مهرجان نسيم كربالء السنوي
ينتظره الباكستانيون بشغف

كلمة التحرير

االنتماء عقال وعمال

االنتامء اىل العقيدة هو العمل هبا واالنضواء حتت أي مسمى هو االمتثال ملا يطلبه هذا املسمى  ،ولالسف الشديد عندما نرى من
ينتمي اىل حزب معني ّ
يسخر كل ما لديه من طاقات معنوية وبدنية نرصة هلذا احلزب ليطمع بام يغدق عليه اصحابه  ،بينام اهلل عز
وجل يطلب منا فعل اخلري لنا وللناس لنحصل عىل ما العني رأت وال أذن سمعت  ،ولالسف الشديد هو التعميم يف النقد
اكثر من املدح والن هذه الظاهرة متفشية فعىل من ينتمي اىل أي معتقد ساموي ان حيذر يف ترصفاته من ما ييسء ملعتقده  ،وعدة
خصال مطلوبة منا نحن اتباعَ اهل البيت عليهم السالم فسالمة إتباعنا الهل البيت عليهم السالم يعني االلتزام بوصاياهم
أي العمل هبا يف مفردات حياتنا واهم ما فيها كام جاء يف وصية اإلمام الصادق عليه السالم البن جندب قائال ( ليس من
شيعتنا من يظلم الناس ،)....الحظوا دقة العبارة ظلم والناس أي االنسان ّ
بغض النظر عن معتقده او قوميته  ،والظلم
ليس فقط سلب احلق بل التجاوز عىل احلق ايضا  ،الغيبة والنميمة وهدر املال العام وعدم االلتزام بالدوام وغريها تعترب
من الظلم الهنا تؤدي اىل فائدة الظامل وبخس املظلوم باسلوب باطل ،وما احوجنا اىل جتسيد هذه املفاهيم الرائعة التي
اكدت عليها الكتب الساموية واحاديث املعصومني (عليهم السالم) من اجل خلق جمتمع واع متفهم قادر عىل جتاوز
امللامت ويصون عقائده ويدفع عنه الشبهات.

سورة النور
نك ُح��وا أْ َ
الص حِ ِ
َو َأ ِ
ني ِم ْن ِع َب ِ
ال َيا َمى ِم ُ
ال َ
اد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن َي ُكو ُنوا
نك ْم َو َّ
الل ِمن َف ْض ِل ِه َو هَّ ُ
ُف َق َراء ُيغْ نِ ِه ُم هَّ ُ
الل َو ِ
اس ٌع َع ِل ٌيم {النورَ }32/و ْل َي ْست َْع ِف ِ
ف
احا َح َّت��ى ُيغْ نِ َي ُه ْم هَّ ُ
ي��ن اَل جَ ِ
ين َي ْبت َُغ َ
يدُ َ
ون
الل ِمن َف ْض ِل ِ��ه َوا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ون نِ َك ً
وهم
يا َوآ ُت ُ
َ��اب مِمَّا َم َل َك ْت َأ ْي اَم ُن ُك ْم َف َكاتِ ُب ُ
ا ْل ِكت َ
��م إِ ْن َع ِل ْم ُت ْم ِفي ِه ْم َخ رْ ً
وه ْ
ال هَّ
ِّم��ن َّم ِ
اللِ ا َّل ِ��ذي آ َت ُاك ْم َو اَل ُت ْك ِر ُه��وا َف َت َياتِ ُك ْم َع ىَل ا ْلبِ َغ��اء إِ ْن َأ َر ْد َن
هه َّن َف��إِ َّن هَّ َ
ض حْ َ
��ر َ
الل ِمن َب ْع ِد
ال َي ِاة الدُّ ْن َي��ا َو َمن ُي ْك ِر ُّ
حَ َت ُّصنً��ا ِّلت َْبت َُغوا َع َ
إِ ْك َر ِ
ات ُّم َب ِّين ٍ
ور َّر ِح ٌي��م {النورَ }33/و َل َقدْ َأنزَ ْلنَا إِ َل ْي ُك ْم آ َي ٍ
َات
اه ِه َّن َغ ُف ٌ
ني {النور }34/هَّ ُ
ين َخ َل ْوا ِمن َق ْب ِل ُك ْم َو َم ْو ِع َظ ًة ِّل ْل ُم َّت ِق َ
الل
َو َم َث� اًًل� ِّم َن ا َّل ِذ َ
ات َو أْ َ
الس�َم�اَ َو ِ
ال ْر ِ
اح يِف
ض َم َث ُل ُنو ِر ِه َك ِمشْ َك ٍاة ِف َيها ِم ْص َب ٌ
اح مْال ِ ْص َب ُ
ُن ُ
ور َّ
اج ُة َك َأ هَّ َنا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي ُيو َقدُ ِمن َش َ��ج َر ٍة ُّم َب َار َك ٍة َز ْي ُتونِةٍ
ٍ
اج��ة ُّ
الز َج َ
ُز َج َ
اَّل رَ ْ
ُّور َع ىَل ُنو ٍر
ش ِق َّي ٍة َو اَل َغ ْربِ َّي ٍة َي َك ُاد َز ْي ُت َها ُي يِض ُء َو َل ْو مَ ْل مَ ْت َس ْس ُ��ه َن ٌار ن ٌ
َ
اس َو هَّ ُ
ض ُب هَّ ُ
هَ ْي ِدي هَّ ُ
الل أْال ْم َث َ
الل بِ ُك ِّل يَ ْ
ال لِل َّن ِ
الل لِنُو ِر ِه َمن َي َشاء َو َي رْ ِ
ش ٍء
وت َأ ِذ َن هَّ ُ
َع ِل ٌيم {النور }35/يِف ُب ُي ٍ
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح
الل َأن ُت ْر َف َع َو ُي ْذ َك َر ِف َيها ْ
َل ُه ِف َيها بِا ْل ُغدُ ِّو َو آْال َص ِ
ال {النور}36/

تفسيرالسورة
(  ) 32وانكح��وا األيامى منك��م هي مقلوب أيايم مج��ع أيم وهو العزب
ذك��را كان أم أنثى بك��را كان أم ثيبا والصاحلني م��ن عبادكم وإمائكم قيل
خص الصاحلني ألن إحصان دينهم أهم وقيل بل املراد الصاحلون للنكاح
إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله رد ملا عس��ى أن يمنع من النكاح واهلل
واس��ع ذو س��عة ال تنفد نعمه عليهم يبس��ط الرزق ويقدر ع�لى ما تقتضيه
حكمته  ) 33 ( .وليس��تعفف الذين ال جيدون نكاحا أس��بابه حتى يغنيهم
اهلل من فضله املش��هور يف تفسريها ليجتهدوا يف قمع الشهوة وطلب العفة
بالرياضة لتسكني شهوهتم  .والذين يبتغون الكتاب املكاتبة وهي أن يقول
الرج��ل ململوكه كتبت عىل نفيس عتق��ك إذا أديت كذا من املال مما ملكت
أيامنكم عبدا كان أو أمة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا  .وآتوهم من مال
اهلل الذي آتاكم أعطوهم مما كاتبتموهم به ش��يئا  .وال تكرهوا فتياتكم عىل
البغ��اء عىل الزن��ا إن أردن حتصنا تعففا رشط لإلك��راه فإنه ال يوجد بدونه
وإن جع��ل رشط��ا للنهي مل يلزمه من عدمه جواز اإلك��راه جلواز أن يكون
ارتفاع النهي بامتناع املنهي عنه لتبتغوا عرض احلياة الدنيا  .ومن يكرههن
ف��إن اهلل من بعد إكراههن غف��ور رحيم وقرئ من بعد إكراههن هلن غفور
رحي��م  ) 34 ( .ولقد أنزلنا إليكم آي��ات مبينات ومثال وقصة عجيبة من
الذين من أمثال الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقني خصهم هبا ألهنم
املنتفعون .

فدك ..مزرعة نخيل تضم أكثر من  70ألف فسيلة
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دماء االنتفاضة الشعبانية المباركة تثمر في انتصارات
الملبين لنداء المرجعية العليا»

(أنتم في عيوننا)..
ْ
بصدق
رسالة تترجمها
ٍ
ُ
شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى
تراث العلماء
احمد اآلشتياني

االقتصاد الريعي ونضوب النفط

هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر
حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي
املراسلون
حسني نرص -قاسم عبد اهلادي  -حسنني الزكروطي
التصميم  /عيل صالح املرشفاوي  -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف
حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
عباس الصباغ
التصوير
وحدة التصوير

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /5رجب االصب1439/هـ الموافق 2018/3/23م

آفة الغيبة!
م��ن االم���راض االخ�لاق��ي��ة واالف��ات
االجتامعية اخلطرية واملنترشة يف كثري من
املجتمعات االنسانية والتي هتدّ د االمن
االجتامعي للفرد واملجتمع و ُتسبب
الكثري من املشاكل واالضطراب لدى
توقي آثارها
املجتمع والتي يصعب ّ
تتبع واقتفاء عيوب
اخلطرية هي مسألة ّ
اآلخرين واخطائهم وذنوهبم ونرشها
بني أفراد املجتمع والتي يعبرّ عنها بـ
(الغيبة).
وقد اهتم االسالم هبذه اآلفة االجتامعية
وبينّ أسباهبا ودوافعها وكيفية معاجلتها
وأوضح آثارها االجتامعية عىل املجتمع
والنفسية عىل الفرد وكيف اهنا هتدّ د
االمن االجتامعي للجميع..
وق���د ت��ع� ّ�رض أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين (عليه
السالم) اىل ه��ذه املعصية الكبرية..
(وإِ َّن َم�اَ�
يقول االم��ام (عليه السالم) َ :
َي ْنب ِغي أِ َ
ُوع إِ َل ْي ِه ْم
ل ْهلِ ا ْل ِع ْص َم ِة َو مْالَ ْصن ِ
َ
السلاَ َم ِة َأ ْن َي ْرحمَ ُ وا َأ ْ َه��ل ُّ
الذ ُن ِ
وب
يِف َّ
َو مْالَ ْع ِص َي ِة َو َي ُك َ
ون ُّ
الش ْك ُر ُه َو ا ْل َغالِ َب
َع َل ْي ِه ْم َو حْ َ
�اج��زَ لهَ ُ � ْ�م َع ْن ُه ْم َف َك ْي َ
ال� ِ
ف
َ
بِا ْل َعائِ ِ
ي ُه بِ َب ْل َوا ُه
ب ا َّل ِذي َع َ
اب أ َخا ُه َو َع رَّ َ
ت هَّ
َأ َما َذ َك َر َم ْو ِض َع َس رْ ِ
اللِ َع َل ْي ِه ِم ْن ُذ ُنوبِ ِه
مِمَّا ُه َو َأ ْع َظ ُم ِم َن َّ
الذن ِ
ْب ا َّل ِذي َعا َب ُه بِ ِه
َو َك ْي َ
ف َي ُذ ُّم ُه بِ َذن ٍ
ْب َقدْ َر ِك َب ِم ْث َل ُه َفإِ ْن مَ ْل
َي ُك ْن َر ِك َب َذلِ َك َّ
الذن َْب بِ َع ْينِ ِه َف َقدْ َع ىَص
َ
هَّ َ
اللِ
الل ِف اَيم ِس َوا ُه مِمَّا ُه َو أ ْع َظ ُم ِم ْن ُه َوا ْي ُم هَّ
َلئِ ْن مَ ْل َي ُك ْن َع َصا ُه يِف ا ْل َكبِ ِ
ري َو َع َصا ُه يِف
َ
ري لجَ َ َرا َء ُت ُه َع ىَل َع ْي ِ
ب ال َّن ِ
الص ِغ ِ
اس أ ْكبرَ ُ ).
َّ
قبل ان نذكر تقسيم االمام امري املؤمنني
(عليه السالم) للناس اىل مخس طوائف
يف تعاملهم مع هذا املرض االخالقي..

ن��ع��رف ال��غ��ي��ب��ة ث��م ن��ب�ين االس��ب��اب
ّ
والدوافع والنتائج اخلطرية التي غفل
الكثري من افراد املجتمع عن تأثريها يف
الفرد ويف املجتمع ايض ًا..
يعرفها العلامء :اهنا ذكر املؤمن
الغيبة كام ّ
ً
بعيب يف غيبته مما يكون مستورا عن
االخرين سواء أكان بقصد االنتقاص
أم مل يكن بقصد االنتقاص وس��واء
أكان هذا العيب يف دينه ام يف دنياه ام
يف حسبه ام يف قوله ام يف سريته ام يف
فعله ..كل هذه االمور مما يوجد عيب ًا يف

الل إِ َّن هَّ َ
هَّ َ
يم ( – )12سورة
الل َت َّو ٌ
اب َر ِح ٌ
احلجرات.-
وورد عن رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) ( :إياكم والغيبة فإن الغيبة
أشد من الزنا ّ
إن الرجل يزين فيتوب
اهلل عليه وان صاحب الغيبة ال يغفر له
حتى يغفر له صاحبه).
ويف ح��دي��ث آخ��ر ( :أال ال تغتابوا
املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فمن تتبع
تتبع اهلل عورته ومن تتبع اهلل
عورة أخيه ّ
عورته يفضحه يف جوف بيته).

املؤمن االخر و ّيذكر مما يكون مستور ًا
عن الناس و ُّيذكر أمام االخرين بقصد
ان ينتقص وحيط من شأنه أم مل يكن
هبذا القصد فإن هذا االمر ُيعترب غيبة.
(وال
الحظوا التعبري القرآين عن الغيبة َ :
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْعض ًا َأيحُ ِ ُّب َأ َحدُ ُك ْم َأنْ
َيغْ ت ْ
َ
ل َم أ ِخ ِ
َي ْأ ُك َل حَ ْ
يه َم ْيت ًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوات َُّقوا

اآلثار اخلطرية للغيبة :
 -1اع��ت�بر االس��ل�ام ان رأس م��ال
االنسان االجتامعي هو سمعته وكرامته
الشخصية واعتباره االجتامعي لدى
اآلخ���ري���ن ..فالتعامل االجتامعي
معه املبني ع�لى االح�ت�رام والتقدير
وهيبته وكرامته وحفظ ماء وجهه بل

استقراره النفيس وتقديره املجتمعي من
تواصل اآلخرين معه واعطاء اعتباره
االجتامعي من تزوجيه او قبول املجتمع
لتزويج اوالده وبناته وحتى التعامل
االقتصادي معه من اجراء املعامالت
وغ�يره��ا مبني ع�لى حفظ شخصيته
االعتبارية ..
ِ
وغيبته ُت��س��ق��ط مكانته االجتامعية
وحتط من شأنه لدى اآلخرين وتقتل
شخصيته االعتبارية وتفقده مكانته
ومنزلته واحرتامه االجتامعي فيتأذى
نفسي ًا لذلك وهيجره املجتمع ويتقاطع
معه وي�ترك التعامل معه اقتصادي ًا
واجتامعي ًا ونفسي ًا مما يسبب له رضر ًا
نفسي ًا واجتامعي ًا واقتصادي ًا ..بل لعائلته
صعب معيشته وجتعلها يف
ايض ًا ..و َت ُ
وعرس..
ضنك ُ
ويعترب هذا هتديد لالمن االجتامعي كام
ان القتل والسلب والرسقة هتديد ألمن
اآلخرين..
 -2ان الغيبة ت��ؤدي اىل فقدان الثقة

بني الناس التي تعترب الرصيد األهم
ل��ت��ح��ري��ك امل��ج��ت��م��ع ن��ح��و ال��ت��ع��اون
واالجتامع عىل هم واحد وهو خدمة
ال��ن��اس وت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع ..وذك��ر
العيوب ي��ؤدي اىل فقد ثقة االف��راد
بعضهم ببعض ألن الثقة مبنية عىل
االعتقاد بالصفات احلسنة لالخرين
وكشف العيوب لالخرين معناه اعطاء

انطباع بصفات سيئة لالخرين مما يؤدي
اىل ضعف الثقة هبم ونتيجته ضعف
ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف ..وه��ذا هتديد
لالمن االجتامعي حيث يؤدي ذلك اىل
اهلجران والتقاطع..
 -3ان الغيبة تؤدي اىل سوء الظن ألن
ذكر بعض العيوب جيعل السامع يعتقد
بوجود عيوب اخرى فيستبدل حسن
الظن باالخرين اىل سوء الظن.
ان ال��غ��ي��ب��ة ت����ورث احل��ق��د
-4
والبغضاء بني املؤمنني والناس بعضهم
مع البعض اآلخ��ر ،فان كل انسان ال
يرىض ان تذكر عيوبه وبالتايل فان الغيبة
ستورث احلقد والكراهية عىل الشخص
املستغاب لدى الناس وكذلك لدى
املستغاب ضد الذي اغتابه حينام يعلم
ان فالن اغتابه..
من اسباب الغيبة ودوافعها هو (احلسد)
ف��ان الشخص ال��ذي ي��رى يف شخص
آخر مكانة علمية وذكاء وتفوق ًا علمي ًا
وال يتمكن ان يلحق به فيذكره بعيوبه
ليسقط مكانته االجتامعية او يرى تفوق ًا
منهي ًا او ان اهلل تعاىل اعطاه جاه ًا او
رزقه ماال ً او مكانة اجتامعية او كان
بارع ًا يف عمله كفوء ًا يف مهنته ..فيتتبع
عيوبه ليذكرها امام االخرين ويسقط
مكانته ل��دى االخ��ري��ن ..وه��و يعترب
نفسه انه مل يفعل شيئ ًا ألنه يذكر ما هو
موجود من عيوب لدى هذا الشخص
الذي فاقه عل ًام او مهنة او ماال ً او جاه ًا
ونحو ذلك..
ويسول له الشيطان ان يذكر عيوبه من
ِّ
باب حتذير اآلخرين وهو ال يعلم انه
وقع يف معصية كبرية وقد يدفعه احلسد
من شدته اىل االفرتاء عليه ونسبة امور
مل يفعلها او يقوم بتضخيم اخطائه
وزالته..
قسم االمام (عليه السالم) الناس
لقد ّ
يف هذه اخلطبة اىل مخس طوائف :
 -1االوىل التي شملتها عناية اهلل
سبحانه فلم تتلوث بالذنوب واملعايص
((وإِ َّن اَم َي ْن َب ِغي
فقال بشأن هذه الطائفة َ :
أِ َ
َ
ِ
ِ
ُوع إل ْيه ْم يِف
ل ْه��لِ ا ْل ِع ْص َم ِة َو مْالَ ْصن ِ
السلاَ َم ِة َأ ْن َي ْرحمَ ُ وا )..فأي نعمة أعظم
َّ

صدى الجمعة

من ان ّ
يتلطف اهلل تعاىل عىل انسان
ويصونه من ارتكاب املعايص ،فالبد
ان يقابل هذه النعمة العظيمة بالشكر
ال��ذي يناسبها يف عظمتها ب��أن حيفظ
لسانه م��ن اغتياب االخ��ري��ن وتتبع
واقتفاء عيوهبم.
-2الطائفة الثانية التي حتمل الذنوب
وتذم اآلخرين عىل مثلها فحب الذات
هل��م واع��ج��اهب��م بأنفسهم وغفلتهم
متنعهم م��ن ان ي��روا عيوهبم لكنهم
يكونون دقيقني يف متابعة ورؤية عيوب
االخ��ري��ن ،وق��ال ام�ير املؤمنني (عليه
السالم) فيها َ ( :ف َك ْي َ
ف بِا ْل َعائِ ِ
ب ا َّل ِذي
ي ُه بِ َب ْل َوا ُه) ،اشارة اىل ان
َع َ
اب َأ َخا ُه َو َع رَّ َ
االنسان املؤمن جيب ان يتحىل بقبسات
من صفات اهلل سبحانه ،ف��اهلل س ّتار
العيوب فينبغي عليه ان يسرت عيوب
اآلخرين..
-3الطائفة الثالثة التي ترتكب الذنوب
وت���ذم اآلخ��ري��ن ع�لى مثلها ،وم��ن
الطبيعي ان يكون االنسان أحرص عىل
نفسه من االخرين فكيف هلذا االنسان
هيم
بالتفكري يف عيوب اآلخرين دون ان ّ
باصالح نفسه وعيوبه.
 -4الطائفة الرابعة َ :من تذم اآلخرين
عىل ذنوب مل ترتكبها لكنها ارتكبت ما
أفظع منها وهو غافل عن هذه الذنوب
غري مكرتث هلا..
 -5الطائفة اخلامسة ر ّب�ما مل ترتكب
تلك الذنوب التي تذم االخرين عىل
ارتكاهبا ،حيث مل تصدر منها سوى
بعض الصغائر من الذنوب فقال (عليه
(وا ْي ُم هَّ
اللِ َلئِ ْن مَ ْل َي ُك ْن َع َصا ُه يِف
السالم)َ :
ِ
ري لجَ َ َرا َء ُت ُه َعلىَ
الصغ ِ
ا ْل َكبِ ِ
ري َو َع َصا ُه يِف َّ
َع ْي ِ
ب ال َّن ِ
اس َأ ْكبرَ ُ ).
وهكذا اغلق االمام (عليه السالم) مجيع
الطرق عىل اولئك الذين يقتفون عيوب
االخرين ويسلبهم أية ذريعة بعد ان
يذكرهم بكافة العواقب الوخيمة التي
ترتتب عىل شنائع اعامهلم ليبتعدوا عن
الغيبة ووس��اوس الشياطني ويطلعهم
عىل هوائهم وقبح أفعاهلم ليجسدها
أمام أنظارهم..

ُ
الشيخ الكربالئي يب ّين حقيقة التش ّيع وجوهره،
وصدق االنتماء واالنتساب ألهل البيت (عليهم السالم)
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
َ
ُ
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة
الجمعة في
خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 5رجب األصب1439 /
ُ
هـ الموافق 2018/3/23م تحدث سماحته قائال:

اهيا االخ��وة واالخ��وات نبينّ يف
اخلطبة الثانية امر ًا مه ًام وحيوي ًا ،ما
التشيع؟ ما هو جوهر
هي حقيقة
ّ
التشيع ال��ذي أراده أهل البيت
ّ
نجسد
عليهم ال��س�لام؟ كيف
ّ
صدق االنتامء واالنتساب ألهل
البيت عليهم السالم ؟
املتتبع لروايات اهل البيت عليهم
السالم نجد فيها اهتامم ًا واضح ًا
وك��ب�ير ًا لبيان حقيقة وجوهر
التشيع ،واالن��ت�ماء أله��ل البيت
عليهم السالم ،وقد ّنبه االئمة
عليهم السالم من اج��ل ايقاظ
اال ّمة ،وتنبيه البعض الذي وقع يف
توهم خاطئ ،والتصور املضنون
ّ
بعيدا عن حقيقة االنتامء ألهل
التوهم موجود لدى
البيت ،وهذا
ّ
الكثري ومنذ زمن االئمة (عليهم
السالم) ،ويف ازمنتنا هذه ويف بقية
االزمنة ،إن جمرد االعتقاد بمنزلة
ومرتبة ومقام اهل البيت (عليهم
السالم) وان جمرد حبهم وجمرد
االدع���اء باالنتساب واالن��ت�ماء
ال��ي��ه��م ،وجم���رد ال��ق��ي��ام ببعض
االعامل العبادية وبعض االمور
االخرى التي تعبرّ عن املشاركة
ل�لائ��م��ة (ع��ل��ي��ه��م ال���س�ل�ام) يف
مناسباهتم وافراحهم وأحزاهنم؛

إن ذل��ك يكفي لصدق االنتامء
وحقيقة االنتامء ألهل البيت.
هناك الكثري من االحاديث ّبينها
االئمة (عليهم السالم) ان هذا
األم���ر وه��م خ��اط��ئ ،ف�لاب��د ان
نرفع هذا الوهم ،والبد ان يكون
التصور احلقيقي الذي اراده
لدينا
ّ
اهل البيت (عليهم السالم) يف
بيان حقيقة االنتامء ألهل البيت،
نجسد صدق االدعاء؟
وكيف ّ
هل يكفي جمرد االدعاء باللسان
انني من شيعة وم��ن حمبي اهل
البيت ؟ هل يكفي جمرد اعالن
احلب؟ هل يكفي جمرد املشاركة
يف املناسبات التي ُتظهر الفرح
ألف��راح��ه��م ُ
واحل����زن ألح��زاهن��م
؟ هل يكفي جم��رد أداء الصالة
وال��ص��ي��ام وب��ع��ض ال��ع��ب��ادات؟
وهل يكفي جمرد الزيارات لالئمة
عليهم السالم؟ هل يكفي هذا
بأن نقول نحن من املنتسبني ح ّق ًا
واملنتمني صدق ًا ألهل البيت؟ أم
ان هناك أمرا أعمق وأبعد بكثري
من جمرد هذه األمور؟
لقد ذكر االئمة (عليهم السالم)
جم���م���وع���ة م����ن امل���واص���ف���ات
واملقومات لو اجتمعت حينئذ
س�يرت��ق��ي االن��س��ان اىل حقيقة

وج��وه��ر التشيع أله��ل البيت
(عليهم ال���س�ل�ام) ،واذا ات��ى
ببعضها وترك البعض اآلخر ،إما
لعدم معرفته او لغفلته او العتقاده
ان هذا البعض الذي يأيت به هو
األه���م ،والبعض اآلخ���ر ليس
بمهم فإنه ليس حقيقة من شيعة
اهل البيت (عليهم السالم).
اهيا االخوة واالخوات فليعرض
كل واحد منكم سريته وصفاته
وأعامله عىل هذا احلديث ،ولينظر
هل اجتمعت فيه هذه الصفات
حتى يمكن ان ي��دع��ي ان��ه من
شيعة اهل البيت؟ ومن اتباع اهل
البيت حق ًا؟ أم ان هذا جمرد ادعاء
باللسان وجم��رد ح��ب وعاطفة
بالقلب ال ترتقي اىل مستوى
االلتزام العميل ال��ذي اكد عليه
اهل البيت (عليهم السالم).
لقد أهتم االم���ام الباقر (عليه
ال��س�لام) وبقية االئمة (عليهم
ال���س�ل�ام) ،بتحديد م��ق� ّ�وم��ات
التشيع من
ومواصفات مفهوم
ّ
خ�لال ذك��ر ه��ذه املواصفات يف
رواي���ات كثرية نقلها اصحاب
االئمة (عليهم السالم) :
َع ْن َجابِ ٍر َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍر (عليه
الَ :ق َ
السالم) َق َ
ال ليِ َ :يا َجابِ ُر،

َأ َي ْكت َِفي َم ِن ا ْنت ََح َل ال َّت َش ُّي َع َأ ْن َي ُق َ
ول
ت؟ َف َو هَّ
بِ ُح ِّبنَا َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
اللَِ ،ما ِش َيع ُتنَا
إِ اَّل َم ِن ا َّت َقى هَّ َ
اع ُهَ ،و َما َكا ُنوا
الل َو َأ َط َ
ُي ْع َر ُف َ
ون َيا َجابِ ُر إِ اَّل بِال َّت َو ُ
اض ِع،
َوال َّت َخ ُّش ِعَ ،و أْ َ
ال َما َن ِةَ ،و َكث َْر ِة ِذ ْك ِر
�ص ِ
هَّ
اللَِ ،و َّال��ص ْ��و ِمَ ،وال� َّ
�لاةَ ،وا ْل�ِب�رِ ِّ
ري ِ
ان ِم َن
بِا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،وال َّت َع ُ
اه ِد لِ ْل ِج َ
ا ْل ُف َق َر ِاء َو َأ ْهلِ مْالَ ْس َكن َِةَ ،وا ْل َغا ِر ِمنيَ ،
َو َ
األ ْيتَا ِمَ ،و ِصدْ ِق حْ َ
ال ِد ِ
الو ِة
يثَ ،وتِ َ
ف َ
ا ْل ُق ْر ِ
آنَ ،و َك ِّ
األ ْل ُس ِن َع ِن ال َّن ِ
اس
إِال ِم ْن َخ رْ ٍ
يَ ،و َكا ُنوا ُأ َمنَا َء َع َشائِ ِر ِه ْم
يِف أْ َ
ال ْش َي ِ
اء .
ول هَّ
َق َ
ال َجابِ ٌرَ :ف ُق ْل ُت َيا ْب َن َر ُس ِ
اللِ،
الص َف ِة.
َما َن ْع ِر ُف ا ْل َي ْو َم َأ َحد ًا بهِ َ ِذ ِه ِّ
االمام الباقر (عليه السالم) يقول
توهم
التفتوا ل��دى الكثري منكم ّ
خاطئ وه��ذا التوهم اخلاطئ لو
بقي له آثار خطرية :
َ
له اثار عىل سرية ومنهج
-1
عمل شيعة اهل البيت الذي جيب
ان يتجسد عىل ارض ال��واق��ع يف
س�يرة ات��ب��اع وشيعة اه��ل البيت
عليهم السالم.
التوهم فإنه
بقي هذا
-2
ّ
لو َ
سينعكس سلب ًا عىل سمعة مذهب
اهل البيت (عليهم السالم).
جتسد
هناك جمموعة من املواصفات ّ
حقيقة االنتامء احلقيقي ألهل البيت
(عليهم السالم) من ناحية العبادة
واالخ�لاق والتكافل االجتامعي
والرمحة يف قلوب املؤمنني واالمانة
وص��دق احلديث وهكذا جمموعة
من االم��ور والنظم وجمموعة من
مناهج احلياة لو التزمتم هبا حينئذ
ستكونون من شيعة اه��ل البيت

(عليهم السالم).
انت تصيل وتصوم وتقيم املجالس
ولكن تغتب الناس ..لست انت يف
التشيع ،انت تصيل وتصوم
مقام
ّ
وتظهر الفرح يف افراح اهل البيت
وحتزن يف احزاهنم ،ولكن لديك
نميمة او لديك ك��ذب او اف�تراء
او شتم او س��ب او جمموعة من
االخ�ل�اق ال��ب��ذي��ئ��ة ..لست انت
التشيع ..ان��ت حم��ب او
يف مقام
ّ
ٍ
موال (نعم) ولكن لست يف مقام
التشيع..
ّ
الحظوا قول االمام (عليه السالم)
اللَِ ،ما ِش َيع ُتنَا إِ اَّل َم ِن ا َّت َقى هَّ َ
َ ( :ف َو هَّ
الل
اع ُهَ ،و َما َكا ُنوا ُي ْع َر ُف َ
ون َيا َجابِ ُر
َو َأ َط َ
اض ِعَ ،وال َّت َخ ُّش ِعَ ،و أْ َ
إِ اَّل بِال َّت َو ُ
ال َما َن ِة
)...
الحظوا يعني ان الشيعي احلقيقي
صارت صفة التواضع والتخشّ ع
واالمانة وباقي الصفات ..صفات
معروفا هبا وثابتة لديه وراسخة
عنده فهو تراه دائ ًام يف حال التواضع
ال انه يف بعض االيام متواضع ويف
ايام اخرى متكرب ..وهكذا يف بقية
الصفات من حفظ االمانة وصدق
احلديث.
االنبياء بأمجهم ُبعثوا م��ن اجل
االم��ان��ة وص��دق احلديث فيجب
حفظ االمانة حتى لو كان االنسان
باغي ًا او فاجر ًا او فاسقا هناك امانة
لدي احفظ هذه االمانة ..هذه
منه ّ
امانة املال.
وهناك امانة األرسار ففي املهنة او
العمل الذي اقوم به فيه ارسار فع َّ
يل
ان احفظ االرسار من االع��داء،

وم���ن االخ��ري��ن
ال�����ذي ي�ض�رون
هب�����ذا ال��ع��م��ل،
التوجه ان ُكشفت هلم هذه
وهذا
ّ
األرسار.
االنسان املؤمن عرضه وسمعته
لدي ع َّ
يل ان احفظها ..وهناك
امانة ّ
امانة املهنة والوظيفة املك ّلف هبا.
ورد ع��ن االم���ام ال��ص��ادق (عليه
السالم) ( :امتحنوا شيعتنا عند
مواقيت الصلوات كيف حمافظتهم
عليها ،وإىل أرسارنا كيف حفظهم
عدونا ،وإىل أمواهلم كيف
هلا عند ِّ
مواساهتم إلخواهنم فيها).
الشيعي ال��ص��ادق واحلقيقي هو
ال��ذي يعترب اخوانه رشك��اء له يف
م��ال��ه ،ف���اذا ك��ان��وا م��ن اصحاب
احلاجة خصوص ًا جريانه وأرحامه
وأص���دق���اءه؛ ب���ادر ه��و اىل رف��ع
حاجتهم وال يضطرهم اىل السؤال،
واراقة ماء وجههم حتى يطلبوا منه
شيئ ًا من ماله ..والشيعي الصادق
تشيعه هو الذي يقدِّ م اآلخرين
يف ّ
عىل نفسه..
تطهر لسانه،
الشيعي هو ال��ذي ّ
وارتقى بذكر اهلل تعاىل ،وطهره من
هذه اآلفات وهي آفات اللسان..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا لاللتزام
واالت����ع����اظ هب����ذه االح���ادي���ث
واالرتقاء هبذه الصفات انه سميع
جميب واحل��م��د هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

الجمعة
وحي
من
ِ
خطبة ُ
ِ

ُ
التشيع)
(حقيقة
ّ
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ال قيم َة حقيقية الدع��اء اإلنسان ..أي
إنسان ،وشهادته وقوله بحق نفسه يف
أمر من أمور احلياة املختلفة  ..ناهيك عن
ادعائه التشيع ،وهو أمر عظيم ليس من
السهل اجلزم به واستحقاقه ،ألنه يعني
االنتساب اىل أهل البيت ويعني االنتامء
هلم عليهم السالم ،وطبع ًا ال وزن لقول
دون اقرتان مثل هذا القول وهذا االدعاء
بأخالق وترصفات وسلوكيات جتسده
عىل أرض الواقع ،بمعنى إنه يتم النظر
اىل سلوك اإلنسان ،واىل صدقه مع نفسه
 ..ال اىل جمرد قوله بحق نفسه ،فكم من
متوهم بأنه صادق يف انتامئه  -بحسن
نية طبع ًا -وه��و ال ي��دري وال يعلم
وال يدرك بأنه يوهم نفسه هبذا القول
باالنتامء أو ً
ال ،قبل أن يوهم اآلخرين،
وطبع ًا هنا درجات التوهم متفاوتة جد ًا
وبمسافات شاسعة ،ناهيك عن غفلة
وع��دم تقدير مثل ه��ذا املدعي حلجم
وحقيقة ما يدعيه.
فكم منا شيعة حقيقيون؟
وكم منهم جمرد باالسم هم هكذا؟!
فالشيعي احلقيقي هو الذي ينتسب يف
قوله ويف فعله ويف ترصفاته ويف أخالقه
ويف عباداته وسلوكياته  ..بل ويف كل
وجوده اىل أهل البيت عليهم السالم.
فعن اإلم��ام ال��ص��ادق (عليه السالم)
قال « :معارش الشيعة كونوا لنا زينا ،وال
تكونوا علينا شينا».
نعم ،ليس سه ً
ال أن يكون قول اإلنسان
بلسانه مدعوم ًا بشكل كامل بترصفاته،

وليس سهال أيض ًا االلتزام بقضية ما،
بكل تفاصيلها ب��ص��ورة تامة خاصة
مسألة التشيع؛ أي من يقول عن نفسه
شيعي ًا  ..عليه أن تكون بحقيقة الترصف
الصائب والفعل الصادق ..النابع أساس ًا
من ايامن مثل هذا الشخص ذاته بسلوكه
القويم ،وترصفاته الصائبة التي تعكس
حقيقة التشيع وصدق انتامئه ،وأعني هنا
عكس منهج أهل البيت عليهم السالم
بسلوكياته وليس باألقوال أو االدعاء
فقط.
(ادعاء)
وأعني هنا باالدعاء هو القول باللسان:
( أنا شيعي) دون اقرتانه مثل هذا القول
بفعل ي��دل ع�لى ه��ذا أو يشري اليه أو
جيسده بشكل كامل ،فكثريا ما نصادف
م��ن بعض ال��ن��اس مثل ه��ذا االدع���اء
باألمور اإلجيابية للنفس وهي ليست
فيها ،أو النفي عنها بعض الصفات أو
األفعال السلبية وهي فيها ،لكن املشكلة
يف مثل اإلنسان املدعي ،إنه ال يستطيع
أن يراها ،لذلك املؤمن يكون مرآة أخيه
املؤمن.
ن��ع��م ،طبيعة نفس اإلن��س��ان ال ترى
الترصفات السلبية والصفات الذميمة
فيها  ..بل لعل اهلوى ( هوى النفس)
يز ّين هلا مثل ه��ذه األم��ور والصفات
أحيان ًا ،ويعكسها هلا بصورة مغايرة
عن حقيقتها ،فام أسهل القول باللسان،
وبذات الوقت ما أصعب التجسيد هلذا
االدع��اء عملي ًا ،ألن املدعي بأمر ما،

بقلم :طالب عباس الظاهر

يصدق نفسه فقط ،لكن الناس ال ترى
ما ي��راه من نفسه ،كونه يقول بلسانه
فقط؛ أي جمرد (لقلقة لسان) دون فعل
جيسد حقيقة ه��ذا االدع���اء ويعكسه
عملي ًا ،وهذا التجسيد طبع ًا هو األهم
وليس جمرد قول ال قيمة له أو حتى جمرد
ظن بالنفس بانه من الصادقني يف تشيعه.
وقد قال اإلم��ام الصادق عليه السالم
أيضا ( :كونوا دعاة لنا بغري ألسنتكم (
(انتامء)
احلب ألهل البيت عليهم السالم وحده
ال يكفي طبع ًا لريشح هذا اإلنسان اىل
استحقاق صفة وهوية (شيعي) كون
االنتامء اىل مذهب التشيع يمثل انتام ًء
جلوهر ناصع بأطهر صورة ،والشيعي
جيب أن يعكس صدق انتامئه ملنهج أهل
البيت عليهم ال��س�لام ..بفعله وقوله
وأخالقه وسلوكه وعبادته وغريها من
امور كثرية؛ وليس جمرد إنه حيب أهل
البيت عليهم السالم.
الريب ،فإن جوهر التشيع الذي يتمثل
باالنتساب واالنتامء ألهل البيت هو
ذات��ه جوهر املؤمن األصيل ،وه��و ال
يأيت ملن يطلبه بحسن نيته أو بعاطفة
حبه ومواالته هلم عليهم السالم ،أو
جمرد اداء صالته وزياراته ،ألن التشيع
حيتاج اىل عمل واىل سعي مضني من
أجل استحقاقه؛ إذن فالشيعي يف عبادته
ومعامالته ينبغي أن يكون مصداق ًا لكل
قيم اخلري والصالح التي جاء هبا األنبياء
والرسل ،ونزلت هبا رساالت السامء.

لماذا ال تط ّبق العقوبات
الشرعية االسالمية اليوم ؟
ان عدم تطبيق احل��دود يف البلدان
االسالمية بصورة عامة يرجع إىل
فقدان عنرصين رئيسيني:
 -1وجود احلاكم الرشعي مبسوط
اليد يف االحكام واملنازعات وإقامة
احلدود والتعزيرات.
 -2ال�تراف��ع إل��ي��ه م��ن قبل املدعي
واملدعى عليه ،أو تقديم شكوى من
املعتدى عليه لينتصف له من املعتدي.
ففي حال عدم كون احلاكم الرشعي
مبسوط اليد بحيث يستطيع أن يقيم
حكم اهلل عز وجل يف القضية املتنازع
فيها ،وأيضا يف حال عدم ترافع طريف
الدعوى أمام احلاكم أو عدم تقديم
الشكوى من قبل املعتدى عليه ،فال
يمكن أن يعرتض امل��ع�ترض بعدم
تطبيق احلدود املذكورة يف الترشيعات
اإلهلية.
وام��ا كيفية ونوعية العقوبات التي
كانت عليه ايام اخلالفة االسالمية عام

استجد اليوم من عقوبات مستحدثة
فهذا له موضوع بحثي من قبل فقهائنا
اصحاب االختصاص بحيث يمكن
حتقيق العدالة ملن يستحق العقوبة
التي قد تستحدث
سؤال اخ��ر :جربيل املالك وحسب
األحاديث واملرويات اإلسالمية له
 600جناح ما تفسري ذلك؟
األجنحة امل��ذك��ورة لبعض املالئكة
ربام تكون كناية عن درجات القرب
واملنزلة من اهلل تبارك وتعاىل ،وليست
هي أجنحة كأجنحة الطري ،والتعبري
باألجنحة يناسب االرتفاع فكلام زاد
عددها ازدادت ق��درة صاحبها عىل
العلو املعنوي أكثر.
س��ؤال اخ��ر  :ان الشهب والنيازك
ظ��اه��رة طبيعية كونية منذ ماليني
السنني فام تفسريكم هلا عىل اهنا سالح
رب��اين يطلق عىل اجل��ان؟ كام جاء يف
القرآن  (...وأنا كنا نقعد منها مقاعد

املصدر /مركز االبحاث العقائدية

للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا
رصدا؟
 -1ال دالل����ة ع�لى ك���ون الشهب
املذكورة يف القرآن باعتبارها رجوما
للشيطان هي هذه الشهب والنيازك
املألوفة لدينا ،فلعلها شهب خاصة
جمعولة فقط لرجم من يسرتق السمع
من اجلن والشياطني.
 -2إن��ه ع�لى ف��رض ك��ون الشهب
الرامجة للشياطني هي من جنس هذه
الشهب املرئية فام اإلشكال يف ذلك،
مع أن االس��ب��اب الطبيعية مقهورة
حت��ت االس��ب��اب اإلهل��ي��ة ،وأم��ا كون
الشهب تتساقط باملاليني فهل يعقل
أن يكون ذل��ك التساقط هو ألجل
رجم الشياطني...؟ فليس إشكاال
بعد معرفة أن عدد اجلن والشياطني يف
االرض ال حرص له ،فماليني الشهب
ليست كثرية مقارنة بالعدد الفعيل
للجن والشياطني.
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اخبار
ومتابعات

• فرق هندسة الحشد الشعبي تؤهل جسر الزركة بين طوزخورماتو
وتكريت وتفتحه أمام العجالت..
• وزارة النقل تبرم مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي النضمام العراق الى
اتفاقية الرياض الخاصة بمد خطوط السكك الحديد بين البلدين...

افواج الحشد الشعبي والقوات األمنية تطلق عملية واسعة
لتع ّقب االرهابيين في تالل حمرين

10

اطلقت اف��واج احلشد الشعبي والقوات األمنية  ،عملية
واسعة من ثالثة حماور لتعقب تنظيم (داعش) االرهايب يف
تالل محرين بدياىل.
أعلن ذلك اعالم هيئة احلشد الشعبي ،مضيف ًا ان اللواء 110
باحلشد الشعبي بتنظيف املنطقة من املتفجرات التي خ ّلفها
التنظيم االجرامي.
فيام اوضح الفريق الركن مزهر العزاوي قائد عمليات دياىل:
ان القوات املشرتكة مدعومة بطريان اجليش انطلقت من
ثالثة حماور رئيسية لتنفيذ العملية يف محرين (65كم شامل
رشق بعقوبة) ،منوها اىل ان العملية جتري وفق معلومات
استخبارية لتع ّقب خاليا (داعش) وإهناء اي وجود هلا.

جامعة وارث االنبياء تقيم ندوة علمية عن الهوية الوطنية
اقامت جامعة وارث االنبياء التابعة اىل األمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة ندوة علمية حتت عنوان اسباب فقدان اهلوية الوطنية.
وقال الدكتور (عدنان هاشم الرشويف) عميد كلية القانون يف اجلامعة:
الوطنية وترسيخ املواطنة
ان اهلدف من الندوة كيفية احلفاظ عىل اهلوية
ّ
واالنتامء للوطن عىل كافة االصعدة وتوجيه وتشجيع الطلبة عىل كتابة
البحوث حول هذا املوضوع ،موضحا ان الغرض من الندوات هو
خروج الطالب بحصيلة معرفية تضاف اىل املواد املنهجية ،الن البحوث
هلا اثر فاعل يف بناء شخصية الطالب بصورة خاصة يف املرحلة االوىل
للدراسة .

90

ألف زائر ايراني زار العتبات المقدسة في العراق بمناسبة عيد نوروز .بحسب
رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران حميد محمدي..

35

دولة قرر العراق حظر استيراد الدواجن والبيض والطيور بأنواعها
منها لتفادي انتشار مرض إنفلونزا الطيور..

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تقيم مؤتمر (العلماء والمذاهب االسالمية) لنبذ
العنف والتطرف ونشر السلم والسالم والتعايش السلمي في باكستان...
• هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن دخول  142ألف وافد عربي وأجنبي إلى العراق لزيارة العتبات
المقدسة بمناسبة أعياد نوروز عبر مطاري (البصرة –النجف األشرف)...

مجموعة كربالء الفضائية تستعد إلطالق مهرجان
النهج السينمائي الدولي بنسخته الرابعة

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

•القس الدكتور (سورومي سوربج) رئيس جامعة بوزمان بيتر الهنكارية:
ان اهل البيت (عليهم السالم) أوصوا باالهتمام بكافة الديانات على االرض ومنها
المسيحية ،وزيارتي لمرقد االمام الحسين بهدف التقارب بين االديان على اعتبار
ان العتبة الحسينية المقدسة كانت سباقة في هذا المجال.

تستعد جمموعة كربالء الفضائية التابعة لالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن
اطالق فعاليات مهرجاهنا السينامئي الدويل لألفالم القصرية الرابع يف االول من
نيسان القادم ،أعلنت ذلك (حسنني اهلاين) مدير املهرجان،مضيفا ان التحضريات
ال تزال قائمة إلقامة املهرجان الدويل بنسخة الرابعة إذ استقبلنا ( )3150فلام من
( )117دولة ،إذ عملت جلان الفحص الفكري والرشعي عىل تشذيب مجيع
األفالم املشاركة واختيار ( )490فلام وفق ضوابط املهرجان.موضحا تم تشكيل
جلنة فرز فني متخصصة من مخسة أساتذة سينامئيني من داخل العراق ما بني ناقد
وخمرج ومنتج وكاتب ،اختاروا ( )136فلام ما بني الروائي واألنميشن والوثائقي
لـ ( )27دولة التي ستتنافس عىل حصد جوائز املهرجان هلذا العام.
يذكر ان مهرجان النهج سينامئي الدويل تأسس يف العام  2014اطلقت دورته
األوىل جمموعة قنوات كربالء الفضائية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف
 ٢٠١٥/٣/٢٥يف مدينة كربالء املقدسة.

11
•(فقير محمد نقيب الرحماني) زعيم الطائفة النقشبندية في باكستان:
اتمنى زيارة المراقد المقدسة ألهل البيت (عليهم السالم) ولكن الظروف لم
تسمح بذلك سابقًا ،أما اليوم فأنا سعيد بتقديم الدعوة لي من قبل العتبة
الحسينية المقدسة وسألبي الدعوة بأقرب فرصة ممكنة.

• الخبير النفطي (حمزة الجواهري) :
ان العراق يتجه نحو ثورة نفطية تنعش اقتصاده وتوفر له الكثير من االموال
وتوقف استيراد المشتقات النفطية وقد يتحول الى بلد مصدر للمشتقات.

العتبة الحسينية المقدسة تسعى لديمومة التعايش السلمي

تواصل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة دعمها الدائم لسري برنامج املصاحلة الوطنية وديمومة التعايش السلمي يف العراق ،هذا
ما اكدت ممثلية املصاحلة الوطنية يف مدينة كربالء املقدسة اثناء زيارهتا اىل العتبة املقدسة .وقال مدير املمثلية( عامد حممد حسني) ان
العتبة احلسينية سامهت مع املمثلية يف اعادة املهجرين والنازحني اىل سكناهم بعد تطهريها من الزمر االرهابية ،اضافة اىل ارساهلا قوافل
من املواد الغذائية واللوجستية للمناطق املحررة من( داعش).

28

سيارة دفع رباعي بترول موديل  ٢٠١٨هدية اليابان لشرطة العراق
الستخدامها في المناطق المحررة.

5

مليارات و 762مليونا و  174الف دوالر الصادرات النفطية لوزارة النفط خالل
شهر شباط الماضي..بحسب احصائية شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)...

المكروهات في الصالة
كرة القدم وشخصيات معروفة ؟
الجواب :يجوز على كراهة .
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السؤال :ما هي المكروهات في الصالة ؟
ال��ج��واب :يكره في الصالة االلتفات بالوجه قليال وبالعين
والعبث باليد  ،واللحية وال��رأس  ،واألصابع  ،والقرآن بين
السورتين في الفريضة ـ إال فيما استثني وق��د تقدّ م في
المسألة  ٦٠٥ـ  ،ونفخ موضع السجود  ،والبصاق  ،وفرقعة
األصابع  ،والتمطي والتثاؤب  ،ومدافعة البول والغائط والريح
 ،والتكاسل والتناعس والتثاقل  ،واالمتخاط  ،ووصل إحدى
القدمين باألخرى بال فصل بينهما  ،وتشبيك األصابع  ،ولبس
الخف  ،أو الجورب الضيق  ،وحديث النفس  ،والنظر إلى نقش
الخاتم والمصحف والكتاب  ،ووضع اليد على الورك متعمدًا ،
وغير ذلك مما ذكر في المفصالت .
السؤال  :ما هي االمور التي يكره للمص ّلي االتيان بها ؟
الجواب  :بعض االمور التي يكره للمصلي االتيان بها :
 -١االلتفات بالوجه قلي ًال ،بل وبالعينين وبالقلب.
 -٢العبث باللحية أو بغيرها ،كاليد ونحوها.
 -٣السكوت أثناء ق��راءة الحمد  ،أو السورة أو الذكر ألجل
سماع كالم متك ّلم .
 -٤االتيان بما يوجب سلب الخضوع والخشوع المطلوب في
الصالة .
السؤال  :ما حكم تغميض العينين اثناء اداء الصلوات
اليومية ؟
الجواب  :يجوز على كراهة .
السؤال  :هل تجوز الصالة في حجرة مليئة بالصور الموجودة
على الحائط وهذه الصور تحتوي على مشاهير مثل العبي

السؤال  :ما حكم الصالة في منزل فيه حيوان محنط كالثعلب
؟
الجواب  :ال مانع منه  ,و لكن تكره الصالة في بيت فيه تمثال
و إن لم يكن امام القبلة .
السؤال  :هل تكره الصالة على فرش عليه صورة ذي الروح ؟
الجواب  :إذا كانت الصورة تحت قدمي المصلي أو غطيت بشيء
أو كانت ناقصة فال كراهة في الصالة على الفرش وإال فالمستفاد
من بعض النصوص كراهتها .
السؤال  :ماحكم الصالة اذا كنت مختصرة ولم أدخل الحمام
لقضاء الحاجة ؟
الجواب  :مكروه .

سؤال العدد
ما حكم الصالة أمام المرايا والزجاج والنظر اليها ؟
جواب العدد السابق

ما حكم اكل لحم طيور النعام ؟

الجواب  :يجوز .

فقه وعقائد

تعريفات من مقدمات االصول
االنسان يميزه عقله والعقل احب يشء خلقه اهلل عز وجل وبه
تعرف علمية وذكاء االنسان

فقل  :هو توقف النفس فيام عريت من اعتقاده عىل ما هو به ،
وعىل غري ما هو به .

فإن قال  :ما العقل ؟
فقل  :العقل معنى يتميز به من معرفة املستنبطات  ،ويسمى
عقال  ،ألنه يعقل عن املقبحات .

فإن قال  :ما اليقين ؟ .
فقل  :هو قطع النفس عىل ما تبينته ووضح هلا .

فإن قال  :ما العلم ؟ .
فقل  :هو االعتقاد لليشء عىل ما هو به  ،مع سكون النفس
املعتقد هبا
فإن قال  :ما هو سكون النفس الذي أشرت إليه ؟ .
فقل  :هو معنى حيصل للقدرة عىل نفي الشبه له يف ضد
االعتقاد ،حلصوله من جهة النظر واحلجة .
فإن قال  :ما الجهل ؟ .
فقل  :هو االعتقاد لليشء عىل غري ما هو به .
فإن قال  :ما المعرفة ؟ .
فقل  :هي التفقه .
فإن قال  :فيجب عىل هذا األصل  :أن يكون كل عامل عارفا،
معتقدا .
فقل  :ال جيب ذلك  ،ألنه ليس حد العامل أن يكون له علم ،وقد
يكون عامل مستغنيا عن معنى يعلم به .
فإن قال  :ما الشك ؟ .

فإن قال  :ما الحق ؟ .
فقل  :ما عضد معتقده الربهان .
فإن قال  :ما الباطل ؟ .
فقل  :ما خذل معتقده البيان .
فإن قال  :ما الصحيح ؟ .
فقل  :هو احلق عينا .
فإن قال  :ما الفاسد ؟ .
فقل  :هو الباطل عينا .
فإن قال  :ما الصدق ؟ .
فقل  :هو اخلرب باليشء عىل ما هو به .
فإن قال  :ما الكذب ؟ .
فقل  :هو اخلرب عن اليشء عىل خالف ما هو به .
النكت يف مقدمات االصول  /الشيخ املفيد
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مهرجان نسيم كربالء السنوي..

ينتظره الباكستانيون بشغف
اعداد :حسين النعمة – حسنين الزكروطي
تصوير :احمد القريشي
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ْ
نجحت األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة بإيصال الفكر اإلسالمي المحمدي األصيل عبر
ً
أنش���طتها الثقافية التي تقيمها داخل العراق وخارجهُ ،
حيث ُ
مس���ؤولة عن التعريف
تجد نفس���ها
بهذا الفكر اإلنساني العظيم ،عبر التواصل مع المحبين والموالين في جميع أنحاء العالم.
التضحيات العظيمة ال��ت��ي قدمها
الرسول األعظم حممد (صىل اهلل عليه
وآله) وأئمة أهل البيت (عليهم السالم)
كانت هتدف مجيعها لصناعة اإلنسان،
فضال عن اهتامم القرآن الكريم هبذا
األمر ،وإرصار العتبة احلسينية املقدسة
عىل إقامة املهرجانات التي حتيي تراث
أهل البيت (عليهم السالم) ال تقل أمهية
عن إقامة املشاريع العمرانية ،بل تفوقها،
فإقامة املشاريع العمرانية الكبرية هتدف
لكن أحياء تراث
إىل خدمة اإلنسان؛ ّ
أه��ل البيت (عليهم ال��س�لام) اهلدف
منه صناعة اإلنسان ،والعتبة احلسينية
مازجت بني األمرين» ..هذه املفردات
ّ
تفضل هبا املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة يف حديث له عن امهية املشاريع
الثقافية التي تنظمها العتبة املقدسة حمليا
ودوليا..
ومن هذه املشاريع املهرجانات الدولية

ال��دوري��ة التي باتت حتاكي ثقافات
الشعوب ومدت اطناهبا يف مساحات
كبرية منها ،ومهرجان «نسيم كربالء»
يف دورته اخلامسة يف عاصمة باكستان
«اسالم آباد» شاهد عىل ما تقدّ م..
ويف ح��دي��ث آخ���ر ل��س�ماح��ة الشيخ
الكربالئي قال فيه ان «العتبة املقدسة

تسعى من خالل إقامة املهرجانات إىل
إحياء الكنوز العظيمة ألئمة أهل البيت
(عليهم السالم) فمن الرضوري اطالع
العامل وأص��ح��اب الديانات األخ��رى
واستقطاب وسائل اإلع�لام األجنبية
وال��ك��ت��اب األج��ان��ب واملسترشقني
لالطالع عىل عظمة اإلسالم الذي خلده

الشيخ محسن نجفي :مهرجان نسيم كربالء الثقافي الذي تقوم
عام ه���و اليد الداعمة
به العتبتان الحس���ينية والعباس���ية كل ٍ
والرسالة الواضحة التي نسعى الى نشرها بين الشعوب..

اه��ل البيت (عليهم ال��س�لام) وتغيري
الصورة املشوهة وغري الناصعة التي
رسمتها اجلامعات التكفريية وجماميع
داعش اإلرهابية عن اإلسالم»..
حشود غفرية يف العاصمة «اسالم اباد»
ٌ
حترض مراسيم رفع راية قبة مرقد االمام
احلسني (عليه السالم).
وشهدت مدينة «اس�لام اب��اد» يف دولة
باكستان عرص ي��وم اخلميس امل��ايض،
وامل���واف���ق  2018/3/15افتتاح
مهرجان نسيم كربالء الثقايف بدورته
اخلامسة ،بمشاركة السفري العراقي
يف العاصمة الباكستانية الدكتور عيل
ياسني ،وشخصيات دينية واسالمية،
حيث ب��دئ املهرجان برفع راي��ة قبة
االمام احلسني واخيه العباس (عليهام
السالم) وسط حشود غفرية من حمبي
اه��ل البيت (عليهم ال��س�لام) الذين
عربوا عن عشقهم واشتياقهم وهلفتهم
لزيارة العرتة الطاهرة يف العراق..
ويف كلمة حيا خالهلا «الشيخ حمسن
نجفي» وكيل املرجعية يف اس�لام اباد
االنتصارات التي حققها احلشد الشعبي
واجل��ي��ش وال��ق��وات االمنية العراقية

15

ضد اعداء االنسانية والسالم ،مؤكدا
بان االنتصار ال��ذي حققه العراقيون
الغيارى يمثل انتصارا لكل الشعوب
االسالمية واالنسانية ورسالة شديدة
اللهجة اىل اجلهات الداعمة للعصابات
االجرامية ،واصفا الشعب العراقي
شعب رائدٌ باالنتصارات ومستمدٌ
بانه
ٌ
لقوته م��ن اه��ل بيت النبوة (عليهم
َ
حتدث «نجفي» يف كلمته
السالم) ،وقد
يمر هبا حمبو
االفتتاحية عن «املعاناة التي ُّ

اه��ل البيت يف باكستان» موضحا ان
«الشيع َة الباكستانيني يعيشون يف حميط
ال يمتلكون فيه غري احلسينيات وبعض
املراكز الثقافية لتطوير ثقافتهم» ،معتربا
ان «مهرجان نسيم كربالء الثقايف الذي
تقوم به العتبتان احلسينية والعباسية كل
عا ٍم هو اليد الداعمة والرسالة الواضحة
التي نسعى اىل نرشها بني الشعوب.
من جانبه قال الشيخ منجد الكعبي ممثل
العتبة احلسينية املقدسة يف كلمة له ان
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«مهرجان
نسيم كربالء جاء
م��ن اج���ل اي��ص��ال رس��ال��ة اىل
العامل امجع توضح من خالهلا املبادئ
االسالمية واالنسانية التي جاء هبا نبينا
الكريم (عليه افضل الصالة والسالم)
بعكس م��ا ت��ت��داول��ه بعض الوسائل
املغرضة واملعادية للسالم وكذلك املحبة
له ،واصفا مدينة كربالء املقدسة باهنا
ليست لفئة دون اخرى بل اهنا لكافة بني
البرش ،وان هذه البقعة الطاهرة التزال
تعطي دروس��ا يف الشجاعة والتضحية
ك��ان اخ��ره��ا اط�ل�اق ف��ت��وى املرجعية
والتلبية هلا يف ال��دف��اع عن مقدساتنا
واعراضنا يف خطوة اذهلت العامل».
من وحي «نسيم كربالء» ..
فعالة حلوزة الكوثر النسوية
مسامهة ّ
تعدُّ ح��وزة جامعة الكوثر النسوية يف
العاصمة الباكستانية «اس�ل�ام اب��اد»
وامل��ش��ارك��ة يف اجل��ن��اح اخل��اص باملرأة

وال��ط��ف��ول��ة اح���دى
املؤسسات االكاديمية املهمة واحلارضة
يف مهرجان نسيم كربالء الثقايف السنوي
الذي تقيمه العتبة احلسينية بالتعاون مع
جامعة الكوثر والعتبات املقدسة.
وقالت «زكية بتول نجفي» مدير احلوزة
« :ان املشاركة والتعاون مع العتبة
احلسينية املقدسة هو وسام رشف تتزين
ب��ه جامعة الكوثر ويسعدنا حضور
وفد العتبة احلسينية املقدسة يف دولتهم
الثانية» ،معربة عن «االستفادة الكبرية
التي حصلت عليها اجلامعة يف هذا
املهرجان بنسخته اخلامسة من خالل
زيادة اقبال النساء واالطفال من اجل
تع ّلم علوم اهل البيت (عليهم السالم)
والتأثر هبم».
مؤكدة :بان «مسامهة جامعة الكوثر
يف جناح امل��رأة والطفولة كانت فعالة
ومؤثرة من خالل عدد من املعروضات
التي جسدت حياة اهل البيت(عليهم
ال��س�لام) ،ونقلت ص��ور ًا واقعية عن

مر ا قد هم
وعلومهم وآثارهم النفيسة».
ت���واف���د ب��اك��س��ت��اين ك��ب�ير لفعاليات
امل��ه��رج��ان ..وجناح ل��واء عيل االكرب
يالقي االستحسان
شهدت العاصمة الباكستانية «اسالم
اباد» توافد آالف الباكستانيني حلضور
فعاليات مهرجان نسيم كربالء الثقايف،
ضم شخصيات دينية واكاديمية
والذي َّ
متنوعة من كافة االدي��ان والطوائف،
هبدف االطالع عىل االجنحة والفعاليات
التي جت��ري يف املهرجان ال��ذي هيدف
بالدرجة االساس اىل توطيد التواصل
العلمي واملعريف بني البلدين اضافة اىل
ترسيخ املبادئ االسالمية التي جاء هبا
رسولنا الكريم واملتمثلة يف زرع روح
املحبة والسالم يف مجيع بقاع العامل.
فيام القى جناح لواء عيل االكرب (عليه
ال��س�لام) اس��ت��ح��س��ان احل��ارضي��ن يف
املهرجان ،واكد ذلك السيد مسلم عباس
صكبان رئيس الوفد ملجلة «االحرار» يف
قوله :ان «جناح لواء عيل االكرب (عليه
السالم) التابع للعتبة احلسينية املقدسة
ق��د الق��ى اق��ب��اال مج��اه�يري��ا واس��ع��ا يف
معرض نسيم كربالء اخلامس يف «اسالم
اباد» حيث غطى اجلناح بطوالت هذا
اللواء القتايل ال��ذي تشكل بعد فتوى
السيد السيستاين (دام ظله ال��وارف)،
مضيفا :ان الباكستانيني اطلعوا عىل
بطوالت هذا اللواء وتضحياته امام
اعداء االنسانية والسالم كام تم عرض
بعض املقتنيات اخلاصة باللواء ،وقد قام
الزائرون بقراءة سورة الفاحتة عىل ارواح
شهداء العراق».
وقد اثبت املهرجان انه ال خيتص بفئة

نعيمي :يعتبر المهرجان الترجمة الواقعية لمقولة
السيد السيستاني العظيمة «السنة انفسنا»..
َ
شمل خمتلف االعامر
عمرية حمددة ،بل
والفئات العلمية ،وتقول وال��دة احد
االطفال الوافدين اىل املهرجان «عيل
اك�ب�ري» :ان «نسيم ك��رب�لاء ننتظره
واطفالنا كل عام ملا حيتوي من برامج
وفعاليات تطور من قدراهتم الثقافية
والعلمية ،وكذلك الشباب وكبار السن
ينتظرون ق��دوم هذا املهرجان الثقايف
ليعوضوا عن زيارة املراقد املقدسة يف
ّ
العراق من خالل التربك برايتي االمام
احلسني واخيه العباس (عليهام السالم).
م��ب��ادرات نوعية يشهدها املهرجان
واوارص علمية ومعرفية بني االديان
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان م��ب��ادرة
جمموعة باكستانية خ�يرة بوضع قبور
رمزية ترحيام ملوتاهم املدفونني يف مدينة
النجف االرشف وك��رب�لاء املقدسة،
وحت���دث اح���د امل��ش��ارك�ين يف فعالية
الرتحيم «اس��ح��اق حم��م��د» :ان «ه��ذه
القبور الرمزية عبارة عن صور حقيقية
لقبور املوتى الباكستانيني املدفونني يف
مقابر النجف االرشف وكربالء املقدسة
من اجل اقامة الرتاحيم هلم ،وغبطتهم
عىل حسن العاقبة».
والتقى املفتي الباكستاين يف جامع
النعيمية «كونزار نعيمي» بوفد العراق
القادم من العتبتني احلسينية والعباسية
امل��ق��دس��ت�ين ،ح��ي��ث ع�ّب�رّ نعيمي عن
سعادته بمهرجان نسيم كربالء املنعقد
حاليا يف العاصمة الباكستانية اسالم
آباد من خالل قوله ان املهرجان يعترب

الرتمجة الواقعية ملقولة السيد السيستاين
العظيمة «السنة انفسنا» ،ويذكر ان
وفدا من العتبتني املقدستني شارك يف
االح��ت��ف��االت التي اقيمت يف جامع
النعيمية بمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء (عليها السالم) ،ال��ذي يعده
الباكستانيون احدى املناسبات املهمة
والوسيلة الكبرية التي تقرهبم اىل الباري
(عز وجل)».
ّ
اهايل بنجاب الباكستانية ُيذهلون بحفظة
العتبة احلسينية املقدسة
ضمن فعاليات املهرجان التي اثارت
الدهشة ولفتت اهتامم احلارضين فعالية
حفظة القرآن الكريم التي قدمها حفظة
دار القرآن الكريم التابع للعتبة احلسينية
املقدسة يف مدينة بنجاب الباكستانية
حيث استقبِلوا بباقات الزهور والتحايا
احل��ارة ،وق��د ش��ارك احلفظة بعدد من

الفعاليات القرآنية وس��ط حضور
مجاهريي ضخم..
وق��ال احلافظ حممد باقر املنصوري يف
حديث له ملجلة «االح���رار»« :جاءت
مشاركة قسم دار ال��ق��ران الكريم يف
مهرجان نسيم كربالء الثقايف اخلامس
من خالل اقامة حمفل قرآين كبري يف أحد
مساجد مدينة بنجاب الباكستانية».
وشهد املهرجان فعالية اختبار فنون
احلفظ للحافظني «حسني عبد الرضا
عبد اهلل» البالغ من العمر ( )19سن ًة،
و «سيف مصطفى لطيف» ( )11سن ًة،
(ومها من طلبة املرشوع الوطني لرعاية
املواهب القرآنية التابع ل��دار القرآن
الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة) ،وقد
أبدى املوهوبان إمكانات فائقة يف احلفظ
ورسع��ة يف اإلجابة عن مجيع األسئلة
اخلاصة بحفظ كتاب اهلل العزيز.
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العطاء الحسيني

«دماء االنتفاضة الشعبانية المباركة تثمر في انتصارات
الملبين لنداء المرجعية العليا»

ش���عار انطل���ق ب���ه مهرج���ان
االنتفاضة الشعبانية
في دورته الثانية
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االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير :خضير فضالة

العطاء الحسيني
ايام االنتفاضة الشعبانية
ونحن نعيش َ
املباركة نظمت االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة بالتعاون مع املركز
العاملي للثقافة وال��ف��ن��ون ،مهرجان
االنتفاضة الشعبانية املباركة يف دورته

والتقت احلاج عيل كاظم سلطان رئيس
قسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة وعضو اللجنة التحضريية
للمهرجان الذي قال« :من العالمات
املضيئة يف التاريخ الشيعي ،وال��ذي

��اء االنتفاضة
الثانية حتت شعار «دم� ُ
تثمر يف انتصارات
الشعبانية املباركة
ُ
امللبني لنداء املرجعية العليا» ،وانطلق
امل��ه��رج��ان بفعاليات تضمنت حفل
�ت ف��ي��ه كلامت
االف��ت��ت��اح ال���ذي ُت��ل��ي� ْ
وقصائد شعرية استذكرت بطوالت
املنتفضني عىل قوى النظام البائد ممن مل
يوجههم حزب او جهة خارجية ،انام
انتفضوا شعبيا بوجه الطاغية املقبور
ومهجية نظامه ال��دم��وي ،ك�ما اقيم
معرض استمر لثالثة ايام يف منطقة بني
احلرمني الرشيفني للصور الفوتوغرافية
واالع�مال التشكيلية التي تتحدث عن
الظلم واالستبداد البعثي ،بينها منحوتة
لقبة ايب الفضل العباس (عليه السالم)
يف جمسم ينقل مشهد االعتداء البعثي
عىل القبة املرشفة ،كذلك نقل مشاهد
اجرامية حلزب البعث االجرامي بحق
اهايل املدن املنتفضة ،وعرض مقتنيات
شهداء االنتفاضة الشعبانية املباركة..
فيام كان ضمن فعاليات ختام املهرجان
عرض مرسحي لفرقة مؤسسة الشهداء
املقر العام ،اقيم يف منطقة ما بني احلرمني
الرشيفني ،يستحرض صورا من استباحة
ن��ظ��ام احل��ك��م االج��رام��ي للكثري من
احلرمات ،واالضطهاد البعثي ..
وحرضت جملة «االحرار» هذا املهرجان

حاولت الكثري من اجلهات اخفاءها
ع��ن واق��ع الشعب العراقي وتأرخيه
الناصع هي حدث االنتفاضة الشعبانية
املغيبة مع شديد االس��ف من وسائل
االع�لام ،والتي تكاد متحى من تاريخ
العراق احلديث ،لذلك ارتأت االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة من خالل
هذا املهرجان تسليط الضوء عىل هذه
االنتفاضة املباركة واستذكارها لكوهنا
متثل اساس االستجابة لفتوى املرجعية
العليا حيث البناء احلسيني املعروف
خصوصا ملحبي اه��ل البيت (عليهم
السالم) الذين كانوا رمزا يف االنتفاضة
الشعبانية آنذاك».
واضاف سلطان« :ندعو رشحية املثقفني
من كتاب و شعراء وباحثني اضافة اىل
وسائل االعالم ان يعتنوا اكثر ويربزوا
هذا احلدث العظيم الن االنسان الثائر
ق��د ادى دوره وبقي ع�لى النخب ان
تسعى إلظهار حقائق هذه االنتفاضة».
من جانبه حت��دث الفنان ك�مال الباشا
رئيس املركز العاملي للثقافة والفنون
وعضو اللجنة التحضريية للمهرجان
مر به الشعب العراقي
قائال« :ان ما َّ
يف الفرتة املاضية كان مؤملا ج��دا ،وال
يعي أمله سوى من عايشه ،وبحكم ان
العراق يعترب من اكثر شعوب العامل

التي تعرضت للظلم والقسوة من خالل
التدمري لكرامة االنسان ،اضافة اىل البنى
التحتية ،وجتسيدا ملا ق��ام به الشعب
العراقي يف االنتفاضة الشعبانية من
صور ًا مجيلة ومواقف بطولية من واجب

كل مؤسسة رشيفة سواء تعمل يف جمال
االعالم او غريها ان تستذكر املواقف
والتضحيات البطولية ،موضحا ان
مهرجان االنتفاضة يف دورت��ه الثانية
اشار اىل الكثري من املواقف التي سطرها
الشعب ال��ع��راق��ي املنتفض يف ذلك
الوقت من خ�لال القصائد الشعرية
والصور الفوتوغرافية اضافة اىل االعامل
التشكيلية ،وكذلك ع��رض مقتنيات
االبطال املنتفضني وغريها».
وت��اب��ع الباشا «ستشهد ان ش��اء اهلل
ال���دورة الثالثة م��ن امل��ه��رج��ان اقامة
مسابقة يف الشعر الشعبي عن البطوالت
والتضحيات ال��ت��ي قدمها الشعب
العراقي يف انتفاضة احلق عىل الباطل».
جدير بالذكر ان االنتفاضة استمرت
يف كربالء مدة ( )18يوما ،وقدم فيها
اهايل كربالء اكثر من ( )1600شهيد
بحسب احصائيات مؤسسة الشهداء
فرع كربالء.
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(أنتم في عيوننا)..
ْ
بصدق
رسالة تترجمها
ٍ
ُ
شعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى
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تتدخر شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة
مل
ْ
جهد ًا يف مساعدة واحتضان ذوي األبطال الغيارى وعوائلهم املضحية،
استمرت برباجمها اإلنسانية بالتواصل مع عوائل شهدائنا األبطال
حيث
ّ
واجلرحى ،والوقوف عىل احتياجاهتم الالزمة ،كر ِّد مجيل لتلك الدماء
الطاهرة التي سالت عىل أرض الوطن ضد أعتى العصابات اإلرهابية.
ويبني عامد اجلشعمي من إعالم شعبة ذوي الشهداء واجلرحى قائ ً
ال:
«بارش مكتب عالقات لواء عيل االكرب بتوزيع املساعدات عىل عوائل
الشهداء االبرار من احلشد الشعبي املقدس يف حمافظة القادسية».
وأضاف اجلشعمي ،ان «الشعبة حترص عىل إجراء الزيارات التفقدية
املشرتكة مع مكتب عالقات لواء عيل االكرب اىل جرحى احلرب ضد
داعش وقد ُشكل وفد من اجلهتني لزيارة اجلرحى الذين تعرضوا
إلصابات يف قاطع طوز خورماتو ومها اجلرحيان (حسني چواي جرب،
امحد رشيفي عطية) إذ عبرّ املجاهدان عن شكرمها وامتناهنام لوفد
العتبة املقدسة وملتابعتهام للجرحى وتقديم الدعم هلام والوقوف عىل
احتياجاهتام ومتابعة عالجهام حتى الشفاء».
أعرب والد الشهيد (مرتىض انور سعيدان) عن شكره وامتنانه
فيام َ
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة التي حترص عىل التواصل مع
عوائل الشهداء واجلرحى وتأمني احتياجاهتم ،مشيد ًا باملواقف التي
قدمتها العتبة احلسينية املقدسة من خالل شعبة رعاية ذوي الشهداء
واجلرحى ،وكذلك لتواصلها املستمر يف حضور جمالس التعزية وغريها
من الربامج االخرى جتاه عوائل الشهداء االبرار الذين «حثّوا ابناءهم
وآباءهم لتلبية نداء املرجعية الدينية والتصدي لقوى الظلم والضاللة».
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(اإلمام الباقر هيبة الوصي ووارث علم النبي)
شعار مهرجان اإلمام الباقر الثقافي الرابع الذي
اقامته العتبة العباسية المقدسة
اقام قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة العباسية المقدسة وعلى قاعة االمام الحسن (عليه السالم) في
الصحن العباسي المشرف مهرجان االمام الباقر الثقافي الرابع الذي حضره عدد من الشخصيات الدينية واالكاديمية..
تقرير :قاسم عبد الهادي  /تصوير :صالح السباح

وعن ثامر املهرجان حتدث الربوفيسور
ح��ي��در امل��وس��وي اس��ت��اذ االنسانيات
ورئيس قسم الرتمجة يف العتبة العباسية
املقدسة مركز العميد الدويل قائال« :ان
امل��ؤمت��رات واملهرجانات التي تقيمها
العتبة العباسية املقدسة نوعية يف ابحاثها
حيث تتطرق اىل زوايا مل تتطرق هلا املاكنة
البحثية يف مكان اخر ،ومن هنا كانت
رس��ال��ة امل��ؤمت��ر االوىل يف ه��ذه النسخة
الرابعة وهي املعاجلة والبحث يف النقاط
التي تشتمل عىل الرسالة االنسانية العليا
أله��ل البيت (عليهم ال��س�لام) وهل��ذا
السبب كانت االبحاث موفقة وختدم
البحث االكاديمي عىل البعيد ،ونحن يف
امس احلاجة اىل التواصل والسعي وراء
ّ
خطى اهل البيت (عليهم السالم)».

وتابع ان «هذه املؤمترات والفعاليات ما
هي اال خطوات لتذكري الناس بان هناك
حبال متينا البد لنا من التمسك به حتى
هناية الكون».
وم���ن ج��ه��ت��ه حت���دث ال��ش��ي��خ ص�لاح
الكربالئي اخلفاجي رئيس قسم الشؤون
الدينية يف العتبة العباسية املقدسة قائال:
«يأيت هذا االحتفاء بوالدة االمام الباقر
(عليه السالم) ضمن املهرجان السنوي
الرابع الذي تقيمه االمانة العامة للعتبة
العباسية املقدسة م��ن ب��اب التصدي
ملحاوالت الغزو الثقايف وبعض تأثرياته
السلبية ،وحقيقة ما احوجنا يف هذا
الوقت اىل ان يلتفت شبابنا لرتاث االئمة
االطهار (عليهم السالم) واالبحار يف
مروج حياهتم وعبقاهتم وعلومهم».

واضاف :ان «االمام الباقر (عليه السالم)
يعدُّ الرائد االول يف تأسيس لبنات الفقه
العظيم س��واء عىل مستوى العبادات
واملعامالت» ،مضيفا ان «ه��ذا الوقت
مناسب ومالئم للرتكيز عىل حياة االئمة
(عليهم السالم) وحتى يفهم القايص
والداين ان كل ما عندنا من خري هو من
ائمتنا (عليهم السالم)».
مبينا« :من خالل هذا املهرجان مناقشة
عدة بحوث من قبل اساتذة خمتصني من
اجلامعات العراقية حول االم��ام الباقر
(عليه السالم) وريادته يف الفقه اجلعفري
وتم ايضا توزيع اجلوائز التقديرية عىل
الفائزين بالبحوث».
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العتبة الحسينية تختتم دورة
(التخطيط المؤسسي) ضمن برنامج

(بنك الرجال)
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االحرار :حسين نصر

اختتم قس���م تطوير الموارد البش���رية التابع للعتبة الحس���ين ّية المقدّ س���ة أول���ى دوراته في
برنامج (بنك الرجال) على قاعة مجمع س���يد الشهداء الخدمي في كربالء المقدّ سة الموسومة
بـ(التخطيط المؤسسي) والتي استمرت ثالثة ايام بواقع خمس ساعات في اليوم الواحد .
ولتفاصيل اك��ث��ر ع��ن امل��وض��وع
التقت جملة االحرار الدكتور (ماهر
محيد جميد) عميد املعهد التقني يف
كربالء و اخلبري يف التنمية البرشية
وحتدث قائال» ان دورة التخطيط
املؤسيس هي خمصصة للمنتسبني
جلميع املؤسسات داخ��ل العتبة
احلسينية املقدسة تناولت التعريف
بامهية املؤسسة وان��واع التخطيط
وتعزيز قيمة التخطيط ودوره يف

انجاح وتطوير املؤسسة واكتساب
امل��ش��ارك�ين م��ه��ارة ك��ت��اب��ة خطة
اسرتاتيجية وتشغيلية  ،بالرغم
من اختالف املستوى العلمي او
التحصيل الدرايس هناك استجابة
واستيعاب جيد ج��دا مل��ف��ردات
هذه الورشة واساسا حتتاج هذه
الوظيفة اىل مهارات معينة لكل
م��ن يشغل االدارة ون��ام��ل ان
ينعكس ه��ذا ع�لى االداء داخ��ل

املؤسسة مبينا « ان ال��دورة عبارة
ع��ن ورش���ة ع��م��ل مستمرة من
اليوم االول اىل اليوم االخري وعىل
شكل جمموعات ( ثنائية وثالثية )
لكتابة خطة اسرتاتيجية وتشغيلية
لكل جمموعة ومناقشتها مع بقية
املجاميع االخ��رى  ،مضيفا» ان
م���ادة ال����دورة معتمدة م��ن قبل
املجلس الثقايف الربيطاين ومنظمة
اليونسكو للتدريب يف دول االحتاد

العطاء الحسيني
األورب والرشق االوسط.
يّ
وأضاف « ان برنامج بنك الرجال الذي اطلقته العتبة احلسينية
املقدسة لتطوير كوادرها وعىل مدى شهرين فيه الكثري من
املهارات واخلطوط العريضة وجيب التخطيط الذايت وممارسة
تلك املهارات بشكل عميل يف داخ��ل مؤسساهتم وبالتايل
يمكن ان تتطور اكثر من خالل املعايشة ومستقبال يكونون
عنارص ناجحة وفعالة ومؤثرة داخل املؤسسة .
من جهته بينّ منتظر النرصاوي معاون مسؤول قسم تطوير
املوارد البرشية يف العتبة احلسينية املقدسة  :ان برنامج بنك
الرجال خصص لتطوير مهارات القيادات الوسطية يف
العتبة احلسينية املقدسة الهنا حلقة ربط بني االدارات العليا
واالدارات التشغيلية يف تلك املنظامت ومن اهم اخلطوات
لتطوير املؤسسة هي تطوير احللقة الوسطية من مبدأ اطلقت
فكرة مرشوع بنك الرجال وان هذه املبادرة نتلقى صداها
يف اقسام العتبة احلسينية املقدسة وهي الدفعة االوىل يف عام
( )2018وهناك دفعات اخرى وبطرق خمتلفة ،ويف هناية
املتدرب بحث خترج ويعترب من رشوط االجتياز.
الدورة يقدم
ّ
وقد ضمت الدورة ( )30متدربا من كل اقسام العتبة احلسينية
املقدسة وفق ضوابط واليات اختيار املشرتكني حاصل عىل
شهادة االعدادية فام فوق والعمر مابني (  )35 -25سنة .
واجلدير بالذكر ّ
أن قسم تطوير املوارد البرشية هو أحد األقسام
التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة والذي تأسس
عام 2011م ,وهو ُيعنى بالدرجة األس��اس بتأهيل كوادر
ومنتسبي العتبة احلسينية من خالل إقامة برامج تطويرية
كالدورات التدريبية ختصصية كانت أم عامة والنشاطات
الفكرية واإلنسانية الب ّناءة وامللتقيات والتجمعات الثقافية
اهلادفة.

دورات في مختلف المجاالت
تقيمها شعبة التبليغ الديني
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سعيا منها لرفد املجتمع النسوي بمختلف املهارات،
تقوم وحدة ال��دورات التابعة لشعبة التبليغ الديني
النسوي بفتح دورات مستمرة يف خمتلف املجاالت
منها دورات تعلم اللغة الفارسية.
وقد تم افتتاح الدورة الثامنة ،والتي تقام يف احلائر
احلسيني املطهر بواقع ساعتني اسبوعي ًا.
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زه���ور القط���ف اول مش���روع
في الع���راق تنجزه العتبة
الحسينية إلنتاج الزهور
الطبيعية

االحرار  :حسين نصر

أرقى واجمل انواع الزهور في العالم تميزت فيها مشاتل الزينة والتشجير
في العتبة الحس���ينية المقدس���ة باإلضافة الى س���احات اس���تراحة خضر
وجميلة ،وجمال الزهور الطبيعية التي تغطي ش���باك القبر الش���ريف
لالمام الحسين عليه السالم وهي تفوح بعطرها على الزائرين الكرام
من مش���روع زهور القطف الذي انجزه قسم الزينة والتشجير وهو اول
مشروع في العراق إلنتاج الزهور الطبيعية .
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ولتفاصيل
اك����ث����ر ع��ن
جم���ل���ة
امل����وض����وع ال��ت��ق��ت
االحرار (حممد حسني رايض) معاون
مسؤول قسم الزينة والتشجري يف العتبة
احلسينية املقدسة ،والذي حتدث قائ ً
ال:
«بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي حلاجة احلرم املقدس
اىل اكاليل الزهور التي يتم وضعها
ف��وق الشباك امل��ق��دس يف ك��ل اسبوع
وبجهود قسم الزينة والتشجري سارع
يف انشاء م�شروع زه��ور القطف وهي
حممية لزراعة زهور
عبارة عن بيوت
ّ
القطف املتمثلة بزهور (الروز) و زهور

اجلوري بألواهنا ( االمحر  ،االبيض
 ،والربتقايل  ،االصفر) و(اجلربريا)
وان���واع أخ��رى من ال��زه��ور واختص
امل�ش�روع ب��زه��ور (ال���روز اهلولندي)
ب��أل��واهن��ا السبعة وزه���ور (ج��رب�يرا)
ب��أل��واهن��ا اخلمسة وه��و م��ن املشاريع
احلديثة واملتطورة والفريدة من نوعها
يف العراق  ،مبينا» متتاز زهور القطف
بخصوصية يف مقاومتها عىل احلياة من
برنامج الغذاء وطبيعة االجواء املعتدلة
ومكافحة احلرشات واالم��راض وكل
ما حتتاج اليه النباتات ،مبينا» ان زهور
القطف تتحمل اج��واء املناخ اربعة
ايام وحسب املكان الذي تتواجد فيه
وك��ل اس��ب��وع يتم استبدال ال���ورورد
واألك��ال��ي��ل نسب ًة لطبيعة االج���واء
داخ��ل احل��رم املقدس ،وكذلك نقوم

بتغيري االكاليل املوضوعة عىل شباك
الصحايب حبيب بن مظاهر وشباك
السيد إبراهيم املجاب (رض��وان اهلل
تعاىل عليهام) فضال عن تزويد املنصات
وقاعات املهرجانات واالحتفاالت
التي تقيمها العتبة احلسينية املقدسة
مضيفا» ان م�ش�روع زه��ور القطف
من املشاريع املهمة التي تسعى العتبة
املقدسة يف تطويرها وتوسيعها لتشمل

العطاء الحسيني
كل االرضحة املقدسة يف العراق ،مبينا
ان مساحة مرشوع زهور القطف ()4
دوانم.
وتابع حديثه« ،ان الكوادر العاملة يف
املرشوع تم ابتعاثها اىل خارج العراق
ملواكبة التطور يف كيفية التعامل مع
زهور القطف يف برنامج التغذية والسقي
ومعادلة درجة احلرارة و كيفية مكافحة
احل�شرات ونحن مستمرون يف ادام��ة
ومتابعة مرشوع زهور القطف لتزيني
احلرم املقدس مشريا اىل ان املرشوع من
املشاريع االستثامرية وفكرته جديدة
ّ
يتمكن املواطن الكربالئي من
حيث
رشاء ال��زه��ور يف مناسبات األف��راح
وعيادة املرىض وبسعر مدعوم والفت ًا اىل
إن موقع املرشوع يف منطقة احلافظ باجتاه
ناحية احلسينية وه��ي منطقة مشاتل
العتبة احلسينية املقدسة.
فيام ّب�ين املهندس حسام سمري عبد
االمري مسؤول مرشوع زهور القطف
التابع لقسم الزينة والتشجري يف العتبة
احلسينية املقدسة :احد مشاريع العتبة
احلسينية املقدسة ويعتمد عىل تقنية
خ��اص��ة يف برنامج ال��وس��ط الغذائي
وال��وس��ط ال��زراع��ي وه��و ع��ب��ارة عن

صخور بركانية والكوبايت الياف جوز
اهلند وظيفتها احلفاظ عىل الرطوبة
وتقليل نسبة الفطريات املوجودة يف
اجلذور ،موضح ًا انه «يتم زراعة اصول
االمهات ضمن فرتة معينة ومعاملتها
يف برنامج غذائي خ��اص يف كل يوم
بمعدل عرش دقائق يف ساعتي برنامج
غذائي كامل وه��و عبارة عن نرتات
الكالسيوم والبوتاسيوم باإلضافة اىل
سلفات ون�ترات املغنيسيوم واحلديد
والزنك ومبددات الصوديوم والبورون
والنحاس وهي عبارة عن عنارص كربى
وصغرى مهمة للنبات».
واس�ترس��ل يف ح��دي��ث��ه« ،ن��ع��م��ل عىل
متابعة النباتات بشكل دوري من
حيث احتياجها اىل كميات من الغذاء،
وكذلك عملية رش اوراق النباتات
بسامد (ستملسك) وبعض االسمدة
اخلاصة بمعاجلة األمراض واحلرشات
والعناكب والذبابة البيضاء وامل��ن،
مشريا اىل ان عالج احل�شرات تم عىل
شكل جتربة ناجحة يقيمها م�شروع
زه��ور القطف امل��وس��وم بـ (املكافحة
احليوية بواسطة اهل��ورم��ون��ات) التي
تقلل م��ن االم����راض ،م��وض��ح� ًا «ان

الطريقة ع��ب��ارة ع��ن ال���واح كارتونية
ملونة (االص��ف��ر ،االزرق ،االمح��ر)
االصفر خاص بالذبابة البيضاء واللون
االزرق اخل��اص باملن واللون االمحر
اخل��اص بالعناكب بنوعيها االخرض
واالصفر ويستخدم عىل هذه االلواح
انوع من الزيوت حتمل نفس اهلورمون
ال��ذي تفرزه االنثى جل��ذب الذكور،
باإلضافة اىل هتيئة االجواء النقية ساملة
لنمو النباتات مضيفا» ان هذه التجربة
الفريدة واالوىل من نوعها يف العراق».
ول��ف��ت عبد األم�ي�ر إىل ان «البيوت
املحمية اخلاصة بمرشوع زهور القطف
يف نوعيها البوتسباين وه��و متعدد
الفضاءات والسنكل وحيد الفضاء
بكونه بيتا زجاجيا متكامال يتكون من
منظومة التدفئة و التربيد للحفاظ عىل
االجواء املناسبة للنباتات يساعد ذلك
عىل انتاجها يف االسبوع اكثر من
( )500وردة وعىل مدار السنة».
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حسين...
يا
ُ
يا َم ْن البست الشهداء
ثوب القداسة

حيدر عا�شور
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توهج��وا يا �ش��هداء كالنجوم ،و�أريقوا ا�ش��عتكم الدافئة على القلوب
ُ
ً
حي��ة اجه�ش��ت بالب��كاء ،موا�صل��ة دمعها واالن�ينْ ،ويف عيونه��ا بقايا
�ص��ور ،والأذن �ش��نفها م�� ّوال احل��زن قرب �ض��ريح املذبوح ،وبالل�س��ان
ف�صيح ،يذكر كيف كان ال�شهيد ،وحيدا يف الطفوف حتى توارت وراء
الغيوم النجوم يعرتيها اخلجل والذهول ،وتخ�ضبت ال�سماء بالدماء،
و�أ�س��دلت فوق االر�ض رداءها اجلريح ،وتو�ض��� ُأت بحزن املاء .ما زال
ين��زف مع كل �ش��هيد جرحهُ  ،و�ص��وت النعي ي��ردد يف كل زمان ،يروي
ظم�أ الروح ،لتفي�ض جزعا .فمن يطفئ اجلرح الذي ت�ضطرم النريانُ
يف �ضماده..؟.
توهج��وا يا �ش��هداء كزهور ،تل��ف �أرواحكم االر�ض والك��ون بريحان
العط��ورّ ،
عذبه��ا يوغل بغياهب القلوب ،وتتج ّل��ى يف �أعماق الوجدانْ
ذكراك��م ،والب�س��كم �س��يد ال�ش��هداء االر�ض ثوب القدا�س��ة م�ص��قوال
بالوه��ج ال�س��رمدي .بع��د ان ط�� ّوف ارواحك��م بركب امل�ؤمن�ين ،حول
جدثه ،فقبلت االر�ض َ
كف ال�س��ماء ،وال�سماء تر�سل للأر�ض و�صيتها:
هي ال�ش��هاد ُة تعلنُ بدء احلياة ،لتبقى الدم��اء الزاكيات حقيقة هذا
فمن يزداد توهجا على العتبات املقد�س��ة..؟ هم من يعانون
اخلل��ودْ .
االمل م�ستيقظني �صابرين!..
توهج��وا ي��ا �ش��هداء العقي��دة ك�ش��م�س كرب�لاء ،وه��ي تط��وف حول
ت�ض��وء بنورها الذي��ن من اجله��م لبيتم الن��داء الكفائي
اال�ض��رحة
ُ
وخ�ض��تم امللحمة ،واطف���أمت نار ورث��ة قاطعي الر�ؤو���س ،حتى الذوا
بخياالت رخي�ص��ة ،وظل متعجرف
منك�س ر�ؤو�س��هم املمتلئة
بالفرار،
ٍ
ِ
وفتاوى من ذاكرة متف�سخة .كل اعني االعداء كانتْ متَّهمة ،وقلوبهم
فمن يخرج من زم��ن االم�س ليكحل العيون بال�ص��فاء..؟.
متحج��رةْ .
املوعد َبد�أ احللم بظهور القائد املنتظر.
توهج��وا يا ابناء ال�ش��هداء ال�س��عداء كالنج��وم وال�ش��م�س والزهور،
ارواح ذويكم تر�سل النور ،افتحوا ابوابكم ،ولتكن هاماتكم مرفوعة،
ِر ْب ُحكم ال يهزه �أمل �أو جزع ،و�س��فركم �س��يكون �آمن ًا .افتحوا ابوابكم،
وافزعوا بب�س��مة الكربي��اء ،ه�ؤالء املرتفون العمي��ان الذين يحلمون
ب�ش��م�س متوهج��ة تنتزعهم من اخل��واء .اخرج��وا �أمامهم بال خوف
من جربوتهم ،ف�أنتم لكم اجنحة معطرة بدماء �ش��هداء القدا�سة ،ال
تراها �أعني موتى اجلبناء.

يا َ
بن الرضا
���ر
مل���������ا ب������������دا ح������م������ل االم������������ام�
ِ
�����������ة ي����ع���������ص� ُ
وا�������ش������ع������ت يف ُدن��������ي��������ا االف����������������ول ك������رام������ة
ق���ا����ص���ر
ي������ا ب������ن ال�����ر������ض�����ا �أن���������ا يف م����دي����ح����ك
ٌ
ي������ا ب������ن ال�������ه�������داة ال���������ص����اب����ري����ن ع����ل����ى ال���ب�ل�ا
ر م��������ن رك����������ب ال������ب���ل��اغ������ة م���ل���ه���م��� ًا
ي��������ا خ�����ي���� َ
���ه
ي��������ا ك������وك������ب������ ًا زاح ال���������ظ����ل����ا َم ب���������ض����وئ� ِ
ث���������ال���������ث االي������������������ام ك������ن������ت ك���ل���ي���م���ه���م
يف
ِ
ومن���������ا ال���������ص����غ��ي�ر ف������ك������ان ب��������������در ًا �����س����اط����ع���� ًا
ُ
����������ال �أم ال����ف���������ض����ل �أرخ�������������ت دم���ع���ه���ا
م�������ا ب�
�������س رذي������ل������ة
�أم ِع�
������������������رقُ �آب�������������������اءِ ي��������د�� ُ
ْ
�أ َو ي��������ا دع�������������اء م�����������س�����ت�����ج�����اب����� ًا ط����ال����ه����ا
أم�����������������س��������ت ت������ع������ال������ج ع������ل������ة يف ����ش���ق���ه���ا
�
َ
ت�������ب�������ت ي����������داك����������م م����������ا رع����������������ومت ح�����رم�����ة
ق�������د ُ
ر ����س���م���ا
��������ش ِ
�������رف�������تْ ب���������غ���������دا ُد يف ق�����ب���� ٍ
����������وح م���������ن ب������ع������د ٍ ب�����������ي�����������ارقُ ق���ب���ة
وت�����������ل�
ُ
ُ
�����������������ول �����ش����ب����اب����هُ
ي��������ا ك������وك������ب������ ًا زا َر االف�
م��������ن ق����������ال ب��������غ��������داد ال������ر�������ش������ي������دُ ان������اره������ا
ا�����ض����ح����ت ب����ن����و ال����ع����ب����ا�����س ت���������ش����ح� ُ
���ذ ����س���ي��� َف���ه���ا
ُج�����ب�����ل�����وا ع����ل����ى وق��������ع ال������ك�������ؤو�������س ورنمّ ����������وا
�����ه
مي���������م ِب������رج������ل������ك �إنْ ح�����ل�����ل�����تَ ب�������أر�������ض� ِ
ّ

ال�شاعر خ�ضري البياتي

�أ���������ش��������رق��������ت يف ح�������ل� ٍ
������ك ووج���������ه���������ك ن����ّي����ررّ ُ
َ
�������ي�������رك ت�������������ص������د ُر
والم����������������ة م����������ن ب�������������اب غ�
���ر
واع�
ُّ
������������������د ن����ف���������س����ي يف ه��������������واك ت����ق���������ص� ُ
ت����ت����ط����ه����ر
ارح����������������������ام ب�������ك�������م
�����ي������ر
ي����������ا خ�
َ
ٍ
ُ
���ر
وم�����������ن امل�������ع�������اج�������ز م���������ا ي�������������ش������اء ي���������س����ط� ُ
وا������������ش�����������ا َع يف ل�������ي�������لِ ال�������������������والدة ُي������زه������ر
������ر ُر
م��������ن ف������ي������ك م��������ا ق�����������ال امل�����������س�����ي�����ح ت�������ك� ّ
يف ع��������ل��������م �آب�������������������������اءِ ل��������ه��������م ي������ت������ح������د ُر
�أه��������������� َو ال����ت���������ش����ف����ي �أم ن��������دام��������ة ت���ظ���ه���ر
���ر
�����ي ي���������ش����ك� ُ
ف�����ي�����ه�����ا لأم ال�����ف�����������ض�����ل �������س������ع� ّ
يف م������و�������ض������ع ع�������ج�������زت ت������غ�������� ُ�����ض وت�����������س� ُ
�ت��ر
ف�����ل�����ي�����ف�����������ض�����ح اهلل ال�����������ذي�����������ن جت�����ب�����روا
َ
������ر
مل������ح������م������د ف������ي������م������ا
اف�����������ا������������ض ال�������ك�������وث� ُ
ح��������ي� ُ
���ر
�������ث اجل���������������������وا ُد وج���������������������دُ ُه ت����ت����ع����ف� ُ
���ر
و ُي��������� ّ������س�������ر يف ق�����ل�����ب ال��������ن��������ظ��������ار ِة م����ن����ظ� ُ
����ر
ورب���������ي���������ع ع������م������ر ٍ ب������������االف�
ِ
�����������ول ي�����ع����� َف� ُ
ب�����������غ�����������دا ُد يف ع�������ل�������م اجل�������������������واد ت�������ن������� ّور
������ر
�������ي غ��������م��������دُ ه��������م وامل�������ن�������ح� ُ
وب��������ن��������و ع��������ل� َّ
����ر
وت������������������ر ًا ي�����غ�����ن�����ي�����ه�����م و������������س�
َ
����������اء امل�����ن�����ظ� ُ
���ر
وخ��������ذ االم��������������انَ م��������نَ ال����ل����ظ����ى �إن حُت���������ش� ُ

27

َ
الحسين كرامة
ال والذي أعطى

28

ت���ف���ج���ع���ا
ب�����ك�����ت ال������ق������ل������وب ُ ع�����ل�����ى احل�����������س��ي��ن ِ
ّ
����ح�����ه�����ا
م����������ايل �������س������وى ذرف ُ ال���������دم���������وع َ و�� َ����س� ّ
ي���������ا ق������ل������ب ُ �أن��������������ت َ دل�����ل�����ت�����ن�����ي ل����ط����ري����ق����ه����م
�إن ّ َ ال����ت���������ش����ي����ع َ يف احل��������ي��������اة ِ ه����وي����ت����ي
ف�����وه�����ب�����ت ُ �� َ����ص�����ح�����ب�����ي ِم����������ن ْ ث�������م�������ار حم���ب���ت���ي
ن�������ادي�������ت�������ه ُ �أي��������������ن َ امل�������������س���ي��ر ُ م���������� َ�������س��������دَ د ًا
ف��������أج�������اب�������ن�������ي ن������ح������و ال�������ط�������ف�������وف ِ م���������س��ي�رت����ي
مل ْ �أن�������������س������ه ُ ن���������ص����ب َ ال��������ع��������زاء َ ُم�������ك�������دّ را
مل ْ �أن�������������س������ه ُ ذك����������ر َ ال������� ُك�������م�������اة َ ب����ك����رب��ل�ا
مل ْ �أن�����������س�����ه ُ و������ص�����ف َ ال���������ر�ؤو����������س َ ع�ل�ائ���م���ا
ف�����ب�����ك�����ت ْ ق�������ل�������وب ُ ال�����ع�����ا������ش�����ق��ي��ن ل����و�����ص����ف����ه
و�أث�������������������ار َ يف ق������ل������ب ِ امل�������ح�������ب ِّ �����ش����ج����و َن����ه
ه������������ذا ي��������ن��������وح ُ ع������ل������ى احل�������������س���ي��ن ِ ب�����ع��ب��رة
ه�������ج�������روا ال�������ك�������رى ح�����ت�����ى ال�����������ص�����ب�����اح ِ �أراهُ �������������م
��������������رتّ��������������ل ُ ������������س�����������ورة ً م�����دن�����ي�����ة
ه��������������ذا ُي
َ
��������رق َ ل����ل����ح���������س��ي�ن ِ خ���ط���ي���ب���ن���ا
ف������������������إذا ت���������ط� َ
ع��������زم��������وا ال�������رح�������ي�������ل �إىل امل��������ن��������ون و�إن�������ه�������م
ن�������������������ش���������روا امل�������������ب�������������ادئ ل�������ل�������ح�������ي�������اة ه������دي������ة
ي����������ت����������زود ُالأح����������������������������������را ُر م������ن������ه������م زاده��������������م
�������س اجل���������ه���������ا ِد ك����ل����وح����ة
و�������ض������ع������وا ل�����ن�����ا اُ�� ُ�������س���������� َ
ك�������ت�������ب�������وا ل�������ن�������ا �أن اجل������������ه������������ا َد ع�����ق�����ي�����دة
�����ج������د ْ ع�����ل�����ى �أر��������������ض ال������ط������ف������وف ِ حت���ي���ة
وا�������س� ُ
�������������ب ال�������ن�������ب�������ي ّ و�آل��������������ه
ي����������ا ج���������اع����ل����ا ً ح�
ّ
ال ت����������رك�����ن����ن �إىل ال���������ط���������غ���������اة ل����ل����ح����ظ����ة
َ
احل���������������س���ي���ن ك������رام������ة
ال وال������������������ذي �أع���������ط���������ى
ن������ب������ق������ى ع�������ل�������ى ن�������ه�������ج احل���������������س���ي���ن وف�������ك�������ره
�����ب ه������� ّي�������ا ل�����ل�����ط�����ف�����وف ِ جُم��������������دّ دا
ي���������ا �������ص������ح� ُ
��������ر ي����وم����ه����ا
وال������ب�������������ض������ع������ة ال������������زه������������راء ن���������ذك� ُ
ي����������ا ذاك�������������������را ً �آل ال���������ر����������س���������ول ب�����دم�����ع�����ة
ف�����������اذك�����������ر م���������������ص�������اب حم�������م�������د ٍ م�����������ع �آل�����������ه

�سراج الربيعي

ذك�������������را ع����ظ����ي����م����ا ً ل�����ل�����ق�����ل�����وب ِ ُم������ َو ّج������ـِ������ع������ا
����د َم�����ع�����ا
����ح َ وت� ْ
�����ص����ب����ا ً  ،ف����ح����ق����ك َ �أن ْ ت������� ِ����س� ّ
����ج�����ع�����ا
ح�����ب�����ا ً و�������ش������وق������ا ً خ�����ال�����������ص�����ا ً و ُم������� َ����ش� ّ
ف��������ال��������زم ْ ط������ري������ق������ا ً زاه�������������������ر ًا م����ت���������ض���� ّوع����ا
ف�������غ�������دا حم��������ب ُ الآل ِ ق�����ب�����ل�����ي َ ُم������� ْ����س�����رع�����ا
ف������اق������ب������ل ْ �إل�������ي�������ن�������ا ب������ال�������������س���ل��ام م����������� َو ّدع�����������ا ً
ع������ َم������ن ْ ح������������ َوت ْ �����س����ب����ط ال�������ه�������دى ُم����ت����ق����طّ ����ع����ا
�����ج������ع������ا
وم�������وا��������س�������ي�������ا ً و ُم����������ع����������زّ ي����������ا ً و ُم������ف� ّ
ذ ُ ب�������ح�������وا ُع�����ط�����ا������ش�����ى ������س�����اج�����دي�����ن َ ور ّك������ع������ا
�����ر ِج������ع������ا
ك������ان������ت اىل رح����������ل ِ ال����ع����ق����ي����ل����ة ِ َم� ْ
�أمل�������������ا ً ي�������ك�������ون ُ ل��������ه ُ ال������������ف�������������ؤا ُد ُم����ق����طّ ����ع����ا
ُح�������زن�������ا ً ف������أ������ص�����ب�����ح َ ب����ال���������ش����ج����ون ِ ُم����ط���� ّب����ع����ا
ّ
����ب���������ض����ع����ا
وت��������������رى رع�������ي���ل���ا ً ل������ل�������������ص������دور ِ ُم
ب����ي����ن َ امل�������������س������اج������د ِ ل�������ل�������ت���ل���اوة ِ ُخ������� ّ����ش�����ع�����ا
ح�����ب�����ا ً وي������ف���ت��ر�������ش ُ ال��������ب��������راري َ م�����و������ض�����ع�����ا ً
ك��������ان��������ت م�������دام������� ُع�������ن�������ا ع�����ل�����ي�����ه�����م َم����ـ����ن����ب����ـَ����ع����ا
و������ض�����ع�����وا اجل�������ه�������اد َ م�������ع ال�����ر������س�����ال�����ة َم���ط���م���ع���ا
ال مي������ل������ك������ون ��������س�������وى ال�����ن�����ف�����ائ�����������س م���������ص����رع����ا
ون�����������ض�����ال�����ه�����م ي�����ب�����ق�����ى ق�����������������رارا ً ُم��������ب��������دع��������ا ً
ف������ع���ل��ا ً وق��������������وال ً يف احل���������ي���������اة ِ وم����ن����ف����ع����ا
ف��������ال��������زم ْ ُخ�������ط�������اه�������م ُ زاه����������������دا ً م�����ت�����ورع�����ا
����رع�����ا
ت��������رج��������و ب������ه������ا ّ
رب اجل�������ل�������ال ِ ت�����������ض� ّ
ن������ه������ج������ ًا �إىل ي�����������وم احل�������������س������اب ِ ُم�����ر�� ّ����ص�����ع�����ا
�أب������������������د ًا و�إن ك�����������ان ال��������ك����ل���ام ُ ُم����ق����ـَ����ن����ـّ����ع����ا
زل��������ف��������ى وي������ب������ق������ى ������ش�����اف�����ع�����ا ً و ُم�����������ش�����ف�����ـّ�����ع�����ا
َ
�������ض���ع�������ض���ع���ا
مل ن�������ر�� َ������ض ن����� ْه�����ج�����ا ً ب������احل������ي������اة ُم
ن�����ب�����ك�����ي ح���������س����ي����ن����ا ب�����ال�����������س�����ي�����وف ِ م�������وزّع�������ا
�������ش������ج������و ًا ون��������ن��������دب ب�����امل�����������ص�����اب ِ الأ������ض�����ل�����ع�����ا
ق����ـُ���� ِب����ل����ـَ����ت ْ  ،وك�����ن�����ت َ اىل ال�����ع��ل��ا ُم��ت� َ
رف����ـّ����ع����ا
ده�������������را ً و�أو���������ص��������ل��������ت ِ ال���������ع���������زاء َ ت�����ط����� ّوع�����ا

عندَ ما ضيعوا الموازين
ي����������ا ك��������ت��������اب�������� ًا ح�����������������ا َر يف ت�����ف�����������س��ي��ر ِه
و����������ش���������راع��������� ًا �أغ���������������ض�������ب ال���������ري���������ح ك���م���ا
َ
ل�������������ك وج�����������������هٌ ع���������� ِل� َ
������ه
�������ب ب� ِ
���������ق ال��������ق��������ل� ُ
����م
�أده�����������������ش ال�������ن�������ا�� َ
������س و ْم������������ن َده������� َ����ش����� ِت�����ه� ْ
ول������������������ذا ����������ض���������اع���������تْ م��������������وازي��������������نٌ ب����ه����ا
ُ
�������������وات م���ن
وت��������ع��������ا َل��������ت ح������ول������ن������ا �أ���������������ص�
ل��������ك��������ن ح�����ول�����ه�����ا
هَ �������������������دَّ د الأ����������������س���������������وار
ْ
������م�������هُ ا َ
����د
حل�������������ش������دُ و�أك������������������ر ْم
م���������ن ي� ٍ
ْ
�أ��������س� ُ
���ي����ر م����ع���� ًا
ك��������ي َت���������ن���������ا َم ال�������ن�������ا�� ُ������س وال���������ط� ُ

ح�سن ال�صباغ الكعبي

�������ن
��������ر ال��������زم� ِ
ُم��������ع� َ
�������ج� ُ
�������م ال����������ك����������ونِ وف���������ك� ُ
ُ
����ن
���������������وج ح�
������ب امل�
���������������راك ال������� ُ����س�����ف� ِ
َ
�أغ���������������ض� َ
ُ
��������ه �� َ��������ش���������دَّ ين
ُك�������� ّل��������م��������ا ف������������ َّك�
�����������رت ف���������ي� ِ
َ
و��������ض������� َع�������وا ال��������� ُل����������ؤل����������ؤَ حت����������تَ ال������ َع������ َف������نَ
رف�����������ع� ُ
��������ن
����������ة ال�����������دي�����������ن وع������������������زُّ ال���������وط� ِ
���������ن
ك����������������انَ ي��������دع��������و ال ّت�������������خ�������������ا ِذ ال���������� َوث� ِ
َ
��������������ال �أب���������������ى �أن ي���ن���ح���ن���ي
�������ج�������ر ع�
��������ش
ٍ
ٌ
حَت��������م� ُ
�������ل ال�������������س������ي� َ
����������ن
�����ف
وروح املُ������������ؤ ِم� ِ
َ
م�������ط�������م�������ئ������� ّن� َ
�������ن
�������ب ال��������و���������س� ِ
��ي���ن ب��������ط��������ي� ِ
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ُ
تراث العلماء
احمد اآلشتياني
( )1395 – 1300

�أحمد بن حممد ح�سن بن جعفر بن حممد الآ�شتياين الطهراين ،كان فقيها �إماميا  ،متت ّبعا ،
مت�ضلَّعا يف الفل�سفة وعلم الكالم  ،ولد يف طهران �سنة ثالثمائة و�ألف .
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ىّ
املتوف
ونشأ عىل أبيه الفقيه حممد حسن (
 1319هـ) وتتلمذ يف الفقه واألص��ول عىل
مسيح الطالقاين  ،وعبد الكريم الالهيجي (
ىّ
املتوف حدود  1323هـ ) ،ويف العلوم العقلية
عىل امل�يرزا حسن الكرمانشاهي الطهراين
( املتو ّ
ىف  1361هـ )  ،وامل�يرزا حممد هاشم
الرشتي .
وقصد النجف األرشف سنة (  1340هـ ) ،
فدرس هبا الفلسفة  ،واختلف هو إىل حلقة
ّ
بحث الفقيه الشهري حممد حسني النائيني .
ورج��ع إىل ط��ه��ران  ،فتصدى هب��ا لتدريس
الفقه واألصول والعلوم العقلية  ،وتولىَّ إدارة
مدرسة املروي  ،وأصبح من العلامء البارزين .
تلمذ له فريق من العلامء  ،منهم  :السيد حممد
باقر املحاليت  ،والسيد جعفر بن حممد رضا
اجلزائري  ،والسيد حممد حسني الطباطبائي
م��ؤل��ف « تفسري امل��ي��زان »  ،وحم��م��د ج��واد
اجلزائري  ،والسيد حممد ج��واد التربيزي ،
وغريهم .
َّ
وألف ما يربو عىل ستني مؤلفا  ،منها  :حاشية
عىل « املكاسب » ملرتىض األنصاري  ،حاشية
عىل « الطهارة » لألنصاري  ،حاشية عىل «

رشائع اإلسالم » يف الفقه للمح ّقق جعفر بن
احلسن احلليَّ  ،حاشية عىل « الروضة البهية »
يف الفقه للشهيد الثاين  ،تبيان املسالك ( مطبوع
) يف الفلسفة  ،حاشية عىل « رشح املطالع »
يف املنطق لقطب الدين حممد الرازي  ،رسالة
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر يِّب ) ( -
يف تفسري آية ( ُقلِ ُّال��ر ُ
مطبوعة )  ،رسالة يف الفرق بني اسم اجلنس
وعلم اجلنس ( مطبوعة )  ،رسالة ميزان
القراءة ( مطبوعة ) بالفارسية يف قواعد جتويد
القرآن  ،حاشية عىل « خالصة احلساب » لبهاء
الدين العاميل  ،حاشية عىل « متهيد القواعد
» يف العرفان ألفضل الدين تركة األصفهاين
 ،وحاشية عىل « البهجة املرضية » يف النحو
جلالل الدين السيوطي .
يّ
توف يف طهران سنة  -مخس وتسعني وثالثامئة
وألف .
مصادر ترمجته
الذريعة  42 / 4برقم  99 / 17 ، 164برقم
 124 / 18 ، 544برقم  ، 1018موسوعة
طبقات الفقهاء  ،گنجينه دانشمندان ج  ،4ص
، 365

علي (عليه السالم)
في فضل ّ
من كتاب �إر�شاد القلوب ـ ج2
الديلمي)
لـ (احل�سن بن �أبي احل�سن حممد ّ

روى الشيخ املفيد ع��ن األص��ب��غ بن
نباتة قال :دخل احلارث اهلمداين عىل
أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب (عليه
السالم) يف نفر من الشيعة وكنت فيهم،
يتأود يف مشيته
فجعل ـ يعني احلارث ـ ّ
ّ
وخي��ط األرض بمحجنه (صوجلان)
وكان مريض ًا ،فأقبل عىل أمري املؤمنني

(عليه السالم) وكان له منه منزلة ،فقال:
كيف جتدك يا حارث؟
فقال :نال الدهر م ّني يا أمري املؤمنني،
وزادين أوار ًا (حرار ًة وعطش ًا) وغليال
اختصام شيعتك ببابك ،فقال :وفيم
والبلية من
خصومتهم؟ قال :يف شأنك
ّ
قبلك ،فمن مفرط غال ومقتصد قال،

ومن م�تر ّدد مرتاب ال ي��دري يقدم أم
حيجم.
ق��ال :فحسبك يا أخ��ا مه��دان ،أال ّ
ان
خري شيعتي النمط األوس���ط ،إليهم
يرجع الغايل وهبم يلحق القايل ،قال:
لو كشفت فداك أيب و ُا ّم��ي الريب عن
قلوبنا ،وجعلتنا يف ذلك عىل بصرية من
أمرنا ،قال :أفأنه أمر ملبوس عليك؟ ّ
ان
دين اهلل ال ُيعرف بالرجال بل بآية احلق،
فاعرف احلقّ تعرف أهله.
يا ح��ارث ّ
ان احل��ق أحسن احلديث،
وال��ص��ادع به جماهد ،وب��احل��قّ ُاخ�برك
ثم خبرّ ته من كان له
فأعرين سمعكّ ،
حظاة من أصحابك.
أال إنيّ عبد اهلل وأخو رسوله وصدّ يقه
األول ،صدّ قته وآدم بني الروح واجلسد،
ّ
األولون ونحن
ثم صد ّقته ح ّق ًا ،فنحن ّ
ّ
خاصته باختصاصه
اآلخرون ،أال وأنا
ّ
نبيه ،وأنا
يا ح��ارث ،وخالصته حممد ّ
ورسه،
ووليه وصاحب نجواه
وصيه
ّ
ّ
ّ
ُاوتيت فهم الكتاب وفصل اخلطاب
وعلم القرون واألسباب ،استودعت
ألف مفتاح يفتح ّ
كل مفتاح ألف باب،
يقيض ّ
كل باب ألف ألف عهد.
و ُا ّيدت ـ أو قال :و ُامددت ـ بثالثةّ ،
وإن
ذريتي
ذلك ليجري يل وملن استحفظ من ّ

ما جرى الليل والنهار ح ّتى يرث اهلل
األرض ومن عليها ،وابرشك يا حارث
احلبة وبرئ النسمة
ليعرفني والذي فلق ّ
وعدوي يف مواطن :ليعرفني عند
وليي
ّ
ّ
املامت ،وعند الرصاط ،وعند املقاسمة،
ق��ال :وم��ا املقاسمة يا م��والي؟ قال:
مقاسمة النارُ ،اقاسمها قسمة صحاح ًا،
عدوي.
وليي وهذا ّ
أقول :هذا ّ
ثم أخذ أمري املؤمنني (عليه السالم) بيد
ّ
ثم قال :يا حارث أخذت بيدك
احلارث ّ
كام أخذ رسول اهلل ىّ
(صل اهلل عليه وآله)
واشتكيت إليه حينئذ
بيدي فقال يل ـ
ْ
قريش ًا واملنافقني ـ [فقال يل] :انّه إذا كان
يوم القيامة أخ��ذت بحبل أو بحجزة
ـ يعني عصمة ـ من ذي العرش تعاىل،
َ
وأخ� ْ�ذ َت أنت يا ع ّ
َ
وأخذ
يل بحجزيت،
ذري��ت��ك بحجزتك ،وأخ��ذ شيعتكم
ّ
بنبيه ،وما
بحجزتكم ،فامذا يصنع اهلل ّ
بوصيه؟! خذها إليك قصرية
نبيه
ّ
يصنع ّ
من طويلة ،أنت مع من أحببت ولك ما
احتسبت ـ أو قال :اكتسبت ـ قاهلا ثالث ًا،
جير رداءه جذ ً
ال وقال :ما
ّ
ثم قام احلارث ّ
ورب بعد هذا متى لقيت املوت أو
ُابايل يّ
لقيني.
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اإلنسان في فلسفة اإلمام علي (عليه السالم)
يف �سرية وفكر الإمام علي (عليه ال�سالم) ما يك�شف لنا عن جوانب كثرية من املبادئ العظيمة التي اكت�سبها من معاين
القر�آن الكرمي ومن تعاليم مربيه العظيم وابن عمه حممد (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وهذه املبادئ تظهر لنا عنا�صر
احلكمة من جميع جوانبها املادية واملعنوية وهي مت�سمة بالعاطفة واالح�سا�س املتطلع دائما اىل الرحمة والر�أفة
والدفاع عن احلق واحلرية واالن�سان.
بقلم :حسين عالوي
فكان عليه السالم هيتم بتنمية الشخصية
االنسانية ويركز عىل اجلانب الفكري
ويوليه مكانة خاصة انسجاما مع النهج
القرآين الذي يؤكد عىل التفكري والتأمل
ويرفض اجلهل والتقليد ،فمن اقواله
التي تشيد بمقام العلم ودوره يف تقويم
شخصية الفرد( :ال غنى كالعقل ،وال
فقر كاجلهل ،وال مرياث كاألدب ،وال
ظهري كاملشاورة ..قوام الدين والدنيا
اربعة :عامل مستعمل لعلمه ،وجاهل
ال يستنكف ان يتعلم ،وجواد ال يبخل
بمعروفه ،وفقري ال يبيع آخرته بدنياه)..
والعلم الذي يدعو اليه هو العلم املفيد
النافع ال��ذي خيدم احلضارة وينسجم

مع االخ�لاق والقيم (واع��ل��م ان��ه ال
خري يف علم ال ينفع وال ينتفع بعلم ال
حيق تعلمه) وطبقات الناس العلمية
(قيمة كل ام��رئ ما حيسنه) ه��ذا هو
املقياس الذي اعتمده اإلمام عيل عليه
السالم واستخدمه يف تصنيف الناس
اىل فئات ثالث( :عامل رباين ،ومتعلم
عىل سبيل نجاة ومهج رعاع اتباع كل
ناعق يميلون مع كل ريح ،مل يستضيئوا
بنور العلم ،ومل يلجؤوا اىل ركن وثيق)
والعلامء الربانيون هم املؤمنون الواعون
الذين دعاهم ايامهنم ووعيهم اىل ان
ينذروا انفسهم لطلب العلم لينفتحوا
ع�لى اهلل ويفتحوا عيون ال��ن��اس عىل

احل��ق ،والطالب املتعلمون املؤمنون
العاديون الذين انطلقوا نحو رحاب
العلم ليأخذوا باسبابه فالحقوا العلامء
يف مدارسهم وكتبهم واستفادوا من
خرياهتم وجتارهبم ،كل ذلك من اجل
معرفة احلق ليأخذوا به ويعملوا له،
ومعرفة الباطل ليحذروا منه ويتجنبوا
طريقه فيحققون بذلك رض��ا اهلل يف
الدنيا ونجاهتم يف اآلخ��رة اما اهلمج
الرعاع وهم اجلهالء الذين يفتقدون
العلم والوعي والثبات وال يملكون
الكفاءة الثقافية والعلمية التي حتوهلم
الختاذ مواقف ثابتة وموضوعية فهم
مع التيار املنترص مهمـا كانت طبيعـة

مقاالت

أفكـاره واهـدافـه فـاذا ما اهنـزم تركوه
ليلحقـوا بمنتصـر آخـر قـد خيالفـه يف
الفكـر واهلـدف.
اإلمام عيل عليه السالم يؤكد عىل املحبة
من خالل النصائح املوجهة اىل احلاكم
السيايس (واشعر قلبك الرمحة للرعية
واملحبة هلم واللطف هبم وال تكونن
عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فاهنم
صنفان :اما اخ لك يف الدين او نظري لك
يف اخللق).
وي���درك اإلم���ام ع�لي عليه ال��س�لام ان
االنسان الذي ينشد التغيري االجتامعي
ويسعى له عليه ان يتمتع بخصائص
تؤهله لذلك ومن امهها :احلرية التي
تنطلق من عبودية الفرد هلل ليكون حرا
يف كل امل��واق��ع التي اراده���ا اهلل تعاىل
فيملك حق الترصف بنفسه وبام حوله
متى شاء وكيف شاء عىل الشكل الذي
رسمه اهلل وهو جلب املنافع املرشوعة
ودرء املفاسد املمنوعة (وال تكن عبد
غ�يرك وق��د جعلك اهلل ح��را) وحتى
تتأكد ه��ذه احل��ري��ة يقدم اإلم���ام عيل
عليه السالم الوسائل الرتبوية التي
تساعد عىل ذل��ك :حترير الداخل من
كل العبوديات االرضية (املـال ،اجلـاه،
السلطان ،الغريزة) لينرصف اىل عبادة
اهلل الواحـد الذي منحه العقل ليهـذب
ال��ش��ه��وة واحل��ك��م��ة لينظم الغـريزة
واهلـداية ويقـاوم الغوايـة..
(ف�لا يكن افضل م��ا قلت يف نفسك
من دنياك بلوغ لذة اشفاء غيط ولكن
اطفاء باطل او احياء ح��ق) فاإلمام
ع�لي عليه ال��س�لام يدعو اىل ال��ت��وازن
والتكامل وه��و م��ا ت��ن��ادي ب��ه اليوم
الرتبية احلديثة فاالنسان بتكوينه جسد
وعاطفة ووروع وتكامل شخصيته يتم
بتغذية كل منها بالعنارص الفعالة التي
تساهم يف تنميتها باالجتاه السليم الن
الفصل بينهام يولد انحرافا يف الشخصية
ونقصا يف مكوناهتا ومسارها الطبيعي

وخطأ الفصل بني الروح واجلسد افرز
مشكالت ال ن��زال نعيش آثارها عىل
خمتلف االصعدة السياسية واالقتصادية
واخللقية والنفسية والروحية.
اما الرتبية السياسية واملواقع املتقدمة
يف السلطة كام يفهمها اإلمام عيل عليه
السالم فقد متيزت بأهنا مل تعد حقا إهليا
يتواله احلاكم نيابة عن اهلل وان�ما هي
منوطة بارادة اجلامهري توليها من تشاء
بحسب اع��ت��ب��ارات تتعلق بمصلحة
اجلامعة (ال��زم��وا السواد االعظم فان
اهلل مع اجلامعة) وه��ي ليست منعزلة
عن اجلامهري لتامرس سلطاهتا من فوق
بالقهر والعسف ولكنها مندجمة معهم
تعاين امورهم عن كثب وتصنع احللول
ال�سري��ع��ة ملشاكلهم (ف���ان احتجاب
ال��والدة عن الرعية شعبة من الضيق،
وقلة علم باالمور) وهي ليست وسيلة
ل�لاث��راء غري امل�شروع والتوسعة عىل
االهل واالقارب بغري حساب..
ولكنها انصاف للناس والعدل عليهم
وامل��س��اواة بينهم (ف�لا يكن حظك يف
واليتك م��اال تستفيده وغيظا تشفيه
ولكن إماتة باطل واحياء حق) كام اهنا
ليست حسبا تشاد عليه االجماد ورشفا
يدفع اىل التكرب والتجرب اذ (ال حب
كالتواضع) وليست استبدادا يف الرأي
وال خ��داع��ا للجامهري لكسب املجد
والسلطان ولكنها رصاح��ة يف القول
ونزاهة يف العمل وصدق يف املعاملة.
تلك هي اخلالفة كام حددها اإلم��ام
عليه ال��س�لام ،فال مظاهر كاذبة وال
القاب فارغة ولكنها خدمة لإلسالم
واملسلمني ومن انضوى حتت لوائهم

من اهل الكتاب ..دون متييز بني قريب
وبعيد مسلم او ذمي..
فاحلكم امانة يف عنـق احلاكم وليس
اداة للعبث وال��ف��س��ـ��اد ..ان شمول
نظرة اإلمام عيل عليه السالم السياسية
جعلت اهتامم احلكم غري مقترص عىل
االن��س��ان كفرد وال عىل اجلامعة دون
الفرد.
فاالنسان يامرس حقه يف حدود املحافظة
ع�لى حقوق اآلخ��ري��ن وهب��ـ��ذا حيصل
التوازن بني الفـرد واملجتمـع ذلك اهنام
متفـاعالن ولكـن بحـدود حسن السـرية
ومـوازيـن احلـق والعـدل..
من هنا نرى اإلمام عليا عليه السالم
ينظر يف حرية الفرد ومصلحة اجلامعة
نظرة موحدة شاملة فال يغبن هذا وال
يؤذي ذاك بل يقيم بينهام انسجاما جيعل
الفرد جديرا باستخدام حريته وجيعل
اجلامعة خليقة باالستفادة من االجتامع
بل قل جيعل الفرد جلامعة واجلامعة للفرد
يف نطاق احلرية الرحبة السمحة..
واذا حدث واختل التوازن بني الفرد
واجلامعة وكانت مصلحة احدمها عىل
حساب مصلحة اآلخـر فـان ديمقـراطية
اإلم��ام عليه السالم تأبى القيود اال
بمصلحـة االكثريـة الن (سخط العـامة
جيحف ب��رض��ا اخل��ـ��اص��ة وان سخط
اخلاصـة يغتـفر مـع رضا العـامة).
ان فلسفة اإلم���ام ع�لي عليه السالم
وعدالته تتالقى مع عـدالة السامء التي ال
تظلم بل تساوي بني الناس يف احلقـوق
والواجبات وترفض ان يكون ألحد
أي متييز عىل آخر إال بالتقوى والعمل
الصالح.

الحك���م امانة في عنـق الحاكم وليس
اداة للعبث والفسـاد..
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االسرة

من أجل تالفي الخالفات الزوجية

والحفاظ على عالقة
اسرية مستقرة
االحرار :أحمد إبراهيم
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﴿ َو ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْين َُك ْم َم َو َّد ًة
َأزْ َو ً
َو َرحمْ َ ًة إِ َّن يِف َذلِ َك آَل َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون
﴾ [الروم .]21 :تلك كانت كلامت اهلل
عز وجل عن تكوين االرسة التي ُت َعد
من أج� ِّ
�ل وأعظم نِ َعم اهلل تعاىل ،فهي
وسيلة االستقرار الذي يبحث عنه البرش,
ووسيلة املنع من الوقوع يف املعصية ،إذ
إهنا ِ
َ
هيم
تعص ُم
اإلنسان املؤمن من أن َّ
بمعصية مع من ال حتل له ،لذا كان من
الطبيعي أن ن��رى اجلميع يبحث عن
حتقيق السعادة املنشودة م��ن رشيك
حياته ،حتى يمكنهم صنع أرسة مؤمنة
ق��ادرة عىل بناء أم �ة ,وق��د ك ُثر احلديث
عن كيفية حتقيق هذه السعادة الزوجية،
وأيرس الطرق للوصول إليها ,وفيام ييل
سنعرض لبعض أق��وال اخل�براء حول
هذا األمر.
يقول الدكتور مدحت البغدادي – استاذ
جامعي وتربوي :
ين اإلسالمي احلنيف قد حرص
إن الدِّ َ
اً
دائم عىل االهتامم بأمور األرسة املسلمة،
وبالشكل ال��ذي جيب أن تكون عليه
العالقة بني كل من الزوج والزوجة يف
كوهنا عالق ًة متميزة ،هلا ما هلا من مكانة
عالية ،وتقدير واح�ت�رام يف اإلس�لام,
الزواج
ومدى اهتاممه هبا ,ومن ثم فإن
َ
ً
منضبطا بام جاء
الناجح جيب أن يكون
يف الدِّ ين ،وما أمر به كتاب اهلل وعمل به
االئمة عليهم السالم ،أن يكون التعامل
مبنيا عىل
بني كل من الزوج والزوجة ًّ
التعاون واحلب واالستقرار الذي ينشئ
أرس ًة تساعد يف ِ
بناء جمتمع صالح ٍ
خال
ِ
املشكالت.
من
ً
• َ
أساسيا من عوامل
الغرية ُت َعد عامال
ًّ
حتقيق السعادة االرسية

فيام قال
الدكتور باسم الغبان  -أستاذ الفلسفة
النفسية :
أن هناك بعض العوامل التي تساعد
عىل حتقيق السعادة االرسية والزوجية،
والتي من أمهها :االه��ت�مام ،واإلكثار
م��ن ال��ك�لام ال��ع��اط��ف��ي امل��ت��ب��ا َدل بني
��ردات
ال���زوج�ي�ن ,فكلام ك��ث��رت امل���ف� َ
العاطفية ،والكلامت التي ت��دل عىل
احلب واالح�ترام بني الزوجني ،ساعد
ذلك عىل نجاح األرسة ،وكان عام ً
ال
ق��و ًّي��ا يف اس��ت��ق��راره�ا ,وجي��ع��ل للحياة
الزوجية صبغة خمتلفة ،ويساعد عىل
تصفية العالقة الزوجية من أي يشء قد
يشوهبا ،أو قد ُي ِّ
ُ
عكر صفوها ألي سبب.
الغرية ُت َعد عام ً
مؤكدا أن َ
أساسيا من
ال
ًّ
عوامل حتقيق السعادة الزوجية ،ولكنها
َ
تكون يف إطار َ
الغرية املحمودة،
جيب أن
وال خترج من هذا اإلط��ار ,ال سيام أن
البعض ي��رى أن مقدار حب الطرف

اآلخر له إنام يقاس بمدى َغريته عليه،
واهتاممه به ,إال أن هذه الغرية قد تكون
ِم َ
عول هدم لألرسة يف بعض األوقات،
يف حال انتقاهلا إىل مرحلة الشك دون
ربر يف رشيك احلياة ،ومن َثم جيب أن
ُم ِّ
ينتبه ٌّ
كل من الزوج والزوجة من الوقوع
ً
يف مثل هذا النوع من َ
الغرية ،حفاظا عىل
ريا كذلك إىل أن
حياهتام الزوجية ,مش ً
هناك بعض األمور وبعض احلاالت يف
احلياة الزوجية تتطلب من كال الزوجني
ض َّ
أن ُيغ َّ
الط ْرف عنها ،حتى ال تتعطل
مسرية احلياة الزوجية من أجل أمور قد
تكون صغرية وناجتة عن ضغوط ما ,بل
يكون عىل الطرف اآلخر يف هذه احلالة
َ
رشيك حياته ،ويساعدَ ه عىل
حيتوي
أن
َ
ختطي م��ا ه��و فيه ,فض ً
ال ع��ن رضورة
توجهات اآلخر
أن حي�ترم ك� ٌّ�ل منهام ُّ
وأفكاره ،ال سيام إن كانت خمتلفة فيام
بينهام ,وكذلك رضورة االهتامم بام هو
مشرتك بينهام ،والعمل عىل تفعيله ،ألن

االسرة
حقيقيا من أرسار
رسا
ذلك كله يعد ًّ
ًّ
نجاح األرسة وسعادهتا.
ومن جانبه يقول الدكتور عبد الفتاح
صربي  -استاذ االجتامع يف جامعة
بغداد  :إن أساس السعادة الزوجية
يكم ُن يف القدرة عىل التغ ُّلب عىل
ُ
املشكالت الزوجية التي تواجه كال
الزوجني يف حياهتام ,ال سيام أن احليا َة
البرشية ال ختلو أبدً ا من املشكالت،
وب��األخ��ص امل��ش��ك�لات األرسي���ة,
موضحا أن هناك َ
بعض القواعد التي
ً
ِّ
قد تساعد عىل ختطي هذه املشكالت
بسالم ،ولعل ِمن أهم هذه القواعد
ُ
اإلنسان نفسه منذ البداية
يعو َد
أن ِّ
تقبل املشكالت ،وأن يقتنع
عىل ُّ
تاما بأهنا أمور عادية وواردة
ً
اقتناعا ًّ
يف كل وقت وحني ،والتعامل معها
َّ
بكل لِ� ٍ
يتمك َن من َو ْضع
ين ،حتى
حلول هنائية هلا ،واالستعانة باهلل عز
وجل يف حل هذه املشكالت.
• رس طول العالقة االرسية املستقرة
وأكد االستاذ حممد غزي  -حمامي
 بعد جتربة ح��وايل أرب��ع�ين سنةمن العالقة الزوجية املستقرة أجد
أن أهم يشء حافظنا به عيل دوام
العالقة الزوجية يف انسجام وتفاهم
هو أننا اتفقنا عىل أن ال نخرب أهلنا-
والدي أي من الزوجني وأخواهتام-
بمشاكلنا األرسي����ة وخصامنا.
وعند احتدام اخلصام والنفور بني
الزوجني يقترص األمر عىل اخلرس
الزوجي وعدم تطويل النقاش عىل
ان يظل كل من الزوجني يؤدي دوره
األرسي الروتيني يف خدمة اآلخر يف
صمت إىل أن يعودا تلقائيا إىل املودة
وإىل العالقة الطبيعية اهلادئة بني
الزوجني .وملا كربت قررنا أيضا أن
ال ندخل أوالدنا وبناتنا يف خالفاتنا
الزوجية وأيضا أن ال نخرب أحدا
خ��ارج نطاق ال��زوج�ين بمشاكلنا
إطالقا .واحلمد هلل مرت أكثر من
أربعني سنة زواج مستقر.

مسؤولية االسرة
ّ
في ُحسن ادب الطفل

الشيخ سامر توفيق

وأ ّم��ا حقّ ول��دك ،ف� ْ
�أن تعلم أ ّن��ه منك،
ٌ
ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه
ّ
ورشه ،وأنّ��ك مسؤول ع�ّم�اّ ُو ِّليته من
ُحسن األدب .اإلمام زين العابدين عليه
أي ٍ
أب
توجهنا بالسؤال إىل ّ
السالم .لو ّ
أو ّأم  :كيف يمكن أن حي ّقق لكام طفلكام
السعادة ؟ ألجابا  :بأن يكون إنسان ًا
صاحل ًا عىل قدر آمالنا وأحالمنا .وبعبارة
عرفيةْ :
أن يرفع رؤوسنا بني الناس.
ّ
نعمّ ،
إن «ال��ول��د الصالح رحي��ان��ة من
رياحني اجلنة  ،كام روي عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم .وقد ّ
ركزت
الروايات كثري ًا عىل هذا املصطلح :الولد
الصالح .ولو طرحنا سؤا ً
ال آخر :متى
َّ
بالشني والعار من ولدكام؟
تشعران
سيئ ُ
اخل ُلق .وقد عبرّ ت
ألجابا :إذا كان ّ
السوء .وعن أمري
عنه الروايات بـولد ّ
املؤمنني عليه السالم ،قال( :ولد السوء
هيدم الرشف ،ويشني السلف )* .ومن
شخصية الطفل هو
أهم جوانب صالح
ّ
ّ
يتكون
ال
الذي
والقيمي
األخالقي
عد
ال ُب
ّ
ّ
ّ
إجياب ًا أو سلب ًا يف حياة الطفل بشكل
تلقائي .فسلوك الطفل غري املرغوب فيه
ّ
مث ً
ال ليس فطر ّي ًا بأصل اخللقة ،بل هو
مكتسب ،يتع ّلمه من خالل التواصل مع
البيئة األرس ّية واالحتكاك هبا واملحاكاة
لوالديه قو ً
ال وعم ً
ال .عن أمري املؤمنني

لولده احلسن عليهام السالم( :إنّام قلب
احلدث كاألرض اخلالية ،ما ُألقي فيها
من يشء قبلته ،فبادر ُتك باألدب قبل أن
يقسو قلبك ويشتغل ُّلبك)*.
أه� ّ�م عنارص ص�لاح األط��ف��ال مبادرة
بمسؤولياهتم الرتبو ّية
األهل إىل القيام
ّ
جت��اه��ه��م ،بتهذيب أخ�لاق��ه��م وع��دم
مسؤولية تربيتهم عىل
إمهاهلم ،أو إلقاء
ّ
عاتق اآلخ��ري��ن .فهم املسؤولون عن
اختيار امل��درس��ة املناسبة واألص��دق��اء
واجلمعية الكشفية املالئمة،
الالئقني
ّ
ٍ
األخالقي
للنمو
بيئات حاضن ًة
لتكون
ّ
ّ
الصالح ألبنائهم .فمث ً
املهم
ال ،من
ّ
ج���دّ ًا االلتفات إىل أنّ��ه عند املقايسة
واملقارنة بني مدرسة يكون مستواها
العلمي مرتفع ًا ،ولكن فيها أجواء فساد
ّ
العلمي
مستواها
مدرسة
وبني
،
أخالقي
ّ
ّ
دينية ،أن
ة
أخالقي
أجواء
وفيها
متوسط
ّ
ّ
شخصية
يف
األخالقي
ال نستهني بال ُبعد
ّ
ّ
العلمي.
أطفالنا حلساب ال ُبعد
ّ
املصادر
•مستدرك الوسائل ،الطربيس ،ج،15
ص ،215ح.18039
•.4هنج البالغة ،من وصية له عليه
السالم لولده احلسن عليه السالم كتبها
إليه بحارضين منرصف ًا م��ن صفني،
رقم ،269ص.526
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وإصالح
ذات ال َبين
36
وهو من معايل األخالق  ،ومكارم األعامل.
النبي وعرتته
ّ
وقمة املصلحني بني ذات البيت هم أهل بيت ّ
صلوات اهلل عليهم أمجعني كام ّ
تدل عليه سريهتم املباركة.
فهذا رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآل��ه أصلح بني القبيلتني
العربيتني املعروفتني يف املدينة األوس واخلزرج.
ّ
وصية أمري املؤمنني عليه السالم لإلمامني
يف
احلديث
يف
ّ
احلسنني عليهام السالم :
ُ(أوصيكام ومجيع ولدي وأهيل ومن بلغه كتايب بتقوى اهلل ،
ونظم أمركم ،
وصالح ذات بينكم ،فإنيّ سمعت جدّ كام صىل اهلل عليه وآله
يقول  :ـ
صالح ذات البيت أفضل من عا ّمة الصالة والصيام) .
مر بنا ّ
املفضل
وعن ابن سنان ،عن أيب حنيفة سابق احلاج قال َّ :
 ،وأنا َ
ثم قال
وختَني نتشاجر يف مرياث  ،فوقف علينا ساعة ّ ،
لنا  :تعالوا إىل املنزل.
فأتيناه فأصلح بيننا بأربعامئة درهم  ،فدفعها إلينا من عنده ،
ح ّتى إذا استوثق ّ
كل واحد م ّنا من صاحبه قال  :ـ
أما هّإنا ليست من مايل  ،ولكن أبو عبد اهلل عليه السالم أمرين
إذا تنازع رجالن من أصحابنا يف يشء أن ُاصلح بينهام وأفتدهيا

من ماله  ،فهذا مال أيب عبد اهلل عليه السالم.
وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال :
ٌ
وتقارب
حيبها اهلل إصالح بني الناس إذا تفاسدوا ،
ٌ
(صدقة ّ
بينهم إذا تباعدوا) .
وعنه عليه السالم  :ـ
(من أصلح بني اثنني فهو صديق اهلل يف األرض ّ ،
وإن اهلل ال
ُي ّ
عذ ُب من هو صديقه)
وعنه عليه السالم  :ـ
(أك��رم اخللق عىل اهلل بعد األنبياء ؛ العلامء الناصحون ،
واملتع ِّلمون اخلاشعون  ،واملصلح بني الناس يف اهلل) .
وعنه عليه السالم  :ـ
(من أصلح بني الناس أصلح اهلل بينه وبني العباد يف اآلخرة ،
واإلصالح بني الناس من اإلحسان . )...
وعنه عليه السالم  :ـ
(ملعون ملعون ٌ
ٌ
رجل يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصاحله) .
عن إبراهيم بن مهزم قال  :ـ
خرجت من عند أيب عبد اهلل عليه السالم ليل ًة ممسي ًا  ،فأتيت
منزيل باملدينة  ،وكانت ُا ّمي ـ خالدة ـ معي  ،فوقع بيني وبينها
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فأغلظت هلا.
كالم ،
ُ
ٌ
ّ
اّ
فلم كان من الغد  ،صليت الغداة  ،وأتيت أبا عبد اهلل عليه
فلم دخلت عليه قال يل مبتدئ ًا  :يا ابن مهزم ما َ
السالم  ،اّ
لك
علمت ّ
أن بطنها
أغلظت يف كالمها البارحة  ،أما
وخلالدة؟
َ
َ
ِ
ٌ
ّ
وعاء
جرها مهدٌ قد غمزته  ،وثدهيا
ٌ
منزل قد سكنته  ،وأن ح َ
قد رشبته؟!
قلت بىل.
قال ُ :
قال عليه السالم  :فال تغلظ هلا .
عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن ابن حمبوب ،عن معاوية بن
وهب أو معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:
قال :أبلغ عني كذا وكذا  -يف أشياء أمر هبا  -قلت :فأبلغهم
عنك وأقول عني ما قلت يل وغري الذي قلت؟
ق��ال :نعم إن املصلح ليس بكذاب [إن�ما هو الصلح ليس
بكذب] .
يف احياء املؤمن
عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة،
عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :قلت له :قول اهلل عز
وجل « :من قتل نفسا بغري نفس فكأنام قتل الناس مجيعا ومن
أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعا (« )4؟ قال :من أخرجها من
ضالل إىل هدى فكأنام أحياها ومن أخرجها من هدى إىل

ضالل فقد قتلها.
وصية االمام الصادق عليه السالم البن جندب
وصية اإلمام الصادق عليه السالم لعبد اهلل بن ُجندب :
ّ
(يابن ُجندب  :لو ّ
أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم املالئكة ،
ً
وألظ ّلهم الغامم  ،وألرشقوا هنارا  ،وألكلوا من فوقهم ومن
حتت أرجلهم  ،وملا سألوا اهلل شيئ ًا اّإل أعطاهم ...
ثم قال عليه السالم  :ـ
ّ
ّ
ُ
تذهبن بكم
يا بن ُجندب  :بلغ معارش شيعتنا وقل هلم  :ال
َّ
املذاهب  ،فواهلل ال ُتنال واليتنا اّإل بالورع واالجتهاد يف
الدُّ نيا ،ومواساة االخوان يف اهلل.
ليس من شيعتنا من يظلم الناس.
ٍ
بخصال ش ّتى  :ـ
يا بن ُجندب  :إنّام شيعتنا ُيعرفون
بالسخاء والبذل لالخوان  ،وبأن يص ّلوا اخلمسني لي ً
ال وهناراً،
هيرون هرير الكلب  ،وال يطعمون كطمع الغراب
شيعتنا ال ّ
ُ
( ُيرضب املَ َثل بطمع الغراب  ،ملا ذكر يف حياته من أنّه يتبع
الذئب بطمع أنّه إذا أغار عىل غنم قو ٍم أكل ما فضل منه)
عدو ًا  ،وال يسألون لنا مبغض ًا ولو ماتوا
 ،وال جياورون لنا ّ
جوع ًا.
اجل��ري  ،وال يمسحون عىل اخل ّفني ،
شيعتنا ال يأكلون ّ
ً
وحيافظون عىل الزوال  ،وال يرشبون مسكرا) .

من وصية المير المؤمنين عليه السالم لكميل النخعي
عن كميل بن زياد النخعي  ،قال  :كنت مع أمري املؤمنني ( عليه السالم ) يف مسجد الكوفة وقد صلينا العشاء اآلخرة  ،فأخذ
بيدي حتى خرجنا من املسجد  ،فمشى حتى خرج إىل ظهر الكوفة وال يكلمني بكلمة  ،فلام أصحر تنفس  ،ثم قال :
يا كميل  ،إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها  ،احفظ عني ما أقول  ،الناس ثالثة  :عامل رباين  ،ومتعلم عىل سبيل نجاة ،
ومهج رعاع  ،أتباع كل ناعق  ،يميلون مع كل ريح  ،مل يستضيئوا بنور العلم  ،ومل يلجأوا إىل ركن وثيق .
يا كميل  ،العلم خري من املال  ،العلم حيرسك  ،وأنت حترس املال  ،واملال تنقصه النفقة  ،والعلم يزكو عىل االنفاق .
يا كميل  ،صحبة العامل دين يدان اهلل به  ،تكسبه الطاعة يف حياته  ،ومجيل األحدوثة بعد وفاته .

االمام الرضا عليه السالم يرد على من نسب له قوال
عن حممد بن يزيد الطربي  ،قال  :كنت قائام عىل رأس الرضا عيل بن موسى ( عليهام السالم ) بخراسان وعنده مجاعة من .
بني هاشم منهم إسحاق بن العباس بن موسى  ،فقال له  :يا إسحاق  ،بلغني أنكم تقولون  :إن الناس عبيد لنا  ،ال وقرابتي
من رسول اهلل ( صىل اهلل عيله وآله ) ما قلته قط  ،وال سمعته من أحد من آبائي  ،وال بلغني عن أحد منهم قاله  ،لكنا نقول
 :الناس عبيد لنا يف الطاعة  ،موال لنا يف الدين  ،فليبلغ الشاهد الغائب .

37

مشاركات

الصبر والثبات

38

طه العبيدي

الصرب هو حبس النفس عىل املكروه امتثاال ألمر اهلل تعاىل،
وهو من أفضل األعامل والتي يثيب اهلل عليها ،كام قال تعاىل :
الصابِ ُر َ
ي ِح َس ٍ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِ َغ رْ ِ
اب) ،وباجلملة فالصرب
( ا ِ َّن اَم ُي َو ىَّف َّ
مقاومة النفس للمكاره التي تصادفها والثبات وعدم اجلزع
واالنفعال ،و يالزمه شجاعة فائقة ،بل الصرب هو الشجاعة
كام قال أمري املؤمنني (عليه السالم)( :الصرب شجاعة )،
وهذه الشجاعة ال تكون إال من الرجال األشداء األقوياء،
أصحاب مبدأ وعقيدة ،ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم .ومع
تعرض البالد إىل اهلجمة اإلرهابية التي احتضنتها الكيانات

الباطلة ،ونمتها أيادي الرش وربتها ،كان البد أن يكون قباهلا
كيان يسعى إىل اخلري ،وبالتايل حتدث املواجهة قطع ًا ،وبالفعل
حدثت املواجهة ،واشتد القتال وتساقطت اجلموع ،وزهقت
األرواح ،وأريقت الدماء .اليوم وبعد طول املدة وقوة املحنة،
ّ
سطر مقاتلو معسكر اخلري النرص تلو النرصّ ،
ونظفوا األرض
من دنس الرش وأنجاسه ،وانتهى رصاخ الباطل ،وما جاء كل
هذا إال بالصرب والثبات ،وقد استلهم املقاتلون دروس القتال
من القدوة واألسوة ،من سيد الربية (صىل اهلل عليه وآله)،
ومن سيد األوصياء وأيب األتقياء ،واألئمة اهلداة (عليهم
السالم) ،فوجدوها يف الصرب والثبات ،فأدركوا الثمرة ،
وأن اهلل مع الصابرين ،كام قال تعاىل :يف كتابه العزيز ( َ ...فإِ ْن
َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمئ ٌَة َصابِ َر ٌة َيغْ ِل ُبوا ِما َئتَينْ ِ َوإِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم َأ ْل ٌف
اللِ َو هَّ ُ
َيغْ ِل ُبوا َأ ْل َفينْ ِ بِإِ ْذ ِن هَّ
ين ) ،فبالصرب والثبات
الصابِ ِر َ
الل َم َع َّ
الواحد يعدل عرشة ،والنتيجة الغلبة ،بتأييد اهلل تعاىل .و مع
عدم الصرب فإن الصورة تنعكس سلبا عىل اجلميع ،ولذا جاء
يف أحكام الرشيعة حتريم الفرار من املعركة ،كام قال اإلمام
الرضا (عليه السالم)( :حرم هَّ
الل الفرار من الزحف ملا فيه
من وهن يف الدين  .ومن اجلرأة عىل املسلمني ،ومن السبي
والقتال ،وإبطال دين هَّ
الل ،وغري ذلك من الفساد ) .وأخريا،
نقول اللهم أفرغ الصرب عىل مقاتلينا املرابطني وث ِّبت أقدامهم،
وانرصهم عىل القوم الكافرين.

نيل شرف التضحية
السعادة هي ْ
عىل ض ّفة السعادة ،علت رصخات ٍّأم تزغرد و ُتنشد أعذب
األحلان .مل يكن اليوم عيد ميالدها ،وال ح ّتى ف ِرحت بقدوم
هد ّي ٍة جلبها هلا أحدهم ،وإنّام وص َلها خرب عنه إذ ك ّلموها
قائلني :زغردي يا ّأم الشهيد ،فولدك بات يف اجل ّنة سعيد ًا.
دمعت عيناها وابتسمت ابتسامة عجزت نفيس عن فهمها،
مزيج من الفرح وحرسة االشتياق ،اختلطت فيها دموع
فهي ٌ
النرص ورشف الشهادة ،مع دموع الوداع وآخر لقاء.
وقفت أتأ ّمل يف ذاك الوجه امليضء ،ع ّلني ألتمس من صربها
ُ
ِ
ُّ
ً
رشف ًة وآخذ من ابتسامتها ع�َب�رَ ا .طال تأ ّميل وزاد تعلقي،
أيقنت حينها َّ
أن السعادة هي ّأم تستطيع مواساة نفسها
ُ
أدركت ّ
التمسك بعقيدة
أن اإليامن هو
والصرب عند الشدائد،
ُ
ُّ
أهل البيت (عليهم السالم) واالمتثال هبم يف الرضّ اء قبل
الرساء.
ّ
ً
ً
بكيت يوما ،إىل
خميلتي إىل حيث
ْني
ت
وأخذ
،
ال
قلي
رسحت
ُ
ُ
ّ
حزنت عىل ف ْق ِد يشء يف دنياي ،بات ذلك الف ْقد أتفه
حيث
ُ
ً
ً
ً
ّ
وقفت قليال ،ذرفت دموعا علها تغسل ذنوبا لطاملا
ما يكون،
ُ
وأيقنت حينها ّ
أن السعادة هي ْنيل رشف
حزنت ألجلها...
ُ
ُ
ً
التضحية امتثاال ألهل البيت (عليهم السالم).

زينب يوسف
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عباس الصباغ

االقتصاد الريعي ونضوب النفط
ليس بمقدور اح��د ان ي��ل��وم ال��دول
املستهلكة للنفط يف مسعاها احلثيث
يف البحث عن بدائل عن النفط تكون
آمنة وصديقة للبيئة ورخيصة ايضا
 ،والتحرر من احتكار بعض منتجي
النفط ومزاجاهتم  ،واجحاف بعض
مصدريه وهذا املسعى بات ميسرّ ا يف ظل
معطيات التقدم العلمي والتكنلوجي
 ،باملقابل ليس بمقدور احد ان يلوم
الدول املنتجة للنفط يف خوفها املرشوع
من نضوب النفط وتأثري ذلك عىل متويل
موازناهتا العامة والتي تتصف بالريعية
املزمنة  ،فلكل طاقة حجم معني وعمر
افرتايض ييش يوما بالتاليش كأي طاقة
وخاصة االستخراجية منها .
ويف ال��ع��راق يكشف اجل��دل السنوي
املحتدم حول اقرار قانون املوازنة املالية
العامة عن س��وأة االقتصاد الريعي
املعتمد اع��ت�مادا شبه كيل عىل النفط،
ويزيد التذبذب واهل��ب��وط املستمر يف
اسعار النفط يف السوق العاملية الطني
بلة  ،وه��ذا جرس ان��ذار مبكر يقرع ،
وجيب ان ينتبه اليه القائمون عىل ادارة
دفة االقتصاد العراقي ال��ذي بني منذ
تأسيس الدولة العراقية احلديثة عىل
متالزمة الريع النفطي املرتبط بسعر
الربميل  ،كام جيب ان يلتفتوا اىل حقيقة
قد تكون صادمة يف يوم ما بان النفط
طاقة لن تستمر اىل االب��د ومصريها
النضوب او الشحة يف يوم ما  ،او قد

تتعرض يف اي وق��ت اىل اخ��ت�لال يف
موازين العرض والطلب  ،ألسباب
شتى منها جل��وء ال���دول املستهلكة
للنفط اىل بدائل معقولة وذات ُكلف
اقتصادية اقل وديمومة اكثر كـالطاقة
الشمسية وطاقة الرياح وطاقة البحر
والطاقة النووية وطاقة النفايات احليوية
 ،او قد ينهار ميزان العرض والطلب
ألسباب سياسية تتعلق بتشابك املصالح
الدولية واإلقليمية وهي خارجة عىل
ارادة طريف املعادلة النفطية (املنتجني
واملستهلكني) ك�ما ح��دث يف حرب
ترشين  /رمضان عام  ،73او ألسباب
اقتصادية عاملية كالتباطؤ يف معدالت
نمو بعض اقتصاديات الدول العظمى
كام حدث يف الصني مؤخرا  ،او لوجود
كساد اقتصادي عاملي كالذي حدث
يف ثالثينيات ال��ق��رن امل��ن�صرم  ،وقد
خيتل هذا امليزان ألسباب موضوعية
بحتة تتأتى من خانة ال��دول املنتجة
للنفط ذاهت��ا  ،وذل��ك بإغراق السوق
بالنفط االحفوري (الصخري) الذي
صار هيدد بشكل واضح اخلط البياين
ملجمل صادرات الدول املنتجة للنفط
اخلام ففي الواليات املتحدة األمريكية
حصلت ث��ورة ضخمة يف انتاج النفط
االحفوري وخاصة يف والية تكساس
الغنية هبذا النوع من النفط وقد عبرّ ت
أوبك عن قلقها مرارا من ارتفاع انتاج
هذا النفط وال��ذي بات هيدد مستقبل

الطلب عىل النفط اخلام العادي املنتج
من اراض رملية وغريها .
وق���د ازدادت يف االع����وام القليلة
املاضية حتذيرات اخل�براء وخصوصا
اجليولوجيني منهم من أن العامل (ومنه
العراق كبلد نفطي ) يقرتب من «ذروة»
إنتاج النفط واننا سنشهد عام قريب
تراجعا ملخزونات النفط حتى تنضب
رغم ان العراق حيتل املركز الثالث عامليا
يف االحتياطات بواقع (  143.1مليار
برميل»)  ،وحي��ذرون ايضا من كارثة
اقتصادية عاملية حاملا يصل إنتاج اخلام
ذروت��ه وهو ما يتوقعونه يف اي وقت
يف املستقبل املنظور  ،وهناك توقعات
عاملية يف إمكانية نضوب االحتياطي
العاملي من النفط بعد  68عاما نتيجة
زيادة نمو اقتصادات عمالقة كالصني
واهلند واقتصادات نامية أخرى و هناك
توقع عاملي ايضا بأن احتياطي النفط
يقدر ب��ـ  1.1تريليون مليار برميل
أو ما يعادل  37عاما من االستهالك
وحتى عند إضافة احتياطيات النفط
املتوقعة يف احلقول التي مل تستخدم فإن
النفط سينضب خ�لال ستني عاما او
ازي��د ،وهذه حقائق خميفة تكشف عن
الوضع ال��ذي تبدو عليه اقتصادات
ال��دول التي تعتمد عىل الريع النفطي
 ،اذ جيب عىل االقتصاديني العراقيني
استرشاف املستقبل فيام لو نضب النفط
يوما ما او قارب عىل النضوب وعليهم
ايضا االستعداد والتخطيط للمستقبل
وبناء اقتصاد متني وصناعة حقيقية و
التفكري بالتنمية املستدامة التي تستند
عىل ختطيط علمي سليم يضع اللبنات
األساسية القتصاد قوي ينهض بالبالد
بدون االعتامد عىل النفط بشكل رئييس
بل وبالتنويع املبكر لبقية املوارد الداخلة
يف الدخل القومي وتفعيل القوانني
املشجعة عىل ازدهار القطاعات االخرى
كالصناعة والزراعة والسياحة السيام
الدينية منها وهتيئة االرض اخلصبة
واملناخ االم��ن لدخول االستثامرات
االجنبية للبلد  ،وذلك خشية من جميء
ي��وم يصبح النفط جم��رد ذك��ري��ات من
املايض «اجلميل» .
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ُ
الثقة بالنفس
وتحديات اإلنسان
40

ُتعدّ الثقة بالنفس من أه� ّ�م السامت
الشخصية التي حُتدّ د حياة الفرد وتوافقه
ّ
مع ذات��ه وم��ع جمتمعه ،باإلضافة إىل
هّأنا تعني َت ُّقبل ُ
القدرات التي منحها
والتكيف
اهلل ل��ل� َف��رد وال��رض��ا هب��ا،
ُّ
ّ
معها ،والقدرة عىل ُمواجهة الظروف
اليومية بكا ّفة أنواعها بفاعليه أكثر؛
ّ
فالثقة بال ّنفس ُتضيف للفرد إحساس ًا
ب��االع��ت��زاز ،واالف��ت��خ��ار ب��م��ه��ارات��ه
وكفاءاته.
�وع من
وتعرف الثقة بالنفس بأهنا ن� ٌ
األم��ان ال��داخ�لي ا ُمل َمنهج واملَ���دروس
َيعتمد ع�لى ثقة ال��ف��رد باستِعداداته
وإمكاناته و َمهاراته ،ومدى مَت ُّكنه من
الذاتية بإمكانية
تنفيذ أهدافه وثقته
ّ
حتقيقها ،وبالتايل حَتقيق التوافق النفيس
واالجتامعي.
مقومات الثقة بالنفس
قومات هي السامت والغرائز التي
ا ُمل ّ
َتدفع بالشخص إىل االعتزاز بذاته وثقته
قومات
بنفسه؛ حيث ُت ّ
رسخ ه��ذه ا ُمل ّ
بالقوة
�رد
الثقة ،وبالتايل يحَ تفظ ال��ف� ُ
ّ
الداخلية والنفسية ،ويدعمها قدر
ّ
ّ
والصحة
ايت،
�ذ
�
ال
باالستقرار
اإلمكان
ّ
النفسية ،والبناء الشخيص السوي،
وكانت هذه املقومات كاآليت:
 املقومات اجلسميةّ :إن حتليّ ال َفرد

اجلسمية السليمة واخلالية
باملهارات
ّ
والتشوهات
من األمراض والعاهات
ّ
اخللقية واإلصابات املزمنة ،باإلضافة
إىل املظهر اخلارجي اجلميل واجلاذبية
الشخصية؛ ُك ّل هذه املقومات جتعل منه
ٍ
كفاءة جسد ّي ٍة َسليمة ال ُتعيقه عن
ذا
ومارسة حياته بشكلٍ
بمهامه ،مُ
القيام َ
ومستقر.
ّ
سوي ُ
املقومات العقلية
املقومات العقليةّ :
 ّهي سالمة النمو العقيل للفرد ،باإلضافة
إىل عدم تدنيّ مستوى الذكاء ،والقدرة
العقلية الكتساب
عىل َتوظيف القدرات
ّ
قدر اإلمكان
خربات جديدة ،واالبتعاد َ
عن اخلربات املؤملة وغري املَرغوب فيها،
باإلضافة إىل القدرة عىل استِخدام َ
اخليال
اخلصب يف ش ّتى املَجاالت كالشعر،
وابتكار ك� ّ
�ل ما هو جديد يف العلوم
ا ُملختلفة ،كام ّ
أمهية كبرية يف
أن للذاكرة ّ
آلية
اسرتجاع املَعلومات وتوظيفها يف ّ
للمثريات ا ُملختلفة.
استجابات الفرد ُ
 امل��ق� ّ�وم��ات الوجدانية :تعني هذهنمو الفرد النفيس السليم،
قومات ّ
ا ُمل ّ
��وه م��ن األم�����راض ال��ن��ف��س� ّ�ي��ة،
وخ���ل� ّ
والوساوس ،والتوتر ،والقلق ،والشك
ّ
امل���ريض ،وال� ُ
التحكم يف
��ق���درة ع�لى
املزاجية وضبطها ،والتقييم
االنفعاالت
ّ
ا ُملتوازن للذات دون تر ُّفع عقيم يدفعه

إىل ال��غ��رور ،وال حتقري ُمهني يدفعه
للخضوع ،باإلضافة إىل القدرة عىل
َحرر من اآلثار ا ُملرتتّبة عىل التنشئة
الت ّ
َ
غري السو ّية واخلربات غري املرغوب فيها
يف َمراحل ّ
الطفولة النامئية ،وتحَليّ الفرد
باألخالق َ
اإلسالمية جتاه َنفسه
احلسنة
ّ
ومحُ يطه.
 املقومات االجتامعيةُ :تعدّ األرسةالنمو
األساسية يف
واملجتمع هي اللبنة
ّ
ّ
فالتقبل
التوافقي النفيس لإلنسان،
ّ
األرسي للفرد منذ والدته واإلحساس
الشخصية
كون الصورة
بالرضا جتاهه ُي ّ
ّ
والبناء ا ُملجتمعي والنفيس السليم
ل��ل��ف��رد ،منذ ف�ترة الطفولة وخ�لال
َمراحلها النامئية ا ُملختلفة ،باإلضافة
إىل التنشئة السليمة ،كل هذا ُينتج فرد ًا
تحم ً
ال ملَسؤولياته قادر ًا عىل
واثق ًا بذاته ُم ّ
التغيري.
ُ
 املقومات االقتصادية :من املمكن أنتكون هناك عالقة طرد ّية بني ا ُملستوى
امل��ادي للفرد وارت��ف��اع دخله بارتِفاع
ُم��ع��دّ ل ثقته ب��ذات��ه ،إال ّ
قومات
أن ا ُمل ّ
االقتصاد ّية ليست ذات تأثري مبارش
يف الثقة بالنفس ،وتدنّيها أو ارتفاعها؛
الفعالة خالل
فالكثري من
الشخصيات ّ
ّ
ُ
التاريخ كانت متتدُّ من أ ٍ
رس ذات مستوى
ما ّدي متواضع.
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تزكية النفس ودورها في تطوير التنمية البشرية
إن من القضايا التي شغلت الناس اليوم،
وأولوها عناية خاصة ،ما يعرف بالتنمية
ال��ب�شري��ة ،غ�ير أن ال��ت��س��اؤل ال��واج��ب
استحضاره باستمرار هو :هل حتققت
للنوع البرشي اليوم تنمية برشية حقيقية
أم أن األمر ليس كذلك؟
إن حتقيق تنمية برشية حقيقية ،تتسم
بالشمولية ،يتوقف ع�لى م��دى توفر
جمموعة من العنارص ،لعل من أمهها:
األهلية الذاتية ،للمنخرط يف جمال التنمية
البرشية ذاهتا ،وللمستفيد من جهودها؛
أهلية مبنية عىل صفاء النفس وطهارهتا،
وعىل تزكيتها والرقي هبا إىل درجة الرشد
باملفهوم القرآين هلذا املصطلح ،أي السداد
يف القول ،والنضج يف الترصف ،واألمانة
يف األداء ،والعفة يف التعامل… وهي أمور
ال تتحقق إال ملن تزكى وزكى نفسه…
إن لتزكية النفس دور ًا حموري ًا يف أي تنمية
برشية ،إىل درج��ة أن أي تنمية برشية
ال تكون التزكية حارضة فيها ،سيكون
مصريها إما الفشل ،وإما ضعف النتيجة،
أو عىل األق��ل عدم التناسب بني اجلهد
املبذول ،والدعم املقدم ،وبني النتائج
املحصل عليها.
ودور تزكية النفس يف التنمية البرشية،
يظهر جليا من خالل أمور كثرية ،لعل من
أبرزها ما يأيت:
إن تزكية النفس ،تعني م��ن ضمن ما

تعني ،ترشيد العنرص البرشي وتنمية
شخصيته :عقليا ،ونفسيا ،ومعرفيا،
وخلقيا ،وماديا؛ وجعله يرقى إىل مصاف
من يقول :ال تعطني سمكا ولكن علمني
كيف أصطاد… وهذا وجه من أوجه دور
تزكية النفس يف التنمية البرشية احلقيقية
الشاملة.
إن من أدل��ة ال��دور الكبري ال��ذي لتزكية
النفس يف التنمية البرشية ،ما وجدناه عند
الدارسني القدامى واملحدثني من تفسري
للتزكية بالتنمية ،ومن ربط واضح للرتبية
التي تكاد تكون رديف التزكية بالتنمية،
فتزكية النفس متى حتققت بالشكل
املطلوب ،وتوفرت بالقدر املنشود ،أثرت
تأثري ًا بليغ ًا يف القائم أو القائمني عىل
التنمية البرشية ،وأثرت تأثريا واضحا يف
املستفيدين من تلك التنمية.
أما القائمون عىل التنمية البرشية ،فإهنم،
متى ُز ّكت أنفسهم ،وجدهتم أهل صدق
وإخ�لاص ،وأصحاب أمانة ووفاء؛…
ومتى ف��ق��دوا تزكية النفس أو ضعف
عندهم ذلك ،توقعت منهم كل ما يعرقل
أو حتى يفشل عملية التنمية البرشية
برمتها… بنا ًء عىل أن النفس هي اجلوهر
واجل��وارح تبع له ،وأن التزكية يف هناية
املطاف ،إنام هي االرتقاء بالعنرص البرشي
إىل ما هو أرقى وأسنى…
وأم��ا املستفيدون من التنمية البرشية،

فإهنم متى زكت أنفسهم ،حرصوا عىل أن
يكونوا يف مستوى ما يقدم إليهم من دعم
وتنمية ،وعملوا عىل أن يكونوا ممن إذا
ُأ ْك ِرم َأ ْك َر َم ،وممن إذا ُأ ِ
سدي إليه املعروف
كافأ… ال ممن إذا ُأ ْكرم مترد…
فأهل النفوس الزكية ،متى أتيحت هلم
فرص تنمية أنفسهم وقدراهتم ،علموا
أن ذلك من النعم التي سيسألون عنها
و(ل ُتسألن يومئذ عن النعيم) ،فأعدوا
للسؤال جوابا ،وهبوا إىل االستفادة مما
تم دعمهم به ،وإىل استغالله يف حتقيق ما
يرزقهم اهلل به الكفاف والعفاف والغنى
عن الناس ،يف مستقبل أيامهم ،ويف القادم
من عمرهم…
من أوج��ه ظهور دور تزكية النفس يف
التنمية البرشية ،أن اإلنسان من حيث هو
إنسان ،خيتلف عن ذوات األرب��ع؛ إذ ال
يكفيه فقط ما له عالقة باملأكل واملرشب
وامل��أوى ،وإنام ال بد له إضافة إىل ذلك،
بل ويف درجة هي أكثر إحلاح ًا ،من تنمية
جانبه الروحي ،عن طريق تزكية نفسه
وتطهريها من كل ما يدنسها ،من فساد
االعتقاد ،وضعف التعبد ،وسوء اخللق،
وجاهلية الترصف…؛ ف��إن العنرص
البرشي متى متت تنميته ماديا فقط ،غالبا
ما حيصل له من التمرد والضياع ما ُي ِ
فسد
به تلك التنمية املادية املقدمة إليه ،وجيعل
مهب الريح!.
نتائجها يف ِّ
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صاحب
البالغة الساحرة
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ولِ��د يف الديوانية عام 1934م ...لكنه انتقل
للدراسة اجلامعية يف بغداد ،فانتظم طالب ًا يف
قسم اللغة العربية يف كلية دار املعلمني العالية ،و
خترج منها ،ثم بعد مدة قصرية سافر ضمن البعثة
ّ
العلمية اىل إنكلرتا لدراسة الدكتوراه يف األدب
العريب يف مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية،
وقد استغرقت دراسته ست سنوات للفرتة من
( 1966-1960م) ..تويف العام 2004م.
من تراثه..
– مواكب جربان :نص وحتليل
– الزمن يف ملحمة گلگامش.
– اللسانيات والنقد األديب.
– املصطلح النقدي.
– املرثاة الغزلية قي الشعر العريب.
– القصيدة العربية :أصلها وخصائصها ( باللغة
االنكليزية)
– التحليل النقدي واجلاميل لألدب.
– أصول نظرية نقد الشعر عند العرب.
– نقد الشعر يف العراق بني التأثرية واملنهجية.
هو األستاذ الدكتور عناد غزوان (رمحه اهلل).

فروق لغوية
نفد /الفناء و االنتهاء.
نفذ /الوصول واالخرتاق.

قيل عن ُ
َ
الكتب

* الكتب حصون العقالء التي يلجأون إليها وبساتينهم التي يتنزهون
فيها.
* كم من كتاب أفصح ما فيه بياضه؟.
* الكتاب صديق ال خيون.
* من يكتب يقرأ مرتني.
* يقول لك املرشدون :اقرأ ما ينفعك ولكني أقول :بل أنتفع بام تقرأ.
* قتل الكتاب اجليد يامثل قتل إنسان.
* الكتب منارات منصوبة يف بحار الزمن العظيمة.
* إن القرآن كتاب من ينجح فيه ُيمنح ملكا ال حدود له.

صورة نادرة لسماحة اية اهلل العظمى
الشيخ الغروي في درس البحث الخارج

أوائل األشياء
الص ْب ُح َّأو ُل ال َّنها ِر.
 ُُّ
َّ
 َلِ
الغ َسقُ َّأول الل ْي .
 ا ْل َو ْس ِم ُّي َّأو ُل املَط ِر. ال َبا ِر ُض َّأو ُل ال َّن ْب ِت.
 ال ِّل َب ُأ َّأو ُل ال َّل ِبن.
ور ُة َّأو ُل ال َف ِ
اك َهة.
 ال َب ُاك َالط ِل َيع ُة َّأو ُل َ
 َّاجل ْي ِ
ش.
 ال ّن َه ُل َّأو ُل الشرُ ْ ب.اس َّأو ُل ال َّن ْوم.
 ال ُّن َع َُ
َ
ِ
ِ
َ
 ََ
مَ
ُ
ِ
حْ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ُ
َّ
ودون يِف الاف َرة }
وهي من قول اهلل َّ
عز وجل  { :أإنا ل ْر ُد ُ
احل ِاف َرة َّأول األ ْمر َ
َاي يف َّأو ُل أم ِرنا.
ات ال َّل ْيلِ َو ِ
اع ِ
احدَ تهُ َا ُز ْل َفة.
 ُّالز َل ُف َّأو ُل َس َ
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ِ
بي.
 العلقة َّأول ثوب ُي َّتخذ َّللص ِّ
ِ
 ال َّن َب ُط َّأو ُل ما َي ْظ َه ُر ِم ْن ِِ
ماء الب ْئر إذا ُحف َر ْت.
 حِ َفات ُة ِ
الكتاب َّأو ُل ُه.

تقييم ذاتي

دخل فتى صغري إىل ّ
تسوق ،وجذب صندوق ًا إىل أسفل كابينة اهلاتف ،وقف
حمل ّ
هاتفي ،انتبه صاحب
الصندوق ليصل إىل أزرار اهلاتف ،وبدأ باتصال
الفتى فوق ّ
ّ
سيديت:
املحل للموقف ،وبدأ باالستامع إىل املحادثة التي جيرهيا الفتى .قال الفتىّ »:
لدي من
السيدةّ »:
أيمكنني العمل لديك يف هتذيب عشب حديقتك؟ « ،أجابت ّ
يقوم هبذا العمل « ،قال الفتى »:سأقوم بالعمل بنصف األجرة التي يأخذها هذا
بأنا راضية بعمل ذلك الشّ خص وال تريد استبداله.
السيدة هّ
الشّ خص « ،أجابت ّ
ّ
والرصيف أمام
أصبح الفتى أكثر إحلاحا ،وق��ال»:
ممر املشاةّ ،
سأنظف أيض ًا ّ
ومر ًة أخرى
منزلك ،وستكون حديقتك أمجل حديقة يف مدينة بامل بيتش فلوريدا «ّ ،
تبسم الفتى وأقفل اهلاتف .تقدّ م صاحب املحل ،والذي كان
السيدة بال ّنفيّ ،
أجابته ّ
يستمع إىل املحادثة ،من الفتى وقال له »:لقد أعجبتني ّ
مهتك العالية ،وأحرتم هذه
لدي يف املحل « ،أجاب
املعنو ّيات
اإلجيابية فيك ،وأعرض عليك فرص ًة للعمل ّ
ّ
الصغري »:ال ،وشكر ًا لعرضك ،كنت فقط ّ
أتأكد من أدائي للعمل الذي أقوم
الفتى ّ
السيدة التي كنت أحتدث إليها».
به حالي ًا ،إنّني أعمل لدى هذه ّ

بعودت ْك
أه ًال
ِ

حنان ناظم

أفكار جميلة لتزيين حديقة المنزل

قصص بهلول

يمكر ببهلول،
أراد رجل يوم ًا أن
َ
وكان يعرفه ويعرف صفاء نيته،
وذات يوم رأى هذا الرجل هبلو ً
ال
فس ّلم عليه فرد هبلول السالم.
قال الرجل( :رأي��ت البارحة يف
املنام رؤيا عجيبة!).
قال البهلول :خري ًا إن شاء اهلل،
وماذا رأيت؟
قال الرجل :رأيت كأنك وهبتني
مئة دينار من الذهب ،فعلم هبلول
بام يدور يف نفس الرجل ،فضحك
قلي ً
ال وق��ال :نعم األم��ر عىل ما
وصفت ،لكني ال أريد أن أسرتد
ما وهبته إياك يف املنام!.
خجل الرجل وانرصف لكنه علم
أن لبهلول عق ً
ال أكرب من عقله
وأكثر أدراك ًا.
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• معالجة االيتام مجاناً

07832141899
07802686297

