياوية)
جدا غالية وجيب ان تكون من مصادر
اصلية ،ويف بعض االحيان نعتمد عىل
التربعات من االهايل والعتبات املقدسة
واملنظامت اخلريية ولكن هذه التربعات
ال تسدّ النقص احلاصل والكبري لدينا يف
االدوية ،ويف حال توفر املبالغ فإننا نعاين
من صعوبات ايضا بعدم توفر العالج
االصيل الذي جيب ان يستورد من قبل
احلكومة املركزية ووازرة الصحة حرصا،
ويف بعض االحيان نفكر بعدم استقبال
املرىض من خارج املحافظة جلعل االدوية
كافية للعالج ولكن يف الوقت نفسه
نرتاجع عن تفكرينا ألننا ابناء بلد واحد
وجيب علينا ان نتكاتف بشكل كبري.
فوا ئ��د ا لج��ر ع ا لكيميا وي��ة
وبالنسبة للجرع الكيمياوية كام يبني
امل���وس���وي ،ف��أهن��ا ال ت��ع��ط��ى جلميع
االشخاص املصابني باألورام الرسطانية
بل تعطى للمريض حسب نوع املرض
وحسب املرحلة ،وللجرع الكيمياوية
ع��دة اه��داف ومنها ان بعض املرىض
يتم اكتشاف مرضهم يف املراحل االوىل
منه فيكون هنا دور العالج الكيمياوي
للحصول عىل الشفاء التام ويف حال
وجود خاليا للمرض ال ترى من خالل
الفحوصات فان دور اجلرع

تحقيقات
الكيمياوية هو للقضاء عليها وبالتايل
نحصل ع�لى نسبة ك��ب�يرة م��ن الشفاء،
وب��ع��ض االش��خ��اص ي��أت��ون اىل املركز
من خالل مراحل متأخرة من االصابة
وتسمى (املرحلة الرابعة) حيث يكون
امل��رض منترش ًا يف جسم الشخص ويف
هذه احلالة ال يوجد امل للشفاء ولكن
دور العالج الكيمياوي يكون هنا بتحديد
امل��رض ويقلل من انتشاره وحيسن من
وضع املرض واطالة العمر من الناحية
الطبية الن املريض يف هذه احلالة اذا مل
يتناول العالج الكيمياوي فان عمره لن
يتجاوز االشهر املعدودات (اقل من ستة
اشهر) ،ويتم اعطاء اجل��رع الكيمياوية
حسب ن��وع امل��رض ،فبالنسبة لرسطان
االنسجة ال��رخ��وة دائ�ما يكون مقاوم ًا
للعالج وفيه نسبة استجابة  %30للعالج
الكيمياوي ويف هذه احلالة نحاول اعطاء
العالج للمريض؛ عسى أن نحصل عىل
االستجابة ،وهناك ام��راض تصل نسبة
االستجابة فيها اىل  %80لذلك فان هذا
املرض ليس تشخيص ًا واحد ًا ويطبق عىل
مجيع انواع املرض الن كل نوع هو مرض
بحد ذاته وخيتلف عن النوع االخر وله
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عالج خاص به ،فرسطان الثدي خيتلف
عن رسط��ان القولون واالثنان خيتلفان
عن رسطان املعدة ولكل منهم اجراءات
خاصة به.
مراح��ل الع�لاج
ويتابع املوسوي حديثه ،بشكل عام فان
النقاط االساسية بالعالج هو اجلراحة
(االس��ت��ئ��ص��ال اجل��راح��ي) ث��م العالج
الكيمياوي ث��م ال��ع�لاج االشعاعي يف
بعض االورام وحسب احلاجة للعالج
االشعاعي ،وبالنسبة للعالج الكياموي
فانه انواع ومنه عىل شكل حبوب تأخذ
عن طريق الفم وهذا النوع قليل فغالبية
العالج يكون عىل شكل ابر (فياالت)
يتم حلها يف املغذي واعطائها عن طريق
ال��وري��د ،ولدينا ك���ادر متخصص من
الصيادلة تم تدريبهم عىل ذلك ،وتناول
العالج خيتلف من مريض اىل اخر حسب
نوع امل��رض واملرحلة فهناك عالج يتم
اع��ط��اؤه للمريض خ�لال ع�شر دقائق
وهناك نوع اخر بنصف ساعة واخر يتم
تناوله خالل ساعة ،واغلب العالجات
يتم اعطاؤها للمريض مرة واحدة خالل
ثالثة اسابيع وهناك عالج اسبوعي وهناك

عالج يؤخذ مع املغذي بشكل مستمر
خالل  48ساعة او خالل مخسة ايام ونوع
من العالج يستمر ملدة يومني ،ويف اغلب
االمور يتم العودة لتناول العالج كل ثالثة
اسابيع.
نس��ب الش��فاء
بصورة عامة تكون نسبة الشفاء مرتفعة
والنتائج جيدة يف حال تشخيص املرض
وعالجه يف املراحل االبتدائية منه ،واكثر
من  %60من املراجعني الذين اكتشفوا
املرض بمراحله االولية تم شفاؤهم هنائيا،
اما اكتشاف املرض يف مراحله املتأخرة فال
يمكن ان نحصل عىل شفاء تام ويف مجيع
دول العامل املتطورة ،وبالنسبة ألعراض
امل���رض ف��ي��ك��ون ح��س��ب امل��ك��ان ال��ذي
ينشأ منه الرسطان يف اجلسم ،فأعراض
رسطان الرئة خيتلف عن اعراض رسطان
القولون مثال ولكل منهم اعراض معينة
فاألشخاص املدخنون خيرج منهم بلغم
حيتوي عىل نسب من ال��دم وهي عالمة
خطرة وحت��ت��اج اىل مراجعة اض��اف��ة اىل
التقيؤ الدموي فهو عالمة خطرة ايضا
اضافة اىل خروج الدم مع اخلروج اضافة
اىل االنخفاض بالوزن وشحوب بالوجه

تحقيقات
واالنتفاخ بالبطن وغريها وحسب عمر
الشخص املصاب.
طف��ل يعان��ي م��ن الم��رض
وينتظ��ر تحس��ن
حالت��ه الصحي��ة
وحت��دث امل��واط��ن جاسم كاظم «وال��د
الطفل املصاب حيدر» من اهايل احلمزة
الغريب قائال :تعرض ول��دي حيدر اىل
ورم مفاجئ يف البطن استمر لعدة ايام
وم��ن خ�لال ذل��ك قمنا ب��إج��راء عملية
ازالة جزء من االمعاء يف حمافظة بابل قبل

الرسطان وبعد مراجعتي ألطباء اجلملة
العصبية وعلمت ان حالته متدهورة
جدا بحيث ال يستطيعون اخذ عينة منه
الن الرسطان منترش بجميع انحاء املخ
والنخاع الشوكي حيث ذهبت اىل مركز
االم��ام احلسني «عليه السالم» لألورام
الرسطانية وبعد اطالع الطبيب املختص
عىل حالته اخربين انه من احلاالت امليؤوس
منها وبالرغم من ذلك ادخله املستشفى
واعطاه اجلرعة الكيمياوية والعالجات
الالزمة وبالرغم من قلة االمكانيات
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مخسة اشهر تقريبا ،ومن ثم الرتدد عىل
مركز االورام يف حمافظة كربالء املقدسة
ألخذ العالج الكيمياوي ملدة مخسة ايام
تواليا يف كل اسبوعني ويف بعض االحيان
نقيم يف املركز ملدة عرشين يوميا تقريبا،
الخذ العالج الكيمياوي وال��ذي ادى
اىل تساقط شعره بشكل مستمر وصوال
اىل الصلع وعكس ذل��ك ب��دأت احلالة
الصحية بالتحسن شيئا فشيئ ًا بفضل
اجلهود الكبرية املبذولة من قبل الكوادر
الصحية يف املركز.
عش��ر س��نوات من العالج
ب��دون فائ��دة
فيام قال املواطن نجم عبيد من حمافظة
كربالء املقدسة :اعاين منذ عام 2007
من مرض الرسطان يف املثانة من خالل
االع���راض التي ب��دأت تظهر تدرجييا
واملتمثلة بقطرات ال��دم التي خترج مع
(البول) ومن خالل املراجعات املستمرة
تم اكتشاف املرض واحالتي اىل االشعاع

وبعدها قمت بإجراء العملية اخلاصة،
وخ�لال ه��ذه الفرتة التي جت��اوزت 10
س��ن��وات قمت بمراحل ع�لاج خمتلفة
منها يف دول��ة اي��ران االسالمية وبغداد
والنجف وكربالء ومل اصل اىل اية مرحلة
بالتحسن جمرد هتدئة االالم بعض اليشء،
ويف السابق كنت اتناول اجلرع الكيمياوية
ملة سنة كاملة ولكن حصل نزيف قوي
مل يستطيع االطباء السيطرة عليه فتم
توقف اجلرع الكياموية ،وحاليا مستمر
عىل عالج خاص بشكل يومي ،واشكر
الكادر الطبي املتواجد يف هذا املركز من
االطباء واملمرضني حلسن تعاملهم معنا
واقامتهم بالواجب عىل افضل حال.
طف��ل ل��م يس��تجب للع�لاج
وف��ارق الحي��اة
اخر املتحدثني هو زميلنا ،زيد عيل عبد
الكاظم والد الطفل (عيل) الذي تعرض
اىل اورام رسطانية وبسببها فارق احلياة
قائال :كان ولدي «رمحه اهلل» وال��ذي مل
يتجاوز عمره السنتني مصابا بمرض

الطبية ،حيث ان ه��ذه العالجات غري
متوفرة يف املركز ولكن الطبيب هو الذي
جيلبها جمانا من متربعني او من جيبه
اخلاص يف بعض احلاالت واعطائها ملن
يعاين من اورام رسطانية ،ومن خالل
ذل��ك ملست االنسانية واالخ�ل�اص يف
العمل م��ن قبل ال��ك��وادر الطبية التي
وقفت مع مجيع املرىض وقدمت هلم ما
حيتاجونه من العالج واجلرع الكيمياوية
بحيث ان قسم منهم استجاب وكانت
النتائج اجيابية له اما القسم االخر فلم
يستجب للعالج النتشار املرض ورسيانه
يف اجلسم وهب��ذه احلالة يكون العالج
بمثابة املسكن لآلالم ،ورغم ان ولدي مل
يستجب للعالج وفارق احلياة اىل جوار
ربه اال انني اقدم وافر شكري وتقديري
للكوادر الطبية يف املركز حلسن معاملتهم
معنا وتقديمهم كل اجلهود االنسانية
واخ��ص بالذكر منهم (الدكتور اسامة
امح��د ،الدكتورة كوثر ،املمرض السيد
ضياء ،املمرض ابو مالك).
ا رش��ا دا ت عا مة
يج��ب االخ��ذ به��ا
ُ
وم��ن خ�لال ذل��ك ولتجنب االص��اب��ة
ب��أم��راض ال�سرط��ان جيب غسل اليدين
بالصابون واملطهرات قبل االكل وبعده
وبعد اخلروج من الصحيات ،والتأكد من
نظافة املناطق احلساسة لديك ،واالهتامم
بالنظافة بعد ال��دورة الشهرية بالنسبة
للنساء ،وجتنب اشعة الشمس املبارشة
وارت����داء امل�لاب��س العريضة وامل��رحي��ة،
فضال عن استعامل الكفوف البالستيكية
يف العمل ال��ي��دوي او غسل الصحون
واالطباق ،وتعقيم اجلروح مبارشة وجتنب
اللعب هبا وكذلك جتنب اللعب باحلبوب
املنترشة يف اجلسم ،جتنب واالختالط مع
االشخاص املصابني باألنفلونزا او اي نوع
من االلتهابات ،جتنب املناطق املزدمحة.

27

عالم وأثر
ٌ
ُ
وآله
النبي
مرويات
والعلماء في
العلم
فضل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
رُ وي عن إبراهيم بن عبد الحميد ،عن أبي
الحسن موسى الكاظم (عليه السالم) قال:
(دخ��ل رس��ول اهلل (ص�� ّل��ى اهلل عليه وآل��ه)
المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال:
(ما هذا؟ فقيل :ع ّلامة ،فقال :وما الع ّلامة في
رأيكم؟ قالوا له :أعلم الناس بأنساب العرب
ووقائعها ،وأيام الجاهلية ،واألشعار العربية،
فقال (ص ّلى اهلل عليه وآله) :ذاك علم ال يضر
جهله ،وال ينفع من علمه؛ ثم قال النبي
من
ِ
(ص ّلى اهلل عليه وآله) :إنما العلم ثالثة :آية
محكمة ،أو فريضة عادلة ،أو س ّنة قائمة ،وما
ّ
خالهن فهو فضل) (الكافي ،ج ،1ص.)32
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وروى املجليس عن الراوندي بإسناده
عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم
السالم) عن النبي (صلىّ اهلل عليه وآله)
ملستمع وا ٍع،
قال :ال خري يف العيش إال
ٍ
أو ع��امل ٍ ن��اط� ٍ
�ق) (ب��ح��ار األن���وار ،ج،1
ص.)168
وهبذا اإلسناد قال( :قال رسول اله (صلىّ
اهلل عليه وآل��ه) :أرب��ع يلزم من كل ذي
حجى وعقل من أمتي ،قيل :يا رسول
اهلل ما هي؟ قال :استامع العلم ،وحفظه،
ونرشه عنده أهله ،والعمل به).
28

واآلن ماذا عن أنواع العلم عند الناس؟
قال األربيل :قال ابن محدون يف تذكرته:
قال موسى بن جعفر (عليه السالم):
(وجدت علم الناس يف أربع:
َ
تعرف ربك ومفادها وجوب
أوهلا :أن
معرفة اهلل تعاىل التي هي اللطف.
وثانيها :أن تعرف ما صنع َ
بك من النعم
التي يتعينّ عليك ألجلها الشكر والعبادة.
وثالثها :أن تعرف ما أراد منك :فيام أوجبه
عليك وندبك إىل فعله لتفعله عىل احلد
الذي أراده منك فتستحق بذلك الثواب.
ورابعها :أن تعرف ما خيرجك من دينك،

وهي أن تعرف اليشء الذي خيرجك عن
طاعة اهلل فتتج ّنبه) (كشف الغمة،2 ،
ص.)255
وعن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم
السالم) قال :قال رسول اهلل (صلىّ اهلل
عليه وآل��ه) :ساءلوا العلامء ،وخالطوا
احل��ك�ماء ،وجالسوا ال��ف��ق��راء)؛ فسؤال
العلامء توضيح وتصحيح ،وخمالطة
احلكامء غذاء للعقل وتوسع يف املعرفة،
وجمالسة الفقراء مؤانسة هلم ومشاركة يف
اإلنسانية.

جامع السعادات للنراقي..
ُ
يرشدك لتطبيق األخالق على أرض الواقع
كتاب
ٌ
ُ

جترد النفس وبقائها ،تأثري املزاج
من قبيل ّ
عىل األخالق ،تأثري الرتبية عىل األخالق،
النفس وأسامئها وقواها األربعة ّ
وأن غاية
التشبه بمبدأ اخللق.
السعادة هو
ّ
الباب الثاين يف أقسام األخالق ،يشتمل
ع�لى مواضيع كالفضائل وال��رذائ��ل،
وي��ب��ح��ث ف��ي��ه ع��ن ال��ف��ض��ائ��ل األرب��ع��ة
(احلكمة والعدالة والشجاعة والع ّفة)،
ويف حقيقة العدالة ّ
أن العقل النظري
بنفسه يدرك الفضائل والرذائل ،الطريق
الوسط ،االعتدال وما سواه (اإلف��راط
والتفريط) يف األخالق.
الباب الثالث ،حول األخالق احلميدة،
يشتمل عىل املقدّ مة وأربعة مراتب.
جاء يف املقدّ مة طريقة حفظ االعتدال
للفضائل األخالقية ،ويبحث فيها عن
معاجلة النفس بشكل عام ومعاجلتها عىل

29
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كتاب يف األخالق
جامع السعادات هو
ٌ
النظرية (االخ�لاق العقلية) والتطبيقية
باللغة العربية ومن أشهر الكتب يف علم
األخ�لاق من تأليف املوىل حممد مهدي
النراقي ،حكيم وفقيه يف القرن الـ12و
 13للهجرة ،ه��ذا الكتاب هو األول
من نوعه ألنه يشمل البعدين الفلسفي
والعقيل مع ًا كام يشمل اجلانبني الديني
والتطبيقي.
متبحر ًا يف
مؤلف الكتاب (النراقي) كان ّ
جمال الفلسفة اإلسالمية وعلم األخالق.
وك���ان م��ن ّ
املطلعني يف جم��ال العلوم
الرشعية والفقه وأصول الفقه والرجال
واحل��دي��ث والتفسري والطب والكالم
ومجيع فروع الرياضيات ،وله مؤلفات
عديدة يف بعض هذه املجاالت.
اغتنم النراقي الفرص َة يف هجرته إلی
اص��ف��ه��ان فتع ّلم فيها اللغة العربية
والالتينية ،م��ن أج��ل أن يسهل عليه
ال��رج��وع إىل الكتب التي تطبع هبذه
اللغات ومطالعتها ،ويعدّ كتاب جامع
ال��س��ع��ادات م��ن أه��م الكتب يف جمال
االخالق النظرية.
هيكلية ال��ك��ت��اب :ج��ام��ع ال��س��ع��ادات
وبترصيح املؤلف حيتوي عىل قسم من
احلكمة العملية القديمة (األخ�لاق)
وال يتحدّ ث عن سائر أقسام احلكمة
القديمة (كـتدبري املنزل وسياسة املدن)،
ّ
ألن هدف التأليف هو إصالح النفس
وهتذيب األخالق اإلنسانية.
يشتمل الكتاب عىل ثالثة أبواب :الباب
األول يف امل��ق��دم��ات وال���ذي يتضمن
مواضيع عامة لعلم األخ�لاق ُ
وأسسه،

�اص ،ويتحدث يف املراتب عن
وجه خ� ّ
القوة العاقلة وما يتعلق بالقوة الغضبية
من أم��ور وع��ن رذائ��ل وفضائل القوة
الشهوية.
مميزات الكتاب :كان املوىل حممد مهدي
النراقي حميط ًا ببعض النصوص املتقدّ مة
يف علم األخ�لاق ،كام نقل يف مواضيع
الباب األول والثاين أقوا ً
ال عن احلكامء
املتقدّ مني أمثال فيثاغورس وأفالطون
وأرسطو ومسكويه.
ُيعتقد ّ
أن امل��ؤ ّل��ف اس��ت��ف��اد ك��ث�يرا يف
خصوص مباحث األخالق النظرية من
كتابيَ هتذيب األخالق أليب عيل مسكويه
واألخ��ل�اق ال��ن��ارصي لنصري ال��دي��ن
الطويس.
وقد اعترب النراقي ّ
أن أبا عيل مسكويه هو
ِمن أساتذة علم األخالق وأنه ّأول عامل
مسلم أ ّلف كتاب ًا يف جمال األخالق.
ويف أكثر الكتاب غالب ًا ما يستند املؤلف
عىل اآليات املباركة والروايات الرشيفة
إلثبات وتبيني غاية مراده.
ومن مجلة مميزات هذا الكتاب باملقارنة
إىل ما سبقه من كتب األخالق أنّه غالبا
ما يؤكد عىل اجلانب العقيل والنظري
والفلسفي مثلام جاء يف نظرائه كـ «السعادة
واإلس���ع���اد» و»هت��ذي��ب األخ��ل�اق» و
«أخ�لاق النارصي» وكذلك يشري إلی
اجلانب النقيل والتطبيقي لألخالق مثلام
جاء يف کتاب إحياء علوم الدين وكيمياء
السعادة واملحجة البيضاء ،أ ّم��ا كتاب
جامع السعادات فيجمع كال اجلانبني
متميز وسلس.
وبأسلوب ّ

شواهد من التاريخ

المسلمون الشيعة..
دين في إندونيسيا
همشين إلى
من ُمطاردين ُ
ٍ
ملوك وناشري ٍ
وم َّ
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ُ
ينقل لنا ال��ت��اري� ُ
ختص
�خ أح��داث � ًا ه��ا ّم � ًة ُّ
املسلمني الشيعة يف (إندونيسيا) ،تؤرش إىل
شيئني رئيسني ،األول ان انتشار املذهب
الشيعي يف هذه اجلزر واعتناق الناس له
جاء بعد هروب أتباع وأحفاد أهل البيت
(عليهم السالم) ا ُملطاردين بسبب السياسة
هم،
ختذت
َ
األموية والعباسية التي ُا ْ
اجتاه ْ
حيث هرب املئات منهم إىل خمتلف أقطار
األرض ،واليشء الثاين ّ
أن ثبات املؤمنني
وعقيدهتم وأخالقهم احلسنة هي التي
ساعدت يف اعتناق اإلندونيسيني للمذهب
احلق.
ُ
ومنذ أن وطأت أقدام الشيعة أرض هذه
اجلزر (إندونيسيا) حتى انصب اهتاممهم
عىل نرش اإلس�لام بني الناس ،والدعوة
إليه بشتى الطرق السلمية ،وبذلوا جهود ًا
عظيمة يف سبيل رف��ع راي��ت��ه ع�لى هذه
األرض ،كام قاموا ببناء حضارة إسالمية
تعدُّ من أرق��ى احل��ض��ارات التي عاشتها
إندونيسيا وال تزال آثارها إىل اآلن باقية.
يتجزأ م��ن هذه
لقدْ أصبحوا ج���زء ًا ال
ّ
األرض التي شهدت تضحياهتم اجلبارة
يف الدفاع عنها ضد االحتالل الربتغايل
واإلسباين واهلولنديّ ،
فسطر الشيعة أروع
30

صفحات املجد واجلهاد يف سبيل الدفاع
عن اإلسالم عىل هذه األرض حتى مهروا
استقالهلا بدمائهم.
متى وصل اإلسالم إىل إندونيسيا؟
يف الندوة اخلاصة عن بحث دخول اإلسالم
إىل إندونيسيا بمدينة ميدان بسومطرا
الشاملية والتي استمرت جلساهتا من (17
إىل  )20مارس ( ،)1963انتهت بوضع
عدة نقاط تقرر فيها تاريخ وصول اإلسالم
إىل إندونيسيا وهي ّ
تتلخص( :بأن اإلسالم
دخل إندونيسيا يف القرن األول اهلجري
(السابع امليالدي) عن طريق سومطرا،
وك��ان امللك املسلم األول يف أجيهّ ،
وإن
الدعوة كانت سلمية ،وإهنم جاؤوا بثقافة
وحضارة راقية هي جزء من عنارص تكوين
الشخصية اإلندونيسية ،وإن اإلندونيسيني
س��امه��وا ف��ع� ً
لا يف ال��دع��وة إىل اإلس�ل�ام،
تقرر أن��ه من ال�ض�روري وجود
وأخ�ي�ر ًا ّ
هيئة تقوم بأعامل حتقيق وتصنيف تاريخ
اإلسالم بإندونيسيا بصورة أوسع وبصفة
دائمة).
وبني املحيطني اهلادي واهلندي ويف أرباض
اجلزر التي تفصل آسيا عن أسرتاليا ،والتي
كانت تسمى أرخبيل املااليو ،أو جزر اهلند

الرشقية ،وتسمى اليوم إندونيسيا وصل
بعض أتباع أهل البيت الفارين من أجواء
الرعب واإلرهاب األموي عن طريق إيران
ليحفظوا دماءهم.
يقول املؤرخ حممد بن أيب طالب (أبو عبد
اهلل شمس الدين األنصاري الدمشقي) يف
كتابه (نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر)
(ص( :)132دخل جزائر السيال قوم من
العلويني ملا فروا من بني أمية فاستوطنوا
وملكوا وم��ات��وا هب��ا ،وإن ج��زي��رة صبح
كانت تعرف بالعلوية ...... ،وفيها نزل
العلويون الفارون من بني أمية واحلجاج،
ودخلوا البحر الزفتي باجلزيرة املعروفة هبم
إىل اآلن) واجلزيرة املعروفة هي سومرتا
وج��اء مثل ه��ذا ال��ق��ول يف هناية األرب
للنويري (ج1ص )220وخطط املقريزي
(ج1ص.)25
ويقول الربوفيسور وامل��ؤرخ اإلندونييس
حسني جاياديننغراد األس��ت��اذ بجامعة
إندونيسيا( :إن اإلسالم دخل إىل إندونيسيا
عىل أيدي الشيعة ،وإن آثار ذلك ال تزال
باقية إىل اآلن).
وذك��ر امل��ؤرخ اإلندونييس األستاذ حممد
عبد الكريم أمر اهلل يف كتابه (سجارة أمة

شواهد من التاريخ
إسالم) (ج4ص( :)21إن اإلندونيسيني
يعتقدون اعتقاد ًا متوارث ًا بأهنم تلقوا الدين
عن العرب ،عن شيخ داعية أو سيد رشيف
من ساللة الرسول).
ثم ذك��ر أس�ماء ال��دع��اة األوائ���ل كالشيخ
إسامعيل الذي جاء إىل سمودرا ـ بايس،
والسيد عبد العزيز الذي أسلم عىل ِ
يده
امللك (ب��رام��ي��س��وارا) ،والشيخ عبد اهلل
ع��ارف وتلميذه برهان الدين يف أجيه،
وملك إبراهيم املنتسب إىل زين العابدين
بن احلسني يف ِكرسيك ،وهداية اهلل املنتسب
إىل الرسول ،وإن سالطني جزائر امللوك
يعتقدون إهنم من ساللة جعفر الصادق
(عليه السالم) ،ومثلهم سالطني بروين
وس ّمي السلطان حممد عىل
(أوانغ بتاتر)ُ ،
يد الرشيف عيل الذي تزوج بنت (بندهارا
باتيه براباي) بنت أخ السلطان ،فلام تويف
السلطان حممد وتويف بعده أخوه السلطان
أمح��د ،ت��وىل بعده ال�شري��ف ع�لي ث��م ابنه
الرشيف سليامن).
ويقول الدكتور حزيرين عميد جامعة
ج��اك��ارت��ا( :إن اإلط�ل�اع ع�لى م��ا يتع ّلق
بالشيعة ليس فقط مه ًام جد ًا ملعرفة كل ما
يتعلق باإلسالم ،خصوص ًا لشعبنا ،بل إن
التاريخ اإلسالمي وازده��اره وتطوره يف
إندونيسيا بالذات مرتبط بالشيعة ارتباط ًا
مبارش ًا).
يتطرق حزيرين يف حديثه إىل جهود
ثم
ّ
علامء الشيعة يف نرش التشيع ونقله إىل كل
ممالك أجيه فيقول( :أليست باساي متثل

أول دول��ة إسالمية يف إندونيسيا؟ وهي
أسسها الشيعة ،ومن باساي
الدولة التي ّ
التشيع وتعاليمه إىل مجيع القطر
توسع
ّ
ّ
وعمت
�وة
�
�دع
�
ال
عت
توس
ثم
��وي،
�
األج
ّ
ّ
املناطق األخ���رى الواسعة يف سومطرا
وم��االي��ا ،حتى أن دول��ة (مينانغكاباو)
حتو ّلت من البوذية إىل اإلس�لام وتبعت
املذهب الشيعي واستمرت ثالثة قرون).
ويقول (بحروم رانكويت) الكولونيل يف
البحرية اإلندونيسية بعد أن يستعرض
انتشار التشيع وازده��اره يف (مينانغكاباو
وج���اوا) وغ�يرمه��ا :وم��ا أنتج من حركة
(اإلسالم األبيض) التي أوجدها الداتونان
(رينجيه) مع زميليه اإلم��ام (بونجول)
و(توانكوراو)( :إن تاريخ إندونيسيا يف
عقيديت ال يمكن إح��ي��اؤه وتدوينه مرة
أخرى بطريقة موسوعية بدون أن نذكر
التشيع وغايته وأهدافه التي عاشت قرون ًا
يف إندونيسيا).
استمرار الوفود والدعوة
وقد تواىل وفود أولئك الفارين العلويني
وأتباعهم يف العرص األم��وي ثم العبايس
الذي مل خيتلف يف سياسته اإلرهابية عن
سياسة األم��وي�ين ،فكانت نتيجة انتشار
التشيع يف أرجاء تلك اجلزر قيام إمارات
ومم��ال��ك شيعية منها :ب��اس��اي وب��رالك
وكرسيك وبانتن وغريها.
وال تزال الذاكرة اإلندونيسية وتوارخيها
حتتفظ ب��ذك��ر ال��دع��اة العلويني التسعة
املعروفني يف (جاوا) باسم األولياء التسعة،
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وقد ُأ ّلفت عنهم كتب وحكايات ،إضافة
إىل مقابرهم املشهورة هناك ومنهم( :عيل
بن رمحة اهلل (سونن أمبيل)( ،ت��ويف عام
(886ه����ـ1481/م) ،وابنه حممد هاشم
امللقب (س��ون��ن درج���ة) ،ويلقب أيض ًا
(ماسائيه م��ون��ات) يف س��داي��و ،وحممد
عني اليقني بن اسحاق (سونن كريي)،
وإبراهيم بن عيل امللقب (سونن بونانغ)،
وجاكا سعيد امللقب (سونن كايل جاكا)
يف (كاديالنغو) بقرب دم��اك ابن األمري
(ماليا كوسوما) تلميذ إبراهيم بن عيل،
و(رادين براواتا) امللقب (ذسونن موريا)
يف جبل موريا شامل مدينة قدس وجعفر
ال��ص��ادق م��ؤس��س م��دي��ن��ة ق���دس وب��اين
مسجدها ،وملك إبراهيم امل��ت��وىف عام
(822هـ1419 /م) يف (كرسيك) وهداية
اهلل يف (كونونغ جايت) يف (جيربون) وهناك
آخرون يعدّ هم البعض من الدعاة التسعة.
انتشار الدعاة يف اجلزر
ُ
يقول املؤرخ اهلولندي (فن دن بريخ)( :إن
تأثري العرب يف القرن اخلامس عرش أشد من
تأثري اهلنادك ،وهو تأثري يكاد يكون خيالي ًا
ولكنه واقع ،ألن أكثر العرب ذوي النفوذ
الواسع هم من السادة األرشاف العلويني،
يف حني إن عرب حرضموت اآلخرين مل
يستطيعوا السيطرة عىل اعتقادات اهلنادك).
ث��م ي��ق��ول( :إن سبب تأثريهم يف أم��راء
األهايل باجلزائر اهلندية راجع إىل مؤهالت
ال��ع��رب ،ألن أكثرهم من نسل مؤسس
اإلسالم ،وهذا واضح).
وقال بيخامن( :إن الداعية ملك إبراهيم
املدفون يف كرسيك وهداية اهلل املدفون
يف جيربون (عربيان) وقال عنهام املؤرخ
اهلولندي سبات( :اهنام حسينيان).
وذكر الدكتور فيصل السامر( :أما ملك
إبراهيم فهو من ذرية احلسني) ثم يقول:
(أم��ا ج��زر الفلبني فقد دخلها ق��وم من
العلويني أيام اخلالفة األموية فاستوطنوا
وملكوا وماتوا هبا).
ويقول اهلولندي سبات يف كتابه (اإلسالم
يف اهلند اهلولندية) (إن محلة اإلس�لام إىل
هذه البالد هم األرس العلوية ُ
(آل ع ّ
يل).

مشاركات

كان
يصلي
صالة الليل
علي محمد العكيلي
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ك��ان يل فيام مىض ٌ
اخ يف اهلل وصديق
مقرب فرق الدهر بيني وبينه فراق حياة
ال فراق ممات ،كان اضمر له فوق ما
تضمر االفئدة والقلوب ال لسبب انه
كان اهدأ وانقى االصدقاء وارزن اقرانه
واطيبهم قلب ًا وأقلهم كالم ًا وأصفاهم
طبع ًا هكذا عرفته انسان شب عىل
السجايا احلميدة فهو يؤثر الصدق عىل
الرياء ويغالب الفقر بالسخاء وخياف
اهلل تعاىل يف كل صغرية وكبرية كان
مواظبا عىل اداء صالة الليل وكان كثري ًا
ما يقول :اين ادعو لك يا (عيل حممد)
يف صالة الليل واذكرك باالسم يف كل
ليلة.
كم كنت حينها احرتمه وامحل له ما بني
جوانحي من الورد والتقدير ما ال يقال،
وكم كنت حينها انظر له بعني غري العني
32

التي ينظر هبا الناس اليه ،وان التمس له
من العذر وان زلت به قدم ما ال يلتمسه
ُله احد ،مرت االيام تلو االيام وجاءت
احل���وادث اث��ر احل���وادث وش��اء القدر
لصاحبي ان يكمل دراسته يف مكان
فيه من «التحرض املزعوم» وما يسمى
«باالنفتاح» ما يطول احلديث فيه ،يف
البداية مل يتأقلم رسيع ًا مع هذه البيئة
اجلديدة لكن مع م��رور االي��ام بدأت
تتهاوى مبادؤه التي لطاملا كنت أسمعها
منه ،بدأت تتهاوى وتنهار واحدة بعد
االخ��رى ،وهت��اوى معها الرجل حتى
ان صالته الواجبة اصبح ال يمنحها
من الوقت إال أقرصه وال يعطيها من
اجلهد اال أي�سره ،اما عالقتي به قلت
فانقطعت ثم تنايس فنسيان.
قبل فرتة ليست ببعيدة ُقدر لنا ان نلتقي

بال موعد وجها لوجه وخالل اللقاء
اخذ حيدثني عن عالقاته املشبوهة واثناء
حديثه استعرضت يف خميلتي مقارنة بني
االمس واليوم كيف كان وكيف اصبح
واسرتجعت ل��ث��وان م��ع��دودة رشيط
الذكريات لكني مل انبس ببنت شفة
فصاحبي تغري ج��وه��ر ًا ومظهر ًا وال
جدوى من أي حديث يف هذا التوقيت.
بعد اللقاء والغداء قرر ان نذهب يف
جولة وكنت انا اول املوافقني وخالل
اجلولة مل يكن يرى ام��رأة تصادفنا يف
الشارع اال فصلها بعينه تفصيال وحللها
يف نفسه حتليال وعند هذه اجلولة انتهى
اللقاء واعتقد ان هذا اللقاء هو االخري
به ألنه غري حمتاج لصديق مثيل يف ظل
اجواءه الرديئة.

جريدي بالتاء المربوطة!!

ري للجريدي تاء مربوطة
الواقع املر ص َ
ٍ
بدعوة منهم
فتوسد اجلاهل مقاعد العلامء
العامل خيضع للقوانني العلمية الطبيعية
ان َ
التي بسببها تكون هذا العامل دون تدخل
يد خفية حتفظ توازناته وتضفي متغريات
جديدة بني احلني واآلخر وما التغيريات
الواقعة برأهيم اال نتائج علمية بحته ..
فربمج املدعي  ،الثقافة عىل رغبته ليمزج
عصارة السنني بعصارة احلداثة غري واقعية
حتقيقا لرغباته وتفنيدنا لتلك العلوم السامية
التي نطقت ذهبا وعسكرت جاللة وقدرة
..اهلواية التي استهوهتا مججمته الصغرية
مل تكن اال طفرة باملنظور الثقايف حسب
نظريته التي اخرجت حدودية الثقافة
ونظامها عن طريق املألوف ف (اجلريدي
َ
..خط احلروف
اضحى بالتاء املربوطة)
م��ت��ن��اس�ين
ع�لى امل��زاج

النقد والنقاد لتنتج جمموعة نظرياته علام
الهوتي ًا ب��دون ال��ه م��زج ال��وان الطبيعة
فصار اله الصدفة !! فكم هي مأساة ان
نجد هكذا عقول تدعي العلمية حترك
جمتمعات بدعوة احلادية مل يكن فيها علم
وال حكمة سوى ناقشني بجملة العلوم
متناسني ان الكاس الذي ملئ بالعلم ليس
له مسبب اال اهلل وبنهاية املطاف سيجد
اهلل هناك .التعابري التي استخدمها امللحد
نسيج من ُنسج اخليال ليظفر بأكثر عدد
ٌ
ممكن ممن تفرحهم احاديثه الضوضائية
العشوائية املتشعبة بدون أي ربط واملفهوم
العام جلملة العلوم التي يتبنها  ،هي جمرد
ربط للواقع حقيقي بال واقع  .فقط حتقيقا
ٍ
رشعنة
لرغباته الشيطانية التي مل جيد هلا أي
س��وى احلرية

مشاركات
حسين علي الشامي

املغلوطة التي تبنها احلاد ُه .
مل يكن يف يوم من االيام للتسامي االنساين
عالقة عكسية مع التوحيد  ،انام طبيعة
االن��س��ان الفطرية تنتهج منهج العبادة
والطاعة لصاحب النعمة االول هو اهلل
تعاىل { َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين َحنِي ًفا ِف ْط َر َت
اس َع َل ْي َها } [الروم،]30 :
اللهَّ ِ ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
فعىل املثقفني بالدرجة االوىل والعلامء
املختصني العمل ع�لى توجيه املجتمع
توجيه ًا واقعي ًا رصين ًا وخاصة شبابه فهم
ٌ
بوابة ملستقبلٍ خمتلف  ،اذا متكن صاحب
الفكر االس��ود من ان خُيضع عقوهلم له
ٍ
ازمات ال يمكن حلها
فنحن مقبلون عىل
 ..وطريقة التوجيه البد ان تكون طريقة
واعية موزونة ومتكئة عىل املوعضة احلسنة
واحلكمة التي دعا اهلل تعاىل هلا وأسس
عليها رسول الرمحة حضارته االنسانية ..
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من هنا وهناك

بين ْ
يدي أصحاب الفضيلة

األحرار /عبد الرحمن الالمي

يا أصحاب الفضيلة :أرى ولدي الشاب الذي بلغ العشرين من العمر يبتعد عن حياض الدين واالستقامة ،فبماذا تنصحوني؟
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يقول سامحة الشيخ عامر الشوييل :عليك
أيهّ ا الوالد بمصادقته ،وتلبية حاجاته التي
حيتاج إليها ّ
كل بالغ من أمثاله ،كاملالبس
واحلاسوب والكتب وغري ذل��ك ،وأن
املتنزه مث ً
تصاحبه معك دائ� ً
ال أو
ما ،اىل ّ
زيارة األقارب واألصحاب ،وحاول أن
ترشكه يف بعض مشاريعك ،وأن تأخذ
ليحس بأنه ذو شأن عند أهله.
رأيه
ّ
وي��ق��ول سامحة السيد نسيم النقوي:
34

عليك أيهّ ا الوالد العزيز بالرزق احلالل،
فال تسمح للرزق املشبوه ناهيك عن
استطعت أن
احلرام أن يغزو بيتك ،وإذا
َ
تسجله يف إحدى امل��دارس الدينية ولو
ّ
لفرتة حم��دودة يكون جيد ًا ،ف� ّ
�إن ذلك
تزوجه من
بمثابة عالج له ،وعليك أن ّ
املرأة الصاحلة يف أقرب وقت.
ويقول سامحة الشيخ رائ��د الساعدي:
جيب عىل الوالد ْين أن يضعا قول أمري

املؤمنني ع ّ
السالم)
يل بن أيب طالب (عليه ّ
�ق� وا
الشهري نصب أعينهام« :ال ت�ِس�رِ
أوالدك���م عىل آداب��ك��م فإنهّ م خملوقون
كل ٍ
لزمان غري زمانكم» ففي ّ
عقد من
الزمان يشهد العامل تغيرّ ًا يف مناهج الرتبية
والتعليم ،والبدّ من مراعاة هذا األمر.
ويقول سامحة الشيخ أسامة التميمي:
عىل الوالد ْين أن يكونا له قدوة حسنة،
ّ
فكل شاب ـ وخصوص ًا املراهقني ـ حيتاج

من هنا وهناك
مثا ً
ال وقدوة يق ّلده يف السلوك والعادات،
كنت أب ًا صاحل ًا ال تقبل أن تتعامل
فإذا َ
باحلرام فسوف يتأ ّثر بك كثري ًا ،وسوف
يكون مثا ً
ال لك يف طريقة حياته ،وستجده
يطبق ذلك عىل إخوته الصغار.
ّ
وي��ق��ول س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع�لي حبيب
امنح ُه الثقة الكاملة واخلق منه
املطوريْ :
رج ً
ال ،ويف نفس الوقت راقب ترصفاته

ولب مطالبه املرشوعة وحاجاته
عن بعدِّ ،
تصب يف مصلحة دينه
الرضور ّية التي
ّ
ْ
وشارك ُه الرأي
ودنياه ،وعام ْل ُه باحرتام،
واستقالليته،
لكي يشعر برجولته ومكانته
ّ
وبذلك سيصون هيبتك وال خيالف لك
أمر ًا بإذن اهلل (تبارك وتعاىل).
العبودي:
ويقول سامحة الشيخ حممد ّ
البدّ من إعطائه حر ّية يف التعبري ،وإعطائه

الترصف ،ألنّه صار يعدّ نفسه
فسحة يف
ّ
ّ
مصاف الرجال ،ومن الرجولة أن ال
يف
كنت تفعل معه باألمس
ُيقاد من قبلك كام َ
حينام ك��ان ص��غ�ير ًا ،والب���دّ أن تعطيه
املرصوف الكايف لكي ال ينظر للغري بعني
والع َوز.
احلاجة َ
ويقول سامحة الشيخ رائ��د البرصي:
ّ
إن ملعارشة األص��دق��اء األث��ر الكبري يف
بناء شخصية الفرد ،خصوص ًا يف مثل

العابدين ع ّ
السالم)
يل بن احلسني (عليهام ّ
ال���وارد يف الصحيفة السجاد ّية بعوان
(دعاؤه لولده) والذي يبدأ بقوله (عليه
وم َّن ع ّ
يل ببقاء و ْلدي،
السالم)« :
اللهم ُ
ّ
ّ
وبإصالحهم يل ،وبإمتاعي هبم.» ..
وي��ق��ول س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الشمري :ال ختف أيهّ ��ا ال��وال��د العزيز
ّ
فاألمر طبيعي جدّ ًا ،ألنّه خماض مرحلة
أي إنسان،
يمر هبا ّ
يمر هبا ،كام ّ
جديدة ّ
ولكن عليك يف ه��ذه ال��ف�ترة االعتناء
بأربعة أمور -1 :منحه الثقة العالية-2 .
احلب واإلخالص.
حدّ ُثه بكلامت ملؤها ّ
ادع له
 -3تعامل معه بمرونة عاليةُ -4 .
بالصالح والتوفيق.
ويقول سامحة الشيخ حممد البيضاين:
لقد ورد عن أهل البيت األطهار (عليهم
السالم) قاعدة كبرية يف تربية وتنشئة
ّ

هذه الفرتة احلرجة ،فقد روي عن أمري
املؤمنني ع ّ
السالم)
يل بن أيب طالب (عليه ّ
هذا الشعرَ « :ع ْن المْ َ ْر ِء لاَ َت ْس َأ ْل َو َس ْل َع ْن
َق ِرينِ ِه *** َف ُك ُّل َق ِر ٍ
ار ِن َي ْقت َِدي».
ين بِالمْ ُ َق َ

ويقول سامحة الشيخ ابو عيل الساري:
عىل الوالدين أن يستعينا عىل تربيتهام
الصاحلة ألبنائهام بدعاء موالنا اإلمام زين
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األوالد ،وهو قوهلم املعروف « :العب
وصاحب ُه سبع ًا »
ابنك سبع ًا ،وأ ّد ْب ُه سبع ًا،
ْ
وأظ ّنه اآلن يف فرتة الصحبة املشار إليها يف
القول املتقدّ م ،وللصحبة آداب ورشوط
ٍ
بإتقان معه لكي حتصل عىل
عليك أداؤها
املرجوة.
النتيجة
ّ

ظواهر اجتماعية

هنالك البعض من مستخدمي الفيسبوك السيام البنات يستخدمن
اسام ًء ومهية ورشط ان يكون بمعرفة ذوهيا واستخدامها استخدام
اخالقي علمي  ،اال ان البعض يعتقدن من باب املالطفة خترج عن
ضوابط االستخدام الرشعي ولالسف الشديد هنالك البعض ممن
يتحدث عن الزواج بطريقة الفيسبوك  ،وقد اثر هذا االستخدام
عىل اخالقيات ضعيفات االيامن وانجرارهن مع الشباب الطائش
اىل ترصفات ال حيمد عقباها .
جيب وضع ضوابط من اولياء امور البنات والشباب مع الرتبية
املطلوبة هلكذا ظروف الن استخدام النت اصبح بمقدور اجلميع
فالرتبية وتنبيه االبناء عىل االثار السيئة لالستخدام اليسء يشء
مطلوب اضافة اىل وسائل االعالم امللتزمة التي جيب عليها عرض
برامج تربوية هلذا الغرض.

هل افراح االعراس
ضمن (فمن اضطر غير باغ)
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السعادة والفرح واالبتهاج امور رضورية للنفس بمناسبة او غري
مناسبة ولكن هلا ضوابط ومهام تكن املناسبة من حيث تأثريها
وقوهتا فاهنا التبيح للنفس االنجرار وراء املحرمات ولالسف
الشديد هنالك بعض العوائل يف مناسبة االع��راس خترج من
حدود الرشع والبعض قلت هلم ملاذا قالوا هي مرة بالعمر وهذه
املرة هل معناها أن تبيح لكم الغناء والرقص وسط الشارع ؟
واما القاعات التي يتم حجزها للنساء فالبعض منها قد التكون
متوفرة فيها الضوابط الرشعية من حيث عدم وجود منافذ تسمح
لالجانب رؤية من فيها ،اضافة اىل ضبط اصوات النساء بحيث
الخيرج اىل مسامع املارة  .هذا ناهيكم عن تأثري رتل سيارات
االعراس يف قطع الطريق عىل االخرين!!
36

لماذا ّ
أقلد

مجرد مزحة في الفيسبوك

؟

لالسف الشديد هنالك شباب اليعي ماذا يقول وهنالك
اجندات ختريبية حت��اول تشكيك الشباب بالعلامء وهذا
جاء بعد االلتزام الرائع للشباب بفتوى اجلهاد الكفائي
للمرجعية فالحظت هذه االجندة اخلبيثة ثقة الشباب
بمرجعهم فبدأت تثري اسئلة التشكيك بالتقليد من خالل
وسائلها االعالمية وان التقليد ال نص رشعي عليه وهكذا .
اقول للشباب ان التقليد هو امر فطري اذا كنت تروم النجاة
واالفضل يف مسارات حياتك نعم العامل ال يلزمك بتقليده
ولكن الفطرة السليمة حتتم عىل االنسان اللجوء اىل من هو
افضل منه يف االمر الذي حيتاجه .
فالتقليد الذي يعني رجوع اجلاهل اىل العامل للنجاة وبعقل
وبوعي ه��ذا ام��ر مطلوب ام��ا هنالك من يقول التقليد
االصطالحي أي تقليد العامل مهام يكن واتباعه من غري عقل
فهذا تقليد منبوذ  ،فالتقليد الذي ينفي دور العقل والبحث،
وذلك النه ياخذ احلكم دون ان يرى صحته ،وهذا جيعله
يقع يف اخطاء كثرية من االمور الرشعية  ،اذا كان املكلف
جاهال وليست لديه القدرة عىل استيعاب املسائل العلمية
فال بد ان يرجع اىل الفقيه الذي يتمتع بصفات االجتهاد
واالعلمية.
وهنا يايت سؤال :عند مرضك اهيا الرافض للتقليد وانت
لست بطبيب اليس انك تراجع طبيب ًا للعالج؟
ومن املؤكد تسال عن االفضل ومن املؤكد انك ال تسال
الطبيب عن كيفية اختيار الدواء وكيفية تشخيص املرض،
وهذا ينطبق عىل علامئنا االع�لام فالذي تتوفر فيه صفة
االعلمية واالجتهاد واالم��ور االخرى فليس من املنطق
سؤاله عن كيفية استنباط احلكم الرشعي والسؤال بحد ذاته
ال اشكال فيه ولكن العقل يسأل هل كل من يسأل جيب ان
يرشح له املرجع كيف استنبط احلكم الرشعي ؟

مناسبة وحدث

أكبر
وعيد
مولد
ْ
ٌ
ٌ
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يف اليوم اخلامس عرش من سنة  212للهجرة ،ولِد اإلمام عيل بن حممد اهلادي (عليهام السالم) عىل املشهور من األقوال ،يف قرية
املنورة ،وقد اختلف املحدثون يف تاريخ والدته :فقيلُ :ولد يف شهر رجب.
رصيا قرب املدينة ّ
ِ
وأعمهم
ويصفه املؤرخون ويقولون :كان أفضل أهل زمانه،
اإلمام العارش من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) اإلثنا عرش،
ُ
ّ
وأمجعهم للفضائل ،وأكرمهم ،كف ًا وألينهم لسان ًا ،وأعبدهم اهلل ،وأطيبهم رسيرة ،وأحسنهم خلقاً.
ومن أقواله وحكمه « :من هانت عليه نفسه فال تأمن رشه «« ،من مجع لك وده ورأيه فأمجع له طاعتك « « ،الدنيا سوق ربح فيها
قوم وخرس قوم آخرون».
اليوم الثامن عشر من شـهـر ذي الـحـجـة
املسمى بيو ِم الغدير وعيد اهلل األكرب ،وهو من أعظم األيام وهو عيد آل حممد عليهم السالم ،وهو يوم الوالية وإمتام الدين،
وهو
ّ
يوم وقف النبي األعظم (صىل اهلل عليه و آله) يف غدير خم بأمر من اهلل (سبحانه وتعاىل) حني رفع يد اإلمام عيل (عليه السالم)
ِ
من بعد ان خطب يف الناس خطبة بليغة طويلة ونادى« :من كنت مواله فعيل مواله اللهم ِ
وانرص من
وعاد من عاداه
وال من وااله
ْ
نرصه واخذل من خذله) ،واخذ الناس يفدون إىل خيمة عيل (عليه السالم) للبيعة والسالم عليه.
ويف هذا اليوم من سنة  35للهجرة بايع الناس اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) باخلالفة بعد موت عثامن بن
عفان.
ويف هذا اليوم جعل اهلل النار بردا وسالما عىل إبراهيم عليه السالم يوم ألقاه نمرود فيها.
ويف هذا اليوم نصب نبي اهلل موسى بن عمران عليه السالم يوشع بن نون خليفة له ووصيا.
ويف هذا اليوم نصب نبي اهلل سليامن بن داود عليه السالم خليفة له ووصيا.
ويف هذا اليوم من سنة  672للهجرة تويف املحقق الطويس ودفن يف الكاظمية جهة الرأس الرشيف.
ويف هذا اليوم من سنة  940للهجرة تويف املحقق الكركي عيل بن عبد املعايل املعروف باملحقق الثاين وهو جليل القدر عظيم املنزلة.

منوعات
حول العالم

خاليا فئران تستخدم في صنع كمبيوتر (يشم) رائحة المتفجرات!...

كشف النيجريي أويش أغايب النقاب عن
جهاز كمبيوتر ال يعتمد عىل السيليكون
ولكن عىل اخلاليا العصبية للفئران ،وقال
أغايب إن هذا النظام ُدرب عىل التعرف عىل
رائحة املتفجرات ويمكن استخدامه ليحل
حمل األمن التقليدى يف املطارات .ويف هناية
املطاف ،يمكن هلذا اجلهاز ،وهو بحجم
امل��ودم ويطلق عليه اسم «كونيكو كور»،
أن يكون جزءا من «دم��اغ» الروبوتات يف
املستقبل .وحي��اول أغايب أن حياكي بشكل
هنديس عمل علم األح��ي��اء ،ال��ذي ينجز
ه��ذه الوظيفة بالفعل ب��ج��زء صغري من
الطاقة التي سوف يستهلكها املعالج القائم
عىل السيليكون .ويعد حاسوب «كونيكو
ك��ور» مزجيا م��ن اخل�لاي��ا العصبية احلية

والسيليكون ،ويمتلك القدرة عىل الشم -
عن طريق أجهزة استشعار يمكنها الكشف
عن الروائح والتعرف عليها .يقول أغايب:
يمكنك إعطاء اخلاليا العصبية تعليامت
حول ما جيب القيام به  -يف حالتنا نطلب
منها أن توفر مستقبالت يمكنها الكشف عن
املتفجرات يف املطارات ،ما يلغي احلاجة إىل
وقوف املسافرين يف طوابري طويلة للخضوع
إلجراءات التفتيش من قبل أمن املطارات.

العالم يشاهد من خالل نظارة افتراضية متطورة!...
كشفت احدى الرشكات التكنولوجية النقاب عن نظارة جديدة
للواقع االفرتايض ،وهي جزء من جهود رشكة مايكروسوفت
نحو دعم تقنية الواقع املختلط عىل أجهزة احلاسوب ،وهتدف
إىل جلب املزيد من الواقع االفرتايض للمستهلكني والرشكات،
ومتتلك الرشكة املنتجة جهاز حتكم فريد من نوعه ،يساعد
النظارة امل��وج��ودة عىل ال��رأس الكشف عن متوضع يدين
املستخدم ،وللنظارة مقدمة يمكن قلبها إىل األعىل ،مما يسمح
للمستخدم رؤية العامل من حوله ،ويمكن عند قلب املقدمة إىل
األسفل الدخول يف عامل الواقع االفرتايض .وجمهزة بكامريات
تتبع من الداخل إىل اخلارج ضمن النظارة نفسها ،بد ً
ال من
أجهزة االستشعار اخلارجية ،كام وتضم النظارة شاشة كريستال
سائل(  )LCDبدقة ( ) 1440×1440بيكسل ،توفر جتربة

بانوراما ( )350درجة ،وتتموضع النظارة بشكل مريح عىل
ال��رأس تبع ًا المتالكها لوسائد مصممة بشكل جيد ،وفيها
أطراف صغرية من املطاط تتناسب مع شكل األنف.

ال عالقة للشمس باالحتباس الحراري الحالي!...
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مجيعنا نعلم أمهية الشمس بالنسبة للحياة عىل كوكب األرض،
وهناك اعتقاد سائد بأهنا املسؤولة عن االرتفاع احلايل لدرجات
احلرارة العاملية؛ ولكن ،يقول اخلرباء إن الشمس ليست املسؤولة
عن ارتفاع حرارة األرض ،حيث وجد العلامء الذي يدرسون
تأثري الشمس عىل املناخ احلايل ،أنه ال يوجد زيادة يف السطوع أو
اإلشعاع عىل مدى العقود القليلة املاضية ،بل عىل العكس كان
هناك انخفاض طفيف ،ما يشري إىل أن الشمس مل تلعب دورا يف
38

االحتباس احلراري العاملي.ويف حني أن الشمس يمكن أن تؤثر
عىل مناخ األرض ،إال أن أطواال موجية معينة من اإلشعاع ،قادرة
عىل تسخني سطح كوكبنا فعليا ،ويشمل هذا األمر الضوء املرئي،
وكشفت وكالة ناسا مؤخرا أن الشمس تتجه نحو نقطة منخفضة،
ُتعرف باسم احلد األدنى للطاقة الشمسية ،وذلك يف الفرتة بني
عامي  2019و .2020ولكن هذا التغيري ال يعني توقف النشاط
متاما ،وفقا لوكالة الفضاء.

العلماء يطورون طريقة لترميم أنسجة القلب دون جراحة!
توصلت دراسة حديثة إىل تطوير
طريقة لرتميم أنسجة القلب من
دون ج��راح��ة ،بحقن األنسجة
وإدخ��اهل��ا يف قلب املريض بأقل
قدر ممكن من التدخل اجلراحي.
وكشفت الدراسة أن حجم الرقعة
النسيجية ،التي طورها الباحثون
أصغر بقليل م��ن طابع الربيد،
وتتميز باملرونة لدرجة يمكن معها
إدخاهلا يف إبرة حقن بقطر ميليمرت
واح��د ،وتعمل الرقعة النسيجية
ب��ع��د احل��ق��ن يف منطقة القلب
وتنفرد ذاتيا ،حيث يتم تثبيتها يف
املكان املطلوب دون إجراء عملية
جراحية لتثبيتها ،و ُينتظر خلاليا
القلب يف األن��س��ج��ة أن تتمدد

وتدعم عمله ،وقالت الدراسة إن
الرقعة تعتمد بشكل أسايس عىل
بنية شبكية صناعية ،تنمو عليها
يف املخترب خاليا من عضلة القلب،
تستخرج مما يعرف باسم (اخلاليا
اجلذعية املستحثة) للمريض ،ويتم

نقلها إىل قلبه عرب إبرة حقن ،وقد
أجرى الفريق جتارهبم عىل فئران،
حيث أثبتت النتائج أن النسيج
اإلضايف حسن أداء القلب ،ويعتقد
الباحثون أن ذلك سيحسن جودة
احلياة لدى املرىض.

حبة دواء تخدع الجسم وتوهمه بممارسة الرياضة!...
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ط��ور العلامء نوعا جديدا من
احلبوب تنشط اجلسم وجتعلنا
نشعر وكأننا مارسنا الرياضة
دون إف��راز قطرة عرق واحدة.
وحددت البحوث الرائدة ألول
م��رة ال�بروت�ين الرئييس ،الذي
يطلقه اجلسم أثناء التدريبات.
ويعمل ال�بروت�ين ،1 Piezo
بطريقة فعالة تعزز تدفق الدم
إىل الدماغ والعضالت للحفاظ
عىل النشاط.ويمكن أن تكون

هذه احلبوب مسؤولة جزئيا عن
اآلثار اإلجيابية للرياضة ،وفقا
خلرباء من معهد ليدز ألبحاث
ال��ق��ل��ب واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة.
وأج��رى الباحثون جمموعة من
االختبارات عىل الفئران ،حيث
توصلوا إىل أن إطالق الربوتني
ق���د ي��ك��ون ب��س��ب��ب ال��ق��رص
الذي حيتوي عىل مركب «يودا
.»1وقال الباحث ديفيد بيتش:
يلعب  Piezo1دورا خاصا

يف السيطرة عىل تدفق الدم إىل
األمعاء ،اجلزء اهلام من اجلسم
امل��رت��ب��ط ب�ما يسمى متالزمة
التمثيل الغذائي ذات العالقة
ب���أم���راض ال��ق��ل��ب واألوع��ي��ة
الدموية .وأوض��ح بيتش ،أنه
م��ن املتوقع إج���راء التجارب
عىل اإلنسان ،يف غضون مخس
سنوات مقبلة ،وبالطبع لن حيل
االبتكار مكان ممارسة الرياضة
بشكل كامل.
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* النجاح ال حيتاج إىل كثري من
العلم ،ولكنه حيتاج إىل احلكمة.
رس النجاح يف احلياة أن تواجه
* ّ
مصاعبها بثبات ال��ط�ير يف ث��ورة
العاصفة.
* النجاح هو حمصلة اجتهادات
صغرية ترتاكم يوم ًا بعد يوم.
* النجاح ليس دائ ًام وليد األفكار
الثورية ،فكثري ًا ما يكون مفتاحه
فكرة بسيطة.
* ال يكفي التوصل إىل النجاح،
املهم أن نبقى ناجحني.
* إذا مل نجد طريق النجاح فعلينا أن
نبتكره.
* ال حيتوي قاموس النجاح عىل
كلمة (ولكن).
* لعلنا ال ن��غ��ايل إذا قلنا ب��أن
الشخصية الناجحة هي التي تتخيل
النجاح الذي تريده.
* اإلي�م�ان باملوهبة ه��و النجاح
والتمسك به هو التفوق.
* ال يقاس النجاح باملوقع الذي
يتبوأه املرء يف حياته ،بقدر ما يقاس
بالصعاب التي يتغلب عليها.
* نبدأ طريق النجاح حق ًا حاملا
ننترص عىل الـ (أنا) يف داخل كل منا.
* النجاح سلم ال تستطيع تسلقه
ويداك يف جيبك.
* إن الفشل ليس فشلاً كام يبدو
وإنام هو إحدى الطرق التي خيربك
هبا النجاح بأنه ليس هنا يف هذه
النقطة.
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من اين يأتي الذكاء؟

يقول رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :ختريوا لنطفكم فأن العرق دساس» ،وهبذا فاالم
مسؤولة عن توريث الذكاء للولد ،وقد أكدت األبحاث التي قام هبا علامء الوراثة أن الذكاء
اخلارق كغريه من القدرات العقلية التي يمتلكها اإلنسان ،وهي من األمور املوروثة ،وأن
 %80من الذكاء موروث ،و %20مكتسب.
وأك��دت األبحاث أن األشخاص األذكياء مدينون ألمهاهتم وليس آلبائهم ،كام أن
األشخاص قلييل الذكاء تكون أمهاهتم هن املسؤوالت عن هذا الغباء.
وتوضح األبحاث أن اجلينات التي يرثها الطفل من أمه هي التي تلعب الدور احلاسم يف
حتديد ذكاء الطفل أكثر من اجلينات التي يرثها الطفل عن أبيه ،حيث إن اجلينات التي حتدد
ذكاء األبناء ترتكز يف الكروموسوم ،املوجود اثنان منه عند األم ،يف حني أن األب حيمل
كروموسوم ًا واحد ًا فقط ،أما اآلخر فهو كروموسوم .Y
وهكذا تؤكد األبحاث التي مل تصل إىل هنايتها بعد ،أن علم الوراثة الذي أكد قبل ذلك أن
الرجل هو املسؤول عن حتديد جنس اجلنني ،فهو يؤكد حاليا أن األم هي املسؤولة عن نقل
جينات الذكاء لألبناء.
وقد أكدت األبحاث أن العالقة بني الطعام والذكاء هي العالقة نفسها بني التنفس
واألوكسجني ،ويؤكد العلامء أن أخطر فرتة يف نمو املخ هي التي ينمو فيها اجلنني يف بطن
أمه ،حيث ينمو املخ أقىص درجات النمو ،وهذا النمو يتطلب التغذية الصحيحة التي توفر
الكميات الكافية من السعرات احلرارية والربوتني ،خصوصا يف مراحل احلمل األوىل،
ومن هنا كان عىل األم أن تزيد كمية الربوتني التي تتناوهلا يوميا من « 55إىل  75جرام ًا»
عن طريق زيادة كميات اللحم والسمك والدجاج واجلبن واملكرسات.
أما األم النباتية فعليها أن ترفع من نسبة الربوتني النبايت يف طعامها املوجود يف البقوليات مع
إضافة اللبن والبيض إىل غذائها ،فالكثريون يتساءلون :ما مفهوم الذكاء؟
إن الذكاء هو بناء الشخصية ،هو املقدرة عىل التمييز بصورة جيدة ،هو املقدرة عىل إجراء
تبادالت عىل االنفعال والتخيل واإلبداع واالبتكار واالنفجار يف موجة من الغضب أو
السعادة ،الذكاء ليس شيئ ًا يلقاه اإلنسان كأي عضو من أعضائه أو الصفات اجلسدية التي
متيزه ،بل هو مقدرة قابلة للتطوير والتنمية ،وكل كائن ال بد له لكي يصبح ذكي ًا أن ينمي
ذكاءه وهذا معناه أن هناك عملية بناء ذاتية للذكاء.

تنمية بشرية
(عليهم السالم)

ُ
أهل البيت
(رأي جميل للشاعر ومد ّرب التنمية
البشرية األستاذ علي الشويلي،
نشره على صفحته الشخصية في

خطط لحياتك
واتبع سببًا
الدكتورة مواهب الخطيب

ليستفيد منه الق ّراء).

يقول الشوييل :وأن��ا اتابع بعض سرية النبي
(صىل اهلل عليه وآل��ه) يف اشاراته ألهل البيت
(عليهم السالم)؛ رأيت شيئني عجيبني مل حيدثا
للبرش العاديني ملوك أو عبيد أو علامء أو جهلة.
تشوق النبي لرؤية رجل سيأيت من
األمر االولّ :
ولد اإلمام احلسني (عليه السالم) وهو االمام
حممد الباقر (عليه السالم) ،فيقول النبي خماطب ًا
جابر األنصاري:
يا جابر سيولد يل ولد ستدركه ،اسمه اسمي
وهو ابن عيل ابن احلسني ابن فاطمة بنتي اسمه
اسمي شامئله شامئيل هذا سيبقر العلم بقرا اذا
رأيته اقرأه مني السالم وب ّلغه شوقي لرؤيته.
العجيب يف احلالة الطبيعية أن اإلنسان يشتاق
ملن ي��راه ،أمه او اباه او جده ،ولكن ال يوجد
انسان يشتاق حلفيد أو ابن حفيد ألنه ال يعرفه
النبي يريدُ أن يدفع الناس
قطع ًا وهذا دليل أن َّ
نحو أهل البيت (عليهم السالم) وانهّ ��م فقط
األمان والنجاة.
األمر الثاين :هو أن أهل البيت (عليهم السالم)
هم الوحيدون الذين يقولون اسألونا قبل أن
تفقدونا ،وعندما خيربون أحد ًا بيشء شخيص
أو أمر كوين أو طبي أو نفيس يكون ذلك األمر
بالتامم ومل يناظرهم أحد ويتفوق عليهم ،وما
اساءوا ألحد قط ،وما عجزوا عن يشء قط ،وما
ظلموا قط ،وهذا من إشارات االختالف التام
وان كل منهم كان وصيا للنبي (صىل اهلل عليه
وآله) وهم ال ينطقون عن اهلوى.
أمتنى من الشباب أن جيعلوا ولو ربع ساعة يف
اليوم تكون خمصصة للبحث يف شخصيات أهل
َ
فسريون العجب من
البيت (عليهم السالم)
احلب والسالم والعلم والكامل والدين احلقيقي
وليس الدين السطحي.
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{و َي ْس َأ ُلو َن َك َعن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ ُق ْل
يقول اهلل (عز وجل) يف حمكم كتابه الكريمَ :
َ
لأْ
َس َأ ْت ُلو َع َل ْي ُكم ِّم ْن ُه ِذ ْك ًرا {الكهف }83/إِ َّنا َم َّك َّنا َل ُه فيِ ا ْر ِ
ض َوآ َت ْينَا ُه ِمن ُك ِّل
شيَ ْ ٍء َس َب ًبا {الكهفَ }84/ف َأ ْت َب َع َس َب ًبا {الكهفَ }85/ح َّتى إِ َذا َب َلغَ َمغْ ِر َب
الش ْم ِ
َّ
س َو َجدَ َها تَغْ ُر ُب فيِ َعينْ ٍ حمَ ِئ ٍَة َو َو َجدَ ِعندَ َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا َذا ا ْل َق ْر َنينْ ِ إِ َّما
َ
َ
ِ
ِ
َأن ُت َع ِّذ َب َوإِ َّما أن َت َّتخ َذ في ِه ْم ُح ْسنًا {الكهفَ }86/ق َ
ال أ َّما َمن َظ َل َم َف َس ْو َف
ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُي َر ُّد إِلىَ َر ِّب ِه َف ُي َع ِّذ ُب ُه َع َذا ًبا ن ُّْك ًرا {الكهفَ }87/و َأ َّما َم ْن آ َم َن َو َع ِم َل
َصالحِ ً ا َف َل ُه َجزَ اء الحْ ُ ْسنَى َو َسن َُق ُ
ول َل ُه ِم ْن َأ ْم ِر َنا ُيسرْ ً ا {الكهفُ }88/ث َّم َأ ْت َب َع
َس َب ًبا {الكهف }89/وان تدبرنا اآليات الكريامت ،يف قصة ذي القرنيني
ُّ
وحيل مشكلة ومعضلة اجتامعية ،خصوصا ان
الذي استطاع ان يبني سدا
رس نجاحه
احد خصال هذه الشخصية املوفقة التي يعرضها القرآن الكريمُّ ,
انه خيطط ويتبع االسباب ويترصف بحكمة.
وهناك مقوله مجيله تقول( :إذا فشلت يف التخطيط فقد خططت للفشل)،
حيث تؤكد الدراسات ان الذين خيططون هم فقط من ينجحون ،ويف
كتاب وحي القلم للرافعي« :اذا مل تزد شيئا عىل الدنيا كنت انت زائد ًا عىل
الدنيا» ،ويف كتاب (صناعة احلياة) للكاتب العراقي (امحد حممد الراشد)
قوله« :بدل ان تلعن الظالم اوقد شمعه» ،فالناس يف الفطرة متشاهبون ويف
التطبيق خمتلفون.
فخطط حلياتك وحدد هدفك وارسم خطواته وحدد نموذجا برشيا تكون
مثله ،وانظر اىل املتميزين يف زمانك ودون اسرتاتيجية عملهم واهدافهم
وانقلها لك عىل ان تقم بإجراء بعض التعديالت بالزيادة والنقصان
بام يالئم واقعك وامكانياتك ،وعندما ختطط جيب أن تكتب أهدافك
االسرتاتيجية طويلة املدى ،واالهداف االسبوعية قصرية املدى ،والشهرية
متوسطة املدى.
واذا خططت ملده سنة وكنت متابع ًا سوف حتقق  %70من اهدافك اما
اذا خططت ملدة  10سنوات سوف حتقق  %130من اهدافك ،وهذا هو
التطور الذايت ،فالذي ال يتطور كل يوم ال يواكب العرص.
يقول امري املؤمنني (عليه السالم)« :مغبون من تساوى يومه بأمسه»،
فالعلم يتطور بالثانية الواحدة مقدار سنة لذا عليك ان تكتب كل اهدافك
التي تريد حتقيقها طيلة حياتك عىل هذه االرض.

الفيس بوك ،وأحببنا أن ننشره

اصدارات
تأليف :السيد محمد علي الحلو

الواليتان التكوينية والتشريعية
عند الشيعة واهل السنة
إصدار :قسم الشؤون الفكرية بالعتبة الحسينية المقدسة
تنقسم الوالية للنبي أو اإلمام إىل واليتني ،إحدامها تتعلق بعامل امللك وامللكوت وتسمى بالوالية التكوينية وهبا يستطيع الترصف
بالكون وأنظمته ،واألخرى تتعلق بالوضع الترشيعي وبعامل الترشيع وتسمى بالوالية الترشيعية ،وهبا يستطيع إعطاء األحكام
الرشعية للمكلفني بإذن اهلل سبحانه ورضاه.
وهذا الكتاب ناقش مؤلفه معنى الوالية التكوينية والترشيعية عند السنة والشيعة ،وعرض بعض أدلتها من القرآن واحلديث،
ورد عىل كثري من الشبهات املثارة حول هذا املوضوع ،إىل غري ذلك من املسائل اجلديرة بالقراءة واالطالع.

تأليف :السيد نبيل الحسني

حقيقة األثر الغيبي
في التربة الحسينية

جيمع هذا الكتاب بني اخلصائص املادية املرتبطة برشافة أرض كربالء التي سبقتها األلطاف اإلهلية فكانت حم ً
ال للترشيفات
النبوية والرسالية من جعلها الربوة املقدسة وطوى واجلانب األيمن وروضة رحيانة سيد اخللق (صىل اهلل عليه وآله) وبني
اخلصائص الغيبية التي أودعها اهلل تعاىل فيها فظهرت منها آثار تكوينية عدة ،كام يكشف الكتاب عن علة اكتساب الرتبة
احلسينية هذه اآلثار الغيبية.
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اصدارات

*تأليف :مها نادر عبد محسن الغرابي

التربية عند أئمة أهل البيت
دراسة فلسفية تحليلية

عليهم الس�لام:

مقدمة الباحثة:
ّ
قبس من نور الكالم
إن أهل البيت (عليهم السالم) هم معدن النبوة ،وأعالم اهلدى ،وأهل البالغة والفصاحة ،وحديثهم هو ٌ
ٌ
وشعلة ّ
وضاءة يف سبيل هداية ا ُال ّمة ،تتعدّ د مسارات إشعاعها لتشمل نواحي الفكر
النبوي،
اإلهلي ،وإضاء ٌة من هدي املنطق
ّ
ّ
وتغطي جوانب احلياة كافة .ولقد بذل أئمة أهل البيت عليهم السالم جهود ًا حثيثة يف سبيل تصحيح جوانب
والعقيدة املختلفة،
اإلنحراف الطارئة يف حياة األمة املختلفة ،وإصالح ما فسد من ُأمور املسلمني بعد رحيل جدّ هم املصطفى (صىل اهلل عليه وآله) ما
استطاعوا إىل ذلك سبي ً
ال ،فوقفوا بوجه التيارات املنحرفة ،ودافعوا عن معامل الدين احلنيف ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال
املبطلني ،وتأويل اجلاهلني ،إىل قيام يوم الدين.
ولقد اعتنى أهل البيت (عليهم السالم) بتعليم أصحاهبم وتالمذهتم وتوجيههم الوجهة الصحيحة لتجسيد العقيدة واألخالق
واألحكام واملفهومات اإلسالمية سلوك ًا يف واقع احلياة ،وبناء اإلنسان املسلم وتربيته عىل وفق كتاب اهلل (جل وعال) وسنة
رسوله (صىل اهلل عليه وآله) إلجياد شخصيات إسالمية حتمل منار اهلداية والدعوة إىل اإلسالم فتشع عىل اآلخرين العلم والعمل.
وتقودهم نحو اإللتزام ،لتكوين تيار إسالمي يف املجتمع بعد أن طرأت عليه عوامل التخريب والتحريف ،والقيام بمهمة التغيري
واإلصالح االجتامعي .فكان األئمة (عليهم السالم) يعيشونه يف حياهتم ،هو حماولة القضاء عىل اإلنحراف املوجود يف جتربة
املجتمع اإلسالمي ،وإرجاعها إىل وضعها الطبيعي ،وذلك بإعداد طويل املدى ،وهتيئة للظروف املوضوعية التي تتناسب وتتفق
مع ذلك .ونشاهد هذه احلقيقة متجسدة يف سلوكهم وأخالقهم (عليهم السالم) كام نشاهد هذا االهتامم واإلجتاه واضح ًا يف
وصاياهم وتربيتهم لتالمذهتم وأصحاهبم .فأخذ األئمة املعصمون (عليهم السالم) يعملون عىل تربية األمة وحتريك طاقتها باجتاه
اجياد وتصعيد الوعي الرسايل للرشيعة ،وتبلورت سرية األئمة الراشدين (عليهم السالم) يف استمرارهم عىل هنج الرسول العظيم
ُ
يستحق القراءة
كتاب
وانفتاح األمة عليهم والتفاعل معهم كأعالم للهداية ومصابيح إلنارة الدرب للسالكنيٌ .....

تأليف :د .عماد عبد السالم رؤوف.

العراق كما رسمه مطراقي زادة
سنة 941هـ1534/م.
إصدار /مركز كربالء للدراسات والبحوث
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يتناول هذا الكتاب صور ًا دقيقة ملا كانت علية عامرة املشهد الغروي واحلائر احلسيني فض ً
ال عن مدينتي النجف وكربالء ومراقد
أخرى آلل البيت (عليهم السالم ) واألولياء الصاحلني يف العراق حيث تم نشـر الصور التي هلا عالقة بالعراق باإلضافة اىل دراسة
وصفية تناولت تفاصيل فنية عديدة ،السيام الزخرفية ثم عىل كل صورة تعليقة تارخيية موضحة ملوضوعها ،وكان املراد من الصور
هو توضيح ما جاء يف كتاب رحلته بالدرجة األساس.

7

مقاالت

حيدر عاشور العبيدي

ثقافة االبتسامة

ندعو اىل ثقافة االبتسامة ،فهي لغة العيون السمحة النظرة
النقية الذكية ،وهي صفة الشفاه الندية والعذبة احلانية
الرقيقة ،وقبل كل هذا وذاك ،هي نبض القلوب املرهفة
الصافية الدافئة الربيئة من اخلبائث.هناك قول شائع وسط الناس
تصحوا) .باالبتسامة تنكشف ثنايا العقل
املرحني(ابتسموا..
ّ
وتتوضح خفايا النفوس املرهفة عىل خمتلف اجناسها ،وهي احلد
الفاصل مع العبوس ،وحاجزا بني صورة وصورة تطبع يف اخليال
من اول وهلة ،لتكون مسافة ال حيرصها زمن او خينزهلا العقل.
وال مقارنة ما بني صورة ابتسامة عذبة تنعش القلب ،وتعكس بريق
عني صادقة وتكشف ارسار الروح الطاهرة والنفس اجلميلة ،وارشاقة
وجه منري بالرىض واحلب والعطاء والسامحة...
وم��ا بني ص��ورة وج��ه عابس ،غضب ،وشفة زرق��اء ال تعرف غري نطق
الرفض،واليأس والكآبة ،وعيون ترسم الشك والتشكيك ،وتبعث شعاع يشعرك
بكره مبطن وحقد مستمر ال يعرف حدود ًا للتوقف ،بقلب ميت ونبضات ميتة وانفاس
تشاؤمية.
بني الصورتني جدار فاصل بني عاملني متباعدين خمتلفني بكل ابعاده ومضامينه..عاملان
متناقضان ال جيمع بينهام جامع وال يقرب بينهام وسيط للخري او داع للمحبة.
سبحان اهلل كل االشياء الكبرية العظيمة اساسها اشياء صغرية بسيطة ،االبتسامة رغم صغر
فعلها فهي تشفي الروح وتسعد االخرين...فكم من طبيب حتول اىل اديب النه ادرك ان
عالج الروح اهم من عالج اجلسد...واالبتسامة هي من اصل الروح النقية ..
ندعوكم اىل ثقافة االبتسامة عرب الشفاه والعيون ،لن خترس ان ارحت ضمريك باالبتسامة!..؟
صحيح هناك فئة من الناس ان ابتسمت يف وجوههم عبسوا يف وجهك بذلك ارضيت
ضمريك ،واحلكيم هو الذي يسقطهم من فكره!!
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مقاالت

ُ
ثقافة الصبر
هل يحتاج الصبر الى ثقافة؟ وهل انفالت
االعصاب خارج نطاق الثقافة؟

45

7
ايلول 2017

ل��ق��د ُج��ب��ل االن��س��ان ع�لى أن يكون
قليل الصرب ول��ذا ف��إن املؤمن هو من
ك��ان ص�بره قوي ًا وطوي ً
ال ومناسب ًا يف
ٌ
مناقض النفاالت
وقته ..وألن الصرب
األع��ص��اب التي تعد مركز التوتّر،
س��واء منها العاطفي أو العقيل ،فإن
هذا االنفالت قد يطيح بتمركز العقل
والعقالئية يف ذات االن��س��ان ..حتى
إن الكثري من الناس ال يضبط إيقاع
ٍ
ٍ
واحدة
دقيقة
أعصابه ،فيفقد صربه يف
ثم يالحقه الندم ..ومن هنا فإن قول
الرسول األعظم صىل اهلل عليه وآله:
(ليس الشديد بالرصعة أنام الشديد من
يملك نفسه عند الغضب).
ورب�م�ا ي��ك��ون ان��ف�لات االع��ص��اب ال
يرتبط بالثقافة والوعي فإن الكثري من
ّ
صحت
املفكرين وحتى العقالء إن
ّ
التسمية ،يفلت أعصابه ساعة الغضب
ويكون عرض ًة لتهديد اهلدوء وتفتيته
ومن ثم حصاد اخلسارات التي تتبع هذا
االنفالت ..ولكن األهم يف املوضوع
التمسك
يكمن يف ثقافة الصرب وثقافة
ّ
بام يمكن أن تكون عليه عملية انفالت
االعصاب عىل اهنا نتيجة حتمية أفرزهتا
العادات والتقاليد وطرق الرتبية والنشأة
والثقافة املتداولة يف املجتمع والروح
القبلية التي نشأ عليها الفرد والنزعة
الفوقية التي يعيشها اإلنسان وعوامل
أخرى عديدة ..وما بني ثقافتي إمساك
األعصاب والصرب يكمن الوعي بأن
اإلنسان عليه أال يكون متوتر ًا منزوع
احلكمة ٍ
خال من العقل ساعة الغضب،
نمر به حيتاج اىل الكثري من
خاصة وإن ما ّ
احلكمة والصرب أمام انفالت األعصاب
التي قد تأيت حتى من فعلٍ ال يستحق

أن تنفلت من خالله األع��ص��اب ،لو
امتلك الفرد يف حلظتها ثقاف ًة ووعي ًا
كبريين ،ألن النتيجة ستكون يف غري
أمر يمكن لنا أن نجده
صاحله ..وهو ٌ
يف الطريق مث ً
ال حني يزاحم ٌ
سائق سائق ًا
ٌ
سابل بسابلٍ آخر،
آخر وحني يصطدم
أو أن يكون السؤال عن أمر ما ،أو حتى
ٍ
حاجة أو الدخول
عند املعاملة لرشاء
اىل دوائ���ر ال��دول��ة ..ف��إن الكثري من
تتحول اىل الوعيد
حاالت الشجار التي ّ
تتطور األحداث اىل
والرضب ومن ثم ّ
نتائج غري متو ّق ٍ
عة قد تصل اىل القتل
واللجوء اىل القضاء ..ومن هنا فإن
احلكمة تقتيض تطبيق ق��ول الرسول
األعظم صىل اهلل عليه وآله وما قاله أئمة
أهل البيت يف هذا املجال؛ ألن احلكمة
تفرتض وج��ود ص ٍ
رب والصرب يفرتض
ٍ
أعصاب واألعصاب تفرتض
وج��ود
وج��ود ق� ٍ
ّ
التحكم يف اهنيارها
�درة عىل
واإلهنيار يفرتض وجود ثقافة املواجهة
م��ع اآلخ��ر ع�لى إن مسك األعصاب
وعدم املواجهة واإليغال يف ر ّد الفعل
أمام الفعل املقابل الذي أثار األعصاب
ٌ
ٌ
وشجاعة وليس جبن ًا كام
ثقافة
من إنه
يرص عىل مقابلة
يعتقد البعض ،حني ّ
السيئة بالسيئة حتى ال يعتقد اآلخر إنه
جبان وإنه ٌ
ٌ
قادر عىل املطاولة
رجل وإنه ٌ
يف املواجهة  ..لذا فإن الرسول األعظم
صىل اهلل عليه وآله قال( :إذا غضبت
فاسكت ،وإذا غضبت فاسكت ،وإذا
غضبت فاسكت) ..وتلك لعمري أكثر
جمتمع غري متو ّت ٍر
الثقافة انتاج ًا لبناء
ٍ
وجمتمع يفهم إن االنفالت ال يؤ ّدي اىل
ٍ
ٍ
ٍ
عقالنية ،بل اىل نتائج قد تصل اىل
نتيجة
ٍ
تضحية بالدم.
حصول

الواحة

يا أبتي
هل تـعلم؟
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* ان ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوجرام ًا
واحد ًا.
* ان التمر يزيل االمساك ،بينام البلح غري الناضج يوقف
االسهال.
* ان نحلة العسل ..اذا لسعتك متوت هي عىل الفور.
* ان أول األص��وات التي يستطيع الطفل متييزها ،هو
صوت األم.
* ان مقدرة احلصان واهلر واألرن��ب عىل السمع ..أكرب
من مقدرة االنسان ،وهي تستطيع حتريك آذاهنا اللتقاط
أضعف األصوات.
* ان األفيال تبكي عندما تكون حزينة.
* ان الفيل يموت ..اذا دخلت يف أذنه نملة.
* ان الطفل ال يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور مخسة أسابيع
ٍ
حينئذ فقط القنوات
عىل األقل بعد ال��والدة  . .إذ تبدأ
الدمعية يف عملها.
* ان املخ البرشى يتكون من أثنى عرش مليون خلية تسيطر
عىل العضالت واألعصاب وأجهزة اجلسم املختلفة.
* ان أول بئر نفطية ُحفرت يف العامل كانت يف والية بنسلفانيا
األمريكية عام .1859
* ان أطول احلروب يف العامل هي حرب املائة عام بني فرنسا
وبريطانيا ،عام 1338م ،واستمرت حتى عام  ،1453أي
دامت  115عام ًا.
* ان أول حديقة حيوان انشئت يف العامل  . .كانت يف باريس
عام 1793م.
46

الته��ام الت��راب وقضم األظاف��ر بالفم..
ُ

األسباب والعالج

هناك مرض شائع يصيب االطفال ويمكن تسميته بالظاهرة
الغريبة لدى بعض االطفال حيث يشكي االهل بأن اطفاهلم
يأكلون الرتاب أو الطني واقالم الرصاص والشعر واألظافر
واشياء اخ��رى كثرية ،وه��ذه السلوكيات يف احلقيقة تعود
ملرىض يسمى (بيكا  )PICA -يصيب االطفال يف عمر  2اىل
 12سنة بالغالب وقد تتكون حالة من االدمان حتى بعد ان
يكرب الطفل كام يف حالة اكل الشعر واألظافر.
وأسباب هذا املرىض كام يقول املختصون تعود إىل:
 .1فقر الدم العام ،نقص احلديد ،نقص فيتامني  ،B12نقص
الزنك ،نقص بعض ان��واع املعادن واالم�لاح والكالسيوم
واملنغنيز.
 .2أمراض اجلهاز اهلضمي املزمنة ونقص التغذية.
 .3ضعف إفرازات الغدة الدرقية يف اجلسم.
 .4حالة نفسية بسبب الضغط النفيس والعقاب واألذى
النفيس واجلسدي يف البيت أو املدرسة ،أو والدة طفل جديد
يف العائلة (غرية األطفال).
 .5وجود حالة مكتسبة كفعل تقليد لشخص آخر يف البيت
او املدرسة.
طرق العالج
 .1جيب أو ً
ال إزالة الضغوط النفسية واملعنوية وحتفيز الطفل
واالهتامم به.
 .2مراجعة اقرب طبيب لرشح احلالة وذلك إلجراء بعض
الفحوصات املختربية ،وحتديد السبب او تشخيص املسبب
والعالج.
امللتهمة موا َد سامة كالنحاس واألصباغ
 .3إذا كانت املواد َ
واملواد الكيمياوية فيجب عىل الفور مراجعة الطبيب لفحص
نسبة السموم بالدم واجراء الالزم.

الواحة

صورة وتعليق

مصابيح الهداية
ُ

اإلمام اخلوئي رمحة اهلل علیه فی احدى حمارضاته ودروسه يف احلوزة
ُ
كان يقول :لو افرتضنا أن هناك مدينة تعيش يف ظالم دامس ويكثر
فيها التصادم والفوىض بسبب الظالم  ،وكان حاكم املدينة رجال
حكيام ،فاكتشف للناس مصباحا ييضء املدينة بأكملها ،فوضع
املصباح ليستيضء به الناس وينري درهبم  ،فرح الناس وبعد مدة قام
بعض الناس برمي املصباح بحجر فكرسوه  ،وألن حاكم املدينة
حمبا لشعبه  ،وضع مصباحا آخر  ،فكرسه الناس  ،جعل مصباحا
آخر وكرسوه  ،حتى وضع أحدَ عرش مصباحا  ،والناس تكرس
تلك املصابيح  ،مل يبق عنده سوى مصباح واحد  ،ماذا يفعل؟ إن
أخرجه للناس سيكرسوه ويعيشون هم وذرارهيم يف ظلامت وجور
 .احلكمة تقول والعقل يقول املحافظة عىل هذا املصباح أفضل وهو
عني الصواب  ،وفعال أخفاه احلاكم  ،حتى يأيت يوم يعي الناس
أمهية هذا املصباح حتى يستطيعوا االستضاءة بنوره والدفاع عنه
ومحايته !
هكذا جعل اهلل بعد نبيه اثني عرش اماما هم مصابيح الدجى لكن
الناس قتلوهم واحدا بعد واحد  ،فأخفى اهلل آخر امام خوفا عليه
حبا للناس لكي هيتدوا به حني تتوفر الظروف لذلك!

َ
لك يا ولدي
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اعلم يا ولدي العزيز ...ان خري ما يكون فيه االنسان هو ان يسعد نفسه من اجل آخرته ودنياه.
فعليه ان يكون منتظ ًام يف حياته اليومية ،وكذلك يف عمله ،ومع اهله ،واصدقائه ،وان حيفظ االخرين يف ارسارهم وعالنيتهم،
فيكون حمبوب ًا عندهم .
واعلم يا ولدي ...انك ان نمت الحتياجك للنوم ،فالنوم راحة للجسد ،وانك ان نطقت فاعلم ان النطق راحة للروح ،وان سكت
ومل تعبأ بالكالم فاعلم ان السكوت راحة للعقل.
وهذا لك يا ولدي ...

