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صورة الغالف ( رسول العوادي )

اس اإلسالم
اإلمامة ّ
اس كلمة تعني قوة واالمامة هي قوة االسالم ولو عدنا اىل اوراق التاريخ االسالمي نجد كم من
ّ
معضلة سواء أ كانت فكرية ام حربية جلأوا فيها اىل إمام زماهنم حلل اإلشكال الن قوة االسالم تتجسد
اس االسالم النامي وفرعه السامي )
باإلمام  ،قال اإلمام عيل بن موسى الرضا عليه السالم ( اإلمامة ّ
حديث ذو ابعاد نامية وسامية  ،فنمو االسالم يعني كثرة املسلمني وجتديد خطابه واال فاالسالم كامل
متكامل ( اليوم اكملت لكم دينكم)  ،ولكن النمو هي مواكبة التجديد وتفسري املبهم ودفع الشبهات
املستحدثة  ،ويسمو االسالم بفرعه أي اإلمامة التي هي من اصول الدين فاالمامة تعلمنا التوحيد
الصحيح والنبوة النقية والعدالة احلقة واملعاد املحتوم .
ويكفينا ان من ال يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية ( حديث متفق عليه) فاإلمام املعصوم هو من
يلجأون اليه ال هو من يلجأ اىل االخرين غري اهلل عز وجل .

سورة النمل
ال ْل��قَ ُثم ُي ِعيدُ ُه َو َمن َير ُز ُق ُكم ِّم َن الس�َم�ء َو أْ َ
َأ َّم��ن َي ْبدَ ُأ خْ َ
ال ْر ِ
ض َأإِ َل ٌه َّم َع
َّ
َّ اَ
ْ
��م إِن ُكن ُت ْم َص ِ
اد ِقنيَ {النم��لُ }64/قل لاَّ َي ْع َل ُم
اللهَّ ِ ُق ْ��ل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْ
ات َو أْ َ
الس�اََم� َو ِ
ان ُي ْب َع ُث َ
ون َأ َّي َ
ض ا ْل َغ ْي َب إِلاَّ اللهَّ ُ َو َما َيشْ ُ��ع ُر َ
ال ْر ِ
ون
َمن يِف َّ
{النملَ }65/بلِ َّاد َار َك ِع ْل ُم ُه ْم يِف آْال ِخ َر ِة َب ْل ُه ْم يِف َش ٍّ��ك ِّم ْن َها َب ْل
ون {النملَ }66/و َق َ
ُهم ِّم ْن َها َع ِم َ
ين َك َف ُروا َأئِ َذا ُك َّنا ُت َرا ًبا َوآ َباؤُ َنا
ال ا َّل ِذ َ

َأئِ َّنا لمَ ُ ْخ َر ُج َ
ون {النملَ }67/ل َق ْ��د ُو ِعدْ َنا َه َذا َن ْح ُن َوآ َباؤُ َنا ِمن َق ْب ُل إِ ْن
ريوا يِف أْ َ
ري أْ َ
َه َذا إِلاَّ َأ َس ِ
ض َف ُ
ال ْر ِ
انظ ُروا
ال َّولِنيَ {النملُ }68/ق ْل ِس ُ
��اط ُ
ان َع ِ
َك ْي َ
ف َك َ
اق َب ُة المْ ُ ْج ِر ِمنيَ {النملَ }69/ولاَ حَ ْتزَ ْن َع َل ْي ِه ْم َولاَ َت ُكن يِف
ون َمتَى َه َ
ون {النم��لَ }70/و َي ُقو ُل َ
��ق مِّمَّا َي ْم ُك ُر َ
َض ْي ٍ
��ذا ا ْل َو ْعدُ إِن ُكن ُت ْم

َص ِ
اد ِق�ينَ {النملُ }71/ق ْل َع َس��ى َأن َي ُك َ
ون َر ِد َف َل ُك��م َب ْع ُ
ض ا َّل ِذي
ون {النم��لَ }72/وإِ َّن َر َّب َك َل ُ
َت ْس��ت َْع ِج ُل َ
��ذو َف ْضلٍ َع ىَل ال َّن ِ
��اس َو َل ِك َّن
َأ ْك َث َر ُه ْم لاَ َيشْ ُك ُر َ
ور ُه ْم
ون {النملَ }73/وإِ َّن َر َّب َك َل َي ْع َل ُم َما ُت ِك ُّن ُصدُ ُ
��ن َغائِب ٍة يِف الس� اََم�ء َو أْ َ
َو َم��ا ُي ْع ِلن َ
ال ْر ِ
ض إِلاَّ يِف
ُون {النملَ }74/و َما ِم ْ َ
َّ
سائِ َ
ني {النمل }75/إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
َ��اب ُّمبِ ٍ
ِكت ٍ
يل َأ ْك َث َر
آن َي ُق ُّ
ص َع ىَل َبنِي إِ رْ َ
ا َّل ِذي ُه ْم ِف ِ
يه خَ ْيت َِل ُف َ
ون {النمل}76/

تفسيرالسورة
( )64ام��ن يب��دؤ اخللق ث��م يعيده وم��ن يرزقكم م��ن الس�ماء واألرض اي
بأس��باب س�ماوية وأرضية أإله مع اهلل يفعل ذلك قل هات��وا برهانكم عىل أن
غ�يره يقدر ع�لى يشء من ذلك ان كنتم صادق�ين يف ارشاككم (  ) 65يف هنج
البالغ��ة ان أمري املؤمنني عليه الس�لام اخرب يوما ببعض األم��ور التي مل يأت
بع��د فقيل له أعطيت ي��ا أمري املؤمنني علم الغيب فضح��ك ( ع ) وقال ليس
ه��و بعلم غيب إنام ه��و تعلم من ذي علم وإنام علم الغيب علم الس��اعة وما
عدده اهلل س��بحانه بقوله ان اهلل عنده علم الس��اعة اآلية فيعلم س��بحانه ما يف
األرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو مجيل وس��خي أو بخيل وش��قي أو س��عيد
وم��ن يكون للن��ار حطبا أو يف اجلن��ان للنبيني مرافقا فهذا عل��م الغيب الذي
ال يعلمه اال اهلل وما س��وى ذلك فعلم علم��ه اهلل نبيه فعلمنيه ودعا يل ان يعيه
صدري وتضم عليه جوارحي وما يشعرون إيان يبعثون متى ينرشون ( ) 66
بل ادارك تتابع حتى اس��تحكم علمهم يف اآلخرة القمي يقول علموا ما كانوا
جهل��وا يف الدنيا وقرئ بدون األلف مع ختفيف الدال وتش��ديدها بل هم يف
ش��ك منها يف حرية بل هم منه��ا عمون الختالل بصريهت��م قيل االرضابات
الثالث��ة تنزيل ألحواهل��م (  ) 67وقال الذين كفروا أإذا كن��ا ترابا وآباؤنا ائنا
ملخرجون م��ن األجداث أو من الفن��اء إىل احلياة وتكرير اهلم��زة للمبالغة يف
االنكار وقرئ بح��ذف األوىل وبحذفهام واننا بالنونني ( ) 68لقد وعدنا هذا
نحن وآباؤنا من قبل ان هذا اال أس��اطري األولني أكاذيبهم التي هي كاالسامر
(  ) 69ق��ل س�يروا يف األرض فانظروا كيف كان عاقب��ة املجرمني هتديد هلم
ع�لى التكذيب وختويف بأن ينزل عليهم مثل ما نزل باملكذبني قبلهم والتعبري
عنه��م باملجرم�ين ليكون لطف��ا للمجرمني يف ترك اجلرائ��م (  ) 70وال حتزن
عليه��م عىل تكذيبه��م واعراضه��م وال تكن يف ضيق يف ح��رج صدر وقرئ
بك�سر الضاد مم��ا يمكرون من مكره��م فان اهلل يعصمك م��ن الناس ( ) 71
ويقولون متى هذا العذاب املوعود ان كنتم صادقني

أخبار

ومتابعات

باألرقام
• ( ) 1600منتج افالم وثائقي
وصحفي ومصور من مختلف
القنوات العالمية سيوفدون
الى العراق لتغطية زيارة
اربعين االمام الحسين عليه
السالم.
•( )7.91مليار دوالر اإليرادات
الشهرية للعراق من صادرات
00
النفط أعلى مستوياتها خالل
الشهر الماضي.
•( )90مليار دي��ن��ار عراقي
إجمالي العمالت العراقية
التي طبعت أخ��ي��را ووض��ع
اسم محافظ البنك المركزي
عليها.
000

العتبة الحسينية المقدسة تعقد مؤتمرا عشائريا في مدينة بابل يهدف الى
تصحيح السنن واألعراف العشائرية والقواعد الفقهية والشرعية .
• (علي مرعشي) رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة
التابع للهالل االحمر االيراني:
ان سيارات إسعاف وأدوية سترسل الى العراق الستخدامها
في مراسم زي��ارة أربعينية االم��ام الحسين عليه السالم
لتقديم الخدمات العالجية للزوار في العراق السيما في
مدينتي النجف االشرف وكربالء المقدسة.

جامعة ك��رب�لاء تطلق مهرجانها الشعري
الحسيني بنسخته السادسة عشرة

اقام قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة
كربالء (املهرجان الشعري احلسيني) للعام السادس عرش
بمشاركة عدد من ادباء كربالء وحمافظات اخرى .قال الدكتور
(عبود جودي احليل) ّ
منظم املهرجان:ان قسم اللغة العربية رشع
بعد ان ازاح اهلل ليل الدكتاتورية والطائفية عن بالدنا بدعوة
عدد من ادباء كربالء إلنشاد قصائد يف احلسني فكان املهرجان
احلسيني األول واستمر هذا تقليدا بصورة سنوية حرصت
الكلية عىل احيائه اثناء شهر حمرم وصفر بمشاركة العديد
من األسامء الالمعة مثل الشاعر املرحوم حممد عيل اخلفاجي
واملرحوم خادم االم��ام احلسني حممد ال��رادود (أبو منتظر).
وأضاف منذ تأسيس كلية الرتبية يف كربالء وكانت تابعة جلامعة
بابل ونحن نحرص عىل ان تكون حمارضاتنا حسينية خالل
شهري حمرم وصفر مع تغليف احلديث بغالف التقية حينها.

ال��وارث تجهّ ز وزارة التربية بخمسة ماليين
منهج دراسي للعام الحالي

اعلنت دار الوارث للطباعة والنرش التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عن اكامل طباعة املناهج
الدراسية لصالح وزارة الرتبية للعام الدرايس احلايل .2019 – 2018
أكد ذلك (موفق حممد )مسؤول قسم االنتاج يف املطبعة مضيفا ان املطبعة انتهت من طباعة
املناهج وتسليمها اىل وزارة الرتبية ليتم توزيعها عىل املدارس والطلبة .موضحا ان عدد
املناهج التي طبعت تبلغ  5,400,000كتاب ملرحلتي االبتدائية واملتوسطة موزعة عىل اكثر
من  16عنوانا خمتلفا .وأشار حممد اىل انه تم استخدام مكائن وطابعات ذات جودة عالية
وتقنيات حديثة تعطي للكتاب سمة مجالية وألوانا حقيقية .
واجلدير بالذكر ان وزارة الرتبية اعلنت عن االنتهاء من توزيع الكتب عىل مجيع املدارس
التابعة هلا ومن دون أي نقص حاصل عىل عكس السنة املاضية التي شهدت املدارس
معاناة يف احلصول عىل الكتب.
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• المفوضيُ ة العليا لحقوق اإلنسان تؤكدَ إن السالح
حاالت الخطف والقتل
زيادة
سبب رئيس في
ِ
ُ
المنفلت ٌ
ِ
العشائرية في الشارع العراقي.
والثارات
ِ

•رجال دين وسياسيون ومثقفون وادباء من مختلف دول
العالم ي��ص��درون توصيات بالتعايش السلمي وتوحيد
المسلمين في اختتام مهرجان تراتيل سجادية الدولي
الخامس الذي اقامته العتبة الحسينية المقدسة..

• (الشيخ عبد المهدي الكربالئي) المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة :
ان النهضة الحسينية تعلمنا بان االسالم ليس مجرد عبادات وطقوس تؤدى كما انه
ليس مجرد شعارات ترفع وهتافات تصدح بها الحناجر .ان االسالم الحسيني الصادق
يمثل موقفا يقفه المؤمن في حال واجهت االمة االسالمية خطر االنحراف او داهمتها
عواصف التضليل والخطر.

صحيفة أميركية  :المرجعية الدينية العليا ساهمت 00
باستقرار األمن
وإرساء الديمقراطية في العراق
أكدت صحيفة (واشنطن اكزامنر) ،أن املرجعية الدينية العليا أسهمت يف
استقرار األمن وإرساء الديمقراطية يف العراق ،الفتة إىل أن املرجعيات الدينية
يف النجف األرشف و وكالئها يف كربالء املقدسة حتمي احلرية الدينية بشكل
كبري .وذكر التقرير إنه اذا كان العراق اليوم مساملا مع تزايد الديمقراطية
واالعتدال فيه فان ذلك بفضل جهود املرجعية الدينية الشيعية يف النجف
وكربالء ،مبينة أن العراق لديه اآلن مخس عمليات نقل سلسة للسلطة وذلك
يعود إىل حد كبري بسبب الصوت املستقل لرجال الدين الكبار عىل عكس ما
جيري يف بعض الدول العربية األخرى .وتابعت الصحيفة ،أن القيادة الدينية
يف النجف وكربالء حتمي بشدة احلرية الدينية واالستقالل والدليل أن عددا
السنة الذين فروا من داعش إىل النجف وكربالء و أولئك
كبريا من النازحني ُ
الذين جاؤوا اىل املجتمع اجلنويب يف البالد ،وجدوا وظائف  ،وذهب أطفاهلم
إىل املدارس التي مل تفرض عليهم اي تفسريات دينية.
وي���ذك���ر ان دار
ال���وارث للطباعة
وال���ن�ش�ر ال��ت��اب��ع��ة
للعتبة احلسينية
امل��ق��دس��ة اح���دى
امل����راك����ز امل��ه��م��ة
وال��رائ��دة يف جمال
الطباعة ملا حتتوي
م��ن م��ك��ائ��ن ذات
م��ن��اش��ئ ع��امل��ي��ة
رصينة.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /2صفر الخير1440/هـ الموافق 2018/10/12م

لـــــم شجاعـــــــة!
الح ُ
ِ

مع اقرتاب مناسبة ذكرى استشهاد اإلمام
السبط أيب حممد احل��س��ن املجتبى(عليه
السالم) والتي ُتصادف يف اليوم السابع
م��ن ش��ه��ر ص��ف��ر ،ف��م��ن املستحسن أن
نتحدّ ث بعض اليشء عن سريته العطرة،
وما هي ال��دروس واألم��ور الرتبو ّية التي
ينبغي االستفادة منها ومن سريته يف حياتنا
اليومية..
ّ
عدد من األوصاف التي تكشف عن
هناك ٌ
مكارم األخالق والسجايا العظيمة لإلمام
حليم أهل
احلسن(عليه السالم) ،ومنها
ُ
وكريم أهل البيت.
البيت،
ُ
السجية األوىل (حليم أهل
نتحدّ ث عن
ّ
البيت) وما الذي ينبغي أن نستفيده من هذه
الصفة العظيمة ،ومن الواضح ّ
أئمة
أن مجيع ّ
أهل البيت(عليهم السالم) ي ّتصفون هبذا
اخللق العظيمٌّ ،
كل منهم ي ّتصف بصفة احللم
وكظم الغيظ ،ولكن اشتهرت هذه الصفة
عند اإلمام احلسن(عليه السالم) ملاذا؟
اآلن عندما ندرس الظروف املحيطة باإلمام
احلسن(عليه ال��س�لام) نجد ّ
أن اإلم��ام
(عليه السالم) واجه الكثري من اإلثارات
والنفسية سوا ًء
واالستفزازات العقائد ّية
ّ
داخلي ًا ،أي من أعدائه
خارجي ًا أم
ك��ان
ّ
ّ
تار ًة ومن بعض أتباعه تار ًة أخرى ،الكثري
م��ن ه��ذه اإلث���ارات واالس��ت��ف��زازات كان
بحلم عظيم
اإلمام(عليه السالم) يقابلها
ٍ

ٍ
وأناة وص ٍ
رب منقطع النظري ،ويتعامل معها
اإلسالمي الرفيع ،وسنرى نتائجها
باخللق
ّ
عىل مستوى الفرد وعىل مستوى املجتمع
اإلسالمي.
ّ
اإلعالمي
جهازها
خالل
من
ية
م
أ
بني
سلطة
ّ
ّ
كانت تنرش أخبار ًا كاذبة عن اإلمام احلسن
تشوه صورته،
(عليه السالم) من أجل أن ّ
وتنرش أيض ًا بعض األمور الكاذبة عن أمري
املؤمنني (عليه السالم) ،الحظوا تأثري هذه
األخ��ب��ار الكاذبة واإلش��اع��ات ،ح ّتى ّ
أن
البعض من املسلمني مع أنهّ م قد كانوا قريبي
بالنبي ىّ
(صل اهلل عليه وآل��ه وسلم)
عهد
ّ
ٍ
وقريبي عهد بأمري املؤمنني(عليه السالم)،
كانوا يعتقدون ّ
أن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب (عليه السالم) ال يصليّ !!
كيف كانت تلك اإلش��اع��ات واألخ��ب��ار
الكاذبة تؤ ّثر يف سمعة اإلمام(عليه السالم)،
فكان اإلمام(عليه السالم) طيلة تلك الفرتة
مرات كثرية يواجه
مرتني ،بل ّ
ملرة أو ّ
ليس ّ
والنفيس
العقائدي
هذه احلالة من االستفزاز
ّ
ّ
باحللم وكظم الغيظ ويواجهها بإقامة الدليل
واحلجة عىل احلقائق ،ال يسكت وإنّام ُيبينّ
ّ
احلقّ و ُيبينّ ما هو الصحيح ،ولكن بأسلوبٍ
احلجة والربهان،
قرآ ّ
ين بطرح الدليل وطرح ّ
ويبينّ كذب وزيف هذه الدعايات واألخبار
أمية.
الكاذبة التي ّ
يروجها إعالم بني ّ
وكذلك كان ُيواجه االستفزازات واإلثارات
من بعض أتباعه ولر ّبام هذه أشدّ أحيان ًا..
اإلمام(عليه السالم) حينام عقد معاهدة
الصلحّ ،
ف��إن الظروف التي كانت حتيط
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اإلسالمية العا ّمة
باإلمام ومقتىض املصلحة
ّ
ُ
البعض مل يكن يفهم
أن ُيقيم هذه املعاهدة،
الرس وما هي احلكمة وما هو مقتىض
ما هو ّ
اإلسالمية يف إقامة هذه املعاهدة،
املصلحة
ّ
ً
يتصورها ذلاّ وخضوع ًا واستسالم ًا،
كان
ّ
لذلك كان ُ
بعض القريبني من اإلمام(عليه
السالم) والبعض من أتباعه خياطبونه بكال ٍم
ٍ
قاس وجارح.
ت��ار ًة أن��ت أو أن��ا حينام أواج��ه مثل هكذا
عصبي ًا فأنفعل
ستفز ،يكون ر ّد فعيل
أمور ُأ ّ
ّ
وأتش ّنج وأر ّد بغضب وانفعال بكال ٍم ٍ
قاس
وج��ارح أكثر ،وي���ؤ ّدي ذل��ك اىل حصول
مشكلة وتأزيم وع��داوات وهيدّ د التامسك
االجتامعي بني األفراد املؤمنني ،اإلمام(عليه
ّ
السالم) كان يقابل ذلك الكالم القايس
جدّ ًا «السالم عليك يا ُم ّ
ذل املؤمنني» ،وهو
وحجة اهلل يف األرض،
ٌ
إمام مفرتض الطاعة ّ
ُيواجه بمثل هذا الكالم وكالم آخر كثري،
كان اإلمام (عليه السالم) يتعامل مع هذه
والرتوي
العصبية باهلدوء
احلالة من اإلثارة
ّ
ّ
والصرب واألناة وكظم الغيظ واحللم ،وجييب
بجواب ،اجلواب الذي كان الغرض منه أن
حيافظ عىل التامسك االجتامعي وحيافظ
النفيس ألتباعه ح ّتى يبقى
عىل االستقرار
ّ
اجتامعية وعقائد ّية ألتباعه
قوة
ما تب ّقى من ّ
ّ
وأصحابه..
أيهّ��ا اإلخ��وة واألخ���وات ..ت��ار ًة الفرد م ّنا
يواجه استفزاز ًا وإثار ًة من اآلخرين بكال ٍم
أو بفعل ،وتار ًة يواجه مشكلة وأزمة وحمنة
عصبي ًا ،البعض م ّنا
ويواجه موقف ًا يثريه
ّ

ٍ
انفعال
رسي��ع االنفعال ر ّد فعله بصورة
ُ
ّ
عصبي بكال ٍم أو فعل ،ال يستطيع أن يتحكم
ّ
غضب ممدوح وهناك
بغضبه ،طبع ًا هناك
ٌ
الغضب مطلوب يف بعض
غضب مذموم،
ٌ
ُ
األحيان ،أنا أتك ّلم هنا عن الغضب املذموم،
أحيان ًا يواجه البعض م ّنا مثل هذه األمور بر ّد
فعلٍ غاضبُ ،يسيطر عليه الغضب الذي
ُيعدّ من الرشّ والذي يؤ ّدي اىل آثار وخيمة،
كالم أو ر ّد فعلٍ يؤ ّدي اىل املزيد
فيصدر منه ٌ
وتتحول
من التأزيم للمشكلة والتعقيد هلا،
ّ
ٍ
وحقد ونزا ٍع ورصاع
احلالة اىل حالة ِعداء
ثم
بني ه��ذا الشخص والشخص اآلخ��رّ ،
ٍ
ع��داء ون��زاع بني
فتتحول احلالة اىل
تكرب
ّ
عائلته وعائلة الفرد اآلخر ،أو بني أرحامه
وأرح��ام الفرد اآلخ��ر ،ور ّب�ما بني عشريته
وعشرية الفرد اآلخر ،وهكذا ت ّتسع.
مقابل ه��ذا هناك اإلن��س��ان امل��ؤم��ن ال��ذي
يتع ّلم من سرية أهل البيت(عليهم السالم)،
والذي ي ّتصف باحللم وكظم الغيظ ،اإلنسان
املؤمن هو الذي ُيسيطر عىل انفعاالته وردود
فعله ،فال جيعل الغضب املذموم هو الذي
ّ
ّ
ويشكل ردود فعله التي تؤ ّدي
يتحكم به
اىل هذه النتائج ،والتي من أخطرها متزيق
االجتامعي وإضعاف التامسك
وحدة النسيج
ّ
االجتامعي..
ّ
امل��ك��ون االج��ت�ماع��ي ننتبه
ع�لى م��س��ت��وى
ّ
ىّ
يتحل املجتمع
إخ���واين ،ما املقصود ب��أن
هبذه الصفة؟ تار ًة فرد وت��ار ًة جمتمع ،لدينا
مكون
مكونات
اجتامعية ،أرسة أو عشريةّ ،
ّ
ّ
معينة،
قومية ّ
أو مذهب معينّ  ،دين معينّ ّ ،
تار ًة هذه األرسة تواجه استفزاز ًا من أرسةٍ
أخ��رى ،وت��ار ًة ه��ذه العشرية تواجه إث��ار ًة

ٍ
��ش�يرة أخ��رى،
واس��ت��ف��زاز ًا م��ن ع
ٍ
مذهب معينّ يواجهون
وتار ًة أتباع
سياسي ًا أو
إثار ًة واستفزاز ًا عقائد ّي ًا أو
ّ
ٍ
مذهب آخ��ر ،أو أتباع
اجتامعي ًا من أبناء
ّ
دين معينّ يواجهون استفزاز ًا من أتباع ٍ
ٍ
دين
قومي ٍة يواجهون استفزاز ًا
آخ��ر ،أو أتباع
ّ
قومية أخرى ،أو شعب معينّ
وإثار ًة من أبناء ّ
يواجه استفزاز ًا كذلك ،هذا عىل املستوى
املجتمعي أحيان ًا هكذا ي��ك��ون ،القرآن
ّ
واألئمة(عليهم السالم) يريدون
الكريم
ّ
ٍ
م ّنا هذه األخالق كرضورة تربو ّية أن تكون
عىل مستوى الفرد وعىل مستوى املجتمع
اجتامعي
مكون
وهذا هو
األه��م ،إذا كان ّ
ّ
ّ
عىل سبيل املثال -عشرية تواجه استفزاز ًاوإث��ار ًة من عشرية أخ��رى ،هل من ُ
اخل ُلق
اإلسالمي أن تقابلها بالعنف واخلشونة ور ّد
ّ
فعلٍ غاضب يؤ ّدي اىل األحقاد والعداوات
والتقاتل والنزاع الذي يمتدّ اىل ٍ
أمد بعيد
يصعب ح ّله فيام بعد ،و ُتسفك الدماء وتهُ ّجر
العوائل ،وهكذا ال يعلم إلاّ اهلل تعاىل النتائج
الُ ،
الوخيمة مستقب ً
اإلسالمي الذي
اخل ُلق
ّ
نتع ّلمه من اإلمام(عليه ال��س�لام) هو أن
ُتواجه مثل هذه اإلث��ارات واالستفزازات
بروح هادئة
واخلالفات واملشاكل واألزمات ٍ
العصبية املذمومة ،أن يواجهها
خالية من
ّ
حر ال يسيطر عليه الشيطان أو
اإلنسان بعقلٍ ّ
ّ
هذا الغضب املذموم ،وعليه أن يفكر كيف
يواجه ه��ذا االستفزاز بالعقل واحلكمة،
وكيف ِ
احلل من أجل ّ
يوجدُ ّ
حل هذه املشكلة
ُ
واألزمة بحيث حيافظ عىل االنسجام واأللفة
يف العالقة ب�ين ه��ذه العشرية والعشرية
االجتامعي
األخ��رى ،وجي ّنب هذا النسيج
ّ

7

من العشريتني التقاتل والنزاع وال�صراع،
ٍ
مذهب معينّ حينام يواجهون
وكذلك أتباع
مذهبي آخر كيف
مكو ٍن
استفزاز ًا وإثار ًة من ّ
ّ
يواجهون ذلك؟ هل يواجهونه باخلشونة
��ب والشتم واإله��ان��ة؟ أم
والعنف وال��س ّ
يواجهون ذلك بالتع ّقل وضبط األعصاب
ومواجهة ذلك باحلجج والربهان والدليل
واملنطقي ،حتى ال حيصل
والكالم اهلادئ
ّ
ومكون
مذهبي
مكون
ٌ
ّ
رصاع ون��زاع بني ّ
ّ
مذهبي آخر ،وهذا أشدّ خطورة ،أو أتباع
ٍ
قومية مع أتباع
دين وأتباع دين آخر أو أتباع ّ
قومي ٍة أخرى.
ّ
بقية إخواين
ومع
اآلخر
أخي
مع
فرتض
أنا ُي
ّ
جيدة ومؤتلفة ومنسجمة
العالقات بيننا ّ
ح ّتى نتعاون وتتعاضد جهودنا من أجل
حتقيق األهداف الكبرية واخلدمة املطلوبة..
طبع ًا غريزة الغضب اهلل تعاىل أودعها من
أجل أن حُت ّرك يف األوقات املطلوبة ،بلدي
مهدّ د جيب أن أغضب ،مقدّ سايت مهدّ دة
وأحترك وفق هذا الغضب،
ال ُبدّ أن أغضب
ّ
العليا مهدّ دة ال ُبدّ
عريض مهدّ د أو مصاحلي ُ
أحترك حتت تأثري الغضب املمدوح الذي
أن ّ
ُيدافع به اإلنسان عن دينه ووطنه ومعتقداته
ومقدّ ساته وأعراضه ،ف��إذا مل يكن كذلك
فيجب أن تسيطر صفة احللم التي متثّل مرتب ًة
من الشجاعة.

ُ
الشيخ الكربالئي :ما هي أهمية العملية االخالقية والتربوية
لدى الفرد والمجتمع؟
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في /2صفر الخير1440/هـ
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
الموافق 2018/10/12م تحدث سماحته عن الحركة االصالحية لإلمام الحسين (عليه السالم) قائ ً
ال:

أهيا االخوة واالخوات ما زلنا يف شهري
حم��رم احل��رام وصفر اخل�ير ،ونتحدث ما
ال��ذي جيب علينا ان نتع ّلمه من احلركة
االصالحية لإلمام احلسني (عليه السالم)؟
فمن االصالحات املهمة التي أراد االمام
احلسني (عليه السالم) ان حي ّققها من خالل
ثورته ومبادئه وسريته هي( :االص�لاح
االخالقي والرتبوي عند الفرد واملجتمع).
هنا اهي��ا االخ���وة واالخ����وات الب��د من
مقدمة بعد ذل��ك نخوض يف مفردات
االص�لاح االخالقي ال��ذي اراده االمام
(عليه السالم) ،والذي علينا ان نسري عليه
ونطب ّقه..
ما هي أمهية العملية االخالقية والرتبوية
لدى الفرد واملجتمع؟
اهيا االخوة واالخ��وات هناك نقطة خلل
لدينا كفرد وجمتمع وحتى عند الكثري من
املؤسسات ..هو ما هو تقييمنا واهتاممنا
وعنايتنا بالعملية الرتبوية واالخالقية؟
هناك لدينا عملية التعليم االكاديمي،
عملية التعليم االختصايص بمختلف

االختصاصات املتعددة والكثرية جد ًا،
وهناك لدينا العملية الرتبوية واالخالقية،
دق�� ّق��وا اخ��واين فيام سأبي ّنه يف حساسية
وخطورة العملية االخالقية والرتبوية لدى
املجتمع ،ونذكر هذه االمهية يف جنبتني:
االن���س���ان ل��دي��ه ال��ك��ث�ير م��ن ال��ط��اق��ات
واالمكانات ..طاقات علمية واقتصادية
وث����روات وأم���ور اخ���رى ك��ث�يرة ..هذه
الطاقات واالمكانات وحركة االنسان
توجه وفق وجهة اخالقية
يف احلياة إن مل ّ
وتربوية صحيحة؛ فإننا ال يمكن ان نصل
هبذه االمكانات والطاقات والقدرات اىل
حتقيق اهلدف يف احلياة وهو هدف السعادة
واالستقرار والراحة والتكامل لإلنسان،
واداء الوظيفة املهمة يف هذه احلياة.
كلنا االن كفرد وكمجتمع لدينا هذه
نوجهها؟ كيف
الطاقات املتعددة كيف ّ
ّ
نوظفها؟ كيف نستعملها للوصول اىل
البناء وحتقيق اخلري واالستقرار والسعادة
يف املجتمع؟ ه��ذا ال ي��أيت م��ن العلوم
الرصفة البحتة ال يأيت من الطاقات وحدها
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واالمكانات مهام امتلك االنسان من علوم
وثقافات وقدرات من دون ان تكون هناك
ضوابط اخالقية وتربوية ،ال يمكن أن
وجه و ُت ّ
وظف هذه الطاقات والقدرات
ُت ّ
لبناء احلياة السعيدة واملستقرة التي ينشدها
االنسان ،لذلك نرى الكثري ممن يمتلك
التقنيات والعلوم املتطورة والكثري من
االفكار والثقافات تراه مصدر رش ونقمة
عىل املجتمع بدال من ان يكون مصدر خري.
االنسان اجتامعي بطبعه بمعنى ال يمكن ان
يعيش بمفرده حيتاج اىل االجتامع والتعايش
واالخ��ت�لاط مع االخ��ري��ن ،من اج��ل ان
يتمكن من أداء وظيفته يف احلياة ،هذا
االجتامع والتعايش بني الفرد واالخرين
ينشأ منه ع�لاق��ات اجتامعية اقتصادية
سياسية فكرية ..هذه العالئق ان مل ّ
تنظم
وف��ق اس��س اخالقية وتربوية صحيحة
ال يمكن ان تكون هذه العالئق منتظمة
ومستقرة ،الب��د ان تكون طبيعة هذه
العالقات تؤدي اىل االنسجام واىل ُ
األلفة
واىل امل��ودة واىل التعاون حتى يمكن ان

نحقق اهلدف وان نصل اىل االهداف التي
نرجوها ،من دون ذلك حينام تسود هذه
العالقات العداوات واإلحن والبغضاء
والنزاع والرصاع ألسباب ..حينئذ تتحول
حياة االنسان اىل شقاء وتعاسة ،فإذن لدينا
عالئق اجتامعية اقتصادية سياسية فكرية
البد ان تكون هلا حمددات وضوابط وقيود
يمكن ان نصل من خالهلا اىل ان ّ
نوظف
هذه العالقات لبناء احلياة الصحيحة للفرد
واملجتمع.
االن اخواين حينام نعيش عرص ًا ينترش فيه
التضليل والكذب واخلداع (ومن أخطره
التضليل والكذب االعالمي والسيايس)،
وينترش الغش والتدليس واالستغالل،
وان��ع��دام االم��ان��ة ،واالع���ت���داء بالقتل
والتهجري بني أبناء العشائر ألسباب تافهة،
وبيع املناصب ،ورشاء االصوات باملال،
وتسود يف طبقة شبابنا وشاباتنا حاالت
االختالط املنحرفة ،واقامة االحتفاالت يف
أماكن عامة يسود فيها االختالط وبعض
املامرسات غري املقبولة اخالقي ًا وبالعلن،
حينام تنترش مثل هذه املامرسات ثم يغيب
األم��ر ب��امل��ع��روف والنهي ع��ن املنكر..
بل رب�ما ينقلب املعروف منكر ًا واملنكر
معروف ًا ،واحلق باط ً
ُ
والباطل حق ًا ،حينئذ
ال
حترك ًا فاع ً
ال ورسيع ًا لتدارك
وحينام ال نجد ّ
هذه املخاطر؛ فإن انتشار مثل هذه االمور
ُينذر باهنيار اخالقي وموت للقيم واملبادئ
السامية والضمري االنساين.

وحينام نرى بلدنا تتقاذفه موجات الفساد
املايل واالداري ،وسوء االدارة ،وتأخذ
ظواهر الفساد االخالقي باالنتشار بني
شبابه وشاباته بسبب س��وء االستغالل
ملنظومات التواصل االجتامعي وغريها،
وال��ذي ي��ؤدي اىل ان تنترش هذه االمور
من ظواهر الفساد االخالقي ..وال جيد
املواطن يف الكثري من االحيان اال ان يدفع
املال مضطر ًا لينجز اموره ومعامالته يف
الكثري من دوائر الدولة.
وعملية التعليم – هذه املشكلة  -وعملية
التعليم يف مدارسنا وجامعاتنا ال ترافقها
وال تتزامن معها عملية االهتامم بالعملية
الرتبوية واالخالقية ،االهتامم  ،والعناية
بتعليم العلوم االكاديمية التخصصية
نتطور
مطلوب من دوهن��ا ال يمكن ان
ّ
وتزدهر حياتنا ،ولكن اخللل ال يتزامن وال
يرتافق مع هذا االهتامم والعناية الكبرية
بالعلوم االكاديمية التخصصية ال يتزامن
معها اهتامم وعناية بالعملية الرتبوية
واالخالقية ألطفالنا وشبابنا وشاباتنا،
ويغيب هذا االهتامم والعناية عن ساحة
امل��دارس واجلامعات واملؤسسات وغري
ذلك من اجلهات املعنية هبذه االمور.
يستقر
من املهم جد ًا اذا ُاريد لكل شعب ان
ّ
ويتطور ويكون هذا املجتمع انساني ًا بكل
ّ
ما لإلنسانية من معنى ،الب��د ان يكون
هناك تزامن وترافق بني العملية التعليمية
التخصصية والعملية الرتبوية
االكاديمية
ّ
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هنتم بعملية تع ّلم هذه
االخالقية ،كام ّ
العلوم والثقافات واملعارف ..بقدرها بل
ربام اكثر منها البد ان يكون هناك اهتامم
وعناية بالعملية الرتبوية االخالقية للفرد
واملجتمع.
حينئذ فإن هذه االمور اخلطرية التي ّبينا
بتوفر األسباب التي قد تؤدي اىل اهنيار
اخالقي وقيمي يف املجتمع ،ف��إن هذه
االم��ور اخلطرية تستدعي حترك ًا جمتمعي ًا
وحكومي ًا واع�لام��ي�� ًا واس��ع�� ًا وف��اع�لا ،
وحتشيد كل الطاقات واالمكانات حلفظ
قيم املجتمع العراقي األصيلة ،وصيانته
من االن��ح��راف��ات االخالقية التي ُتنذر
بعواقب حالية ومستقبلية خطرية.
م��ا ه��ي األس��ب��اب يف غياب ه��ذه القيم
االخالقية وااللتزام املبدئي يف املجتمع ؟
هناك أسباب الب��د ان نذكرها وكيفية
عالجها ث��م نذكر م��ا ه��و منهج االم��ام
احلسني (عليه السالم) يف عملية االصالح
االخ�ل�اق���ي ..ه��ذا ان ش��اء اهلل نذكره
يف ُ
اخل��ط��ب ال��ق��ادم��ة ..واحل��م��د هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.
نسأل اهلل تعاىل ان يوف ّقنا إلصالح أنفسنا
وجمتمعنا اخالقي ًا وت��رب��وي�� ًا ،واالق��ت��داء
بمنهج االمام احلسني (عليه السالم) انه
سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل
اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

من وحي خطبة الجمعة

طالب عباس الظاهر

ُ
ٌ
حسينية
اصالح
حركة
ٍ

كلمة اصالح تعني لغة :تقويم وتغيري وحتسني ..وهو ما يؤرش وجود
حالة من االعوجاج والضالل واالنحراف يف املجتمع لقيام املصلح
بحركته اإلصالحية ،وهناك طبع ًا لإلصالح عدة جوانب لعل أمهها
هو إصالح اجتامعي ،وأعني به حتديد ًا اصالحا تربويا وأخالقيا،
وهناك أيض ًا اصالح سيايس ومايل واقتصادي ،وكذلك اصالح زراعي
وغريها من اصالحات يف جوانب خمتلفة من احلياة.
واإلصالح يعني أول ما يعني ،بأن هناك خلال وانحراف ًا معين ًا يف املنظومة
يتم اصالحه وعالجه خاصة إذا
القيمية يف املجتمع ،وهذا اخللل إذا مل ّ
ما كان مثل هذا اخللل باجلانب الرتبوي واألخالقي؛ إنام سيؤدي اىل
حالة من حاالت االهنيار واالنحالل يف املجتمع.

ثورة اصالحية

ثورة اإلم��ام احلسني عليه السالم يف واقعة الطف اخلالدة أو هنضة
املباركة يمكننا فهمها عىل إهنا حركة إصالحية كربى عىل جانبي
حياة اإلنسان سواء منها الداخلية النفسية ،أو اخلارجية املجتمعية،
وهي حماولة اصالح شاملة عرب كل العصور ،أي حركة اصالح كاملة
تعكسها قولته عليه السالم{:إين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال ظامل ًا وال
مفسد ًا انام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي}.
إذ كان هدفها بالدرجة األهم واألساس إصالحيا (اصالح شامل كامل
ملنظومة حياة األمة كفرد وكمجتمع) ،وليس فقط اصالح جانب حمدد
عىل حساب جوانب أخرى من جوانب احلياة املختلفة ،فكان اهلدف
األسمى هو اصالح كل جوانب حياة األم��ة ،وأقصد به اإلصالح
ملنظومة األم��ة الرتبوية واألخالقية التي تعد بحق أهم منظومات
املجتمع القيمية ..بل اساس صالحها وتقدمها وازدهارها ،بعدما
أصاهبا ما أصاهبا من العطب ،نتيجة الفساد األموي املسترشي ..أدى
املحرف.
اىل االنحراف عن قيم ُومثل اإلسالم األصيل باجتاه الدخيل ّ
لذا قامت هنضة كربالء اإلصالحية ،ألن اخللل بات كبري ًا ،واالنحراف
أخذ أبعد مدياته وهو الوصول اىل درك االنحالل املجتمعي؛ هلذه
األسباب وغريها كان البد من قيام بحجم اخللل واالنحراف عن جادة
احلياة القويمة ،وبذل تضحيات بحجم اخلراب احلاصل يف منظومة
األمة القيمية من أجل اصالح مثل هذا الرتدي يف واقع األمة ..أمة
اإلسالم؛ فكانت ملحمة كربالء.
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اصالح اجتماعي

ب��دء ًا ال يمكن اط�لاق كلمة اص�لاح هكذا ،من دون وج��ود حاجة
ملحة ،ألن الكلمة تشري بوجودها اىل حصول خلل ،وقد
ورضورة ّ
يكون مثل هذا اخللل يف اجلانب الرتبوي واألخالقي من املنظومة
القيمية للمجتمع ،وهو ما يعد بحق أخطر حاالت االنحراف.
وهذا اخللل حيتاج طبع ًا اىل إصالح ومعاجلة رسيعة ،بل ووجوده يمثّل
خطر ًا حقيقي ًا يتهدد واقع األمة ،وهو طغيان الفساد بأحد أهم مسمياته
وفروعه االجتامعية ،وهو اجلانب الرتبوي واألخالقي ،والشك إن
واقعنا احلايل بات بحاجة اىل ثورة اصالحية ،وهنضة حسينية تستلهم
قوهتا وأهدافها من ُمثل وقيم واقعة الطف اخلالدة ،ملعاجلة مثل
ّ
هكذا خلل عىل أرض الواقع ،حيث هناك انحراف يف واقع الشباب
والشابات نتيجة االختالط ،ونتيجة التعاطي غري السليم عرب شبكات
التواصل االجتامعي وغريها.
أقول ،هذا اخلطر املحدق بشبابنا وشاباتنا ،وهذا اخللل واالنحراف
بمجتمعنا ،قد يكون خافي ًا عن بعض الناس أو أكثرهم ،لكنه واقع حال
يغزو حياتنا االجتامعية ،وهيدد منظومتنا األخالقية بامليوعة واالنحالل.

اصالح تربوي

وعودا عىل بدء اىل كلمة اصالح التي انطلقنا منها يف بداية مقالتنا،
والتي تعني فيام تعنيه تقويم وتغيري وحتسني ،كام أسلفنا القول ،إذ ًا علينا
العمل بجدّ واجتهاد من أجل العناية باجلوانب الرتبوية واألخالقية
نبوب لقناعتنا هنا بأن
اىل جانب العناية باجلانب التعليمي ،وبال شك ّ
أوىل خطوات االصالح وألي خلل وانحراف يف املنظومة القيمية يف
أي جمتمع من املجتمعات ،إنام يبدأ خطواته العملية اجلادة من اصالح
النظام الرتبوي والتعليمي اخلاص بتلك املجتمعات أو ًال ،ومن ثم
حماولة اسناد مثل هذه املناهج التعليمية اىل قيم تربوية واخالقية فاضلة
أصيلة ثاني ًا.
أي البد أن تكون هناك مزامنة ومالءمة وتوافق ما بني مناهج العملية
التعليمية االكاديمية التخصصية ،وبني قيم ُومثل العملية الرتبوية
األخالقية ،بمعنى أدق البد من توافق وتزامن ومواكبة يف مناهجنا
التعليمية ما بني العلمي واألخالقي.
ألن التخصص العلمي بجميع فروعه يبقى قارص ًا كونه بحاجة اىل
وتنمي موارده.
منظومة أخالقية حتكم أصولهّ ،

غار حراء

اثر مقدس ُمهمل

البرشية مجعاء تتعلق بمعشوقها وبكل ما
يتعلق به من ذكريات هكذا جبلت النفس
البرشية عليه وقد اثبت علامء النفس ما هلذه
الذكريات اجلميلة من اثر نفيس واخالقي
عىل من يعيش اجواء الذكريات ،فكيف بنا
عندما يكون صاحب الذكرى سيد اخللق
وحبيب اهلل تعاىل والعاملني فاننا نتشبث
بكل ما له عالقة هبذا االنسان العظيم انه
حممد سيد االنام عليه وعىل اله االطهار منا
السالم .
واالروع ما يف الذكرى عندما تكون هلا
عالقة باروع دين ارسله اهلل عز وجل اىل
عباده انه الدين االسالمي والذي جاءت
بعثته من جبل شامخ اقل من شموخ حممد
انه جبل النور الذي حيتضن غار حراء .
كل االمم تعتز بتارخيها وبغض النظر عن
دينها الن هويتها يف تارخيها ولكن االمة
االسالمية ابتليت بعصابة ذات هنج اموي
مسنودة من ق��وى خارجية سلطت عىل
رقاب املسلمني وتاريخ املسلمني غايتها
هدم كل ما له عالقة بالدين االسالمي ماديا

وفكريا .
جبل عىل ارتفاع  650مرت عندما تفكر
بصعوده جتد لوحة كتب عليها ( البدعة
الوهابية ) زي��ارة القبور رشك وحممد ال
جيوز التمسح باالثار واىل اخره واملحبون
ال يبالون هلا وبارصار يتسلقون اجلبل الذي
يعاين من امهال واضح .
عندما تصعد اجلبل ترى يمينا وشامال وعىل
جوانب الصخور التي قام بعض االخوة
اهلنود او الباكستانيني ببنائها عىل شكل
سلم ت��رى االوس��اخ والنفايات وبشكل
يثري االستهجان جبل يتفرغ فيه رسول اهلل
(ص) للعبادة هيمل هبذا الشكل !!!!
عندما تبلغ قمة اجلبل بعد جهد جهيد جيب
ان تقف وقفة تامل وتطرح السؤال التايل :
كيف كانت خدجية بنت خويلد تتسلق هذا
اجلبل لتصل اىل زوجها ؟ اهنا امراة عظيمة
بكل ما حتمل الكلمة من معاين  ،االن يوجد
سلم بني من صخر ولكن يف زمان الرسول
ال يوجد ما يساعد عىل تسلق اجلبل فكيف
كانت خدجية رضوان اهلل تعاىل عليها تتسلق
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اجلبل واي جهد تبذله لتصل اىل زوجها
وه��ذا ان دل عىل يشء فانام يدل عىل قوة
ايامهنا برسول اهلل ودين رسول اهلل (ص) .
عندما تصل الغار تقف مشدوها ملا ترى
من امهال حيث النفايات والقطط والقردة
تعبث بمكان هو نقطة االتصال بني اهلل
ع��ز وج��ل ونبيه حممد (ص) وبواسطة
الوحي االمني جربائيل عليه السالم حيث
الغار اول مكان نزله جربائيل عىل االرض
لتنبعث رس��ال��ة ريب وليشع ن��ور القران
معجزة النبي اخلالد والذي اىل يومنا ويوم
احلساب سيبقى القران فهل يمكن للمسلم
ان يرى نقطة انطالق خري االديان يف الكون
مكب للنفايات واحليوانات السائبة ؟
حتى نؤكد ان االمهال الوهايب امر مفروغ
منه النه ضمن املخطط هلدم كل ما له عالقة
بالدين االسالمي جتد عىل اجلانب االخر
من مكة قمة يف االع�مار والتطور يف فتح
الشوارع واالنفاق وبناء العامرات والفنادق
واالبراج ونظافة املدينة وال ختلو من غاية
هدم االثار .

القبور

السؤال  :ماهي االعامل املستحب فعلها للميت ؟
اجلواب  :زيارة القرب ورشه وقراءة القرآن وفعل اخلريات له .
السؤال  :نحن جمموعة أقارب ننوي رشاء او حجز من األرض يف
مقربة النجف األرشف ألغراض من أمواتنا فيها تسهل علينا زيارة
قبورهم جمتمعة نسأل عن رأيكم الرشعي يف صحة هذا الرشاء ؟
اجلواب  :ال مانع من ذلك إذا كان رشاؤها وفق الضوابط املقررة من
اجلهات الرسمية .
السؤال  :هل جيوز ختريب او ازالة بناء بعض القبور التي علم اندراس
ميتها ؟
اجلواب  :جيوز اال اذا كان عنوانا يقتيض املنع كاهلتك او الترصف يف
ملك الغري بال مسوغ .
السؤال  :ما حكم زي��ارة القبور للحائض و احلامل و ما افضل
مايمكن عمله عند زيارة القبور ؟
اجلواب  :جيوز ذلك هلام و يمكنكم مراجعة آداب الزيارة املكتوبة يف
كتب الزيارات يف اعامل زيارة القبور كمفاتيح اجلنان .
السؤال  :ما احلد الرشعي يف ارتفاع بناء القرب ؟
اجلواب :عدّ من املكروهات رفع القرب عن االرض أزيد من اربع
اصابع مفرجات.
السؤال  :توجد يف منطقتنا مقربة موقوفة لدفن املؤمنني وتعترب
الوحيدة ألهايل املنطقة :

آ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها ؟
السؤال  :هناك جهة خاصة يف املقربة ليس فيها قبور واردنا ان نعمل
فيها موقفا للسيارات فهل جيوز ذلك ؟
اجلواب  :ال جيوز اذا كانت االرض موقوفة للدفن .
ب ـ هل جيوز ختريب أو إزالة بناء بعض القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ جتديد بناء القرب بعد إندراسه بسبب العوامل الطبيعية ،فام هو احلكم
يف ذلك؟
د ـ ما هو حكم وضع ألواح من الرخام بحجم القرب يكتب اسم امليت
وتاريخ الوفاة وبعض اآليات القرآنية مما ال يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يالحظ عىل بعض القبور وجود بعض خواص ومستلزمات امليت
موضوعة أو مثبتة عليها مثل (املالبس ،العكاز ،النعال ،قربة املاء،
بعض القنينات الفارغة ،الفرش  ...الخ) حيث يالحظ أن بعضها
جديد ،وحيث تسبب هذه توسيخ املقربة بعد فرتة من الزمن .فام هو
حكم وضعها؟ وما حكم إزالتها من قبل غري أهل امليت أو من قبل
القائمني عىل املقربة؟
و ـ ينوي القائمون عىل املقربة بعمل ممرات فيها لتسهيل عملية الدخول
واخلروج منها وتفادي َا من امليش عىل القبور وعدم ختريبها ،فام احلكم يف
ذلك؟ وما هو حكم وضع عمود إنارة يف وسط املقربة لتسهيل عملية
الدفن لي ً
ال؟
اجلواب :آ ـ ال بأس به ما مل خيالف وقفيتها ومل يزاحم دفن اآلخرين
فيهام.
ب ـ جيوز إال إذا كان هناك عنوان يقتيض املنع كاهلتك أو الترصف يف
ملك الغري بال مسوغ.
ج ـ يكره جتديد القرب بعد ان��دراس��ه اال قبور االنبياء واالوصياء
والصلحاء والعلامء.
د ـ ال مانع منه.
هـ ـ جيوز وضعها ما مل خيالف رشط الوقف أو يمنع عنه املتويل ومنه
يظهر حكم إزالتها.
و ـ أما وضع أعمدة اإلنارة فال بأس به وأما عمل املمرات فجائز أيضاً
ما مل يزاحم الدفن فيها
أو يتوقف عىل ختريب ما ال جيوز ختريبه.
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ما حكم الوقوف على القبور من غير علم ؟

السؤال  :هل يجب على الزوج االشهاد اذا رجع بزوجته قو ًال ؟
الجواب  :اليجب وان كان ذلك افضل .

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو تعريف اإلستصحاب؟
اجلواب :اعتبار احلكم أو العنوان السابق باقي ًا بعد
الشك فيه ،كام لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه
يتيقن بكونه عىل وجه يوجب الفسق فتعترب
ما مل ّ
عدالته باقية.
السؤال :ما هو تعريف اإلستهالك؟
اجلواب :ذوبان مادة يف أخرى بحيث ال يبقي هلا
وجود عرف ًا .
السؤال :ما هو تعريف االشكال؟
اجلواب :أي األحوط وجوب ًا تركه .
السؤال :ما معنى اطراف شبهة األعلمية؟
اجلواب :اجلامعة من املجتهدين الذين نعلم بأن
أحدمها أعلم ،و ليس األعلم خارج ًا عنهم .
السؤال :ما هو تعريف اإلطمئنان؟
اجل��واب :الظن القوي بحيث يكون اإلحتامل
املخالف فيه ضعيف ًا اىل درجة ال يعتني به العقالء
يف شؤون حياهتم .
املحرم؟
السؤال :ما املقصود من آالت اللهو
ّ
اجل���واب :املنتوجات الصناعية التي ال
يناسب وضعها إ ّ
ال لالستعامل يف
اللهو املحرم ،كآالت املوسيقى إذا
كانت ال تستعمل إ ّ
ال يف املوسيقى
املحرمة .
ّ
السؤال :ما معنى التدليس؟
اجل���واب :ه��و إظ��ه��ار الشخص
أو ال�ش�يء بصفة غ�ير م��وج��ودة
فيه ،لريغب فيه امل��ش�تري أو من
يريد ال��زواج .كام لو أظهر اخلاطب أنه من
عشرية فالن ،أو أنه سيد رشيف النسب ،أو أنه
حيمل شهادة الدكتوراه ،أو أظهرت املرأة أهنا غري
متزوجة سابق َا ،أو ا ّدعى البائع أن سيارته مل تصب
بعطل سابق َا ،و نحو ذلك .
التعرب بعد اهلجرة؟
السؤال :ما املقصود من ّ

اجل��واب :قال بعض الفقهاء أنه
اإلقامة يف البالد التي ينقص هبا
الدين .و املقصود هو أن ينتقل
املكلف من بلد يتمكن فيه من
تعلم ما يلزمه من املعارف الدينية و األحكام
الرشعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه يف
حرم عليه فيها ،اىل بلد
الرشيعة املقدسة و ترك ما ّ
اليستطيع فيه ذلك ك ّ
ال أو بعض ًا.
السؤال :ما معنى القرص يف الصالة؟
اجل��واب :أن يصليّ املصليّ الصلوات الرباعية
ركعتني (يف السفر).
اجلبيل للبرش؟
السؤال :ما معنى التلذذ ّ
اجلواب :اللذة الطبيعية بمقتىض الغريزة .
السؤال :ما هو تعريف اجلاهل القارص؟
اجلواب :من كان معذور َا يف جهله ،كام إذا استند
اىل حجة رشعية ،ثم تبينّ له خطؤه ،كام لو سأل
االنسان عامل َا يثق بعلمه و دينه ،ثم تبينّ له خطؤه
بعد ذلك ،فهو جاهل باحلكم و لكنه معذور يف
جهله .
السؤال :ما هو تعريف اجلاهل املقرص؟
اجل��واب :من ال يكون معذور ًا يف جهله ،كمن
هتاون يف معرفة األحكام .
السؤال :ما املقصود من اجلاهل باحلكم و اجلاهل
باملوضوع؟
اجل���واب :اجلاهل باحلكم من ال يعلم احلكم
الرشعي العام بالنسبة لذلك املوضوع .
و اجلاهل باملوضوع من ال يعلم بانطباق موضوع
احلكم الرشعي عىل أمر معينّ  ،و هذا عىل قسمني:
فتارة ال يعلم معنى املوضوع وسعة دائرته ،وهذه
شبهة مفهومية ،كمن ال يعلم املراد بالغناء بدقة و
تارة ال يعلم حالة املصداق املعني خارج ًا ،كمن ال
أن املائع املعني مخر مث ً
يعلم ّ
ال .
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تراتيل سجادية الدولي الخامس ..
مشروع حقوقي عالمي ودعوة للتعايش السلمي
والتعرف
انطالقة واعدة لتنفيذ مش���روع عالمي يهدف الى التعريف برسالة الحقوق تفتح االفاق امام البشرية لالطالع
ّ
دونها اإلمام علي بن الحس���ين الس���جاد (عليه السالم) ..ولعامه الخامس تقيمه االمانة
على منظومة الحقوق التي َّ
العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة مش���روعا حقوقيا داعيا للتعايش الس���لمي في العالم .وكان مما يميز تراتيل
سجاد ّية عمليا هو التنوع المذهبي لضيوف المهرجان الذي يعد مؤشرا ودليال على المح ّبة والوئام والتعايش السلمي
احد االهداف المتوخاة من المهرجان.

اعد الملف :حسنين الزكروطي تصوير :خضير فضالة ـ محمد القرعاوي
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وب��ع��د انطالقته بفسيفسائه الكبرية
بالضيوف واالدب��اء والعلامء وبفعاليات
تنوعت بني العلوم االنسانية واملعارف
واالدب ُاس ِ
��د َل ستار املهرجان بحضور
السيد جعفر املوسوي االمني العام للعتبة
احلسينية املقدسة وشخصيات دينية
واكاديمية من داخل وخارج العراق يف
قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني
ال�شري��ف بكلامت توشحت باالمتنان
وال��ع��رف��ان لصاحب ال��ذك��رى اإلم��ام
السجاد (عليه السالم) وكانت دولية
وإقليمية..
وحتدث السيد مجال الدين الشهرستاين
رئيس اللجنة التحضريية للمهرجان
ق��ائ�لا« :اختتمت فعاليات املهرجان
بحفل كبري ش��ارك فيه نخبة من شعراء
العراق ولبنان ،وثامن كلامت كانت االوىل
من غانا والثانية من فرنسا والثالثة من
املغرب والرابعة من موريتانيا واخلامسة
من بريطانيا والسادسة من اهلند والسابعة
من لبنان والثامنة من الباكستان ،بعدها تم
توزيع جوائز الفائزين يف مسابقة القصة
القصرية وتكريم جلنتها التحكيمية،
وكذلك تكريم السادة الباحثني».

واضاف الشهرستاين« :ان ما ميز املهرجان
هذه السنة عن سابقتها هو النوع والكم،
حيث بلغ ع��دد ضيوف املهرجان هلذا
العام ( )82ضيفا ،بينهم رؤساء مجهورية
واعضاء برملان يف دول كثرية وكذلك
ائمة للجامعات الصوفية يف العامل وزعامء

طوائف يف اهلند وباكستان وموريتانيا
وغانا والنيجر».
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واشار الشهرستاين اىل ان «مهرجان تراتيل
تضمنت فعالياته
سجادية الدويل اخلامس َّ
معرضا للكتاب ومسابقة للقصة القصرية
ب���أدب ال��ط��ف واحل��ق��وق ال��ت��ي ارس��اه��ا
اإلمام السجاد (عليه السالم) يف رسالة
احلقوق ،كذلك مسابقة خطوة للتصوير
الفوتوغرايف ون��دوة بحثية تناقش أثر
رسالة احلقوق يف تأسيس واقعية للتعايش
السلمي ،فضال عن عرضني مرسحيني
عىل مرسح املنتدى الثقايف».
ضي���وف المهرجان يعلنون توصياتهم
في حفل الختام
اعلن ضيوف مهرجان تراتيل سجادية
الدويل اخلامس املقام حتت شعار( :رسالة
احلقوق لإلمام السجاد (عليه السالم)
اسس واقعية للتعايش السلمي) ،عن
توصيات اك��دوا فيها عىل ق��وة الطرح
وامه��ي��ة دور العتبة احلسينية املقدسة
بإطالق مبادرهتا الثقافية حلامية املشرتكات
بني املسلمني ولتوحيد الكلمة والصف،
واعلنوا عن استعدادهم لنرش مبادئ
رسالة احلقوق املنبثقة من املفاهيم القرآنية
والس نة النبوية الرشيفة عرب توصيات
ُ
اذاعوها يف حفل اخلتام تؤكد ان رسالة

العطاء الحسيني

احلقوق والواجبات التي جاءت لتكون دستورا
كونيا ال يضاهيها اي دستور وضعي اخر وقد
استبقت الرسالة كافة دساتري العامل لتضع
الركائز االساسية للتعايش السلمي للمجتمع،
ونوهوا عن اختيار حمور املهرجان هلذا العام
(التعايش السلمي) كان موفقا اىل ابعد احلدود
ألنه يتامشى مع ما تتوق اليه املجتمعات من
حتقيق لألمن والسلم واالستقرار ،وان االسالم
قد اعطى خمالفيه حقوقهم طاملا اهنم مل يبادروا
لالعتداء ..وضمن ممارسة شعائرهم».
واضافوا ان «تعريف احلقوق ومفاهيمها وفق
التعريف االهل��ي الشامل لإلنسان كخليفة
اهلل عىل االرض دون االع�تراف بالتغاير وفق
اجلغرافية او النظام السيايس احلاكم ،وان احلق
املكتسب واملتعلق باملسلم هو نفسه بصورة
تبادلية لآلخر مهام كان لونه او عرقه او انتامؤه،
ووجوب اعطاء النفس حقوقها بأهنا امانة اهلل
معك فال ختن االمانة باستعامهلا للرش واملعصية،
وان احلقوق ال تكون باجتاه واحد فكام تطالب
بحقوقك عليك ان تعطي االخرين حقوقهم،
وان محاية احلقوق تؤمن املصاحلة مع النفس
واملصاحلة مع االخرين بام يؤسس لتعايش
سلمي واجتامعي ،وان اعتقاد الفرد بأحقية
حقوقه ومصادرة حقوق االخرين تعد منظومة
فرعونية بأسامء متعددة وفق العصور ،وان ربط

احلقوق باحلق االهلي االساس كمرجعية
مركزية تلغي استباحة حقوق االخرين
وطاعة اهلل طمعا بثوابه وف��رارا
م��ن معصيته ،وان رسالة
احل��ق��وق ه��ي رس��ال��ة
اخ�لاق��ي��ة انسانية
تربوية اجتامعية
ترسم معامل التعايش
السلمي االجتامعي
ل��ك��ل ال��ب�شري��ة
ألهن��ا تؤكد
ع������ل������ى
م���ن���ظ���وم���ة
اخالقية ال يمكن
الح��د ان يرفضها اال
تعنتا و انحرافا نحو
الباطل».
ندوة بحثية تناقش
أثر رسالة الحقوق بأسس
واقعية للتعايش السلمي
ضمن فعاليات مهرجان تراتيل
سجادية ال��دويل الذي اقامته العتبة احلسينية
املقدسة للسنة اخلامسة ،شهدت قاعة خاتم
االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف انعقاد
ندوة بحثية ناقشت اثر وقيمة رسالة احلقوق
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لالمام السجاد (عليه السالم) يف تأسيس
واقعية للتعايش السلمي ،بمشاركة نخبة
من باحثني ُ
وكتاب واعالميني من دول
عربية واجنبية اضافة اىل املحلية ،خالل
ندوة بحثية من اجل استقراء مضامني هذه
الرسالة اخلالدة وما حتتويه من جوانب
انسانية واخالقية يعدّ ها الباحثون منهاج ًا
اصيال ملكافحة اإلرهاب وحتقيق التعايش
السلمي يف العامل.
مشاركات محلية ودولية
ح�ضرت جملة «االح���رار وقائع الندوة،
واجرت جمموعة من اللقاءات كان اوهلا
مع األستاذ عيل اخلفاجي مقرر اجللسة
البحثية ،وال��ذي ق��ال« :تناولت اجللسة

البحثية استعراض خالصة بحوث يف
تراث رسالة احلقوق لإلمام السجاد (عليه
السالم) ،وكان جمموع البحوث املستعرضة
ع�شرة بحوث ،سبعة منها لباحثني من
دولة موريتانيا وتونس والسودان ولبنان
وامل��غ��رب ،وث�لاث��ة بحوث لباحثني من
داخل العراق ،وقد تركزت الندوة البحثية
حول أثر وقيمة رسالة احلقوق يف تأسيس
واقعية للتعايش السلمي».
واوض��ح اخلفاجي« :ان البحث االول
السلم وأن���واع التعايش
تناول تعريف ِّ

السلمي يف رس��ال��ة احل��ق��وق واألس��س
العامة هلا ،للباحث (نسيب حممد حطيط)
من دولة لبنان ،بينام استعرض الباحث
العراقي العميد (خضري عيسى الصايف)
بحثه املوسوم بـ(حق الزوجة يف رسالة
احلقوق) حق الزوجة وتعريفه ورشوطه
وتطبيقاته يف امل��ه��ر والنفقة وحقوق
الزوجة املعنوية ،ليأيت بعده بحث من دولة
موريتانيا للباحث (حممد املصطفى أخيار)
تناول بحثه املوسوم بـ(مكافحة اإلرهاب
التكفريي من خالل رسالة احلقوق) ظاهرة
اإلرهاب التكفريي وأسباهبا ودور رسالة
احلقوق يف حتصني املجتمع من اإلرهاب
التكفريي ،كام كان لدولة تونس الشقيقة
دور يف الندوة البحثية من خالل شاعرها
واديبها الدكتور مازن الرشيف يف بحثه
املعنون بـ(رسالة احلقوق ترياق اإلرهاب
وكنز الوقاية منه) وركز الباحث فيه عىل
سبل معاجلة مرض اإلره��اب الذي يعدُّ
وبا ًء وعقوق ًا للحقوق اإلنسانية ،وشارك
يف الندوة ِ
باحثون من مملكة املغرب االول
بعنوان( :نظرات حول رسالة احلقوق)
للباحث ع�لي ه��اش��م ال�س�راج ،وال��ث��اين
للباحث الدكتور عزيز الكبيطي اإلدرييس
احلسني ببحثه امل��وس��وم ب��ـ(اإلم��ام زين
العابدين (عليه السالم) رائد علم التزكية
يف اإلس�لام) وتناول من خالله رضورة
تزكية النفوس من أدران اجلهل والغرور
والقسوة من خالل تطبيق رسالة احلقوق،
بينام جاء بحث الدكتورة منى خازم من
لبنان بعنوان( :اآلداب اإلنسانية يف رسالة
احل��ق��وق) ،تالها بحث األس��ت��اذ خليل
خلف بشري من العراق املوسوم بـ(األثر
القرآين يف رسالة احل��ق��وق) ،واختتمت
اجللسة ببحث األس��ت��اذ (أمح��د جاسم
الركايب) ببحثه املوسوم بـ(مجالية التقابل
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الداليل يف رسالة احلقوق) ،أما من دولة
النيجر فقد شارك الدكتور أبو بكر حسن
عبد اهلل ببحث حمَ َ َل عنوان( :حماربة التكفري
واإلره���اب  -نصوص رسالة احلقوق)
مستفيد ًا من نصوص ه��ذه الرسالة يف
تفريغ حمتوى هذه املوجة التي ال يقع فيها
إال املغفلون واجلهلة ،ومن يعبدون اهلل عىل
حرف».
تشخيص وحلول
ثاين لقاءات (االحرار) كانت مع الباحث
الدكتور م��ازن الرشيف رئيس املنظمة
الدولية لألمن الشامل ورئيس االحت��اد
ال��ع��امل��ي االس�لام��ي للتصوف املفكر
االسالمي واالسرتاتيجي من دولة تونس
الذي قال« :ان البحث الذي قدمته كان يف
جمال ختصيص يف مكافحة االرهاب الذي

عملت فيه لسنوات عديدة ،واعتقد ان
دراس��ة احلقوق من هذا اجلانب و النظر
فيها تعد كـ مقاربة عالجية مهمة ملكافحة
االره��اب ،ونتكلم عن منظومة الوقاية
الن منظومة ما بعد انضامم الشاب اىل
التنظيم االره���ايب يعتمد فيها اجلانب
املخابرايت والعسكري واالمني وال تكون
فيها منظومة الوقاية ذات تأثري كبري،
لذلك نعمل عىل هذه املنظومة قبل وقوع
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ال��ش��ب��اب يف ه��ذه ال��ف��خ��اخ م��ن خالل
تزويدهم بمبادئ انسانية راقية».
رس���الة الحق���وق دس���تور للتعايش
السلمي
َ
وحت�����دث ال��ب��اح��ث حممد
املصطفى رئيس زاوي��ة
ال�شرف��اء األدراس يف
دول��ة موريتانيا عن امهية
املهرجان كونه يعد من اهم
االنشطة االسالمية
ال��ت��ي ستساهم
يف ملِ ش��م��ل
املسلمني واقرتاهبم
اك��ث��ر ف��اك��ث��ر ،م��ش�يرا
اىل ان زي��ارت��ه لبلده الثاين
ال��ع��راق ج��اءت بدعوة
كريمة من قبل االمانة
العامة للعتبة احلسينية
املقدسة ألجل تقديم بحث عن
االرهاب التكفريي وتعريفه وكيفية
وصوله اىل املسلمني؟ وما هي الوسائل
االنجع للوقوف بوجه ه��ذا االره��اب
التكفريي؟.
طرحته جملة «االحرار»
ويف السؤال الذي
ُ
خرج
حول اهم احللول او املعاجلات التي َ
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هبا البحث للرد عىل بعض االهتامات التي
وجهت عىل الدين االسالمي بانه دين
االسالم بعيدٌ
ارهاب وقتل ،فأجاب« :ان
َ
كل البعد عن االطروحات التكفريية،
ألنه يعتمد عىل ما جاء به النبي (صىل اهلل
عليه واله وسلم) وبعده ما جاء به االئمة
االطهار (عليهم السالم) ،وان ا ُملطلع عىل
رسالة احلقوق يالحظ جليا ان االسالم
وتآخ».
دين سمح وتعايش ٍ
هو ٌ
مس���ابقة تراتيل س���جادية تت���وج ()16
قصة في دورتها القصصية الثانية
توجت بالفوز يف مسابقة
ست عرشة قصة ّ
القصة القصرية ملهرجان تراتيل سجادية
يف دورهتا الثانية ،التي شارك فيها 125
متسابقا ومتسابقة بواقع  164مشاركة،
تنافسوا يف مباراة قصصية اطلقتها االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة ضمن
فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدويل
اخل��ام��س ،وع��ن تفاصيل املسابقة وما
اشتملت عليه حتدث ملجلة (االح��رار)
االدي���ب طالب عباس الظاهر رئيس
اللجنة التحكيمية يف املسابقة قائال« :شهد
حفل ختام مهرجان تراتيل سجادية
ال��دويل اخلامس اع�لان نتائج مسابقة
القصة القصرية يف دورهت��ا الثانية ،وقد

العطاء الحسيني

كشف هذا اإلع�لان عن تطور ملحوظ
يمثل طفرة نوعية يف مسرية املسابقة هلذا
العام عن العام املايض ..سواء أكان ذلك
عىل املستوى الكمي للقصص املشاركة
يف املسابقة أم عىل مستوى النوعي هلا،
ك�ما ب��رزت ع��دة معطيات مبهرة ألهنا
حمفوفة بربكات أنفاس اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) وبركات صاحب الذكرى
واملناسبة اإلم���ام ع�لي السجاد (عليه
السالم)».
وتابع الظاهر «كانت املسابقة أكثر من
رائعة يف نتائجها مما يدعوننا اىل التفاؤل،
ويشجعنا نحو امليض قدم ًا لبذل املزيد
من اجلهود من أجل ترسيخ هذه الفعالية
األدبية املباركة يف واقعنا األديب والثقايف ،ال
سيام وإن الكتابة األدبية عامة والقصصية
منها خاصة تعد بال أدنى شك من أهم
وسائل إحياء أم��ر أه��ل بيت العصمة
(عليهم أفضل الصالة والسالم) ،وأكثرها
تأثريا من اجل التثقيف والتعريف باملنهج
اإلهلي الذي ساروا عليه واستشهدوا من
أجله(عليهم السالم) وهو طريق احلق»،
مبينا ان «االستلهام الداخيل بتمثل املبادئ
التي قامت من أجلها كربالء ،واوجز
الظاهر معطيات املسابقة بقوله« :إن عدد
املشاركات وع��دد املشاركني تضاعف

بام يزيد عىل ثالثة اضعاف املشا ِركات
وامل��ش��ارك�ين يف ال��ع��ام امل��ايض أي من
(  ) 51اىل (  )164م��ش��ارك��ة ،وك��ان
تأكيد احلضور الفاعل لألقالم النسوية،
وترسيخ أحقية اإلبداع والتميز يف جمال
كتابة القصة القصرية هو ما يؤرش تنامي
الفاعلية الفكرية التي كانت شبه معطلة
حلقب زمنية طويلة حيث شاركت معنا
 64قاصة من اصل  ،125كام تنوعت
أساليب ال��ت��ن��اول ِ
وج��دهت��ا لألحداث
التارخيية املاضية ،واسقاطها عىل جمريات
الواقع املعاش من اجل استلهام ِ
العربة
العربة من واقعة الطف اخلالدة
ومن بعد َ
وحياة وحقوق اإلم��ام السجاد (عليه
السالم)».
وحت��دث الفائز بجائزة املرتبة االوىل
يف املسابقة مناصف ًة القاص واملخرج
صباح رحيمة قائال« :عىل رغم من ان
اختصايص هو كتابة السيناريو اال ان
فخامة املسابقة واجلهة الرعاية هلا فضال
عن ان اول حماورها باسم «ادب الطف»
جذبني لكتابة قصتي (عىل ذات السبيل)،
كام اعطتني جتاريب السابقة يف رثاء اهل
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البيت (عليهم ال��س�لام) حافزا لكتابة
القصة القصرية يف هذا املجال ،ونحمد
اهلل ونشكره عىل توفيقه الدائم».
واضاف رحيمة« :خالل تدرييس للطلبة
او فتح باب اي نقاش مع الزمالء واالحبة
كنا دائام نؤكد عىل امهية االطالع عىل هنضة
االمام احلسني (عليه السالم) ضد الطغاة،
كوهنا هنضة عظيمة اعطت دروسا وعرب ا
متتد مع امتداد العصور».
موضحا« :ان القصة استنبطت ومضة من
ومضات االمام السجاد (عليه السالم)
يف اي��ام حياته ،حيث تقول الكثري من
الروايات ان السجاد (عليه السالم) كان

العطاء الحسيني

يشابه اباه وعمه احلسن وجده املرتىض
(عليهم السالم) يف مساعدة االخرين
دون االفصاح عن اسمه او نسبه ،ومن
ه��ذه ال��رواي��ات كتبت القصة ،كذلك
عملنا عىل الربط بني املايض واحلارض،
وختم رحيمة حديثه بالشكر واالمتنان
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
وللقائمني عىل هذا املهرجان لدورهم
الكبري والفعال يف ايصال فكر اهل البيت
(عليهم السالم) اىل مجيع انحاء العامل».
ويف حلظة سعادة غامرة بتتويج قصته
بجائزة املرتبة الثانية مناصفة ايضا قال
القاص والكاتب حيدر عاشور« :شكرا

للكرم السجادي ال��ذي يتوجني قاصا
لرتاتيل سجادية ،مبينا ان املسابقة تعد
بداية ملرشوع كبري يوثق السرية احلسينية
بكافة تفاصيلها امل��ؤمل��ة بلغة األدب،
فاجلهود املميزة التي اظهرهتا جلنة املسابقة
هلا بصمتها بوضع الركائز االوىل هلذا
امل�شروع املهم ،مشريا اىل فوزه باجلائزة
الثانية باهنا حلم مل يسبقه احللم بالفوز،
كان مهي أكرب هو ان أكتب قصة تدهش
من يقرؤها عىل املستويني او البعدين
(الواقعي وال�سردي) وما قدرة توفيقي
بإمساك خيط الزمن بدقة وربطه بخيط
املكان يف الصورة الفنية الداخلية للنسيج
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البنائي لقصة( :نمرة الفسحة) وربط مجيع
اخليوط بزمكانية احل��دث ،وهذا شعور
من يمتلك القدرة عىل ختليق االشخاص
وإح��داث روح نابضة باحلياة لرتسم يف
رسده��ا تشكيال للوحة درامية حية او
لوحة ذهنية تطيب ذائقة متلقيها».
واختتمت ال��دورة الثانية من املسابقة
بتتويج القصص الفائزة باملراتب الثالث
االوىل اضافة اىل الفائزة باجلوائز التقديرية
ومنح الفائزان باملرتبة االوىل جائزة مالية
ُ
قيمتها مليون دينار لكل منهام وكانا كال
من القاص صباح رحيمة عن قصته (عىل
ذات السبيل) والقاص طاهر الكعبي عن
قصته (القديس يغادر اللوحة) ،فيام كانت
جائزة املرتبة الثانية بقيمة ( 750الف)
دينار لكل من القاص حيدر عاشور عن
قصته (نمرة الفسحة) والقاص حممد
مشعل القرييش عن قصته (روح اهلل)،
اما جائزة املرتبة الثالثة فكان بقيمة (500
الف) دينار لكل من القاص باسم حبوب
العذاري عن قصته (الوصية) والقاصة
مروة حسن اجلبوري عن قصتها (سفر
كرمت ادارة املهرجان
ال���روح) ..فيام ّ
عرشة نصوص فائزة باجلائزة التقديرية
ومنحتهم شهادات تقديرية وسط حفاوة
وحشد من ضيوف املهرجان واالدباء.

العطاء الحسيني

بمشاركة  145طالبة جامعية..

اإلعالم النسوي يختتم مخيمه الكشفي السنوي الثالث

بمشاركة ( )145طالبة من طالبات جامعة
كربالء وبابل والكوفة ،اختتم اإلع�لام
النسوي يف العتبة احلسينية املقدسة برناجمه
الثقايف السنوي الثالث املوسوم بـ (املخيم
الكشفي).
وأكد السيد سعد الدين البناء املرشف العام
عىل اإلعالم النسوي أن« :اهلدف من إقامة
املخيم؛ بغية استثامر الطالبات ألوق��ات
العطلة ،وكذلك ترسيخ مفهوم االعتامد
عىل الذات والطموح نحو حتقيق األهداف
االس�ترات��ي��ج��ي��ة ،م��ن خ�لال امل��ح��ارضات
التنموية والعقائدية والفقهية وال��ورش
العملية التي تطرح يف املخيم».
وبصدد ما تضمنه برنامج املخيم رصحت
املهندسة ندى اجلليحاوي مسؤولة اإلعالم
النسوي قائلة« :تضمن برنامج اليوم
األول حم��ارضة لالخت انتصار فاضل،
حيث تطرقت خالهلا ألساسيات ومبادئ
حفظ ال��ق��رآن الكريم؛ بغية زرع القيم
الدينية يف نفوس الطالبات ،التي حتثهم
ع�لى االه��ت�مام بحفظ كتاب اهلل وتطبيق
أحكامه ،وكذلك حمارضة تنموية بعنوان

(غيرّ حياتك) للمدربة نور اليارسي ،التي
تطرقت خالهلا اىل كيفية اكتشاف القدرات
واملواهب الشخصية ،وكذلك كيفية تنميتها
واستثامرها بشكل صحيح؛ من أجل إحداث
التغيري عىل الصعيد الشخيص واملجتمعي».
وتابعت« :أما اليوم الثاين فتضمن حمارضة
فقهية ملسؤولة وح��دة املبلغات يف العتبة
احلسينية املقدسة السيدة سندس فاضل
بعنوان (أح��ك��ام ال��ن��س��اء) ،بينت خالهلا
أهم املسائل االبتالئية التي ختص املرأة مع
التعريف بأحكامها ،باإلضافة إىل إقامة
ورشة يف اإلسعافات األولية للمدربة ُألفت
الفتالوي ،تضمنت كيفية قياس السكر
والضغط ومعرفة احلاالت الطبيعية وغري
الطبيعية فيهام».
وأكملت« :أم��ا اليوم الثالث فقد تضمن
حم��ارضة عقائدية لفضيلة الشيخ م��ازن
التميمي بعنوان (ثقافة االنتظار)َ ،بينَّ َ فيها
معنى االنتظار لغ ًة واصطالح ًا وكيف يكون
اإلنسان منتظر ًا حقيقي ًا ال إسمي ًا ،من خالل
توضيح ث�لاث نظريات لالنتظار ورشح
كل واحدة منها ،وكذلك حمارضة للمدربة
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نور اليارسي يف كيفية كتابة السرية الذاتية،
وكيفية تصميمها بشكل منسق وجذاب».
م��ت يف اليوم الرابع
وأردف���ت« :فيام َق��دَ ُ
ورشة عمل يف فن التصوير الفوتوغرايف،
أوضحت خالهلا أن��واع اللقطات وأهم
العوامل املؤثرة يف جودة الصورة ،باإلضافة
إىل رشح أنظمة التصوير وكيفية استخدام
كل منهام ،مع التطبيق العميل ،باإلضافة إىل
إجراء االختبار النظري للطالبات ،بكافة
املحارضات والورش التي تم طرحها خالل
املخيم؛ ملعرفة مدى انتباههن واستفادهتن يف
نفس الوقت ،أما اليوم اخلامس فكان عبارة
عن يوم ترفيهي بالنسبة للطالبات».
ويف سؤالنا للمشا ِركة آية صاحب طالبة
كلية الرتبية االنكليزية عن مدى استفادهتا
من فعاليات املخيم اجابت قائلة« :أن
مدى االستفادة ال يمكن حتديدها بجملة
(استفدنا كثري ًا) فقط؛ ألن كل ما ُط ِ��ر َح
خالل املخيم له أثره البالغ فينا ،خصوص ًا
املحارضات التنموية التي وجهتنا الوجهة
الصحيحة يف قيادة ذاتنا ،وجعلها قادرة عىل
مواجهة الظروف بثقافة ووعي».

العطاء الحسيني

اصداء على تراتيل سجادية

رسالة الحقوق هي رسالة سالم وامان لكل المجتمعات البشرية
عبرت وفود مهرجان تراتيل سجادية االجنبية عن سعادتهم بالتواجد في العراق بشكل عام وبكربالء خاصة وتشرفهم
ّ
بزيارة االمام الحس���ين (عليه السالم) والمشاركة في المهرجان الذي يعد رسالة سالم ومحبة وتعارف بين الشعوب
المختلفة ،وان رس���الة الحقوق لالمام السجاد (عليه الس�ل�ام) هي رسالة سالم ووئام ،ألن االمام اعطى لكل ذي حق
حقه ولم يترك اي حق من حقوق االنسان اال وتناوله بشكل يفهمه الجميع .
تقرير/قاسم عبد الهادي

تصوير/رسول العوادي

اجلدد او االسالميون التكفريين».
واضاف :ان «االسالم ضد الطرف ويقف
مع السالم حسب قوله تعاىل {إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون
إِخْ َ��و ٌة  ،}..وحسب قول االمام عيل (عليه
السالم)« :الناس صنفان إما اخ لك يف الدين
او نظري لك يف اخللق» ،وبالتايل فان االسالم
يبحث عن القواسم املشرتكة ويتجاوز كل
اخل�لاف��ات ،وان التنوع وتعدد االطياف
واجلنسيات يف مهرجان تراتيل سجادية
اخلامس يؤيد عاملية االسالم والرمحة املنبعثة
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ
منه حسب قوله تعاىلَ :

االسالم يتجاوز كل الخالفات
من جهته حت��دث الدكتور نسيب حطيت
عضو احتاد الصحافة اللبنانية قائال« :ان هذا
املهرجان ييضء بفعالياته املباركة الثوابت
احلقيقة التي يدعو هلا االس�لام عن لسان
رسوله الكريم حممد (صىل اهلل عليه وآله)
واالئمة االطهار (عليهم السالم) وان الدين
االسالمي اشتق من لفظ السالم وحتيته
يروج له
(السالم عليكم) وهو خالف ما ّ
الغرب بانه دين االره��اب والتطرف او ما
حياول ان يصنع به التكفرييون االسالميون
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َرحمْ َ ًة ِّل ْل َعالمَ ِ َ
ني (األنبياء ،})107/وبذلك فان
االسالم ليس لقومية او جنس معني بل انه
للعامل امجع».
تحقيق العدالة لكل المجتمعات
وم��ن جهة اخ��رى حتدثت السيدة فاطمة
قبالن رئيس مؤسسة اطروحة االمل للرعاية
االجتامعية يف لبنان قائلة« :ان رسالة احلقوق
لو اعتمدناها عىل الصعيد العاملي بمضموهنا

الصحيح ملا بقي ظلم يف هذا الكون واصبح
الكل حمرتما حيصل عىل حقوقه كاملة ويقدم
ما عليه من واجبات بشكل تام وحمبة ورحابة
وتفاهم وصدق ،وان رسالة احلقوق رسالة
سالم وامان واطمئنان لكل البرشية لو تم
االطالع هبا وتطبيقها عىل ارض الواقع».
وحت��دث الدكتور عبد اهلل حسن عبد اهلل

مستشار رئيس مجهورية النيجر للشؤون
الدينية باسم مجهورية النيجر «حكومة
وشعبا نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان اىل
مجهورية العراق الشقيق وباألخص العاملني
يف االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف
كربالء والقائمني عىل تنظيم هذا املهرجان
العاملي املتميز اال وه��و مهرجان تراتيل
سجادية بنسخته اخلامسة التي اقيمت
فعالياته حتت شعار( :رس��ال احلقوق ...
اسس واقعية للتعايش السلمي) وشارك فيه
عدد كبري من الطوائف والقوميات املختلفة
كل منهم يعبرّ عن رأي��ه ووجهة نظره كام
يشاء ويتم ايضا تبادل اآلراء وتالقح االفكار
وباملحصلة ينقل كل منا الرسالة والصورة
احلية التي يقتبسها من كربالء اىل بلده.
ضمان حقوق االنسان
واضاف :ان رسالة احلقوق لالمام السجاد
(عليه السالم) استمرت ألكثر من  14قرنا
وتضمنت كل املبادئ التي تضمن حقوق
االن��س��ان يف ع�صرن��ا امل��ع��ارص ،وان هذه
الرسالة هي ومن خالل وجهة نظري اهم
كتاب عىل وجه االرض بعد كتاب اهلل (عز
وج��ل) الن االم��ام (عليه السالم) تناول
من خالهلا مجيع االمور التي تضمن حقوق
االنسان وحتتاج اليها االنسانية والبرشية يف
عرصنا الراهن ،واحتوت ايضا عىل مجيع
املتطلبات القانونية اجلامعة يف تاريخ البرشية
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ومل يرتك االمام اي حق من حقوق اهلل تعاىل
اال وذكره ّ
وركز عليه بأسلوب واضح يفهمه
الناس بمختلف طبقاهتم كل عىل مستوى
علمه وثقافته».
مبينا يف الوقت نفسه« :ان كل مطلع عىل
رسالة االمام يرى بعني بصرية ان ما عهدناه
اليوم بأبناء االمة االسالمية ان عتبنا عليها
كبري يف بناء االس��س للتعايش السلمي
واحلضاري والثقايف بني بني االنسان قاطبة
كي نقلل من الرصاع والقتال املنترش االن
بني الشعوب ،الن هذه الرسالة متثل املنطلق
االسايس لتحقيق العدالة االجتامعية وضامن
السالمة والعالقات الفردية واالجتامعية يف
اطار االحرتام املتبادل والتسامح جتاه االخر
والقبول بالرأي والراي املخالف».

العطاء الحسيني

العتبة الزينبية تاريخ مشرف ولكن بال ارشيف

مقام ّ
يذكر ويعبرّ عن موقف شامخ لصاحبة
املقام يف نفس االرض يوم ادخلت اسرية
عىل الطاغية االم��وي يزيد  ،هذا املقام
اليروق التباع يزيد يوما فحاولوا بكل
امكاناهتم وما تلقوه من دعم خارجي من
منظامت ودول ترعى االرهاب للنيل من
هذا املقام الطاهر  ،انه مرقد السيدة زينب
عليها السالم يف سوريا الذي مر بمحنة تم
متحيص الرجال الذين وقفوا سدا منيعا

امام اهلجمة الرببرية الوباش العرص فبقي
جتول
منارا تلهف اليه قلوب املحبنيّ ،
ك��ادر جملة (االح��رار) يف املقام واملنطقة
تعرض له
املحيطة باملقام للتعرف عىل ما ّ
من اعتداءات من خالل االثار التي تركها
العدوان  ،فوجدنا ان مهة الرجال اعادت
االمور اىل ما كانت عليه سابقا والسواعد
تعمل باعامر املرقد وفق تصاميم هندسية
رائعة اضافة اىل مرحلة التوسع حتى نطلع
عىل حيثيات االمور اكثر التقينا االستاذ
حمسن حرب مدير املقام لنتحدث عن ما
جرى وجيري للمقام .

كيف مرت المحنة ؟

نعم اهنا حمنة باملعنى املتعارف عليها ولكن
بوجود الرجال االش��اوس املؤمنني من
العراق واي��ران وابناء الوطن السوريني
احبطت مؤامرهتم وبقي مرقد زينب
شاخما كام هو موقفها يف قرص يزيد بقي
شاخما اىل اليوم  ،كانت اكثر االعتداءات
ت��ايت من اجلهة الغربية للمقام وكانوا
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الشهيد انس الروماني
المدير السابق للعتبة الزينبية
يستخدمون القصف بعيد املدى ويف يوم
 2013/7/16استشهد االستاذ انس
ال��روم��اين مدير املقام يف حينها عندما
قصف االوب���اش داع��ش مقام السيدة
بقذيفة هاون ادت اىل استشهاده ودفنه يف
مقربة السيدة .

نستطيع ان نقول انتهت المحنة
وبدأ االعمار

نعم وهلل احلمد انتهت بانتصار احلق

العطاء الحسيني

واخلري عىل الرش  ،بدانا االعامر من خالل
جهات داخلية وخارجية ونستطيع ان
نقول جهود املتربعني مميزة يف االع�مار
والتوسعة  ،وكام رايت بدانا باعادة تغليف
صحن املقام باملرمر الفاخر اضافة اىل اعادة
اعامر االواوين والغرف من قبل املتربعني
وقد وضعت اسامؤهم عىل ما عمروه تثمينا
لدورهم يف االعامر .

ه ّال تحدثنا بتفصيل اكثر عن اعمار
المقام سابقا واالن؟

نعم  ،بداية كان املقام صغريا جدا وسط
منطقة زراعية تم استمالك  150000مرت
مربع لتعد ضمن احلرم ووفق خمطط تم
اعتامده من االوق��اف السورية وبارشاف
امل��ت��ويل ع�لى امل��ق��ام الدكتور السيد هاين
مرتىض وهو ضمن العائلة املتولية واملتربعة
للمقام منذ القرن الثامن اهلجري وال زالوا
يتداولون تولية املقام وفق اتفاقات بني
افراد العائلة
يف سنة  1969تم بناء مستوصف ملحق
باملقام وقد اعد تصميمه املرحوم املهندس
السيد رضا مرتىض  ،ثم تم انشاء مصىل مع
اماكن الوضوء واملرافق الصحية يف اجلهة

الرشقية للمقام لتقام فيه صالة اجلمعة
واجلامعة اضافة اىل احياء املناسبات الدينية
اما االروق��ة والقبة واالعمدة فجميعها
كانت بتخطيط وتصميم وارشاف املرحوم
املهندس السيد رضا مرتىض بحيث جعل
القبة تتوسط احل��رم وكانت سابقا وفق
الطراز االندليس ثم تم تشييد قبة فوقها
وفق الطراز العبايس .
هنالك قاعة كبرية الستقبال الضيوف
اض��اف��ة اىل بعض امل��راف��ق اخلدمية منها
مثال ( املسلخ) الذي يتم استالم الذبائح
وتوزيعها عىل املحتاجني .

االع�ل�ام مه���م ج���دا واالرش���يف
الخ���اص بالمقام الس���يما توثيق
ه���ذه المرحلة العصيبة هل يوجد
قسم لذلك ؟

حقيقة غري موجود وان شاء اهلل سيكون
ضمن اولوياتنا مستقبال بعد اهناء املهم من
االعامر  ،اال ان االخوة املرشفني عىل املقام
يف سنة  1996افتتحوا جممع السيدة زينب
عليها السالم للمعلومات واالبحاث
وق��د اقيمت ع��دة جلسات وم��ؤمت��رات
ومهرجانات بحثية وعلمية وحرض فيها
خمتلف العلامء والفقهاء واملفكرين واالدباء
ومن كل الطوائف واملذاهب
م��ن��ه��م م��ث�لا ال��ش��ي��خ حممد
مهدي شمس الدين  ،الشيخ
حسن شحادة ،الدكتور امحد
ال��وائ�لي ،الدكتور رمضان
ال��ب��ويض ،امل��ط��ران غطاس
هزيم ،املطران يوحنا ابراهيم،
االستاذ نبيل بخاري الدكتور
عبد اللطيف فرفور ،وغريهم
الكثريون وكانت جلساهتم
بمنتهى الروعة.

هل توج���د نفائ���س في
المقام؟

اهن��ا ليست ك�ما يف كربالء
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العطاء الحسيني

ولكنها الب���اس هب��ا منها
جمموعة من السجاد القديم
والثريات القديمة والتاج
ال��ذه��ب��ي امل���وض���وع ف��وق
الرضيح املقدس والقفص
الذهبي وال��ف�ضي املرصع
باملينا اضافة اىل ابواب املقام
الذهبية

حدثن���ا عن المش���اريع
المستقبلية ؟

ن��ع��م ال��ص��ح��ن ال��ش�مايل
وب��م��س��اح��ة 5000م2
وس��م��ي ب��ال��غ��دي��ر تيمنا
باسم املتربع الشيخ غدير
واوالده  ،والصحن اجلنويب ومساحته
4500م 2حيتوي عىل االروقة واملكاتب
والصحيات اضافة اىل التوسعة التي سيتم
العمل هبا بمساحة 16000م 2التي تم
استمالكها جنوب املقام  ،ومن ضمن
املشاريع املستقبلية بعد انجاز توسعة
الصحن الشاميل انشاء م�شروع املركز
االسالمي واجلامع الكبري ويكون اسفله
رسداب خ��اص للسيارات مع مسجد
بمساحة ()5000م 2ومركز للدراسات
االسالمية وتعليم القران تبلغ مساحته

حوايل ( )30000م 2وهو قيد الدرس
والتصميم

ه���ل هنالك مش���اريع اس���تثمارية
للمقام؟

االن بدأ التفكري بانشاء مشاريع استثامرية
حتى تغطي نفقات املقام من روات��ب
العاملني فيه واعامره وان شاء اهلل سيكون
ذلك عن قريب.
نعلم ان هنالك من يرغب بان يدفن يف
املقام كيف تتعاملون مع هذه احلالة ؟
سابقا قبل عقود من السنني كان الدفن
متاحا يف املقام ولكن لضيق الصحن

الشيخ جواد التبربيزيب في زيارته 2004 - 7 - 15
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الشيخ حسين شحادة
انشئت مقربة يف اجلهة الشاملية
سنة  1953ومن بعدها يف اجلهة
اجل��ن��وب��ي��ة س��ن��ة  1994وثالثة
انشئت حديثا ،ام��ا يف الصحن
فهنالك قبور حمددة تم اظهارها
مثال السيد حمسن االمني والسيد
صالح ذو الرياستني والبهبهاين
وابنته كوهنم من املتربعني للمقام
اض��اف��ة اىل ال��ع��امل حسني مكي
العاميل.

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد الشيخ
( حسين علي داخل الحمزواي الجبوري)...

الشهيد الذي سكت لسانه ونطق دمه

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

حيدر عاشور

ي��ا شيخ ،مل تنسك االن��ف��س والقلوب،
ألنك سليل طريق االتقياء الذين ال خوف
عليهم وال هم حيزنون ،يف بعدك تراكم
احلزن وانت االسعد حظا .بتذوق فاكهة
شهادتك يف «حقول ع�لاس» ملبيا نداء
املوىل املقدس باجلهاد الكفائي ...
يا شيخ تركت مكان ِعلمك وخلوتك
لتلبية ال��ن��داء ،حام ً
ال غريتك االمامية
للدفاع عن االرض والعرض واملقدسات
جماهدا بالصوت واجلسد ،كل مهك وما
يشغلك هداية املجاهدين وشحذ مهمهم
بالثبات عىل منهج الوالية .وانت خترتق
بجسدك ساحات القتال بقلب أسد تقف
بني املجاهدين هبيئتك الروحية املحمدية
احلسينية المع ًا تنعكس عليك هاالت
االض��واء املنبعثة من النجف االرشف،
ومدحتية بابل ،واحلمزة الغريب الذي متثل
به اعتامد امل��وىل يف احلقوق والواجبات
الدنيوية واألخروية ...كل الضوء جتمهر
فوق عاممتك النقية وناصعة البياض وانت
تقدم خدمة الواجب التبليغي املقدس،
وال��دع��م اللوجستي واملعنوي ألبطال
اجلهاد الكفائي .ب��ذات القلب االبيض
وال��روح الشفيفة واالبتسامة املرشقة من

حمياك احلسيني العلوي..
ك���ل م���ن ي�����راك خيفق
قلبه حبا وحنينا وارادة
وشجاعة وإرصارا لنيل
الشهادة .كان ضوؤك يا
شيخ وأنت تتفقد قطعات
امل��ج��اه��دي��ن ل��رف��ده��م
بالقوة املطلوبة إلدامة املعركة املقدسة ضد
شذاذ اآلفاق من (الدواعش).
يا شيخ ،كأن نداء خفيا من نور اهلل ارسل
ليحملك بصورة مالك طاهر من ارض
اجلهاد ،فغسل روحك بدمك ،فطهرت
من دنس الطبيعة .يا شيخ كم عزيز انت
عند اهلل لتكون شهيد ًا تصعد للقائه بلوحة
ٍ
ٍ
أسمه،
وحب قلمها حب اهلل تبارك
عشق
ُ
وحربها دمك الطاهر...عند اهلل العظيم
س��وف يسكت لسانك وينطق دم��ك فام
اروعه من لقاء.
يا شيخ ،حصد ثمر البذار الذي نثرته طيلة
حياتك ،وكأنك مل ترتك شيئا ما للمصادفة،
هكذا تكون تربية النفس احلقة ..يف اوج
القتال تقف تتوضأ لتع ّلم من يشاهدك،
وكأنك تقول نحن نقاتل من اجل بقاء
الصالة ،وطهارة اجلسد حتى نلقى اهلل

متطهرين .طوبى للمتطهرين.
يا شيخ ،لقد عذبني النظر اليك وأنت
مسجى مكفن ،تنزل ا ُهل َو ْينى اىل منزلك
احلقيقي ،وفاضت عيناي بالدموع ،وقلبي
اح�ترق بالنحيب ،ومل ت��ف��ارق جسدي
االرتعاشة ،وال��دف��ان ينزلك اىل اللحد
برخاوة دون ان يضغط عىل جسدك كي
ال تتأمل ،يضع العقيق حتت لسانك ،وتربة
احلسني الشهيد عىل صدرك وحتت راسك
حافظه .
ولقنك املحب كالم اهلل وأنت
ُ
بقيت مشدودا اىل هذا الرس اإلهلى الذي
ارجتفت له اوص��ال جسدي املتعبة من
اجلزع واللوعة والكبت الروحي.
يا شيخ ،اهيا الشهيد وداعا ،بعد ان عمرت
حياتك ومملكة علومك احلوزوية بربكات
الشهادة وأن��ت تصعد اىل ج��وار مليك
مقتدر طاهرا ...فطوبى للمتطهرين.

اسم الشهيد ( :الشيخ حسين علي داخل الحمزاوي الجبوري).
مكان االستشهاد :حقول عالس في جبال حمرين في محافظة صالح الدين.
تاريخ االستشهاد  23 :شعبان  1438هـ المصادف  20من آيار . 2017
انتماء الش���هيد  :لجنة االرش���اد والتعبئة للدفاع عن عراق المقدس���ات التابعة
للعتبة العلوية المقدسة.
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كاتب وكتاب

كاتب وكتاب
تب في اإلمام الحسين
ُك ٌ
(عليه السالم)..
بتصرف
سماحة السيد عادل العلوي/
ّ

المالح���ظ ف���ي المؤ ّلف���ات
الحس���ين ّية ح���ول واقع���ة
المروع���ة أ ّنها على
كرب�ل�اء
ّ
نحوين :فالقدماء من القرن
األول إل���ى الق���رن الثال���ث
ّ
عشر ينظرون إلى عاشوراء
الحس���ين نظ���رة عاطف ّي���ة،
ّ
وإن الث���ورة الحس���ين ّية
والتكليف الحسيني إ ّنما هو
يختص بس��� ّيد
تكليف فردي
ّ
الشهداء (عليه السالم) وال
يجري على غيره ،فعندهم
عاش���وراء يعن���ي البع���د
العاطفي والحزن والبكاء.

ّ
سيد
إن ث��ورة اإلم��ام احلسني (عليه السالم) ّ
الشهداء وسبط رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
الزكي قد صار منطلق ًا وشعلة
ودمه الطاهر
ّ
وإصالحية ضدّ الظلم
حترر ّية
ّ
ّ
وهاجة لثورات ّ
واجلور والظاملني والطغاة اجلائرين منذ اليوم
األول وإىل عرصنا ه��ذا وغ��د ًا .وق��د ُص ّنف
ّ
و ُا ّلف ُ
وكتب عن اإلمام احلسني (عليه السالم)
آالف الكتب واملؤ ّلفات بلغات عديدة ويف
األول للهجرة وإىل
عصور خمتلفة منذ القرن ّ
عرصنا الراهن ،وما دام القلم وما دام اإلنسان،
وما دامت الكتابة والثورات والنضال املس ّلح،
ّ
فإن ُك ّتاب عاشوراء وكربالء عىل قدم وساق...
قصة
شمروا عن سواعد اجلدّ واجلهاد يف بيان ّ
ّ
ع��اش��وراء وآث��اره��ا يف النفوس ويف التاريخ
متر
اإلنساين عىل مدى العصور واألحقاب فلم ّ
سنة إلاّ وعرشات بل مئات الكتب والرسائل
واملقاالت تطبع وتنرش حول اإلمام احلسني يف
العامل ويف أرجاء املعمورة.
واملؤ ّلفات ذات األمهية والتي تعدّ مصادر
ومراجع ّأو ّلية يف ثورة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) وسريته وحياته تزيد عن مخسة آالف
العربية والفارسية فضال عن
كتاب باللغتني
ّ
اللغات ا ُالخرى.
واملالحظ يف عامل التأليف بصورة عا ّمة ،ويف
خاصة إنّا يف (فقر
جمتمعنا اإلسالمي بصورة
ّ
لاّ
ّ
االطالع) و(غنى النرش) إ ّ
أن العاقل اللبيب
من جيمع اآلراء ويعرف الصواب منها ،كمن
ضاعت له ّ
ذهبية بني الرتاب ،فإنّه جيمع
سكة ّ
الرتاب و ُيغربله ح ّتى يعثر عىل ّ
سكته ومنشوده.

28

وإنّ��ا نعتقد بأصالة السلف وتراثنا العلمي
والثقايفّ ،
العىل حمظورة إلاّ عىل من بنى
فإن ُ
فوق بناء السلف ،وإنّام يرى اآلفاق البعيدة من
كان واقف ًا عىل أكتاف عاملقة دهره ،فإنّا أقزام يف
العلوم والفنون عىل أعناق العاملقة والسلف
الصالح ،فنشاهد أفضل من غرينا( ،ومن
استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ) أمري
املؤمنني ع ّ
يل (عليه السالم).
احلسينية حول واقعة
ثم املالحظ يف املؤ ّلفات
ّ
ّ
املروعة أنهّ ا عىل نحوين :فالقدماء من
كربالء
ّ
األول إىل القرن الثالث عرش ينظرون
القرن ّ
عاطفيةّ ،
وإن الثورة
إىل عاشوراء احلسني بنظرة
ّ
احلسينية والتكليف احلسيني إنّام هو تكليف
ّ
بسيد الشهداء (عليه السالم) وال
خيتص
فردي
ّ
ّ
جيري عىل غريه ،فعندهم عاشوراء يعني البعد
العاطفي واحلزن والبكاء.
املتأخرون واملعارصون فإنهّ م
وأ ّم��ا الك ّتاب
ّ
محاسية وجهاد ّية
ينظرون إىل عاشوراء بنظرة
ّ
واستشهاد ّية أي البعد ال��ث��وري واالنقاليب
والسيايس.
فأدب القدماء أدب املراثي واألحزان والشجون
وال��ب��ك��اء ،وأدب امل��ع��ارصي��ن أدب احلامسة
واالنقالب واجلهاد املس ّلح ،فالنظرة ا ُالوىل
عاطفية ،والنظرة الثانية
سياسية ،إلاّ أنّه ال بدّ
ّ
ّ
ً
من احلفاظ عىل اجلانب العاطفي أيضا؛ ّ
فإن
فنتأسى بالثورة
اإلمام احلسني قدوة وعربة،
ّ
احلسينية بجهاد الظاملني يف ّ
كل عرص ومرص،
ّ
كل يوم عاشوراء ّ
فإن ّ
ّ
وكل أرض كربالء ،مع
رعاية اجلانب العاطفي ،وإنّنا ننظر إىل النهضة

كاتب وكتاب

احلسينية بعينني العاطفي واحلاميس ،وأنّه
ّ
ّ
ينفك
ال يغني أحدمها عن اآلخر ،كام ال
أحدمها عن اآلخ��ر ،وتكون نتيجة هذه
النظر ّية الصائبة البكاء واحل��زن وكذلك
امل��ب��ارزة وال��ق��ي��ام واالن��ق�لاب وال��ث��ورة
حسينية.
اإلصالحية بسياسة
ّ
ّ
لقد كان األدب القديم يتبلور يف حمور ّية
الكلامت التالية :البكاء والدموع واملصيبة
والغم والبالء واالبتالء
واهل��م
واحل��زن
ّ
ّ
وامل��آت��م وال��ع��زاء واألرس والعطش؛ أ ّما
ىّ
فيتجل بمثل الكلامت
األدب اجل��دي��د
وال��ت��ح��رر واالن��ق�لاب
احل��ر ّي��ة
التالية:
ّ
ّ
والنهضة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر واإلصالح والدولة واحلكومة
والسياسة...
ويكفيك شاهد ًا مطالعة عناوين الكتب
القديمة واحلديثة الدا ّلة عىل املنهجني يف
ّ
التفكر والنظرات ،فمن القديم تطالعك
العناوين التالية( :طريق البكاء ،طوفان
البكاء ،حميط البكاء ،أمواج البكاء ،رياض
البكاء ،منبع البكاء ،خمزن البكاء ،معدن
البكاء ،مناهل البكاء ،جمرى البكاء ،رياض
البكاء ،سحاب البكاء ،عني البكاء ،كنز
الباكني ،مبكي العيون ،املبكيات ،بحر
الدموع ،بحار الدموع ،فيض الدموع ،عني
الدموع ،سحاب الدموع ،منبع الدموع،
مدامع العني ،خم��ازن األح���زان ،رياض
األحزان ،قبسات األحزان ،مثري األحزان،
مهيج األح��زان ،لوحة األح��زان ،أحزان
ّ
الشيعة ،بحر احل��زن وكنز املحن ،بحر
الغموم ،كنز املصائب ،جممع املصائب،
وجيزة املصائب ،إكليل املصائب) ،وأ ّما
(سيد األحرار،
العناوين املعارصة فمنها ّ
درس من مدرسة اإلمام احلسني ،الدرس
ال���ذي ع ّلمه احل��س�ين للبرش ّية ،محاسة
ّ
الطف،
ع��اش��وراء ،ث��ورة احلسني ،ث��ورة
االجتامعية يف ثورة احلسني وغري
األهداف
ّ
ذلك).

(سيرة ذاتية)
عبد الفتاح عبد المقصود

باحث وم��ؤل��ف م�صري يف التاريخ
اإلسالمي ،وهو من مشاهري الك ّتاب
املرصيني يف القرن العرشين ،وعد يف
حينها من الشخصيات الدينية البارزة
يف مرص ،وقد انصب اهتاممه يف أبحاثه
عىل التاريخ وعلم الكالم وما يرتبط
ذلك بموضوع اإلمامة واخلالفة.
ولِ���د ع��ام  1912يف كفر ع�شر من
ض���واح���ي م��دي��ن��ة اإلس��ك��ن��دري��ة،
ون��ال ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه م��ن جامعة
اإلسكندرية.
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مؤلفاته:
 .1اإلمام عيل بن أيب طالب ،يعد هذا
الكتاب أب��رز مؤلفاته عىل اإلط�لاق
بسبب إثارته جد ً
ال واسع ًا يف أوساط
العامل اإلسالمي ،خلوضه يف البحث
عن األزمات التي شهدها عرص خالفة
اإلمام عيل وحروبه التي خاضها ،وقد
ُترجم كتابه هذا إىل الفارسية.
 .2يوم كيوم عثامن.
 .3السقيفة واخلالفة.
 .4الزهراء أم ابيها.

االدبية

« ْ
إن كان عنـدك عبـرة تجريهـا»
�إن ك�����������ان ع������ن������ـ������دك ع������ب������ـ������رة جت����ري����ه����ـ����ا
ف����ع���������س����ى ن�����ب�����ل ب�����ه�����ا م���������ض����اج����ـ����ع ����ص���ـ���ف���وة
ول�������ق�������د م�������������ررت ع������ل������ى م������ن������ـ������ازل �����ص����ف����وة
ف����ب����ك����ي����ـ����ت ح������ ّت������ى خ����ل����ت����ه����ـ����ا ����س���ـ���ت���ج���ي���ب���ن���ي
وذك���������������رت �إذ وق������ف������ت ع����ق����ي����ل����ـ����ة ح����ي����ـ����در
ب��������أب�������ي ال������ت������ي ورث������������ت م���������ص����ـ����ائ����ب �أ ّم������ه������ا
مل ت�����ل�����ه ع�������ن ج�����م�����ع ال������ع������ي������ال و����ض���ـ���م���ه���م
مل �أن�������������س �إذ ه����ت����ك����وا ح����م����اه����ـ����ا ف���ان���ث���ن���ت
ت������دع������و ف����ت����ح����ت����ـ����رق ال�����ق�����ل�����ـ�����وب ك������ مّأن�����ـ�����ا
ه���������ذي ن�������������س������ا�ؤك م�������ن ي������ك������ون �إذا �����س����رت
�أي�����������س�����ـ�����وق�����ه�����ا زج����������ر ب�����������ض�����ـ�����رب م���ت���ن���وه���ا
ع�����ج�����ب����� ًا ل�����ه�����ا ب������الأم�������������س �أن�����������ت ت�������ص���ـ���ون���ه���ا
ح�����������س�����رى وع����������ز ع����ل����ي����ك �إن مل ي��ت��رك�����وا
و���������س��������روا ب������ر�أ�������س������ك يف ال�����ق�����ن�����ا وق����ل����وب����ه����م
�����������������روه �����ش����ـ����ج����اه ر�ؤي��������ـ��������ة ح���ال���ه���ا
�إن �أخ�
ّ

ف���������أن��������زل ب���������أر���������ض ال������ط������ف ك�������ي ن�������س���ق���ي���ه���ا
م���������ا ب������ل������ت الأك���������ب���������ـ���������اد م���������ن ج�����اري�����ـ�����ه�����ا
ث�����ق�����ل ال������ن������ب������ـ������ ّوة ك����������ان �أل������ق������ـ������ي ف���ي���ه���ـ���ا
ب�����ب�����ك�����ائ�����ه�����ـ�����ا ح�������زن�������ـ������� ًا ع������ل������ى �أه����ل����ي����ه����ـ����ا
م�������ذه�������ول�������ة ت�����������ص�����غ�����ي ل�������������ص������وت �أخ�����ي�����ه�����ا
ف��������غ��������دت ت�����ق�����اب�����ل�����ه�����ـ�����ا ب�����������ص�����ـ��ب��ر �أب�����ي�����ه�����ا
ب���������ف���������راق �أخ�������وت�������ه�������ـ�������ا وف��������ق��������د ب���ن���ي���ه���ـ���ا
ت�����������ش�����ك�����و ل�����واع�����ج�����ه�����ـ�����ا �إىل ح����ام����ي����ه����ـ����ا
ي��������رم��������ي ح�������������ش������اه������ا ج��������م��������رة م���������ن ف���ي���ه���ا
يف ال�������������س������ر ������س�����ائ�����ق�����ه�����ا وم�����������ن ح�����ادي�����ه�����ا
وال�������������ش������م������ر ي�������ح�������دوه�������ا ب�����������س�����ب �أب����ي����ه����ـ����ا
وال��������ي��������ـ��������وم �آل �أم������� ّي�������ـ�������ـ�������ة ت����ب����دي����ه����ـ����ا
ل��������ك م��������ن ث�����ي�����اب�����ـ�����ك ��������س�������ات�������ر ًا ي���ك���ف���ي���ه���ا
ت���������س����ـ����م����و �إل��������ي��������ه ووج����������ده����������ا ي�������ض���ن���ي���ه���ا
�أو ق��������دّ م��������ـ��������وه ف�����ح�����ال�����ـ�����ه ي�������ش���ـ���ج���ي���ه���ا
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وليلي بحزنه أرخى سدوله

حنان ناظم

ح َ
ني ي�شتد ظالم الليل وت�سكن �أنفا�س اخلالئق  ،وتنتظم نب�ضات القلوب
وتنام العيون وتغفو الأحالم بطول الآمال
حني يداعب الهدوء اجلفون وتتخلل الهم�سات احلانية �أوتار الأ�سماع
وتلمع جنوم الأمنيات يف �سماء الأحالم
وتخ�ضر �صحراء الأفئدة باالطمئنان وتزهر الأرواح بالأمان
ّ
ي�سفر �صباح ال�شوق وتغرد الآالم بقلبي ف�أ�ستيقظ من غفلة االرتياح
لأراك �سيدي واقفا هناك خلف ذلك النور تيتم �ساعات الدهور وتفجع الن�سيان
�أراك نعم �أراك تلوح بكلتا يديك فيهرول لك ال�شهداء املحبون ملبني
فت�صل �إليهم وحتنو ب�أنفا�سك عليهم وت�ضمهم بال �أ�ضالع وتق ّبل جباههم بال ثغر وتبكي عليهم بال عيون
مت�سح ر�ؤو�سهم بال �أكف نعم ترتاءى يل حمزوز النحر من القفى والقلوب حتوم حولك �أ�سارى قد متلكهم الوله و�أ�شغفهم الع�شق.
و�أفجعهم امل�صاب
كلما اقرتبت ت�سارع النب�ض واكتمل م�شهد الفجيعة
�صدر مه�شم ج�سم ممزق اخرتقته �سهام احل�سد والبغ�ض نحر جمد عليه الدم خن�صر مقطوع
مرمي على البيداء بجانبه طفل ر�ضيع �شفاهه مفطرة نحره معلق به �سهم مثلث ولكن تعلو وجهه ابت�سامة غريبة تدل على ال�سعادة
ها انا �أقف على ذلك اجل�سد وروح �صاحبه برغم الأمل وعظم امل�صاب واقفه عليه ت�ستقبل املعزيني واملوالني
فبتلك ال�صور امل�أ�ساوية التي حملها الليل �إىل خميلتي وحطم بها دنيا �سعادتي �أعاهد نف�سي بوالء عتيد قد فطرت عليه منذ الأزل
ان ال �أن�سى احل�سني ولأجعل الليل بفراقه م�سهدا ومرتعا للدموع والهموم وجتديدا للم�صاب
ولأقيم بقلبي عزاء ي�صل بنجواه نحو ال�سماء وال �أ�ستكني وال �أ�سعد
حتى يبزغ الفجر ويظهر الطالب بالث�أر.
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ْ
َ
َ
شامخ
نهضت كطود
أنت
جعفر املهاجر ـ ال�سويد

بالقهر.
من وجع الأر�ض احلبلى
ْ
من كل زفرا ِت املذبوحني ب�سيف البغي.
من ظم�أ الأيام املقتولهْ .
ومن نزف اجلرح الغائر يف �صدر الت�أريخْ .
�أنت نه�ضتَ كطود �شامخْ .
ْ
امللكوت .
ك�شعا ٍع من طهر
نبوي ال توقفهُ
ال�سوداء.
الريح
وب�إميانٍ
ُ
ٍ
ْ
لتبد َد َ
ليل الطغيان .
ْ
اجلربوت.
وتهدً ح�صون
***
الوهاجة بالطهر هتفتْ .
من عمق الروح
ِ
ْ
للطاغوت.
مثلي لن يحني ر�أ�سا
لن تلوي عزمي �أبدا غطر�سة الفجا ْر.
وح�شود الباغني الأ�شرا ْر.
أطهر.
جئتُ لأحيي دين اجلد ال ْ
لأحمو عن �أر�ض اهلل الأخطار .
أر�ض طهرها ُ
اهلل من الأ�صنا ْم .
� ٍ
هذا قدر الأحرا ْر.
قدر الثوار الأبرا ْر.
املجد �شهيدا .
ما �أحلى �أن �أق�ضي يف �ساحات
ْ
للدين.
�ضد عدو منتهك
ْ
با ٍغ ..ملعونٍ  ..جزا ْر.
�أهال بلقاء الرب القها ْر.
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العدالة االلهية ...صاغتها زينب بدمك الطاهر
االر���ض ت�ش��هد ،انه��ا �س��يدة ملحم��ة الع��روج امللكوت��ي
الدامي� ،س��تكونني �ص��احبة امل�ص��يبة العظمى :هذا كان
�ص��وت �أمه��ا الذي يدع��و ابنته��ا ان تتهي�أ وت ّلب��ي النداء
القد�س��ي ،حي��ث املوع��د امللكوت��ي يف كرب�لاء ،جمب��وال
باحلب اال�سمى والع�شق االرقى.
حمل
الزم��ن ي�ش��هد ،انها جبل ال�ص�بر الذي ما انه��ار ،يف ِ
�أعباء الر�س��الة" ،واملوثقة" يف النهو�ض باالمور الثقال،
"و�أمينة اهلل" امل�ؤمتنة على الدين ،بكل ما ي�س��مو به
يح ُ
م��ل لوعة احلي��اة ،و ِب�ش��ارة اجلنة..
االن�س��ان ،وه��و ْ
�ش��هد لها زمانه��ا واالزمنة املقبل��ة ،انها ط ّه ْ
��رت �أعماقها
ْ
وان�صهرت باالمل املوجعة ،ويف غمرة اجلزع ،ال
باجلراح
رجعة �ص��وتها ،وقد �أوكل اليها من التكاليف
�صوت �سوى ْ
االلهية ما ينوء عنه الرجال ،بقلبها الروحاين الطاهر،
فكان��ت االع�لام احل�س��يني االول ،برق��ة القل��ب ،وقوة
ال��روح ،و�س��يدة قافل��ة الع�ش��ق االله��ي ،ففتح��تْ قف�ص
ال�صدر على م�صراعيه ،و�أعلنت:
 ال رجولة ملن تلطخت يداه بدماء اخيها...ال رجولة ملن �سمع النداء ومل يتبع �إمام زمانه..
ال رجول��ة مل��ن غ���ض الب�ص��ر و�ص��م االذنني ع��ن طريق
احل�سني احلق..
ال رجولة ملن باع دينه بدنياه

التاري��خ ي�ش��هد ،ان��ك يف �ض��مري النا�س :زينب املقد�س��ة،
ف�ض��ريحك لي�س بواحد ،بل �أ�ضرحة اقيمت بكل مكان،
ُ
اخللق واالبداع،
وي�شهد التاريخ ان اقد�س واجبات املر�أة
وكنت يف منتهى الكمال ،خالقة ومبدعة..
العامل ي�ش��هد ،ان��ك زعيمة عظيمة يف احللم والتوا�ض��ع
والف�ضل ،ال تهاب املوت ،فالزينبية احل�سينية االن�سانية
ّ
�س��تهل ..ي�ش��هد العامل انها �ص��رخة
كان��ت بها تبتدئ و ُت
الط��ف الوا�ض��حة ،وال�ص��رخة املقبلة التي مت�ل�أ العامل
ب�أ�سره ،هي ما ت�ش��اهدونه من كربالء ،هو عامل العدالة
االلهية ت�صوغهُ زينب بدم احل�سني...
احل�س�ين ي�شهد ،انك �سر احل�سني� ،أن ميوت املرء من اجل
احل�سني..يا لعظمة الت�ضحية ..يا زينب ..انت من تع ّلم
الرجال ان يكونوا �سيوفا خم�ضبة ،انت ال�صوت املجلجل
يف ال�س��ماء يف كل زم��ان" :يافاطم��ة قومي اىل الطفوف
هذا ح�س�ين قطعته ال�س��يوف" فيولد الذائ��دونْ للدفاع
عن احل�س�ين يف كل زمان ،ويولد الب�ش��ر الناه�ضونْ  ،كلما
جتددت نه�ضة احل�سني.
االر�ض ت�ش��هد والزم��ان ي�ش��هد والتاريخ ي�ش��هد والعامل
ي�ش��هد واحل�سني ي�شهد انك �س��يدة قافلة الع�شق االلهي،
الت��ي عجبت من �ص�برها مالئك��ة ال�سماء...وا�ش��هد ان
زينب �أنك جبل ال�صرب.
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مشاركات

(حسين مني وانا من حسين )

في ضوء علم فقه اللغة العربية
يف مقاربات علم فقه اللغة العربية الذي
تأسس حتت هامش علم النحو العريب
ال���ذي يعد امل��ص��در االم لكل العلوم
التي تتعلق باللغة العربية وعلوم القرآن
الكريم:
وال��ت��ق��دي��م وال��ت��أخ�ير م��ن ض��م��ن تلك
املقاربات فيتم تقديم االكثر امهية عىل
االه���م وااله���م ع�لى املهم وامل��ه��م عىل
االقل امهية كمثل (المْ َ ُ
��ال َوا ْل َبن َ
ُون ِزين َُة
الحْ َ َي ِاة {الكهف ) }46/و( ُز َ ِّي��ن لِل َّن ِ
اس
��و ِ
��ب َّ
ِّ��س��اء َوا ْل�� َب��نِ َ
�ين
ات ِم َ
ُح ُّ
ال��ش َ��ه َ
��ن ال��ن َ
َوا ْل َقن ِ
ري المْ ُ َق َ
نط َر ِة ِم َن َّ
الذ َه ِ
َاط ِ
ب َوا ْل ِف َّض ِة
اليلِ المْ ُسو َم ِة َو َ
األن َْعا ِم َوالحْ َ ْ��ر ِ
ث َذلِ َك
َ َّ
َو خْ َ ْ
َاع الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا َواللهّ ُ ِعندَ ُه ُح ْس ُن المْ َ ِ
آب
َمت ُ
{آل عمران ) }14/فاهلل سبحانه وتعاىل
هو اعلم بسايكلوجية عباده من ناحية
ميل طبيعة النفس البرشية اىل املهامت
واالولويات  ،واالمثلة تتكرر باملئات يف
القرآن الكريم ويطول بنا املقام يف رشحها
ولكن لنستقي ممّا تقدم أهم مقاربة يف ضوء
علم فقه اللغة العربية وهي مقاربة التقديم
(األه��م عىل املهم ) لنعرج عىل احلديث
الرشيف للنبي (( )Jحسني مني وانا
من حسني ) وهو حديث متواتر ومشهور
يرويه العام واخلاص ومن كال الفريقني
وبأسانيد معتربة يدخل االئمة املعصومون
( )Dضمنها .
علية تقديم
مل يلتفت أحد من الدارسني اىل ّ
النبي ( )Jوهو أفصح العرب قاطبة

َ
سبطه احلسني ( )Aـ السبط هو إبن
البنت ـ عىل نفسه املقدسة وذاته الرشيفة
وهذا التقديم ييش لنا بداللتني ظاهريتني
األوىل تقديم األهم عىل املهم كام يقول
أحدنا فالن ابني هو جزء مني للتبعيض
والشمول ولتعطي لنا تفسريا آخر لقوله
آج َك ِف ِ
يه ِمن
تعاىل يف آية املباهلة ( َف َم ْن َح َّ
َب ْع ِد َما َج َ
اءك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْو ْا َندْ ُع
َاءك ْم َونِ َساء َنا َونِ َس ُ
َأ ْبنَاء َنا َو َأ ْبن ُ
اءك ْم َو َأ ُنف َسنَا
َ
وأ ُنف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل َفن َْج َعل َّل ْع َن َة اللهّ ِ َع ىَل
ا ْل َك ِ
اذبِ َ
ني {آل عمران )}61/فتم تقديم
األهم َ
(أ ْبنَاء َنا َو َأ ْبن ُ
َاءك ْم) عىل البقية املهمني
(ونِ َساء َنا َونِ َس ُ
و(و َأ ُنف َسنَا
اءك ْم)
َ
ايضا َ
َ
وأ ُنف َس ُك ْم) ولكنهام ليسا بأمهية األبناء كام
درج العرب عىل ذلك يف لساهنم فاألبناء
أكثر أمهية كام تيش اآلية الكريمة بذلك .
وتشري (من ) التبعيضية اىل داللتني ايضا
1ـ أن احلسني ( )Aهو جزء بايلوجي
من النبي ( )Jوامتداد مستمر له ()J
كوريث فقدّ مه عىل ذاته املقدسة ألمهيته
القصوى (2 )Aـ أن احلسني ( )Aهو
جزء عقائدي من جده املصطفى ()J
وامتداد عقائدي له فتم تقديم احلسني
( )Aوختصيصه بالتقديم بل واف��راده
هبذا التقديم والتخصيص له ( )Aفلم
يتواتر عن النبي ( )Jأي حديث رشيف
او قديس انّ��ه ق��دّ م أي شخص عىل ذاته
وخصصها هبذا التقديم ألمهيتها
الرشيفة
ّ
فهذه اخلصيصة انفرد هبا احلسني ()A
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عند جده املصطفى قوال وفعال وتروي
املصادر واملراجع مايغني عن التعريف
عن ذلك .
خيصص احلديث الرشيف أية مقاربة
مل ّ
علية يف تقديم احلسني ( )Aعىل
او ّ
النبي( )Jفجاء احلديث مطلقا وعاما
ليفهم منه املتلقي وحسب نضجه العقيل
مايتيرس من مدركاته  ،املغزى املقصود يف
علية هذا التقديم كام مل يرش (حسني مني
ّ
وانا من حسني) اىل أية خصيصة او جزيئة
معينة تيش باملراد من هذا التقديم ومل
يتطرق هذا احلديث الرشيف اىل السبب
م��ن ك��ون احلسني ه��و ج���زءا اليتجزأ
من النبي ( )Jل ُيفهم من هذا احلديث
الفهم الشمويل املطلق وكام حيدث للبعض
حني يقول (فالن ابني) باطالق النسبة
عليه دالل��ة عىل االع��ت��زاز املطلق  .ا ّما
ّ
تأخري ذات النبي (( )Jوانا من حسني)
فهو تأخري ترتيبي فقط كون حرف الواو
يعطف متساويني يف األمهية عىل رغم
أن النبي ( )Jهو األرفع شانا  ،وعلة
أخرى لتقديم احلسني ( )Aعىل النبي
( )Jكون احلسني ستكون له الصدارة
املستقبلية بعد أن يلتحق النبي )J
بالرفيق األعىل وسيكون احلسني ()A
أحد خلفائه واوصيائه بموجب النصو
ويف هذا تنويه لألمة .

مشاركات

سبايا عاشوراء

أيقظن األمة من سباتها

عاشوراء احلسني (عليه السالم) علمتنا،
عدم الرضوخ إىل الذل واملهانة ،أليس هو
القائل (هيهات منا الذلة) ،فع ّلمتنا احلرية
والكرامة أليس (عليه السالم) قال (:يا
شيعة آل أيب سفيان إن مل يكن لكم دين،
فكونوا احرارا يف دنياكم) .اإلمام احلسني
(عليه ال��س�لام) ،علمنا ب��ان التضحية
والشهادة يف سبيل اهلل هي السعادة بعينها
حيث قال (عليه السالم) :فإين ال ارى
املوت إال سعادة.
عاشوراء علمتنا منارصة احلق يف مجيع
األحوال والظروف ويف ذلك يقول :أال
ت��رون إىل احلق ال يعمل به والباطل ال
ُيتناهى عنه؟! لريغب املؤمن يف لقاء اهلل
حق ًا ..ح��ق�� ًا ،..احلسني (عليه السالم)
علمنا بان باب التوبة مفتوح حتى آخر
حلظه ،وقد جتىل ذلك يف تعامله مع احلر
بن يزيد الرياحي  .وع ّلمنا عليه السالم
الوفاء ،انه درس نتعلمه من وفائه لدينه
ورسالة جده صىل اهلل عليه وآله وسلم
وكام نتعلم هذا الدرس من كل أصحاب
احلسني(سالم اهلل عليه) واملثال البارز فيه

هو جون موىل أيب ذر الغفاري.
واق��ع��ة ال��ط��ف علمتنا درس اإلي��ث��ار
والتضحية والثبات عىل املبدأ ،وقد رضب
أبو الفضل العباس (عليه السالم) أروع
األمثال يف ذل��ك .وكذلك علمتنا امهية
األم��ر باملعروف باملعروف والنهي عن
املنكر ،وقد أعلن اإلمام (عليه السالم)،
عن ذلك يف خطابه املشهور (أال وإين مل
اخ��رج أرش ًا وال بطر ًا ،ولكن خرجت
لطلب األصالح يف أمة جدي حممد صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،آمر باملعروف وأهنى
عن املنكر.
واقعة الطف علمتنا ،أمهية إرشاك العنرص
النسوي يف النهضة ،وق��د متثل بأجىل
صوره يف الدور الذي قامت به عقيلة بني
هاشم وسائر اهلاشميات يف فضح خطط
يزيد ،وتفنيد مزاعمه ،وتوعية أبناء األمة
وإيقاظها من سباهتا العميق.
وع�ل�ى ه���ذا األس����اس ال ي��م��ك��ن رب��ط
عاشوراء احلسني (عليه السالم) بسياقاهتا
التارخيية ح�صرا ،مثلام ال يمكن فك
ارتباطها عن ذلك التاريخ ،فهي النهضة
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اإلصالحية احلية التي تفجرت لتصحح
مسار االن��ح��راف يف األم��ة اإلسالمية،
واستمر صداها يتخطى القرون عابرا
اآلفاق نحو املستقبل .كام ال يمكن ربطها
ب��اإلس�لام ح�صرا ،مثلام ال يمكن فك
ارتباطها عنه وهي جاءت حاملة ملبادئه،
باذلة التضحيات يف سبيله .فهي ثورة
إنسانية لكل أبناء البرشية ،منبثقة عن
اإلسالم الذي هو دين اإلنسانية املنزل من
رب العاملني مجيعا ،وإليهم مجيعا ،يف كل
زمان ومكان .إن تارخيية عاشوراء ا ِ
إلمام
احلسني (سالم اهلل عليه) ال تعني ارتباطها
باملايض ح�صرا ،وإن كانت قد حدثت
فيه فعال ضمن مفهومنا املعارص ،بل إن
تارخييتها تعني أزلية استمرارها .كام هي
أزلية وجود الظلم والفساد ،وأزلية حتقيق
اإلص�لاح ..وكذا ارتباطها باملكان ،مع
أن كربالء مهدها ،ومركز انبثاقها ،إال أن
مداها يعرب حدود الطف إىل سائر أرجاء
املعمورة ،وأينام يوجد من يعتز بإنسانيته
ويشعر هبا ،ويريد أن يكون سيدا صاحلا
ال عبدا.

االســـــــرة

ي حياة األبناء...
شاكل األسرية ف
الم
ة
ي
ل
ب
ق
ت
س
م
ل
ا
والخيارات
ة طفلك ليخرج
شخصي

القيم واملبادئ يف
عن غرس
فسه ومن حوله.
قادرا عىل افادة ن
ني الذين تربوا يف
يا
حلديثه ان املراهق
و
للمجتمع فردا س
عىل هدوء بيتك
بتت الدراسات ا
ابلية أكثر للتمتع
ؤولة عن احلفاظ
أث
ق
س
ب
م
ن
كام انك أيضا
وسعيدة ،يتسمو
املنزل أو تتمكن
أرس مستقرة
ت التي قد هتدم
ممن تعاين أرسهم
صدي للمشكال
م
ه
ري
غ
ن
م اىل االستمرار
م
ر
ق
لت
واج صحي ومست
وا
فالك وتؤدي هب
بز
ي.
رس
ط
أ
أ
ر
ة
را
سي
ق
ست
ف
ن
ا
من تدمري
ستقبل .من أهم
ل مستمرة وعدم
تتشارك يف املنزل
من مشاك
املضطرب يف امل
جمموعة من الناس
عىل نفس النمط
ناخ أرسى دافئ
عائله ليست فقط
م العائلة أكرب من
حظى أبنائك بم
ال
ت الوراثية .مفهو
يمكنك فعله لي
ما
فا
ص
ال
أو يف بعض
الت هي املصدر
ى طوال حياهتم:
أن تكون العائ
واستقرار نفس
��ان .حتدثي مع
ك بكثري .جيب
الح��س��اس ب��األم
ألبنائها .فالتمتع
ذل
والتشجيع بالنسبة
إعطاء الطفل ا
عيهم يعلموا أنك
•
األسايس للدعم
سيا وشخصيات
هم وخماوفهم ود
خيلق استقرارا نف
بنائك عن مشاكل
أ
الدفء األرسي
يظل مجيع أفراد
ب
ام.
ائ
د
ن
م
أ
ه
ك
يت
موجودة حلام
ن ليس معنى ذل
ع اجليد لكل ما
ك
متزنة .ول
ت .فاالختالف
ألبنائك واالستام
دائ��م ط��وال الوق
• إظهار حبك
بنائك واحلديث
ق
العائلة عىل وف��ا
الفات بني أفراد
ليك احتضان أ
ريا ما حتدث اخل
صهم .جيب ع
ك ،كذلك جيب
سمة البرش ،وكث
خي
ن أو بني األبناء
أمهيتهم يف حيات
هو
وي
ى
ألب
د
��دة س��واء بني ا
معهم عم م��
م اليومية وحماولة
ح
األرسة ال��وا
ستامع اىل مشكالهت
عليك التفرغ لال
بعضهم البعض.
الشخصيات يف
ت إىل اختالف
حلها معهم.
فل داخل املنزل
جع هذه اخلالفا
ظم يلتزم هبا الط
ن ناجتة لضغوط
تر
و
ون
ك
ت النظر .وقد ت
• وضع قواعد
ضباط والتغلب
ها
التفكري ووج
علم أبناؤك االن
ألرسة من مرض،
خارجة .بذلك يت
ا
د
را
ف��
أ
د
ح
أ
صبية يتعرض هلا
و
ريها من الكثري من
ع
غ
و
أ
ل
م.
م
عىل أهواه
دية ،مشاكل يف الع
األبناء يف أهلهم
ىل
ك .دائام ما يرى
ضائقة ما
ومية وتؤدي بنا ا
كوين قدوة ألبنائ
دفها يف حياتنا الي
��م .ل��ذل��ك جيب
•
صا
املشاكل التي ن
يف ك��ل ت�صرف��اهت
ب عىل مجيع أفراد
��ال حي��ت��ذون ب��ه
سل
ال
ب
ر
ؤث
جا لألخالقيات
ي
د
والعصبية .مما ق
م��ث
ثاال جيدا ونموذ
كل تتخذ طبيعة
التوتر
كانت هذه املشا
ليك أن تكوين م
عائلة ،خاصة اذا
ع
كثر املشاكل تأثريا
ال
وأ
ة.
يل
و
ة.
ستمر لفرتات ط
ما يرونه حوهلم
الصحيح
عنيفة أو ت
ني ،حيث يشعر
ك ،يتأثرون بكل
حتدث بني الزوج
أبناؤك امانة لدي
ك هادئا ومستقرا
•
هي املشاكل التي
يعطيهم الشعور
حافظي عىل منزل
مما
ك
م
العالقة بني أبوهي
يف املنزل ،لذل
ع رشيك حياتك
األبناء بتوتر
وطرائق تعاملهم
جتعيل مشاكلك م
م
هت
ال
يا
ع.
ك
و
طا
وبالتاىل تتأثر سل
خلف األب��واب
قدر املست
بعدم األمان
ت .بل ويمتد هذا
ك ،اجعليها دوم��ا
سبب هذه املشكال
تظهر ام��ام أبنائ
مع من حوهلم ب
وينفصل بحياته
يل نفسية أبنائك.
طفل عندما يكرب
املغلقة حرصا ع
ري ويستمر مع ال
التأث
ن أرسته اخلاصة.
وي
ك
ت
يف
دأ
يب
و
عن عائلته
اآلباء واألمهات
لتي تقع عىل عاتق
ا
ذلك ،فاملسؤولية
ما فأنت مسؤولة
ل
سيطة .فكونك أ
ت بالسهلة أو الب
ليس
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ثامر عدنان شاكر

إح��دى طالبايت ،ق��ررت أن يكون وال��ده��ا هو موضوع
البحث الذي ستقدمه عن أبرز القادة الذين أثاروا اعجاهبا!
وفخرا ،وكأهنا تستبق
محاسا
استطردت وعيناها تربقان
ً
ً
عواصف اعرتايض القادمة:
ليس ألن كل ٍ
فتاة بأبيها ُمعجبة ..أيب صنع كل يشء من ال
يشء ..بدأ من الصفر فأصبح من أنجح رجال األعامل ،ربام
هناك الكثري مثله ،لكنه استطاع أن يبني أرسة سعيدة ،وأن
يحُ افظ عليها طيلة هذا الزمن .وأصبح لكلٍ م ّنا حياته ا ُملرشقة
التي لواله ما كانت.
أيب يملك ميزا ًنا يف يديه ،وعقلاً بداخله قلب .طموحه
نجاحه مل يسحقنا ..ثروته مل حترقنا ..زرع فينا
مل ُيدمرنا،
ُ
معنى الكفاح احلقيقي ،علمنا أن احلب أمجل معاين احلياة.
نقش عىل جباهنا مفردات من ذهب ،وأخربنا أهنا ُتسمى
س شموخ
«املبادئ» ،وأن املرء ال ُيساوي شيئًا دوهنا ..وأهنا رِ ّ
مرارا
اإلنسان ،وأهنا بركة املشوار بكل ما فيه!! أيب أخربنا ً
أن املال زائل وأن املناصب كاألرجوحة تأيت وتذهب ،وأن
ربيع نزرع
الدنيا
ربيع ال ينقيضٌ ..
مواسم ..وأن أمجل ما فيها ٌ
ٌ
عمرا بأكمله.
بذوره بأيدينا ،فنجني ثامره ً
أيب علمنا أن احلياة رحلة ،وأن متعة الرحلة أمجل ألف مرة
من الوصول ..فللمحطات ٌ
بريق ومن املحال أن ختطئها
أرواحنا.
أيب علمنا أن مشوار العمر قصري ،وأن النجاح قد يذوب
كقطعة ُسكر يف بح ٍر لجُ ي ُمتالطم ،وأن االنجاز قد يتالشى
ٍ
كشمعة تبتلعها العتمة فجأة إن مل نناضل ..وال أكثر مرارة
من هزيمة لئيمة جتربنا عىل االستسالم وسط الدرب.
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أيب علمنا أن نقود حياتنا ،أن ُنمسك بزمام األمور ،وال ُنسلم
ٍ
ألياد عابثة تقرر ع ّنا ما تشاء ..وأال نسمح ألحد أن
أقدارنا
ُيشخبط عىل صفحة أحالمنا ..أيب علمنا أننا قد نسقط يف
عثرات الطريق التي ال تنتهي ،لكن الفطن من يقف ألف
مرة حتى ختجل من صموده العثرات ..علمنا أن ال انتصار
حقيقي بال معارك ،لكن الفطن من يعرف أسلحته وساحة
معركته ..ويتخيرّ الوقت املناسب.
أيب علمنا أن الدنيا لوحة ،وبني أصابعنا فرشاتنا ..كل ما
هبي ًة
علينا هو أن ُنحسن اختيار اللون حتى تبقى يف أعيننا ّ
مجيلة ..وال يموت فينا األمل .أيب ع ّلمنا أن األرسة أحد
عم ال
أركان النجاح ..وأن االطمئنان ،واملحبة والرضا ،نِ ٌ
تقدر بأثامن..
أيب ع ّلمنا أال نخاف ..ع ّلمنا أن نثق يف أنفسنا..
مهسا ذات ليلةُ :أحبك يا أمجل مالئكة اجلنة ..من
أيب قال يل ً
عرفت أن النقاء واحلب غاية ووسيلة..
يومها
ُ
أيب ،باختصار ،علمنا قيمة ُ
احل ّب األسمى!! أال حيق يل أن
أفتخر هبذا الرجل بعد كل ذلك؟!
بىل ،بل واجب عليك أن تقيص قصته عىل املأل ..يف ٍ
زمن
ٍ
بنجاحات تأيت عىل حساب من حوهلم،
يتباهى فيه املتباهون
وقد دهسوا رقاهبم وأبادوا أعامرهم وأحرقوا أحالمهم..
أخربي العامل يا ُبنيتي ..أن النجاح احلقيقي أنقى وأطهر من
أن ُيلطخ بدماء أقرب الناس إلينا ..وأنه عىل النقيضُ ،يولد
شا ًخما ناصع ًا كفجر النهار إن أدركنا معناه.
حقيقي يف هذ احلياة؟!
ترى ..كم أب هو قائد
ٌّ
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نوادر العرب
ُ

فـــــــــــوائد
لغــــــــــــوية
ِعنان (بكرس العني)
وت��ع��ن��ي احل��ب��ل أو
ال���ل���ج���ام ِ
(ع���ن���ان
اخليل).
َعنان (بفتح العني) وتعني َما
السماَ ِء إِ َذا َن َظ ْر َت
َي ْبدُ و َل َك ِم َن َّ
(عنان السامء).
إِ َل ْي َها َ
َع ّنان (بفتح العني وتشديد النون) تعني السباق.
َع َّن ٌ
بطيء عنه.
ان عن اخلري:
ٌ
ِ
االعرتاض ُ
ُ
ضول.
بالف
الع َّنة:
ُ
ِ
ُ
غصان الشجر.
اخليمة ُت َّت َخ ُذ من َأ
والع َّنة أيض ًا:
ُ
أبيِ ُّ ِ
العنان :عزيز ال يقبل ّ
الذل.
أطلق له ِ
الع َ
نان :تركه يفعل ما يشاء.

المـــــتنبــي
من أغرب األبيات التي نظمها املتنبي:
آن ٌآن َ
َألمَ ٌ َألمََّ َألمَ ْ ُألمَِّ بِدَ ائِ ِه  ..إِ ْن َ
آن ُ
آن َأ َوانِ ِه
و تفسريه :
َ
(وجع)
(ألمَ ٌ ) ( َألمََّ ) ( َألمَ ْ ) ( ُألمِ ْ ) ( بِدَ ائِه ) بمعنى :
ُ
(أحاط يب) (مل) (أعلم) (بمرضه)
آن ) ِ
إن ) ( َآ َّن ) ( ٌآن ) ( َ
آن ) ( ُ
( ْ
(ش َفائِه) بمعنى
( :اذا) (توجع) (صاحب األمل) (حان) (وقت)
(شفائه).

المقهى ـ كربالء 1909

القراءة

«إن اكتساب ع��ادة ال��ق��راءة وإحاطة
أنفسنا بالكتب اجليدة ،هو بمثابة بناء
ملجأ نفيس حيمينا من أغلب مآيس
احلياة!».
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صدر أبي الفضل
ٌ
وسام على ِ

السالم)
ور َد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) :كان ّ
العباس بن عيل (عليهام ّ
عمنا ّ
السالم) وأبىل بال ًء حسن ًا،
نافذ البصرية ،صلب اإليامن ،جاهد مع أيب عبد اهلل (عليه ّ
ومىض شهيد ًا.
السالم) هذا الوسام الكريم من اإلمام الصادق
العباس (عليه ّ
ويكفي أبا الفضل ّ
السالم)،
السالم) ،الذي هو وسام من اهلل تعاىل ،ألنّه يتك ّلم عن آبائه (عليهم ّ
(عليه ّ
عن رسول اهلل ىّ
(صل اهلل عليه وآله) ،عن جربائيل ،عن اهلل تعاىل ،وقد أبان فيه عن
السالم الكبرية ،وكشف عربه عن مغزى
مدى
العباس عليه ّ
شخصية أيب الفضل ّ
ّ
طياته عن معنوياته الواسعة والصلبة.
العباس عليه ّ
السالم الرحبة ،وأفصح يف ّ
نفسية ّ

ُ
قطعة النقود العجيبة

ُيذكر أنه يف دولة اليابان كان هناك إمرباطور حيكمها فرتة من
الزمان ،وقد اعتاد هذا اإلمرباطور قبل أي حرب خيضوها مهام
كان حجمها ،بإلقاء قطعة من النقود يف اهلواء ويرتكها لتسقط
فإذا جاءت صورة يقول جلنوده سننترص وإذا جاءت كتابة يقول
هلم سنُهزم.
والغريب يف األمر أنه يف كل مره كانت تظهر له الصورة ،وكان
اجلنود يف سبيل ذلك يقاتلون بحامس حتى أخر دقيقة وبالفعل
ينترصون عىل عدوهم.
مرت السنوات وظل هذا اإلمرباطور حي ّقق انتصارات كبرية
ّ
لدرجة انه استطاع خالل فرتة توليه اليابان أن يوحد الدولة
حتت حكمه ويصبح هو إمرباطوراها األول ،وكانت له من
اهليبة والنفوذ ما كان جيعل اجلميع خيشى االق�تراب منه او
االعتداء عىل دولته.
وعندما تقدم به العمر وأصابته األمراض دخل عليه ابنه الذي

سريث اإلمرباطورية من بعده وقال له :يا أيب أريد منك ان
متنحني القطعة النقدية التي كنت تبدأ هبا انتصاراتك ألواصل
حتقيق ما بدأته.
فأخرج االمرباطور القطعة من جيبه وأعطاها اىل ابنه ،فأخذها
ابنه ونظر اليها ففوجئ ّ
وجهي العملة هبام صور ،فقال
بأن
َ
لوالده :لقد خدعت الناس طوال تلك السنوات ،ماذا أقول هلم
بعد موتك؟
فرد اإلم�براط��ور قائ ً
ال :مل أخ��دع أح��د ًا يا بني ،فمنطق هذه
احلياة هو أن ختوض املعركة وامامك خياران فقط ،األول هو
االنتصار ،والثاين هو … ،صمت اإلمرباطور لفرتة ثم تابع:
االنتصار أيض ًا هو خيارك الثاين ،فمن ال حيب النجاح ال يقبل
سوى باهلزيمة والفشل.
احلكمة من القصة :ال تدع جما ً
ال للفشل ،أؤمن بأن كل الطرق
تؤدي اىل النجاح واالنتصار.

 -1احل��ف��اظ ع�لى صحة القلب وال�شراي�ين :ع��ن طريق تقليل
الكولسرتول اليسء « »LDLورفع مستوى الكولسرتول اجليد
« »HDLمما يساعد يف تعزيز صحة القلب والرشايني ومحايتها من
اجللطات.
 -2تقوية املناعة ومكافحة اجلذور احلرة :باحتوائه عىل مضادات
االكسدة من فيتامني أ وفيتامني هـ ،تظهر فوائد زيت الزيتون يف
مكافحة االلتهابات وتعزيز املناعة عن طريق مكافحته للجذور
احلرة.
 -3حتسني مستوى ال��ذاك��رة :حيث حيتوي الزيتون عىل مادة
البوليفينول ،ومواد حتارب اجلذور احلرة وتقلل االكسدة يف خاليا

الدماغ ومن امهها فيتامني هـ ،كام ووجدت بعض االبحاث دور
لزيت الزيتون يف مكافحة الزهايمر.
حصة زيت الزيتون
 -4االمداد بالطاقة والسيطرة عىل الشهية :بام أن ّ
وهي امللعقة الصغرية حتوي ما يقارب  5غم من الدهون املفيدة و45
سعر حراري فهي تقلل اجلوع عند تناوهلا وتساعد عىل الشعور
بالشبع وتقليل كمية الطعام املتناول الحقا وخاصة السكريات.
جيد ًا للحديد ،فكوب
 -5معاجلة فقر الدم :يعترب الزيتون مصدر ًا ّ
من الزيتون حيتوي عىل ما يقارب  4.4ملغم من احلديد ،ومعدن
احلديد يساعد يف تركيب الكارنيتني ،وهو من األمحاض األمينية
الذي حيول الدهون إىل طاقة.

تعرف على فوائد الزيتون
ّ
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إعــــــــالن

تعلن ادارة روضة الس���يدة رقية (ع) لأليتام التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة الكائنة في حي
الحسين قرب مستشفى الشيخ احمد الوائلي رحمه اهلل  ،عن بدء قبول االطفال االيتام  ،علما بأن
جميع الخدمات المقدمة ( النقل ،الطعام ،القرطاسية  ،الخدمات الطبية وغيرها ) مجانية.
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