كلمة التحرير

ليكن االمل شجرة

عاش العراقيون العملية االنتخابية اخلامسة واحلديث عنها خليط بني االمل والنقد الذي يف بعض االحيان يتجاوز احلدود ،
والتعكز عىل سلبيات املايض ال خيلق مستقبل زاهر  ،والتشبث باليأس فانه من الكبائر ،ورمحة اهلل وسعت كل يشء والفرج
يأيت من حيث ال نحتسب وكلها جيب ان متتزج بام نحمل من روح وثابة للنهوض بانفسنا فاملريض هو من يبحث عن
الطبيب ويتناول الدواء لكي يشفى  ،فهل يشفى من علته ان تناول غريه الدواء ؟ فاملفروض بايدينا نغري ما نحن فيه ال ان
ننتظر رضبة احلظ  ،ومهام اكتنفت العملية السياسية يف العراق من هفوات تبقى االنتخابات دفة السفينة ويبقى الشعب
العراقي هو القبطان وهو الراكب .
نعم ما نمر به اليوم افضل من االمس الغارق بدماء االبرياء وتفجريات داعش وجراحات وطن  ،وهلل احلمد
انترصنا يف املعركة العسكرية وسننترص يف املعركة السياسية  ،وتبقى راية التعايش السلمي هي اخلفاقة يف السامء
العراقية  ،ويبقى االمل شجرة تؤيت ثامرها كل عام وليس عشب يداس باالقدام .
نشكر اهلل عز وجل عىل ما انعم به علينا من مرجعية رائدة يف االصالح وخيمة لكل العراقيني.

سورة الفرقان
ان َب ِع ٍ
إِ َذا َر َأ هْ ُتم ِّمن َّم َك ٍ
ريا {الفرقانَ }12/وإِ َذا
يد َس ِم ُعوا هَ َلا َت َغ ُّي ًظا َو َز ِف ً
ورا {الفرقان}13/
ُأ ْل ُقوا ِم ْن َها َم َكا ًنا َض ِّي ًقا ُم َق َّرنِ َ�ين َد َع ْوا ُهنَالِ َك ُث ُب ً
ورا َو ِ
ريا {الفرقانُ }14/ق ْل
احدً ا َوا ْد ُعوا ُث ُب ً
اَل َتدْ ُعوا ا ْل َي ْو َم ُث ُب ً
ورا َكثِ ً
َأ َذلِ َك َخيرْ ٌ َأ ْم َج َّن ُة خْ ُ
ال ْل ِد ا َّلتِي ُو ِعدَ مْ ُال َّت ُق َ
ريا
ون َكا َن ْت هَ ُل ْم َجزَ اء َو َم ِص ً
ان َع ىَ
ين َك َ
��م ِف َيها َم��ا َي َش��اؤُ َ
�َل� َر ِّب َك
ون َخالِ ِد َ
{الفرق��ان }15/هَ ُل ْ
َوعْ��دً ا َمسْ��ؤُ اً
حَْش ُه ْم َو َم��ا َي ْع ُبدُ َ
��و َم ي رُ ُ
ون ِمن
ول {الفرقانَ }16/و َي ْ
َ
��ول َأ َأن ُت ْم َأ ْض َل ْل ُت ْم ِع َب ِ
ون هَّ
اللِ َف َي ُق ُ
ُد ِ
الس ِ��ب َ
يل
ادي َهؤُ اَلء أ ْم ُه ْم َض ُّلوا َّ
��ب َحا َن َك َما َك َ
ان َين َب ِغي َلنَ��ا َأن َّن َّت ِخ َذ ِمن
{الفرق��انَ }17/قا ُلوا ُس ْ
اءه ْم َح َّتى َن ُس��وا ِّ
الذ ْك َر َو َكا ُنوا
ُدونِ َك ِم ْن َأ ْولِ َياء َو َل ِكن َّم َّت ْعت َُه ْم َوآ َب ُ
ورا {الفرقانَ }18/ف َقدْ َك َّذ ُب ُ
ون َف اَم َتسْ��ت َِط ُيع َ
وكم بِ اَم َت ُقو ُل َ
ون
َق ْو ًم��ا ُب ً
صا َو َمن َي ْظ ِلم ِّم ُ
ريا {الفرقان}19/
ص ًفا َو اَل َن رْ ً
رَْ
نك ْم ُن ِذ ْق ُه َع َذا ًبا َكبِ ً
َ
ْ
َوما أ ْر َس�� ْلنَا َق ْب َل َك ِم َن مْ ُال ْر َس ِ
ون َّ
ام َو َي ْم ُش َ
��لنيَ إِ اَّل إِ هَّ ُن ْم َل َيأ ُك ُل َ
ون
الط َع َ
يِف أْ َ
الس َْ��و ِ
ون َو َك َ
ْ�ِب� َ
��م لِ َب ْع ٍ
ان َر ُّب َك
ض ِف ْت َن ًة َأ َتص رِ ُ
اق َو َج َع ْلنَا َب ْع َض ُك ْ
ريا {الفرقان ( }20/اجلزء التاسع عرش )
َب ِص ً

تفسيرالسورة
( )12إذا كانت بمرأى منهم من مكان بعيد  ،عن الصادق عليه الس�لام قال
من مسرية سنة سمعوا هلا تغيظا وزفريا صوت تغيظ.
( )13وإذا ألق��وا منها مكان��ا ضيقا مقرنني القمي ق��ال مقيدين بعضهم مع
بعض دعوا هنالك ثبورا هالكا أي يتمنون هالكا وينادونه.
( )14ال تدع��وا اليوم ثبورا واحدا اي يقال هلم ذلك وادعوا ثبورا كثريا ألن
عذابكم أنواع كثرية.
( )15قل أذلك خري أم جنة اخللد التي وعد املتقون كانت هلم جزاء ومصريا.
( )16هل��م فيها ما يش��اؤون خالدي��ن كان عىل ربك وعدا مس��ؤوال كان ما
يشاؤون موعودا حقيقا بأن يسأل ويطلب أو سأله الناس بقوهلم ربنا وآتنا ما
وعدتنا عىل رسلك أو املالئكة بقوهلم وأدخلهم جنت عدن.
( )17وي��وم حيرشهم وما يعبدون من دون اهلل يعم كل معبود س��واه فيقول
أي للمعبودي��ن أأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا الس��بيل إلخالهلم
بالنظ��ر الصحي��ح وإعراضه��م عن املرش��د النصيح وه��و اس��تفهام تقريع
وتبكيت للعبدة.
( )18قالوا س��بحانك تعجبا مما قيل هلم ألهنم إما مالئكة وأنبياء معصومون
أو مجادات ال تقدر عىل يشء أو إشعارا بأهنم املوسومون بتسبيحه وتوحيده
فكي��ف يليق هبم إض�لال عبيده أو تنزهيا هلل عن األنداد م��ا كان ينبغي لنا ما
يص��ح أن نتخذ م��ن دونك من أولياء  ،ولكن متعته��م وآباءهم بأنواع النعم
واس��تغرقوا يف الش��هوات حتى غفلوا عن التذكر آلالئ��ك والتدبر يف آياتك
وكانوا قوما بورا هالكني.
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دعما منها للمنتوج المحلي
العتبة الحسينية المقدسة تعيد العمل بمعمل
البان الخليج الخاص باأللبان والمثلجات
ُّ
األمس واليوم والغد
التل الزينبي ..بين
ِ

من النور نقتبس النور

َ
َ
الحبل وهرب!
قطع

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
هاتف املجلة
07711173603

مست ّقاة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 2018/5/11

ُ
رغباتنا بالعمل ..لنا أم هلل؟!
ال زلنا مع اإلمام زين العابدين (عليه
السالم) وقد تقدّ م شطر ال بأس به
من رشح الدعاء الثاين والعرشين،
وال���ذي ك��ان بعنوان (إذا أصابته
ش���دّ ة) ،وذك��رن��ا بعض املطالب يف
اجلمعة املاضية حيث قدّ منا بعض
الفقرات عىل ترتيبها الدعائي ،ونعود
إىل الفقرات التي تأخرت سابق ًا وهي
كيفية التعامل مع اهلل تعاىل إذا وقعنا
يف شدّ ة أو بالء ،والشك أن الشارع
نتعرض له
املقدس طرح وبني لنا ما ّ
يف الدنيا ،فاإلنسان إذا ابتيل بمرض
َ
كيف تدعو
فالشارع املقدّ س ب�ّي�نّ
بدعاء للشفاء منه ،وإذا ابتيل بمشكلة
يف الرزق وأمثال تلك األمور التي
ال ينفك منها اإلنسان ،هذا الدعاء
مجع مضامني الشدة وكيفية التخلص
منها وكيفية تناول تلك املفردات
للتخلص والتعامل مع الظروف
يمر هبا اإلنسان.
االستثنائية التي ّ
يقول اإلمام السجاد (عليه السالم):
(وارزق��ن��ي الرغبة يف العمل َ
لك
آلخ��ريت ،ح ّتى أع��رف ص��دق ذلك
م��ن قلبي وح��ت��ى ي��ك��ون الغالب

ع ّ
يل الزهد يف دنياي ،وح ّتى أعمل
احلسنات شوق ًا وآمن من السيئات
فرق ًا وخوفا) ،وهنا طبع ًا الرغبة يف
نفسانية بأن اإلنسان
العمل حالة
ّ
يميل س��واء ك��ان بدليل يميل إىل
ه��ذا املطلب أو قضايا وجدانية،
بالنتيجة فإن اإلنسان يرغب وهذه
ال��رغ��ب��ة تعطيه وحت��ق��ق ع��ن��ده ميل
رغ��ب ب��دأ يعمل
هل��ذا العمل ،ف��إذا
َ
وفق رغبته ،والرغبات تتباين فينا،
أمهية املوضوع ،وبحسب
بحسب
ّ
تربيتنا واإلنسان يف بعض احلاالت
يرغب بيشء ال له وإن�ما ألث��ره بعد
ذلك كام يرغب اإلنسان بالدواء،
ويالحظ األخوة أن الدواء ال يرغب
به مزاجي ًا لكن ألن يف الدواء حتصيل
أثر الصحة واإلنسان يرغبها ،فالبدّ
أن يطوي بعض املراحل للوصول
إىل الصحة وإن كانت هذه املراحل
لو خال اإلنسان بام هي هي قد ال
يرغب هبا ،ولكن الرغبة يف الصحة
جتعله حريص ًا عىل أن يتناول الدواء
ُ
حتصي ً
ال للصحة املوعود هب��ا ،وقد
حسية معلومة،
اإلنسان يرغب بأمور ّ

فريغب باالستقرار والعلم بام هو
علم ،وجت��ده ميله ورغبته لذلك،
اإلمام (عليه السالم) يف هذه الفقرة
يدعو اهلل تعاىل أن جيعل هذه الرغبة
للعمل هلل (تعاىل) وللتمهيد آلخرته،
ليس متيرس ًا
والعمل إذا كان هلل تعاىل َ
لكل أحد وإنام العمل هلل تعاىل حيتاج
إىل جماهدة وحيتاج اإلنسان عندما
يمن
يقول هذا العمل عملته هلل ال ّ
وال ي��ع�ّي�رّ  ،نعم ق��د يذكر م��ن باب
التشجيع ،فعندما يكون العمل هللِ
َ
ل��ك فمعنى ذل��ك أن اهلل تعاىل هو
الذي يستويف َ
منك هذا العمل ،وهذا
ّ
الشك أن فائدته سواء كان له
العمل
أثر يف الدنيا أن فائدته فائدة أخروية،
مل��اذا؟ ألن املؤمن يؤمن أن هنالك
حال ًة من حاالت القرار واالستقرار
وح����االت الطمأنينة والسكينة
واجلزاء ،هذا هو اآلخرة ،فأي عمل
يعمله اإلن��س��ان خصوص ًا األم��ور
العبادية فالبدّ أن تكون الغاية من
ذلك هو اهلل (تبارك وتعاىل) ..نعم
ال مانع أن جتتمع رغبات وفوائد يف
لكن العمل هللِ تعاىل ألن اهلل
العملّ ..

مشجعة
هو الذي أراد ،وهذه الرغبة
ّ
بأن يأيت اإلنسان بالعمل عىل أفضل
ُ
ختتلف،
ما يكون ،ولذلك التوفيقات
فاإلنسان عندما يتوفق للعمل ويتوفق
للنية الباقية من بدء العمل إىل هنايته،
وهذا توفيق ،إ ْذ ال تشوب العمل شائبة
وال نقول هنا أن هذا رياء والعياذ باهلل،
لكن هذا العمل باقي اإلنسان حمافظا
ّ
ِ
ِ
وتصوراته
ذهنه
عىل هذا الوجود يف
وعدم إرشاك هذا العمل بأن تأيت ّنية
أخرى مبطلة له ومشوشة ،اذن هذا
توفيق ب��أن يكون العمل خالص ًا هلل
تعاىل.
إن هذه الرغبة نعمة ،واملعني عىل أداء
جيد ،واإلنسان يف بعض
العمل بشكل ّ
احلاالت يتكاسل للعمل ،فيقول اهلل
يل وأنا آيت للعمل تكاس ً
فرضه ع ّ
ال ألن
اهلل فرضه ،أما أن اهلل مل يفرضه فأنا ال
أؤ ّدي��ه ،لكن اإلنسان عندما يفرض
اهلل العمل عليه ،وختلق يف نفسه هذه
شك أن عمله سيكون عم ً
الرغبة ،ال ّ
ال
مميز ًا ،ولذلك فاإلمام (عليه السالم)
ٌ
حالة
ق��ال :ارزق��ن��ي ،وحالة ال��رزق
مطلوبةّ ،
وأن اإلنسان يرزق كام بغريه،

ويرزقنا أمور ًا أخرى ،فتكون معلومة
أتوجه وأقول:
عندي ،ولكن عندما
ّ
اللهم ارزقني الرغب َة ..معنى ذلك
ٍ
كعبد بأن آيت بالعمل وفق
أنني حريص
رغبة حقيقية ،وهذه الرغبة البدّ أن
َ
تكون رغبة اهلل ايض ًا ،فاهلل تعاىل يريد

حيب ويريد!،
وحيب ..إذن رغبتي فيام ُّ
رضاي فيام يرىض وهذا حتصيل
بل أن
َ
الرغبة هبذا املستوى هو حتصيل حيتاج
إىل توفيق ،ح ّتى عبرّ عنه اإلمام السجاد
(عليه السالم) بقوله :ارزقني.
ثم بعد ذلك يبينّ اإلمام السجاد بقوله:
ّ
ح ّتى أعرف أن هذه الرغبة بالعمل لك
حصلت ..ح ّتى أع��رف صدق ذلك
من قلبي ،..وهنا نالحظ أن من األمور
التي حيتج هبا اهلل تعاىل علينا هي احلالة
ّ
املرتكزة يف نفوسنا ،واحلالة
الوجدانية
الوجدانية فالقرآن الكريم جيعل بل
اإلن��س��ان ع�لى نفسه ب��ص�يرة ،بمعنى
يعلم بحسب االرتكاز
أن اإلنسان
ُ
القلبي أن ما يأيت به صحيح أو خطأ..
ولذلك نالحظ يف أهم عقيدة وهي
عقيدة التوحيد كثري من الناس تكفر
والعياذ ب��اهلل وتلحد ..ولكن هذا

اجلحود والنكران واإلحلاد ال يتعدّ ى
مرحلة اللسان ،وواق��ع القضية فإن
اإلنسان يؤمن باهلل وإن ال��ذي دعاه
لذلك هي حالة التخ ّلص والتم ّلص
واالفالت من االلتزامات! ،وحقيقة
أن الذي يدعوه ليس هو الربهان ألن
الربهان عاجز ..نعم قد تكون الصورة
ـ ص��ورة برهان ـ لكن امل��ادة املشكل
منها ليست مادة يقينية وإنام هي مادة
ملبسة وشبهة ،لكن واقع ًا ال يعدو
أن يكون يف أمور اللسان هذه األمور
الفطرية الوجدانية التي يشعر اإلنسان
بامليل إىل تلك القوى اهلائلة العظيمة
وهي اهلل (تبارك وتعاىل) فهو حيتج
هبا علينا( ،وجحدوا هبا واستيقنتها
أنفسهم) ،فهذا كيف يكون جاحد ًا
ومستيقن ًا؟ ..فاجلحد ال يصل إىل حالة
النفس والقلب ،وإنّام ح ّتى يتخ ّلص
من املسؤولية ،والناس عندما تنكر
نبوة النبي (صىل اهلل عليه وآله) فهي
ّ
تظن أن النبوة
ال تنكرها اعتقاد ًا وإنام ّ
ستؤثر عليها.

ُ
السيد الصافي :آيتان شريفتان في القرآن الكريم
تصلحان أن تكونا منهاج عمل واسع
تناول ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام ُ
اجلمعة يف كربال َء املقدسة
يف ُخطبته الثانية من صالة ُ
اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف يف  24شعبان 1439هـ
املوافق 2018/5/11م  :تناول سامحته آيتني من سورة األحزاب قائ ً
ال:
اخ���ويت اخ���وايت ق��ال اهلل تبارك
وتعاىل يف كتابه الكريم يف سورة
ين آ َمنُوا
االح��زاب َ ( :يا َأيهُّ َ ��ا ا َّل ِذ َ
ات َُّقوا هَّ َ
الل َو ُقو ُلوا َقو ً
ْال َس ِديد ًا ()70
ُي ْص ِل ْح َل ُك ْم َأ ْع اَم َل ُك ْم َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع هَّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ
َف َ
از َف ْوز ًا َع ِظي ًام (.))71
العجالة أن أعرض
أو ّد عىل نحو ُ
بخدمتكم املعنى الداليل وما ُيفهم
من ظاهر هاتني اآليتني الرشيفتني.
القرآن الكريم كام عودنا وكام ذكرنا
سابق ًا هناك جمموعة من القواعد
االخالقية والسلوكية يبثّها من
خالل هذه اآلي��ات ..س��واء كان
استعراضه لألمم السابقة عىل نحو
املوعظة أم عىل نحو القصة او عىل
نحو العربة ،او من خالل مطالب
هو يبينها القرآن الكريم لغرض
اهلداية.
املخاطب يف هذه اآلية قال َ ( :يا
ين آ َمنُوا ات َُّقوا هَّ َ
الل َو ُقو ُلوا
َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َقو ً
ْال َس ِديد ًا ()70
بينّ مطلبني قال( :ات َُّقوا هَّ َ
الل َو ُقو ُلوا
َقو ً
ْال َس ِديد ًا)
أنوه اىل قضية،
طبع ًا هنا أحب ان ّ
امري املؤمنني (عليه السالم) والنبي
(صىل اهلل عليه وآل��ه وسلم) من

قبله ،وجرت العادة انه يف مقدمة
أي خطبة ان��ه م��ن رشائطها ان
االنسان ُيويص بتقوى اهلل ،وهذه
التقوى تعددت يف القران الكريم
ك��ث�ير ًا ،وعندما ن��أيت اىل التقوى
يتبني ان هناك جمموعة هائلة من
اجلزئيات الكثرية التي تنطوي
عليها ه��ذه الكلمة ،وه��ي عىل
وجازهتا يف غاية األمهية ،ولذلك
الوصايا الكبرية يف التقوى اتقوا
اهلل حق تقاته ..اهلل تعاىل يوصيكم
بالتقوى ولباس التقوى خري..
وهذا العمل املوىص به يف التقوى
حقيقة ُيلفت النظر ألكثر من
مطلب مع ان املخاطب ( َي��ا َأيهُّ َ ��ا
ا َّل ِ
��ن آ َم��نُ��وا) ومع ذلك القرآن
��ذي َ
يشدد (اتقوا اهلل).
الحظوا يف حياتنا العملية هناك
بعض اجل��زئ��ي��ات ممكن نستفيد
منها..
يف حياتنا العملية قد نتصور ان
ال��ت��ق��وى فقط يف ح��ال��ة املسجد
وحالة الصالة وحالة التكاليف
واحل��ج ...مع ان التقوى البد ان
ترسي م ّنا او جتري جمرى الدم..
ألن التقوى ال تتجزأ انا ال يمكن
ان اتقي يف ص�لايت وال أتقي يف

عرض الناس ،وأتقي يف الصيام
وال اتقي يف الوثوب عىل االموال
اخلاصة او العامة ..التقوى ال
تتجزأ ..االنسان الذي يتخاصم
مع غريه وال يتقي اهلل تعاىل يف رمي
التهمة انسان غري متقي ،وال يتقي
اهلل تعاىل يف ال��ك��ذب ،وال يتقي
اهلل تعاىل يف التزوير ،وال يتقي اهلل
تعاىل يف ال��رش��وة ،وال يتقي اهلل
تعاىل يف التلفيق..
االنسان الذي يعمل يف االقتصاد
حيتاج التقوى ،يعمل يف اهلندسة
حيتاج التقوى ،يعمل يف السياسة
حيتاج التقوى ،يعمل يف الطب
حيتاج التقوى ..التقوى تعطي
لإلنسان هذه الشخصية املتزنة ،ان
االنسان ال يضع رجله يف مكان اال
ان يكون فيه تقوى.
القران الكريم مع تشدده عىل ذلك
يف اكثر من اربعني موردا لع ّله يف
هذه اآلي��ة الرشيفة قال (وقولوا
قوال ً سديدا) ،الحظوا هذا اجلانب
طبع ًا التقوى جتعل االنسان يقول
قول احلق ،ومعنى القول السديد
يعني القول احلق ،هذا أمر محُ كم
واحل��ق هو دائ ً
�ما ام��ر حمكم ،وان
هذا امر محُ كم ،القول السديد هذا

معناه ،ولذلك عندما تدعو لفالن
مثال ً سددك اهلل ،سدد اهلل رميتك،
ندعو اىل االخوة املجاهدين سدد
اهلل رميتكم ،بمعنى اص��اب اهلل
وجعل هذه الرمية رمية حمكمة،
القول السديد منشؤه التقوى ،لكن
االنسان اذا دائ ًام كان يتكلم باحلق
هذا ُيعينه عىل ان يكون يف داخله
مياال ً للحق ،ويف داخله يبحث
ّ
ع��ن التقوى ،ال يوجد أي مربر
ألن االنسان يتنازل عن التقوى
ويتنازل عن القول السديد ،لكن
االنسان يتنازل ال يتقي وال يقول
قوال ً سديد ًا ،بئس العمل هذا،
وق��د االنسان يتحول من ان��ه هو
ال يتقي وهو ال يقول ،اىل انسان
خيدع االخرين ويضل االخرين اذا
كان له قول مسموع عند االخرين،
ين
فلذلك الكالم عام ( َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
آ َمنُوا ات َُّقوا هَّ َ
الل) ،والتقوى يف كل
يشء ال تتجزأ ،االنسان يتقي اهلل
ت��ع��اىل يف ال��دم��اء ويف االع���راض
ويف كل يشء ..انت تأيت بشخص
متجدّ ه ألن يف ذات يده يشء من
حطام الدنيا ..انت غري متقي اهلل
تعاىل انت تعلم انك ال تحُ به وانام
تحُ
ب ما يف ي��ده ..هذا ليس قوال ً
سديد ًا..
ولذلك اخ��واين هذه السلوكيات
العامة يف حياتنا نبتيل ابتالءات

خاصة وعامة ،الب��د االنسان ان
حيرز هاتني اخلصلتني ان االنسان
يكون متقيا ال توجد تقية يف املسجد
تقية يف املدرسة ،ال توجد تقية
وغري ّ
يف املسجد وتقية اخرى يف الوثوب
عىل اموال الناس ..التقية ال تتجزأ..
هناك فهم خاطئ ..الذنب ليس
ذنب العلم ،الذنب ذنب اجلاهل
او املتجاهل ..ولذلك كرب مقت ًا عند
اهلل ان تقولوا ما ال تفعلون ،وأي
كلمة خترج من االنسان مسؤول
ص َوا ْل ُفؤَ ا َد
الس ْم َع َوا ْل َب رَ َ
عليها( ..إِ َّن َّ
ان َع ْن ُه َم ْسئُو ً
ُك ُّل ُأ ْو َلئِ َك َك َ
ال).
ول��ذل��ك اخ���واين قضية التقوى
والقول السديد من اخلصال املهمة
عىل االنسان ان يتقي وعىل االنسان
ان يقول قوال ً سديدا ،قل خري ًا واال
اسكت ،نعم هناك رب والتقوى يف
جوانحنا حتتاج اىل عمل ،اقول
نعم انا متقي يف املسجد  ..اذرف
الدموع وخارج املسجد اثب عىل
مال االخرين ..أي تقوى هذه؟!
الحظوا اآلي��ة الرشيفة َ ( :ي��ا َأيهُّ َ ��ا
ين آ َمنُوا ات َُّقوا هَّ َ
الل َو ُقو ُلوا َقو ً
ْال
ا َّل ِذ َ
َس ِديد ًا (ُ )70ي ْص ِل ْح َل ُك ْم َأ ْع اَم َل ُك ْم
َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِطع هَّ َ
الل
َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوز ًا َع ِظي ًام ())71
الحظوا اخ��واين كلنا مسؤولون
عن هذا ..والحظوا جزاء التقوى
ُ ( :ي ْص ِل ْح َل ُك ْم َأ ْع اَم َل ُك ْم َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم

ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِطع
هَّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ
َف َ
از َف ْوز ًا َع ِظي ًام)..
اما اذا مل نتق ومل نقل قوال ً سديد ًا
غ�ير معلوم ان االع�م�ال ُتصلح
خصوص ًا هذه اذا قلنا مجلة رشطية
معنى ذل��ك ال ُتصلح االع�مال
ذنب من؟! ذنبنا ..ال نتقي
فالذنب ُ
وال نقول ق��وال ً س��دي��د ًا ،اعاملنا
ال ُتصلح ونظل من مشكلة اىل
اخرى ملاذا؟! ألننا ال نعرف كيف
نترصف..
فالبد ان نتقي وان نقول ق��وال ً
سديد ًا ،اهلل تعاىل يقول ُ ( :ي ْص ِل ْح
َل ُك ْم َأ ْع اَم َل ُك ْم َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم
َو َم ْن ُي ِطع هَّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوز ًا
َع ِظي ًام)..
ه��ذه الرتكيبة م��ن هاتني اآليتني
الرشيفتني تصلح ان تكون واقع ًا
منهاج عمل واس��ع وك��ل مفردة
حتتها جزئيات كثرية..
نسأل اهلل تبارك وتعاىل ان يرزقنا
التقوى يف القلب وال��ت��ق��وى يف
العمل والتقوى يف اللسان وان
يوفقنا ان نقول دائ ًام قوال ً سديد ًا
بحق حممد وآله الطيبني الطاهرين
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

وحي خطبة الجمعة
من
ِ
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الريب إن اآليات القرآنية الكريمة يف
تناوهلا لبعض اجلوانب من احلياة أو
حلوادث بعينها عىل وجه التخصيص من
عموم حوادث احلياة السالفة ،وكذلك
لبعض األشخاص أو األقوام أو األمم
بعينها دون غريها من األق��وام واألمم
السابقة ،إن�ما الغاية م��ن خلف ذلك
اخلطاب اإلهل��ي هلو أسمى وأع��م من
ذلك التخصيص ،وأشمل بالرضورة
من ذلك التوجيه اخلاص ،وهي بالتايل-
وأعني هبا الغاية اإلهلية – أعظم وأعمق
قطع ًا من ذلك اخلطاب املبارش يف ظاهره،
لكنه غري املبارش يف باطنه ،وينبغي لنا أن
ندرك إن املغزى واملراد من هذا اخلطاب
ه��و أبعد بكثري م��ن تلك اإلش���ارات
البارزة وذلك التخصيص الواضح يف
املخاطبة ..حيث إن الغاية األسمى إنام
هي الرتبية هلذا اإلنسان من خالل ارساء
قواعد اخالقية وسلوكيات حياتية عامة
وموجهة (بكرس اجليم) جلميع الناس
ويف كل األزمان.
(تقوى اهلل)
هذه الكلمة وأعني هبا ( تقوى) مأخوذة
من وقى ووقاية ،وإن اإلنسان يتقي اهلل
تعاىل حق تقاته ،أي حيمى وجينب نفسه
من مغبة الوقوع يف حمرم القول والفعل
والسلوك وغريها ،والتقوى كمفهوم
شامل ال يمكن جتزئته اىل تقوى يف
الدين مثال دون تقوى يف احلياة الدنيا
من خالل معاملة الناس.

ورغ��م قلة ح��روف وصغر حجم هذه
الكلمة الكبرية بمعانيها ومراميها
ومغازهيا ،إال إهنا تنطوي عىل دالالت
عظيمة ،ومنها قولنا :إنسان متقي ،أي
بمعنى إنسان يف قلبه خمافة اهلل تعاىل،
وعنده حذر شديد مزروع يف شخصيته
م��ن ال��وق��وع يف احل���رام يف ق��ول��ه ويف
تعامله ويف عالقاته ويف مجيع شؤونه مع
اآلخرين ..بل ويف مجيع تفاصيل حياته
وأدق جزيئياهتا.
(قوال سديد ًا)
هو القول الصائب وال��ص��ادق ..قول
يسلك قائله فيه لطريق احلق والعدل
واإلن��ص��اف ،وك�ما يف قولنا ب��أن هناك
شخصا م��س��ددا؛ وه��و ال��ذي أصلحه
وأرش���ده وه��داه ووفقه اهلل تعاىل إىل
ال��ص��واب ق���وال ،واىل ال��ع��دل فعال
وسلوك ًا ،وليس كام يف كثري من األحيان
حينام يكون قول أحدهم خالف احلق
واحلقيقة ،فقط ألن��ه خاضع ملصلحة
شخصية يبيتها أو هوى يف نفسه يضمره
أو فيه الكثري من سوء التقدير لضحالة
يف تفكريه.
وأحيانا يتحدث بعضهم عن بعض
آخ��ر ،وه��و طبع ًا يضمر له ما يضمر
من احلقد والضغينة واحلسد وغريها،
ويقصد بكالمه إنام التسقيط لشخصيته
من خالل تلفيق بعض الكالم أو سوق
بعض امل��واق��ف دون وج��ه ح��ق وهو
يعرف بأنه ك��اذب ،لكن الغريب إن

بقلم :طالب عباس الظاهر

بعضهم تراه ينعق معه ومع كل ناعق
دون تبرص ،ودون دراية ،ودون حتري
الدقة ملا يف مثل هذا الكالم من أغراض
دنيئة ،ومن نوايا خبيثة تظهر احلرص
عىل ق��ول احل��ق ،لكنها ب��ذات الوقت
تبطن الباطل ،فيقع مثل هذا البعض من
الناس يف املحذور ،ويتحمل وزر وحرام
وتبعات مثل هذا القول غري السديد.
(اصالح احلال)
هاتان الكلمتان ( تقوى اهلل) و( قوالً
سديدا) إنام مها يف احلقيقة متثالن طريق
حياة لنا مجيع ًا ،كام وترسامن لنا منهج
اصالح ،وهداية لوجدنا يف احلياة الدنيا،
حينام نتمسك هبام يف أقولنا وأعاملنا،
ونطبقهام يف حياتنا بشكل عميل وليس
جمرد أن نرفعهام كشعارات ولقلقة لسان،
ألننا إذا طبقنامها يف حياتنا فع ً
ال؛ سوف
تؤيت ثامرمها ،وهي إن أعاملنا تصلح،
ومشاكلنا حتل عىل أحسن ما يرام.
أما يف حالة العكس – الشك  -سنبقى
نعاين من املشاكل ،فقط ألننا سنفقد
الطريقة املثىل يف الترصف جتاه مثل هذه
املشاكل والذنب ليس ذنب أحد ..إنام
هو ذنبنا.
فالبد لنا واحلال هذه من ان نتقي وأن
نقول ق��وال ً س��دي��د ًا ،اهلل تعاىل يقول:
َ
��م َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم
( ُي ْص ِل ْح َل ُك ْم أعْ�َم�اَ َل ُ��ك ْ
ُذ ُنو َب ُك ْم )..

العلمانية والدين
من إشكاالت العلامنيني عىل اإلسالميني
هو أن تطبيق الرشيعة يكون حسب أي
مذهب بينام القوانني العلامنية التي ال
تنظر إىل العرق أو املذهب بل تعامل
الناس بسواسية حيث تعمل بمبدأ الدين
للفرد والوطن للجميع فام هو رأيكم؟
لو تأملنا قلي ً
ال يف الطرح الشيعي لفكرة
(احل��ك��م) وارتباطها الوثيق بعقيدة
اإلمامة ،لوجدنا بأن اإلمام قد اكتسب
احلق الرشعي يف حكم الناس من اهلل،
واهلل تعاىل أعلم بصالح ال��ن��اس من
أنفسهم ،ومن جانب آخر فإن ضامن كون
حكم اإلمام للناس بالعدل إنام يستمد
من العصمة ،إذ أن اإلم��ام املعصوم ال
خيشى من جوره أو ظلمه للناس لعدم
موضوعية اجلور والظلم مع العصمة
التي هي رتبة حقيقية وجودية وليست
عن طريق االكتساب لكي يكون ثمة
احتامل بأن يزيغ اإلمام أو ينحرف عن
منهج حتقيق العدالة.
أما بالنسبة لتعامل احلاكم املعصوم مع
سائر األدي��ان وامللل األخرى بام يكفل
التعايش السلمي بينها وحتقيق العدالة
االجتامعيةّ ،
ف��إن اإلس�ل�ام ق��د وضع
القوانني واألحكام التي تتكفل بحصول

أهل الذمة عىل كامل حقوقهم املدنية
يف ظل النظام اإلسالمي ،وليس لدى
اإلس�لام أي متييز عنرصي أو ديني أو
مذهبي ،فالكل أم��ام القانون يف دولة
اإلسالم سواسية .ولكن املشكلة  -يف
الواقع  -إن�ما هي من التطبيق السيئ
لذلك ال��ق��ان��ون ،ف��إنّ��ه ق��ان��ون إهل��ي ال
يضطلع بتطبيقه باألسلوب األكمل
واألمثل إال اإلمام املنصوب من قبل اهلل
ّ
وجل .ولذلك نشاهد أحيان ًا يف ظل
عز
ّ
بعض األنظمة التي تزعم أهنا إسالمية
خل ً
ال يف التطبيق جير إىل مجلة من األخطاء
أو الظالمات االجتامعية ،فيحسب
التصيد باملاء العكر
اجلاهل ،أو من يروم
ّ
ّ
أن يف اإلسالم أو يف أطروحته السياسية
ثمة خلال أو إجحافا.
ولكن احلاكم املعصوم الذي يتوىل حكم
األمة أين هو؟
االمام املعصوم (عليه السالم) هو الذي
اج��از للفقهاء بعد ميض ( )250سنة
من زم��ن احلضور ووج��ود النصوص
الصادرة من املعصومني ان يسريوا امر
االم��ة يف زم��ن الغيبة ب�ما وصلهم من
نصوص عن املعصومني وهذا بخالف
من ال يقول باحلاجة اىل املعصوم (عليه

ال��س�لام) بعد رحيل النبي (ص�لى اهلل
عليه وآله) فنحن نقول ان فرتة الثالث
والعرشين سنة غ�ير كافية لبيان كل
االحكام الرشعية بتفاصيلها واظهار
كافة االعتقادات احلقة ودفع الباطل منها
بل احتاجت االمة اىل فرتة اطول الظهار
ذلك فكانت فرتة اإلئمة الظاهرين كافية
لذلك.
ثم ان اهلل سبحانه وتعاىل وعد الناس بان
يظهر يف آخر الزمان دولة العدل بعد ان
متأل األرض ظلام وجورا وادخر لذلك
االمام املعصوم الثاين عرش.
ثم ان الدين احلق الذي يدعو له مذهب
أهل البيت (عليهم السالم) ال يلغي
دور العقل بل ال يريد من اتباع املذهب
وغريهم ان يعتقدوا باحلق إال عن طريق
الدليل والبد من الوصول اىل ذلك من
خالل حصول اليقني واذا نظر البعض
اىل تلك العقائد بنظرة خبيثة ورآه��ا
ال تتوافق مع العقل فذلك العوجاج
مع العقل
السليقة عنده ال ألهنا ال تتوافق َ
فالحظ.
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اخبار
ومتابعات

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ولواء علي االكبر (عليه
السالم) يقومان ببناء منازل لعوائل شهداء الحشد الشعبي ...
• هيئة الحج والعمرة في مدينة كربالء المقدسة تقيم محاضرات لتوعية
الحاج العراقي ليكون رقم واحد بين الدول االخرى

الحشد الشعبي يُ حبط مخططا لـ(داعش) استهدف االنتخابات البرلمانية

10

رفعت ألوية احلشد الشعبي حتضرياهتا االستباقية لتأمني الرشيط احلدودي
وإغالق ال ُثغرات ملنع حدوث أي خرق امني يف مناطق االنبار والنواحي
احلدودية تزامنا مع االنتخابات النيابية التي انطلقت السبت املايض.
وقال اعالم احلشد الشعبي ان القطعات تواصل عمليات التمشيط وجرى
فيها تدمري مواقع ومضافات لداعش ،االمر الذي عزز من االستقرار االمني
َ
ومكن العوائل من العودة ملناطقهم واالستعداد للمشاركة يف القرار االنتخايب
عرب صناديق االقرتاع .وأضاف ان وحدات الرشطة املحلية واجليش العراقي
تولت بإسناد من احلشد الشعبي مسؤولية تأمني مراكز االقضية والنواحي
ومقرتبات الصحراء الغربية يف االنبار استعداد ًا لالنتخابات ومنعا ألي
خروقات.
يذكر ان هيأة رئاسة احلشد الشعبي اكدت يف  23كانون الثاين املايض أن
قوات احلشد تتوىل تأمني ومسك طرق مهمة وأساسية عىل احلدود العراقية
السورية ،مشرية اىل أن احلشد الشعبي سيبقى مع بقية صنوف القوات األمنية
ملواجهة التحديات التي تعصف بالبالد.

الحشد الشعبي ينفذ عمليات استباقية باستخدام أجهزة متطورة في محافظة ديالى
نفذت قيادة قوات احلشد الشعبي عمليات امنية نوعية ضد عصابات (داعش) يف مخس مناطق من حمافظة دياىل ،بعد ان
استعانت بتقنيات جديدة الخرتاق العدو ومنعه من اعادة صفوفه من خالل استخدام كامريات حرارية وأجهزة متطورة
للتشويش واخرتاق االتصاالت اخلاصة بعنارصهم  ،أكد ذلك (صادق احلسيني) رئيس اللجنة االمنية يف جملس املحافظة،
مضيفا ان قوات احلشد الشعبي نفذت عرشات الرضبات املوجعة والتي اسفرت عن قتل واعتقال قادة بارزين يف التنظيم
االرهايب من خالل املراقبة الدقيقة ألوكارهم وحتركاهتم .موضحا ان االستخبارات حددت مخس مناطق لوجود عنارص
داعش االجرامي وهي بساتني املخيسة يف ناحية ابو صيدا وبساتني محبس واخليالنية شاميل املقدادية ،وحوض محرين وجبال
محرين املحاذية لصالح الدين وكركوك .مؤكدا عدم قدرة (داعش) عىل اعادة تنظيم نفسه يف تلك املناطق بعد نجاح القوات
االمنية واألجهزة االستخبارية بمراقبتهم ومعرفة طبيعة حتركاهتم.
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فرصة استثمارية طرحتها وزارة الصناعة على شركة سابك
السعودية من اجل استثمارها في العراق...
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مليارات دينار مبيعات الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
خالل شهر نيسان الماضي...

• المكتبة اإللكترون ّية في العتبة الع ّباسية المقدّ سة تضع اللبنة األولى لمشروعها في حفظ
العراقي من الرسائل الجامع ّية العراق ّية...
العلمي
النتاج
ّ
ّ
• لواء علي االكبر(عليه السالم) يؤكد ان قطعاته بعيدة عن االحزاب والسياسة وهم ملتزمون
بوصايا المرجعية الدينية العليا..

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل وفدا من
العلويين االتراك

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:
•(سعاد قاسم الموسوي)
بروفيسور في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد:
إن العتبة الحسينية المقدسة نجحت من خالل جهودها
الجبارة في استيعاب أع��داد كبيرة من العاطلين عن
العمل ليس في كربالء وحسب ,بل ومن جميع المدن
العراقية.

استقبلت العتبة احلسينية املقدسة وفد ًا من العلويني األتراك القادمني من
العاصمة الرتكية اسطنبول لزيارة العتبات املقدسة يف العراق .وقال (الشيخ
جعفر دربندي) رئيس الوفد :ان الزيارة كانت بالتنسيق مع اعالم العتبة
املقدسة ،حيث استضافت الوفد الذي ضم  70زائر ًا تركيا يف مدينة االمام
احلسني(عليه السالم) للزائرين ،فض ً
ال عن توفري النقل واالحتياجات
االخرى .مبين ًا ان الوفد تلقى حمارضات دينية من ِقبل التوجيه الديني يف العتبة
املقدسة تتعلق بمبادئ ومفاهيم اهل البيت(عليهم السالم) وخاصة بام يتعلق
برسالة االمام احلسني (عليه السالم).
ويذكر ان الشيخ دربندي رئيس مؤسسة تسنيم يف اسطنبول التي ترعى
أتباع اهل البيت (عليهم السالم) يف تركيا واملانيا ،لتثقيفهم باألمور الفقهية
والعقائدية عرب برامج ومطبوعات دورية.

• (نبيه بري ) رئيس البرلمان اللبناني:
بين لبنان والعراق تشابه كبير في االزمات السياسية
وهناك ضرورة إلبعاد اي مؤثرات خارجية على العمل
السياسي الداخلي الن كليهما يتجهان بشكل صحيح في
تطوير النظام الديمقراطي .

• (بهرام قاسمي) المتحدث باسم الخارجية االيرانية:
ان االنتخابات التشريعية في العراق مهمة وهي ظاهرة
مباركة في المنطقة والعراق يتحرك في مسار اختبار
الديمقراطية من خالل االنتخابات النيابية

دورة تنموية بـ(فن التواصل) لطلبة العلوم الدينية في النجف األشرف

أقامت أكاديمية الوارث للتنمية البرشية والدراسات االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع مؤسسة احلكمة الثقافية
يف النجف األرشف دورة بـ(فن التواصل) لطلبة العلوم الدينية واألساتذة وطلبة اجلامعات من خمتلف املحافظات العراقية ،هبدف
ايصال املعلومات احلديثة وتعريف اجلمهور بأحدث الدراسات والبحوث العاملية .وقال (كرار املوسوي) مدرب يف األكاديمية:
تضمنت الدورة معرفة نمط اإلنسان الذي نريد أن نتواصل معه ،وما هي أساسيات التواصل الفعال؟.
ويذكر ان أكاديمية الوارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة تواصل إقامة الدورات والورش للمراكز العلمية واملؤسسات احلكومية
يف داخل العراق وخارجه .وتسعى منذ تأسيسها إىل االستفادة من القوة الكامنة داخل اإلنسان ،وسدّ األزمات السياسية
واالقتصادية واألخالقية والفكرية املوجودة يف العراق من خالل تأهيل اإلنسان لسدِّ هذا الفراغ.
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عنوان من مطبوعات العتبة الحسينيّة المقدّ سة في معرض علمي
للكتاب بجامعة أهل البيت(عليهم السالم).
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مراقبا دوليا و( ) 92مترجما اعتمدتهم المفوضية العليا
في االنتخابات البرلمانية..
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الخلل في الوضوء

12

السؤال  :ما حكم َمن تيقن احلدث وشك يف الطهارة ؟
اجلواب  :عليه أن يتطهر ،وكذا لو ظن الطهارة ظن ًا غري معترب
رشع ًا ،وإذا تيقن الطهارة وشك يف احلدث بنى عىل الطهارة
وإن ظن احلدث ظن ًا غري معترب رشع ًا ،وتستثنى من ذلك صورة
واحد ة ستأيت يف املسألة (  ) ١٥٧من كتاب املنهاج .
السؤال  :إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجس ًا فتوضأ
طهره ثم توضأ أم ال فام هو حكمه ؟
وشك بعده يف أنه َّ
اجلواب  :بنى عىل بقاء النجاسة إذا مل يكن َ
الغسل الوضوئي
كافي ًا يف تطهريه ،فيجب َغسله ملا يأيت من األعامل ،وأما الوضوء
فيبنى عىل صحته ،وكذلك لو كان املاء الذي توضأ منه متنجس ًا
ثم شك بعد الوضوء يف أنه طهره قبله أم ال ،فإنه حيكم بصحة
وضوئه ،وبقاء املاء متنجس ًا ،فيجب عليه تطهري ما القاه من
ثوبه وبدنه .
السؤال  :ما حكم َمن شك بعد الوضوء يف وجود حاجب ؟
اجلواب  :إذا شك بعد الوضوء يف وجود احلاجب ،أو شك يف
حاجبيته كاخلاتم ،أو علم بوجوده ولكن شك بعده يف أنه أزاله
أو أنه وصل املاء حتته بنى عىل الصحة ،وكذا إذا علم بوجود
احلاجب وشك يف أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده .
السؤال  :هل حيق مِلَن شك يف الطهارة بعد الصالة أن يبني عىل
الصحة ؟
ّ

اجلواب  :إذا شك يف الطهارة بعد الصالة أو غريها مما يعترب
وتطهر ملا يأيت ،حتى يف ما
فيه الطهارة بنى عىل صحة العمل
َّ
إذا تقدم منشأ الشك عىل العمل ،بحيث لو التفت إليه قبل
العمل لشك ،كام إذا أحدث ثم غفل ثم صلىَّ ثم شك بعد
الصالة يف التوضؤ حال الغفلة .
السؤال  :ما حكم من تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك
جزء ًا منه ؟
اجلواب  :إذا تيقن بذلك ولكنه ال يدري أنه اجلزء الواجب أو
املستحب حيكم بصحة وضوئه .
السؤال :ما هو الرتتيب الواجب يف الوضوء ؟
اجلواب :يغسل الوجه أو ً
ال  ،ثم اليد اليمنى ثم ال ُيرسى ثم
يمسح الرأس ثم الرجلني ـواألحوط األولىـ رعاية الرتتيب
يف مسح الرجلني فيقدم مسح الرجل اليمنى عىل مسح
الرجل اليرسى  ،وان كان جيوز مسحهام مع ًا  ،نعم ال جيوز
ـ عىل األحوط ـ تقديم اليرسى عىل اليمنى .
سؤال العدد
هل غسل اليد اليسار قبل اليد اليمين يبطل الوضوء؟
جواب العدد السابق

ما هو معنى التجافي الوارد في السجود ؟
الجواب :بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه .

فقه وعقائد
باب استحباب أمر الصبيان بالصالة ّ
لست سنين أو سبع ،
ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .
وست
عن معاوية بن وهب قال  :سألت أبا عبداهلل ( عليه السالم ) يف كم يؤخذ الصبي بالصالة ؟ فقال  :فيام بني سبع سنني
ّ
سنني  ،احلديث .
حممد بن مسلم  ،عن أحدمها (عليهام السالم ) يف الصبي  ،متى يصليّ ؟
عن ّ
لست
فقال  :إذا عقل الصالة قلت  :متى يعقل الصالة وجتب عليه ؟ قال ّ :
سنني .
عن عيل بن جعفر  ،عن أخيه موسى (عليه السالم ) قال  :سألته عن الغالم  ،متى جيب عليه الصوم والصالة ؟ قال  :إذا راهق
احللم وعرف الصالة والصوم .
ست سنني وجب عليه الصالة  ،وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام
عن أيب عبد اهلل ( عليه السالم ) قال  :إذا أتى عىل الصبي ّ
.
عن أيب عبداهلل ( عليه السالم )  ،عن أبيه قال  :إنّا نأمر صبياننا بالصالة إذا كانوا بني مخس سنني  ،فمروا صبيانكم بالصالة إذا
كانوا بني سبع سنني .
عن احلسن بن قارن أنّه قال  :سألت الرضا ( عليه السالم )  ،أو سئل وأنا أسمع  ،عن الرجل جيرب ولده وهو ال يصليّ اليوم
واليومني ؟ فقال  :وكم أتى عىل الغالم ؟ فقلت  :ثامين سنني  ،فقال  :سبحان اهلل  ،يرتك الصالة ؟! قال  :قلت  :يصيبه الوجع
 ،قال  :يصليّ عىل نحو ما يقدر .
يتم له سبع سنني  ،فإذا تّم
عن أيب عبداهلل أو أيب جعفر ( عليهام السالم ) ـ يف حديث ـ قال  :سمعته يقول  :يرتك الغالم ح ّتى ّ
ّ
له سبع سنني قيل له  :اغسل وجهك وك ّفيك  ،فإذا غسلهام قيل له ّ :
ّ
صل ّ ،ثم يرتك حتى يتم له تسع سنني  ،فإذا متت له علم
الوضوء ورضب عليه ُ ،
وأمر بالصالة ورضب عليها  ،فإذا تع ّلم الوضوء
والصالة غفر اهلل لوالديه إن شاء اهلل .

باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصالتين ،
والتفريق بينهم .
عن الفضيل بن يسار قال  :كان عيل بن احلسني ( عليه السالم ) يأمر الصبيان جيمعون بني املغرب والعشاء  ،ويقول  :هو خري
من أن يناموا عنها .
عن جابر  ،عن أيب جعفر ( عليه السالم )  ،قال  :سألته عن الصبيان إذا ص ّفوا يف الصالة املكتوبة ؟ قال  :ال تؤخّ روهم عن
وفرقوا بينهم .
الصالة ّ ،
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العطاء الحسيني

دعما منها للمنتوج المحلي

14

العتبة الحسينية المقدسة تعيد العمل بمعمل ألبان الخليج
الخاص باأللبان والمثلجات
تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دعمها للمنتوج وللصناعات المحلية وفي مختلف االصعدة ومنها الزراعية والصناعة
والخدمات من خالل اعادة العمل بمعمل الخليج الخاص باأللبان والمثلجات نظرا لجودة منتوجاته واعتماد اغلب المواطنين عليه في
السابق والذي الغي العمل فيه بسبب غزو السوق المحلي باالستيراد الخارجي ،حيث تعاقدت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة
الحسينية المقدسة مع مسؤولي المعمل واخذت على عاتقها اعادة تأهيله واستيراد اجهزة ومكائن حديثة المنشأ تساهم برفع
جودة االنتاج المحلي بما في ذلك استغالل االيدي العاملة.
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العطاء الحسيني

ويف ه��ذا السياق حت��دث عضو اهليئة
االدارية للمعمل وسام اسامعيل كاظم
ملجلة «االحرار» قائال :ان معمل البان
اخلليج التابع لرشكة خريات السبطني
من املشاريع واملعامل الصناعية املحلية
االوىل الذي تأسس يف حمافظة كربالء
املقدسة حيث انشئ عام  1978وانتج
منتجات االلبان ومشتقات احلليب
وغ�يره��ا م��ن املثلجات وامل��رط��ب��ات
املختلفة ولكن بعد عام  2003طرأت
عدة تغيريات عىل السوق املحيل ويف
وضع البلد بشكل عام ادى ذلك اىل
توقف عمل املعمل لفرتة وجيزة بسبب
غزو السوق املحيل باإلنتاج املستورد
بام يف ذلك قلة التوجه نحو الصناعات
املحلية واصبح املنتوج املحيل شبه غال
وغري مرغوب به من املواطنني.

والتي ختتلف عام كان عليه سابقا ،بام
يف ذلك استرياد اجهزة ومكائن تركية
املنشأ بمواصفات اوربية عالية اجلودة.
واوضح :ان منتوجات املعمل اخلاصة
هي اللبن الرائب «اخل��اث��ر» وكذلك
لبن ال�شرب «الشنينة» ،وان الطاقة
االنتاجية له ت�تراوح من ( 5اىل )10
اطنان يف اليوم الواحد كبداية تشغيلية
للعمل ال��ذي حيتوي ع�لى فضاءات
قابلة للتوسع وللتحديث ،وان خططنا
املستقبلية تكون بإنتاج اجلبن والقيمر
والزبد ليكون خطا انتاجيا كامال خيدم
املواطن الكربالئي خاصة والعراقي
بشكل عام ،وسيكون توزيعنا خالل
االيام القادمة يشمل مؤسسات العتبة
احلسينية فقط ألهنا ومثلام يعلم اجلميع
تستقبل يوميا عددا كبريا من الزائرين

نوع  pIcبني الكهروميكانيكي بحيث
ان املهندسني القائمني عليه ليس فقط
اختصاص ميكانيك او كهرباء بل
ميكانيك كهرباء معا وان املعمل ال
حيتاج اىل ايدي عاملة كثرية نظرا لتطور
االجهزة واملكائن فيه التي تعمل بشكل
ذايت مستمر ،السيام وان املعامل اخلاصة
بإنتاج االلبان تشكو من بعض املشاكل
الصحية ألهن��ا تتعامل م��ع حليب
وبكترييا ومخائر ،وان النظام احلديث
بصناعة االل��ب��ان اخترص العمل من
اربعة اىل ستة اشخاص فقط لإلنتاج
ومجيعهم من داخل العراق بغض النظر
عن التحميل والتفريغ فانه حيتاج اىل
ايادي عاملة اخرى بعيدة عن املكائن
ومواقع انتاج االلبان ومشتقاهتا.
وهب��ذا تكون العتبة احلسينية املقدسة

واض��اف :نظرا لرقي وج��ودة املنتوج
املحيل اخلاص باملعمل واعتامد اغلب
املواطنني عليه بالتغذية تم استثامره
من قبل رشكة خريات السبطني التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة وحتديدا عام
 2017وم��ن خ�لال ذل��ك تم ترميمه
من جديد ليظهر بحلته اجلديدة احلالية

الكرام س��واء من داخ��ل املحافظة او
من خارجها وخاصة خالل املناسبات
الدينية وال��زي��ارات املليونية ليكون
مكمال ملشاريع العتبة احلسينية الكبرية
التي تصب يف خدمة الزائرين.
مبينا يف الوقت نفسه :ان املعمل حديث
واملكائن املتواجدة فيه حديثة ايضا من

سامهت بشكل كبري بتحقيق رغبة
املواطن الكربالئي خاصة والعراقي
بشكل ع��ام ب��إع��ادة العمل بمعمل
اخلليج اخل��اص باأللبان واملثلجات
نظرا العتامدهم السابق وبشكل كبري يف
عملية التغذية لرقي منتوجه وجودته.
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العتبة الحسينية ّ
تنظم المهرجان السنوي الرابع

وتكرم عوائل الشهداء
لفتوى الدفاع الكفائي ّ
نظم مركز الحوراء زينب عليها الس�ل�ام في العتبة الحس���ينية المقدس���ة المهرجان الس���نوي الرابع لذكرى فتوى الجهاد الكفائي التي
انطلقت في حزيران  2014ضد الزمر التكفيرية وكرمت عوائل شهداء الحشد الشعبي المبارك على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني
الشريف  ،وسط حضور السيد االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة واللواء علي الحمداني قائد عمليات الفرات االوسط في هيئة الحشد
االحرار :ح�سني ن�صر  /ت�صوير خ�ضري ف�ضاله
الشعبي المبارك والسادة المسؤولين في العتبة الحسينية المقدسة .

العطاء الحسيني

فيام بني السيد سعد الدين البناء مدير مكتب االمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة واملرشف عىل مدارس االيتام و مركز احلوراء زينب عليها السالم:
ان اهلدف من املهرجان هو تكريم عوائل شهداء احلشد الشعبي املبارك
واستذكار الشهداء واالحتفاء بمرور اربع سنوات عىل فتوى املرجعية الدينية
العليا للجهاد الكفائي واالهتامم بعوائل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم من
اجل الوطن والدين» مضيفا «يف هذه الذكرى العطرة ندعو كافة املواطنني
واملؤسسات احلكومية واالهلية اىل رعاية ودعم عوائل الشهداء لنر ّد هلم
آنية ومستقبلية
اجلميل حتى ولو بيشء قليل مبينا» ان هنالك برامج خاصة ّ
من اجل دعم عوائل الشهداء وذلك من خالل افتتاح املدارس والروضات
لأليتام منها مدارس عيل االصغر ومدارس السيدة رقية اخلاصة لالطفال
االيتام عددها اربع مدارس ابتدائية وثانوية وبلغ عدد االطفال من الذكور
واالناث اكثر من (  ) 1025طفال يتيام وباإلضافة اىل مساعدهتم يف مسألة
الرعاية الصحية وتقديم العالج وتوفري االطباء هلم من خالل مركز احلوراء
زينب عليها السالم وشعبة رعاية اجلرحى والشهداء يف العتبة احلسينية
املقدسة وتنظيم زيارات منتظمة اىل عوائل الشهداء يف مجيع املحافظات
العراقية  ،موضحا « يف هذا املهرجان سيتم تكريم اكثر من ( ) 154عائلة
شهيد من مجيع فصائل احلشد الشعبي ومن كافة املحافظات العراقية .
وأضاف « ان شهداء الفتوى املباركة حافظوا عىل ارض العراق واملقدسات
من دنس عصابات داعش االجرامية لذلك وجب علينا التكريم واالهتامم
بعوائلهم واالهتامم باالطفال االيتام وعملنا عىل تأسيس مدارس اوالد
مسلم عليهم السالم التي تسع اكثر من ( )1500طفل يتيم عىل مساحة
( )1250مرت 2ووصلت نسبة االنجاز اىل مراحل متقدمة يف املرشوع ،
مضيفا» يف مهرجان لواء عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية املقدسة سوف
تكرم ( )53عائلة .
فيام قال اللواء عيل احلمداين قائد عمليات الفرات االوسط هيئة احلشد
الشعبي املبارك  :برعاية العتبة احلسينية املقدسة تم تكريم عدد من عوائل
شهداء احلشد الشعبي املبارك  ،مبينا « بعد االنتصار عىل عصابات داعش
ضحى من اجل حفظ ارض العراق
االجرامية علينا االهتامم بعوائل من ّ
واملقدسات  ،مضيفا» عىل اجلهات املسؤولة يف الدولة ان تضع مؤسسة كبرية
للحفاظ ومتابعة شؤون عوائل الشهداء واجلرحى ،واستذكار فتوى اجلهاد
الكفائي التي حفظت العراق واملقدسات.
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العتبتان الحسينية والعباسية ترعيان مؤتمرًا لمؤسسة القبس الثقافية..

يبحث عن حلول ومعالجات للمشاكل التربوية واالجتماعية
برعاية العتبتين الحس���ينية والعباس���ية المقدستين نظمت مؤسس���ة القبس للثقافة والتنمية تحت ش���عار (نخب العراق على
طريق الحس���ين عليه السالم ومنهج االصالح ) المؤتمر العلمي التخصصي للدراسات والبحوث االجتماعية والثقافية في الصحن
الحس���يني الشريف والنخب العراقية تستمد من نهضة االمام الحسين عليه السالم مشروعها االصالحي في ايجاد حراك ثقافي
اجتماعي لتعزيز روح االرتقاء بالمجتمع نحو القيم الحضارية المتصلة بهوية العراق .
االحرار  :ح�سني ن�صر  /ت�صوير �صالح ال�سباح

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة «االح��رار» الدكتور حيدر كريم
م��ن اجلامعة املستنرصية اختصاص
يف علم النفس ،حيث حت��دث قائ ً
ال:
ان «مؤسسة القبس للثقافة والتنمية
مؤسسة جمتمع مدين غري حكومية تعنى
برفع املستوى الثقايف والبناء من اجل
إرس��اء ال��روح الوطنية التي تستند اىل
االسالم احلضاري والثقايف ذي اجلوهر

االنساين ولذا فهي تستلهم كل القيم
النافعة العرفية (املعارصة) االسالمية
احلقيقية لتنمية املجتمع والنهوض به
لتخطي االزم���ات واملشكالت التي
تواجه املجتمع واملؤسسة تؤمن ّ
بأن
املجتمع العراقي ينطوي عىل منجم
كبري للطاقات البرشية اخل�لاق��ة من
نخب واكاديميني وأساتذة يف مؤسسة
احلوزة املوقرة وهم قادرون عىل ختطي
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تلك االزمات وصار لزام ًا عىل املؤسسة
التواصل مع هذه الطاقات اخلالقة من
اجل غد مرشق».
وأض��اف «انطلقت الفكرة او املرشوع
من مبادئ ثورة االصالح لالمام احلسني
عليه ال��س�لام بالتعاون م��ع العتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني بدراسة
مرشوع حسيني اكاديمي عىل مستوى
العراق ايامن ًا بثورة االمام احلسني عليه
السالم االصالحية» ،مبينا ُ
«طبق املرشوع
يف الزيارة االربعينية من خالل توزيع
استبانة عىل الزائرين بصورة عشوائية
ومتخض يف ه��ذه االستبانة عن ثالثة
حماور (الثقايف ،االجتامعي ،والرتبوي)
تناول املحور االجتامعي ظاهرة التفكك
االرسي والطالق وال�ترم��ل ،واملحور
الثقايف ت��ن��اول املنرب احلسيني يف نرش

الوعي الثقايف بني اف��راد املجتمع اما
امل��ح��ور ال�ترب��وي فتناول جمموعة من
البحوث تتعلق بالعمل التطوعي ودور
اجلامعات واملؤسسات الرتبوية يف غرس
القيم الرتبوية» ،مضيف ًا انه «ومن خالل
امل�شروع وصل عدد البحوث اكثر من
( )100بحث وتم اختيار ( )22بحثا
وفق معايري علمية  ،موضحا «ان املؤمتر
عقد عىل م��دار يومني صباحا ومساء
ض��م��ن س��ت ج��ل��س��ات ُق��دّ م��ت فيها
جمموعة من البحوث عىل ضوء االستبانة
التي وزعت يف الزيارة األربعينية وتم
مناقشتها واخل����روج بمجموعة من
التوصيات عىل االق��ل االجرائية التي
من خالهلا نقرع ناقوس اخلطر من الكم
اهلائل للمشاكل التي يعاين منها املجتمع
العراقي».

وتابع قائ ً
الّ :
ان «املؤمتر هيدف إىل وضع
الدراسات واألبحاث العلمية لتحديد
املشكالت املجتمعية وإجي���اد احللول
اإلب��داع��ي��ة ملعاجلته ورب���ط األب��ح��اث
بالواقع العلمي امليداين باإلضافة إىل
استثامر ط��اق��ات النخب والكفاءات
م��ن أج��ل معاجلة املشاكل املجتمعية
واملبادرة إلجياد احللول املناسبة» ،مبين ًا
ان «البحوث املشاركة يف مؤمتر مؤسسة
القبس من مجيع اجلامعات العراقية وتعد
فكرة تنظيم اجللسات البحثية من ُ
حيث
املشاركة نخب العراق االوىل من نوعها
وتم استغالل التجمع يف الزيارة املليونية
وت��م تطبيقه من قبل الناس وامل�شروع
انطلق من االمام احلسني (عليه السالم)
رائد االصالح».

ُّ
األمس واليوم والغد
التل الزينبي ..بين
ِ
شاء اللطف االهلي ان يكون كل ماله عالقة باهل البيت عليهم السالم مليئا باخلري والربكة وهلذا نجد ان اغلب املزارات
واملقامات واملراقد تكون مرتكزا لكثافة سكانية عامرة بالتجارة والعمران وكانت الفيوضات االهلية تنثر عىل هذا املكان
وماحوله .
يف كربالء ارض الطف هنالك مواقع هلا موقف تارخيي نعم لربام يكون بالقرب او اليمني او الشامل قليال اال انه موجود ومثال
ذلك املخيم احلسيني والتل الزينبي وموقف سيد الشهداء عليه السالم مع عمر بن سعد وغريها من املقامات  ،ولعدم توفر
املصادر القديمة التي تثبت مكان املزار فان احلديث التارخيي عنها يكون ملدة مئة سنة تقريبا مضت او مذكرات الرحالة الذين
يشريون اىل ما رأوه عند رحلتهم .
التلة الزينبية يقصد منه املكان املرتفع الذي وقفت عليه احلوراء زينب عليها السالم وهي تنظر اىل مرصع اخيها سيد الشهداء
 ،هذا املرتفع اصبح له مزار تقع التلة الزينبية يف مدينة كربالء املقدسة يف اجلهة الغربية من احلرم احلسيني الرشيف بالقرب من
باب الزينبية وهي عبارة عن مرتفع أريض او تلة صغرية يبلغ ارتفاعها مخسة أمتار عن أرض احلرم احلسيني ،وهي عىل بعد
عرشات األمتار.
هذا املقام كان عبارة عن شباك برونزي صغري توضع عليه الشموع مثبت عىل جدار بالقرب من ديوان ال كمونة سابقا وقد
ذكر اسم صانعه عليه (عمل حممد جعفر ولد عبد احلسني سنة  1339هجرية ) وحسب ما ذكر احلاج سعيد زميزم كان احلاج
عبد االمري ابن الشيخ صالح االسدي آل الكشوان هو املسؤول عن هذا التل حتى وفاته عام 1957م ومن بعده اوالده ،تربع
احلاج عباس الوكيل بداره املالصقة للمقام سنة 1980وتعد اول توسعة للتل وقد كتبت قصيدة عىل املدخل للخطيب احلسيني
املرحوم الشيخ هادي الكر بالئي رمحه اهلل :
ه��ذا امل��ق��ام لزينب ال � ُك�برى ال��ع��ق��ي��ل��ة

بنت النبي وم��ن ل��ه �أ���ض��ح��ت �سليله

بنت الو�صي املرت�ضى �أخ��ت احل�������س�ي�ن

ومهجة ال��زه��راء فاطمة البتـوله

وق��ف��ت هنا يف ي��ـ��وم ع�����ا������ش�����وراء
ح��رم��ا ه��ن��ا ق��د ���ش��ي��دوه لأج�����ل�����ه�����ا

وال��ه��ة لعظم م�صاب اخ��وت��ه��ا ذهوله
وك����ذا َم�����ص��ل��ـ��ى ي��رج��و ب��ان��ي��ه قبولـه

�صورة لل�شباك القدمي ويظهر على اليمني احلاج عبد الأمري الأ�سدي

وقد تعرض لبعض االعامل التخريبية واملضايقات البعثية السيام بعد انتفاضة  1991والتي حاول جالوزة البعث هدم املقام
اال ان هنالك وجوها خرية منعت ذلك.
ومساحة التل التي ال تتجاوز 180م 2غري كافية الستيعاب عدد الزائرين وبالرغم من اعامل الصيانة والتوسعة التي قامت هبا
العتبة احلسينية املقدسة بعد سقوط الطاغية  ،واالن يقام مرشوع صحن العقيلة زينب عليها السالم ويكون التل الزينبي ضمن
الصحن لذا ارتأت اجلهات املعنية ذات العالقة بالعتبة احلسينية املقدسة توسعة حرم التل ليصل اىل  3000م 2بغية استيعاب
الزائرين اضافة اىل البناء املعامري االصيل مع النقوش االسالمية التي جتعل املقام جزءا من عامرة صحن العقيلة واحلرم
احلسيني املقدس مع توفري كافة اخلدمات للزائرين.
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االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
تستقبل مجموعة من المؤسسات الدينية والمحافل القرآنية
تقرير/قا�سم عبد الهادي -ت�صوير/احمد القري�شي

ضمن تواصلها املستمر مع املؤسسات
الدينية املختلفة واملحافل القرآنية التي
هت��دف لتعليم احكام القرآن الكريم
والسنة النبوية الرشيفة،
والتجويد
ُ
ضيفت االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة ويف دار الضيافة بالصحن
احلسيني املعظم جمموعة من املؤسسات
التي تضم حمافل قرآنية خمتلفة ولكال
اجلنسني هبدف مدّ هم ببعض التوصيات
وتقديم الدعم املعنوي هلم.
اقامة املحافل عىل مدار العام الكامل
ويف ه��ذا السياق حت��دث مدير حمفل
اشبال حيدر يف حمافظة كربالء املقدسة
ع��ب��د احل��س��ن ب��وه��ان ظ��اه��ر ملجلة

«االحرار» قائال :بالنسبة ملحفل اشبال
حيدر القرآين بمحلة االيامن يف حمافظة
كربالء املقدسة تأسس عام  2004اي
بعد سقوط النظام السابق مبارشة وهو
مستمر اىل يومنا هذا ،حيث يقام طيلة
ايام السنة وليس فقط يف شهر رمضان
املبارك او حمرم احل��رام او غريمها من
االشهر املباركة يف كل يوم اثنني واربعاء
ومجعة من ايام االسبوع.
املحافل القرآنية تضم كبار وصغار
السن من كال اجلنسني
واضاف :ان املحفل القرآين يضم صغار
وكبار السن ومن كال اجلنسني اضافة اىل
ذلك لدينا حفاظ للقرآن الكريم حيث

وصل احلفظ الحدهم اىل عرشين جزءا
من كتاب اهلل املقدس ،واملحفل يضم
ثالثة اساتذة يرشفون عليه ،وشاركنا يف
مسابقة اجريت من قبل مؤسسة فاطمة
الزهراء «عليها السالم» القرآنية وكانت
املراكز الثالثة االوىل عىل املسابقة من
نصيب حمفلنا ال��ق��رآين امل��ب��ارك ال��ذي
يقام يف احدى احلسينيات بمنطقة حي
االيامن يف حمافظة كربالء املقدسة.
عدد كبري من القراء واحلفاظ
وب�ين :ان حمفلنا القرآين ال��ذي يدعم
بشكل ذايت م��ن قبل املؤمنني يضم
 45طالبا من صغار السن اضافة اىل
 55قارئا من كبار السن ،ولدينا حمفل
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خاص بالنساء يقام كل يوم مخيس من
كل اسبوع بإرشاف احدى املؤمنات.
دورات قرآنية وجوائز للفائزين
منوها :نحن نستقبل العطلة الصيفية
بكل رحابة صدر لتعليم القرآن الكريم
وحفظه من االول االبتدائي وحتى
السادس االع��دادي اضافة اىل دورات
تعليم خ��اص��ة ب��األخ�لاق واالدب
والسرية النبوية للرسول حممد «ص»،
ولدينا جوائز للفائزين يف هناية كل
مسابقة او دورة ،اضافة اىل ذلك لدينا
ت��واص��ل مستمر م��ع العتبة احلسينية
املقدسة وخاصة مع اذاع��ة الروضة
احلسينية ودار ال��ق��رآن التابع للعتبة
احلسينية املقدسة.
اكثر من  27حمفال قرآنيا بإرشاف اساتذة
دوليني
ومن جهة اخ��رى حتدث االم�ين العام
ملؤسسة االم��ام املهدي «عج» القرآنية
يف حمافظة كربالء املقدسة عيل كاظم

جاسم املؤذن قائال :تم وضع اللبنات
االوىل ملؤسسة االم��ام املهدي «عج»
القرآنية املستقلة عام  2003اي بعد
سقوط النظام السابق مبارشة من خالل
تشكيل جمموعة من املحافل القرآنية
التي حتولت اىل رابطة وبعدها اصبح
من الرضوري حتويلها اىل مؤسسة تدار
بشكل اداري متميز من خالل كثرة عدد
املحافل القرآنية التابعة هلا والتي بلغ
عددها اكثر من  27حمفال قرآنيا بإرشاف
مبارش من قبل اساتذة خمتصني حصلوا
عىل شهادات حملية والقسم االخر منهم
لديه شهادات دولية بتدريس احكام
التالوة والتجويد.
انتشار املحافل القرآنية
واضاف املؤذن :ان هذه املحافل القرآنية
منترشة يف حمافظة ك��رب�لاء املقدسة
بمختلف املناطق وخصوصا ناحية
احل��ر س��واء بالقرى ام االري���اف ،وان
هذه املحافل القرآنية متوزعة عىل مدار

االسبوع من خالل اجل��داول اخلاصة
فيها بمختلف االعامر من الذكور فقط،
ولدينا مرشوع جديد سيفتح بإذن اهلل
خالل العطلة الصيفية القادمة بتشكيل
حمافل قرآنية خاصة بالنساء وبإرشاف
كادر نسوي متخصص.
تعاون مستمر مع العتبة احلسينية
مضيفا يف الوقت نفسه :لدينا تعاون
كبري ومستمر م��ع العتبة احلسينية
املقدسة التي قدمت لنا الدعم املعنوي
واللوجستي اخلاص باملحافل القرآنية،
وان اغلب االساتذة التابعني لنا هم من
َخدمة العتبة احلسينية املقدسة يف االصل
من خالل وحدة املحافل الليلية التي
يقيمها دار القران الكريم بإرشاف احلاج
رسول الوزين ،وكذلك لدينا تعاون كبري
مع معهد القرآن الكريم بالعتبة العباسية
املقدسة.

23

العطاء الحسيني
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تواص���ل دعمها للجرحى
ولعوائل الشهداء االبرار
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حت��رص االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وم��ن خالل
شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى عىل دعمها وتواصلها
مع العوائل الكريمة من شهدائنا االبرار وكذلك اجلرحى من
احلشد الشعبي املقدس ،حيث ومن خالل جولة تفقدية قامت هبا
إدارة الشعبة لعائلة الشهيد (ميثم حممد علك) يف حمافظة كربالء
املقدسة والذي استشهد يف قاطع عمليات حترير املوصل بتاريخ
 2017/12/31بعد التحاقه بركب الشهداء االبرار جاء دور
العتبة احلسينية املقدسة ملتابعة عائلته والوقوف عىل احتياجاهتم
وتقديم هلم الدعم املادي واملعنوي واللوجستي ،وبرفقة معاون
مسؤول الشعبة السيد حيدر اخلطيب جاءت الزيارة ملنزل الشهيد

وعائلته وبعد االطالع عىل حالتهم املعيشية والصحية
حرصت إدارة الشعبة عىل استحصال موافقة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي «دام عزه» وبالفعل متت املوافقة
لتجهيز عائلة الشهيد بكافة االجهزة املنزلية من فرش
واجهزة التربيد والتدفئة وغريها ولذلك لسد النقص
احلاصل وما تعانيه عائلة الشهيد من معاناة بعد فقد
معيلهم ،اىل ذلك فقد أعربت والدة الشهيد عن شكرها
وخصت بالذكر شعبة
وتقديرها إلدارة العتبة املقدسة
ّ
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى الستجابتها ملناشدهتم
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منذ سقوط ولدها جرحي ًا ومتابعته يف
املستشفى وبعد استشهاده وحلد االن
داع��ي�� ًة ال��ب��اري «ع��ز وج��ل» ان حيفظ
القائمني ع�لى ه��ك��ذا خ��دم��ة مرشّ فة
للعوائل الكريمة التي اعطت ابناءها
نرصة للدين واملقدسات.
زيارة الشهداء يف حمافظة دياىل
ويف سياق متصل توجه وفد من الشعبة
نفسها اىل حمافظة دياىل (اهلويدر) لزيارة
منزل الشهيد حافظ حممود اخلزرجي
واملباركة لعائلته باالنتقال إىل منزهلم

زيارة احد اجلرحى
زار وف��د من شعبة
وم��ن جهة اخ��رى َ
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى منزل
اجل��ري��ح (حم��م��ود عبد اهلل امل��وس��وي)
حمافظة بغداد – النهروان  -احد ابطال
احلشد الشعبي – رساي��ا اخل��رس��اين،
وال���ذي تعرض إلص��اب��ة يف عمليات
حترير احلوجية واستجابة ملناشدة اجلريح
ح��ول وض��ع��ه املعييش والصحي تم
جتهيز منزله باألجهزة املنزلية والفرش
وكذلك تم تسليمه منحة العتبة املقدسة

التابع للواء عيل األكرب «عليه السالم»
وال���ذي ت��ع��رض إلص��اب��ات يف قاطع
احلوجية – الرياض ،وكذلك اجلرحى
من احلشد الشعبي التابعني للواء عيل
األك�ب�ر «عليه ال��س�لام» ف��وج عابس
الشاكري والذين تعرضوا إلصابات
يف قاطع احلوجية ،وهم كل من (حسني
چ���واي ج�بر ،ع�لي عبد احل��س�ين) ،إذ
عرب املجاهدون اجلرحى عن شكرهم
وامتناهنم لوفد العتبة احلسينية املقدسة
الطالعهم عىل اجلرحى وتقديم الدعم

اجل��دي��د ،وبمسامهة العتبة احلسينية
املقدسة وبجهود اخلريين والقائمني عىل
هكذا خدمة تم افتتاحه بكلامت عطرة
من الذكر احلكيم تالها السيد حيدر
اخلطيب وبعدها تم تسليم عائلة الشهيد
منحة العتبة املقدسة ،ومن جهتها اعربت
عائلة الشهيد عن شكرها وامتناهنا للوفد
القادم وجتشمهم عناء السفر والوصول
ومباركتهم هلا.

إكراما لتضحياته اجلسيمة نرصة للدين
واملقدسات.
زي��ارة اجلرحى الراقدين يف مستشفى
اإلمام زين العابدين
يف زيارة تفقدية مشرتكة قامت هبا إدارة
شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى
وم��س��ؤول مكتب ع�لاق��ات ل��واء عيل
االكرب امحد رضا اخلفاجي للجريح (هباء
نوري جرب) أحد جرحى احلشد الشعبي

وال��وق��وف ع�لى احتياجاهتم اخلاصة
ومتابعة عالجهم حتى الشفاء ،اىل
كرم الوفد القادم اجلرحى بعض
ذلك ّ
التربيكات من الرضيح الرشيف تثمينا
لتضحياهتم اجلسيمة التي قدموها نرصة
للدين واملقدسات وتلبية لنداء املرجعية
الرشيدة.
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ول�������������������������������������������س���������������������انٌ ي����������ت����������ع����������طّ ����������ل
ت������������������������و َب������������������������ة هلل ُت�����������ق�����������ب�����������ل
ل�����������������������������ص�������ل������اة ال ُت���������������������� ّؤج���������������������ل
ه��������������������������ذي دن����������������ي����������������ا ت�����������ت�����������ح����������� َّول
َ
���������رح����������ل
���������������س��������������وف ت�
وق�������������ري�������������ب������������� ًا
َ
ب��������غ��������ت��������ة ً  ،ال .ل�������������ن ُي�������������� ّؤج�������������ل
�إ����������������س��������������� َع ل�����ل�����أب����������ق����������ى و�أف�������������������ض���������ل
ُي����������ظ���������� ّل����������ل
َزرع
يف
م�����������������������ال
�������������رح�������������ل
ه�������������ك�������������ذا ف�������������ال������������� ُك�������������ل َي
َ
خ����������ي����������ر م����������������ن ف���������ي���������ه���������ا ت���������������أ ّم��������������ل
ُ
�����������ك ُم��������غ�������� ّف��������ل
���������������������������ري م��������������ن ف������������ي�
ُغ
ِ
ّ
ً
�أظ�������������������ه�������������������رت وج����������������ه����������������ا جت�������� ّم��������ل
غ������������������اوي������������������ ًا م���������������ن ك��������������������ان ي�����ج�����ه�����ل
ف���������ام���������ت���������ط���������ت ن�������������������زال ً و�أن�����������������������ذل
و�أرذل
اخل��������������ل��������������ق
�أن���������������������������������ذل
ب��������ي��������ن خ������������ل������������ق اهلل �أ�����������ش����������م����������ل
ق����������������د ُول������������������������������������دتمُ ح��������ي�������ن م������ق������ت������ل
ذل�����������������������ك ال������������������ف������������������وز امل�������������������ؤ ّم������������������ل

ْ
ُ
رمضان
أقبل

�أقبل… ي����ا ���ش��ه��ر ال�������ص���وم الأج����م����لْ
�أقبل؛… ل��ن�����ش��رب م����ن ع�����ذب املَ��� ْن��� َه���لْ
ل����ن����داوي جراحا… م���ن ه����دم املِ���� ْع���� َولْ
ُن���ي�����ح بطونا… م�����ن ����ش���ر امل�������أْ َك������لْ
ل� رُ
�أق�����ب�����ل ي�����ا ����ش���ه���ر ال���������ص����وم الأج�����م�����لْ
�أر�أي���تَ القو َم قد ان�صرفوا … نحو الأم��وال
�أر�أي��تَ
النا�س قد اندفعوا … َ�ص ْو َب الأقوال
َ
تركوا التطبيق �إذ �أَ ِم ُروا… تركوا الأفعال
�اج �إذا فعلوا … يبغون َن��� َوالْ
ت��رك��وا امل��ن��ه� َ
ي��ا �شهر ال�����ص��وم تنادينا … �أي���ن الإق��ب��الْ
ب��ل��غ��ن��ا ي����ا رب �أم���ان���ي���ن���ا؛ ل���ن���ق���ود زم�����ا ْم
ر ���ش��ه��ور ال���ع���ا ْم
ب��ل��غ��ن��ا ي���ا رب ب��ل��غ��ن��ا خ��ي� َ
ِل��� َن���ن���ع���م ف���ي���ه ب���ال���و����ص���ل يف خ��ي�ر ق���ي���ا ْم
و ِل��ن��ن��ع��م ف��ي��ه ب� ُ
�احل�����س��ن��ى يف خ�ي�ر ���ص��ي��ا ْم
َّ�����ص��ر َم����را ْم
و����ص�ل�اة ال��ع��ي��د جت��م��ع��ن��ا وال��ن
ُ
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َ
اليــك وَ ْص ًال»
الم ِح ُّب
رام ُ
« وَ َك ْم َ
َق������� َ����ص� ُ
ب��������اب �أب��������ي اجل�������واد
�����اب
َ
����دت ال������ب� َ
���اب
وب���������الآم� ِ
��������ال َق� ْ
���ر َع اخل����ط����ـ� ُ
��������د �� َ���ش����ـ����ـ����ـ� َ
هلل ِح��ي� َ�ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
نا ِ
ف���ك���م َن���ف�������س ِب������ َع���ي�� ِ
���اب
����������م غ�����ا�� َ����ص�����تْ ب����أه���ل���ي���ه���ا ال���� َّرح����ـ����ـ� ُ
َو َك� ْ
���م
َت�������رى ال�����������زُّ وار َق� ْ
������د ُع������� ِق�������دَ تْ ُخ����ط����اهُ � ْ
��اب
���ال َوق����ـ����ـ����ـ� ْ
ب�����آم����ـ����ـ����ـ� ٍ
���د دا َن�����������تْ ِرق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ� ُ
������ص ً
������ب ال����ي����ـ����ـ� َ
��ل��ا
َو َك�
�����������م را َم املُ� ِ
ْ
������ح� ُّ
���ك َو ْ
���اب
������ر ٌب ُم���������س���� َت����ط� ُ
َويف الأن������ف������ا�� ِ�����س �� ِ������ش� ْ
ف�����أ ْي����ـ����ـ����نَ ُم���ل� ُ
��وك���ـ���ـ���ه���ا َي��� ْب��� ُغ���ـ���ـ���ـ���ـ���ونَ ِع�������زّ ًا
َو�أ ْن������������تَ ال��� ِع���ـ���ـ���ـ���زُّ ح� َ
ب�����ه املَ
��ث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اب
������اط ِ
ُ
��������������ض ِذ ًال
َت����������رى ِل����� َع
ِ
�����زي�����زه�����ا يف الأر�� ِ
����ج� َ
أر�������ض َ
و� ُ
��اب
������ك َق�����د �� َ���س���� َم����تْ َخ� ِ
����ل ال����� ِّ��ش���ه� ُ
ف�������أن������تَ ب��ق��ي��ع��ـ��ـ��ـ��ة ك�����ان�����تْ �� َ��س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���راب��� ًا
وم����� ْن� ُ
��راب
����ذ َح�� َل��لْ��ت��ه��ـ��ـ��ـ��ا َع���ـ���ـ���ـ���ـ��� َّز ال��� ّت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ� ُ
جل�������ن�������انُ هُ �����ن�����ـ� َ
����اك ُع���������دَّ تْ
وال َر ْي�
َ
�����������ب ا ِ
لأه����ـ����ـ����ـ����لِ احل���ـ���ـ���ـ���قِّ وان���� َك������ َ���ش� َ
���اب
���ف ال���� ِّن����ق� ُ
����وب ال�����ي� َ
����ك حَ ْ
������ب
����������م هَ ����������� َو ِت ال����� ُق�����ل� ُ
ت� ُ
َو َك� ْ
��ح��ـ��ـ��ـ��اب
ال�����س
ُ
ف����ـ����ـ�����إنْ َك����ل����ـَّ����تْ ُي���ع���ا ِن��� ُق���ه���ـ���ـ���ـ���ا َّ
َ
���������ذاك َع�� ْه��ـ��ـ��ـ��ـ��دٌ
��ك َف�
ف���ي���ا ُدن���ي���ـ���ـ���ا �إل���ي���ـ���ـ���ـ� ِ
َ
��اب
ِم�������نَ امل���ول���ـ���ـ���ـ���ى �
أح����ـ����ـ����اط ب� ِ
�����ه ال��� ِك���ت���ـ���ـ� ُ

ُ
اجمل كلمات
اعظم كلمة هي :اهلل
ا�صعب كلمة هي :الكمال
اعمق كلمة هي :النف�س
اطول كلمة هي  :االبدية
اقوى كلمة هي  :احلق
او�سع كلمة هي  :ال�صدق
ارق كلمة هي  :احلب
اعز كلمة هي  :االمل
ا�سرع كلمة هي  :الوقت
اقرب كلمة هي  :الواقع
اف�ضل كلمة هي  :امل�ساواة
اعف كلمة هي  :العاطفة
اح�سن كلمة هي  :الوفاء
اق�سى كلمة هي  :الق�سوة
ادوم كلمة هي  :الذكرى
اغلى كلمة هي  :االم
ابهج كلمة هي  :النجاح
اقرب كلمة هي  :االن
اقبح كلمة هي  :اخلط�أ
اجمل كلمة هي  :التوبة
احلى كلمة هي  :ال�سالم
�آخر كلمة هي  :املوت
اف�ضل االنتقام هو  :الغفران
احر نار هي  :نار ال�شوق
اعظم كنز هو :الف�ضيلة

...................
�سمري اجلبور

اقوى العذاب هو  :ال�ضمري
انقى احلب هو  :حب اهلل
ادوم حب هو  :حب االم
اجمل ما يف الطفل  :الرباءة
اجمل ما يف الليل :الهدوء
اقوى اللغات هي  :لغة ال�صمت
ابلغ اللغات هي  :الدموع
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تراث العلماء

ُ
تراث العلماء
من كتاب
سرقات علمية وادبية معاصرة
علي املحرقي
اقول ان ماي�ؤ�سف له هي م�صادرة جهود الغري وتن�سيبها ل�سارقها  ،ومن ا�سو�أ هذه ال�سرقات
هي �سرقة امل�ؤلفات والكتابات وحتى تكون جرمية ال�سرقة متكاملة فيتعمد ال�سارق اىل
تغيري بع�ض الكلمات اىل مرادفاتها .
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(العيد الوطني)
وي���ق���ص���دون به
ال����ي����وم ال����ذي
نالت فيه الدولة
اس��ت��ق�لال��ه��ا،
ّ
وت��خ��ل��ص��ت من
االس����ت����ع����م����ار
االجنبي..

استطاع الكاتب عيل املحرقي البحراين
متابعة جمموعة من الكتب اثناء مطالعته هلا
بحيث انه عندما يقرأ معلومة معينة يتذكر
اين قرأها فيعود لالصل فيجد احد الكتابني
سارقا من االخر وقد استشهد بمجموعة
رسق���ات م��ع الدليل ي��ؤس��ف مل��ن اق�ترف
هكذا جريمة وهنا اطرح لكم احدى هذه
الرسقات مع عدم ذكر السارق وذلك ملعرفة
اسلوب الرسقة فاالصل املرسوق منه هو
اخلطيب السيد حممد صالح النص املرسوق
ويف هنايته املصدر «(العيد الوطني) ويعنون
به اليوم ال��ذي نالت به البالد استقالهلا
وخت ّلصت من االستعامر االجنبي ،فهو
خمتص بالبالد املستق ّلة ،أ ّما البلدان التي ال
ّ
تزال رازحة حتت االستعامر فتحتفل بعيد
اجللوس عىل العرش ،ويعنون به اليوم الذي
جلس فيه األمري احلارض بعد االمري الراحل

س��واء كان ارحتاله عنها ملوت او عزل او
حتول الدولة
انفصال عن احلكم لغريه ،او ّ
ملكية اىل مجهورية ،أ ّما اذا مل يكن للدولة
من ّ
استعامر ،وكانت من حني تكوينها مستق ّلة،
او كان استقالهلا من عهد عريق يف القدم،
فالبعض من هذه البلدان من حيتفل بعيد
تأسيس الدولة.
وعىل هذا االساس ،قام ّ
لكل دولة كبرية او
صغرية يف العامل يوم عيد وطني الستقالهلا
او توليّ احلكم واإلمارة فيها ،حتتفل به وتقيم
ّ
وتعطل االعامل
له احلفالت واالجتامعات،
احلكومية وامل��دارس
الرسمية وال��دوائ��ر
ّ
ّ
واجلامعات ،وترفع له مظاهر الزينة ومراسم
الفرح واالبتهاج ،وأقواس النرص واألنوار
واملؤسسات طول الليل
امللونة عىل املباين
ّ
ّ
مدّ ة أيام هذا العيد ،ويفد الناس وأعيان
البالد عىل رئيس اجلمهور ّية أو امللك أو

تراث العلماء

األمري هي ّنئونه بتلك املناسبة السعيدة،
برقيات التهاين من إخوانه
كام ترد عليه ّ
واصدقائه ملوك ورؤساء دول العامل.
(فوائد املرجان اجلياد ،ج 3ص.»)36
الرسقة بعد التحوير« (العيد الوطني)
ويقصدون به اليوم ال��ذي نالت فيه
ال��دول��ة اس��ت��ق�لاهل��ا ،وخت�� ّل��ص��ت من
خمتص بالدولة
االستعامر االجنبي ،فهو
ّ
املستقلة ،اما الدول التي ال تزال رازحة
حتت االستعامر فتحتفل بعيد اجللوس
عىل العرش ،وتتقصد به اليوم الذي
جلس فيه االم�ير احل��ارض بعد االمري
الراحل ،سواء كان ارحتاله عنها ملوت،
حت��ول الدولة
او عزل عن احلكم ،او ّ
ملكية اىل مجهورية ،أ ّما اذا مل تكن
من
ّ
ال��دول��ة مستعمرة ،وكانت من حني
تكوينها دولة مستق ّلة ،أو كان استقالهلا
من عهد عريق يف القدم ،فالبعض من
الدول من حيتفل بعيد تأسيس الدولة،
وما من دولة يف العامل صغرية كانت او
كبرية إال وهلا عيد وطني الستقالهلا
ّ
وتعطل
حتتفل به ،وتقيم له احلفالت،
الرسمية ،والدوائر احلكومية
االعامل
ّ
وامل����دارس واجل��ام��ع��ات ،وت��ن�شر له
مظاهر الزينة ،وم��راس��م الفرح عىل
املباين واملؤسسات ،ويفد الناس عىل
رئيس اجلمهورية او امللك او االمري
هي ّنئونه بتلك املناسبة السعيدة ،كام
يبعث اليه اصدقاؤه من ملوك ورؤساء
برقيات التهنئة».
العامل ّ

يفرقنا
مما ّ
ما يجمعنا أكثر ّ

ُ
األخوة والسالم التي ُ
حية وحقيقية ملعرفة
لغة
ّ
ينطق هبا املسلمون الشيعة ،بوصلة ّ
كيف ّ
يفكر املسلم الشيعي وما هي آراؤه ومعتقداته الدينية واإلنسانية ،ولو أخذنا
كتاب (أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم ـ للشيخ جعفر السبحاين)
َ
نعرف من هم الشيعة ورسالة السالم التي حيملوهنا لآلخرين،
ليكفينا وغرينا أن
ح ّتى أن َّك عندما تقرأ مقدّ مة الكتاب فلن متر عليها مرور الكرام بل ستجد
فيها تلك اللغة التي أحتدّ ث عنها ،عندما يبدأ السبحاين كتابه يف دعوته وإيامنه
بموضوعة (التقريب بني املذاهب اإلسالمية) التي ّ
يؤكد بأهنا «رضورة ملحة
يشعر هبا كل من حيمل مهوم املسلمني ،وتتفاقم احلاجة إليه كلام ازدادت حدة
املواجهة بني اإلسالم وأعدائه الذين يرت ّبصون به الدوائر» ،فهنا يف هذه املقدّ مة
التي كانت جيب ْ
أن ختترص ماذا أراد الكاتب أن يقوله يف كتابه عن (الشيعة فقط)
يضع (التقريب) أو ً
ال ورسالة جيب أن يوصلها إىل اآلخرين.
فنجد ُه ُ
حرص يف هذا الكتاب عىل بيان املشرتكات التي جتمع
ثم يذكر السبحاين أنه قد
َ
بني الطائفتني (السنة والشيعة) عىل صعيد العقيدة والرشيعة والفكر إىل جانب
بيان الفوارق التي ساقها إليهم الدليل والربهان ،هذا يف الوقت الذي نذعن فيه
ملا قاله أستاذنا ورائدنا السيد رشف الدين العاميل (رمحه اهلل) حينام خاطب علامء
يفرقنا!).
السنة بقوله( :ما جيمعنا أكثر ممّا ّ
َ
تناول فيها موضوعات مهمة ورئيسية
قس ُم السبحاين كتابه إىل مخسة فصول،
ُي ّ
وهي (الشيعة يف موكب التاريخ ،األئمة االثنا عرش ،دور الشيعة يف بناء احلضارة
اإلسالمية ،مع الشيعة اإلمامية يف عقائدهم ،رؤية اهلل) ،والتي جاءت يف (757
صفحة) من القطع الوزيري ،وهي دعوة لكل الباحثني عن احلقيقة إىل الوقوف
عند هذا الكتاب وقراءته واالستفادة مما جاء فيه.
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مشاركات

من النور نقتبس النور
عدنان خليل الكبيسي
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عندما نبحث عن الفكرة املفيدة واحلكمة النبيلة والقول
السديد ،البد من تصفح اعامل اخلالدين الذين مل يرتكوا
شاردة او واردة اال وضعوا بصامهتم عليها وجعلوا منها
منهاج ًا ينري دروب البرشية يف مجيع جماالت حياهتم ،لذا
نقرأ ما ّ
سطره لنا امري املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه
السالم) خالل سريته العطرة واعامله اخلالدة من االقوال
واألفعال ما عجز عن وصفها القلم ،وتوقف البال وحتيرّ
العقل وتدهش النفس.
فقد روي عن جابر بن عبداهلل االنصاري وابن عباس :
ان أيب بن كعب قرأ عند رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
نعمه ظاهرة وباطنة) .فقال
وسلم) ( :وأسبغ عليكم
ُ
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) لقوم عنده ،وفيهم أبو
بكر ،وابو عبيدة ،وعمر  ،وعثامن ،وعبد الرمحن  :قولوا
اآلن  :ما أول نعمة غرسكم اهلل هبا ،وبالكم هبا.
فخاضوا يف املعاش والرياض والذرية واالزواج ،فلام
أمسكوا قال :
يا أبا احلسن ،قل:
فقال امري املؤمنني (عليه السالم)  :ان اهلل خلقني ومل أك

شيئ ًا مذكورا ،وان أحسن يب فجعلني حي ًا ال موات ًا ،وان
انشأين ،فله احلمد ،يف أحسن صورة ،وأعدل تركيب،
وان جعلني متفكرا واعي ًا ال أبله ساهي ًا ،وان جعل يل
شواعر ادرك هبا ما ابتغيت ،وجعل َّ
يف رساج ًا منري ًا ،وان
هداين لدينه ،ولن يضلني عن سبيله ،وان جعل يل مراد ًا
يف حياة ال انقطاع هلا ،وان جعلني ملك ًا مالكا ال مملوك ًا،
وان سخر يل سامءه وارضه وما فيهام وما بينهام من خلقه،
وان جعلني ذكران ًا قوام ًا عىل حالئلنا ال إناث ًا.
وكان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يقول يف كل
كلمة :صدقت
ثم قال  :فام بعد هذا ؟
فقال عيل (عليه السالم)  :وان تعدوا نِعمة اهلل ال تحُ صوها
فتبسم رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وقال :
ليهنئك احلكمة ،ليهنئك العلم يا أبا احلسن ،انت وارث
علمي واملبني ألمتي ما اختلفت فيه من بعدي.
(من كتاب الصحيح من سرية االم��ام عيل بن بن ايب
طالب (عليه السالم) ج 8للسيد جعفر مرتىض العاميل).

مشاركات

م��ن امل��ع��روف يف ع��ل��م ال��ري��اض��ي��ات
مصطلح املعادلة وفحواها الوصول
بالنهاية اىل تساوي طرفيها عرب خطوات
حل خاصة هبا ال تقبل اخلطأ ..كذلك
هو جوهر االي�مان حيث يتوجب عىل
املؤمن ان يضع نصب عينيه اخلشية من
اهلل سبحانه وتعاىل اىل احلد الذي جيعله
يف حدود طاعة املعبود احلق ،ان اخلوف
او اخلشية من اهلل تعاىل هو احد طريف
معادلة ال يمكن التغافل عن االستغناء
عن الطرف االخر مطلق ًا ،وهو الرجاء
والرت ّقب من رمحته العظيمة ،ففشل
ط��ال��ب العلم يف التوفيق ب�ين طريف
معادلته الرياضية ي��ؤدي به احل��ال اىل

اخفاقه يف االمتحان اخل��اص هبا ،كام
سيحصل اليشء نفسه – ال سمح اهلل-
ان اخفق املؤمن يف حتقيق املطلوب،
فالطريق اىل اهلل عزوجل ال يمكن ان
يقع فيه اخللل – معاذ اهلل -فلو رجح
ط��رف اخل��وف م��ن اهلل ع��زوج��ل عىل
الطرف االخر مثال ً لوصل العبد اىل
حالة يأس من رمحة الرمحن الرحيم،
وقال تعاىل يف سورة الزمر(ُ ( )53ق ْل
َيا ِع َب ِ
ين َأسرْ َ ُفوا َعلىَ ٰ َأ ُنف ِس ِه ْم اَل
اد َي ا َّل ِذ َ
اللِ إِ َّن هَّ َ
َت ْقن َُطوا ِمن َّرحمْ َ ِة هَّ
الل َيغْ ِف ُر ُّ
وب
الذ ُن َ
يم) .اما ترجيح
جمَ ِ ًيعا إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
الر ِح ُ
ور َّ
الطرف اآلخر واالكتفاء باالعتامد عىل
رمحته فقط سيؤدي بكل تأكيد اىل امور

عامر اليساري

المعادلة بين الرياضيات واإليمان

وخيمة العواقب ،منها اضعاف اخلشية
من اهلل يف قلب من يؤمن هبذا التصور
اخلاطئ واخلطري ..نقرأ يف وصية االمام
عيل ألبنه احلسن (عليهام السالم) حيث
قال( :أي بني :ال تؤيس مذنب ًا ،فكم من
عاكف عىل ذنبه ُختم له بخري وكم من
مقبل عىل عمله مفسد يف آخر عمره،
صائر إىل النار نعوذ ب��اهلل منها.)...
وخري سبيل للمؤمن املوازنة بني اخلوف
من اهلل عزوجل ورج��اء عفوه ،فورد
ايض ًا عن سيد االوصياء (عليه السالم)
قوله ( :أحسن الناس ظن ًا باهلل أشدهم
خوف ًا هلل).
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قراءة في الموسوعة الشاملة
لجميع طرائق تربية الطفل
بالطبع االهتامم ب��األرسة ُيعد الركيزة
األوىل يف بناء املجتمع ،الفضائيات
وبراجمها احلوارية عن املشاكل األرسية
،وال��ط�لاق ،والتصدعات  ،والعنف
األرسي قد تلبي اجل��زء البسيط من
الفهم الكامل حلاجات األرسة بدءا من
األمن ،والسلم االجتامعي ،إىل التعليم
،والصحة ،وت��وف�ير اخل��دم��ات ..لقد
راج كتاب حممد تقي فلسفي عن تربية
الطفل رواج ًا كبريا عىل املستوى العريب
لذلك ُطبع بطبعات متعددة ،فيام أجد
كتاب العالمة الدكتور جواد الصايف
–العراقي –املهاجر إىل بريوت ودمشق
من التسعينيات ث��روة فكر ّية بتعدد
مؤلفاته املتنوعة ومنها تلك املوسوعة
بـ( ) 3أجزاء ( املوسوعة الشاملة جلميع

ط��رائ��ق تربية الطفل)  624صفحة
ركز فيها عىل كل اجلوانب األرسية يف
التنشئة االجتامعية بعدة فصول وأبواب
بكل ج��زء من تلك املوسوعة املهمة
النادرة.
دراس���ة ُم��ت��ب�صرة يف منشأ السعادة
،والشقاء ،وضياع الطفولة ،والطالق ،
دور الوالدين يف البناء األرسي ُ ،معاجلة
األم���راض عند الطفل ،كيفية تقوية
البرص ،تنمية الذكاء ،فضل البنات عىل
البنني ،الرضاعة ،نوعية األطعمة  .فيام
ركز بالفصل الثاين عىل قانون الوراثة
دور ال��وراث��ة يف النظرة إىل ال��زواج
واالختيار ،آثار احلرام عىل الطفل ،ثم
يسرتسل بمعاجلات بأبواب وفصول
رع��اي��ا الطفولة ،احل��ام��ل ،اجتناب

صباح محسن كاظم

االنفعاالت النفسية ،ويعرج بالفصل
السابع من اجلزء األول لقضية جوهرية
من ص  255 - 235أج��واء املحبة
يف البيت ،العاطفة وامل��ودة  ،بالفصل
الثاين ال��روح اإلجيابية وموضوعات
عميقة بالفصل الثامن إك ً
امال للسابق
ويستمر بذات املنهجية يف تعزيز أوارص
املحبة االرسية بالفصول األخرى إىل
الفصل التاسع عرش بتأديب الطفل
وفق متبنيات أخالقية ودينية وروحية
وتربوية جتعله ينشأ ب��أخ�لاق عالية
ل��ي��خ��دم وط��ن��ه وأرست����ه ،ويف اجل��زء
األخ�ير يقدم السيد الدكتور جواد
الصايف معاجلات وفق منظور إسالمي
عن :إسلوب الرتبية والنصائح الصحية
املهمة ،موضوعات هلا أمهية يومية بكاء

االسرة

التربية االسرية
واألمثلة الطيبة

الطفل –معاجلة احلبيبات البيضاء-
أب��واب شغلت حيز ًا كبري ًا أكثر من
 200صفحة يقدمها امل��ؤل��ف لألم
واألرسة يف بناء العالقات الصحيحة
بطرائق الرتبية االجتامعية واألخالقية
والدينية الصحيحة كام جاء بالفصل
الثاين من اجلزء الثالث من ص 513
 إىل  563بصدد نوم الطفل – عالجغضب الطفل –وأمراض األطفال .
لِيختم ه��ذا ِ
السفر بالفصل الرابع
اخلاص بالرتبوية والطرائق التدريسية
وهتذيب اإلس�لام هلا .وكيفية املنهاج
الرتبوي التعليمي الناجح..؟ أو ً
ال .
واألساس الفكري ثاني ًا -واألساس
االجتامعي ثالث ًا – فيام ناقش األساس
ال��ن��ف�سي ب��ج��زئ��ي��ات إع����داد ال��ف��رد
واملجتمع  ،إلزامية التعليم ،التعليم
الفني والتخصيص وإم��داد املجتمع
بالقوى البرشية.
يف مقدمة تلك املوسوعة الوافية الكافية
يؤكد الدكتور (جواد الصايف) ص :14
( نرى َّ
أن للوالدين تأثريمها احلاسم يف
مستقبل األوالد خالل مراحل العمر
املختلفة ،من بداية النشأة واخللقة
ويف الطفولة حتى إىل زم��ان الفتوة،
فالشباب ال فرق يف أن يكتسب هذا
املستقبل لون السعادة واالزده��ار أو
الشقاء املّر والتعاسة القاسية ) حق ًا إن
هذه املوسوعة ال غنى عنها يف التنشئة
الصحيحة.

فؤاد عبد الرزاق

كثري ًا ما يتساءل أحد الوالدين ،كيف أمنع االطفال من إفساد كل ما يقع بني ايدهيم .؟
كأنام موارد أهلهم ال تنتهي  ،أو كأنام ليس هناك غد .يقضم الطفل من تفاحته قضمة ثم
يدعها ،أو يربقش صفحة من األوراق ببقع احلرب أو بخطوط خيطها بقلم الرصاص  ،أو
يفسد اللعبة التي طاملا ألح يف طلبها ثم يلقي هبا جانب ًا .كل تلك األمثلة من االفساد تقلق
اآلباء وتزيد سلة املهمالت ثق ً
ال ،ومع ذلك فعالج هذا املوقف يف أيادي اآلباء .فعادات
اآلباء تصبح جزء ًا من نموذج حياة الطفل  ،حتى تلك العادات التي ال يريد له والداه
االتصاف هبا .وإذا كان يرى أن والديه نفسيهام ال يقيامن وزن ًا بام يملكان  .فإذا أردت أن
تعود طفلك أحسن استخدام مقتنياته أو مشرتياته  ،فاختذ خطوة إجيابية من ناحيتك ،
بد ًال من أن تلقي العبء كله عىل الطفل.
توخ أن جتعل له مكان ًا مناسب ًا حيتفظ فيه بأشيائه  ،بحيث يسهل عليه املحافظة عليها .
وزوده  ،مث ً
ال بشامعات لثيابه وأجعلها يف متناول يده ،يكون أقدر عىل العناية والنظام.
وارسم له لعبة ودمية يف دفرت الرسم حيتفظ هبا ،ورغبة منه يف مقارنتها بام هو مرسوم
 ...وزوده بالسالل القديمة الفائضة عن احلاجة ليحفظ هبا ألعابه  ..وال تتهيب من أن
تعاونه يف مجعها آخر اليوم ،وحفظها ،فسوف يعتاد ذلك تدرجيي ًا ويقوم به وحده.
فالنظام والنظافة والعناية ال يأتون عفو ًا  ،وإنام يكسبون بالتعويد واإلحياء ،وأن من
أهم الوسائل لتعويد طفلك هذه العادات هي أن ترضب له أنت املثل ال تكوم له الطعام
يف طبقه ،فمعنى ذلك عنده إنك ال تقيم للطعام وزن ًا  ،بل لو إنك قللت ما تضعه له يف
طبقه من الطعام فكان ذلك أدعى إىل فتح شهيته  ..وال تقدم إليه تفاحة كاملة ،بل قدم
رشحية منها  ،وشاركه أنت يف التفاحة .وعندما يقتلع زر ًا من ثيابه  ،فأعمد إىل إعادة
الثوب عىل الفور ،وتوخي أن تشرتي له ثياب اللعب من نوع رخيص وأفهمه أن هذا
خاص باللعب  ،وأن الثياب الغالية واللعب بالطني والصلصال مثاالن سيئان ال يتفقان
وال يتأس إذا مل يستجب طفلك لذلك عىل مدى األيام القليلة بالرغم ما تبذله من جهد
 ،فالصفات الطيبة تنمو تدرجيي ًا وببطء
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عن �أبان بن تغلب قال :قلت لأبي عبد اهلل (عليه ال�سالم) :جعلت فداك ما معنى قوله
تعاىل( :فَلاَ ْ
اق َت َح َم ا ْل َع َق َب َة) البلد.11 :
فقال ( عليه ال�سالم )  ( :من �أكر َمهُ اهلل بواليتنا  ،فقد جاز العقبة  ،ونحن تلك العقبة
 ،من اقتحمها جَ َ
نا )  ،ف�سكت ( عليه ال�سالم ) ثم قال  ( :هال �أفيدُ َك حرف ًا فيها خري ًا من
الدنيا وما فيها ) .
قلت  :بلى  ،جعلت فداك .
َّا�س ُك ُّلهم عبيد النار
فقال ( عليه ال�سالم ) قوله تعاىل َ ( :ف ُّك َر َق َب ٍة ) الأنبياء  ( ، 13 :الن ُ
ريك و�أ�صحابك  ،ف�إنَّ اهلل ع َّز َّ
وجل َف َّك ِر َقا َب ُكم من النار بواليتنا �أهل البيت ) .
َغ ُ
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
قال الإم��ام حممد الباقر (عليه ال�سالم) � :إن الأمر باملعروف و النهي عن املنكر �سبيل
الأنبياء و منهاج ال�صلحاء  ،فري�ضة عظيمه بها تقام الفرائ�ض و ت�أمن املذاهب و حتل
املكا�سب و ترد املظامل و تعمر الأر�ض و ينت�صف من الأعداء  ،و ي�ستقيم الأمر.
كرم االمام احل�سن عليه ال�سالم
جاءه رجال يوما فقال له :يا ابن امري امل�ؤمنني بالذي انعم عليك بهذه النعمة التي ما تليها
منه ب�شفيع منك اليه بل انعاما منه عليك اال ما ن�صفتني من خ�صمي فانه غ�شوم ظلوم ال
يوقر ال�شيخ الكبري وال وال يرحم الطفل ال�صغري وكان (عليه ال�سالم) متك�أ فا�ستوى جال�سا
وقال له :من خ�صمك حتى ان�صف لك منه؟ فقال له :الفقر.
فاطرق ر�أ�سه (عليه ال�سالم) ثم رفع را�سه اىل خادمه وقال له :اح�ضر ماعندك من موجود
فاح�ضر خم�سة االالف درهم قال :فادفعها اليه ثم قال له :بحق هذه االق�سام التي ق�سمت
بها علي متى اتاك خ�صمك جائرا اال ما اتيتني منه متظلما.
وروي كذلك
روي �أنّه جاء �أعرابي يوم ًا �سائ ًال الإمام ( عليه ال�سالم )  ،فقال ( عليه ال�سالم ) ُ � ( :
أعطوه
ما يف ا َ
خل َزانة) َ ،ف ُو ِجد فيها ع�شرون �ألف دينار  ،فدفعها ( عليه ال�سالم ) �إىل الأعرابي ،
دحتي .
أبوح بحاجتي  ،و�أن�شر ِم َ
فقال الأعرابي  :يا موالي � ،أال تركتني � ُ
ف�أن�ش�أ الإمام (عليه ال�سالم) يقول:

نا�س َنوا ُلنا خ�ضـل
َن ُ
حن �أُ ٌ
تجَ و ُد قبل ال�س�ؤال �أنف�سـنا
البحر َف َ
�ضل نائلنا
لو علم
ُ

يرتع فيه الرجـاء والأمــل
خوف ًا على ماء وجه َمن َي َ�س ُل
في�ض ِـه َخ َج ُل
لغا�ص ِمن بعد ِ
َ

للجنة درجات
عن الإمام �أبي جعفر (عليه ال�سالم) قال :قال �أبي يوم ًا وعنده �أ�صحابهَ :م ْن منكم تطيب
نف�سه �أن ي�أخذ جمرة يف كفه فيم�سكها حتى تطف�أ؟ قال :فكاع النا�س كلهم ونكلوا .فقمت
وقلت :يا �أبه �أت�أمر �أن �أفعل؟ فقال :لي�س �إياك عنيت� ،إمنا �أنت مني ،و�أنا منك ،بل �إياهم
�أردت .قال :وكررها ثالث ًا .ثم قال :ما �أكرث الو�صف و�أقل الفعل! �إن �أهل الفعل قليل� ،إن
�أهل الفعل قليل� .أال و�إنا لنعرف �أهل الفعل والو�صف مع ًا ،وما كان هذا منا تعامي ًا عليكم ،بل
لنب ُلو �أخباركم ونكتب �آثاركم .فقال :واهلل لك�أمنا مادت بهم الأر�ض حياء مما قال ،حتى
�إين لأنظر �إىل الرجل منهم َي ْر َف ُّ
�ض عرق ًا ،ما يرفع عينيه من الأر�ض .فلما ر�أى ذلك منهم
قال :رحمكم اهلل ،فما �أردت �إال خري ًا� .إن اجلنة درجات فدرجة �أهل الفعل ال يدركها �أحد
من �أهل القول ،ودرجة �أهل القول ال يدركها غريهم .قال :فواهلل لك�أمنا ُن�شطوا من عقال.
جمع احلطب من ال�صحراء
كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�أ�صحابه يف �إحدى �سفراتهم � ،إذ نزلوا ب�أر�ض جدباء
ال نبت فيها وال ماء ،وكانوا قد احتاجوا �إىل احلطب فقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
لأ�صحابه :اجمعوا حطبا ،فقالوا :يا ر�سول اهلل نحن ب�أر�ض جرداء ال حطب فيها.
فقال �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :فلي�أت كل فرد مبا يقدر عليه ف�شرع ال�صحابة يجمعون
ما ي�شاهدونه من �أ�شواك ونباتات ياب�سة �صغرية ،ثم جاءوا به �إىل الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم فتجمع من احلطب مقدارا كبري فقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
هكذا جتتمع الذنوب ال�صغرية مثلما اجتمع احلطب ثم �أردف قائال� :إياكم واملحقرات من
الذنوب فان لكل �شيء طالبا �أال وان طالبها يكتب ما قدموا و�آثارهم وكل �شيء �أح�صيناه
يف �إمام مبني
يف الت�سليم اىل اهلل
قال الإمام احل�سن ( عليه ال�سالم ) َ (:من ال ُي�ؤ ِمن باهلل وق�ضائه وقدره فقد َك َفر ،ومن
حمل ذنبه على ربه فقد فجر َّ � .إن اهلل ال ُيطاع ا�ستكراه ًا ،وال يعطي لغ َلبة  ،لأنه املليك
ملا م َّلكهم  ،والقادر على ما �أقدرهم .ف�إن عملوا بالطاعة مل َي ُح ْل بينهم وبني ما فعلوا ،ف�إذا
مل يفعلوا فلي�س هو الذي يجربهم على ذلك .فلو �أجرب اهلل اخللق على الطاعة لأ�سقط
عنهم الثواب ،ولو �أجربهم على املعا�صي لأ�سقط عنهم العقاب ،ولو �أنه �أهملهم لكان عجز ًا
.ولكن له فيهم امل�شيئة التي غ َّيبها عنهم ،ف�إن عملوا بالطاعات كانت له املِ َنّة
يف القدرة
ْ
عليهم ،و�إن عملوا باملع�صية كانت له ُ
احل َّجة عليهم ) .
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فوائد (المشمش)

فروق لغوية
تضافرت اجلهود  ..أم  ..تظافرت اجلهود.
ورد يف لسان العرب أن ظفر تعني فاز أو من النرص
والتجمع .
والغلبة ،أما ضفر فهي من التعاون
ّ
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التعرف عىل
بام أننا يف فصل الصيف ،لذا نود
ّ
فوائد فاكهة (املشمش) الصيفية ،ومنها:
* يقوي من البرص ،وحيافظ عىل سالمته.
* يقوي ال��دم ،حيث ينصح األشخاص الذين
يعانون من مرض فقر الدم بتناوله.
* يزيد من نشاط جهاز املناعة ومقاومة األمراض.
* ينشط عمل األعضاء الداخلية يف اجلسم مثل
الكىل والكبد والطحال.
* ينشط اجلسم ،ويقلل من ح��االت اإلره��اق
واالكتئاب.
* يزيد من قوة الشعر وكثافته ،ويكسبه نعومة
وملعان ًا.
حب الشباب واملشاكل اجللد ّية.
* يق ّلل من ظهور ّ
يزود اجلسم
* يزيد من قوة القلب ،فاملشمش ّ
بالفيتامينات والبوتاسيوم واأللياف التي حتافظ
عىل سالمة القلب ،وهو يعالج ارتفاع ضغط
الدم ،وحيافظ عىل مستوى الكولسرتول يف الدم،
الدماغية.
ويمنع اجللطات والسكتات
ّ

قصار الكلمات
ُ

الرجل نفسه.
* أفضل املعرفة ...معرفة ّ
* أفضل العلم ...وقوف املرء عند علمه.
الرجل ماء وجهه.
* أفضل املروءة ...استبقاء ّ
* أمجل ما يف الطفل الرباءة.
* أمجل ما يف الليل اهلدوء.
الصمت.
* أقوى لغات العاملّ ...
* أقىص النار ...هي الشوق.
* أعظم كنز ...الفضيلة.
* من أضمر شيئ ًا اّإل ظهر يف فلتات لسانه وصفحات
وجهه.
* احلقّ حيتاج لرجلني؛ رجل ينطق به ورجل يفهمه.
خفت ال تقل وإذا قلت ال ختف.
* إذا
َ

صورة نادرة آلية اهلل العظمى السید
علي المرعشي النجفي وهو يتوسط مجموعة
من العلماء والمؤمنين .

المخيالت ..الدمج بين الصور

َ
َ
الحبل وهرب!
قطع
قال أحد الفضالء احلارضين يف درس الشيخ األنصاري :لقد
رأيتك يف منامي ولكني أخجل أن أنقل لك املنام.
فطلب منه الشيخ أن يتكلم.
فقال :رأيت الشيطان أمس يف منامي ،ومعه حبال رفيعة وبينها
حبل ثخني.
فسألته :ملن هذا احلبل الثخني؟
فقال :هذا ألستاذك الشيخ األنصاري ،فهو حيتاج جلهد كبري حتى
أستطيع أن أشده به ،وقد تعبت كثري ًا باألمس حتى أوقعته يف
مصيديت ،وأخذته إىل السوق ولكنه قطع احلبل وهرب.
فسأل التلميذ الشيخ :ال أعلم هل هذا حقيقة أم أنه أضغاث
أحالم؟
فتبسم الشيخ وقال :لقد صدق امللعون ،فالبارحة أتى إىل بيتنا
بعض الضيوف من النساء ،فخرجت ألحرض بعض الفاكهة ومل
يكن معي ثمنها ،إال نقود ثمن صالة وصوم باألجرة فأخذته
بعنوان قرض وعندما يصري معي نقود أعيدها.
وما إن وصلت إىل الدكان حتى انتبهت لنفيس وقلت :يا مرتىض!!
من أين تعلم أنك ستبقى حي ًا حتى تودي الدين؟ فرجعت وأعدت
النقود إىل مكاهنا ،فهذا هو قطع احلبل الثخني.
والالفت لالنتباه يف آخر املنام أن ذلك الرجل سأل الشيطان :أي
من هذه احلبال هو حبيل؟
فنظر إليه الشيطان وقال :إنك ال حتتاج إىل حبل!.
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عن

النبيّ (صلى اهلل ليه

وآله) يف ذكر فضل شهر
رمضان( :من أكثر فيهِ
من الصالة عليّ ث ّقل
اهلل ميزانه يوم تخفّ
املوازين).
وعنه (صلى اهلل عليه وآله):
ُ
(فضل عليّ بن أبي طالب
كفضل
على هذه األمة
ِ
شهر رمضان على سائر
الشهور).

