20%
هو ما تبقى على االنتهاء من
مشروع مركز اإلمام الحسين
التوحد
المتخصص بأمراض
ّ
ّ
التابع للعتبة الحسينية

ُ
التعايش السلمي

افتتاحية
العدد

قو ُة االمم من قوة ش��عوهبا  ،وقوة الش��عوب من قوة تعايشها  ،ففي الوقت
ال��ذي ّ
حتث املرجعي��ة العليا يف النجف االرشف عىل التعايش الس��لمي بني
ابناء الوطن الواحد فانه رضوري بني ابناء االوطان االسالمية  ،ولو ان هذا
التعايش موجود بني البلدان االس�لامية ملا جت��رأت امريكا واختذت قرارها
س��يئ الصيت  ،ف��اذا ما اراد العرب اعادة احلق��وق املغتصبة من قبل الكيان
الصهيوين فعليها ان تتعايش س��لميا في�ما بينها وايقاف احلروب التي يذهب
ضحيته��ا يومي��ا من املس��لمني  ،وهذا حيق��ق غايات واه��داف الصهاينة يف
تشتيت املسلمني ومتزيق نسيج التعايش السلمي .
اخلالفات التي ال ترقى اىل درجة البغض والتباعد جيب ان توضع جانبا وان
ال يلتفت اليها من يفكر بمصري املس��لمني سواء أ كان عىل مستوى مسؤول
ام كان مواطن��ا  ،س��بق وان قلن��ا ان االرهاب ال يس��تثني احدا فان االطامع
الصهيونية التقف عند حد وهم القائلون بان دولتهم من الفرات اىل النيل .
ومن هذا املنطلق فأقوى االسلحة يف رد كيد االعداء هي فتح صفحة جديدة
واثراء روح التعايش الس��لمي بني املسلمني وغري املسلمني حتى نتمكن ان
نعيش بسالم ونرد االعداء.

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش  -قسم االعالم  -العتبة احلسينية املقدسة

*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني ()896رقم االيداع يف دار الكتب
والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009

*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني أو عن طريق هاتف املجلة

07711173603

*إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين a h r a r w e e k l y 2017 @ g m a i l. c o m
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a

ناه) (اإلمام الجواد).
واه اعطى
(من
َ
عدو ُه ُم ْ
أطاع َه ْ
َّ
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يوج���ه بحفظ مقتنياته في متحف اإلمام الحس���ين
الش���يخ الكربالئي ّ
(عليه السالم) وتوثيق مواقفه البطولية اعالميًا وتاريخيًا
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إفتت���اح مش���روع_دار_العلم لالم���ام
الخوئي قدس سره
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مؤسس���ة نه���ج البالغ���ة
تنظم المؤتمر العلمي
السنوي الثاني بمشارك
اكثر من (  )56باحثا

االشراف اللغوي :عباس الصباغ
التنضيد اإللكتروني :حيدر عدنان

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

سورة الحج

لنختم القرآن الكريم
ِ

ات فيِ َج َّن ِ
الصالحِ َ ِ
ين َك َف ُروا َو َك َّذ ُبوا بِآ َياتِنَا
ات ال َّن ِع ِ
يم {احلجَ }56/وا َّل ِذ َ
المْ ُ ْل ُك َي ْو َمئِ ٍذ لِّ هَّلِ يحَ ُْك ُم َب ْين َُه ْم َفا َّل ِذ َ
ين َآمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
اج ُروا فيِ َس ِ��بيلِ اللهَّ ِ ُث َّم ُقتِ ُلوا َأ ْو َماتُوا َليرَ ْ ُز َق َّن ُه ُم اللهَّ ُ ِرزْ ًقا َح َس ً��نا َوإِ َّن اللهَّ َ
اب ُّم ِهنيٌ {احلجَ }57/وا َّل ِذ َ
َف ُأ ْو َلئِ َك لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
ين َه َ
ب بِ ِمثْلِ َما
يم {احلجَ }59/ذلِ َك َو َم ْن َعا َق َ
لهَ ُ َ
يم َح ِل ٌ
الرا ِز ِقنيَ {احلجَ }58/ل ُيدْ ِخ َل َّن ُهم ُّمدْ َخلاً َي ْر َض ْو َن ُه َوإِ َّن اللهَّ َ َل َع ِل ٌ
��و َخ�ْي�رْ ُ َّ
ُع ِ
ار فيِ
��ب بِ ِه ُث َّم ُب ِغ َي َع َل ْي ِه َل َينصرُ َ ن ُ
وق َ
ور {احلجَ }60/ذلِ َك بِ َأ َّن اللهَّ َ ُيولِ ُج ال َّل ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُيولِ ُج ال َّن َه َ
َّ��ه اللهَّ ُ إِ َّن اللهَّ َ َل َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
ون ِمن ُدونِ ِه ُه َو ا ْل َب ِ
يع َب ِ
اط ُ��ل َو َأ َّن اللهَّ َ ُه َو ا ْل َعليِ ُّ
ص ٌ�ير {احلجَ }61/ذلِ َك بِ َأ َّن اللهَّ َ ُه َو الحْ َ ُّ��ق َو َأ َّن َما َيدْ ُع َ
ال َّل ْي��لِ َو َأ َّن اللهَّ َ َس ِ��م ٌ
َ
َ
َ
ض مخُ ْ�َض�رَ َّ ًة إِ َّن اللهَّ َ َل ِط ٌ
ُصبِ ُح الأْ َ ْر ُ
ري {احلجَ }63/ل ُه َما فيِ
يف َخبِ ٌ
الس�َم�اَ ء َماء َفت ْ
ا ْل َكبِ� ُ
ير {احلج }62/ألمَ ْ َت َر أ َّن اللهَّ َ أنزَ َل ِم َن َّ
َ
السماَ َو ِ
ات َو َما فيِ الأْ ْر ِ
ض َوإِ َّن اللهَّ َ لهَ ُ َو ا ْل َغنِ ُّي الحْ َ ِميدُ {احلج}64/
َّ

تفسيرالسورة

( ) 56امللك يومئذ هلل حيكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات النعيم
(  ) 57والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهني  .الذين يكذبون ما انزل اهلل من ايات يامرهم بااللتزام
هبا او الذين حيرفون املعنى السيام االيات التي نزلت بحق اهل البيت عليهم السالم .
(  ) 58والذين هاجروا يف سبيل اهلل ثم قتلوا يف اجلهاد وقرئ بالتشديد  .أو ماتوا
لريزقنهم اهلل رزقا حسنا وإن اهلل هلو خري الرازقني فإنه يرزق بغري حساب .
(  ) 59ليدخلنه��م مدخ�لا يرضونه هو اجلنة فيام حيبونه وقرئ بفتح املي��م وإن اهلل لعليم بأحواهلم وأحوال معادهيم
حليم ال يعاجل يف العقوبة .
يف اجلوام��ع روي أهنم قالوا يا رس��ول اهلل هؤالء الذين قتلوا ق��د علمنا ما أعطاهم اهلل من اخلري ونحن نجاهد معك
كام جاهدوا فام لنا أن متنا معك فأنزل اهلل هاتني اآليتني .
(  ) 60ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ومل يزد يف االقتصاص ثم بغى عليه
باملعاودة إىل العقوبة لينرصنه اهلل ال حمالة إن اهلل لعفو غفور للمنترص .
القمي هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ملا أخرجته قريش من مكة وهرب منهم
إىل الغار وطلبوه ليقتلوه فعاقبهم اهلل يوم بدر وقتل عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل
وحنظلة بن أيب س��فيان وغريهم فلام قبض رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله طلب بدمائهم فقتل احلس�ين عليه السالم
وآل حممد صلوات اهلل عليهم بغيا وعدوانا وهو قول يزيد لعنه اهلل حني متثل هبذا الشعر
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع اخلزرج من وقع األسل
فقال اهلل تبارك وتعاىل ذلك ومن عاقب يعني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
بمثل ما عوقب به يعني حني أرادوا أن يقتلوه ثم بغي عليه لينرصنه اهلل بالقائم من ولده صىل اهلل عليه وآله .
(  ) 61ذلك أي ذلك النرص بأن اهلل يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل
بس��بب أن اهلل قادر عىل تقليب بعض األمور عىل بعض واملداولة بني األش��ياء املتعاندة وأن اهلل س��ميع بصري يسمع
قول املعاقب واملعاقب يبرص أفعاهلام فال يمهلهام
(  ) 62ذل��ك الوص��ف بكامل الق��درة والعلم بأن اهلل هو احلق الثاب��ت وأن ما يدعون من دونه إهل��ا وقرء بالتاء هو
الباطل وأن اهلل هو العيل الكبري عن أن يكون له رشيك ال شئ أعىل منه شأنا وأكرب سلطانا .
(  ) 63أمل تر أن اهلل أنزل من السامء ماء استفهام تقرير فتصبح األرض خمرضة
إن�ما عدل عن صيغة املايض للدالل��ة عىل بقاء أثر املطر زمانا بعد زمان إن اهلل لطيف يصل علمه إىل كل ما جل ودق
خبري بالتدابري الظاهرة والباطنة .
(  ) 64له ما يف الساموات وما يف األرض خلقا وملكا وإن اهلل هلو الغني يف
ذاته احلميد املستوجب للحمد بصفاته وأفعاله .

الوجوب :

الفقهية

ُع َّ
رف الوجوب من قبل العلامء عدة تعريفات نذكر منها:
قال آية اهلل املشكيني« :الوجوب :هو كل فعل أو ترك تعلق به البعث األكيد » ،وقال الع ّ
المة الشيخ حممد جواد مغنية:
«مبادئ الوجوب هي طلب الفعل عىل اإللزام» ،وقال السيد الشهيد حممد باقر الصدر « :الوجوب هو إرادة شديدة ،من ورائها
املصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الرتخيص يف املخالفة» ،وقال الع ّ
المة الشيخ مرتىض املطهري:
«الوجوب أي البد من فعله»

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

األم��ر والنه��ي مها من فروع الدين وهذا المهيتهام يف دفع الرش واصالح االمة فقد جاء يف حمكم كتابه العزيز( :ولتكن منكم أمة
ِ
يدع��ون إىل َ
َ
َ
َ
َ
اخل� ِ
فلحون) ( آل عمران)104:وقال كذلك (عز وجل):
ه��م ا ُمل
نهو َن َع ِن ا ُمل ْن َك ِر
أمرون
ير و َي
ٌ
وأولئك ُ
باملعروف و َي ْ
ِ
ُ
باملع��روف وتن َْه َ
اس ُت ُأم ُر َ
��ت لل َّن ِ
عن املنك�� ِر) ( آل عمران ،)110:وعن النبي ص�لى اهلل عليه وآله
ون
ير َّأمة ُأ ْخ ِر َج ْ
ون َ
نت��م َخ� َ
(ك ْ
بوقاع من اهلل] (الوس��ائل:ج،16باب1
وس��لم أنه قال [إذا أمتي تواكلت [تواكلوا] األمر باملعروف والنهي عن املنكر فليأذنوا
ِ
ص )118وع��ن اإلم��ام الباقر عليه الس�لام أنه ق��ال[ :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر س��بيل األنبي��اء ومنهاج الصلحاء
فريض��ة عظيمة تق��ام هبا الفرائض وتأمن املذاهب ّ
وحتل املكاس��ب وتر ّد املظامل وتعمر األرض وينتصف من األعداء ويس��تقيم
َّ
ليستعملن عليكم
ولتنه َّن عن املنكر أو
قال[:لتأمرن باملعروف
األمر] (الوسائل ص )119وعن اإلمام الرضا عليه السالم أنه
ُ
ّ
رشاركم فيدعو خياركم فال يس��تجاب هلم] ويف حديث:قال النبي صىل اهلل عليه وآله وس��لم[ :كيف بكم إذا فس��دت نساؤكم
وفسق شبابكم ومل تأمروا باملعروف ومل تنهوا عن املنكر؟] فقيل له:ويكون ذلك يا رسول اهلل؟!قال[:نعم ،ورش من ذلك،كيف
بكم إذا أمرتم باملنكر وهنيتم عن املعروف؟] فقيل يا رس��ول اهلل ويكون ذلك !؟ قال[:نعم،ورش من ذلك،كيف بكم إذا رأيتم
املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا؟]

كلمة الفقه و الفقيه
تطلق كلمة ( الفقه ) عىل معرفة س��ائر األحكام س��واء أكانت اصولية أم فرعية وسواء أكانت اخالقية أم تعبدية وكان ( الفقيه )
يف هذا الدور من حفظ آيات من القران الرشيف وعرف معانيها وناس��خها من منس��وخها ومتشاهبها من حمكمها وخاصها من
عامها ومقيدها من مطلقها.
ويف زمن اشتهار القراء بقراءهتم للقرآن كانوا يسموهنم الفقهاء أي الذين يقرؤون الكتاب باعتبار ان هذا أمر يميزهم عن عامة
الناس ألن األمية كانت منترشة وعامة وملا كمل علم الفقه فيام بعد ذلك و اصبح عل ًام مستق ً
ال أبدلت أسامؤهم بالفقهاء
املصدر تطور علم الفقه للشيخ عيل كاشف الغطاء.

صدى الجمعة

الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي
بالصحن الحسيني الشريف بتاريخ 2017/12/8

من الممكن لالنسان أن
يراجع هذا الدعاء بين
فترة واخرى حتى يبقى
دائما على تواصل مع
االمام السجاد (صلوات
اهلل وسالمه عليه)...

هناك

مسألة

اخالقية

يذكرها علماء االخالق
مفادها أن بعض االرزاق
تجري

على

االنسان

وبعض االرزاق تحتاج الى
سعي منه لكن المسألة
تكمن في ،هل هناك
اعمال توجب منع الرزق
او ال؟ قطعًا توجد..
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ّ
لذة المعنويات تضاهي الماد ّيات
ك ّنا فيام مىض برحاب االم��ام السجاد
ّ
ويوضح
(س�لام اهلل عليه) وهو يبني
ويفتح لنا آفاق املعرفة من خالل بعض
املفاهيم يف الدنيا التي ال مناص لنا من
معرفتها حق املعرفة قبل ان تنقطع بنا
السبل ،اال وهي هذه الفلسفة اخلاصة
يف التعامل مع جمموعة من االشياء،
ول��ع��ل م��ن مجلتها ال����رزق ،ويعلم
االخ��وة احلضور ان االنسان ع��ادة ما
يستعجل يف أموره خصوصا وانه ليس
لديه القدرة عىل ان يتحمل كثريا من
املشاق ،فيحاول ان يستعجل بجهل
أو بنزعات النفس أو بحرص ،ولعل
هذه العجلة يف بعض احل��االت تورد
االنسان املهالك ،ولذا فان االنسان يمر
بني فرتة واخرى بحالة ضيق وانفراج
وحالة مرض وصحة وهذه التقلبات
عىل النفس ما بني اقبال وادب���ار ،اذا
ك��ان االن��س��ان عنده طريقة واضحة
ومعامل الئحة ويقتنع هبا سيعرف كيف
يترصف مع هذه التقلبات ،اما اذا كان
متزعزع الثقة وال يستقر يف ذهنه مبدأ
او عقيدة ،فإنه سيتلون تبع ًا للظرف
وه��ذا التلون ال يعطي لالنسان تلك
الشخصية املهمة التي يمكن ان تستفيد
من هذه النعم يف الدنيا ،وبالعكس قد

يورد االنسان نفسه املهالك من حيث
ال يدري.
ول��ذا ذكرنا يف ما سبق ه��ذه النكات
الثالث التي بينها االمام (عليه السالم)
ال َطا َق َة يِل بِ َ
اجل ْه ِد َ ،و َ
إذ قال (أل َّل ُه َّم َ
ال
ال ِءَ ،و َ
َصبرْ َ يِل َعلىَ ال َب َ
ال ُق َّو َة يِل َعلىَ ا ْل َف ْق ِر)
هذه هي االم��ور الثالثة التي صدَّ رها
االمام (عليه السالم) ونلفت النظر اىل
عمق الصحيفة السجادية ،فمن املمكن
لالنسان أن يراجع هذا الدعاء بني فرتة
واخرى حتى يبقى دائام عىل تواصل مع
االمام السجاد (صلوات اهلل وسالمه
عليه) فبعد ان بينَّ االمام عليه السالم
ان هذه االمور الثالثة قالَ ( :ف َ
ال تحَ ْ ُظ ْر
َعليََّ ِرزْ ِقيَ ،و َ
ال َت ِك ْلنِ ْي إلىَ َخ ْل ِق َك َب ْل
اجتِيَ ،و َت َّ
ول ِك َفا َيتِيَ ،وان ُْظ ْر يََّ
إل
َت َف َّر ْد بِ َح َ
َوان ُْظ ْر يِل فيِ جمَ ِ ْي ِع ُأ ُمو ِري).
نقف عند هذه الفقرات بقدر ما يسع
فيه الوقت والطاقة ،بعد ان بينّ (عليه
ال��س�لام) ه��ذه االم���ور الثالثة التي
تقدمت ،ق��ال :فال حتظر ع� َّ
لي رزق��ي،
واحلظر هو املنع ،وهذا مصطلح دارج
نستعمله حتى يف حياتنا اليومية  ،فهذا
امر حمظور أي امر ممنوع ،فاإلمام زين
العابدين سالم اهلل عليه يطلب من اهلل
تعاىل بقوله ( َف َ
ال تحَ ْ ُظ ْر َعليََّ ِرزْ ِقي) أي ال

صدى الجمعة
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متنعني من الرزق.
واق��ع � ًا اهلل ت��ع��اىل ه��و م��ص��در الرمحة
وم��ص��در اخل�ير وم��ص��در ال���رزق ويف
بعض احل��االت نحن نخطئ بالتوجه
اىل طريق الرزق وقد نتصور -جلهالة
منا -ان ال���رزق ه��و امل��ال وه��ذا امر
خاطئ فطريق حتصيل املال هو الذي
له عالقة بالرزق ،وممكن لالنسان أن
تتوفر له الفرصة لريى املال امامه وهو
ليس له وبإمكانه ان يمد يده اليه لكن
هل هذا هو رزقه؟ اجلواب كال ،إن هذا
عبارة عن مال مرسوق ،وقد ينتفع به
من مأكل وملبس ،لكن ليس هذا هو
الرزق الذي كتب له ،اهلل ال يكتب رزقا
من حرام ،ولذلك ينبغي للذي يتصدى
ملسؤولية معينة ان يكون امينا عىل املال،
وهذا ال يعني ان هذا املال له ،وانام هذا
املال هو مؤمتن عليه ،وليس رزقا من
اهلل له ،فاهلل تعاىل رزق��ك هذه الصفة
ان تكون امين ًا عىل مال اآلخر ،لكن ان
متد يدك اىل املال فانت سارق وجتاوزت
عىل اموال الغري.
يقول االمام السجاد (عليه السالم):
( َف َ
ال تحَ ْ ُظ ْر َعليََّ ِرزْ ِق��ي) ،أي ال متنعني
م��ن ال���رزق ال��ذي كتبته يل  ،ف�ما هي
موانع الرزق هذه؟ ،طبع ًا هناك مسألة
اخالقية يذكرها علامء االخالق مفادها
أن بعض االرزاق جتري عىل االنسان
وبعض االرزاق حتتاج اىل سعي منه
لكن املسألة تكمن يف ،هل هناك اعامل
توجب منع الرزق او ال؟ قطع ًا توجد،
فعندما متطر السامء يدخل االنسان
حتت سقف فال يسقط املطر عليه ،ألنه
جعل حاجب ًا بينه وب�ين املطر ،وهذه
قضية مألوفة لدى االنسان ممدوحة،
لكن اريد ان اقارن ملاذا ال ينزل املطر؟
املطر موجود  ،لكن انت احتجبت عن
املطر هبذا السقف احلاجب ،واالرزاق
النازلة من اهلل سبحانه وتعاىل ايضا هلا
جمموعة من احلجب  -والعياذ باهلل-

االن��س��ان  -والعياذ ب��اهلل -قد يعمل
بعض االع�مال فتحجب عنه االرزاق
ولعل االنسان اذا تعود واشتهى واحب
الرزق احلرام ،يمنع من الرزق احلالل ،
واحلالل فيه الربكة واحلرام فيه املهلكة
 ،واذا عىص اهلل تعاىل يمنع من الرمحة
االهلية ،بعض الناس مثال قد تنطيل
عليه النكتة يف مسألة الرزق ،حيث يرى
نفسه اذا عىص ربه توسع رزقه ،نحن
نسمع من بعض الناس الذين ال عقل
هلم يقولون :اذا عصيت توسع رزقي،
ويقول اذا ابتعدت عن اهلل تعاىل سيتوفر
ع َّ
يل مال كثري ،املسألة ليست كذلك ،
فقد حيصل االنسان عىل مال لكن هذا
امل��ال ليس رزق��ه فقد ج��اءه من اوجه
حمرمة ،فض ً
ال عن الشبهات ،اهلل تعاىل ال
يضن  ،أي :ال يبخل بك عن رزقه  ،انام
خلقنا اهلل يف هذه الدنيا وال يزال يربينا
منذ النشأة االوىل اىل النشأة االخرى
وال يرتكنا ،كام أن االرزاق أن��واع كام
هو معلوم كالصحة رزق والسمعة
وكثرة االخوان  ،فال حيسب االنسان أن
الرزق لقيامت يقوي هبا صلبه.
املشكلة أن االنسان الذي يتعود عىل
االم��ور امل��ادي��ة يأنس هبا وحي��اول ان
يستزيد منها وال يقتنع ،والذي يتعود
عىل االمور املعنوية يأنس هبا اضعاف
م��ا ي��أن��س ب��األم��ور امل��ادي��ة ،وحي��اول
ان يستزيد منها ،فلذة املعنويات ال
تعوضها لذة مادية ،لكن املشكلة ان
االنسان يتأثر بام توسوس به النفس،
ثم بعد ذلك ترتاكم اخلربات ويكتشف
انه كان يف جهالة وقد ال يتوفق اىل ان
يراجع نفسه ويصلح ما فسد منها ،إذن
القيمة ليست كذلك.
يكمل االمام السجاد (عليه السالم) يف
مقام املناجاة والدعاء مع اهلل تعاىل قوله:
(وال تكلني اىل خلقك) ونحن ندعو
دائ ًام اللهم ال تكلني اىل نفيس واىل احد
من خلقك اي ال جتعلني اعتمد عىل

احد يف داخ�لي ،كفر النعمة ان يكون
االنسان يف غفلة وان اعتقد ان اهلل فع ً
ال
هو الرزاق ،لكن اذا تأخر رزقي احاول
ان اتوجه اىل فالن الن فالنا متمول،
فاعتقد يف هذا العمل قد احصل من
عنده عىل يشء فتكون حالة من امليول.
الفلسفة يف تأخر استجابة الدعاء تكمن
وراء :العصيان ،الذنب ،اكل احلرام،
اىل اخره ،وهناك بعض الذنوب حتبس
الدعاء كام يف فقرات دعاء كميل ،لكن
الدعاء يف بعض احل��االت يستجاب،
لكن اهلل تبارك وتعاىل وكام يف الرواية
الرشيفة حيب ان يسمع صوت عبده
املؤمن ،القضية حتتاج اىل تأمل ،ان اهلل
تعاىل يريد من العبد ان يدعوه واهلل
قادر عىل كل يشء واهلل ينزل الرزق بال
دعاء ويرزق من عرفه ومن مل يعرفه،
لكن هناك عبادا حيبهم ويريد ان يسمع
دعاءهم ويسمع صوهتم.
عىل االن��س��ان أن يلتفت اىل احلقوق
املكلف هبا ،وأول احلقوق حق اهلل تعاىل،
والنفس تسول له فيصعب ان يلتفت
اىل دقة هذا املطلب ،فقد كان االئمة
االطهار (عليهم السالم) يأنسون يف
الليل بالدعاء اىل اهلل تعاىل ،ألنه سيتيح
هلم اما قراءة القران والدعاء ،والعاقل
منا يرى هذه احلالة هي افضل حالة.
االنسان املؤمن اذا رأيته ذك��رك باهلل
ت��ع��اىل ،االن��س��ان الب��د ان يصرب ،ويف
دعاء االمام السجاد (ال َّل ُه َّم َح ِّب ْب إِ يََّل
ُص ْح َب َة ا ْل ُف َق َر ِاء) باعتبار أن االنسان
الفقري ج��رت عليه االم���ور صعبة،
ونرى معارش االئمة واالنبياء عندهم
الكفاف ،اهلل تعاىل جعل هناك عوامل
للعطاء كام أن هناك عوامل للحجب،
فاالنسان اذا اتقى اهلل يرزقه من حيث
ال حيتسب.
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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 :على الأمّة �أن تلتفت لأن بع�ض االمور �إذا مل تتحقق فيها اال�ستجابة التامة؛
ممكن  -والعياذ باهلل  -تكون بالء ً
عاما
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة
الجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /19ربيع األول1439 /هـ
الموافق 2017/12/8م تحدث قائالً:
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يتعرض له
اخ��ويت اخ���وايت م��ن مجلة م��ا ّ
القرآن الكريم يف بعض السور التي ستمر
علينا كأمم ..هناك بعض املشاكل الفردية..
االن��س��ان يعيص اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل فيها
وجيازى ،وهناك بعض السور التي ُيلحظ
فيها عنوان األ ّمة ،املجتمع ،املجموعة.
وقبل أن أدخل يف بعض اآليات ،أحب أن
أنوه اىل هذه املقدمة املهمة..
ّ
هناك بعض االمور التي اهتم هبا اهلل تبارك
وتعاىل ،اهتامما بالغا؛ يعني ُاعطى هلا أمهية
عظمى ..وهذه االمهية العظمى تتناسب يف
حال خذالن هذا األمر ،يعني اذا مل حيدث
ما أراده اهلل تعاىل  ..اهلل تبارك وتعاىل،
تارة يف الدنيا يرتّب اثر العمل ،وتارة اهلل
خموفة عن احلالة التي
تعاىل يعطينا صورة ّ
ستكون ،بعض املسائل اهلل أراد من اال ّمة..
بام هي أ ّمة ان تلتفت اليها ،ومعنى ذلك انه
ينبه ،وهناك من يدعو،
اذا كان هناك من ّ
وهناك من يشري ،وهناك من ينصح ،وهناك
من يبني ..عىل اال ّمة ان تلتفت ..ألن هذه
االمور اذا مل تتحقق فيها االستجابة التامة؛
ممكن  -والعياذ باهلل  -تكون بالء عام ًا.
8

الحظوا احتدث عن بعض السور يف القرآن
الكريم ..
نحن معارش املسلمني نقدس االنبياء ،ونمر
عىل اعاظم االنبياء يف القرآن الكريم ..مث ً
ال
نمر عىل نوح (عليه السالم) ،الحظوا قصة
ّ
نوح (عليه السالم) فيها اكثر من مدلول
نوح (عليه السالم) نبي كبقية االنبياء ،وكام
ان االنبياء دعوا قومهم ايض ًا نوح (عليه
السالم) دعا قومه.
القرآن الكريم ال يتحدث عن تفاصيل،
لكنه يتحدث عن قضية مل حتصل لعلها
يف بقية االم��م ،حصلت مع ن��وح (عليه
السالم).
اوال  :الذين مل يتبعوا نوحا ،مل يرجعوا اىل
عقلهم ،ويسألوا انفسهم ..بالعكس كانوا
يقولون هؤالء الذين اتبعوك هم أراذلنا
وهم من سفلة القوم  ..أراذلنا ليست هلم
قيمة ،وبالنتيجة التعريض بنوح (عليه
السالم) انه ايض ًا انت ليست لك قيمة.
ثاني ًا  :هؤالء جعلوا اصابعهم يف اذاهنم
استهزا ًء ،وعدم اعطاء نوح جماال ان يتكلم
معهم ،وهذا ترصف ليس فردي ًا من قوم

ن��وح ..القرآن مل يقل هناك واح��د جعل
اصبعه يف اذن��ه (ال) ،وان�ما يقول جيعلون
اصابعهم يف آذاهن���م ..او الذين اهتموا
من تبعه ايض ًا ليس شخص ًا واحدا (ال)،
وان�ما جمموعة ..واصبح ن��وح مع الذين
اتبعوه يف حالة اشبه بحالة الغربة ..يتكلم
ال يسمعون ..ينادي ال يفقهون ..اال إن
نوحا (عليه السالم) يتوصل ان هؤالء
ال يوجد فيهم اال من يكون كافرا أو يلد
فاجر ًا ك ّفار ًا  ..هؤالء حتى يف اصالهبم ال
يوجد فيها خري أصال  ،فدعا عليهم نوح ..
الحظوا أ ّمة ُقضيت متام ًا ،واهلل تعاىل انجى
نوحا (عليه السالم) ومن معه ،حتى ابنه مل
يكن من الناجني ،مل يسمع ومل يصغ ..مع
ان نوحا خيتلف عن االنبياء لبث فيهم الف
سنة اال مخسني عام ًا يدعو ويدعو ..وليس
من املعلوم ان هؤالء كانوا من جيل نوح
فالقرآن الكريم يتحدث عن نوح (عليه
السالم) لبث فيهم هكذا مدة ،يعني ليس
من املعلوم ان ه��ؤالء نفس االشخاص
الذين بقى نوح (عليه السالم) يدعوهم،
وانام قد يكونون جيال تبدّ ل لكن بال فائدة.

صدىالجمعة
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ون
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نجى
أ ّمة خذلت نبيها بالنتيجة ..اهلل تعاىل ّ
البعض وانجاه يف السفينة ،وجاء الطوفان
ينج احد منهم مل��اذا ؟! اال ّم��ة عندما
ومل ُ
ترتاجع عن مسؤوليتها هذا معناه عىل مثل
قوم نوح.
الحظوا القرآن الكريم يف سورة اجلاثية ال
يقول من هذه اال ّمة؟ لكن اليشء الغريب
ان يف هذه اآلية ال يتحدث عن ا ّمة واحدة،
��رى ُك َّل ُأ َّم� ٍ�ة َجاثِ َي ًة ُك ُّل
قال تعاىل َ :
[(و َت َ
ُأ َّم ٍة ُتدْ َعى إِلىَ ِك َتابهِ َ ا ا ْل َي ْو َم تجُ ْ زَ ْو َن َما ُكن ُت ْم
َت ْع َم ُل َ
ون (.])28
الحظوا االنسان اذا جثا الفعل (جثا) جثا
عىل ركبتيه ،عادة املذنب عندما يؤتى به
جيثو عىل ركبتيه ..دليل اخلضوع ..دليل
عىل ان هناك شيئا ينتظره فهو مذنب،
وترى كل ا ّمة جاثية ..حقيقة بالغة يف أداء
هذا املطلب ،وهذا املعنى الذين يبينه القرآن
الكريم ،وهو معنى عجيب وغريب نلتفت
له ..
ُ
ُ
(ك ُّل أ َّم ٍة ُتدْ َعى إِلىَ ِك َتابهِ َ ا ا ْل َي ْو َم تجُ ْ زَ ْو َن َما
ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون).
الحظوا هذه احلالة االوىل ان هناك ا ّمة،
وهناك عمال اشرتكت به هذه االمة فهذه
اال ّمة ستدفع هذا الثمن (ا ْل َي ْو َم تجُ ْ زَ ْو َن َما
ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون).
املشكلة يف ه��ذه النقطة اخ��واين مشكلة
اجل��زاء ،االنسان قد يمدّ يده لرزق غريه
او ملال غريه او حلقّ غريه يأخذه ،ويفعل
األفاعيل ،يف الدنيا ال توجد جزاءات دائ ًام..
ما أكثر ظالمات الدنيا ،لكن اجلزاء وهذا
التعبري ٍ
راق من اآلية الرشيفة قال تعاىل:
(ا ْل َي ْو َم تجُ ْ زَ ْو َن َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون) ،الذي كنتم
تعملونه سابق ًا ك ّنا ّ
نغض الطرف ،ونمهل

معينة ،اهلل تعاىل ال يكافئ يف
االمور ملصالح ّ
االن ،لكن اليوم جتزون بام كنتم تعملون..
طبع ًا اآلي��ة الرشيفة قبلها آي��ات ..ولكن
التفتوا اىل اآلية الرشيفة التي تيل اآلية التي
ذكرناها(:ه َذا ِكتَا ُبنَا َي ِ
نط ُق َع َل ْي ُك ْم بِالحْ َ قِّ إِ َّنا
َ
ُك َّنا َن ْست ِ
َنس ُخ َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون (.))29
هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق ابد ًا ال ينطق
بالباطل ،تعرفون احلق مقابل الباطل..
وهذا الكتاب ينطق عليكم انتم يف مقام
املحاسبة ،ينطق عليكم يعني انتم لستم
اص��ح��اب احل���ق ..احل��ق عليكم ..نحن
اصحاب احلق ،هذا كتابنا ينطق عليكم
باحلق ال مفر وال مهرب وال واسطة وال
جماملة وال يمكن ان االنسان خيرج من
ذلك السلطان اىل سلطان آخر ،هذا كله ال
يمكن.
والحظوا اآلي��ة الرشيفة يف س��ورة (ق) :
( َق َ
ال ال تخَ ْ ت ِ
َص ُموا َلدَ َّي َو َقدْ َقدَّ ْم ُت إِ َل ْي ُك ْم
يد (َ )28ما ُيبدَّ ُل ا ْل َقو ُل َلدَ َّي َو َما أ َناَ
بِا ْل َو ِع ِ
َ
ْ
ال ٍم لِ ْل َعبِ ِ
بِ َظ َّ
يد ( ))29الحظوا ان اخلصام
ال ينفع احدكم يرمي مشكلته عىل االخر
(ه َذا ِكتَا ُبنَا َي ِ
نط ُق َع َل ْي ُك ْم
هنا هذا ال ينفع َ
بِالحْ َ قِّ ) الحظوا اآلي��ات الرشيفة ،سورة
ممكن اذا تتجمع س��ورة مرعبة  ..يوم
االقتصاص ،ويوم االخذ حلق املظلوم من
بزي مظلوم ال يعلم به
الظامل ..كم ظامل ّ
أحد وكم ..وكم  ،لكن عندما تقرأ اآليات
الرشيفة حقيقة تزداد رعب ًا ،والذي يؤمن
البد عليه ان يأيت بعقله ان كان عقله قد
غاب ،يستنزل عقله وجيعله يف رأسه حتى
(ه َذا ِكتَا ُبنَا َي ِ
نط ُق َع َل ْي ُك ْم
يفكر قال تعاىل َ :
بِالحْ َ قِّ إِ َّنا ُك َّنا َن ْست ِ
َنس ُخ َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون
( ،)29وهذا يشء عجيب اضافة اىل شهادة

اهلل تعاىل ،انّا كنا نستنسخ نحن مل نضف
شيئا من عندنا ،وانام كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون ..وأصل االستنساخ هو ان انقل
واكتب..
الح��ظ��وا د ّق���ة التعبري يف ه��ذه اآلي��ات
الرشيفة ..الدنيا فيها اشياء وهنا املوضوع
خيتلف متام ًا ،كتابنا ينطق عليكم ،باحلق
حيكم ،وعملنا انّا كنا نستنسخ ونكتب ما
كنتم تعملون فأين املفر ؟ ال يوجد مفر؟!
اخ���واين ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ك��ت��اب هداية
ينبه وعلينا ان نستفيد ،وأخطر
وحكمةّ ،
ما يف االمر عندما تتعرض بعض املبادئ
اىل تنازل من ا ّمة ،وتتعرض بعض القيم
اىل تنازل من ا ّمة  ،واالمة تتنازل عن هذا
ينبه ..اذا
املبدأ ! هذا خطر ،ال يوجد احد ّ
ينبه اال ّمة
كانت اال ّمة هي التي تتنازل من ّ
ومن الذي ّ
يوضح؟ ال أحد ،فامذا سيكون
اجلزاء؟ اما جزاء الدنيا كام يف نوح والعياذ
باهلل ..او جزاء االخرة وهذا اخطر واشد
واصعب وال حجة لنا وال مهرب وال أي
يشء.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل بمن نلوذ بجواره
وهو سيد الشهداء سبط النبي املصطفى
يمن علينا
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) ان ّ
يعجل بالنرص
وعليكم بكل خ�ير ،وان ّ
املؤزر ألبنائنا وقواتنا عىل اعدائهم ،ويرينا
يف ابنائنا والبلد كل خري ،ويرينا يف اعدائنا
كل ذلة وهوان.
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلامت ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

ُ
أزمة فرد  ...أزمة أمة؟
مع رسعة تصاعد األح��داث ،وتشعبها،
وتعقيداهتا ،إذ أدى هذا كله اىل نوع من
أنواع الضياع أو التشويش عىل الرؤية لدى
اإلنسان ،ومثلام هي املتغريات تؤثر عىل
األشخاص ،وجتعلهم يف حرية من أمرهم
يف خضم هذا الرصاع متالطم األمواج،
وهذا االهتزاز املستمر للثوابت يف وعيه،
فإن موازين املبادئ والقيم قد تتعرض هي
األخرى للتصدع ،ورمى اىل اهلدم.
كتاب هداية وحكمة
القرآن الكريم يف آياته يذكر أحيان ًا بعض
األمور بعينها ،ويركز عليها ،يعطيها أمهية
عظمى  ..فقط ألهنا ذات أمهية استثنائية،
أحيانا بمخاطبة األم��ة أو املجتمع أو
املجموعات أو األف��راد ،وهي أمور أكيد
ّ
وحي��ذر من عواقبها ..بألفاظ
عظيمة،
عديدة لكن بذات املعنى ،والغاية املراد من
هذا التخصيص؛ هو لنأخذ حذرنا ،وننتبه
من غفلتنا اىل شدة العواقب ،ولإلشارة لنا
وارشادنا اىل طريق احلق والصواب ،ألن
أغفاهلا أو عدم االستجابة هلا؛ ستكون له
عواقب وخيمة ..قد ال ختتص بعواقب
أف��رادا أو جمموعة بعينها ب��ل ..تعم عىل
األم��ة يف الدنيا ،فضال عام ستجلبه هذه
الترصفات من عقاب عسري ،وعذاب أليم
 والعياذ باهلل – يف حساب يوم القيامة.الغفلة والعواقب
بمعنى أدق أن��ت أهي��ا اإلن��س��ان ،وأن��ت
أيتها األمة  :انتبهوا من الغفلةّ ..
حكموا

عقولكم فيام تدعوكم إليه آيات القرآن..
فيام ينبهكم اليه ،وحيذركم منه ،فإن عذاب
جهنم لشديد ،ويسوق القرآن الكريم
مثال قصة الطوفان ،وحادثة غرق قوم
ن��وح بظلمهم وطغياهنم ونسياهنم نعم
اهلل تعاىل عليهم ،إال من اتبعه عىل احلق
فقد نجا ،وطبع ًا ليس قوم نوح فقط هم
يشملهم مثل هذا اخلطاب اإلهل��ي ،ألن
القرآن الكريم مل ينزل لقوم بعينهم من
دون اآلخرين ،وال لزمن حمدد من دون
األزمان األخرى ،فاألمة عندما تتخاذل
عن القيام بمسؤوليتها يكون مصريها
الغرق كمثل مصري قوم نوح ،وكيف إهنم
مل يرجعوا اىل عقوهلم ،رغم إن النبي نوحا
ظل يدعو ويدعو أللف سنة إال مخسني
عام ًا ،لكنهم استهزأوا به وبأصحابه ،ثم
وضعوا أصابعهم يف آذاهن��م  ..جتنب ًا عن
سامع احلق ..اهلل تعاىل يعلم ،نحن ال نعلم
أين تكمن مصلحتنا ،الغفلة تؤدي باألمة
اىل املهالك.
الدنيا ليست دار جزاء
نعرف ب��أن حساب األع�م�ال ،وحصاد
خ�يرا ..فخريا ،وإن
ثمرات األفعال؛ إن
ً
رش ًا ..فرشا ،له ميعاد غري معلوم يف مكنون
علم اهلل تعاىل؛ أي سيكون ذلك يف يوم
القيامة ..بدار اآلخرة حتديد ًا ،وليس هنا يف
دار الدنيا ،ألن دار الدنيا دار ابتالء وليست
دار ج��زاء ،وإن كانت بعض األع�مال هلا
أيضا آثار دنيوية ..خري ًا أو ورش ًا.

بقلم :طالب عباس الظاهر

يتصور
لكن املشكلة يف بعض األحيان قد
ّ
بعضنا إن استمرار نعم اهلل تعاىل عليه من
دواعي رضا اهلل عنه ،وقد يقول قائل يف
نفسه  ..لو مل أكن عىل خري ملا رزقني اهلل
تعاىل بكل هذا الرزق؟ وملا أنعم ع ّ
يل هبذا
النعيم؟!
ويغض طرفه عن قبيح ترصفاته ،ومنكر
أعامله ،وهيمل مسؤولياته ملصالح وأطامع
دنيوية زائلة ،ويغفل أو يتغافل عن إنه إنام
يمد يده لرزق غريه ،أو يرسق أو يغتصب
حقوق اآلخرين ،لكن هوى نفسه ..يز ّين
له سوء فعاله ،وترصفاته ،ويصوره له عىل
إهنا خريا ،وذلك ال يغني من احلق شيئا.
خطر تنازل األمة عن مبادئها وقيمها
خطر طبع ًا أن يتنازل األش��خ��اص عن
مبادئهم وقيمهم ،لكن األخطر من هذا-
خيتص هذا بحال أفراد أو
قطع ًا  -حينام ال
ّ
مجاعات فحسب  ..بل تصاب األمة بداء
التخاذل ،وهتتز فيها بعض موازين القيم،
وتتنازل عن بعض مبادئها.
الشك إن عمل األشخاص يمكن تأشريه،
ألنه بارز لألنظار ،وانحدار الثقافة فيهم قد
يكون مرصودا أيضا من ترصفاهتم ،وربام
يمكن معه املعاجلة ،ويمكن أن يتأمل منه
الشفاء عاج ً
ال أم آجال ،كونه أمر ًا منظور ًا،
أما اخلطورة احلقيقية تكمن يف إصابة األمة
ذاهتا بالتخاذل عن مبادئها ،والتنازل عن
قيمها؛ حينئذ من يتصدى لإلصالح؟ ومن
ينقذها من الطوفان؟!.

أحكام الخلل في الوضوء
سؤال العدد

ماحكم من صلى الفجر بعد طلوع الشمس بنية األداء لكونه يعتقد
ان انتهاء الوقت هو قبل صالة الظهر بقليل ؟

سؤال العدد السابق
هل المالك في انتهاء وقت صالة الصبح طلوع الشمس أم وصول نورها إلى االرض؟

الجواب :بطلوع الشمس.

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
منها هذه املسائل ال��واردة يف منهاج
الصاحلني اجلزء االول
مسألة  : 143من تيقن احلدث وشك
يف الطهارة تطهر وكذا لو ظن الطهارة
ظنا غري معترب رشعا  .ولو تيقن الطهارة
وشك يف احل��دث بنى عىل الطهارة ،
وإن ظن احلدث ظنا غري معترب رشعا .
وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأيت
يف املسألة ( . ) 157
مسألة  : 144إذا تيقن احلدث والطهارة
وشك يف املتقدم واملتأخر
تطهر  ،سواء علم تاريخ الطهارة  ،أو
علم تاريخ احلدث  ،أو جهل تارخيهام
مجيعا .
مسألة  : 145إذا شك يف الطهارة بعد
الصالة أو غريها مما يعترب فيه
الطهارة بنى عىل صحة العمل وتطهر ملا
يأيت  ،حتى فيام إذا تقدم منشأ
الشك يف العلم  ،بحيث لو التفت إليه

قبل العمل لشك  ،كام إذا أحدث ثم
غفل ثم صىل ثم شك بعد الصالة يف
التويض حال الغفلة .
مسألة  : 146إذا شك يف الطهارة يف
أثناء الصالة  -مثال  -قطعها
وتطهر  ،واستأنف الصالة .
مسألة  : 147لو تيقن االخالل بغسل
عضو أو مسحه أتى به وبام
بعده  ،مراعيا للرتتيب واملواالة وغريمها
من الرشائط  ،وكذا لو شك يف
االتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل
الفراغ منه  ،وأما لو شك يف ذلك بعد
الفراغ أو شك يف حتقق رشط بعض
األفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل مل
يلتفت  ،وإذا شك يف االتيان باجلزء
األخري فإن كان ذلك مع حتقق الفراغ
العريف  -كام لو شك بعد الدخول يف
عمل آخر كالصالة أو بعد فوات
املواالة  -مل يلتفت  ،وإال أتى به .

مسألة  : 148ما ذكرناه آنفا من لزوم
االعتناء بالشك فيام إذا كان الشك
أثناء الوضوء  ،ال يفرق فيه بني أن يكون
الشك بعد الدخول يف اجلزء
املرتتب أو قبله  ،ولكنه خيتص بغري كثري
الشك  ،وأما هو فال يعتني بشكه
مطلقا .
مسألة  : 149إذا كان مأمورا بالوضوء
من جهة الشك فيه بعد احلدث
إذا نيس شكه وصىل  ،فال إشكال يف
بطالن صالته بحسب الظاهر  ،فتجب
عليه اإلع���ادة إن تذكر يف ال��وق��ت ،
والقضاء إن تذكر بعده .
مسألة  : 150إذا كان متوضئا وتوضأ
للتجديد وصىل  ،ثم تيقن بطالن
أح��د الوضوءين ومل يعلم أهي�ما  ،فال
اشكال يف صحة صالته  ،وال جتب عليه
إعادة الوضوء للصلوات اآلتية أيضا .

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة يشدد على اهمية دور المبلغات الدينيات في المجتمعات

مؤكدا ان دورهن ال يقل أهمية عن دور الطبيبة او المهندسة...
• افتتاح جسر محمد القاسم في الـ 17من الشهر الجاري..

• العراق واالتحاد األوربي ّ
يوقعان اتفاقيتي منحة بمبلغ  60,4مليون يورو لتمويل مشروعين يهدفان إلى إعادة
االستقرار وعودة المدنيين بالمناطق المحررة...

• األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة رعت ميدانيا عمليات المصالحة الوطنية في محافظتي صالح الدين وكركوك
من اجل تعزيز األمن االجتماعي والسلم األهلي في عموم مدن العراق...

الشيخ الكربالئي يبحث (ازمة المياه) مع وزير الموارد المائية

َ
بحث الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة مع وزير املوارد املائية (حسن اجلنايب) ازمة املياه
التي تعاين منها حمافظات وسط وجنوب العراق .وقال اجلنايب يف ترصيح صحفي :ان مناسيب املياه بدأت باالرتفاع بنسبة ممتازة,
وسنتمكن من جتاوز االزمة قدر تعلق االمر باملوسم الزراعي الشتوي ،مؤكدا عن وجود جتاوزات كبرية عىل جمرى هنري دجلة
والفرات ،مشريا اىل ان مدراء الري بدأوا بالتعاون مع قادة العمليات بإطالق محالت إلزالة التجاوزات عىل جماري األهنار،
كاشفا عن نيته يف التوجه اىل تركيا لبلورة حلول االزمة مع اجلارة تركيا ,عىل حد قوله.
ودعا وزير املوارد املائية املواطنني اىل عدم االرساف ،وعدم التجاوز عىل احلصص املائية ،معتربا ذلك جتاوزا عىل حقوق االخرين.

باالرقام
115
30

مليار دوالر ُمنحة إلعادة إعمار
المدن العراقية المح ّررة تعمل
الواليات المتحدة االمريكية
والمجتمع الدولي لتأمينها...

مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين
العراق وتركيا سنويًا...

باالرقام

باألرقام
18

مذكرة تفاهم توقع رسميا بين العراق والسعودية
خاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات...

150

سلة غذائية توزعها ممثلية لواء علي األكبر في
بابل على عوائل شهداء األجهزة األمنية وشهداء
وجرحى الحشد الشعبي ..

100
5

دولة عربية وأجنبية شاركت نقابة الصحفيين
العراقيين في أكبر تجمع صحفي دولي احتفاء
بعيد النصر العراقي...

آالف عائلة نازحة تعود إلى مناطقها المحررة من داعش
االرهابي وإعادة تجهيز الكهرباء الى ( )227قرية في كركوك..

المرجع الديني االعلى السيد السيستاني يستنكر قرار
الواليات المتحدة االمريكية بشأن القدس

0000

علماء األزهر :على البلدان اإلسالمية أن تبعث طلبتها
الى العراق ليتعلموا من هم آل البيت (عليهم السالم)
زار وفدٌ من علامء األزهر يف مرص مرقد اإلمامني العسكريني (عليهام السالم)
ٍ
مبادرة لنرش مبادئ السالم والوئام والتربك باملرقد املقدس ،ضمن برناجمه
يف
لزيارة املراقد املقدسة والشخصيات الدينية املؤثرة وعقد املؤمترات الثقافية
والدينية .وقال رئيس الوفد العالمة (عبد الويل نرص اجلعفري) :ان ما
رأيناه يف العراق من الكرم و اجلود والسخاء من العراقيني يف سبيل خدمة
زوار أهل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يفرح القلب ،لذا جيب عىل
البالد اإلسالمية أن ترسل بعثات من طالهبا اىل العراق ليتعلموا من هم آل
هي منزلة العلامء،
البيت عليهم السالم وليتعلموا كيف تكون خدمتهم وما َ
فأن العراقيني هم الذين عرفوا قيمة آل البيت عليهم السالم وأعطوهم من
احلقوق ما اوجبه اهلل سبحانه وتعاىل عىل املسلمني يف قوله تعاىل ( ُق ْل ال
َأ ْسأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّال املو ّدة فيِ ا ْل ُق ْربى) ،مشريا اىل ان األيادي التي امتدت
بفعلتها الشنيعة لتفجري مرقد اإلمامني العسكريني عليهام السالم ،جرحت
شعور املسلمني عامة وآذت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ولكن
بفضل جهود أهل العراق واملرجعية الدينية العليا يف العراق فإن البلد يشهد
انتقاله أمنية مهمة.

استنكر املرجع الديني االعىل اية اهلل العظمى السيد عيل
احلسيني السيستاين قرار الواليات املتحدة االعرتاف
بمدينة القدس عاصمة للكيان االرسائييل وقال مسؤول
يف مكتب السيد السيستاين  :ان ه��ذا ال��ق��رار مدان
ومستنكر ،وقد اساء اىل مشاعر مئات املاليني من العرب
واملسلمني ،ولكنه لن يغري من حقيقة ان القدس ارض
حمتلة جيب ان تعود اىل سيادة اصحاهبا الفلسطينيني
مهام طال الزمن ،وال بد ان تتضافر جهود االمة وتتحد
كلمتها يف هذا السبيل واهلل ويل التوفيق.

الحشد الشعبي يطهر مناطق صحراوية شاسعة بين االنبار وصالح الدين
طهرت قوات احلشد الشعبي والعشائري والقوات االمنية من قيادة عمليات اجلزيرة والفرقة السابعة مناطق شامل قضاء راوه
وشامل قضاء حديثة غريب االنبار وصوال اىل مناطق جنوب حمافظة صالح الدين وقضاء احلرض بمحافظة نينوى بالكامل دون
وجود اي خاليا نائمة لداعش بعد هروهبم باجتاه االرايض السورية ..أكد ذلك القيادي يف حشد حمافظة االنبار (قطري السمرمد
) ،مضيفا أن وحدة معاجلة املتفجرات ابطلت مفعول العديد من العبوات الناسفة والطرق املفخخة دون وقوع اي اصابات يف
صفوف القوات االمنية والقوات الساندة هلا..موضحا أن االيام القليلة املقبلة ستشهد تطهري بقية املناطق الصحراوية ومن حماور
خمتلفة.

قالوا:

قالوا:

•(حيدر العبادي) رئيس ال��وزراء :العالم كان يظن
ّ
أن العراق لن يعود بعد عام  ،٢٠١٤لكننا حررنا
أرضنا وانتصرنا وهذا لم يحصل صدفة وإنما بصدق
العطاء وبالتضحيات الغالية وإن هذه االمة ال تنهض
إال بالتضحيات الغالية وبالعطاء والعلم والمعرفة..

•(حيدر الزاملي) وزير العدل :الفترة المقبلة ستشهد رفع
وتيرة العمل في الوزارة ،وتعزيز أواصر العمل مع دوائر
ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز جوانب العمل فيما بينها
مهنيا وخدميا باعتبارها من المهام الرئيسية لعملها...

•(عبد اهلل البقالي) نقيب الصحفيين المغاربة:
إن العراق سجل ِسفرا خالدا من الشهداء الصحفيين الذين
طالتهم ايادي الغدر من قبل االره��اب وكانوا في مقدمة
المواجهة من أجل نقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام
وكانوا خير من ينقل هذه الصورة..

تقرير

الشاعر المصري أحمد بخيت

مهرجان الصادقين الشعري الرابع تحت عنوان:
«الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق»
يف أجواء الوالدة املباركة للرسول األكرم
(ص) واإلمام جعفر الصادق (ع) ،أقامت
مجعية آل البيت (ع) اخل�يري��ة مهرجان
الصادقني (ع) الشعري الرابع حتت عنوان
«الناس صنفان إما أخ لك يف الدين وإما
نظري لك يف اخللق» .شاركت فيه نخبة
من شعراء العامل ال��ع��ريب ،وه��م :الشيخ
حسن املرصي من لبنان ،واألستاذ أمحد
بخيت من مرص ،واألستاذ حازم التميمي
من ال��ع��راق ،والدكتور املتوكل طه من
فلسطني ،والدكتور اهياب محادة من لبنان،
والدكتور ابراهيم صديقي من اجلزائر.
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حرض املهرجان شخصيات دينية وسياسية
واجتامعية مرموقة هم او من يمثلهم ،
اضافة اىل نواب ووزراء سابقني وحشد من
املهتمني.
و تضمن ف��ع��ال��ي��ات ادب��ي��ة ،وثقافية،
واك��ادي��م��ي��ة ،ودبلوماسية ،وإعالمية،
وقضائية ،وأمنية وعسكرية ،وبلدية،
واجتامعية ،افتتح املهرجان بآيات بينات
من القرآن الكريم ،ثم النشيد الوطني
اللبناين وقوف ًا.
ب��دأ املهرجان بكلمة ممثل سامحة السيد
السيستاين دام ظله يف لبنان ورئيس مجعية

آل البيت (ع) اخل�يري��ة األس��ت��اذ حامد
اخلفاف ،قال فيها:
بعد التهنئة والرتحيب جاء فيها :مل تكن
كرسها أداء املتطرفني
الصورة السيئة التي ّ
ً
ع��ن االس��ل�ام خ��ص��وص �ا يف العقدين
األخريين إال انعكاس ًا لقراءات مغلوطة
حلقيقة الدين وصفائه ،أدت إىل تشويه
صورته ،وحتريف معامله .ويف هذا اإلطار
تقيم مجعية آل البيت (ع) اخلريية مهرجان
ال��ص��ادق�ين (ع) الشعري ال��راب��ع ،حتت
عنوان :الناس صنفان إما أخ لك يف الدين،
وإم��ا نظري لك يف اخللق .يف حماولة منها

لتظهري مكامن النور يف ٍ
دين أراده اهلل دين
إخاء وحمبة وإنسانية ،وأراده املنحرفون
دين فرقة وبغضاء وكراهية.
واض��اف إن هذه العبارة العظيمة ألمري
البالغة والبيان تتحدث عن مفهومني
اساسيني يف الفكر االسالمي ،ومها االخوة
االيامنية ،واملساواة االنسانية ،فنشري إىل
عدة مالحظات:
لقد كتب االمام عيل (ع) عهده إىل مالك
األشرت _حوايل سنة  37هـ_ حيث كانت
مرص حديثة عهد باالسالم ،إذ مل يمر وقت
طويل عىل فتحها ،وال يستبعد أن تكون
أكثرية سكاهنا من األديان األخرى .وقد
قدر بعض املؤرخني عدد املسيحيني فيها
آنذاك حوايل سبعة ماليني انسان .ومن هنا
تكون لضابطة« :االخوة يف الدين ،والنظري
ٍ
معان سامية ،انبثقت من حاجة
يف اخللق»
جمتمعية مرصية آنية متتد حل��دود البرشية
مجعاء زمان ًا ومكان ًا.
أخ إن نأت دار به أو تنازحت
بنازح
فام الود منه واالخاء
ِ
يغب
ربك إن َيشهد ،ويرعاك إن ْ
ُي ّ
وتأمن منه مضمرات اجلوانح
وقال آخر:
أخاك أخاك إن من ال أخا له
سالح
كسا ٍع إىل اهليجا بغري
ِ
ب��ح��دود استقرائي املتواضع لنصوص
الرتاث االسالمي فإن اإلمام علي ًا (ع) كان
رائد ًا يف استخدام عبارة «النظري يف اخللق»
للتعبري عن القسم الثاين من تصنيفه لبني
البرش ،وكان مذه ً
ال يف قدرته عىل تظهري
حقيقة نظرة الدين االنسانية لعموم اخللق

تقرير

األستاذ حامد الخفاف

بشكل مكثف من خالل كلمة واحدة هي
«النظري» أي املثيل ،أو الشبيه ،أو املساوي.
كام ورد يف معاجم اللغة.
وهلل در الصايف النجفي :أمحد ،وهو حي ّلق يف
سامء الدائرة الكربى للخلق ،واالنسانية:
يف صالح األنام أبغي صالحي
ِ
أنا ّ
أجزاء
كل يعيش يف
يف انحطاط الورى أحس انحطاطي
وارتقاء االنام فيه ارتقائي
نقصهم يل يعود ،فالناس جنيس
واليهم لدى الكامل انتامئي
ويف إط��ار التالزم بني االخ��وة يف الدين
والنظري يف اخللق ،يمكن االش��ارة إىل أن
املساواة هي اوىل آث��ار االخ��وة ،وإضافة
إىل مفهوم املساواة ،تستبطن عبارة «النظري
يف اخللق» مفهوم احلرية عموم ًا ،واحلرية
الدينية خصوص ًا  .بعد حوايل اثني عرش
مرت
قرن ًا من الزمن ،وبعد خماض عسري ّ
به أمم وشعوب اوروب��ا والعامل ،اطلقت
ال��ث��ورة الفرنسية ع��ام  1789م اع�لان
حقوق االنسان واملواطن ،الذي يعد من
مفاخر الثورة الفرنسية ،وال��ذي نصت
مادته االوىل عىل أنه« :يولد الناس ويظلون

دائ ًام أحرار ًا ومتساوين يف احلقوق»...
ورفعت شعارها الثالثي امللهم الحرار
العامل« :حرية ،مساواة ،إخ��اء» .وهي
نفس املضامني التي طرحتها مقولة
«الناس صنفان إما أخ لك يف الدين وإما
نظري لك يف اخللق» .يقول األديب الكبري
جورج جرداق عن عيل (ع) ،وعبارته
عرفت إمام ًا للدين يويص
األثرية« :هل
َ
والته بمثل هذا القول يف الناس».
ومن هنا فقد أكد سامحة السيد السيستاين
دام ظله يف أكثر من مناسبة عىل رضورة
االلتزام بمبدأ املساواة والعدالة.
فأكد يف رسالته اجلوابية لألمني العام ملنظمة
املؤمتر االسالمي عىل رضورة« :احل��وار
البناء حلل االزم��ات واخلالفات العالقة
عىل أس��اس القسط وال��ع��دل ،واملساواة
ب�ين مجيع اب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن يف احلقوق
والواجبات» ،ويف رده عىل س��ؤال حول
شكل النظام املستقبيل يف العراق قال...« :
واجلميع متفقون عىل رضورة اختاذ مبدأ
العدالة واملساواة بني ابناء هذا البلد.»...
ويف جواب آخر دعا إىل قيام نظام «يعتمد
مبدأ التعددية والعدالة واملساواة .»...ويف
جواب ثالث أكد عىل رضورة التأسيس
لنظام جديد يقر مبدأ العدالة واملساواة بني
مجيع ابناء هذا البلد ،يف جنب مبدأ التعددية
واحرتام الرأي اآلخر.
ثم القى الشعراء قصائد من وحي املناسبة
جسدت مفهوم االخوة واملساواة والقت
بظالهلا ع�لى مناسبة والدة نبي الرمحة
حممد «ص» وحفيده االمام الصادق عليه
السالم.
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العطاء الحسيني

خالل لقائه عشيرة وذوي الشهيد ابي تحسين الصالحي..

يوجه بحفظ مقتنياته في متحف اإلمام الحسين
الشيخ الكربالئي ّ
(عليه السالم) وتوثيق مواقفه البطولية اعالميًا وتاريخيًا
األحرار /حسنين الزكروطي – تصوير /أحمد القريشي

تكريما للشهيد البطل ابو تحسين الصالحي وبطوالته الفذّ ة التي قام بها في مواجهة اعداء
وج َه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد
االنسانية والسالمّ ،
المهدي الكربالئي بتوثيق مقتنيات الشهيد في متحف اإلمام الحسين (عليه السالم) تعبيرا
عن العرفان ورد الجميل لمواقفه البطولية في جناح خاص ،تكتب بجانبها بعض المعلومات
عن الشهيد اضافة الى قصة استشهاده ،ليبقى اسمه على م ّر السنين..
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وترشف وفدُ من ذوي الشهيد السعيد عيل
جياد املكنى بايب حتسني الصاحلي بزيارة
مرقد ايب االحرار (عليه السالم) واللقاء
باملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة يف
دار الضيافة يف الصحن احلسيني الرشيف.
وعرف مسؤول فصيل القناصني يف لواء
ُ
عيل االك�بر (عليه السالم) «اب��و حتسني
ال��ص��احل��ي» ذو ال����ـ( 64ع��ام��ا) ،ال��ذي
استشهد يف قاطع عمليات احلوجية بتاريخ
16

( ،)2017/9/29بصوالته البطولية
ومواقفه الفذة التي امام عصابات داعش
املجرمة بسالحه القناص ال��ذي حصد
اكثر من ( )320داعشيا طيلة تواجده يف
املعارك ،وقد رضبت االمثال برجولته
وشجاعته العراقية ،وك��أن لسان حاله
يقول قبل استشهاده( :اهيموا بقناصتي ما
ُحييت ،فأن أمت ،فال صلحت لذي ٍ
خلة
بعدي) ،واليوم حتققت امنيته من خالل

تعهد امل��ت��ويل ال�شرع��ي بوضع مقتنياته
احلربية( :القناص ،البدلة العسكرية،
الذخرية) يف املتحف احلسيني لتكون جزء ًا
من املقتنيات االثرية االصيلة التي حتتفظ
هبا العتبة املقدسة يف متحفها.
وأش��ار املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
ال��ك��رب�لائ��ي اىل اح��ق��ي��ة ذوي الشهيد
وعشريته بالفخر ،ونحن ايضا يف مرقد

العطاء الحسيني
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االمام احلسني (عليه السالم) نفتخر هبذا
النموذج من البطولة ،ونأمل من االخوة
يف وسائل االع�لام وامل��ؤرخ�ين وكاتبي
التاريخ ان يوثقوا مثل هذه البطولة ،كام انه
يف معركة االمام احلسني ( عليه السالم)
ومعارك املسلمني قاطبة (معارك احلق ضدّ
الباطل) ،بني من يريد احلفاظ عىل الرشائع
الساموية وقوى الرش التي تريد القضاء
عليها ،حيث ان تلك املعارك كان فيها
ابطال وكانت هناك ص��والت يف القتال
والشجاعة والتي سطروا فيها مواقف
خالدة ،وقد خلدهم التأريخ الذي كتب
عنهم وعن بطوالهتم ّ
الن وظيفته تتمثل
يف ختليد ملن هلم مواقف بطولية ومتميزة
عن البقية ،فتارة هناك موقف وتارة هناك
دور قتايل جيسد يف ارض املعركة ،والبد ان
نأخذ احلذر من تزييف التاريخ يف املستقبل
هل��ذه امل��ع��رك��ة ،ل��ذا ن��ؤك��د ع�لى رضورة
جتسيد ه���ذه ال��ص��والت وال��ب��ط��والت
الفذة ملقاتلينا االبطال من خالل وسائل
االع�لام وايضا كتاب التاريخ ومراكز
الدراسات والبحوث ،من اجل ان تستفيد
منها اجيالنا القادمة من خالل معرفتهم
بالشخصيات البطولية التي وقفت ضد
احلركات االرهابية التي جاءت لتخريب
البلد واملقدسات.
واضاف الكربالئي :نحن بحمد اهلل عىل
االب��واب النهائية لتحقيق النرص الكامل
من هذه املعركة ضد القوى التكفريية،
الشك ان هذا النرص امل��ؤزر الذي حتقق
خالل فرتة قتال قرابة اربع سنوات ،انام
كان بفضل التضحيات وفتوى سامحة
السيد عيل السيستاين (دام ظله الوارف)،
وايضا هذه الدماء الزكية هلؤالء الرجال
جسدوا بطوالت متميزة،
الشجعان الذين ّ
ومل يصبهم الكلل وامللل او التخاذل ابدا،
فتميزت من ه��ذه امل��ع��ارك جمموعة من
املقاتلني منهم الشهيد املقاتل البطل ابو
حتسني الصاحلي بام عرف عنه من الشجاعة
واالقدام والقدرة القتالية املتميزة بحيث
قتل من الدواعش اكثر من ( ،)300وهذا

ليس باألمر السهل فليست هناك ظروف
هلدف بسيط امامك لتقتل هذا العدد ،بل
هناك ظروف وتضاريس معقدة اضافة اىل
القدرة القتالية للقوى التكفريية ،ما حيتاج
اىل فكر وقدرة قتالية اضافة اىل مميزات منها
القدرة عىل االخرتاق واالختباء والدقة يف
التهديف».
وأوىص سامحته بأن يكون هناك ما خيلد
اس��م ايب حتسني الصاحلي ،ك��أن يسمى
شارع باسمه او حسينية او منطقة وهو
جزء من التخليد ،فالتخليد االهم هو ما
سيكتبه التاريخ عنه.
فيام حتدث رئيس عشائر البو صالح الشيخ
صباح ف��ارس ب��در الرميض« :ال خيفى
عىل اجلميع السعادة والفخر اللذان ينتابا
عشرية البو صالح بلقائها بممثل املرجعية
الدينية العليا واالخ��وة االفاضل اضافة
اىل املبادرة اجلميلة التي قامت هبا العتبة
احلسينية املقدسة لتخليد مقتنيات الشهيد
البطل ايب حتسني الصاحلي يف املتحف
احلسيني بعد استشهاده».
ابو حتسني رمز ًا للتضحيات ...ووسام ًا
للفخر
واض����اف «ل��ع��ل هناك
ال����ك����ث��ي�ر م��ن
امل����واق����ف
ا جلميلة

واحلزينة التي عاشها الشهيد يف حياته
وهو بجانب ابناء عشريته ،اىل ان جاءت
الفتوى املباركة التي كانت االهم واالمجل
له للوقوف امام العصابات املرتزقة التي
تريد تدمري البلد واملقدسات ،فظل يقاتل
ِ
اخوته دون التفكري بام قد حيول
اىل جانب
بعائلته ،فكان مهه الوحيد هو مواجهة
الدواعش بكل ما يملك من قوة وذخرية
اىل ان نال الشهادة (رمحه اهلل)» ،منوها
ِ
وعائلته بالفخر
عن «شعور ابناء العشرية
تغلب عىل طابع احلزن لفقيدهم،
الذي
َ
ال��ذي اصبح رم��زا حق هلم الفخر فيه،
ووسام ًا يتزينو به بني العشائر».
أما حسني عيل جياد نجل الشهيد فقال:
«حرصنا عىل احلضور لتسليم مقتنيات
وال��دي الشهيد ايب حتسني الصاحلي اىل
متحف اإلم��ام احلسني (عليه السالم)،
وباحلقيقة هناك سعادة غامرة لعشرية
البو صالح جتعلهم فخورين بني العشائر،
فاجلهود الكبرية التي قدمها والدي خلدمة
الوطن العزيز قد حصدَ نا نتائجها من
خالل نيله الشهادة اوال ،وتوثيق مقتنياته
العسكرية يف املتحف ثانيا».

17

العطاء الحسيني

بهدف التأكيد على الدور الرسالي للمرأة المسلمة
َ
اقامة مؤتمر نسوي تناقش هموم المرأة وتبحث في رقيها العلمي
كربالء تشهد
حينما يتعاضد العلم والدين والمعرفة تزدهر
االمم وترتفع الهمم وتنير دروب االمل بصناعة
جيل يزيح عن وجه الحقيقة غبار المترصدين..
هكذا نشرت «كربالء نورًا أضاء الخافقين فتجلى
الجمال بحمل مسؤولية تردد صداها بنداء:
بنفسك خيرا)».
(أوصيك يا أخية
ِ
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العطاء الحسيني
انعقد املؤمتر العلمي النسوي الدويل برعاية
العتبتني املقدستني وبأرشاف مؤسسة وارث
االنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة
احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
باالشرتاك مع قسم الشؤون الفكرية للعتبة
ِ
(أوصيك يا
العباسية املقدسة حتت شعار:
ِ
بنفسك خريا) وحتت عنوان( :كربالء
أخية
ّ
وثنائية اجلامل واملسؤولية).
حيث استمر املؤمتر يومني متضمنا جلسات
علمية صباحية ومسائية ختللها مناقشة
البحوث املشاركة من دول عدة منها لبنان
والبحرين واجلزائر ،واي��ران ،وقد زارت
ال��وف��ود املشاركة مدينة سيد االوص��ي��اء
والتقت املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة.

19
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وفر فرصة ثمينة للتعرف
وكان املؤمتر قد ّ
عىل اهتاممات امل��رأة املسلمة وما يشغلها
من مهوم وقضايا متس واقعها املعاش ،كام
انه اعطى فسحة لالرتقاء بالوعي الثقايف
وامل��ع��ريف ،خصوصا م��ا يتعلق بالنهضة
احلسينية املقدسة واالط�ل�اع ع�لى نتاج
االدي��ب��ات واالس��ت�ماع اىل االط��روح��ات
املقدمة.
يف البدء تطرقت االس��ت��اذة زه��راء السامل
ممثل ًة عن القسم النسوي يف مؤسسة وارث
االنبياء فرع قم املقدسة اىل احلديث عن
التحضريات التي سبقت املؤمتر قائل ًة:
«بالتخطيط مع العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني وبالتنسيق مع املكتبة النسوية
يف العتبة العباسية املقدسة؛ بارشنا بأعامل
املؤمتر» ،مشرية اىل ان «الفكرة من اقامة

امل��ؤمت��ر ،ج��اءت نتيجة ان امل��رأة املسلمة
اخ��ذت عىل عاتقها النهضة التي تدعم
املجتمع ،والستعادة طاقتها وحيويتها
ونشاطها العلمي يف سبيل احياء واصالح
املجتمع تأيت هذه املؤمترات لتتيح للمرأة
املسلمة فرصة إظهار ابداعاهتا بقوة القلم
وما يرتمجه ذهنها من علم وفكر ،بحيث
تدخل اىل املجاالت العلمية وتطرح ما يف
ذهنها عىل ارض الواقع لتصل اىل اهلدف
املنشود وهو الكامل املستوحى من ثورة
عاشوراء».
واوضحت ان «اهلل سبحانه وتعاىل له صفة
اجلامل واجلالل حيث خلق االنسان بأحسن
جتلي ًا لذلك اجلامل ومل جيعل
تقويم وجعله ّ
هذا اجلامل سدى بل اعطاه املسؤولية مذ قال
اع ٌل فيِ َ
{ ..إِنيِّ َج ِ
األ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة ( ..البقرة
 ،})30 /وعندما منح امل��رأة صفة اجلامل
فسوف جتسد بالتأكيد اية اجلامل واجلالل
االهلي بأخالقها ومجاهلا امل��ادي واملعنوي
وتربيتها لنفسها أوال وللعائلة وم��ن ثم
تكون مؤثرة يف املجتمع ،وها هي حترض اىل
ميادين العلم من عدة دول اسالمية».
وحت��دث��ت الباحثة خدجية حممد ع�لي من
مملكة البحرين عن رضورة مشاركة املرأة
يف امليادين العلمية قائلة« :اصبحت املرأة
املسلمة متتلك الوعي وت��راع��ي رضورة
املشاركة يف اقامة املؤمترات العلمية واملؤثرة
يف املجتمع ،حتى اصبحت تشعر برضورة
تكثيف امللتقيات التي تناقش وتطرح
طموحات امل��رأة املسلمة وه��ذه النخب
ق��ادرة يف ان تضفي علام نافعا تستنري به
االجيال القادمة خصوصا واهن��ا تواجه
هجمة رشسة تعكر صفو االرسة بشكل
عام واملرأة بشكل خاص».
وت��ن��اول��ت الباحثة يف بحثها« :جتليات
العقيدة يف كلامت الركب احلسيني) ،اصول
الدين اخلمسة وترمجت هذه االصول عمليا
من خالل كلامت ومواقف الركب احلسيني
وكيفية التعرف عىل هذه التجليات بام يعيننا
عىل ان نسلك سلوك ًا اجيابي ًا مرضي ًا هلل تعاىل
ونشحن انفسنا من خ�لال ه��ذه املعرفة
الواعية للعقائد اخلالدة».
واعربت االستاذة سمرية قصايب من دولة
اجلزائر رئيس القسم النسوي يف مؤسسة

وارث االنبياء ف��رع ق��م املقدسة خالل
حديثها عن فخرها ملا تقدمه املرأة من نتاج
علمي يف هذا املؤمتر الذي هيتم بواقع النساء
ويشجعهن عىل االصالح والتغيري لتصبح
قادرة عىل محل الرسالة الساموية التي محلها
االمام احلسني (عليه السالم) وشاركته فيها
اخته احل��وراء زينب (عليها السالم) فمن
مسؤوليتنا ان هنيئ للمرأة أرضية كي تصبح
قادرة عىل ان تصل بأمان اىل املستوى املنشود
وان ال نبقي البحث العلمي والتحقيق عىل
مستوى اجلامعات وامل��دارس واحل��وزات
وان�ما االن الساحة بحاجة اىل وج��ود فئة
الشباب وبالتحديد املرأة الشابة».
وكانت الدكتورة عهود عبد الواحد العكييل
استاذة يف كلية الرتبية اب��ن رش��د جامعة
بغداد ،قد بينت ان «مثل هذه املؤمترات
مهمة جدا إلبراز دور املرأة الباحثة االن،
يف تظاهرات تؤكد عىل ان املرأة العربية و ال
سيام املرأة العراقية هي امرأة معطاء قادرة
عىل حتسني االداء وق��ادرة عىل ان تواكب
تطورات املجتمع وكذلك قادرة عىل التغيري
وفق املنهج الزينبي».
وكانت للدكتورة ابتسام عبد الكريم املدين
من كلية الرتبية االساسية جامعة الكوفة
قدمت حمارضة
بصمة مهمة يف املؤمتر حيث
ْ
يف اجللسة االفتتاحية تابعت فيها قضية
االخالق ومهارة ايصاهلا للمجتمع هبدف
االصالح» ،وقد شاركت يف املؤمتر بالبحث
املوسوم بعنوان« :االمتدادات القرآنية يف
خطبة السيدة زينب (عليها السالم)».
وقدمت الدكتورة ابتسام سعدون النوري
من اجلامعة املستنرصية بحثها املوسوم:
«الدور االجتامعي للمرأة يف تصوير القضية
احلسينية لدى االجيال  -الزيارة االربعينية
انموذجا» ،حيث توصلت اىل ان دور املرأة
يف هذه الزيارة من قبل اجليل الفتي يشمل
هذا السلوك كدروس غري مبارشة» مشرية
اىل ان «املؤمتر كان برشة خري تدل عىل تقدم
املرأة املسلمة».
كام قدمت الدكتورة سلوى عبد الساتر من
كلية العلوم االسالمية واالنسانية اجلامعة
اللبنانية بحثا بعنوان« :النهضة احلسينية
وأثرها عىل املرأة املقاومة يف لبنان».

العطاء الحسيني
عليه السالم

 %20هو ما تبقى على االنتهاء من مشروع مركز اإلمام الحسين
التوحد التابع للعتبة الحسينية
المتخصص بأمراض
ّ
ّ
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /صالح السباح

عندما نريد المقارنة بين الطفل العراقي وغيره
من اطفال العالم فهناك فارق كبير بينهما قد ال
يمكن حصره في تقريرنا هذا لكثرة االسباب والعلل
المجتمعية واالقتصادية وقبلهما السياسية،
وحينما نتابع دول الغرب على حد سواء وكذلك دول
شرق اسيا ازاء اهتمامهم باألطفال ،سنجد الكثير
من المعاني التربوية والتنموية وكذلك الوطنية
ينمو ليها الطفل هنالك..
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فبينام نشاهد اإلمه���ال ال��واض��ح ال��ذي
يتعرض له األطفال يف العراق وعدم
ّ
الشعور باملسؤولية اجتاههم ،كانت العتبة
احلسينية املقدسة سباق ًة يف جوانب عديدة
هتم عامل الطفولة ،بدء ًا من الثقافة وتعليم
العقائد والتفقه وتعلم القرآن الكريم
اىل الصحة واالع�لام والرعاية اخلاصة
ل��ذوي االحتياجات اخلاصة واطفال
التوحد ،حيث تواصل االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة وبإرشاف مبارش
من قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع هلا
بالعمل ألنشاء البنى التحتية يف املجاالت
اخلدمية املختلفة ،ومنها ما خيص اجلانب
الصحي حيث ،تسعى وبجهود استثنائية
إلن��ج��از م�شروع مركز االم���ام احلسني
«عليه السالم» ملعاجلة امراض التوحد.
وجاء املرشوع بغية االهتامم هبذه الرشحية
م��ن االط��ف��ال وت��ق��دي��م ي��د ال��ع��ون هلم
واالعتناء هبم ..وعن تفاصيل اكثر ختص
امل�شروع حتدث مدير امل�شروع املهندس
«كريم ع��واد حممد» قائال :ان «مرشوع
مركز االمام احلسني «عليه السالم» ملعاجلة
امراض التوحد التابع لقسم
املشاريع االسرتاتيجية
يف العتبة احلسينية
املقدسة يتكون من
ثالثة ٍ
مبان (املبنى
االداري ،املبنى
الرئيس ،اجلزء
امل��خ��روط��ي
يف االم�����ام
وال����������ذي

العطاء الحسيني

يتكون من ثالثة طوابق االول خاص
باستقبال اولياء ام��ور امل��رىض املصابني
بالتوحد ،والطابق الثاين خاص بالطعام
وال��ث��ال��ث خ���اص ب��ع��رض امل��واه��ب)
وان البناية الرئيسية تتألف من ثامنية
ط��واب��ق اض��اف��ة اىل ال�س�رداب وحسب
الوظائف املقررة له بوقوف العجالت
اضافة اىل احتوائه عىل خ��زان��ات املياه
ّ
واملضخات واالعامل امليكانيكية اضافة
اىل املصاعد املستخدمة من ال�سرداب
اىل الطوابق العليا ،وتضم هذه البناية
املختربات اضافة اىل غرف معاجلة النطق
واملعالج الفيزيائي ،واىل صفوف خاصة
باملتوحدين».
وت��اب��ع حممد «يف اح��دى طوابقه
ساحة لعرض مواهب وساحة
خاصة ب��األل��ع��اب ،وتبلغ

مساحة الساحة الواحدة ما يقارب 50
مرتا يف  15م�تر ًا ،اضافة اىل ذلك هناك
طابقان خاصان بالسكن حيتويان عىل
جماميع صحية خاصة باملرىض».
واض���اف ان «االل����وان املستخدمة يف
املرشوع حسب متطلبات خرباء التوحد
هي االل��وان الغامقة بعيدا عن االلوان
الفاحتة لتجنب تركيز امل��ري��ض عليها
وتعرضه اىل احلالة النفسية املضاعفة،
اضافة اىل ذلك وبتوجيه من جلنة التوحد
تكون اجل��دران عليها مادة اشبه بالربل
بحيث ان الشخص املصاب بالتوحد
عندما يرضب راسه فيها ال يتعرض اىل
االذى او االصابة بأمل ما ،وبشكل عام
حيتوي املرشوع عىل خدمات تربيد كاملة
وكذلك عىل نظام تدفئة ،وف��ق احدث
التصاميم العاملية».
مبينا« :ان املساحة الكلية للمرشوع تبلغ
( )7680مرتا مربعا ،وتنفذه رشكة ديب
للمقاوالت العامة امل��ح��دودة ب��إرشاف
قسم املشاريع االسرتاتيجية ،وان نسبة
االن��ج��از احل��ال��ي��ة للعمل  ،%79فيام
بلغت الكلفة املالية للمرشوع بلغت
( )10.485.000.000دينار ،واملدة
املقررة لتنفيذه  24شهرا».
املرشوع الواقع عىل طريق (كربالء ـ بغداد)
حيتوي عىل حماسن كبرية منها مساحات
وف��ض��اءات خارجية خت��دم مرىض
التوحد من االطفال كالساحات
اخل�ضراء ومساطب اجللوس
واملمرات واعمدة االنارة
اخلارجية.
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تراث االئمة

اإلمام الحسن (عليه السالم) في رحاب العلم
وكيفية طلبه ُ
ّ
وأسلوب تنميته :
الحث على طلب العلم
والعقل وفي
ّ
اـ « تع ّلموا العلم  ،فإنّكم صغار في القوم  ،وكبارهم غدًا  ،ومن لم
يحفظ منكم فليكتب » .
ـ « ُحسن السؤال نصف العلم » .
وعلمت
لم غيرك  ،فتكون قد أتقنت علمك
َ
ـ « ع ّلم الناس  ،وتع َّلم ِع َ
لم َتعلم » .
ما َ
َطع العلم ُعذر المتع ّلمين ».
٤ـ«ق َ
 ٥ـ « اليقين معاذ السالمة ».
فإن التفكّ ر أبو ّ
وأمه » .
 ٦ـ « أوصيكم بتقوى اهلل وإدامة التفكّ ر ّ ،
كل خير ّ

العفة والحجاب
قال اإلمام الصادق (عليه السالم)«« :النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة
 ،وكفى بها لصاحبها فتنة»»( .من ال يحضره الفقيه ج 4ص 18ح)4970
قلت له :هل
عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل ( عليه السالم ) قال :
ُ
يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال  :ال  ،إال من وراء
الثوب»( .الكافي ج 5ص 525ح)2
وروى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد  ،عن أبيه  ،عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السالم )  ،قال«:
14

قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :من صافح امرأة تحرم عليه
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فقد باء بسخط من اهلل عز وجل  ،ومن التزم امرأة حراما قرن
في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار »( .األمالي
المجلس 66ح 1ص)515
22

تراث االئمة

تفسير القرآن من قبل االمام الباقر (ع)
روى العلماء  :أن عمرو بن عبيد وفد على محمد بن علي
بن الحسين ليمتحنه بالسؤال  ،فقال له  :جعلت فداك ما
معنى قوله عز اسمه  ( :أو لم ير الذين كفروا أن السماوات
واألرض كانتا رتقا ففتقناهما )ما هذا الرتق والفتق ؟ فقال
له أبو جعفر :
كانت السماء رتقا ال تنزل القطر  ،وكانت األرض رتقا ال تخرج
النبات  .فانقطع عمرو ولم يجد اعتراضًا.
ومضى ثم عاد إليه فقال له  :خبرني  -جعلت فداك  -عن
قوله جل ذكره  ( :ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) ،
ما غضب اهلل ؟ فقال أبو جعفر  :غضب اهلل عقابه يا عمرو ،
ومن ظن أن اهلل يغيره شيء فقد كفر .

التوبة الخالصة
قال االمام جعفر الصادق عليه السالم :
إذا تاب العبد توبةً نصوحًا  ،أح ّبه اهلل فستر عليه في الدنيا واآلخرة
 ،فقلت  :كيف يستر عليه ؟ ..قال ُ :ينسي ملكيه ما كتبا عليه
من الذنوب ،و ُيوحي إلى جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه  ،و ُيوحي
إلى بقاع األرض :اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب
الذنوب.
المصدر  :بحار االنوار  .مجلد  .7ص 318
23
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شيء يشهد عليه بشيء من
 ،فيلقى اهلل حين يلقاه وليس
ٌ

14

نطقه العذب كالزالل ارتشافًا

ذكرى معاهدة ال�صلح بني
الإمام احل�سن املجتبى(عليه ال�سالم) ومعاوية

14
كانون االول 2017

ح�������������س������ن امل������ج������ت������ب������ى ت�������ق������� ّب�������ل ث�����ن�����ائ�����ي
�أن��������������ت ري�������ح�������ان�������ة ال��������ر���������س��������ول و�����س����ب����ط
ت���������ه ج�����ل�����اال و���������������س���������������ؤدد ًا واع�����������ت�����������زاز ًا
ك�������� ّف��������ه ال������ب������ح������ر ح����ي����ن ي�����ع�����ط�����ي ول�����ك�����ن
ع������ل������م������ه ال�������غ�������ي�������ث ح�����ي����ن ي������ه������ط������ل وب���ل���ا
ح�����ل�����م�����ه ال��������ط��������ود را��������س�������ي������� ًا م���������س����ت����ق����ر ًا
ن����ط����ق����ه ال��������ع��������ذب ك���������ال���������زالل ارت�����������ش�����اف����� ًا
ج��������اه��������د امل�����������ارق�����ي�����ن وال�����ق�����ا������س�����ط�����ي�����ن�����ا
ّ
�����������������ل م���������ن ق���������د ب���������راه
خ������ل������ق������ة ،م���������ا �أج�
خ�����ل�����ق�����ة ك�����ال�����ن�����������س�����ي�����م ع������ن������د م������ه������ب ال������ـ
ه����������و م�������������وىل ع�������ل�������ى ج������م������ي������ع ال����ب���راي��������ا
���������س��������ي��������د واب�����������������������ن ���������س��������ي��������د وك��������������رمي
24

ال�شهيد ح�سن ال�شريازي
وم�������دي�������ح�������ي ي���������ا ��������س�������ي�������د ًا ذا ال������ع���ل��اء
وح����������ف����������ي����������د خل�������������������امت الأن�����������ب�����������ي�����������اء
ب��������ب��������ت��������ول و���������س��������ي��������د الأو������������ص�����������ي�����������اء
م��������ن ع�����ط�����اي�����ا ال�����ب�����ي�����������ض�����اء وال�����������ص�����ف�����راء
ف������ت������رى م�������ن�������ه خ���������������ض�������رة ال�������������ص������ح������راء
ال ت������ث������ ّن������ي������ه ع�������ا��������ص�������ف�������ات ال���������ه���������واء
ي��������ت��������ل�������� ّق��������اه م������������ن ���������ص��������غ��������ى ،ب�����ه�����ن�����اء
والأوىل ي������ن������ك������ث������ون ح����ي����ن ال��������وف��������اء
يف ج������������م������������ال ،وه����������ي����������ب����������ة ،وب��������ه��������اء
ـ�����ف�����ج�����ر ������ص�����ب�����ح ال�������رب�������ي�������ع ب�������اال��������ش�������ذاء
ق����������ام �أم مل ي������ق������م ،ب������وح������ي ال���������س����م����اء
�أجن���������ب���������ت���������ه �أع��������������اظ��������������م ال��������ك��������رم��������اء
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السماء
يدٌ باركتها
ُ
���اء
ل���������ش����ع����ب����ي ي������ـ������دٌ ب�����ارك�����ت�����ه�����ـ�����ا ال���������س����م����ـ� ْ
ح���������س����ي����ن����ي����ـ����ـ� ٌ
���ة ال ل�����دن�����ي�����ـ�����ا ُت���������ض����ح����ـ����ي
����ة ب����ـ����لْ
َي������ـ������ـ������دٌ داف�������ع�������ـ�������تْ ال ل�����ط�����ائ�����ف�����ـ� ٍ
����وق ال����������������دِّ روع �أَ
َف�����ـ�����ـ�����ف� َ
ال����ق����ل����وب
ع����������ـ����������دوا
ُّ
َ
�����م ال�������������ص������ح������اب� ُ
���ب
ف������ن������ع� َ
�����ة ه������������اين ح����ب����ي� ُ
ه�����م�����ـ�����ا وه�������ب�������ا ال���������������دّ م ������ص�����دق�����ـ�����ا وع����������ادا
�أَت�����ـ�����ـ�����تْ ك������لُّ �أَب�����ن�����ـ�����اءِ ����ش���ع���ب���ي ا����س���ت���ج���اب���ـ���تْ
رج�������ـ�������ـ� ٌ
�����ات َو ْر ٍد
������ال ك���������ـ�
��������رام ك������ب������اق������ـ� ِ
ٌ
���������رمب
ف�����ح�����������ش�����د ال������������ع������������راق ح���������������ش�������دٌ ك�
ٌ
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علي جودة الرفاعي

م�����ق�����دَّ ������س�����ـ�����ـ� ٌ
����داء
����ة زان������ـ������ه������ـ������ا ال�����������ش�����ه�����ـ�����ـ� ُ
������داء
ال���������ع���������راق ي������ك������ـ������ونُ ال�������ف�
لأَج�������ـ�������ـ�������لِ
ِ
ُ
ل�����ك�����ـ� ِّ
������اء
����ل ال����������ع�
ِ
���������راق ُت����������ـ����������راقُ ال�������دِّ م�������ـ� ُ
����اء
ب����ت���������ص����م����ي� ِ
���م وا ٍع �أَت���������ـ���������ى ال�����ك�����ـ�����رم�����ـ� ُ
رج������������������ال ال�������������والي�������������ة ه�����������م �أت��������ق��������ي��������اء
و�أن������ف�������������س������ن������ا ال�������� ّ�����س������ن������ـ� ُ
�����ة الأوف����������ي����������اء
ف�����ـ����� ُك�����ـ� ِّ
�����ف ل����� ّب�����ـ�����وا وج�������ـ�������اءوا
����ل ال������ط������وائ������ـ� ِ
�������س���ت�������ض���ـ���اء
ك������������أَل�����������وانِ �����ش����م����ـ������ ٍ���س ب����ه����ـ����م ُي
ُ
������م ال���������غ���������ي���������ارى �أت����������������������ا ٌه ال�������ع���ل���اء
ي�������ـ�������ل� ٌّ

خاطرة
ٌ
ألم
أمل ٌ ...

(احلروف ذاتها لكنها متبادلة الأدوار)
عندما تقتحم حياتك ظروف �صعبة ،وترتكك امامها ذابال �ضعيفا،
وجترعك الهموم والآالم،
عندما تق�سو عليك احلياة،
ّ
عندما تختفي منها مالمح الفرح ،فتتفاج�أ بحياتك ميل�ؤها احلزن.
عندها ..ال تتوقف،
وتغلق على نف�سك الأبواب،
وترتدي ثياب ال�ســــواد /احلزن .
حتد .
واجه �أ�سباب �أملك بروح ٍ
قل يف مع نف�سك ب�أنك ما زلت قوي ًا.
ال حت�صر زمنك يف حلظة الأمل  ..بل افتحه على �أمل باهلل وا�سع.
انظر �إىل احلياة من خالل نافذة مـلــونـة.
�ستجد �أن هذا الكون وا�ســع ومـبـهــر وجميل.
�ستجد النا�س طيبني وان احلياه رائعة بجميع االلوان.
كل يوم  ..هو �صفحة من لوحة حياتنا ..لوحة حياتك لك �أنت فقط !!
اخرت �أنت �ألوانها وا�ستمتع  ..وال تدع الظروف وبع�ض الأ�شخا�ص ي�ؤ ّثرون عليها.
فيف�سدون تنا�سق الألوان فيها.
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إفتتاح مشروع

دار العلم لإلمام الخوئي قدس سره
شهدت محافظة النجف االش��رف افتتاح دار العلم لالمام الخوئي وتدشين هذا الصرح العلمي
العامر بحلته الجديدة بمتابعة وتوجيهات المرجعية الدینیة العليا المتمثلة بسماحة السيد علي
الحسيني السيستاني (دام ظله) وقد حضر حفل االفتتاح السادة المراجع العظام وممثلوهم كما
حضر المتوليان الشرعيان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين سماحة الشيخ عبد المهدي
الكربالئي وسماحة السيد احمد الصافي
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مرشوع «دار العلم» يف األصل
يذكر إن إن
َ
مدرسة ٌ
ٌ
السيد
أسسها
ُ
دينية ّ
اإلمام الراحل ّ
اخلوئي قدس رسه يف عام  ١٩٧٣بحي
«العامرة »يف النجف األرشف .وقد قام
النظام البائدُ بتهديم هذه املدرسة يف عام
ُ
 ،١9٩٩وهي نوا ُة هذا املرشوع الذي أعيد
تأسيسه عىل أرض مساحتها  ٣٣٢٠م٢
ُ
عىل بعد ٣٠م عن حر ِم أمري املؤمنني اإلمام
عيل بن أيب طالب عليه السالم.
اإلمام
وكانت األرض  ١٦عقار ًا اشرتاها
ُ
الراحل السيد اخلوئي يف حياته.
املرشوع ممّا يأيت:
ويتكون
ُ
ّ
– مدرسة للدراسات احلوزوية ُخ ّصص
هلا  ٤٠قاعة دراسية خمتلفة األحجام.

– مكتبة عامة ت ّتسع إىل مليون ومخسامئة
أل��ف ك��ت��اب يف طابقني م��ع  ٢٤غرفة
للمحققني والباحثني وأق��س��ام خاصة
للنساء واألط��ف��ال وذوي االحتياجات
اخلاصة.
– مصلىّ بمساحة  ٨٥٠م ٢يف الطابق
ٍّ
مصل.
األريض وبسعة ٨٠٠
– قاعتان كبريتان للمؤمترات سعة كل
منها  ٧٠٠شخص.
–  ١٠غرف ضيافة للباحثني واملحققني
وأساتذة احلوزة العلمية الزائرين.
– قسم داخ�لي من  ٣٠٠غرفة لسكن
طالب احلوزة العلمية.
متطور إلنتاج الربامج الدينية
– استوديو
ّ

والعلمية والثقافية.
فلكي.
– مرصد
ّ
– متحف حوزة النجف األرشف العلمية.
– مطبخ مركزي مع صالة طعام َس َع ُتها
 ٤٠٠شخص.
– مصاعد كهربائية عددها  ٩موزعة عىل
خمتلف األقسام ،ومساحات اسرتاحة مع
حدائق داخلية ،وأجهزة تربيد وتكييف
مركزية ،وم��ول��دات كهربائية ،وبدالة
مركزية ،وخدمات إلكرتونية ،وصالة
رياضية.
– ج ّنة العلامء (مقربة خاصة) للمراجع
وال��ع��ل�ماء األع��ل�ام يف ح���وزة النجف
األرشف حرص ًا
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تقرير

مؤسسة نهج البالغة تنظم المؤتمر
العلمي السنوي الثاني بمشارك
اكثر من (  )56باحثا
نظمت مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة للعتبة
الحسينية المقدسة فعاليات مؤتمرها العلمي
السنوي الثاني وتحت شعار (منهج االمام علي عليه
السالم في بناء االنسان وإنسانية الدولة) على قاعة
خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف  ،وبمشاركة
اكثر من (  ) 56باحثا في مختلف االختصاصات ومن
جميع المحافظات العراقية ،وسط حضور شخصيات
دينية واكاديمية واعالمية .
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وقال املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ الكربالئي خ�لال افتتاح
املؤمتر :أتوجه بالتحية والشكر والثناء الوافر
اىل مجيع االخوة الذين سامهوا يف اثراء هذا
املؤمتر بالبحوث املتعلقة يف علوم هنج البالغة
و نسأل اهلل ان جيعلنا وجيعلكم من الذين
ذكرهم االمام ِ
عليه السالم يف معركة اجلمل
حيث ورد يف احلديث (كان معنا رجال بل
ورجال آخرون ما زالوا يف أرحام ُأ ّمهاهتم
بل ويف أصالب آبائهم  ).....رجال علم اهلل
تعاىل منهم صدق النية بأن يكونوا حارضين
بني يد االمام عيل عليه السالم لينهلوا من
علومه ومعارفه ،وبالواقع ان كالم امري
املؤمنني عليه السالم وهذا ما شاهدناه من
خ�لال بحوثكم التي تتصف بالشمولية
والعمق العلمي وال��غ��زارة العلمية وما
شمل من خمتلف املعارف العقدية ،الفقهية،
30
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االجتامعية  ،الرتبوية والسياسية وغري ذلك
من هذه املعارف كان يمثل ذروة الكالم بعد
القرآن الكريم وكالم النبي ( صىل اهلل عليه
واله وسلم )  ،لكن هذه املرتبة من الكالم
مل تنل استحقاقها من االهتامم العناية والنرش
والتعليم وان يأخذ دوره يف املجتمع سوى
كان عىل مستوى بناؤ الفرد او حتى عىل بناء
الدولة واملنهج السيايس» ،معرب ًا عن أمله
«من خالل هذه املؤسسة ومشاركتكم يف
البحوث ان يكون هناك يشء ولو بسيط من
رفع الظالمة عن االمام عيل عليه السالم يف
علوم هنج البالغة».
واض����اف س�ماح��ت��ه «ب��ع��د اط�لاع��ي عىل
عناوين البحوث التي متت مشاركتها يف
املؤمتر وجدنا هناك صفة السعة والشمول
يف العناوين حيث تناولت مجيع االبعاد يف
هنج البالغة ونأمل ان تكون هناك خطوات

متممة يف تفعيل البحث جمتمعيا وان تأخذ
دورها بالنرش وبني افراد املجتمع وتطبيقها
وه���ذه املسائل مهمة يف ج��ان��ب اإلث���راء
الفكري وه��ذه البحوث ك� َ
�ان فيها تناول
ألبواب متعددة لكن نحتاج اىل تفعيلها عىل
مستوى املؤسسة الثقافية واملدارس واملعاهد
والتفات املجتمع اىل ا ّ
مهية هنج البالغة  ،كام
يذكر بعض الباحثني ان هنج البالغة ال يمثل
كل كالم امري املؤمنني علية السالم ويظهر
من العنوان (هن��ج البالغة) قد مجع عىل
اساس ما حيتوي من الفصاحة والبالغة،
وك�ما ذك��ر يف بعض اخلطب هناك مقاطع
اخرى لكالم امري املؤمنني عليه السالم مل
تدون وهذا من مجلة االمور التي نأمل ان
تأخذ العناية واالهتامم والبحث يف املطلوبة
من بقية كالم امري املؤمنني عليه السالم حتى
يو ّثق كام وثقت هذه اخلطب واحلكم يف هنج

تقرير

البالغة .
وتابع قائ ً
ال« :نأمل ان يكون هناك معهد
خي��ت��ص يف ع��ل��وم هن��ج ال��ب�لاغ��ة وتنرش
ويستفيد منها أه��ل االختصاص ضمن
دراسة منظمة ومنهج منظم ويتخرج الكثري
من الطلبة وهم اخذوا من علوم هنج البالغة
باإلضافة اىل دورات للمدرسني واملعلمني
وتعطى بعض الدروس واحلكم يف املدارس
واملعاهد وتلقى اهتامم اجلامعات واملدارس
حتى ولو مخس دقائق يف ال��درس لالثراء
العلمي للطلبة ،ونأمل ان تكون هناك
مشاركة يف املؤمترات القادمة للباحثني من
الطوائف االسالمية والديانات االخرى
لتكون هناك شمولية وتعريف ،مضيفا»

فيام بني مسؤول مؤسسة علوم هنج البالغة
يف العتبة احلسينية املقدسة السيد نبيل
احلسينية :دأب��ت املؤسسة عىل التعريف
بعلوم هنج البالغة وما تكتنزه من علوم
ومعارف عديدة  ،بالنسبة للمؤمتر العلمي
السنوي الثاين منهج االمام عيل عليه السالم
يف بناء االنسان وانسانية الدولة عملنا ان
يكون املؤمتر بام حييط باإلنسان من توجهات
فكرية مغايرة وظهور التطرف الفكري
واالرهاب  ،هنا البد من عملية اعادة بناء
االنسان وهذا حيتاج اىل اجلانب االنساين
يف الدولة وان تكون اجلهة احلاكمة ان تنظر
يف الواقع ليس فقط يف اجلوانب التي تتعلق
يف جانب االدارة والقانون واالنسانية جيب

املعارصة وهذا يتعلق عن اسباب اهلجرة
والبطالة والنفور من الدين االسالمي،
تأثري مواقع التواصل االجتامعي عىل بناء
االرسة  ،حصانة املرأة) و تم تشكيل جلان
وه��ي (جلنة سالمة العقائدية والفكرية،
جلنة السالمة العلمية ،جلنة االس��ت�لام)
ورشحت (  )56بحث ًا» ،مبين ًا ان «اهداف
املؤمتر منهج االم��ام عيل عليه السالم يف
بناء االنسان وإنسانية الدولة هو استلهام
للحلول العملية واملستوحاة م��ن فكر
االمام عيل عليه الالم يف بناء االنسان وجتيل
انسانية املؤسسة احلكومية وتنمية احلركة
العلمية والبحثية وخلق سبل التواصل بني
الباحثني واملفكرين واسهام العتبة احلسينية

هناك باحثني من الديانة املسيحية كتبوا
كثري ًا عن هنج البالغة  ،وندعو مؤسسة هنج
البالغة إىل االهتامم باملخطوطات املوجودة
داخل العراق وخارجه ،وهناك خمطوطات
مل َتر النور ولو جزء منها نامل ان يكون
هناك اهتامم فيها ضمن البحوث واملؤمترات
القادمة ..

مراعاهتا ومجيع هذه اجلوانب وبشكل كبري
جدا يف منهج االمام عيل عليه السالم يف هذه
املالزمة من جهة بناء االنسان.
وأضاف « استقبلت مؤسسة هنج البالغة
( )120بحثا توزعت عىل حماور ( الفقهي،
العقائدي  ،القانوين  ،السيايس  ،االدارة
واالقتصاد ،اللغوي واالديب ،والقضايا

املقدسة ومؤسسة علوم هنج البالغة يف دعم
احلركة العملية وذلك من خالل االضافات
واملعرفة يف حم��اور املؤمتر ورعاية النخب
العلمية والفكرية من خالل هذه املشاركات
البحثية ون�شر فعاليات امل��ؤمت��ر و حتفيز
املؤسسات العلمية ومؤسسات املجتمع
املدين عىل ممارسة دورها يف بناء االنسان .

خطبة أمير المؤمنين (عليه السالم) في عجيب صنعة الكون
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ف(َ ،)2ي َبس ًا(َ )3ج ِ
اخ ِر( )1المْ ُترَ َ ِ
الز ِ
ف َص ْن َعتِ ِهَ ،أ ْن َج َع َل ِم ْن َم ِ
اص ِ
يع َل َطائِ ِ
اك ِم المْ ُ َت َق ِ
َو َك َ
امد ًاُ ،ث َّم َف َط َر()4
اء ا ْل َب ْح ِر َّ
ان ِم ِن ا ْقتِدَ ا ِر َجبرَ وتِ ِهَ ،و َب ِد ِ
ِم ْن ُه َأ ْط َباق ًا(َ ،)5ف َف َت َق َها َس ْب َع َسماَ َوات َب ْعدَ ْارتِت ِ
[و َأ ْر َسى َأ ْرض ًا] يحَ ِْم ُل َها ا ْ
ال ْخضرَ ُ ()9
است َْم َس َك ْت بِ َأ ْم ِر ِه(َ ،)7و َقا َم ْت َعلىَ َحدِّ ِه(َ ،)8
َاق َها(َ ،)6ف ْ
ا ُملث َْع ْن ِج ُر(َ ،)10وا ْل َق ْم َق ُام( )11المْ ُ َس َّخ ُرَ ،قدْ َذ َّل ِ
ال ْم ِر ِهَ ،و َأ ْذ َع َن لهِ َ ْي َبتِ ِهَ ،و َو َق َف الجْ َ ا ِري ِم ْن ُه لخِ َ شْ َيتِ ِهَ ،و َج َبل َج َ
ال ِميدَ َها(َ ،)12و ُن ُش َ
وز()13
اس َيها (َ ،)16و َأ ْلزَ َم َها َق َر َاراتهِ َاَ ،ف َم َض ْت ُرؤُ ُس َها فيِ الهْ َ َو ِاءَ ،و َر َس ْت ُأ ُصولهُ َا فيِ المْ َ ِ
اها يف َم َر ِ
اءَ ،ف َأنهْ َ دَ
ُم ُتونهِ َ ا(َ )14و َأ ْط َو ِاد َها(َ ،)15ف َأ ْر َس َ
اخ َق َو ِ
أش َهقَ ِقالَلهَ َاَ ،و َأ َط َ
اعدَ َها فيِ م ُت ِ
ون َأ ْق َطا ِر َهاَ ،و َم َو ِ
ال َأن َْش َاز َهاَ ،و َج َع َل َها لِ ْ
ِج َبالهَ َا(َ )2ع ْن ُس ُهولهِ َاَ ،و َأ َس َ
اض ِع َأن َْصابهِ َ اَ ،ف ْ
ال ْر ِ
ض ِعماَ د ًا،
يخ بِ ِح ْم ِل َهاَ ،أ ْو َت ُز َ
ول َع ْن َم ِ
َت َعلىَ َح َر َكتِ َها ِمن َأ ْن تمَ ِيدَ بِ َأ ْه ِل َهاَ ،أ ْو َت ِس َ
واض ِع َها.
َو َأ َّر َز َها ِف َيها َأ ْو َتاد ًاَ ،ف َس َكن ْ
َاف َهاَ ،ف َج َع َل َها لخِ َ ْل ِق ِه ِم َهاد ًاَ ،و َب َس َط َها لهَ ُ ْم ِف َراش ًا! َف ْو َق َب ْحر لجُِّ ّي َر ِ
وطو َب ِة َأ ْكن ِ
ان ِم َي ِ
اكد َ
اه َهاَ ،و َأجمْ َ دَ َها َب ْعدَ ُر ُ
ان َم ْن َأ ْم َس َك َها ْبعدَ َم َو َج ِ
َف ُس ْب َح َ
ال
يجَ ْ ِريَ ،و َقائِم َ
اح ا ْل َع َو ِ
اص ُفَ ،وتمَ ْ ُخ ُص ُه ا ْل َغماَ ُم َّ
الذ َوا ِر ُف( ،إِ َّن فيِ ذلِ َك َل ِعبرْ َ ًة لمِ َ ْن يخَ ْ َشى).
الر َي ُ
ال َيسرْ ِ يُ ،ت َك ْر ِك ُر ُه ِّ

ُ
تراثالعلماء
من حياة العالم الرباني
ميثم بن علي بن ميثم البحراني (قدس سره)
يبدو من كتب التأريخ القديم أن اسم البحرين كان يطلق قديما على
مجموعة من المدن والقرى فيما بين البصرة إلى عمان ،ثم تقلص
تدريجيًا حتى اختص بمجموعة جزر بالقرب من الشاطئ الغربي من
الخليج الفارسي ،هي :المنامة  -العاصمة  -والمحرق ،وحترة ،والنبي
صالح ،وأم نسعان ،وج��دة ،ومن قراها المعروفة :البالد ،والخيط،
والدراز ،والدونج ،والدمست ،والمهر ،والماحوز.
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وقد ترجم لعلامء البحرين عدة منهم يف
عدة كتب ورسائل ،منهم الشيخ عيل بن
احلسن البالدي البحراين (م  )1340يف
كتابه (أن��وار البدرين يف علامء البحرين:
 )69 - 62فذكر أن يف (الدونج) و (هلتا
من املاحوز) بقعتني كلتامها مشهورتان
بأهنا بقعة (ابن ميثم البحراين).
ولكن املحقق البحراين (م  )1186ترجم
له يف كتابه (لؤلؤة البحرين)261 - 254 :
فعني أن قرب املرتجم له يف قرية «هلتا» ويف
قرية « الدونج « قرب وعليه يبدو أن أرسة
املرتجم له قد نزحت بعد وفاة اجلد من قرية
الدونج إىل قرية هلتا من ضواحي املاحوز
فإما قبل والدة املرتجم له أو بعدها.
والبحراين هو (كامل الدين ميثم بن عيل بن
ميثم البحراين ( )1299-1238املعروف
32

باسم الشيخ ميثم البحراين كان رجل دين
شيعي اثني عرشي ومؤلف ًا وفيلسوف ًا بارز ًا
يف القرن الثالث عرش يف رشق شبه اجلزيرة
العربية.
كتب البحراين يف املذهب االثني عرشي
مؤكدا عىل اإلرادة احلرة وعصمة األنبياء
واألئمة واإلمامة املعينة لعيل وغيبة اإلمام
الثاين عرش .جنبا إىل جنب مع كامل الدين
بن سعادة البحراين ومجال الدين عيل بن
سليامن البحراين فإن ميثم كان جزء ًا من
مدرسة البحرين يف القرن الثالث عرش
الدينية التي تشدد عىل العقالنية ،ويف
الوقت نفسه تأثر ميثم كثريا بتخصصات
الفلسفة والتصوف .كتب عىل نطاق واسع
عن هذه القضايا ذات الصلة الفلسفية كام
اإلبيستيمولوجيا واألنطولوجيا.

ُ
العلم
شرف ِ

يقول السيد عيل القايض (ق��دس) :اعلم إن من رشف اإلنسان
عىل أبناء جنسه وعىل غريه هـو العلـم وبه صار معل ًِّام للمالئكة،
و استحق السجود له.
ثم ان رشف العلم برشف معلومـه ،فالعلم اإلهلي هو أرشف
العلوم؛ ّ
ألن معلومـه هو أرشف املعلومات ،ونعني بذلك علم
توحيد الذات خاصة ،ودونه يف الرشف علم االسامء و الصفات..
وهو علم رشيف وفيه علم بمناسبة االسامء اإلهلية ألفعاهلا كالشايف
للمريض واملطعم للجائع والسميع للداعي.
--------------رشح دعاء السحر للسيد عيل القايض

متن إيساغوجي
يعرف املنطق بأنّه (وسيلة العقل ،وقد نشأ مع بلوغ العقل
ّ
البرشي درجة النضج والكامل) ،ومن أشهر ما ُص ّنف يف علم
املنطق هو (متن إيساغوجي) الذي ألفه العالمة أثري الدين
األهب��ري السمرقندي ،وقد اهتم به العلامء حتى كثر رشحه
وحواشيه.
ويقول صاحب كشف الظنون (ج /1ص :)206إيساغوجي:
هو لفظ يوناين معناه :الكليات اخلمس أي :اجلنس والنوع
والفصل واخلاصة والعرض العام.
وهو :باب من األبواب التسعة للمنطق.
وص ّنف فيه مجاعة من املتقدمني واملتأخرين ،واملشهور املتداول
يف زماننا هو( :املخترص) املنسوب إىل الفاضل أثري الدين :مفضل
بن عمر األهبري املتوىف يف حدود سنة ( 700للهجرة).
وهو مشتمل عىل :ما جيب استحضاره من املنطق.
وسمي :إيساغوجي جماز ًا من باب:
* إطالق اسم اجلزء وإرادة الكل.
* املظروف عىل الظرف.
* تسمية الكتاب باسم مقدمته.
33
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وأول من أرخ مولده هو الشيخ سليامن بن عبد اهلل املاحوزي
البحراين (م  )1121يف فهرسه (فهرست آل بويه وعلامء
البحرين )69 :ولكنه أرخ وفاته بسنة ( )769وهذا تأريخ
غريب عن ترمجته يف سائر املصادر وعليه يكون عمره مائة وثالثا
وثالثني سنة ،أي يكون من املعمرين ،ولو كان لذكر .اللهم إال
أن يكون من خطأ يف الطبع أو النسخ بوقوع تأخري وتقديم يف
الرتقيم بني العددين بأن يكون األصل ( )679كام جاء ذلك يف
أكثر املصادر.
ويبدو أن أول من أرخ وفاته بذلك الشيخ هباء الدين العاميل
(م  )1030يف (الكشكول  ،389 :3الطبعة احلجرية) باألرقام
كذلك ،بينام نقل ذلك عنه السيد إعجاز حسني اهلندي يف كتابه
(كشف احلجب عن أسامء املؤلفني والكتب )357( :فقال« :
تويف سنة تسع وتسعني وستامئة « باحلروف .فلعله اعتمد نسخة
معتمدة ،أو اطمأن إىل اشتباه السبعني عن التسعني ،بداللة ما تنبه
إليه العالمة الطهراين يف كتابه (طبقات أعالم الشيعة )187 :7
حيث أرخ ابن ميثم فراغه من كتابه (اختيار مصباح السالكني
= الرشح الصغري لنهج البالغة) بسنة  681وال شك أن األوىل
بالتشكيك تأريخ الوفاة ،دون تأرخيه لفراغه من تأليفه لكتابه،
وعليه فال يمكن تصحيح ذلك التأريخ لوفاته إال باحتامل
حتريف السبعني عن التسعني أو تصحيفه عنه .وعليه يكون
عمره ثالثا وستني سنة ،عمرا يكاد يكون طبيعيا ،قال رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) « :ما بني الستني إىل السبعني معرتك
املنايا ...احلديث الرشيف « ومنسجام مع كثرة كتبه ومؤلفاته،
وهبذا يضاف استبعاد آخر لصحة التأريخ السابق ( )679فعليه
يكون عمر املرتجم له ابن ميثم ثالثا وثالثني سنة ،وهذا أيضا لو
كان لذكر بقرص العمر ،ومل يذكر بذلك ،هذا أوال.
فالعالمة ابن ميثم البحراين قد عاش ثالثا وستني سنة من 636
إىل  699هـ.

تراث كربالء

ُ
الحسين االبتدائية في كربالء..
مدرسة
ِ

 100عام من الذكريات

متر عىل تأسيس مدرسة احلسني
مئة عام ّ
االبتدائية يف كربالء املقدسة ،ذكريات
وم��واق��ف مجيلة ،حت��شّ ��دت هب��ا ال��ذاك��رة
الكربالئية ملعلمي وتالميذ هذه املدرسة
ختر ُج أجيا ً
ال من محلة
العريقة التي ال تزال ّ
ً
جت أجياال سابقة كان هلم
خر ْ
ِ
العلم ،كام ّ
حضورهم وبصمتهم يف جم��االت احلياة
ْ
املختلفة.
واستقبلت إدارة املدرسة باعتزا ٍز كب ٍ
ري،
ْ
الذكرى املئوية لتأسيس مدرستهم الكائنة
يف مركز مدينة كربالء املقدسة (املدينة
القديمة) ،وه��ي ال ت��زال حتتفظ بوثائق
تالميذها وذكرياهتم التي مل تغب أبد ًا.
َ
دخولك إىل باحة امل��درس��ة ،تقرأ
وعندّ
الفتة تعريفية ُكتب عليها (مدرسة احلسني
االبتدائية ـ الصديقة للطفل) ،هؤالء
وخترج
األطفال الصغار الذين درسوا فيها ّ
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إعداد /علي الشاهر ـ عدسة /حكمت الع ّياشي

ري من الشخصيات العراقية
منهم الكث ُ
البارزة من أطباء ومهندسني وسياسيني.
تأسست امل��درس��ة ك��ان اسمها
وعندما ّ
امل��درس��ة االبتدائية األوىل وبعد انتهاء
سميت باسم مدرسة
احلرب العاملية الثانية ّ
احلسني وال زالت سجالت املعلمني منذ
ع��ام  1918حمفوظة فيها مع البيانات
والبطاقات املدرسية جلميع الطالب عىل
مر  100عام.
يقول عيل هادي ،أحد مع ّلمي املدرسة،
يف ترصيح صحفي« :يعود تاريخ هذه
املدرسة لـ100عام إذ تأسست عام 1918
وخترج منها الكثري من السياسيني الذين
شاركوا يف مجيع احلكومات التي حكمت
البلد واألطباء واملهندسني وبعض السفراء
يف دول العامل خترجوا من هذه املدرسة عىل
مر العقود».
ّ

وأض���اف أن «التالميذ اآلن جيلسون
عىل املقاعد التي جلس عليها آباؤهم
واجدادهم يف السابق» ،مبينا أن «املدرسة
حتتل مكانة خاصة يف كربالء كوهنا حتتفظ
بالكثري من الذكريات».
وي���ق���ول زم��ي��ل ل���ه« :رغ����م احل���روب
واالن��ت��ف��اض��ات ال��ت��ي ح��دث��ت إال أن
السجالت بقيت يف خزائن املدرسة ،ويف
انتفاضة ع��ام  1991ق��ام جيش النظام
السابق ب��ح��رق امل��درس��ة واخ���رج أحد
املعلمني السجالت قبل جم��يء اجليش،
ويف عام  2003قبل دخول األمريكان إىل
كربالء اخرجنا مجيع السجالت والبيانات
واحتفظنا هبا يف منازلنا خوف ًا عليها من ان
حترتق او ان يتم اتالفها».

تراث كربالء

الشناشيل
(المشربيات)
شعراء وادباء كربالء سنة 1959
من اليمين محمد القريني  .مرتضى الوهاب  .صدر الدين الشهرستاني
سلمان هادي آل طعمة  .عبد المجيد السالم

مرتضى الوهاب

(  1393 - 1332هـ) (  1973 - 1913م)

سرية الشاعر:
مرتىض بن حممد بن حسني الوهاب املوسوي .ولد يف مدينة كربالء (جنويب
العراق) ،وفيها تويف.
عاش يف العراق .أكمل دراسته االبتدائية ،فاملتوسطة ،ثم انقطع عن مواصلة دراسته
ملا كان يقاسيه من شظف العيش .وكان قد نظم الشعر يف بواكري حياته ،وأخذ ينرشه
يف الصحف واملجالت العراقية .عرف عنه نبوغه يف كتابة التأريخ الشعري.
اإلنتاج الشعري:
 أورد له كتاب« :احلركة األدبية املعارصة يف كربالء» عد ًدا من القصائد والنامذجالشعرية ،وأورد له كتاب« :الفقيه الطاهر يف ذمة اخللود» قصيدة واحدة ،وله
قصيدة واحدة ضمن كتاب« :العالمة اخلطيب» ،ونرشت له صحف عرصه عد ًدا
من القصائد منها« :دمعة عىل عباس أيب الطوس»  -جملة العرفان اللبنانية (املجلد
 - )46مارس  ،1959ونرشت له قصائد يف جريدة «القدوة» وجريدة «املجتمع»
الكربالئيتني ،وجملة «الغري» النجفية.
يدور شعره حول مديح آل البيت .يمزج مدحيه بالغزل الرمزي والوصف عىل عادة
أسالفه من القدماء .يميل إىل التأمل واستقصاء املعاين ،مع دقة يف الوصف ،وقدرة
عىل التعبري عن خلجات النفس ورقيق املشاعر ،كتب يف الرثاء الذي اختص به
أويل الفضل من العلامء واألدباء ،وله يف املساجالت الشعرية اإلخوانية ،إىل جانب
شعر له يف التأريخ الشعري ،كام كتب يف املعارضات الشعرية ،وله يف التوشيح ذي
الغصون واألقفال.
تتسم لغته بالتدفق واليرس ،وخياله طليق ،التزم النهج القديم يف بناء قصائده.
ومن قصائده ُهدَّ ركن املسجد ومطلعها
ركـن الـمسجــــــــــــــدِ
دي
رب ُهدَّ
َ
عـي َّ
ُ
فهـز أرجـــــــــــا َء ال َّن ْ
اهلل أك ُ
صـات ال َّن ُّ

ومطلع قصيدة سهم اهلجر
َ
ْ
أضنَى ُم ْضنـــــــــــــــــــــــاك َت َس ُّهدُ ُه

يـا َم ْن بـوصـالك تُسعــــــــــــــــــدُ ُه
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ومطلع قصيدة :رزء الدين
زلـت ِ
الطر ِ
سـاهــــــــــــــر
ف
مـا َ
ْ
دامي ْ

َ
حـــــــــــــــائر
وأنـت
الزمـان
تشكـو
َ
ْ

من الظواهراملألوفة يف البيوت الرتاثية يف
كربالء ما يعرف بالشناشيل (املرشبيات).
وه��ي ال�شرف��ات اخلشبية املزخرفة املعلقة
واملصطفة عىل الطريق ال��ع��ام .ففي بيوت
امليسورين تتحول الشناشيل إىل قطع فنية
رائ��ع��ة ،وذل��ك جل�مال نقوشها اخلشبية التي
تتخللها قطع زجاجية صغرية ملونة.
وج��اء يف فرهنك جديد (املعجم اجلديد)
لفريدون كار ،فاريس – فاريس :إن الشناشيل
كلمة فارسية مركبة من « شاه نشني » بمعنى
حمل جلوس الشاه.
ويذكر اللغوي وامل��ؤرخ العراقي الدكتور
مصطفى ج��واد  :إن الشناشيل يطلق عليها
أيض ًا األجنحة والرواشن ،مفردها روشن،
وه��ي لفظة فارسية أيض ًا ومعناها الضوء.
وتعني الروشن كذلك :الرف ،والكوة ،لكنها
ال تؤدي املعنى املراد هنا.
والراجح أن لفظ الشناشيل أو الروشن قد
استخدم منذ العصور اإلسالمية األوىل يف
مدينة البرصة .وقد ورد يف هنج البالغة برشح
اإلمام حممد عبده ،من كالم لإلمام عيل بن أيب
طالب (ع) فيام خيرب به من املالحم بالبرصة
َ
لسك ِك ُكم (أزقتكم) العامرة
قوله « :وي� ٌ�ل
وال��دور املزخرفة التي هلا أجنحة كأجنحة
النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة (امليزاب)
» ،وقد رشح اإلمام حممد عبده أجنحة الدور
التي شبهها اإلمام عيل (ع) بأجنحة النسور
بأهنا رواشينها.
شيد الشناشيل أساس ًا عىل قسم من بناء الطابق
ُت ّ
األول يضاف إىل املساحة األساسية للبيت،
وذل��ك عن طريق إح��داث ب��روز يستند إىل
روافد خشبية أو معدنية .وعندما يتسع الربوز
نسبي ًا ،يعمد املعامر إىل تدريج ألواح اخلشب
أو الروافد ،ليمكنه احلصول عىل نقاط استناد
تشيد فوقها الشناشيل ،ويبلغ الربوز عاد ًة
قوية ّ
مرت ًا واحد ًا أو أكثر بقليل.

مقاالت

اإلمام علي (عليه السالم)
يريد مع اإلعجاب أفعاالً
ُ
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القلم يعجز والفكر يتوقف والورق ينفد
لو اردنا الكتابة عن ماهية االمام عيل عليه
السالم ،يعترب االم��ام عيل عليه السالم
مصدر اهلام لكل من خيوض يف اي جمال
فكري او علمي مهام ك��ان ختصصه وال
يكفي االم��ام عيل ما كتب عنه من شتى
االجناس واالق��وام واالدي��ان وكل هذا
كيف ينظر اليهم االمام عيل عليه السالم؟
االمام عيل (عليه السالم) ّ
يفضل من يرفع
حجر ًا من طريق الناس عىل من يلقي
قصيدة بحقه من الف بيت شعر ،يفضل
اطعام يتيم عىل بذل الطعام يف مناسبات
باسمه مشكوكة النية ،يفضل انصاف
الضعيف واع���ادة حقه له عىل السخاء
بالباطل باسمه ،يفضل ان تستخرج
احلقوق الرشعية الواجبة من مالك ولو
كان درمه ًا عىل رصف ماليني من شخص
ال يلتزم بالواجبات ،يفضل الصالة يف
وقتها عىل الف ركعة من نوافل ،يفضل
جتنب الطعام احل���رام عند الفطور عىل
الصيام.
فهل كل من كتب او قال من ثناء بحق
عيل عليه السالم هو حمب او تابع له؟ كال
فلدينا ثالثة اشكال من العالقة مع االمام
عيل عليه السالم من الناحية االجيابية اي
بعيدا عن من يبغض عيل انا احتدث عن
رشحية باعتبارها متدح االم��ام علي ًا عليه
36

السالم.
الشيعة فيهم املحب وهذا الرجل يقول انا
احب علي ًا واذك��ره يف صاليت واذا ذكرته
قلت عليه السالم وهذا ال يكفي الن تعرب
عن حبك لالمام عيل عليه السالم فاقل
درج��ات احل��ب هي ذك��ر نصائح االم��ام
عيل يف اي جملس جتلسه هذا ناهيك عن
التطبيق العميل لكل تعليامت االمام عيل
عليه السالم ،وفيهم التابع وه��ذا الذي
يرتجم اق��وال االم��ام عيل عليه السالم
ضمن مفردات حياته ويعمل عليها بكل
حرص بحيث تكون تبعيته لالمام عيل
عليه السالم قوال وفعال.
واكرب رشحية من الذين ينادون باسم عيل
عليه السالم هم املعجبون ،نعم املعجبون
الذي يطرون كثريا عىل افعال واقوال عيل
عليه السالم ولكنهم عىل ارض الواقع ال
يلتزمون بحرف مما قاله عيل وقد يلتزم
البعض لقناعته بصحة القول ال الن علي ًا
عليه السالم هو القائل ومثل هذا كثريا
ما ن��راه يف ترصفات الغرب من خالل
قوانينهم واخالقياهتم االجيابية التي هي
من صلب نصائح امري املؤمنني للمسلمني،
ه��ؤالء املعجبون منضوون بني االتباع
واملحبني وال يمكن معرفتهم اال اذا راقبنا
اقواهلم وافعاهلم هل تنطبق مع تعليامت
امري املؤمنني عليه السالم ام ال؟

فعندما تقرأ كتب ًا عن االمام عيل كاتبها غري
مسلم وهي كثرية جدا فان هذه ُ
الكتب
دليل اعجاب الكاتب وليس اتباع االمام
عيل عليه السالم.
ُ
وانا اكتب هذا املقال طلب مني االلتقاء
بزائر لديه قصائد ملسيحي قبطي (ماهر
عياد) عن االم��ام احلسني عليه السالم
ولكنه باق عىل ديانته فمثل هذا الرجل
هو معجب باحلسني عليه السالم وليس
حمب ًا او تابع الن املحبة والتبعية مصداقها
عىل ترصفات الشخص باهنا تتفق واملبادئ
التي ينادي هبا احلسني عليه السالم.
عندما لقي اخل��وارج عبد اهلل بن خباب
صاحب رسول اهلل (ص) فتوجس منهم
رشا فعلموا به انه من حمبي عيل عليه السالم
وارادوا قتله ويف هذه االثناء وجد احدهم
مترة يف االرض فالتقطها واكلها فقيل له
هذا حرام اكلت شيئ ًا ال تعرف صاحبه
فاخرجها من فمه ،واخر قتل خنزير ًا لذ ّمي
فقيل له اتيت منكر ًا فاعطى ثمن اخلنزير
للذمي ،فقال هلم عبد اهلل بن خباب انا اوىل
بحرمة دمي من دم اخلنزير وملكية التمرة
فاقتادوه عىل النهر وذبحوه وبقروا بطن
زوجته وقتلوا جنينها ،هؤالء يقولون ال
اله اال اهلل فهل تقبل منهم عباداهتم؟

مقاالت

وم
ِفي َم ُ
فه ِ
الق َّو ِة َّ
ُ
اع َم ِة!
الن ِ
نزار حيدر
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يف ِ
السالم ُ
{كو ُنوا لنا ُدعا ًة بِ َغيرْ ِ
قوله عليه َّ
ِ
َأ ِ
لسنَتِ ُكم} و ُ
صامتِنيَ}
{كو ُنوا َلنا ُدع��ا ًة
َي ُك ُ
الصادق (ع)
ون
ُ
االمام جعفر بن محُ َّمد َّ
ِ
والدت��ه يف (١٧
[ ُتصادف ال َّليلة ِذك��رى
ربيع َ
األ َّول سنة  ٨٣لل ِه ِ
جرة) مع ِذكرى
املَولد ال َّنبوي الشرَّ يف] قد َأ َّسس ملفهو ِم
بالقو ِة ال َّن ِ
اعمة والتي تعني
ما ُيعرف ا ْل َي ْو َم َّ
َ
ُ
بالرغبة يف أن يفعل
[القدرة عىل االقناع َّ
َ
ُ
ضطر إِىل إِستخدا ِم
اآلخر ما أري��دُ فلن أ َّ
العصا] وهي ال َّنظر َّي ُة التي تعتمد اإلنجاز
َ
َ
القوة!.
س
ي
ل
و
ع
لإلقنا
َّ
ِ َ ْ َ
لقد إِعتمدت مدرسة َأهل البيت (ع)
ِ
مدرسة ُ
ِ
اخللفاء] عىل
العكس من
[عىل
َ
مة لإلقنا ِع يف ِ
كقو ٍة ِ
ناع ٍ
ِ
احلوا ِر
األ
خ�لاق َّ
دون ال ُّل ِ
��دال وفيِ امل�شرو ِع من ِ
جل ِ
وا ِ
جوء
َ
رسم
القو ِة أب��د ًا! وهو املفهوم الذي
َ
إِىل َّ
ِ
معامله َر ُس ُ
ثت
ول اهلل (ص)
بقوله {إِنَّام ُب ِع ُ
ُ
َ
خالق} وا ُملستمدُّ من ِ
ِ
قول
ُألتمَِّ َم َمكا ِر َم األ
ِ
ُ
بقوله
نبي ُه الكريم (ص)
اهلل تعاىل
يصف َّ
يم}.
{وإِ َّن َك َل َعلىَ ٰ ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
َ
َ
إِ َّن امل��درس� َة التي تعتمد األخ�لاق يف
عالقاتهِ ا مع اآلخرَ ،أ ّي ًا َ
حتتاج إِىل َأن
كان ،ال ُ
تتحدَّ ث عن ِ
قنعه بام عندها
نفسها [دينِها] ل ُت ُ
ونامذج! وإنَّام
يم ونظر َّيات ومشاريع
من ِق ٍ
َ
سلوكياهتا وإِنجازاهتا تتحدَّ ث َع ْن ُه!
تدع
َّ
الصادق
وإِىل هذا املعنى ُيش ُري قول االمام َّ
شيعته و َمن يلتزم
(ع) َأعال ُه فهو ُيويص
ُ
ِ
ِ
باحلديث عن
نفسهم
بنهجه َأن ال ُيشغ ُلوا َأ ُ
َ
خالقهم
وتقواهم والتزاما ُهتم وأ
دين ِهم
ُ
ُ
وهم إِىل إنجاز
يدع ُ
ل ُيثبتوا إِ ُ
نتامءهم! وإِنَّام ُ
َ
الصحيح يف ا ُملجتمع وفيِ أ ِّي ِم ٍ
رفق
الشيَّ ء َّ

من املَ ِ
الصحيح]
رافق ليتحدَّ َث َّش�يَّ
[ال� ء َّ
شخصيت ِهم وإِنتامئ ِهم! وبذلك يكونون
عن
َّ
ٍ
بصمت بعيد ًا عن ال َّتهريج
ُدعا ًة للمدرسة
ُ
َّ
يفعل
والضوضاء وصخب اخلطابات كام
كثريون!.
َ
ولقد ث ُبت بال َّتجربة أ َّن ال��ذي يتحدَّ ث
دينه ال َدي��ن َل� ُ�ه! َ
اس عن ِ
لل َّن ِ
وأ َّن الذي
َ
َ
َ
َ
مام ال َّن ِ
خالق
اس ال أ
يستع ِرض أ
ُ
خالقه أ َ
َ
َل ُه! َ
وأ َّن الذي يتفاخر بال َّتقوى أمام العا َّمة
ُ
ذر ًة من تقوى!.
ال
يمتلك َّ
َ
فعاله عن ِ
الص ُ
دينه
ادق هو الذي حتدِّ ُثنا أ ُ
َّ
ِ
التزامه وإِنجازاته عن
اته عن
وسلوكي
َّ ُ
تقواه!.
َ
َ
ِ
ملدرسة أهل
ولقد رأينا من يدَّ عي االنتامء
البيت (ع) ماذا َ
السلطة يف
فعل عندما اعتىل ُّ
فعله مع ِ
َ
قوله وإِنجاز ُه
بغداد! فلقد
تناقض ُ
مع إِ ِ
نتامئه!.
َ
ثون عن ال َّن ِ
يتحدَّ َ
زاهة وهم أفسدُ ال َّن ِ
اس!
َ
ويتحدَّ َ
جاح وهم أفشل من
ثون عن ال َّن ِ
َ
ِ
وسمعنا! ويتحدَّ ثون عن ال َّتقوى
رأينا
والورع واإليامن وهم ال ِ
لون من ِّ
حيم َ
كل
ذلك رشوى نق ٍ
ري!.
كان بإِمكاهنم َأن ِ
السليم
ينشغلوا باالنجا ِز َّ
والصحيح ل ُيثبِتوا لنا صالح [ال َّتج ِربة
َّ
يسموهنا ،خري ًا هلم ولنا من
كام
ة]
االسالمي
ُّ
َّ
ِ
ِ
باحلديث عنها وعن إِمتيازاتهِ ا
ينشغلوا
َأن
َ
وأ ِّ
وخصوصياهتا وفوائدها الدنيو َّية
مهيتها
َّ
واالخ��رو َّي��ة! من ِ
دون َأن نعيشها واقع ًا
حقيقي ًا ملموس ًا عىل َ
األ ْر ِ
ض!.
ّ
ُ
اخلص ِ
وص
هبذا
(ع)
ادق
الص
االمام
ول
َي ُق
ُ
ُ َّ
َ
ِّاس بِ َغيرْ ِ أ ِ
ُ
{كو ُنوا ُدعا ًة للن ِ
لسنَتِ ُكم ،لِيرَ ُ وا

والصالح َ
ِم ُ
واخلري،
الورع واالجتِهاد َّ
نكم َ
فإِ َّن َذلِ َك ِ
داع َي ٌة}.
الصالح
��س��ن وال��ع��م��ل َّ
ال� ُّ�س��ل��وك الحْ َ َ
السليم ،إِذن ،هو الدَّ اعية الذي
واإلنجاز َّ
ِ
بصواب ااملرشوع ،وليس
الرأي العام
يقنع َّ
اال ِّدعاءات اخلا ِوية ِ
واخلطابات الفا ِرغة ِمن
ا ُملحتوى ِّ
رباقة ا ُملخادعة التي
والشعارات ال َّ
ال ُتغني وال ُتسمن ِمن ُجو ٍع!.
ِ
املعادلة طرفان ،إِذا تغيرَّ ا تغيرَّ ت
وفيِ َه ِذ ِه
َ
ا ُملعادلة وإِلاّ
فنحن نس ُري إِىل األسوأ يوم ًا
ُ
بعد آخر؛
َ
َّ
الطرف األ َّول؛ هو املسؤُ ول املتصدِّ ر
َ
َّ
للشأن العام الذي َع َل ْي ِه أن يستعيدَ
وعيه
ُ
فيعتمد اإلنجاز القنا ِع ال َّن ِ
صح ِة
اس يف َّ
ِ
مرشوعه فيبتعد عن الثَّرثرة يف الكال ِم بِال
طائِل.
َّ
الطرف الثَّاين؛ هو ا ُملواطن الذي جيب
َ
ملنح ال ِّثقة
َأن يتع َّلم بأ َّن املِقياس يف ال َّتقييم ِ
َأو حجبِها ه��و اإلن��ج��از وليس الكالم
ِ
اخللفية وا ِ
إلنتامء!.
واخلطاب ،وليس
َّ
ُ
فسيكون
إِذا تغيرَّ وعي طرفيَ ا ُملعادلة
عندَ نا [دعا ٌة صام ُت َ
ون] يقنعو َننا َبعمل ِهم
ِ
وإِ
س بثرثرتهِ ِم!.
نجازهم َو َل ْي َ
ٍ
ٍ
ُ
عالية
درجة
مواطن عىل
سيكون عندنا
كام
ٌ
من الوعي يع ِرف كيف يحُ ِّسن إِختيار ُه عىل
باخللفية والبيئة
َأساس اإلنجاز وال َع َل ْي ِه
َّ
موقع القرا ِر!.
التي جاء منها املسؤُ ول يف
ِ
َ
َ
عند َذلِ َك سنبدأ نتقدَّ م إِىل األما ِم! أ َّما يف
ِ
ِ
الوراء ُمهر ِو ُل َ
ون!.
فنحن إِىل
احلالة
َغيرْ َه ِذ ِه
ُ

ظواهر اجتماعية

انقاض البناء

بعد ان حتولت كثري من االرايض الزراعية ( البستان) اىل اراض
سكنية وفق ختطيط عشوائي من قبل صاحب االرض او فالح
االرض فملكية هذه االرايض الزراعية خمتلفة (طابو ،فالحة
مالجة ،اصالح) والبعض منها يتم تقسيمها سكنية من غري
االلتزام بضوابط احلي السكني النموذجي .
بسبب هذه االرايض اصبحت هنالك حركة بناء اضافة اىل
االحياء السكنية الرسمية ،وهذا بالنتيجة بدات تظهر مشاهد
اشبه باملعتادة منها ترك االنقاض امام الدار او حتى ترك مواد
البناء الفائضة بحيث اهنا تشغل جزء ًا من الشارع من غري ان
يقوم برفعها صاحب الشان  ،اضافة اىل ضعف الضوابط
القانونية ملحاسبة من يقوم بذلك  ،اما االحياء السكنية الرسمية

التي فيها خدمات متكاملة ومنها املجاري فاهنا تتعرض
لالنسداد بسبب االنقاض .
والبعض منها تسبب ح��وادث خصوصا تلك التي يف احياء
البستنة والتي ختلو من االنارة ليال يف شوارعها فالبعض يسري
برسعة ويتفاجأ امامه بأكداس من الطابوق او تل من تراب،
وام��ا اصحاب الدراجات النارية فاهنم كثريا ما يتعرضون
للسقوط بسبب احلىص الذي يمأل ارضية الشارع .
هنالك معاجلات بسيطة هل��ذه احل��ال��ة جتنبا للحوادث اما
االلتزامات القانونية فهي من مسؤولية اجلهات املعنية ولكن
من بني هذه املعاجلات ان يقوم صاحب البناء بوضع اشارات
بمسافة تسمح ألصحاب املركبات االنتباه بان هنالك مواد بناء
يف الطريق  ،مثال رشيط بالستك فسفوري حيدد املنطقة التي
فيها املواد .
هنالك مناطق خصوصا البستنة ال تسمح بان تبقى مواد البناء
ليوم واحد فالبعض يقوم بتهيئة املواد ليال ليقوم عامل البناء
خصوصا عامل تثبيت السقف بالعمل فجرا فينجزون العمل
قبل بداية الدوام الرسمي ،وهذا امر حسن  ،لكن تركها وقطع
الطريق من غري مباالة هذه هي املأساة .
نحن مسؤولون مجيعا عن االلتزام بالضوابط التي تراعي حقوق
الغري وحتديدا احلق العام للسابلة وألصحاب املركبات ونتعاون
بالقدر املسموح به حتى ولو عىل حساب حقوقنا كام يفعل
بعض االخوة بالعمل ليال .

أهلهم!!
أطفال يقتلهم
ْ
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ٍ
البشع الذي َّ
أهله فوق
حل بأحد األطفال الصغار ،عندما
بحزن كبري ذلك املنظر
أنظر
عزله ُ
ُ
ْ
ْ
استسلمت عيناي للدموع وأنا ُ
وتعرضوا له بأقسى أشكال العذاب اجلسدي ،ح ّتى أصبح جسد ُه هزي ً
ّ
ال أشبه بامليت مربوط ًا بسلسلة حديدية،
سطح البيت
ِ
َ
تشوهات وثقوب ًا باستخدام (الثاقب الكهربائي
لتنقذه أيادي الرمحة يف اللحظة األخرية ،بعدَ أن ترك التعذيب عىل جسده الغض ّ
ـ الدريل) ،ال أدري أين ذهبت الرمحة عن قلوب أهله أو ِ
ٍ
ُ
ذويه ،وأين املخافة من اهلل (سبحانه وتعاىل) وهو مسائلهم يوم غد عن
هذه األمانة واملسؤولية الواقعة عىل ِ
عاتق اآلباء.
ُ
يقرتف
لو يدري أهل هذا الطفل أن هناك آبا ًء عجزوا وهم حيلمون بإنجاب طفلٍ صغري يمأل عليهم البيت فرح ًا ورسور ًا ،ح ّتى
َ
جرائم بشعة يف حقّ أبنائهم الصغار ،إن مل تكونوا قادرين عىل تأسيس أ ٍ
رس ناجحة وتعيش حياة هانئة فاغربوا عن هذه
آخرون
َ
تتزوجوا ابد ًا لكي ال تكونوا سبب ًا يف حياة جحيمية ألبنائكم.
احلياة ..ال ّ
38

أسرة ومجتمع

حكم العالقة
مع الصبيان قبل البلوغ

أمرهن اهلل
والتزامهن بام
الكالم يكون دائ ًام عن عفة النساء
َّ
َّ
.....مالبسهن
تعاىل به من حيث ....صوهتن ....مشيتهن
ّ
ً
...الخ  ,ولكن النتكلم عن أمهية إلتزام الرجال أيضا بعفتهم
من خالل مالبسهم  ...طريقة كالمهم  ...نظراهتم ...
تعاملهم مع النساء وغريها .
القرآن الكريم حني أمر املرأة بالسرت وعدم التربج والتحدث
طم َع ا َّلذي فيِ
مع اآلخرين بحشمة قال بعد ذلك َ (( :ف َي َ
َقلبِ ِه َم� َ�ر ٌ
ض)) [ األح��زاب .]32 :واملقصود بالكالم هنا
الرجل الذي عليه ْ
أن يراعي نظراته التي هي سهم من سهام
الشيطان  ,وبالتايل جتر إىل أمور حمرمة أخرى .
ويضاف إىل ذل��ك مالبس الرجال التي اصبحت أشبه
بمالبس النساء غري املسلامت ْ ,
وإن كانت الرشيعة اإلسالمية
سمحت للرجل ْ
أن يلبس مايشاء لكن برشط عدم إثارة
الطرف اآلخر َّ
ألن األمرين متشاهبان فكام أمر القرآن الكريم
املرأة بأمور فيجب عىل الرجال نفس اليشء .
واليوجد رادع لإلنسان أكثر من كالم اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
دها
ذين ءا َمنُو ْا قوا أنف َسكم َوأهليكم ن ًارا َوق ُو َ
(( َي َأيهُّ َ ا ا َّل َ
ون َ
اس َو ِ
جار ُة َع َل َيها َم َ
عص َ
اهلل
الئك ٌة ِغلاَ ٌظ ِشدَ ٌاد لاَّ َي ُ
احل َ
ال َّن ُ
ُ
َ
َ
فعلون َما ُيؤ َم ُرون)) [التحريم .]6 :
َم َآأ َم َر ُه ْم َو َي َ
وفقنا اهلل تعاىل ملراضيه وجنبنا معاصيه بحق حممد وآله
الطيبني الطاهرين .
39
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وضع االسالم بعض األسس والقواعد السلوكية لوقاية االنسان من
االنحراف  ،وهتذيب ممارساته عن طريق التمرن والتدريب وجماهدة
النفس  ،لتكون له حصانة من االنزالق  ،وهلذا وضع االسالم أحكام
االستحباب والكراهة هلذا الغرض  ،فمن املستحسن لإلنسان املسلم
أن يداوم عىل املستحبات ويتجنب املكروهات وإن كانت جائزة ،
ومن هذه
املكروهات التي هنى عنها االسالم هي تقبيل الصبي من قبل املرأة ،
وتقبيل الصبية من قبل الرجل من غري حمارمه  ،فهو مكروه إن كان
بدون شهوة  ،وحمرم إن كان بشهوة .
عن اإلمام عيل بن موسى الرضا عليه السالم  :إن بعض بني هاشم
دعاه مع مجاعة من أهله  ،فأتى بصبية له  ،فأدناها أهل املجلس مجيعا
إليهم  ،فلام دنت منه سأل عن سنها  ،فقيل  ( :مخس سنني  ،فنحاها
عنه ).
وعن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم  :إذا بلغت اجلارية ست
سنني  ،فال ينبغي لك أن تقبلها .
وقال عليه السالم  :إذا بلغت اجلارية ست سنني فال يقبلها الغالم ،
والغالم
ال يقبل املرأة إذا جاز سبع سنني .
فمن املستحسن عدم تعويد الصبيان عىل هذه املامرسات  ،لكي ال
يشبوا عليها ألهنم سوف ال جيدون حرجا منها عند بلوغهم  ،وقد
أثبت الواقع صحة ذلك  ،فكثري من االنحرافات عند البلوغ تكون
مسترشية بني النساء أو الرجال الذين واجهوا مثل هذه املامرسات يف
مرحلة الصبا .

ُ
الرجال
عفة
ِ

تنمية بشرية

لتعيشه مستيقظًا؟!
كم تبقى من عم ِرك
ُ
تنام بمعدل  8ساعات يومي ًا ،وبافرتاض ان متوسط عمرك 60 :عام ًا ،فأنت تقيض  20عام ًا من
إذا كنت ُ
عمرك ـ نائ ًام! ـ ،اي أن ثلث يومك تقضيه نائ ًام = ثلث عمرك تقضيه نائ ًام ،ويتبقى لديك  40عاما فقط
لتعيشها مستيقظ ًا وحتقق فيها ما تريده ،وبمعادلة بسيطة يا صديقي.
ستجد أنه عىل مدى عمرك االفرتايض:
 ساعة إضافية ضائعة يومي ًا  ..يضيع مقابلها سنتان ونصف. ساعتان ضائعتان يومي ًا  ..يضيع مقابلها  5سنوات.  4ساعات ضائعة يومي ًا  ..يضيع مقابلها  10سنوات.وهكذا  ...فهل ختيلت ذلك؟
واآلن  ..فكر معي ..كم ساعة تضيعها يومي ًا بال فائدة؟
 وكم سنة ضاعت من حياتك حتى اآلن؟ كم عدد سنواتك املتبقية لتعيشها مستيقظ ًا وحتقق فيها أحالمك؟(وألهنا حياتك  ..فاألمر يستحق اهتاممك).

حكمة العدد :سر النجاح أن تكون مخلصًا ألهدافك
ألول مرة في العراق ..التنمية البشرية للصغار
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اكاديمية ال��وارث للتنمية البرشية والدراسات االسرتاتيجية التابعة للعتبة
احلسينية املقدّ سة ،تقدّ م منهج التنمية البرشية املتخصص للمرحلة االبتدائية,
يتضمن عدة حماور منها:
ّ
* الذوقيات العامة.
* التواصل.
* توظيف الوقت
* بناء الشخصية القيادية
* التخطيط االسرتاتيجي
تم إعداد املنهج بأسلوب حياكي املراحل العمرية للتالميذ حتت ارشاف اساتذة
متخصصني يف اجلانب الرتبوي والتعليمي وعىل رأسهم الربوفسور االستاذ
عزيز النايف.
ساهم يف اعداده سفراء االمام احلسني (عليه السالم) للتنمية البرشية  ..وقد
بارشت بعض املدارس بتدريسه ملرحلة الصف األول االبتدائي بعد اعتامده
تضمن تدريب املعلمني واملعلامت املتخصصني يف تدريس هذا
ضمن اطار عقد ّ
املنهج.

40

تقديرًا وعرفانًا لتضحيات شهداء الحشد الشعبي المقدس في مواجهة
ً
سلسلة قصص حياة الشهداء.
تنشر (األحرار)
تنظيم داعش اإلرهابي...
ُ

41

14
كانون االول 2017

الشهيد حممد عامد عطية ،تولد (،)1994
من أهايل مدينة كربالء ـ منطقة الدعوم،
متزوج وله بنت واحدة.
ّ
ب��ع��د ص���دور ف��ت��وى اجل��ه��اد الكفائي
اجتمعت االم بأوالدها محُ دث ًة إياهم بأن
هذا يوم نرصة االمام احلسني عليه السالم
فمن يستطع منكم نرصته فال يبخل بدمه
فلطاملا لرددنا يف جمالس العزاء يا ليتنا
كنا معكم ،فمن يرد الفوز منكم فلينرص
احلسني وأهل بيته عليهم السالم..
كالم الوالدة كان ا ُملحفز االساس لـ (أمحد
و حممد) ليلتحقا بصفوف احلشد الشعبي،
استمر (حممد) يف اجلهاد فيام عاد (أمحد)
إلك�مال دراسته يف كلية اهلندسة ،طوال
فرتة جهاد ولدها كانت تدعو اهلل ان يرزق
ولدها الشهادة ان حانت منيته فهي من
أشد املؤمنني بأن (كل ٍ
نفس ذائقة املوت)
..
وذات ليلة قبل استشهاده رأته يف املنام
يرتدي مالبس بيضاء ويف دارهم (نخلة)

كبرية ناوهلا بضع ًا من متراهتا ،أخربت
ولدها بام رأت��ه يف منامها وشعرت حني
توديعه بأن هذا وداعها األخري فهي وان
كانت تتمنى له الشهادة إال ان فراقه
وتوديعه حيرق قلبها خاص ًة وانه كان أكثر
أوالدها بر ًا هبا وبوالده ،متنت لو انه اساء
اليها يف حياته كي ال تتعلق به اىل هذه
الدرجة..
وبينام هي حتتضن ولدها قبل مغادرته،
متسكت (رقية) طفلته الصغرية بحقيبته يف
حماولة يائسة منها الستبقائه ،عالقة روحية
قوية تربط (رقية) ووالدها ،فأجهشت
بالبكاء ذلك اليوم عىل غري عادهتا يف كل
وداع واحتضنت جدهتا قائلة بأن أباها لن
يعد مرة اخرى ،مل يصل خرب استشهاده
اىل العائلة يف نفس يوم استشهاده ،إال
ان (رقية) الصغرية أخ�برت عمها بنبأ
استشهاده الذي عرفت به بالفطرة قائل ًة
لعمها وهي تبكي (عمو ،بابه ماكو بعد)،
مل يعرف العم ما قالته الطفلة إال يف اليوم

التايل حيث احرض جثامن الشهيد ،وضع يف
غرفة دارهم وبعد ان أخرجوه منها بقيت
(رقية) تبكي يف املكان الذي وضعت فيه
اجلنازة حتى نامت هناك ،ومازالت آالم
(رقية) لفقدان والدها تتجدد كلام ذهبوا
لزيارة قربه ،فتقيض الوقت تبكي وحتتضن
القرب وتأبى مغادرته.
وعن دوره اجلهادي :تذكر والدته إحدى
مواقفه البطولية يف إنقاذ أحد املجاهدين
الذي أصيبوا يف أرض املعركة وقد رافقه
عند ع��ودت��ه اىل ك��رب�لاء وذه���ب ب��ه اىل
مكان سكنه ثم عاد مرسع ًا اىل اجلبهة،
اتصل ب��ه وال���ده معاتب ًا بعد ان عرف
بعودته وق��ال له كيف لك ان تعود اىل
كربالء وال تأيت لتسلم علينا ،فأجاهبم
بان عودته كانت ضمن واجبه ومل يتمكن
من ان يسرتق الدقائق لرؤيتهم ساحات
القتال اوىل بذلك الوقت ،كام ان الشهيد
تعرض إلصابة بليغة يف صدره يف إحدى
اهلجومات ومل تزده إال قوة وثبات ًا.

الواحة

خاصة..
آراء ّ
عالم االجتماع العراقي علي الوردي وكتابه (خوارق الالشعور)

انصب ْت آراء معظم املفكرين منذ عهد
ّ
بعيد عىل متجيد اإلرادة وتبيان ما تلعب
من دور هام يف سبيل النجاح ،فكل خمفق
كانوا ينسبون له ضعف اإلرادة وق ّلة
السعي وينصحون له ،لكي ينال نصيب ًا
من النجاح ،أن يعزم عىل اجلد وأن يقوي
إرادته فيه.
وق��د ام��ت�لأت الكتب العربية قديمها
وحديثها هبذه الفكرة ،فأينام ذهبت رأيت
من ينصحك ،ورأينا يف العراق ،يف بدء
حياته السياسية اجلديدة أكوام ًا من هذه
احلكم والنصائح الفارغة ،وقد امتألت
كتب امل��دارس ونصائح املعلمني هبا إىل
درج��ة تسبب الصداع ،فأخواننا الذين
ساعدهم الوضع الشاذ أو الصدفة عىل
نوال املناصب العالية أخذوا ينظرون إىل
من حوهلم من البؤساء واملساكني بعني
الكربياء ويتبجحون عليهم بأهنم إنام
وصلوا إىل مناصبهم تلك بسعيهم وقوة
إرادهتم.
وكثري منهم قد ث��اروا يف احل��رب العاملية

األوىل عىل الدولة العثامنية ،وانحازوا إىل
صفوف أعدائها ،وكان من حسن ّ
حظهم
أن تلك الدولة قد خرجت من احلرب
مغلوبة ،فصعدوا هم من جراء ذلك إىل
مناصب مل يكونوا حيلمون هبا ،وظ ّلوا يف
معظم أوقاهتم يتحدثون عن كفاحهم
امل��ايض ومساعيهم السالفة ،ثم هيتفون
بملء أفواههم :هذه هي نتيجة العمل
والدأب واملثابرة! ..فلو أن تلك احلرب
العاملية كانت قد انتهت عىل عكس ما
انتهت إليه فع ً
ال ،وهذا أمر ليس هلم يد فيه
لكان مصريهم كمصري اخلونة أو العصاة
العلية.
املنشقني عىل الدولة ّ
وكثري من األف���راد الذين اتيح هلم من
الفرصة أو ال��ث��روة أو الوساطة القوية
م��ا جعلهم ينالون م��ن احل��ظ م��ا مل ينله
أقراهنم أخ��ذوا يتباهون ويتكربون عىل
الناس كأنهّ م قد نالوا ما نالوا بمحض
السعي والصرب واإلرادة ـ ناسني أثر تلك
الظروف السعيدة التي أحاطت هبم منذ
نشأهتم األوىل فوضعت أسامءهم يف قائمة

املرتفني واملدللني ..يف هذا البلد األمني.
يقول بعض أويل احلظوظ ممن ساعدته
ال��ظ��روف ع�لى ال��دخ��ول يف امل���دارس
والنجاح فيها :إهنم ج��دّ وا ودرس��وا ثم
نالوا أخ�ير ًا ما يستحقون جزاء ما كانوا
عليه من صرب وإرادة ،وقد نيس هؤالء بأن
ذلك املسكني الذي يكدح يف أيام الصيف
من رشوق الشمس إىل غروهبا حيمل عىل
ظهره الرتاب واآلجر ،هو أكثر منهم صرب ًا
وأقوى إرادة ،وقد رأيت ذات مرة صبيان ًا
يعملون يف بناء دار وهم يساقون بالعصا
إىل العمل املضني حتت وهج الشمس،
فهؤالء مل يستطيعوا لفقرهم أن يدخلوا
امل��دارس كام دخلها أخواننا املدللون،
وليس إلرادهتم شأن يف هذا املصري املؤمل
الذي أناخ هبم ،إهنم ضحايا ظروف ولدوا
فيها.

قصة الخياط مع االعرابي
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كان أحد الشعراء يسري يف شوارع الكوفة يبحث عن خياط ليخيط
له ثوب ًا و بينام هو يف الطريق ،قابله األصمعي فأخذه إىل خياط
مرضت إحدى عينيه يسمى زيد ًا ،فقال اخلياط للشاعر:
واهلل ألخيطنه خياطة ال تدري أعباءة هو أم قميص؟!
فقال الشاعر :واهلل لو فعلت ألقولن فيك شعر ًا ال تدري أمدح هو
أم هجاء!
فلام أتم اخلياط الثوب أخذه الشاعر و مل يعرف هل يلبسه عىل أنه
عباءة أم قميص ،فقال يف اخلياط هذا الشعر:
خاط يل زيد قبا ْء  --ليت عينيه سوا ْء
أمديح أم هجا ْء
الناس مجيع ًا --
فاسأل
ٌ
َ
فلم يدرك اخلياط أيدعو الشاعر عليه بالعمى أم يدعو أن يشفي
اهلل عينه املريضة.
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من طرائف العرب
َ
وقف أعرايب عىل قوم فسأهلم عن أسامئهم؟
فقال أحدهم :اسمي وثيق.
وقال اآلخر :منيع.
وقال اآلخر :اسمي ثابت.
وقال آخرهم :اسمي شديد.
فقال األعرايب :ما أظن األقفال عملت إال من أسامئكم!!.

الواحة

صورة وتعليق
ساحة الميدان في بغداد ـ 1956
ويظهر فيها جامع األحمدي.

الحياة يوم
عيل الشوييل

حاول ان جتعل ساعة من هذا اليوم للمجتمع ،فسوف

جتد السعادة األروع.

* إذا كنت صاحب حرفة أو صنعة ،فلام ال تع ّلمها

لبعض الشباب حتى يستطيعوا إجياد معيشة مناسبة هلم.

كنت متلك املال الكايف ،فلام ال تساعد حمتاجا؟
* إذا َ

طريقة لتعليم
التالميذ الصغار

من حولك.

علمها ملن
* هل تعرف استخدام الربجمة اإللكرتونيةّ ..

حيتاجها من الشباب.

* إذا كان لديك وقت ف��راغ ،يمكنك زي��ارة األيتام

واملساكني واملرىض وتلبية احتياجاهتم قدر املستطاع.
كنت صاحب مقبولية اجتامعية وتشعر ّ
أنك مؤثر
* إذا َ
باآلخرين ،يمكنك أن تنشئ جتمع ًا لتقديم خدمة عامة،

زراعة او تنظيف مكان عام.

ال��ن��اس تنتمي مل��ن يعطيها وتعطيه قلبها وحبها

واحرتامها ،وسوف جتد من يقلد حركتك وينتمي لك
وتكثر مساحة اخلري والعطاء والتطوع واحلب العام
واالحرتام والبذل.
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أراد أحد مدراء املدارس أن يوصل للتالميذ أمهية املحافظة
قصة من سرية النبي
قص عليهم ّ
عىل نظافة اجلسم ،لقد ّ
األك��رم (صىل اهلل عليه وآل��ه) بمناسبة والدت��ه امليمونة،
معه النبي (صىل اهلل
وسأهلم :هل تعلمون ماذا كان حيمل ُ
عليه وآله) يف سفره؟
كانت أكثر إجابات التالميذ :اخلبز واملاء يا أستاذ.
ُ
معه
قال هلم :لقد كان (عليه افضل الصالة والسالم) حيمل ُ
(املقراض ـ من أجل تقليم أظافره) ،وحيمل معه (املسواك
(فرشاة األسنان) لتنظيف أسنانه واالعتناء بجامهلا) ،وكان
حيمل معه (العطر ـ ّ
ليعطر جسمه) ،وحيمل (املشط ـ ليمشّ ط
القصة أن عليهم دائ ًام
شعره) ،وهكذا فهم التالميذ من هذه ّ
االعتناء بنظافة أجسامهم وثياهبم يف البيت واملدرسة.

* لديك علم حاول أن تنرشه وترفع الوعي بني الناس

