كلمة التحرير

ماذا يعني (( أمرنا))؟

يف احلديث املاثور عن اإلمام جعفرالصادق عليه السالم انه قال (( َأحيوا أمرنا فرحم أهلل من أحيا أمرنا )) ،امرنا وهذا يعني ان هلم
رسالة هي بمثابة االمر ملن يؤمن بواليتهم الن ( نا) تدل عىل اجلمع واجلمع هم اهل البيت عليهم السالم املنصوص عليهم ،
وامرهم هو جمموعة من الوصايا التي تضمن للمسلم نعيم الدنيا واالخرة  ،فالذي يتبعهم يامرهم االمام الصادق بان يكونوا
زينا له وليس شينا  ،ومن مل يلتزم بامرهم فواليته هلم ال تنفعه كام جاء عن االمام الباقر عليه السالم من كان منكم مطيعا هلل
تنفعه واليتنا ومن كان منكم عاصيا هلل مل تنفعه واليتنا .
اتباع اهل البيت عليهم السالم جيب ان يكونوا قدوة للمجتمع وان يكون االمر باملعروف والنهي عن املنكر مبتدا بنفسه
ومن ثم بغريه وضمن االساليب السليمة والرشعية وان اليركن اىل الضاللة فيكون حمل نقد من االخرين  ،وامرونا بان
نظهر حماسنهم ففيها من الدروس والعرب التي تنهض بواقعنا ونتجاوز حمنتنا وان النبقى نلقلق بالكلامت دون العمل هبا
فام فائدة ذكرها وعدم االلتزام هبا بل تصبح حجة علينا يوم املحرش باننا نعلم ومل نعمل  ،كام واننا نعلم بان العدو مرتبص
باهل البيت يف كل زمان واتباع اهل البيت هم اهلدف فيجب علينا ان نحي ثقافة وعلوم اهل البيت عليهم السالم لنكون
مصداق قوله احيوا امرنا .

سورة النور
ب ًة أِّ ُل ْو يِل أْ َ
ُي َق ِّل ُب هَّ ُ
ال ْب َصا ِر {النور}44/
الل ال َّل ْي َل َوال َّن َه َار إِ َّن يِف َذلِ َك َل ِع رْ َ
َو هَّ ُ
الل َخ َل َ��ق ُك َّل َدا َّب ٍ��ة ِمن َّماء َف ِم ْن ُه��م َّمن َي ْم يِش َع ىَل َب ْطنِ ِ��ه َو ِم ْن ُهم َّمن
ْي� َو ِم ْن ُهم َّمن َي ْم يِش َع ىَل َأ ْر َب ٍع خَ ْي ُل ُق هَّ ُ
الل َما َي َش��اء إِ َّن
َي ْم�ِش�يِ َع ىَل ِر ْج َل� ِ نْ
هَّ َ
َات َو هَّ ُ
��ات ُّم َب ِّين ٍ
ش ٍء َق ِد ٌي��ر {الن��ورَ }45/ل َقدْ َأنزَ ْلنَا آ َي ٍ
الل َع�َل�ىَ ُك ِّل يَ ْ
الل
ص ٍ
اللِ
ون آ َم َّنا بِ هَّ
يم {النورَ }46/و َي ُقو ُل َ
اط ُّم ْس َ��ت ِق ٍ
هَ ْي ِدي َمن َي َش��اء إِ ىَل رِ َ
َوبِالر ُس ِ َ
ي��ق ِّم ْن ُهم ِّمن َب ْع ِد َذلِ َ
��م َيت ََو ىَّل َف ِر ٌ
��ك َو َما ُأ ْو َلئِ َك
��ول َوأ َط ْعنَا ُث َّ
َّ
بِ مْ ُال ْؤ ِمنِ َ�ين {النورَ }47/وإِ َذا ُد ُعوا إِ ىَل هَّ
اللِ َو َر ُس��ولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم إِ َذا
��ون {النورَ }48/وإِن َي ُك��ن هَّ ُل ُم حْ َ
ي��ق ِّم ْن ُهم ُّم ْع ِر ُض َ
َف ِر ٌ
��ق َي ْأ ُتوا إِ َل ْي ِه
ال ُّ
ض َأ ِم ْار َتا ُب��وا َأ ْم خَ َيا ُف َ
ين {الن��ورَ }49/أ يِف ُق ُل هِ
��ر ٌ
ُم ْذ ِعنِ� َ
ون َأن
وبِ��م َّم َ
يف هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه ْم َو َر ُس��و ُل ُه َب ْل ُأ ْو َلئِ َك ُه ُ��م َّ
ي َ
حَ ِ
الظ مِ ُال َ
ون {النور }50/إِ َّن اَم
ني إِ َذا ُد ُعوا إِ ىَل هَّ
َك َ
��و َل مْ ُال ْؤ ِمنِ َ
اللِ َو َر ُس��ولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم َأن َي ُقو ُلوا
ان َق ْ
َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم مْ ُال ْف ِل ُح َ
ون {النور5/

تفسيرالسورة
(  ) 44يقل��ب اهلل اللي��ل والنه��ار باملعاقب��ة بينهام ونقص أحدمه��ا زيادة االخر
وتغي�ير أحواهلام باحلر والربد والظلمة والنور إن يف ذل��ك فيام تقدم ذكره لعربة
ألويل األبصار .
(  ) 45كل دابة كل حيوان يدب عىل األرض
عن الصادق عليه السالم ومنهم من يميش عىل أكثر من ذلك خيلق
اهلل ما يشاء مما ذكر ومما مل يذكر بمقتىض مشيته إن اهلل عىل كل يشء قدير .
(  ) 46لق��د أنزلنا آي��ات مبينات للحقائق بأنواع الدالئل واهلل هيدي من يش��اء
بالتوفي��ق للنظر فيها والتدبر ملعانيها إىل رصاط مس��تقيم املوصل إىل درك احلق
والفوز باجلنة .
(  ) 47ويقولون آمنا باهلل وبالرس��ول وأطعنا هلام ثم يتوىل فريق منهم باالمتناع
عن قبول حكمه من بعد ذلك
(  ) 48ليحك��م بينه��م أي ليحك��م النب��ي ص�لى اهلل عليه وآل��ه ،إذا فريق منهم
معرض��ون فاجاء فري��ق منهم األع��راض إذا كان احلق عليه��م لعلمهم بأنه ال
حيكم هلم.
(  ) 49مذعنني منقادين لعلمهم بأنه حيكم هلم .
(  ) 50مرض  :كفر وميل إىل الظلم أم ارتابوا بأن رأوا منك هتمة فزالت ثقتهم
بك أم خيافون أن حييف اهلل عليهم ورسوله يف احلكومة بل أولئك هم الظاملون
(  ) 51إنام كان قول املؤمنني .
ع��ن عيل عليه الس�لام إنه قرأ ق��ول املؤمنني بالرف��ع إذا دعوا إىل اهلل ورس��وله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون .
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يكرم الطالبات المتفوقات في معهد
الشيخ الكربالئي ّ
الزهراء عليها السالم للعلوم القرآنية

العتبة الحسينية تكرم عوائل الشهداء في ذكرى
والدة االمام علي عليه السالم
الدور المطلوب
في بناء مجتمع مثقف دينيا !...

شجاعة العقيلة

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 /19رجب االصب1439/هـ الموافق 2018/4/6م

ُ
وثيقة دين

من كالم ألمري املؤمنني (عليه السالم)
يف النهي عن سامع الغيبة ويف الفرق بني
احلق والباطلَ :
اسَ ،م ْن َع َر َف
(أ هُّ َيا ال َّن ُ
ِم ْن َأ ِخ ِ
يه َوثِي َق َة ِدين َو َسدَ ا َد َط ِريقَ ،ف َ
ال
َي ْس َم َع َّن ِف ِ
الر َج ِ
يه َأ َقا ِو َ
الَ ،أ َما إِ َّن ُه َقدْ
يل ِّ
ي ُ
الس َه ُامَ ،و حَ ِ
يك
الر ِاميَ ،و خُ ْت ِط ُ
يء ِّ
َي ْر ِمي َّ
ورَ ،و ُ
ال ُمَ ،و َب ِ
ا ْل َك َ
يع
اهلل َس ِم ٌ
اط ُل ذلِ َك َي ْب ُ
َ
القِّ َوا ْل َب ِ
س َبينْ َ حْ َ
اطلِ
َو َش ِهيدٌ  ،أ َما إِ َّن ُه َل ْي َ
إِ َّ
ال َأ ْر َب ُع َأ َصابِ َع.
فسئل(عليه السالم) عن معنى قوله
ه��ذا ،فجمع أصابعه ووضعها بني
ثم قال :ا ْل َب ِ
اط ُل َأ ْن َت ُق َ
ول
أذنه وعينه ّ
َ
َ
َس ِم ْع ُتَ ،و حْ َ
ال ُّق أ ْن َت ُق َ
ول َرأ ْي ُت!
نرشح هنا بعض الكلامت التي وردت
يف اخلطبة ثم نرشحها :
(وثِ��ي� َق� َة ِدي��ن) هو االن��س��ان بحسب
َ
الظاهر عند الناس معروف ًا بكون دينه
موثوق ًا ،أي االنسان الذي ُع ِر َف عن
االخرين بأنه لديه تد ّين وسريته حسنة.
(السداد) بالفتح الصواب من القول
َ
والفعل.
(اخطأ السهم) الغرض جت��اوزه ومل
يصبه.
املقصود من كالم امري املؤمنني (عليه
سرع اىل
ال��س�لام) هو النهي عن ال��ت� ّ
التصديق بام يقال يف حق االنسان الذي
يعرفه االخرون بحسن الظاهر لدهيم
املشهور بالوثوق يف دينه والصالح
يف عمله من ذكر العيوب فيه والقدح
يف سريته ألن االنسان إن ُع ِ��ر َف عند
االخ��ري��ن بحسن ال��س�يرة والتد ّين
والتقوى والورع كان عليه (أي الذي
يستمع اىل الغيبة فيه والطعن فيه)

فعليه ان ال ُيصدِّ ق ما يقال فيه من امور
خمالفة حلسن ظاهر ذلك الرجل ،وان
كان االمر املذكور من العيب والقدح
مشكوك ًا فعليه ان حيمله عىل ما هو
الغالب يف اخيه من الصفات املعلومة
من التد ّين..
فال ينبغي تصديق املقابل بكل سهولة
فيام ينسبه اىل االخرين فقد يكون هذا
الشخص الذي يغتاب مشتبه ًا ،اضافة
اىل ذلك فان أفضل الناس وهم االنبياء
واالوصياء مل يسلموا من ألسنة الناس

قيل املراد بوثيقة الدين اللزوم لالحكام
الرشعية والتقييد ال كمن يعبد اهلل عىل
حرف فان اصابه خري اطمأن به وان
اصابته فتنة انقلب عىل وجهه ،ولعل
امل��راد بوثيقة الدين العقيدة وبسداد
الطريق حسن العمل.
األمر الذي نو ّد التنبيه عليه يف خضم
وضعنا احلارض وهذا التطور يف وسائل
االعالم وما ُينرش يف الفضائيات وما
ينرش يف وسائل االن�ترن��ت ووسائل
التواصل االجتامعي ننتبه اهيا االخوة

فإن االغلب من البرش ال يتورعون
يف ان يتك ّلموا بأي كالم صادق ًا كان
او كاذب ًا ويترسعون يف رمي اآلخرين
بأمور ليست فيهم..
َ
اسَ ،م ْن َع َر َف ِم ْن َأ ِخ ِ
يه َوثِي َقةَ
(أ هُّ َيا ال َّن ُ
ِدين َو َسدَ ا َد َط ِريق)
أي دين ًا حمك ًام موثوق ًا وطريق ًا صواب ًا..

واالخ��وات اىل هذه املسألة ألهنا من
اجىل املصاديق بالنسبة اىل كالم امري
املؤمنني (عليه السالم) ..قد ُينرش يف
بعض الفضائيات او وسائل االعالم
ووس��ائ��ل التواصل ك�لام غري دقيق
او كالم فيه افرتاء وهبتان وقد يكون
ه��ذا الكالم يتعلق بشخص متد ّين

وقد يكون هذا الكالم يتعلق بوجيه
اجتامعي يف املجتمع وقد يتعلق برجل
دين وقد يتعلق بمرجع دين..
هل يصح حينام ُيذكر ك�لام من هذا
القبيل يف أي وسيلة من هذه الوسائل،
تارة انسان يأيت ويتكلم بيني وبينه..
ه��ذه املشكلة أخ��ف واملخاطر أقل،
ولكن ربام بعض الوسائل االعالمية
كالم و ُينسب
املنترشة جد ًا ُينرش فيها
ٌ
فيها ٌ
فعل اىل شخص متدين ومعروف
عندي وعند االخ��ري��ن و ُي��ن�شر عنه
ويكتب عنه كالم معني ..هل يصح
ان نترسع ونصدق هبذا الكالم ونرتب
االث��ر عن هذا الكالم يف قلوبنا اوال
ً ..فتنزل قيمة ومكانة ذلك الرجل
خصوص ًا اذا كانت له مكانة ومنزلة..
ثم بعد ذلك نرتب عىل ذلك االثر بان
ننرش هذا الكالم وهذه االمور التي ربام
تكون غري دقيقة او ربام افرتاء أو ربام
صحيحة ولكن هلا تفسري صحيح من
حيث الدوافع..

ال َي ْس َم َع َّن ِف ِ
الر َج ِ
( َف َ
يه َأ َقا ِو َ
ال)
يل ِّ
أي اقاويلهم التي توجب شينه وهدم
مروته وتسقطه يف أعني الناس..
روى ال��ص��دوق يف ع��ق��اب االع�مال
باسناده عن حممد بن الفضيل عن ايب
احلسن موسى بن جعفر (عليه السالم)
قال  :قلت له  :جعلت فداك الرجل من
اخواين بلغني عنه اليشء الذي أكرهه

فاسأله عنه فينكر ذلك وقد اخربين عنه
قوم ثقات ،فقال (عليه السالم) يل  :يا
حممد ِّ
كذب سمعك وبرصك عن اخيك
وان شهد عندك مخسون قسامة وقال
لك قوال ً فصدِّ قه ّ
تذيعن
وكذهبم ،وال
ّ
عليه شيئ ًا تشينه به وهت��دم به مروته
فتكون من الذين قال اهلل ( :ان الذين
حيبون ان تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا
هلم عذاب أليم يف الدنيا واالخرة).
ثم علل (عليه ال��س�لام) ع��دم جواز
استامع اقاويل الرجال وتصديقها باملثل
الذي رضبه بقوله:
َ
خُ
ِ
ِ
ْ
يء
الراميَ ،وتط ُ
(أ َم��ا إِ َّن� ُ�ه َقدْ َي ْر ِمي َّ
الس َه ُام)
ِّ
يعني انه ربام يرمي الرامي سهمه فال
يصيب الغرض بل خيطيه وكذلك قد
يتكلم إنسان بكالم قد يتكلم انسان
بكالم يعيب به عىل غريه او يغتابه فـ
(حييل الكالم) ويستحيل ويعدل عن
وج��ه ال��ص��واب وخيالف ال��واق��ع وال
يصيبه إما لغرض شخيص فاسد للقائل
يف املقول عليه من العداوة والشحناء
واحل��س��د ون��ح��وه��ا فريميه بالعيب
ويطعنه بالغيب لذلك ،وإ ّما لشبهة منه
فيه بأن يشتبه األمر عليه فيظن املعروف
منكر ًا..
ي ُ
يك ا ْل َك َ
(و حَ ِ
ال ُم)
َ
ُ
الكالم)
يف بعض النصوص (حييل
ُ
َ
ُ
ِ
بالالم ويف نصوص اخ��رى ( حَييك)
بالكاف..
(حي��ي��ل) يعني خي��رج ع��ن االس��ت��واء
واحلق اىل االعوجاج وعدم االستقامة
يعني الكالم ال يكون حق ًا احيان ًا هلذه
االسباب التي ذكرناها.
َ
ي ُ
يك ا ْل َك َ
(و حَ ِ
(حاك الكالم) يعني
ال ُم)
َ
��ر يف القلب ،ه��ذا معناه ،ان هذا
أ ّث� َ
الكالم ال��ذي ص��در ومل يكن مصيب ًا
للواقع واهت��م ه��ذا االن��س��ان سيرتك
اثر ُه حتى وان تبينّ فيام بعد انه ُ خطأ
واشتباه ..سيرتك اث��ره يف قلب هذا
االنسان املؤمن سيرتك اثره يف منزلته
وموقعه االجتامعي وسيرتك اث��ره يف
سوء ظن الناس به وعدم ثقة الناس به
ومقاطعه الناس له..

صدى الجمعة

ثم قال االمام (عليه السالم) هتديد ًا او
حتذير ًا وتنبيه ًا عىل رضر ذلك الكالم
(و َب ِ
اط ُل ذلِ َك
الفاسد والقول الباطل َ
ورَ ،و ُ
يع َو َش ِهيدٌ ) يعني ان
اهلل َس ِم ٌ
َي ْب ُ
الغرض والغاية من ذلك القول الذي
يعاب به باطل نشأ من احلقد واحلسد او
التصادم يف مال او جاه او نحو ذلك من
االغراض الباطلة ،والباطل انام يبور أي
هيلك ويفنى كام قال تعاىل( :ان الباطل
كان زهوق ًا) ،ووزره يدوم ويبقى ألنه
بعني اهلل السميع البصري الشاهد اخلبري
بمحاسن االفعال واالقوال ومقابحها
امل��ج��ازي باحلسنات عظيم الثواب
وبالسيئات أليم العقاب..
ثم قال االمام (عليه السالم) ( :ا ْل َب ِ
اطلُ
ول َس ِم ْع ُتَ ،و حْ َ
��ق َأ ْن َت ُق َ
َأ ْن َت ُق َ
ول
ال ُّ
َر َأ ْي ُت!)
ف��إن قلت  :كيف يقول الباطل ما
يسمع واحلق ما يرى مع ّ
ان كثري ًا من
املسموعات حق ال ريب فيه فإن جلّ
االحكام الرشعية قد ثبت علينا بطريق
النقل والسامع ،وكذلك كثري من العقائد
االصولية كنبوة نبينا ومعجزاته واخبار
املعاد من احلرش والنرش وغريها..
الحظوا كالم االم��ام (عليه السالم)
ليس يف هذا الشأن وانام ما هو الغالب
يف امرنا وما نتكلم به امام االخرين وما
ننرشه خصوص ًا يف الوقت احلارض يف
الوسائل االعالمية احلديثة من كالم
غري دقيق احيان ًا اكاذيب اف�تراءات
احيان ًا كالم غري مطابق للواقع وغري
ذلك خصوص ًا يف الوقت احلارض..
فيا اخواين ال تترسعوا يف التصديق يف
كل ما ُيقال و ُيكتب خصوص ًا اذا كان
يمس شخصية مهمة يف املجتمع فتثبتوا
وتريثوا وال تترسعوا يف التصديق
بكل م��ا ُي��ق��ال واملشكلة ان البعض
يترسع ويصدق ثم يبدأ بالنرش ويتكلم
هبذا الكالم امام االخرين ..فاالمام
(عليه السالم) يويص بأن ال تترسعوا
وتصدقوا مثل هذه االمور..

ُ
مقومات
حدد االئمة عليهم السالم
الشيخ
الكربالئيّ :
ّ
ُّ
التشيع ،ومواصفات الشيعة ووضعوا معايير الوالء الحقيقي
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
َ
ُ
الجمعة
الجمعة في
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة ُ
خطيب وإمام ُ
َ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في /19رجب األصب1439/هـ الموافق
2018/4/6م تحدث سماحته قائال:

اهيا االخوة واالخوات ال زلنا يف
بيان مقومات التشيع الصحيح
واالتباع الصادق ألهل البيت
عليهم السالم ،وسبق أن تكلمنا
عن بعض هذه االمور يف اخلطبة
السابقة واآلن ندخل يف اجلزء
الثاين ألمهية هذا املوضوع:
جيد املتتبع واملتأمل للكثري من
الروايات الواردة عن املعصومني
(عليهم السالم) خصوص ًا عن
الباقر والصادق (عليهام السالم)
اهتاممهم الشديد بتوعية اتباعهم
التشيع وذلك
بحقيقة وجوهر
ّ
حرص ًا عىل احلفاظ عىل املنهج
املتكامل مل��ذه��ب أه��ل البيت
وصيانته من حصول سوء الفهم
او االشتباه او الغفلة او التطبيق
حيرفه عن وجهته
السيئ له مما ّ
االصيلة التي متثل الوعاء العلمي
والعميل الكامل ملنهج القرآن
الكريم والنبي االكرم (صىل اهلل
عليه وآله وسلم).
ح��ي��ث وج���د األئ��م��ة يف بعض
شيعتهم م��ص��ادي��ق ل��ذل��ك من
خ�لال رؤيتهم الدقيقة للواقع
امل��ع��اش لشيعتهم ،وت��رك هذه
الظواهر يف خضم التحديات
الفكرية واالخالقية والشعائرية
التي يمر هبا اتباعهم ،ويف ظل
امل��ع�ترك ال��ف��ك��ري واحل��ض��اري
مع مذاهب وديانات اخ��رى..

سيشكل هتديد ًا خطري ًا عىل هوية
وجوهر التشيع..
لذلك تصدى االئمة (عليهم
السالم) بكل قوة للحفاظ عىل
للتشيع
امل��ق��وم��ات االس��اس��ي��ة
ّ
املتمثلة بالعقيدة الصحيحة
والعبادات املرشوعة والشعائر
امل���أث���ورة وال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح
واالخالق الفاضلة..
وح��ي��ث ان��ن��ا ن��ع��ي��ش حت��دي��ات
صعبة يف وسط قد يغلب فيه قلة
الوعي ،وعدم الفهم الصحيح
ملا أراده أئمة اهل البيت (عليهم
ال��س�لام) ،نجد ل��زام � ًا التذكري
دائ� ً
ما بتلك ال��رواي��ات وم��ا هي
مضامينها ومقاصدها..
ويمكن ان نستقرئ جمموعة من
تلك املقاصد (وليست مجيعها)
من خالل املؤرشات التالية :
تطابق العمل مع العلم
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والعقيدة :
فنجد يف بعض الروايات حتديد ًا
دقيق ًا من االئمة (عليهم السالم)
ملواصفات شيعتهم ومقومات
التشيع الصادق ووضعوا معايري
للوالء احلقيقي هل��م ،فالبعض
قد تلتبس عليه االم��ور فيعترب
ان التشيع ألهل البيت (عليهم
السالم) هو ان يعتقد الشخص
بإمامتهم ومنزلتهم ومقامهم
عند اهلل تعاىل ،او ان التشيع يعني

اظهار املحبة واملودة هلم ،او اظهار
الفرح واحلزن يف مناسباهتم من
الوفيات وال��والدات او االكثار
من زياراهتم وإقامة املجالس..
ٍ
كاف يف إظهار قوة الوالء هلم..
ن��ح��ن ن��ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر اىل ه��ذه
النقطة..
ال ُينكر ان ه��ذه االم��ور مهمة
ومطلوبة يف إبراز حقيقة وجوهر
التشيع ،لكنها ال متثل كل املذهب
ّ
يف جوهره وحقيقته كام سنبينه
يف ال��رواي��ات التي وردت عن
االئمة عليهم السالم ..بل البد
من اجلمع بني العلم والعقيدة
وال��ع��م��ل وال��ش��ع��ائ��ر وال��ع��ب��ادة
الصحيحة وبقية االم��ور التي
ّبينها االئمة (عليهم السالم)..
وي��م��ك��ن ه��ن��ا ان نتمثل ه��ذه
ونركز عليها أي اركان
االركان
ّ
ومقومات اهل البيت (عليهم
السالم) :
أوال ً  :العقيدة الصحيحة اخلالية
من اخلطأ واالشتباه وسوء الفهم.
ثاني ًا  :العبادات املرشوعة التي
تتطابق مع االح��ك��ام الرشعية
املأخوذة من حماهلا ومن املرجع
الذي يصح تقليده.
ثالث ًا  :الشعائر املأثورة.
رابع ًا  :العمل الصالح واالخالق
احلميدة.
اربعة ام��ور ان مجعنا بينها متثّل

التشيع وصدقه وصدق
فينا جوهر
ّ
االت� ّ�ب��اع أله��ل البيت ،اإلخ�لال
بواحد منها يمثل نقص ًا جوهري ًا يف
التشيع.
حقيقة
ّ
ربام ولعله مثل حال اركان الصالة
ف��ك�ما ان ال��ص�لاة هل��ا ارك����ان ال
تتقوم يف حقيقتها اال باجتامع هذه
االرك���ان فكذلك التشيع ألهل
البيت (عليهم السالم).
روي عن االم��ام الصادق (عليه
السالم) ( :ليس من شيعتنا من
ق��ال بلسانه وخالفنا يف اعاملنا
وآثارنا ،ولكن شيعتنا من وافقنا
بلسانه وقلبه ،واتّبع آثارنا وعمل
بأعاملنا اولئك شيعتنا).
وروي ع��ن االم���ام العسكري
(عليه السالم) يف جوابه لسائل
عن الفرق بني املحب والشيعي،
فأجابه (عليه السالم) ( :الفرق
ان شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا
ويطيعونا يف مجيع أوامرنا ونواهينا،
فأولئك شيعتنا ،فأما من خالفنا يف
كثري مما فرض اهلل عليه فليسوا من
شيعتنا).
وعن االمام الباقر (عليه السالم) :
ِ
الشيعة
بشاب من ش َباب
تيت
(لو ُأ ُ
ٍّ
ْ
ال َيتف َّق ُه يف الدِّ ِ
ألو َج ْع ُت ُه).
ين ْ
وال��ت��ف��ق��ه ..ه��و الفهم العميق،
فاملطلوب من كل منا ان يكون
فهمه للدين عميق ًا ال سطحي ًا،
والفهم العميق للدين انام يتأتى
من اخذ مصادر الدين واالحكام
الرشعية من مصادرها الصحيحة،
ال امل��ص��ادر ا ُملضللة التي تدعي
هبتان ًا وزور ًا مقام ًا ديني ًا وعلمي ًا
هلا وهي ال تستحقه ..وعن االمام
الرضا (عليه السالم) ( :رحم اهلل
عبد ًا أحيا أمرنا ،فقال اهل��روي:
وكيف حييي امركم؟ قال (عليه
السالم)  :يتعلم علومنا ويع ّلمها

الناس فإن الناس لو علموا حماسن
كالمنا التبعونا).
وعن نوف البقال قال :قلت ألمري
املؤمنني (عليه ال��س�لام) صف
يل شيعتك ..فبكى االم��ام (عليه
السالم) لذكر شيعته وق��ال( :يا
نوف شيعتي واهلل احللامء العلامء
باهلل ودينه).
ِ
امل�ل�ازم���ة ب�ين ال��ش��ع��ار
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التشيع) والتقوى والورع
(شعار
ّ
يف دي��ن اهلل أي ال��وع��ي جلوهر
التشيع املتمثل بالورع والتقوى:
فلقد وردت رواي��ات كثرية تبني
وبألسنة خمتلفة شدة اهتامم اهل
البيت (عليهم السالم) باالتصاف
بالتقوى والورع والطاعة هلل تعاىل
من التزام أوام��ره ،واالنتهاء عن
نواهيه ووص��ل األم��ر ان االم��ام
(عليه السالم) يقسم باهلل تعاىل
لتأكيد هذا املفهوم وذلك خطورة
االنفكاك يف جوهر التشيع بني
الشعار ومالزمة التقوى..
من ذلك قول االمام الباقر (عليه
السالم) لبعض شيعته( :واهلل ما
معنا من اهلل ب��راءة وال بيننا وبني
حج ٌة
اهلل ق��راب� ٌ�ة وال لنا عىل اهلل ّ
وال نتقرب اىل اهلل إال بالطاعة
تنفعه
فمن كان منكم مطيع ًا هلل
ُ
واليتنا ومن كان منكم عاصي ًا هلل
مل تنفعه واليتنا ..وحيكم ال تغترَ ُّوا
حْ َ
وي ُكم ال تغترَ ُّوا) .فاإلمام (عليه
ّ
السالم) حيذر من االعتداد الزائد
والغرور بمجرد االنتساب ألهل
البيت (عليهم السالم) فيرتكون
طاعة اهلل تعاىل دون ان يصاحب
االع��ت��ق��اد بأهل البيت (عليهم
السالم) ومقامهم التقوى والورع
وم�لازم��ة االن��ق��ي��اد هلل ت��ع��اىل يف
اوامره ونواهيه.
االه����ت��م�ام ب��ال��ت��ع��اي��ش
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ال���س���ل���م���ي م��ع
مكونات املجتمع
االخرى :
فقد يتصور البعض ان التشيع
ال��ص��ادق ه��و ب��ط��رح معتقدات
م��ذه��ب اه���ل ال��ب��ي��ت (عليهم
السالم) مع االنتقاص من غريهم
والطعن هبم ،او التقاطع والتنابذ
واهل��ج��ران ملخالفيهم بزعم انه
من موجبات احلفاظ عىل هوية
التشيع ،وصيانة اتباع االئمة من
التأثر باآلخرين..
بينام نجد ان ال��ق��راءة الصحيحة
والواعية لسريهتم (عليهم السالم)
وجهوا به شيعتهم تدعوهم
وما ّ
اىل ط��رح امل��ذه��ب احل��ق باحلجة
وال�بره��ان م��ع رع��اي��ة التعايش
السلمي مع االخرين املبني عىل
خمالطتهم ومعارشهتم باحلسنى،
ومشاركتهم يف مناسباهتم ،وكف
اللسان عن التفوه بام ييسء اليهم،
وخي���ل بالسلم االه��ل�ي ،وي�ضر
ب��وح��دة ال��ص��ف ام���ام االع���داء
والطامعني يف البالد وثرواهتا .ففي
رواية عن الصادق (عليه السالم)
لبعض شيعته ( :عليكم بتقوى
اهلل وصدق احلديث وأداء األمانة
وح��س��ن الصحبة مل��ن صحبكم
وإفشاء السالم وإطعام الطعام،
ص � ّل��وا يف مساجدهم وع���ودوا
مرضاهم واتبعوا جنائزهم فإن أيب
حدثني ان شيعتنا اهل البيت كانوا
خيار من كانوا منهم ،ان كان فقيها
ك��ان منهم وإن ك��ان م��ؤ ّذن��ا كان
منهم ،وإن كان إماما كان منهم،
وإن كان صاحب أمانة كان منهم،
وإن ك��ان ص��اح��ب ودي��ع��ة كان
حببونا اىل
منهم ،وكذلك كونواّ ،
الناس وال ّ
تبغضونا إليهم).

الجمعة
وحي
من
ِ
خطبة ُ
ِ

(صدق االنتماء)
ُ
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ِ
ليست املسميات بذاهتا ذات قيمة حقيقية
دون اقرتاهنا باألسامء ..ليكون اسام عىل
مسمى كام يقال ،وأعني بذلك ادع��اء
وتبجح البعض بأهنم (شيعة) ،وكأن يف
هذا بلوغا للغاية ،وحصوال لالطمئنان،
ورشف��ا يف ال��وص��ول ،وق��د يفوت مثل
ه��ذا البعض ب��أن القيمة احلقيقية يف
هذا االنتساب لألئمة األطهار عليهم
السالم ،إنام هو يف صدق االنتامء ملذهب
أهل البيت عليهم السالم ،وهو مذهب
التشيع  ..قو ً
ال وعم ً
ال.
وأما صدق االنتامء ،فجوهره يكمن يف
عمل صالح ،وات��ب��اع ص��ادق ،وطاعة
خالصة ،ألوام��ره��م ونواهيهم عليهم
السالم ،ألهن��ا أوام��ر اهلل تعاىل وأوام��ر
النبي األعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم
ونواهيه أوال وأخري ًا ،وألن رسالة األئمة
األط��ه��ار عليهم السالم هي االمتداد
الطبيعي لتلك الرسالة الساموية.
خطورة عىل املذهب
لعل من الشيعة من ييسء ملذهب التشيع
يف بعض ترصفاته وأعامله وأخالقه دون
قصد ،أو دون دراية ..أي يقول بلسانه
بأنه شيعي ،لكن سلوكه يعكس خالف
هذا االدعاء ..نتيجة قلة الوعي ،وعدم
الفهم ،واخ��ت�لاط الكثري من املفاهيم
واألف���ك���ار ع��ل��ي��ه ،وه���و خ��ط��ر يتهدد
املذهب ..إذ يعكس صورة ليست ناصعة
البياض عن مفاهيم املذهب ،ويعد هذا
كمن ينخر يف البنيان من الداخل.
أو من خالل قيام هذا النفر ممن حيسب
عىل الشيعة مث ً
ال بأمور ليست صحيحة
وليست من التشيع ..بل تنايف تعاليم أهل
البيت عليهم السالم ،لكنها حتسب دون
وجه حق عىل املذهب ..بل لعلها أعامل

وأفكار وترصفات دخيلة عىل التشيع..
سواء يف العقيدة أو العبادة أو الشعائر او
العمل أو األخالق وغريها.
تفقه يف الدين
ومعنى التفقه يف الدين هو الفهم العميق
له ،أي حماولة الوصول اىل املرامي البعيدة
ملا يريده اهلل تعاىل من خري لنا يف عاجل
احلياة وآجل اآلخ��رة ..بام ينقل لنا من
تعاليم أهل البيت وأحاديثهم ورواياهتم
عليهم ال��س�لام ،وحم��اول��ة استيعاب
مضامينها العالية بفهم واستيعاب
معمقني.
فمن دواعي اخلري الكثري عىل ( الشيعة)
من أتباع أهل البيت ..أن يكون فهم
الشيعي ملذهبه فه ًام عميق ًا ،الفه ًام سطحي ًا
يتعامل م��ع ظ��اه��ر األم���ور فقط دون
التعمق يف بواطنها ،والتفقه يف الدين أكيد
جي ّنب الشيعي الغفلة ،وينقذه من الوقوع
يف املحذور بأخذ التعاليم الرشعية من
بعض مدعيي الدين والعلم ،والدين
والعلم منهم براء.
التعمق يف فهم الدين دليله هو أخذ
التعاليم الدينية من مصادرها املوثوقة،
ومصادرها الصحيحة ،وهذا التفقه يف
الدين الشك يعطي لإلنسان ..حصانة
ذهنية ،وثباتا يف العقيدة ،واطمئنانا يف
القلب.
موافقة القلب واللسان
هناك الكثري ممن ال يتوافق عمله مع قوله
يف بعض اجلزئيات ربام الصغرية وربام
الكبرية ،أي إن ادعاءاته أحيان ًا تتعارض
مع ترصفاته ،بينام الشيعي احلق هو من
يتوافق قوله مع قلبه ،وظاهره مع باطنه،
ورسيرته مع عالنيته.
والتشيع هو التالزم ما بني شعار( شيعي)

بقلم :طالب عباس الظاهر

وبني التقوى وال��ورع يف دين اهلل تعاىل،
وهنا تربز حماذير من االعتداد الزائد،
والغرور املبطن ..ملجرد االنتساب ألهل
البيت عليهم السالم ،أو أداء الزيارات،
وإقامة الشعائر وغريها ،مقابل التهاون
يف الطاعات والعبادات ..وعدم التزام
أوام��ر اهلل تعاىل ونواهيه بشكل كامل،
وهو ما يعني التهاون يف الواجب مقابل
التمسك باملستحب!.
التعايش السلمي
إن س�يرة أه��ل البيت عليهم السالم
امل��ع��ط��رة ب��ال��س�لام وال��رمح��ة حتى مع
املبغضني هل��م ،واملخالفني هل���م ..بل
والناصبني هلم العداء ،وهي طبع ًا أقصد
سريهتم العطرة ،إنام متثل االمتداد لسرية
السلم والرمحة والرأفة بالعباد يف منهجية
وتعاليم النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله
وسلم من قبل.
أقول ،إن املنهجية السلمية ألهل البيت
عليهم السالم ،تدعو أتباعهم من الشيعة
إذا ما كانوا فع ً
ال أتباع ًا حقيقيني ،ودعاة
صادقني ،وشيعة خملصني ،اىل أن يقتدوا
هب��ذا املنهج السلمي يف بسط مفاهيم
امل��ذه��ب ،وطرحها باحلجة الدامغة،
والربهان الواضح.
هذه السرية العطرة لألئمة أهل البيت
عليهم السالم تدعو الشيعة ألن يكونوا
أشخاصا اجيابيني يف تعاملهم مع الناس،
وفاعلني يف اختالطهم باآلخرين ،هذه
ال��س�يرة تدعوهم ألن يكونوا نزهيني
يف أخالقهم وسلوكهم ومعامالهتم،
ليكونوا خري دع��اة للمذهب الشيعي
باألقوال والشعارات ،وكذلك باألعامل
والترصفات.

األطفال الذين يولدون مصابين بحاالت
نفسر ذلك وما عالقة
إعاقة ،كيف نستطيع أن ّ
العدل االلهي بها؟

أن ُ
ينبغي أن نعلم ّ
األمور التكوينية التي
جتري يف العامل هي عىل قسمني:
أح��دمه��ا :يكون السبب عمل الناس،
وإليه يشري قوله سبحانهَ (( :ظ َه َر ال َف َس ُاد
الب َوال َبح ِر بِ اَم َك َس َبت َأ ِ
يدي ال َّن ِ
اس ))
يِف رَِّ
ُ
(الروم .)41:والعذاب النازل عىل األمم
السابقة يندرج يف هذا اإلطار ،وخروج
األوالد معاقني كثري ًا ما يكون ألجل فعل
آبائهم.
يتحمل الطفل
ومعلوم أنّه ال يمكن أن
ّ
وزر أبويه؛ قال اهلل سبحانهَ (( :و َال َت ِز ُر
َوا ِز َر ٌة ِو َ ُ
خرى )) (فاطر ،)18:ولكن
زر أ َ
بعض األفعال القبيحة تصبح كالنار يف
إحراقها ،فلو ألقى أحدٌ طف ً
ال يف النار
فهو حيرتق جزم ًا ،وليس يف ذلك ظلم
من اهلل سبحانه عليه بل الظامل من ألقاه يف
النار ،ولو قطع أحدٌ رقبة أحد ،فمقطوع
الرقبة سوف يموت جزم ًا ،أو دس أحدٌ
سم قات ً
اّ ً
س إليه
ال يف طعام غافل ،فالذي ُد ّ
السم سوف يموت حت ًام ،وليس يف ذلك
ظلم من اهلل سبحانه بل الظامل هو قاطع
السم ،وخروج
الرقبة ،والذي َدس إليه
ّ
األط��ف��ال معاقني يف معظم األح��ي��ان
ألجل سوء عمل األبوين عند املواقعة،
أو ل�شرب بعض األدوي����ة ،أو غريها
من األسباب التي أشار إليها الرسول
األك��رم(ص�ّل�ىّ اهلل عليه وآل��ه وس ّلم) يف

النصيحة التي قدّ مها إىل ُ
األ ّمة بواسطة
عيل بن أيب طالب(عليه السالم) وليس
يف ذلك ظلم من اهلل سبحانه (العياذ باهلل)
األول.
عىل أحد .وهذا ك ّله يف القسم ّ
ثانيهام :احل��وادث التي حتدث يف العامل
قد ُقدّ رت ّ
ونظمت ورتّبت طبق اقتضاء
احلكمة البالغة ،وتلك احلكمة هي التي
ٍ
ّ
ألحد ولد ولآلخر تولد
تتحكم بأن يولد
البنت ،واألعامر تقدّ ر حتت هذه احلكمة
اإلهلية التي تكون ضمن اآلجال احلتمية،
ويدخل حتت هذا :أن يكون شخص من
ىّ
اهلل(صل اهلل عليه وآله وس ّلم)
ذرية رسول
ّ
ذرية شخص آخر ،ويدخل يف
واآلخر من ّ
هذا اإلطار ويف هذا القسم وجود معاقني
من صلب أبوين رشيفني ملتزمني بجميع
ىّ
األكرم(صل اهلل عليه وآله
النبي
نصائح ّ
الغراء ويكون يف
وس ّلم) وأوامر الرشيعة ّ
هذا البالء واالمتحان للمعاق ولغريه.
ّ
إن املقادير جتري كام قدّ رها اهلل سبحانه،
وال را ّد لقضائه ،وال مبدّ ل حلكمه ،وال
ت��درك عقولنا مغزى احلكمة ،وليس
ي��دخ��ل ذل���ك يف ال��ظ��ل��م؛ ّ
ألن الظلم
ه��و :وض��ع ال�شيء يف غ�ير حم� ّل��ه ،واهلل
ال يفعل ذلك ،والصابر عىل قضاء اهلل
م��أج��ور ،واجل���ازع م���أزور ،كام ورد يف
بعض الروايات ،وإىل هذا املعنى يشري
سيد الشهداء(عليه السالم) يف بعض
ّ

كلامته( :نصرب عىل بالئه ،فيوفينا أجور
الصابرين ،وال حميص ع��ن ي��وم ُخ� ّ
�ط
بالقلم ،رضا اهلل رضانا أهل البيت).
وقد روى الشيخ الصدوق(رضوان اهلل
عليه) بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي،
حممد ب��ن عيل
ق��ال :قلت أليب جعفر ّ
الباقر(عليهام السالم) :يا بن رسول اهلل!
ميت ًا ،ومنهم
إنّا نرى من األطفال من يولد ّ
من يسقط غري تام ،ومنهم من يولد أعمى
أو أخرس أو أصم ،ومنهم من يموت من
ساعته إذا سقط عىل األرض ،ومنهم من
يعمر ح ّتى
يبقى إىل االحتالم ،ومنهم من ّ
يصري شيخ ًا ،فكيف ذلك وما وجهه؟
فقال(عليه السالم)ّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل
أوىل بام يد ّبره من أمر خلقه منهم ،وهو
اخلالق واملالك هلم ،فمن منعه التعمري
فإنّام منعه ما ليس له ،ومن َع ّم َر ُه فإنّام
أعطاه ما ليس له ،وهو املتفضل ما أعطاه،
وعادل فيام منع ،وال ُيسأل اّ
عم يفعل وهم
يسألون).
ق��ال جابر :فقلت :يا بن رس��ول اهلل!
وكيف ال يسأل اّ
عم يفعل؟
قال(عليه السالم)( :ألنّه ال يفعل إ ّال ما
اجلبار،
كان حكمة وصواب ًا ،وهو
رّ
املتكب ّ
الواحد القهار ،فمن وجد يف نفسه حرج ًا
يف يشء ممّا قىض اهلل فقد كفر ،ومن أنكر
شيئ ًا من أفعاله جحد).
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اخبار
ومتابعات

• فرقة العباس عليه السالم القتالية تناقش الضوابط الجديدة
للحشد الشعبي التي ستطبق قريبا واألولوية لشؤون الشهداء
واألبطال من الجرحى.
• مجلس الوزراء يؤيد خطة العمل المشتركة بين العراق ومجلس التعاون
الخليجي للمدة من) ٢٠٢٢ - ٢٠١٨(

الشيخ الكربالئي يستقبل امناء العتبات المقدسة في
العراق وسوريا وإيران

10

استقبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ (عبد املهدي
الكربالئي) امناء العتبات املقدسة يف العراق وسوريا وإيران ،وضم الوفد
ممثيل العتبات الزينبية والرضوية ومرقد السيدة فاطمة املعصومة والسيدة
رقية (عليهم السالم) والعتبات املقدسة يف العراق.وقال(عيل كاظم
سلطان) مدير املكتب التنسيقي للعتبات املقدسة يف العراق :ان سامحة
الشيخ الكربالئي اوىص برضورة تفعيل املقررات والتوصيات التي خرج
هبا مؤمتر العتبات املقدسة بصورة عملية اكثر مما تكون نظرية ,بام ختدم
زائري االمام احلسني (عليه السالم) والعتبات املقدسة من اجل تبادل
اخلربات وتطوير العمل .
ويذكر ان اللقاء جاء عىل هامش اختتام فعاليات املؤمتر الثالث للعتبات
املقدسة واملزارات الرشيفة الذي عقد يف العتبة الكاظمية املقدسة.

الجهد الهندسي للحشد الشعبي يفكك عددا من المنازل الملغمة في الرطبة غربي االنبار
فكك اجلهد اهل��ن��ديس التابع لعمليات
احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار عددا
من املنازل التي لغمها (داعش) االرهايب
سابقا يف قضاء الرطبة غريب االنبار.أكد
ذلك اعالم احلشد الشعبي نقال عن قائد
العمليات (قاسم مصلح ) ،مضيفا ان
اجلهد اهلنديس التابع لقيادة العمليات متكن
من تفكيك اكثر من مخسة منازل ملغمة
قبل وصول العوائل النازحة اليها ،مبينا
ان العمل كان بالتنسيق مع الفرقة األوىل

1000

منحة دراسية بقيمة مليون دوالر تمنحها المملكة
االردنية للعراق...
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يف اجليش العراقي وبتعاون االهايل..وقال
مصلح  :ان احلشد يواصل عمله املستمر
حتى تفكيك اخ��ر م��ن��زل ملغم وإزال���ة
العبوات ليعود املواطنون اىل ديارهم ساملني
غانمني.
من جانبه قال قائممقام قضاء الرطبة (عامد
مشعل) ان انجاز احلشد الشعبي املتواجد
يف حمور غرب االنبار يضاف اىل سلسلة
اإلنجازات التي حققتها قواته يف الدفاع
عن الوطن واالرض واملقدسات.

عائلة من عوائل اليتامى تدخل أعتاب منازلها الجديدة بمجمع االم
(عليه السالم) السكني في بغداد...

• كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة كربالء أطلقت مؤتمرها التخصصي العلمي الوطني
األول حول التعايش السلمي والصحة النفسية.
• رئيس اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي في ديوان الوقف الشيعي يوجه بإرسال عدد من الجرحى
للعالج في مستشفى الكفيل التخصصي على نفقة اللجنة .

وفد العتبة الحسينية المقدسة
يتفقد آمر فوج مالك االشتر في مستشفى زين العابدين بكربالء

................................

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• (عثمان الغانمي ) رئيس أركان الجيش العراقي:
ان أهمية تأهيل وتطوير مراكز التدريب وتأسيس قاعدة مادية قوية ورصينة لتدريب
الجيش العراقي النه اكتسب الخبرات وأصبح مثار إعجاب كل دول العالم..

زار وفد العتبة احلسينية املقدسة آمر فوج مالك االشرت (امحد حسني
عيل الكركويش) الراقد بمستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم)
بمحافظة كربالء املقدسة ,لالطمئنان عىل صحته .وقال (عامد اجلشعمي)
مدير اعالم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة املقدسة  :ان وفد
العتبة احلسينية املقدسة املتمثل بكادر رعاية الشهداء واجلرحى التابع هلا
قام بزيارة تفقدية آلمر الفوج بغية الوقوف عىل حالته الصحية واإلطالع
عىل سري شفائه .وأضاف اجلشعمي ان الوفد كرم آمر فوج مالك االشرت
ببعض من التربيكات للرضيح الرشيف إكرام ًا لتضحياته اجلسيمة التي
قدمها نرصة للدين واملقدسات منذ صدور الفتوى املباركة.
من ناحيته أعرب الكركويش ,عن شكره وامتنانه إلدارة العتبة املقدسة
ملتابعتها وتواصلها مع اجلرحى وتقديم الدعم املادي واملعنوي ,هلم فضال
عن تواجد مسؤوليها يف ساحات القتال ومشاركة املجاهدين االبطال
ومعايشتهم.
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الدكتورة (جوان اليزابيث لونديس) سفيرة أستراليا الجديدة في العراق:
اهتمام استراليا بتطوير عالقات التعاون والصداقة القوية مع العراق وبالدي
تستعد للمساهمة في مجال التطوير الزراعي والصناعات المختلفة ومواصلة
التنسيق في المجاالت االمنية والعسكرية بين البلدين...

• (طالب شغاتي) رئيس جهاز مكافحة االرهاب:
المهنية العالية والبسالة الكبيرة التي يتمتع بها افراد جهاز مكافحة االرهاب
على رأس االسباب التي ساهمت برسم صور االنتصارات التي حققها العراق
على االرهاب ويمتلك خبرات ستمكنه من سحق اي حركة ارهابية مستقبال...

مستشفى الشيخ أحمد الوائلي أكبر المراكز الطبية في كربالء المقدسة
اعلنت االمانة العامة العتبة احلسينية املقدسة عن وصول مستشفى الشيخ امحد الوائيل التخصيص اجلراحي العائد هلا يف مدينة
كربالء املقدسة اىل مراحل متقدمة.أكد ذلك املهندس (جاسم حممد مطلك) مدير املرشوع  ،مضيفا ان نسبة االنجاز يف مرشوع
املستشفى وصلت اىل  %86من املرحلة االوىل رغم االزمات املالية ،مبينا ان سري االنجاز املرشوع كان بدعم مبارش من سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة.موضحا ان املستشفى تم تشييد عىل مساحة (1150م)2ب( )6طوابق وبسعة  50رسير
لكل طابق ,اضافة اىل خدمات الطوارئ واملختربات وبناية العيادات الطبية و صالة العناية املركزة و( )8صاالت للعمليات .

مام الجواد
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دولة عربية وأجنبية تشارك بالمؤتمر الوطني االول للسالم في
العراق لمناقشة مشاكل الشباب من عدة محاور..

50

عملية لزراعة االطراف الذكية العليا والسفلى يجريها فريق استرالي
لجرحى القوات االمنية والحشد الشعبي في مستشفى ابن سينا.

الوصية في الحج

12

السؤال  :هل تصح الوصية بأن حيج عنه شخص ناقص
األعضاء بحيث يؤثر عىل إتيانه بالنحو الطبيعي ألعامل احلج
يف حجة اإلسالم وغريها ؟
اجلواب  :إذا كان املويص ال يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية
ومل يعلم به حتى مات أو طرأ بعد امل��وت فال يبعد بطالن
الوصية وإما لو أوىص مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم
به ومل يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان
املوىص به حجة اإلسالم فاألحوط لزوم ًا اجلمع بني تنفيذ
الوصية واستنابة من يقدر عىل أداء العمل االختياري من
أصل الرتكة .
السؤال  :شخص أوىص أن يباع البعض املعني من أمالكه بعد
وفاته ويستناب بثمنه يف احلج عنه  ،وملا بيع كان ثمنه يزيد عىل
أجرة احلج بكثري فام يصنع بالزيادة ؟
اجلواب  :يرصفها فيام هو األقرب إىل غرض املويص من وجوه
الرب إذا استفيد من الوصية إرادة تعدد املطلوب وإال رجعت
مرياث ًا لورثته .
السؤال  :إذا أوىص باحلج عنه ومل يعلم هل أراد احلج البلدي
أو امليقايت أو األعم منهام فام هو وظيفة الويص؟
اجلواب :يكفي احلج امليقايت عنه إال إذا كانت هناك قرينة عىل
إرادة البلدي .
السؤال  :إذا أوىص األب ولده األكرب باحلج عنه ثم استطاع
باإلرث فهل جيوز له احلج عن أبيه ؟
اجلواب  :إذا كان واثق ًا من أدائه يف عام الحق جاز له احلج عن
أبيه وإال فالوصية باطلة  ،هذا إذا كانت الوصية باحلج يف نفس
عام االستطاعة  ،وإال أتى باحلج عن نفسه  ،ويؤخر احلج عن

أبيه إىل عام الحق .
السؤال  :رجل مات فاشرتك ثالثة من أوالده يف دفع تكاليف
بطاقة الذهاب إىل احلج لينوب عنه يف ذلك ولده األكرب ،
ولكنه تويف وقد أوىص إىل األكرب من بعده باحلج املذكور،
فأستخدم تلك البطاقة وذهب إىل املدينة املنورة للحج عن أبيه
ولكنه تبني له أنه بنفسه كان مستطيع ًا للحج فهل ينفذ وصية
أخيه باحلج عن األب أو حيج لنفسه وكيف يعوض أخويه عن
ثمن البطاقة ؟
اجلواب  :إذا كان واثق ًا من متكنه من أداء احلج لنفسه يف عام
الحق فبإمكانه احلج عن أبيه يف هذه السنة وإال يلزمه احلج
لنفسه ،ويعوض حصة أخويه يف البطاقة بقيمتها السوقية ال
الرسمية .
السؤال  :إذا أوىص باحلج من البلد وتردد الويص يف مراده
بني كونه بلد ال��ويص أو بلد السكنى أو بلد امل��وت أو بلد
االستطاعة فامذا يفعل ؟
اجلواب  :الظاهر انرصافه إىل بلد السكنى لوال القرينة عىل
خالف ذلك .
سؤال العدد
السؤال  :مات شخص وقد اوصى باداء ولده االكبر
الحج عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد االكبر
ّ
بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم ؟
جواب العدد السابق

السؤال  :هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء
باكثر مما قد ُس ّع َر له ؟

الجواب  :ال يجوز .

فقه وعقائد

تعريفات فقهية وعقائدية
رشط احلكم  :كل ما اشتمل عىل حكمة تقتيض عدمه نقيض
حكمة السبب  ،مع بقاء حكم السبب  ،كالطهارة للصالة ،
فان عدم الطهارة مع االتيان بالصالة يقتيض نقيض حكمة
رشعية الصالة  ،الن رشعيتها للثواب وفعلها بغري طهارة
سبب يف استحقاق العقاب
مانع احلكم  :هو كل وصف ظاهر منضبط مستلزم حلكمة
مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب  .كالدين
املانع من وجوب اخلمس يف املكاسب  ،فان احلكمة يف اخلمس
نفع أهل البيت عليهم السالم وتعويضهم عن الزكاة التي هي
أوساخ الناس  ،لكن الوجوب يف املكاسب  ،إنام هو فيام فضل
عن قوت املكلف وقوت عياله .
وظاهر أن وفاء دينه أهم منه  ،وهلذا قدم الدين عىل ما زاد
عن قوت يوم وليلة ودست من الثياب  ،فكان ذلك مانعا
من وجوب اخلمس هلذه احلكمة  ،وإن كانت احلكمة باقية يف
اخلمس .
الرشط لغة  :العالمة  ،وعرفا  :ما يتوقف عليه تأثري املؤثر يف
تأثريه ال يف وجوده  .ومن خاصيته  :أنه يلزم من عدمه العدم،
ال من وجوده الوجود  ،كالطهارة للصالة  ،واحلول الزكاة .
قاعدة اليقني
وهي  :البناء عىل األصل  ،أعني استصحاب ما سبق  .وهو
أربعة أقسام :
أحدها  :استصحاب النفي يف احلكم الرشعي إىل أن يرد دليل،
وهو املعرب عنه ( بالرباءة األصلية ) .

وثانيها  :استصحاب حكم العموم إىل ورود خمصص ،
وحكم النص إىل ورود ناسخ  ،وهو إنام يتم بعد استقصاء
البحث عن املخصص والناسخ .
وثالثها  :استصحاب حكم ثبت رشعا  ،كامللك عند وجود
سببه  ،وشغل الذمة عند اتالف مال أو التزام إىل أن يثبت
رافعه
ورابعها  :استصحاب حكم االمجاع يف موضع النزاع  ،كام
نقول  :اخلارج من غري السبيلني ال ينقض الوضوء  ،لالمجاع
عىل أنه متطهر قبل هذا اخلارج  ،فيستصحب  ،إذ األصل يف
كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض  ،واألصل عدمه .
وكام نقول يف املتيمم  :إذا وجد املاء يف أثناء الصالة ال ينقض
تيممه  ،لالمجاع عىل صحة صالته قبل وجوده يستصحب
حتى يثبت دليل خيرجه عن التمسك به .
ومن فروعها  :طهارة املاء لو شك يف نجاسته  ،ونجاسته لو
وقعت فيه نجاسة وشك يف بلوغه الكرية  ،الن األصل عدم
بلوغها  .وقيل  :هو من باب تعارض األصلني  ،الن األصل
طهارة املاء  ،والشك يف تأثره بالنجاسة .
ويضعف  :بأن مالقاة النجاسة املعلوم رفع حكم األصل
السابق فيحتاج إىل املانع .
( هنالك تكملة يف االع��داد الالحقة  ،املصدر القواعد
والفوائد الشهيد االول ج1ص )133
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طلبة معهد التوحد يؤكدون تواصلهم االجتماعي
« فلننتص���ر عل���ى التوحد»
ش���عار اتخ���ذه معه���د االم���ام
الحس���ين (عليه الس�ل�ام) للتوحد
التابع للعتبة الحسينية المقدسة
في معرض���ه الس���نوي الخامس
الذي اقيم لطلبته في منطقة بين
الحرمين الشريفين بمناسبة يوم
التوح���د العالمي ف���ي الثاني من
نيسان.

وافتتح املعرض السيد
جعفر املوسوي االمني
ال��ع��ام للعتبة احلسينية
امل���ق���دس���ة م���ع�ب�را عن
سعادته ب��أع�مال الطلبة
التي اهب��رت احلارضين
ِ
قوله ،ويف ذات
حسب
ال��وق��ت اث��ن��ى امل��وس��وي
ع�ل�ى ج��ه��ود ال���ك���وادر
االداري��ة والتدريسية يف

املعهد ودوره���م الكبري رس���ول ال��زوي��ن��ي مدير
واملؤثر يف تنمية وتطوير معهد االم����ام احلسني
املهارات.
(عليه السالم).
خُ
وي����رج امل��ع��ه��د ق��راب��ة
ال���ـ( )30طالبا وطالبة
من اص��ل  175قادرين
ع�ل�ى مم���ارس���ة ح��ي��اهت��م
االج��ت�ماع��ي��ة دون قيود
او ص��ع��وب��ات بحسب
ما اكدته السيدة زهراء

العطاء الحسيني

واض���اف���ت :ان «امل��ع��رض
الذي تظهر فيه اعامل الطالب جاء من
اجل ابراز املهارات والطاقات الكامنة
يف اعامق هذا الطفل الغائبة عن انظار
عوائلهم الكريمة».
وتابعت الزويني حديثها« :يسعى املعهد
من خالل هذا املعرض اىل بيان قدرة
ه��ذه الرشحية عىل االنسجام مع بقية
االطفال ،وما يتميزون به من مهارات
يمكن وصف البعض منها باخلارقة».
مؤكد ًة سعي املعهد اىل تعليمهم بعض
ِ
احل���رف ( -امل��ه��ن) متكينا هل��م لضامن
مستقبلهم».
منوهة عن سبب اقامة املعرض يف منطقة
بني احلرمني الرشيفني مع تواجد الطلبة
بني كثافة الزائرين هو رسالة مفادها
متكن هذه الرشحية من االندماج جمتمعيا.
من جانبه الشاب مهند ميثم ذو الثامنية

ع���ش��ر
عاما املتخرج من املعهد واحد املشاركني
يف امل��ع��رض ق��ال  :ان «مشاركته يف
املعرض بمجموعة من اللوحات الفنية:
(الطبيعة ،والبوتريه) ،وه��ذه ليست
االوىل؛ ب��ل سبقتها ع��دة مشاركات
مجيعها كانت مع معهد االمام احلسني
(عليه ال��س�لام) ال��ذي ك��ان وم��ا يزال
املصدر االول يف انامء وتنمية مهارات
الطالب وكانت تعبريا عن املسامهة
الفعالة يف هذا املضامر ».
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الشيخ الكربالئي
يكرم الطالبات المتفوقات
ّ
في معهد الزهراء
عليها السالم للعلوم القرآنية
ش���هدت قاعة سيد االوصياء عليه السالم في الصحن الحسيني الشريف تكريم الطالبات المتفوقات
في معهد الزهراء (عليها الس�ل�ام ) للعلوم القرآنية التابع لقس���م الش���ؤون الدينية في العتبة الحسينية
المقدس���ة  ،ألجل ان تكون الم���رأة واعية وحافظة لكتاب اهلل ومربية صالحة وخادمة للدين ومتس���لحة
بعلوم أهل البيت عليهم الس�ل�ام  ،وس���ط حضور المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدسة سماحة
االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير :حنان عبد االمير
الشيخ الكربالئي ومسؤولين في العتبة المقدسة .
وق���ال س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
ال��ك��رب�لائ��ي يف كلمته خ�لال تكريم
الطالبات املتفوقات يف معهد الزهراء
عليها السالم للعلوم القرآنية ان معهد
الزهراء (عليها السالم ) للعلوم القرآنية
يتوىل هذه املهمة وان رضيبة  ،وتزكية
 ،نمو العلم وتعليمه تفرض عىل كل
طالبة ان تعلم ارسهتا وبقية نساء املجتمع
هذه العلوم القرآنية التي تعلمتها وتعمل
هبا
كام تعلمون من مجلة رشوط االيامن كام
ورد عن أهل البيت عليهم السالم هو

املحاسبة للنفس وحيتاج املؤمن يف اول
اليوم ان يشرتط مع نفسه االلتزام بتطبيق
االحكام الدينية ثم يراقب نفسه ويف
اخر اليوم حياسب نفسه ويوبخها اذا
صدرت منها معصية ويشكر اهلل تعاىل
اذا صدرت منها حسنة ونحن بحاجة
للمرأة القرآنية ان تراقب نفسها هل فعال
اصبحت امرأة قرآنية  ،املرحلة االوىل
انجزهتا واملرحلة الثانية كم هي تعلم
وكم هي تعمل هلذا القرآن؟ لذلك نامل
ان يكون هناك درس عميل كام هو يف
النحو واملنطق والبالغة دروس القرآن

الكريم وحفظها واحكام تالوة وهناك
امتحانات ودرجات تبني مدى استيعاب
الطالبة هلذه ال��دروس نحتاج ايضا يف
الدرس العميل ،املحافظة عىل صالهتا
واحلفاظ عىل خشوعها وحفظ لساهنا
وحجاهبا و اخالقها وهذه جمموعة من
االسئلة متثل درسا عمليا من هنا نعرف
ان املرأة استفادت وام مل تستفد مضيفا
« نامل زيادة عدد الطالبات من داخل
العراق وخارجه  ،مبينا» ان االهتامم يف
البناء النوعي وهي مسألة مهمة يعني
الطالبات القدوة واالسوة التي نرى

العطاء الحسيني

ف���ي���ه���ا
م��ن��ه��ج��ا ق��رآن��ي��ا
يتحرك عىل وجه االرض .
وت��اب��ع ق��ائ�لا «ان يف ع��ام  2003م
شاهدت حلقة قرآنية يف اح��د املراقد
املقدسة ال يتجاوز عدد افرادها عرشة
اشخاص متنيت ان تكون حلقة واحدة
وهي اقىص ما متنينا لكن احلمد هلل تعاىل
ه��ن��اك االل���ف م��ن الطلبة يف خمتلف
النشاطات القرآنية مل يكن يف خلدنا
ان تكون هناك معاهد واحلمد هلل تعاىل
توفرت وملختلف املجاالت عمل بسيط
لكن ينمو مع مرور الزمن وهذه العوامل
تكون ه��ي اسسا لنمو ه��ذا النشاط
تتمثل بإخالص املرشفني عىل املعهد
او النشاط واالخالص هلل تعاىل بالصرب
للسري عىل الطريق للوصول اىل اهلدف ،
نامل ان تكون كل طالبة قائدة يف املعهد
هي قائدة يف جمال حياهتا ويف منطقتها
ويف مجيع املجاالت االخ��رى والتوجه
وفق االس��س القرآنية الصحيحة مع
التأمل والتدبر وان ش��اء اهلل االخ��وة
االساتذة يبينون تلك االسس التعليمية
املهمة والتعليم القرآين الصحيح هو
التأمل والتدبر والتفكر وكل درس من
الدروس البد االنسان ان يؤمن بفكرة
الوصول اىل حقائق املطلب العلمي

ويتعمق فيه ويأخذه عن تأمل وتدبر.
من جهتها قالت رسور مهدي عبداهلل
م��دي��رة معهد ال��زه��راء عليها السالم
للعلوم القرآنية  :ان معهد الزهراء
عليها ال��س�لام متخصص يف العلوم
القرآنية وع��ل��وم أه��ل البيت عليهم
ال��س�لام واهل���دف م��ن تأسيس املعهد
اع��داد ام��رأة ح��وزوي��ة حافظة واعية
مثقفة وم��رب��ي��ة ل�لأج��ي��ال مبينة» تم
تأسيسه ع��ام (2017 -2016م )
وهو متخصص بتحفيظ القرآن الكريم
والعلوم احلوزوية والقرآنية عىل مدى
ثالث سنوات وسنتني ختصص مع اكفأ
الكوادر التدريسية حيث يتناول علوما
دينية خمتلفة منها التفسري وعلوم القرآن
والعقائد والفقه والتجويد وغريها من
امل��واد املختلفة مضيفة» ويعتمد يف
املعهد نظام الكور سات وبلغ العدد يف
السنه االوىل ( )90طالبة الن مجيعهن
يف املرحلة الثانية واستقبل املعهد هذه
السنة ( )110طالبات والتمهيدي فقط
يشمل املوظفات وامل��درس��ات اللوايت
ي��ردن ان يلتحقن باملعهد وبلغ العدد
الكيل اكثر من (  )260طالبة اول وثاين
و هيدف املعهد اىل الرقي باملرأة لتكون

حافظة
ل��ك��ت��اب
اهلل م��ت��س��ل��ح��ة
بسالح العلم ومدرسة عىل مستوى عال
من الثقافة الدينية ومربية واعية لألجيال
موضحة «يتميز املعهد بالدوام اربعة ايام
يف االسبوع  ،ويكون استقبال الطالبات
من داخل وخارج العراق  ،مع توفري
قسم داخ�لي لطالباتنا من املحافظات
االخرى  ،مع توفري وسائل النقل ذهابا
واي��اب��ا  ،وتوفري مركز الطفل القرآين
اخلاص لطالبات املعهد مشرية اىل ان
نشاطات املعهد من ضمن نشاطات
املعهد العلمية والدينية كدورات السيدة
نرجس ( رض) حلفظ نصف القرآن
الكريم واملقامات واحلاسوب وتعلم
اللغة الفارسية وفن االدارة والتجويد
وغريها من ال��دورات القرآنية املتنوعة
اضافة اىل العديد من النشاطات االخرى
كإقامة املحافل القرآنية اخلارجية وورش
العمل املختلفة  .فيام بينت الطالبة زهراء
عباس مرحلة ثانية يف معهد الزهراء
عليها السالم للعلوم القرآنية اعتمدنا يف
االساس عىل حفظ القرآن الكريم تفسري
ومناهج تفسري ونحو واحكام التجويد
وعقائد وفقه ومنطق ونحن نشكر
العتبة احلسينية املقدسة لفتح الفرص
امام املرأة لتأخذ دورها يف املجتمع .
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سعيا لتطوير الوعي الديني والفقهي لدى الطالبات ..
العتبة الحسينية المقدسة تستمر بإقامة مسابقات علمية ودينية متنوعة

االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير :حنان عبد االمير

تس���تمر وحدة المسابقات
التابع���ة لش���عبة التبلي���غ الديني
النس���وي ف���ي العتب���ة الحس���ينية
المقدس���ة وللس���نة الخامسة على
التوالي في إقامة المسابقات الدينية
الفقهية المتنوع���ة للطالبات ,بدءا
من مرحلة الخامس االبتدائي الى
السادس االعدادي بهدف اطالعهن
وتمكينهن من المس���ائل الشرعية
والفقهية واالخالقية لما قد يواجهنه
في حياتهن االجتماعية.

وملعرفة امل��زي��د ح��ول ه��ذا املوضوع
التقت جملة «االح��رار» السيدة بتول
السلطاين مسؤول وح��دة املسابقات
الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة
والتي قالت« :لثالث سنوات كانت
املسابقة تشمل فقط املدارس املوجودة
يف حمافظة كربالء املقدسة ،ام��ا سنة
(2016ـ  )2017بدأت الشعبة بانفتاح
هذه املسابقة عىل املحافظات اجلنوبية:
(ال��ب�صرة ,ال��ع�مارة ,ال��ن��ارصي �ة ,احللة,
الكوت) وغريها ،وبعد التنسيق مع
املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء

املقدسة ُات��ي��ح للشعبة التعاون مع
( )300مدرسة يف خمتلف املحافظات،
واصبح بإمكان االخ��وات املبلغات
املرشفات عىل املسابقة التواصل مع
الطالبات طيلة ايام السنة».
واضافت السلطاين :ان «املسابقات
جمزأة اىل قسمني طيلة السنة الدراسية
(الفصل االول ,الفصل الثاين) ،وتشمل
خمتلف الفئات العمرية اب��ت��دا ًء من
مرحلة اخلامس ابتدائي( :وهي املرحلة
التي تبدأ الطالبات فيها سن التكليف)
اىل مرحلة السادس االعدادي ،وبعد

العطاء الحسيني

اعطاء امل��ح��ارضات العلمية والدينية
العقائدية والفقهية اضافة اىل االخالقية
من قبل االخ��وات يتم ط��رح جمموعة
تساؤالت متكونة من ( )25س��ؤاال،
وبعد اعالن النتائج يتم تكريم الطالبات
االوائ���ل من قبل االخ���وات املبلغات
املرشفات عىل املسابقة» ،موضحة ان
«الشعبة خصصت ( )25جائزة لكل
م��درس��ة ،وختمت السلطاين حديثها
بالشكر واالم��ت��ن��ان لسامحة املتويل
الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي
وكذلك مسؤول شعبة التبليغ الديني
النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة
الشيخ عيل املطريي ملساندهتم الكبرية يف
تنشيط وتطوير الوعي االسالمي لدى
الطالبات ولكل االخوة واالخوات يف
املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء
لتخفيف املعوقات التي كانت تواجه
املبلغات اثناء املسابقة سائلني الباري
عز وجل ان يتقبل من صالح اعاملنا و
ان يثبتنا عىل خدمة بلدنا احلبيب  .فيام
حتدثت االستاذة منى جميد عباس مدير

اع��دادي��ة السام للبنات قائلة« :ليس
بالغريب عىل العتبة احلسينية املقدسة
ان تقيم مثل هكذا مسابقات توعوية
وتثقيفية ،فاجلميع يعلم ما قامت به
هذه املؤسسة الدينية منذ سقوط النظام
ّ
ولعل ه��ذه املسابقة العلمية
البائد،
والدينية املتنوعة التي تقام حاليا يف
امل��درس��ة خ�ير دليل ع�لى ذل��ك  ،فقد
استطاعت ان تكسب قلوب الطالبات
وان توسع يف بعض املفاهيم العلمية
والدينية لدى الطالبات» ،مطالب ًة من
االخ����وات يف شعبة التبليغ الديني
النسوي «االستمرار هبذه املسابقات
ليتسنى

للطالبات التعرف اكثر عىل االم��ور
الفقهية يف الرشيعة االسالمية».
وقالت الطالبة مريم حسني من  :ان
«حاجة االنسان للعلم واملعرفة تتطلع
منه السعي واجل��ه��د لكي يصل اىل
مبتغاه ،لكن املسابقات التي شاركنا فيها
كانت مفيدة جدا ،وقدمت لنا ما ينفعنا
وخيدمنا يف حياتنا اليومية ،مؤكدة اهنا
وبعض الطلبات سيتواصلن اكثر مع
شعبة التبليغ الديني النسوي».
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تكرم عوائل الشهداء في ذكرى والدة االمام علي عليه السالم

الشيخ الكربالئي  :اوصيكم خيرا بعوائل الشهداء
انهم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
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اس���تقبل المتول���ي الش���رعي
للعتبة الحس���ينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي عددا من
أبناء شهداء الحشد الشعبي المبارك
في مكتبه بالصحن الحسيني الشريف
وك���رم اثناء اللقاء عوائل الش���هداء
وتابع جمي���ع احتياجات االطفال من
الناحي���ة الصحي���ة والتربوي���ة وقضاء
حوائجهم .
االحرار :حسين نصر  /صالح السباح

العطاء الحسيني

وقال سامحة الشيخ الكربالئي خالل
لقائه عوائل الشهداء ان الشهيد له منزلة
كبرية حتى ورد يف بعض االحاديث (أنا
خليفة الشهيد يف اهله من أرضاهم فقد
أرضاين ) ان اهلل جعل نفسه خليفة عىل
عوائل الشهداء من ارضاهم قد ارضاين
 ،مبينا» ان رجال هذه العوائل ضحت
يف نفسها من اجل العراق واملقدسات
من اج��ل احلفاظ عىل كرامتنا وديننا
واعراضنا وهذا االمن والوضع املستقر
انه بفضل هذه الدماء والفتوى املباركة
 ،ولذلك ج��زء من رد اجلميل علينا
ان نرعى اوالده��م وعوائلهم ونقدم
الدعم هلم من الناحية املالية والرتبوية
والصحية وقضاء حوائجهم وهلم حق
عظيم حتى لو نقدم اليشء اليسري من
الواجب علينا .
فيام بني السيد سعد الدين البناء مدير
مكتب األم�ين العام للعتبة احلسينية

املقدسة  :إن الشيخ الكربالئي كرم
جمموعة من أبناء الشهداء يف خطوة
إلشعارهم بالرعاية األبوية مشريا اىل
أن األيتام جتولوا داخل أروقة وأقسام
العتبة املطهرة فضال عن أداء مراسيم
زيارة اإلمام احلسني عليه السالم  ،تزامن ًا

مع ذكرى والدة أمري املؤمنني اإلمام عيل
عليه السالم  ،مضيفا» تثمينا لتضحيات
آبائهم يف حترير ارض ال��ع��راق ضد
عصبات داعش االرهايب ادعو اجلميع
اىل االهتامم ورعاية رشحية االيتام وهو
القليل من الواجب الكبري وفق ضوابط
التكامل االجتامعي  ،وك�ما اش��ارك
الثواب للشهداء يف زيارة االمام احلسني
عليه السالم  ،ومبينا» ان شعبة الشهداء
واجلرحى ومركز احلوراء زينب عليها
السالم لرعاية الفتيات يف العتبة احلسينية
املقدسة هلم جوالت دورية عىل عوائل
الشهداء وتعمل عىل توفري احتياجاهتم
الرضورية وكذلك االهتامم فيهم من
الناحية العلمية من خ�لال ادخاهلم
مدارس السيدة رقية االبتدائية والثانوية
للبنات ومدرسة عيل االصغر االبتدائية
والثانوية للبنني  ،مضيفا ان عدد االيتام
اكثر من ( ) 1125يتيام يف اربع مدارس
تابعة اىل مؤسسة االم��ام الرضا عليه
السالم وامل�شرف عليها ممثل املرجعية
الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي .
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من جهتها قالت عائلة الشهيد حاكم
كريم شعالن  :نشكر العتبة احلسينية
املقدسة عىل توفري مجيع احتياجاتنا من
سكن وعالج االطفال خارج العراق
الذين يعانون من مرض ( نقص نمو
اجلسم ) ام��ا الطفلة كوثر اث�ير رزاق
والدها استشهد يف معركة كرمة الفلوجة
وهي يف الصف االول باملدرسة التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ومن املتميزات
قال  :نشكر العتبة احلسينية املقدسة عىل
متابعة وتوفري مجيع احتياجاتنا .

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تعيد تأهيل سوق الخفافين والعرب
للمحافظة على تراثه
باشرت كوادر قسم بين الحرمين الشريفين التابع للعتبة الحسينية المقدسة في تأهيل االسواق القديمة
القريبة من الحائر الحسيني الشريف ورفعت التجاوزات ووسعت السوق ونظمت المحالت التجارية بشكل
حضاري يليق بها مع الحفاظ على تراث المدينة القديم .
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وقال نافع اخلفاجي معاون مسؤول
قسم بني احلرمني الرشيفني  :بتوجيه
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
يف تأهيل وتنظيم االس��واق القديمة،
مبينا» كام يعرف ان سوق اخلفافني من
االس��واق الرتاثية القديمة يف حمافظة
كربالء املقدسة وقربه من احلائر احلسيني
الرشيف ويتصف السوق باملزدحم
م��ن امل��رت��ادي��ن عليه والضيق بسبب
جتاوزات اصحاب املحالت التجارية
بارشت كوادر قسم بني احلرمني
بالعمل يف رفع
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التجاوزات وتوسعة السوق و عملنا
عىل اع��ادة تأهيل سوق اخلفافني النه
سوق مترضر وقديم جدا وعشوائي يف
تسليك الكهرباء والسقوف والنفايات
وخملفات الطابوق  ،مضيفا» ان العتبة
احلسينية املقدسة تبنت مجيع تكاليف
العمل واالليات واالسالك والصيانة
واملواد االنشائية وغريها اما اصحاب
املحالت فكان فقط عليهم ان يشرتوا
املواد احلديد التي تستخدم جلامل
السوق وحمالهتم التجارية .
واضاف « نشكر تعاون
اصحاب املحالت
التجارية مع
ك�����وادر

سب

اح

العتبة احلسينية املقدسة من اجل ان
تصبح مدينة كربالء االمجل والعمل
عىل نجاح امل�شروع ويتعمم يف مجيع
االسواق يف كربالء املقدسة .
فيام بني املهندس ثائر عذار هاشم من
شعبة الكهرباء يف قسم بني احلرمني
ال�شري��ف�ين  :مسؤوليتنا ه��ي تنظيم
االسالك الكهربائية واالنارة من اجل
االرتقاء يف مجالية ش��وارع املدينة كام
هو معروف ان كربالء تستقبل سنويا
املاليني من زائري االمام احلسني واخيه
العباس عليهام السالم  ،اكثر ما يواجهنا
عشوائية االسالك الكهربائية بدأنا يف
ازالة االسالك يف شارع االمام عيل عليه
السالم وتزيني الشارع باالنارة وكذلك
بالنسبة اىل سوق العرب واخلفافني .

العطاء الحسيني

اكثر من  800طبيب
يؤدون قسم التخرج داخل الصحن الحسيني المشرف

23

أدى اكثر من  800طالب وطالبة من عموم اجلامعات العراقية (املجموعة الطبية) قسم التخرج
يف الصحن احلسيني الرشيف معاهدين اهلل واالمام احلسني (عليه السالم) ان يسريوا عىل هنجه
خدمة ألبناء جمتمعهم العراقي كافة بدون متييز.
وقال مدير مركز رعاية الشباب (حممد عيل الربيعي) :برعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة نظم مركز رعاية الشباب التابع اىل قسم النشاطات حفل خترج عموم املجموعات
الطبية يف العراق».
فيام حتدث الطالب املتخرج (حممد باقر اخلزاعي) ومنسق الكليات الطبية ان املجموعة الطبية يف
العراق اخذت عىل عاتقها تأسيس موكب شمل كل كليات الطب يف العراق.
مبينا «جاءت هذه الفكرة منذ العام املايض بعد ان رأينا عزوفا كبريا للطلبة الذين يتجهون
باالجتاه غري الصحيح يف حفالت خترجهم مما دفعنا اىل اقامة حفالت التخرج عند االمام
احلسني (عليه السالم) لتكون هناية مسريهتم التعليمية وانطالقتهم من حرم سيد الشهداء
(عليه السالم)».
جدير بالذكر ان احلفل شهد تفاعال كبريا بفكرة اقامة حفل التخرج عند االمام احلسني (عليه
السالم).

غسان العكابي

االدبية
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عليه ال�سالم

استشهاد اإلمام موسى بن جعفر
ِ

ق���������ض����ى اب��������ن ج����ع����ف����ر يف م�����ط�����م�����ورة ج���ل���دا
ال�����������وى ال���������س����ن��ي�ن وم���������ا ف����ي����ه����ا مب�������س���ب���ح���ة
م��������ا �آه يف �����س����ج����ن����ه ك��������ي ت���������س����ت����ق����ر ل���ه
ف�����م�����ن ر�أى ح�������ام�������دا �أغ����ل���ال��������ه ج����زع����ت
ن�����������ام امل�������ح�������ب�������ون ل������ي���ل��ا ب�����������ات م����ول����ه����ه����م
ك�����������ذا ال������ع������ق������ي������دة ال ق�����������وال وم�������وج�������دة
ف��������ل��������و حت����������������رك �������ش������ي������ع������ي مب������ب������دئ������ه
ي�������ا ������ص�����رخ�����ة ل���������س����ج��ي�ن �أوق����������������دت ����ش���ع�ل�ا
������س�����م�����ا وم�����������ن ك�����������ان مل��������ا ك�����������ان ي����ب���������ص����ره
ف�����ق�����ل ل��������ه��������ارون ق�������م وان�������ظ�������ر ل�������س���اح���ت���ه
ف����ل����ن ت����ع����د ل����������ذوي ال���������س����ل����ط����ان ح���اج���ت���ه���ا
وق���������ل مل�������ن �����ض����ي����م ق�������ف ب����ال����ك����اظ����م����ي����ة ال
و�������س������ل اذا ج����ئ����ت����ه����ا ب���������اب احل��������وائ��������ج ل���ن
ف������أن�����ه�����ا ب���������اب رب ال�����ع�����ر������ش م�������ا و������ص�����دت
ه�����ن�����اك ت����ل����ق����ى ب����ن����ي ال��������زه��������راء دي����دن����ه����م
ي����ك����ف����ي اجل������������واد اذا م������ا ج����ئ����ت ت�������س����أل���ه
ف�����������������راح يف غ�������ي�������ه ي�������خ�������ت�������ال ان ل����ه
وان م����و�����س����ى ره����ي���ن ال���������س����ج����ن ق������د �أخ��������ذت

هادي جبار �سلوم

ل����ك����ن����ه ل�����������س�����وى ال������رح������م������ن م��������ا �����س����ج����دا
ح������ب������ات������ه������ا ل���������ع���������رى امي����������ان����������ه وت����������دا
ق���������واع���������د ل�����ل�����غ�����د االت���������������ي ل���������ه م���������ددا
وم����������ا ع����ل����ي����ه �������س������وى ح�����م�����د االل������������ه ب�����دا
م���������ا م�����ث�����ل�����ه ع��������اب��������د هلل ق���������د �����س����ج����دا
وال م�������دام�������ع ت��������ؤت�������ي �أه������ل������ه������ا ال������رم������دا
مل��������ا ق�����������ض�����ى ع�������م�������ره يف �����س����ج����ن����ه اب��������دا
م�����ا زال م���ن���ه���ا ع����ل����ى ط�������ول ال�������س���ن�ي�ن ����ص���دا
ث�����وب�����ا ع����ل����ى االر�����������ض �أم�����������س ����ش���م���ل���ه ب�����ددا
ب�����ب�����اب�����ه ال�������ذه�������ب الأب���������ري���������ز ق�������د ����س���ج���دا
�أوىل احل��������وائ��������ج ت��������أت�������ي ط�����ال�����ب��ي��ن ن�����دا
ت�����ق�����ن�����ط وم������������د ل������������رب ال�������ع�������امل���ي���ن ي������دا
ت����ل����ق����ى ال�������������ص������دود ول��������ن ت��������رد ال�����ي�����ك ن����دا
ي������وم������ا اذا ح������اك������م �أب����������واب����������ه و������ص�����دا
غ��������وث ال���������ذي مل ي����ج����د يف ع���ي�������ش���ه ����س���ن���دا
ف���ك���ي���ف ل������و جل�������وادي�������ن دي��������ن امل������ري������د ح����دا
م���������ن احل�������ك�������وم�������ة يف اف�������ع�������ال�������ه �����س����ن����دا
م�����ن�����ه ال������ق������ي������ود ف��������ري��������دا م����ث����ق��ل�ا ج����ل����دا
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الحسيني في ميزان الفن
المسرح
ُ
ُّ

هن��اك ٌ
فرق ب�ين امل�س��رح احل�سين��ي وما
يعر���ض لدين��ا يف عا�شوراء خ�لال �شهر
حم��رم حت��ى الع�شرين م��ن �شه��ر �صفر،
لأنّ م��ا ُيعر�ض يف مو�س��م حمرم احلرام،
ويف ذكرى ي��وم عا�شوراء الإمام احل�سني
(علي��ه ال�س�لام) حتدي��دا ،ه��و متثي��ل
ل��دور ال�شبي��ه �أو ما يطل��ق عليه ت�سمية
( ت�شابي��ه) باملفه��وم ال�شعب��ي ،ولي���س
م�سرح ًا ح�سيني ًا حقيقي ًا.
�إنّ امل�س��رح احل�سيني وم��ن �أجل �أن ُيقبل
النا���س عليه ب�صورة �أو�س��ع ،و�أن مي ّيزوه
ع��ن دور متثي��ل ال�شبي��ه؛ ال يج��ب �أن ال
يق��ام خ�لال ف�ترة الع�ش��رة الأوائل من
�شه��ر حم��رم ،وخ�صو�ص�� ًا ي��وم العا�ش��ر،
لأننا ال ن�ستطيع �أن نغري طقو�سنا يف مثل
هذا اليوم.
حي��ث �إن طق�س ال�شبي��ه الذي ظهر بعد
م�أ�س��اة ا�ست�شهاد الإم��ام احل�سني (عليه
ال�س�لام) يف كربالء ،فالتم���س امل�سلمون
احلاج��ة املا�س��ة لتج�سي��د امل�أ�س��اة يف
ذك��رى ا�ست�شه��اده ال�سنوي��ة يف ي��وم

عا�ش��وراء ع�بر طق���س (ال�شبي��ه) �أو ما
ي�سمى (م�سرح عا�شوراء) ،موا�ساة للنبي
�صل��ى اهلل علي��ه و�آله و�سل��م و�أهل بيته
الأطهار ب�إظهار هذا احلزن.
و�إنّ ه��ذا الطقو���س تع��د تراجيدي��ا
�إ�سالمي��ة ذات طاب��ع �إخب��اري وترب��وي
وعظ��ي ،ته��دف �إىل التعري��ف ب�أحداث
امل�أ�س��اة الدموي��ة الت��ي راح �ضحيته��ا
الإم��ام احل�س�ين ومن معه م��ن �أهل بيته
وا�ستقاء
و�أ�صحاب��ه (عليه��م ال�س�لام)،
ً
للدرو���س والع�بر الت��ي ث��ار احل�سني من
اجلها لتلقينها للأمة.
و�إنّ ه��ذا الطق���س العا�شورائ��ي ن�ش���أ
يف �إي��ران من��ذ عه��د البويهي�ين ،وق��د
تط��ور ه��ذا الطق�س �أكرث يف عه��د ال�شاه
�إ�سماعيل ال�صف��وي واعتنت به الدولة،
حي��ث ذك��ره امل�ست�شرق��ون والرحال��ة
وال�سف��راء الأوربي��ون الذي��ن عا�شوا يف
�إيران يف القرن ال�سابع ع�شر ،وقد كتبوا
ع��ن التعزي��ة كم��ا �شاهدوه��ا ،كالأملاين
(�أولياريو���س  )1671والفرن�س��ي

(تفارنييه) وغريهم.
ه��ذا الطق���س ل��ه وج��وده خ��ارج �إط��ار
عا�ش��وراء ،حي��ث �إن��ه موج��ود م��ن
اال�ستف��ادة م��ن احلادث��ة يف تق��دمي
عرو���ض م�سرحي��ة ال حتك��ي الواقع��ة
بتفا�صيله��ا بال�ض��رورة ،ب��ل ه��و موجود
ب�أب�س��ط �أ�ش��كال االق�تراب م��ن حادثة
كرب�لاء ،وموج��ود يف م�سرحي��ات
ت�ستوح��ي ال�شع��ارات احل�سيني��ة ،لك��ن
تعار���ض الطق���س م��ع امل�س��رح يف بع���ض
جزئيات��ه ال يعن��ي �أن ينف��ي الواح��د
منهم��ا الآخر ،لذا يج��ب املحافظة على
الطق���س كطق���س ويتم تطوي��ره �شكلي ًا،
�أي ب�إدخ��ال تقني��ات م�سرحية جديدة
وم�ؤث��رات �صوتي��ة ،طبع ًا م��ع املحافظة
على �سياق احلدث ،ف�أي خلل يف تفا�صيل
احلادث��ة الكربالئي��ة �سيفق��د الطق�س
�أهميت��ه وقيمت��ه ،بينم��ا ميك��ن جتربة
اال�شتغال الن�صي والإخراجي والأدائي
عل��ى امل�س��رح خ��ارج عا�ش��وراء بحري��ة
فنية �أكرب.
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الشهداء
عذرًا أبا
ِ

�����������������وب اجل����������������������راح ل�����ب�����������س�����ت�����ه ف������ت�������أل������ق������ا
ث�
ُ
َ
������������وق ال���������رم���������ال وع�����ان�����ق�����ت
������ش�����م������� ٌ����س ذ َوت ف�
����������ب����������اح ف�������إن������ه
ود ُم ال��������ك��������رام��������ة ِ ل���������و ُي
ُ
ال���������رم����������� ُ
��������ض �آث�����������������ر ك����������ي ي����������ك����������ونَ خل�������������دَ ِه
ف�����اخ�����������ض�����ل رم����������ل االر����������������ض م��������ن ب�����ع�����د اال������س�����ى
������������������������ررنَ امل���������ره���������ف���������ات ع�������ل�������ى ال�������دم�������ا
مل����������ا َم�
َ
��ب���ره�������ا
وي������������ل�
�����������وح م����������ن ُب����������ع� ٍ
ُ
�������اء ت� ُ
���������د ���������س��������ن� ً
ي����������ا ك��������وك��������ب�������� ًا ا���������ش��������رق��������ت ل������ي������ل������ة ُع�����ت�����م�����ة
م���������ا ج������ئ������ت اج��������ل��������ي يف ق�������������ص������دي ك�����وك�����ب����� ًا
ُ
ح��������ي��������ث اخل����������ل����������ود ل�������ك���ب���ري�������ائ�������ك ي����ن����ت����م����ي
َ
�������������������رت ح�����������ص�����د ال�����ن�����ف�����������س دونَ م�����ذل�����ة
�آث�
وب������ن������ي������ت ��������ص�������رح������� ًا يف ال�������ق�������ل�������وب م���������������زار ُه
ي���������ا ُر ّب م������ع������ول������ة ات������������ت م���������س����ت���������ص����رخ���� ًا
�����م
ُع������������������ذر ًا اب�����������ا ال�������������ش������ه������داء ان ان������ب������ا ُت������ك� ُ
ع��������ر�� َ
�������ش اخل����ل���اف��������ة ِ وا�������س������ت������ح� َّ
�����ل حم�������ارم������� ًا
َ
أن��������ب��������ئ��������ك م���������ا ب�����ق�����ي�����ت خ��������ي��������ام ٌ ل���ل���ن�������س���ا
�
اط����������ف����������ال ه��������ام��������ت يف ال�����������ب����������راري ������س�����ي�����دي
������ب
�أن��������ب��������ئ��������ك م����������ن ب�����ي����ن اال��������������س�������������ارى زي�������ن� ٌ
اُن�������ب�������ئ�������ك يف
ِ
ق�������������ص������ر اخل����ل����اف���������ة وق��������ف��������ة ً
َ
������������وق م����ت����ون����ه����ا
َن�����������س�����ي�����ت ن���������ش����ي����ج ال�������������س������وط ف�
م�
�������������رت ع������ل������ى ج�����������ذر ال�������ط�������غ�������اة ب�����������ص�����رخ�����ة ٍ
ّ

خ�ضري البياتي

ُق���������ب���������ب واف������������ن������������ان ال�����������������س��������م��������اءِ ت�����ع�����ان�����ق�����ا
ن���������ب��������� َع اخل����������ل����������ود ب�������������ض������وع������ه ِ ف����ت����ع���� ّب����ق����ا
ُ
ي�����������س�����ت�����������ص�����رخ االف���������ل��������اك ح������ت������ى ت���ن���ط���ق���ا
رو�����������ض���������� ًا و�����������س����������ادة َ يف ال����������ف�����ل����ا ِة وزن�����ب�����ق�����ا
����م ب����ي����ارق����ا
����ر ال�����ع�����ق�����ي� َ
ف����ا�����س����ت����ن����ب����تَ ال�����������ص�����خ� َ
خ��������ج����ل���ان��������ة ر ّدت جت��������������������اذب ب�����ا������س�����ق�����ا
�������ح ��������ض�������وءه�������ا امل����ت����ع����م����ل����ق����ا
ُق���������ب� ٌ
��������ب ُت��������ن��������اط� ُ
وا�������������ض������������اءت درب����������������� ًا يف احل���������ي���������اة ت�������ض���ي���ق���ا
���������ب ل����������ك ا�������ش������رق������ا
م����������ن ال�������������ف ع�������������ام ك����������وك� ٌ
وب����������ك ال�������������ش������م� ُ
�����وخ اىل امل��������ع��������ايل ق��������د رق�����ى
ُ
ح�������ي�������ث حت���� ّق����ق����ا
وب�������ه�������ا ا��������ش���ت���ري�������ت اخل�������ل�������د
حت�������رق�������ا
ن���������������ش�������ت�������اق�������هُ َم������������������ َّر ال�������������ده�������������ور
ّ
َ
اول م����������ن ا�����������س� َّ
���������ل وام�����������ش�����ق�����ا
اذ ك�������ن�������ت
����ر ال�����ط�����ف�����وف و َم�����������ن رق�����ى
ع�������ن م�������ا ج���������رى ع�����������ص� َ
واب����������������������اح ق�������������وال ً م��������ن��������ك��������ر ًا وت�������������ش������دّ ق������ا
َ
ا��������س�������ف������� ًا وف���������������س�������ط� ٌ
������اط ل������ك������م ق���������د اُح�������رق�������ا
ف���������������رت خ��������و َف��������ه��������نَّ ُت�����������س�����اب�����ق�����ا
ون�����������������س��������اء
ُ
ّ
يف م����ع���������ص����م����ي����ه����ا ال�������������ص������ف������دُ غ��������وث�������� ًا ع����ان����ق����ا
اُخ��������������������ذت ل�������زي�������ن�������ب م����������ن ع�������ل�������ي ٍ م�����وث�����ق�����ا
��������ة م����ن����ط����ق����ا
�������ر ال���������ب����ل����اغ� ِ
وت�����ق�����م�����������ص�����ت ث��������غ� َ
وغ����������������دت لأب����������������������واق ال���������������ض���ل���ال�������ة ِم������ع������زق������ا
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ُ
وقعة َّ
الطف
م���������������ن ُح���������������������س�����ي����ن ٍ ����������س���������ب���������ط ط�����ه
ُ
ّ
����������������ة ال�
وق�����������������ع�
����������������ط�����������������ف جت����������� ّل�����������تْ
اذ ب���������ه���������ا ال���������������دي���������������نُ ت�������ن������� َّف��������� ْ������س
ك�������������������������رب������������ل������������اء يف ب������������ل������������ادي
(ك��������������ل��������������م��������������ا م���������������������������� َّر زم����������������������������انٌ
ي�����������������ا ل��������������������ث��������������������ارات ُ
ن
احل�������������������������س������ي����� ِ
َّ
����������������������درب
زل ب�
خ�����������������������اب َم�����������������������ن
ٍ

علي جودة الرفاعي

م��������������ن �أب����������������������ي ال��������ف�����������������ض��������ل ف������ت������اه������ا
يف ��������س�������ن�������اه�������ا
ب����������������إم���������������ت���������������داد ٍ
ري�������������������ا��������������������ض يف ث�����������راه�����������ا
م�����������������ن
ٍ
ل�����������������واه�����������������ا
اهلل
رف����������������������������������������� َع
زاده������������������������������ا جم�������������������������د ًا َوج���������������اه���������������ا)
ٍّ
����������������������ق يف م������������داه������������ا
����������������ص���������������وت ح�
ف�������������������������ا َز م���������������ن مي�������������������ش���������ى خ�������ط�������اه�������ا
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ُ
تراث العلماء
ُ
نقد وجوابها
رسالة ٍ
َ
أخالفك
االختالف ولي�س اخلالف ال يف�سد للو ّد ق�ضية ،ف�أنت تبدي ر�أي ًا و�أنا ال �أوافق عليه بل �
الر�أي ويحدث مع الغري ،لكنّنا ن�ؤمنُ بامل�س ّلمات والثوابت التي ال ّ
�شك فيها ،وهُ نا نبتد�أ احلديث
لنقْل الر�سالة التي بعثها ف�ضيلة ال�شيخ عفيف النابل�سي �إىل �سماحة العالمة ال�سيد جعفر
مرت�ضى العاملي حول ما ورد يف كتابه (احلياة ال�سيا�سية للإمام الر�ضا ـ عليه ال�سالم) ،فقد
�أبدى ال�شيخ النابل�سي يف ر�سالة له ر�ضاه و�إعجابه بالكتاب ،ثم �أ�شار فيها �إىل امل�آخذ التالية:
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 1ـ لقد ورد يف ص :133أن زبيدة ،زوجة
ه���ارون ،كانت تتشيع ..م��ع أن سلوكها،
وظروفها ،وأج��واءه��ا ،وأيض ًا تاريخ أهلها
وذوهيا ..كل ذلك يبعدها كل البعد عن نسبة
التشيع هل��ا؛ ال بمعناه اخل��اص ،وال العام،
الذي يعني الوقوف مع اإلمام الكاظم (عليه
ال��س�لام) ،ضد خصومه .والتعاطف معه،
واالستنكار للظلم..
وإراد هارون طالقها ،لعلمه بمضايقتها له ،يف
حماوالهتا منعه من التمتع بحسناوات القرص..
وأما إحراق قربها فهو لعدم متييز العامة بني
قربها ،وبني قرب آل بويه..
 2ـ جاء يف ص 133أيض ًا :أن نكبة الربامكة
يقال :إن سببها هو تشيعهم للعلويني ،وهذا ال
يتالءم مع موقف حييى حينام شكا إىل هارون
أمر الكاظم (ڑليه السالم) ،وشحن صدره
غيظ ًا عىل العلويني ،وباألخص عىل اإلمام
الرضا (عليه السالم) منهم ..مع أن هذا ينايف
ما ذكر يف ص 263من أن الربامكة كانوا أعداء
ألهل البيت (عليهم السالم)..
 3ـ ما جاء يف هامش ص 355من عدم اجلزم

بأن األبيات ،التي أوهلا :ذكروا بطلعتك النبي
حممد ًا الخ..
هي للبحرتي ،وقد كان الالزم اجلزم بذلك؛
النسجام هذه األبيات مع سائر أبيات قصيدة
البحرتي ..هذا باإلضافة إىل أن الشاعر يقول:
[حتى انتهيت إىل املصىل البس ًا] ومعلوم أن
اإلمام (عليه السالم) مل يصل إىل املصىل ،بل
رجع من وسط الطريق ..األم��ر ال��ذي يدل
عىل أن األبيات قد قيلت يف غري اإلمام (عليه
السالم) ،وقضية صالته..
وهنا جييب العالمة العاميل عىل رسالته قائ ً
ال:
 1ـ أما بالنسبة إىل النقطة األوىل ،وهي تشيع
زبيدة ،فإننا نقول :إننا لربام نجدهم يف كتب
التاريخ يقولون عن مثل املغرية بن شعبة،
واألشعث بن قيس ،وأمثاهلام ،ممن بايع علي ًا
(عليه السالم) يف خالفته ،وكذلك كل من
نارص قضايا أهل البيت سياسي ًا ،وبذل نفسه يف
سبيلها :إنه من شيعة اإلمام عيل (عليه السالم)
وأه��ل البيت ..م��ن دون نظر إىل سلوكه،
وميوله ،وعقائده ،ومذهبه ..وهذا اإلطالق
كان يف الصدر األول طبع ًا ..واملقصود منه :أنه

من أتباع عيل وأهل البيت وأنصارهم..
وإذا جتاوزنا تلك املرحلة ..فإننا ال بد وأن نؤكد عىل الفرق بني
كلمتي «شيعي» ،و«تشيع» ..فإن «الشيعي» يف اصطالحهم هو
من كان من اإلمامية ،أو الزيدية ،أو الكيسانية ،أو غريهم من
فرق الشيعة.
وكلمة« :يتشيع» ،أو «فيه تشيع» يقصد منها يف كتب املتقدمني
من أهل السنة ـ كام يرى العالمة املحقق السيد مهدي الروحاين
ـ كل من كان حيب علي ًا (عليه السالم) ،وأهل بيته الطاهرين،
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ..ونشأت هذه الكلمة
عىل شكل هتمة وطعن؛ بتأثري من األجهزة احلاكمة ،كمعاوية
واملروانيني بعده ،ثم كل احلكام املعادين ألهل البيت (عليهم
السالم)؛ فكانت املحبة ألهل البيت ـ جمرد املحبة ـ تعد عند
الناس أتباع السلطة احلاكمة جريمة كربى ،وعظيمة ال تغفر..
قال الكميت رمحه اهلل..
بــأي كتاب أم بأيــة سنــــة
ترى حبهم عار ًا عيل وحتسب
وطائفة قد كفرتني بحبهم
وطائفة قالوا ميسء ومذنب
فمحبة آل الرسول كانت يف دولة بني أمية تعد تشيع ًا ،استبشاع ًا
هلا ،وتقبيح ًا ألمرها ،ثم زالت بشاعتها يف عرص بني العباس
ألمور تارخيية ذات طابع خاص ،حتى كان يطلق عىل كل من
كان من غري الشيعة كلمة «التشيع»..
وألجل هذا قال ابن النديم يف الفهرست :إن اإلمام الشافعي
كان شديد التشيع ،وقالوا يف حممد بن جرير الطربي :فيه تشيع
يسري ،ومواالة ال ترض ..مع أن من الواضح :أهنام ليسا من

�سماحة العالمة ال�سيد جعفر مرت�ضى العاملي

ف�ضيلة ال�شيخ عفيف النابل�سي

الشيعة ..وهذا اإلطالق يوجد كثري ًا يف كتب الرتاجم والرجال
يف مقام اجلرح والتعديل..
وعىل كل حال ..فإن هذا الفرق بني «الشيعة» و«املتشيعة» قد
خفي عىل بعض من تناول هذا املوضوع؛ حيث إنه ..قد ذكر
عدد ًا ممن كان فيه «تشيع» فجعلهم من «الشيعة»..
ولعل ان سبب االشتباه هو أن بعض «أهل اجلرح والتعديل»
مم��ن تغلب عليه نزعة النصب ،ق��د ع��د مجاعة م��ن ه��ؤالء
«املتشيعة» من الروافض ،توهين ًا لنزعتهم ،وتسفيه ًا لرأهيم يف
حمبة عيل (عليه السالم) ،وأهل بيته الطاهرين.
وه��ارون العبايس كان ناصبي ًا ،وقد تقدم يف فصل «موقف
العباسيني من العلويني» وغريه بعض مواقفه وأفعاله ..فلعله
ملا رأى حب زوجته ألهل البيت أراد طالقها..
وواضح ..أن «التشيع» عىل النحو الذي ذكرناه ،ال يتناىف ،وال
يتعارض مع اإلعالن عن مواقف هي ضد اجلهة التي يتعاطف
معها ،بوحي من مصاحله املعيشية واألمنية ونحوها ..كام أنه ال
يتناىف ،وال يتعارض مع عدم االلتزام العميل بالتعاليم املذهبية،
بل إنه قد يكون مستهرت ًا عم ً
ال ،وينتهج سلوك ًا شاذ ًا ،وبعيد ًا عن
روح وتعاليم الدين احلنيف .ومع ذلك يدعي أنه ملتزم بدين،
ومنتم إىل مذهب ،شأن الكثريين من السياسيني املعارصين
وغريهم ..كام أنه ال مالزمة بني التشيع وبني وجوب القيام
بثورة مسلحة ضد نظام احلكم القائم ..وعليه ..فتشيع زبيدة
ربام يكون مقترص ًا عىل هذا التعاطف واحلب ألهل البيت ،وال
يتناىف ذلك مع ما ذكره سامحة األخ الكريم (الشيخ النابليس).
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في بناء مجتمع مثقف دينيا !...

الدور المطلوب
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إن اإلسالم ال يريد دفن طاقات االرسة
وسلب أي دور هلا يف املجتمع ،بل العكس
يفعل طاقاهتا يف االجتاه
متام ًا فهو يريد أن ّ
الصحيح ،لتكون عنرص ًا فعا ًال له دوره
اإلجي��ايب والبناء يف املجتمع ،فالفعالية
يف املجتمع ليست خاصة بالرجال بل
هي تكليف للمؤمنات كام كانت تكليفا
﴿و مْ ُال ْؤ ِمن َ
ُون
للمؤمنني .يقول اهلل تعاىلَ :
ْ
ض َيأ ُم ُر َ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ون
َو مْ ُال ْؤ ِمن ُ
بِ مْالَ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن مْ ُال َ
نك ِر .﴾..يؤهل
اإلسالم املرأة ألن يكون هلا ـ كالرجل ـ
دور يف مجيع األمور ،فكام يؤدي الرجل
دور ًا اساسيا يف احلياة  ،فاملرأة أيض ًا متتلك
مثل ه��ذا ال��دور.وق��د ذك��ر اهلل تعاىل يف
حمكم كتابه العزيز عدد من االيات بني
فيها امهية وقيمة املرأة يف املجتمع منها:
(يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث
منهام رجاال كثريا ونساء )»النساء »1ثم
اخربنا اهلل ان العالقة بينهام هي املساواة يف
اصل اخللق ويف التكريم(ولقد كرمنا بني

ادم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن
خلقنا تفضيال) االرساء 70ويف التكليف
(وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون)
الذاريات.75
ويف املشاركة والعمل واحلساب واجلزاء.
فمنذ جم��يء اإلس�لام وامل���رأة والرجل
يشكالن ركيزة املجتمع اإلسالمي مع
اختالف دور كل واحد منهام عن اآلخر.
وباستعراض التاريخ اإلس�لام��ي منذ
نزول الوحي نجد أن املسامهة يف البناء
احلضاري ألمتنا كان يتم بالتعاون بني
كل مكونات املجتمع اإلسالمي رجا ًال
ونساء  ،وق��د ح��دد اهلل سبحان وتعاىل
دائ��رت�ين م��ن دوائ���ر ال�شراك��ة ب�ين امل��رأة
والرجل ,الدائرة االوىل هي دائرة االرسة
والدائرة الثانية هي دائرة املجتمع واألمة
.وم��ع ذل��ك ال يستطيع أح��د أن جيادل
يف أمهية دور امل��رأة املؤمنة يف املجتمع،
فاملرأة التي تدرك حقيقة دورها ،وتلتزم
بواجباهتا ،وحترص عىل ممارسة حقوقها،

إنام تؤثر يف حركة احلياة يف وطنها تأثري ًا
بالغ ًا ،يدفع به إىل مزيد من التقدم والرقي
ومالحقة الركب احلضاري ،عىل مستوى
املجتمعات اإلسالمية والعامل أمجع  .حتى
تكون امل��رأة -التي متثل نصف املجتمع
املؤثر -واعية بأدوارها ،ومتسلحة بالقدر
املالئم من املعرفة والثقافة ،واخل�برات
وال��ق��درات وامل��ه��ارات الفنية واحلرفية
عملية أعداد وتربية
وغريها ،ال بد هلا من ّ
الفعال يف بناء وتكوين
يكون هلا األث��ر ّ
شخصيتها وممارسة مهامها يف املجتمع
وتوجيه ّ
الطاقة اإلنسانية ألجل تفعيل
دوره��ا الرسايل ،كأم  ،وزوج��ة وأخت
وابنة ،وكلها أدوار تقوم هبا عىل التوازي
يكمل بعضها بعضا .وهذا يستدعي من
امل��رأة أن تتحصن بام يكفي من الوعي
الرشعي والواقعي وبام يلزم من العلم
واخلربة كي تدافع عن نفسها ،أو تتصدى
مل��ا يستهدف كياهنا وشخصيتها ،من
برامج الغزو الثقايف والفكري والرتبوي
لتقوم بالدور املنشود منها.

االسرة

نجاح االسرة

يعتمد على توازن الشريكين

ل��و أح��س��ن ال�شري��ك��ان الطريقة التي
يتواصالن هبا و لو استطاع كل طرف أن
يفهم اآلخر ليس فقط بالكالم الشك
يكون الرابح هو العالقة الزوجية التي
ستنبت أرسة سعيدة متفهمة و صلبة ال
تغلبها املشاكل اليومية ،وتواجه الكثري
م��ن ال��زوج��ات مشكلة يف التواصل
مع أزواجهن ،حيث ال يعرفن إنجاح
التواصل مع الزوج فيتحول إىل نقاش
وخالف مستمر .قد يكون أحد الطرفني
ناجحا يف إي��ص��ال م��ش��اع��ره للطرف
اآلخر لكن لألسف قد ال يلقى التقدير
و اإلحساس ب��ه ،ولتحقيق ت��وازن يف
التواصل بني الرشيكني.
من املهم لعالقة الثنائي مشاركة بعضهام
البعض لتجارب شخصية تزيد من قرهبام
وسعادهتام كزوجني ،فمشاركة جتارب
حيبها ال��زوج والزوجة عىل حد سواء
مثل السفر اىل االماكن املقدسة وزيارة
األقارب وحضور مناسبات األصدقاء
جتلب السعادة للزوجني و تبقى ذكرى

مشرتكة مجيلة يتذكراهنا وحيكيان عنها
لبعضهام البعض.
يف األي���ام العادية للزوجني مهم أن
يتناوال حوارات وأحاديث عن كل يشء
وليس فقط املواضيع التي يروهنا مهمة،
فتلك املواضيع التي تعد يف نظرهم
تافهة كاحلديث عن الطقس ومناقشة
ما ورد يف أح��د الربامج التلفزيونية،
تساعد يف التقريب بينكام أكثر و تزيد
م��ن ال�تراب��ط ب�ين ال��زوج��ة و زوجها.
التفاصيل الصغرية و التي قد تبدو غري
مهمة هلا دورها يف تعزيز التواصل بينكام
و تقريبكام من بعض ،واحريص عىل أن
تنصتي لزوجك و هو حيكي لك بحامس
عن خصوصياته واهتامماته ،فهذا األمر
و إن كان ال يعنيك كثريا إال أنه ذو أمهية
بالغة عند الزوج وله قيمة عنده.
كوين مستمعة جيدة لزوجك
فشل التواصل يكون مرده غالبا أن الفرد
يفكر يف ما سيقوله و ما سريد به عىل
اآلخر متجاهال اإلنصات ملا يقول ،هلذا

ولكي تنجحي التواصل مع زوجك
ك��وين مستمعة ج��ي��دة ل��زوج��ك حتى
تظهري له مدى اهتاممك به وحبك له،
شاركيه تفاعالته و مشاعره التي يرس هبا
إليك .و ال تدعي احلديث عن نفسك
جيرك و ينسيك يف منحه جماال للحديث
او االستامع له و هو يتحدث ،لتواصل
ناجع أتيحا الفرصة لبعضكام البعض
للحديث والتعبري عن النفس بحرية.
وذل���ك م��ن خ�ل�ال م��ش��ارك��ة األم���ور
اليومية البسيطة كمشاهدة برامج معينة
أو االستامع إىل نفس الربامج أو قراءة
قصة قصرية ،و هذا عوض التعبري لفظا
باملشاعر والعواطف لو كان الطرفان ال
جييدان ذلك ،هذه األفعال اليومية تعبري
رصيح و فعيل عن العواطف و احلب.
والتعبري عن احل��ب من خ�لال أفعال
يومية له أمهية و تأثري ق��وي يضاهي
التعبري اللفظي باملشاعر كام حيسن احلياة
اليومية و حيمي العالقة من تسلل امللل
إليها.
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كيف تعامل االمام الكاظم عليه السالم

مع من يشتمه؟

قال أمحد بن سعيد :أن رجال كان يشتم عيل بن أيب طالب إذا
رأى موسى بن جعفر ،ويؤذيه إذا لقيه.
فقال له بعض مواليه وشيعته :دعنا نقتله :فقال :ال.
ثم مىض راكب ًا حتى قصده يف مزرعة له ،فتواطأها بحامره،
فصاح :ال تدس زرعنا ،فلم يصغ إليه ،واقبل حتى نزل عنده
فجلس معه وجعل يضاحكه.
وقال له :كم غرمت عىل زرعك هذا؟ قال :مائة درهم ،قال:
فكم ترجوا ان تربح؟ قال :ال أدري ،قال :إنام سألتك كم
ترجو؟ قال :مائة اخرى.
فقبل رأسه.
قال :فاخرج ثالثامئة دينار فوهبها له ،فقام ّ
اّ
فلم دخل املسجد بعد ذلك وثب العمري فس ّلم عليه ،وجعل
يقول :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،فوثب أصحابه عليه
وقالوا :ما هذا؟ فشامتهم.
وكان بعد ذلك كلام دخل موسى خرج يس ّلم عليه ويقوم له.

فقال موسى ملن قال ذلك القول :أيام كان خري ًا ما أردتم أو
ما أردت؟

بين االمام الكاظم عليه السالم وهارون العباسي

حدّ ثني أمحد بن عبداهلل بن عامر ،قال :حدّ ثني حممد بن عبداهلل
املدائني ،قال :حدّ ثني أيب ،قال حدّ ثني بعض أصحابنا :أن
حج لقيه موسى بن جعفر عىل بغلة.
الرشيد ملا ّ
فقال له الفضل ابن الربيع :ما هذه الدابة التي تلقيت عليها
خليفة املسلمني فأنت وإن طلبت عليها مل تدرك وإن طلبت
مل تفت.
قال :إهنا تطأطأت عن خيالء اخليل وارتفعت عن ذلة العري،
وخري األمور أوسطها.

أي العباد شر؟

قال موسى بن جعفر :حدّ ثني أيب :أن موسى بن عمران قال:
يا رب أي عبادك رش؟ قال :الذي يتهمني ،قال يا رب ،ويف

تراث اهل البيت
عبادك من يتهمك؟ قال :نعم ،الذي يستجريين ثم ال يرىض
بقضائي.

اعمال تدخل الجنة

عن أيب العالية  ،قال  :سمعت أبا أمامة يقول  :قال رسول اهلل
( صىل اهلل عليه وآله )  :ست من عمل بواحدة منهن جادلت
عنه يوم القيامة حتى تدخله اجلنة  ،تقول  :أي رب قد كان
يعمل يب يف الدنيا  :الصالة  ،والزكاة  ،واحلج  ،والصيام ،
وأداء األمانة  ،وصلة الرحم .

طوبى لمن لم يبدل نعمة اهلل

عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ( عليهام السالم )  ،قال :
طوبى ملن مل يبدل نعمة اهلل كفرا  ،طوبى للمتحابني يف اهلل .
قال رس��ول اهلل ( صىل اهلل عليه وآل��ه )  :ال تظهر الشامتة
ألخيك  ،فيعافه اهلل ويبتليك .
قال أبو عبد اهلل جعفر بن محمد ( عليهما الس�ل�ام ) :

أم��ا وهللا إنكم لعل��ى دين هللا ومالئكته  ،فأعينون��ا على ذلك بورع
واجتهاد  ،عليكم بالصالة والعبادة  ،عليكم بالورع .
عن أبي إسحاق السبيعي  ،قال  :دخلنا على مسروق األجدع،
ف��إذا عنده ضيف له ال نعرفه وهم��ا يطعمان من طعام لهما  ،فقال
الضيف  :كنت مع رسول هللا ( صلى هللا على وآله ) بحنين  ،فلما
قاله��ا عرفنا أنه كانت له صحبة مع النبي ( صلى هللا عليه وآله )،
ق��ال  :فج��اءت صفية بنت حيي ابن أخطب إل��ى النبي ( صلى هللا
عليه وآله ) فقالت  :يا رسول هللا  ،إني لست كأحد من نسائك ،قتلت
األب واألخ والعم  ،فإن حدث بك ش��ئ فإلى من ؟ فقال لها رس��ول
هللا ( صل��ى هللا علي��ه وآل��ه )  :إلى هذا  -وأش��ار إلى علي بن أبي
طالب ( عليه السالم ) . -

ثم قال  :أال أحدثكم بام حدثني به احلارث األعور ؟ قال :
قلنا  :بىل  .قال  :دخلت عىل عيل بن أيب طالب ( عليه السالم)
فقال  :ما جاء بك يا أعور ؟ قال  :قلت  :حبك  ،يا أمري
املؤمنني  .قال  :اهلل  ،قلت  :اهلل  ،فناشدين ثالثا  ،ثم قال :
أما إنه ليس عبد من عباد اهلل ممن امتحن اهلل قلبه لاليامن إال
وهو جيد مودتنا عىل قلبه فهو حيبنا  ،وليس عبد من عباد اهلل
ممن سخط اهلل عليه إال وهو جيد بغضنا عىل قلبه فهو يبغضنا،
فأصبح حمبنا ينتظر الرمحة  ،وكان أبواب الرمحة قد فتحت له،
وأصبح مبغضنا عىل شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم ،
فهنيئا ألهل الرمحة رمحتهم  ،وتعسا ألهل النار مثواهم .
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تنقية الهوية الثقافية

أحمد الموسوي
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توجد راب��ط��ة قوية
بني مدى تقدم أو ختلف
الدول مع ثقافة جمتمعاهتا ،فكل
الدول اإلسالمية مصنفة من العامل الثالث
أي املتأخرة عن ركب التطور والتقدم ،ويعتمد
جزء كبري من السبب عىل ثقافة هذه الشعوب .واحلل هنا
ليس باستبدال اهلوية الثقافية بل بتنقيتها ،فمن اخلطأ استبدال
هوية املجتمع من اجل التنمية والتطور ..الفكر االستعامري تم
جتربته يف دول العربية ،ورأينا آثاره السلبية إىل اآلن وهذه كانت
حجة االستعامر تطوير وتنمية الدول لكن يف احلقيقة كان هدفه
هنب ثروات الشعوب واسترياد العقول املثمرة وإبقاء باقي
املجتمع عىل جهله لالستفادة منه.
كام ذكرنا أن احلل هو تنقية هذه الثقافة عن طريق القضاء
عىل العادات و التقاليد التي تتعارض مع التنمية .يف
اليابان مع كل التطور الذي حدث ثبتوا عىل هويتهم
وعاداهتم وتقاليدهم لكن مع بعض التعديالت
مثل تغيري نظرة املجتمع للمرأة والرتكيز عىل
غرس القيم األخالقية منذ الصغر .املراد هو
أن تتمسك املجتمعات هبويتها وال تتخىل
عنها ،بثقافة غربية عىل أساس اهنا ناجحة
ومتطورة فهذا األمر يرتتب عليه تبعات
خطرية أكربها التبعية للدول الغربية
ويصبح االستعامر ثقايف وه��ذا اخطر
بكثري من التقليدي ،فاالستعامر الثقايف
يمكن ان حيدث دون اإلدراك به إال بعد
فوات األوان وانغراس املجتمع بثقافة
غريبة عنه.

فطرة اإلنسان
َعدي الكاظمي

مما ال شك فيه أن فطرة اإلنسان التي ُج َ
بل عليها تدفع به نحو الكامل،
حيث يسعى دوم ًا إىل الوصول إليه ،ولكون الكامل ال ينتهي إىل ٍ
حد أو
مرتبة أو مقام :فيكون السعي والتنافس دائام ال ينتهي أبد ًا ،لذا نجد
أن بني البرش يف سعي دائم ومستمر نحو هذا اهلدف املنشود ،إال أن
املشكلة األبدية تظهر يف حتديد مصادق وتطبيقات الكامل وها هنا يقع
االختالف والتخالف والتعارض ،فالبعض يفهم أن الكامل هو السعي
يف حتصيل مكاسب الدنيا ،واآلخر يفهم أن الكامل هو الوصول إىل
اآلخرة بعملٍ تا ٍم ورض ًا إهلي ،والواضح يف جهة االختالف إنام تنبع من
مدى عمق اإليامن والدين يف النفس البرشية واالستحكام هبا ،أو عىل
العكس يف استحكام الشهوات يف مملكة النفس البرشية .إن واحدة من
أهم طرق االستحكام يف النفس هو وجود العلم باجلهتني (األخروية
والصور املتعلقة
والدنيوية) وحصول
التصور التا ّم لكل اجلهات ّ
ّ
هباتني اجلنبتني ،إذ إن اجلهل وخاصة ا ُمل َر َّكب من ُه من أهم األسباب
التي تدفع باإلنسان إىل تفضيل احلياة الدنيا عىل اآلخرة ،ومما يزيد من
األمر تعقيد ًا وخطورة هو أن امليل واالستغراق يف عامل الدنيا وشهواهتا
يدفع باإلنسان نحو االستزادة منها وعند الوصول إىل مرحلة اإلشباع
واالكتفاء وذلك جلهتني ،األوىل هو وجود الرتكيب التكويني يف احلياة
شب َع وال اكتفاء منها كام مثل هلا اإلمام الكاظم عليه
الدنيا من أهنا ال ْ
السالم( :مثل الدنيا كامء البحر كلام رشب منه العطشان ازداد عطش ًا
حتى يقتل ُه) نعم هكذا تفعل الدنيا بعشاقها ومريدهيا .أما اجلهة الثانية
فهي أن اإلنسان يظن أهنا جهة الكامل التي ال تنتهي إىل ٍ
حد أو تقف
يوم ًا ظن ًا منه أنه يزداد كام ًال ،يف حني أن احلقيقة مغايرة متام ًا إذ إنه ال
يزداد إال استغراق ًا يف تغييب الفطرة السليمة عام تريده وتسعى إليه.
هلل درك يا أبا احلسن حني تقول( :أال ُح ٌر يدع هذه ال َلامظة ألهلها ،إنه
ليس ألنفسكم ثمن إال اجلنة ،فال تبيعوها إال هبا).

مشاركات

شجاعة
العقيلة
رضب��ت ه��ذه امل���رأة أروع االمثلة
يف االي�مان والشجاعة والصرب فقد
اش�ترك��ت م��ع أخيها احلسني(عليه
ال���س�ل�ام) يف ث���ورت���ه ض���د الظلم
والطغيان وقامت بواجبها بالشكل
ال��ذي جعل منها انموذج ًا متفرد ًا
للمرأة املسلمة الفاضلة.
لقد غ�يرت ال��س��ي��دة زي��ن��ب (عليه
السالم) كل املوازين حيث ابطلت
عىل بن زي��اد وبني امية،لذة النرص
وسكبت قطرات من السم الزعاف
يف ك��ؤوس الظافرين والطامعني يف
امللك.
نعم كانت السيدة زينب(عليه السالم)
الرشيك القوي الذي بني مظلومية
االم��ام احلسني وصحبه،وفضحت
بخطبتها مؤامرة بني امية يف قتلهم
االس�ل�ام وم��ب��ادئ��ه وبقتلهم ام��ام
املسلمني وح��ام��ي الرشيعة االم��ام

احلسني بن عيل(عليه السالم).
ه��ك��ذا ه��ي احل����وراء زي��ن��ب عقيلة
بني هاشم مفخرة الزمان وانشودة
احلق،متثلت فيها شجاعة أبيها وبالغته
وجرأة امها الزهراء وصربها،وكانت
العقيلة بكل مواقفها البطولية يف واقعة
الطف عمالقة ال حتتوهيا الكلامت
مهام بلغت،وإن أرادت املرأة املؤمنة
ان تسري يف الطريق السليم والصحيح
الذي يأخذ هبا نحو احلياة الفاضلة
عليها ان تسرتشد بزينب(عليه
السالم) وان تتخذ منها رمز ًا حيتذى
به يف الفكر واملشاعر والسلوك.
فمن كالسيدة زينب(عليه السالم)
تتحمل كل هذه املآيس واملصائب التي
يعجز عن حتملها فرسان الرجال،
لكنه االيامن والوفاء للقيم النبيلة التي
ضحى من اجل ترسيخها يف العقول
والقلوب جدها املصطفى(صل اهلل

احمد الدراجي

عليه واله وسلم) وأبيها املرتىض(عليه
السالم) وامها الزهراء(عليه السالم)
وأخوهيا احلسن واحلسني وكافلها ايب
الفضل (عليه السالم) وهل هناك
أمثلة يقتدى هبا غري تلك الصفوة
املطهرة.
ف��س�لام ع�لى زي��ن��ب يف ك��ل ذك��رى
لعاشوراء االنتصار وسالم عىل زينب
وه��ي تقود قافلة اليتامى والثكاىل
واالسارى من كربالء اىل الكوفة ثم
اىل الشام لتحطم هبذا الركب دولة
الطغيان وتعود منترصة وقد رضبت
اروع مواقف البسالة يف الدفاع عن
االسالم  ،وجسدت بحق دور املرأة
املسلمة ،امل��رأة التي كرمها االسالم
وأنقذها من العبودية فكانت املدرسة
التي ربت األجيال وقد بقي صوهتا
مدوي ًا ليومنا هذا حني قالت (واهلل ال
متحو ذكرنا وال متيت وحينا).
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عرض /علي الشاهر

مقومات
تنجح؟ وما هي
كيف
ُ
ُ
ومتطلبات وقواعدُ النجاح؟
ُ
�ض ال��ن� ِ
�ح ب��ع� ُ
�اس
ومل����اذا ي��ن��ج� ُ
ُ
ويفشل آخرون؟!

هذه بعض األسئلة التي يطرحها
الكثري م��ن ال��ش��ب��اب ،الراغبني
بتغيري حياهتم وحتقيق ما يطمحون
دوهن���ا الكاتب عبد
ب��ه ،وال��ت��ي ّ
اهلل أمح��د اليوسف وطرحها يف
ِ
كتابه (أرسار الشخصية)
مقدّ مة
وليجيب عليها من خالل فصول
هذا الكتاب الذي توزّ ع عىل (6
فصول) بواقع ( 262صفحة) من
القطع الوزيري والصادر عن دار
املحجة البيضاء.
ّ
يتطرق الفصل األول من الكتاب
ّ

إىل مقومات النجاح ومنها (الثقة
بالنفس ،اإلرادة القوية ،الطموح
الالحمدود ،النشاط املتواصل)،
حيث يبني املؤلف أن الثقة بالنفس
من املقومات الرئيسة لكل من
ينشد النجاح ،فال نجاح بدون ثقة
اإلنسان بذاته ،إذ أن ضعف الثقة
بالنفس هو إص��دار حكم بإلغاء
قدرات اإلنسان ومواهبه ،وبالتايل
الفشل املحتم!
ولذا تعترب الثقة بالنفس أكثر من
رضورية لكل من يروم النجاح،
وترب أمهيتها من خالل:
 .1تفجري القدرات الكامنة.
رس النجاح ،وهنا يروي
 .2معرفة ّ
امل��ؤل��ف ع��ن (ج��ان ج��وري��ي��ه)..

الذي يعد أشهر اخلطباء السياسيني
الذين أنجبتهم فرنسا يف عرصه،
بقي سنة كاملة منعقد اللسان يف
قاعة االجتامعات قبل أن ّ
يتمكن
من استجامع شجاعته كي يلقي
اخلطاب االفتتاحي.
 .3تنمية ال��ش��ج��اع��ة ..فثقتك
بنفسك تنمي فيك روح الشجاعة.
وك���ذل���ك اإلرادة ال��ق��وي��ة أو
ال��ف��والذي��ة ت��ع��د م��ن امل��ق��وم��ات
الرئيسة لصنع النجاح ،فاإلنسان
يعيش يف حياته رصاع ًا من أجل
البقاء ولن ينترص يف هذا الرصاع
إال من تسلح بإرادة ال تقهر ،أما
ضعيف اإلرادة ..فالبد وأن هيزم
يف معركة احلياة!.

الشخص ّية الناجحة
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فض ً
ال عن الطموح ال�لاحم��دود الذي
ي��زرع يف اإلنسان روح املثابرة واجلد
واالجتهاد ،يرافقه النشاط املتواصل
واملستمر الذي يبذله الشخص إلنجاز
أعامله وحتقيق أهدافه.
أما الفصل الثاين فكان بعنوان قواعد
احلياة والتي تضمنت (حدد هدفك يف
احلياة ،تعرف عىل شخصيتك ،ال تفرط
يف وقتك ،استفد من التجارب ،إياك
والقلق ،ق��اوم التعب ،كن متفائ ً
ال)،
فالقاعدة األوىل ه��ي عليك معرفة
هدفك فهو سؤال اسرتاتيجي جد ًا..
القراء..
وهنا نطرح السؤال التايل عىل ّ
هل طرحتم عىل أنفسكم هذا السؤال
(ما هو هدفكم يف احلياة ؟!).
س ُيعينكم ه��ذا الكتاب ج��د ًا لوضع
إجابات شافية ،وكذلك يضعكم عىل
اخل��ط��وات الصحيحة لتحديد هذا
اهل��دف ،وبعدها تتنقلون مبارشة إىل
(تعرف عىل شخصيتك)؛
القاعدة الثانية ّ
ف��إذا كنت جتهل من أن��ت؟ ..فابدأ يف
ثم انطلق
التعرف عىل
شخصيتكّ ..
ّ
يف ميادين احلياة بكل قوة لتحوز وسام
النجاح.
تفرط يف
ثم القاعدة الثالثة واملهمة (ال ّ
وقتك) ،فاإلنسان له عمر حم��دود يف
يضيع وقته ،فهو
هذه احلياة وعليه أن ال ّ
أو ً
ال خليفة اهلل تعاىل عىل هذه األرض،
ثم عليه إدراك أن الزمن هو رأسامل
اإلنسان احلقيقي ،والتفريط به يعني
الفشل!!.
يضمن الكاتب عبارة
ويف هذه القاعدة ّ
خطرية (إياكم وكثرة النوم) ..فالزائد
عن احلاجة يتحول إىل نتيجة متضادة
متام ًا ،وإرواء احلاجة يظل حمكوم ًا بقدر
احل��اج��ة ،وبعد ذل��ك عليك هبندسة
وقتك ،من خالل (أال تنتظر أب��د ًا ،ال
متاطل ،كن قارئ ًا رسيع ًا ،احذر الفوىض،

ضع خطة يومية ،اسرتاتيجية الوقت،
املرونة املطلوبة).
وبطبيعة احل���ال إن االس��ت��ف��ادة من
التجارب اإلنسانية املاضية هي من أهم
اخلطوات املهمة يف حياتنا ،والتي ّ
ركز
عليها الكاتب من خالل القاعدة الرابعة
(استفد من التجارب) ،وعليك أن ال
تبدأ من حيث بدأ اآلخرون؛ بل عليك
أن تبدأ من حيث انتهى إليه اآلخرون،
ألن هذا هو الطريق األفضل الختزال
املسافة ،وأخ�ي�ر ًا ك��ن متفائ ً
ال وإي��اك
والقلق.
يف الفصل الثالث نقرأ عوامل النجاح
يضمنها الكاتب:
االجتامعي والتي
ّ
(األخ�ل�اق أو ً
ال ،تع ّلم فن التعامل،
أظهر اهتام َمك باآلخرين ،تواضع ِّ
لكل
الناس ،ال تغضب أب��د ًا ،ابتسم دائ� ً
ما،

تتعرف عىل
هتتم بصحتك ،وأن
أن ّ
ّ
أق��س��ام الصحة (ال��ص��ح��ة النفسية،
الصحة العقلية ،الصحة البدنية) ،ومن
أساسيات النجاح هو أن يتم ّتع اإلنسان
تؤهله للقيام بمتطلبات
بصحة جيدةّ ،
النجاح ،فالعقل السليم باجلسم السليم.
أم��ا الفصل اخل��ام��س فكان (الثقافة
وال��ن��ج��اح) ،وبالفعل مه��ا رفيقان ال
يفرتقان أب��د ًا ،وستتع ّلم أخي القارئ
أختي القارئة م��ا ه��ي ثقافة النجاح
وثقافة الفشل ،وأمهية اكتساب الثقافة
الالزمة لتكون ناجح ًا جد ًا جد ًا.
يف اخلتام فمن ّ
املؤكد أ ّن��ك اآلن ..أن
نجاحك أو فشلك هو
ال��ذي ي��ق� ّ�رر
َ
تقرر
أنت ،وال أحد سواك! ،أنت الذي ّ
النجاح ،وأنت أيض ًا من يقرر الفشل!!
فنجاحك أو فشلك يف احلياة يعتمد
ُ

اهتم بشكلك
تنس تقديم اهلدايا،
ال َ
ّ
وم��ظ��ه��رك) ،وك��ذل��ك عليك بوصفة
النجاح ،فإذا أردت أن تكون إنساني ًا
وناجحا جد ًا فعليك أن تس ّلم عىل من
تلقاه بحرارة ،ابتسم له ابتسامة صادقة،
أخربه بشوقك إليه ،عدّ د الصفات اخلرية
شجعه عىل
التي فيه ،امنحه الثقة بنفسهّ ،
األعامل التي أنجزها ،أظهر له إعجا َبك
بشخصيته ،دع��ه يتحدث عن نفسه،
استمع إليه بكل اهتامم ،ال تقاطعه وهو
يتك ّلم ،أشعره بأمهيته ،وسرتى كيف
يتحول إىل صديق خملص لك!.
الصحة والنجاح مها عنوان الفصل
ّ
الرابع من كتابنا ،وبالطبع جيب عليك

ترصفاتك ،ومستوى وعيك
عىل كيفية ّ
بحقائق احلياة ،ومدى إدراكك لقواعد
النجاح ومتطلباته ،فاملسافة بني االثنني
(النجاح والفشل) هي عبارة عن املسافة
بني العلم واجلهل!.

هذا الكتاب من��وذج حي لتكوين ال�شخ�صيات
الناجحة حيث ج� ّ�د امل��ؤل��ف يف �شرح معايري
عدة يف
ال�شخ�صية الناجحة ،وهو يختزل كتب ًا ّ
كتاب واحد �أ�سا�سه (النجاح).
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عراق ..يا عراق
ليس سوى العراق
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َ
خ�لال إح��دى األمسيات الشعرية قرأ الشاعر
العراقي حممد مهدي اجلواهري قصيدة ذكر فيها
بضم حرف
بلده العراق ،ولكنه لفظها ُ
(عراق) ّ
العني بد ً
ال من كرسه ،فسألوه ملا لفظته هكذا؟،
كرس عني العراق.
فأجاب بعراقيته املعهودة :مل أود َ
وعن التسمية يقول املؤرخون أنه من املرجح
أن لفظ العراق يرجع يف أصله إىل تراث لغوي
عراقي من العصور القديمة مشتق من كلمة
تعني املستوطن ولفظها أوروك ( )Urukأو
أونوك ( ،)Unukويف العربية فإن مادة ُ«أ ُر ْك»
تدل عىل اإلقامة باملكان ومنها األريكة بمعنى
الرسير ُ
و»أ ُر ْك» تعني مكان أيضا ،أي بمعنى
مكان لإلقامة واالستقرار واالستيطان ،ومن
املعروف أن العراق يعدّ من أقدم مراكز االستقرار
واالستيطان يف الرشق األدنى القديم ،خاصة مع
وجود هنري «دجلة» و»الفرات».
ومن اجلدير بالذكر أن كلمة أوروك ( )Urukقد
تكون مشتقة من اجلذر الذي اشتق منه اسم املدينة
السومرية «الوركاء» ،و تدخل الكلمة نفسها يف
تركيب مجلة مدن قديمة شهرية مثل مدينة «أور»
( )Urيف جنوب العراق.

يشفع للمثقفني من غري ذوي االختصاص بالعربية أن هُيملوا
(ال
ُ
َ
أص��ول لغتهم بأية ذريعة كانت ،فاللغة عنرص مهم من عنارص
الشخصية ،وركن رئيس من أركان الثقافة التي نتعهد أنفسنا هبا ،كي
نواكب مسرية احلضارة؛ فالعلامء ،واملؤرخون يف أية أ ّم ٍة من األمم ال
هيملون لغاهتم؛ ال نحوها ،وال رصفها ،وال فقهها ،فلم نجد ،ومل
ً
مؤرخا انجليز ًيا أو طبي ًبا أمريك ًيا أغفل أصول لغته ،ومل
نسمع أن
عن العناية الكافية هبا حتى لو مل يكن من املختصني هبا).
ُي َ
من كتاب ْ
(قل وال تقل) للمرحوم العالمة الدكتور مصطفى جواد.

كيف تواجهين َ
طفلك للخضروات؟
رفض
ِ

يف بعض األحيان يرفض األطفال الصغار تناول أصناف معينة من
اخلرضوات.
ويف هذه احلالة تنصح الدكتورة مونيكا نيهاوس الوالدين بعدم الشعور
باإلحباط واليأس ومواصلة تقديم هذه األصناف من وقت إىل آخر،
مشرية إىل أنه يف كثري من األحيان يوافق الطفل عىل تناول صنف
اخل�ض�روات ،ال��ذي ك��ان يرفضه يف البداية ،بعد ع��دة حم��اوالت من
الوالدين.
ولتجنب هذه املشكلة من األساس ،تنصح طبيبة األطفال األملانية األم
بتناول أصناف خمتلفة من اخلرضوات خالل فرتة احلمل ،كي يتعرف
اجلنني عىل مذاقها ،فيصبح مألوف ًا بالنسبة له عند تقديمها له مع الوجبة
الصلبة األوىل.

صورة نادرة الحتفال اهالي مدينة
طوزخورماتو بمناسبة عيد الغدير في
الجامع الكبير بالقضاء ،سنة 1968

دافنشي ..الفنان العبقري

يعترب ليوناردو دافينيش أحد أشهر الفنانني يف التاريخ ،مل تقترص عبقريته عىل الفن
فقط فهو خمرتع بارع فقد عمل يف جماالت اهلندسة املدنية ،الكيمياء ،البرصيات،
اهلندسة امليكانيكية ،الترشيح والفيزياء.
وقادت دراسة دافينيش لعلم الترشيح البرشي إىل تصميم أول رجل آيل يشبه
اإلنسان يف التاريخُ ،ألبس هذا الرجل اآليل درع ًا أملاني ًا إيطالي ًا من العصور الوسطى
ويعتقد أنه صنع عام  1495و ُقدّ م يف احتفال استضافه دوق ميالن ،ومل يتم اكتشافه
إال من خالل املخططات يف مخسينيات القرن املايض.
كان باستطاعة هذا الروبوت أن يقف و جيلس ،يرفع قناعه و يفتح و يغلق فمه
إضافة غىل قدرته عىل املناورة بذراعيه بشكل مستقل ،وكان نظامه كام ً
ال عبارة عن
سلسلة من البكرات والكابالت والرتوس الداخلية واألذرع اليدوية.
سنة  2002بنى  Mark Rosheimوهو خمتص بالروبوتات ،نموذج ًا هلذا
الروبوت وتبني أنه يعمل بفعالية كام ّ
خطط له دافينيش.

بعودت ْك
أه ًال
ِ

حنان ناظم

ُ
مكتبة المنزل ..أفكار ليست صعبة

نوادر العرب

ق��ال األصمعي :بينام أن��ا يف بعض
ال��ب��وادي إذا بصبي معه ق��رب� ٌ�ة قد
غلبته ،فيها ماء ،وهو ينادي :يا ِ
أبة،
أدرك فاها ،غلبني فوها ،ال طاقة يل
بفيها.
قال :فواهلل قد مجع العربية يف ثالث.
وقال ايض ًا :قلت لغال ٍم من أوالد
العربَ :أ َي ُّ�ُس�رُ ك أن يكون لك مائة
ألف درهم وأنك أمح� ٌ�ق؟! قال :ال
واهلل.
قلت :لمِ َ؟
قال :أخاف أن جيني ع َّ
يل محقي جناي ًة
تذهب مايل ،وتبقي ع َّ
يل محقي.
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التابع لقسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة
عن فتح باب القبول للراغبني والراغبات من شريحة املكفوفني وضعاف البصر ممن ترتاوح اعمارهم من 50_15
عاماً للتسجيل يف دورة محو االمية التي يقيمها املعهد مع بدء العطلة الصيفية للعام الدراسي2018_2017
علماً أن اخر موعد للتسجيل هو  2018/5/31لذا نرجو من الراغبني مراجعة مقر املعهد الكائن بمنطقة السعدية
يف محافظة كربالء املقدسة وبالتحديد نهاية شارع فندق الفرات.
للمزيد من املعلومات االتصال على ارقام هواتف املعهد التالية 07717964640/ 07801112651 -:
مالحظة  :التسجيل سيكون حصراً للمكفوفني من اهالي محافظة كربالء املقدسة ،وان املعهد سيأخذ على عاتقه توفري العديد
من الخدمات للدارسني كالنقل املجاني ومجانية التعليم فض ً
ال عن تقديم برنامج غذائي يف كل يوم دراسي.

