قراء عراقي���ون ومصريون
يش���اركون ف���ي الختم���ة
المرتلة للقرآن الكريم

كلمة التحرير

الحضاري
الوعي
ُّ
ُ

احلضار ُة ثقافة ومن ثم عمران  ،والثقافة هي فيها االخالق بني الواجبة واملستحبة  ،وكلها جيب ان تتامشى وثقافة
العرص ضمن اطار الثوابت االسالمية ودون املساس بعقائدنا  ،احلضارة املطلوبة تتمثل يف كل جوانب احلياة واول
خطوة للحضارة تنقية النفس واحرتام دعاة االصالح يف العراق ومما الشك فيه عىل رأس اهلرم هي املرجعية
العليا يف النجف االرشف  ،نعم التطور العمراين والعلمي هو وجه من اوجه احلضارة ويكون اساسها احلضارة
الثقافية املستمدة من تراث اهل البيت عليهم السالم  ،وعليه فاخلطوات املهمة للوعي احلضاري ان نعي ّان
التخلف واملظاهر السلبية تؤدي اىل نظرة سلبية من قبل الغرب لإلسالم وهنا تأيت امهية حديث (كونوا زينا
حمبي اهل البيت عليهم السالم فعلينا االلتزام برتاثهم
لنا وال تكونوا شينا علينا ) ،فاذا نحن صحيح من ّ
وفق معيار حضاري سليم جيعل االخرين ينظرون اىل عقائدنا نظرة احرتام وتقدير وثناء .
املحبة والتكافل والنظافة والنهوض العلمي والتعايش السلمي والرتاحم كلها لبنات حضارية اساسية
للنهوض وداللة واضحة عىل الوعي احلضاري.

سورة الفرقان
ون إِ ْن ُهم إِ اَّل َك أْ َ
ون َأ ْو َي ْع ِق ُل َ
��م ُع َ
الن َْعا ِم َب ْل
َأ ْم حَ ْت َس ُ
��ب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْس َ
ْ
ف َمدَّ ِّ
ُه ْم َأ َض ُّل َس��بِ اًيل {الفرقانَ }44/أ مَ ْل َت َر إِ ىَل َر ِّب َك َك ْي َ
الظ َّل َو َل ْو
ل َع َل ُه َس ِ
َش��اء جَ َ
��اكنًا ُث َّم َج َع ْلنَا َّ
س َع َل ْي ِه َدلِ اًيل {الفرقان}45/
��م َ
الش ْ
ُث َّم َق َب ْضنَا ُه إِ َل ْينَا َق ْب ًضا َي ِس ً�يرا {الفرقانَ }46/و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم
ورا {الفرقانَ }47/و ُه َو
اسا َوال َّن ْو َم ُس َبا ًتا َو َج َع َل ال َّن َه َ
ار ُن ُش ً
ال َّل ْي َل لِ َب ً
ي َي��دَ ْي َر مْ َ َ
ا َّل ِ
��ذي َأ ْر َس َ
اح ُب رًْ
شا َب نْ َ
الس� اََم�ء َماء
الر َي َ
��ل ِّ
حتِ ِه َوأنزَ ْلنَا ِم َن َّ
ورا {الفرقان }48/لِن ُْحيِ َي بِ ِه َب ْلدَ ًة َّم ْي ًتا َو ُن ْس ِق َي ُه ممَِّا َخ َل ْقنَا َأن َْعا ًما
َط ُه ً
��م لِ َي َّذ َّك ُروا َف َأ َبى
��اس َكثِريً ا {الفرق��انَ }49/و َل َقدْ رََّ
َو َأ َن يَِّ
ص ْفنَا ُه َب ْين َُه ْ
َأ ْك َث ُر ال َّن ِ
ورا {الفرقانَ }50/و َل ْو ِش ْ��ئنَا َل َب َع ْثنَا يِف ُك ِّل َق ْر َي ٍة
اس إِ اَّل ُك ُف ً
ين َو َج ِ
َن ِذ ًيرا {الفرقانَ }51/ف اَل ُت ِط ِع ا ْل َك ِ
اهدْ ُهم بِ ِه ِج َها ًدا َكبِريً ا
اف ِر َ
ات َو َه َذا
{الفرقانَ }52/و ُه َو ا َّل ِذي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
ورا {الفرقان}53/
ِم ْل ٌ
��ح ُأ َج ٌ
��را حَّم ُْج ً
اج َو َج َع َل َب ْين َُهماَ َب ْر َز ًخا َو ِح ْج ً
��را َو َك َ
��و ا َّل ِذي َخ َل��قَ ِم َن مْالَاء َب رًَ
ان َر ُّب َك
َو ُه َ
شا َف َج َع َل ُه َن َس�� ًبا َو ِص ْه ً
ون هَّ
ون ِم��ن ُد ِ
ي��را {الفرق��انَ }54/و َي ْع ُبدُ َ
اللِ َم��ا اَل َين َف ُع ُه ْم َو اَل
َق ِد ً
ان ا ْل َك ِ
ض ُه ْم َو َك َ
َي رُ ُّ
اف ُر َع ىَل َر ِّب ِه َظ ِهريً ا {الفرقان}55/

تفسيرالسورة
(  ) 44أحتس��ب ان أكثره��م يعقل��ون فتج��دي هلم اآلي��ات واحلجج فتهتم
بش��أهنم وتطمع يف ايامهنم ان هم اال كاالنعام يف عدم انتفاعهم بقرع اآليات
آذاهن��م وعدم تدبرهم فيام ش��اهدوا م��ن الدالئل واملعج��زات بل هم أضل
س��بيال م��ن االنعام ألهنا تنقاد م��ن يتعهدها ومتيز من حيس��ن إليها ممن ييسء
إليه��ا وتطل��ب ما ينفعها وجتتنب ما يرضه��ا (  ) 45أمل تنظر إىل صنعه كيف
مد الظل ولو ش��اء جلعله ثابتا بأن جيعل الش��مس مقيمة عىل وضع واحد ثم
جعلنا الشمس عليه دليال فإنه ال يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها عىل
بعض االجرام فلوالها ملا عرف الظل وال يتفاوت اال بس��بب حركتها ( 46
) ثم أزلناه بايقاع الش��عاع موقعه ملا عرب عن احداثه باملد بمعنى التيس�ير عرب
عن ازالته بالقبض إىل نفسه الذي هو يف معنى الكف قبضا يسريا قليال قليال
حس��بام ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما ال حيىص
من منافع اخللق (  ) 47شبه ظالم الليل باللباس يف سرته والنوم سباتا راحة
لألبدان بقطع املشاغل وجعل النهار نشورا اي انتشارا ينترش فيه الناس
(  ) 48وهو الذي ارس��ل الرياح نارشات للسحاب أو مبرشات باقدام املطر
وأنزلنا من الس�ماء ماء طهورا أو بليغا يف الطهارة (  ) 49لنحيي به بلدة ميتا
بالنبات ونس��قيه مما خلقن��ا انعاما وأنايس كثريا (  ) 50ولق��د رصفناه بينهم
قي��ل رصفنا هذا الق��ول بني الناس يف القرآن وس��اير الكت��ب أو املطر بينهم
يف البل��دان املختلفة يف األوقات املتغاي��رة والصفات املتفاوتة من وابل وطل
وغريمها
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كريم العترة المحمدية
في
ِ
رحاب ِ
مرت علينا يف هذا الشهر املبارك يوم
ّ
امس ذكرى والدة االمام السبط املجتبى
(عليه السالم) فأفاضت اىل فيوضات
وبركات هذا الشهر املبارك فيوضات
روحانية وبركات ايامنية تضاعفت هبا
بركات هذا الشهر املبارك..
ولعل من املناسب ان نأخذ دروس � ًا
ِ
وع�بر ًا من حياة االم��ام احلسن (عليه
السالم) تتناسب مع اخلصال والصفات
التي ينبغي ان يتحىل هبا الصائم..
الصفة االوىل (كريم اهل البيت) ..
ما هي النقاط الرئيسية يف صفة الكرم؟
امل��أم��ول ك��ل ان��س��ان مؤمن ان يكون
سخي ًا وكريامً وجواد ًا ،كثري من الناس
لدهيم كرم وجود لكن ال ُيعرفون وال
ُيشتهرون هبذه الصفة املمدوحة ،هناك
مقومات اساسية كانت لالمام (عليه
السالم) هي التي جعلت منه القمة يف
هذه الصفة املمدوحة نذكر بعض هذه
املقومات..
البد ان يتقارن مع صفة الكرم واجلود
والسخاء احلفاظ عىل كرامة االنسان
الفقري واالنسان املحتاج ،فتارة احلاجة
مادية وت��ارة حاجة معنوية ،االنسان
الكريم الذي لديه هذه الصفة ويعطي
اذا صان كرامة االنسان الذي ُيعطي
اليه واذا حافظ ع�لى م��اء وجهه ومل
ُي��رق ماء وجهه واذا تواضع مع هذا

االنسان الذي جيود عليه حينئذ يمكن
ان نقول ان هذه الصفة جتسدت يف هذا
الشخص.
الحظوا اخ��واين حينام جاء سائل اىل
االم��ام (عليه السالم) يسئل وهناك
جمموعة من الناس ،هذا كان يتكلم
ويعرض حاجته بكالم مسموع وامام
االخرين وامام احلارضين من الناس،
هذا السؤال هبذه الطريقة ربام ُيراق به
ماء وجه الفقري وربام هذا االنسان الذي
سيعطي يشعر باالفضلية وهذا الذي
ُاعطى اليه يشعر بالدونية..
االم��ام (عليه السالم) مل يرتيض هلذا
الفقري ان ُيراق ماء وجهه واراد ان حُتفظ
له كرامته ويحُ فظ له ماء وجهه ويف نفس
الوقت اراد ان ال يشعر هب��ذه املرتبة
االدنى من الشخص الذي يعطيه ..ماذا
قال له االمام (عليه السالم) ؟ اوقفه
عن الكالم وقال له اكتب حاجتك يف
رقعة ونحن نقضيها ان شاء اهلل تعاىل.
حينام يكتب االنسان حاجته ال يعرضها
بالكالم ام��ام االخ��ري��ن ويشعر ربام
بالذل ويشعر ربام بإراقة ماء الوجه امام
االخرين ..واالمام (عليه السالم) اراد
ان يعلمنا درس ًا حينام ُنعطي علينا ان
نحفظ كرامة هذا االنسان الذي نعطيه
ون��ج��ود عليه ،وحينام نقيض حاجة
إلنسان علينا ان نصون كرامة هذا

االنسان وحينام يكون لنا موقف مع
انسان آخر علينا ان ال ُنشعره باألفضلية
وإراقة ماء وجهه..
االمام احلسن (عليه السالم) من فعله
ه��ذا أراد ان يعلمنا درس�� ًا يف الكرم
واجلود ألن هذا االنسان الذي ُتشبع
حاجته املادية ولكن يف نفس الوقت
هو يفقد ماء وجهه لذلك االمام (عليه
السالم) يبني يف حديث آخر وموضع
آخ��ر ان ال��ك��رم واجل���ود متى م��ا كان
بمبادئة ومبادرة من االنسان وتارة قد
انسان يأيت ويسأل ..يقول هذا الذي
يأيت ويسأل وانت تعطيه يسميه مبادلة،
كيف تكون مبادلة ؟! يقول هو كأنه
باعك ماء وجهه وان��ت اعطيته املال
فأصبح هذه املبادلة بني الطرفني.
لذلك ف��إن االم��ام (عليه السالم) يف
حديث آخر يبني ان صفة الكرم واجلود
متى ما كانت باملبادرة واالبتداء من
االنسان وحينام يرى انسان ًا آخر هو
يف حاجة وخاصة من يتعفف ويبادره
بالعطية حينئذ يكون هذا قد اتصف
حقيقة بصفة الكرم واجلود اما اذا كان
عن سؤال ويأيت اجلواب باإلعطاء فهذا
يسميه االمام (عليه السالم) باملبادلة.
هناك حادثة ُت��روى عن االم��ام (عليه
مر ذات يوم بمجموعة
السالم) انه ّ
من الفقراء مصابون ببعض االمراض

فدعوه اىل مؤاكلتهم فنزل من عىل دابته
وجلس معهم وقام بتقديم الطعام هلم..
ثم دعاهم اىل بيته..
الحظوا االمام (عليه السالم) هو قائد
وامام اال ّمة وهو سبط رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) وهو افضل اخللق
يف زم��ان��ه ن��زل م��ن ع�لى داب��ت��ه وجلس
معهم وواكلهم وهو كان يقوم بتقديم
الطعام هلم ال يتكرب وال يستعيل عليهم
ومل يكتف بذلك بل هو دعاهم اىل بيته
ودعاهم اىل طعام وجلس معهم ايض ًا..
الحظوا اخ��واين من االم��ور التي تريب
االنسان عىل صفة الكرم والتواضع يف
نفس الوقت ان هذا االنسان املتمكن
يدعوا الفقراء اىل بيته وقد يكون بيت
غني او انسان صاحب مقام او وجاهة
اجتامعية او سلطة ويدعو الفقراء اىل
بيته وجيلس معهم ويواكلهم ويعطيهم
الطعام بيده ..حينئذ اذا وصلنا اىل هذه
املرتبة من ترويض النفس والكرم هبذه
الصفة حينئذ نكون قد اقتدينا باالمام
احلسن (عليه السالم) من خالل هذه
احلادثة..
م��ن االم���ور املهمة ان يشعر الفقري
ان االخ���ري���ن يتحسسون معاناته
ويتحسسون آالم��ه واخ��واين كثري ًا ما
يطرق اسامعكم الكريمة ان من مجلة
اهداف وحكم الصوم ان اهلل تعاىل اراد
ان ُيذيق الغني والغني هو املتمكن الذي
ال حيتاج اىل االخرين ولديه مؤونته من
املأكل وغري ذلك هذا االنسان اراد اهلل
تعاىل ان يذيقه مس اجلوع ملاذا؟! حتى
يتحسس معاناة الفقري ..اذا حتسس
معاناة الفقري اراد اهلل تعاىل ان تنبعث
الرمحة من قلبه واذا انبعثت الرمحة من
قلبه اراد منه ان يتحرك ملساعدة واطعام
الفقري..
الصفة االخرى والتي نحتاج اليها كثري ًا

يف حياتنا االجتامعية وهي صفة احللم
وكظم الغيظ بتعبري اخر السيطرة عىل
االنفعاالت العصبية والعاطفية لدى
االنسان..
اشتهر عن االمام احلسن (عليه السالم)
عنه (حليم أهل البيت) ،احيان ًا الظروف
املحيطة تساعد وتقتيض ظهور بعض
الصفات بشكل اوضح وأجىل ..االمام
(عليه السالم) واجه اج��وا ًء اجتامعية
متشنجة ومستفزة وحتمل يف طبيعتها
اس��ب��اب االس��ت��ف��زاز للمشاعر وتثري
الغضب مع ذل��ك ك��ان االم��ام (عليه
السالم) يواجهها باحللم وكانت عىل
مستويني :
خارجي  :من االع��داء الذين
-1
كانوا يمتلكون امكانيات سلطة وحكم
حيث ارادوا تشويه سمعة االم��ام
باثارة الدعايات واالخبار الكاذبة عن
االم��ام (عليه السالم) من اجل عزله
شعبي ًا من جمتمعه ومن اجل اجياد تيار
شعبي ساخط عىل االمام وكانوا احيان ًا
يستفزونه بكلامت جارحة جد ًا بحقه
وحق ابيه وكان جييب مدافع ًا عن احلق
وباحلجة والربهان وتارة يواجه بعض
عامة الناس من االعداء تستفزه بكالم
جارح ولكن يواجههم باحللم وقضاء
احلاجة وتوضيح احلقيقة..
داخ�لي  :وت��ارة عىل مستوى
-2
االتباع والقريبني واملامثلني يف العقيدة
والتوجه:
ق��رار االم��ام (عليه السالم) بالصلح
واج��ه ع��دم ارت��ي��اح وع��دم رىض من
بعض القريبني من االمام (عليه السالم)
فكانوا يوجهون له كالم ًا قاسي ًا ومع
ذلك كان هادئ االعصاب مل تستفزه ومل
تثر غضبه هذه الكلامت اجلارحة بل كان
جياوب بعبارات تبني اقتضاء املصلحة
العامة للصلح..

املطلوب ه��و حتويل ه��ذه الصفة اىل
مم��ارس��ة وصفة اجتامعية عامة فتارة
تستفز ممن خيالفك الرأي واملعتقد هل
تستجيب الستفزازاته وتثار اعصابك
وتواجهه بالسب والشتم والتجريح
ام باجلواب اهل��ادئ املستند اىل الدليل
واحلجة دفاع ًا عن احلق..
وتارة تواجه حالة انفعالية لدى العامة..
كيف تواجهها ؟ او ظ��روف معاشية
صعبة او اجتامعية قاسية او خالفات
سياسية او اجتامعية او عشائرية كيف
تواجهها ؟
ينبغي وخصوص ًا ونحن يف هذا الشهر
الكريم ينبغي عىل الصائم ان يواجه
االمور بالسيطرة عىل انفعاالته وكالمه
وترصفاته وسلوكه وردود فعله جتاه
االخرين هذا الصائم احلقيقي ..فالصوم
ليس هو اجلوع والعطش فقط وانام هناك
غاية اسمى واعمق أال وهي التقوى..
الصوم يربينا للوصول اىل التقوى واحد
االمور املهمة للوصول اىل التقوى هو
االنسان عىل انفعاله وترصفاته وافعاله
وردود افعاله وان يكون كاظامً لغيظه
ومسيطر عىل انفعاالته وكالمه وردود
فعله فال يقع يف أمر حمرم..
لذلك دائ�ماً من الصفات املهمة التي
ينبغي ان نتذكرها يف والدة االم��ام
احلسن (عليه السالم) هو كيفية السيطرة
عىل االنفعاالت وردود االفعال بالنسبة
لنا سواء أكان ردود االفعال باالقوال
او االف��ع��ال او االم��ور االخ��رى التي
تتعلق بفرد او كيان او جمتمع ..هذه من
الصفات التي ينبغي ان نحيينها ونحوهلا
اىل ظ��اه��رة وس��ل��وك اجتامعي للفرد
واملجتمع بصورة عامة..
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تناول ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
اجلمعة يف كربال َء
املقدسة يف ُخطبته الثانية من صالة ُ
اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف يف / 16شهر
رمضان1439/هـ املوافق 2018/6/1م تناول سامحته من مقومات التشّ يع قائالً :
اهيا االخوة واالخ��وات ال زلنا يف
مقومات التشيع الصحيح
بيان
ّ
واالن��ت�ماء ال��ص��ادق أله��ل البيت
عليهم السالم ،وذكرنا بعض ًا من
تلك الصفات ..هناك جمموعة من
متشيع
الصفات إن توفرت قلنا هذا ّ
ٍ
وموال وال ًء صادق ًا
تشيع ًا صحيح ًا
ّ
ألهل البيت عليهم السالم ..ومن
مجلة تلك االمور هو احلذر الشديد
من مهلكات رذائل االخالق.
ه��ن��اك رذائ����ل اخ��ل�اق ،ولكن
ختتلف فيام بينها يف مراتب شدهتا
وخطورهتا ،بعضها ُمهلك للفرد
واالمم والشعوب ،لذلك حذرت
منه اآلي��ات القرآنية واالحاديث
الرشيفة ..حتذير ًا شديد ًا.
ونتمعن ونتأمل يف
حينام ن��درس
ّ
حركة االنبياء االصالحية ،ويف
كيفية تعامل االف��راد والشعوب
واالم��م معها؛ نجد ان بعض ًا من
الرذائل والصفات النفسانية هي
التي ادت اىل ذلك التعامل الذي
ك���ان ي��ص��د ع��ن احل���ق م��ع دع��وة
االن��ب��ي��اء ،وأدت تلك الصفات
بالنتيجة اىل ه�لاك تلك األم��م
وانزال العقوبات االهلية الشديدة.
هنالك بعض الرذائل من الصفات
ع�لى درج��ة عالية م��ن اخل��ط��ورة،

فالبد ان حيذر منها االنسان حذر ًا
ش��دي��د ًا ،وه��ي األس��س واجل��ذور
لبقية الرذائل والتي أدت اىل هالك
بعض االم���م ،وان����زال العقاب
االهلي ..لذلك البد ان نتأمل هبذه
اآلي��ات القرآنية يف قصص االمم
السابقة وكيف تعاملت مع دعوة
احل��ق وتعاملت م��ع املصلحني
ونأخذ منها ال���دروس وال� ِ�ع�بر..
لئال نقع نحن فيها ،وم��ن هذه
والعجب
الصفات التكرب واحلسد ُ
واالرساف والتبذير ،والرتف املايل
ونحوها..
هناك البعض ممن له مكانة كبرية
يف املجتمع لسلطة أو وجاهة او
اسباب اخ��رى كانت لدهيم هذه
الرذائل ،والتي تعاملوا هبا مع أئمة
االصالح من االنبياء وغريهم ،من
نتائجها اهنا ُتعمي البصرية و ُتعمي
القلب وتصم االذان واالس�ماع
عن قبول احلق واالذعان اىل احلق،
وت��ؤدي اىل ان هذا االنسان يصدُّ
نفسه ويصد اآلخرين ايض ًا عن
اتباع احلق.
وان ه��ذه ال��ص��ف��ات م��ن التكرب
والعجب وغري ذلك قد
واحلسد ُ
تؤدي باإلنسان احيان ًا ان يكيد ،وان
يمكر ويتآمر عىل أئمة االصالح..

وجتد الكثري ممن تعاملوا مع االنبياء
واالئمة هبذا التعامل بسبب وجود
التكرب والتعايل واحلسد والغرور
يف نفوسهم ا ّدى اىل ه��ذا النوع
م��ن ال��ت��ع��ام��ل ..ا ّدى هب��م اىل ان
يمكروا باألنبياء واالئمة ويقتلوهم
ويسجنوهم ّ
وينكلوا هبم..
تبيَ :
(أ ْم يحَ ُْسدُ َ
ون
واآلية القرآنية نّ
اه ْم هَّ ُ
الل ِم ْن َف ْض ِلهِ
اس َع ىَل َما آ َت ُ
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َاب
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َوالحْ ِ ْك َم َة َوآ َت ْين ُ
(َ )54ف ِم ْن ُه ْم َم ْن آ َم َن بِ ِه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن
َصدَّ َع ْن ُه َو َك َفى بِ َج َه َّن َم َس ِعري ًا ()55
– سورة النساء. -
احلسد هو ال��ذي دف��ع هب��ؤالء ان
يتعاملوا مع االنبياء ومع االئمة..
ق���ادة االص�ل�اح هب��ذا التعامل..
يسقطون شخصيتهم يف املجتمع،
وين ّفرون املجتمع منهم ،وينرشون
كثريا من االمور فيها بهُ ت ،وفيها
ك��ذب ،وفيها اف�ت�راء ع�لى ه��ؤالء
القادة ..واذا مل ينفع يتبعون خمتلف
االساليب ..أول ما يبتدأون تسقيط
شخصية هذا ا ُملصلح ..اذا مل ينفع
يلجؤون اىل االساليب االخرى من
السجن والترشيد والتجويع ،وغري
ذلك من هذه االساليب التي تصد
عن اتباع احلق..

وايض ًا من االمور االخرى (التكرب)
التي جتعل االنسان احيان ًا يتعاىل
ويتعجرف ويتكرب عن قبول احلق،
وعدم التعامل مع الرجل احلق..
اخ��واين :هذه الصفات ليست من
الصفات التي دأب األئمة عىل تربية
يروضوا
اتباعهم ..بل عملوا عىل ان ّ
اتباعهم عىل تنقية نفوسهم وقلوهبم
من هذه الرذائل..
صفات اعداء اهل البيت هي احلسد
والعجب ،وغري
والتكرب والغرور ُ
ذلك من هذه الرذائل ،وهي تتناىف
بصورة كبرية مع ال��ذي يحُ ب اهل
البيت وأئمة االصالح..
اخواين :فلنعرض انفسنا عىل هذه
الصفات ..وأحيان ًا هذه الصفات
تكون بني شخص وآخر ،فقد جتد
شخصا جيد انسانا آخر افضل منه
علامً وأكثر كفاءة منه ،مقامه يف
املجتمع أرف��ع ،له حمبة يف قلوب
الناس...هذا االنسان ال يتحمل
ان يرى أخاه يف مثل هذه الصفات؛
فيحسده ويصل به احلسد ان يكيد
هلذا االنسان ،وان يس ّقط شخصيته
االجتامعية ،وان يفعل له شيئ ًا آخر
وربام يؤدي اىل القتل.
اخواين :اخوة اثنان من أب وأم مها
قابيل وهابيل ..اخوة وأوالد نبي
احدهم قتل اآلخر  ..أخ قتل اخاه!!
كيف نتصور ان االخ يقتل اخاه من
ابيه وأمه ملاذا؟!
احلسد ألن��ه أفضل منه ،وألن اهلل
تقبل ق��رب��ان��ه ،ومل���اذا تقبل
تعاىل ّ

قربانه؟! ألنه كان عىل جانب كبري
من التقوى..
هكذا ربام الواحد م ّنا ..ت��ارة بني
شخص ع��ادي وشخص ع��ادي،
وت���ارة ب�ين شخص صاحب علم
وش��خ��ص اخ��ر ص��اح��ب علم ..
ت���ارة ب�ين ك��ي��ان اج��ت�ماع��ي وكيان
اجتامعي آخر ..تارة بني كيان ديني
وكيان ديني آخ��ر ،ت��ارة بني كيان
سيايس وكيان سيايس آخر ،وتارة
بني عشرية وعشرية اخ��رى ..عىل
مستويات متعددة..
وأشدّ ها خطر ًا ما يكون عند اهل
العلم والرئاسة ..وحتى هذه االمور
م��وج��ودة عند االن��س��ان ال��ع��ادي،
لذلك ينبغي ان يلتفت الواحد م ّنا
يروض نفسه عىل تنقية قلبه..
اىل ان ّ
ان نبدأ أوال من قلوبنا ومن اعامق
نطهرها م��ن احلسد ومن
أنفسنا ّ
التكرب ومن احلقد ..احيان ًا االنسان
يصيل ويصوم وحيج ولديه التزام
كثري ،ولكن حيسد أخ��اه اآلخ��ر،
وتارة االنسان صاحب مقام ومنزلة
اجتامعية حيسد انسان ًا آخر ألنه اعىل
منه..
االنسان املؤمن الصائم ليس فقط
الصائم احلقيقي ان يصيل ويصوم
ويقرأ االدعية الكثرية ..نعم هذه
امور وصفات مطلوبة جد ًا ،ولكن
الحظوا اخواين النبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) حينام ابتدأ يف ُخطبته
وبي فضيلة هذا الشهر ماذا قال يف
نّ
بنيات
البداية( :فاسألوا اهلل ربكم ّ

ص��ادق��ة وق��ل��وب
ط����اه����رة) ،ه��ذا
امل��ف��ت��اح للتوفيق
احلقيقي للصائم هو القلب الطاهر
ّ
والغل والتكرب واحلقد
من احلسد
لآلخرين..
لذلك لنلتفت اخ��واين ،ما الفائدة
واملغزى ان القرآن يذكر لنا قصة
هابيل وقابيل وقد مىض عليها آالف
السنني؟ كي نتعلم هذه القصة تقول
انتبهوا والتفتوا ه��ؤالء اوالد نبي
احلسد دفع احدهم ألن يقتل اخاه..
انتم ايض ًا التفتوا اىل ما يف داخل
قلوبكم ،وافحصوا ج��ي��د ًا ،ربام
جت���دون شيئ ًا م��ن ه��ذه الصفات
والسلوكيات ..نابعة من احلسد
الذي ينام يف اعامق القلب واالنسان
املؤمن ال يلتفت اليه..
ل��ذل��ك علينا ان ن����ربيّ انفسنا
سمي جهاد
ونستطيع اخواين ،ملاذا
ّ
النفس باجلهاد االك�بر؟ واجلهاد
بالسالح باجلهاد االص��غ��ر؟ ألن
آثار عدم تنقية النفس والقلب من
هذه الصفات الذميمة اخطر من
الصفات االخ���رى وم��ن االم��ور
االخ��رى ..ومن هنا يلزم لإلنسان
املؤمن ان ال يتخ ّلق بأخالق اعداء
أئمة اإلصالح ،فان هذه الصفات
والعجب هي من
من احلسد والتكرب ُ
صفاهتم..
من املقومات االخرى هو (الوعي
احلضاري وجت ّنب االخالل بالنظام
العام للمجتمع)
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ما معنى االنظمة العامة؟
واملقصود بالنظام العام هي تلك القوانني
والتعليامت املرشّ عة للحفاظ عىل املصالح
العامة للمجتمع ،وحفظ حقوق افراده..
بحيث ال حيصل التعدي عليها ،لتسيري
شؤون احلياة املختلفة بصورة منتظمة
بحيث ال تسودها الفوىض ،ويف نفس
الوقت دفع املضار واملفاسد عنهم يف
جوانب احلياة املختلفة سواء االقتصادية
او املعيشية او االجتامعية وغريها..
ومسألة حفظ النظام من االمور العقلية
التي يدركها االنسان بفطرته ألنه يرى
فيها حفظ مصاحله ومصالح االخرين،
والتي يتوقف عليها انتظام مسار احلياة
بصورة عامة ،وحيتاج اليها يف معاشه
وحياته ..كام ان سرية العقالء متفقة عىل
ان حفظ النظام من االم��ور الرضورية
للحياة ،ومناطه حفظ مصالح الناس
حيث ال نجد جمتمع ًا من الناس مهام كان
صغري ًا اال وي��رى رضورة ذل��ك ،وهم
يوجهون اللوم والعتاب ..بل والعقاب
ّ
ويسبب الفوىض والرضر
لكل من خيالفه ّ
واالذى بسبب ذلك..
وقد حث االسالم حث ًا شديد ًا عىل ذلك،
ويكفي ان الكون ال تتسق ام��وره وال
تؤدي االغراض من خلقه؛ لوال جريا ُنه
وموحد ال خيتلف يف زمن
عىل نظام متقن
ّ
من االزمان..
الحظوا اح��د االسباب التي ادت اىل
تقدّ م بعض املجتمعات هي حفاظهم
الشديد وال��ت��زام��ه��م الشديد بتطبيق
االنظمة العامة ،وم��ا ن��راه من سعادة

وهناء ولو دنيوية لدى بعض الشعوب
بعض اسباهبا هو حرصهم الشديد عىل
تطبيق االنظمة العامة ،ونحن نعيش يف
وسطهم ووسائل اطالعهم عىل احوالنا
متيسة وهم حيكمون علينا
وأوضاعنا رّ
كمسلمني ونظرهتم اىل االسالم متوقفة
عىل مدى تطبيقنا هلذه االنظمة العامة،
فحسن السمعة لنا عندهم او شناعة
السمعة ان�ما تتوقف عىل نظرهتم الينا
وتقييمهم لنا يف هذا اجلانب ،ف��إذا ما
رأوا الفوىض يف حياتنا وعدم االحرتام
من قبلنا لألنظمة العامة؟ حكموا علينا
باجلهل والتخلف والفوضوية وكان
ذلك سبب ًا لنفورهم م ّنا وعدم احرتامهم
لنا..
ويف نفس الوقت نجد االئمة عليهم
السالم حثوا شيعتهم بشكل خاص عىل
ان يتجنبوا كل ما يكون سبب ًا للتشنيع
عليهم من خالل هذه الفوضوية..
فالبد من الوعي احلضاري الذي يستلزم
املقومات التي جتعلنا حمرتمني
جمموعة من ّ
ولنا التقدير والنظرة الطيبة لإلسالم من
خ�لال حمافظتنا والتزامنا العميل هبذه
االنظمة..
ورد عن االمام الكاظم (عليه السالم):
حببونا
(كونوا زين ًا وال تكونوا شين ًاّ ،
ّ
جروا الينا كل
اىل الناس وال
تبغضوناّ ،
مودة ،وادفعوا عنا كل قبيح ،وما قيل فينا
من خري فنحن أهله ،وما قيل فينا من رش
فام نحن كذلك واحلمد هلل رب العاملني).
علينا ان نالحظ ما حيفظ لنا وألئمتنا
السمعة الطيبة وعلينا ان نحافظ عىل

االنظمة العامة ،ونذكر بعض االمثلة
ونرجو االلتفات اليها ..
من مصاديق احلفاظ عىل االنظمة العامة
هو احلفاظ عىل تعليامت السالمة املرورية
وتطبيقها ،وحسن استخدام الطرق،
وكف االذى عنها ..عند متابعة احصائية
القتىل واجلرحى بسبب ع��دم االلتزام
باألنظمة املرورية تعادل احصائية املوتى
من امراض مستعصية ومزمنة..
ومنها ايض ًا احلفاظ عىل نظافة البيئة
والنظافة ،م��ن ال�شيء اجلميل عندما
نعكس عن االس�لام نظافة شوارعنا
واسواقنا ومدارسنا ودوائرنا واالماكن
ال��ع��ام��ة ..وم��ا ن��ش��اه��ده يف ال��ش��وارع
واالس���واق ويف اماكن كثرية من عدم
االلتزام بالنظافة يتناىف متام ًا مع اخالقنا
ومبادئنا..
ليس من اخالقنا ان ال نكون نظيفني كام
ان نظافة القلب مطلوبة كذلك نظافة
اجلسد وال��ش��ارع وامل��درس��ة واجلامعة
واملستشفى وال��دائ��رة ه��ذه كلها من
االسس املهمة التي تعكس مدى التزامنا
الصادق بمنهج اهل البيت عليهم السالم
ومنهج االسالم..
وهناك مصاديق كثرية ال يسع املجال
لذكرها..
ن��س��أل اهلل ت��ع��اىل ان ي��وف��ق��ن��ا لذلك
وخصوص ًا ونحن يف هذا الشهر املبارك
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل تعاىل
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

بالنسبة لألمور المستحدثة
كيف يتم االفتاء بها؟
من املعلوم بأن الشيعة اإلمامية تتخذ من
القرآن الكريم والسنة النبوية واملتمثلة
بأهل البيت (عليهم السالم) منهجا هلا يف
إستخراج األحكام واملسائل الرشعية،
ولكن بالنسبة لألمور املستحدثة كيف
يتم االفتاء هبا؟
يف القرآن الكريم والسنة الشاملة ألقوال
املعصومني (عليهم السالم) هناك قواعد
كلية قد استخرجها العلامء وهذه القواعد
تنطبق عىل كثري من املسائل الفرعية ،فاذا
جاءت مسألة فرعية فالفقيه يرجعها اىل
تلك القواعد الكلية ،فان دخلت تلك
املسألة حتت حكم احدى تلك القواعد
افتى الفقيه بذلك .فمثالً اذا اكتشفت
مادة جديدة مسكرة والقرآن والسنة مل
يشريا اىل حرمة تلك املادة لكن الفقيه
عنده قاعدة كلية (بأن كل مسكر حرام)
فيستطيع أن يفتي بحرمة هذه املادة طبق ًا
اىل تلك القاعدة .وكذلك هناك قواعد
عقلية كلية عامة يستطيع أن يستخدمها
ويفتي عىل طبقها .وإذا مل توجد هناك
أي قاعدة عامة يمكن ادخ��ال املسائل
املستحدثة حتتها ،تصل ال��ن��وب��ة اىل
االصول العملية التي هي أيض ًا قواعد
مستنبطة من أقوال املعصومني (عليهم
السالم) ،وهذه االص��ول تدخل حتتها
مجيع املسائل الفرعية التي مل يمكن
ادخاهلا حتت القواعد العامة املستنبطة
من القرآن والسنة أو التي ال يمكن

ادخاهلا حتت القواعد العامة املكتشفة
بحكم العقل.
وه��ذه القواعد املشار اليها بقسميها
(التي حيرز منها الدليل أو التي يؤخذ
منها املوقف العميل) ت��درس يف علم
أص���ول الفقه .فالفقيه يبحث أوالً
عن احلكم الرشعي ال��ذي يستند اىل
دليل استخرج من ال��ق��رآن أو السنة
أو العقل أو االمج��اع ،ويسمى احلكم
املستخرج م��ن تلك القاعدة احلكم
الرشعي الظاهري .أما إذا فقدت تلك
القواعد فان الفقيه يبحث عن الوظيفة
العملية للمكلف عند فقد تلك االدلة
املستخرجة من القرآن والسنة والعقل
واالمج���اع ،ويستطيع الفقيه الوصول
اىل تلك الوظيفة بأعامل تلك القواعد
املسامة باالصول العملية.
وعليه ففي كل مسألة مستحدثة يرجع
الفقيه اىل القواعد التي لديه الستخراج
حكمها الرشعي الظاهري أو الوظيفة
العملية اجتاهها.
علة حتريم اخلنزير ( اجلكم اهلل)
عن حممد بن سنان  ،أن الرضا كتب
حرم
إليه فيام كتب من جواب مسائله ّ ،
مشوه  ،جعله اهلل تعاىل عظة
اخلنزير ألنه ّ
للخلق  ،وعربة وختويفا  ،ودليال عىل
ما مسخ عىل خلقته  ،وألن غذاءه أقذر
األق��ذار . ...وق��د أثبتت االكتشافات
الطبية يف ع�صرن��ا احل��دي��ث  ،ال��ذي

اكتشفت فيه عوامل األمراض  ،وخفايا
اجلراثيم الضارة  :أن اخلنزير يتولد من
حلمه يف جسم اإلنسان الذي يأكله دودة
خطرة  ،توجد بذرهتا يف حلم اخلنزير ،
وتنشب يف أمعاء اإلنسان بصورة غري
قابلة للعالج باألدوية الطاردة لديدان
األمعاء .
وق���د ج���اء يف (م��وس��وع��ة الروس
الفرنسية)  :إن هذه ال��دودة اخلبيثة (
الرتيشني ) تنتقل إىل اإلنسان  ،وت ّتجه
إىل القلب  ،ثم ّ
تتوطن يف العضالت ،
وخاصة يف الصدر واجلنب واحلنجرة
والعني  ،واحلجاب احلاجز  ،وتبقى
أج ّنتها حمتفظة بحيويتها يف اجلسم سنني
عديدة .
وال يمكن الوقوف عند هذا االكتشاف
يف التحليل  ،بل يمكن للعلم الذي
اكتشف يف اخلنزير ه��ذه اآلف���ة  ،أن
يكتشف فيه يف املستقبل آفات أخرى ،
مل تعرف بعد .
ً
حيرم اهلل تعاىل شيئا عىل اإلنسان
إذ ًا  ،مل ّ
 ،إال بعد علمه تعاىل بأنه مرض ومهلك
 ،وما أراد سبحانه لعباده سوى الراحة
ح��رم أك��ل حلم
وال��س��ع��ادة  ،ول��ذل��ك ّ
اخلنزير يف كافة الكتب الساموية  ،هلذه
العلل التي نقلناها  ،ولعلل مل نعلمها
بعد .
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اخبار
ومتابعات

• مجلس الوزراء يعلن عن موافقته على مشروع قانون انضمام العراق
الى اتفاقية بنك االستثمار االسيوي للبنى التحتية...
• المدارس الدينية في العتبة الحسينية المقدسة توفر فرصة ذهبية للدراسة
المفتوحة عبر االنترنت...

مجاهدو لواء العلقمي يكبدون (داعش) خسائر
بشرية في المطيبيجة
أفشل جماهدو لواء العلقمي التابع لفرقة العباس(عليه السالم) القتالية،
تعرض ًا نفذه تنظيم (داعش) اإلرهايب وقت السحور عىل عدد من النقاط
واملثابات يف منطقة املطيبيجة بني حمافظتي صالح الدين ودياىل يف قضاء
سامراء ،مستغال رداءة الطقس وانتشار الغبار .وذكر اعالم فرقة العباس،
ان يقظة وانتباه جماهدي لواء العلقمي ،كان كفيال برد التعرض وتكبيد
القوة املعتدية خسائر يف األرواح واملعدات.
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طبابة الحشد الشعبي ترسل  700جريح لتلقي العالج خارج العراق
أرسلت مديرية الطبابة التابعة هليئة احلشد الشعبي أكثر من  700جريح من
احلشد اىل خارج العراق لتلقي العالج بأرقى املستشفيات يف اهلند ولبنان وإيران.
وذلك عرفانا ملا قدموه من تضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن واملقدسات.
وذكر اعالم املديرية ،ان املديرية تعاقدت مع عدة مستشفيات يف روسيا واهلند
وإسبانيا لتقديم افضل اخلدمات اىل جرحى احلشد الشعبي االبطال الذين
اصيبوا باملعارك ضد ارهاب (داعش) ,مضيفا ان املديرية ساعدت عىل اجراء
عمليات جراحية حرجة خارج العراق ملئات اجلرحى فضال عن استدعاء فريق
طبي اسرتايل متخصص بزراعة االطراف الصناعية وحتفيز االعصاب وإصابات
احلبل الشوكي بطرق مبتكرة.

قوة محترفة من الحشد الشعبي تلقي القبض على فريق (هكر)

ألقت قوات احلشد الشعبي القبض عىل فريق متخصص برسقة مواقع الفيس بوك ،وذلك بعد حماولة اخرتاق مواقع خاصة باحلشد يف
بغداد .وذكرت اعالم احلشد ان عملية إلقاء القبض جاءت عىل اثر أوامر قضائية صدرت بحق متورطني بعد حماولة اهلكر عىل مواقع ،
وتم التعرف عىل هؤالء بواسطة فريق متخصص يف مواقع التواصل يعمل متعاونا مع اعالم احلشد الشعبي وبعد عمليات تتبع من قبل
أمن احلشد اثمرت عن عملية إلقاء القبض وهي من العمليات النوعية والدقيقة اديرت من قبل قوة حمرتفة  .وأكد مصدر ان املتورطني
اعرتفوا بجريمتهم االلكرتونية كام اعرتفوا بتهكريهم مواقع مهمة لعدد من السياسيني وعدد من االعالميني وابتزاز عدد من املواطنني .
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ماليين دوالر خسائر العراق الشهرية بسبب عدم
تنفيذ مصافي لتكرير النفط الخام وتلكؤ استثمارها...

20

الف درجة وظيفية يخصصها مجلس الوزراء
لذوي المهن الطبية..

• وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني يعمالن على اطالق السلف الميسرة للفالحين
والمزارعين المحليين...
• قوات الحشد الشعبي والشرطة االتحادية يشرعان بعملية استباقية من الحدود الفاصلة بين
محافظتي النجف وكربالء.

العتبة ُ
فنيو َ
المقدسة ينقذون
الحسينية ُ
مصحفا يبلغ عمره  200عام

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

•(علي الحبحاب) السفير اللبناني في بغداد :
لبنان تشارك هموم العراق في تشكيل الحكومة المقبلة وكلنا
أمل أن يعم االمن والسالم واالستقرار للشعب العراقي...

11
انقذت الكوادر الفنية املتخصصة يف مركز االمام احلسني (عليه السالم) لصيانة
وترميم املخطوطات التابع للعتبة احلسينية املقدسة مصحفا يعود اىل القران
الثاين عرش اهلجري بعد اجراء عملية الرتميم والصيانة ،وقال (مناف التميمي)
مدير املركز :ان املصحف الرشيف يعود اىل كلية االثار بجامعة سامراء وقد بدأ
العمل عىل ترميمه بعد ان تقدمت الكلية بطلب رسمي اىل املركز لرتميمه.مبينا
بارشت كوادرنا اوال بفحص املصحف الرشيف ومعاجلة الفطريات ,كام عاجلت
حامضة االوراق ،ورفع اللواصق من الداخل بشكل حريف لتخفيف االرضار
بالورق ،مضيفا ان بعض الصفحات قد فقدت من املصحف الرشيف حيث
يبدأ من اآلية  98من سورة ال عمران وينتهي باآلية  34من سورة النازعات،
موضحا رغم االرضار الكبرية التي حلقت باملصحف وقدم اوراقه وصفحاته
اال ان كوادر املركز حددت مدة  60يوما إلعادة ترميمه وتغليفه.
ويذكر ان مركز االم��ام احلسني (عليه السالم) توىل مهمة صيانة وترميم
املخطوطات العائدة اىل حرم االمام احلسني عليه السالم ،التي تبلغ قرابة الـ
 5700خمطوطة وتعود اىل عصور خمتلفة.

•(حسن روحاني) رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية:
ان الشعب العراقي بصموده أمام اإلرهاب حقق نصرا كبيرا في
المنطقة وأثبت في االنتخابات االخيرة استقالليته وعدم رضوخه
للقوى الكبرى.

•(يان كوبيتش ) ممثل االمين العام لألمم المتحدة في العراق :
االمم المتحدة تحث القادة العراقيين على تشكيل حكومة وحدة
وطنية تعكس ارادة الشعب خالية من الفساد والتبعية الطائفية...

2

مليار و( ) 560مليون دينار تخصصها وزارة الداخلية لصناعة االطراف
االصطناعية لجرحى وزارتها..

2000

سلة غذائية وزعتها العتبة الحسينية المقدسة على عوائل
الشهداء والجرحى في رمضان.

كتب تحتوي
على أسماء مباركة
السؤال  :كتب واوراق دينية فيها آيات قرآنية اريد التخلص
منها هل جيوز حرقها سواء أ كانت نجسة ام غرينجسة ؟
اجلواب  :ال جيوز احلرق ان كان هتك ًا بل مطلق ًا عىل األحوط
وان كانت نجسة وجب تطهريها عىل األحوط وجيوز التخلص
منها بدفنها يف بر او القاؤها يف بحر ونحوها أو بإعادة تصنيعها .
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السؤال  :بعض األوراق أو الصحف أو املجالت فيها أسامء
أشخاص وهي مشاهبة ألسامء األنبياء واألئمة ( عليهم الصالة
والسالم ) وقد ُتلقى يف النفايات فهل هذا جائز ؟
اجلواب  :إذا ُعدّ هتك ًا فال جيوز  ،واألوىل مجعها وإلقاؤها يف ماء
جار أو دفنها يف األرض .
السؤال  :بعض األوراق حتمل أسامء اجلاللة أو أسامء املعصومني
(ع)  ،وبعض اآليات القر َانية  ،واليتيرس لنا رميها يف البحر أو
النهر فكيف نصنع هبا  ،علامً بأننا ال ندري أين تذهب أكياس
النفايات هذه؟ وماذا يصنع هبا ؟
اجلواب  :ال جيوز وضعها يف أكياس النفايات ملا يف ذلك من
اهلتك واإلهانة  ،ولكن ال مانع من إزالة كتابتها  ،ولو ببعض
املواد الكيميائية  ،أو دفنها يف مكان طاهر  ،أو تقطيعها اىل
جزئيات صغرية جد ًا كالرتاب.
السؤال  :هل جيوز للمحدث باألصغر أو األكرب مس اسم اهلل
تعاىل أو رسوله(ص) إذا كان مكتوب ًا عىل األوراق النقدية ؟
اجلواب  :حرمة مس اسم اجلاللة وسائر أسامئه وصفاته تعاىل
عىل املحدث مبنية عندنا عىل االحتياط اللزومي واحلاق أسامء
النبي(ص) واملعصومني(ع) بأسامئه تعاىل يف ذلك مبني عىل
االحتياط االستحبايب وال فرق يف ذلك بني املكتوب منها عىل
األوراق النقدية وغريها نعم حرمة مس كتابة اآليات القرآنية
عىل املحدث ثابتة يف غري املكتوب عىل األوراق النقدية وأما
فيها فمبنية عندنا عىل االحتياط اللزومي .

السؤال  :يرمي الناس اجلرائد واملجالت وبعض الكتب
املحرتمة يف أماكن جتمع النفايات برغم احتوائها عىل بعض
َ
االيات القرآنية أو اسامء اهلل سبحانه وتعاىل ؟
اجل��واب  :ال جي��وز ذل��ك ،وجي��ب رفعها من تلك االمكنة
وتطهريها اذا اصاهبا يشء من النجاسة .
السؤال  :هل جيوز ملس اسامء اهلل احلسنى واسامء املعصومني
عليهم السالم ؟
اجلواب  :جيوز مع الطهارة .
السؤال  :هل جيوز التداوي بالرتبة احلسينية بقدر احلمصة أو
أكثر ؟
اجلواب  :نعم جيوز أكل الرتبة احلسينية للتداوي بمقدار ال
يزيد عىل احلمصة املتوسطة احلجم واألحوط وجوب ًا االقتصار
عىل تربة القرب الرشيف وما يقرب منه عىل وجه يلحق به عرف ًا
.
سؤال العدد
هل يمكن البناء على طهارة برك المياه الموجودة
في الشارع في حال المست مالبسي؟

جواب العدد السابق
هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل
من دون علم زوجها ورضاه ؟
الجواب  :يجوز .

فقه وعقائد

المصطلحات الفقهية
ما معنى العبارة التالية التي قد ترد
يف مسائل فقهية يف باب الصالة( :إن
الطمأنينة غريالقيام لوضوح أن بينهام
نسبة العموم من وجه)؟
اجل��واب :الن الطمأنينة تعترب حتى يف
حال السجود والتشهد كام ان القيام قد
جيتمع مع عدم الطمأنينة كام لو حترك من
دون اشتغال بالذكر والقراءة.
ما هو تعريفكم لوحدة األفق؟
اجلواب :اذا رئي اهلالل يف بلد فهو يكفي
الي بلد يتحد معه يف االفق ومعنى ذلك
ان يكون رؤية اهلالل يف البلد
االول مالزما لكون اهل�لال عىل افق
البلد الثاين قابال للرؤية وه��ذا يتم يف
ما اذا كان البلد الثاين يقع غريب االول
وكانا متقاربني يف خطوط العرض.
ما هو معنى املصطلحات التالية :املجتهد
ـ املكلف ـ احلكم الرشعي ـ املقلد؟
اجلواب :املجتهد  :الفقيه الذي يتمكن
م��ن استنباط االح��ك��ام الرشعية من
ادلتها.
امل��ك��ل��ف  :االن��س��ان ال���ذي ب��ل��غ سن
التكليف الرشعي وكان عاقال.
احلكم الرشعي  :ما كلف به االنسان من
وجوب يشء او حرمته.
املقلد  :ال��ذي ال يتمكن بنفسه من
استنباط االحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟
اجلواب :اجلهل القصوري ينطبق يف ما
اذا كان االنسان معذورا يف جهله مثال
اذا سأل احلكم من انسان يثق بمعرفته

باالحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا
السائل يبقى جاهال باحلكم الصحيح
ولكنه معذور يف جهله اما اذا مل يسأل
احدا فان جهله باحلكم ال يكون عذرا
له.
ما هو تعريف اجلاهل القارص ؟
اجلواب :من كان معذور ًا يف جهله ،كام
تبي له
حجة رشعية ،ثم نّ
إذا استند اىل ّ
خطؤه .
اجلبيل للبرش ؟
ما هو تعريف التلذذ ّ
اجلواب :اللذة الطبيعية بمقتىض الغريزة
.
ما هو تعريف التذكية ؟
اجل��واب :طريقة رشعية هلا رشوطها،
ُّ
حيل معها أكل حلم ّ
كل حيوان مأكول
اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ،ويطهر
معها حلم وجلد كل حيوان غري مأكول
اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ،وهي
عىل أنواع ،منها :اإلخراج من املاء حي ًا،
أو اصطياده حي ًا ،وإن مات يف
الشبكة ،أو احلظرية كام يف السمك،
ومنها :بواسطة الذبح وقطع األوداج
األربعة ،كام يف الغنم والبقر والدجاج
وغريها .
ماهو تعريفكم للتدليس ؟
اجلواب :هو إظهار الشخص أو اليشء
بصفة غري م��وج��ودة فيهّ ،
لريغب فيه
املشرتي أو من يريد الزواج .
ما هو تعريف االت اللهو ؟
اجل��واب :املنتوجات الصناعية التي ال
يناسب وضعها إ ّ
ال لالستعامل يف اللهو

املحرم .
ما املقصود باالطمئنان ؟
اجل���واب :الظن القوي بحيث يكون
اإلحتامل املخالف فيه ضعيف ًا اىل درجة
ال يعتني به العقالء يف شؤون حياهتم .
ما معنى أطراف شبهة األعلمية ؟
اجلواب :اجلامعة من املجتهدين الذين
نعلم ّ
بأن أحدهم أعلم ،وليس األعلم
خارج ًا عنهم .
ما هو تعريف االستصحاب ؟
اجل���واب :اعتبار احلكم أو العنوان
السابق باقي ًا بعد الشك فيه ،كام لو علمنا
بعدالة زيد ثم رأينا منه ما مل يتي ّقن
بكونه عىل وجه يوجب الفسق ،فتعترب
عدالته باقية .
ما هو تعريف اإلستحالة و تغري الصورة
النوعية ؟
اجلواب :هو تبدّ ل حقيقة اليشء إىل يشء
آخر عرف ًا ،كام يتبدل اللحم يف األرض
تراب ًا .
ما معنى االختامر ؟
اجلواب :لبس اخلامر  ،وهو ما تسرت به
املرأة رأسها .
ما املقصود امجاال ؟
اجل��واب :أي من دون حتديد فإذا قيل
نعلمه إمجاالً أي نعرفه معرفة غري حمددة
 ،كام لو علمت أنك مطلوب بامل ألحد
رجلني ولكنك ال تستطيع حتديده.
(امل��ص��در  :منتدى ال���وارق  /شعبة
البحوث والدراسات يف قسم الشؤون
الدينية).
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معهد األسرة المسلمة رافد مهم في بناء المجتمع
برامج ثقافية متنوعة يقيمها معهد األس���رة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة واستجابة واعية لحاجة
الم���رأة كي تكون عارفة بموقفها العملي والش���رعي  ،ولهذا يعد المعه���د االول من نوعه الذي يختص برعاية
المرأة وتثقيفها وتعريف المرأة المسلمة بواجبها اتجاه االسرة والزوج وكل ما يخص الحياة االجتماعية .
االحرار :ح�سني ن�صر

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة
«االح��رار» رفاه مهدي احلكيم مديرة
معهد االرسة املسلمة  :وحتدثت قائلة
« بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ( دام عزه) بتأسيس
م��ع��ه��د االرسة امل��س��ل��م��ة ك��ي يكون
االستجابة الواعية والدقيقة يف فهم
التحديات التي تواجه االرسة املسلمة
وحتليل ثغراهتا وعللها ومواجهة
مشاكلها و العمل عىل إعداد الدراسات

والبحوث والعالجات املناسبة هلا،
وتشخيص النواقص الرتبوية واألدائية
يف واق��ع األرسة ،وحم��اول��ة استنهاض
وشد مفاصلها الرخوة « مبينة ان فكرة
تأسيس املعهد (نسوي اإلدارة والكادر)
والقائم ع�لى جمموعة م��ن الكفاءات
املتخصصة يف اإلرش��اد األرسي وعلم
النفس الرتبوي والعلوم اإلسالمية،
من مالحظة الزيادة يف نسبة التشوش
وع���دم ال��ع��م��ق يف م��س��ت��وى (ال��وع��ي
الديني واالجتامعي والنفيس) ،لبعض

فتياتنا املقبالت عىل ال��زواج ،أو الاليت
تزوجن حديث ًا ،بحكم تأثرهن بالغزو
الثقايف واإلعالمي ،الناتج عن االنفتاح
ال��واس��ع يف آف��اق املسموع واملشاهد
واملقروء ،والذي أثر يف جالء واستيعاب
خصوصية ال����زواج ك��م�شروع إهل��ي
وإنساين عايل القيمة واألمهية ،حيث
جاء اإلسالم بالزواج كأداة لبناء املجتمع
األمثل ،لتحقيق عفافه وبقائه وسؤدده،
معاىف من الوهن األخالقي واالجتامعي
والتفكك األرسي ولكون األرسة نواة
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املجتمع اإلسالمي ،وهي معيار سعادته
واستقراره ون��م��وه ،وذل��ك ينتـج من
االستقرار واالنسجام والسعادة التي
تعم أفراد األرسة ،وعليه فإننا نستطيع
ال��ق��ول ،إن ص�لاح ك��ل جمتمع ،ينتج
من صالح واستقرار ُأ ِ
رسه املكونة له
والعمل عىل تشخيص إخرتاق أدوات
العوملة وال��غ��زو اإلع�لام��ي والتهجني
الثقايف لنسيج أغلب أرسن��ا ،وال��دور
اخل��ط�ير ل��ذل��ك يف إم��اه��ة وتسطيح
االرتباط باملبادئ والقيم القرآنية وكذا
الروائية ال���واردة يف أح��ادي��ث العرتة
الطاهرة (صلوات اهلل عليهم أمجعني)،
ولذلك نجد تفيش ظاهرة الطالق يف
جمتمعنا ،عىل الرغم من علم اجلميع يف
كونه (أبغض احلالل عند اهلل تعاىل) ،مما
يوجد االفتقار الشديد لألرضية املمهدة
للدخول يف م�شروع ال���زواج رشعي ًا
واجتامعيا وإنساني ًا ونفسي ًا والضعف
يف اإلعداد للرتبية األرسية واألخالقية،
مما يولد السطحية يف بناء الشخصية
املجتمعية لفتياتنا املقبالت عىل الزواج،
وكذا حلديثاته يف األغلب ،حيث جهل

األغلب بالواجبات واحلقوق الرشعية
واالجتامعية املرتتبة عىل ال��زواج ،وأن
األص��ل لسالمة واستقرار زواجهن
مستقبالً  ،يكمن يف دقة اختيار الزوج
ٍ
أسس إسالمية وأخالقية صحيحة،
عىل
ووفق ما نصت عليه روايات آل البيت
(عليهم السالم).
وأضافت « ان آليات املعهد يف االستجابة
لدواعي التأسيس تم استحداث آلية
الدورات ،كعنرص أسايس ضمن آليات
عمل املعهد ،حيث سيتم تقديم جمموعة
متنوعة وخمتلفة من ال��دورات ،تتنوع
يف ُمدَ ِدها ومادهتا العلمية ،وأساليب
إلقائها واالستفادة منها ،لتغطي مساحة
واسعة من ال�شرائ��ح االجتامعية عىل
اختالفها ،واختالف إحتياجاهتاُ ،تلقى
عىل يد االستشاريات واألخصائيات
الكفوءات يف العلوم النفسية والطبية
وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ،وك���ذا األخ���وات
األستاذات يف العلوم الفقهية والروائية
واألخالقية ،مع العنارص املكملة ،من
قبيل تعليم املهارات اليدوية واحلرفية،
وك��ذا عنارص التدبري املنزيل والصحة

البدنية والغذائية ،يف مدد متفاوتة ،حسب
نوع الدورة وختصصها ،عىل مدار أيام
األسبوع ،بأربع ساعات تدريبية لليوم
الواحد ،وهي عىل نمطني ال��دورات
احلضورية وهي التي تنفذ بشكل مبارش
يف مقر املعهد ،منها عىل سبيل املثال
بوعيك تكسبني زوج��ك (وه��ي دورة
مركزة بأسلوب العصف الذهني ،ملدة
أسبوع ،تتناول علوم األرسة) إبدئي
بأرستك أوالً (وه��ي دورة مل��دة ستة
أيام ،تتناول أسس العالقات الزوجية
م��ع أه��م األساليب حل��ل املشكالت،
باإلضافة اىل أس��س تربية األط��ف��ال،
وأساليب التعامل مع املراهقني) دورة
تنمية مهارات املرشد األرسي (وهي
دورة ملدة ثالثة أسابيع ،ختصصية يف
علم اإلرش���اد األرسي) وال���دورات
اإلنتسابية اإللكرتونية :وهي يف األغلب
نفس ال��دورات االعتيادية والدورية،
لكن ختتلف عنها بأن االستفادة منها
تكون عن بعد ،وإلكرتوني ًا ،وال تستلزم
التواجد املتواصل يف مقر املعهد ،وكذا
امتحاناهتا الفصلية أو النهائية عىل
حسب اختالف ال��دورات ،فإهنا جترى
كذلك إلكرتوني ًا.
واك���دت « ان معهد االرسة املسلمة
يقدم مجلة من اخلدمات اىل املشرتكات
يف ال����دورات جم��ان��ا لتذليل بعض
املصاعب التي يمكن أن تعيق انسيابية
االس��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات املعهد منها
التوصيل امل��ج��اين (ذه��اب � ًا وإي��اب�� ًا) و
استحداث حضانة وروض��ة جمانية من
باب التسهيل عىل األخوات من ذوات
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األطفال و استحداث خدمات النقل
اخلارجي ،ويقصد هبا النقل (من وإىل
املعهد من خارج كربالء) ،بقيد أال يقل
ع��دد األخ��وات عن مخس ع�شرة أخت ًا
للمحافظة الواحدة ،حتى يتم التكفل
بالنقل املجاين ،واملعهد ينظم دورات
ثقافية متنوعة منها ال��دورات األرسية
وه���ي خت��ص امل��ق��ب�لات ع�لى ال���زواج
واملتزوجات حديث ًا وتتناول اجلانب
النفيس واإلرش����ادي لعلوم األرسة،
مع اجلانب الطبي التخصيص النسائي
واألط��ف��ال ،واجل��ان��ب الفقهي ملسائل
األرسة ،باإلضافة اىل اجلانب اإلثرائي
 ،كالطبخ واخلياطة واإلسعافات األولية
ودورة إبدئي بأرستك أوالً تتناول أسس
العالقات الزوجية مع أهم األساليب
حلل املشكالت ،باإلضافة اىل أسس
تربية األطفال ،وأساليب التعامل مع
املراهقني دورة عن كيفية احتوائي
ملشاكيل الزوجية تتناول أه��م أسس
ال��ع�لاق��ات ال��زوج��ي��ة م��ع ط��رائ��ق حل
املشكالت و بحلمي أبدد غضب زوجي
تتناول كيفية تعاطي الزوجة مع الزوج
شديد الغضب ،وما هي آليات ختفيف
التوتر يف جو األرسة التعليم املنزيل منهج
لتطوير أبنائنا ،لتنمية أساليب ومهارات
األمهات لتعليم أبنائهن منزلي ًا دورة
تنمية مهارات املرشد األرسي ختصصية
يف علم اإلرش��اد األرسي وهي تتناول
ط��رائ��ق ال��وق��اي��ة وال��ع�لاج للمشاكل
الزوجية وكيفية التعامل مع ال��زوج
الفوضوي ،واالتكايل) مضيفة « هناك
دورات ختص الطفولة دورة عن أسس
تربية األطفال و( ُأ ٌم .أو مربية) تتناول
الدور واملكانة احلقيقية لألم التي تتصف
هبا ودورة ختتص يف كيفية تعديل سلوك
االطفال و املشاكل السلوكية لألطفال
 ،وعناد طفيل يوترين  ،ودورة فتايت
زهريت وهو برنامج للفتيات يف مرحلة
االبتدائية يتكون من مسابقات منهجية
معدة عىل وفق أسس تربوية تستهدف
إعطاء جرعات متعددة وسلسة وشيقة
لفتياتنا الكريامت هتدف إىل خلق أثر
تربوي عميق يف نفوس بناتنا التلميذات

موضحة « ان املعهد تابع مجيع احلاالت
الغريبة عىل العائلة املسلمة لذلك عمل
دورات ختص املراهقة ( املراهقة) حفر
يف داللة املفهوم وهي تتناول موضوع
املراهقة من حيث مفهومها ،التعريف
بأنواعها وأهم املشاكل التي يقع فيها
امل��راه��ق��ون ،وط��رق معاجلتها واحلث
مع عوائلنا يف كيفية معاجلة الطفل
املدخن وهي دورة مكثفة يف تعريف
املشكلة السلوكية (التدخني) بالنسبة
للمراهق ،م��ع ط��رائ��ق ال��وق��اي��ة منها
وعالجها  ،دورة إح��ذري فقد يكون
النت رفيق السوء إلبنك وه��ي دورة
تتناول خ��ط��ورة وم��س��اوئ األنرتنت
عىل مرحلة املراهقة ،إن مل تكن ممنهجة
وخاضعة ملعايري اإلستخدام السليم،
وسبل عالج إدماهنا ،ودورة (شذرات
تنموية أو فتياتنا بأعيننا أو ش��ذرات
ندائية) للفتيات واملراهقات :وتستمر
ملدة أسبوعني ،تتضمن تعليم اخلياطة
والرسم وعمل اإلكسسوارات.
مشرية اىل ان معهد االرسة املسلمة نظم
دورات خت��ص رب��ات البيوت االوىل
دورة (ميزانية بيتي  ....ومتطلبات
عائلتي) ودورة ( فن التدوير للمواد
املستخدمة والفائضة يف املنزل) ودورة
مغزل فاطمة (عليها ال��س�لام) :وهي
دورة يتم خالهلا تنمية مهارات النساء
يف جمال اخلياطة وإعداد املأكوالت ذات

البعد التجاري ،ليتمكن من احلصول
عىل مورد ورافد اقتصادي يعزز أصل
الدخل القائم عن طريق ال��زوج ،عىل
شاكلة عمل الصديقة الطاهرة فاطمة
الزهراء (عليها السالم) ،حيث كانت
تغزل الصوف وتسلمه ألمري املؤمنني
(عليه السالم) ،دون احلاجة خلروجها
من املنزل ودورات ختص منتسبات
العتبة املطهرة دورة أساليب التعامل
مع الزائرين ودورة التنمية املعرفة
بتوجيه آل البيت (عليهم السالم)
لنساء الشيعة (وهي دورة تتناول مهام
وأدوار امل��رأة وفق املنهج الروائي آلل
البيت (عليهم السالم) و دورات ختص
معلامت الرياض دورة مرونة التعامل مع
األطفال  ،و أسس تربية أطفال الرياض
واإلرشاد باللعب باإلضافة اىل دورات
ختص األرام��ل كيف ُأريب أبني بدون
أب (وهي دورة تتناول تعريف األرملة
بأمهية دورها ،كوهنا األم واألب بوقت
واح��د بالنسبة ألبنائها  ،دورة كيف
أحصن نفيس من املجتمع وبرنامج أنا
وكافل اليتيم دورات ختص املطلقات و
دورات ختص موظفي الدولة ودورات
يف جمال املرشدين الرتبويني و دورات
ختص الطلبة يف العطلة الصيفية ودورات
ختص عامالت اخلدمة باإلضافة دورات
ختص كبار السن ودورات ختص ذوي
االحتياجات اخلاصة .
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متولي ومسؤولو العتبة الحسينية المقدسة
يتشرفون بزيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السالم)

تش���رف المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي وأمينها العام السيد جعفر
الموسوي وعدد من مسؤولي ومنتسبي العتبة المقدسة بزيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السالم) وكان في استقبالهم
األمين العام للعتبة العلوية المقدس���ة المهندس يوسف الشيخ راضي بمكتبه في دار ضيافة أمير المؤمنين (صلوات اهلل
وسالمه عليه) ،بحضور نائب األمين العام وأعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة.

وق����دم ال��ش��ي��خ ال��ك��رب�لائ��ي ال��ت��ه��اين
والتربيكات للمهندس الشيخ رايض
بمناسبة ترشفه بتويل مهمة األمانة العامة
للعتبة العلوية املقدسة داعيا له بالسداد
والتوفيق خلدمة املرقد الطاهر وزائريه
الكرام ومدينة النجف األرشف.
وحت��دث الشيخ الكربالئي ق��ائ�لا« :
جهود مستمرة منذ األمانات السابقة
لالرتقاء بواقع اخلدمة املقدمة مع تضافر
مجيع جهود العاملني هنا بالعتبة العلوية
املقدسة ،مشريا اىل أن هلذه املسؤولية

ثقلني مهمني مها حرم سيد األوصياء
(ع��ل��ي��ه ال��س�لام) وم��ش��ه��ده امل�شرف
وكذلك وجود احلوزة العلمية واملراجع
العظام يف النجف ،فتكون املسؤولية
كبرية عىل األمني العام للعتبة العلوية
املقدسة ال��ذي ندعو له بالتوفيق لنيل
رشف هذه اخلدمة».
وح��ول مضامني اللقاء ،ق��ال سامحة
الشيخ الكربالئي» تناولنا جمموعة
م��ن القضايا املهمة التي م��ن خالهلا
تطوير اخلدمة للزائرين الكرام يف مجيع

امل��ج��االت ويف مجيع أق��س��ام العتبتني
املقدستني وتالقح االفكار من أجل
اظهار اجلهود املثىل خلدمة الزائر الكريم
حلرم سيد االوصياء (عليه السالم)».
وقد عقب املهندس الشيخ رايض عىل
اللقاء قائال « :ترشفنا بزيارة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي والوفد
املرافق له وق��د أب��دوا استعدادهم ملد
جسور التعاون املشرتك فيام بيننا لنقل
خرباهتم اخلاصة يف مشاريع االستثامر
وكذلك عن كيفية عمل االقسام املتنوعة
العاملة من أجل الرقي باخلدمات العامة
للزائر الكريم ،مشريا اىل» وجود تبادل
للزيارات املستقبلية املتعددة وجلميع
االقسام العاملة بالعتبة العلوية املقدسة
لنقل اخلربات املهنية والفنية التي تتمتع
هبا العتبة احلسينية وذلك من اجل بث
روح التعاون ملا فيه خري ورمحة خلدمة
مراقدنا الرشيفة».
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 18المحافل القرآنية المر ّتلة في الصحن الحسيني الشريف..
قراء عراقيون ومصريون يش���اركون ف���ي الختمة المرتلة
للقرآن الكريم داخل الصحن المطهّ ر
االحرار :ح�سني ن�صر  /ت�صوير :خ�ضري ف�ضالة

بأجواء روحانية قرآنية تواصل اجلموع
املؤمنة يف الصحن احلسيني الرشيف
اخلتمة القرآنية الرمضانية املرتلة
التي تنظمها دار ال��ق��رآن الكريم يف
العتبة احلسينية املقدسة مع بداية شهر
رمضان املبارك من كل عام بمشاركة
نخبة م��ن ال��ق��راء م��ن داخ��ل العراق
وخ��ارج��ه ،وحضور واس��ع من قبل
ال��زائ��ري��ن واأله���ايل يف مدينة كربالء
املقدسة.وقال احل��اج رس��ول ال��وزين
مسؤول وحدة املحافل القرآنية يف دار
القران الكريم التابعة للعتبة احلسينية

املقدسة  :تتواصل اخلتمة القرآنية يف
الصحن احلسيني الرشيف بحضور
كبري ومتميز من أهايل كربالء املقدسة
وال��زائ��ري��ن ال��ك��رام وبمشاركة ق��راء
حمرتفني من خمتلف املحافظات العراقية
ومجهورية مرص العربية  ،مبينا» تم
تشكل جلنة الختيار القراء املتميزين
بعد ان خضعوا للتقييم واالختبار من
قبل اللجنة مضيفا» أن اخلتمة كانت
مميزة يف يومها األول بتفاعل احلضور
والقراء يف قراءة اجلزء األول من كتاب
اهلل ونحن متواصلون باذن اهلل اىل هناية

الشهر وختمة القران الكريم مشريا اىل
ان وحدة املحافل القرآنية يف دار القرآن
الكريم تواصل تنظيم املحافل القرآنية
يف بيوت أرس الشهداء .واجلدير بالذكر
ان دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية
املقدسة دأبت عىل اقامة املحافل القرانية
يف ايام رمضان املبارك بمشاركة عدد من
األساتذة املحكمني وذوي االختصاص
العطاء اخلتمة القرآنية اكثر خصوصية
وعلمية.
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22
بعد انتهاء المرحلة الثانية في مشروع صحن العقيلة..

يكرم الطاقات الهندسية
الشيخ الكربالئي ّ
والفنية العاملة فيه

االحرار :ح�سنني الزكروطي /ت�صوير :خ�ضري ف�ضالة

���رم س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
ك� ّ
ال��ك��رب�لائ��ي امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة
احلسينية املقدسة ال��ك��وادر اهلندسية
والفنية العاملة يف مرشوع صحن العقيلة
زينب (عليها السالم) تثمينا جلهودهم
املبذولة يف انجاز املرحلة الثانية منه،
واملتمثلة يف «اجل���دار احل��ائ��ل» بطول
 1500مرت ،وبسمك مرت واحد ،والذي
يعمل عىل منع دخول املاء اىل املرشوع

وسيكون مقدمة للمرحلة الثالثة املتمثلة
يف اع�مال احل��ف��ري��ات وص��ب اهلياكل
الكونكريتية». .
وشهدت قاعة خاتم االنبياء يف الصحن
احلسيني الرشيف اقامة حفل التكريم
الذي تقدم خالله سامحة الشيخ عبد
امل��ه��دي الكربالئي امل��ت��ويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة بخالص شكره
وتقديره للعاملني يف م�شروع صحن

وعرفهم
العقيلة زينب (عليها السالم) ّ
بـ( األخ��وة االع��زاء ) ممن اخلصوا يف
جهودهم وواصلوا الليل بالنهار يف
انجاز املرحلة االوىل من املرشوع» ،مبينا
ان «اهلمة العالية واالخالص والتفاين
يف حب االمام احلسني (عليه السالم)
انعكس عىل شكلِ هذه االنجاز غري
َ
املتوقع ان يتم يف هذه الفرتة القياسية».
وسمى الشيخ الكربالئي املرحلة التي
ّ
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املهمة جدا».
مبين ًا« :ان املرشوع بدئ بتصميم اجلدار
القاطع بطول  ،1500وبعمق  40مرتا
وعرض مرت واحد ،وباستخدام آليات
حفر حديثة ومناسبة ملوقع العمل
وايضا لكي ال تؤثر عىل املباين القريبة».

اجتيزت يف املرشوع بـ «مرحلة املفتاح»
للبدء باملراحل الالحقة.
وحتدث املهندس «حممد حسن كاظم»
رئيس قسم املشاريع اهلندسية والشؤون
الفنية يف العتبة احلسينية املقدسة قائال:
«عىل الرغم من وجود بعض املشاكل
التي تتعلق بالرتبة واملياه اجلوفية اال اهنا
كانت متثل بمثابة التحدي الستمرار
باقي املراحل ،بعد اكامل املرحلة االوىل واف���اد املهندس حسني رض��ا مهدي
من مرشوع صحن العقيلة زينب (عليها املهندس املرشف عىل مرشوع العقيلة:
السالم) التي كانت تعترب من املراحل «ت��م اع���داد كافة التصاميم اخلاصة

بمرشوع صحن العقيلة زينب (عليها
السالم) والصحون املجاورة واملتمثلة
يف صحن اإلم��ام احلجة (عجل اللـه
فرجه ال�شري��ف) والصحايب اجلليل
حبيب بن مظاهر االس��دي (رض)،
حيث يعلم اجلميع بأن تاريخ املبارشة
يف املرشوع بدئت يف سنة 2016م ،وتم
تقسيم العمل اىل اربع مراحل اساسية
ورئيسية ،وك��ان املرحلة االوىل هي
رفع البنى التحتية املوجودة وحتويل
املسارات اىل مسارات بديلة كخطوط
املاء واملجاري و الكهرباء وغريها ،وقد
تم انجاز هذه املرحلة يف ستة اشهر وبعد
ذلك تم املبارش يف املرحلة االصعب فنيا
(مرحلة اجل��دار احل��ائ��ل) ،هب��دف منع
دخ��ول امل��اء اىل امل�شروع ال��ذي يعترب
مقدمة للمرحلة الثالثة املتمثلة يف اعامل
احلفريات وصب اهلياكل الكونكريتية
التي متت املبارشة هبا».
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موالي يا ُ
شرف
ٍآه علي أيا
َ
ل�����ه�����ا ف��������ا ُه

�����وح ت����ن����ط� ُ
���ق  ..ك������م ح������زن������ ًا �أل����ف����ن����ا ُه
ت������ب� ُ

يف ي���������وم ن�����ع�����ي� َ
����ك ع������ َّم������ت يف م����راب����ع����ن����ا

م���و����ص���ول���ة ُ احل���������زنِ  ..ح�������زنُ م�����ا ورث����ن����اه
ُع��������رى ال���ت���ق���ى وال�������ه�������دى ..ب�����ل ك� ُ
�����ل م��ع��ن��اه

ن���ب���ك���ي ع���ل���ي���ك اذ ال�����ب�����اك�����ون ي���ع�������ص���ره���م

ٌ
�������������راق ك������ل������هُ �آ ُه
�����������م ال������������ ِف������������راق ..ف�
هَ � ُ
يف ب����ي����ت اه������� ِل�������ك ..م����و�����س����وم���� ًا ب�����ه اجل�������ا ُه

يف �آل ط��������ال��������بٌ � ..آل ك����ل����ه����م َد َع�������������ة ٌ
ي�������ا �آل ط��������ال��������ب ..ال ن����اب����ت����ك����م الآ ُه

����ل ق�����د ع���رف���ن���اه
ي����ب����ن����ون ج������اه������ا ..ب������أ������ص� ٍ
ه����������ذا ف������ق������ي������دك������م ..ه�����ي�����ه�����ات ن����ن���������س����ا ُه

ٌ
ه�����دف
ق�����د ك���������انَ ُي����ع����ط����ي ا������ص�����وال ً ك���ل���ه���ا

���م م�����ن ����س���ج���اي���اه
يف ِرف�����ع�����ة ِ ال���ع���ل���م  ..ع����ل� ٌ

ح����ي����ث الإب������������اء وح�����ي�����ث ال������� َق�������د ُر دي�����دن�����هُ

ن����ف������ ٌ���س ت�����ع�����ال�����ت ..اىل ال����ع����ل����ي����اء ت����رع����ا ُه

ي�������ا َم���������ن ب�����ا������س�����م ر��������س�������ول اهلل ك���������ان ل���ه

دو ٌر ي����ل����ي� ُ
�������ه ُ ..رح�������م�������اه ُرح������م������ا ُه
���ق ب� ِ

م�����ن خ����ال����ق ال�������ك�������ون ..مم�����ن واح����������دٌ �أح�������دٌ

ك���������������رمي رح��������ي��������م ح����ي����ن ي����ل����ق����اه
رب
ٌ
ٌ

�آه ٍ ع�����ل�����ي �أي������������ا م��������������واليَ ي�������ا ������ش� ٌ
����رف

ك��������ان ال�����ع�����ف�����ي�����ف ..وك����������ان ال�����غ�����د م����رق����اه

�����وح������دن������ا
�آه ٍ ع������ل������ي �أي�������������ا م�����������وىل ت� ُ

ع�������ف�������و ًا ل�������ك ال�������ك�������لُّ ي�������ا رب�����������اه ُرح������م������اه

����������ب ال�����ب�����غ�����ي ف���ع���ل���ه���م
��������ب ال������ ُب������غ������اة وت�
َ
ت� َّ

��������ب م���������س����ع����ا ُه
��������ب ال���������ش����ق����ي امل��������راب��������ي ت� َّ
ت� َّ

ُ
�آ ٍه �
أق�����������������ول وم����������ن �آه ٍ

يف ي�������وم ف����ق����دك هُ ��������دَّ ال�����دي�����ن وان���ق�������ص���م���ت
اذ ُك������ن������تَ ت���ع���ل���و ب����ع����ز اجل���������اه ُم����ع����ت����م����ر ًا
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�سليم كرمي كرمي�ش

َ
ُ
رضاك إشارة ضوء
حسين...
يا

يا هبجة قلبي ُ
وى،ع ّمدين برضاك ،وامنحني اشارة أغتسل
الق ْص
َ
بضوئها ذنويب  ،سأظل أنا عبدك االعمى ُّ
أدق باستمرار عىل كل
ْ
املس النور قليال  ،هيديني احساس
اين
تتقبلني،
أن
التمس
ابوابك،
ُ
ُ
بالسعادة ،وحيميني من الصدف وواقع احلال ،أعرف ان خطوايت
تتآكل لوال شمسك ترممها ،ودعائي يف حرضتك يطفئ اعرتافايت
ِ
بقالدة االخطاء.
ويغسل شواهدي املقلدة واملرتدية
ينتظر اش��ارة الضوء ،وهد ّي ٌة
يا هبجة قلبي ،انا التائب الذي
ُ
ِ
سفره الطويل ،فقد طرقت بابك،
��ه يف
زوادت� ُ
منك ..تكون ّ
ِ
بالصمت ..بالنظر
ودخلت حصنك وخلعت ألقايب واكتفيت
عىل ملكوتك..بالصرب بعد ان اطفأت كل خطوايت يف رضحيك،
وغسلت شهاديت برتاب ارضك ،وسجلت اعرتافايت عىل سديم
شباكك ،ورأيس ملغوم باملعايص واالرسار ،وأخفي الكثري يف
رصخت ذنويب التائبة وكان
ماء وجهي ،وحني الح يل الضوء،
ْ
ٍ
يتسول
ضمد وبكاء خجل ومرتبك،
صداها دموعا
بقلب ُم ّ
ّ
منك ..يا هبجة القلب ..السرت من الفضائح ،واصابع التهم التي
خيلفها القريبون عىل القلب ،كأسيجة شائكة جتثم عىل النفس
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حيدر عا�شور

وجتلس عىل الروح ،ارفعها بضيائك..
َ
يا هبجة قلبيُ ،
وليكن رضاك ساكنا
ضوؤك راكدا يف قلبي،
ليك ْن
ْ
حتسب وتعدُّ خلطاك شكلها اجلديد ،حتى آخذ
روحي ..ونفيس
ُ
َ
َ
صدأ أيامي املترْ فة بالدموع ..باحلزن..
منك اشارة وأقطف ثامر
املقمطة بالدعاء السابح يف ملكوت مملكتك الطاهرة...
باجلزعّ ،
الواضح يف االمر يا هبجة القلب ،انني هكذا ُ
تركت
منذ سنوات
ُ
واتيت اليك تائبا عاشقا اركض خلف وامام ضوئك
كل يشء
ُ
ويف عيني اهلل والبكاء ،واقدار تالزمني يف صحويت واحالمي ،
ُ
خر عىل اعتاب ابواب رمحتك ُ
أتأبط َ
منذ
بعضها بإرصار واترك اُال َ
مخسني عاما من الوهم ،ال صوت يل وال أثرّ ،
اشذ ُب أحالمي
وأك ِّفن القلق...
أرفع راحتي حتى أنال رضاك بإشارة ضوء
يا هبجة القلب ،لك ُ
تنزل عىل ف��ؤادي ُتطفئ قلقي وأوهامي ،وتجُ ��رف مهي وأملي
املخبأة يف جلَّ ِة اخطائي...يا هبجة القلب أنا الغريق
وجراحايت
ّ
الطامح بالوصول اىل ساحل رضاك أرمي جسدي عىل مرافئ
ُ
ُ
نرباسك حتى َي ْعفو اهلل عني.

الحزن
سحائب
أقلعي يا
َ
ِ
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ن����ه����ن����ه����ي ي�������ا ل�������ي� ُ
����ح �آت�������ي
������ال ف�����ال�����������ص�����ب� ُ
ه��������������� ّوين ب���������ي ف��������إن�������ن�������ي م���������ن ُف��������خ��������ا ٍر
�أ�������ص������ب������ح������ت ك��������رب����ل���اء ق�����ب�����ل�����ة روح��������ي
ت��������رب� ٌ
ُ
��������راء حت���ك���ي
��������������زال ح���������م�
�������ة ال ت�
َ
َ
����������وق م����ه����ج����ت����ي ي�������ا ح�������س���ي���ن��� ًا
ُك�����ت�����ب�����تْ ف�
ف������������������اذا م��������������� َّر ذك����������������������ر ُه ب�����ل�����������س�����اين
�أجن�������ب�������ت�������هُ �أ ُّم امل�������ي�������ام���ي���ن �����ش����ف����ع���� ًا
�������������������ه ي������ت���ل��الأ
��������ر �إ ِّم�
ِ
ك��������������انَ يف ِح���������ج� ِ
َق����������� َّب� َ
������������������د ُه ز َّق�������������هُ
�������ر ج�
ُّ
����������ل ال��������ن��������ح� َ
������ب ح�������ج�������ور ٍ
وت���������رب���������ى م���������ا ب����ي����ن ط�������ي� ِ
���ة
�آث������������رتْ م���������ص����ر َع ال�������ك�������را ِم ع����ل����ى ط����اع� ِ
� ُّأي �������ش������ع������ب������انَ ه� َّ
����ل�����ال؟
����������ل � ُّأي ه�
ٍ
ُ
ال�����������س�����ب�����ط ف�����������أزده����������ى احل��������قُّ
ُول���������������دَ
وه����������و م��������ن اح�������م�������د ٍ واح���������م���������دُ م����ن����هُ
و�أب����������������������و ُه ف�������������ص� ُ
ع����ل����ي
���������اب
�����ل اخل����������ط�
ِ
ٌّ
و�أخ��������������������������و ُه �إم���������������ا ُم���������������هُ م�������ق�������ت�������دا ُه
ُ
���������ن ع�����رف�����و ُه
�����������ال الأع�
ه������م رج�
ِ
����������������راف َم� ْ
������������اب ِح� ِّ
������������ن �أت�������������ا ُه
�������ط��������ة ٍ َم�
وه����������م ب�
ْ
ُ
���د
���ب احل�����������زنِ ه������ا ق� ْ
�أق�����ل�����ع�����ي ي������ا �����س����ح����ائ� َ
�أق������ل������ع������ت ج������ي������دَ ه������ا ك��������رمي�������� ًا وت�������أب������ى
�������ي ف������أع�����ل�����ى
ق����������ا َده����������ا ل�����ل����� ُع�����ل�����ى ع��������ل� ٌّ
�������اح ب�������اجل�������م�������و ِع َف�����ه�����ب�����تْ
م��������رج� ٌ
�������ع ���������ص� َ
�����ح ال�������������س� َ
�����وق
�أَم ������س�����ل�����ي�����م�����انُ مي�������������س� ُ
ب������ل ح���������س��ي� ٌ
ن يف ل�����ي�����لِ ع�����ا������ش�����ور َح����ف����تْ
������وح وامل���������ي���������ادي���������نُ ن��������ادت
ه����������ذه ال���������������س� ُ
ُ
���ع دم�����اك�����م
وخ���������������ذوا ِح���������ذرك���������م ،ت���������ض����ي� ُ
ُ
���������������زال ح�������س�ي�ن
وا��������س�������ت�������ع�������دوا ف������م������ا ي�
������اب �� ِ����ش�����رع�����ة �������س������ا َد ف��ي��ه��ا
�إنَّ يف ال�������غ� ِ

رحيم �سمري اال�سدي

واك�����ظ�����م�����ي ال�����غ�����ي� َ
����ظ ي������ا ل����ظ����ى �آه�����ات�����ي
�أق�����ع�����دت�����ن�����ي ع�������ن ال������� َف�������خ�������ا ِر هَ ����ن����ات����ي
م������ن� ُ
�����ذ �أح����������رم����������تُ وال������ت������ق������ى م���ي���ق���ات���ي
�����ات
ب������ا�������ض������ط�
�����راب م��������������وارة َ ال������ذك������ري� ِ
ٍ
ل�����ي�����������س �إلآ ُه �������س������اك������ن ح�����دق�����ات�����ي
������ج�������رت ع���ب��رات������ي
رقَّ ق������ل������ب������ي ،ت�������ف� ّ
������ات
ؤدد وث�������ب� ِ
ث�����������اين اث���������ن����ي����ن������������ ،س������������ ٍ
ف������ه������ َو ن�����������و ُر امل�����������ص�����ب�����اح يف امل�����������ش�����ك�����اة ِ
����م �إم���������ام��������� ًا ،وره������ب������ة ً ل���ل���ط���غ���ا ِة
ال�����ع�����ل� َ
�������ة������� ،ش������اخم������ات
و�أُن�
����������������������������وف ح��������م��������ي� ٍ
ٍ
ن�������������س������لِ ال��������ل��������ئ��������ا ِم وال�����������������س��������اف����ل���ات ِ
�������ي�������رات
�����ب اخل�
ِ
ك����������������انَ ف�������ي�������ه ت�������������س������ح� ُ
����������ات
ي������ا ب�����������ش�����رايَ ه�������ذا ف������ت������ايَ يف االزم�
ِ
رح�������م�������ة ُ ال�������ع�������امل���ي���ن ع�����������زُّ احل�������ف�������ا ِة
�������زات
������ات وامل��������ع��������ج�
ِ
�����ر ال�������ب�������ي�������ن� ِ
م������ظ������ه� ُ
ع�����ي�����ب� ُ
�����رات
�����م ُق���������������ر ُة ال������ن������ظ�
ِ
����ة ال������ع������ل� ِ
������ات
َرف��������������ع��������������و ُه م���������رات���������ب��������� ًا ع�������ال�������ي� ِ
�������ف جن����������اة ِ
ك�������������انُ يف م���������أم��������ن ٍ وك��������ه� ِ
� َ
���ات
أورق ال��������رو�� ُ�������ض �����ض����اح����ك���� ًا ب����ال����ن����ب� ِ
ال����فُ����ت����ات
ن�������ص���ي���ب
����ش���ي���ع���ة ُ امل�������ص���ط���ف���ى
ِ
َ
و������ش�����ت�����ات
����ة
ِ
�������ش�������أ َن������ه������ا ب�������ع�������دَ ������ض�����ي�����ع� ٍ
�������وات
�����اح ب��������الأم�
ِ
����ب ال�����������ص�����ور ِ �������ص� َ
������ص�����اح� ُ
��ات
والأع�������ن�������اق ي����دع����و ج������ي������ا َد ُه ال�������ص���اف���ن� ِ
��ات
�����اب ل���ل���ت�������ض���ح���ي� ِ
ف�����ي� ِ
����ه خ����ي��� ُ
ر اال�������ص������ح� ِ
����������ات
����������د ِّي�
ِ
ف��������ا���������س����ت���ردوا احل�����������������دو َد وال� ِ
����������زوات
����������اب وال�����������ن�
يف دينء ال�����������رغ�
ِ
ِ
م���������س����ت���������ض����ام���� ًا و������ش�����ي�����ب�����هُ يف ال�����ق�����ن�����اة ِ
�������������ع ال���������ش����اة
�������ب ال ودي�
ُ
��������ض�������اري ال��������ذئ� ِ

جزاء دمانا ما لهم أصر
هذا ُ
ع����ا�����ش����ت ح����ن����اج����ر م�����ن ن��������ادت ع����ل����ى خ��ط��ر
ون�����ق�����ط�����ع ال������ي������د م����ه����م����ا ك���������ان م����وق����ع����هُ
ي������ا ب����ه����ج����ة ����ش���ج���ع���ت اب����ط����ال����ن����ا ق����دم���� ًا
ي�����ت�����اب�����ع امل��������وق��������ف امل������ع������ت������ام م����ف����خ����رة
اهلل �أن�������ق�������ذن�������ا م�����ه�����م�����ا ج����������رى م���ع���ن���ا
م�����ا ه����ك����ذا ال����ظ����ن يف ت�������ص���ري���ح���ه���م ���س��ل��ف � ًا
ّ
ب�����ح�����ل احل���������ش����د واع����ج����ب���� ًا
ي����ط����ال����ب����ون
رغ�������م االن����������وف ف���������إن احل���������ش����د يف ����س���ع���ة ٍ
�أ�����س����ف���� ًا ع���ل���ى ���ص��ح��ب��ن��ا يف غ����درن����ا ه���رع���وا
ه������م ال������ذي������ن غ��������دا االره�������������اب م����أم���ن���ه���م
ع�����اب�����وا ع����ل����ى جم����م����ع �إذ ق�����دم�����وا ع�������دد ًا

حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

م����ن ي��ن��ت��ق�����ص ح�������ش���دن���ا ن���رم���ي���ه يف ُ
���ر
احل����ف� ِ
م������ن ن�����اك�����ر �أ�������ص������ل������هُ او داخ����������ل �����ش����ر ِر
يف ج���ح���ف���ل م�����ار������س�����وا زح�����ف����� ًا ب��ل��ا ����ض���رر
م�����ض��ر
ن�����أ�����س����ى ع���ل���ى ك�����ل م�����ن ع���������اداه م�����ن
ِ
��ر
م�����ن ق������وم ����س���ف���ي���ان او غ���ل���م���ان م�����ن غ���ج� ِ
��ر
يف ح��ي��ن �أن�����ق�����ذه�����م ع����ر�����ض���� ًا وم�������ن ب�������ش� ِ
�����ر
ه���������ذا ج�����������زاء دم�������ان�������ا م�������ا ل�����ه�����م �أ�������ص� ِ
���ح���ر
ك����م م����زق����وا داع���������ش���� ًا يف ال���ق���ت���ل وال��� َن
ِ
������ر
وع����ت����ب����ن����ا ن����ح����وه����م يف ق����رب����ن����ا الأ�� َ������س� ِ
مل������ا ج�����ن�����وا ف����ي����ه����م ب������ات������وا ع����ل����ى ح������ذ ِر
���م���ر
ن�����ال�����وا ال���������ش����ه����ادة ف�����خ�����ر ًا ال ع���ل���ى َث ِ
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البد منه
مؤل ٌف َّ
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لكتاب نهج البالغة ال��ذي جمع فيه ال�شريف الر�ضي (ر�ضوان اهلل تعاىل عليه)
ما
ِ
�أحاديث وخطب الإمام علي بن �أبي طالب (عليه ال�سالم) ،من �أهمية كبرية وبعدّ ه الكتاب
الإ�سالمي الثاين بعد القر�آن الكرميَ ،
عكف "الدكتور لبيب بي�ضون" على و�ض ِع ت�صنيف
خا�ص �سماه (ت�صنيف نهج البالغة) ،بحيث يرتتّب وفق مو�ضوعاته و�أفكاره ،على �أبواب
وف�صول ومباحث ،فنهج البالغة مل يحاول جامعه وهو ال�شريف الر�ضي �أن يدخل فيه
�أي ترتيب �أو تنظيم� ،إذ كانت مه ّمته مقت�صرة على اجلمع والتدقيق والتحقيق ،فكانت
ملحة لال�ستفادة التامة من ذخائر النهج ،والتعرف على
عملية ت�صنيف النهج �ضرورة ّ
حمتوياته ،وا�ستخراج كنوزه ب�أي�سر ال�سبل.
تم تقسيم التصنيف إىل عرشة أبواب هي:
ّ
(العقائد ـ العبادات ـ املعامالت ـ اإلمامة
واألئمة ـ سرية اإلمام عيل «ع» ـ حروب
اإلمام «ع» يف مدّ ة خالفته ـ سياسة الدولة
ـ الشؤون االجتامعية ـ اإلنسان وشؤونه
ـ املواعظ واإلرش���ادات ـ فهرس حماسن
األخ�ل�اق) و ُيقسم كل ب��اب إىل فصول
وي��ن��درج حت��ت ك��ل فصل مباحث يبلغ
عددها  430مبحث ًا ،وحتت كل مبحث
مجيع ما ورد فيه من فقرات النهج وعباراته.
الدوافع إىل تأليف هذا الكتاب
رصح بيضون يف تقديمه للكتاب بالدوافع
ّ

هيتم
إىل تأليفه ،قائالً « :من املؤسف َحق ًا أن َّ
األجانب برتاثنا العريب اإلسالمي ،أكثر من
اهتاممنا به ،فقد دأب املسترشقون عىل طبع
الكتب العربية اهلامة ،ورشحها وتدقيقها
وتصنيفها ،واعتنوا بذلك اعتناء غريب ًا،
فأخرجوها مرتبة ّ
مصححة،
مبوبة
ّ
مشكلة ّ
عىل عكس ما هي عليه أغلبية كتبنا ويا
لألسف ،ومن املؤكد أهنم مل يقوموا هبذه
املهامت اجلسام إال لتقديرهم لقيمة هذه
الكتب وقيمة ما تنطوي عليه من علوم
ومعارف وأفكار ومبادئ».
وزاد يف حديثه« ،بيد أن هذا مل خيل من
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التحريف املقصود لبعض األف��ك��ار ومن
التشكيك املعتمد يف بعض املبادئ  ،كجزء من
اخلطة التي يعمل الغرب عىل حتقيقها ،وهي
متييع تراثنا الفكري واحلضاري وقطع الصلة
بيننا وبينه ،حتى ننفض أيدينا من أي حمتوى
حضاري وتارخيي ،قد يكون ركيزة لنا يوم ًا
من األيام إىل هنضة مرشفة شاملة ،ان أعامل
هؤالء املسترشقني وأمثاهلم عىل جانب كبري
من السوء واخلطر ،بيد أن التبعة يف ذلك علينا
أكرب وأمر ،ألن االهتامم برتاثنا واملحافظة عليه
هو من واجباتنا األساسية ،ولو كنا قمنا بذلك
ملا فسحنا املجال لغرينا للعبث برتاثنا وتشويه
حقائقنا ومعتقداتنا ،وكم هي وصمة عار أن
يتناول أعداؤنا مصادرنا التارخيية واألدبية
والدينية ليعرضوها باألسلوب الذي يريدونه
 ،وخيرجوها بالطريقة التي يبغوهنا».
ّ
ولعل من أهم هذه املؤلفات التي تسرتعي
املالحظة وااله��ت�مام كتاب (تفصيل آيات
القرآن احلكيم) جلول ال بوم  -تعريب حممد
فؤاد عبد الباقي« ،ذلك الكتاب الذي رتّب
فيه املؤلف الغريب آيات القرآن الكريم مصنف ًة
عىل فصول وأبواب ،حسب املعاين واألفكار،
وليتصور أحدنا كم هو مؤمل حق ًا أن يرى
ّ
املسلم قرآنه ترتبه األجانب وهتتم به أكثر
ثم تصنفه عىل هواها ووفق أغراضها
منهّ ،
ومآرهبا!.
ان «فكرة تأليف الكتاب السابق الذكر ،هي
التي دفعتني إىل تصنيف كتاب «هنج البالغة»،
ولقد كانت الفكرة يف مبدئها وليدة اندفاع
والدي املرحوم (وجيه بيضون) وغريته عىل
الرتاث الفكري واملذهبي ،وكان يف آخر حياته
يقول« :كم كان بودي لو أنجز هذا العمل إذا
ّقيض اهلل يل طول احلياة».

السيد محمد بن علي
األسترابادي ُ
سر ُه)
(ق ّدس ّ
السيد املريزا حممد بن عيل ابن إبراهيم احلسيني األسرتابادي أصالً  ،الغروي
ثم ّ
املكي جوار ًا ومدفن ًا.
ّ
السيد يوسف
من أساتذته( :املقدّ س األردبييل ،ابن مفلح العاميل املييسّ ،
السيد حمسن الشريازي الدشتكي).
العاميل الشاميّ ،
حممد رشيف األسرتابادي ،الشيخ فخر
حممد أمني بن ّ
من تالمذته( :الشيخ ّ
حممد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاين ،الشيخ أبو
الدين ّ
ّ
حجة اهلل بن عيل الطباطبائي،
السيد عيل بن ّ
احلسن بن عبداهلل الشريازيّ ،
حممد عيل ابن املري ويل
السيد ّ
الشيخ ّ
عباس النجفيّ ،
حممد بن جابر بن ّ
احلسيني األصفهاين ،الشيخ عيل رضا بن آقا جاين ،الشيخ كامل الدين
حممد
حممد بن ّ
عزالدين العاميل ،الشيخ ّ
حسني العاميل ،الشيخ عبد عيل بن ّ
حمب اهلل دستغيب،
مقيم بن حممود الرشيف ،املري أبو املحاسن فضل اهلل بن ّ
وآخرون).
أقوال العلامء فيه:
سيدنا
 -1قال عنه تلميذه امل��وىل ّ
حممد أمني األس�تراب��ادي …(( :وهو ّ
اإلمام الع ّ
ّ
حممد
المة والقدوة اهلامم ّ
الفهامة قدوة املقدّ سني أعظم املحققني ّ
األسرتابادي )).
ّ
السيد مصطفى التفريش يف كتابه نقد الرجال …(( :فقيه متكلم،
 -2قال عنه ّ
وعبادها ،ح ّقق الرجال والرواية والتفسري حتقيقاً
ثقة من ثقات هذه الطائفة ّ
ال مزيد عليه… )).
احلر العاميل يف كتابه أمل اآلمل …(( :كان فاضالً عامل ًا حم ّققاً
 -3قال عنه ّ
ً
ً
ً
مد ّقق ًا عابد ًا ورعا ثقة عارفا باحلديث والرجال …)).
 -4قال عنه الع ّ
المة املجليس يف إجازته ألحد تالمذته …(( :قدوة العلامء
حممد ابن األمري عيل…)).
ّ
السيد السند مريزا ّ
املتبحرين ّ
حممد
السيد األجمد مريزا ّ
 -5قال عنه العالمة املجليس يف البحارّ …(( :
قدّ س اهلل روحه ،من النجباء األفاضل واألتقياء األماثل…)).
من مؤلفاته:
* منهج املقال يف حتقيق أحوال الرجال ،املعروف بالرجال الكبري.
* تلخيص املقال (األقوال) يف معرفة الرجال ،املعروف بالوسيط.
* توضيح املقال املوسوم بالوجيز ،املعروف بالرجال الصغري.
* تفسري آيات األحكام.
* حاشية عىل التهذيب.
* حاشية عىل االستبصار.
* رسالة يف أحوال زيد الشهيد (رضوان اهلل تعاىل عليه).
وفاته:
ّ
املكرمة يف  13ذي القعدة
تويف السيد األسرتابادي (قدّ س رسه) يف مكة
ّ
من عام ١٠٢٨هـ  ،ودفن يف مقربة ىّ
املعل قريب ًا من مزار أم املؤمنني خدجية
الكربى (عليها السالم).
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الو َرع
َش ْه ُر َ
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يف جانب من خطبته يف بيان فضل شهر
رمضان املبارك ،قال رسول اهلل (صىل اهلل
َّ
الناس:إن أبواب
عليه وآله وسلم) (( :أهيا
اجلنان يف هذا الشهر مف َّتحة فاسألوا ربكم
أن ال يغلقها عليكم  ،وأب��واب النريان
مغلقة  ،فاسألوا ربكم أن ال يفتحها عليكم
 ،والشياطني مغلولة فاسألوا ربكم أن ال
يسلطها عليكم))..قال أمري املؤمنني عيل
(عليه السالم) :فقمت ،فقلت :يا رسول
اهلل ما أفضل األع�مال يف ه��ذا الشهر ؟
فقال (يا أبا احلسن :أفضل األعامل يف هذا
الو َر ُع عن حَما ِر ِم اهلل َع َّز َو َجل )..
الشهرَ ،
أمري املؤمنني (عليه السالم) يسأل والنبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) جييب  -وكم
سائِلٍ عن أمره وهو مِ ُ
عال -إنام هي رسالة
ووصية من (أ َب� َ�وي هذه األ َّم��ة) إىل مجيع
ٍ
ٌ
بأحرف من نور
مكتوبة
أبنائهم املسلمني
عىل جبني الدهور إىل قيام الساعة ،فشهر
رمضان املبارك هو فرصة تربوية لتهذيب
النفس بام جعل اهلل فيه ،بمنه وكرمه ولطفه
وعطفه ورأفته ،من أجواء روحية استثنائية
وتوجه تعبوي نحو الطاعة والعبادة بكل
ّ
صنوفها لبناء الفرد واملجتمع عىل مجيع
األبعاد وهو مما َّ
قل نظري ُه بل قد ال نجد له
نظري ًا يف غريه من شهور السنة وأيامها..
وال��س��ؤال هنا ما هو (ال���ورع عن حمارم
اهلل) وملاذا ُيعدُّ أفضل األعامل بنص النبي
األكرم (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ؟
عرف اللغويون الورع بتعريفات خمتلفة
ُي ِّ

جوهرها واحد ومنها..يقول ابن منظور
�ح� ُّ�ر ُج،
���و َر ُع :ال� َّت� َ
يف لسان العرب ( :ال� َ
��و َّر َع عن ك��ذا َأي حت� َّ�رج) ويف معجم
و َت� َ
العروس..الو َر ُع  :ال َّت ْق َوى وال َّت َح ُّر ُج
تاج
َ
َ
َ
ِ
ُّ
والكف عن امل َحار ِم ..يقول أمري املؤمنني
(عليه السالم)( :ورع الرجل عىل قدر
دينه) وهو عني ما يتناوله علامء األخالق مع
بسط أكثر يف القول..ومنها ما ورد يف كتاب
مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول
(طيب اهلل ثراه) حيث
للعالمة املجليس َّ
َق َّسم فيه درجات الورع إىل أربع درجات
ننقلها بتلخيص وتوضيح وه��ي ورع
العدول (التائبني) :وهو الورع عن احلرام
الذي حترمه فتاوى الفقهاء والذي خيرج
به اإلنسان من الفسق ،وورع الصاحلني:
وهو االجتناب عن الشبهات خوف ًا منها
املحرمات ،وورع املتقني:
ومن الوقوع يف
ّ
ً
ينجر إىل
وهو ترك احلالل خوفا من أن
ّ
احلرام ،مثل ترك التحدّ ث بأحوال الناس
ينجر إىل الغيبة ،وورع الصديقني
خمافة أن ّ
(السالكني) :وهو اإلعراض عام سوى اهلل
تعاىل خوف ًا من رصف ساعة من العمر فيام
ال يفيد زيادة القرب منه تعاىل وإن علم أنه
ينجر إىل احلرام .فالورع إذن هو التحرز
ال ّ
ِّ
واالمتناع عن ما ال ينبغي وكف النفس
عن ختطي ح��دود ال�شرع والعقل..وقد
استفاضت الروايات يف التعريف والتأكيد
عىل ال��ورع ال��ذي يعد املنطلق األس��اس
لتهذيب اإلنسان عقيد ًة فكر ًا وسلوك ًا،كام

صادق مهدي حسن

ورد يف األثر فيام ناجى اهلل تبارك وتعاىل
به موسى صلوات اهلل عليه « :يا موسى
ما تقرب إيل املتقربون بمثل ال��ورع عن
حمارمي فاين امنحهم جنان عدين ال ُأرشك
معهم أح��دا »..وعند استقراء الروايات
ال��واردة عن النبي وأه��ل بيته (صلوات
اهلل عليهم) نراهم يعربون عن الورع بأنه
(أصل الدين ،مالك الدين ،سيد العمل،
اش��د العبادةُ ،أ ُّس اإلي�مان ،خري قرين،
أفضل لباس ،أساس التقوى )..،يف وصية
لإلمام الباقر(عليه السالم) عىل لسان
أحد أصحابه وهو خيثمة ( :أبلغ موالينا
السالم عنا ،وأوصهم بتقوى اهلل العظيم،
ِ
مهم يا خيثمة أنّا ال ُنغني عنهم من
وأعل ُ
اهلل شيئا إال بعمل ،ولن ينالوا واليتنا إال
ب���ورع )...إذن من خ�لال ه��ذا العرض
املبسط املوجز لتعريف الورع وبيان مراتبه
تتبني أمهيته وثمراته يف هتذيب سلوك
اإلن��س��ان والسري به يف طريق النجاة..
وهلذا كان أفضل األع�مال يف هذا الشهر
الذي نعيش أجواءه وقد ورد يف اخلرب َّ
أن
(زينة العمل هي الورع وال خري يف ٍ
نسك
ال ورع فيه) فام الفائدة التي جينيها الصائم
من العبادة إذا مل يكن َو ِر َع ًا متقي ًا خملص ًا ؟!
بل هو ليس إال مصداق ملا قاله النبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم)( :كم من صائم ليس
له من صيامه إ ّال اجلوع والعطش) ..نسأل
اهلل أن نكون من املقبولني يف هذا الشهر
الكريم بحق حممد وآله الطاهرين.

مشاركات

علم الجمال والمواطنة
تتفق اغلب النظريات احلديثة اخلاصة
باملعارف والعلوم االنسانية عىل انه ال
يمكن حلديث يف اي من جماالت العلم
والفن وفهم االبداع واكتشاف الظواهر
الطبيعية دون الرجوع اىل( فلسفة علم
اجل�مال ) ,باعتبارها تقدم الرؤية العامة
جلميع املنظومات املعرفية الني هتتم
بالطبيعة وبحياة االنسان ذلك بسبب
اعتنائها باحلاالت واالنواع الفنية واالبعاد
االخالقية والفكرية لكل انواع االعامل
الفنية ,وعالقة تلك االعامل والرؤى التي
كانت قائمة يف ه��ذا العرص او ذاك  ,و
خصوصية كل من هذه الفنون والفرتات
التارخيية والتصنيف والتوصيف لتلك
الفنون.
ان االهتامم بالفنون التطبيقية باعتبارها
تبدا بفكرة ثم تتحول اىل تطبيق ,السيام هذا

التطبيق مل يعد صفة حيتكرها املحرتفون
من الفنانني ,بل هي صفة شعبية كام هو
ظاهر يف فنون التجارة واحلدادة والنسيج,
وتنظيم االنساق داخ��ل امل��دن وغريها,
كل تلك الفنون اعتنى هبا علم اجلامل
باعتبارها حالة من النسق واالنتظام
لعنارص حتمل الكثري من القيم اجلاملية ,
وكام يرى( ارسطو) ان ال يمكن لكائن او
يشء مؤلف من اجزاء عدة ان يكون مجيال
اال بقدر ما تكون اجزائه منسقة وفق نظام
ومتمتعة بحجم ال اعتباطي ,الن اجلامل ال
يستقيم اال بالنسق واملقدار.
وع�لى ه��ذا ف��ان ختطيط امل��دن واالهتامم
بالبيئة والساحات العامة والتشجري
وكذلك االهتامم بالقوانني ,كل ذلك خيلق
حالة من التمثل اجل�مايل ل��دى االنسان
وينمي قيام للتعايش اجلميل مع الطبيعة

د .زينب فالح سالم

والبيئة لتنعكس هذه القيم اجلاملية عىل
سيكولوجية الفرد ثم عىل ثقافة املجتمع
لتتحول اىل سلوك اسايس لدى مجيع افراد
املجتمع ,بينام ي��ؤدي االفتقار ملثل هذه
القيم اجلاملية اىل الوجه االخر للجامل ,
وهو االحساس بالقبح ,بينام من يتألف
مع تلك القيم اجلاملية واالنساق سوف
يشعر ب��ان تلك القيم هي ملك له فال
يتعدى عليها وال عىل قوانينها وحيافظ
عليها بوصفها ملكا له ,لذك اصبح من
ال�لازم وج��ود استشارات مجالية لكل
معني بتنظيم وختطيط املدن والبلديات
واحلدائق العامة والساحات ,خللق مواطن
يتمتع بالقيم اجلاملية والتي تنعكس عىل
سلوكيات املواطنة.
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االعداد الروحي في شهر رمضان
﴿ إِ َّن هَّ َ
الل ال ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ وا َما
َ
بِ َأن ُْف ِس ِه ْم َوإِ َذا أ َرا َد هَّ ُ
الل بِ َق ْو ٍم ُسو ًءا َفال َم َر َّد
َل ُه َو َما لهَ ُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍ
ال ﴾ [الرعد:
 ]11االع��داد الروحي اعظم درس يف
شهر رمضان ملا يشمل من الرمحة االهلية
والتوفيق االهلي وهتذيب النفس يف االكثار
من ذكر اهلل وخمالفة اهل��وى واملحاسبة
والنقد الذايت  .االعداد الروحي ال ينطبق
عىل الصالة والصوم والزكاة والصدقة
من اعامل ظاهرية جيب أن تكون هنالك
عالقة داخلية مرتبطة بالعالقة اخلارجية
 .العالقة الداخلية هو منبعثة من صميم
الروح ومصدرها الرئييس هو القلب ألنه
يعترب القائد واملتحكم بجميع االعضاء

أذا انشغل القلب وتعلق بذكر اهلل كثري ًا
فسوف يقود سائر االعضاء اىل التقوى
والزهد واإليامن ويقول اهلل تعاىل يف كتابه
الكريم(أال بذكر اهلل تطمئن القلوب
).ونحتاج اىل الثقافة اإليامنية يف تطوير
ال��ذات هب��ذا الشهر الفضل واستلهام
ال������دروس يف ض��ب��ط ال��ن��ف��س ومج��ح
الشهوات حتى ترق القلوب وتستنري
النفوس بنور اهلل وفضله ورمحته  .وأن
خمالفة اهلوى وترك احل��رام والسعي يف
هتذيب النفس هو اجلزاء االكرب يف سلوك
الفرد وقدرته عىل التحمل والتخلص
من العيوب والطاقات السلبية والتوجه
نحو الطاقات االيامنية والعبادية  .وأما

زينب موسى

املحاسبة والنقد الذايت فهو اخلطوة االوىل
واملهمة يف طريق بناء الذات وان ينظر املرء
اىل نفسه وأخالقه وسلوكه وانتقاد عيوبه
بدقة ووضوح ثم السعي للخالص من
االوهام والسعي لتطبيق الفطنة والذكاء
وحتقيق القدرات الروحية  .يتجىل لنا مما
تقدمنا أن شهر رمضان هو اعظم فرصة
للتغيري الروحي والتجيل بالصفات
االيامنية واالخالقية واستلهام الدروس
يف هت��ذي��ب النفس وال����روح وال��زه��د
وال��ورع والعون عىل الصالة والصيام
وت�ل�اوة ال��ق��رآن وغ��ض البرص وصلة
األرح��ام وبسط اليد والسمو الروحي
نحو امللكوت االعىل .

االسرة

الواجبات الرسالية لحياة االسرة
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احل��ي��اة امل��ع��ارصة متطلباهتا الكثرية
والضغوط املادية التي اثقلت كاهل رب
االرسة ودفعت املرآة إىل االنخراط يف
ميادين العمل؛ لكي تعني الرجل يف سدّ
احتياجات األرسة املتزايدة ,فأصبحت
املرآة يف رصاع مع الوقت لكي تواجه
يف آن واح��د ع��دة مسؤوليات ُألقيت
عىل احلياة املعارصة ومتطلباهتا الكثرية
والضغوط املادية التي أثقلت كاهل
رب األرسة دفعت عاتقها غري األمومة
ّ
وتلبية احتياجات أرسهت��ا و َمهمتها
األس��اس��ي��ة يف تنشئة أوالده���ا تنشئ ًة
صحيحة( ,فاألم هي حمور األرسة وهي
املؤثر األس��ايس يف شخصية األبناء)
وبني َمهمتها اجلديدة وهي العمل املهني
إذ تضطر إىل قضاء أكثر من نصف النهار
خارج البيت ,وهذه املعاناة هي القاسم
امل��ش�ترك ب�ين األم واألوالد ،فهناك
وجهات نظر مغايرة من حيث رؤية
األشخاص هل��ذا امل��وض��وع ،فبعضهم
يعتقد ّ
أن عمل األم هو تكملة لواجبها

الرسايل لسد نواقص العائلة ،ولكي
يتعلم األوالد االع��ت�ماد عىل أنفسهم
يف تلبية بعض احتياجاهتم ,وأ ّما وجهة
النظر األخرى فهي ّ
أن خروج األم إىل
العمل يسبب فراغ ًا عاطفي ًا نفسي ًا يؤثر
يف األوالد تأثري ًا سلبي ًا .ويرى بعض
املختصني النفسيني ّ
إن الطفل ُيولد من
رحم منعزل عن العامل وأول شخص
يتصل به هو األم التي تغدق عليه من
عواطفها اجلياشة فتحاول ّ
بكل الطرق
أن توفر له سبل الطمأنينة والراحة سواء
وتضمه إىل ِحجرها
يف مأكله أو مرشبه
ّ
لكي تشعره بقرهبا منه ،يدفعها هرمون
األمومة الذي حباه اهلل فيها إىل العطاء
الكامل بدون مقابل إىل وليدها الصغري
فينظر هذا الوليد إىل العامل اخلارجي عن
طريق رؤية األم له فتصبح العالقة بينهام
وطيدة جد ًا .وبام أن عمل األم أصبح
يف ال��وق��ت احل��ارض م��ن ال�ضروري��ات
فتقع عىل األم مسؤولية اختيار البدائل
املناسبة عن شخصيتها يف أثناء غياهبا

وفاء عاشور

عنه وجيب عليها أن تضعه يف أيد أمينة
تكسبه املبادئ الصحيحة للرتبية لكي
ال تقع األم فيام بعد بمشاكل هي يف
غنى عنها ،إذ أن االختالف بني األم
والشخصية البديلة يسبب مشاكل يف
ذهن وفكر الطفل الذي يقع ضحية هذا
االختالف فيفقده التمييز بني الصواب
واخلطأ لذلك نصيحتي ّ
لكل أم عاملة
أن حتاول ّ
بكل جهدها بعد رجوعها من
العمل أن تشبع حاجات الطفل النفسية
وذل��ك بجرعات مكثفة م��ن احلنان
واملودة وأن تستوعب أن فكرة ابتعادها
عنه يسبب له فراغا عاطفيا ال يستطيع
أي شخص تعويضه وأن حتاول أن تنزل
بتفكريها ومداركها إىل طريقة تفكريه
ومداركه ،فهي بذلك جتنبه الكثري من
االحباطات التي حتدث له أثناء غياهبا.
وإن كان البدّ من العمل هلا فيجب أن
ختتار العمل املناسب هلا ،وأن متسك
بزمام األم��ور من خ�لال التوفيق بني
عملها واملنزل.

الى روح الشهيد (نظير وداعة الوائلي)

اختي��ار قنديل
للشهادة
حيدر عاشور العبيدي

عقيل حمصور ع�لى التفكري باالقتحام
ال تشغله خاطرة أخرى ،فحيايت ممتلئة
باشياء ّسمت قدرا ،هذه الليلة ألقاك يا
إهلي مرضجا بدمائي ،انا هنا امام بيت
من خفافيش(داعش) ،وتثقلني هتاويم
القيود ،وارش��ادات املوىل ،خوفا من ان
يكون البيت حيوي عىل نساء او اطفال
وشيوخ كي ال نتسبب بقتلهم فالوحوش
قلوهبا خاوية من االنسانية  ...يايت صوت
احد رفاقي وكانه سمع هسيس كالمي:
ي��ا (ن��ظ�ير) لست وح���دك م��ن يريداالستشهاد ،أنت حتظى به يف أي وقت،
ولكن اح��ذر الكالب السود اللقيطة
هلا عيون قناصة ومقتفي االث��ر ،ونحن
نحارصهم يف بيت نعلم اهنم يتخذونه
وك��را ،واسلحتهم بادية للعيان ..ال
تستطيع يا (نظري) ان تدخل ال��دار ،بال
رصد وال قصف وال رعد.
جاء تأييد اجلميع بالصرب واختيار الشهيد
الذي سينفذ العملية باالتفاق  ..فاقتحام
البيت حسب التقديرات العسكرية هو
املوت االكيد الحمال منه ،وأنا ليس لدي
غري إِزجاء الثناء ،عىل الشهامة والرجولة
والقبول بالتفاوض بني االبطال عىل من
سيفوز اوال بالشهادة...

قائدنا قاسم قال :سنختار من بيننا بطال
حيظى باخلروج قدر ما نخرج ،بعد ان
وصلنا هلذا املكان كي نطفئ اصوات الرش
من التكفرييني ،فاجلميع يلهجون بذكرنا،
يتساءلون ويعجبون بام حققناه من تقدم!
لذا سنقوم باملداورة حلياة كل منا ...نحن
سبعة من قناديل املرجعية الدينية العليا
والرماح القوية للعتبة احلسينية املقدسة ..
حررننا ،ودافعنا بلوائها العيل االكرب عن
االرض والعرض واملقدسات ،وتعدينا
وحجمنا اخلطر البعيد..
اخلوف والقلق
ّ
ويعلم اهلل وحده ،مقدار ما قدّ مناه من
تضحيات ،ونقدّ م بال تردد وال وجل..
فالبطل الذي سيكتب شهيدا ليس اقلنا
حظا يف احلياة فنحن لبينا النداء من اجل
تلك امل��ب��ادئ ،ومجيعنا مشاريع قائمة
للشهادة من اجل العراق واالسالم ...
حني قال قاسم «البطل املختار» اقلنا
حظنا يف احلياة...متنيت ان اك��ون انا،
فعائلتي متكونة من زوجتي وجنينها،
اليشء اخاف عليه ،ان تقع جُ ّ
ال�لى التي
ما انفك املجاهدون الهجني بذكرها
سيجمعون أمرهم للفوز بالشهادة..
سالحهم يف كفهم يرتصدون أي حركة،
متعدين غاية القلق يف فرتة الرتقب الشديد

هذه ،بل فرتة االحلاح وااليذان باالقتحام
وصلت اىل ذروهتا بني املجموعة ان حيلوا
اخلطر برجل واحد بعد ان تيقنوا ان البيت
ممتلئ بالدواعش املفخخني بالقنابل احلية
والباب ،والشبابيك امللغومة بالعبوات
الناسفة...
ارصاري عىل الشهادة جعلني اتصل
ب��زوج��ت��ي ،وأوص��ي��ه��ا ان تضع طفيل
املوعود (حسني) الذي كنت أحلم ان
أراه ،فوق القرب لكي أسمع بكاءه ان
تقلدت بالشهادة ،وان ال تبكي ع ّ
يل..
وانطلقت نحو البيت اخطو وادنو حذرا،
كهدأة الصمت التي ختيم قبل تصبب
املطر من السامء ،ويعلم اهلل وحده ،مقدار
ما اقدمت عليه ..وانا اقتحم البيت ومل
أدر من هول الدماء وال�صراخ حينذاك
ما فعلته ،لقد حققت حلمي ان أكون
انا والعلامن (العراق واحلسني) بجسد
واحد...
ال استطيع ان اكتم الذي اريد ان اقوله
عن شهاديت يف هلل وانا عىل الثرى احترض
يف النزعة االخ�يرة ،صليت يل والبني
وزوجتي ولرفاقي املجاهدين ولكم،
فص ّلوا من اجيل كلام تذكروين.
الشهيد
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تراث اإلمام الصادق

عليه السالم

التعلم  ...االدب...الكرم ...الحلم
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مرة دخلت عليه  :تع ّلموا
قال عمرو بن �أبي املقدام  :قال يل �أبو عبد اللهّ عليه ّ
ال�سالم يف �أ ّول ّ
ال�صدق قبل احلديث
أحب �أن �أرى ال�شاب منكم �إِال غادي ًا يف حالني � ،إِما عامل ًا �أو متع ّلم ًا  ،فان
ال�سالم  :ل�ست � ّ
يقول عليه ّ
مل يفعل فرط  ،و�إِن فرط �ض ّيع  ،و�إِن �ض ّيع �أثم .
و�أخرى يقول  :اطلبوا العلم وتز ّينوا معه باحللم والوقار
ال�سالم  " :وتوا�ضعوا ملن تع ّلمونه العلم  ،وتوا�ضعوا ملن طلبتم منه العلم  ،وال تكونوا
قوله عليه ّ
علماء ج ّبارين  ،فيذهب باطلكم بحقكم "
ال�سالم يف �إِر�شاده لطالب العلم  :وال تطلب العلم لثالث  :لرتائي به  ،وال لتباهي
وقال عليه ّ
وا�ستحياء من النا�س ،
به  ،وال لتماري به  ،وال تدعه لثالث  :رغبة يف اجلهل وزهادة يف العلم ،
ً
والعلم امل�صون كال�سراج املطبق عليه
وقال عليه ال�سالم  :اطلبوا العلم من معدن العلم و�إِ ّياكم والواليج فهم ال�صا ّدون عن الل
وقال اي�ضا  :ثالثة ي�شكون �إىل اللهّ عزّ وجل  :م�سجد خراب ال ي�ص ّلي به �أهله  ،وعامل بني
ج ّهال  ،وم�صحف مع ّلق قد وقع عليه غبار ال يقر�أ فيه .
ال�سالم  :من قام من جمل�سه تعظيم ًا لرجل
وقال �إ�سحاق بن ع ّمار ال�صرييف  :قلت لل�صادق عليه ّ
ال�سالم  :من �أكرم فقيه ًا م�سلم ًا لقي
ال�سالم  :مكروه �إِال لرجل يف الدين  .وقال عليه ّ
 ،قال عليه ّ
للهّ
اللهّ يوم القيامة وهو عنه را�ض  ،ومن �أهان فقيه ًا م�سلم ًا لقي ا يوم القيامة وهو عليه غ�ضبان
حلم االمام ال�صادق عليه ال�سالم
كان احللم �شعاره مع الأقربني من �أهله فح�سب  ،بل كان مع مواليه و�سائر النا�س  ،فقد بعث غالم ًا
له يف حاجة ف�أبط�أ فخرج على �أثره فوجده نائم ًا فجل�س عند ر�أ�سه ير ّوح له حتّى انتبه  ،فل ّما
انتبه مل يكن منه معه �إِال �أن قال  :يا فالن ما ذلك لك تنام الليل والنهار  ،لك الليل ولنا منك
النهار .
ثم جاء الغالم فا�ستفهم ال�صادق عليه ال�سالم اجلواب
مرة غالم ًا له �أعجم ّي ًا يف حاجة ّ
وبعث ّ

والغالم يعني عن �إفهامه  ،حتّى تر ّدد ذلك منه مرار ًا والغالم ال ينطق ل�سانه وال ي�ستطيع �إفهامه
ثم
 ،فبد ًال من �أن يغ�ضب عليه � َّ
عي الل�سان فما �أنت بعيي القلب ّ ،
أحد النظر �إليه وقال  :لئن كنت ّ
عي القلب  -من الإميان  ،والفح�ش
عي الل�سان ال ّ
قال عليه ال�سالم � :إِن احلياء والعفاف والعي ّ -
والبذاءة وال�سالطة من النفاق .
ممن تر ّبي بع�ض
ونهى �أهل بيته عن ال�صعود فوق البيت فدخل يوم ًا ف�إذا جارية من جواريه ّ
ال�صبي �إىل
وال�صبي معها  ،فلما ب�صرت به ارتعدت وحتيرّ ت و�سقط
لده قد �صعدت يف �س ّلم
ُو ِ
ّ
ّ
الأر�ض فمات  ،فخرج ال�صادق وهو متغيرّ اللون ف�سئل عن ذلك فقال  :ما تغيرّ لوين ملوت ال�صبي
أنت ُح َّرة لوجه اللهّ ال
و�إِمنا تغيرّ لوين لمِ ا �أدخلتُ على اجلارية من الرعب  ،وكان قد قال لها ِ � :
مرتني .
ب�أ�س عليك ّ ،
وما كان هذا ر�أيه مع �أهله وغلمانه فح�سب بل كان ذلك �ش�أنه مع النا�س كا ّفة  ،ف�إ َّنه نام رجل من
فتوهم �أن هميانه ُ�س ِرق فخرج فر�أى ال�صادق ُم�ص ّلي ًا ومل يعرفه فتع ّلق به وقال
احلاج يف املدينة ّ
ّ
� :أنت �أخذت همياين  ،قال  :ما كان فيه ؟ قال � :ألف دينار  ،فحمله �إىل داره ووزن له �ألف دينار
 ،وعا َد الرجل �إىل منزله ووجد هميانه  ،فعا َد �إىل ال�صادق معتذر ًا باملال  ،ف�أبى قبوله  ،وقال :
�شيء خرج من يدي ال يعود �إِ ّ
يل  ،ف�س�أل الرجل عنه  ،فقيل  :هذا جعفر ال�صادق  ،قال  :ال جرم
هذا فعال مثله
اخالقه وادبه
فقد خرج يوم ًا وهو يريد �أن يعزّ ي ذا قرابة بفقد مولود له  ،ومعه بع�ض �أ�صحابه فانقطع �ش�سع
ثم م�شى حافي ًا  ،فنظر �إليه ابن �أبي يعفور فخلع نعل نف�سه من
نعله  ،فتناول نعله من رجله ّ ،
للهّ
ثم �أبى
رجله وخله ال�ش�سع منها وناولها �أبا عبد ا عليه ال�سالم  ،ف�أعر�ض عنه كهيئة املغ�ضب ّ
�أن يقبله  ،وقال  :ال � ،صاحب امل�صيبة �أوىل بال�صرب عليها  ،فم�شى حافي ًا حتّى دخل على الرجل
الذي �أتاه ليعزّ يه .
قال عليه ال�سالم  :كنت �آمر �إذا �أدركت الثمرة �أن يثلم يف حيطانها الثلم
ليدخل النا�س وي�أكلوا  ،وكنت �آمر يف ّ
كل يوم �أن يو�ضع ع�شر ثبنات (جمع ثبنة بال�ضم وهي
املو�ضع الذي حتمل فيه من ثوبك تثنيه بني يديك ثم حتمل فيه من التمر �أو غريه  ) .يقعد
كل ثبنة ع�شرة  ،ك ّلما �أكل ع�شرة جاء ع�شرة �أخرى  ،يلقى ّ
على ّ
لكل منهم ُمد من رطب  ،وكنت
�آمر جلريان ال�ضيعة ك ّلهم ال�شيخ والعجوز وال�صبي واملري�ض واملر�أة ومن ال يقدر �أن يجيء في�أكل
منها ّ ،
لكل �إِن�سان ُمد  ،ف�إذا كان اجلداد (قطع التمر ) وفيت القوام والوكالء والرجال �أجرتهم
ففرقت يف �أهل البيوتات وامل�ستحقّني الراحلتني والثالث وال ّ
أقل
 ،و�أحمل الباقي �إىل املدينة ّ ،
والأكرث على قدر ا�ستحقاقهم  ،وح�صل يل بعد ذلك �ألف دينار  ،وكان غ ّلتها �أربعة �آالف دينار
( امل�صدر االمام ال�صادق عليه ال�سالم ج 1/تاليف ال�شيخ حممد ح�سني املظفر )
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لإلدارة الناجحة
36

قد تتش ّتت أه��داف الكثري من القادة
بسبب اخللط ب�ين مسؤولياهتم جتاه
عملهم ومنصبهم وموظفيهم ،لكن
أه��م يشء يف أي��ة مؤسسة هو األف��راد
“أي املوظفني” ،وعندما يعرف القائد
كيفية خلق وقيادة فريق عمل مبدع
فسيحدّ د ما إذا كانت رشكته ستنجح
أو ال ،فالقائد الفطن جيتذب املوهوبني
ويكون فريق ًا متعاون ًا وحيرتم ويقدّ ر
ّ
جهود موظفيه.
* نطاق السيطرة :إنه يعني عدد العامل
ال��ذي��ن خيضعون إلرشاف املديرين
واملرشفني بشكل مبارش ،لكني ال أحبذ
هذا التعريف ،فهو سلبي وقديم الطراز

بدرجة كبرية ،فمفهوم اإلدارة املعارص
يتضمن مهمة القائد املتمثلة بزيادة
وعي املوظفني والتأثري عليهم إجيابي ًا،
وليس إخضاعهم والسيطرة عليهم،
ألن حتقيق النجاح ال يتم باإلخضاع
بل بالتعاون ،وبذا ال يفرتض بالقائد
أن يكون إنسا ًنا مسيطر ًا ومتسلط ًا ،بل
جيب أن يكون شخص ًا ملهامً.
* فخ كبري :يقع كثري من امل��دراء يف
ّ
فخ النهج العدواين املتمثّل بالتنفيذ
احلريف للنظم والقواعد بغية السيطرة
عىل موظفيهم وحتقيق النجاح حسب
تصورهم اخلاص ،فيام ينسون الطريقة
املثىل للتخطيط ،فكل هذا التعنت يؤدي

إىل إغ�لاق أب���واب احل���وار والتفاهم
وخيلق فوىض أك�بر ،باإلضافة إىل أن
االل��ت��زام بأساليب اإلدارة التقليدية
يؤ ّدي إىل ظهور قادة حمدودي القدرات
والفعالية.
وإليكم  5نقاط جيب أن يعمل عليها
كل قائد لوضع خطة إدارة ناجحة
لقيادة موظفيه:
 .1دراسة احلالة :يتمتع كل قائد بطبيعة
خمتلفة ،وب���ذا ختتلف االحتياجات
املتعلقة باملهارات وأع��داد املوظفني
املطلوبة وأسلوب العمل وما إىل ذلك.
ف��إذا كنت ال تتمتع باملهارة الالزمة
لقيادة وإدارة فريق عمل كبري ،لكنك

تصمم عىل جتربة القيام بذلك ،فستجد
نفسك يف ورط��ة ال يمكنك الرتاجع
عنها ،وإذا ح��اول��ت تقليص العدد
فستواجه مشاكل وف��ج��وات مل تكن
لتتصورها .فعدد املوظفني ليس مهامً،
بل املهم هو حتقيق أهدافك اعتامد ًا عىل
العدد املتوفر لديك .عالوة عىل ذلك
فإن نظرة القائد إىل موظفيه هي باألمهية
بمكان ،وحتمل رسالة قوية تعكس
مدى تقديره واحرتامه هلم وملؤهالهتم
وشغفهم ،فاحرص عىل إرسال الرسالة
الصحيحة.
 .2الوعي الكايف :ال تركز عىل فريق
العمل املتوفر أم��ام��ك ،ب��ل رك��ز عىل
الفريق الذي حتتاجه ،وستكون حمظوظ ًا
إذا كان الفريق املوجود لديك هو الذي
حتتاج إليه بالضبط .إذن ،عليك طرح
األسئلة التالية عىل نفسك :هل تبحث
عن موظفني عمليني أم مفكرين أم
مراقبني؟ أي هل تريد خلق فريق مكون
من عباقرة تكتيكيني أم خمططني بارعني
أم حمللني حكامء؟ يمكنك التنازل إىل
درجة معينة عند تشكيل فريقك ،لكن
ليس عندما يتعلق األمر باالحتفاظ أو
ضم موظف موهوب .فإياك وأن تتنازل
وت��رىض ب��األق��ل عندما ت��ك� ّ�ون فريق

العمل ،فقد تندم عىل نتائج قراراتك
الحق ًا ول��ن يتحمل س��واك مسؤولية
ذلك ،لذا ،اخرت فريقك بحكمة.
 .3توطيد االرتباط :هذه أكثر ناحية
يغفل عنها امل��رء عند التفكري يف خلق
فريق ،حيث جيب أن يدرك القادة بأن
حم��اور الوعي والتعلم والتطوير هي
ثنائية االجت��اه (بمعنى أهنا تعتمد عىل
الطرفني بالقدر نفسه) ،فالقائد الذكي
ويشجع عىل تنوع
يبحث عن التحدي
ّ
األفكار واآلراء املطروحة ،وهذا بدوره
يقود إىل استفادة كل طرف من اآلخر،
وبذا يتوجب عليه تشكيل فريق مكون
من أف��راد موهوبني سيقومون بتحديه
وتوسيع إطار تفكريه ومساعدته عىل
تطوير ذاته؛ ألن إنجاز العمل يف هناية
املطاف يتضمن وجود فريق فعال وقادر
عىل نقلك إىل أفق جديدة.
 .4الوقت هو حليفك الرئييس :الوقت
هو القاسم املشرتك بني اجلميع ،لكن ما
يفرقنا عن بعضنا هو كيف نميض وقتنا
وفيام نقضيه ،فيمكن أن يكون الوقت
صديقك احلميم أو ع��دوك اللدود،
فنحن ال يمكننا زيادة أو ختفيف رسعته
حسب ه��وان��ا .واإلدارة اجليدة تتيح
لنا التحكم بالوقت الذي تستغرقه أية

رشك��ة لتنفيذ مهامها وذل��ك بواسطة
العمل بذكاء.
فاملفتاح األسايس هنا ليس جمرد إنجاز
ُ
املهمة ،بل الترصف بذكاء وكسب مزيد
من الوقت ،فهو سيضيع منا إذا مل نعمل
بحكمة.
 .5الثقة هي أغىل يشء :سيكون أمر ًا
حمتوم ًا أن تفشل أية قيادة غري مبنية عىل
الثقة ،فالقادة الذين ال يثقون بموظفيهم
سيكونون معرضني خلطر كبري ،فمن
أهم مهام القائد هو خلق بيئة عمل مبنية
عىل الثقة واإلخالص .فإذا مل يثق املرء
يف شخص ما فليس حري ًا به توقع أي
يشء كمقابل ،وإليكم السؤال املهم ألي
ضم شخص ال تثق به
قائد :هل عليك ّ
إىل فريقك يف املقام األول؟
هنالك أسباب عديدة لوجود الكثري
من ال�شرك��ات املنهارة وف��رق العمل
الفاشلة ،فاإلدارة الناجحة تتطلب شدة
وانضباطا ومهارة وتركيزا عىل اجلودة
هبدف خلق فريق عمل ناجح .فعملية
تشكيل الفريق ليست جم��رد مسألة
بسيطة والقادة الذين يعتربوهنا كذلك
سيحصدون ثامر تصورهم اخلاطئ.
املصدر /فوربس ـ رواد األعامل.
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طرفة رمضانية

َ
ْ
السقف مناسبًا
اجعل
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الصني القديمةّ ،
أن ملك ًا
جاء يف حكم وقصص ّ
أراد أن يكافئ أحد مواطنيه ،فقال له »:امتلك
من األرض ك� ّ
�ل املساحات التي تستطيع أن
الرجل ورشع
تقطعها سري ًا عىل قدميك « ،ففرح ّ
يميش يف األرض مرسع ًا ومهروال يف جنون،
وسار مساف ًة طويل ًة فتعبّ ،
وفكر يف أن يعود
للملك ليمنحه املساحة التي قطعها ،ولك ّنه غيرّ
السري ليحصل عىل املزيد،
وقرر مواصلة ّ
رأيهّ ،
وس��ار مسافات أط��ول وأط��ولّ ،
وفكر يف أن
يعود للملك مكتفي ًا بام وصل إليه ،لك ّنه تر ّدد
السري ليحصل عىل
وقرر مواصلة ّ
مر ًة أخرىّ ،
ّ
املزيد واملزيدّ .
الرجل يسري ويسري ،ومل يعد
ظل ّ
أبد ًا ،فقد ّ
ضل طريقه وضاع يف احلياة ،ويقال
جراء اإلهناك الشّ ديد ،ومل
أنّه وقع رصيع ًا من ّ
والسعادة ،ألنّه
يمتلك شيئ ًا ،ومل يشعر باالكتفاء ّ
مل يعرف حدّ الكــفاية أو القناعة.

أهدى أحد األدباء يف شهر رمضان صديق ًا له نوع ًا من احللوى قد
فسد مذاقها لقدمها ,وبعث معها بطاقة كتب فيها :إين اخرتت هلذه
احللوى السكر املدائني والزعفران األصفهاين ,فأجابه صديقه بعد
أن ذاق طعمها :واهلل ما أظن حلواك هذه ُصنعت إال قبل أن تفتح
املدائن وتبنى أصفهان!.

ماذا نعني
بتزوير الكتب؟
هي عملية سطو وتطاول عىل حقوق املؤلف
ودور النرش؛ عرب استنساخ كتبهم دون احلصول
تــجيز هلم طباعة هذه
عىل موافقات قانونية ُ
الكتب.
هناك من حي� ُ
�اول أن يوهم القارئ بأن النسخ
املزورة هي نسخ أصلية! لكنها يف احلقيقة نسخ
مصورة عن األص��ل ،لذا تعد رسقة ومصادرة
جلهود اآلخرين.
القراءة هي وسيلة لالرتقاء والسمو والبحث عن
الصدق؛ وليست مسامهة برسقة جهود األخرين.

جرح ال زال ينزف
فاجعة الكرادة ـ ٌ
رمضان  1437هـ

فائدة لغوية

يقال :فالن ي َل ْق ِلق ع ّ
يل.
أي :يكثر الكالم ،ويرفع صوته ،ومل أفهم منه شيئًا.
قال ابن منظور :ال َّل ْق َل َقة :شدة الصوت.
-----------الرسل /بفتح الراء :السري السهل ،يقال (بعري َر ْسل وناقة
َّ
َر ْسلة).
الرسل /بكرس الراء :السكون والرفق ،يقال (عىل ِر ْسلك؛
ِّ
أي :ترفقْ وال تعجل).
الرسل /بضم الراء :مجع رسول.
ُّ

اقرأ لتشفى
عالجات بسيطة نظمت بقصيدة

األيام
ع َّل َم ْتني
ُ

* َّ
ولكن عندما
حيب عليه أن خيلص يف ح ِّبه..
ْ
أن اإلنسان عندما ُّ
َ
يكره عليه أالَّ َيكره ِّ
للحب َموضع ًا.
جيعل
بكل قلبه ،بل عليه أن
ِّ
َ
ٍ
عدوا.
عدو
َ
فكم من ٍّ
انقلب حبي ًبا! وكم من حبيب انقلب ًّ
املؤمن ال ُيلدغ من ُجح ٍر مر َتني ،ولكن أليس من َ
األوىل أال يلدغَ
*
ُ
ُ
ٍ
عىل اإلطالق! فكم من إنسان ل َ
دغ من جحر مرة ،ثم لدغ بعد ُهنيهة
من ُ
اجلحر ذاته.
األيام تسري بنا إىل املجهول ،وأهنا توصلنا إىل أقدار اهلل تعاىل،
* أن
َ
ِ
ُ
َّ
باملسمى ،فمن املحال أن يمر عليك يوم يف
وأن األيام ال تتشا َب ُه إال
َّ
املستقبل مثل ليوم الذي تعيش فيه.
ِ
َ
َ
ويأخذ منهم الدروس
أصناف البرش،
مجيع
* عىل اإلنسان أن
خيالط َ
ِ
ِ
احلياة ويذهب منها وهو مل يتعرف
فكثري من الناس يأيت إىل
والعرب،
ٌ
ِ
حقيقة كث ٍ
ري من الناس.
إىل
ِ
ِ
ُ
* َّ
يظن ّ
أن
أن كثري ًا من الناس
يعيش لنفسه ويحَ ْيا لنفسه ،وهو ُّ
تالحقه ،واهلنا َء ُ
ُ
حييط به ،والرسور يطغى عليه ،وكأن هذا
السعادة
َ
يعلم أنه فقدَ جز ًءا كبري ًا من السعادة ،أال وهي صحبة
اإلنسان مَ ْل ْ
ُ
اخلالَّ ن ،واإلحسان إىل أخيك اإلنسان.
* أن أبكي وحيد ًا ال أحد يراين وأن أخرج اىل الناس مبتسامً ال
أشكو حاالً .
* أن أمتسك بالذي يؤملني ولكن يأتيني بالسعادة بعدها ،وأبتعد
عن الذي يفرحني من يأتيني باحلزن بعدها.
* ال أتدخل يف أمور الناس وأحسن الظن هبم وأتعامل معهم
بحذر.
* علمتني األيام أن أشكو ّ
حب ًا يف
مهي لربيّ وأنا ساجدٌ حتى أزداد ّ
ِ
بعظمته.
اهلل وتقرب ًا منه والشعور

وإذا شكى القولون منك ٍ
بليلة
ِ
جدال
فعليك بالينسون دون
صبت ٍ
بنزلة خذ زعرت ًا
وإذا ُأ َ
ٍ
لقحة وسعال
فهو العالج
ٍ
بقدونس
واغسل ُكالك بضمتي
وعالج حب للشباب مثايل
معالج
وعصارة النعناع خري
ٍ
ٍ
ومنشط قلب العليل البالِ
وعليك بالشوفان أفضل ٍ
محية
يكوي الدهون بغري حد نصال
ِ
ٌ
مستوصف
لوحده
والزنجبيل
ِ
كالصيدلية فاغله للغايل
بابونج
ودوا التهابات احلشا
ٌ
ِ
ومنوم ّ
األطفال
للرض ِع
ٌ
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