االول من نوعه في العراق  ..العتبة الحسينية تفتتح

معرض كربالء الدولي الثالث لكتاب الطفل

كلمة التحرير

ال يغرنك االعجاب

مواقع التواصل االجتامعي اصبحت لدى البعض خاصة بالتجاوز االجتامعي  ،بل حتى اطالق أي هتمة الي
موضوع والي شخص الجل احلصول عىل اكرب عدد من االعجابات من جهة ومن جهة اشباع غريزة النيل
من االخرين  ،ال تعتقد ان الكلمة التي تقوهلا فقط سيحاسبك عليها اهلل بل حتى التي تكتبها وحتى الذي
يمنحها االعجاب فهؤالء الذين يعجبون بالباطل ال ينقذونك يوم احلساب عن املساءلة عن الدليل الذي
اعتمدته يف النيل من مكانة االخرين بل وحتى من مصداقيتهم .
ومن جهة اخرى االنفعال وشتم املتقولني باالكاذيب عىل بعض رموز بلدنا يعترب رد غري سليم ففي
حاالت معينة يكون االفضل عدم جعل سعر مثقال احلجر بدينار  ،ويف حاالت اخرى يكون الرد
مهني اخالقي ومدعوم بحجة قوية تفضح االكاذيب  ..واالهم يف هذه الظاهرة ان ادارة هذه املواقع
تتالعب يف احيان كثرية بامهية املنشور وبعدد االعجابات وحتى بالردود لغاية سيئة اقروا هم هبا.

سورة المؤمنون
��ن آ َي يِات ُت ْت ىَل َع َل ْي ُك ْم َف ُكنتُم هِ َبا ت َُك ِّذ ُب َ
ون {املؤمنونَ }105/قا ُلوا َر َّبنَا َغ َل َب ْت
َأ مَ ْل َت ُك ْ
َع َل ْينَا ِش��ق َْو ُتنَا َو ُك َّنا َق ْو ًما َضا ِّل َ
ني {املؤمنونَ }106/ر َّبنَ��ا َأخْ ِر ْجنَا ِم ْن َها َفإِ ْن ُعدْ َنا
ون {املؤمنونَ }107/ق َ
ال اخْ َسؤُ وا ِف َيها َو اَل ت َُك ِّل ُم ِ
َفإِنَّا َظالمِ ُ َ
ون {املؤمنون}108/
الر مِِ
يق ِّم ْن ِع َب ِ
ادي َي ُقو ُل َ
َّ��ه َك َ
ون َر َّبنَا آ َم َّنا َف ْ
ان َف ِر ٌ
اح َ
ني
حنَا َو َأ َ
إِن ُ
اغ ِف ْر َلنَا َو ْار مَ ْ
نت خَ رْ ُي َّ
َ
{املؤمن��ونَ }109/ف خَّ َ
وه ْ��م ِس ْ
��و ُك ْم ِذ ْك�� ِري َو ُكنتُم ِّم ْن ُه ْم
ات ْذ مُ ُت ُ
��خ ِر ًّيا َح َّتى أ َ
نس ْ
��ون {املؤمن��ون }110/إِ يِّن َجزَ ْيت ُُه ُم ا ْل َي ْو َم بِ اَم َص رَ ُبوا َأ هَّ ُن ْ��م ُه ُم ا ْل َفائِزُ َ
َت ْض َح ُك َ
ون
ال َكم َلبِ ْثتُم يِف أْ َ
ال ْر ِ
ض َعدَ َد ِسنِ َ
ني {املؤمنونَ }112/قا ُلوا
{املؤمنونَ }111/ق َ ْ ْ
ين {املؤمنونَ }113/ق َ
َلبِ ْثنَا َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َ
ال إِن َّلبِ ْثت ُْم إِ اَّل َق ِل اًيل
اس َأ ْل ا ْل َعا ِّد َ
ض َي ْو ٍم َف ْ
ون {املؤمنونَ }114/أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن اََّم خَ َل ْقن ُ
َّل ْو َأن َُّك ْم ُكنت ُْم َت ْع َل ُم َ
َاك ْم َع َب ًثا َو َأن َُّك ْم إِ َل ْينَا
ون {املؤمن��ونَ }115/فت ََع ىَال هَّ ُ
الل المْ َ ِل ُك حْ َ
اَل ت ُْر َج ُع َ
ال ُّق اَل إِ َل َه إِ اَّل ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش
يم {املؤمنونَ }116/و َمن َيدْ ُع َم َع اللهَِّ إِ هَ ًلا آخَ َر اَل ُب ْر َه َ
ان َل ُه بِ ِه َفإِن اََّم ِح َس��ا ُب ُه
ا ْل َك ِر ِ
ِعن��دَ َر ِّب ِه إِن َُّه اَل ُي ْف ِل ُح ا ْل َك ِاف ُر َ
نت
ون {املؤمنونَ }117/و ُقل َّر ِّب ْاغ ِف ْر َو ْار َح ْم َو َأ َ
الر مِِ
اح َ
ني {املؤمنون}118/
خَ رْ ُي َّ

مرحلة جديدة من مشروع صحن العقيلة زينب

تفسيرالسورة
(  ) 105أمل تكن آيايت تتىل عليكم فكنتم هبا تكذبون أي يقال هلم ذلك تأنيبا
وتذكريا .
(  ) 106قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا بحيث صارت أحوالنا مؤدية إىل سوء العاقبة .
(  ) 107ربنا أخرجنا من النار فإن عدنا إىل التكذيب فانا ظاملون ألنفسنا .
(  ) 108قال اس��كتوا س��كوت هوان فإهنا ليست مقام س��ؤال من خسئات الكلب إذا
زجرته فانزجر وال تكلمون  ) 109 ( .إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر
لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني  ) 110 ( .فاختذمتوهم س��خريا حتى أنسوكم ذكري من
فرط تش��اغلكم باالستهزاء هبم فلم ختافوين يف أوليائي وكنتم منهم تضحكون استهزاء
هبم  ) 111 ( .إين جزيتهم اليوم بام صربوا عىل أذاكم أهنم خمصوصون بالفوز بمراداهتم
 ) 112 ( .قال اهلل تعاىل أو امللك املأمور بسؤاهلم وقرئ قل عىل األمر
للملك كم لبثتم يف األرض احياء وأمواتا يف القبور عدد سنني .
(  ) 113قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم استقصارا ملدة لبثهم فيها فاسأل العادين .
القمي قال سل املالئكة الذين يعدون علينا األيام ويكتبون ساعاتنا وأعاملنا
التي اكتسبناها فيها  ) 114 ( .قال وقرئ قل إن لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون .
(  ) 115أفحسبتم أنام خلقناكم عبثا توبيخ هلم عىل تغافلهم أي مل نخلقكم
تلهي��ا بكم وإنام خلقناك��م لنتعبدكم ونجازيكم عىل أعاملكم وه��و كالدليل عىل البعث
وأنكم إلينا ال ترجعون  .يف العلل عن الصادق عليه السالم إن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق
خلقه عبثا ومل يرتكهم سدى بل خلقهم إلظهار قدرته وليكلفهم عىل طاعته فيستوجبون
بذلك رضوانه وما خلقهم ليجلب منهم منفعة وال ليدفع هبم مرضة بل خلقهم لينفعهم
ويوصله��م إىل نعيمه  ) 116 ( .فتع��اىل اهلل امللك احلق الذي حيق له امللك ال إله إال هو
رب الع��رش الكريم  ) 117 ( .ومن يدع م��ع اهلل إهلا آخر ال برهان له به فإن الباطل ال
برهان به نبه بذلك عىل أن التدين بام ال دليل عليه ممنوع فضال عام دل الدليل عىل خالفه
فإنام حس��ابه عند رب��ه فإنه جمازيه مقدار ما يس��تحقه إنه ال يفلح الكافرون بدأ الس��ورة
بتقرير فالح املؤمنني وختمها بنفي الفالح عن الكافرين .
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لخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي بالصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ .2017/2/16

ُ
آفة الحسد
ال يمكن أن يك ّلفنا اهلل (سبحانه وتعاىل)
أكثر مما نستطيع ،ألن قاعدة التكليف،
العقل يدرك أن اهلل تعاىل البد أن يكلفنا
بمقدار الطاقة ،وال يكلف اهلل نفسا إال
وسعها ،واملشكلة قد تنتابنا عن تلك
الرشائط والضوابط واألحكام واملبادئ
التي أراده��ا اهلل تعاىل لنا ك ّلام ابتعدنا
سيصعب عمليا الرجوع إليها ،ألننا
سنكتسب معارف قد تكون بعيدة كل
البعد عن الواقع وعن احلق واحلقيقة،
وهذه املعارف يف بعض احلاالت تنبت
يف النفس وقلعها وإب��داهل��ا بام أراده
اهلل ق��د تكون فيها صعوبة يف ب��ادئ
األمر ويشعر اإلنسان بأنّه سينتقل من
وتعود عىل ترصفات إىل يشء
ّ
ترصفات ّ
ّ
متمكنا
آخ��ر يصعب عليه ،ف��إذا ك��ان
إذا جاهد نفسه جهاد ًا قوي ًا سيدرك
ذلك ويبقى جياهد النفس حتى تتغ ّلب
وينترص يف هناية امل��ط��اف وهنيئ ًا ملن
جياهد نفسه هذه املجاهدة ويكون من
الفائزين ،والذي جيد صعوبة ولكن ال
جيد اإلرادة الصلبة لكن يتغري ويبتدي
يستسلم ويف داخله أنه خمطأ لكنه ال
يقوى ،ألن هذه املعارف جتذرت وأعان
عليها اهلوى والنفس والشيطان ومجعها

حب الدنيا ،ولذلك يف املعارف احلقة
ُّ
القرآن الكريم يقول( :وجحدوا هبا
واستيقنتها أنفسهم) ،ح ّتى حيتج اهلل
تبارك وتعاىل علينا سيرتكنا يوم القيامة
نحن نتك ّلم ،الفم يتكلم واليد والرجل
والعني ،اهلل تعاىل سيحتج علينا بنا ،ألنه
احلجة مهام يكن اإلنسان يف
تعاىل يملك ّ

فلن يملك لنفسه رض ًا وال نفع ًا ،وال
يتحمل ما
يمكن أن يكون بمستوى أن
ّ
سريى ،والعياذ باهلل يف ذلك اليوم الكل
ستفزع ،والكل ستخاف ،وسرتجتف،
وتكون يف موضع إال من عصمه اهلل
تعاىل ،والقرآن الكريم عندما يعرب عن
تلك الساعات (تذهل كل مرضعة عام

هذه الدنيا مغرور ًا ومتكرب ًا ويرى نفسه
دون اآلخرين وي��رى نفسه هو ،فهذه
احلالة ال يمكن أن تستمر وسيأيت يوم
أن اإلنسان يذعن ويطأطأ ،ويرتاجع
ْ
وإن ظل متمسك ًا فال شك يف ذلك اليوم

أرضعت) ،الحظوا الذهول والدهشة
واخلوف ،نعم ..اهلل تبارك وتعاىل ُينزل
السكينة والطمأنينة عىل املؤمنني وعىل
الذين عملوا يف الدنيا عم ً
ال صاحل ًا بعد
أن آمنوا ومع ذلك كان هذا األمل باهلل

سبحانه وتعاىل أن يرىض ويغفر هلم،
وم��ن دوهن��م النبي األعظم (ص�لى اهلل
عليه وآله) واألئمة األطهار ،ونسأل اهلل
تعاىل أن يعيننا يف تلك اللحظات.
أحتدث اآلن عن ما عندنا من آثام قد
كربنا عليها ،العذول عنها سيكون من
األم��ور الصعبة ،وهنا اإلم��ام السجاد
(عليه السالم) يدعو ويطلب من اهلل
تعاىل قائ ً
احلسد)
ال( :اللهم وخ ّلصني من َ
فاحلسد م��ن ال��ذن��وب ،وك���ان يمكن
اإلمام أن يكتفي بعبارة و(احرصين عن
الذنوب) ،ونأيت نحن ونعدد ونرى أن
من الذنوب احلسد ،وعبارة اإلمام عبارة
عامة ـ مجيع الذنوب ـ لكن أفرد احلسدَ
بعنوان وع�ّب�رّ عنه بتعبري (خ ّلصني)،

اي اجعلني خالص ًا من احلسد واجعله
بعيد ًا ع ّني وأنا بعيد عنه؛ فهذا احلسد
والعياذ باهلل ٌ
مرض خط ٌري ،وهذا احلسد
ق ّلام يسلم منه أحد والعياذ باهلل ،ولذلك

ف��اإلم��ام (عليه ال��س�لام) أع��ط��ا ُه أ ّ
مهية
بمعنى أن اإلن��س��ان ي��دع��و يف بعض
احل��االت ،قد يدعو دع��ا ًء غري ملتفت
إىل جسامة ه��ذا ال��ذن��ب ،مث ً
ال اللهم
خ ّلصني من الكذب ،يسمعها وحياول
أن يلهج هبا لسا َنه ،لكن عندما يتعامل
مع الكذب يف مواطن جتده يكذب!..
واحلسد من األم��راض والرذائل التي
يبتىل هبا الناس ،ولذلك حيتاج اإلنسان
إىل ٍ
وتنبه ،عندما
يقظة وحيتاج إىل التفات ّ
يقيم ام��ر ًا يتعلق بآخر ،ي��رى أن هذا
ّ
التقييم هل هو ناشئ من تقييم واقعي
أو من حالة حسد ،ومعنى احلسد هو
أن تعيش حالة القلق والتم ّني والرغبة
أن اهلل تعاىل يسلب النعمة عن ـ زيد
أو عمر ـ ،ال يشء ،أن احلاسد يتم ّنى
سلب هذه النعمة من فالن ويبدأ
أن ُت َ
يترصف
يعيش هذه األج��واء ح ّتى أنه
ّ
والترصف
ترصف ًا فيه نوع من النكاية
ّ
اليسء يف سبيل إرضار الطرف املقابل،
ال ليشء ألنّه مل ينظر إىل سعة رمحة اهلل
تعاىل ،ألنه تعاىل كام أنعم عىل – زيد -
علم أو جاه ،فيمكن أن ينعم
بامل أو ٍ
اهلل تعاىل ّ
ع�لي ،لكن اإلن��س��ان يبتعدُ ،
ّ
التوكل
والحظوا التغييب عنه وحالة
عىل اهلل واالعتامد والطلب من اهلل تعاىل،
وبد ً
يتوجه إىل اهلل يف
ال من أن اإلنسان ّ
يتوجه إىل بني آدم أو ٍ
عبد
أن يسرتز َقهّ ،
ِ
مثله أن ّ
حيطمه ،احلسد كلمة من ثالثة
أحرف لك ّنها مد ّمرة لإلنسان ،فهنالك
مث ً
يتحمل
ال إنسان مل ِّ
يرب نفسه لك ّنه ال ّ
اآلخرين.
قصة يف بني العباس من أبناء
أروي لكم ّ

صدى الجمعة

عمومة اإلمام الصادق (عليه السالم)
وهي عن عبد اهلل بن احلسن ،فعندما
أراد بنو العباس أن يبايعوا حممد ًا النفس
الزكية أرس��ل��وا ع�لى اإلم���ام الصادق
(عليه السالم) باعتباره كبري آل هاشم
وأرادوا أن يستشريوه يف ذلك ،واإلمام
قصة
يشجعهم عىل ذلك يف ّ
الصادق مل ّ
طويلة ،حيث اجتمعوا يف احلجاز ويف
حديث أخذ ورد ،لكن نالحظ أن عبد
اهلل بن احلسن يتهم اإلم��ام الصادق؛
تشجعنا ألنه حيملك
ويقول لهَ :
أنت مل ّ
حممد ،فيتهم اإلمام
احلسد عىل ولدي ّ
الصادق باحلسد ،ويف احلقيقة أن حممد ًا
حيسد اإلم��ام
بن عبد اهلل هو من ك��ان ُ
الصادقّ ،
متوجه لإلمام
ألن األعناق
ّ
الصادق ،لعلمه وعظمته ،ونالحظ بدل
أن يسمع من اإلمام الصادق ،بدأ يتك ّلم
اجليد ،وهنا نتذكر أيض ًا
هبذا الكالم غري ّ
ُ
ري املؤمنني (عليه
كيف اهتم
البعض أم َ
السالم) بطريقة فيها نوع من القدح
والنبي (صىل اهلل عليه وآله) يقول :ال..
ٌّ
أنت عندك املشكلة!،
عيل بريء ولكن َ
ول��ذل��ك أخ���ويت ه���ذا احل��س��د خط ٌري
ومشكلة ،واحلاسد يف بعض احلاالت
يرمي اآلخ��ري��ن باحلسد ،وهنا نجد
اإلمام السجاد (عليه السالم) يرجو من
اهلل تعاىل أنه الداعي عندما يدعو يتوجه
إىل النقاط املهمة التي قد تسلبه اإليامن
ول��و بعد ف�ترة ،فاإلنسان ت��راه مؤمن ًا
يرقب َ
اهلل تعاىل يف بعض
وملتزم ًا لك ّنه مل ْ
اجلزئيات ،فيبدأ حيسد وحيسد إىل أن
ينامث اإليامن من قلبه كام ينامث (بمعنى
َ
وداف) امللح يف املاء.
خلط

ُ
السيد الصافي يدعو الى المحافظة على نعمة المياه
من الهدر ،ويؤكد على تحكيم لغة العقل في حل النزاعات
َ
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
ُ
الجمعة والتي
الجمعة في
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
َ
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 29جمادى األولى1439 /هـ الموافق
2018/2/16م تناول قائالً:

اخويت اخوايت..
ق��ال اهلل ت��ع��اىل يف حمكم كتابه
�اح
الكريم َ :
(و َأ ْر َس�� ْل��نَ��ا ال� ِّ�ر َي� َ
ِ
ِ
اَ
ْ
السمء َما ًء
�ح َف َأ ْنزَ لنَا م� ْ
َل� َ�و ِاق� َ
�ن َّ
َف َأ ْس َق ْين ُ
َاك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخا ِزنِنيَ
( – )22سورة احلجر. -
وق��ال اي��ض� ًا يف س��ورة الواقعة
َ :
(أ َف َر َأ ْي ُت ْم المْ َ��ا َء ا َّل� ِ
�ذي تَشرْ َ ُب َ
ون
(َ )68أ َأ ْن ُت ْم َأنزَ ْل ُت ُمو ُه ِم ْن المْ ُ ْز ِن َأ ْم
َن ْح ُن المْ ُن ِز ُل َ
ون (.)69
وهناك اكثر من آية حتدثت عن
األهم من الثروات الطبيعية التي
وهبها اهلل تبارك وتعاىل لنا ،وهذه
النعم الكثرية التي بعضها نحيط
به والبعض االخر ال نحيط به،
لكن معلوم ان نعمة امل��اء هي
نعمة  ،وه��ذه نعمة نحتاجها
يومي ًا فنبني هبذه النعمة انفسنا،
ون��ت��ق��وى هب��ا ،ويشتد ع��ودن��ا،
ونعمر االرض ونزرع ،فأي يشء
ّ
بال ماء ال قيمة هلا (وجعلنا من
امل��اء كل يشء ح��ي) ،هذه اآلية
التي عرضتها ع�لى مسامعكم
تشري اىل نكتة مهمة يف قضية املاء.
بعد ان يبني القرآن الكريم ما
قبل هذه اآلية وما بعدها اذ يقول
(و َ
األ ْر َ
ض
اهلل تبارك وتعاىل َ :
اس
َمدَ ْد َن َ
اها َو َأ ْل َق ْينَا ِف َيها َر َو يِ َ
َو َأ ْن َب ْتنَا ِف َيها ِم ْن ُك ِّل شيَ ْ ٍء َم ْو ُزونٍ
(َ )19و َج َع ْلنَا َل ُك ْم ِف َيها َم َعايِ َ
ش

��ن َل ْس ُت ْم َل� ُ�ه بِ� َ�را ِز ِق�ينَ ()20
َو َم ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َوإِ ْن م ْن شيَ ْ ء إِال ع ْندَ َنا َخزَ ائن ُُه
َو َما ُننَزِّ ُل ُه إ َِّال بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم ()21
َ
اح َل َو ِاق َح َف َأ ْنزَ ْلنَا ِم ْن
الر َي َ
َوأ ْر َس ْلنَا ِّ
الس اَم ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْين ُ
َاك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم
َّ
َل ُه بِ َخا ِزنِنيَ (.)22
ََ
اح َل َو ِاق َح َف َأ ْنزَ ْلنَا
الر َي َ
(وأ ْر َس ْلنَا ِّ
الس اَم ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْين ُ
َاك ُمو ُه َو َما
ِم ْن َّ
َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخا ِزنِنيَ ()22
الحظوا الرياح تل ّقح او الرياح
تنقل ..والشاهد ما نريد ان نبني
هذا اليوم بحمد اهلل تعاىل وامس
وان شاء اهلل تعاىل دائ ًام ينزل املاء
ويكون رمحة للجميع ..ثم قال
تعاىل َ ( :ف َأ ْس َق ْين ُ
َاك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه
بِ َخا ِزنِنيَ).
الفائدة التي تريدون حصلت،
ثم يعطف القرآن الكريم القضية
َ
��م َل� ُ�ه
يف نقطة مهمة َ
(و َم���ا أنْ�� ُت ْ
بِ َخا ِزنِنيَ).
التفتوا معي هلذه املسألة ..انا كام
قلت دائ� ً
ما الكالم ليس تفسري ًا
ندعي
حرفي ًا لآليات الرشيفة وال ّ
ذل��ك ،وان�ما ه��و اش���ارة لبعض
نكت القرآن العتقادنا انه دائ ًام
نكات القرآن هي معنا ..ال نقف
عند ح��دث ،عندما حتدثنا عن
فرعون ال نتحدث عن البطاقة
الشخصية لذلك الفرعون مع
مرص ،وانام نتحدث عن سلوك

اسمه سلوك فرعوين متيز به ذلك
الشخص واصبح هذا السلوك
عند كثريين ،فكل من يسلك هذا
السلوك يدخل يف خانة الفرعون
وعليه ان يتحمل هذه الصفة ألنه
فعل عني الفعل وهكذا عندما
نتعامل مع مصلح كموسى (عليه
السالم) او النبي حممد (صىل اهلل
عليه وآل��ه وسلم) او كاألنبياء
عليهم السالم ايض ًا تارة نتحدث
عن البطاقة الشخصية وهي مهمة
وواجبة علينا ان نعتقد ،وتارة
ايض ًا نتكلم عن منهج اصالحي
قاده االنبياء (عليهم السالم) او
من يمثل االنبياء هبذا املعنى ايض ًا
نتحدث هذا املنهج له خصائص
وهذا املنهج ايض ًا له خصائص..
ف���إذن ال��ق��رآن ال��ك��ري��م عندما
نتحدث عن الظاملني ايض ًا الظامل
هو الذي يسلب احلق هذا الظامل
س���واء ك��ان قبل ال��ف ع��ام او
مخسمئة عام او االن او بعد الف
عام ..نتحدث عن منهج ..القرآن
يلفت النظر اىل خري ،والعاقل هو
من يستفيد من ثروات االرض
او ال��س�ماء ..ان��ا اآلن ال أحتدث
عن قضايا غيبية وهي مطلوبة
وواج��ب��ة ،لكن يف مقامنا االن
احتدث عن ما يتوازى أو يتساوى
مع هذا اجلانب أال وهو اعقل

وتوكل ..االنسان يبذل جهد ًا حتى
يمنع مثال هذه الدابة ان ُتنهزم ثم
يتوكل عىل اهلل يف ِحفظها ،تزوج
حتى تدعو اهلل ان يرزقك ولد ًا ،اما
اذا انت غري متزوج وتدعو اهلل ان
يرزقك ولد ًا هذه الطريقة خطأ ال
يجُ اب لك وان دعوت مئة سنة..
اهلل تعاىل جعل اسباب ًا طبيعية هو
أوجدها وأمرنا ان هنتم هبا وان
نرتب اآلثار عليها.
كالمي طبع ًا كالم عام ليس له أي
باملرة ..انا ال أحتدث
جنبة سياسية ّ
عن هذا املوضوع وان�ما بتقصرينا
كيف نتعامل مع ال��ث��روات التي
وهبها اهلل تبارك وتعاىل لنا ،نحن
نغفل ون��ح��ن ننسى ونتجاهل
ونجهل ..الب��د ان نعرتف لكن
علينا ان ال نبقى جاهلني ،علينا ان
ّ
نقيد العلم
نذكر انفسنا ،علينا ان ّ
حتى نحفظ ،علينا ان نوقظ انفسنا
من غفلة قد تكون فيها يف بعض
احلاالت مشاكل ..القرآن الكريم
يقول هذه رمحة انزلتها لكم ،ولكن
املشكلة ما أنتم له بخازنني ..انا
قلت الكالم ليس تفسري ًا قد اآليات
هلا مداليل اخ��رى وان��ا اعيد هذا
الكالم حتى ترتفع الشبهة ..هذه
اآلية نستفيد منها ،وعلينا اخواين
ان ال نغرت ِ
بالسعة دائ ًام ..علينا ان ال
نغرت بام هو موجود دائام ،علينا دائ ًام
ان نستشعر هذه الرمحة ونتعامل
معها.
يف زم��ن يوسف (عليه السالم)
عندما أخربهم بجدب النيل ونحن
طبع ًا نسأل اهلل تعاىل ان ال نرى
جدب ًا عندنا ،ولكن انا احتدث عن
حالة طبع ًا هم تفاجؤوا ألن هذا
ال يتصور النيل جيف ألهنم وعوا
ورشبوا وأكلوا وسمعوا اىل آخره.
اهلل تعاىل يربينا وعلينا ان ننتبه

ويريدنا ان ننتبه وان هنتم هذه ثروة
ُصن هذه الثروة واحفظ هذه الثروة
حتفظها ان تعمل عم ً
ال صاحل ًا جزاك
اهلل خري ًا وهذا املطلوب ،حتفظها ان
تصوهنا من الضياع ،حتفظها حتى
الناس تستفيد ..هذا هو املطلوب
اما انا ال اكرتث وال ابايل وليست
يل عالقة ..املهم انا اذا كان عندي
القطر ..هذه املسألة
يشء فال نزل
ُ
ترصف العاقل  ..العاقل
خالف ّ
ه��و ال��ذي يستفيد م��ن ال��ث��روات
وهو ال��ذي هيتم بالثروات ،نحن
عندنا ارض وس�ماء وه��ذه عالقة
بني االرض والسامء موجودة فإذا
يبتعد عن السامء يبتعد عن االرض
بالنتيجة ماذا سيكون ؟! ال حيصل
عىل يشء ..هذه الرمحة التي انزهلا
اهلل تبارك وتعاىل جيب ان ُتصان
وجيب ان ُنحافظ عليها والكالم
للجميع ملن يستشعر الرمحة جيب
ان نتحسس ه��ذه الرمحة وكيف
نداري هذه الرمحة ،لذلك اخواين
هذا املاء نعمة وهذه النعمة علينا
ان نحافظ عليها وان نفتش عن
وسائل كبرية وكثرية للحفاظ عليها
..علينا ايض ًا ان هنتم هبا ،وان ال
ّ
نبذر وال نرسف ،وانام نتعامل معها
كنعمة حتتاج اىل صيانة ومتابعة م ّنا
وجزء من شكر اهلل عىل هذه النعمة
ان نحافظ عليها هذه النقطة االوىل
التي هي يف اآلية الرشيفة.
النقطة الثانية يف مشكلة واملشكلة
اخاطب هبا مجيع االخ��وة الذين
تعودوا عىل ان يتعاملوا مع االشياء
ّ
بطريقة ُعنف ..أقول ليست هذه
هي الطريقة املثىل حلل املشاكل
نسمع بني الفينة واالخرى مشاكل
بالسالح عىل اشياء جد ًا جد ًا بسيطة
وساذجة ،و ُتراق فيها دماء يتجيش
مع هذا حفنة من الرجال االشداء،

وي��ت��ج��ي��ش مع
ه���ذا ح��ف��ن��ة من
الرجال االشدّ اء،
وي��ت��ص��ارع��ون
ولغة احلكمة ُتفتقد ،ويلجأ اىل
ال��ع��ن��ف م��ن ك���ان أق���وى يغلب
صاحبه وه��ذا منطق ُيفرتض ان
يكون قد ُهجر من سنني ..بعض
املشاكل تصلنا مشاكل مياه ..بدال
ان يتكاتف الناس لتنظيم امورهم
وم��ن مجلتها ام��ور امل��ي��اه يتحول
اح��ده��م اىل ذئ��ب م��ف�ترس حتى
يفرتس اخاه ،ويمنع عنه هذه الثروة
التي اهلل تبارك وتعاىل خلقها ..ال
تلجأ اىل وسائل العنف اطالق ًا..
متيزك عن سائر املخلوقات ان اهلل
تعاىل رزق��ك عقال  ،بإمكانك ان
جتلس وتتحاور وتتفاهم حتى
تنقيض املشكلة بل هذا اجللوس
يعجل بالقضاء
والتفاهم وامل��و ّدة ّ
عىل املشكلة ،العنف ال يقيض عىل
املشكلة العنف يفتح مشكلة ثانية
وثالثة فض ً
ال عن املحرمات الكثرية
والرتويع وعدم الطمأنينة وعدم
السكينة بسبب وجود بعض الذين
ال يرعون عن ارتكاب املحرمات.
ف��إذن اخ��واين ملخص ما قلت..
نعمة امل��ي��اه ..املطر نعمة حتتاج
اىل احلفاظ ..حتتاج اىل التخطيط
واملتابعة الدقيقة للحفاظ عليها
وخزهنا وصيانتها ..وال نلجأ اىل
العنف ألي مشكلة حتدث ،وانام
بالروية
البد من حل كثري من االمور ّ
والتع ّقل وعىل احلكامء ان يربزوا يف
املشكلة ،الشخص احلكيم نحتاجه
دائ ًام ولكن حضوره الفاعل جيب
ان يكون يف املشكلة ،ففي املشكلة
ال يمكن ان يؤخذ بقول السفيه..
علينا ان نأخذ قول احلكيم ألنه هو
الذي ينقذ املشكلة.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

ُ
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(الفرعونية)
(تفرعن) لغة تعني جترب وطغى.
لكن أحيانا تتحول بعض األسامء من جمرد
أس�م�اء ألش��خ��اص حم��ددي��ن بشخصياهتم
وهوياهتم اىل صفات وأفعال وحاالت عامة
قد ال تكون حمصورة بزمن ومكان حمددين..
بل قد متتد مع الزمن وتواكب األجيال ،وهنا
يكمن اخلطر احلقيقي من حتوهلا من شخص
اىل حالة واىل سلوك برشي عام ،مثال عىل
هذا فرعون حاكم مرص يف العصور القديمة
كجبار وطاغية يف سلوكه ويف ظلمه ،ومن
ثم حتوله من شخص اىل حالة نستطيع ان
نطلق عليها تسمية ( الفرعونية ) وهي تعرب
عن صفات كل ظامل وطاغية ومتجرب عىل مر
التاريخ واىل يوم القيامة.
(الظلم)
لعل أبرز صفة من صفات الفرعونية كحالة
عامة إنام هي الظلم  ..الظلم يتحول اىل
منهج وسلوك واعتقاد راس��خ يف رؤوس
الفراعنة صغارا هم عادة ثم يكربون شيئ ًا
فشيئا ،إال إهنا أقصد الفرعونية تلتقي عند
نقطة واح��دة وه��ي حماولة سلب حقوق
اآلخرين وظلمهم بكل الطرق واألساليب
امللتوية ،وعدم العدالة يف احلكم بني الرعية
 ..وطبع ًا كل ظامل هو فرعون بشكل من
األش��ك��ال ..ألن��ه فرعوين املنهج ،وليس
دائ� ً
م�ا الظلم يقع ب��ال�ضرورة ع�لى العباد،
ولكن قد يكون ظلام للنفس أو اآلخرين
أو حتى ظلام لنعم اهلل تعاىل ،وتتمثل يف
جحودها وعدم شكرها أو يف تبذيرها أو
عدم املحافظة عليها ،وما زالت الفرعونية
تتناسل وتنجب الطواغيت واجلبابرة ممن
هتمهم فقط مصاحلهم ،ينظرون اىل أنفسهم
بعجب كمخلصني للناس ،ويظنون احلق

معهم فقط ودائام ،ومجيعهم يلقي بالالئمة
واملسؤولية يف خانة اآلخرين ،فيستخفون
بمصالح العباد والبالد.
(اسباب طبيعية)
الشك إن لكل هدف طريقا وسببا طبيعيا
للوصول اليه ،واحلياة انام هي دنيا األسباب
واآلثار ،واملنهج اإلسالمي دعوته واضحة
اىل اتباع األسباب الصحيحة للوصول اىل
األهداف النبيلة ،أن تزرع لكي حتصد ،أما
أن ال تزرع وتريد أن حتصد فهذا غري وارد،
وحتى األشياء الغيبية حمكومة بأسباهبا،
يعني ال يكفي اإلنسان أن يدعو ليال وهنارا
من أجل دخ��ول اجلنة من دون أن يعمل
صاحلا ،العمل الصالح هو سبب عىل أثره
يتم دخوله اىل اجلنة ،وهنا أود التطرق اىل
مشكلة شحة املياه ،كيف نعاجلها؟ بل ما
الذي اعددناه حلل هذه األزمة؟ هل اعددنا
خططا ملحاولة خزن املياه كأهنار وأمطار؟
أليس اهلدر يف املياه يعد من دواعي الغفلة
عن ه��ذه النعمة ..بل وع��دم الشكر هلا؟
وأي نعمة أكرب من نعمة املاء وهو عصب
الوجود ( ،وجعلنا من املاء كل يشء حي).
( ثروات)
ال��ع��راق وك�ما ه��و م��ع��روف عنه يعد بلد
اخل��ي�رات ..وه��و غني ب��أرض��ه وث��روات��ه
ومعادنه من شامله اىل جنوبه ومن رشقه
اىل غربه ،ناهيك عن خمزوناته من النفط،
لكن هذه اخلريات دائام ال تستغل بالشكل
الصحيح ،أو هتمل أو هتدر أو تستغل لفئة
معينة أو مجاعة.
كثري من األشياء أمهلناها؛ فغدونا نتحرس
عىل أيامها  ..اعتمدنا كليا عىل اي��رادات
النفط لكي نستورد أبسط األش��ي��اء ..بل
نستورد حتى املاء!

بقلم :طالب عباس الظاهر

أين زراعتنا؟
أين صناعتنا؟
أين جتارتنا؟
نعم ،حماصيلنا نستوردها ،أدواتنا نستوردها،
جتارتنا نستورها ،ما الذي نصدره مقابل كل
هذه االستريادات؟!
(العنف)
إن اهلل تعاىل ميز اإلنسان بالعقل عن مجيع
املخلوقات األخ���رى ،وهبه ه��ذه النعمة
العظيمة ليفكر فيها ،ويسري بحياته نحو
األفضل ،ليتطور ويرتقي بإنسانيته ،لكن مع
األسف فإن البعض انتهج العنف كسلوك،
عند أتفه األسباب واملشاكل  -خاصة مع
تفاقم أزم��ة املياه  -يكون العنف وسفك
الدماء أول خياراته.
العقل جوهرة ثمينة ،إال إن بعضهم يركنها
جانب ًا ،ليتخذ التهور طريقة وح��ي��دة يف
التفاهم مع اآلخرين وحل مشاكله معهم..
ومنهج سلوك وحياة ..مستندا اىل قوته وقوة
من معه كأهل وعشرية  ..رغم إن يف التعقل
سالمة له ولغريه ..فامذا بعد العنف والتهور
سوى الندم؟
وهنا يأيت دور أصحاب احلكمة والتعقل
وهم بحمد هلل كثر ،البد من أخذ دورهم
بمثل هكذا مواقف وحاالت قبل أن تتطور
األمور بني املتخاصمني اىل استعامل العنف،
واستفحال املشاكل ،يعملون بحكمتهم
عىل اطفاء نار الفتنة قبل اشتعاهلا ..ال شك
إن أساس أية مشكلة أحيانا قد يكون أمرا
بسيطا ورب�ما تافها أيض ًا ،يمكن السيطرة
بسهولة عليه ،لكن إن مل يتم التدخل يف
الوقت املناسب؛ قد ال تفيد احلكمة الحق ًا يف
حماولة السيطرة عىل املوقف ووقف العنف.

السيد السيستاني
والقضية الفلسطينية

ج3

نادين محفوظ

نستكمل احل��دي��ث ع��ن موقف املرجع
األعىل السيستاين مع القضية الفلسطينية
وال��ذي تناولنا اجلزء الثاين منه يف العدد
السابق.
السيد السيستاين حيرم بيع األرايض لليهود
الصهاينة
شملت فتاوى وبيانات السيد السيستاين
املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،املخططات
الصهيونية التي رسمتها للمنطقة انطالقا
من العراق من جهة ،وشؤون الالجئني
الفلسطينيني يف العراق من جهة أخرى.
فبعد احتالل العراق من قبل الواليات
امل��ت��ح��دة األمريكية يف ال��ع��ام ،2003
ال���ذي أت���ى حت��ت ذرائ����ع ع���دة ،حيث
ادعت الواليات املتحدة رغبتها يف نرش
الديمقراطية يف منطقة الرشق األوسط،
بارش العدو الصهيوين يف تنفيذ سياسته
القائمة عىل حتصيل مطامعه يف العراق ذات
الثروات الغنية ،مستغال حال الفوىض فيه.
وم��ن إح���دى ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي اعتمدها
هبدف التغلغل يف العراق ،كانت رشاء
األرايض وامل��راك��ز التجارية وغريها يف
عملية وصفت باملنظمة ،وذل��ك ضمن
اسرتاتيجية أوسع هتدف إىل تسيري املنطقة
وفقا ملا خيدم املصالح العليا للكيان.
خضم ذلك أتت فتوى السيد السيستاين
ويف
ّ
لتجزم بعدم ج��واز بيع املمتلكات من
فنادق ومراكز جتارية ودور وقطع أرايض
… لليهود الصهاينة ،واص��ف��ا ثمنها
بال”سحت” أي باملال احلرام ،وذلك إثر

استفتاء مجع من املؤمنني لسامحته حول
املسألة ،ويف هذا تأكيد من سامحته عىل
عدم مرشوعية الكيان الصهيوين وعدم
جواز التعامل مع رعاياه ،ووعي وحكمة
للمخططات املحاكة للعراق واملنطقة.
ال��س��ي��د ال��س��ي��س��ت��اين حي��م��ي ال�لاج��ئ�ين
الفلسطينيني يف العراق
وك��ان الح��ت�لال ال��ع��راق أث��ر أيضا عىل
أوضاع الالجئني الفلسطينيني فيه ،الذين
بلغ عددهم يف سنة  2003بني  34ألفا و
 42ألفا ،وفقا لتقديرات املفوضية العليا
لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة،
ح��ي��ث ت��ع��رض ه���ؤالء إىل اع��ت��داءات
ومضايقات يف ظل حالة الفوىض التي
خلفها االحتالل ،بظن أن هلم دورا ببعض
ما حيصل من أعامل العنف ضد العراقيني
والتعاون مع النظام السابق ،ما أدى إىل
ه��روب العديد منهم إىل األردن التي مل
تسمح سلطاهتا هلم بالدخول.
مم��ا خ��ل��ف اض��ط��راب��ا يف ال��ت��ع��ام��ل مع
الوضع القانوين واإلنساين للفلسطينيني
املوجودين يف العراق.
ونظرا ملوقع املرجعية العليا يف املنظومة
السياسية واالجتامعية داخ��ل العراق
وخارجه ،تقدم وزي��ر ش��ؤون الالجئني
يف السلطة الوطنية الفلسطينية عاطف
ع��دوان ،بتاريخ  2006/4/19برسالة
إىل سامحة السيد السيستاين ،يناشده فيها
بإصدار ترصيح أو فتوى متنع التعرض
للفلسطينيني وملمتلكاهتم يف العراق ،معربا

عن ثقته بموقف املرجعية.
وجاء رد مكتب سامحته عىل الرسالة مؤكدا
إج��رائ��ه الت��ص��االت باجلهات الرسمية
ذات العالقة هبذا املوضوع ،حلثهم عىل
توفري احلامية لالجئني الفلسطينيني ومنع
االعتداء عليهم.
وأرفقت الرسالة بفتوى موثقة للسيد
السيستاين بتاريخ  1427/4/22هـ ،
تعرب عن موقف سامحته من هذه القضية،
أفتى فيها بعدم جواز التعرض لالجئني
الفلسطينني بسوء ،حتى من كان منهم
متهام بجرم ،ريثام تتخذ بحقه اإلجراءات
القضائية “املبنية ع�لى رع��اي��ة القسط
والعدل” ،كام أشار إىل واجب السلطات
امل��دن��ي��ة بتوفري احل�ماي��ة لالجئني ومنع
االعتداء عليهم.
ه��ذه الفتوى الق��ت ردود فعل سياسية
وإعالمية إجيابية ،متثلت بترصحيات جهات
فلسطينية ع��دّ ة ،رحبت بالفتوى وأثنت
عىل مواقف السيد السيستاين احلكيمة،
وتطرق العديد من الصحف البارزة هلا،
وذلك بسبب أثرها البالغ يف ختفيف معاناة
الالجئني الفلسطينيني ،بحيث أهنا تضمن
محايتهم ومحاية ممتلكاهتم ووقف عمليات
التهديد التي يتعرضون هلا ،كام تساهم يف
وقف نزوحهم من العراق .وبحسب ما
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية حينها مل
تسجل أي حاالت نزوح للفلسطينيني من
العراق منذ إصدار هذه الفتوى.
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اخبار
ومتابعات

• مشروع توسعة صحن العقيلة زينب(عليها السالم) الذي تنفذه
العتبة الحسينية المقدسة يصل الى مراحل متقدمة في العمل.
• وزارة التعليم العالي تعلن في  29نيسان المقبل موعدا لبدء التقديم
على الدراسات العليا وقبول ذوي شهداء الحشد الشعبي خارج الخطة.

الحشد الشعبي يباشر بإصالح الطرق المتضررة
بين الرمادي والقائم
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بارشت كوادر اهلندسة العسكرية لعمليات احلشد الشعبي
ملحور غرب االنبار بإصالح الطرق واجلسور املترضرة
عىل الطريق املمتد بني مدينتي الرمادي والقائم يف حمافظة
االنبار بعد ان دمرهتا عصابات (داعش) اإلرهابية بعبوات
ناسفة .أكد ذلك (قاسم مصلح) قائد العمليات ،مضيفا
ان ك��وادر اهلندسة مستمرة بالعمل رغم قسوة الطقس
يف املنطقة،وأوضح مصلح ان هذه اجلهود تأيت إلعادة
االستقرار اىل املناطق املحررة وسالمة مستخدمي الطريق
الرابط بني القائم والرمادي.

معتمدو مكتب سماحة السيد السيستاني
يواصلون الدعم اللوجستي لقوات الحشد الشعبي
تواصل قافلة الدعم اللوجستي ألهايل بغداد برفقة معتمدي
املرجعية الدينية العليا ملكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد
عيل احلسيني السيستاين وبالتنسيق مع موكب العتبة العلوية
املقدسة للجنة االرشاد والتعبئة يف تلعفر بإيصال املواد الغذائية اىل
املرابطني من قوات احلشد الشعبي عىل احلدود السورية ،اضافة
لتقديم املعونات ألهايل سنجار واحلشد املرابط حلامية املنطقة.
ونقل الوفد توصيات املرجعية الدينية العليا للمقاتلني ،ومن
جانبهم عرب مقاتلو احلشد عن امتناهنم العايل ل��دور االم��ام
السيستاين (دام ظله) يف اص��دار فتوى ال��دف��اع عن االرض
والعرض واملقدسات ،والتي ستبقى امانة يف أعناقنهم مجيعا
،وسيبقون اوفياء هلا.

150

طالبًا جامعيًا من ( )25كلية عراقية يقيمون مخيما كشفيا في
صحراء كربالء...
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مليار دوالر سنويا تتعهد بها بريطانيا للعراق على شكل ائتمان
صادرات على مدى  10سنوات...

• لجنة التعليم النيابية تحذر من الجامعات (الوهمية) وتطالب وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي بمحاسبتها..
•معهد اإلمام الحسين للمكفوفين وضعاف البصر في العتبة الحسين ّية المقدسة
يخرج دورة جديدة من مع ّلمي لغة (برايل)...
ّ

مركز الوارث ديرمان يتعاقد مع الداخلية لمعالجة
جرحى الوزارة ضمن صندوق الضمان الصحي

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• (فالح الفياض) رئيس هيئة الحشد الشعبي:
العراق اخذ موقعا جديدا بعد االنتصار على االرهاب واستعاد مكانته
التاريخية بين الدول وأصبح يحظى باحترام وتقدير عاليين...

زار وفد من مديرية شؤون الشهداء واجلرحى يف وزارة الداخلية العراقية,
مركز ال��وارث ديرمان املتخصص بصناعة االط��راف الصناعية الذكية
والتأهيل الطبي للمصابني التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،وذلك من اجل
التعاون والتعاقد بني ال��وزارة واملركز ملعاجلة ومتابعة جرحى الداخلية
االبطال ضمن صندوق الضامن الصحي ،أكد ذلك (عيل حممود) مدير
املكتب االعالمي يف املديرية ،مضيفا ان ال��وزارة تعمل عىل ارسال مجيع
جرحاها ممن تعرضت أطرافهم اىل البرت نتيجة االعامل االرهابية اىل املركز،
عىل شكل وجبات لغرض تركيب االطراف الذكية.مبينا ان التعاون مستمر
يف هذا املجال وسنواصل ارسال وجبات اخرى لغرض املعاجلة.
يذكر ان مركز ال��وارث دير مان املتخصص بصناعة االط��راف الصناعية
الذكية والتأهيل الطبي للمصابني ,انشأته العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون مع
مركز دير مان لألطراف الصناعية يف تركيا ,ويضم كادرا تركيا متخصصا0
يف صناعة االطراف االحدث عاملي ًا وبالتأهيل الطبي املتقدم.

العتبة الحسينية تشارك في مؤتمر (الشباب العراقي) بقبرص
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• (ابراهيم البياتي) رئيس اللجنة االمنية في مجلس محافظة نينوى:
الحشد الشعبي في اطراف الموصل اقلق واربك تحركات بقايا (الدواعش)
وتعاون الحشد في نينوى مع الجهات االمنية اثمر عن جهد امني كبير.

•(فيديريكا موجيريني) الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد
األوروبي :العراق نجح في حماية تراثه خالل حربه ضد عصابات (داعش)
واالتحاد األوروبي سيدعم العراق ويسعى للمشاركة في إعادة اعماره.

شارك وفد من االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة برئاسة السيد افضل الشامي يف مؤمتر الشباب العراقي يف قربص اىل
جانب نخبة من املفكرين والباحثني ورجال الدين ،اضافة اىل جمموعة من املنظامت الدولية ،برعاية منظمة(  )PRIOالنروجيية
ومنظمة ( )CSIMEالسويرسية ،ومركز الكلمة التابع للمرجع الديني آية اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيم (دام ظله).
َ
املواطنة لدى الشباب العراق ،و ضعف التعليم وإمكانيات تطويره.
وذلك لتسليط الضوء عىل عدة نقاط أمهها ،امكانية ترسيخ

800

مليون دوالر تمنحها الواليات المتحدة للعراق()300منها
لالئتمان االقتصادي و()500لقطاع السكن.
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ماليين برميل نفط يوميا سيصدرها العراق بحلول عام .2022

الغش في المعامالت
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السؤال  :ما هو تعريف الغش بالتفصيل ؟
الجواب  :الغش حرام  .فعن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله
أنه قال  « :من غش أخاه المسلم نزع اهلل بركة رزقه  ،و سد
عليه معيشته و وكله إلى نفسه » ،و يكون الغش بإخفاء األدنى
في األعلى  ،كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد
 ،كمزج الماء باللبن  ،و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة
واقعا  ،مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة
و بإظهار الشيء على خالف جنسه  ،مثل طلي الحديد بماء الفضة
أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك اإلعالم مع
ظهور العيب و عدم خفائه  ،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري
عليه في عدم إعالمه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في
المبيع ليظهر له عيبه  ،فإن عدم إعالم البائع بالعيب ـ مع
اعتماد المشتري عليه ـ غش له.
السؤال  :ما هو حكم الغش في المعامالت ؟
الجواب  :الغش وان حرم ال تفسد المعاملة به  ،لكن يثبت الخيار
للمغشوش بعد االطالع  ،إ ّال في إظهار الشيء على خالف جنسه
كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما  ،فانه يبطل
فيه البيع ويحرم الثمن على البائع  ،هذا اذا وقعت المعاملة
على شخص ما فيه الغش .واما إذا وقعت على الكلي في الذمة
وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله
بفرد آخر ال غش فيه .
ّ
يشخص المدرس حد الطالب واجتهاده طيلة السنة
السؤال :
مما يجعله يعتقد استحقاق طالبه للنجاح واثناء ايام االمتحان
ال يوفق الطالب لذلك نتيجة لبعض الظروف كاالرباك والمرض
العارض ففي هذه الصورة هل يجوز لالستاذ تقديم المساعدة له
باعطائه بعض الدرجات ام ال ؟

الجواب  :اذا لم تمنع منه القوانين المدرسية فال بأس به واال
فال يجوز  ،نعم اذا تعمد بعض الجهات المسؤولة في المدرسة
او في خارجها ارباك الطالب في اوقات االمتحان حتى يفشل فيه
او يأتي بنتائج ال تنسجم مع مستواه الدراسي فال مانع من
مساعدته بما يرفع الظلم عنه .
السؤال  :اذكرو لنا ما ورد في حرمة الغش ؟
«م ْن َّ
غش مسلمًا
الجواب  :عن
النبي صلى اهلل عليه وآله أ ّنه قالَ :
ّ
في شراء أو بيع فليس م ّنا» وقال صلى اهلل عليه وآله« :أال ومن
ّ
مرات« .ومن ّ
غش أخاه المسلم ،نزع
غشنا فليس م ّنا» .قالها ثالث ّ
اهلل بركة رزقه ،وأفسد عليه معيشتهّ ،
ووكله الى نفسه».
«م َّر النبي صلى اهلل عليه
وعن االِ مام الباقر عليه السالم أنه قالَ :
وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه :ما أرى طعامك ِا ّال
ّ
ط ّيبًا ،وسأله عن سعره .فأوحى اهلل ّ
يدس يده
وجل اليه أن
عز
َّ
في الطعام ،ففعل ،فأخرج طعامًا رد ّيًا فقال لصاحبه  :ما أراك ِا ّال
وقد جمعت خيانة وغشًا للمسلمين».

سؤال العدد
هل يجوز مساعدة الطالب اثناء االمتحان ؟
جواب العدد السابق
السؤال :هل يجوز للمرأة أن تعمل كممرضة
أو طبيبة في المستشفيات العامة ؟

الجواب  :يجوز مع رعاية الضوابط الشرعية .

فقه وعقائد
اسئلة واجوبة تعريفية
السؤال :ما املقصود باحلكم التكلیفي واحلكم الوضعي مع
التعریف ان امكن؟
اجلواب :احلكم التكليفي هو احد االحكام اخلمسة (الوجوب
واالستحباب واالباحة والكراهة و احلرمة) وما سوی ذلك
فهو وضعي كالطهارة والنجاسة وامللكية والزوجية ونحو
ذلك.
السؤال :ما الفرق بنی الغفلة والنسیان؟
اجلواب :النسیان خیتص بام اذا كان اليشء معلوم ًا سابق ًا ثم
غاب عن الذهن وال یعترب ذلك يف الغفلة وقد تستعمل يف
مورد النسیان.
السؤال :ما املقصود بالصبي املمیز؟
یمیز النافع من الضار واحلسن
اجل��واب :هو الصبي الذي ّ
والقبیح.
السؤال :ماذا تقصدون بقاعدة املقاصة النوعیة وقاعدة االقرار
اللتنی تعتربوهنا بدیال ً لقاعدة االلزام؟
اجلواب :یتبنی املقصود هبام ـ الی حدّ ما ـ من خالل تطبیقاهتام
املذكورة يف رسالة مستحدثات املسائل والتوضیح زائد ًا علی
ذلك مما ال یسعه املقام.
السؤال :قاعدة االل��زام هل جتري يف حق غری املكلف من
املخالفنی كاالطفال واملجاننی؟
اجل��واب :ه��ذه القاعدة غری ثابتة عندنا ـ كام ارشن��ا الیه يف
مستحدثات املسائل ـ واما علی القول بثبوهتا فجریاهنا يف
مفروض السؤال وعدمه خیتلف حسب اختالف املباين يف
مستندها والتفصیل ال یسعه املقام.
السؤال :ما هو العقد الفضويل؟
اجلواب :العقد الفضويل هو ان یعقد لغریه بدون اذنه ،کأن یبلغ
ماله او یشرتي شیئ ًا له او یزوجه من امرأة بدون اذنه او یزوجها
من رجل بدون اذهنا.
السؤال :ما هو تعریفکم لکثری السفر؟
اجلواب :تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص يف كل شهر

عىل األقل عرش مرات أو يكون مسافر ًا يف عرشة أيام منه ولو
بسفرين أو ثالثة مع العزم عىل االستمرار عىل ذلك املنوال مدة
ستة اشهر من سنة واحدة أو ثالثة اشهر من سنتني فام زاد  ،فان
مل ختتل هذه الضابطة  ....عىل االقامة يف كربالء احيان ًا ملدة شهر
أو شهرين ( بأن مل تتجاوز املجموع ستة اشهر يف السنة مث ً
ال ،
فوظيفته يف شهر رمضان هو التامم والصيام فيها ويف الطريق
وان صادف الزوال  ،وإ ّ
ال فوظيفته القرص واالفطار .
السؤال :ما هو القطع يف املصطلحات الفقهية ؟
اجلواب :القطع هو االعتقاد اجلازم .
السؤال :ما الفرق بني الفتوى واحلكم ؟
اجلواب:
 1ـ الفتوى  :رأي الفقيه يف مقام استكشاف حكم اهلل ( عز
وجل )الكيل .
 2ـ احلكم  :إنشاء احلكم التطبيقي يف مقام القضاء أو اجلزئي
حسب املصالح املتغرية .
السؤال :هل معنى املكروه هو أنه يستحسن تركه أو أنه قليل
الثواب ؟
اجلواب :الكراهة يف غري العبادة تكون بمعنى أولوية ترك العمل
ويف العبادة يف الغالب من حيث اعتبار كون العمل حمبوب ًا هلل
تعاىل حتى يمكن التقرب به إىل اهلل ( عز وجل ) ال يمكن أن
يكون معنى الكراهة أولوية الرتك والكراهة  ،بل هي بمعنى
أقلية الثواب بمعنى أن الصوم يوم العارش من حمرم مث ً
ال حمبوب
له وله مرتبة من الثواب ولكن لو أمكن أداؤه يوم احلادي عرش
لكان أكثر حمبوبية وأكثر ثواب ًا .
السؤال :ما املقصود من عبارة االحوط االقوی يف الرسالة
العملیة لسامحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجويب
؟السؤال :ما هو املقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟
اجلواب :يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
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ترا ث
ُ
تاريخ السقايات ()2-2
هذه السقايات ُأزيلت معظمها مع األسف بسبب مستحدثات
العصر وهي كما يأتي :
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9ـ سبيل احلجة :يقع هذا السبيل يف سوق التجار ،وهو خارج
ىّ
املتوف سنة
من دار العامل الكبري حممد باقر احلجة الطباطبائي
1331هـ.
10ـ سبيل صبابيغ اآلل :وهو خارج من حسينية صبابيغ اآلل
التي تقع يف شارع اإلمام عيل-عليه السالم -مقابل احلديقة
العامة ،أنشأه املرحوم حممد عيل غفوري سنة 1379ه��ـ /
1959م
11ـ سبيل زميزم :يقع هذا السبيل يف شارع العباس-عليه
السالم ، -جنب مسجد آل زميزم  ،أنشأه املرحوم جميد آل
زميزم يف شهر رمضان سنة 1350هـ 1931 /م.
12ـ سبيل املجاهد :يقع يف زقاق الرئيس ،خارج من مرقد
ىّ
املتوف سنة 1241هـ،
العالمة السيد حممد املجاهد الطباطبائي
وهدم يف الستينيات.
انشئ من قبل املحسنني يف األربعينيات ُ
13ـ سبيل صنف القندرچية :يقع هذا السبيل يف سوق العباس
(الصاغة) بالقرب من مقهى مهدي بقاوه ،انشئ يف الستينيات،
وهو خارج من حمل اّ
املل هادي الصائغ ،كتب حتته هذان البيتان
بعد جتديده ،وذلك سنة 1379هـ:
سقاية ِ
للامء قد انشئِ ْت بفضلِ أهل ِّ
ٌ
والع ْق ِد
احلل َ
ِ
باحلمد
الناس
و َمن بنى سقاي ًة مثلها دعا اليه
ُ
14ـ سبيل املغتسل :يقع مقابل مغتسل املخيم القديم ،خارج
من مسجد السيد هاشم فتح اهلل آل طعمة ،انشئ سنة 1345هـ
 ،يغطيه سقف حممول عىل األقواس وجدرانه متتاز بزخارف
نباتية.
15ـ سبيل العجيل :يقع يف سوق باب اخلان ،خارج من دار
املرحوم الدكتور روكان العجيل انشئ يف الستينات.

16ـ سبيل األمحدي :يقع هذا السبيل يف دورة صحن العباس،
مقابل جامع األمحدي ،وهو خارج من حمل احلاج عيل احلالق،
انشئ يف اخلمسينات.
17ـ سبيل عيل االكرب :يقع يف شارع عىل األكرب ،مقابل حمل
احلاج حممد عيل أبو الفرفوري أنشئ يف اخلمسينات.
18ـ سبيل احلاج ماهي كليب :يقع يف سوق العالوي ،خارج
مسجد احلاج ماهي كليب السالمي  ،انشئ مع جتديد بناء
املسجد يف األربعينات.
19ـ سبيل ساحة احلوراء :يقع بالقرب من باب عيل اهلادي
لصحن العباس -عليه السالم -وهو خارج من حمل السيد
مهدي السيد صاحب املوسوي ،انشئ يف الستينات من قبل
الب واإلحسان.
أهل رِّ
20ـ سبيل اإلمام احلسني :يقع يف شارع اإلمام احلسني -عليه
السالم -خارج من بناية قاعة الرسول األعظم-صىل اهلل عليه
وآله ،-انشئ سنة 2004م.
21ـ سبيل سيد الشهداء :يقع يف باب طويريج ،وهو خارج
املوحد ،واملحاذي
من مسجد سيد الشهداء املقابل للگراج
ّ
ملجسرَّ اإلمام احلسني -عليه السالم -أنشئ سنة 1420هـ /
1999م.
22ـ سبيل تاج دار باهوّ :
إن هذا السبيل انشأته األمرية اهلندية
تاج دار باهو سنة 1312هـ حيث يتوافد الكثري من الناس
يرتوون من هذا السبيل ،وهو يقع يف شارع السدرة خارج من
الرباط الفخم ،وكانت جدرانه متتاز بزخارف نباتية مجيلة ،ومما
جيب ذكره َّ
أن الرباط والسبيل هدم اثر توسيع شارع السدرة
سنة 1368هـ 1947 /م وقد أصبح اجلزء املتبقي منه ساحة
تقام فيها املناسبات الدينية.
23ـ سبيل اإلمام عيل-عليه السالم : -يقع يف رأس سوق
التجار مقابل حمل احلاج حسن أبو املسامري من جهة شارع

االمام عيل -عليه السالم ، -انشئ يف الستينات.
24ـ سبيل احل��اج مهدي :يقع يف سوق التجار خ��ارج من
دار احلاج مهدي الصائغ انشئ يف اخلمسينات حتى أواخر
السبعينات ،نقشت حوله آيات قرآنية بالكايش الكربالئي.
25ـ سبيل آل طالب :يقع يف سوق املخيم ،خارج من دار
املرحوم السيد حسن آل طالب ،انشئ يف األربعينات وهدم
يف الستينات.
26ـ سبيل آل شمسه :يقع مقابل مقام املخيم احلسيني ،وهو
خارج من دار آل شمسه األرسة النجفية املعروفة ،انشئ سنة
1355هـ 1936 /م  ،وهدم سنة 1958م.
ِ
27ـ سبيل رشيفة :يقع يف شارع العباس مقابل سيِف احلاج
سعد قندي ،أنشأته رشيفة بنت سلامن املعلم ،وهو عبارة عن
تانكي شكله دائري وطويل يستوعب قالب ثلج صيف ًا ،صنع
من الستينلس ستيل اخلالص  ،وعليه ّقبة ومئذنتان ،تاريخ
انشائه سنة 1968م ،وأوص��ت املعلم الشاعر الشيخ عبد
الكريم الكربالئي ومن بعده احلاج موسى اّ
احللق عىل ادامته.
28ـ سبيل باب الشهداء :يقع هذا السبيل بالقرب من باب
الشهداء لصحن اإلمام احلسني -عليه السالم -ويف بداية
الب واإلحسان يف الستينات سنة
شارع عيل االكرب ،أنشأه أهل رِّ
1388هـ  ،تعلوه زخارف مجيلة وحتيطه أبيات نقشت عىل
الكايش الكربالئي للشاعر مرتىض الوهاب وهي :
عنيُ ٍ
نبع ُه جيري من
انبجست
ماء سلسبيلٍ بالطفوف
ْ
ُ
الفردوس عذب ًا كوثرا
لريوي َ
وقضوا فيها ظام ًء
أرض قو ٍم نرصوا الدين هب��ا
فوق بوغاء الثرى
(سلسبيل لعطاشى
التسنيم باحلاير من تارخيه
من روى
َ
كربال شهد ًا جرى) 1388هـ
 -29سبيل املوقف :يقع هذا السبيل يف املكان الذي ُيعرف
بموقف اإلم��ام احلسني-عليه السالم -وعمر بن سعد يف
حم ّلة باب السالملة ،أنشأه ُ
أه��ل اخلري واإلحسان يف مطلع
اخلمسينيات ،ثم شمله اهلدم ،وأنشئ عىل أنقاضه مقام موقف
اإلمام احلسني-عليه السالم -وعمر بن سعد.
 -30سبيل صاحب الزمان :يقع هذا السبيل عند باب صاحب
الزمان لصحن أيب الفضل العباس-عليه السالم -أنشئ
من قبل مديرية األوق��اف سنة 1388ه��ـ وقد ز ِّين بالكايش
الكربالئي وكتب عليه بيت للشاعر الشيخ حمسن أبو َ
احلب
ىّ
املتوف سنة 1305هـ:
الكبري
فساقي عطاشى
حيدر
إذا كان ساقي الناس يف احلرش
ٌ
كربالء أبو الفضلِ
املصدر /السيد سلامن آل طعمه ـ تراث كربالء

15

العطاء الحسيني

االول من نوعه في العراق  ..العتبة الحسينية تفتتح
معرض كربالء الدولي الثالث لكتاب الطفل

االحرار :حسين نصر
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برامج وخطط واهتمامات استثنائية
لتنشئة الطفولة وتوفير بيئة مناسبة
لرعايته���ا والنه���وض بواقعها الى
الحال األفضل  ...افتتح قس���م رعاية
الطفولة التابع الى العتبة الحسينية
المقدس���ة مع���رض كرب�ل�اء الدولي
الثال���ث لكت���اب الطفل ف���ي منطقة
بين الحرمين الش���ريفين بمشاركة
اكث���ر من (  )20دار نش���ر من داخل
الع���راق وخارج���ه  ،وش���هد الحفل
حضور ش���خصيات ديني���ة وأكاديمية
واجتماعية واعالمية .

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة
االحرار احلاج حسن رشيد جواد معاون
نائب االم�ين العام يف العتبة احلسينية
املقدسة  :فتحدث قائال» من النشاطات
املهمة يف العتبة احلسينية املقدسة هو
االه��ت�مام ورع��اي��ة رشحي��ة األط��ف��ال يف
املجتمع والتي يعتمد عليها البلد يف
املستقبل لذلك نجد الكثري من الدول
املتقدمة هتتم يف رعاية وتربية الطفل،
مبينا» ان العتبة املقدسة اخ��ذت عىل
عاتقها تأسيس روض��ات ونجحت يف
الرتبية الدينية والعلمية وبعدها اسست
م��دارس ال��وارث األكاديمية  ،مبينا ان
دور العتبة احلسينية املقدسة كبري يف بناء
جيل املستقبل عىل مبادئ و قيم أهل

البيت عليهم السالم مشريا اىل ان افتتاح
معرض الكتاب الدويل الثالث لألطفال
هو اح��د النشاطات املهمة التي حتمل
فسيفساء املعرفة اخلاصة لرشحية االطفال
مضيفا» هناك برامج ودورات كثرية
هتدف اىل تعليم االطفال ق��راءة القران
الكريم وغرس القيم الدينية واالخالقية
يف نفوس االطفال .
من جهته بني حممد احلسناوي مسؤول
قسم رعاية الطفولة يف العتبة احلسينية
املقدسة  :ان العتبة احلسينية املقدسة
افتتحت معرض الكتاب الدويل الثالث
للطفل يف منطقة بني احلرمني الرشيفني،
والذي يميز املعرض هذه السنة بمشاركة
اكثر من ( )20دار نرش من داخل العراق

العطاء الحسيني

وخارجه وهيدف اىل تشجيع االطفال عىل
اقتناء املجالت والكتب ومساعدهتم عىل
القراءة والكتابة والتي يستطيع من خالهلا
تنمية مهاراهتم الفكرية والتي تساهم
بدورها يف الرقي باملجتمع لبناء جيل واع
مثقف وغ��رس مبادئ وقيم أهل لبيت
عليهم السالم و الرسم والتلوين وتنمية
مواهب االطفال و تشجيع دور النرش عىل
الطبع والرتويج لفكرة التخصص يف جمال
الطفل  ،مضيفا» الدول التي اشرتكت يف
املعرض هي العراق وإي��ران
ول��ب��ن��ان وال��ك��وي��ت
وتنوعت الكتب
التي جت��اوزت
( )1 0 0 0
ع��ن��وان بني
ال��ث��ق��اف��ي��ة

والدينية والرتبوية التي ختص رشحية
االطفال  ،مبينا» شهد املعرض اقباال
واسعا من االطفال ذلك لوجوده بني
احلرمني الرشيفني .
واضاف « ان املعرض يتضمن جمموعة
من الفعاليات وورشا تعليمة وتثقيفية
وترفيهية وتعلم الرسم وكتابة القصة
وايضا مسابقات عديدة ويستمر املعرض
(  )8اي��ام  ،ويتميز بوجود دور نرش
متخصصة باأللعاب الفكرية والرياضة
الفكرية
وق������������ال ع�ل�ي

القاسمي مدير دار الرباق لثقافة الطفل
 :أن الدار تشرتك يف هذا املعرض للسنة
الثالثة عىل التوايل إذ تم ع��رض كتب
تعليمية وتربوية خاصة بنرش الوعي
الثقايف واالجتامعي لدى الطفل العراقي
 ،مبينا يشهد امل��ع��رض اق��ب��اال يف اول
افتتاحه وهذا يدل عىل ان الطفل هيتم يف
الثقافة .
اما عادل بالسم مدير دار املرسة لألطفال
حتدث قائال» ان «العتبة احلسينية املقدسة
تعد اجلهة الوحيدة التي هتتم بمثل هكذا
نشاطات ومعارض خاصة بثقافة الطفل
وهي ترعى املعارض واملهرجانات التي
تنمي ثقافة الطفل  ،وختلق جيال واعيا
ومثقفا يستطيع ان يوجه التحديات
املستقبل .واجل��دي��ر بالذكر ان العتبة
احلسينية املقدسة هلا اهتاممات عىل مستوى
رشائ��ح االط��ف��ال منها تأسيس معاهد
ألط��ف��ال التوحد و م���دارس لألطفال
املكفوفني وري���اض اط��ف��ال وم��دارس
الوارث االبتدائية وفق مواصفات عاملية
ويدرس فيها مناهج األكاديمية والدينية .
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أنشطة ثقافية لمؤسسة «الدليل»
تسعى إلنهاء االلحاد في المؤسسات االكاديمية
تقرير :قاسم عبد الهادي  /تصوير :خضير فضالة
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برعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة وبالتعاون مع وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي وكلية االمام
الكاظم (عليه ال��س�لام) للعلوم
االسالمية اجلامعة اقامت مؤسسة
ال��دل��ي��ل ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث
العقائدية التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة عىل قاعة سيد االوصياء يف
الصحن احلسيني الرشيف دورهتا
التنموية الفكرية اخلاصة بأساتذة
اجلامعات للفرتة من ( 3ـ  )6من
شباط اجلاري..
وحت���دث رئ��ي��س مؤسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقائدية
الشيخ صالح الوائيل عن هذه الفعالية
وامهيتها يف الوسط االكاديمي قائال:
«انشئت مؤسسة الدليل قبل سنتني
تقريب ًا نتيجة للتداعيات الفكرية
املوجودة يف الواقع الثقايف العراقي،

وك��ان اهل��دف االس���اس العمل يف
االوس��اط املثقفة والفكرية إلعادة
النظر يف الرؤية التي يمكن ان تأيت
اىل كثري من الشباب خصوص ًا هناك
مشاريع ممولة من اخلارج الستبدال
فطرة االن��س��ان العراقي وحتويله
اىل انسان م��ادي ،فوجدنا ان��ه من
الواجب ان نقوم بواجبنا جتاه هؤالء
الشباب الذين هم مستقبل العراق
خصوص ًا يف اجلامعات العراقية»،
وتابع «هناك انتشار لألسف الشديد
نكب وال نقول
لظاهرة اإلحلاد وال رّ
اهنا ظاهرة كبرية؛ ولكن قد تكون
ظاهرة مقلقة نوع ًا ما فنحتاج اىل
ان تكون هناك جهود متضافرة..
نعمل من خالهلا بواجبنا جتاه هؤالء
الشباب».
واوض��ح «ان العمل هبذا املرشوع
كان بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي وكذلك حرص
وتعاون اجلامعات ،طبع ًا هناك بعض
اجلامعات مل ترغب بدخول شخص
من خارج اجلامعة إلقامة دورات
ون���دوات داخلها ،ة ولكن نحن
بفضل اهلل تعاىل والنتامئنا اىل العتبة
احلسينية املقدسة استقبلونا بشكل
كبري وتفاعلوا معنا ،ومل نواجه أي
صعوبة حيث بدأنا بمجموعة قليلة
م��ا يزيد ع�لى ثامنني م��ن االس��ات��ذة
من انحاء العراق ويف املستقبل ان
شاء اهلل سوف تكون هناك دورات
واكثر يف مجيع جامعات العراق من
بغداد اىل البرصة ،وحتى املناطق
واملحافظات الشاملية».
واشار اىل «وجود ارادة حقيقية يف
تشكيل ثقافة متينة لدى كافة االخوة
اجلامعيني تسهم من خالل تعاوهنم
معنا بتنشيط املرشوع احليوي واملهم
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الشيخ صالح الوائلي

واحلضاري الذي ينهض بواقع العراق
ويدفع عنا الكثري من املشاكل ،مبينا
أن اختالل اجلانب الفكري يؤدي اىل
اختالل يف اجلانب السلوكي ،ونشكر
رئاسة اجلامعات التي اب��دت تعاوهنا
وحرضت هذه الدورة كل من اجلامعة
املستنرصية واجل��ام��ع��ة التكنولوجية
وجامعة كربالء وجامعة واسط وجامعة
ذي قار مضاف ًا اىل كلية االمام الكاظم
(عليه السالم)».
وق���ال م��ع��اون العميد إلدارة اقسام
الديوانية – كلية االمام الكاظم (عليه
السالم) فرع الديوانية االستاذ حممد
ال��ع��ذاري :ان «امل�ش�روع ال��ذي بدأت
به املؤسسة هو مرشوع يفرضه الواقع
احلايل علينا ،ومبادرة املؤسسة يف احلقيقة
جعلت لنا رؤي��ة جديدة للتعامل مع
الفكر اإلحل��ادي املنحرف ،منوها عن
دورهم السابق بانه كان منفردا ،واآلن

نسعى مع من يشد ازرنا يف هذه املسألة».
وتابع العذاري «باتت احلرب الفكرية
حتتاج اىل تآزر وتكاتف وحتتاج اىل ان
تكون املؤسسة التعليمية واملؤسسة
الدينية واالجتامعية يف ص��ف واح��د
ملواجهة ه��ذا الفكر ،فنحن نعتقد ان
هذا املؤمتر قد مجع املؤسسات يف منهج
واحد للنيل واخل�لاص من هذا الفكر
املتطرف ،ونحن عازمون يف كلية االمام
الكاظم (عليه السالم) فرع الديوانية
– عىل تقديم وسائل مساعدة ملؤسسة
الدليل بالقيام إما ان نرسل هلم دورات
يف املستقبل او نفتح هلم الباب يف إقامة
دورات يف داخل اجلامعة» ،مشريا اىل
ان «فكرة اإلحلاد كانت القضية املبيتة
بعد سقوط النظام ال��ب��ائ��د ..لتشويه
الدين يف الرصوح االكاديمية» ،منوها
عن خطورة املوقف بقوله« :هنالك
من يعمل عىل ارض الواقع وهناك أياد

خفية تعمل عىل فكر االحل��اد ،ظهرت
بعد داع��ش» ،مشخصا املوقف بقوله:
«عندما ن��رى الشباب اليوم يف جماله
لربام الرتبوي او االجتامعي بعيدا عن
ممارسة العبادات واملعامالت الدينية،
نعلم انه أمر خمطط من دول اقليمية او
دول اوربية او ايادي خفية تسعى يف هذا
املرشوع لتشويه العقيدة لدى الطالب،
مبينا ان اعداد املتأثرين بظاهرة االحلاد
اعداد قليلة وليست كبرية وان شاء اهلل
تنتهي».
موضحا ان «ضعف ال��واع��ز الديني
والنظرة املجتمعية اىل السياسة العراقية
ب��دأت هذه االم��ور تنعكس سلب ًا عىل
الواقع االجتامعي ،لذا كانت من بني
املعاجلات العمل بتوجيه من السيد
رئيس دي��وان الوقف الشيعي بإضافة
مادة العقائد واالخالق يف كل االقسام
العلمية وبقية االقسام»..
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معهد االمام الحسين عليه السالم للمكفوفين

ينظم دورتين إلعداد معلمي لغة
برايل في محافظتي ذي قار والمثنى
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نظم معهد االمام الحس���ين عليه الس�ل�ام لرعاية المكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحس���ينية
المقدس���ة دورتين إلعداد معلمي لغة برايل ،بمش���اركة ( )28متدربا من حملة ش���هادة البكالوريوس
كانت االولى في محافظة ذي قار واالخرى في محافظة المثنى .
االحرار :حسين نصر
وقال الكاتب واالعالمي (سامي جواد
كاظم) مدير معهد االمام احلسني عليه
السالم لرعاية املكفوفني  :برعاية املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي نجح معهد
االمام احلسني عليه السالم للمكفوفني
بالتعاون م��ع منظمة (س�ين) يف اقامة
دورة إلعداد معلمي لغة برايل يف حمافظة
واسط وبأرشاف وتدريب اساتذة املعهد
التابع للعتبة احلسينية املقدسة مبينا»
كان اسم الدورة ( انامل مبرصة )والتي
القت قبوال رائعا من االخوة املعنيني يف
ابناء املحافظة  ،موضحا « لذلك قدم
جمموعة من املعنيني يف رشحية املكفوفني
يف حمافظتي ذي قار واملثنى طلبا إلعداد
معلمي لغة برايل والربنامج الناطق
والسري والسلوك ليحذوا حذو اقراهنم يف

حمافظة واسط ليقدموا خدماهتم لرشحية
املكفوفني يف حمفظاهتم  ،مبينا « ان املعهد
نظم دورة شملت (  )14متدربا من ذي
قار و(14
) متدربا من حمافظة املثنى .
واض���اف» ان العتبة احلسينية املقدسة
وفرت سكنا للمتدربني وسيارات نقل
من واىل مكان سكناهم مبينا» ان مناهج
ال��دورة طبعت يف معهد االم��ام احلسني
عليه السالم للمكفوفني فضال عن توفري
املستلزمات االخ��رى التي ختص تعليم
املكفوف  ،مضيفا» وع�لى ض��وء نجاح
الدورات يف حمافظاهتم سوف يتم دراسة
افتتاح ف��روع للمعهد خاصة برشحية
املكفوفني هناك تابعة للعتبة احلسينية
املقدسة .من جهته بني الدكتور صادق
املالكي رئيس منظمة برايل وامل�شرف

عىل ال��دورات  :جهود العتبة احلسينية
املقدسة كبرية يف رعاية مجيع رشائح
املجتمع وباخلصوص رشحية املكفوفني
مبينا ان اقامة ال���دورات يف حمافظات
العراق هو انجاز كبري عىل مستوى تقديم
اخلدمات اىل املكفوفني من تعلم القراءة
والكتابة بلغة برايل واستخدام احلاسوب
ومنهج السري والسلوك والعمل عىل زج
املكفوفني يف املجتمع مضيفا» هناك اندفاع
كبري من قبل املتدربني لتقديم اخلدمات
اىل املكفوفني من ابناء حمافظاهتم .
واجلدير بالذكر ان معهد االمام احلسني
عليه السالم للمكفوفني التابع للعتبة
احلسينية املقدسة له الكثري من الدورات
التي هتتم يف رشحية املكفوفني يف مجيع
املحافظات العراقية والعمل عىل اعادة
زجهم يف املجتمع .
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العتبة الحسينية تستقبل جرحى الحشد الشعبي

لغرض متابعة احتياجاتهم
االحرار :حسين نصر  /تصوير صالح السباح

استقبلت العتبة احلسينية املقدسة
جرحى ومعاقي احلشد الشعبي املبارك
يف الصحن احلسيني الرشيف لغرض
متابعة شؤوهنم واحتياجاهتم ،وهم
الذين سطروا اروع البطوالت لتحرير
ارض ال��ع��راق م��ن عصابات داع��ش
االرهايب .
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح��رار الشيخ فاهم االبراهيمي
مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني يف
العتبة احلسينية املقدسة  :وحتدث قائال»
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي تم
التنسيق مع طبابة اهليئة العامة للحشد
الشعبي امل��ب��ارك الستضافة جرحى
ومعاقي احلشد الشعبي املبارك ومتابعة
احتياجاهتم وهم الذين دافعوا عن ارض
املقدسات حيث ان املرجعية الدينية العليا
اطلقت عليهم اسم ( الشهداء االحياء
) الهنم شهود عىل معركة احلق والباطل

 ،مبينا» تم استقباهلم ووضعنا برامج
منها حضور املامرسة العبادية يف الصحن
احلسيني الرشيف مع وجبة غ��داء يف
مضيف االمام احلسني عليه السالم مع
اهداء كتاب شكر وتقدير لكل جريح
ع�لى جهودهم يف احل��ف��اظ ع�لى ارض
املقدسات .واض��اف « ان الغاية االهم
من استقباهلم هو توثيق دور جرحى
ومعاقي ابطال احلشد الشعبي املبارك
ضد عصابات داعش االرهايب واملعارك
التي خاضوها لتحرير ارض العراق
مبينا « ان املرجعية الدينية العليا تتابع
شؤون اجلرحى وعوائل احلشد الشعبي
املبارك باإلضافة اىل ان العتبة احلسينية
املقدسة سوف تطالب بحقوقهم وتسعى
لرفع معنويات جرحى احلشد املبارك
واالطالع عىل الواقع املعييش لعوائلهم
مبينا» ت��م التنسيق م��ع هيئة احلشد
الشعبي لتخصيص أطباء للوقوف عىل
كل ما حيتاجه اجلريح وستكون هناك

جلنة مشرتكة بني العتبة احلسينية واهليئة
لتسهيل رشاء االطراف الصناعية واجراء
العمليات اجلراحية للجرحى األبطال .
من جهته قال املجاهد حممد عيدان من
حمافظة بغداد  :نشكر العتبة احلسينية
املقدسة الهتاممها بجميع جرحى احلشد
الشعبي املبارك فقد متت اصابتي بقنربة
هاون يف معركة منطقة الرفيعات بالقرب
من مرقد سيد حممد بن عيل اهلادي عليهم
السالم بمحافظة صالح الدين .وقال
املجاهد مصطفى عبد الكريم الذي
تعرض اىل االصابة ببرت الساق يف معركة
هياكل الفلوجة  :هامجنا عىل عصابات
داعش واستهدفنا الطيار االمريكي مبينا
نشكر جهود العتبة احلسينية املقدسة يف
االهتامم باجلرحى وتسهيل وسائل النقل
يف زي��ارة االم��ام احلسني عليه السالم
وايضا نشكر اهتامم طبابة هيئة احلشد
الشعبي املبارك يف اجلرحى .
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ي�������اب�������نَ ال������ب������ت� ِ
�����ول ت�����دف�����ق�����ت �أف� ُ
ن لأن������ن������ا
����������ن ي������رع������ب������ون������ا ي��������ا ح�������������س���ي�� ُ
ل� ْ
ال����ف����ج����ر ح������ ّل� َ
�����ق يف ال������ع������راق وق�������د م�����ض��ى
ُ
ح����������ري� ً
���������ة ن������ب������غ������ي ب���������ظ� ِّ
��������ل �أخ�������������������� ّو ٍة

ر����ض���ا اخل��ف��اج��ي

ور� َ
ؤاك �أح������ي������ت �� ُ���س����ن����ـَّ����ة ْ
��ب
مل ت���ن�������ض� ِ
ب�����������س�����خ�����ائ� َ
�����ذب
����ك الأزيل دونَ ت������ذب� ِ
ل�����ل�����ان م�������������س� ُ
�����ك دم�������������اك ْ
���رب
مل ي����ت���������س� ِ
�����������دب
����ر �أج�
����ع ب������ك������لِ ع�����������ص� ٍ
ع������������د ًال ي�����������ش� ُ
ِ
����ب
ب�����������س�����خ�����اءٍ م�������ن م�����ن�����ح�����وا ب�����ك�����ـُ�����لِ حت����� ُب� ِ
َ
���ب
ف��������ه�
���ي����ر م����غ���� َّي� ِ
�������واك يف ال����������وج����������دانِ غ� ُ
�����ب
ك��������ي ن������رت������ق������ي ب��������إب�������ا ِئ�������ن�������ا امل������ت������وث� ِ
ف���������دم���������ا�ؤن���������ا ف������� ّي�������ا��������ض� ٌ
������ة مل جت������دب
����رب
م�������ن �أل�
ِ
������������ف ع���������ام ِ وال�����������س�����ن�����ا مل ي�����غ� ِ
����ب
ول���������ق���������د ق������ح������م������ن������اه������ا ومل�������������ا ن�����ت�����ع� ِ
امل�����ن�����ك�����ب
��������������وي
��������ض ل������غ������اي������ت������ه ق�
َّ
م���������ا�� ٍ
ِ
����ب
ف����ل����ق� ْ
���د ه���ت���ف���ن���ا يف ال��������زم��������انِ الأ������ص�����ع� ِ
����ب
�����ي الأخ�����ي� ِ
ي��������و َم ان���ت���ف�������ض���تَ ع����ل����ى ال������دع� ِّ
َ
أرب
ودم������������������ا� َؤك ان���� ُت����خ����ب����ت ل�
�����������ذاك امل������������� ِ
ال�����ط�����ام�����ع��ي��ن ال�������ك�������ـُ� َّ
َ
ب������ال������ط������ارئ���ي�� َ
ن
������ذ ِب
ن���ت���ري�������ب
�إمي����������ان����������ن����������ا ي���������زه���������و ومل
ِ
����ب
ف����ه����ي اخل���ل���ا�� ُ������ص م������ن ال�����������ش�����ق�����اءِ امل�����رع� ِ
ق����������������د ٌر �أل����������ف����������ن����������ا ُه ب��������ك��������لِ َ
������ب
حت�������ب� ِ
����ف خ������ط� َ
ر خ�����ل� َ
����ذب
ل����ت���������س��ي� َ
�����اك دونَ ت�����ذب� ِ
اال�����ص����ل����ب
����ج ال��������ف��������داءِ
ِ
�����س����رن����ا ع����ل����ى ن�����ه� ِ
أخ������ي������ب
ع�����ه�����دُ ال���������ض��ل�ال����ة ِوال��������دع��������ي ال
ِ
ف����ي����ه����ا ي�����������س�����و ُد ال�������ع� ُ
���ب
������دل دونَ
ت���ع�������ص ِ
ّ

َ
بــالصدقـــة
عليـــك
ِ
هل تريد الرزق ونزول الربكات ؟ عليك بال�صدقة
" ميحق اهلل الربا ويربي ال�صدقات " .
هل تريد احل�صول على الرب والتقوى ؟ عليك بال�صدقة
" لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من �شيء ف�إن اهلل به عليم "
هل تريد �أن تطهر نف�سك وتزكيها ؟ عليك بال�صدقة
" خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
هل تريد الربهان على �صحة الإميان؟ عليك بال�صدقة.
" وال�صدقة برهان "
هل تريد ال�شفاء من الأمرا�ض ؟ عليك بال�صدقة
" داووا مر�ضاكم بال�صدقة "
هل تريد �أن يظلك اهلل يوم ال ظل �إال ظله ؟ عليك بال�صدقة
"كل امرئ يف ظل �صدقته حتى ُيف�صل بني النا�س "
هل تريد �أن تطفئ غ�ضب الرب ؟ عليك بال�صدقة
" �صدقة ال�سر تطفئ غ�ضب الرب "
هل تريد �أن تفتح لك �أبواب الرحمة ؟ عليك بال�صدقة
" الراحمون يرحمهم اهلل ,ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء "
هل تريد �أن ي�أتيك الثواب و�أنت يف قربك ؟ عليك بال�صدقة
"�إذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من ثالث :ـ وذكر منها ـ �صدقة جارية "
هل تريد �إطفاء خطاياك وتكفري ذنوبك ؟ عليك بال�صدقة
" ال�صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار "
هل تريد �أن تقي نف�سك م�صارع ال�سوء ؟ عليك بال�صدقة
"�صنائع املعروف تقي م�صارع ال�سوء "
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ُ
حسين...
يا

حيدر عا�شور

َ
َ
نور!..
الطاهر،
جدث َك
الزائرون كأ ّن ْ
حول ِ
هم كواكب من ٍ
ِ
� ُ
حميط ما ر�أيتُ  ،وذاكرتي ُت�سقط ما فيها من ذكريات.
أظل يف
ٍ
الزمان :كان اخلوف ميلأ النفو�س.
املكان :حتت قبة �سيد ال�شهداء.
ُ
ف�ض��اءات ال�ضريح ال�سماوية ..والزائرون
ومنت�صف الليل اذن ب�صال ِت ِه يف
فالفجر بعيد،
ال�ضري��ح �شبهُ فار ٍغ م��ن الزائرين
املنظ��ر:
ِ
ُ
ُ
ك�أنهم كواكب �سيارة من نور تدور حول اجلدث املقد�س ،نورهم يتلألأ بلونِ ال�سماءّ ..
دققت النظر هل �أنا يف حلم او حقيقة..؟ هل
ه��م مالئك��ة �أم ب�ش��ر..؟ امل�شهدُ يتكرر ،وطوافهم ي��زداد يف كل دورة خالل الليل ،و�أنا انزوي يف رك��ن ال�ضريح� ،أُداري وجعي وخويف،
و�أخفي وجهي كي يبقى ر�أ�سي على كتفي بتهمة الع�شق املوروث عن �أجدادي ،وما ي�سري يف دمي من احلب االلهي...
ُ
�شع��رت ان �شخ�صا يقف
اعماقه �سي ًال م��ن الغ�ضب ..ما ان وقفت
تب��ت ي��دا الباغ��ي وتب ه��ذا اخلوف يف داخلي ،قلبي ب��د�أ ي�ضخ من
ِ
وحطتْ حدقاتي على جمال وجهه ال�صبوح ،وه��و يقول :طال انتظارك ..ك�أنني �أعرفه ،ر�أيته ولكن
خلف��ي مي���س بيده على كتفيَ ،
ال اتذكر ما ا�سمه ..
 �س�أعطيك عيني لكي ترى ،ولكنك لن ترى ما �أرى ،وكن مواظبا على �صالة الفجر يف ركن االمام و�أنت القادم من تخوم احلياة نحوَ
ورحل بعد ان و�ض َع بي��دي كي�س ًا اخ�ضر فيه (م�سبحة وتربة).فتحت عين��ي على عجالة ونه�ضت م�سرع ًا
آخرة...ابت�س��م
م�ص��ب ال
َ
ُ
ابح��ث عم��ا حويل ،فمن ال�صعوب��ة ان ال افهم ما يجول يف روحي ،فغالبا ما ان�ساها وهي نائمة وجثتي تقر�أ وترى وتتحدث وتكتب،
وم��ن ال�صعوب��ة ان افه��م ماذا كن��ت ان �أفعل ،كل الذي ادركت��ه مبا�شرة �صوت ال�سم��اء من منائر كربالء يق��ول( :ان اهلل ومالئكته
مت�سحت مباء الفرات بع�ض اوجاعي ،وذكريات و�آهات �سنني ،التي تركت يف النف�س والروح واجل�سد عالمات
ي�صلون على النبي)..
ّ
بارزة ،وكانت مكاف�أتي ان �أكون دائم ًا يف ف�ضاءات ال�ضريح املقد�س ا�صلي من اجل �شفاء الروح.

الى سيدي الحسين
�شعر /زين العابدين املر�شدي

ً
ع�شبة
فك�أنَّهُ َع ِط ٌ�ش ير ّوي
يف الروح..

وبالرثاء ُي ُ
رتل

ُ
يرحل
والوقتُ املق ّيدُ

مي
غزلوا من الكذب القد ِ
ً
�سحابة

ُ
نوافذ �أ�سم ِِه

َ
لعمرك
قفرى

ٌّ
وفيه
طل عليه ِ

ُ
مغزل
حا َر منهم

ُب َّح ُمر ِّت ُل

قد جئتَ فينا كي

كيف �أ�صطفاك ُ
املوت

�صبحنا
ترمم َ
َ

تو�سل
رب
ٍ
َّ
فالقمح جودٌ ان ت َّو�سل
ُ

املوب��وء �ض��وء ًا ،ذاك �أُفق َ
ُ��ك
َ
ُي َ
خذ ُل

ُ
منجل

فعجبتُ �أنْ َ
ُ
اخلالئق
كيف

العتيق
للبيت
وك�أنَّ
ِ
ِ

ترجتي

مدامع ًا

حب احليا ِة
ُ�س َ

يبكي احل�س َ
ني

ولل�سراب ت�ؤ ِّم ُل
ِ

قب�س من املعنى
ٌ
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ُ
تراث العلماء
البرزخ وعالم اآلخرة
في مرويات أهل البيت (عليهم السالم)
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ّ
ال�شك �أنّ هذه احلياة التي نعي�شها ما هي �إال حمطة لدار احلياة الأخرى ،وفيها ميتحن الإن�سان
ثم ميوت بنو الب�شر لتبد�أ احلياة
ويبتلى ،ويواجه امتحان ًا �صعب ًا ،ال يفلح به �إال امل�ؤمنون املتقّونّ ،
يف عامل الآخرة ،والتي كثري ًا ما حدّ ثنا �أهل البيت (عليهم ال�سالم) عنها يف مروياتهم ،ومنها
�أي�ض ًا ما جاء ب�أهوال القرب ،وهي:
 ١ـ وحشة القرب وظلمته :القرب منزل موحش
من منازل الطريق إىل املعاد  ،حيث يودع
ٍ
حفرة مظلمة ضيقة من غري أنيس إ ّ
ال
امليت يف
مالئكة الرمحة أو العذاب  ،ومن غري قرين إ ّ
ال
العمل.
قال أمري املؤمنني علي ه السالم يف كتابه إىل
أهل مرص « :يا عباد اهلل  ،ما بعد املوت ملن ال
ُيغْ َفر له أشدّ من املوت القرب فاحذروا ضيقه
إن القرب يقول ّ
وضنكه وظلمته وغربته ّ ،
كل
يو ٍم  :أنا بيت الغربة  ،أنا بيت الرتاب  ،أنا بيت
واهلوام .» ...
الوحشة  ،أنا بيت الدود
ّ
وهناك يستبدل اإلنسان بظهر األرض بطن ًا ،
وباألهل غرب ًة  ،وبالنور ظلم ًة  ،وبسعة العيش
ورفاهيته ضيق القرب ووحشته  ،فينقطع األثر
 ،و ُيمحى الذكر  ،وتتغري الصور  ،وتبىل
األجساد  ،وتنقطع األوصال.
يقول أمري املؤمنني علي ه السالم  « :فكم أكلت
ٍ
جسد ،وأنيق ل� ٍ
�ون ،كان
األرض من عزيز
ٍ
غذي َت َر ٍ
رشف ،يتع ّلل
وربيب
ف،
يف الدنيا
َّ
َ
بالرسور يف ساعة حزنه ،ويفزع اىل السلوة

ٌ
مصيبة نزلت ب��ه ،ض ّن ًا بغضارة عيشه،
إن
وشحاح ًة بلهوه ولعبه .» ..
ضمته  :ورد يف األخبار
 ٢ـ ضغطة القرب أو ّ
ّ
ضمة
يتعرض إىل ضغطة القرب  ،أو ّ
أن امليت ّ
األرض  ،إىل احلدّ الذي ُتفري حلمه  ،وتطحن
دماغه  ،وتذيب دهونه  ،وختلط أضالعه ،
وتكون بسبب النميمة وسوء اخللق مع األهل
 ،وكثرة الكالم  ،والتهاون يف أمر الطهارة ،
وق ّلام يسلم منها أحد  ،إ ّ
ال من استوىف رشط
اإليامن  ،وبلغ درجات الكامل.
قال أبو بصري  :قلت أليب عبد اهلل عليهالسالم
 :أيفلت من ضغطة القرب أحد ؟ فقال  « :نعوذ
باهلل منها  ،ما ّ
أقل من يفلت من ضغطة القرب
.» ! ..
وتعرض لضغطة القرب الصحايب اجلليل سعد
ّ
بن معاذ ريض اهلل عنه ( ت  ٥ه ) حيث جاء يف
الروايات أنه ملّا مُِ
حل عىل رسيره شيعته املالئكة
 ،وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل ه وسلم قد
تبعه بال حذاء وال رداء  ،حتى ّ
وسوى
حلده
ّ
اللبن عليه  ،فقالت ّأم سعد  :يا سعد  ،هنيئ ًا

لك اجلنة .فقال رسول اهلل صىل اهلل علي ه
وآله وسلم  « :يا ُأ ّم سعد َمه  ،ال جتزمي
عىل ربك ّ ،
ضمة »
فإن سعد ًا قد أصابته ّ
وحينام ُسئل عن ذلك قال صىل اهلل عليه
وآل ه وسلم« :إنه كان يف ُخلقه مع أهله
سوء».
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل ه وسلم
 « :ضغطة القرب للمؤمن ك ّفارة ملا كان منه
من تضييع النعم».
 ٣ـ سؤال منكر ونكري :ويف عامل الربزخ
ينزل اهلل سبحانه عىل امليت وهو يف قربه
ملكني  ،ومه��ا منكر ونكري  ،فيقعدانه
ويسأالنه عن ربه الذي كان يعبده  ،ودينه
الذي كان يدين به  ،ونبيه الذي ُأرسل إليه
 ،وكتابه الذي كان يتلوه  ،وإمامه الذي
ك��ان يتو ّ
اله  ،وعمره فيام أفناه  ،وماله
من أين اكتسبه  ،وفيام أنفقه  ،فإن أجاب
باحلقّ استقبلته املالئكة بالروح والرحيان ،
وبرشته باجلنة والرضوان وفسحت له يف
قربه مدّ البرص  ،وإن تلجلج لسانه وعيي
عن اجلواب  ،أو أجاب بغري احلقّ  ،أو مل
يد ِر ما يقول  ،استقبلته املالئكة بن ٍ
ُزل من
محيم وتصلية جحيم  ،وبشرّ ته بالنار.
وقد تضافرت بذلك األخبار الصحيحة
ع��ن النبي ص�لى اهلل عليه وآل��� ه وسلم
وأهل البيت عليه م السالم واتفق عليه
املسلمون ،فهو ممّا جيري جمرى الرضورة
من الدين.
قال اإلم��ام الصادق علي ه السالم « :من
أنكر ثالثة أشياء  ،فليس من شيعتنا :
املعراج  ،وا ُملساءلة يف القرب ،والشفاعة».
 ٤ـ ع��ذاب القرب وثوابه  :وهو العذاب
أو الثواب احلاصل يف عامل الربزخ  ،وهو
واقع ال حمالة  ،إلمكانه  ،ولتواتر السمع
بوقوعه بداللة القرآن الكريم واألخبار
الصحيحة عن نبي اهلدى صىل اهلل علي ه
وآل ه وسلم وأهل بيته املعصومني عليه م
السالم  ،والنعقاد اإلمجاع عليه  ،واتفاق
ا ُال ّمة سلف ًا وخلف ًا عىل القول به.

أكاذيب الوهابية الواهية
من كتاب البراهين الجل ّية في رفع تشكيكات
الوهاب ّية لـ (محمد حسن القزويني الحائري)

ينسب الوهابيون إىل اإلمامية أمور ًا ليست يف كتبهم ،وال توجد يف أصول مذهبهم:
منها :جتويزهم الطواف حول مراقد أئمتهم واحلج إىل تلك املشاهد ،اكتفا ًء منهم
به عن احلج إىل البيت العتيق.
ومنها :تقديمهم القرابني والنذور للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم واألئمة عليهم
السالم ،واحلال أن النذر ال يكون إال هلل.
ومنها :اختاذهم تلك املراقد مساجد يعبدوهنا ويصلون إليها كام يصىل إىل الكعبة.
فههنا دعاوى ثالث:
األوىل :جتويز الشيعة الطواف حول املراقد املرشفة… وال خيفى أهنا مدفوعة ،لعدم
جوازه عند املوحدين فضال عن املسلمني ،فلو طاف أحد حول املراقد قاصد ًا به
العبادة فهو كافر مرشك ،وأما إذا طاف ال بذلك القصد بل بقصد التربك والترشف
أو قاصد ًا به اإلحلاح يف طلب النجاح فال يكون ذلك كفر ًا ورشكا «ولكل امرئ
ما نوى».
ً
وال يكون الطواف يف حد نفسه عبادة حيرم إيقاعه مطلقا ،وإنام هو من األفعال
التي ال تكون عبادة إال إذا أتى العبد به بقصد العبادة.
ً
وقد نص الشارع عىل أن األعامل بالنيات ،ويزيدك وضوحا أن الشكر إذا وقع
هلل كان عبادة له ،بخالف ما إذا وقع لغريه تعاىل ،ولذا جاز األمر به لغريه يف قوله
تعاىل(:أن اشكر يل ولوالديك).
وأوضح من ذلك وقوع األمر بالسجدة آلدم عليه السالم ،ولقد امجع املفرسون
لقوله تعاىل(:ورفع أبويه عىل العرش وخروا له سجد ًا)عىل أن هذه السجدة ليست
سجدة عبادة بل سجدة تعظيم ،نظري سجدة املالئكة آلدم عليه السالم.
فاندفعت شبهة الوهابية كام اندفعت أيض ًا شبهة من يقول :إن أهل التوحيد كيف
ال جيوزون عبادة غري اهلل تعاىل؟
واحلال أن القرآن ناطق بجوازها من قوله تعاىل(:وإذا سويته ونفخت فيه من
روحي فقعوا له ساجدين)ومن قوله تعاىل(يا أبت إين رأيت أحد عرش كوكب ًا
والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين) وقوله تعاىل( :ورفع أبويه عىل عرش
وخروا له سجد ًا)؟؟
مضاف ًا إىل أن عليها عمل املسلمني ،حيث يطوفون حول البيت ويعظمون
األحجار باالستالم ،فنقول ـ جواب ًا عن شبهتهم ودفع ًا لتسويالهتم:
إن املقصود بالطواف ليس عبادة البناء ،وإنام هو كالسجود نحو الكعبة يراد به
تعظيم املنسوب إليه ،ألن البيت بيت اهلل تعاىل ،وأن سجدة املالئكة آلدم مل تكن
سجدة عبادة ،وإال كان إلبليس أن جييب بأهنا رشك ينايف التوحيد ،ال إنه يستكرب
ويقول :أنا خري منه.
الثانية :دعوى تقديم اإلمامية الذبائح والنذورات إىل املشاهد ،ويكذهبا الرجوع
اىل مصنفات اإلمامية املرصحة بأن النذر والعهد واألضحية ال تكون إال هلل تعاىل.
نعم املشاهد مأوى الفقراء واملساكني ،فكل من يقدم إليها النذر أو القربان غرضه
التفريق عىل املستحق ال غري ،فكل من قال بغري ما قلنا فقد كفر باهلل ،وكل من
نسب ذلك إىل اإلمامية فقد كذب وافرتى.
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طاملا كانت (سناء ستار) حتلم بالزواج
من رجل يناسبها ،تشعر باالستقرار اىل
جانبه ،وتؤسس معه أرسة مثالية ،لكنها
مل تتوقع أن ت��ؤدي دور زوج��ة األب
وتوضع بمكان األم البديلة ألوالد
رشيك حياهتا من زوجته االوىل .جتربة
صعبة امامها قادهتا االقدار والظروف
خلوضها ،وكان البد هلا ان تتسلح بالقوة

والصرب وتترصف بحكمة ،وهي ترسم
اوىل خطواهتا يف طريق شائك ومعبد
باأللغام الن االهتامات حتام ستالحقها
بعد ان حتمل لقب (زوجة أب) الشائع
عنها يف جمتمعنا بأهنا انسانة ظاملة وقاسية.
ال تنكر» سناء» التي متتلك نسبة ال
بأس هبا من الثقافة والتعليم اهنا كانت
متخوفة جدا من املوافقة عىل (نصيب)

كهذا وقد شجعتها عائلتها عىل السري
نحو القبول الن الرجل املتقدم خلطبتها
معروف بأخالقه ومواصفاته اجليدة
 .سناء تعد قرارها باالنضامم اىل تلك
االرسة بمثابة امل��ج��ازف��ة وت��ؤك��د اهنا
منذ البداية سعت لكسب ثقة زوجها
وأوالده فحرصت ع�لى ان تغمرهم
باالهتامم والرعاية واحلنان وتقرهبم

االسرة
اليها م��ن خ�لال مشاركتهم يف كل
تفاصيل حياهتم لتحقيق مبتغاها هذا
 .وبمرور االيام والسنوات اصبحت
أم ًا وصديقة هلم ومتكنت من أن تأرس
قلوهبم ولعل السبب الرئيس الذي يقف
وراء نجاحها يف خلق االجواء الصحية
املالئمة ألي ارسة طبيعية ان زوجها
مل يبد اي تقصري جتاهها بحسب قوهلا
مضيفة  :أكن له احرتام ًا وحب ًا كبريين
وبالتايل ال يمكن ان اخذله يف تربية
اوالده ومعاملتهم باحلسنى وتعويضهم
عن والدهتم املتوفاة.
غرية الرضة
جي��زم املحامي (خليل ق��اس��م) ال��ذي
جت��اوز العقد اخلمسيني من العمر أن
كل زوج��ة أب غالبا ما تكون قاسية
وظاملة ألوالد زوجها تدفعها لتلك
السلوكيات ال��ع��دوان��ي��ة وال��ن��ظ��ر هلا
كـ(رضة) وعىل هذا االساس تتعامل مع
اوالدها من دون رمحة أو رفق وباملقابل
هم لن يتقبلوا فكرة وجودها بينهم
ووالدهتم بعيدة عنهم( .قاسم جعفر)
انفصل عن زوجته منذ عرش سنوات
ومل يتزوج ثانية ألنه تفرغ لرتبية ابنائه
االربعة كام انه كان خيشى عليهم من
زوجة االب السيام وأهنم حرموا من
امهم وهم بأعامر صغرية وحاليا بعد
ان كربوا وبات باستطاعتهم االعتامد
عىل انفسهم يعلن رغبته يف البحث عن
زوجة لرضورة وجود امرأة تدير بيته
اىل جانب ان التعب الذي تغلب عليه
وأرهقه وهو بحاجة اىل امرأة تعينه عىل
متطلبات احلياة.
صورة مشوهة
يف حني ت��روي (ن��وال امحد ) ذكرياهتا
يف الطفولة وتصفها بأهنا كانت مشبعة
باحلقد وال��ع��داء وال��ك��ره ال��ذي محلته
لزوجة ابيها طيبة القلب سنوات طويلة
بتحريض وتشجيع من بعض االقارب

ملحاربة تلك امل���رأة التي حلت حمل
والدهتا بعد ان فارقت احلياة فشكلت
فريق انتقام مع اخوهتا وتسببت يف
االذى ل�لأم اجلديدة وأطفاهلا .نوال
بعد ان حصلت عىل الشهادة اجلامعية
وعملت وت��زوج��ت وأص��ب��ح��ت ام � ًا
ادرك����ت خ��ط��أه��ا م��ت��أخ��رة معرتفة
بتقصريها ونادمة عىل املايض لكن فات
االوان فقد انتقلت زوجة ابيها اىل رمحة
اهلل .وتفرس الصحفية املتخصصة بمجال
االرسة واملجتمع (سعاد البيايت) :قد ال
تعد صورة زوجة االب تلك الصورة
املشوهة املليئة بالقسوة واحلدية وربام
مصدر لألذى واالنحراف فقد تبدلت
وخفـت حرارة غضبها عام كانت
اآلن
ّ
سابقا ب��دواف��ع كثرية منها الظروف
االجتامعية واالقتصادية التي ذللت
العديد من صعوبات العيش يف كنف
أم بديلة وق��د حتسنت اآلن وص��ارت
العائلة تطمح اىل مستوى معايش ارفع
 .وأيضا هناك الوعي الفكري والديني
لدى االمهات البديالت نحو العطف
واحلنان وخمافة اهلل ورضورة ان تنعم
االرسة بأجواء دافئة وسليمة.
عالقات اجيابية
باملقابل توضح البيايت بأنه ال ختلو بعض
األرس من املشاكل املتعلقة بزوجة االب
يف جمتمعنا الرشقي السيام اذا كان االب
متعاطف ًا جد ًا مع زوجته لدرجة خشيته
من متردها وتركها منزل الزوجية فتميل
كفة ميزانه هلا وهنا يصبح أوالده من
زوجته االوىل حتت هامش قاموسه غري
املتوازن والضعيف فتتأثر بذلك حياهتم
نحو احلقد والكراهية من زوجة أبيهم
السيام اذا رزقت بأطفال فتبدأ تعاملهم
بقسوة ودون رعاية واحلقيقة ان الكثري
م��ن االوالد واألم���ه���ات ال��ب��دي�لات
يبنون عالقات اجيابية تقوم عىل اساس
االحرتام والتقدير والطيبة وال أنكر من

خالل مشاهدايت وحتقيقايت الصحفية يف
العديد من االصالحيات ودور االيتام
واملرشدات ان هناك فئة طاهلا االنحراف
واجل��ري��م��ة م��ن ج��راء تعسف وعنف
زوجة االب غري املتفهمة لدورها واألم
اجلاهلة ملعنى اليتم والطالق ولكن
احل��االت ليست كثرية اذا ما قورنت
باملستوى احلاصل يف البيوت الحتواء
االطفال فاقدي الرعاية األرسي��ة من
امهاهتم البديالت.
وسائل االعالم
وتصف الدكتورة (ناهدة عبد الكريم)
أستاذة علم االجتامع يف كلية االداب
بجامعة بغداد النظرة العامة السائدة
يف جمتمعنا العراقي وحسب املوروث
الثقايف ان زوج��ة االب متتاز بصفات
سلبية خصوصا بالنسبة للبنات وهذه
النظرة التي توارثت عرب االجيال قد جتد
هلا مواقع او مؤرشات ميدانية تؤيد ذلك
ولكن ليس بالتعميم عىل مجيع زوجات
اآلباء فهناك الزوجة العطوف وهذا ما
تنقله لنا وقائع احلياة االجتامعية.
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انتبه أيها اإلنسان من رقدتك وأفق من سكرتك واعمل وأنت في مهل قبل حلول األجل وجد مما في
يديك لما بعد موتك فإن أمامك عقبة كؤودا ال يقطعها إال المخفون فأحسن االستعداد لها من دار
تدخلها عريانا وتخرج منها عريانا كما قال تعالى وَ َل َقدْ ِج ْئ ُت ُمونا ُفرادى َكما َخ َل ْق ُ
ناك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة وَ َت َر ْك ُت ْم
ما َخ َّو ْل ُ
عاء ُك ُم ا َّل ِذ َ
ين َزعَ ْم ُت ْم
ور ُك ْم وَ ما َنرى َم َع ُك ْم ُش َف َ
ناك ْم وَ َ
راء ُظ ُه ِ
وقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
اعملوا يف الصحة قبل السقم ويف الشباب قبل اهلرم ويف الفراغ قبل الشغل ويف احلياة قبل املوت وقد نزل
جربئيل عليه السالم إيل وقال يل يا حممد ربك يقرئك السالم ويقول لك كل ساعة تذكرين فيها فهي لك عندي
مدخرة وكل ساعة ال تذكرين فيها فهي منك ضائعة وأوحى اهلل تعاىل إىل داود عليه السالم يا داود كل ساعة ال
تذكرين فيها عدمتها من ساعة
وقال أمير المؤمنين عليه السالم إن امرأ ضيع من عمره ساعة يف غري ما خلق له اجلدير أن يطول عليها
حرسته يوم القيامة وقد روي أن شابا ورث من أبيه ماال جزيال فجعل خيرجه يف سبيل اهلل فشكت أمه ذلك
إىل صديق كان ألبيه وقالت إين أخاف عليه الفقر فأمره ذلك الصديق أن يستبقي لنفسه من األموال فقال له
الشاب ما تقول يف رجل ساكن يف ربط البلد وقد عزم عىل أن يتحول إىل داخل املدينة فجعل يبعث غلامنه برحله
ومتاعه إىل داره باملدينة فذلك خري أم كان يرحل بنفسه ويرتك متاعه خلفه ال يدري يبعث به إليه فعرف الصديق
أنه صادق يف مثاله ذلك فأمره بإنفاقه يف الصدقات فعليك يا أخي بدوام الصدقات فدوامها من دليل سعادات
الدنيا واآلخرة وال حتقرن قليلها فإن قليلها ينتظم إىل قليل مثله فيصري كثريا وبادر بإخراج الزكاة إذا وجبت
من املال تطوعا فإن الصدقة ال خترج من يد املؤمن حتى يفك هبا سبعني شيطانا كلهم ينهونه عن إخراجها وال
تستكثر يا أخي ما تعطيه يف الصدقة وطاعة اهلل إذا استكربها املؤمن صغرت عند اهلل وإذا صغرت عند املؤمن
كربت عند اهلل ويف اخلرب أن موسى عليه السالم قال إلبليس أخربين بالذنب الذي إذا عمله ابن آدم استحوذت
عليه فقال إذا أعجبته نفسه واستكرب عمله وصدقته ونيس ذنوبه استحوذت عليه وإياك ثم إياك أن تنهر سائال
أو ترده خائبا ولو بشق مترة وإن ألح يف السؤال بل رده ردا مجيال إذا مل يكن يشء تعطيه فإنه أبقى لنعمة اهلل
عليك فإنه ربام كان السائل ملكا بعثه اهلل إليك يف صورة آدمي خيتربك به لريى كيف تصنع بام رزقك وأعطاك ،
ففي احلديث أن اهلل تعاىل ملا ناجى موسى قال يا موسى أنل السائل ولو باليسري وإال فرده ردا مجيال فإنه يأتيك
من ليس بإنس وال جان بل مالئكة من مالئكة الرمحن يسألونك عام حق لك وخيتربونك فيام رزقك وروي
أن بعض العلامء كان جالسا يف املجلس وحوله أصحابه فدخل مسكني فسأل شيئا فقال هلم العامل أتدرون ما
يقول لكم هذا املسكني يقول أعطوين أمحل لكم إىل الدار اآلخرة يكون لكم ذخرية تقدمون عليه غدا يف عرصة
املحرش فيا أخي جيب عليك أن تبعث معهم شيئا جزيال من مالك إىل دار البقاء ليكون ثوابك غدا اجلنة يف دار
النعيم الباقي الدائم وهلل در القائل حيث يقول
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يا ص��اح إن��ك راح��ل ف��ت��زود
ال تفعلن فاملوت ليس ب��غ��اف��ل
فليأتني منه عليك ب����س����اع����ة
ولتخرجن إىل القبور جم������ردا

فعساك يف ذي اليوم ترحل أو غد
هيهات بل هو لألنام بمرصد
ف��ت��ود أن��ك قبلها مل تولد
مما شقيت بجمعه صفر اليد

وقال الخليل بن أحمد لصديق له من األغنياء إنام جتمع مالك ألجل ثالثة أنفس كلهم أعداؤك إما زوج امرأتك
بعدك أو زوج ابنتك أو زوجة ابنك وكلهم يتمنى موتك وال يستطيل عمرك فإن كنت عاقال ناصحا لنفسك فخذ
مالك معك زادا وال تؤثر أحد هؤالء عىل نفسك ولقد أجاد الشاعر حيث قال
أوامره وانظر غدا ما أنت عامله
تورع ما حرم اهلل وامتثل
لدار غد فانظر غدا من تعامله
فأنت بذي الدار ال شك تاجر
وقال رجل صالح لبعض العلماء أوصني قال أوصيك بيشء واحد اعلم أن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل
أنت فيهام وهذا القول إذا تدبره العاقل علم أنه أبلغ العظات وقيل لعامل ما أمحد األشياء وأحالها يف قلب املؤمن
قال يشء واحد وهو ثمرة العمل الصالح قيل له فام هناية الرسور قال األمن من الوجل عند حلول األجل ثم متثل
هبذين البيتني

ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا

والناس حولك يضحكون رسورا
يف يوم موتك ضاحكا مرسورا

وقال رجل للصادق عليه السالم أوصني قال له أعد جهازك وأكثر من زادك لطول سفرك وكن ويص نفسك
وال تكن تأمن غري أن يبعث بحسناتك إىل قربك فإنه لن يبعثها أحد من ولدك إليك فام أبني احلق لذي عينني أن
الرحيل أحد اليومني تزودوا من صالح األعامل وتصدقوا من خالص األموال فقد دنا الرحلة والزوال
(املصدر ارشاد القلوب للحسن ابن حممد الديلمي)
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داعش بين الستراتيجيا والتكيك
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عباس الصباغ
ليس م��ن احل��ص��ان��ة االم��ن��ي��ة وال من
احلصافة السياسية اعتبار املعركة ضد
تنظيم داع���ش ق��د وض��ع��ت اوزاره���ا
 ،وان كانت الصفحة العسكرية مع
هذا التنظيم القروسطي املتوحش قد
اوشكت عىل االنتهاء بعد سحق ماتبقى
من فلوله وامساك احل��دود العراقية ـ
السورية وتطهري حواضنه الداعشية
التي كانت يعشش فيها مريدو هذا
التنظيم طيلة ازيد من ثالث سنني من
جثومه عىل ص��در الوطن  ،واملعركة
معه هلا صفحات ع��دة منها امليدانية
ومنها االعالمية ومنها اإللكرتونية
ومنها السياسية واالهم من كل ماتقدم
هي ح��رب تطهري احلواضن التي هي
الصفحة الثانية واملكملة للحرب
العسكرية  ،وب��ع��د ان ُح��س��م النرص
الناجز للعراق بالتضحيات اجلسام
لكافة الصنوف القتالية التي صنعت
لنا النرص يتوجب علينا كعراقيني اكامل
مستلزمات هذا النرص ولكي التضيع
ثامره ادراج الرياح فيستوجب احتواء
املناطق التي كانت يف الواقع حواضن
لداعش الذي حياول وبشتى الطرق ان
يعوض هزائمه يف جبهات القتال ويق ّلل
ّ
من آثارها الصادمة عىل نفسيات اتباعه
لريفع من معنوياهتم وليكسب املزيد
من التمويل والتجنيد والدعم املادي

واللوجستي والفتوائي واالعالمي من
امتداداته االقليمية والعاملية ،ويسعى
ايضا اىل ايصال رسالة مفادها بانّه مازال
تنظيام أخطبوطيا يتمدّ د وله أذرع ضاربة
يف كل مكان يف العراق ولتفنيد نظرية
وج��ود مناطق آمنة «نسبيا « السيام يف
وسط العراق وجنوبه فهو جينِّد حواضنه
ويسي خالياها «النائمة» ويربجمها ألجل
رّ
ذلك .لذا جيب اعادة تأهيل احلواضن
الداعشية تأهيال تربويا وسيكولوجيا
جذريا إلرجاعهم اىل الصف الوطني
ول��ي��ك��ون��وا م��واط��ن�ين ص��احل�ين أس��وة
بأقراهنم العراقيني الرشفاء واجتثاث
الفكر الداعيش التكفريي من عقوهلم
وبدون هذا التأهيل والقضاء عىل اخلاليا
النائمة والعثور عليها يف الوقت املناسب
وبربامج سيكلوجية هتذيبية باالستعانة
ب��ال��دول التي م��رت بتجارب مماثلة ،
سيبقى اخلطر الداعيش يتغلغل يف مدننا
اآلمنة حاصدا كل يوم مايشاء من ارواح
املدنيني االبرياء ،وماحصل يف الكاظمية
وساحة الطريان مثال واضح عىل تغلغل
تلك اخل�لاي��ا (اليقظة يف االس���اس)
وترابطها العضوي مع داع��ش الذي
ّ
مكن هلا اداء هذه السيناريوهات الدامية
ال��ت��ي تتكرر ك��ل ي��وم ويف ك��ل مكان
وبعمليات ارهابية نوعية مؤسفة يسقط
جراءها الكثري من الشهداء واجلرحى،
ّ
وت�شي ع��ن ق��ص��ور واض���ح يف املجال

االستخباري واالمني االستباقي.
ماحصل يف ساحة الطريان التي شهدت
اعامال ارهابية مماثلة عندما كانت القاعدة
وداع��ش فعالتني ويف اوج قوهتام ،يعد
نتيجة طبيعية اذا مل تتم املعاجلة الفورية
الجتثاث الفكر ال��داع�شي والبعثي
وتنقية احلواضن هنائيا منهام فاىل متى
تبقى الضبابية والشبحية حت��وم حول
«الفاعل» املسترت؟ فاملجرم يف الكاظمية
والطريان وغريمها مهام كانت هويته؟،
مل يكن فاعال ومهيا ،بل فاعل معروف
ومكشوفة اجندته وم��آرب��ه وم���ازال
يامرس ارهابه يف حواضنه بمعية خالياه
النائمة واملتكونة من بقايا حزب البعث
املحظور ومن تتفق أيدولوجيته املريضة
مع ايدلوجية داعش (وقب َله القاعدة)
َ
واه��داف داع��ش يف
وتتساوق اهدافه
زرع الرعب والدمار يف العراق.
غي من تكتيكاته اذ مل
علام ان داع��ش رّ
يعلن عن مسؤوليته عن تفجري الطريان
وان كانت بصامته واضحة عىل مرسح
اجلريمة التي تكررت آلالف امل��رات
ولكن اسرتاتيجيته التدمريية بقيت
تشري ب��وض��وح اىل اجل��اين فيجب عىل
القوات االمنية ان تتدارك ثغراهتا التي
ّ
متكن داعش وخالياه النائمة او «ذئابه»
املنفردة من النفاذ منها وجي��ب تطهري
ماتبقى م��ن اجل��ي��وب وال��ب��ؤر البعث
الداعشية السيام يف حزام بغداد.

مشاركات

ال مجال للخوف
ابو محمد علي الذهبي

(اكرم) عامل بناء مثابر يف عمله ولديه عائلة كبرية متكونة من
ست بنات وأبيه وأمه مسؤوليته جسيمة وليس له معني يف حياته
اال اهلل عز وجل فهو يتوكل عليه يف كل أموره وحبيبه وقدوته
االمام احلسني (عليه السالم) الذي تعلم منه الصرب فهو يقرأ يف
الزيارة يا من تعجبت من صربه املالئكة عىل الرغم من صعوبة
ظروفه املعيشية وقلة احليلة لبى اكرم نداء املرجعية يف فتوى
اجلهاد املقدس واستثمر خربته يف البناء يف بناء معسكرات احلشد
الشعبي وقاعاهتم وكان متميزا متفانيا يف عمله ألنه يؤمن بقول
الرسول الكريم رحم اهلل من عمل عمال وأتقنه.
ويف يوم الهب من ايام الصيف اذ بلغت درجة احل��رارة فوق
اخلمسني درج��ة ،استعد االبطال للهجوم عىل العدو وحترير
جمموعة من االرسى املدنيني الذين احتجزوا كرهائن ودروع
برشية ،حينام بدئ اهلجوم رفع املقاتلون اصواهتم بنداءات:
لبيك يا حسني ولبيك يا زه��راء ..وكان «اك��رم» يف مقدمتهم
ال هياب املوت ألنه يف معركة الطف اجلديد وال جمال للخوف
فيها ألهنا معركة وجود فإما النرص او الشهادة ،كانت املعركة
شديدة الرضاوة من اجل نرصة العراق ومحاية ارضه والقصف
املدفعي والصاروخي متبادل ،و(أكرم) كان يترضع بقلبه العاشق
للشهادة ،سقطت قذيفة هاون قريبة منه اصابته اصابة بالغة،
تعرس نقله اىل مركز عالج اجلرحى كونه اصيب يف ارض املعركة،

وطلب من اخوانه املجاهدين ان يتصل بوالديه و بزوجته وبناته
ولبي رفاقه له االمر رغم صعوبة االتصال ألنه يف حلظاته االخرية
اتصل هبم وقال ألبيه :انا يف انفايس االخرية انرص احلسني عليه
السالم وال حتزن فاين معه يف اجلنة.
اهن��م ابطال كربالء موقف (اك��رم) يذكرنا بموقف مسلم بن
املخلص املوايل
وسجة ذلك
َ
عوسجة رمحه اهلل ..كان مسلم بن َع َ
ليَ
رص ُعك
الغيور ،فقد دنا منه حبيب بن مظاهر وقال لهَ :ع ّز ع ّ َم َ
ٍ
بصوت ضعيفَ :بشرَّ ك اهلل
يا مسلم ،أ ْبشرِ باجل ّنة .فأجابه مسلم
ويص إ ّليَ
َ
بخري .قال له حبيب :لو مَل أع َلم يّأن يف األثر ألح َب ُ
بت أن ُت َ
وأشار إىل احلسني ـ أن
بام أهمَ َّ ك ،فقال له مسلمُ :أوصيك هبذا ـ
َ
ورب الكعبة.
أفع ُل ِّ
متوت دونه .قال حبيبَ :
َ
هَِّ
ات َب ْل َأ ْح َي ٌاء َو َل ِك ْن لاَ
َو اَل َت ُقو ُلوا لمِ َ ْن ُي ْقت َُل يِف َسبِيلِ الل أ ْم َ��و ٌ
تَشْ ُع ُر َ
ون (( )154البقرة)

الوعي االنساني في مملكة الصحافة
يصعب الكالم هنا عن االدب ودوره يف
تنمية املجتمعات  .واجلهد ال��ذي يبذله
االدي��ب وفق معطيات العمل االبداعي
فهو ال��ذي يتحرك هنا وهناك اللتقاط
فكرة ما ،بعد ان حيول تلك الفكرة اىل
فعل ابداعي ثم يعيدها اىل الوعي االنساين
بطريقة مجالية.
ومن هنا نرى ان االدي��ب حيتاج الوقت
املطلوب للتأمل واملتابعة لكي يظل
متجسدا مع التجربة ومنسجام مع الرغبة
التي يمكن هلا ان تشكل قيمة ابداعية يف
الشعر والقصة والنقد وما اىل ذلك ...
ولكن عندما ال يتوفر لألديب الوقت
الذي يريد وألسباب عديدة امهها انشغاله
بأعامل اخرى طلبا للعيش الكريم حيث
يضطر حتت ضغط الظروف املعاشية اىل

اختيار العمل الذي يتناسب مع قدراته
الذهنية واإلب��داع��ي��ة لذلك ن��راه يلجأ
اىل االع�مال االق��رب ملناخ الكتابة وفيها
اقسام عدة منها القسم الثقايف او االديب
املتخصص  .ولوجود تلك الصلة مع عامل
االديب الذي نراه يقبل العمل يف الصحافة
ويتألف معها حتى اهنا يف اغلب االحيان
ترسقه منا بشكل ال يشعر به اال بعد فوات
االوان !! ومن الطبيعي هناك اراء متباينة
حول هذه القضية  .فمنهم من يقول بان
«الصحافة مفسدة لالدب « كام هو احلال
عند طه حسني والبعض يرى العكس من
ذلك مثل ارنست مهنغواي الذي يقول
بأهنا مهنة «تعلم عادة الكتابة» ومهام يكن
االمر فالبد ان نعرتف بان الصحافة قد
منحت القدرة للكثري من االسامء االدبية

علي حنون العقابي

للتألق يف الكتابة خارج مفهوم االهلام وما
توارث عن مملكة الشعر  .وهذا يعني ان
االديب عندما يدخل عامل الصحافة يفقد
متعة الكسل ويدخل عامل اجلد الكتايب
ولكي نتحاشى اجلدل الذي سوف يظل
قائام حتى تتوفر البدائل حلياة حرة وكريمة
لألدباء وإذ وجدوا االهتامم والرعاية من
قبل الدولة واملجتمع  -وألننا ال نملك مثل
هذا التفاؤل حتى االن  -لذلك نقول ان
عىل االديب االستفادة من هذه املنابر لكي
يوظف ذلك بطريقة هو قادر عليها خدمة
للمجتمع ولألفكار التي اراد التبشري هبا .
وهذه هي رسالة االديب الصحفي الذي
يتمكن من الكشف واالكتشاف وهو اوفر
حظا طاملا امتلك منرب الصحافة الذي هو
اقرب اىل مالمسة الواقع بكل تناقضاته.
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تقرير

ّ
ُ
المئات من الباحثين
يلتف حوله
(قدس سره) ..رافدٌ
مكتبة اإلمام الحكيم ّ
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زو ّينّ :
تضم المكتبة ( 9000كتاب) ونظام االستعارة الخارجية
هو ما يم ّيزها عن األخريات

ِ
الروافد املعرفية التي أصبح الباحثون
من
يلتجئون إليها إلشباع هنمهم املعريف،
هي مكتبة اإلم��ام احلكيم (ق��دّ س رسه)
(فرع حي األمري) يف النجف األرشف،
املهمة وذات املصادر
إذ تعدّ من املكتبات ّ
واملراجع العلمية التي حيتاجها ُ
طلبة العلم
واملثقفون واألدباء.
تعود املكتبة إىل مكتبة أوس��ع وأك�بر،
وحديثنا عن ف��رع ه��ذه املكتبة العامة
تأسست سنة  ،2009وتم افتتاحها
والتي ّ
رسمي ًا وسط حضور كبري ومميز لوجهاء
مدينة النجف االرشف ورشائح املجتمع.
وحيدّ ثنا أمني املكتبة السيد فاضل زوين
ق��ائ� ً
لا« :ب��ل��غَ ع��دد كتب املكتبة حني
وتتميز باملوقع
افتتاحها  3000كتاب،
ّ
اجلغرايف االسرتاتيجي والذي هو مركز
مدينة النجف االرشف (مدينة امري
املؤمنني االم��ام عيل بن ايب طالب عليه
السالم مدينة العلم والعلامء مدينة احلوزة
العلمية الرشيفة) قرب جامعة الكوفة يف

منطقة حي األم�ير داخ��ل جامع عطية
جبوري».
ويتابع حديثه لـ(جم ّلة األحرار)« ،نتيجة
للجهود الكبرية ج��د ًا التي يبذهلا كادر
املكتبة والتنسيق املستمر م��ع كافة
مؤسسات الدولة العلمية والفكرية من

اجلامعات والكليات والعتبات املقدسة
ومراكز النرش والبحث إضافة اىل مكاتب
املراجع العظام وايض ًا بتوجيه وارشاف
املتويل الرشعي للمكتبة سامحة السيد
الدكتور عالء الدين السيد حممد تقي
احلكيم حصلت طفرة كبرية يف جمال

تقرير

تطور وتوسع املكتبة من ناحية النشاطات
وكذلك عدد الكتب إضافة اىل ازدي��اد
عدد الباحثني واملطالعني الذين يزورون
املكتبة ويستفيدون من املصادر واملراجع
املوجودة فيها» ،وال��ذي جاء طبع ًا كام
يقول زوي��ن :بفعل النشاط اإلعالمي
االلكرتوين الكبري عرب مواقع التواصل
االجتامعي والذي أدى بدوره اىل تنشيط
حركة االقبال عىل املكتبة وكذلك زيادة
عدد رواده��ا حيث حتتوي املكتبة حاليا
عىل اكثر من  9000كتاب موزعة ضمن
 30اختصاص ديني وعلمي واديب اضافة
اىل وجود املكتبة االلكرتونية فيها».
ويضيف زوين« ،لدينا أوقات خمصصة
للنساء واخ��رى للرجال ,فاملكتبة ختدم
رواده����ا م��ن خ�لال ن��ظ��ام االس��ت��ع��ارة
الداخلية وكذلك االستعارة اخلارجية
للكتاب ح��ي��ث ان ن��ظ��ام االس��ت��ع��ارة
يميز مكتبتنا عن بقية
اخلارجية هو ما ّ
املكتبات االخ��رى يف النجف االرشف

حيث يستطيع الباحث واملطالع استعارة
مخسة كتب يف وقت واحد خارج املكتبة
بواسطة هوية اصلية او أي مستمسك
اصيل ملدة  10أيام قابلة للتجديد».
كام أن للمكتبة نشاطات أخرى تقوم هبا
والتي جيملها زو ّين بالنقاط االتية:
 -1يتوفر يف مكتبتنا خ��دم��ة البحث
الشامل عن الكتاب يف مكتبات النجف
الرئيسية بصورة خاصة ومكتبات العراق
بصورة عامة بحيث ان املطالع او الباحث
ان مل حيصل عىل العنوان الذي يطلبه يف
مكتبتنا فأن كادر املكتبة سوف يسهل عىل
الباحث عناء البحث الطويل يف املكتبات
األخرى عرب خدمة البحث االلكرتوين
عن أي عنوان يطلبه الباحث مع حتديد
املوقع اجلغرايف لوجود الكتاب وأيضا
مكان الكتاب ضمن أي رف وكذلك
التسلسل امل��وج��ود فيه يف املكتبات
األخرى.

 -2ي��ت��وف��ر يف مكتبتنا ن��ظ��ام املكتبة
االلكرتونية لكافة أن���واع املعلومات
النصية والصوتية والفيديوية والصورية
ايض ًا.
 -3لدينا قسم متكامل ألدب وثقافة
ال��ط��ف��ول��ة حي��ت��وي ع�لى م��ئ��ات الكتب
وال��ق��ص��ص وامل���ج�ل�ات ال��ت��ي حتاكي
األطفال بصورة عامة.
 -4يتوفر يف مكتبتنا خ��دم��ة توزيع
املجالت واملنشورات الدينية والثقافية
الفكرية عىل كافة املطالعني والباحثني
وب��ص��ورة جمانية وذل��ك بالتنسيق مع
العتبات املقدسة يف سبيل ترويج ثقافة
القراءة بني رشائح املجتمع ونرش الوعي
الديني والثقايف إضافة اىل نرش فكر اهل
البيت (عليه السالم).
 -5تقيم املكتبة العديد امل��ح��ارضات
الفقهية والدينية وضمن أوق��ات دوام
النساء يف جمايل احكام التقليد ومناسك
احلج والعمرة.
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تنمية بشرية

ُ
ثقافة العمل
التطوعي

36
اجت َه الكثري من الشباب العراقيني يف الفرتة األخرية إىل تقديم
خدمات رائعة ومجيلة للمجتمعَ ،حت��ت مفهوم (العمل
َ
بذلك ،وانطلقوا يث ّق َ
فون
الطوعي) ،وأسسوا منظامت تع ّنى
املجتمع باألمور الصاحلة وصو ً
ال إىل تنظيف الشوارع وتلوين
وحب الوطن،
الفنية ،يدفعهم األمل
ُّ
اجلدران وتشييد النُصب ّ
يرسخون لثقافة إنسانية مجيلة اسمها (العمل
وهم بذلك ّ
الطوعي).
التطوعي بأنه :نشاط يعتمد عىل
ويعرف العمل الطوعي أو
ّ
ّ
ّ
املسؤوليات التي ينفذها الفرد من تلقاء
تطبيق جمموعة من
ّ
أي تكليف أو أمر له من أجل تنفيذها،
نفسه دون وجود ّ
عرف العمل التطوعي بأنّه :فعل جمموعة من األشياء
وأيض ًا ُي َّ
أي إجبار
ألشخاص أو منظامت بشكل
طوعي ،ودون وجود ّ
ّ
مالية مقابل هذا العمل.
أو دفع قيمة ّ
ومن التعريفات األخرى للعمل التطوعي :جمموعة من املهام
تطوعية ،وال
التي يطبقها أشخاص هبدف تقديم خدمات
ّ
مالية.
حيصلون مقابلها عىل ّ
أي أجور ّ
وتسعى ثقافة التطوع إىل حتقيق جمموعة من امل��ه��ارات،

وامل��ع��ارف ،والقيم املرتبطة بأفعال اخل�ير املقدمة لتوفري
اخلدمات للمجتمع.
خصائص العمل التطوعي
يتميز العمل التطوعي بمجموعة من اخلصائص هي:
ّ
االجتامعية التي تقدّ م خدمات
 تطبيق جمموعة من النشاطاتّ
مالية.
للمجتمع دون عوائد ّ
باملتطوعني.
 االعتامد عىل املهارات واخلربات اخلاصةّ
 مشاركة املؤسسات التطوعية التي هتدف إىل خدمة املجتمع. املسامهة يف ّاالجتامعية ،وتوفري حاجات
حل املشكالت
ّ
األفراد.
االجتامعية ،وتقديم الرعاية العامة
 املشاركة يف دعم التنميةّ
لألفراد.
إنسانية.
 السعي نحو حتقيق أهدافّ
 دعم التعاون بني أفراد املجتمع.التطوعي عىل العديد من املبادئ أمهها:
كام يعتمد العمل
ّ
 يعدُّ العمل التطوعي عم ًال دون َأ ْجر.
 -العمل التطوعي عمل اختياري ليس إجباري.

تنمية بشرية
 ُيعترب العمل التطوعي عم ًقانوني ًا من املمكن
ال
ّ
االجتامعية.
أن يشارك فيه كافة األفراد يف األنشطة
ّ
 ّيشكل العمل التطوعي أداة لألفراد واملجموعات
االجتامعية،
من أجل الوصول إىل توفري احلاجات
ّ
والبيئية.
واإلنسانية،
ّ
ّ
 يرتبط العمل التطوعي مع القطاعات غريالربحية.
ّ
 يعتمد العمل التطوعي ع�لى اح�ت�رام كرامةاألفراد.
 يساهم العمل التطوعي يف تعزيز املساواة،واملحافظة عىل حقوق اإلنسان.
و ُتقسم األه��داف التي يسعى العمل التطوعي
لتحقيقها إىل:
* األه���داف العامة للعمل التطوعي؛ وهي
األهداف التي توفر اخلري والتطور للمجتمع ،ومن
أ ّ
مهها:
 املشاركة يف تطبيق األهداف اخلاصة يف ٍّكل من
واالجتامعية.
التنمية االقتصاد ّية
ّ
 تنمية االس��ت��ع��داد للمشاركة يف األع�م�الالسلبية.
االجتامعية ،والعمل عىل مواجهة النتائج
ّ
ّ
ّ
 تعويض قلة ع��دد املوظفني يف املؤسساتواملنشآت املتنوعة؛ عن طريق االعتامد عىل وجود
ختصصات وخربات متنوعة.
متطوعني من ّ
ّ
 إهناء املشكالت التي قد تؤدي إىل هتديد املجتمع،و ُتعيق من تقدّ مه.
* األه���داف اخل��اص��ة للعمل التطوعي؛ وهي
األه���داف ال��ت��ي ي��ت� ُّ�م توفريها للشباب ضمن
املرشوعات والربامج التطوعية ،ومنها:
املتطوعني لوطنهم وجمتمعهم.
 تعزيز انتامءّ
املتطوعني ومساعدهتم عىل تنمية
 تفعيل قدراتّ
والعلمية.
العملية
مهاراهتم
ّ
ّ
االجتامعية
املتطوعني عىل تنفيذ اخلدمات
 تشجيعّ
ّ
فردي.
بشكل
ّ
املتطوعني حول األهداف
 حتقيق التفاعل بنيّ
االجتامعية.
ّ
املتطوعني؛
 املسامهة يف االستفادة من أوقات فراغّ
عن طريق توظيف طاقاهتم يف املرشوعات العامة.

من فنون التنمية
البشرية ..الرغبة المشتعلة
ذهب شاب اىل احد حكامء الصني ليتعلم منه رس النجاح وسأله :هل
تستطيع ان تذكر يل ما هو رس النجاح؟
فر ّد عليه احلكيم الصيني هبدوء قائ ً
ال« :رغباتك املشتعلة».
وباستغراب سأله الشاب :وكيف تكون عندنا رغبات مشتعلة؟
ومن هنا استأذن احلكيم الصيني لعدة دقائق ثم عاد ومعه وعاء كبري ميلء
باملاء وسأل الشاب :هل انت متأكد انك تريد معرفة مصدر الرغبات
املشتعلة؟ ،فأجاب بلهفة :طبع ًا!
فطلب منه احلكيم ان يقرتب من وعاء املاء وينظر فيه ونظر الشاب اىل
املاء عن قرب وفجأة ضغط احلكيم بكلتا يديه عىل رأس الشاب ووضعها
ومرت عدة ثوان ومل يتحرك الشاب ثم بدأ خيرج رأسه من
داخل وعاء املاء ّ
نجح يف ختليص
املاء ببطء وملا بدأ
يشعر باالختناق بدأ يقاوم بشدّ ة حتى َ
ُ
نفسه واخرج راسه من املاء ثم نظر اىل احلكيم الصيني وسأله بغضب :ما
الذي فعلته؟
ً
ً
ّ
فرد عليه وهو ما زال حمتفظا هبدوئه وابتسامته سائال :ما الذي تعلمته من
هذه التجربة؟
فقال الشاب :مل أتع ّلم شيئ ًا! ،فنظر اليه احلكيم الصيني قائ ً
ال :ال فقد
تعلمت الكثري ففي خالل الثواين االوىل اردت ان خت ّلص نفسك من املاء
ولكن دوافعك مل تكن كافية لعمل ذلك وبعد ذلك كنت دائ ًام راغب ًا يف
التحرك واملقاومة ولكن ببطء حيث ان دوافعك
ختليص نفسك فبدأت يف
ّ
مل تكن قد وصلت بعد ألعىل درجاهتا واخ�ير ًا اصبحت عندك الرغبة
املشتعلة لتخليص نفسك وعندئذ فقط نجحت النه مل تكن هناك اي قوة
يستطيع
باستطاعتها ان توقفك عندما تكون لديك الرغبة املشتعلة فلن
َ
أحد ايقافك.
لتكن عندنا الرغبة الكافية لصنع النجاحات املتتالية يف حياتنا.
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(ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر)

ُ
عالمات الترقيم..
االستفهام (؟)
تكتب مالصقة للكلمة التي تسبقها وال يرتك

فراغات بينهام.

تستعمل عالمة االستفهام يف املواضع التالية:

أ -توضع بعد اجلملة االستفهامية ،سواء أكانت
أداة االستفهام مذكورة يف اجلملة ،أم حمذوفة:

مثال املذكورة /متى عدت من السفر؟

وم��ث��ال امل��ح��ذوف��ة /ت��أيت م��ن سفرك وال خترج
من بيتك؟ (أي :أتأيت من سفرك وال خترج من
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بيتك؟).

ب -عند الشك يف معلومة أو عدم ّ
التأكد من

صدقها ،مثل /ال نعرف عىل وجه اليقني تاريخ
وفاة اخلليل بن أمحد الفراهيدي :هل تويف سنة مئة

وسبعني للهجرة؟ أو أنه تويف عام مخس وسبعني
ومئة؟ أو كانت وفاته سنة ثامنني ومئة؟

ّ
بغض النظر عن أن هذه اآلية الكريمة نزلت يف هالك قوم نوح
عليه السالم إال أن اجلميل ذكره أن أغلب حروفها انفجارية
فحرف الفاء والباء عند نطقها يفتح الفم بعد اطباق الشفتني ،ومن
املالحظ أيضا أن أغلب حركات الكلامت هي الفتح وهو ينسجم
متاما و عملية نزول املطر إىل أن يصل إىل حرف اجلر الباء يف قوله
تعاىل( :بامء منهمر) ثم جتر الكلمتان ماء ومنهمر بتنوين الكرس
وهو إيذان بسقوط املياه بقوة.

الفتات أحمد مطر

الطبيب خافقي وقال يل:
جس
ُ
َّ

هل ها هنا األمل؟
قلت له :نعم

واخرج القلم!!
فشق باملرشط جيب معطفي
َ
هز الطبيب رأسه ..ومال وأبتسم
وقال يل :ليس سوى قلم
فقلت :ال يا سيدي
وفم
هذا يدٌ ْ ...

ٌ
ودم
رصاصةْ ..

ٌ
وهتمة سافر ٌة ....متيش بال قدَ ْم

جماعة كركوك االدبية

رحلة اإلبحار على ورق البردي
مرور  40عامًا على ذكرى سفينة سومر

يف عام  1977جاء فريق عمل لآلثار
بقيادة العامل النروجيي الدكتور «ثور
ه�ي�ردال» لتنفيذ أول م�شروع حيمل
مغامرة دراماتيكية عاملية لبناء سفينة
من قصب ال�بردي ،تنطلق من أهوار
ّ
ولتؤكد
العراق لتطوف العامل بحر ًا
حقيقة تارخيية تنص عىل أن السومريني
ه��م أص��ح��اب أوىل احل��ض��ارات التي
اخرتعت احلرف ،ومنهم بدأ التاريخ
ي���دون بعد اك��ت��ش��اف احل���رف ،وهم
الذين حققوا تواص ً
ال سلمي ًا مع العامل
م��ن خ�لال ال��ت��ج��ارة واالك��ت��ش��اف يف
العيش املشرتك مع اإلنسان يف كل بقاع
املعمورة.
فريق هريدال املكون من تسعة أشخاص
اختارهم من خمتلف دول العامل مضاف ًا
إليهم شخص عراقي واح��د ليكون
عددهم أحد عرش مغامر ًا ،حيث بدأوا
ببناء سفينتهم وبمساعدة أهل األهوار
العراقيني ،واستطاع الدكتور هريدال
من إك�مال السفينة واإلبحار فيها من
شط العرب وصو ًال إىل البحر األمحر.
ُمنعت السفينة م��ن إك�م�ال رحلتها
نحو ال��ع��امل ب��ح��ر ًا ،نتيجة احل��روب
وتدخل القوات العاملية أي��ام بدايات

طرائف جحا

رأى جحا ذات ي��وم رسب � ًا من

احل��رب ال��ب��اردة وح��روب اإلثيوبيني
والصوماليني وجيبويت واليمن ،ما
اضطر فريق العمل السلمي إىل عدم
تسليم أمره لقوى احلرب التكنولوجية،
ألن مهمته سلمية ،واتفق أعضاء الفريق
بعد أن رفعوا رسالة لألمني العام لألمم
املتحدة يشكون ال��دول العظمى التي
تريد أن ترفع علمها عىل السفينة ،األمر
الذي انتهى برفض فريق العمل لذلك
املسعى ،ما اضطر فريق السفينة حلرقها
يف منتصف البحر األمحر.

المقدس األردبيلي
قصة
ّ
ّ

البط بالقرب من البحرية فحاول
أن يلتقط من هذه الطيور شيئ ًا
إال أنه مل يستطع ألهنا أرسعت

بالفرار من أمامه وكان معه قطعة
من اخلبز ف��راح يغمسها باملاء

ويأكلها فمر به أحدهم وقال
له :هنيئ ًا لك ما تأكله فام هذا؟
فأجابه جحا هو حساء البط فإذا

فاتك البط فاستفد من مرقه!!

ذكر العالمة املجليس عن السيد أمري ع ّ
الم قال :كنت يف صحن اإلمام أمري املؤمنني ( عليه السالم
) يف ساعة متأخرة من الليل ،فرأيت رجال مقب ُال نحو الروضة ،فاقرتبت منه فاذا هو املقدّ س
االردبييل فاختفيت عنه ،فجاء إىل باب الروضة وكان مغلقا فانفتح له الباب ودخل الروضة،
فتوجه نحو مسجد الكوفة وانا خلفه
فسمعته يتكلم كأنه يناجي احد ًا ،ثم خرج واغلق البابّ ،
اتبعه وهو ال يراين ،فدخل املسجد وقصد نحو املحراب الذي استشهد فيه اإلمام أمري املؤمنني
(عليه السالم ) ،ومكث هناك طويال ،ثم رجع نحو النجف وكنت خلفه ايضا ،ويف اثناء الطريق
غلبني السعال ،فسعلت ،فالتفت ا ّيل وقال :انت أمري ع ّ
الم؟ قلت :نعم .قال :ما تصنع هاهنا؟
قلت :كنت معك منذ دخولك الروضة وإىل االن ،واقسم عليك بحق صاحب القرب ان ختربين بام
حنان ناظم
جرى عليك من البداية إىل النهاية؟ قال :اخربك برشط ان ال خترب به احدا ما دمت حيا فوافقت
عىل الرشط .فقال :كنت اتفكر يف بعض املسائل الفقهية الغامضة ،فقررت ان احرض عند مرقد
رئتي عذب ًا كنسامت الفجر؛
يف ذلك اليوم الذي ُترشق فيه األرض بنور رهبا ،سيدخل اهلواء ّ
انفتح يل
روحي وصلت إىل
فرفعنها ،فلام
ألسأله ُ
اإلمام أمري املؤمنني ( عليه السالم و)سترُ
الباببكل هلفة واشتياق ،أبتسم يف محُ ياه
املوعود
الروضةحول
بابسأحلق
كالفراشات،
عن نعيد نشر هذه القصة بسبب خلل فني
(عليه
الاملؤمنني
اهلل:تعاىل ان
بغري مفتاح ،فدخلت الروضة وسألت
اه ً
أمري ً
الالسالم) ْ
بعودتك.
بعودتك،
موالي أه
جييبنيعدت!؛
موالي لقد
وأر ّد ُد
في العدد الماضي ادى الى بتر النص
تلك املسائل ،فسمعت صوتا من القرب :أن ائت مسجد الكوفة ،وسل من القائم ،فانه إمام زمانك.

بعودت ْك
أه ًال
ِ

39

