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جهاد النفس جهاد كلي
ُ
وسمي االكرب ملا للنفس من اجندة قد
هّايا املسلم ان جهاد النفس هو اجلهاد االكرب واجلهاد االكرب له مستلزماته كي ينترص من خيوضه
ّ
يستخدمها الشيطان للحلول دون الوصول اىل االخالق الرفيعة والطريق املستقيم املغلفة كلها بذكر اهلل عز وجل ال يوجد جهاد جزئي
واليعوض من جياهد نفسه عن من ال جياهد نفسه ،فالكل
او التعامل مع بعض السلبيات بحدية وترك االخرى دون جهاد او بتهاون ،
ّ
مشمول وال عذر الحد ،فاخلطأ خطأ والصح صح  ،ولكي تنهض اهيا املسلم بواقعك وبواقع جمتمعك عليك ان ال تسلك أي طريق فيه
خماطر أخروية والتي منها نتجنب كل املخاطر الدنيوية  ،نعم جهاد النفس جهاد شامل وكامل لغلق املنافذ عىل الشيطان كي ال يوسوس هلا
بارتكاب املوبقات او ينسيها ذكر اهلل عز وجل ،فاملرتتب من النفس اال ّمارة بالسوء سلبيات تؤثر عىل املجتمع تأثريا جسيام وقد تكون له اثار
سلبية مستقبلية .
والنفس ملزمة ليس بالعبادة فقط بل بكل ما ينهض بمقومات احلياة من ثقافة ضمن االطار الرشعي سواء أكانت علمية بكل اصنافها ام
اجتامعية  ،وكل هذه املقومات العبادية والعلمية جيب ان يكون هلا اثر عىل ارض الواقع واالثر يكون من خالل ترصفاتنا وفقها .
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تفسيرالسورة
( ) 45ولقد أرسلنا إىل ثمود أخاهم صاحلا ان اعبدوا اهلل فإذا هم فريقان
خيتصمون القمي عن الباقر عليه السالم قال يقول مصدق ومكذب قال الكافرون منهم
أتشهدون ان صاحلا مرسل من ربه قال املؤمنون انّا بالذي ارسل به مؤمنون
قال الكافرون منهم إنا بالذي آمنتم به كافرون وقالوا يا صالح ائتنا باية ان كنت من
الصادقني فجاءهم بناقة فعقروها وكان الذي عقرها ازرق امحر ولد زنا
(  ) 46القم��ي اهن��م س��ألوه قبل ان تأتيهم الناق��ة ان يأتيهم بعذاب الي��م فأرادوا بذلك
امتحانه فقال يا قوم َمل تس��تعجلون بالعذاب قبل الرمحة لوال تس��تغفرون اهلل قبل نزوله
لعلكم ترمحون بقبوهلا فإهنا ال تقبل حينئذ (  ) 47القمي أصاهبم جوع شديد فقالوا هذا
من ش��ؤمك وش��ؤم الذين معك أصابنا هذا وهي الطرية قال طائركم عند اهلل قال يقول
خريك��م ورشكم من عند اهلل بل أنتم قوم تفتنون ختتربون بتعاقب الرساء والرضاء ( 48
) وكان يف املدينة تس��عة نفر شأهنم االفساد اخلالص عن شوب الصالح (  ) 49حتالفوا
فيام بينهم لنباغتن صاحلا وأهله ليال ثم لنقولن لويل دمه ما ش��هدنا مهلك أهله فضال ان
تولينا اهالكهم ونحلف انا لصادقون (  ) 50ومكروا مكرا هبذه املواضعة ومكرنا مكرا
بأن جعلناها س��ببا إلهالكهم وهم ال يش��عرون بذلك والقمي فأتوا صاحلا ليال ليقتلوه
وعند صالح مالئكة حيرسونه فلام اتوه قاتلتهم
املالئكة يف دار صالح رمجا باحلجارة فأصبحوا يف داره مقتلني واخذت قومه الرجفة
فأصبحوا يف دارهم جاثمني (  ) 51فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم
أمجعني (  ) 52فتلك بيوهتم خالية من خوي البطن إذا خال أو ساقطة منهدمة من خوي
النجم إذا س��قط بام ظلموا بس��بب ظلمهم ان يف ذلك آلية لقوم يعلمون فيتعظون ( 53
) وأنجين��ا الذين آمنوا صاحلا وم��ن معه وكانوا يتقون الكف��ر واملعايص فلذلك خصوا
بالنج��اة (  ) 54ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحش��ة وأنت��م تعلمون خبثها أو يبرصها
بعضكم من بعض وكانوا يعلنون (  ) 55ائنكم لتأتون الرجال ش��هوة من دون النس��اء
الاليت خلقن لذلك بل أنتم قوم جتهلون سفهاء
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مليارات و ( )735مليونا
و(  ) 548الف دوالر ايرادات المالية
من تصدير النفط لشهر آب الماضي .
بحسب احصائية شركة تسويق النفط
العراقية (سومـو)...
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مليار دينار أودعتها
وزارة المالية لحساب محافظة
البصرة لتنفيذ المشاريع االستثمارية
وتنمية االقاليم والبترودوالر لسنة
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ترليون دينار عراقي
مقدار العجز في موازنة  ٢٠١٨نتيجة
زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات
الضرائب بنحو  ٣٠٠مليار دينار.
بحسب ما اعلنته وزارة المالية. .
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• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قبول المعلمين المجازين دراسيا ضمن
قناتي العامة وذوي الشهداء في الجامعات العراقية للعام الدراسي .2019/2018

• (غانيا درغام) كاتبة سورية :
ان العراقيين اك��دوا ان بلدهم ينجب االبطال وال مكان فيه
للطغاة واإلرهاب,وان فتوى الدفاع الكفائي للمرجعية الدينية
ووحدت القوى الشعبية ضد االرهاب الممنهج الذي
العليا ّ
فعلت ّ
يتعرض له العراق.

الحشد الشعبي يعقد اجتماعا في كربالء استعدادا
الستقبال الزيارة األربعينية
عقدت عمليات احلشد الشعبي املركزية يف مقرها بمدينة كربالء املقدسة اجتامعا ضم الفرات
األوسط والبرصة ودياىل ،استعدادا للزيارة األربعينية بعد مسامهتها الفعالة يف إنجاح زيارة
العارش من املحرم احلرام .وقال قائد عمليات الفرات األوسط للحشد اللواء عيل احلمداين:
حددنا ورقة عمل يف هذا االجتامع ،لتعرف كل جهة واجباهتا يف الزيارة األربعينية ،مبينا أنه
تم تكليف قيادة عمليات مناطق ( الفرات األوسط والبرصة ودياىل ) باختاذ اإلجراءات
الالزمة لتأمني حميط املدن املقدسة ،والطرق بني املحافظات ،بتكليف ألوية احلشد حسب
قواطعهم بالتنسيق مع القوات األمنية ،مضيفا ان االجتامع شدد عىل التعاون بني املديريات
كافة واملؤسسات احلكومية ومنظامت املجتمع املدين واملواكب احلسينية اخلدمية ،اضافة اىل
تنظيم قوات التعبئة يف املحافظات ألداء دورهم يف الزيارة .مشريا اىل تفعيل مديريات الدعم
اللوجستي واإلعالم احلريب واالتصاالت والطبابة واالستخبارات واألمن ،كل حسب واجبه،
استعدادا كامال إلنجاح الزيارة األربعينية.

يخرج دورة القوات الخاصة هي
معسكر تدريب العسكريين ّ
األولى من نوعها على مستوى الحشد الشعبي
خرج اللواء العارش التابع هليئة احلشد الشعبي،
ّ
دورة القوات اخلاصة والتي تعترب االوىل من
نوعها عىل مستوى احلشد الشعبي يف معسكر
تدريب العسكريني التابع للهيئة  .أكد ذلك
إعالم احلشد  ،مضيفا ان اكثر من  250مقاتال
م��ن مقاتيل ال��ل��واء ال��ع��ارش للحشد الشعبي
اهب
خت��رج��وا كقوات خاصة ليكونوا عىل ّ
االستعداد ألي ظرف طارئ يكلفون به خدمة
للعراق وشعبه  .يشار اىل ان هذه الدورة تأيت
ضمن اخلطة املعدّ ة من قبل اهليئة لتدريب كافة
املقاتلني االبطال بكافة صنوفهم وتشكيالهتم.
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• السفارة العراقية في ايران والقنصليات التابعة لها
تباشر بإصدار التأشيرة الخاصة بالزوار اإليرانيين الراغبين
بتأدية زيارة اربعينية اإلمام الحسين (عليه السالم).

• جامعة بغداد دخلت تصنيف التايمز البريطاني بعد أن
سجل باحثوها أكثر من سبعة االف بحث عالمي في مستوعبات
سكوبس .بحسب تصنيف التايمز لعام  2019الذي يعد أفضل
تصنيف في العالم بعد تصنيف شنغهاي الصيني .

•(إرشاد كوسروهي) باكستانية اعتنقت مذهب أهل البيت (عليهم السالم) عند
زيارتها الحسين  :إن زيارة اإلمام الحسين(عليه السالم) تغ ّير حياة اإلنسان
وتوصله إلى العشق الحقيقي ألهل البيت (عليهم السالم) ،فلو كان أهل األرض
يسيرون وفق مقتضيات النهضة الحسينية ،لما سقط دم على األرض ،ولما ُقتل
أحد بال جرم قط.

منتسبو مؤسسة «العين» ّ
ينظمون مسيرة عزاء00حسيني
بخطى ثابتة ومسرية اتّسمت بالتنظيم الدقيق ،انطلق العرشات من منتسبي
ً
فرع مؤسسة العني للرعاية االجتامعية يف الديوانية واملكاتب املرتبطة هبا
باإلضافة إىل املتطوعني واملتضامنني  ،من جامع املصطفى يف شارع املواكب
احلسينية ،نحو مرقد السيد أيب الفضل ابن اإلمام الكاظم (عليه السالم)،
رافعني علم العراق ورايات العزاء وهم يتوشحون بشعار املؤسسة  .وقد
املعزون ،أنظار املواطنني إىل أمهية املشاركة يف
لفتت صور الشهداء التي محلها ّ
رفع املعاناة عن أبناء من اسرتخصوا أرواحهم فداء للوطن واملقدسات  .وقد
حظيت هذه الفعالية بتغطية عدد من القنوات الفضائية ووسائل التواصل
االجتامعي التي كانت حارضة يف املكان.
ويذكر ان مؤسسة العني للرعاية االجتامعية حتظى بدعم ومباركة آية اهلل
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف) ،فقد َأ ِذ َن سامحته
للمؤسسة يف استالم احلقوق الرشعية لرصفها عىل يتامى الشهداء الذين لبوا
نداء املرجعية العليا وغريهم .

جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
تتطلع على مزايا نظام الدراسة االوربية

عُقد يف جامعة وارث االنبياء التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
يف كربالء اجتامع اكاديمي مع ممثل اجلامعة االوربية يف مدريد ،هبدف اطالع
الكادر املتقدم يف اجلامعة عىل نظام الدراسة يف كليات اجلامعة االوربية
ومزاياها اخلاصة .ضم االجتامع رئيس اجلامعة االستاذ الدكتور (طالب
حسن املوسوي) وعمداء الكليات.
واتفق الطرفان عىل رضورة فتح افاق التعاون والتفاهم بني جامعة وارث
االنبياء واجلامعة االوربية وإجياد عالقة علمية ثقافية بحثية بني اجلامعتني من
خالل العمل عىل اعداد مذكرة تفاهم اولية بعد ان يرسل الضيف مسودة
املذكرة للنظر هبا من قبل جامعة وارث االنبياء.
يذكر ان اجلامعة االوربية يف مدريد تعد من اجلامعات العريقة يف العامل وتضم
ختصصات انسانية وعلمية وهلا فروع يف اكثر من  ٣٦دولة وعدد طالهبا اكثر
من  ٦٥الف طالب من خمتلف اجلنسيات.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بالصحن الحسيني الشريف2018/9/28 ،م
ّ
(عز وجل)

ُ
الدمعة التي يح ّبها اهلل
ما زلنا يف اخلطبة األوىل يف بيان فلسفة وحكمة
البكاء عىل اإلمام احلسني (عليه السالم)،
وسبق أن ّبي ّنا ّ
أن هناك رواي��ات كثرية قد
ً
ً
اهتمت وحثّت ح ّثا شديدا عىل البكاء عىل
ّ
اإلمام احلسني(عليه السالم) باخلصوص،
ووع��دت عىل ذلك األجر العظيم واملنزلة
اجلليلة والعطايا يف الدنيا واآلخ��رة ،فام هو
ال�سر يف ذلك التأكيد واحل� ّ
�ث الشديد من
ّ
األئمة (عليهم السالم) عىل البكاء؟!
ّ
س��أب�ين م��ا ورد يف بعض األح��ادي��ث عن
األئ� ّ�م��ة األطهار(عليهم ال��س�لام) يف بيان
فضيلة البكاء ،حيث ورد عن اإلم��ام عيل
ٍ
مؤمن
بن احلسني(عليه السالم) قوله( :أ ّيام
دمعت عيناه لقتل احلسني -عليه السالم-
ح ّتى تسيل عىل خ��دّ ه ب� ّ�وأه اهلل هبا يف اجلنة
ٍ
مؤمن دمعت
غرف ًا يسكنها أحقاب ًا ،وأ ّي�ما
أذى
مسنا من ً
عيناه ح ّتى تسيل عىل خدّ يه فيام ّ
ٍ
عدونا يف الدنيا ّبوأه اهلل منزل صدق).
من ّ
وي��ق��ول اإلم���ام ال��ص��ادق(ع��ل��ي��ه ال��س�لام)
يب أنّه
ألحد أصحابه حينام بينّ هذا الصحا ّ
يستذكر مصيبة اإلمام احلسني(عليه السالم)
ويستعرب ،ح ّتى يصل به احل��ال أ ّن��ه يمتنع
عن الطعام لعظم مصابه ،فقال له( :رحم
اهلل دمعتك ،أما إنّك من الذين ُيعدّ ون من
أه��ل اجل��زع لنا ،والذين يفرحون لفرحنا
وحيزنون حلزننا وخيافون خلوفنا ويأمنون
إذا أم ّنا )...الحظوا إخ��واين ليس الثواب
فقط يف اجل ّنة ،وإنّام معطيات هذا البكاء يف
الدنيا وعند املوت وما بعد املوت ،الحظوا

كام يف هذا احلديث (أما إنّك -جلزعك هذا
عىل مصائبنا -سرتى عند موتك حضور
آبائي لك )...اإلمام الصادق(عليه السالم)
(...ووصيتهم ملك
خياطب أحد صحابته
ّ
امل��وت ب��ك ،وم��ا يلقونك به من البشارة
ُ
ومللك املوت ّ
أرق عليك وأشدّ رمح ًة
أفضل،
األم الشفيقة عىل ولدها)...
لك من ّ
ك��ي��ف ن��ص��ل اىل ال��ب��ك��اء ال����ذي أراده
األئمة(عليهم السالم) وننال به هذه املنازل
ّ
عاطفي بحت ال
ري
تأث
للبكاء
هل
العظيمة،
ٌ
ّ
ُتعدّ له ٌ
مبدئية هلا تأثري يف اإلسالم؟ أم
قيمة
ّ
ّ
األئمة(عليهم
أن هذا البكاء ال��ذي أراده
ّ
روحية
أبعاد عقائد ّية تربو ّية
السالم) له
ٌ
ّ
ُتساعد وتساهم يف حفظ اإلسالم ومبادئ
اإلس��ل�ام؟ وحت��اف��ظ ع�لى م��ب��ادئ النهضة
اإلسالمية
حي ًة يف الفرد واأل ّم��ة
ّ
احلسينية ّ
ّ
اىل يوم القيامة ،بحيث يبقى هذا املجتمع
جمسد ًا لنهضة اإلمام احلسني(عليه السالم)
ّ
ب��ال��وق��وف يف وج��ه الظاملني واملستبدّ ين
والطواغيت واالنحراف والضالل ،و أن
حي ،اإلرادة
تبقى هذه املبادئ ّ
حية ،الضمري ّ
جيسد مبادئ
فاعلة لدى الفرد واألم��ة ،أن ّ
اإلمام
احلسينية التي من أجلها ثار
النهضة
ُ
ّ
احلسني(عليه السالم).
حينام نتأ ّمل يف بعض قصص األنبياء التي
رسده���ا ال��ق��رآن الكريم نجد ّ
أن البكاء
ٌ
جسدها
وإنسانية
قرآنية
وسيلة
ووالئية ّ
ّ
ّ
ّ
األنبياء(عليهم السالم).
قصة يعقوب (عليه السالم)
الحظوا يف ّ
يبينه حينام
ما الذي أراده القرآن الكريم أن ّ
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يذكر ّ
أن يعقوب (عليه السالم) بكى عىل
يوسف(عليه السالم) بكا ًء شديد ًا ح ّتى
ّ
ابيضت عيناه وفقد برصه من البكاء ،هل
يريد أن يبينّ ّ
أن هنالك أب ًا حنون ًا أب ًا عطوف ًا
عىل ولده ،ف َقدَ ولده وبكى عليه بكا ًء شديد ًا
ح ّتى ّ
ابيضت عيناه من احلزن عىل َف ْقد ولده،
هل هذا هو املعنى ال��ذي يريدُ أن يوصله
القرآن الكريم؟ (ال) فهذا ال يتناسب مع
عظم ال��دور ال��ذي ُأري��د لألنبياء (عليهم
السالم).
التفتوا اىل هذا املعنى ،أراد يعقوب (عليه
السالم) أن يبينّ من خالل حزنه الشديد
والعقائدي والروحي مع
العاطفي
تفاعله
ّ
ّ
مصيبة َف ْقد ول��ده ،ليس من ب��اب عاطفة
األب� ّ�وة بل أل ّن��ه ح� ٌ
�زن عىل شخص يوسف
وحجة
الذي يمثّل خليفة اهلل يف األرض،
ّ
اهلل يف األرضّ ،
حجة
أن هناك شخص ًا هو ّ
اهلل يف األرض ُ
اإلنسانية،
وغ ّيب عن الساحة
ّ
وهذا التغييب بسبب احلسد من قبل إخوته
كان يمثّل خسار ًة لأل ّمة وللمؤمنني وللدين
يف ذلك الوقت ،أراد أن تبقى هذه املصيبة
وتفاعل األ ّمة املؤمنة يف ذلك الوقت مع هذه
املصيبة.
اليشء اآلخر كام يف سرية املعصومني(عليهم
السالم) ،فاطمة الزهراء(عليها السالم)
حينام بكت ذاك البكاء الشديد عىل فقد
أبيها ،واإلمام السجاد(عليه السالم) حينام
بكى ط��وال عمره اىل آخر أ ّي��ام حياته عىل
مصيبة أبيه ،ما الذي كان يف ذلك احلزن و
البكاء لإلمام؟ هل هو بكاء فقد االبن ألبيه؟

األبوة ،هنا عاطفة
البنوة ،هناك عاطفة ّ
عاطفة ّ
البنوة هي التي تدفع جتاه هذا البكاء الشديد؟
ّ
(كلاّ ) بل أنّه أراد أن يقول لأل ّمة ّ
إن هناك
اإلسالمية ،هناك اإلمام
مصيبة أصابت األ ّمة
ّ
حجة اهلل يف األرض ُقتل هبذه القتلة
احلسني ّ
وذريته ألنّه هنض ضدّ االنحراف
هو وأوالده ّ
والظلم والفساد وأراد أن ُيصلح هذه األ ّمة،
فهو يبكي عىل مصيبة الدين ْ
أن ف َقدَ الدين
هذا اإلنسان العظيم ،وأراد أن ُتنرش هذه
ويتحسس الناس هبا
املظلومية بني الناس
ّ
ّ
حي ًة خالدة يف ضمري األ ّمة ،حتى تبقى
وتبقى ّ
األ ّمة تتفاعل مع مبادئ اإلمام احلسني(عليه
القضية مرتبطة
ال��س�لام) ،ل��ذل��ك ه��ذه
ّ
مر التاريخ.
باملعصومني(عليهم السالم) عىل ّ
ما هي ِ
احلكم املتوخّ اة من وراء البكاء؟
واحد ٌة من احلكم ّ
أن مسألة البكاء الشديد
ٌ
اإلنسانية كنو ٍع من
مرتبط بالطبيعة
والدائم
ّ
للشخصية التي ُيبكى
التعظيم والتكريم
ّ
عليها واإلشادة بدورها والثناء عىل جهدها
وجهادها ،أنتم حينام تفقدون إنسان ًا عظي ًام
مهماّ ً يف حياتكم تبكون عليه بكا ًء شديد ًا،
ح ّتى ُتشعروا اآلخرين بالتعظيم والتكريم
واإلش���ادة ب��دور ه��ذا الرجل وح ّتى يبقى
املجتمع مرتبط ًا به ،أ ّما اإلنسان الذي ليست
مصدر ّ
رش ورضّ
له قيمة يف املجتمع وهو
ُ
وأذى لآلخرين ال ُيبكى عليه ،وه��ذا نوع
املجتمع
من التحقري والتوهني حتى يبتعد
ُ
إشعار
عن مثل هؤالء األشخاص ،فالبكاء
ٌ
بعظمة ومكانة هذا اإلنسان الذي ُيبكى عليه
خصوص ًا مع شدّ ة هذا البكاء ودوامه ،هذا
ٍ
بصورة غري مبارشة
جيعل الناس يرتبطون
بمبادئ ذلك الرجل العظيم وبالتايل له تأثري
يف حفظ مبادئ اإلسالم.
أيض ًا من ِ
املهمة بالنسبة اىل البكاء هو
احلكم ّ

ّ
املهمة
أن البكاء أح��دُ األس��ب��اب ّ
احلسينية؟
يف حفظ مبادئ النهضة
ّ
حينام نبكي عىل اإلم��ام احلسني(عليه
والروحي
القلبي
السالم) نعبرّ عن تعاطفنا
ّ
ّ
والوالئي ،ثالثة أمور :تعاطف والئي يعني
عقائدي وتعاطف روحي وقلبي مع االمام
ّ
احلسني (عليه ال��س�لام) وه��ذا يعني نحن
ضحى
نتعاطف مع املبادئ التي من أجلها ّ
اإلم��ام احلسني(عليه السالم) بنفسه ،ويف
نفس الوقت نعبرّ عن استنكارنا للجريمة
التي ارتكبها الظاملون واملستبدّ ون ،وهذا
يمثّل نوع ًا من النفور عن ه��ؤالء الظلمة
واملستبدّ ين والنفور عن مبادئهم ،ويف نفس
الوقت هو تعب ٌري عن الرفض واالستنكار،
شيئان يف نفس الوقت من التعاطف أرفض
وأستنكر ه��ذه اجلريمة التي ار ُت ِكبت من
هؤالء الطواغيت والظلمة ،بمعنى آخر يو ّلد
نفور ًا يف النفوس من أخالق ومبادئ أعداء
احلسني(عليه السالم) ،وبالتايل يمثّل أيض ًا
تفاع ً
ال وجتاوب ًا مع الذين يمثّلون امتداد ًا
ملبادئ اإلمام احلسني(عليه السالم).
املهمة ّ
أن البكاء يمثّل
أيض ًا من مجلة األمور ّ
سلمية وهادئة للتعبري عن التعاطف،
وسيل ًة
ّ
حينام يستعمل الطغاة وس��ائ��ل التنكيل
والبطش والرتهيب ألتباع ه��ذه العقيدة
احل ّقة ،البكاء وسيل ًة ال يستطيع الظاملون
واملستبدّ ون أن يواجهوها!
األ ّم��ة وج��دت أم��ام بطش ُ
وظلم وتنكيل
الظاملني ّ
أن الوسائل األخ��رى ستؤ ّدي اىل
تقتيلهم وترشيدهم ال جي��دون إلاّ وسيلة
البكاء؟! ال يستطيع هؤالء الطواغيت أن
يواجهوا ال��ن��اس مل��اذا تبكون ع�لى اإلم��ام
احلسني(عليه السالم)؟ هبذه الوسيلة حيفظون
قضية اإلم��ام احلسني(عليه
تعاطفهم مع
ّ
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حي ًة،
السالم) و ُيبقون ذكرى هذه املظلومية ّ
ٌ
سلمية وه��ادئ��ة يستطيع من
وسيلة
فهي
ّ
اإلسالمي أن يبقى متفاع ً
ال
خالهلا املجتمع
ّ
قضية اإلمام
مر األزمنة والعصور مع ّ
عىل ّ
املظلومية
احلسني(عليه السالم) ،لتبقى هذه
ّ
حي ًة يف ضامئر األ ّمة وتبقى تبع ًا لذلك هذه
ّ
املبادئ أيض ًا.
لنرى هل ّ
أن البكاء عىل اإلمام احلسني(عليه
السالم) يو ّلد فينا ه��ذه احلكمة أال وهي
الروحية وتزكية النفوس؟
الرتبية
ّ
واألساسية يف الصفات
املهمة
من األم��ور ّ
ّ
القلبية للمؤمن هي ر ّقة القلب ورمحة القلب،
ّ
إذا فقد اإلنسان ر ّقة القلب واتّصف بقسوة
القلب ومل يعد يتفاعل ويتعاطف مع آالم
املستضعفني وآهات املظلومني وال يتفاعل
مع معاناة الفقراء واملساكني ،فلريجع هذا
أساسي ًا من
اإلنسان اىل نفسه ،فيجد ركن ًا
ّ
ٍ
ألسباب منها :كثرة
أركان اإليامن قد ُف ِقد منه
الذنوب واملعايص والتع ّلق بالدنيا واملال
احلرام التي تؤ ّدي اىل هذه الصفة ،تؤ ّدي اىل
قسوة القلب ،أري��د من البكاء عىل اإلمام
احلسني(عليه السالم) أن ير ّقق قلب املؤمن
وينزع منه هذه القسوة ،و أريد من هذه الر ّقة
أحتسس
والرمحة يف القلب أن أتعاطف وأن ّ
أحتسس آالم جمتمعي
آالم اآلخرين ،وأن ّ
أحتسس معاناة املظلومني ضدّ الظاملني،
وأن ّ
أحتسس آالم ومعاناة الفقراء واملساكني
وأن ّ
وأحترك وفق ما تقتضيه
واليتامى واألرامل
ّ
هذه الرمحة.

ُ
الشيخ الكربالئي :كيف نجسد مبادئ النهضة الحسينية في عصرنا هذا؟
كربالء
الجمعة في
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /18محرم الحرام
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
1440/هـ الموافق 2018/9/28م ،تناول سماحته واستكماال لما جاء في ُ
الخطبة السابقة حول الحركة اإلصالحية للنهضة
الحسينية المباركة ،واستهلها بالقول:

ما زلنا يف االجابة عىل السؤال الذي طرحناه
يف ُ
جيب علينا ان نتعلمه
اخلطبة السابقة ،ماذا ُ
من احلركة االصالحية لإلمام احلسني (عليه
السالم) ؟ ماذا يريد م ّنا االمام احلسني (عليه
السالم) يف عرصنا هذا؟ ماذا تريدُ م ّنا كربالء
برمزيتها احلسينية؟ كيف نكون حسينيني حق ًا
ونحن أجبنا عن بعض ما جيب
يف هذا العرص؟
ُ
علينا ان نتعلمه ،فذكرنا أول االمر وأمهها وهو
الشعور باملسؤولية ،والشعور باملسؤولية عىل
انواع ومن مجلتها الشعور بمسؤولية الوعي
الثقايف واالجتامعي ،ومسؤولية الكلمة :
التفتوا اخواين ما الذي نقصده بالوعي الثقايف،
والوعي االجتامعي ،ومسؤولية الكلمة؟
(الوعي الثقايف)  :نعني ان يتسلح احلسيني
الحظوا اخواين عندنا مؤمن وعندنا مؤمن
حسيني ،ان يتسلح املؤمن احلسيني يف عرصنا
بسالح املعرفة الفقهية والثقافة االسالمية
الرتبوية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية
ومجيع مناهج االسالم ،وال يقترص يف معارفه
وثقافاته عىل املعارف والثقافات االكاديمية
التخصصية والثقافات العامة.
نجد اهي��ا االخ��وة واالخ���وات البعض هيتم
ويرصف كل جهده ووقته وأفكاره يف حتصيل
امل��ع��ارف االكاديمية والتخصصية ،وهذه
وان كانت مهمة كاملعارف الطبية واهلندسية
والكيميائية والفيزيائية واالجتامعية والرتبوية

واالقتصادية املعارصة مهمة نعم يف حياتنا،
ولكن ذل��ك ال يكفي لكي ُنبرص املوقف
احلسيني املطلوب يف عرصنا هذا.
كيف نجسد مبادئ النهضة احلسينية يف عرصنا
هذا؟ البد ان يتسلح املؤمن احلسيني باملعرفة
الفقهية ،ثقافات االسالم ،يف االسالم ثقافة
اجتامع ،وثقافة تربوية ،وثقافة روحية ،وثقافة
اجتامعية وسياسية ويف كل جماالت احلياة،
ألن هذه الثقافات هي املفتاح لبصرية القلب،
عندنا برص نرى به االشياء وحقائق االشياء،
فالبد ان يكون لنا قلب نرى بعني البصرية ،ما
هو املطلوب م ّنا املوقف احلسيني جتاه الواقع
الذي نعيشه ويف املجتمع الذي نعيشه ،فالبد
ان يكون هناك اهتامم ايض ًا بأن يتسلح املؤمن
احلسيني بالثقافة واملعرفة الفقهية وغري ذلك
من ثقافات االس�لام ،وان يكون لديه ايض ًا
ثقافات معارصة ..إملام بالثقافات املعارصة
وان يكون لديه إملام بأوضاع جمتمعه.
ليس من الصحيح ان يكون اهتامم االنسان
املؤمن احلسيني بنفسه فقط حياول ان يتعرف
عىل ما هو مطلوب من علوم لنفسه وخاصته،
بل البد ان يكون لديه إملام بأوضاع جمتمعه
ول��و إملام ًا إمجالي ًا ،وان يأخذ ه��ذه املعرفة
الفقهية والثقافة االسالمية ان يأخذها من
منابعها الصحيحة التي حددها ائمة اهل
البيت (عليهم السالم) حينئذ تكون لدينا

8

البصرية يف امور ديننا.
الح��ظ��وا اخ���واين م��ن االم���ور املهمة التي
أوص��ل��ت اص��ح��اب االم���ام احلسني (عليه
السالم) ان يقفوا اىل جانبه مع ان الكثرة
الكافرة خذلت االمام احلسني (عليه السالم)،
من مجلة االسباب ان ه��ؤالء كانت لدهيم
البصرية كام عبرّ عنهم اعداؤهم بأصحاب
البصائر ،لذلك ورد يف احلديث ( :تفقهوا يف
دين اهلل فإن الفقه مفتاح البصرية ومتام العبادة
والسبب اىل املنازل الرفيعة واملراتب اجلليلة
يف الدين والدنيا).
مع ان التف ّقه هنا هو الفهم الصحيح والواعي
والعميق لثقافات االسالم املتعددة ،حينئذ
يستطيع االنسان عىل ضوء هذه الثقافات
واملعرفة ومن منابعها ،ونؤكد عىل ذلك احيان ًا
لدينا مؤمن يصيل ويصوم ومتدين ،لكن ال
يأخذ هذه املعارف من منابعها الصحيحة
ويتوهم ان فالنا وفالنا ربام هم منابع هذه
املعرفة ،فيخطئ ويضل الطريق الصحيح،
فالبد ان يكون لديه كام انه انا ارصف سنني
م��ن عمري وأب���ذل ك��ل جهدي يف حتصيل
علوم الطب والفيزياء والكيمياء واهلندسة
واالجتامع واالقتصاد وغري ذلك من االمور
وهي مهمة يف حياتنا ،ونوليها االهتامم لكن
ايض ًا يف نفس الوقت علينا ان نويل اهتامم ًا
عظي ًام بمعارف الفقه والثقافات االسالمية

حتى تكون لدي البصرية واملعرفة باملوقف
الصحيح ال��ذي جي��ب ان أخت��ذه حينام يمر
جمتمعي باملخاطر وغري ذلك من هذه االمور.
لدينا الوعي الثقايف والوعي االجتامعي ما
املقصود بالوعي االجتامعي؟
(الوعي االجتامعي) :ان يعي االنسان املؤمن
ما هي مسؤولياته اجتاه جمتمعه الذي حييط
به؟ اجتاه ارسته اجتاه عشريته واجتاه زمالئه
يف العمل؟ كثري من الناس ّ
مه ُه نفسه فقط ال
يستشعر املسؤولية جتاه املجتمع الذي حييط به
ابتدا ًء من االرسة املجتمع الصغري ثم العشرية
املجتمع االكرب ثم زمالء العمل ثم املجتمع
االك�بر ال��ذي حييط ب��ه ،الوعي االجتامعي
لدي وعي بطبيعة املسؤولية
احلسيني ان يكون َّ
ً
جتاه جمتمعي ،فإذا ما رأيت انحرافا يف جمتمعي
ثقايف او اخالقي او سلوكي او غري ذلك من
هذه االنحرافات؛ ع َّ
يل ان ال أكون متفرج ًا
لدي اطالع وإملام
امامها اذ البد ان يكون َّ
بطبيعة املخاطر واملشاكل واالزمات التي يمر
هبا املجتمع وأح��اول بالتعاون مع االخرين
ان اضع احللول هلا من خالل العلم واملعرفة
الصحيحة ..الب��د ان يكون الطريق هو
العلم واملعرفة الصحيحة ،واال اجلهل يع ّقد
املشاكل وي��ؤزم االزم��ات أكثر ،العلم هو
يشع بأنوار احللول للمشاكل واالزمات
الذي ُّ
املستعصية ،وهذه البد ان تؤخذ من منابعها
الصحيحة.
ً
(مسؤولية الكلمة) :ايضا نلتفت اليها ،اخواين
واخوايت الكالم سالح االنبياء واملصلحني يف
هداية الناس وارشادهم اىل الطريق الصحيح،
الحظوا االن كلامت االم��ام احلسني (عليه
السالم) كيف انهّ ا عىل مر العصور واالزمنة
منهاج اصالح للفرد واملجتمع ،االنبياء كانوا
يستعلمون سالح الكالم والكلمة ،ولكن هذا
الكالم والكلمة اذا ما ُايسء استخدامه اصبح

وسيلة للفتن واالحقاد والرصاعات بني افراد
املجتمع ،وأصبح حمط ًام للفرد واملجتمع،
لذلك عىل االنسان املؤمن احلسيني ان يعي
ان عليه مسؤولية الكلمة ،ومسؤولية الدعوة
اىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة من
خ�لال ال��ك�لام ،مسؤولية االم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر من خ�لال الكالم وفق
الرشوط املطلوبة ،مسؤولية مواجهة الفساد
واالنحراف االخالقي والسلوك يف املجتمع
بالكلمة ايض ًا ،وغري ذلك من هذه االمور
يمر هبا املجتمع.
التي ّ
فلذلك نجد ان الذين اتبعوا مبادئ االمام
احلسني (عليه السالم) بعد االم��ام احلسني
(عليه ال��س�لام) الحظوا الكلمة والكالم
هي التي ايقظت اال ّمة االسالمية من خالل
ُخطب زين العابدين (عليه السالم) ُ
وخطب
زينب عليها السالم ..هذه الكلمة هلا التأثري،
املؤمن احلسيني واملؤمنة احلسينية هي التي
تعرف ما هو الكالم الذي ينبغي ان تتكلم
به يف مواجهة الفساد واالنحراف يف داخل
املجتمع ،وغري ذلك من هذه املسائل وال يقف
املؤمن احلسيني ساكت ًا امام حاالت االنحراف
يف جمتمعه ،بل لديه الكلمة يدعو من خالهلا
اىل اهلل تعاىل ،ويوعي املجتمع باملعرفة الفقهية
والثقافات االسالمية ،ويأمر باملعروف وينهى
عن املنكر وفق رشائطه وغري ذلك من االمور
التي تصلح مسرية املجتمع.
أيض ًا مسؤولية أخرى (مسؤولية املوقف) ننبه
اليها لندرس جيد ًا مسرية النهضة احلسينية،
طبيعة شخصية الذين وقفوا مع االمام احلسني
والذين خذلوا االمام احلسني (عليه السالم)،
وهكذا ُتعلمنا النهضة احلسينية ان االسالم
ليس جمرد عبادات وطقوس ت��ؤدى ،وليس
جمرد شعارات ُترفع ،وليس جمرد هتافات
تصدح هبا احلناجر ..بل االس�لام احلسيني
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ٌ
موقف يقفه املؤمن اذا ما واجهت
الصادق
االمة خطر االنحراف ،واذا ما دامهت اال ّمة
عواصف التضليل والتجهيل واخلطر عىل
االمة االسالمية صار له موقف.
كثري من الشخصيات االسالمية التي كانت
وعمرها وسني عمرها
هلا غ��زارة يف العلم ُ
بالتعبد والتهجد والذكر هلل تعاىل ،لكنه
مليئة
ّ
حينام داهم اخلطر االسالم واالمة االسالمية
واالنحراف والضالل الذي كان هيدد االمة
االسالمية ..انكفأت تلك الشخصيات يف
زواي��ا بيوهتم ،ووقفوا عىل التل يتفرجون،
ومل يكن هلم موقف ينرصون به االمام (عليه
السالم) ،وهؤالء ما الذي نستفيده من قول
االم��ام (عليه ال��س�لام)( :م��ن حلق بنا فقد
اس ُتشهد ومن مل يلحق بنا مل يدرك الفتح)،
ومن خالل دراسة سرية أولئك الذين خذلوا
االم��ام (عليه ال��س�لام) نعرف ان االس�لام
واملبادئ احلسينية والنهضة احلسينية تعني ان
االنسان احلسيني ليس جمرد ان يؤدي هذه
العبادات والطقوس ،وليس جمرد ان يؤدي
شعارات ،وتصدح هبا احلناجر ..بل االسالم
و النهضة احلسينية موقف يقفه االنسان اذا ما
داهم االسالم خطر عظيم ،لذلك من وقف
تلك الوقفة الشجاعة واملضحية أمام خطر
عصابات داعش ،وضحى بنفسه أو بذل ماله
ذلك الذي ترجم مبادئ النهضة احلسينية،
أ ّما الذي يقف يف مثل هذه املنعطفات اخلطرة
واحلساسة ،ويقف موقف املتفرج ويؤثر
سالمة دنياه وسالمة نفسه وأهله وماله عىل
سالمة دينه ومقدساته وأعراض مواطنيه ،فإنه
مهام كان من العبادات ومهام كان من الذكر يف
الواقع ال يمثل املنهج احلسيني الصادق..
لذلك الب��د لإلنسان أن يعي ما هي تلك
املبادئ يف النهضة احلسينية؟ وكيف يكون
االنسان حسيني ًا حق ًا.

من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

ما َ
بين الثقافة والتعليم

ُ
الفرق بني اإلنسان املتعلم ،وبني اإلنسان املثقف؟
ما
ألبدأ مقايل هبذا التساؤل آنف الذكر ،والذي وكام أعتقد بأنه جدير
بالوقوف عنده قلي ً
ال للتعاطي املعريف معه ..بالتحليل والتفسري
والتعليل ،من أجل التفريق بينهام ..فهناك متعلم غري مثقف وهناك
أيضا مثقف غري متعلم ..خاصة وإن تعريف املثقف( :هو الذي
يعرف شيئ ًا عن كل يشء).
وهنا يربز تساؤل آخر قد ال يقل أمهية عن األول ومفاده :هل يعد كل
متعلم مثقفا وكام هو مشاع بني الناس؟
اجل��واب سيكون :ال ..ليس كذلك ،فهناك فروقات حاسمة بني
املتعلم وبني املثقف ،ألن ليس كل انسان متعلم هو إنسانا مثقفا
بالرضورة ،كام وليس كل إنسان مثقف متعلام أيض ًا.
(ثقافة)
هناك شواهد عديدة يف جتاربنا احلياتية بأن بعضهم ،وأؤك��د عىل
كلمة (بعضهم) ليست لديه شهادة علمية اكاديمية ..بل ربام ال
يقرأ وال يكتب حتى ،لكن ذلك ال يمنع كونه إنسان ًا مثقف ًا واعي ًا
لطبيعة الثورة احلسينية وأهدافها املباركة ،ومستوعب ًا لثقافة النهضة
احلسينية وأبعادها يف واقعة الطف اخلالدة ،كام هو احلال مع املرحوم
أمري الشعراء احلسينيني كاظم منظور الكربالئي مث ً
ال ،وطبع ًا الثقافة
ال يتم حتصيلها فقط عن طرق قراءة الكتب العامة ،وإن تكن هذه
الوسيلة ..وأعني القراءة من أهم طرق اكتساب الثقافة ،لكن هناك
األهم من القراءة ،وهي مسألة االستقراء ملا جرى عىل أرض كربالء،
والوعي والبصرية واالتعاظ بام جرى ،ومن ثم أخذ ِ
العربة
العربة بعد َ
من دروس عاشوراء احلسني عليه السالم اإلهلية ،واستثامر تراكم
خربات احلياة ،وتوايل وتنوع جتارهبا يف تقويم واستقامة السلوك عند
اإلنسان ،من أجل تفتح بصريته نحو حقائق األشياء املغيبة عن أفهام
العامة من الناس ،والسيام وهناك قول مأثور ( :من مل يعلمه األبوان
يعلمه الزمان).
(تعليم)
التعليم هو تدرج اإلنسان يف التحصيل العلمي عن طريق التقدم
بمراحل الدراسة األكاديمية من مرحلة اىل أخرى حتى الوصول اىل
أعىل الدرجات أو الشهادات األكاديمية ،وأما اإلنسان املتعلم ونعني
هنا اكتسابه املعرفة عن طريق الدراسة العلمية فقط ،إذ إن املتعلم

هو احلاصل عىل شهادة معينة ..أي من لديه حتصيل علمي أكاديمي
باختصاص معني من االختصاصات العلمية املعروفة كالطب أو
اهلندسة أو االقتصاد وغريها .وهناك بعض املتعلمني من أصحاب
الشهادات األكاديمية العليا ،لكنه قد ال حيمل من الثقافة شيئ ًا..
فرتاه ينعق مع كل ناعق ،وقد يكون جهده منصب ًا عىل جانب مهم
نعم ،ولكن اجلوانب األخرى الشك فإهنا مهمة أيضا ،واغفاهلا خطأ
فادح ،وهنا أعيد التأكيد عىل كلمة ( البعض) وطبعا هذا ليس تعمي ًام،
ال عىل املتعلمني وال عىل املثقفني.
(ثقافة وتعليم)
وسواه» ،ومن هذا
الثقافة يف اللغة تعني « :ث َّقف اليش َء أقام ا ُمل َ
عو َّج منه ّ
املنطلق فاإلنسان املثقف هو اإلنسان القويم يف سلوكه ،واملستقيم يف
خلقه ،أما التعليم فإنه حتصيل علمي ضمن أسس أكاديمية ،يعني
التعليم هو حصانة علمية يف جانب من جوانب احلياة ،لكن يبقى
اإلنسان املتعلم حمتاجا اىل التعرف عىل أرسار الثقافة ،وخاصة الثقافة
اإلهلية ،من خالل تعاليم وسلوك أهل البيت عليهم السالم كوهنم
املنبع النقي للثقافة والتعليم.
إذن؛ فالثقافة تعني فيام تعنيه سلوك اإلنسان  ..ترصفه  ..موقفه
املسؤول جتاه األحداث املصريية التي يتوقف عليها مصري دينه أو
وطنه أو جمتمعه ،واألهم ..تعني وعيه وأخالقه ،أي هل هناك خلف
برصه تكمن بصرية؟ كام هو حال أصحاب اإلم��ام احلسني عليه
السالم يف واقعة الطف مث ً
ال ،والذي قال عليه السالم قولته الشهرية
بحقهم يف يوم عاشوراء وقد جاءت مقولته عنهم عىل نحو االطالق
عىل كل األصحاب( :أما بعد ،فاين ال أعلم أصحاب ًا أوىف وال خري ًا
من أصحايب .)...
وحينام نمعن النظر يف مواقف اصحاب االمام احلسني عليه السالم
يف يوم العارش من املحرم ،سنجد البصرية واضحة يف وقفتهم البطولة
الفذة؛ اي هناك بصرية لدهيم خلف برصهم وهي املحركة لسلوكهم،
بل وإهن��م بموقفهم ذاك جسدوا الكثري من املفاهيم اإلسالمية
السامية ،بل طبقوها بشكل عميل بأروع صور التطبيق ،فدونوا واقعة
كربالء بأحرف من نور عىل هامات البطولة ،جمسدين ملحمة من
الشجاعة والتضحية واإليثار عىل صفحات التأريخ ،وراسمني عىل
وجه الوجود لوحتها اخلالدة.
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لو سألوك

هل ِحفص احد القراء من اتباع اهل البيت عليهم السالم؟
أو ً
ال :القرآن متواتر قد نقله املسلمون جيال
عن جيل يف مجيع الطبقات مجاعة عن مجاعة
يمتنع تواطؤهم عن الكذب الن فيهم
مجيع الفرق واملذاهب والصاحلني واهل
البيت وبعض الصحابة العدول وبعض
التابعني العدول وبعض تابعي التابعني
العدول وهكذا اىل زماننا هذا هناك حفظة
ونسخ عديدة للقرآن الكريم.
ثاني ًا :باالضافة اىل تكفل اهلل عز وجل
حن َن َّزلنَا ِّ
كر
بحفظه كام قال تعاىل (( إِ َّنا َن ُ
الذ َ
َوإِ َّنا َل ُه لحَ َ ِ
اف ُظ َ
ون )) (احلجر )9:وقوله ((
يه َولاَ ِمن َخ ِ
ني َيدَ ِ
لاَ َيأتِ ِ
يه ال َب ِ
اط ُل ِمن َب ِ
لف ِه
يم حمَ ِ ٍ
َتن ِز ٌ
يد )) (فصلت)42:
يل ِمن َح ِك ٍ
اللِ لاَ يخُ ِل ُف هَّ ُ
وقد قال تعاىل (( َوعدَ هَّ
الل
اس لاَ َيع َل ُم َ
َوع��دَ ُه َو َل ِك َّن َأك َث َر ال َّن ِ
ون ))
اللِ لاَ يخُ ِل ُف هَّ ُ
(الروم )6:وقال (( َوعدَ هَّ
الل
امل ِ َيعا َد )) (الزمر )20:وبني تعاىل االعجاز
ال��ق��رآين وحت���دى اخل��ل��ق مجيعا ان يأتوا
بمثله او بسورة من مثله فقال (( ُقل َلئِ ِن
اجت ََم َع ِ
نس َوا ِ
تا ِ
جل ُّن َعلىَ َأن َيأ ُتوا بِ ِمثلِ
إل ُ
الق َ
ون بِ ِم ِثل ِه َو َلو َك َ
رآ ِن لاَ َيأ ُت َ
َه َذا ُ
ان َب ُ
عض ُهم
لِ َب ٍ
ريا )) (اإلرساء )88:و (( َوإِن
عض َظ ِه ً
يب ممَِّا َن َّزلنَا َعلىَ َع ِ
ُكن ُتم يِف َر ٍ
ور ٍة
بد َنا َفأ ُتوا بِ ُس َ
ون هَّ
ادعوا ُش َهدَ ا َء ُكم ِمن ُد ِ
اللِ إِن
ِمن ِم ِثل ِه َو ُ
ُكن ُتم َص ِ
فع ُلوا
فع ُلوا َو َلن َت َ
اد ِقنيَ * َفإِن مَل َت َ

اس َو ِ
ار ُة
ار ا َّلتِي َو ُق ُ
احل َج َ
َفات َُّقوا ال َّن َ
ود َها ال َّن ُ
لك ِ
ُأ ِع��دَّ ت لِ َ
ين )) (البقرة)24-23:
اف ِر َ
وقال عز من قائل (( َأم َي ُقو ُل َ
ون افترَ َ ا ُه ُقل
ادعوا َم ِن است ََطع ُتم ِمن
ور ٍة ِم ِثل ِه َو ُ
َفأ ُتوا بِ ُس َ
اللِ إِن ُكن ُتم َص ِ
ون هَّ
ُد ِ
اد ِقنيَ )) (يونس)38:
وقال عز وجل (( َأم َي ُقو ُل َ
ون اف� ََت�رَ ا ُه ُقل
رش ُس َو ٍر ِم ِثل ِه ُمفترَ َ َي ٍ
َفأ ُتوا بِ َع ِ
ادعوا َم ِن
ات َو ُ
اللِ إِن ُكن ُتم َص ِ
ون هَّ
است ََطع ُتم ِمن ُد ِ
اد ِقنيَ ))
(هود )13:وقال تعاىل (( َذلِ َك ِ
َاب لاَ
الكت ُ
يب ِف ِ
يه )) (البقرة )2:و (( َتن ِز ٌ
يل ِمن َر ِّب
َر َ
عض َ
العالمَ ِنيَ * َو َلو َت َق َّو َل َع َلينَا َب َ
األ َقا ِويلِ
َ
َ
أَ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
* ل َخذ َنا م ُنه بِال َيم ِ
ني * ث َّم ل َقطعنَا م ُنه
الوتِنيَ * َفماَ ِم ُ
نكم ِمن َأ َح ٍد َع ُنه َح ِ
ين
اج ِز َ
َ
َ
* َوإِ َّن ُه َلت ِ
لم َّت ِقنيَ * َوإِ َّنا َلنَع َل ُم أ َّن
َذك َر ٌة لِ ُ
رس ٌة َعلىَ َ
ِم ُ
ين
الك ِاف ِر َ
نكم ُم َك ِّذبِنيَ * َوإِ َّن ُه لحَ َ َ
* َوإِ َّن� ُ�ه لحَ َ ُّق ال َي ِق ِ
اسم َر ِّب َك
ني * َف َس ِّبح بِ ِ
يم )) (احل��اق��ة )52-43:فكل هذه
الع ِظ ِ
َ
االي��ات الكريمة تبني بوضوح اعجاز
القرآن والعناية االهلية بحفظه وعجز مجيع
اخللق بان يأتوا بمثله او بمثل بعضه حتى
مع عدم اللجوء اىل القول بالصدفة.
ثالث ًا :ينبغي ان يعلم ان الرواية التي تستند
اليها اهم قراءة للقرآن رويت وثبتت بسند
متواتر عن صاحبها وراوهي��ا وانترشت
يف اغلب العامل االسالمي وتلقتها االمة
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بكافة مذاهبها ومدارسها بالقبول هي
رواي��ة حفص بن سليامن عن عاصم بن
ايب النجود عن ايب عبد الرمحن السلمي
عن امري املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه
السالم) عن رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) عن اهلل عز وجل.
واما اثبات كون قراءة عاصم والتي تعترب
اهم واشهر وافضل قراءة للقرآن يف ايدي
املسلمني هي شيعية فيثبت ذلك من عدة
امور نذكر منها:
أ -اهنا قراءة كوفية خالصة ومن املعروف
ان الكوفة يف كل طبقات قراءاهتا وقرائها
انام هي املوطن االم للشيعة والتشيع وقد
قال العلامء فيها ما يدل عىل ان االصل يف
الكويف انه شيعي والسني فرد نادر فيها
وال يثبت التسنن الحد الرواة الكوفيني
وخ��ص��وص��ا يف ت��ل��ك احل��ق��ب��ة ووالدة
القراءات اال بترصيح او قرينة خاصة تدل
او تشري اىل عدم تشيعه.
فقد ق��ال الذهبي يف سري اع�لام النبالء
 374/5يف ترمجة الفأفاء :قتل يف اواخر
سنة اثنتني وثالثني ومئة وهو من عجائب
الزمان كويف ناصبي ،ويندر ان جتد كوفيا
اال وهو يتشيع .أهـ

 ٤ـ تقديم االحوج عىل غريه مع اإلمكان.
السؤال  :هل جيوز اعطاء اخت زوجتي مال من اخلمس من اجل اجراء
عملية ؟
اجلواب  :ال جيوز اعطاؤها من سهم السادة ان مل تكن هاشمية وفقرية
واما سهم االمام فيحتاج اىل إذن خاص من املرجع ومرصفه رضورات
املؤمنني املتدينني .
السؤال  :احد املؤمنني عنده سهم االمام ولكثرة اعامله وعدم معرفته
بفقراء املنطقة مل يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح السيد بمن يتوكل
عنه ؟
اجلواب  :جيوز دفعها ملن حيمل وكالة خطية من سامحة السيد عىل أن
يطالبه بوصل منه .
السؤال  :طالب علم دين ،اذا كان هاشمي ًا ،هل جيوز اعطاؤه من حق
السادة ؟
ً
ً
اجلواب  :اذا مل يكن قادرا عىل االكتساب او كان طلب العلم واجبا عليه
عين ًا وكان مانع ًا من االكتساب جاز تامني نفقته من سهم السادة واال مل
جيز .
املخمس ان يؤخر احلقّ الرشعي املطلوب
السؤال  :هل جيوز للشخص ّ
به ايل اكثر من سنة حولية ؟
اجلواب  :اخلمس املداور اىل الذمة اذا مل يتمكن املكلف من ادائه او كان
اداؤه حرجي ًا عليه امهل اىل ان يتيرس له ذلك وان جاوز سنته اخلمسية .

الحقوق الشرعية

السؤال  :هل ان للفقراء السادة حقا يف سهم االمام أو هنالك اولوية
للفقراء العوام بالسهم ؟
اجلواب  :ال أولوية للعوام بذلك بل جيوز دفع حق االمام للسادة أيض ًا
امللحة .
مع انطباق ضابطة االستحقاق عليهم وهي التدين مع احلاجة ّ
السؤال  :من استقر عليه احلج وعليه حقوق رشعية وال يسعه التعجيل
يف أدائهام مع ًا فهل يؤدي احلج أوال أو احلقوق الرشعية ؟
اجلواب  :يراجع احلاكم الرشعي فيستأذن منه يف التأخري يف أداء احلق
الرشعي فإذا أذن له يف ذلك بعد أن يعرف منه العزم عىل أدائه يف أول
فرصة ممكنة يقدم أداء احلج .

السؤال  :هل جيوز اعطاء سهم االمام لشاب يريد الزواج وال يملك
الصداق ؟
ً
ً
اجلواب  :اذا كان متدينا مضطرا اىل الزواج وفيه حاجة ملحة اىل الزواج
فال مانع من مساعدته من سهم االمام وجيعل يف نفس الصداق ال يف
الشؤون الكاملية للزواج .
السؤال  :ما هو رأي السيد يف رصف حقوق اخلمس اىل الشعائر الدينية
والندوات الفكرية ؟
اجلواب  :البد من اذن خاص من املرجع .

السؤال  :لقد طرق سمعي أن سامحتكم قد إذنتم إذن ًا عام ًا ألصحاب
احلقوق الرشعية برصف سهم اإلمام (عليه السالم)  ،فهل تأذنون لنا
بنقل ذلك اإلذن عن سامحتكم ملن يرغب به من أصحاب احلقوق
الرشعية ؟
اجلواب  :قد إذن سامحة السيد ـ دام ظله ـ إلخواننا املؤمنني يف العراق
ـ واىل اشعار آخر ـ برصف ما عليهم من سهم اإلمام (عليه السالم) مع
مراعاة ماييل:
 ١ـ رصفه يف تأمني احلوائج الرضورية للمؤمنني املتدينني ،واما رصفه
يف سائر موارد رصف هذا السهم املبارك فالبد من االستيذان بشأنه.
 ٢ـ رصفه يف نفس بلد املكلف فال خيرجه اىل بلد آخر.
 ٣ـ عدم ايكال رصفه اىل الغري أي ًا كان.
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طالب حوزة جمع مبلغا من المال للزواج ودارت عليه الس���نة
الخمسية فهل يجب عليه خمسه؟

هل يجب على االب تعليم ابنه االحكام الشرعية؟
الجواب :نعم بمقدار ما تتوقف عليه تنشئته نشاة دينية صالحة.

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو مفهوم املزارعة؟
اجل��واب :االتفاق بني مالك االرض أو من له
حق الترصف فيها وبني الزارع عىل زرع االرض
بحصة من حاصلها.
ّ
السؤال :ما تعريفكم للجعالة؟
اجلواب :االلتزام بعوض معلوم ولو يف اجلملة
عىل عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار
لكل من جيد ضا ّلته ويسمى امللتزم جاع ً
ال ومن
يأيت بالعمل عام ً
ال.
السؤال :من هو ابن السبيل؟
اجل��واب :املسافر ال��ذي نفدت نفقته أو تلفت
راحلته وال يتمكن معه من الرجوع اىل بلده وان
كان غني ًا فيه.
السؤال :من هو الغارم؟
اجلواب :من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز
له أداء دينه من الزكاة.
السؤال :ما هو تعريفكم للفقري؟
اجلواب :من ال يملك مؤونة سنته الالئقة بحاله
لنفسه وعائلته ال بالفعل وال بالقوة.
السؤال :ما هو تعريف االستحالة؟
اجلواب :تبدل يشء اىل يشء آخر خيالفه يف الصورة
النوعية عرف ًا وهو احدى املطهرات .ويمكنكم
مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .101
السؤال :ما هو تعريف االنتقال؟
اجل���واب :خيتص تطهريه بانتقال
دم االنسان واحليوان اىل جوف
ما ال دم له عرف ًا من احل�شرات
كالبق والقمل وال�برغ��وث.
ويمكنكم م��راج��ع��ة رسالة
املسائل املنتخبة ص .102
ال��س��ؤال :م��ا ه��و تعريف امل��اء
املطلق؟
اجل��واب :ال��ذي يصح اط�لاق املاء
عليه م��ن دون اضافته اىل يشء وه��و عىل
اقسام :اجلاري ،ماء املطر ،ماء البئر ،الراكد الكثري
الكر).
(الكر ومازاد) الراكد القليل (مادون ّ
ّ
السؤال :ما هو تعريف املاء املضاف؟
اجل��واب :ال��ذي ال يصح اط�لاق امل��اء عليه من
دون اضافة كامء العنب ،وماء الرمان ،وماء الورد

ونحو ذل��ك ال يرفع حدث ًا وال
خبث ًا .ويمكنكم مراجعة رسالة
املسائل املنتخبة ص .96
السؤال :ما هي اجلبرية؟
اجل��واب :ما يوضع عىل العضو
من األل��واح أو اخل��رق ونحوها
اذا حدث فيه كرس أو جرح أو قرح .ويمكنكم
مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .79
السؤال :ما هي االستحاضة؟
اجلواب :الدم الذي تراه املرأة حسب ما تقتضيه
طبعها غري احليض والنفاس ،فكل دم ال يكون
حيض ًا وال نفاس ًا وال يكون من دم البكارة أو
القروح أو اجل��روح فهو استحاضة .ويمكنكم
مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .57
السؤال :ما هو تعريف احلدث؟
اجلواب :القذارة املعنوية التي توجد يف االنسان
فقط باحد اسباهبا وهو قسامن :أصغر وأكرب.
فاألصغر يوجب ال��وض��وء ،واألك�ب�ر يوجب
الغسل.
السؤال :ما هو تعريف اخلبث؟
اجل��واب :النجاسة الطارئة عىل اجلسم من بدن
االنسان وغ�يره ،ويرتفع بالغسل أو بغريه من
املطهرات.
السؤال :ما معنى القيادة؟
اجلواب :هو السعي بني اثنني جلمعهام عىل الوطء
املحرم من الزنا واللواط والسحق.
السؤال :ما معنى العبارات التالية :
 – 1مكروه مؤكد .
 – 2غري جائز عىل االحوط وجوبا ً.
 – 3مستحب مؤكد ؟
اجلواب – 1 :يعني كراهة شديدة .
 – 2يعني االحتياط الالزم يف تركه فاملكلف املقلد
يمكنه أن حيتاط بالرتك أو يرجع اىل فتوى االعلم
الذي ييل مرجع تقليده .
 – 3يعني استحبابه شديد .
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العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي يُ جري جولة ميدانية

لمشروع مدارس األيتام في كربالء
األحرار :ضياء األسدي  /تصوير  :صالح السباح
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العطاء الحسيني

اج����رى س�ماح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي
الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة ،جولة ميدانية اطلع خالهلا عىل
مرشوعي روضة السيدة رقية لأليتام يف
منطقة االسكان ،وما توصل اليه مرشوع
ثانوية اوالد مسلم لأليتام يف منطقة
البوبيات بكربالء ال��ذي حت��رص العتبة
احلسينية املقدسة عىل انجازه بأرسع وقت
ممكن ليقدم خدماته االنسانية والتعليمية
اىل جانب مدارس عيل األصغر والسيدة
رقية (عليهام السالم) لأليتام االبتدائية
منها والثانوية بحسب السيد سعد الدين
هاشم الب ّناء املرشف عىل مدارس االيتام
وال���ذي اوض���ح ق��ائ� ً
لا« :اط��ل��ع سامحة
الشيخ الكربالئي خالل جولته عىل واقع
اخلدمات وطرائق التعليم لألطفال فض ً
ال
عن جمالستهم والتعرف عىل مواهبهم
املتنوعة منها حفظ العديد من السور
القصرية واالناشيد يف حب اهل البيت
«عليهم السالم» ليتوجه بعدها سامحته اىل

اىل نسب متقدمة نأمل انجازه بشكل كامل
باذن اهلل تعاىل ليدخل اخلدمة اسوة ببقية
امل���دارس» .ويف سياق متصل اوضحت
السيدة ضفاف اخلفاجي مديرة روضة
السيدة رقية لأليتام قائلة« :بتوفيق من
اهلل سبحانه وتعاىل تم بدء العام الدرايس
اجلديد لعام 2018ـ����ـ 2019يف روضة
السيدة رقية مطلع شهر اب هل��ذا العام
والروضة جمهزة بستة صفوف وتستقبل
 150يتي ًام واخلدمات يف الروضة تقدم
حرص ًا لأليتام وبرعاية خاصة ومبارشة من
قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد امل��ه��دي الكربالئي
وب����إرشاف السيد سعد ال��دي��ن هاشم
الب ّناء وتقدم خدماهتا جمان ًا واملناهج التي
تعتمدها الروضة يف تعليم األطفال هي
مناهج رصينة من شأهنا تطوير قابليات
االطفال املستفيدين ليكونوا رشحية مثقفة
وواعية تستطيع االعتامد عىل نفسها يف
املستقبل مشرية اىل ان زيارة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي جتعلنا نواصل
املسري هبمة ع��ال��ي��ة» .اىل ذل��ك اوض��ح
املهندس ثائر موفق مدير مرشوع ثانوية
اوالد مسلم لأليتام قائ ً
ال« :ان مرشوع
ثانوية اوالد مسلم يف مراحله النهائية،
وسيكون امل�شروع بالكامل يف الشهرين
القادمني منجزا ان شاء اهلل موضحا ان
امل�شروع يتسع الستيعاب  700طالب
ٍ
بأياد عراقية %100
واعامل الكوادر فيه

مرشوع ثانوية اوالد مسلم لأليتام بمنطقة
البوبيات التي تبلغ نسب االنجاز فيه %90
ويتألف من مخسة طوابق وحيتوي عىل
عدد من الصفوف والقاعات واملختربات
العلمية».
مبين ًا« :ان اهلدف من انشاء هذا املبنى جاء
الستيعاب اكرب عدد ممكن من االيتام كون
مدرستي السيدة رقية «عليها السالم»
لأليتام والسيد عيل االصغر االبتدائية
والثانوية قد بلغ اع��داد األيتام فيهام اىل
 1400يتيم  ،وبفضل مسامهة اخلريين
من الذين بدعمهم وصل مبنى الثانوية
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وامل�ش�روع استخدمت فيه افضل امل��واد
املتوفرة يف السوق وحيتوي عىل  27صف ًا
كل صف يتسع لـ  35طالب ًا ،فض ً
ال عن
احتوائه عىل املختربات العلمية واحلاسوب
واللغة االنكليزية واملطعم وقاعة متعددة
االغراض لالجتامعات واملناسبات».
ويذكر ان جولة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي جاءت مكملة لسلسلة جوالت
ميدانية تفقدية وان هذه اجلولة قد سبقتها
جولة ميدانية ملرشوعي مستشفى مركز
اإلمام احلسني (عليه السالم) لألمراض
ال�سرط��ان��ي��ة وم�ش�روع مستشفى خاتم
االنبياء لألمراض القلبية.

العطاء الحسيني

معهد نور اإلمام الحسين ..خطى راسخة في خدمة المكفوفين
عدد المستفيدين من الدورات أكثر من (  )500طالب في العراق
االحرار :حسين نصر

معهد ن��ور االم��ام احلسني عليه السالم
للمكفوفني وضعاف البرص التابع للعتبة
احلسينية املقدسة يعد رائدا يف جماله عىل
مستوى العراق حيث يقدّ وم خدماته
ألفراد تلك الرشحية وفق طرائق تدريسية
خاصة باملكفوفني وضعاء البرص ،كام
يتبنى املعهد ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات
االنسانية اخلاصة هبذه الرشحية يف أكثر
من حمافظة عراقية وجي��ري العمل عىل
اقامة دورات خمتلفة لتعليم لغة برايل

واحلاسوب الناطق والسري والسلوك.
وقال سامي جواد كاظم مدير معهد االمام
احلسني عليه السالم للمكفوفني وضعاف
ال��ب�صر« :بتوجيه م��ن امل��ت��ويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي متت مبارشة العمل يف
مرشوع رعاية رشحية املكفوفني وضعاف
البرص يف العراق وتعليمهم لغة برايل،
مؤكدا » تم االعالن عن تنظيم اول دورة
لتعليم لغة برايل للمكفوفني يف كربالء
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وك��ان االقبال عليها منقطع النظري من
خمتلف املحافظات العراقية.
وق��د أخ��ذت العتبة احلسينية املقدسة
عىل عاتقها االهتامم برشحية املكفوفني
وتعليمهم ال��ق��راءة والكتابة وف��ق لغة
برايل ،ونظمت اربع دورات وكل دورة
بلغ ع��دد املكفوفني فيها ( )50طالبا
وطالبة من خمتلف املحافظات العراقية».
ويضيف»،ان اول دورة للمكفوفني تم
االستعانة بكوادر معهد النور يف بغداد

العطاء الحسيني

فض ً
ال عن األستاذ الدكتور صادق املالكي
رئيس منظمة برايل لتأهيل املكفوفني
وضعاف البرص يف العراق ،اما ال��دورة
الثانية فعملنا عىل إع��داد ك��ادر خاص
بالعتبة احلسينية املقدسة من املنتسبني من
محلة شهادة البكلوريوس يف علم النفس
والرتبية وباقي االختصاصات ،باالضافة
اىل دورة ثانية للمكفوفني».
وذكر،أن» فكرة افتتاح هذا املعهد جاءت
بعد مناشدة أح��د األط��ف��ال املكفوفني
للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد امل��ه��دي الكربالئي
بأن تكون هلم مدرسة معرتف هبا أسوة
بأقرانه من الطلبة املبرصين تم االعالن عن
تسجيل املكفوفني يف كربالء املقدسة لكي
يتسنى لنا معرفة اعدادهم  ،مشريا تبلغ
نسبة املكفوفني ( )1%من سكان العراق».
م��وض��ح��ا»ت��م اف��ت��ت��اح املعهد يف منطقة
السعدية للمرحلة االوىل االبتدائي علام
ان املعهد يستقبل الطلبة املكفوفني جمانا،
وهو معرتف به من قبل اجلهات احلكومية
املختصة وه��ي ك��ل م��ن وزارة العمل
والشؤون االجتامعية ووزارة الرتبية».
وتابع قائال «بدعم مبارش من سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي انطلقت
املرحلة االوىل عام (2017-2016م)
وعدد الطلبة املشاركني فيها ( )27طالبا
واعامرهم حتت عرش سنوات ،واآلن يضم
املعهد املراحل ( االول – الثاين – الثالث)
ب��االض��اف��ة اىل دورات التعليم امل�سرع
وتعليم اليافعني ودورة حمو االمية وصف

اخلامس االبتدائي ملحو االمية ،علام أنه قد
تم احلصول عىل مجيع املوافقات الرسمية
فيها».
واك��د ،ان «العام ال��درايس يبدأ يف املقر
اجلديد يف حي العباس عىل طريق كربالء
– بغداد الستيعاب اكرب عدد من املكفوفني
حتى تم تسجيل اكثر من ( )120طالبا
لكل املراحل الدراسية».
واوضح» ان معهد نور االمام احلسني عليه
السالم للمكفوفني يقوم بجوالت ميدانية
ألحياء مدينة كربالء املقدسة واريافها
بحثا عن االطفال املكفوفني وتعد هذه
املبادرة النوعية خطوة انسانية لالهتامم
برشحية املكفوفني» ،مبين ًا انه «قد تغريت
سلوكيات االطفال من حيث عالقتهم مع
اهلهم واصدقائهم نحو األفضل».
واشار اىل ان «املعهد ّ
نظم دورات العداد
معلمي لغة برايل للمكفوفني ملحافظات
(دياىل ،ميسان ،املثنى ،ذي قار وواسط)،
وارشف عىل الدورات رئيس منظمة برايل
لتعليم وتدريب املكفوفني الدكتور صادق
املالكي ،مبينا» ان املعهد قد افتتح فرعا له
لتعليم املكفوفني يف حمافظة املثنى جنوب
العراق».
واستطرد يف حديثه ان من دواع��ي اقامة
ه���ذه ال�����دورات اي��ص��ال رس��ال��ة مهمة
للمكفوفني مضموهنا أن فقدان البرص ال
يمكن ان يكون عائقا امام اختيار الطريق
الصحيح فأعمى البرص ال يعني انه اعمى
البصرية وهو ما يستوجب عدم جعله
ـ فقدان البرص ـ هناية للحياة االجتامعية

17

للمكفوف وذل��ك بنمذجة اس�ماء مهمة
يف التأريخ كالصحايب اجلليل عبد اهلل بن
عفيف رضوان اهلل تعاىل عليه».
بدوره بينّ عامر هاشم معاون مدير معهد
نور االمام احلسني عليه السالم للمكفوفني
وضعاف البرص» ان املعهد يعد األول من
نوعه يف مدينة كربالء املقدسة و الدراسة
فيه جمانية وبأسلوب علمي وعاملي حديث
وف��ق لغة برايل للمكفوفني فضال عن
استخدام احلاسوب الناطق وامليش بالعصا
البيضاء وبعض احلرف اليدوية».
منوها اىل ان الكوادر املوجودة يف املعهد
قامت بتشكيل جلنة لتحديد املنهج الكامل
واملختص هبذه الرشحية واستطعنا ان نوفق
ما بني املواضيع التي يمكن ان يستفيد منها
املكفوف ويتعلمها وبني املواضيع التي
يصعب عىل املكفوف تعلمها».
وأوض����ح ان «اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدم
للمكفوفني من النقل والكتب واحلقائب
ووجبة االفطار واملالبس كلها جمانية».
يذكر ان للعتبة احلسينية املقدسة عدد ًا من
واملؤسسات التي تتبنى الرشائح
املشاريع
ّ
االجتامعية السيام تلك التي حتتاج اىل
رعاية خاصة فبعد تأسيسها ملعاهد مرىض
التوحد ونرشها عىل خمتلف املحافظات
ّ
العراقية وتأسيسها ملركز اإلمام احلسني
التخصيص للصم ت��أيت خطوة االهتامم
برشحية املكفوفني وتأسيس معاهد خاصة
هبم.

العطاء الحسيني

ً
خدمة للتالميذ األعزاء..
من أجل توفير بيئة مدرسية مالئمة

العتبة الحسينية تؤهّ ل مدرسة ابتدائية في كربالء
بالتعاون مع مؤسسة السعادة بالعطاء سامهت
ك��وادر دار ال��وارث إلي��واء األطفال والتنمية
املجتمعية التابع للعتبة احلسينية املقدسة برفقة
اطفال الدار بتأهيل مدرسة الشهيد مؤيد احلجار
االبتدائية التي تقع يف منطقة األل��ف دار يف
كربالء ،وذلك من خالل توفري ما يمكن توفريه
من اجهزة كهربائية واعامل دهان وتشجري لساحة
املدرسة فض ً
ال عن الرسومات التي مألت اجلناح
اإلداري للمدرسة وجدراهنا والصفوف وذلك
خللق جو مالئم للتالميذ.
اكد ذلك حسني عيل النرصاوي مدير دار الوارث
إلي��واء األطفال والتنمية املجتمعية يف حديثه
ملجلة األحرار ،والذي قال« :عىل ضوء الطلب
ال��ذي تقدمت به مؤسسة «السعادة بالعطاء»
ال��ذي ن��اش��دت فيه العتبة احلسينية املقدسة
بصيانة وتنظيف مدرسة الشهيد مؤيد احلجار

تقرير :ضياء األسدي /تصوير :صالح السباح
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العطاء الحسيني

االبتدائية التي تقع يف منطقة األلف دار
عىل طريق كربالءـ نجف وتبعد عن مركز
املدينة بمسافة الـ 5كيلومرتات اضافة اىل
توفري عدد من االحتياجات التي تصاحب
امل��درس��ة اب��رزه��ا اع���ادة ده���ان امل��درس��ة
وتوفري عدد من األجهزة الكهربائية منها
املراوح ومربدات اهلواء ،فض ً
ال عن توفري
مضخات للمياه وتشجري اطراف ساحة
املدرسة ،وقد قامت ادارة الدار برفع هذه
املناشدة بطلب رسمي وحصلت عىل
مباركة وموافقة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة وااليعاز بتوفري ما يمكن توفريه
من دعم للمدرسة خدمة للعملية الرتبوية
من جانب وتوفري اجلو املناسب لتالميذ
املدرسة من جانب اخر «.
واضاف النرصاوي« :ان هذا العمل الذي
تم بالتنسيق مع املؤسسة وباشرتاك كوادر
الدار واطفاهلا وهو ليس األول من نوعه
وقد سبقه عدة اعامل كان ابرزها السعي
إلس��ك��ان ع��دد م��ن العوائل املتعففة يف
جممع ايب ذر الغفاري التابع للعتبة املقدسة
ّ
ومساعدهتا».
م��ن جهته ق���ال االس���ت���اذ حم��م��د شاكر
الفتالوي مدير م��درس��ة الشهيد مؤيد
احلجار االبتدائية« :ك�ما هو معلوم ان
تأسيس اي مدرسة جديدة ابتدائية كانت
ام ثانوية يصاحبها العديد من االحتياجات
وجيب توفريها؛ ومدرسة الشهيد مؤيد
احلجار االبتدائية التي افتتحت مطلع
العام  2017وحتديد ًا اواخر الشهر الثالث
وكلفنا بإدارهتا حيث وجدنا اهنا حتتاج
للعديد من االمور اخلدمية وطالبنا بذلك
ووفرت مديرية الرتبية مشكورة ما يمكن

توفريه ولكن ليس بشكل كامل نتيجة ملا
يمر به البلد من ازمة مالية ،ما جعلنا نتجه
بمناشداتنا للمؤسسات اخلريية والدينية
وهم مشكورون عىل استجابة مناشدتنا
فقد قدمت لنا العتبة املقدسة العديد من
االحتياجات هلذه املدرسة وقد سبق اعامل
الدهان (ط�لاء ج��دران امل��درس��ة) اعامل
لصب ارضية الساحة وتوفري ع��دد من
الرحالت».
واضاف الفتالوي« :ان ملؤسسة السعادة
بالعطاء الفضل الكبري ملسامهتها ايض ًا يف
دعم املدرسة بأعامل التنظيف باإلضافة
اىل كوادر دار الوارث لإليواء» ،مبين ًا ان
«احتياجات املدرسة كثرية جد ًا ونحن كلنا
امل ان تتوفر هلا كرفانات الستيعاب اكرب
عدد ممكن من التالميذ من جانب وختفيف
الضغط عىل بقية الصفوف من جانب اخر
كون اع��داد الصفوف فيها يصل لـ (12

19

صف ًا) وكل صف حيتوي عىل ( 75تلميذ ًا)
وعدد التالميذ يصل هبا اىل ( 680تلميذ
اوتلميذة) كوهنا خمتلطة ومساحة املدرسة
ال تكفي الستيعاب هذه األع��داد واملنا
يف حال احلصول عىل عدد من الكرفانات
تضاف اليها عدد من املنشآت الصحية».
وعن دور املؤسسة وما قدمته للمدرسة من
خدمات حتدث احد اعضائها وهو السيد
ضياء يارس املوسوي قائ ً
ال« :كادر مؤسسة
السعادة بالعطاء بالتعاون مع ك��ادر دار
الوارث لإليواء يف العتبة احلسينية املقدسة
وفرنا باإلضافة اىل اعاملنا مع الدار عدد
امن االثاث (القنفات) وشاركنا يف اعامل
التنظيف والتأهيل الشامل للمدرسة بمدة
استمرت ( 15يوم ًا) ،واعاملنا مستمرة
ملساعدة احلاالت االنسانية والفقراء سواء
يف داخل املدرسة او خارجها».

العطاء الحسيني

المسيرة السنوية لدفن األجســــــــــــــــ
األحرار /خديجة احمد الصحاف  -تصوير /حنان عبد األمير  -صالح السباح

ِ
ِ
أنس ْت هبم ُ
وأوحشت
الطفوف
أرض
ْ
األرفـــع
واملقـــام
يثـرب
هضبــات
ُ
َ
ُ
ُ
صفحة أخرى يف ملحمة الطف ،ويوم آخر حيمل
األمل واألسى لقلوب املحبني ،ذلك هو يوم دفن
األجساد الطاهرة لإلمام احلسني عليه السالم وأهل
بيته وأصحابه ،حيث يشهد املخيم احلسيني املرشّ ف
املسرية السنوية التي تقيمها شعبة التبليغ الديني
النسوي بقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة ،وبحضور حشود كبرية من املؤمنات
املعزيات ،وب��إرشاف سامحة الشيخ عيل املطريي
مسؤول شعبة التبليغ الديني النسوي .
تضمن الربنامج فقرات عديدة تركزت حول
ّ
هنضة اإلمام احلسني عليه السالم ،وقرئت خالله
صفحات من ثورته اخلالدة حيث العرب والدروس
التي ترسم لإلنسان املؤمن طريقه القويم .
ُأقيم الربنامج يف املخيم احلسيني الرشيف ،وأفتتح
الربنامج بقراءة زي��ارة عاشوراء ،وت�لاوة قرآنية
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يوم آخر للفجيعة
ــــــــــــــــاد الطاهرةٌ ..
معطرة ،ثم كلمة قيمة لسامحة السيد مرتىض القزويني جاء
فيها« :للمرأة دور عظيم يف ثورة كربالء ،وملواقفها صدى بقي
منهن السيدة دهلم زوجة زهري
التأريخ يردده عىل مدى األيام،
ّ
بن القني ،وطوعة املرأة الباسلة التي آوت مسلام بعد أن خذله
رجال الكوفة».
ويتابع حديثه ،أما «دور العلويات فهو أكثر بطولة وشجاعة
وعىل رأسهن عقيلة اهلاشميني السيدة زينب عليها السالم ،والتي
انتقل إىل عاتقها ثقل اإلمامة العظيم بعد مقتل اإلمام احلسني
(عليه السالم) ،وهي التي حتمل شهادة من إمام معصوم :أنت
بحمد اهلل عاملة غري معلمة ،فهمة غري مفهمة».
وعرج سامحته عىل مصيبة الدفن ،راوي ًا فصوهلا األليمة بأبيات
َّ
رثائية مليئة بالشجن واحلزن؛ رفعت أصوات العزاء ،وإسالة
دموع املواساة .
املياحي رشحت بالوالء املشوب
تبعتها قصيدة للشاعر أبو حممد ّ
بأمل املصاب ،كام تضمن الربنامج قصائد وأبياتا رثائية للرادود
احلسيني هباء املوسوي.
أما الشيخ عيل املطريي مسؤول شعبة التبليغ الديني النسوي فقد
وجه كلمته حلشد املؤمنات املعزيات قائ ً
ال« :أنتم وعد رسول
ّ

21

اهلل للزهراء (عليها السالم)؛ حيث قال (صىل اهلل عليه وآله):
يا فاطمة إن نساء أمتي يبكني عىل نساء أهل بيتي ،ورجاهلم
يبكون عىل رجال أهل بيتي وجيددون العزاء جي ً
ال بعد جيل يف
كل سنة».
مرور ًا عىل فقرات من زيارة الناحية املقدسة ،مستلهام الدروس
العظيمة من ملحمة الطف ،والتي أهلمت نساءنا البطولة
والبسالة؛ حتى «رب�ين لنا أبطا ً
ال دح��روا عصابات داعش،
وحرروا الوطن من دنسهم وإجرامهم».
ويف ختام كلمته قدّ م شكره لسامحة املتويل الرشعي ،ولإلخوة
املسؤولني يف املخيم احلسيني املقدس ،ورف��ع يديه بالدعاء
للعراق وأهله .
واخ ُتتم الربنامج بمجلس عزاء لفضيلة الشيخ عبد الستار
الدكسن ،ثم إقامة صالة الظهرين مجاعة ،وبعد التربك بزاد
اإلمام احلسني (عليه السالم) انطلقت احلشود املؤمنة بمواكب
العزاء واللطم ملواساة زينب وعقائل الرسالة متوجهني هبتافات
ال��والء إىل حرضة اإلم��ام احلسني ومنه إىل حرضة أيب الفضل
العباس (عليهام السالم).

العطاء الحسيني

تحت عنوان مثلث النصرة الحسينية ...
اإلعالم النسوي يختتم برنامجه السنوي للزائرات الباكستانيات
األحرارُ /الفت الفتالوي – تصويرُ /سرى الجليحاوي

اختتم اإلعالم النسوي يف العتبة احلسينية
املقدسة برناجمه السنوي الثاين ،الذي أقامه
بلغة اآلردو للزائرات الباكستانيات،
متضمن ًا سلسلة حم���ارضات للدكتورة
معصومة جعفري .وق��ال السيد سعد
الدين الب ّناء امل�شرف العام عىل اإلعالم
النسوي »:نظر ًا لكثرة توافد الزائرين من
دولة باكستان يف عاشوراء ،أخذ اإلعالم
النسوي عىل عاتقه االهتامم هبن من خالل
إقامة برنامج سنوي بلغة (اآلردو) يتضمن
سلسلة من املحارضات التي يتم خالهلا
توضيح بعض احلقائق الدينية ،وتصحيح
املفاهيم اخلاطئة خصوص ًا املفاهيم التي
�ص العقيدة وامل��ذه��ب ،بسبب تعدد
خت� ّ
الديانات واملذاهب يف باكستان ،األمر
الذي حيتم علينا بيان املذهب احلق لزائري
ٍ
سياق
اإلمام احلسني (عليه السالم)» .ويف
متصل أوضحت املهندسة ندى اجلليحاوي
مسؤولة اإلعالم النسوي »:إن «الربنامج
تضمن سلسلة حمارضات استهلت يف بادئ
ّ

األمر التعريف هبوية اإلمام احلسني (عليه
السالم) وقضيته باإلضافة إىل التعريج عىل
كيفية نرصة اإلمام احلسني (عليه السالم)
يف ه��ذا ال��زم��ان من خ�لال اعتامد مثلث
النرصة احلسينية الذي تندرج حتته النرصة
العلمية والعملية واملالية» .وأضافت »:كام
تم توضيح أمر الوالية ألمري املؤمنني (عليه
السالم) ،ألن أغلب الزائرات ممن حرضن
الربنامج ُك َّن ممن يعتقدن بربوية اإلمام عيل
(عليه السالم) ،حيث تسمى هذه الفئة
بـ (عيل وجه اهلل) ،لكن من خالل هذه
املحارضات استطعنا أن نوصلهن لقناعة
تامة بأن أمري املؤمنني (عليه السالم) هو
وسيلة إىل اهلل وليس رب ًا ُيعبد» .من جانبها
أك���دت امل��ح��ارضة ال��دك��ت��ورة معصومة
جعفري ،أن «املحارضات داخل العتبة
احلسينية املقدسة هلا أثر بالغ األمهية يف
نفسية الزائر؛ مما هلذا املكان من قدسية
ٍ
مكان أخر،
عظيمة ،بخالف لو أقيمت يف
يف ذات الوقت يعترب اهتامم ال��زائ��رات
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باحلضور هلكذا حمارضات كرامة من اإلمام
احلسني (عليه السالم)؛ ألن املحارضات
التي متس املعتقد الديني تكون حساسة
ج���د ًا ،وال يمكننا إقامتها يف باكستان
ألهن��ا تشكل خ��ط��ر ًا ك��ب�ير ًا ع�لى حياتنا،
خصوص ًا تلك املحارضات التي حتاول
تغيري املعتقدات الدينية اخلاطئة» .فيام
قالت الزائرة الباكستانية زاخرة« :سابق ًا
كنت متبعة للمذهب السني ،ولكن بعد
قراءة العديد من الكتب الشيعية ،ورغبتي
الكبرية بمعرفة اإلم���ام احلسني (عليه
السالم) معرفة حقيقية ودعائي املتكرر
ألحظى بزيارة كربالء املقدسة ولو ملرة
واحدة ،وفقني اهلل عز وجل لزيارة سيدي
وم���والي أيب األح���رار (عليه السالم)
باألحالم عدة مرات ،ومن هنا تو ّقد قلبي
للزيارة حتى اتبعت املذهب الشيعي ،ويف
اليقظة صرِ ُت ُأ ّوفق للزيارة كل عام حتى
بلغ عدد زي��ارايت املتوالية ملوالي احلسني
(عليه السالم) ( 13زيارة) بتوفيق من اهلل.

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد
( محمد حميد شاكر الخالدي)...

البطل الذي ُ
استشهد لينتصروا

بطاق����ة الش����هيد .م����ن قس����م رعاية
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة
الحسينية المقدسة

حيدر عاشور

مل ار ذلك ببرصي ،اين اراه ببصرييت ،ان
اتبع احلق وأكمل ما بدأته .الصوت يرافق
عقيل ،يدغدغ قلبي احيانا اشعر بلذة احلب
االهلي  ،واحس ان مساحة قلبي أكرب من
كل االشياء وقد جتاوزت الظنون والشكوك
وامتألت باليقني .الن الصوت يناجي
روح��ي وذايت بقيامي ون��وم��ي «اال من
نارص ينرصنا» مجلة كأين اسمعها بصوت
مالك ،واحيانا تطمئن نفيس متاما هلا فأقتنع
ان الصوت القوي واحل��ازم والدليل اىل
ارشادي هو صوت موالي احلسني.
بني ه��ذا اهل��م اجلميل ،وه��م البحث عن
اساس ما مطلوب مني ،اشتدت رغبتي ان
اصيل اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف،
فادركت بغداد وش��ارع عرشين يف البياع
واجتهت صوب قبلة االحرار -كربالء . -
املفاجأة،كنت جالسا اسمع خطبة اجلمعة
باهتامم مثري للدهشة وتركيز ٍ
عال ملا يقوله
الشيخ الكربالئي .أنه المر اليصدق ،مرة
أخرى اسمع الصوت بملء اذنيّ «اال من
نارص ينرصنا»  ،وما ان ارفعت رايس باجتاه
الشيخ حتى قال :ان من يقاتل يف سبيل
الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات
يكون شهيدا ..شعرت بفرحة ما عساي
ان افعل وما بوسعي ان اقول ،فرصخت
باعىل صويت «لبيك يا حسني» ورجعت اىل
البيت سعيدا وتناقشت مع زوجتي فقبلت

بحزن شديد ،والتحقت
بصفوف احلشد الشعبي
ب��ع��د ان ب��ع��ت س��ي��اريت
وب���ع���ض االش����ي����اء قد
تستفيد منها زوج��ت��ي
بغيايب ..قاتلت ومل َ
اخش
امل��وت ب��ل كنت ابحث
عن الشهادة بعد ان سكن
الصوت يف رايس .بدأت احلم بالشهادة
وان أك��ون يف صفوف ان��ص��ار احلسني،
محلني
وان ارى ايب الذي تركني صغريا و ّ
مسؤولية ان اكون حسينيا منذ صغري،
وان ارفع راس والديت التي سهرت ع ّ
يل
وزوجتني اريدها ان تفتخر ان (حممد محيد
) شهيد .لكن الشهادة التايت بسهولة ،وانا
ال اخ��اف امل��وت ،فهو قدر مكتوب .فال
أحد يستطيع ان هيرب من هذا القدر العام
ا ّ
ال بساعة اجله...فشاركت يف معارك
حامية وقاسية عديدة ،وحررنا أهلنا من
مرتزقة العامل الومهي واخلالفة اخلرافية ما
يسمى بـ(داعش).
ه��ذا اخ��ر ما سمعته أن��ا املقاتل املصور
(سجاد الفتالوي) من الشهيد (حممد
اخلالدي) حني انترصنا يف مدينة الرشقاط
بعد معركة رشسة ،وتم فيها توزيع مهام
املقاتلني ،فكان واج��ب «حممد» يف نقطة
املراقبة عىل خط الصد األول فوق سكة

القطار يف بيجي -موصل...حني رسد
فيها ج��زءا من حياته املمتلئة باالخالق
تلمس حممد سالحه حني
الفاضلة .وقتها ّ
الح له وميض قادم من جهة الدواعش.
فوميض القنابل ت��دل عىل رس��ل امل��وت.
قال يل بصوت جهوري :استرت يا سجاد
الشهادة قادمة.
عىل الفور رجعت اىل مكان الصد ولكن
ب��دأ علينا القصف العشوائي ال��ذي نبه
له (حممد اخلالدي) بعد ان رفع بندقيته
ورمى بكل قوة باجتاه العدو الداعيش .مما
ّ
مكن أبطال احلشد املقدس من الرد عليهم
بالصواريخ والطائرات واملدفعية .وافشل
وثبت اهلل
تعرض الدواعش عىل الرشقاط ّ
اق��دام املجاهدين بنباهة الشاكري الذي
انقذ هبا املجاهدين ا ّ
ال روحه ذهبت قربانا
هلم بعد ان استهدفه العدو بقذيفة سقطت
فوق نقطة املراقبة ليكون الشهيد الوحيد يف
املعركة ..اس ُتشهد لينترصوا.

* اسم الشهيد ( :محمد حميد شاكر الخالدي)
* مكان االستشهاد ( :الشرقاط ) بتاريخ  29/1/2017عمليات غرب الموصل
* االنتماء  :قوات الحشد الشعبي
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كاتب وكتاب

كاتب وكتاب
ُ
جبل الصبر زينب الكبرى
من كتاب (العقيلة والفواطم) للكاتب حسين الشاكري

هذه العقيل���ة الطاهرة
ق���د رأت م���ن المصائب
والنوائب ما لو نزلت على
الجبال الراسيات لساخت
واندكت جوانبها  ،لكنها
في كل ذل���ك كانت تصبر
الصبر الجمي���ل كما هو
معلوم ل���كل من درس
حياتها..

حتمل
الصرب املمدوح هو حبس النفس عىل ّ
املشاق تسليام ألمر اهلل تعاىل ،كحبسها عن اجلزع
واهللع عند املصاب وفقد األحبة ،وحبسها عن
الشهوات نزوال عىل حكم الرشيعة ،وحبسها
عىل مشقة الطاعة تزلفا إىل املبدأ األعىل.
وقد مدح اهلل تعاىل الصابرين يف كتابه الكريم،
فقال (ع� َّ�ز وج��ل)( :وب�شر املخبتني * الذين
إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم والصابرين عىل
ما أصاهبم واملقيمني الصالة ومم��ا رزقناهم
ينفقون) ،وقال تعاىل( :والذين صربوا ابتغاء
وجه رهبم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم
رسا وعالنية ويدرأون باحلسنة السيئة أولئك
هلم عقبى ال��دار) ،واآلي��ات كثرية يف الصرب ،
واألحاديث أكثر.
وملا كان الصرب هبذه املثابة عند اهلل كان األقربون
إىل اهلل أك��ث��ر ص�برا م��ن غ�يره��م  ،كاألنبياء
وأوصيائهم  ،ثم األمثل فاألمثل .
وهذه العقيلة الطاهرة قد رأت من املصائب
والنوائب ما لو نزلت عىل اجلبال الراسيات
لساخت واندكت جوانبها  ،لكنها يف كل ذلك
كانت تصرب الصرب اجلميل كام هو معلوم لكل
من درس حياهتا .
وأول مصيبة دمهتها هو فقدها جدها النبي (
صىل اهلل عليه وآله) ،وما القى أهلها بعده من
املكاره ،ثم فقدها أمها الكريمة بنت رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) ،بعد مرض شديد ،وكدر
من العيش ،واالعتكاف يف بيت األحزان.
ثم رأت شهادة أبيها أمري املؤمنني عيل (عليه
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السالم) بفلق رأسه من رضبة ابن ملجم لعنه
اهلل ،ثم فقدها أخيها املجتبى مسموما ،تنظر إليه
وهو يتقيأ كبده يف الطست قطعة قطعة ،وبعد
موته ترشق جنازته بالسهام.
ثم رؤيتها أخاها احلسني (عليه السالم) تتقاذف
به البالد ،حتى نزل كربالء ،وهناك دمهتها
ال��ك��وارث العظام من قتله (عليه السالم)،
وقتل بقية إخوهتا وأوالدهم وأوالد عمومتها
وخ��واص األم��ة من شيعة أبيها عطاشى ،ثم
املحن التي القتها من هجوم أع��داء اهلل عىل
رحلها ،وم��ا فعلوه من سلب وسبي وهنب
وإهانة ورضب لكرائم النبوة وودائع الرسالة،
وتكفلها حال النساء واألطفال يف ذلة األرس،
ثم سريها معهم من بلد إىل بلد ،ومن منزل إىل
منزل ،ومن جملس إىل جملس وغري ذلك من
الرزايا التي يعجز عنها البيان ويكل اللسان،
ومفوضة
وهي مع ذلك كله صابرة حمتسبة،
ّ
أمرها إىل اهلل تعاىل ،قائمة بوظائف شاقة ،من
مداراة العيال ،ومراقبة الصغار واليتامى من
أوالد إخوهتا وأهل بيتها ،رابطة اجلأش بإيامهنا
الثابت وعقيدهتا الراسخة ،حتى كانت تسيل
إمام زماهنا زين العابدين (عليه السالم) ،حتى
أهنا ملا وقفت عىل جسد أخيها احلسني (عليه
السالم) مقطعا أمام جيش األعداء رفعت يدهيا
تقبل منا هذا القربان،
إىل السامء وقالت :اللهم ّ
بكل صرب حتى ال يشمت هبا األعداء.

كاتب وكتاب

ُ
باء البسملة
نقطة ِ
ج� ِ
�اء يف كتاب (م��دارك التنزيل) ّ
أن
الكتب التي أنزهلا اللهّ من السامء إىل
الدنيا هلداية الناس وإرش��اده��م إىل
السعادة األبدية ،إنّام هي مئة وأربعة
كتب :صحف شيت (عليه السالم)
س � ّت��ون ،وص��ح��ف إب��راه��ي��م (عليه
السالم) ثالثون ،وصحف موسى
قبل التوراة عرش ،والتوراة واإلنجيل
والزبور والفرقان .ومعاين ّ
كل الكتب
جمموعة يف ال��ف��رق��ان ،وم��ع��اين ّ
كل
الفرقان ـ أي :القرآن الكريم ـ جمموعة
يف الفاحتة ،ومعاين الفاحتة جمموعة يف
البسملة ،ومعاين البسملة جمموعة يف
بائها ،ومعاين الباء يف نقطتها.
وروى الشعراين :عن اإلمام عيل بن أيب طالب (ريض اللهّ تعاىل
وكرم وجهه) أنّه كان يقول :لو شئت ألوقرت لكم ثامنني
عنه ّ
بعري ًا من معنى (الباء).
الدر
وروى القندوزي احلنفي يف (ينابيع امل��و ّدة) ما لفظه :ويف ّ
املنظم :اعلم ّ
أن مجيع أرسار الكتب الساموية يف القرآن ،ومجيع ما
يف القرآن يف الفاحتة ،ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة ،ومجيع ما يف
البسملة يف باء البسملة ،ومجيع ما يف باء البسملة يف النقطة التي
كرم اللهّ وجهه :أنا النقطة التي حتت
حتت الباء ،قال اإلمام عيل ّ
الباء.
وقال أيض ًا :العلم نقطة كثّرها اجلاهلون ،واأللف وحدة عرفها
الراسخون.
وعن ابن اآللويس البغدادي يف جالء العينني ما لفظه :يف حقّ عيل
(عليه السالم) ،هو باب العلم والنقطة حتت الباء.
عباس ،حرب ا ُال ّمة وتلميذ أمري املؤمنني عيل (عليه
ويروي لنا ابن ّ
السالم) يف التفسري أنّه :أخذ بيدي عيل (عليه السالم) ليلة ،فخرج
يب إىل البقيع ،وقال :إقرأ يا بن عباس ،فقرأت{ :بِ ْس ِم اللهّ ِ الرَّحمْ ِن
يم} ،فتك ّلم يف أرسار الباء إىل بزوغ الفجر.
الر ِح ِ
َّ
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وق���ال أي��ض � ًا :ي�شرح لنا ع�لي (ريض
اهلل عنه) نقطة الباء من {بِ ْس ِم اللهّ ِ
يم} ليلة ،فانفلق عمود
الر ِح ِ
الرَّحمْ ِن َّ
الصبح وهو بعد مل يفرغ ،فرأيت
كالفوارة يف جنب
نفيس يف جنبه
ّ
البحر املتالطم.
روى النبهاين يف الرشف املؤبد عن
ابن عباس ،قال :قال يل عيل (عليه
السالم) :يا بن عباس ،إذا ص ّليت
العشاء اآلخ���رة ف��احل��ق اجلبانة،
قال :فص ّليت وحلقته ،وكانت ليلة
مقمرة ،ق��ال :فقال يل :ما تفسري
األل��ف من احلمد؟ قلت :ال أعلم،
ثم قال :ما تفسري
فتك ّلم فيها ساعة تامةّ ،
امليم من احلمد؟ قال :قلت :ال أعلم ،قال :فتك ّلم يف تفسريها
00تفسري الدال من احلمد؟ قال :قلت :ال
ساعة كاملة ،قال :فام
أدري ،فتك ّلم فيها إىل أن بزغ عمود الفجر ،قال :وقال يل :قم يا
فتأهب لغرضك ،فقمت وقد وعيت ما قال.
بن عباس إىل منزلك ّ
ثم ّ
تفكرت فإذا علمي بالقرآن يف علم عيل كالقرارة يف املثعنجر
ّ
(أي البحر) قال :القرارة :الغدير الصغري.
للهّ
رب ،بإسناده ،عن عبد ا بن عباس،
روى
احلافظ ابن عبد ال ّ
للهّ
قال :وا لقد ُاعطي عيل بن أيب طالب تسعة أعشار العلم ،وأيم
العرش العارش.
اللهّ لقد شارككم يف ُ
هذا من طرق العامة ،وهناك أيض ًا املئات من الروايات واألخبار
أن أمري املؤمنني عيل (عليه السالم) هو أعلم خلق اللهّ
التي تشري إىل ّ
بعد رسول اللهّ حممد ،وأنّه عنده علم الكتاب ،وهو القرآن الناطق
وترمجانه ،وهو القائل (عليه السالم) :سلوين قبل أن تفقدوين فإنيّ
أعلم بطرق السامء من علمكم بطرق األرض.
املصادر (تفسري البصائر ،لطائف املنن ،ينابيع املودة للقندوزي،
أرجح املطالب للحنفي ،مطالب السؤول للشافعي).

االدبية

بمناسبة شهادة اإلمام علي بن الحسين السجاد (عليهما السالم)
ِ
� ٌ
أبيات من ق�صيدة ال�شاعر الفرزدق (رحمه اهلل)

���م
���ر ال���� َع���� َل����ـ� ُ
���ي ال����ط����اه����ـ� ُ
���ي ال����ت����ق����ـ� ُّ
ه�������ذا ال����ن���� ِق����ـ� ُّ
حل��������ـ��������لُّ وا َ
�������ر ُم
وال�����ب�����ي�����ـ�����تُ ي����ع����ر ُف����ـ����ه وا ِ
حل��������ـ� َ
����ر ُم
�إل�������ـ�������ى م�����ك�����ـ�����ارم ه������ـ������ذا ي���ن���ت���ه���ـ���ي ال�����ك�����ـ� َ
��م
ُرك�����������نُ احل����ط����ي����م �إذا م����ـ����ا ج�����ـ�����اء ي�������س���ت���ل���ـ� ُ
����ر ِن�����ي����� ِن�����ـ�����ه َ
يف ك� ِّ
���ـ���م
����ش��� َم ُ
������ف �أر َو َع ف����ـ����ي ِع� ْ
���ـ�������س���ـ���م
���م �إال ح���ـ���ي���ـ���ن َ ي��� ْب��� َت ِ
ف����م����ـ����ا ُي����ك����ـ����لَّ����ـ� ُ
��م
����ره و ا ِ
ط����اب����ت
ِ
����م و ال����� ِّ��ش��� َي���ـ� ُ
خل�����ي�����ـ� ُ
ع����ن����ا�����ص ُ
���م
ع�����ن َن���� ْي����ل����ه����ا َع�
�����������ر ُب الإ�������س������ـ���ل��ا ِم وال����ع� َ
���ج����ـ� ُ
َ
���راق����ه����ا ال��� َق���ت���م
����ج�����اب ع�����ن �إ�����ش� ِ
ك���ال�������ش���م�������س َي����� ْن� َ
ُح������ ْل������و ال�������ش���م���ائ���ـ���ل حَ ْ
���م
ت����� ُل�����ـ�����و ع����ن����ـ����ده َن���� َع����ـ� ُ
����اء اهلل ق����ـ����ـ����د ُخ��� ِت���ـ���م���ـ���وا
ب�����ج�����ـ�����دّ ه �أن�����ب�����ي�����ـ� ُ
�����ه ال��� َق��� َل���ـ���م
ج�������رى ب���������ذاك َ ل�����ه ف����ـ����ي َل������ ْو ِح������ـ� ِ
و َف������� ْ����ض�����ـ� ُ
����ل �أم�����ت�����ـ�����ه دا َن��������ـ��������تْ ل����ـ����ه الأ َم������ـ������م
����روه�����م�����ـ�����ا ال���� ُع����ـ����دُ م
َت������ ْ���س���� َت����وك����ف����ـ����ان وال َي����� ْع� ُ
����رم
ت����زي����ن����ه االث�����ن�����ت�����ان ا ِ
حل����� ْل�����ـ�����م ُ و ال����� َك�����ـ� َ
�����������ب ال����ف����ن����ـ����اء �أَ ِري��������ـ��������ب ٌح����ي����ـ����ن ي���ع���ت���ـ���زم
ِ َرح�
ُ
ل������ـ������وال ال����ت���������ش���� ّه����ـ����د ك�����ان�����ـ�����ت لاَ�ؤ ُه َن���� َع����ـ����م
�����رُ ,
��م
����ر ُب����� ُه�����ـ�����م َم���� ْن� ً
���ج����ـ����ى و ُم��� ْع��� َت�����َ��ص���ـ� ُ
ُك������ ْف� ٌ
وق� ْ
وي�����������س� َ
�ت��رب ُّ ب����ـ����ه الإح�����������س�����ـ�����ان ُ وال����� ِّن����� َع�����ـ�����م ُ
����������دء ٍ و خم�����ت�����وم ٌ ب����ـ����ه ا ْل���� َك���� ِل����ـ����م
يف ك������ل َب� ْ
و ق���ي���ل َم� ْ
������ن خ���ي�� ُ
ر � ْأه��������ل ِ الأر�����������ض ق���ي���ل هُ ������م ُ

ه�����ـ�����ذا اب������ـ������نُ خ����ي����ـ����ر ع�����ب�����ـ�����ا ِد اهلل ك��� ِّل���ه���ـ���م
���اء وط�����أت����ـ����هُ
ه������ذا ال�������ذي َت����� ْع�����ـ� ِ
����ر ُف ال���� َب����طْ � َ
���ح����ـ� ُ
�إذا ر�أ ْت��������ـ��������ه ق����ري����ـ������ ٌ���ش ق����ـ����ـ����ال ق���ائ��� ُل���ـ���ه���ـ���ا
���ه
������رف�������ـ�������انَ راح����ـ����ت����ـ� ِ
ي�����ك�����ـ�����ا ُد مُ ْ
ي������� ِ����س����� ُك�����ـ�����هُ ِع� ْ
ّ�����ـ�����ه خ������ي������ـ������زران ِري������ح������ـ������هُ َع����� ِب�����ـ� ُ
����ق
يف ك�����ف
ِ
�����اء و ُي���� ْغ������ َ���ض����ى م�����ن م��� َه���ا َب��� ِت���ـ���ه
ُي���� ْغ������ ِ���ض����ي َح������ي� ً
ُم���������ش����ت���� َّق����ـ� ٌ
���ة م����ـ����ن ر������س�����ـ�����ول اهلل َن���� ْب���� َع���� ُت����ـ����هُ
ُي����نْ���� َم����ى �إىل ِذ ْروة ال�����ع�����زّ ال���ت���ـ���ي ق���� ُ���ص���ـ���رت
����ه
�����اب ن��������و ُر ال�����ه�����دى ع�����ن ن����ـ����ور ُغ����� َّر ِت�����ـ� ِ
َي������ ْن� َ
�����ج� ُ
ح����� َّم�����ـ� ُ
����ال �أث�����ق�����ـ�����ال �أق�������ـ�������وام �إذا اق��ت�رح����ـ����وا
���اه���� َل����ـ����هُ
ه�������ذا اب���������نُ ف���اط���م���ـ���ة �إن ك���ن���ـ���ت َج� ِ
���ر َف����ـ����ه
اهلل ُ ف������ ّ���ض����ل����ـ����ه ُ ِق�����ـ�����دم�����ـ�����ا ً و�����ش����ـ� ّ
�������ن ج��������دّ ه ُ دانَ َف������ ْ���ض����ـ� ُ
���ل الأن����ب����ي����ـ����اء ل��ـ��ه
َم� ْ
�����ـ�����م َ ن���ف��� ُع��� ُه��� َم���ـ���ا
ِك���� ْل����ت����ا ي�����دي�����ه ِ غ����ي����ـ����اث ٌ َع
ّ
�� َ���س���� ْه����ل ُ اخل���ل���ي���ق���ـ���ة ال ُت����خْ ������ َ���ش����ـ����ى ب�������ـ�������وا ِد ُره
ال ُي�����خْ ����� ِل� ُ
����ف ال������� َو ْع�������د َ م���ي���م���ـ���ون ٌ ب���� ُغ���� َّر ِت����ـ����ه
م�����ا ق�������ال "ال" َق�����ـ�����ط ٌّ �إال ف����ـ����ي َت������ َ���ش���� ُّه����ـ����دُ ه
��������ن َم���� ْع������ َ���ش����ر ح���� ُّب����ه����م ِدي�����ـ�����ن ٌ  ,وب���غ���� ُ���ض���ه���ـ���م
ِم� ْ
����ع ال���������س����وء ُ و ال���� َب���� ْل����ـ���� َوى ب��ح��ب��ه��ـ��م
���������س���� َت ْ
����د َف ُ
ُي ْ
������ر اهلل ذك����ـ����رهُ ����ـ����م
م������ق������ـ������دَّ ُم ب����ع����ـ����د ِذ ْك�������ـ�������ـ� ِ
���م
�إن ُع������د َّ �أه�������ل ال���� ُّت���� َق����ـ����ي ك����ان����ـ����وا �أ ِئ���� َّم���� َت���� ُه����ـ� ْ
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شرح بيت الجواهري في االمام الحسين (عليه السالم) ()2-1
ُ
ين َ ...ف َّـذًا إلى َ
الخالد َ
اآلن لم يُ ْش َفـع
الو ْت ُر في
ِ
فيا أ ُّيها ِ
ِ بقلم :ح�سان احلديثي
ال�شفع والوتر مفردتان قر�آنيتان جاءتا يف املحكم العزيز على
الق�سم بقول الرب تبارك وتعاىل يف �سورة الفجر :
ال َع ْ�ش ٍر * َو َّ
ال�ش ْف ِع َوا ْل َو ْت ِر * َواللَّ ْي ِل �إِ َذا َي ْ�س ِر * هَ ْل
َوا ْل َف ْج ِر * َو َل َي ٍ
فيِ َذٰ ِل َك َق َ�س ٌم ِّل ِذي ِح ْج ٍر
ال�شفع هو االثنان وهو الزوج والثاين وال�ضد فنقول �آدم وحواء،
وقوة و�ضعف  ،وحياة وموت  ،وجنة ونار  ،و�شم�س وقمر  ،و�سماء
وار�ض  ....وهكذا.
والوتر هو الفرد الأوحد الذي ال ثاين له ونقول يوم وتر وليلة
وتر ،وهو االنفراد املطلق  -يف الوجود او يف الزمن -الذي ال ثاين
له فاهلل تعاىل وتر والكعبة وتر ويوم عرفة وليلة القدر يف العام
وتر ويوم القيامة يف الدهر وتر  .....وهكذا
اما ُّ
الفذ فهو التفر ُد يف الطبع والتفرد يف العمل واجلمع �أفذاذ
وجاء يف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم انه قال :
اع ِة �أَ ْف َ�ض ُل ِم ْن َ�ص َال ِة ا ْل َف ِّذ ِب َ�س ْب ٍع َو ِع ْ�ش ِرينَ َد َر َج ًة
َ�ص َال ُة الجْ َ َم َ
املتفرد يف مكانة
ونقول جاء القوم �أفذاذا اي ُفرادى  ،وال َف ُّذ اي�ض ًا
ِّ

رفيعة �أو خلق �سام او عادة طيبة فنقول رجل فذ يف قومه وفذ يف
عبادته وفذ يف عطائه وال تقال يف الو�ضيع من النا�س او يف ال�سوء
من العمل فال نقل خائن فذ �أو حقري فذ ،او �سارق فذ.
وبالعودة اىل معنيهما يف البيت ومل��اذا و�صف اجلواهري االمام
احل�سني بالوتر ثم الفذ ففيهما اق��وال ومعانٍ  ،لكنها كلها من
اال�سهاب وانا ارجح اثنني منهما:
القول االول :ان االمام يوم ُق ِتل مل يكن يف االحياء ابن بنت نبي
غريه "واذا اخذنا باحل�سبان ان ال�شهداء احياء وان االمام احل�سن
هو الآخر ابن بنت نبي اي�ض ًا ف�أقول ان احل�سن عليه ال�سالم كان
ميت ًا يف النا�س وقت ذاك يف يوم ا�ست�شهاد احل�سني حي ًا عند ربه.
ولو كان االمام احل�سن حي ًا (والقول هنا على �سبيل االفرتا�ض
والتو�ضيح) ملا �صح و�صف احل�سني بالوتر النهما -عليهما ال�سالم-
�شفع يف حياتهما وبعد مماتهما فهما ح�سنان و�سبطان و�سيدان
و�شهيدان فالو�صف هنا يليق يف الآن والزمن ولي�س يف العموم
واالطالق...
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ٌ
صوت من الماضي

ن�������ادي�������تُ ب�����ا������س����� ِم� َ
���ح ن����دائ����ي
����ك ف�����أ�����س���� ُت����ب����ي� َ
َ
�������������وك اله����ث���� ًا
ورك�����������ض�����تُ ن����ح����و ح�����ي�����ا�� ِ����ض َز ِه�
������������ر ُخ��������ط� َ
ف�����ك�����ب� ُ
����ل
����وت �إث�
�������اك ك�������ب�������و َة ث�����اك� ٍ
َ
ُ
َ
����������وق ال���ث���رى
�����ث������رت ب�����ع������� َ����ض ل�����واع�����ج�����ي ف�
ون�
َ
اهلل خ������ا ِل� ُ
��ة
�أي�����ق�����ن�����تُ انَّ
�����ق ج��� ّن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـَ� ٍ
����د لأُّ
ُ
م�����ـ�����ـ�����ه
ف�������أت������ي������تُ �أزح�
ِ
��������������ف ك�����ال�����ول�����ي� ِ
َ
ق�����ب�����ل�����تُ ك� َّ
����ر ال�����ن�����دى
��������ف َث�
��������������راك ف�����ان�����ه�����م� َ
م�����واج�����ع����� ًا
������ت�������راب
و������ش�����م�����م�����تُ يف ه���������ذا ال�
ِ
ِ
����ح� َ
����اج�����د ًا
ف���ت��رك������تُ خ����������دَّ ي يف ������ض�����ري� ِ
����ك ������س� ِ
�آل�������ي�������تُ � ْأن ا�����س����ق����ي� َ
���ك ف����ي������ َ���ض ج�����وارح�����ي
ُ
ف���������س����مِ����ع����تُ دم�������ع������� ًا ال ي������ك� ُّ
������ص�����راخ�����هُ
�����ف
ع�����لَّ�����ق�����تُ ُك����� ِّل�����ـ�����ـ�����ي ل�����ي������� َ����س ب����ع���������ض مم���ال���ك���ي
َ
������������راح م�������س�ي�رت���ي
��������د �أب�������������رى ج�
ورواك ق� ْ
َ
����ر ُّح�������� ِب� َ
ال�����ق�����ل�����وب ُع���������ص����ارة
�������ك يف
َف����� ِل������� ِّ����س� ِ
ِ
��������ن �أك�����م�����ام����� ِه�����ا
ت������� ّب�������تْ �أي���������������ادي امل�
ِ
������������وت م� ْ
����اء ب������أر�� ِ����ض�����ه�����ا
ال��������ب��������د ُر حت�����ف�����ظ�����هُ ال�����������س�����م� ُ
ٌ
ج����������ذوة
����ه
ف�������غ�������دا ي��������ن��������ادي
م����������ن ب�����ق�����ل�����ب� ِ
ْ
و�� ِ���س����م����ع����تُ ������ص�����و َت� َ
����������م �أب�������ع�������ا ِد امل������دى
����ك ُرغ� َ
ً
����غ����ي����ث ح�����رائ�����ري
������ن ُي
م�������س���ت�������ص���رخ��� ًا ه�������لْ م� ْ
ِ
�����رت َط�������� َّف� َ
وح�������������ض� ُ
����ب
����������م �إنيِّ غ�����ائ� ٌ
�������ك رغ� َ

هيثم جبار عبا�س

و������س����� ِم�����ع�����تُ ������ص�����وت� َ
����ك ف����ا�����س����ت���������ش����اط والئ������ي
وت����������رك����������تُ ي�������ن�������ب�������و َع احل����������ي����������ا ِة ورائ�����������ي
����ت م��������ن الإع���������ي���������اءِ
و��������ص�������رخ�������تُ يف ������ص�����م� ٍ
َ
َّ
���������������راك رج������ائ������ي
���������ب م��������ن ث�
ح������ت������ى
ت���������رط َ
��������������ض ُت������دع������ى رو��������ض� َ
������ة ال���������ش����ه����داءِ
يف الأر�� ِ
�����ة ال�����������ص�����ف�����راءِ
ُد َّر ًا ي����������رى يف ال������ق������ب� ِ
ال�������ت������راب ِردائ����������ي
��������������ر ِق
ون����ف���������ض����تُ م������ن َع
ِ
َ
ُك�����������س�����ي�����تْ ب�������ن�������ز ِع �����ش����ط����وط����هِ����ا احل������م������راء
���ل دم�����ائ�����ي
وذه��������ب��������تُ �أب�������ح�������ث ُ ع�������ن �����س����ب����ي� ِ
������ط�������خُ ب����ال����ن����ج����ي���� ِع ب���ك���ائ���ي
�إ ِّن������ـ������ـ������ي �أُل�������ـ�������ـّ� ِ
وب�������ك�������ي�������تُ ��������ص�������وت������� ًا ج���������������اءين ب������ع������زاء
َ
ٌّ
���������������ل دومن���������������ا ا������س�����ت�����ث�����ن�����اء
����������واك ُك
ب�����������ه�
����ف ال������و�������ص� ُ
ك�����ي� َ
�����ول وق�������د �����ض���� ِم����ن����تُ ����ش���ف���ائ���ي
������ك م�����������س�����ل� ٌ
������ج� َ
����ك ِب�����ع�����ن�����اء
و ِل���������� ِّ�������س� ِ
�������ر َن�������ه� ِ
�إ ْذ َق� َّ
���ن م������ن �أح���������ش����ائ����ي
�����ط������ع������تْ ك���� َّف����ي����ـ����ـ� ِ
والأر�� ُ
��������������������ض خ�������ان�������تْ ب��������د َره��������ا ب���������س����م����اءِ
ف���������أه��������ت��������زت الأك�������������������������وانُ ب����ا�����س����ت����ح����ي����اء
وت������������ف�
�����������اوت الأزم��������������������������انِ والأن������������������������واءِ
ِ
����ل����اب ������س�����ي� َ
ف�����ا������س�����ت� َّ
����ف والئ�������ي
����ل يف الأ�����������ص�
ِ
َ
���������ن �أم�����������������ا ِم ورائ����������ي
ول������ق������د ر�أي����������� ُت�
����������ك م� ْ

28

االدبية

لقد ُ
نزفت كل ما في الروح من جروح
ُ
وج��ع لذك��رى
تفي���ض �أدمع��ي ،انظمه��ا م�سبح��ة م��ن
ٍ
م�ؤمل��ة �آمن��ت به��ا ومل �أ َر فاجعته��ا اال يف ذات��يَ ،تن��قّ
فيه��ا خمتلف اال�ص��وات والإ�ض��اءة ،فتوغلت يف عمق
�أعم��اق ذاتي ،و�أطلت الت�أمل ،باحث��ا دون انقطاع عن
القريب البعي��د ،وانك انت مدى اماين
يق�ين �أنك �أنت
ُ
العارفني ،ووطنُ الزاهدين.
اء املواكب ي�صرخ  :فوا خجلتا ُه من �صمتكم،
�سمعتُ حدّ َ
ه��ذا مئ��زر الط��ف ّ
غط��وا ب��ه وجوهك��م و�أجزع��وا،
بال�سراب ،ما َ
ُ
تراب كربالء
واح�شوا عيونكم
زال فوق ِ
ِ
ال��دم .وواهلل ،ح��رارة نح��ره ُت�شعل القل��وب وتنزف
ال��روح كل اجل��روح ،يف كل االزم��ان والع�صور ك�ضمري
الرج��ال اخلل���ص الذي��ن ت�سك��ن كربالء فيه��م وجعا
ُيذه��ل عي��ون وعق��ول �أكابر مزيف��ي الع��امل ،وق�ساة
القلوب وم��ن ّ
يكذب عينيه ويطل��ق ل�سانهُ كال�صواعق
ويحتف��ر ال�شك��وك .جميعهم يف موع��د الطف ،وعند
�صرخة – حيدرُ -ي�صلبون اىل ذلّهم ويرتعبون وعلى
أ�سى وجبينهم �أ�سود.
اعينهم � َّ

م��ن ل��ه اذن��انِ فلي�سم�� ْع� ،صرخ��ة -ي��ا ح�س�ين -كيف
ُت ْ�ص ِع��د �صوتها؟! .كيف �صارتْ ث��ورة ان�سانية ترتدي
�ض��راوة االع�ص��ار؟ .كي��ف ه ّبتْ لبيك ي��ا ح�سني بكل
اللغ��ات هبوب�� ًا ايق��ظ القط��ا النائ��م؟ .وهيه��ات منا
الذل��ة بعرثت قوامي�س م�ستقبله��م املفتوح مب�ساومات
ال�ضالل.
ري ،احل�سني ،كربالء  ،عا�شوراء .كيف
من له عينان فل َ
حتقق��ت باحل�سني نبوءة ال�شهادة واالنت�صار؟! .كيف
ا�شرق��ت �شم�س كرب�لاء مذ و ّدعه��ا اال�صيل ؟ .وكيف
عا�ش��وراء �صلتْ ل��كل النا���س وهي ترى وج��ه القاتل
ووج��وه الظاملني؟ ..وتبقى كربالء عا�شوراء احل�سني
ال�س���ؤال امله��م ! .البح��ث عن��ه ج��ا ٍر رغ��م احلقيق��ة
الت��ي ت�شب��ه ال�شم���س ..اال يكف��ي " ح�سني من��ي وانا
ال�ضوء
م��ن ح�سني" حدي��ث ال�ص��ادق االمني؟!في�ش�� ّع
ُ
وينك�سر الوهم وينك�شف الهدف..
ان با�ست�شه��اد احلبي��ب قتل��وا اال�س�لام وب��دم �شهي��د
كربالء �إحياء اال�سالم.
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حيدرعا�شور

تقرير

ّ
التدخل الخارجي والمشاكل بين األزواج..

طالق وضياع!!

تعرف على دور العتبة الحسينية لإلصالح بينهم
ّ
األحرار/علي مشحوف
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تقرير

تب ّنت العتبة احلسينية املقدسة لقاء األطفال
بأبيهم ب��ع��د ط�لاق��ه م��ن أم��ه��م ،وألن
القطيعة فيام بينهم حترم األطفال من رؤية
اآلباء ولعدم وجود مكان مناسب جلمع
األطفال بآبائهم ،كان للعتبة املقدسة هذا
الدور اإلنساين ،مع األخذ بنظر االعتبار
السعي للصلح فيام بينهم.
ويف ظ� ِّ
�ل تزايد ح��االت الطالق والتي
أشرّ ت عليها املرجعية الدينية العليا
من خ�لال خطب اجلمعة باإلضافة إىل
اإلحصاءات الرسمية وغري الرسمية التي
تنذر بكارثة هتدّ د كيان املجتمع العراقي،
هذا اهل� ُّ�م ال��ذي مل حيمله شخص واحد،
بل املساعي واملشاركة يف ِّ
حل املشكالت
ُ
يشارك فيه الكثريون
االجتامعية أصبح
إرش��ادي� ًا وإعالمي ًا وديني ًا ،ففي األخري
فإن بناء األرسة السعيدة والصاحلة وحالة
التوافق بني الزوجني تعني بناء جمتمع
صحي وناجح.
ّ
ً
َ
يلمح يف
أمل
بصيص
ثم
كان
،
ا
إرشادي
ُ
ّ
س�ماء مدينتنا املقدّ سة ملواجهة ظاهرة
شع منذ عام  2012وال يزال
الطالقّ ،
املحبة والوئام،
ينمو خللق فج ٍر جديد من ّ
إذ بدأ مركز اإلرشاد األرسي التابع للعتبة
احلسينية املقدسة وبالتنسيق مع اجلهات
احلكومية املعنية بإقامة محلة إلصالح ذات
البني بني الزوجني املتشاجرين أو ح ّتى
ثم إجياد جو من
املنفصلني منهم هنائي ًاّ ،
اهلدوء والطمأنينة لألطفال ملشاهدة آبائهم
أو أ ّمهاهتم ،أو ما يسمى بيوم (املشاهدة)
الذي ختصصه املحكمة من أجل تواصل
اآلب���اء م��ع أبنائهم وتلبية احتياجاهتم

ال�ضروري��ة ،فكان ّ
أن خصصت العتبة
احلسينية إحدى قاعات احلائر احلسيني
ال�شري��ف ألج��ل (امل��ش��اه��دة) واج��ت�ماع
األزواج واألبناءَّ ،
فعل بارقة خري وبفضل
اجلهود املبذولة من قبل مركز اإلرش��اد
هتدي األزواج ليتصاحلوا من أجل أطفاهلم
وحياهتم املستقبلية.

حيدّ ثنا األس��ت��اذ ع�ماد شنكه ،ع��ن هذا
املوضوع قائ ً
ال« :بتوجيه من قبل سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي؛ تقوم العتبة
احلسينية املقدسة بمحاولة معاجلة حاالت
الطالق واملشاكل التي حتدث لدى بعض
العوائل ،فكانت هناك حماولة إلرجاع
االزواج املنفصلني مع بعض االستجابة
فتم هتيئة مكان
التي تفيض للصلحّ ،
خ��اص الستقبال العوائل وت��م دراس��ة
املوقف معهم فالحظنا هناك نسبة حوايل
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 %30حتصل حالة الرتايض بني االزواج..
عل ًام ان عملية الرتايض ورجوع الزوجني
صعبة ألن هناك حاالت انفصال منذ سنة
او سنتني ..حيث اهنم يلجأون للعتبة يف
الوقت احلايل بعد حدوث حالة االنفصال
بني الزوجني».
ويبينّ عمل املركز« ،يتم حتويل احلاالت
عن طريق املحكمة حيث انه وبالتنسيق
مع املحكمة والباحث االجتامعي يتم
حتويل احلاالت واستطعنا ان نرجع الكثري
من االزواج من بعد انفصاهلم ،كام ونقوم
بعمل دراسات ولدينا دكتور خمتص يقوم
بعمل ارشادي وتوجيهي ونقوم بالتنسيق
وب���ذل ج��ه��د ك��ب�ير الص�ل�اح وارج���اع
الزوجني».
ً
متأسفا« ،الحظنا يف الفرتة
ويضيف
ّ
االخرية ازدي��اد حاالت الطالق ،وبنسبة
( )%75م��ن أس��ب��اهب��ا ي��ع��ود وبحسب
اإلحصاءات واالستطالع إىل تدخالت
خارجية ،اما بالنسبة للسكن او احلالة
املادية التي تكون سبب ًا لالنفصال فال تصل
نسبتها اىل حوايل (.)%10
وعن ح��االت املشاهدة التي اهتمت هبا
يوضح قائ ً
العتبة املقدسةّ ،
ال« :ان الوضع
النفيس لألطفال يكون مؤثرا بصورة كبرية
ال يمكن تصورها ،حيث ان اكثر انسان
مؤثر يف هذه احلالة هو الطفل فالضحية
هو الطفل ف��األم تذهب اىل بيت اهلها
عند االنفصال والرجل يذهب اىل عمله

تقرير

او وظيفته والضحية هو الطفل واملشاكل
ترجع اىل الطفل واكثر االعامر تأثر ًا هي
اعامر  7-5سنوات ،وتصل بعض احلاالت
إىل نفور الطفل من أم��ه أو أبيه ،وهنا
يتط ّلب منها بذل جهود للتوجيه والتثقيف
صحة وسعادة األطفال».
من أجل ّ
أما الست مريفت امني آل طعمة ،املعاونة

االداري��ة يف مركز االرش��اد االرسي ،فقد
شاركتنا احلديث قائل ًة« :نقوم بتنظيم
عملية املشاهدة بني االزواج املنفصلني
ومشاهدة اطفاهلم وقد حتدث يف بعض
احلاالت مشادات ومشاجرة بني الطرفني
ولكن نقوم بالتدخل وهتدئة االجواء فيام
بينهم» ،مضيف ًة «نجحنا بإعادة الصلح
بني الزوجني ورجوعهم لبعضهم بنسبة
( )%25من احلاالت التي تردنا».
م��ن اجل��دي��ر ذك���ره ،أن عملية املشاهدة
تقره املحكمة تتم يف دائرة
وبحسب ما ّ
التنفيذ التابعة لوزارة العدل ،ولعدم تو ّفر
األج��واء املناسبة واهلادئة واملرحية للقاء
األط��ف��ال بآبائهم وأمهاهتم ،هنا دعت
احلاجة إىل توفري مكان أفضل ،فعملت
العتبة احلسينية عىل توفري قاعات كبرية يف
احلائر احلسيني الرشيف.
وتسرتسل السيدة مريفت يف حديثها مبينة،
«عملنا استبيانا لدراسة اسباب االنفصال
فكانت النسبة االكرب ألسباب االنفصال
هو التدخل من قبل اهل ال��زوج او اهل
الزوجة وان التدخل يكون بصورة سلبية
وبالتايل يؤدي اىل االنفصال ،وسبب آخر
وهو سوء االختيار» ،مضيف ًة« ،قمنا بعمل

جلسات للمركز حيث نحدد اياما للقاء
هبم حيث يلتقي أحد الدكاترة املختصني
بعلم النفس مع الرجال وبالنسبة للنساء
تلتقي هبم االخ��وات االستشاريات فاذا
الحظنا ان هناك استجابة من البعض
للعودة واالص�لاح بينهم فإننا نسعى اىل
اعادهتم ،ولكن هناك بعض احلاالت ان
الزوجني منفصالن او الزوجة قد تزوجت
تزوج فهنا يتم التكلم معهم
او االب قد ّ
ح��ول االط��ف��ال حيث نوصيهم برعاية
األطفال وعدم امهاهلم».
وع��ن القصص احلزينة التي تروهيا لنا
(السيدة مريفت) ،تقول« :الحظنا بعض
احل��االت عند االطفال ان الطفل عندما
يشاهد االب ويلتقي به فإنه ينفر منه ويبكي
ويبتعد عنه بسبب الكالم الذي يسمعه من
الزوجة او اهل الزوجة واملشاكل التي
حدثت بينهم».
ومع كل هذه احلاالت والقصص احلزينة
َ
حلاالت الطالق ،إال ّ
أن ذلك مل حيبط من
عزيمة وجهود العتبة املقدسة ،حيث تبني
(م�يرف��ت) ان��ه «ت��م تشكيل جلنة خاصة
من مركزنا وشعبة التبليغ الديني وعملنا
اجتامعات دورية حيث تم تسمية اللجنة بـ
(جلنة اصالح ذات البني للحد من ظاهرة
شخصنا وعرفنا
الطالق)» ،مشري ًة إىل «أننا
ّ
اسباب الطالق ونحاول ق��در اإلمكان
التقليل منها ،ولكن هناك ام��ور حتتاج
لترشيع قانون حيث ان القانون يعطي
صالحية اكرب للمرأة بينام القانون اجلعفري
يعطي احلضانة بعد عمر السنتني لألب..
وان االم اذا كانت تعلم بان احلضانة يف
عمر سنتني ل�لاب فإهنا س��وف ال ّ
تفكر
باالنفصال ألهنا س ُتحرم من أبنائها!».
وختتتم السيدة مريفت حديثها بتوجيه
نصيحة للمتزوجني وخصوص ًا الزوجة
ب��أن «يكون لدهيا ثقافة ووع��ي وتعرف
حقوقها الزوجية وواجباهتا ،من أجل
بناء أرسة صاحلة ،بعيد ًا عن املشكالت
واملتطلبات احلياتية غري الالزمة التي تثقل
كاهل الزوج».
ال��س��ت ب�شرى جميد ال��ت��ي تعمل ضمن
ك��ادر املشاهدة ملركز االرش��اد االرسي،
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توسعت يف احلديث عن أسباب املشاكل
ّ
بني الزوجني والتي تؤدي إىل االنفصال،
ت��ق��ول« :ن�لاح��ظ م��ن خ�لال العديد من
حاالت الطالق واملشاكل التي ترتدد عىل
املركز؛ ان هناك اسباب ًا رئيسية منها التدخل
اخلارجي وخصوص ًا من ام الزوجة واهل
الزوجة ومنها صغر سن االزواج ومنها
االنفتاح الكبري ووجود وسائل التواصل
االجتامعي من الفيسبوك وغريها والتي
تسبب املشاكل بني الزوجني وبالتايل تصل
اىل االنفصال».
وتتابع حديثها« ،نالحظ من احلاالت ان
الرجل يطلب الطالق بنسبة اكرب من املرأة
وذلك ألن الرجل يصل اىل مرحلة يرى
فيها انه ال يستطيع االستمرار مع الزوجة،
وبالنسبة للقانون فإن القانون فيه مشاكل
حيث انه اعطى جما ً
ال اكثر من الالزم وقد
تستغله املرأة لصاحلها».
وال ختفي (السيدة ب�شرى) حقيقة تزايد
حاالت الطالق يف اآلونة األخرية ،مضيفة
«نحن نسعى إلع��ادة العوائل وارج��اع
الزوجني لبعضهم ولكن املشكلة ان هناك
استجابة قليلة من العوائل واملشكلة ان
البعض من االزواج ال يراعون اطفاهلم
ضحية هلذه املشكالت
الذين يصبحون
ّ
ويعيشون يف وض��ع يسء ي��دوم معهم»،
مبينة أن «مركز اإلرشاد االرسي أخذ عىل
عاتقه إقامة دورات وحم��ارضات تثقيفية
لغرض االص�لاح بني االزواج ونحاول
ان نقيم دورات للمقبلني عىل ال��زواج
وقمنا بإحضار دكتوراه يف القانون وهناك
توجيهات من رجال الدين ايض ًا».
ختام حديث (السيدة برشى) كان بإبداء
النصائح أيض ًا ،قائل ًة« :انصح االمهات
قبل ان تزوج ابنتها تالحظ هل ان ابنتها
مهيأة للزواج ،هل ان عقليتها اصبحت
ناضجة ومهيأة للزواج أم ال ،فالزواج
قضية مصريية وخاصة لو كانت اعامرهن
ص��غ�يرة ،ف��األم جي��ب ان تكون واعية،
وكذلك بالنسبة ألهل الشاب املقبل عىل
الزواج ،فاملسؤولية تقع عىل عاتق اجلميع».

مقاالت

ُ
يـــــــ���ل
ِج
َ
َ
ـــــــاع!...
ي
ض
ل
ا
َ
ِ
زيد علي كريم الكفلي

ك��ث��ر يف اآلون����ة األخ��ي�رة احل��دي��ث عن
سبب ت��دين نسب النجاح ل��دى الطلبة
وانترشت بشكل واسع يف مواقع التواصل
االج��ت�ماع��ي فبعضهم ي��ع��زو أسبابه اىل
املدرس والبعض اآلخر نسبها إىل وزارة
الرتبية وأولياء األمور والطلبة ،...فأثارين
انتباه تعليق ألح��د األص��دق��اء يف مواقع
التواصل االجتامعي يرجح أسباهبا إىل
الطالب ورب�ما يكون هو ال��رأي األصح
 ،فيقول (:السبب األول واألخ�ي�ر هو
الطالب فهنالك ترصفات من الطالب
ال حيمد عقباها منها إن وق��ت الطالب
مقسوم بني النت واأللعاب أو التلفزيون ،
والسيارة أو الدراجة  ،واألصدقاء والكويف
شوب واألركيلة ،النوم املتأخر ،والطلعة
وامل�صروف اليومي ،اجل��ل والترسحيات
التي تأخذ نصف يوم.)...
فبدأت أت��س��اءل ...ما ال��ذي جعل هذا
اجليل يصل إىل هذا املستوى من اجلرأة
واالنحطاط الذي أجزم به أنه لدهيم من
املقومات املادية والقدرات العقلية ما جيعله
ينافس هبا حتى ال��ع��امل ،...فأجاب عىل
أسئلتي البعض من الطلبة فاستنتجت أهنم
يعانون من فراغ ثقايف جعلهم يسريون بال
هدف ويعيشون بال قصد يف ظل شبكات
التواصل االجتامعي وانشغاهلم هبا وعدم
شعورهم باملسؤولية ،وكل التسهيالت
املقدمة هلم بإسم (الدالل) جعلهم يتمتعون
بالالمباالة  ،بل حتى عقوهلم أصبحت
قابلة لترشب أي يشء يثري رغباهتا وحيقق
نزواهتا مما جعلها تفتقد األجواء الرتبوية
الصحيحة سواء يف املدرسة أو البيوت أو
الشارع ...
دعوين أرضب لكم مثال واقعيا صادفني
ذات ص��ب��اح عندما جلست يف اح��دى

املقاهي ألسرتيح بعض ال�شيء فانتابني
شعور مقلق عندما رأيت شبابا من الطلبة
ومن غري الطلبة جيلسون معا بالقرب مني
وحيتسون الشاي ويتعاطون شيشة األركيلة
والسكائر ويتحدثون بصوت مسموع ،
فقال أحدهم :وهو من الطلبة غدا عندي
امتحان اآلن ع ّ
يل الذهاب إىل البيت،...
فأجابه أحدهم من اجلالسني وهل نفعت
غريك الدراسة حتى تنفعك أن��ت؟ وها
أنت تشاهد الكثري يأخذ الشهادة وجيلس
يف بيته ال تعيني وال ه��م حي��زن��ون أت��رك
االمتحان وتعال معنا اليوم عندنا سهرة ال
جتعلها تفتك  !!!...وقال اآلخر :مستهزئا
بدراسته وبعلمه نحن نعلمك الدراسة إذا
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تريد أنت تصبح رجال أمحل آلة السكني
وأدخ��ل السجون ستصبح رجال وبطال
وكل الناس سوف حترتمك .!!!...
فغادرت املقهى ويف جعبتي احلرسة واألمل
عىل ه��ؤالء الشباب وه��م بعمر الزهور
حيطمون مستقبلهم بأيدهيم وال يوجد هلم
رادع ومتابع ال من أولياء األمور وال من
غريهم لرياقبوهم أين يذهبون ومع من
جيلسون .!!! ...
فشهاديت جم��روح��ة ...بغض النظر عن
الظروف وما يعانيه أهلنا اليوم لكن هذه
هي احلقيقة املؤملة الشارع يمثل الطالب
وما حوله من مؤثرات وهو أخطر يشء
وهبذا العمر احلرج جدا.

مشاركات

وداع النهر
حسين علي الشامي

كان عاجز ًا حييطه من كل اجتاه سواد عتيم .الكل كان يمنعه
ان يقدم يد العون.إنه الفرات الذي عجز ورشيعته التي
توقف نبضها وسقت روحها سم الفراق  .عند شاطئه مل
يبقى انسان او حتى يشء من االنسانية  ...هناك من بعيد
اطفال يبكون ويطلبون املاء لكن ال مستجيب  ...ال انسان
هناك  ..الكل رفض والنهر عجز ...
مل يبق مع احلسني احد ،فالكل كاألضاحي جزروا وذبحوا
بطريقة غري رشعية بمساومة شيطانية اما ان ترضوا بامان
يزيد املشبوه او متوتوا  ..مل يرفض اجلميع !! الكل ٍ
راض
باملوت النادر مع احلسني  ..كانت تلك فرصتهم الوحيدة
ليسجلوا اسامءهم بسجل اخللود املنقوشة حروفها بحرب
الدماء  ...والعباس صاحب اللواء كان املدرسة يف ذلك
النزال  ...لواء احلسني رفض اخلنوع ،ورفض املساومة،
ورفض حتى احلياة دون احلسني ..كان العباس قصة املاء
األيب النهر الذي سقا العطاشى يف كربالء  ..كان اخلالد ُة
إهلام ًا يعلم اآلدمية الصمود ويذيقهم طعم الصرب عند
امللامت  ..برز العباس وقد برز االيثار كله يطالب الفراعنة
باملاء للصغار  ..مل يرضوا رغم انه اليملك يدين وال عني
ان يسمحوا له باملرور  ..انتهت عند ذلك كل مصاديق
املعروف واالحسان ،اذ القرابة وال ود وال فضل يذكر
 ..املال ونفوس املالحدة كانت حاجزا دون وصول املاء
لفخ ِر نينوى  ..لتكون الرشيعة مسكن ٍ
احد مل يلد االيثار
له من قبل سميا ،تقبل السنان ان خترتق جسده ،واللوح ان
يسقطه شهيدا عن صهوة جواده حيث الغدر هناك ساد!!
لكنه رفض ان جييء احلسني بال ماء حيث بنت احلسني!.
هناك ناح النهر وسقط ما بيديه .يراقب هؤالء الذين ال
يعرفون شيئا من املروءة  ..منذ ذلك كان وداع النهر حزينا
وموجعا ينتظر الطالب بثأر الثائر بكربالء ،عله يستطيع ان
يكفر شيئا من ذنبه !
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مشاركات

المأساة والمظلومية في االبعاد اإلنسانية

الثورة الحسينية أنموذجًا

محمد باقر الهاشمي

ُتعد الثورة احلسينية إشعاع نو ٍر للعامل؛ بام
قدَّ مته من ٍ
تفان وإيثار يعجز قلم البيان عن
وصفه ،فام وقع آن��ذاك من عظمة تسامت
ُ
فخ ّلدت بفضل ما أعطت ،إلاّ ّ
أن السمو
بسط أمام امللحمة احلسينية
والرفعة مل تكن ل ُت َ
دماء زاكية،
دون عناء ،بل ُأعطيت ألجلها ٌ
كل ٍ
وهان ّ
غال يف سبيل اهلل تعاىل.
لقد كانت املأساة تفيء بظالهلا عىل الركب
احلسيني ،منذ خروجه من ّ
مكة وانتها ًء
تتحرك عىل األرض،
بعودة السبايا ،مأساة ّ
وتنطق بام يعجز عنه اللسان ،وترشح دناءة
يتجرد م��ن حقيقته ،ويف
اإلن��س��ان ح�ين
ّ
املقابل نرى ّ
أن هذه املأساة المست الفطرة
اإلنسانية يف أسمى معانيها؛ لتغدو تلك
الدماء دماء البرشية ،ت ّتحد معها وتتجاوز
عبد الطريق لنهضة اإلنسان،
اختالفاهتا ،و ُت ّ
قيم متعالية.
بام قدَّ مته من ٍ
ً
َّ
إن املأساة واملظلومية احل ّقة دائام ما ال تقف
عند حدود َمكاهنا وال زماهنا ،بل هلا القدرة
الكامنة لتصل إىل أبعد مدً ى يمكن ْ
أن تصل
حري بالتد ّبر؛ فمن ّ
املؤكد َّ
أن
أمر ٌّ
إليه ،وهو ٌ
ِ
للمأساة انطالقتني :انطالقة يف زماهنا التي
تتعرض من خالله للصعوبات ،والنفي
ّ
الدّ ائم ،واملظلومية ،وتنتهي دائ ًام بخرسان
كثري من أف��راد ال� ّث��ورة ،إلاّ َّ
أن االنطالقة
الثّانية هي الكفيلة بإحياء ُ
األوىل وإعادهتا
قضية إنسانية،
إىل الواجهة ،حني ّ
تتحول إىل ّ

فتص ُري قضي ًة عا ّم ًة تتب ّناها البرش ّي ُة بمختلف
فتتحول من
قومياهتا وأطباعها وديانتها،
ّ
قضية عاملية.
إطارها املحدود إىل ّ
السرب العميق لل ّتاريخ ،والبحث
ودون ّ
ُ
التحول من األفق
يف أغواره عن مثل هذا
ّ
الضيق إىل العامليةَّ ،
فإن الواقع القريب الذي
ّ
نعيشه ش ِهدَ مثل هذا األم��ر؛ فقد تعاطف
اهلندي غاندي ،وما
الزعيم
العا ُمل مع مأساة ّ
ّ
القاه من أمل ٍ وعذاب ،حتى صار العامل مرت ّقب ًا
يصدر منه؛ ليكون قضية عا ّمة
ألي أم ٍ��ر
ِّ
ُ
اإلنسانية ،ناهيك عن شعبه .وقد
تتب ّناها
ّ
ّ
ً
ً
شكلت قضية مانديال رأي�ا عا ّما ،فكانت
لإلنسانية مجعاء،
مأساته أشبه باملأساة
ّ
وأشخاص آخ��رون ،مثل :جيفارا وغريه،
ٍ
َ
حديث
شعوب ص��ارت
بل هناك مأساة
الفيتنامي وغريه،
اإلنسانية ك ّلها ،كالشّ عب
ّ
ّ
الشّ
اإلسالمية.
عوب
عن
ناهيك
ّ
وليس الترّ كيز عىل مثل هؤالء األشخاص
للترّ ويج هلم ،بل لبيان أم ٍر مهم ،وهو َّ
أن
اإلنسانية املستيقظة ُتلغي الفوارق الدينية
ّ
والقومية؛ للتواصل عرب ٍ
لغة
ة
والطبقي
ّ
ّ
إنسانية ،فليس غاندي وال جيفارا وال
ّ
غريمها بمسلمني أبد ًا ،إلاّ َّ
أن مراجع ًة بسيط ًة
لتلك ُ
احلقبة جتدُ َّ
أن اإلنسان املسلم تأ ّثر هبا،
وحتمل َأعبا َء
ونادى باخلالص ألفرادها،
ّ
الدّ فاع عنها.
لاّ
ً
إن عاملية املأساة ليست إ دغدغة ملشاعر
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اإلن��س��ان ،ح� َ
جامع مع
ين ال يكون هناك
ٌ
لاّ
اإلنسانية وحدها ،وهنا
اإلنسان اآلخر إ
ّ
ال ب��دَّ من مالحظة :إ ْذ ال يعني ذل��ك نبذ
ٍ
ِّ
مشرتك بني اإلنسان واإلنسان اآلخر،
كل
اإلنسانية وحدها،
وال� ّت��واص��ل معه عرب
ّ
ٌ
موقعية يف نفس األف���راد ،جتعل
فللدّ ين
�ذاب لآلخر املشرتك معه يف ذلك
االن��ج� َ
ُ
ً
خوة يف
الدّ ين أقوى حراكا وفاعلية ،فاأل ّ
ُ
أن تحُ � ّ�ركَ
خ��وة يمكن ْ
الدّ ين هي أسمى أ ّ
اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان ،والدّ ين أقدر
عىل حتريك اإلنسان جتاه اآلخ��ر؛ ألنّه جيد
نفسه مسؤو ًال عن منارصة احلق ،غري َّ
أن
ين ال يمكن ْ
أن حيدّ ه ِدين ،فال
الرابط اإلنسا ّ
ّ
دين بدينه،
هيم اإلنسان املتد ّين ألم ِر َمن ال َي ُ
ّ
وهو ما صرَ ّ ح به أمري املؤمنني عليه السالم
أخ َ
« :فإنهّ م [الناس] صنفان :إ ّما ٌ
لك يف
لك يف َ
الدّ ين ،وإ ّما نظ ٌري َ
اخللقْ ».
لقد أثبتت املأساة قدرهتا عىل حتريك اإلنسان
ليتجاوب معها جتاوب ًا فاع ً
فتتحول املأساة
ال،
ّ
ُ
ٍ
قضية عاملية ،هذا األمر
الضيق إىل
من أفقها ّ
ينطبق عىل كربالء وأحداثها ،واملظلومية
التي وقعت عىل أهلها ،حيث بدت صحراء
ك��رب�لاء ل��غ� ًة خ�ض�راء ،تتناقلها األق�لام
واألل��س��ن بمختلف قومياهتا وطوائفها
عاملي ًة ،بعد
ودياناهتا ،لتغدو مأسا ًة
إنساني ًة ّ
ّ
الرمضاء
أن كانت حكر ًا عىل تلك البقعة ّ
ال ّنائية.

االســـــــرة

دور االسرة بتعميق
حب اهل البيت (عليهم السالم)
صباح محسن كاظم

االبتعاد عن ُمثل االسالم:
عىل الرتبية االرسية احلديثة العودة لروح االسالم العظيمة وغربلة
الرتاث الفج ودسائس التاريخ من خالل العقل وحتليل النصوص
والروايات وفرز السلب من االجياب لتنشأ االجيال عىل حب اهل
البيت.
فسياسة التوريث هي انقالب عىل اإلس�لام الذي يتجىل بالنص
القراين (وأمرهم شورى بينهم) من معاوية اىل يزيد هو أول خرق
ارتكب يف النظام السيايس االسالمي .وان استقراء حيثيات امللحمة
والسيمفونية اخلالدة ) هي املطالبة باإلصالح)من خالل اخلطاب
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احلسيني املجلجل املدوي الشامل يف فضاء التاريخ احلمد هلل وما شاء
اهلل وال حول وال قوة إال باهلل وصىل اهلل عىل رسوله خط املوت عىل
ولد آدم حمط القالدة عىل جيد الفتاة وما أوهلني إىل أساليف اشتياق
يعقوب إىل يوسف وخري يل مرصع أنا القيه كأين بأوصايل تقطعها
عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء فيمألن مني أكراش ًا جوف ًا
وأجربة سغبا ال حميص عن يوم قد خط بالقلم رضا اهلل رضانا أهل
البيت نصرب عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول
اهلل حلمته وهي جمموعة له يف حظرية القدس تقر هبم عينه وينجز
هبم وعده أال ومن كان باذ ًال فينا مهجته وموطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه
فلريحل معنا فأين راحل مصبح ًا إن شاء اهلل.
ان التصدي للباطل و االمر باملعروف والنهي عن الغي والفجور،
وعدم مهادنة احلاكم الفاسق هي ثيمة ((احلر ّية )) يف النهضة احلسينية
اخلالدة  .إن ماورد من النصوص القرآنية بحق االمام احلسني وأهل
البيت من املنزلة اخلصيصة التي كانت له يف نفس الرسول هي كافية
القبلية
لعصمة االم��ام املفرتض الطاعة ،وال��والء لكن العقليات
ّ
الري
الرش ّيرة التي أغوهتا أموال السحت ،والوعود الكاذبة بوالية ّ
وجرجان رجحت فنالت من احلسني لكنها مل حتقق مآرهبا الدنيئة
..فقد إندثرت ،وأصبحت وأمست من نفايات التأريخ من عمربن
سعد ،وحرملة بن كاهن ،وشمر بن ذي اجلوشن ،وعبيد اهلل بن زياد
وكل من ساهم بواقعة الطف األليمة ..أما السمو ،واأللق ،واخللود
،والتجدد ،والعطاء ،والدرس احلسيني ..يخَ لد يف وجدان االنسانية
ما بقي الوجود الكوين إىل ان يرث اهلل االرض وما عليها .
النصوص القرآنية هي التي اسدلت عىل احلسني عليه السالم قدسيته
فام ورد بحقه وأهل بيته ( قل ال أسألكم عليه اجر ًا إال املودة يف القربى
) ( إنام يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا
) ( والحتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهلل أموات ًا بل احياء عند رهبم
يرزقون ) ( من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من
قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ) وقال سيد الكونني
احلبيب حممد (ص) احلسن واحلسني إمامان إن قاما او قعدا  .و
حسني مني وأنا من حسني  ,احلسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة .
يقبل احلسن يف فمه واحلسني يف نحره ملعرفته بسم احلسن وذبح
وكان ّ
احلسني  ..ان تتبع رحلة اجلهاد وحمطات االلق والطهر يف املوكب
احلسيني منذ توديعه قرب جده املصطفى وخروجه من ارض مكة
املرشفة عارفا بحقه وما تؤول اليه االحداث الدامية وما تتمخض
عنه مسرية اخللود والكربياء.

االســـــــرة

دور المرأة
في إدارة البيت

ين َآ َمنُوا ُقوا َأن ُْف َس ُك ْم َو َأ ْه ِل ُ
يك ْم
قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريمَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اس َوالحْ ِ َج َار ُة} [سورة التحريم.]6 :
َن ًارا َو ُق ُ
ود َها ال َّن ُ
طبيعي ًا
إهلي ًا؛
ُتعدّ األرسة يف املجتمع اإلنساين كيان ًا
ّ
طبيعي ًا ،فطر ّي ًا ـ ّ
ّ
لكونه ينسجم مع أصل طبيعة اإلنسان وتكوينه باعتباره خملوق ًا كسائر
وإهلي ًا
املخلوقات؛ وفطري ًا ألنّه يتناسب مع
متطلبات فطرة اإلنسان؛ ّ
ّ
لكون اهلل سبحانه وتعاىل قد جعل يف رشيعته السمحاء برناجم ًا متكام ً
ال،
ألجل بقاء هذا الكيان واستمراره.ومل جيعل اهلل سبحانه وتعاىل مثي ً
ال
لرتبية ونشوء شخصية اإلنسان ككيان األرسة ،حيث ّ
أهم الربامج
إن ّ
ونموه ،تتح ّقق يف هذا الوسط .وقد
اإلهلية التي تتع ّلق بتكامل اإلنسان ّ
ّأكد أمري املؤمنني عيل(عليه السالم) يف عهده ملالك األشرت ،والذي
يعدّ النموذج القرآين األمثل يف إدارة الدولة اإلسالمية ،بأن خيتار عماّ له
من أهل التجربة واحلياء ،ومن البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالم؛
ألنهّ م أكرم أخالق ًا وأرشف نسب ًا .وعاد ًة ما تو ّفق األرسة يف براجمها
الوقائية املتع ّلقة بالسالمة البدنية ألبنائها ،إال أنهّ ا ختفق يف براجمها

الرتبوية ،وكثري ًا ما نرى رجحان الك ّفة الوقائية عىل الك ّفة الرتبوية
يف األرسةّ .
مهتم بأمور األرسة والبيت ،عليه أن جييب عىل هذه
وكل ٍّ
املهمة ،لكي تتبينّ كفاءته يف هذا املجال:
األسئلة الثالثة ّ
هتتم بالشؤون الدينية؟ أي :هل ّ
 .1هل ّ
إن أرسيت تسعى إىل
إن أرسيت ّ
احلصول عىل القيم الراقية واألساسية (من القرآن وأهل البيت عليهم
السالم).
 .2ما مدى اهتامم أرسيت باألحكام الرشعية؟ فمث ً
ال :إضافة إىل إقامة
فريضة الصالة ،ما مدى تفاعلها مع باقي الفرائض الدينية األخرى؟
 .3ما مدى تفاعل أرسيت مع القيم األخالقية؟ إذ ّ
إن األخالق أمر
أس��ايس يف الدين ،فباألخالق ينترش الدين ،ومن األخ�لاق تنبثق
األحكام الرشعية.
ً
ً
فيمكن للمرأة يف هذا اخلصوص أن تلعب دورا حموريا يف إدارة البيت
وتسري باألرسة نحو السعادة ،وتسعى يف إثراء معلوماهتا فيام يتع ّلق
بإدارة األرسة والبيت ،لكي ّ
تتمكن بعد ذلك أن ّ
تسخر تلك املعلومات
والنفسية املطلوبة واملناسبة يف البيت.
من أجل توفري األجواء العاطفية
ّ
ّ
وبالتأكيد ،إذا ما حدث يف البيت أمور تعكر صفو العائلة من الناحية
العاطفية أو النفسية ،فهناك أربعة أمور أساسية نمكن أن نعدّ ها مفاتيح
تؤ ّدي دور ًا مهماّ ً يف حل تلك املشاكل ،هي:
 .1املعرفة الكاملة والشاملة؛ أي :ال بدّ أن تكون لنا إحاطة كاملة
بأفراد األرسة ،وأن نتعاطى مع األمور طبق ًا لتلك املعرفة ،ونسعى من
خالل الدراسة والبحث أن نكمل تلك املعرفة.
ّ
جيد ًا.
 .2أن
نستغل املعلومات التي اكتسبناها ونتقن استخدامها ّ
 .3أن نبتعد عن اإلفراط والتفريط يف تعاملنا.
 .4أن تكون هناك استمرارية يف تعاطينا اإلجيايب مع األرسة.
وإذا ما غفلنا عن أداء دورن��ا بالشكل املطلوب ،وحدثت ثغرة يف
األرسة ،فلن يكون هناك يشء يسدّ تلك الثغرة ،وإذا ما ّ
متك ّنا أن نمأل
شيئ ًا من الفراغ الذي أوجدناه بسبب هتاوننا ،فسيكون صعب ًا وشاق ًا.
ّ
والفعالة ،ليس باألمر اهلينّ  ،إال أنّه
إن الوصول إىل اإلدارة املثالية
ّ
ممكن ،فأن يكون اإلنسان إنسان ًا ،أو أن يكون حمسن ًا ،فهو أمر شاق
لك ّنه ليس مستحي ً
ال.
وألجل أن نسري نحو بناء أرسة مثالية ومتد ّينة ،علينا ّأو ًال أن نؤمن
باهلدف وباألسلوب ألنّه إذا مل يكن هناك إيامن واعتقاد باهلدف،
فسوف لن تثمر األساليب.
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ُ
المثل األعلى..
محمدٌ
ّ

من تاريخ واسط
عيل فضيلة الشمري

اجلعد بن درهم كان مؤدب مروان بن حممد احلامر آخر
اخللفاء األمويني ،وهلذا يقال له :مروان اجلعدي ،ذبحه
خالد بن عبد اهلل القرسي .إذ جاء يف البداية والنهاية
البن كثري أن خالد بن عبد اهلل القرسي ،خطب الناس
يوم األضحى بواسط ،وقال« :أهيا الناس ،ضحوا يقبل
اهلل ضحاياكم ،فإين مضح باجلعد بن درهم ،إنه زعم أن
اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ،ومل يكلم موسى تكليام ،تعاىل
اهلل عام يقول اجلعد علوا كبريا ،ثم نزل فذبحه يف أصل
املنرب.
وهو الفعل الذي استحسنه ابن القيم اجلوزية وأشاد به
كثريا ،كام يف قوله الذي أورده الشيخ حممد بن صالح
العثيمني يف فتاواه:
وألجل ذا ضحى بجعد خالد القرسي يوم ذبائح القربان
إذ قال إبراهيم ليس خليله كال وال موسى الكليم الداين
شكر الضحية كل صاحب سنة هلل درك من أخي قربان.

يف اعتقادي أن التاريخ العام ،تاريخ ما أحدث اإلنسان
يف هذا العامل ،إنام هو تاريخ من ظهر يف الدنيا من
العظامء؛ فهم األئمة ،وهم املكيفون لألمور ،وهم
األس��وة والقدوة ،وهم املبدعون لكل ما وفق إليه
أهل الدنيا ،وكل ما بلغه العامل ،وكل ما تراه قائ ًام يف
هذا الوجود كام ً
ال متقن ًا ،فاعلم أنه نتيجة أفكار أولئك
العظامء ،الذين اصطفاهم اهلل ،وأرسلهم إىل الناس
ليؤدي كل ما ناطته به القدرة اإلهلية من اخلري ،فروح
تاريخ العامل إنام هو تاريخ أولئك الفحول.
ويقول يف ذكر النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) يف
كتابه (حممدٌ ُ
املثل األعىل)« :كال ،ما حممد بالكاذب،
وال املل ّفق ،وإنام هو قطعة من احلياة ،قد ّ
قلب
تفطر عنها ُ
الطبيعة ،فإذا هي شهاب قد أضاء العامل أمجع ،ذلك أمر
اهلل وذلك فضل اهلل ،يؤتيه من يشاء ،واهلل ذو الفضل
العظيم» ،ويقول كارليل رصحية لبني قومه« :احلقيقة
الكربى ،وهي أنّه ٌ
ونبي مرسل».
رجل صادقٌ ،

التفكير الب ّناء؟
ماذا تعرف عن
ِ

الفتات ال ُتقرأ لألسف

ري الب ّناء هو مصطلح ُيستخدم لوصف
التفك ُ
أسلوب تفكري يعتمد عىل سنني طويلة من
األبحاث واخلربة ،وهذا النوع من التفكري
ل��ه ج��ذور متتدّ حتى الفلسفة اليونانية،
فعىل سبيل املثال ،عبرّ الفيلسوف القديم
«ابيكتاتاس» عن رأي��ه قائ ً
ال :ال حيزن إىل
احلمقى جتاه العقبات واألم��ور التي ليس
بيدهم حيلة فيها».
و ُيعدّ التفكري الب ّناء أحد املواضيع األساسية
يف علم النفس أيض ًا ،كام أن األديان الساموية
تتحدث عنه ،هذا غري أن الدراسات احلديثة
يف علم األمراض العصبية واألبحاث الطبية
تدعم هذا النوع من التفكري ،وعندما يتم
اجلمع ب�ين ك��ل م��ا سبق ووض��ع��ه يف إط��ار
واقعي ينشأ لدينا ما يمكن أن يطلق عليه
عملية التفكري الب ّناء.
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ظل وضوء

ُ
تصيب ابن آدم!
ثالثة ابتالءات
يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثالثة ابتالءات ،قد ال يتعظ بواحدة منها:
ُ
اهتم له؛ واملال يعوض..
االبتالء األول :عمره يتناقص كل يوم واليوم الذي ينقص من عمره ،ال هيتم له ،وإذا نقص من ماله يشء ّ
يعوض.
والعمر ال ّ
االبتالء الثاين :يف كل يوم يأكل من رزق اهلل؛ إن كان حال ً
ال ُسئل عنه ،وإن كان حرام ًا ُعوقب عليه ،وال يدري عاقبة احلسنات.
االبتالء الثالث :يف كل يوم ،يدنو من اآلخرة قدر ًا ،ويبتعد من الدنيا قدرا ،ورغم ذلك ال هيتم باآلخرة الباقية بقدر اهتاممه بالدنيا
الفانية ،وال يدري هل مصريه إىل اجلنة العالية أم إىل النار اهلاوية.

ّ
ومفكرون
فالسفة
املؤرخ والفيلسوف اإلغريقي (زينوفون 354 - 430 /ق .م ،).ولد يف أثينا ودرس الفلسفة عىل يد سقراط ،انرصف إىل
ّ
الكتابة يف التاريخ ،أعدَّ كتاب (أنابا سيس) الذي وصف فيه قصة احلملة الفارسية التي قادها كورش األصغر ،ووضع كتاب
(هيلينيكا) يف جزءين يروي فيهام حقبة من تاريخ اليونان ،وكتاب (ذكريات عن سقراط) ،ومن أقواله:
ُ
أفضل التوابل.
الشهية
ّ
أمر حسن ،لكن الدقة أهم يشء.
 الرسعة ٌ املديح أعذب األصوات عىل اإلطالق!. التعليم والتثقيف يساعدان عىل نمو ما يطلق عليه فضائل إنسانية. -أن تسأل يعني أن تعلم.
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���م ِإ ِّن���ي ُأع ُ
ناك وَ َأ ِض َّل في ُه َ
أن أ ْف َت ِق َر في ِغ َ
وذ ِب َ
���ك ْ
طان َك
داك ْأو َأ ِذ َّل في ِع ِّز َك ْأو ُأ َ
ال ّل ُه َّ
ضام في ُس��� ْل ِ
االمرُ إ َل ْي َك  ،ال ّل ُه َّم ِإ ِّني ُأع ُ
أن ُأق َ
ول زورًا ْأو َأ ْغثى ُف ُجورًا ْأو َأ َ
وذ ِب َك ْ
كون ِب َك َم ْغرورًا .
وَ ُأ ْض َط َهدَ وَ ْ

