الفرق بين المشاركة واالختيار

افتتاحية
العدد

بفضل ارصار املرجعية العليا يف النجف االرشف عىل اجراء االنتخابات
بع��د س��قوط الطاغية حت��ى يتس��نى للعراقي�ين اختيار م��ن يكتب هلم
الدس��تور ومن حيكمه��م  ،وقد حتقق هذا للعراقيني دون س��ائر البلدان
العربي��ة قاطبة  ،وقد جرت يف العراق اكثر من عملية انتخابية مارس��ها
العراقي��ون والناخبون  ،وبكل ما حتمل العملية االنتخابية من اجيابيات
وس��لبيات س��واء من قيل املرش��ح ام الناخب فأهنم اصبحت هلم خربة
بمعرفة اس��اليب الدعايات االعالنية الرشعي��ة وغري الرشعية وكذلك
معرفة من يعمل بحرص وامانة عن من يرسق اموال الشعب  ،ومسالة
االرصار عىل املش��اركة ختتلف عن مس��الة انتخاب املرشح  ،فاملشاركة
يشء وانتخاب املرش��ح يشء اخ��ر  ،نعم النظام االنتخايب يس��مح الن
يتصدى للمس��ؤولية ممن هو اقل كفاءة ع��ن غريه ولكن عىل اجلميع ان
يعي��وا ان االنتخابات جيب ان تكون الس��بيل لفرض الكف��اءات بعيدا
عن االنتامءات من خ�لال نظام الكتل التي عليها ان تبتعد عن العاطفة
واملجاملة واملصالح الشخصية.
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علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

سورة الحج

لنختم القرآن الكريم
ِ

ون هَّ
ون ِمن ُد ِ
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِن َي ْس ُ��ل ْب ُه ُم ُّ
ين َتدْ ُع َ
اب
اس َ��ت ِم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّل ِذ َ
الذ َب ُ
َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
اللِ َلن يخَ ْ ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ِو ْ
اس ضرُ ِ َب َم َث ٌل َف ْ
الل َح َّق َقدْ ِر ِه إِ َّن هَّ َ
وب {احلجَ }73/ما َقدَ ُروا هَّ َ
الل َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ {احلج }74/هَّ ُ
َش ْيئًا لاَّ َي ْست ِ
ف َّ
َنق ُذو ُه ِم ْن ُه َض ُع َ
الل
الطالِ ُب َوالمْ َ ْط ُل ُ
َ
اس إِ َّن هَّ َ
ري {احلجَ }75/ي ْع َل ُم َما َبينْ َ أ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوإِلىَ هَّ
يع َب ِ
َي ْص َط ِفي ِم َن المْ َلاَ ئِ َك ِة ُر ُس�ًل�اً َو ِم َن ال َّن ِ
اللِ ت ُْر َج ُع
الل َس ِ��م ٌ
ص ٌ
اع ُبدُ وا َر َّب ُك ْم َوا ْف َع ُلوا الخْ َ �ْي�رْ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون {احلج}77/
��ور {احلجَ }76/يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
اس ُ��جدُ وا َو ْ
الأْ ُ ُم ُ
ين َآمنُوا ْار َك ُعوا َو ْ
(سجدة مستحبة).
َ
يك ْم إِ ْب َر ِ
َو َج ِ
اللِ َح َّق ِج َه ِ
اهدُ وا فيِ هَّ
ين ِم ْن َح َر ٍج ِّم َّل َة أبِ ُ
اج َت َب ُ
اك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ الدِّ ِ
يم ُه َو َسماَّ ُك ُم المْ ُ ْس ِلمنيَ ِمن
اد ِه ُه َو ْ
اه َ
َ
َص ُموا بِ هَّ
الر ُس ُ
اعت ِ
َق ْب ُل َوفيِ َه َذا لِ َي ُك َ
ول َش ِهيدً ا َع َل ْي ُك ْم َو َت ُكو ُنوا ُش َهدَ اء َعلىَ ال َّن ِ
اللِ ُه َو
يموا الصَّلاَ َة َوآتُوا َّ
الز َكا َة َو ْ
اس َفأ ِق ُ
ون َّ
َم ْولاَ ُك ْم َفنِ ْع َم المْ َ ْولىَ َونِ ْع َم ال َّن ِ
ري {احلج ( }78/اجلزء الثامن عرش )
ص ُ

تفسيرالسورة

( ) 73ي��ا أهيا الناس رضب مثل فاس��تمعوا له اس��تامع تدبر وتفكر ان الذين تدعون م��ن دون اهلل يعني األصنام لن
خيلق��وا ذباب��ا ال يقدرون عىل خلقه مع صغره ولو اجتمعوا له ولو تعاونوا عىل خلقه وان يس��لبهم الذباب ش��يئا ال
يستنقذونه منه ضعف الطالب واملطلوب فكيف يكونون آهلة قادرين عىل املقدورات كلها .
(  ) 74ما عرفوا اهلل حق معرفته حيث أرشكوا به وسموا باسمه ما هو أبعد األشياء عنه مناسبة  ،إن اهلل لقوي عزيز
ال يغلبه يشء .
(  ) 75اهلل خيتار من املالئكة رسال سفرة يتوسطون بينه وبني األنبياء بالوحي .
القمي وهم جربئيل وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل ومن الناس أي رس�لا يدعون سائرهم إىل احلق ويبلغون إليهم
ما نزل عليهم .
(  ) 76يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم عامل بام وقع وما سيقع وإىل اهلل ترجع األمور كلها .
(  ) 77ي��ا أهي��ا الذين آمنوا اركعوا واس��جدوا واعبدوا ربك��م وافعلوا اخلري وحتروا ما هو خ�ير وأصلح فيام تأتون
وتذرون كنوافل الطاعات وصلة األرحام ومكارم األخالق لعلكم تفلحون .
يف الكايف عن الصادق عليه السالم إن اهلل تبارك وتعاىل فرض اإليامن عىل جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها
وفرض عىل الوجه الس��جود له بالليل والنهار يف مواقيت الصالة فقال يا أهيا الذين آمنوا اركعوا واس��جدوا وهذه
فريضة جامعة عىل الوجه واليدين والرجلني .
(  ) 78وجاه��دوا يف اهلل ح��ق جهاده األعداء الظاه��رة والباطنة روي عن النبي صىل اهلل علي��ه وآله إنه ملا رجع من
غزوة تبوك قال رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب يعني جهاد النفس هو اجتباكم اختاركم لدينه ولنرصته .
ويف قرب األس��ناد عن الصادق عن أبيه عن النبي صلوات اهلل عليهم قال مما أعطى اهلل أمتي وفضلهم به عىل س��ائر
األم��م أعطاهم ث�لاث خصال مل يعطها إال نبي وذلك أن اهلل تبارك وتع��اىل كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد يف دينك
وال ح��رج علي��ك وأن اهلل تبارك وتعاىل أعطى أمتي ذلك حيث يقول وما جعل عليكم يف الدين من حرج يقول من
ضيق قال وكان إذا بعث نبيا جعله شهيدا عىل قومه وأن اهلل تبارك وتعاىل جعل أمتي شهداء عىل اخللق حيث يقول
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس احلديث فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فتقربوا إىل اهلل بأنواع
الطاعات ملا خصكم هبذا الفضل والرشف واعتصموا باهلل وثقوا به يف جمامع أموركم وال تطلبوا األمانة والنرصة إال
من��ه ه��و موالكم نارصكم ومتويل أموركم فنعم املوىل ونعم النص�ير هو إذ ال مثيل له يف الوالية والنرصة بل ال موىل
وال نصري سواه يف احلقيقة .

�أجوبة امل�سائل الدينية
املصدر ( :سلسلة تراث كربالء – أجوبة املسائل الدينية)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل حرضات اعضاء جلنة الثقافة الدينية املحرتمني يف كربالء
بعد إهداء أزكى التحيات وأنمى التمنيات سالم اهلل عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الس��ؤال األول  :تسلس��ل  625عرفون ًا عن رؤوس الش��هداء عليهم صلوات اهلل أمجعني ،هل دفنت الرؤوس يف كربالء او يف
الشام أو يف غري مكان أجيبونا عقال ً ونقال ً عن أصح الروايات.
اجلمهورية العراقية – احللة – حملة جريان
مطر احلاج حممد الدويج القصاب
اجلمعة /28صيام ،1378/املصادف /18نيسان1958/
(رأس احلسني ورؤوس الشهداء يف كربالء)
العالمة السيد عبد الرزاق املقرم
جواب تسلسل625/
مل��ا ع��رف زين العابدي��ن املوافقة من يزيد طلب منه الرؤوس كله��ا ليدفنها يف حم ّلها فلم يتباعد يزيد ع��ن رغبته فدفع إليه رأس
احلسني (عليه السالم) مع رؤوس أهل بيته وصحبته فأحلقها باألبدان.
نص عىل جميئه بالرؤوس اىل كربالء يف «حبيب السري» كام يف نفس املهموم ،ص 253ورياض االحزان ،ص.155
املعول
وأما رأس احلس�ين (عليه الس�لام) ففي روضة الواعظني للفتال ،ص 165ويف مثري االحزان البن نام احليل ،ص :58انه ّ
علي��ه عند اإلمامي��ة ويف اللهوف البن ط��اوس ،ص 113عليه عمل اإلمامي��ة ،ويف أعالم الورى للط�بريس ،ص 151ومقتل
الع��وامل ،ص 154وري��اض املصائب والبحار  :انه املش��هور بني العلامء ،وقال ابن ش��هر آش��وب يف املناقب ج ،2ص 200ذكر
املرتىض يف بعض رس��ائله ان رأس احلس�ين أعي��د اىل بدنه يف كربالء ،وقال الطويس ومنه زي��ارة االربعني ويف البحار عن العدد
القوية ألخ العالمة احليل مثله ويف عجائب املخلوقات للقزويني ،ص :67يف العرشين من صفر رد رأس احلسني (عليه السالم)
اىل جثته.
وق��ال الش�براوي قيل أعيد ال��رأس اىل جثته بعد اربعني يوم�� ًا  ،ويف رشح مهزية البوصريي البن حجر أعيد رأس احلس�ين بعد
اربعني يوم ًا من قتله وقال سبط اجلوزي  :األشهر انه رد اىل كربالء فدفن مع اجلسد ،واملناوي يف الكواكب الدرية ج ،1ص57
رجحه ومل يعقبه بل نس��ب اىل اهل الكش��ف والش��هود انه حصل له
نقل اتفاق االمامية عىل انه اعيد اىل كربالء ،وان القرطبي ّ
اطالع عىل انه اعيد اىل كربالء.
وع�لى ه��ذا فال يعبأ بكل ما ورد بخالفه ،واحلدي��ث بأنه عند قرب أبيه بمرأى من هؤالء األع�لام فإعراضهم عنه يد ّلنا عىل عدم
وثوقهم به ألن اسناده مل تتم ورجاله غري معروفني.

صدى الجمعة

الخطبة الدينية لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي
بالصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ 2017/12/22

ان من عبادي من ال
يصلحه اال الغنى ،وفي
بعض

االحاديث

ورد:

وهناك من ال يصلحه اال
الفقر ،فالتربية نحو من
االصالح..

اإلنسان عندما يتحسس
األمور

المادية

يختبر

نفسه ،فتارة يرى نفسه
قريبًا من اهلل؛ وتارة يراها
بعيدة عن اهلل ،واإلنسان
في بعض الحاالت يمر
بحالة من عدم الوضوح
مهمة يجب
وهذه مسألة
ّ
االلتفات إليها..
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اذكر ا َ
يذكر ْك
هلل ُ
ْ
السالم عليكم مجيع ًا ورمحة اهلل وبركاته،
ُ
اوصيكم احبتي ونفيس اجلانية بتقوى
اهلل تبارك وتعاىل واخلوف منه ورجائه،
البسنا اهلل تعاىل واياكم لباس التقوى
والعافية يف الدين والدنيا ،واعاننا عىل
انفسنا كام اعان الصاحلني عىل انفسهم.
كنا يف خدمة االم���ام السجاد(عليه
السالم) وهو يتحدث الينا عن الوظيفة
التي يمكن ان يمر هبا كل واحد منا اذا
أحزنه أمر أو مر بشدة ،فكيف يترصف
مع ربه وكيف يدعو اهلل تبارك وتعاىل؟،
هذه املعاين الدقيقة من بني االشياء التي
هتون السخط وتقلل من حالة الضجر
ّ
عند االن��س��ان ،اذ سبق وعرضنا يف
خدمتكم املميزات املهمة يف الرشيعة
الغراء ،مثل التعامل مع فطرة االنسان
وواقعه ،فاالنسان عندما يستفهم او
يفهم هذه املعاين ال شك اهنا ستعينه
بشكل كبري يف حتمل ما يمر به ،انتم
تعرفون ان الدنيا ال تصفو عىل حال،
ُ
تصف مع االنبياء واالوصياء
فهي مل
والصلحاء والعلامء ،وانام متر يف حال
صحة وسقم وفقر وغنى وضيق وشدة

وانفراج ،وهذه االمور كام نبهنا يف اكثر
تربينا؛ ألن اهلل تعاىل هو الرب
من مرة ّ
وهو رب االرباب ومقتىض قيمومته ان
يربينا ،وهذه الرتبية ترفع من منزلتنا لو
ّ
احسنا االستفادة منها ،ورد يف بعض
االح��ادي��ث القدسية :ان من عبادي
من ال يصلحه اال الغنى ،ويف بعض
االحاديث ورد  :وهناك من ال يصلحه
اال الفقر ،فالرتبية نحو من االصالح،
االم��ام السجاد (عليه السالم) يبني
فلسفة العالقة مع اهلل ودقتها معه ،كيف
يستشعر االن��س��ان بالعبودية احلقة؟
وهذا املعنى من ارقى انواع العالقة مع
اهلل ،ان االنسان يستشعر هذه العبودية
فتجعله يعرف حدود نفسه ،االنسان
املتمرد عىل العبودية حياول ان يتكرب
وان يلبس لباس ًا ليس له ،وبالنتيجة
سيطأطئ رأس��ه وسيصافح ال�تراب
خدّ ه!؛ ال جمال الن خيرج االنسان من
ح��دوده الواقعية ،حتى الكافر ،مثال
فرعون وصل بكفره اىل ان يدعي ما
ليس له وهي االلوهية ،فرعون يعلم
متى ولد ومتى جاءته هذه السلطنة؟

صدى الجمعة
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هذا اللباس الذي لبسه فرعون ال يدوم
له ،وقتل رش قتلة ،حيث استدرج اىل
يشء ال يعرفه ،والقرآن يقول ( َفا ْل َي ْو َم
ُنن َِّج َ
يك بِ َبدَ نِ َك لِت َُك َ
ون لمِ َ ْن َخ ْل َف َك آ َي ًة)
نجا البدن
(يونس ،)92 :اهلل تعاىل ّ
حتى يكون ملن ي��أيت بعد فرعون آية
وعظة ،ألن��ه لبس ما ليس ل��ه ،حتى
الكافر يعرف ان حدوده حدود ضيقة
ال يمكنه ان خيرج منها وإن ادعى ما
ادع��ى وكفى باملوت عظة و هتديد ًا،
كفى باملوت أنه يقطع أمل كل مؤ ّمل،
وكفى به أن جيعل اجلبابرة ينحنون
ويتواضعون وهذا املوت جا ًء رمح ًة لنا،
أن اإلنسان باملوت يعرف هذه احلدود،
واإلنسان الذي يفكر باملوت ال يظلم
يتعرض إىل اآلخرين،
وال يرسق وال ّ
اإلمام (عليه السالم) يبني أن هنالك
حلظات قد تكون أيام متر باإلنسان يف
ونحن ُاختربنا كثري ًا باألرزاق،
ضيق
ُ
فاإلنسان عندما يتحسس األمور املادية
خيترب نفسه ،فتارة ي��رى نفسه قريب ًا
من اهلل؛ وت��ارة يراها بعيدة عن اهلل،
واإلنسان يف بعض احلاالت يمر بحالة
مهمة
من عدم الوضوح وهذه مسألة ّ
جيب االلتفات إليها ،أن اإلنسان يف
بعض احلاالت يشتبه بنفسه ويرى أنه
يمحص
عىل صالح لكن واقع ًا عندما ّ
وخيترب يرى أنه وقع باشتباه ،وهو مل
يكن عىل صالح ألنه مل يلتفت إىل تربية
نفسه ،فيقول اإلنسان أين أقبل املقادير
وأرىض بام جيري اهلل تعاىل ع ّ
يل ،فعندما
يتبىل بمرض شديد والعياذ باهلل خيرج
عن طوره ،أو عندما يبتىل عن مصائب
الدنيا يبدأ يعرتض عىل اهلل تعاىل والعياذ
باهلل ،نالحظ الطبقة الراقية من األنبياء

واألئمة (عليهم السالم) واألولياء
والصلحاء عندما متر هبم هذه األمور
ي���زدادون التصاق ًا وقرب ًا ب��اهلل تعاىل،
ألن املعنى النظري الذي تربوا عليه
وتع ّلموه قد جرى معهم جمرى الدم
فال خيتلف عليهم احل��ال( ،ال تزيدين
تفرقهم وحشة،
كثرة الناس أنس ًا وال ّ
وإين آلن��س بالليل ووحشته) فهذا
املعنى مل جي ِر جري ًا اعتباطي ًا وجري ًا من
باب كالم ..ال ،فهذا معنى حقيقي ملن
كان يتعشّ ق إليه اإلمام (عليه السالم)،
اإلم���ام ال��ك��اظ��م (عليهم ال��س�لام)
مر علينا أن��ه ك��ان حيمد اهلل كثري ًا أنه
وفرغه للعبادة ،وهذه
استجاب دعاءه ّ
اللذائذ ،يريد أن يبني اإلمام السجاد
(عليه السالم) أننا قد نمر بحالة نفقد
فيها هذه اللذائذ ألننا نتوقع أن بعض
النعم هي ليست من عند اهلل والعياذ
به ،فنحن نعتقد يف باطننا عندما ُنسأل،
نقول أن اهلل تعاىل هو ال��رازق ،ولكن
عندما نعمل عم ً
ال قد يكون فيه نوع
م��ن االخ��ت�لاف ول��ذل��ك تسمى هذه
جهالة ،أن اإلن��س��ان يتعامل مع من
يعرف تعامل اجلاهل ،وإال كلنا نعلم
أن اهلل تعاىل هو مسبب األسباب وبيده
كل يشء ،ولكننا بمجرد أن اهلل تعاىل
يبدأ ير ّبينا نحن ال نفهم هذه الرتبية
فنعرتض.
ن�لاح��ظ يف دق��ة ك�لام اإلم���ام (عليه
ال��س�لام) :ق��ال( :اللهم وال تكلني
وال ق��وة يل عىل الفقر فال حترض ع ّ
يل
رزق��ي .....وال تكلني إىل خلقك بل
ّ
وتول كفايتي وانظر إ ّيل
تفرد بحاجتي
ّ
وانظر يل يف مجيع أم��وري) ،ثم يقول:
عجزت
(فإنّك إن وكلتني إىل نفيس
ُ

عنها ،ومل ُأقم ما فيه مصلحتها) ،لو
الحظنا هذه اجلنبة الدقية (ال تكلني
إىل نفيس) ،كيف اإلن��س��ان ال يوكل
إىل نفسه؟ ..هذا املعنى حيتاج إىل أكثر
من كالم ،ولكننا نستعني ملا فيه تقريب
املطلب.
يقول (عليه السالم)( :فإنّك إن وكلتني
إىل نفيس عجزت عنها ،ومل أقم ما فيها
مصلحتها) ،نالحظ أن اإلنسان يوكل
إىل نفسه ،قطع ًا أن اهلل تعاىل أوجدنا
الغراء تريد منا
ومل يرتكنا ،والرشيعة ّ
يف مقام التعليم أن ال يغيب اهلل تعاىل
ع ّنا ابد ًا ،نحن ال نغيب عن اهلل ،لكن
املطلوب أن اهلل ال يغيب ع ّنا ،بمعنى أن
يف كل صغرية وكبرية أن أرى اهلل تعاىل
حارض ًا ،ومل َأر شيئ ًا يف الوجود إال وقد
ري إال رأيت
رأيت اهلل قبله ،ومل أر أي خ ً
اهلل تعاىل قبله ،فاإلنسان إذا قطعت عنه
أسباب االتصال باهلل تعاىل ،فاهلل ال يبايل
به بأي أرض متوت ،وإذا سقط اإلنسان
من عني اهلل فهو لن يبايل به ،وإذا أوكل
اإلنسان نفسه إىل نفسه فال يقدر كام يف
الرواية أو الدعاء (يعجز عن إجياد ما
ينفعها) ،فنحن مأمورون ،ادعوا ولو
عىل قطع شسع نعلك ،وهناك حالة من
التوكل وحالة من العمل فال يقع خلط
بينهام ،أي أن اإلنسان يعمل ،ومطلوب
منه أن يعمل ونحن نحاسب عليها،
ولكن يأمرنا يف نفس الوقت أن نتوكل
عىل اهلل ،فالتوكل ال خيتلف عن العمل،
بل هو ال يأيت إال بالعمل ،واملتوكل
الصحيح هو الذي يعمل وفق ما أراده
اهلل تعاىل ويدعوه ألن يوفقه للمزيد من
العمل.
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لقد ذكرنا يف اخلطبة االسبق بعض االعامل
التي تو ّلد عقوبة مجاعية ..وذكرنا إن بعض
اآلي��ات تقول( :وت��رى كل أ ّم��ة جاثية)
عبرّ القران الكريم ُكل أ ّمة  ،فالكالم كان
يشمل الوضع بشكل عام وهو اال ّمة.
اآلن السؤال هل هناك عمل بالعكس،
يعني هل هناك اعامل جتعل األمة يف أمن
ويف ِد َعة أو ال ؟ الشك كام ان هناك اعامال
سلبية هناك اعامل اجيابية ..وعملنا نتكلم
ال عن العمل الفردي ،وانام نحب ان نتكلم
عن العمل اجلامعي ،والعمل التضامني.
الحظوا بعض املوبقات تؤ ّثر تأثريا كبريا -
والعياذ باهلل  -ففي بعض الروايات ان الزنا
يدع الديار بالقع ،ليس فيها خري ،او بعض
مسائل القضاء ان االنسان يقيض بالباطل،
االم��ام (عليه السالم) يقول بمثل هذا
القضاء متنع السامء قطرها او حتبس السامء
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قطرها ،ومتنع االرض بركتها.
هناك أع�مال يف املقابل جتعل طمأنينة،
وجتعل حالة من الفرج ،وجتعل حالة من
الرخاء ،واألس��اس يف ذلك هو تضامن
األمة ،ال أفراد عىل نحو اخلاص ،انا اتكلم
عن موضوع يتجاوز حالة الفرد ،وينطلق
اىل حالة األ ّمة ،وهذا املوضوع حينام يبدأ
عندما تكون أ ّم��ة ال يبدأ فجأة ،ولكن
يتوسع من دائ��رة اىل دائ��رة اخ��رى ،وهذا
التوسع يعطيه نوعا من املقبولة من اجلو
العام الذي نقبله.
مرت االمة بكارثة ،ولنفرتض
ال قدّ َر اهلل اذا ّ
 ..بفيضان او حالة من
كارثة طبيعية مثال ً
الزلزال ،واالمراض الوبائية ،ماذا يكون
ترصف اال ّمة ازاء هذه املسائل ..حتى وان
ّ
كانت الكارثة يف حدود أفراد؟ لكن ردود
فعل االمة عىل هذا ماذا يكون؟! الشك ان

املسألة التضامنية ،والتكاتف ،والشعور
باملسؤولية سيخفف االعباء كثري ًا عىل
االف���راد التي وقعت عليهم الكارثة -
والعياذ باهلل  -او هذا الرتاحم عندما يكون
بني اال ّمة هذا الرتاحم سيكون جملبة لكل
اخلري.
ولذلك التفتوا اخ��واين اىل نكتة ..بعض
الروايات تقول ان الكفر يدوم ،لكن الظلم
ال يدوم ملاذا ؟! ألن هذا الظلم فيه سلب
احلقوق ،اال ّمة اذا راعت احلالة التي فيها
واندفعت اىل حالة اجيابية؛ ستقطف الثامر،
ولعليّ سأشري اىل نقطتني من واقعنا احلايل
املعاش..
عندما مررنا هبذه الفتنة الداعشية ..نعم
هناك فتوى صدرت ،وهناك مرجعية قالت
قولتها ..نبدأ االن يف ان نحلل ما حدث ..
التفتوا جيد ًا  ..هناك استجابة كانت رسيعة

صدىالجمعة
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وهذه االستجابة كانت يف الدم  ..وهناك
استجابة كانت رافد ًا معزز ًا شدّ األزر من
ُ
األرس ،ومن امليسورين ،ومن الناس ،ومن
احلث خارج إطار الدولة ،وهذا االندفاع
كان اندفاع ًا عام ًا.
ماذا انتج هذا التضامن اجلامعي؟ ماذا انتج
من الذين مل يرتكوا املقاتل لوحده وانام
و ّفروا له مجيع ما يعينه عىل ما هو عليه..
ماذا انتج ؟!
ان اهلل تعاىل ارانا نرصه بشكل ملفت للنظر
 ..ألن املسألة ال تتحدد بعمل فردي ..وانام
حتتاج اىل تفاعل ،وهذا املوضوع ان اال ّمة
تتفاعل مع مسائل اخلري ..انا ادعوكم اآلن
اخ��واين ان هذه الثقافة ثقافة ان نتفاعل
اكثر من
مع اخلري ..الشارع املقدس لع ّله َ
ال��رواي��ات واحل��ث عىل قضاء احلوائج،
وعجيب عندما تقرأ اآلث��ار االنسانية يف
قضاء احلوائج ،واسالمي ًا ّ
احلث عىل قضاء
احلوائج ،فكيف اذا كانت االمة تتمتع هبذه
الثقافة العامة التي فيها قضاء احلوائج..
الناس تتصدق ثقافة ..الناس تسعى اىل
الرب ثقافة ..واالنسان اذا فعل هذا حيافظ
عىل نفسه اضافة اىل الفوائد العامة ..ماذا
يقول احلديث الرشيف الحظوا (صدقة
الرس تدفع غضب الرب) هذه اال ّمة عندما
تتفاعل مع الرب.
من اهلل تبارك وتعاىل علينا
اآلن بعد ان َّ

بنرصه؛ قطع ًا نحتاج اىل ُشكر اخ��واين..
ثقافة ُ
الشكر ان اهلل تعاىل هيأ لنشكر اهلل
تعاىل ثم ماذا؟!
التفتوا جيد ًا هذه حالة عامة انا ال احتدث
عن وظيفة مؤسسات حكومية فقط..
ال ،ال زال��ت بني اظهرنا شواخص هلذا
االنتصار ..عوائل شهداءُ ،اناس تعوقوا
..الب��د علينا مجيع ًا ان نتعامل مع هذا
الوجود املبارك ..تعامال خاص ًا فيه كل
انواع ُ
الشكر والتكريم والتعزيز والثناء
عملي ًا ،ال يكفي هلذا الذي اعطى كل يشء
ان اقول له شكر ًا ..قد يكون ُ
الشكر هبذا
املقدار قليال ثم قليال يف حقه ..البد ان
اتعامل معه كثقافة  ..ابحثوا عن هؤالء
وه��م ب�ين ايديكم ،ابحثوا عنهم حتى
م��روا به..
تدخلوا يف مرشوعهم ال��ذي ّ
االنسان يدقق ويتفحص ويسأل ال حيتاج
ان تسمع مني او من اح��د ه��ذه وظيفة
مجاعية  ..أ ّم��ة حت�ترم ش��ه��داءه��ا ،حترتم
الشهداء االحياء ،امة ُتثني عىل العوائل
زجت بأبنائها ..الحظوا هذا
الفقرية التي ّ
عمل ا ّمة  ..نعم يوجد بحمد اهلل الكثري
يعملون وبشكل خمفي يساعدون يعطون..
انا اقول هذا العمل اجليد يبقى ،لكن ان
تتحول هذه احلالة اىل حالة ثقافة ا ّمة ..هذا
هو املطلوب ..هذه الثقافة ستخفف املعاناة
كثري ًا ..واالنسان اخواين يقيم  -اجار اهلل

اجلميع -فاحتة عندما يصاب بفقد عزيز،
لكن عندما يأتيه اخوته ،ويأتيه املؤمنون
للعزاء؛ خيفف عنه هذا األمل واملصاب،
وهي قضية انسانية ،وقضية نفسية ..والنبي
واألئمة (عليهم الصلوات والسالم) كانوا
يتفقدون الناس ،يا ايتها اال ّمة املرحومة
اعملوا كام كان يعمل النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) ألن لنا فيه أسوة حسنة.
تعجل بالبالء
اخ��واين كام هناك اع�مال ّ
واهلالك  -والعياذ باهلل -ايض ًا هناك اعامل
تستنزل الرمحة والفرج ،ختفف من مصاب
بعضنا لبعض ..هذا التضامن والتكاتف ال
تقل ليست يل عالقة بفالن ..هذه ليست
ثقافة انسانية ،وال ثقافة اسالمية ..اشعر
وع ّلم ه��ؤالء عىل ان هيتموا باآلخرين،
خصوص ًا كام قلنا من ك��ان هلم الفضل
الكبري يف إن اهلل تعاىل جيعل بلدنا يتجاوز
االزمة بشكل رسيع.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق ،وان
اهلل تعاىل حيفظ ب�لادن��ا وب�لاد املسلمني
مجيع ًا ..اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات
واملسلمني واملسلامت وتابع بيننا وبينهم
باخلريات وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.
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من ثام ِر االنتصار الباهر عىل عصابات داعش
اإلرهابية ،وهزيمتها عىل يد األبطال من أبناء
العراق كقوى أمنية بكل صنوفها ومسمياهتا،
وكشعب مساند هلذه القوى ،ومآزر ومساند
هب
هلا يف عمليات القتال والتحرير ،بعدما ّ
اجلميع ملبني لفتوى املرجعية الدينية العليا
املباركة بـ(اجلهاد الكفائي) ،ومن ثم ما نتج
عن ذلك التالحم البطويل من تطهري أرض
ه��ذا البلد م��ن أرج���اس ه��ذه العصابات
اإلجرامية ،وطرد فلوهلا املهزومة اىل خارج
احلدود.
أقول؛ من ثامر هذا االنتصار هي هذه احلالة
اجلديدة التي باتت واقع ًا يلمسه املواطن،
ويعيش تفاصيله ،من خالل بث ّالروح هبذه
اللحمة الوطنية بني أطياف الشعب الواحد،
ونبذ الفرقة ،وزرع روح االنتصار ،وقتل
الروح االهنزامية يف هذا الشعب ،بعد تلك
السلسلة من االنكسارات واإلحباطات..
لكن قطع ًا هناك املزيد من اجلهود علينا مجيع ًا
بذهلا يف سبيل أفشاء ثقافة الشكر من خالل
إشاعة روح التضامن والتكاتف والرتاحم
بني أبناء ه��ذا املجتمع ،ولكي نكون أمة
مرحومة برتامحها فينا بينها ..ال أمة حمرومة.
عقوبة ورمحة
كام إن هناك أع�ماال هلا آث��ار دنيوية عاجلة
عىل اإلنسان؛ أي يعيشها يف حياته وجيرهبا
بنفسه ..سواء أكان ذلك يف مورد الثواب أم
يف مورد العقاب ،إضافة طبع ًا ملا يرتتب عىل
مثل هذه األعامل من آثار آجلة ،أقصد بام
يدخره اهلل تعاىل ملثل هذا اإلنسان يف آخرته..
ساعة يبعث الناس للحساب يف يوم القيامة..
وكام يف صلة الرحم ،وأثرها الدنيوي يف إطالة
عمر العبد العامل هبا عىل سبيل املثال.
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أق��ول ،كام إن هناك أع�ماال هلا آث��ار دنيوية
عاجلة أو مؤجلة عىل اإلنسان؛ هناك أيضا
أع�مال هلا آث��ار عاجلة ومؤجلة أيضا عىل
املجتمع؛ أي ال ختتص هذه امل��رة باألفراد
كأفراد ..بل تتجاوزهم اىل املجتمع يف عمومه
كأمة؛ بمعنى إن آثارها تصيب الناس مجيع ًا..
إن خريا فخريا ،وإن رش ًا فرشا ،أي ،إن هناك
أع�ماال تكون جملبة لكل خري بني الناس،
وتكون سبب ًا يف أمن املجتمع ويف أمانه ،وسبب ًا
يف رخ��ائ��ه ،ويف خ�يره ،وسعادته ،وتيسري
أموره ،وهي كلها آثار يراها الناس يف حياهتم،
كام يف صفات الرتاحم بني الناس ،التضامن،
التكاتف ،التآزر ،التوادد ،التحابب ،وغريها.
فتكون ه��ذه الصفات إذا م��ا اتصف هبا
املجتمع؛ سبب ًا يف ن��زول اخلري العميم عىل
الناس ،وسبب ًا يف رفع االبتالءات عنهم ،ألن
اهلل تعاىل وهو الرمحن الرحيم  -جل شانه
 سينظر بعني الرمحة اىل مثل هذا املجتمعامل��ت��آخ��ي ..الصالح ،وسيشملهم بواسع
رمحته ..فقط كوهنم رمحاء بينهم.
كام وسيكون العكس بالعكس أيضا هلذه
األم���ة؛ بمعنى أن ت��ك��ون أم��ة نقمة  -ال
سمح اهلل  -ال أمة رمحة! ،إن أتصفت األمة
بالصفات السلبية ،وإن مل يكن بني الناس
يشء من الرتاحم ،والتضامن ،والتكاتف،
وال��ت��آزر ،وال��ت��وادد ،والتحابب ،وغريها
من صفات اجيابية ،ولعل أق��رب شواهد
هذا اخل�ير ..هو ابتالؤنا بعصابات داعش
التكفريية ،ونرصنا املؤزر عليها بفضل من
اهلل تعاىل أو ًال ،وبفضل توحدنا ،وتآزرنا،
وتكاتفنا ،وتضامننا ثاني ًا.
ثقافة الشكر
هناك بيننا وبني أظهرنا عوائل للشهداء،

بقلم :طالب عباس الظاهر

ه��ؤالء الشهداء الذين ج��اه��دوا ،وبذلوا
دماءهم الزكية لتسيل عىل ت��راب الوطن،
وض��ح��وا ب��أغ�لى م��ا يمكن أن يضحي به
اإلنسان وهي أنفسهم الطاهرة ،من أجل أن
حيفظوا الوطن واملقدسات ،وحيفظوا الرشف
والكرامة ..فاألمة التي ال تقدر دماء شهدائها
حق قدرها ،قطع ًا أمة ميتة ال تستحق احلياة.
وهناك أيضا مصابون وجرحى ..بعضهم
أصبح معاق ًا ،ه��ؤالء شواهد حية تستحق
من اجلميع  -كدولة وشعب  -كل الشكر
واإلج��ل��ال ،ل��ك��ن ق��ط��ع� ًا ال تكفي جم��رد
كلمة شكر ..لتفي حقهم علينا مجيع ًا ..بل
يتطلب األم��ر اىل تكافل ،وتفقد ،وتلبية
لالحتياجات ..كام وإن هناك أيضا عوائل
دفعت بجميع أبنائها للجهاد ،وغ��دت
بال معيل ..تعاين من شظف العيش ،هذه
العوائل هلا حق عىل الدولة ..وهلا حق علينا
مجيع ًا ،نعم هناك أكيد الكثري من اخلريين..
ممن يعمل من أجلهم وبشكل رسي دون أن
يعلم به أحد.
لكن ،نحتاج أن يتحول مثل هذا الفعل اىل
ثقافة ..ثقافة الشكر ،ثقافة أن نتفقد هذه
األرس املجاهدة ..نتفقد أبناءهم ..نتفقد
أحواهلم واحتياجاهتم ،وأن نشعرهم بقيمة
تضحياهتم ..وتضحيات أبنائهم الشهداء،
نشعرهم ب��األف��ع��ال ..ال ب��األق��وال فقط..
ولكي تصبح مثل هذه الترصفات الفردية أو
اجلامعية ..ثقافة شعب ،وثقافة أمة ،ألن هذه
الثقافة ستخفف املعاناة كثري ًا ..وستجعلنا
أكثر متاسك ًا ،وأكثر قوة يف مواجهة الصعاب،
فتعاد اهليبة ،وتعاد العزة ،وتعاد الرفعة لنا بني
األمم .

الزكاة

سؤال العدد

ما هي السورة التي ذكرت مستحقي الزكاة؟

سؤال العدد السابق
 :ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني من دون أن تكون والدته حام ًال
؟الجواب :يجوز .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال  :ما هو تعريفكم للزكاة ؟
اجلواب :الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع املقدس هبا  ،وقد
قرهنا اهلل تبارك وتعاىل بالصالة يف غري واحد من اآليات الكريمة
 ،وهي احدى اخلمس التي بني عليها اإلسالم  ،وقد ورد أن
الصالة ال تقبل من مانعها َّ ،
وإن من منع قرياط ًا من الزكاة فليمت
ان شاء هيودي ًا أو نرصاني ًا  ،وهي عىل قسمني :زكاة االموال ،
وزكاة األبدان ( زكاة الفطرة ).
السؤال  :متى جتب الزكاة ؟
اجلواب  :جتب الزكاة يف األنعام الثالثة :اإلبل و البقر و الغنم ،
و الغالت األربع  :احلنطة  ،و الشعري  ،و التمر  ،و الزبيب  ،و يف
النقدين  :الذهب و الفضة  ،و يف مال التجارة عىل األحوط وجوب ًا
وال جتب فيام عدا ذلك  ،نعم تستحب يف غريها من احلبوب التي
تنبت يف األرض كالسمسم  ،و األرز  ،و الدخن  ،و احلمص
 ،و العدس  ،و املاش  ،و الذروة  ،و غريها  ،و ال تستحب يف
اخلرضوات مثل البقل و القثاء و البطيخ و اخليار و نحوها .
السؤال  :من هم العاملون عليها يف الزكاة ؟
اجلواب  :هم املنصبون ألخذ الزكاة و ضبطها و حساهبا و إيصاهلا
إىل اإلمام أو نائبه  ،أو إىل مستحقها .
السؤال  :ما هي االشياء التي جتب فيها الزكاة ؟
اجلواب  :جتب الزكاة يف اربعة اشياء :

إعداد /محمد حمزة جبر

( )١يف األنعام :الغنم بقسميها املعز والضأن  ،واالبل  ،والبقر
ومنه اجلاموس.
( )٢يف النقدين :الذهب والفضة.
( )٣يف الغ ّ
الت :احلنطة والشعري  ،والتمر والزبيب.
( )٤يف مال التجارة عىل ـ األحوط وجوب ًا ـ .
ويعترب يف وجوهبا يف اجلميع أمران:
(األول) :امللكية الشخصية  ،فال جتب يف األوقاف العامة  ،وال يف
املال الذي أوىص بان يرصف يف التعازي أو املساجد  ،أو املدارس
ونحوها.
(الثاين) :ان ال يكون حمبوس ًا عن مالكه رشع ًا  ،فال جتب الزكاة يف
الوقف اخلاص  ،واملرهون وما تعلق به حق الغرماء  ،وأما املنذور
التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي
ال ينايف الوفاء بالنذر.
السؤال  :ما هو تعريفكم للرقاب ؟
اجلواب  :و هم العبيد فإهنم يعتقون من الزكاة عىل تفصيل مذكور
يف حمله .
السؤال  :من هو ابن السبيل ؟
اجلواب  :الذي نفدت نفقته  ،بحيث ال يقدر عىل الذهاب إىل بلده
 ،فيدفع له ما يكفيه لذلك  ،برشط أن ال يكون سفره يف معصية ،
و إن ال يتمكن من االستدانة بغري حرج بل األحوط اعتبار أن ال
يكون متمكن ًا من بيع أو إجيار ماله الذي يف بلده .

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
* النقل البري تعلن استعدادها لتوفير  200شاحنة لنقل النازحين.
* األمانة العامة للمزارات تفتتح المرحلة األولى إلعادة إعمار مزار عمران بن اإلمام علي (عليهما السالم).

* وزارة الصحة :نحرص على تعزيز الخدمات الصحية في المناطق البعيدة والنائية.
* فرق محافظات الفرات االوسط تباشر إعادة التيار الكهربائي ألحياء الحويجة

* تشكيل لجان لإلشراف على إكساء الطرق في كربالء.

الحشد الشعبي يسند قطعات حرس الحدود
تعرضات لداعش على الحدود العراقية السورية
ويصد ّ
اسندت قيادة عمليات احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار قطعات حرس احلدود بعد
تعرضهم لعدة تعرضات من داخل احلدود السورية وذلك بإرسال قطعات لواء 13
ملنطقة جرس ابو رمانة.
وقال قائد عمليات احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار قاسم مصلح لوكالة نون اخلربية:
«بعد تعرض عدة نقاط تابعة حلرس احلدود العراقية لعدة هجامت عرب صواريخ موجه
وتأخر االسناد من القوات األمنية تم ارسال قطعات لواء  13يف احلشد الشعبي وبادر
يف استهداف مصادر اطالق الصواريخ وحقق رضبات دقيقة اسفرت عن تدمري مواقع
العدو عىل الرغم من رد العدو عىل قطعاتنا البطلة».
ٍ
تعرضات متكررة مع
واضاف مصلح ان «تلك املنطقة شهدت ولأليام الثالثة املاضية ّ
طلب الدعم من القوات االمنية لكن دون جدوى وبعدها تم توجيه النداء لقيادتنا
بارشت قواتنا بالتحرك فورا يف استطالع االهداف وتم معاجلتها بالكاتيوشا واهلاون
( )١٢٠وكان رد العدو باالسلحة الساندة رغم ذلك تم حتقيق رضبات موجعة للعدو».
واشار قائد العمليات اىل ان «قيادة العمليات ولواء الطفوف متواجدون االن مع احلدود
العراقية السورية يف نقاط حرس احلدود لصد اي تعرض او حترك للعدو» ،منوها ان
«تلك املنطقة ليست ضمن قاطع مسؤولية احلشد الشعبي لكن من واجبنا يقتيض إسناد
القطعات االمنية كافة».

باالرقام

باالرقام

باألرقام

128

دولة بينها العراق
تتحدّ ى ترامب وترفض
قراره بشأن القدس

2

53

مليار دوالر قيمة الغذاء
المستورد عربيًا.

50

مليار دينار أعلنت النزاهة استرجاعهما
عبر مالحقة مدانين هاربين.
مليون دوالر اسهامات بريطانيا
بمشروع البنك اآلسيوي لالستثمار.

147

دعوى تحسمها المحكمة االتحادية
العليا خالل العام الحالي.

10

بالمئة تخ ّفض من أسعار بطاقات
الدفع المسبق للهواتف األرضية.

كربالء:قضاء عين التمر يشكو من طريق الموت
ويدعو وزارة البلديات النقاذه

كشف قائممقام قضاء عني التمر 80ك��م غريب كربالء عن وقوع
العرشات من الضحايا بسبب طريق متلكئ يربط القضاء بمدينة كربالء
وطالب وزارة البلديات باكامل انجاز الطريق الذي احيل اىل رشكة
حكومية قبل اربع سنوات ورصد املبالغ املالية اخلاصة هبذا املرشوع.
وقال رائد فضال املشهداين ان هذا الطريق والذي يسمى بطريق املوت
ذات سايد واحد وقد احيل اىل رشكة اشور التابعة لوزارة االسكان
بمبلغ  28مليار دينار منذ اربع سنوات وبسبب حالة التقشف املايل مل
يتم انجاز املرشوع الذي يعترب احد اهم املشاريع االسرتاتيجية «
وبني املشهداين ان ما يقارب اكثر من  20شخص لقوا حتفهم واصيب
ضعف هذا الرقم بسبب احل��وادث املرورية نتيجة عدم انجاز عىل
الطريق خالل العام « 2017
وطالب قائممقام قضاء عني التمر وزارة البلديات واالسكان برصف
مبالغ هذا الطريق للرشكة التي مل حتصل سوى عىل  4مليار دينار من
اصل  28مليار من اجل اكامل هذا الطريق احليوي االسرتاتيجي»

تشكيل لجان لإلشراف على إكساء الطرق في كربالء
ّ
شكلت حمافظة كربالء جلان ًا عديدة الستثامر مجيع
االمكانات املتاحة للقيام بعمليات اكساء الشوارع غري
املنجزة واملتلكئة ومعاجلة التخسفات.
وقال مدير اعالم بلدية كربالء ماجد ناجي لـ (الصباح):
ان «حمافظ كربالء عقيل الطرحيي وجه بتشكيل جلنة من
مالكات البلدية هبدف وضع اخلطط الكفيلة بإنجاح
اع�مال صيانة واكساء الطرق وال��ش��وارع واالرصفة
يف املحافظة او التي تأثرت باملشاريع املتلكئة بسبب
الضائقة املالية».
واضاف ان «املحافظ وجه كذلك بالعمل عىل تشغيل
معمل اإلسفلت واستمرارية إدامته وجتهيزه باملواد
الالزمة للمسامهة يف معاجلة التخسفات يف الطرق
الرئيسة ملركز املدينة واألحياء ضمن املبالغ املخصصة
للمديرية ضمن موازنتها».

محاضرة في كربالء تحمل عنوان (الشرود عن الدين)

اقام منتدى كربالء الثقايف جلسته احلوارية األسبوعية (نلتقي لنرتقي) بحضور عدد من املثقفني والباحثني ووجهاء املدينة املقدسة.
ِ
املحافظ وعىل
وحارض األستاذ مهند الغديري عن موضوعة الرشود عن الدين والذي حتدث فيها عن نشوة العلامنية واثرها عىل املجتمع
تدمريها لكثري من االطر والقوانني الروحية التي استمدها الفرد من الدين لعقود من الزمن».
وقال الغديري« :واجهنا يف عرصنا احلديث عدد ًا من نامذج العلامنية التي حكمت دو ً
ال ومنها مملكة ال هبلوي يف ايران ويف تركيا وتونس
ويف مرص عند حكم امللك فاروق وكانت هذه النامذج اسوأ انواع العلامنية املتطرفة والتي أ ّدت اىل اعالن موت الدين واالشهار بان
الشعوب والدولة ال دين هلام» ،مضيف ًا ان «العلامنية فصلت الدين عن السياسة؛ واننا ال نرفضها من باب التطور العلمي والتكنلوجي
والطبي والتطور لكننا نرفضها من باب جتريد روح الفرد من العبادة للخالق جل وعال».

قالوا:

قالوا:

الدكتور حيدر العبادي ،رئيس الوزراء:
انتصارنا على «داعش» حفظ وحدة العراق.

أحمد محجوب ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية:
«العراق يؤكد موقفه الثابت والمبدئي من فلسطين والقدس ودعوته
العالم للوقوف بوجه محاوالت النيل من المدينة المقدسة».

الفريق الركن مزهر العزاوي ،قائد عمليات دجلة:
انطالق عملية عسكرية في محافظة صالح الدين لـ»تطهير»
منطقة مطيبيجة والقرى المحيطة بها من عناصر تنظيم
داعش.

العطاء الحسيني

جامعة وارث األنبياء عليه السالم
تشهد انعقاد اجتماع هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
االحرار :حسين نصر  /تصوير /سالم الطائي

28
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احتلت جامعة وارث االن��ب��ي��اء (عليه
السالم) فتية التأسيس ص��دارة املشهد
التعليمي يف ال��ع��راق حيث انعكست
تلك امل��ي��زة م��ن خ�لال احتضاهنا ألهم
املؤمترات والندوات التي تتناول بالبحث
والتمحيص الوضع التعليمي والبحوث
العلمية ع�لى صعيد خمتلف اجلامعات
واملعاهد العراقية .
عقدت هيئة الرأي التابعة لوزارة التعليم
العايل والبحث العلمي اجتامعا لرؤساء
اجلامعات العراقية يف جامعة وارث االنبياء
عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
عىل طريق ( كربالء – بغداد) من اجل
االرتقاء يف املجاالت العلمية يف العراق .
جملة االح��رار التقت وزير التعليم العايل
والبحث العلمي الدكتور عبد ال��رزاق
عيسى حيث ق��ال  :عقدت هيأة ال��رأي
التابعة ل��ل��وزارة اجتامعها االخ�ير لعام
( )٢٠١٧بجامعة وارث االنبياء عليه
السالم يف كربالء املقدسة ومتخضت عنه
جمموعة من القرارات أمهها اعتامد نظام
امل��ق��ررات يف ث�لاث جامعات كخطوة
أوىل مبينا أن هذا النظام مطبق يف معظم
اجل��ام��ع��ات العاملية وت��أخ��ر ال��ع��راق يف
14

تطبيقه  ،عىل ان يكون تطبق تعليامت
الرتقيات العلمية التي اق��رت يف تاريخ
( )٢٠١٧_١_٢٦وت��ع��دّ خ��ط��وة من
اخلطوات املهمة لتعزيز الرصانة العلمية يف
التعليم العايل والبحث العلمي  ،وكذلك
تم اعتامد واستحداث مركز بحثي للسكان
تزامنا مع التعداد السكاين احلكومي بام
خيص القبول املركزي يف الوزارة .
واض���اف « ان اجلامعات االهلية التي
استحدثت يف كربالء املقدسة اعتمدت
املقاييس واملعايري احلديثة يف التعليم العايل
لذلك اعتمدت يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي منها جامعة وارث
االنبياء عليه السالم التي اعتمدت ضمن

رصانة التعليم االهيل يف الوزارة  ،مضيفا»
وقد رشع يف الوزارة عىل أن يكون البحث
العلمي التطبيقي اهل��ادف املعمول به يف
اجلامعات العراقية .
فيام بني رئيس جامعة وارث االنبياء عليه
السالم الدكتور طالب حسن موسى:
بربكة االمام احلسني عليه السالم استقبلت
اجلامعة وه��ي يف خطواهتا االوىل معايل
وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي
مع نخبة من العلامء العراقيني؛ من اجل
االرتقاء يف التعلم اجلامعي ال سيام متانة
العلم وآليات التدريس مبينا» اسست
اجلامعة وفق اسس علمية رصينة حيث
تضم مستلزمات عملية تعليمية ناجحة

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي ..يقدم نماذج نسوية جديرة

بالتخليد لمجموعة من الباحثات
ضمن فعاليات املؤمتر العلمي النسوي ملؤسسة وارث األنبياء عليه السالم ،التقى سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  -دام عزه  -أصحاب
ٍ
بتوجيهات قيمة قائ ً
ال:
احلصيلة العلمية والباحثات املشاركات يف املؤمتر ..وأثرى افكارهم
علينا تقديم نامذج (التجسيد) للدور الزينبي يف معركة احلق مع الباطل ،نرجو االلتفات اىل
هذه النقطة ،انا واحدٌ من الناس كنت حينام أقرا عن نامذج املرأة يف معركة الطف كنت أتصور
ان ذلك التجسيد لتلك الشخصيات اقترص عىل ذلك الزمن يف عام واحد وستني للهجرة وما
قبله ،كنت أتصور هكذا ،ال نمتلك نامذج جتسد تلك املبادئ عند النسوة يف بقية األزمنة ،وإذا
هبا إخواين وأخوايت تتجسد يف الوقت احلارض ..أمتنى من األخوات ان يقرأن قصص النسوة
من األمهات وزوجات الشهداء يف املعركة احلالية ،املعركة ضد عصابات داعش ،بالضبط
لعله االن حينام نرى طبيعة الرصاع الفكري فيها وطبيعة املبادئ التي تتسجد يف كل صف
من الصفني ،نجد انه نموذج مكرر وحصل يف معركة االمام احلسني عليه السالم ،نموذج
املرأة التي كانت يف تلك املعركة شاهدناها االن تتكرر يف هذه املعركة ،حقيقة لعل البعض مل
يطلع ،ولكن لو اطلعتم عىل القصص التي كتبت عن عوائل الشهداء جتدون تلك االم التي
كانت يف معركة الطف تدفع ابنها عىل الرغم من حبها الشديد له تدفعه اىل القتال وهي حترضه
عىل القتال ،ونجد تلك االم التي كانت ال تبايل حينام يسقط اربعة من أبنائها يف املعركة وربام
تدفع االبن اخلامس ،نجده يتكرر االن يف هذه املعركة ،ونجد ايض ًا تلك الزوجة الصابرة مع
زوجها التي حتثه عىل القتال وتتحمل مسؤولية االم وغري ذلك من املسؤوليات بعد فراق
زوجها.
تلك النامذج السابقة تكررت االن نحن ايضا نحتاج اىل ابراز نموذج املرأة يف الوقت احلايل
التي جتسدت فيها تلك املبادئ ،حينام يذكر نموذج من تلك النساء يوثر فينا ،ولكن حينام
يذكر يف الوقت احلارض نموذج امرأة يكرر تلك الصور الشك انه يوثر اكثر ،اخواين اخوايت
اننا يف مقام التعظيم واإلج�لال حينام نجد يف معركة الطف ان هناك ام ًا تقدم اربع ًة من
الشهداء ،وهذا موجود يف هذه املعركة ضد عصابات داعش موجود هذا النموذج فهناك
الكثري من االمهات قدمن اربعة شهداء و من االمهات قدمن ثالثة شهداء وجتدوهنن يف
اعىل مراتب الصرب والتحمل واالندفاع ،وعىل استعداد ان يقدمن الشهيد الرابع والشهيد
اخلامس وهكذا ،هذا النموذج نحتاج ان نقدمه ،وان التاريخ خيلده كام خلد نامذج (الزينبات)
السابقات..
15
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وستكون اض��اف��ة مهمة تقدم
خدمة تعليمية رصينة ألبناء
ال��ع��راق م��وض��ح��ا» اري��د هلذا
املرفق التعليمي ان يتميز بكل
ما هو فريد ونوعي س��واء عىل
صعيد العملية التدريسية من
جهة ام عىل طبيعة اخلدمات
ال��ت��ي ت��وف��رت داخ���ل اجلامعة
للطلبة أوال والكوادر العلمية
املرشفة عليها من جهة أخرى
لتتوازى بشكل تكمييل كافة
اجلهود لتقديم أفضل اخلدمات
واالم��ت��ي��ازات وه��ذه اجلامعة
ابتدأت كبرية بعطائها السيام
اهنا ليست ربحية بل هتدف اىل
تقديم تعليم جيد ورصني وعايل
املواصفات بأقل تكلفة ممكنة
عىل الطالب مضيفا» ان جامعة
وارث األن��ب��ي��اء عليه السالم
شملت ع�لى ق��اع��ات دراس��ي��ة
جمهزة بأحدث وسائل التدريس
باإلضافة اىل ورش هندسية
وخم��ت�برات فنية فضال عن ٍ
ناد
ري��ايض للطلبة ومكتبة عامة
اىل جانب االق��س��ام الداخلية
للطالبات وكافة املرافق الصحية
والرتفيهية املطلوبة من قبيل
امل�لاع��ب الرياضية واحل��دائ��ق
والساحات اخلرض ،اىل جانب
مصىل وبنايات إدارية وخدمية
متنوعة.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان العتبة
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة ش��ي��دت
جامعة وارث االن��ب��ي��اء عليه
ال��س�لام ع�لى م��س��اح��ة ()48
دون� ً
ما ،شملت عامرهتا العديد
من املباين املخصصة للكليات
االرب���ع (اهلندسة – الطب –
القانون – اإلدارة واالقتصاد)
واس��ت��خ��دم��ت فيها الوسائل
التعلمية احلديثة من اجل رفد
ال��س��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��ال��ك��وادر
العلمية الرصينة .

العطاء الحسيني

وفد من الشبك والتركمان خالل لقائه الشيخ الكربالئي
ٌ
يؤكد :توجيهات المرجعية العليا دستور مهم نعمل به

االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :صالح السباح
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ترشف وفدُ موصيل من الشبك والرتكامن
الساكنني يف قضاء احلمدانية (قراقوش)
ِ
مرقد أيب عبد اهلل احلسني (عليه
بزيارة
السالم) ولقاء ممثل املرجعية الدينية يف
مدينة كربالء سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،وت��أيت ه��ذه ال��زي��ارة ضمن
سلسلة زياراهتم املتكررة لنقل املشاكل
التي يعاين منها االهايل يف حرهبم النفسية
ضد مرتزقة داعش ومن خلفه ،بحسب
ما اكده ابو جعفر الشبكي امر لواء ()30
وممثل الوفد املوصيل يف ترصحيه ملجلة
16

األحرار.
واضاف الشبكي :ان «النقص كبري يف مجيع
اخلدمات ،اضافة اىل التحديات املوجودة
التي تواجهنا من اتباع عصابات «داعش»
التكفريية (اخلاليا النائمة) ،ع�لاوة عىل
املعاناة اليومية يف حياتنا االجتامعية ،وهذا
ما دفعنا اىل زي��ارة ممثل املرجعية الدينية
العليا سامحة الشيخ الكربالئي بشكل
متكرر من اجل الوصول اىل حلول مناسبة
نستطيع من خالهلا اخل��روج من الواقع
يمر به املحبون واملوالون آلل
املرير الذي ُّ

البيت (عليهم السالم) يف مناطقنا ،وكذلك
لالستزادة من فيوضات املرجعية».
واش���ار يف ال��وق��ت نفسه اىل السعادة
الكبرية التي غمرت الوفد بعد لقائهم
الشيخ الكربالئي واالس��ت�ماع اىل رأي��ه
السديد واالخذ باإلرشادات والنصائح
التي يعدّ وهنا دستورا مهام ،موكدا بأن
هناك حتديات كبرية يواجهها أتباع آل
البيت (عليهم ال��س�لام) خصوصا بعد
االنتصارات الكبرية التي حققها ابطالنا
الغيارى يف حرهبم املقدسة.

العطاء الحسيني

التضحيات والبطوالت والمواقف االنسانية
ألبطال العراق في حربهم ضد «داعش»
في مسابقة كبرى في االدب والفنون
الصحفية والتشكيلية

حتديده يف املسابقة التي ستستمر لغاية
 2018/4/30وهو اخر موعد الستالم
املواد املشاركة».
ونوه «الظاهر» اىل «امهية مراعاة الضوابط
الفنية لكل جنس اديب وفني وصحفي،
ع�لى ان تستلهم امل���ادة املشاركة معاين
مللبي نداء املرجعية
البطولة والتضحيات ّ
العليا ،وما صاحبها من حاالت انسانية
رافقت عمليات التحرير ،مضيفا أنه حيقّ
للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما جتده
مناسبا إلصداره وتوثيقه بعد ذلك ضمن
منشوراهتا الثقافية».
17
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بتضحياهتم وانسانيتهم وجهادهم ارشقت
شمس النرص يف س�ماء ال��ع��راق ..وب� َ
�زغ
الضياء من بني خمالب الظالم ،ودماؤهم
ُ
الزكية وعرق جباههم املجاهدة سطرت
بأحرف من نور احدا َثا ووقائع َا وقصصا
عىل حميا الوطن اجلريح طيلة ثالثة اعوام،
من هذا اإلرشاق اجلديد وه��ذه الكتابة
األس��ط��وري��ة حل��ارض ال��وط��ن واسهاما
بتدوين وتأرخة بطوالت املجاهدين..
اطلقت العتبة احلسينية املقدسة مسابقة
«ملبون» الكربى ضمن فعاليات مهرجان
ملبون املزمع اقامته يف شهر حزيران لعامنا
القادم ،بالتعاون مع املركز العاملي للثقافة
والفنون.
وذك��ر رئيس قسم النشاطات العامة يف
العتبة احلسينية املقدسة «احلقوقي عيل
كاظم سلطان» أن «االن��ت��ص��ارات التي
حتققت عىل يدِّ القوات األمنية واحلشد
الشعبي ض��د ال��زم��ر اإلره��اب��ي��ة وحترير
األرايض العراقية حتتاج إىل توثيق واحتفاء
بالبطوالت».
وأش��ار إىل أن «العتبة احلسينية املقدسة
وحسب توجيهات املرجعية الدينية العليا
هتتم بتضحيات وقصص األبطال الذين

لبوا نداء املرجعية يف الدفاع عن العراق
واملقدسات ،حيث اطلقنا مسابقة كربى
ضمن فعاليات مهرجان ملبون يف االدب
والفنون الصحفية والتشكيلية».
من جانبه بينّ رئيس املركز العاملي للثقافة
والفنون «كامل الشيخ اسامعيل الباشا»
أن «امل��ح��اور التي ستتضمنها املسابقة
يف جم��ال الفنون الصحفية هي التقرير
الصحفي والتلفزيوين واملقالة والتصوير
الفوتوغرايف ،أما الفنون التشكيلية فهي
النحت والرسم التشكييل والكاريكاتري
والتصميم الرقمي».
مشريا إىل أن «جمال االدب تضمن اجناسا
برع االدي��ب العراقي فيها وهي القصة
القصرية والشعر العمودي والشعبي
والنصوص املرسحية ،علام أن املشاركة
ال تقترص عىل املثقفني يف العراق فقط؛ بل
لكل مثقفي العامل».
ويف ال��س��ي��اق ذات���ه أك��د عضو اللجنة
التحضريية للمهرجان «االدي��ب طالب
عباس الظاهر» ان��ه تم «اختيار اعضاء
جلان نخبوية مؤ ّلفة من اساتذة وخرباء
يف ك��ل جنس اديب وف��ن��ي وصحفي يف
التخصصات املذكورة عن كل جمال تم

العطاء الحسيني

تقرير/قاسم عبد الهادي  /عدسة/قاسم العميدي

بحضور االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة
كلية المعارف للعلوم االسالمية تقيم حفلها السنوي االول
بمناسبة مولد نبي الرحمة محمد (صلى اهلل عليه وآله)
اقامت كلية المعارف للعلوم االسالمية وعلى قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني
المقدس حفلها السنوي االول بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي حضره االمين العام
للعتبة الحسينية المقدسة اضافة الى حضور كبير من قبل االستاذة وطلبة العلم فيها،
آي من الذكر الحكيم تالها القارئ الدولي فالح زليف وبعدها جاءت
حيث بدئ الحفل بتالوة ٍ
كلمة العمادة التي القاها الدكتور حيدر العامري ومن ثم فقرات الحفل الكريم من كلمات
وقصائد ومشاركات في الشعر الشعبي والفصيح .
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جملة «االح��رار» واكبت تلك الفعاليات
وسلطت الضوء عليه اكثر من خالل لقائها
عميد كلية املعارف للعلوم االسالمية
الدكتور طالل الكاميل الذي حتدث قائال:
تزامنا مع الوالدة امليمونة لنبي الرمحة حممد
(ص) ارتأت عامدة كلية املعارف للعلوم
االسالمية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
ان يكون هلا نشاط هلذا احلدث او اليوم
18

الذي يعد رمحة للعاملني ومنعطف ًا حقيقي ًا
وفكري ًا وانساني ًا وتربوي ًا وتعليمي ًا عىل
مستوى البرشية كافة ،الن هذه الوالدة
امليمونة كانت منعطف ًا عىل مستوى احلراك
الفكري والرتبوي والتعليمي واالنساين
وال��ذي اث��اره واضحة اىل يومنا هذا من
بعد ما يقارب  1400عام حيث الزالت
انفاس رسولنا الطاهرة موجودة يف مجيع

انحاء العامل فهناك سنته م��ن ق���ول او
فعل او تقرير نجده واضح ًا يف هذا.
واض��اف الكاميل :كلية املعارف للعلوم
االس�لام��ي��ة تعنى بالتبليغ وخمرجاهتا
جمموعة من املبلغني س��واء من العرب
او االجانب ليكونوا مبلغني واقعيني يف
العراق وخارجه الذين من اولوياهتم ان
يعوا هذه املناسبة اخلاصة باملولد النبوي

العطاء الحسيني

السنة االوىل التي نحيي هبا هذه املناسبة
العظيمة عىل الرغم من ان كليتنا خرجت
ع��دد من الدفعات من الطلبة االك��ارم
وعىل م��دار السنوات اخلمس املتتالية،
ونحن بصدد فتح دراسات عليا خلرجيي
الدفعة االوىل.
منوها :ارى ان الغاية من بعثة االنبياء

يستطيع تطبيقها عمليا وسلوكيا واجرائيا.
ومن جهته حتدث استاذ التالوة واحلفظ
يف كلية امل��ع��ارف االسالمية امح��د محيد
ع��ب��اس ال��ش��ك��ري ق��ائ�لا :ارت���أت كلية
املعارف االسالمية بعامدهتا الكريمة اقامة
هذا املهرجان بمناسبة مولد سيد االنبياء
واملرسلني حممد «ص» واخذنا عىل عاتقنا

والتطوير التابع للعتبة احلسينية املقدسة,
ول��دي��ن��ا اي��ض��ا م��ش��اري��ع خ��اص��ة برتمجة
الكتب وانشاء ملتقيات قراءة جتمع بكل
الثقافات باإلضافة اىل كل الكليات يف
خمتلف اجلامعات.

19
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الرشيف لكي يرتمجوا ه��ذا الوعي اىل
سلوك او اداء او ترمجة حقيقية.
مبينا يف الوقت نفسه :من ضمن فعاليات
االحتفال هو عملية حتفيز جمموعة من
الطلبة االوائل وتكريم جمموعة من املبلغني
او املبلغات الذين كان هلم ابتكار حقيقي
يف زي��ارة اربعني االم��ام احلسني «عليه
السالم» اضافة اىل تكريم اإلمكانات
اخلاصة ببعض الطلبة واالساتذة ،وهذه

والرسل ان هناك منظومة فكرية وقيمية
عمل هبا االنبياء والرسل من نبينا ادم
«عليه السالم» اىل نبي الرمحة حممد «صىل
اهلل عليه وآله» ،وبمعنى ان هذه املنظومة
الفكرية والقيمية كانت عىل طوال املد او
الوحي الساموي عملية احياء هلذا اجلانب
الفكري ،ومن هنا اقف مع كال اجلنسني
بغض النظر عن االعامر وان كانت هناك
ميزة ومساحة خاصة للشباب يف نفوسنا
ويف احلركة الفكرية والقيمية لذا فانه ال
وجود وال قيمة لإلنسان ان مل تكن هناك
قيمة فكرية ومعنوية واخالقية تنبض
بجسده وعقله وروحه وقلبه ألننا يف ازمة
سياسية واخالقية واقتصادية واجتامعية
وفكرية مركبة فال وج��ود الحياء هذه
االزمات اال بالفكر والقيمة االخالقية،
ف�لا ش��ك كانت والت���زال هناك حصة
او مساحة يف كليتنا ملوضوع االخالق
وكانت دروسنا علمية اكثر مما هي تطبيقية
الن االنسان عندما يفهم االخالق نظريا

ختليد هذه الذكرى العظيمة اخلاصة بنبي
تضمنت فقرات املهرجان
الرمحة ،حيث
ّ
ت�لاوة آي من الذكر احلكيم اضافة اىل
كلمة العامدة ومشاركات الطلبة بالشعر
الفصيح والشعبي وكلامت للطلبة بلغات
متنوعة حسب موطن كل منهم سواء من
الباكستان او امريكا او اهلند ،الن كليتنا
عبارة عن كلية تبليغية تعنى بالتبليغ
االسالمي العاملي ومقرها يف جممع سيد
الشهداء «عليه السالم» التابع للعتبة
احلسينية املقدسة وتتضمن قس ًام واحد
ًاوه��و قسم اص��ول الفقه وفيه دراس��ات
عليا ولكال اجلنسني ،وان كليتنا هي انتقالة
من معهد ٍ
عال اىل كلية مستقلة تعنى بنرش
ت��راث اهل البيت «عليهم السالم» من
باب التبليغ العاملي ويف املستقبل ستلتحق
بجامعة وارث االنبياء.
واض���اف :بالنسبة خلططنا املستقبلية
اخلاصة بالشباب فلدينا برامج توعوية
مستقبلية بالتعاون م��ع قسم التنمية

العطاء الحسيني

الصحن الحسيني يشهد
اقامة تراحيم لزوار كويتيين
وافتهم المنية في زيارة
االربعين المباركة
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :رسول العوادي
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اقامت األم��ان��ة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة جملسا ترحيميا للزوار الكويتيني
الذين وافتهم املنية خالل توجههم لزيارة
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) يف ذكرى
زيارة االربعني املباركة.
وبحضور شخصيات دينية واكاديمية
واجتامعية كبرية من كربالء املقدسة اقيم
جملس الرتحيم يف مدرسة االمام احلسني
الدينية يف الصحن احلسيني الرشيف.
ويف هذا السياق حتدث معاون مسؤول
شعبة ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة
احلسينية املقدسة السيد حيدر اخلطيب:
{و َمن
«مستهال ب��آي من الذكر احلكيم َ
اجر فيِ َسبِيلِ اللهّ ِ يجَ ِدْ فيِ َ
ض ُم َر َاغماً
األ ْر ِ
يهُ َ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ريا َو َس َع ًة َو َمن يخَ ْ ُر ْج من َب ْيته ُم َه ِ
اج ًرا
َكثِ ً
��و ُت َف َقدْ
إِلىَ اللهّ ِ َو َر ُس��ولِ� ِ�ه ُث� َّ�م ُي��دْ ِر ْك� ُ�ه المْ َ ْ
ورا َّر ِحيماً
َو َق َع َأ ْج ُر ُه َعىل اللهّ ِ َو َك َ
ان اللهّ ُ َغ ُف ً
20

(النساء ،})100/بتوجيه م��ن املتويل
الرشعي واالم�ين العام للعتبة احلسينية
املقدسة أق��ام��ت األم��ان��ة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة جملسا ترحيميا للزائرين
الكويتيني ال��ذي��ن وافتهم املنية خالل
احل��ادث امل���روري املؤسف ال��ذي ذهب
ضحيته مخسة زائرين اثناء توجههم اىل ايب
ُ
االحرار يف زيارة االربعني املباركة ،لتقديم
التعازي اىل اه��ايل املتوفني ومشاركتهم
احزاهنم».
وتابع اخلطيب «كام اصيب يف نفس احلادث
( )15جرحيا ،وعليه تواصلنا مع اجلرحى
وذوهي��م لالطمئنان عىل صحتهم ،وكان
االنطباع مجيل لدى هؤالء العوائل الذين
قدموا الشكر والتقدير للعتبة املقدسة عىل
ما قامت به اجتاه ابنائهم».

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

الحي..؟
الشهيد
كم عن وسام...
هل ّ
ُ
أحد ُث ْ
ّ
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وسام رشقي جابر ،من مواليد البرصة
متزوج وله
ـ قضاء املد ْينة ـ ّ ..1985
ثالث بنات وولدان.
ل� ّ�ب��ى وس���ام ال��ش��اب اجلميل ،ن��داء
املرجعية الدينية العليا منذ انطالق
فتوى اجل��ه��اد الكفائي واستمر يف
جهاده م��دة (ع��ام ونصف) تقريب ًا
ليستشهد بعد ان ودع زوجته وأطفاله
األربعة الوداع االخري وأوىص زوجته
برعاية األط��ف��ال ودع��ا هل��ا بالصرب

واإليامن ،والتفت اىل أطفاله ليوصيهم
باالهتامم بدراستهم واطاعة والدهتم
ورعايتها ..راوده شعور بعدم العودة
فاخرب زوجته بخطورة املعركة التي
خيوضوهنا ،ومل ِ
يمض سوى يوم واحد
عىل ذلك الوداع حتى استشهد البطل
وبعد اشهر م��ن استشهاده ول��دت
طفلته االخ�يرة ليكونوا مخسة ايتام
اكربهن رجاء ذات الـ ( )11عام ًا.
زوجة الشهيد البطل هي من حثته عىل

االلتحاق قائلة له «ان هذه الفتوى هي
مناداة احلسني عليه السالم للنرصة،
وان مل ننرص احلسني ونحمي املراقد
املقدسة فكيف ندعي حب احلسني
وم��واالت��ه» تلك ال��زوج��ة املجاهدة
تفتخر بشهادة زوج��ه��ا وب��دوره��ا
البطويل اذ اهنا طاملا حثته عىل الثبات
وال��ص��م��ود ودع���ت ل��ه ب��ال��ن�صر او
الشهادة.

21

تراث االئمة

ماذا قال االمام الصادق عليه السالم
عن علم النجوم؟
في مناظرة لزنديق مع االمام الصادق عليه السالم  ،قال الزنديق  :فما تقول في
علم النجوم ؟
قال ( عليه السالم )  :هو علم قلت منافعه  ،وكثرت مضراته  ،ألنه ال يدفع به
المقدور  ،وال يتقى به المحذور  ،إن المنجم بالبالء لم ينجه التحرز من القضاء
 ،إن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله  ،وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ،
والمنجم يضاد اهلل في علمه  ،بزعمه أن يرد قضاء اهلل عن خلقه .

االمام الرضا عليه الس�لام
يفرق بين االل واالمة
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يف جملس املامون جمموعة من علامء العراق وخراسان بحضور االمام الرضا عليه السالم فسال احد
العلامء الرضا عليه السالم  :أخربنا يا أبا احلسن عن العرتة أهم اآلل أم غري اآلل ؟
فقال الرضا ( عليه السالم )  :هم اآلل .
فقالت العلامء  :فهذا رسول اهلل ( صىل اهلل عليه وآله ) يؤثر عنه أنه قال  :أمتي آيل وهؤالء أصحابه
يقولون باخلرب املستفاض الذي ال يمكن دفعه  ( ،آل حممد أمته ) .
فقال أبو احلسن ( عليه السالم )  :أخربوين فهل حترم الصدقة عىل اآلل ؟
فقالوا  :نعم .
قال  :فتحرم عىل األمة .
قالوا  :ال .
قال  :هذا فرق بني اآلل واألمة  ،وحيكم أين يذهب بكم ؟ أرضبتم عن
الذكر صفحا أم أنتم قوم مرسفون ؟ أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة عىل املصطفني املهتدين دون
سائرهم ؟
قالوا  :ومن أين يا أبا احلسن ؟
فقال من قول اهلل عز وجل  ( * :ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف
ذريتهام النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون ) * فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين
دون الفاسقني  ،أما علمتم أن نوحا حني سأل ربه عز وجل  ( * :فقال رب إن ابني من أهيل وإن وعدك
احلق وأنت أحكم احلاكمني ) * وذلك  -أن اهلل عز وجل وعده أن ينجيه وأهله فقال ربه عز وجل * :
( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من
اجلاهلني ) * .

تراث االئمة

مناظرة السيد علي البطحائي مع الشيخ سيف
في غيبة اإلمام المهدي ( عليه السالم )
يقول البطحائي ذهبت إىل دائرة األمر باملعروف عند الشيخ سيف رئيس اهليئة وقلت  :مكتوب
بمسجد الرسول ( صىل اهلل عليه وآله ) املهدي حممد ( عليه السالم )  ،فقلت  :من حممد املهدي ؟
قال  :مكتوب باألحجار ؟
قلت  :نعم مكتوب باألحجار وسط املسجد قبال باب املجيدي .
فقال  :يقولون صاحب الزمان .
قلت  :وأنت ما تقول يف حقه ؟
قال  :أنا ما أعرفه .
قلت  :مذكور يف كتبكم نحو من مخسني رواية أنه هو الثاين عرش من أوصياء الرسول ( صىل اهلل عليه
وآله )  ،وأنه هو الذي يمأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلام وجورا .
قال  :ليست الروايات يف الكتب املعتربة .
قلت  :أنا أحرضها لك .
قال  :ليس بالزم .
قلت  :أنا أستدل باآليات الرشيفة من القرآن .
قال  :أية آية ؟
قلت  :آية أربع ومخسني من سورة النور  ( * :وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات
ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف الذين من قبلهموليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلم وليبدلنهم
من بعد خوفهم أمنا يعبدونه وال يرشكون به شيئا ) *  .فاآلية تدل عىل أن اخلالفة ستكون للذين آمنوا
وعملوا الصاحلات  ،واخلالفة تكون يف مجيع األرض ملن كان خائفا  ،ويمكن اخلالفة والدين لشخص
تكون هذه صفته .
فقال الشيخ  :هذه اآلية بالنسبة إىل الرسول ( صىل اهلل عليه وآله ) حيث كان خائفا بمكة  ،ثم جاء
املدينة فصار مستقرا .
قلت  :أنا أستدل بآية أخرى .
قال  :أية آية ؟
قلت  :آية مائة وأربع من سورة األنبياء  ( * :ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها
عبادي الصاحلون ) *  .واملهدي احلجة ابن احلسن من أحد عباد اهلل الصاحلني الذين يرثون األرض .
ثم قال  :أنتم تقولون  :املهدي هو الغائب يف الرسداب .
قلت  :إنا ال نقول أنه غائب يف الرسداب  ،بل نقول غائب عن األنظار  ،وهو حي مرزوق .
قال  :كيف يكون طول عمره ؟
قلت  :أما قرأت القرآن حيث يقول بالنسبة لنوح * ( فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما ) *
وبالنسبة إىل عيسى بن مريم يقول  ( * :وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم ) * .
قال الشيخ رئيس اهليئة  :ال تتكلم معي  ،ال تتباحث معي  ،فلقد تزلزلت عقيديت .
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تأبين المرحوم الحاج حسين صادق
في
ِ

ح�سن ال�صباغ

أحد الأيام من ال�س��نني اخلوايل خالل ت�ش��ريف بزيارة مرقد �أبي الأحرار الإمام احل�س�ين عليه ال�س�لام ،وكما هو د�أبي باملرور على ق�سم
يف � ِ
الإعالم �شعبة الن�شر خاطبت املرحوم احلاج ح�سني �صادق مداعب ًا بهذه الأبيات :
ي�����ح�����ت�����������ض�����ر ال�������������ش������ع������ر و�أن�������������������ت ال����������ذي
ي�����������ذب�����������ح ف���������������وق ال�����ث�����رى
وع���������ن���������دم���������ا
ُ
ف���������������ب���������������ارك اهلل مب���������������ن ��������ش�������ع�������ره

ت������ن������ج������ي������ه م�����������ن م�����������س�����ت�����ق�����ب�����ل م����ظ����ل����م
ت���������رف���������ع���������ه �أن����������������������ت اىل الأجن�����������������م
ل�������غ���ي���ر �أه������������������ل ال�������ب�������ي�������ت ال ي����ن����ت����م����ي

ويف مقطوعة �أخرى خاطبته �أي�ض ًا :
ال������ب�������������س������ك اهلل ل�������ب�������ا��������س ال�����ع�����اف�����ي�����ة
ي��������ا ب������اع������ث ال���������������وزن وحم������ي������ي ال����ق����اف����ي����ه
يف ذل������������ك ال���������رك���������ن وت�������ل�������ك ال���������زاوي���������ة
ل��������������والك م���������ا ق�������ام�������ت زه�����������������و ٌر ح�������ل�������وة ٌ
م��������ا ب����ي����ن����ن����ا ������س�����ح�����ر �أب�������������ي ال����ع����ت����اه����ي����ه
������ر ال����������������ذي ت����ن����ف����ث����ه
ك�����������أمن����������ا ال���������������س�������ح� ُ
املعنى وتبقى اال�ش��ارة ،ثم يذهب الورد ويبقى ال�شذى ..اذن �ستكون
خاطبته ومل �أكن �أعلم ان املخاطب �س��يذهب ويبقى اخلطاب ،ويذهب
ُّ

ق�صيدتي القادمة بحقه مطولة �إن �شاء اهلل.
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الحسن النقي
الى
ِ
حدوت ركبي

عمار جبار خ�ضري

25
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ُ
ح�������������دوت رك���ب���ي
����ي
اىل احل�����������س� ِ
����ن ال�����ن�����ق� ِّ
���ق
������س�����ل�����ي�����ل حم��������م��������د و�إم���������������������ام ح� ٍ
راج
وب����������������اب ل�����ل�����ن�����ج�����اة ل���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل
ٍ
���ح ي������ط� ُ
�����ل ف���خ���را
ل���������ه ذاك ال���������ض����ـ����ـ����ـ����ري� ُ
ورغ��������������م ج�������راح�������ه ب���ال���ن�������س���ـ���ـ���ف ي��ب��ق��ى
ي���ق���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن���ي يف حم�����ب�����ت�����ه م�����ص��ف��ى
وح�����ت�����م�����ا �����س����ـ����ـ����ـ� َ
���وف ي����ن����ف����ع����ن����ي ب���ق�ب�ري
���وب
�����ي م���������ن ال����ع����ي� ِ
ه���������و احل�����������س�����ن ال������ن������ق� ُّ
جت�����������س�����دَ يف ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لا ُه
وق���������������ر�آن
ّ
���زات
���ج مب����ع����ج� ٍ
و�آي����������������������ات ت���������ض����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ� ُ
اذا م��������ا ق����ي����ل �أي�����������نَ ال����ف���������ض����ل ُي����دع����ى
ُ
أ������������ص�����������وات ه����ذا
وت������ه������ت������ف ب����ا�����س����م����ه ال
ب�������ح�������و ُر اجل�����������ود ت�����ط�����ف�����ح زاخ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���رات
وم���������ا خ���������اب ال���������ذي ي������أت�����ي�����ه ���س��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ا
ك�����������رمي م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن ذراري �آل ط��ه
حت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دى ل����ل����ط����غ����اة ومل ي���ب���ال
وط������������اف ب�������راي�������ة ال����ت����وح����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����د ط����وال
و�أب�������������واب ال�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لال��ة ق��������د دح���اه���ا
وع�������ا��������ش ح�����ي�����ات�����ه ع�����ل�����م�����ا م�����ض��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ئ��ا
ويل اهلل ح��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا وه����������و ن�����و ٌر
و��������س�������ار �إىل ال�����������ش�����ه�����ادة وه�����������و م��ن��ه��ا
ت������زل������زل������ت ال�������ه�������داي�������ة ي��������������وم ا�����س����رى
م�����������ض�����ى واحل�����������������زن �أط���������ب���������ق ل����ل��ب�راي����ا
ت������وه������م ج���اه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ� ٌ
��ل ب�������امل�������وت مي��ح��ى
���س��ي��ن�����س��ى
وان ب�����ن�����������س�����ف ق������ب������ت������ه
ف����ل���ا واهلل ال ن��ن�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اه ح��ا���ش��ا
ي��ع��ل��و
واهلل �إن احل����������������ق
ف�������ل������ا
وان �إم������ام������ن������ا امل����ع���������ص����ـ����ـ����ـ����ـ����وم ي��ب��ق��ى
�����س����ن����ب����ن����ي ق������ب������ة ال����ه����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ادي ب���ع���زم
�����س����ن����ب����ن����ي����ه����ا وت������ع������ل������و م������������ن ج���دي���د
ق��������ب��������اب الآل يف ب��������ل��������دي م���ن���ار
ف����ي����اب����ن حم���م���د ي�����ا ق�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د ���س��ع��ي��ي
�������س���ل��ام������ا �������س������ي������دي وال�������ق�������ل�������ب ي���رج���و

ُ
���������������ل امل�������رج�������ى يف اع����ت����ق����ادي
ه����������و الأم�
وك����ن����ز ال��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��م ,ب����وت����ق� ُ
���ة ال���ر����ش���ا ِد
ون���������ور اهلل ي��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دي ل��ل��ع��ب��اد
ب�����س��ام��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راء م�����رف�����وع ال���ع���م���اد
ع��ظ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ا �����ش����اخم����ا ف�������وق ال�����ب�����وادي
وح����������ب الآل ����ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���رب���ي ث���������م زادي
ُّ
لآل ال�����ب�����ي�����ت ح����ـ����ـ����ـ����ـ����ب����ي وان�����������ش�����دادي
واف�������������ض������ل م���������ن م���������ش����ى ف�����������وق ال������وه������ا ِد
وحم�������������راب ال����ت����ق����ى رك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن ال���������س����دَ اد
ب����ه����ا ال���رك���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���انُ ������س�����ارت يف ال����ب��ل�اد
�أ���������ش��������ارت ن���ح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وه ك����������لُّ الأي����������ادي
خ���ل���ي���ـ���ـ���ـ���ف� ُ
������د ب��االم��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��داد
��ة اح�������م� ٍ
ل������ك������ل ال������ن������ا�������س ف���ي���ـ���ـ���ـ���ـ�������ض���ا ب����ال����رف����اد
ي��������ع��������ود حم������م���ل��ا خ�����ي����ر ال����ع����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����وادي
وغ������ي������ث ن������������داه ي���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م���ر ك���ال���ع���ه���اد
ع���ت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اة ال���������ش����ر م�������ن ك���������ل الأع����������ادي
وع���ر����ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا يف م������ي������ادي������ن اجل����ه����اد
وح��������ط��������م ث��������ائ��������را ���������ص��������رح ال���ف�������س���اد
ي�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع �����س����ن����اه ب�����رق�����ا ب���ات���ق���اد
م�����������ن ال���������ه���������ادي ت�����������س�����ام�����ى واجل���������واد
���ش��ه��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دا غ�����ال�����ه ������ش�����ر ال���ع���ب���اد
ل���������ه ب��ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م �����ش����ي����ط����ان ال���ف�������س���اد
وع������ر�� ُ�����ش اهلل �أ ّب�������������نَ ب��احل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��داد
�������ض������ي������اء احل������������ق او ن�������ه�������ج امل�����ب�����ادي
ل�������ه ذك�������ر وي��خ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و م�������ن ف���������ؤادي
ل������������ه ح�������ب�������ي وع�������������ش������ق������ي وارت�������ي�������ادي
ع���ظ���ي���م���ا رغ������م �أف��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال ال���ت���م���ادي
ن���������ش����ي����د ال����ع���������ش����ق يف الأف����������������واه ب�����ادي
ع�����ل�����ى رغ����������م امل���خ���ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ف وامل������ع������ادي
ك�����م�����ا الإ�������ش������ع������اع ت�����س��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع م�������ن ب��ل��ادي
ل������ه������ا ال���������ش����ع����ب اال������ص�����ي�����ل ي������ظ������ل ف������ادي
ع������ل������ي������ك م���������ع���������ويل ث�������������م اع����ت����م����ادي
����ش���ف���اع���ت���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م ل������ن������ا ي�����������وم امل����ع����اد

تراث كربالء

خزائن الكتب المدرسية
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يتبني للقارئ ان كل مدرسة من مدارس
كربالء الرسمية أنشئت فيها مكتبة ونحن
أردنا جرد حمتويات املكتبات املدرسية يف
املحافظة  ،وما فيها من الكتب املتصلة
باملناهج املدرسية  ،الحتجنا إىل جهد
جهيد .وتدل االحصائية األخرية ملديرية
تربية كربالء إىل وج��ود أكثر من ثالثني
مكتبة مدرسية عامرة بالكتب واملجالت
يفد اليها عدد كبري من الطالب والطالبات
الذين التتوفر لدهيم املصادر واملراجع
الكافية  ،لتدوين املعلومات واستكامل
بحوثهم ودراس��اهت��م  .وقسم من هذه
املكتبات هلا غرف خاصة هبا يف املدارس
 .وتم تزويدها بمراجع علمية وأدبية ،
بغية االستفادة منها  .وقد صنفت الكتب
حسب تقسيامت ديوي العرشية للعلوم .
اما حمتويات كل مكتبة فقد يصل إىل عدة
آالف كتاب يف خمتلف اللغات ـ عالوة
عىل املجالت والصحف  ،وطبيعي أن
عدد الكتب يف هذه املكتبات ينمو باطراد
 .واستكام ً
ال للبحث نرى من الواجب أن
نجمل التعريف بأهم هذه املكتبات وهي :
1ـ مكتبة إعدادية كربالء للبنني
وه��ي مكتبة حافلة ب��أم��ه��ات الكتب
واملجاميع اهلامة  .وفيها ما يربوعىل 4688
كتاب ًا  .تدور موضوعاهتا عىل كتب الدين
والفلسفة والرياضيات والشعر والتاريخ
واللغة وغريها  .وفيها ما يدهش املتأمل
من آثار نادرة يف باهبا  .تقع يف غرفة واسعة
األرجاء حسنة التنظيم .
2ـ املكتبة املهنية
وهي من املكتبات العامرة اليوم  ،ذات
بناية خاصة  ،تقع مقابل مديرية تربية
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كربالء  ،يقبل عليها عدد كبري من أفراد
األرسة التعليمية وط�ل�اب وطالبات
امل���دارس للتزود واالنتهال من مناهل
املعرفة واالس��ت��ع��ارة اخلارجية  .ويبلغ
تعداد كتبها  3050كتاب َا يف شتى العلوم .
وقد ضمت اليها مكتبة دار املعلمني ودار
املعلامت .
3ـ مكتبة إعدادية كربالء للبنات
ويف هذه املكتبة كتب نفيسة جيدة يبلغ
جمموعها  1938كتاب ًا يف خمتلف العلوم
والفنون  .وهي ضمن بناية إعدادية البنات
.
4ـ مكتبة مدرسة السبط االبتدائية للبنني
احتوت ما ينيف عىل  1987كتاب يف سائر
الفنون  .مجعت فيها الكتب واملصنفات
القديمة واحلديثة  ،حتى أصبحت كام هي
عليه اآلن  ،يستفيد منها كل طالب ومثقف
 .وهلا فهارس صنفت عىل الطريقة احلديثة
.
5ـ مكتبة متوسطة الثورة للبنني

وه��ي مكتبة جامعة لكثري من الكتب
املهمة املطبوعة واملخطوطة حديث ًا  .تضم
حمتوياهتا ح��وايل  1638كتاب ًا يف سائر
الفنون  .ينتهل منها رواد العلم واآلداب
من الدارسني والطالب .
6ـ مكتبة مدرسة احلسني االبتدائية للبنني
وهي من املكتبات العامرة املهمة  ،يبلغ
عدد كتبها  1325كتاب ًا  ،جيد فيها املطالع
نفائس الكتب ونوادرها يف شتى العلوم
والفنون .
7ـ مكتبة ثانوية النجاح للبنات
وفيها طائفة حسنة من الكتب احلديثة ،
يبلغ عدد كتبها اليوم زهاء  1275كتاب ًا .
8ـ مكتبة متوسطة القدس للبنني
وهي مكتبة يف غاية اجلودة  ،وكلها كتب
حديثة  ،احتوت ما ينيف عىل  1050كتاب ًا
يف سائر العلوم واللغات .
9ـ مكتبة مدرسة العزة االبتدائية للبنني
وهي مكتبة مهمة تفيد املثقفني  ،وفيها
كثري من الكتب األدبية والتارخيية املطبوعة
 ،ويبلغ عدد كتبها  1120كتاب ًا يف شتى
العلوم .
 10ـ مكتبة ثانوية حي احلسني للبنني
وه��ي مكتبة جامعة لكثري من الكتب
املطبوعة النادرة  ،يبلغ جمموعها 1075
كتاب ًا
11ـ مكتبة متوسطة الوحدة للبنني
وفيها نفائس األسفار ما ال يستهان هبا
 .شملت حمتوياهتا  1050كتاب ًا يف سائر
الفنون .
12ـ مكتبة إعدادية الزراعة
وهي من املكتبات التي تم أنشاؤها حديثا
ج��ه��زت بمجموعة م��ن أن��ف��س الكتب

املختلفة  ،ففيها ما يربو عىل 900
كتاب يف فنون خمتلفة .
هذا وللقارئ رسد عام بأسامء
املكتبات األخرى وعدد حمتوياهتا
:
ع���دد
		
اسم املدرسة
الكتب
650
		
العلقمي
725
		
العباس
530
		
الطف
500
		
ثانوية احلسينية
625
		
املخيم
620
		
النظامية
825
		
اهلاشمية
610
		
االعتامد
590
		
الفنون
500
		
أم سلمة
630
		
خدجية الكربى
350
		
املفاخر
270
		
التوجيه
450
		
قرطبة
700
		
الكرامة
750
		
متوسطة املعارف
325
		
الزرقاء
380
		
الفرزدق
450
		
ثانوية الزهراء
560
		
متوسطة رفح
وال شك  ،لقد بقيت مكتبات
أخ��رى مل أسجلها وذل��ك لقلة
حمتوياهتا أو تعرضها للزيادة
والنقصان .
امل��ص��در ت���راث ك��رب�لاء للسيد
سلامن ال طعمة

تراث كربالء

مجموعة آثار الدكتور عبد الجواد الكليدار
شعبة إحياء الرتاث الثقايف والفكري يف العتبة احلسينية املقدسة حصلت عىل املجموعة الكاملة
ملخطوطات املرحوم الدكتور عبد اجلواد الكليدار.
ويعد الكليدار من أشهر العلامء املؤرخني لتاريخ كربالء ,وهو صاحب كتاب تاريخ كربالء
ومؤسس جريدة األحرار ,وقد تويف يف بغداد عام 1960م.
وسيتم طباعتها حتت عنوان جمموعة آثار الدكتور عبد اجلواد الكليدار».
عبد اجلواد الكليدار آل طعمة
(1379 -1310هـ)
الدكتور السيد عبد اجلواد بن عيل الكليدار بن جواد الكليدار بن حسن بن سليامن بن درويش
خترج من جامعة السوربون
بن امحد بن حييى آل طعمة من آل فائز املوسوي،ولد سنة 1891م ّ
يف فرنسا فنال شهادة الدكتوراه يف احلقوق والعلوم السياسية وعاد اىل العراق يف سنة 1932م،
ويف بغداد أصدر جريدة باسم (األحرار) وذلك يف اواسط الثالثينات وبلغت اعدادها 36
عدد ًا اذ منعت من الصدور عام 1937م ،أهم آثاره املطبوعة :تاريخ كربالء وحائر احلسني
(عليه السالم) معامل انساب الطالبيني ،وله عدد من املخطوطات .مؤرخ فاضل له ابحاث
كثرية نرشت يف جمالت عربية وعراقية كالعرفان والغري والبيان واالعتدال والغروب ورسالة
الرشق وغريها ،تويف بداره يف بغداد يف العرشين من شهر شعبان سنة  1379هـ ،ونقل جدثه
اىل كربالء حيث ُأحلد يف مقربة والده يف اجلهة الرشقية من احلرضة العباسية.

المرحوم
الشيخ
الحاج حمزة
الزغير
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يعتيل املنرب ويقر ًا يف صحن أمري املؤمنني عيل (عليه السالم) يف مثل هذا اليوم وبمناسبة وفاة
الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم) تم التقاط الصورة يوم  28صفر عام  1393هـ واملوافق
ليوم األثنني ( 2نيسان) عام  1973م ويظهر يف الصورة جانب من موكب اهايل كربالء
يقف اىل جانب الرادود الزغري املرحوم حممد محزة الرادود ...
املصدر موقع تراث كربالء فيسبوك

مشاركات

وحدة المسلمين سالح المسلمين
صحيح ان المذهب الشيعي يمتاز بأصول وفروع نابعة عن صميمه ،
لكنه ال يحول دون اتحاد المسلم الشيعي مع أخيه المسلم السني .
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هذا هو القرآن الكريم يتطرق إىل الوحدة
ورص الصفوف ويمدحه بحامس ويقول :
* ( واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا
) *  ،ويقول أيضا  ( * :إنام املؤمنون إخوة
فأصلحوا بني أخويكم ) * .
ويذم بشدة كل ما يمس هبذه الوحدة قائال
 ( * :وال تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) * .
حتى إنه سبحانه يعد الفرقة نوع عذاب من
اهلل سبحانه إىل من سعى إليها .
ويقول سبحانه  ( * :قل هو القادر عىل أن
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو
من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق
بعضكم بأس بعض ) * .
ففي ظ��ل ه��ذه ال��دع��وة املباركة ترحب
الشيعة بكل خطوة نحو التقريب ومل
الشمل وتندد بكل نعرة طائفية تفرق شمل
املسلمني وهتدد كياهنم .
إن دعاة الوحدة ال يبغون سوى تقريب
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اخلطى وتعريف املسلمني بعضهم
ببعض حتى يقفوا عىل املشرتكات الكثرية
التي جتمعهم وهي الكتاب وسنة النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم وإنام اختالفهم يف
فهم هذين املصدرين ولكل حجته ودليله .
وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد .
نحن نعيش يف عرص حتالفت فيه القوى
الكافرة  ،عىل إطفاء نور اهلل واحل��د من
ال��ص��ح��وة اإلس�لام��ي��ة فعىل ال��رغ��م من
التشتت السائد بني تلك القوى الغاشمة
يف أص��ول السياسة واالقتصاد  ،لكنهم
متفقون عىل إبعاد اإلس�لام عن ساحة
الرصاع احلضاري وللحيلولة دون وصول
املسلمني إىل مركزهم امل��رم��وق يف بناء
احلضارة .
فاملعسكر الرشقي والغريب طرفا مقص
يتحركان معا الجتثاث اإلسالم .
فإذا كان هذا ديدهنم فلامذا ال نتحد نحن
معارش املسلمني فإن ما جيمعنا

أكثر مما يفرقنا ؟
إن التعاون وامل��واس��اة من أهم األصول
االجتامعية  ،إذ بالتعاون يقوم رصح
املجتمع وقد ندب إليه اإلسالم حيث قال
صىل اهلل عليه وآله وسلم  « :من أصبح ومل
هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم «  ،فعىل
املسلمني مجيعا أن يتعاونوا يف مسائلهم
االجتامعية والسياسية واالقتصادية
والصناعية ليستغنوا بذلك عن القوى
الرشقية والغربية .
يا أبناء أمتنا اإلسالمية املجيدة فاهلل ربكم
والقرآن كتابكم والكعبة قبلتكم
والسنة منهجكم  ،فكونوا ي��دا واح��دة
عىل من سواكم  ،ورصوا صفوفكم أمام
أعدائكم  ،وال تصغوا لكل نعرة هتدد
وحدة كلمتكم .
جعفر السبحاين
قم  -احلوزة العلمية
 / 11ربيع اآلخر  1417 /ه

مشاركات

التعايش السلمي
بقلم  :عباس الصباغ

في العراق
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كام هو معروف ان ب�لاد الرافدين التي
شهدت ب��زوغ اوىل احل��ض��ارات العاملية
كانت صاحبة منظومة االولويات املعرفية
واحلضارية والتقانية واالدب��ي��ة والفنية
رسخت بوادر نشوء
البكر وغريها التي ّ
وارتقاء احلضارة عىل الصعيد االنساين
كله  ،وبفضل هذه األولويات العراقية
دخل العامل التاريخ من بوابة العراق قبل
امليالد بآالف السنني  ،وكان من الطبيعي
ان يشهد العراق اخلطوات االوىل لنشوء
النزعة الوطنية بطابعها احلضاري واملديني
املتحضرّ  ،اذ لوال هذه النزعة مل تقم اساسا
أي��ة مرتكزات وبنى حتتية وفوقية ألية
حضارة ما ي� ّ
�دل عىل ان تاريخ الوطنية
العراقية والتعايش السلمي االهيل غائر
يف اعامق التاريخ وحلد االن  ،ومل تتزعزع
مقوماهتا او يتخلخل نسيجها او تتالشى
عنارصها رغ��م عهود القهر والكبت
واالستبداد واالستالب ومصادرة احلقوق
الوطنية واالنسانية وهتميش االكثرية
والغاء دور االقليات واملكونات يف اخذ
دورها الطبيعي ضمن اخلارطة الديمغرافية
والسياسية يف البلد ورغم التعايش احلذر
اال ان اخلطوط العامة العريضة للمشهد
ال��ع��راق��ي اش���ارت ب��وض��وح وم��ازال��ت
تشري اىل ان الفسيفساء العراقية اجلميلة
مازالت متناسقة االلوان ومتسقة الرتاكيب
ومتناغمة العنارص ومتعايشة سلميا رغم
التجاذبات التي تعرتي هذا املشهد بني
احلني واالخر من قومية ومذهبية وطوائفية
تعرض
وسياسية وحزبوية وغريها  ،ورغم ّ

العراق وجودا وشعبا ومرتكزات حضارية
اىل منحدرات خطرة ق ّلام ينجو منها شعب
 ،اال ّ
ان الوطنية العراقية مازالت متامسكة
العرى وواثقة اخلطى وبعد ترميم آليات
التعاقد االجتامعي التي تعرضت اىل ابشع
مظاهر التفكيك والتهشيم والتشظي من
قبل الديكتاتوريات الشمولية املتعاقبة ،
ما بني املواطن من جهة وال��ذي عاش
يف ظ��روف قهرية وغ�ير مستقرة طيلة
مراحل التأسيس الدولتي احلديث الثالث
(  1921ـ  1958ـ  )2003التي مرت
هبا االمة العراقية وما شاب تلك املراحل
من انعطافات وانزالقات كوارثية وحمن
عصيبة مل تشهدها املنظومة اجليوسياسية
الرشق اوسطية  ،و من جهة اخرى ما بني
الدولة العراقية املعارصة التي تأسست
تأسيسا غرائبيا يف العقد الثاين من القرن
املنرصم والتي محلت جينات اهنيارها منذ
حلظة تشكيلها ال��ذي ك��ان بمواصفات
غرائبية هي االخ��رى مل يشهد الفضاء
الرشق االوسطي ودول اجل��وار العراقي
مثيال هلا وحلد سقوطها غري املأسوف عليه
صبيحة التاسع من نيسان  2003فقد
كانت الغرائبية سمة التأسيس والسقوط
وكانت البداية بتأسيس دولة استعري هلا
ملك من خارج البالد اىل ان سقطت بفعل
خارجي ايضا .
وتتجىل الوطنية العراقية بأهبى صورها
يف املامرسات الديمقراطية املتجسدة يف
االنتخابات الربملانية إذ من ال��ن��ادر ان
ي�م�ارس أي شعب ع��اش حت��ت هامش

الديمقراطية وال حتتفظ ذاكرته اجلمعية
بأية ممارسة ديمقراطية حقيقية  ..يامرس
حقه بشكل متحرض مايدل عىل املستوى
الراقي هلذا الشعب وحيويته احلضارية
وتوقه اىل بناء وطن حيتضن دولة عرصية
وحكومة منتخبة بشفافية ونزاهة وجمتمعا
مدني ًا متحرض ًا ومواطن ًا حمرتم ًا ومصان ًا
ومرفه ًا  ،كام جتلت يف التالحم الوطني
الذي اهبر العامل يف مقارعة الغزو الداعيش
وال��ذي بفعل ه��ذا التالحم الوطني بدا
يلفظ انفاسه االخرية ويف صورة مرشفة
اهب��رت العامل امج��ع وم��ن اج�لى مصاديق
ه��ذا التالحم االستجابة الطوعية من
مجيع الوان الطيف العراقي ملضمون فتوى
رجحت
اجلهاد الكفائي وهي الفتوى التي ّ
كفة العراق العادلة يف مقارعته لعصابات
داع��ش وقربت تباشري النرص من االفق
الوطني وهذا ماحصل فعال .
وانطالقا مما تقدم كانت وماتزال املرجعية
الدينية الرشيدة املتمثلة بسامحة االمام
السيستاين (حفظه اهلل) ترص عىل رضورة
افشاء ثقافة التعايش السلمي بني رشائح
املجتمع العراقي س��واء يف اخلطب التي
يلقيها ممثال املرجعية الرشيدة يف الصحن
احلسيني املقدس او من خالل الفعاليات
املجتمعية التي تقوم هبا العتبات املقدسة
واوضح مثال عىل ذلك الدعم الالحمدود
الذي قدمته املرجعية الرشيدة للنازحني
واملهجرين ولالرس الفقرية واملتعففة ومن
كافة تالوين الطيف العراقي .

ُ
تراثالعلماء
يحرمها ّ
ويجرم فاعلها..
بشدة
ّ
الدين الحنيف ّ
وقفة مع كتاب (إطالق العيارات النارية في المنظور الفقهي) للسيد محمود الغريفي

عرض :علي الشاهر
أهم العوامل التي تبعث على االستقرار والهدوء
ال َيخفى أن من
ّ
واألمان في المجتمع ،هو المحافظة على حياة اإلنسان وكرامته من
العدوان سواء أكان العدوان ماديًا ،أم نفسيًا ،أم جسديًا ،وكل ما
يبعث على الضرر واألذى وإن كان غير متعمد ،قد يخرجه من حالة
التوازن الطبيعي في سلوكه ومسيرة حياته.
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من ه� ِ
�ذه الكلامت ينطلق سامحة السيد
ِ
حديثه ع��ن ال�ضرر
حممود الغريفي يف
املرتتب إلطالق  -العيارات النارية  -يف
جتلب الويالت
املناسبات املختلفة التي
ُ
وامل���آيس للكثري م��ن األب��ري��اء وأو َدت
بحياة الكثريين ،وذلك يف كتابه (إطالق
العيارات النارية يف األفراح واألتراح يف
املنظور الفقهي) ،والتي يصفها سامحته
املرة ويس ّلط الضوء عليها لنعرف
بالظاهرة ّ
نظرة اإلسالم إليها من الناحية الفقهية.
ّ
يؤكد السيد الغريفي أن هناك عدة جوانب
حترم هذه الظاهرة ـ
من الناحية الفقهية ّ
إطالق العيارات النارية يف اهلواء عشوائي ًا
ـ ،والتي نستخلصها من خالل:
 .1إطالق العيارات النارية يوجب الرضر
عىل الناس ،واإلسالم رفع ومنع أي حكم
30

أو عمل يوجب ال�ضرر عىل النفس أو
الغري ،فرد ًا كان أو جمتمع ًا ،حيث أن هذه
الظاهرة فيها رضر عظيم ،يوجب اخلوف
الشديد واألذى عىل الناس وقد يكون سبب ًا
يف إراق��ة الدماء من قتل أو جرح لبعض
الناس ،أو إتالف حاجياهتم املادية فيكون
حمرم ًا
هذا الفعل بمقتىض هذه القاعدة ّ
رشع ًا.
ويروى عن الرسول األكرم (صىل اهلل عليه
وآله)« :لزوال الدنيا أهون عىل اهللِ من قتل
رجلٍ مسلم».
وعن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم)
ٌ
سافك للدم ،وال
قال« :ال يدخل اجل ّن َة
شارب اخلمر ،وال مشّ ٌاء بنميم».
 .2إطالق العيارات النارية يوجب ُرعب
الناس وإي��ذاءه��م ،حيث أن إطالقها يف

اهل��واء بصورة عشوائية تسبب برعبهم
وإخافتهم ،وه��ذا األم��ر ال حيل للمسلم
فعله ،ألن مالك املنع واحلرمة فيهام واحد،
وهو إيقاع الرضر عىل الناس.
(وا َّل� ِ
�ن ُي� ْ�ؤ ُذ َ
ون
يقول اهلل ّ
�ذي� َ
(عز وج��ل)َ :
المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َوالمْ ُ ْؤ ِمن ِ
َات بِ َغيرْ ِ َما ْاكت ََس ُبوا َف َق ِد
احت ََم ُلوا بهُ ْ تَا ًنا َوإِ ْث ًم�اً� ُمبِين ًا) (األح��زاب:
ْ
.)58
ك�ما أن العقل مم��ا يستقل بقبح الظلم،
واإليذاء ظلم ،فالعقل يستقبح إيذاء الناس
وإخافتهم وترويعهم ،كام يستهجن ذلك
أيض ًا العرف السليم ويستنكره ،فض ً
ال عن
إمجاع املسلمني بل عموم العقالء تراهم
حيكمون بحرمة إيذاء الناس.
ُ
يقول رسولنا األكرم (صىل اهلل عليه وآله):
«من آذى مؤمن ًا فقد آذاين ،ومن آذاين فقد

ٌ
ملعون يف
آذى اهلل ،وم��ن آذى اهلل فهو
التوراة واإلنجيل ،والزبور والفرقان».
وعن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال:
«ال ُّ
يروع مسل ًام».
حيل ملسلم أن ّ
 .3إط�ل�اق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة يوجب
التبذير واإلرساف ،فتكون حرام ًا ،حيث
أن استعامهلا للدفاع عن النفس والعرض
وامل��ال وحفظ األم��ن يف املجتمع وليس
العبث هبا يف املناسبات وإطالقها باهلواء
لنزعات نفسية أو حالة عاطفية ممزوجة
بقيم بدوية هدفها إطفاء شهوة طارئة أو
نزوة عابرة ،وال فرق يف احلرمة بني األموال
الشخصية أو بني األموال العامة املتعلقة
باملجتمع ،بل األمر يف األموال العامة أبلغ،
حيث أهنا تكون يف أيدي املسؤولني من
قبيل الوديعة واألمانة والتعدّ ي فيها خيانة.
 .4إطالق العيارات النارية عشوائي ًا خمالف
لقوانني الدولة العامة ،وإن اهلل تعاىل قد فطر
بني آدم عىل االجتامع واأللفة ،واإلنسان
مدين بطبعه كام قال احلكامء ،واملجتمع
ملحة إىل نظام ودولة؛
البرشي فيه حاجة ّ
والبد أن تكون هناك قوانني وسنن تنظم
عمل أبنائه وحتميهم ،ومن هنا إذا قررت
الدولة قانون ًا ما فيه الصالح ،فإنه يكون
التمسك به وتطبيقه يف
ملزم ًا لرعاياها عىل
ّ
اخلارج ،وال جيوز خمالفته ،وللدولة احلق
فرق العقوبات والغرامات عىل املخالفني.

وق��د منعت احلكومة العراقية إط�لاق
العيارات النارية يف اهلواء عشوائي ًا ،يف أكثر
من قانون وبيان ،ودعت فيه إىل نبذ هذه
الصحية ،وإىل جتريم فاعلها؛
الظاهرة غري
ّ
ألنهّ ��ا تسبب إت�لاف األرواح واألم��وال
وتثري اخلوف والرعب يف نفوسهم.
ويستشهد السيد الغريفي بعدد من الفتاوى
ال��ص��ادرة عن املرجع األع�لى السيستاين
(دام ظله) وهي عبارة عن أجوبة لعدد
من األسئلة املوجهة له بخصوص هذا
املوضوع ومنها:
السؤال :هل جيوز إطالق العيارات النارية
عند الزواج؟
اجلواب :إطالق العيارات النارية هو غري
جائز رشع ًا ،إذا تسبب يف إزعاج الناس
وأذاهم ،أو اإلرضار هبم ،كام هو كذلك يف
الغالب.
السؤال :ما هو رأي سامحتكم يف ما جيري
يف بعض املناطق أثناء تشييع اجلنائز ،من
إط�لاق العيارات النارية ،التي هي من
ناحية مادية ذات قيمة كبرية ،حيث يستمر
االط�لاق ليوم أو يومني ،باإلضافة إىل
تسببه يف بعض احلاالت إىل وقوع اإلرضار
بالغري؟
اجلواب :ال ينبغي صدور مثل هذا الفعل،
��رم م��ع اإلرضار بالغري ،أو إت�لاف
وحي� ّ
املال تبذير ًا ،وكذلك ال يسوغ مع خمالفته

للقوانني.
كام أج��اب سامحة املرجع الشيخ حممد
إسحاق الفياض (دام ظله) عن استفتاء
موجه إىل سامحته هبذا اخلصوص.
ّ
ال��س��ؤال :ه��ل جي��وز إط�ل�اق ال��ع��ي��ارات
النارية يف املناسبات كاألعراس وجمالس
الفاحتة التي قد ختلق الفوىض ويف بعض
األح��ي��ان احل����وادث العرضية وتسبب
االزعاج والرعب عند بعض األشخاص
وخصوص ًا صغار السن؟
اجلواب :إذا كان خمالفة لقوانني البلد ،أو
موجبة إلزع��اج الناس أو أذ ّيتهم! ،فال
جيوز.
 .5إطالق العيارات النارية عشوائي ًا يعد
عم ً
ال سفهي ًا ،والسفه خفة احللم أو نقيضه
أو اجلهل ،والسفيه ضد احلليم ،..وإطالق
العيارات النارية يف اهلواء عشوائي ًا شكل
من أشكال األعامل السفهية ،والترصفات
العبثية فيكون فع ً
حمرم ًا.
ال ّ
 .6إط�لاق العيارات النارية عمل غري
حضاري ،فهي ع��ادة بدوية مقيتة ومن
الغريب أن تقع اليوم يف املجتمعات املدنية
واحلرضية ذات الكثافة السكانية العالية،
وه��ذا ما دعا اإلس�لام إىل نبذه وهجره،
ألنه من نتاج اجلاهلية القبلية التي تتقاطع
وتعاليم اإلسالم احلميدة واآلداب املدنية
السامية.

ّ
ومؤلفاته في علم األخالق
الطبرسي
ّ
ان أهم املعامل التي تشيد بالفضائل والعلوم الفياضة للشيخ الطربيس (رىض الدين حسن
بن فضل الطربيس من علامء القرن السادس اهلجري) هو تأليفاته وبالرغم من اننا قد
حصلنا عىل قليل من آثاره فهذه ايض ًا تدل عىل عظيم شأنه وكبري قدره.
ومن مجلة مؤ ّل ِ
فاته:
 -1كتاب مكارم األخالق الذى يعدّ من اكرب كتبة الشهرية وقد جتدد وطبعه عدة مرات
مرات كام خلص ونظم عن طريق آخرين ،وهو اثر عظيم وكتاب
وقد ترجم حوايل عرش ّ
جامع وشامل يف علم األخالق ،ويذكر يف مقدمة الكتاب اخلطبة  160لنهج البالغة
يعرف امري املؤمنني فيها الرسول االكرم (صىل اهلل عليه واله) ويبني شأنه ومنزلته.
التي ّ
 -2كنوز النجاح (حيث ينقل عنها الكفعمي يف كتاب املصباح).
 -3كتاب روائي آخر مثل مكارم الأً خالق وبتفصيل اكثر بكثري ،قد مجع فيها روايات مل
حيصل عليها عند تأليف كتاب مكارم األخالق.
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مقاالت

نتأمل في قصة
تعالوا
ّ
أوالد مسلم
كل قصة حزينة فيها عبرة او حتى عبر وليس كل قصة فيها عبر هي حزينة والمهم من هذا هو
حجم الحزن الذي نوليه للجانب الحزين في القصة على حساب العبر الموجودة في القصة  ،نعم
الحزن له ضرورياته والبد من ان المشاعر الصادقة ان تتالم مع احزان القصة ولكننا في الوقت نفسه
للعبر التي يمكن لنا ان نستقيها من هذه القصص ان لم يكن اكثر من
يجب ان نولي اهتمامًا ِ
حزننا فعلى االقل بالتساوي .
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وان���ا ات��ام��ل اح���دى القصص اخلاصة
بمصائب اهل البيت عليهم السالم وقمة
املاساة هي واقعة الطف استوقفتني قصة
استشهاد اوالد مسلم عليهم السالم حيث
يف كل فقرة من فقراهتا ابعاد تظهر ماهية
ابناء ال الرسول عليهم السالم امجعني ،
ولنر ما يمكن لنا
تعالوا لنتأمل يف القصة َ
ان نستخلصه من عرب منها.
نقال عن الشيخ الصدوق :ارس طفالن من
عسكر احلسني  ،فجيء هبام اىل ابن زياد،
فدفعهام اىل رج��ل  ،وأوص��اه بالتضييق
عليهام حتى يف الطعام والرشاب ....
ارس الطفالن جاء بعد هروهبام من معسكر
احلسني عليه السالم بعد هجوم االنذال
عىل اخليم وحرقها وسبي النساء واما
ان هنالك رواي��ة تقول ان ابن زي��اد امر
بحبسهام ملا مرت قافلة السبايا بالكوفة
فهذا امر مستبعد النه ما كانت زينب عليها
السالم لتسمح بذلك اب��دا ال سيام وان
نفس املوقف اعرتضها ملا طلب الشامي
احدى بنات احلسني عليه السالم جارية له
ويف حمرض يزيد اللعني فمنعتهم من ذلك .
االمر االخر الحظوا اىل اي مدى جهل ابن
مرجانة او استخفافه بالدين فاملعروف ان
االطفال احد الثالثة الذين ال يقام عليهم
احلد هذا ان ارتكبوا جريمة طبقا حلديث
الرسول (صىل اهلل عليه وآله)  ،فاذا به يامر
بحبسهم مع التضييق عليهم اي حقد هذا
عىل ال الرسول عليهم السالم ؟
العربة االخرى هو حماولة الطفلني يف اقناع
السجان ليمكنهام من اهلرب وبالفعل ملا
ّ
ج��اء الرجل س��أاله هل تعرف حممد بن
عبداهلل ؟ قال  :هو نبيي  .ثم سأاله عن
جعفر الطيار  ،قال  :إنه الذي أنبت اهلل
له جناحني يطري هبام مع املالئكة  .فسأاله
عن عيل بن أيب طالب  ،قال  :إنه ابن عم
رسول اهلل.

ف��ق��اال ل��ه  :نحن م��ن ع�ترة رس���ول اهلل
نبيك.....
الحظوا كيفية تعريف الرجل بنسبهام بعد
رسول اهلل سااله عن جعفر قبل عيل عليهام
السالم خوفا من حقد الرجل عىل عيل
ولكنهم ملا رايا حبه الشديد جلعفر عندها
ذكرا علي ًا عليه السالم  ،وبالفعل مكنهام
م��ن اهل��رب ولكن اىل اي م��دى هنالك
تضليل اعالمي يف الكوفة اىل درج��ة ان
هنالك من جيهل مظلمة اهل البيت وما
جرى عليهم ومن جانب اخر اىل اي درجة
تعسف ال��والة بحق كل من يذكر اهل
البيت او يتعاطف معهم .
بعد هروهبام نادى عسكر ابن زياد من اتى
برأس الغالمني له الفا درهم .
وشاء حظهام ان يلتقيا بامراة حمبة هلم لكن
ختنها ناصبي فآوهتم وحذرهتم من زوجها
 ،وجاء زوجها يندب حظه العاثر يف عدم
عثوره عىل الطفلني لينال اجلائزة وحاولت
زوجته ان تثنيه عن هذا العمل فشك هبا .
وبالفعل اخذهم اللعني اىل هنر الفرات
ليقطع راسيهام وامر غالمه االسود فليح
ان يقطع راسيهام وهنا قاال له :يا أسود ما
أشبه سوادك بسواد بالل مؤذن رسول اهلل
أتقتلنا ونحن عرتة نبيك ّ ،
فرق الغالم هلام
واعتذر منهام ورمى السيف وألقى نفسه يف
الفرات وعرب اىل اجلانب اآلخر فصاح به
مواله  :عصيتني ؟ فأجابه  :أنا يف طاعتك
ما دمت ال تعيص اهلل فاذا عصيت اهلل فأنا
بريء منك....
االطفال بينهم وبني بالل احلبيش عقود من
السنني فكيف علام بقصة بالل ؟ اال يعد
هذا قمة الرتبية التي يرتبى عليها ذراري
وابناء رسول اهلل (ص) ؟
وارص الرجل عىل قتلهام فقال  :أنا أتوىل
ذبحكام  ،فقال له الغالمان  :إن كنت
تريد امل��ال فانطلق اىل السوق وبعنا وال

تكن ممن خياصمك حممد يف عرتته  ،فام
غية  ،قاال له  :انطلق بنا اىل ابن
ارعوى عن ّ
زياد لريى فينا رأيه  ،فأبى  .قاال  :أمل ترع
حرمة رسول اهلل يف آله  ،فأنكر قرابتهام من
النبي  ،فاستعطفاه لصغر سنهام فلم ّ
يرق
قلبه......
يف الرؤيا التي راه��ا احدهم علم باهنم
سيقتلون وبالرغم من ذلك اقرتحا عىل
احل��ارث اللعني ع��دة اق�تراح��ات للنجاة
ولكنه كان فاقد البصرية فلم يستجب هلام .
قبل قتلهام ماذا طلبا ؟ طلبا منه أن يصليا
لرهبام سبحانه  ،وبعد أن فرغا رفعا أيدهيام
اىل اهلل سبحانه ومها يقوالن  :يا حي يا
حليم يا أحكم احلاكمني إحكم بيننا وبينه
باحلق.......
اطفال يصلون صالة مستحبة للقاء اهلل
عز وجل اي ايامن هذا وبالرغم من عدم
بلوغهم السن الرشعي؟ اال يدل هذا عىل
اتقاهنم الصالة الواجبة ؟ اي تربية هذه ؟
فتمرغ األصغر بدمه
فقدّ م األكرب وذبحه ّ
وقال  :هكذا ألقى رسول اهلل وأنا ّ
خمضب
بدم أخي  ،ثم رضب عنقه ورمى ببدهنام
يف الفرات  ....خيضب الصغري جسمه بدم
اخيه حتى يلقى رسول اهلل هبذا احلال وهذا
نفس املوقف عندما خضب احلسني عليه
السالم جسمه بالدماء لكي يالقي جده
هبذا احلال .
وقص عليه
وأقبل بالرأسني اىل ابن زياد
ّ
ما شاهده منهام ،فهل اخذ ما كان يتمناه ؟
كال والن اهلل عز وجل دائام يسلط الظامل
عىل الظامل فقد سلط ابن زياد عىل احلارث
الذي قتل الغالمني بامر ابن زياد طمعا
باجلائزة فامر احد اتباعه بقطع راسه يف
نفس املكان الذي قتل فيه الغالمني .

ظواهر اجتماعية

سالمتك
مهمة

دائما يقال ان المعدة بيت الداء والمعدة تتقبل الطعام والدواء ولهذا
يجب ان نكون حريصين على ما نتناوله من طعام او دواء  ،وهنالك
امور يجب ان يتحرى عنها المواطن وان تكون لديه
ثقافة االمتناع عن كل ما يجهل مصدره
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وهنالك امور اخرى ختص احلكومة فهي املعنية بمتابعة النظافة
للمواد الغذائية او االدوية املحلية او املستوردة .
بحكم ما مر به العراق وتفيش الفساد االداري وعدم مباالة بعض
الناس بجانب النظافة وذلك لكثرة ما مرت به من ازمات جعل
االولوية ان يتجنب االعامل االرهابية وال يعلم ان تناول طعام ال
يعرف مصدره هو عمل ارهايب .
الغاية من الكالم هنالك باعة متجولون يف االس��واق او يف
الشوارع املزدمحة السيام بغداد فيكثر بائعو الشاي مثال وهنا ال
يعلم مدى نظافة اعداد هذا الشاي ؟ فيتناول منه املواطن من
غري مباالة  ،وحتى اصحاب عربات الفالفل وغريها  ،هذا االمر
جيب ان تكون له ضوابطه من قبل احلكومة والضوابط ليس املنع
بل التصحيح واملعاجلة السليمة .
اما االدوية فهنالك من قدم شكاوى عن ان بعض الصيدليات
يديرها ممن هم ليسوا اصحاب اختصاص ،وهذا االمر هو بعينه
ينطبق عىل بائعي الشاي املتجولني  ،وله خطورته  ،فالذي يتناول
34

م�����ث�����ل
كوب شاي ال يعرف مصدره
اىل ذل�����ك
الدواء الذي ال يعلم نوعيته  ،اضف
هنالك ادوية جيب ان حتفظ باجواء خاصة لضامن عدم فسادها
نرى ان من يستخدمها او يتاجر هبا ال يلتفت اىل هذه الرشوط .
اما املستورد فيجب ان تكون مسؤولية احلكومة مشددة عليها
والبعض يعتقد ان كل ما يستورد من البالد االسالمية حالل
اكله وهنا االلتباس الذي يقع به املواطن  ،نعم اطعمة البالد
االسالمية حالل وليست اهنا حمكومة بالنظافة وااللتزامات
االخرى عىل سبيل املثال عندما حيلل الشارع االسالمية حلوم
البالد االسالمية فانه حيللها بذاهتا  ،اما بقية الضوابط من سالمة
خزن ونظافة تعبئة وحتى عدم هتريبها بني دولة واخرى فانه امر
منوط باحلكومة وجيب االلتزام به  ،وهذا ينطبق عىل كل املواد
الغذائية سواء كانت البانا او النساتل وغريها فهذه مسؤولية
احلكومة بالدرجة االوىل ومسؤولية املواطن اذا ما ثبت له اخللل
برشوط النظافة ان خيرب اجلهات املعنية .

أسرة ومجتمع

انكسار( ...العالقة الزوجية)!!

ثامره من خالل خلق منظومة فكرية نسوية
تتضمن سلوكا اجيابيا يف املعاملة مع الرشيك
وتربية اجليل اجلديد .وال يكون ذلك اال
بعد اعتامد هذه املنظامت واملؤسسات يف
مندرجات خططها التطرق للنموذج الرائع
لسرية نساء أهل البيت عليهم السالم ،فعىل
كل امرأة مؤمنة أن تلتزم بسلوك نساء أهل
البيت ،وأن تقتدي هبن ،فعن النبي صىل
اللهّ عليه وآله قال« :احلج جهاد كل ضعيف
وجهاد امل��رأة ُحسن التبعل» ،وع��ن أمري
املؤمنني عليه السالم« :جهاد املرأة حسن
التبعل» ،وهذا القول الرشيف بمثابة دعوة
لكل النساء ملعرفة عظم ومنزلة الزواج عند
اهلل سبحانه وتعاىل ،فان صلحت املرأة يف
زواجها كانت اقرب يف طريقها إىل اجلنة.
وهناية القول ان موضوع املشاكل الزوجية
هو موضوع شائك ومعقد ،وقد ﻻ جتدي
معه معظم الدراسات احلديثة واحللول التي
تطرقت هلا ،بسبب اختالف احلالة والظروف
امللمة بكال الرشيكني لكن وبالعودة اىل
املنهاج احلق وهو القرآن الكريم وأحاديث
أه��ل البيت واعتامدها كحلول وسلوك
وثقافة علينا االقتداء هبا سيكون من املمكن
جدا ان نعرب بالعالقة الزواجية اىل بر األمان،
ونكسب بذلك السعادة والراحة يف الدنيا
ورضا اهلل تعاىل يف اآلخرة.
35
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يسعى كل انسان لتحقيق غايته يف احلياة
ضمن ح��دود وق��وان�ين ال��دي��ن واملجتمع
حيث يمثل املجتمع حلقة الوصل لسلسلة
العالقات اإلنسانية بكل أشكاهلا ،ولعل
أهم وأبرز عالقة إنسانية يتوجب اإلشارة
اليها هي الزواج ،فهو كيان مستقل يشكل
نظام ًا جمتمعي ًا صغري ًا يتمثل باألرسة ،حيث
ورد يف ه��ذا الصدد جمموعة من اآلي��ات
املباركات التي وصفت هذه العالقة وصف
غاية يف الروعة ،إذ أشار جل وعال إىل ذلك
الرباط املقدس بقوله تعاىل (ومن آياته أن
خلق لكم من أنفسكم ازواج��� ًا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك
آليات لقوم يتفكرون) ،وأهم ما أشارت له
اآلية الكريمة بأن صفتني إذا ما توفرتا بني
األزواج من شأهنا أن تكونا صامم األمان
الستقرار واستمرار ال��زواج ومه��ا امل��ودة
والرمحة ،وهي صفات إهلية فسبحان الودود
الرحيم.
ول��ك��ن ال��س��ؤال ه��ن��ا :ه��ل يف ظ��ل احلياة
املعارصة ومع كثرة الضغوط التي متر هبا
العالئق الزوجية يمكن ان حيافظ الرشيكان
عىل املودة والرمحة بينهام؟
حيث أشار اهلل يف هناية اآلية الكريمة (إن يف
ذلك آليات لقوم يتفكرون) ،والتفكر هنا
هو اشرتاط العقل للحفاظ عىل ما جعله اهلل

تعاىل بينهام من مودة ورمحة.
حديثنا هذا ال ينرصف اىل جممل املشاكل
ال��زوج��ي��ة ،فبعضها ل��ه أس��ب��اب واقعية
ومنطقية ،وحلها يكمن بام حلله رشع اهلل
سبحانه بأبغض احل�لال وه��و الطالق،
وباملقابل أن معظم املشاكل الزوجية يظهر
فيها تغييب كامل للعقل ،فال أسباب منطقية
هلا ،وأسباهبا أقرب إىل السطحية ،ومن توافه
األمور.
الغريب يف هذه املشاكل أهنا تنتهي أحيانا
ب��ال��ط�لاق ،فأصبح ه��ذا امل��وض��وع يمثل
ناقوس اخلطر ال��ذي يقرع بصوت ٍ
عال
يف جمتمعاتنا املحافظة يف وقتنا املعارص،
فإحصائيات الطالق تنبئنا عن نسب مرتفعة
مقارنة بالزجيات السابقة ،وه��و مؤرش
اجتامعي خطري ستكون له آثار سلبية عىل
عموم املجتمع ماديا ومعنويا.
ولعل اب��رز حلول تلك املشاكل هي رفع
منحني الثقافة التي تفتقدها بعض الزوجات
بسبب أعامرهن املبكرة بالزواج ،وتركهن
للدراسة ،مما يستوجب منح هذا املوضوع
أمهيته القصوى بتبنيه بشكل خمطط ومنظم
من خالل املنظامت واملؤسسات التي تتبنى
األرسة وأفرادها مادة هلا خصوصا تلك التي
متنهج عملها بالتوجيه واإلرش��اد األرسي
والنفيس والثقايف ،وبذلك سيجني املجتمع

إيمان كاظم الحجيمي

تنمية بشرية

ُ
الموعظة الحسنة ..ثقافة للتغيير

ضمن األس��س التي اعتمد عليها الدين
َ
اإلسالمي احلنيف هلداية البرشية ،املوعظة
احلسنة ،ال��ت��ي ي���راد منها إص�ل�اح الغري
وإرش��اده ،وهي ثقافة إجيابية رائعة تشبه
تلك اإلرشادات والتوجيهات التي يتحفنا
هبا علامء التنمية البرشية ،خصوص ًا وإنهّ ا
مؤثرة بشدّ ة يف نفسية املتل ّقي الذي يألف
قلبه ووج��دان� ُ�ه مع املواعظ اجلميلة التي
تصدر عن علامء الدين أو اخلطيب احلسيني.
ومن صور املوعظة ومكانتها أن اهلل (تبارك
سمى القرآن الكريم موعظة؛ فقال
وتعاىل) َّ
﴿و َل َقدْ َأ ْنزَ ْلنَا إِ َل ْي ُك ْم آ َياتٍ
 سبحانه َ :-ِ
ِ
ِ
ُم َب ِّين ٍ
ُ
َ
َّ
َ
ين َخل ْوا م ْن ق ْبلك ْم
َات َو َم َثلاً ِم َن الذ َ
َو َم ْو ِع َظ ًة لِ ْل ُم َّت ِقنيَ﴾ [النور ،]34 :وقال -
اس َقدْ َجا َءت ُْك ْم َم ْو ِع َظ ٌة
تعاىل َ ﴿ :-يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
الصدُ و ِر َو ُ ًه��دى
ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ِش َف ٌاء لمِ َا فيِ ُّ
َو َرحمْ َ � ٌ�ة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ﴾ [يونس ،]57 :وقال
﴿ه� َ�ذا َب َي ٌ
ان لِل َّن ِ
اس َو ُهدً ى
 سبحانه َ :-َو َم ْو ِع َظ ٌة لِ ْل ُم َّت ِقنيَ﴾ [آل عمران،]138 :

﴿وا ْذ ُك� ُ�روا نِ ْع َم َت
وقال  -جل جالله َ :-
ِ
ِ
هَّ
ُ
ْ
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأ ْنَ��ز َل َع َل ْيك ْم م َن الكت ِ
َاب
َوالحْ ِ ْك َم ِة َي ِع ُظ ُك ْم بِه﴾ [البقرة.]231 :
ولقد َ
النبي (صىل اهلل عليه
كان ألحاديث ّ
وآله) وروايات وعظات أهل بيته (عليهم
السالم) وحكمهم وكالمهم العظيم ذلك
األثر يف تغيري نفوس الناس وحثّهم عىل
التقوى والصالح فكانت أمة املسلمني خري
أمة.
النبي (عليه أفضل الصالة والسالم)
يقول ّ
وهو يعظ الناس« :أعقل الناس أشدّ هم
مداراة للناس».
ويرى الدكتور عيل احلامدي يف كتابه التنموي
(الطريق إىل ال) ،أن املوعظة هي لغة العاطفة
التي هلا سحرها وبريقها ،وقد أثبت التاريخ
إهنا إحدى طرق التغيري الرئيسة التي كان
يتبعها املصلحون واملغريون يف كل زمان
ومكان.
ّ
ويؤكد احلامدي أن من خصائص املوعظة

وأشكاهلا هي:
القلب
 .1ينبغي أن خت��اط��ب امل��وع��ظ��ة
َ
بأسلوب رقيق رفيق حسن مؤثر حتى تؤيت
ثامرها.
 .2ال بأس باملوعظة أن تتناول بعض األمور
املنطقية والعقلية والعلمية باإلضافة إىل
العاطفية.
 .3ينبغي للواعظ أن خياطب الناس عىل قدر
عقوهلم ومستوياهتم ومكانتهم ومقاماهتم.
 .4ينبغي اختيار املوعظة املناسبة يف املكان
والوقت املناسبني.
 .5يعظم أثر املوعظة كلام خرجت من ٍ
قلب
صادق خملص حمب للخري.
 .6من املستحسن االعتدال باملواعظ ،فال
إفراط وإرساف يقودان إىل السآمة وامللل،
وال تفريط وتقتري ي��ؤدي��ان إىل النسيان
والغفلة.

عصير الكتب..
ُ
كتاب :امرأة من طراز خاص للمؤلف كريم الشاذلي
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ٍ
لعادات يرى بأمهية أن تلتفت إليها كل من تطمح يف ارتياد القمة.
كتاب خياطب املرأة الطموحة ،عرب استعراضه
يبدأ الكتاب بعادة املبادرة ،مشدّ د ًا عىل أن املرأة الناجحة البدّ وأن تتمتع بصفة اإلقدام ،تصنع حياهتا ،ومتهد درهبا ،دون أن تنتظر ما قد
يمن به عليها شخص ما ،ثم يتحدث الكتاب عن الثقة بالنفس ،فالنجاح ال يقرتب من شخص مزعزع الفكر ،مهرتئ الوجدان ،الثقة
بالنفس هي التي تدفع املرء منا إىل العمل والتميز والنجاح.
36

تنمية بشرية

اكتسبها
أوالً..
مهارات
التنمية
البشرية
لآلباء

حسين داخل

مقرب ،أن��ه وع�لى مدى
حيكي يل صديق ّ
ِ
يكن والد ُه معنياً
عرشين سنة من حياته ،مل ْ
سوى بتوفري السكن واملأكل للعائلة ،اما أن
مع أصحابه،
يقيض أكثر يومه يف العمل أو َ
أو يبقى يف البيت بحالة م��ن الصمت
واالنعزال ،بينام هو مل يراقب أطفاله كيف
َ
ودون أن ّ
يبث فيهم
يكربون يوم ًا بعدَ يوم
العزيمة وال��ن��ش��اط وحيثّهم ع�لى تطوير
ذاهتم واكتساب مهارات يستفيدون منها
باملستقبل.
أن أب��اه كان غري مبالٍ
يقول يل صديقيّ :
ِ
أبنائه ،بل كل ّ
مهه كام كان يقول
لتشجيع
أجلب لكم لقمة العيش
هلم :مسؤوليتي أن
َ

فقط.
القصة التي يشاهبها الكثري يف
من ه��ذه
ّ
ً
حياتنا ،نقف عىل موضوع مهم جدا وهو
لعمري يتصل بمفهوم التنمية البرشية
وأ ّ
مهيته ل�لأف��راد ،فلآلباء ك�ما األمهات
دور كبري يف بث روح الطموح والعزيمة
ٌ
يف نفوس أبنائهم ،وليس عليهم فقط
أن يع ّلموهم أن هذا حرام وهذا حالل،
والتمسك
صحيح أن األخ�لاق احلميدة
ّ
بالتعاليم الدينية من الواجبات ولكن هناك
أيض ًا َ
أصنع من أبنائي نامذج رائعة
كيف
ُ
ُ
أكتشف أنا
ألفراد فاعلني باملجتمع ،ملاذا ال
ٍ
كأب تلك املواهب والطاقات الكامنة لدى

حتت
أبنائي فأحررها وأطلقها لتنمو وتكرب َ
رعايتي.
التقرب من األب��ن��اء ومعرفة مشكالهتم
ّ
واحتياجاهتم النفسية رضوري��ة كام هي
تشجيعهم عىل النشاط وتل ّقي
امل��ادي��ة،
ْ
العلم واملهارات واكتساهبا من واجبهم
يعيشه األبناء،
أي��ض� ًا ،هناك ف��راغ كبري
ُ
ِ
استثامره ملا
جيب أن نساعدهم يف كيفية
فيهم صالحهم وبالتايل صالح أرسهم يف
املستقبل وجمتمعهم الذين يعيشون فيه،
ومن هنا مطلوب من اآلب��اء أن يكتسبوا
ليحثوهم عىل
مهارات مميزة يف تربية األبناء
ّ
اكتسابهِ ا ايض ًا.
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ومن العادات التي جيب أن تتحىل هبا املرأة هي التخطيط للحياة ،كيف تسيطر املرأة عىل حياهتا ،وتضع الربامج واخلطط لتحقيق أفضل
النتائج ،سؤال جييبك عنه الكتاب.
وعادة أخرى هي إدارة األولويات ،عن الوقت وأمهيته وطرائق االستفادة منه حيدثنا ها هنا.
الكتاب ميلء بالقصص املشوقة ،واألمثلة املحفزة ويعطى املؤلف نبذة عن الكتاب قائ ً
ال :هل ترغبني يف حتسني حياتك؛ وإضفاء جوانب
مرشقة عليها؟ أن تكوين أكثر ثقة بنفسك ،وتتقني فن املبادرة اإلجيابية ،وحتددي هدفك يف احلياة؟
ِ
عالقاتك الشخصية وحميط عملك؟
هل ترغبني يف تنظيم وقتك ،وحتسني جوانب مهاراتك االجتامعية يف
اجلذاب ،وقصصه املمتعة املفيدة ،وطرحه الشيق الرائعِ ..
إن كانت إجابتك بنعم ،فهذا الكتاب جاء يف وقته بكل تأكيد..؟ بأسلوبه ّ
أنت
ِ
كنت مل تتخطي السادس َة عرش فكالمى ِ
عىل موعد كي حتصيل عىل لقب ..امرأة من طراز خاص .وإن ِ
جتاوزت الستني فأنا مل أكتب
لك .وإن
إال إليك! نعم هذا الكتاب يصلح لسن من  90- 9عاما!! .يصلح لألطفال نقرؤه ونحكى هلم أن مذاق احلياة يف حتقيق األهداف ،وأن
اهلمة ،كام يصلح للكهول أيض ًا؛ أخربهم فيه أن القلب ما دام ينبض فالعطاء
السعادة فيها ال تتأتى إال ببذل اخلري للناس ،واالرتقاء وعلو ّ
ِ
ِ
يمر عليك ما دام فيك حياة ،فقط يتوقف عن زيارتك عندما
ال زال ممكن ًا ،والسعادة والفرح والرسور ال زالوا ممكنني أيضا ،قطار النجاح ُّ
تعتقدين أنت أنه لن يأيت مرة أخرى.

الواحة

معلومات وحقائق عن اللغة العربية

األسبوع املايض ،احتفى العامل باللغة العربية؛ باعتبارها إحدى اللغات الرسمية
انتشارا يف العامل ،وهي لغة الفصاحة والبالغة
العاملية ،وإحدى أكثر اللغات
ً
والبيان ولغة املفردات اجلميلة.
ومن أهم احلقائق عن اللغة العربية أهنا تعد من بني أكثر اللغات حتدث ًا يف العامل ،إذ
تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن العربية هي اللغة األم ألكثر من  290مليون
نسمة يف العامل ،معظمهم يف العامل العريب .يضاف إليهم  130مليون ًا يتكلموهنا كلغة
ثانية ،كام تتوقع اإلحصائيات أن يصل عدد املتحدثني هبا نحو  647مليون ًا سنة
.2050
واللغة العربية هي لغة العامل الرابعة يف ترتيب اللغات األكثر انتشار ًا وتداو ً
ال عىل
الكرة األرضية بعد اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،كام أهنا من قالئل اللغات
السامية التي صمدت حتى يومنا هذا ،واللغات السامية هي اللغات ،التي كانت
تتحدثها معظم شعوب منطقة الرشق األوسط وشامل ورشق أفريقيا كالعربية
واألمهرية والتيغرينية.
كام أن اللغة العربية من أغنى وأدق لغات العامل من حيث الكلامت واملعاين ،إذ
يتجاوز القاموس العريب 12مليون كلمة ،بحسب قاموس «املعاين» اإللكرتوين.
واألبجدية العربية تتألف من  28حرف ًا ،وهي ثاين أكثر األبجديات انتشار ًا يف العامل،
وتستخدم لكتابة العديد من اللغات غري العربية كالفارسية واألفغانية والكردية.

نصائح للحفاظ على سالمة المخ
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هذه بعض النصائح التي يقدّ مها لنا خرباء من حول العامل للحفاظ عىل سالمة
املخ.
 .1استخدم االذن اليرسى للرد عىل اهلاتف.
 .2ال تتناول حبوب الدواء مع املاء البارد بل يفضل املاء الفاتر.
 .3ارشب الكثري من املاء يف الصباح والقليل يف املساء.
 .4أبعد اجلوال عنك أثناء عملية الشحن.
 .5ال تستخدم سامعات الرأس وسامعة االذن لفرتة طويلة.
 .6ال تستخدم اجلوال إذا كانت البطارية منخفضة للحد األدنى ألن اإلشعاعات
تصل إىل  1000ضعف.
 .7نم مبكر ًا واستيقظ مبكرا.

38

ه��ل
تعلـــــم؟
* أول من قال أما بعد هو سيدنا داوود عليه
السالم .
* أن الرسعة التي تدور هبا األرض حول
الشمس تعادل ثامنية أضعاف الرسعة التي
تغادر هبا الرصاصة فوهة البندقية .
* أن الرسطان البحري يعيش فرتة أطول
إن وضعته يف صندوق مغلق متاما أكثر من
الفرتة التي يعيشها يف صندوق مغلق له
ثقوب .
* ان الفيل هو احليوان الوحيد الذي له
أربع ركب.
* هل تعلم ان اكرب هرم يوجد باملكسيك.
* هل تعلم ان اكثر الفواكه نفعا جلسم
االنسان هو العنب.
* هل تعلم ان االنسان يضيع ثلث عمره يف
النوم.
* هل تعلم ان رسعة الضوء 300000
كلم يف الثانية بينام رسعة الصوت 1200
كلم يف الساعة.
* ه��ل تعلم ان اول م��ن ذك��ر مصطلح
(االمم املتحدة) هو العامل املسلم الفارايب يف
كتابه املدينة الفاضلة.
* هل تعلم أن العنكبوت ال يرى فريسته
وانام يستدل عىل وجودها ومكانه بواسطة
االهتزازات الصوتية التي تصدرها شبكته
والتي تصل اىل 10.000هريتز .
* هل تعلم أن الثعلب إذا اشتد به اجلوع
يستلقي عىل ظهره و حيتبس نفسه إىل داخل
بدنه حتى ينتفخ فيظن الطري أنه ميت فيقع
عليه فيثب الثعلب عىل الطري و يأكله.

الواحة

صورة وتعليق
سوق شعبي عراقي ـ عدسة مصطفى تركي

تربية األبناء
تطور ذاكرة البالغين
ِّ

الحروب أربع
ُ
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-1اجل��ي��ل األول :هو القتال بالسالح األبيض (قتال
الفرسان).
-2اجليل الثاين :هو األسلحة النارية ،وفيها قال (كولت)
مصمم املسدس األمريكي ماركة كولت :اآلن يتساوى
الشجاع واجلبان.
-3اجليل الثالث :السالح النووي ..بدون مواجهة.
-4اجليل الرابع :أن ترتك ع��دوك حي��ارب نفسه بنفسه،
باستخدام وباستثامر الرصاعات الفكرية والدينية وتأثريها..
يقول (روجيه غ��ارودي) عن اجليل الرابع من احلروب:
اآلن يقاتل الغرب بالتكلفة الصفرية! ،فالعدو يقتل نفسه،
العدو يدفع ثمن السالح ثم يقتل نفسه به ،العدو يطلبنا
للتدخل إلنقاذه فال نقبل.
ّ
والتكلفة الصفرية تعني أن الغرب ال خيرس شيئ ًا يف احلروب
التي يزرعها بمناطق توزع الثروات ..ثم ينترص.

وج��دت دراس��ة حديثة أن تفكري اآلب��اء يف تربية
حيسن من ذاكرهتم
األطفال عىل الدوام ،يمكن أن ِّ
بشكل كبري ،فعند التفكري يف تربية األطفال ،تزداد
قوة ذاكرة الكبار يف الوقت نفسه ،وفق ًا للباحثني.
ويبدو أن ال�ضرورة البيولوجية حلامية األطفال،
تساعد عقولنا يف ختزين املعلومات التي قد ننساها
برسعة.
وأج��رى الباحثون يف جامعة بينغهامتون بوالية
نيويورك األمريكية سلسلة من االختبارات ملعرفة ما
حيسن من الذاكرة
إذا كان التفكري يف تربية األطفال ِّ
فع ً
ال .بحسب صحيفة «دييل ميل» الربيطانية.
واخترب الربوفيسور ميلر وزمالؤه النظرية من خالل
طرح مواضيع جتعل املشاركني يتخيلون بأهنم كانوا
ُّ
وتذكر سلسلة
يعيشون يف املراعي القديمة بإفريقيا،
من الكلامت مثل الصخور والكرة والعصا.
ُ
وط ِل َب من املشاركني تقييم مدى أمهية كل موضوع
فيام يتعلق باستخدامه لبقائهم ،وعندما ُقدِّ م السيناريو
الذي ينطوي عىل تربية األطفال ،تذكروا كثري ًا من
الكلامت.
وأكد الباحثون أن هذا البحث أثبت أن جيناتنا ال تؤثر
فقط عىل علم الترشيح ،وعلم وظائف األعضاء،
وإنام أيض ًا عىل الطرق التي نفكر هبا ،وأشاروا إىل أن
هذه النتائج تشهد عىل تأثري ملحوظ ،حلاالت حمددة
منذ آالف السنني ،عىل عمل أدمغتنا اليوم.
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يدعو مركز الحوراء زينب عليها السالم في العتبة الحسينية المقدسة ذوي األقالم األدبية
المبدعة الى المشاركة في مسابقة (صفحات مشرقة) للقصة القصيرة والتي تمنح جوائز
مالية ألفضل ثالث قصص ،وشهادات تقديرية ألصحاب القصص المتميزة..

00

000

ضوابط المسابقة :
 -1تكون أحداث القصة واقعية وتخص شهيد واحد من شهداء الحشد الشعبي ،ويتم إرفاق صورة أو
(عدة صور) للشهيد مع القصة ،ونسخة من وثيقة االستشهاد للشهيد مع كافة بياناته ،ورقم هاتف
للتواصل مع عائلة الشهيد.
 -2تكتب القصة باللغة العربية الفصحى ،ومراعاة القواعد األدبية والفنية واإلبداعية والنحوية فيها.
 -3ان ال تكون القصة سبق وان نُشرت الكترونيًا أو ورقيًا ،أو تم االشتراك بها في أي مسابقة اخرى.
 -4ترسل القصة المشاركة الى البريد االلكتروني( )alhawraa@imamhussain.orgبصيغة ( )Wordوان
ال تقل عدد كلماتها عن ( )700كلمة ،كما ترسل السيرة الذاتية للمشارك الكترونيًا أيضًا مع رقم الهاتف.
 -5آخر موعد الستالم المشاركات (2018 / 3 / 20م) ،و تهمل المشاركات الغير متوافقة مع الضوابط أعاله
وأهمها الفقرة االولى

جوائز المسابقة :

 -1الجائزة االولى  )750.000( :سبعمائة وخمسون ألف دينار.
 -2الجائزة الثانية  )500.000( :خمسمائة ألف دينار.
 -3الجائزة الثالثة  )250.000( :مائتان وخمسون ألف دينار.
تجمع القصص الفائزة والمتميزة في إصدار خاصُ ،يطبع على نفقة العتبة الحسينية المقدسة ،ويمكن
للراغبين باالشتراك اإلطالع على إصداراتنا القصصية والتي توثق بطوالت وتضحيات
شهداء الحشد الشعبي تحت عنوان ( ومنهم من ينتظر ).
لالستفسار االتصال على الرقم ( ،)009647822632527أو مراسلتنا عبر البريد
االلكتروني ()alhawraa@imamhussain.org

