ازاحة الستار عن مشروعي
تسقيف المخيم الحسيني المش ّرف وشبابيك الخيام االربع

العطاء الحسيني

رئيس التحرير :
سامي جواد كاظم

مدير التحرير :
طالب عباس الظاهر
هيئة التحرير

حسني النعمة -عيل الشاهر

22
افتتاح مجمع عطاء الوارث التجاري بنظام التقسيط المريح
للمجاهدين في الحشد والجيش وموظفي الدولة في كربالء

حيدر عاشور العبيدي
حممد محيد الصواف
املراسلون

حسني نرص -قاسم عبد اهلادي

ضياء االسدي -حسنني الزكروطي

تقارير

التصميم

عيل صالح املرشفاوي
حسنني الشاجلي

التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف

حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
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عباس الصباغ
التصوير

وحدة التصوير

لتمكين العوائل المتعففة وتحويلها من مستهلكة الى منتجة..
مؤسسة «القليل خير من الحرمان» تدمج ( )500عائلة في برامج تنموية
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االعتدال في حب الصديق والثقة به
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اسرة ومجتمع

االسرة الناجحة مرآة المجتمع

سورة القصص
آن َل َر ُّاد َك إِ ىَل َم َع ٍ
ض َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
إِ َّن ا َّل ِ��ذي َف َر َ
اد ُقل َّر يِّب َأ ْع َل ُم َمن َجاء
َ
بِالهْ ُ دَ ى َو َم ْن ُه َو فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
نت َت ْر ُجو أن
ني {القصصَ }85/و َما ُك َ
ين
ريا ِّل ْل َك ِاف ِر َ
ُي ْل َق��ى إِ َل ْي َك ا ْل ِكت ُ
َاب إِلاَّ َرحمْ َ ًة ِّمن َّر ِّب َك َف�َل�اَ َت ُكو َن َّن َظ ِه ً
ُ
{القص��صَ }86/ولاَ َي ُصدُّ َّن َك َع ْن آ َي ِ
��ات هَّ
اللِ َب ْعدَ إِ ْذ أن ِز َل ْت إِ َل ْي َك
َوا ْد ُع إِ ىَل َر ِّبَ��ك َولاَ َت ُكو َن َّن ِم َ��ن المْ ُشرْ ِ ِكنيَ {القصصَ }87/ولاَ َتدْ ُع
��ع هَّ
آخ َر لاَ إِ َل َ��ه إِلاَّ ُه َو ُك ُّل يَ ْ
اللِ إِلهَ ًا َ
ش ٍء َه ٌالِ��ك إِلاَّ َو ْج َه ُه َل ُه الحْ ُ ْك ُم
َم َ
َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون {القصص}88/

سورة العنكبوت ()29

بِ ْس ِم هّ
يم
الر ِح ِ
الرحمْ َ ِن َّ
اللِ َّ
َ
َ
اس أن ُيترْ َ ُك��وا أن َي ُقو ُلوا آ َم َّنا َو ُه ْم
امل {العنكبوتَ }1/أ َح ِس َ
��ب ال َّن ُ
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن هَّ ُ
لاَ ُي ْف َتن َ
الل
ُون {العنكب��وتَ }2/و َل َقدْ َف َت َّنا ا َّل ِذ َ
َ
ين َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن ا ْل َك ِ
ين
اذبِنيَ {العنكبوت }3/أ ْم َح ِسَ��ب ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
َ
الس�� ِّيئ ِ
َات أن َي ْس��بِ ُقو َنا َس��اء َما يحَ ُْك ُم َ
َي ْع َم ُل َ
��ون {العنكبوت}4/
ون َّ
آَ
َ
اللِ ل ٍ
الس ِ
��ل هَّ
ان َي ْر ُج��و لِ َقاء هَّ
اللِ َف��إِ َّن أ َج َ
َم��ن َك َ
يم
��م ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
ت َو ُه َو َّ
��ه إِ َّن هَّ َ
اهدُ لِ َن ْف ِس ِ
اهدَ َفإِ َّن اَم جُ َي ِ
الل َل َغنِ ٌّي َع ِن
{العنكب��وتَ }5/و َمن َج َ
ا ْل َعالمَ ِنيَ {العنكبوت}6/

احبب حبيبك هونا ما ،عسى
قال أمري املؤمنني عليه السالم:
ْ
ان يكون بغيضك يوما ما ،وابغض بغيضك هونا ما ،عسى
ان يكون حبيبك يوما ما  ،وقال الصادق عليه السالم لبعض
أصحابه:
ال تطلع صديقك من رسك ا ّ
ال عىل ما لو اطلع عليه عدوك مل
يرضك فان الصديق قد يكون عدوك يوما ما
من احلكمة أن يكون العاقل معتدال يف حمبة األصدقاء والثقة
هبم والركون إليهم دون ارساف أو مغاالة ،فال يصح االفراط
يف االطمئنان إليهم واطالعهم عىل ما خيشى إفشاءه من
أرساره وخفاياه.
فقد يرتدّ الصديق ويغدو عدوا ل��دودا ،فيكون آنذاك أشد
خطرا وأعظم رضرا من اخلصوم واألعداء.
وان بعض شبابنا يفرط يف ثقته وحمبته الصدقائه لدرجة انه
يقلدهم يف عاداهتم ويقتدي بسلوكهم وحتى يتاثر هبم اكثر من
اهله  ،وهذا هو الذي ّ
حيذر منه اهل البيت عليهم السالم الن
الشباب هم طاقة املجتمع التي هبا ينهض فاالعتدال والتع ّقل
مقومات الصداقة الناجحة والرتبية السليمة .
مها من اهم ّ
رئيس التحرير :

تفسيرالسورة
(  ) 85ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد اي معاد عن الباقر عليه الس�لام انه ذكر عنده جابر فقال رحم اهلل جابرا لقد بلغ من علمه انه كان يعرف
تأويل هذه اآلية يعني الرجعة قل ريب اعلم من جاء باهلدى ومن هو يف ضالل مبني يعني به نفسه واملرشكني (  ) 86وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب اال
رمحة من ربك ولكن ألقاه رمحة منه فال تكونن ظهريا للكافرين القمي قال املخاطبة للنبي صىل اهلل عليه وآله واملعنى للناس (  ) 87وال يصدنك عن آيات اهلل
بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل عبادته وتوحيده وال تكونن من املرشكني (  ) 88وال تدع مع اهلل إهلا آخر القمي املخاطبة للنبي صىل اهلل عليه وآله واملعنى للناس
وهو قول الصادق عليه الس�لام ان اهلل بعث نبيه بإياك أعني واس��معي يا جارة ال إله إال هو كل يشء هالك اال وجهه يف الكايف عن الصادق عليه الس�لام إنام
عنى بذلك وجه اهلل الذي يؤتى منه وذكر مثل ما يف التوحيد هيلك من ليس منه اال ترى أنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ففصل بني خلقه ووجهه
أقول  :وورد يف حديث آخر عنهم عليهم السالم ان الضمري يف وجهه راجع إىل اليشء وعىل هذا فمعناه ان وجه اليشء ال هيلك وهو ما يقابل منه إىل اهلل وهو
روحه وحقيقته وملكوته وحمل معرفة اهلل منه التي تبقى بعد فناء جس��مه وش��خصه واملعنيان متقاربان وربام يفرس الوجه بالذات وليس بذلك البعيد له احلكم
القضاء النافذ يف اخللق واليه ترجعون للجزاء باحلق قد سبق ثواب قراءة هذه السورة يف آخر سورة الشعراءسورة العنكبوت مكية كلها (  ) 2أحسب الناس
ان يرتكوا ان يقولوا آمنا وهم ال خيتربون يف هنج البالغة قال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله  :يا عيل سيفتنون بأمواهلم ويمنون بدينهم عىل رهبم ويتمنون رمحته

االخبار

أخبار

ومتابعات

• (جان ايف لورديان) وزير الخارجية الفرنسية :
ان فرنسا تقدّ ر روح االعتدال التي تتسم بها المرجعية الدينية
وتثمن فتوى
التي ساهمت في تعزيز الوئام بين العراقيين
ّ
الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع االعلى (دام ظله )
في التصدي لكيان (داعش) االرهابي...

• ( )1000كاتب مسرحي للطفل مشروع اطلقته العتبة الحسينية المقدسة في جميع المحافظات

العسكريين
احباط محاولة لـ(داعش) تستهدف زوار اإلمامين
ِ
احبطت ق��وات احلشد الشعبي حماولة لكيان (داع��ش) اإلره��ايب
الستهداف زوار مرقدي اإلمامني العسكريني (عليهام السالم) اضافة
اىل مرقد السيد حممد (عليه السالم) .وأفاد بيان إلعالم احلشد الشعبي
إن إحباط العمليات االرهابية تم بعد ورود معلومات استخباراتية
بوجود مضافات لعنارص (داعش) حتتوي عىل أسلحة ومواد متفجرة
يف احد قواطع املسؤولية يف منطقة الرفاعيات غرب قضاء بلد التابع
ملحافظة صالح الدين.وأضاف البيان كام تم العثور عىل خمبأ لألسلحة
ومواد متفجرة وأن��واع من الصواريخ والعبوات الناسفة واطراف
صناعية معدة للتفجري وتم ابطال مفعوهلا موقعيا.
فيام عقدت قيادتا عمليات االنبار واجلزيرة للحشد الشعبي مع الفرقة
الثامنة يف اجليش اجتامع ًا موسع ًا لبحث الوضع االمني يف قاطع غرب
االنبار واحلدود العراقية السورية .وقال قائد عمليات االنبار للحشد
الشعبي قاسم مصلح ان االجتامع شهد طرح معلومات مهمة تساعد
يف استتباب االمن يف املنطقة وباألخص تقدم القوات اجتاه احلدود
ومسكهم لعدد من النقاط باجلانب السوري.

ايران تؤكد :ان حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ  8مليارات دوالر سنويًا
أكد وزير اخلارجية اإليراين (حممد جواد ظريف) أن حجم التبادل التجاري بني العراق وإيران بلغ العام املايض إىل (  ) 8مليارات
دوالر سنوي ًا ما يعكس عمق التعاون بني البلدين يف هذا املجال .وقال ظريف خالل مشاركته بمؤمتر اقتصادي أقامته القنصلية
اإليرانية يف مدينة كربالء املقدسة :إن العالقات اإلجيابية بني شعبي وحكومتي البلدين تفتح الباب أمام تعاون اقتصادي واسع يف
الفرتة القليلة املقبلة.
ويذكر ان ظريف قدّ م باسم احلكومة االيرانية وشعبها شكره اىل احلكومة العراقية وشعبها االصيل وقوات احلشد الشعبي والقوات
االمنية عىل حسن استقباهلم لإليرانيني وللوفود الرسمية وغري الرسمية يف زيارة أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم).
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• (عادل عبد المهدي) رئيس مجلس الوزراء:
ان جميع اصحاب العقود في المؤسسات الحكومية سيكون لهم تقاعد دون
استقطاعات سابقة اضافة الى ان االجازات وقطع االراضي والخدمة والتدرج ستمنح
للمتعاقدين اسوة بالمالك الدائم في دوائر الدولة

• (  )152الفا و( )275عدد الحاالت والعمليات التي اجرتها مستشفى سفير اإلمام الحسين
(عليه السالم) بشكل مجاني خالل عام .2018

العتبة الحسينية تعقد مؤتمرا عشائريا في بغداد
عقد وفد شعبة التبليغ والتعليم الديني التابع للعتبة احلسينية املقدسة
مؤمترا عشائريا يف العاصمة بغداد وبالتنسيق مع رابطة العشائر العراقية
للتفاوض وحل النزاعات ملناقشة الديات والنزاعات العشائرية.
وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي :ان املؤمتر يأيت لرشح
الديات العشائرية وحل النزاعات بني العشائر فضال عن توضيح
دور املرجعية وتوجيهاهتا وتصحيح املسارات هبذا الشأن .وأضاف،
حرض املؤمتر مجع من وجهاء ورؤساء قبائل من خمتلف اطياف الشعب
العراقي ورجال دين وشخصيات حكومية بارزة  ,مشريا اىل ان املؤمتر
القى استجابة ملحوظة لتوجيهات املرجعية وتوصياهتا .منوها اىل
ان املؤمتر ليس االخري بل ستكون هنالك مؤمترات وندوات حوارية
وجلسات اخرى لتوضيح هذه املسألة وتصحيح املسارات والسنن
العشائرية وفق املحددات القانونية والرشعية.

مجلس القضاء األعلى ُيلزم المحاكم بعدم استدعاء الصحافيين إ ّ
ال عبر نقابتهم
ألزم جملس القضاء األعىل العراقي املحاكم بإخبار نقابة الصحافيني العراقيني بأي شكوى أو استدعاء ضد أي صحايف ،بعد تصاعد
وترية اعتقال الصحافيني أو استدعائهم للتحقيق معهم خاصة من يعملون يف ملفات كشف الفساد يف مؤسسات الدولة .وجاء يف
بيان جملس القضاء األعىل العراقي ،أن املحاكم ألزمت بإخبار نقابة الصحافيني العراقيني بأي شكوى أو استدعاء ضد الصحايف وما
هو مرتبط بمامرسة عمله املهني ،وذلك تطبيق ًا ألحكام املادة ( )10من قانون حقوق الصحافيني رقم ( )21لسنة .2011
وشدّ د عىل أنه ال يمكن استدعاء الصحايف أو منعه من ممارسة عمله إال بعلم النقابة وحضور ممثل عنها إىل دار القضاء .وع ّلق نقيب
الصحافيني العراقيني ،مؤيد الالمي ،عىل القرار ،مؤكدا الدور املهني والوطني الذي تنهض به األرسة الصحافية ،وما قدمته من
تضحيات جسام أثناء تأدية واجبها ودورها الفاعل يف إرساء أسس الديمقراطية يف العراق اجلديد.
واجلدير بالذكر ان الصحافيني العراقيني قدموا املئات من الشهداء واجلرحى بمساندهتم بالتغطية املبارشة للمعارك ضد اإلرهاب.
وكان جملس النواب العراقي أقر يف التاسع من  /آب عام  2011قانون محاية الصحافيني.
Ahrarweekly

5

صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /11جمادى االولى1440/هـ الموافق 2019/1/18م :

b

َ
ُ
نحزن على
كيف
فاطمة الزهراء ؟
اهيا االخ��وة واالخ��وات ونحن نعيش الذكرى االليمة الستشهاد
الصدّ يقة الطاهرة (عليها السالم)؛ كيف نحزن عىل فاطمة الزهراء
(عليها السالم) احلزن الذي يتناسب مع ُظالمتها؟ البد ان نتساءل
ّ
ونفكر مل��اذا ظالمة ال��زه��راء؟! وكيف نحزن عىل الزهراء بدموعنا
وقلوبنا واحزاننا ومناسباتنا حزن ًا يتناسب مع صدق الوالء واملحبة
والتشيع لفاطمة الزهراء (عليها السالم)..
ّ
نعم اخواين من موجبات الوالء لفاطمة الزهراء (عليها السالم) ان
ُنحيي ذكراها بالدموع الصادقة والقلوب احلزينة و ُنحيي هذه املناسبة
باملجالس الكثرية ونحييها بكل ما يدل عىل احياء ُظالمة الزهراء (عليها
السالم) ،ولكن علينا ان ُنحيي رسالة الزهراء فكر ًا وعل ًام وعبادة وزهد ًا
وتقوى واخالق ًا وتربية وعم ً
ال ..متى ما مجعنا بني االمرين حينئذ نكون
صادقني موالني حقيقيني لفاطمة الزهراء (عليها السالم).
أما ان نحيي ونكتفي بجانب واحد من اإلحياء ..إما ان ُنحيي هبذه
االحزان والدموع وإقامة املجالس و َن ُرتك اإلحياء الثاين فنحن لسنا يف
صدق وحقيقة من الوالء او نكتفي باجلانب الثاين وال نحزن بدموعنا
وجمالسنا وقلوبنا واحزاننا ونعيش ظالمة الزهراء فأيض ًا ال نكون من
املوالني الصادقني واحلقيقيني ،البد ان نجمع بني االمرين مع ًا..
ما هو رس االهتامم بالزهراء (عليها السالم)؟! وما هو مورد احلاجة
اىل القدوة ومعرفة خصوصياهتا ومكوناهتا التي اوصلتها اىل موقع
القدوة..
ً
ان االفكار واملناهج الترشيعية تبقى افكارا يف عامل الذهن والعقل
والوعي وقد يشك االنسان يف واقعيتها وقدرهتا عىل التطبيق ضمن
قدرات االنسان العادي او اهنا قادرة عىل صنع االنسان الكامل يف احلياة
املليئة بالتحدي واالزمات واملصاعب او ان هلا القدرة عىل حل مشاكله
وهكذا ..وكثريا من الناس اهتدوا حينام رأوا انسانا امامهم جيسد الفكر
والعبادة واالخالق ..مل هيتدوا من خالل ِ
جتسد القدوة
الفكر ،لذلك ّ
لدى االنسان يعطي املحركية والدافعية للعمل اكثر من نفس ِ
الفكر
لذلك احتجنا هنا اىل القدوة..
احب
الحظوا الزهراء (عليها السالم) كام ورد يف بعض االحاديث
ّ
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الناس اىل النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ملاذا هذا ُ
احلب الذي وصل
احب الناس اىل النبي (صىل اهلل عليه
اىل ان الزهراء (عليها السالم) هي ُّ
جسدت كامل رسالة النبي
وآله وسلم) ال ألهنا ابنته فقط وانام الزهراء ّ
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) عل ًام وعم ً
ال واخالق ًا ومقومات هذه الرسالة
جسدهتا لذلك هي سيدة النساء عىل االطالق ..طبع ًا هناك سيدات
النساء اربع هي الزهراء (عليها السالم) سيدة النساء عىل االطالق..
الحظوا تعبري النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بحق الزهراء (عليها
السالم) ( :فاطمة بضعة مني وهي مهجة قلبي وثمرة فؤادي وروحي
جنبي) ،وكانت حينام تقدم عليه يقوم من جملسه و ُيقعدها
التي بني
ّ
يف جملسه ،ويف بعض الكلامت والتعبري الحظوا تعبريا ليس بسيطا
حينام رأى يف بعض املرات اقدمت عىل عمل معينّ وكان عمال يدل
عىل عظمة طهارة الزهراء (عليها السالم) ومقامها ومنزلتها عند اهلل
فقال النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)  :فداها ابوها فداها ابوها فداها
ابوها ..يكررها النبي ثالث مرات.
اذن ما اعظم هذه الشخصية عند النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
والذي جاء من عظمة وطهارة وقدسية هذه النفس عند اهلل تعاىل،
لذلك اصبحت هلا هذه املنزلة.
وبعض ما جيب ان نتعلمه من الزهراء (عليها السالم) هو ان ّ
يسخر
االنسان وجوده وطاقاته وثقافته ومعرفته وامكاناته خلدمة الرسالة
وخدمة املؤمنني وخدمة املجتمع..
الحظوا من االمور املهمة التي جيب ان نتعلمها ان ال يكون اهتاممنا
بأنفسنا فقط ،فاملرأة املؤمنة الفاطمية احلقيقية الصادقة يف حبها ووالئها
للزهراء (عليها السالم) ان ال تعيش مهوم نفسها لوحدها ربام مهوم
ارسهتا هذا مطلوب من امل��رأة والرجل ، ،ولكن هذا جزء من اهلم
وجزء من حركة االنسان ،البد ان يتحرك ويعيش مهوم رسالته يعيش
مهوم املجتمع ويعيش مهوم اال ّمة واملؤمنني واملحتاجني ويتحرك عىل
ضوء شعوره هبذه اهلموم ،فالزهراء (عليها السالم) عاشت كل حياهتا
عل ًام ومعرفة وثقافة وزهد ًا وورع ًا وجهاد ًا عاشت من اجل رساالهتا
حتى ُظالمتها من اجل من حتفظ دققوا جيد ًا يف ظالمة الزهراء (عليها
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السالم) وحزهنا وآالمها ُكلها كانت ليس من اجلها وليس من اجل
شخصها بل من اجل الرسالة ومن اجل ان حتفظ هذه الرسالة.
نحن ايض ًا كذلك وأرضب مثاال ..حينام يقتيض حفظ اإلس�لام ان
جياهد الرجل بالسالح يقتيض ان يتحرك ويتفاعل مع هذا اهلم حلفظ
الدين ويقتيض من املرأة املؤمنة الفاطمية ان تقف مع هذا الرجل املقاتل
تشجعه وتسانده وختفف من آالمه وجراحه وتدفعه نحو املعركة كام
كانت الزهراء (عليها السالم) مع امري املؤمنني (عليه السالم) وحينام
تنتهي املعركة بالسالح تأيت معركة الثقافة ومعركة االخالق ومعركة
املبادئ والقيم حينام يكون املجتمع ُمهددا بالعادات والثقافات الدخيلة
واالفكار اهلدامة وتكون املعركة معركة الثقافة والعلم واملعرفة يتصدى
الرجل واملرأة لكي حيمي نفسه وجمتمعه من هذه االمور الدخيلة.
من ُهنا املرأة املؤمنة مطلوب منها ان تعتني بنفسها وبيتها وأرسهتا وان
تتصدى لتع ّلم وتث ّقف نفسها وغريها ،وتطلع عىل الثقافة واملعرفة
الدينية ،واملرأة عليها ان تثق بنفسها وليس من الصحيح ان تستصغر
قدراهتا وانام عليها ان تتعلم وتتثقف ثم تتحرك نحو املجتمع فهكذا
كان مسري فاطمة (عليها السالم).
واذا ارادت املرأة ان تكون فاطمية عليها ان تبدأ برتبية نفسها عىل
االخالق واملبادئ الفاطمية ألن أي امرأة بل أي رجل ال يستطيع ان
ُيصلح اآلخرين ويربيهم عىل االخالق احلميدة والفاضلة ما مل تبدأ
املرأة برتبية نفسها وما مل يبدأ الرجل برتبية واصالح نفسه حينئذ ينجح
يف تربية االخرين عىل االخالق احلميدة.
ُ
والحظوا كام ان املطلوب اهتامم امل��رأة كأم بإشباع احلاجات املادية
والدنيوية واشباع احلاجات املادية والدنيوية والدراسية للطفل عليها
ان هتتم بإشباع احلاجات الرتبوية واالخالقية والتعليمية للطفل ..هناك
اهتامم احيان ًا ينصب عىل توفري احلاجات املادية لألطفال ولكن علينا ان
هنتم بجانب الرتبية واالخالق.
ايتها االم اهيا االب كيف نريب هؤالء االوالد؟
هناك اشكال خمتلفة يف ذلك ،االم الفاطمية تراقب اوالده��ا وبناهتا
وتراقب سلوكهم وترصفاهتم كيف يتعاملون مع االخرين؟ فإذا
تنبههم وتقول هلم هذا ليس صحيح ًا ..وحينام جتلسون
وجدت خطأ ّ
مع االطفال ال تسألوهم فقط عن أوضاعهم الدراسية وحاجاهتم املادية
سيتطبع ويكرب ويشب اىل شبابه واىل رجولته واىل
فقط ،فهذا الطفل
ّ
معه
آخر عمره عىل أن يقرص اهتاممه باجلانب املادي ،ولكن حينام جتلس ُ
وتقول له :كيف تعاملت مع املشكلة الفالنية ،ما هو رأيك يف املشكلة

الفالنية؟ ُاثري يف نفسه
التفكري ..وإذا أجاب
إجابة خطأ قل له سواء اأكان بنت او ولد قل ُله هذا ليس التعامل
والرأي الصحيح بل الصحيح هو كذا ..اجعل يف نفسه الثقة بأنه قادر
عىل ان يواجه مشاكل احلياة.
ثم نأيت اىل جانب العالقة مع ال��زوج ..فليس من الصحيح للمرأة
الفاطمية ان حترص تعاملها مع ال��زوج الفاطمي يف التعامل املادي
والعاطفي ان تُشعر الزوج ان واجبه يف احلياة او يو ّفر احتياجاهتا املادية
وانه عليه ان يشبع حاجاهتا العاطفية بل البد ان يكون دورها ان تُشعر
رشيكته يف بناء احلياة وان احلياة قائمة عىل التعاون وعىل
الرجل اهنا
ُ
االخذ والعطاء وحتى االوالد يرتبون عىل ذلك.
التفتوا اىل بساطة مهر الزهراء (عليها السالم) وهذا من باب االقتداء هبا
(عليها السالم) وهناك ايض ًا جانب تربوي مهم ارادت الزهراء (عليها
السالم) والنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وأمري املؤمنني (عليه السالم)
ان ير ّبوا املرأة عىل ان سعادهتا ودورها يف احلياة وراحتها يف احلياة ليس
مقصور ًا عىل اشباع اجلانب املادي فقط ،الزوج والزوجة عليهام ان
يتشاركا يف بناء االنسان الصالح واالنسان الكامل ويتشاركا يف بناء
احلياة الصحيحة ويف تربية االرسة ،فهذا جانب مهم ومتى ما اهتمت
املرأة ومل يقترص اهتاممها عىل اجلانب املادي والدنيوي بل اعطت شيئ ًا
من جهدها وطاقتها للجانب الرتبوي واملعريف؛ حينئذ يشعر الرجل اهنا
رشيكة حقيقية وصاحلة لبناء احلياة واالجيال ،وكذلك الرجل بالنسبة
اىل املرأة ..لذلك البد ان تلتفت املرأة الفاطمية اىل هذا االمر.
ايض ًا من االمور املهمة ان يكون هناك توازن يف واجبات احلياة ومعنى
التوازن هو ان تعطي املرأة لكل وظيفة ومهمة وواجب يف حياهتا حقه
من االهتامم والعمل به ..فوظيفتها داخل االرسة تعطيها حقها وتربية
اوالدها تعطيها حقها وتعليمها لآلخرين تعطيه حقه ودورها الرسايل
تعطيه حقه وهكذا ..لذلك علينا ان نراجع انفسنا مجيع ًا هل نحن
حافظنا عىل هذا التوازن ومل حيصل اخللل ..حينئذ نكون قد اقتدينا
بالزهراء (عليها السالم).
Ahrarweekly
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ُ
الشيخ الكربالئي يتناول أنواعا من التسقيط االجتماعي
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /11جمادى االولى1440/هـ الموافق 2019/1/18م ،تحدث سماحته قائ ً
ال:
اهيا اإلخ��وة واألخ��وات نتعرض يف هذه
ُ
ّ
تعرضنا اليه سابق ًا
اخلطبة اىل اجلزء الثاين ممّا
(ظواهر جمتمعية هتدد املنظومة االخالقية
والتعايش االجتامعي) وذكرنا من مجلة
ه��ذه الظواهر هو التسقيط االجتامعي
وبينا
للشخصية االعتبارية لآلخرينّ ،
ان الشخصية االعتبارية هي تلك املنزلة
واملكانة للفرد يف املجتمع التي حيتاج
اليها بحسب حاجته الفطرية ،ورضورة
احلياة ان يكون لكل انسان مكانة ومنزلة
اجتامعية واحرتام وتقدير لدى االخرين..
وم��ن االم��ور التي هت��دد كرامة االنسان
واعتباره ومنزلته االجتامعية هو ما ُيتبع من
أساليب التسقيط االجتامعي للشخصية
االعتبارية ل��دى اآلخ��ري��ن ،ونلتفت اىل
انواع التسقيط التي ُتنتهج ونراها بكثرة
يف وقتنا احلارضة وال يسع الوقت ان اذكر
منه
مجيع االنواع وانام سأذكر البعض املهم ُ
نحن مبتلون ِبه :
والذي ُ
 -1التسقيط الديني:

يف الواقع هناك ثالثة اشكال من التسقيط
الديني:

8

Ahrarweekly

أوال ً :التشويه الفكري.
ثاني ًا  :التسقيط للكيان والفرقة التي تعتقد
هبذا الفكر الديني.
ثالثا ً :تسقيط الرموز الدينية.
اوال ً  :التشويه الفكري:
احيان ًا فكر ديني معينّ له رم��وز وهذه
ال��رم��وز واض��ح��ة يف استقامتها الدينية
وسريهتا وسلوكها وكامالهتا ال يمكن ان
يتم التعرض يف التسقيط اىل هذه الرموز،
ماذا ُيلجأ؟! ُيلجأ اىل التشويه الفكري هلذه
املنظومة الفكرية الدينية ،كيف؟!
ه��ذا الفكر الديني ل��ه حقائق معرفية
وعقائدية ُيلجأ احيان ًا اىل اسلوب دقيق
يف التزوير هلذه احلقائق والكذب عليها،
ال�شيء اآلخ��ر هو التفسري هل��ذه احلقائق
الدينية بتفسريات وتأويالت تناسب اهواء
واهداف اجلهة التي تريد تسقيط هذا الفكر
الديني ،احلقائق واضحة ولكنها تفرسها
وتأوهلا بتفسريات تؤدي اىل اسقاط مقام
ّ
ومنزلة هذا الفكر لدى اآلخرين.
احيان ًا ُيلجأ اىل سلب مقامات وفضائل
وصفات حسنة هلذا الكيان الذي يعتقد

الفكر ونسبة امور سيئة اىل هذا ِ
هبذا ِ
الفكر
من اجل تسقيط منزلة هذا ِ
الفكر لدى
ِ
وعزله عنه.
املجتمع
ثاني ًا :احيان ًا ُينسب اىل الكيان والفرقة
التي تعتقد هبذا ِ
الفكر ُينسب اليها افعال
شنيعة وترصفات سيئة من اجل تسقيطها
وتسقيط فكرها بالنتيجة.
ِ
ثالث ًا :تسقيط الرموز والقادة هلذا الفكر:
فحينام ال يتمكنون من ِ
الفكر وال من
الكيان يلجؤون اىل هذه الرموز الدينية
فينسبون اليها ت�صرف��ات وسلوكيات
تشوه صورهتا امام
واف��ع��اال وع�لاق��ات ّ
الناس واحيان ًا تسلبها مقامات معنوية،
الحظوا اخواين احيان ًا قوة الرمز الديني
فيام يتصف ِبه من كامالت معنوية تالحظ
تقوى وورع��ا وزه��دا واخ�لاق��ا عظيمة
فتعطي قوة للرمز فينجذب الناس ِ
اليه
ِ
منهجه ..كيف
وحيبونه ويعملون وفق
ُ
ُيس ّقط؟ ُينسب ِ
اليه افعاال وترصفات
وسلوكيات وصفات تتناىف مع الكامالت
الرس احيان ًا يف القوة للرمز
املعنوية ألن ّ
شيئني الفكر الذي يتبناه واليشء الثاين هو
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قوة الكامالت املعنوية والصفات احلميدة
التي يكون عليها.
احيان ًا تالحظون مرجعا عظمته وقوته
وحب الناس له زهد ُه تقواه ورفعة صفاته
غري قضية ِ
الفكرُ ..يلجأ اىل هذا االسلوب
ب��أن ُينسب اىل الرمز الديني مهام كان
عنوانه صفات نفسانية منافية وترصفات
منافية للكامالت ألن هذا قوة الرمز يف هذه
االمور ،هذه أساليب ثالثة نلتفت اليها..
اخواين ومن مجلة هذا التسقيط الديني ما
يتعرض اليه العلامء الصاحلون وافاضل
اهل العلم واملؤمنون من محلة كذب وافرتاء
وتشويه لصورة ه��ؤالء الذين يعدون
هم القادة والرموز املحرتمة والتي عىل
ضوئها يكون هناك االلتصاق واالقتداء
هبذا الفكر ،واحيان ًا ُيلجأ اىل فربكة قصص
ومهية وافعال كاذبة هلذه الرموز من اجل
تسقيطها اجتامعي ًا ..ال يستطيع ان يس ّقط
الفكر فيسقط الرموز ويسقط افاضل اهل
العلم ويس ّقط املؤمنني يف سبيل عزهلم
اجتامعي ًا حتى تفرغ الساحة للمضللني
واملنحرفني اجتامعي ًا تفرغ هلم.
ونلتفت اىل مزيد من اخلطورة هلذا التسقيط
حينام تتوفر للمجتمع ه��ذه الوسائل
وسائل التواصل ووسائل االعالم التي
وصلت اىل كل انسان ولديه القدرة عىل
الفربكة والكذب واقناع ّ
السذج من الناس
والبسطاء هبذه االف�تراءات واالكاذيب
والتشويه والتشهري هذا نوع وهو أخطر
ألن االنسان يف سعادته ويف كامله ويف

انتظام احلياة هو ان تبقى ه��ذه الرموز
بقوهتا لدى املجتمع ،حينام يكون هناك
تسقيط ديني سينتج عنه تسقيط فكري
للمجتمع فهنا اخلطورة عزل الناس عن
هؤالء القادة فالنتيجة النهائية عزل الناس
عن هذا الفكر ..لذلك البد لإلنسان من
ان يلتفت حينام ُيكتب وحينام ُينرش يشء
عليه ان يتثبت وان يدقق لكي تبقى تلك
العلقة وتلك القداسة وتلك اجلاللة
واملهابة..
عامل الدين الصالح وافاضل اهل العلم
جاللتهم ومنزلتهم ومكانتهم هذا أمر
مهم يف تقوية ِ
الصلة بني عموم الناس وبني
ِفكرهم ،تسقيطهم ديني ًا يعني فقدهم هلذه
اجلاللة واملهابة واملنزلة واملقام االجتامعي
وبالتايل العزل الديني ونتائجه واضحة
وهو أخطر انواع التسقيط.
-2التسقيط االجتماعي:

نلتفت اليه اخ��واين ،ال نعلم الواحد ِم ّنا
يوم القيامة ماذا س ُيكشف يف صفحة ِ
كتابه
من ان��واع هذا التسقيط ونلتفت ما هي
االنواع يف هذا التسقيط والذي نراه كثري ًا
يف صفحات التواصل االجتامعي ويف
احاديثنا احيان ًا من مجلتها ان االنسان يتتبع
ز ّ
الت وعثرات وسقطات هذا االنسان
سقطات وزالت اجتامعية واخالقية
شهر ِبه
يقوم بنرشها عىل نطاق واسع و ُي ّ
فيؤدي اىل تسقيط مكانته االجتامعية لدى
االخرين ،وسأبينّ يف هناية اخلطبة ما هي
النتائج الكارثية هلذا التسقيط والذي قبله

ومجيع انواع التسقيط..
والحظوا اخواين يف هذا احلديث التفتوا
اليه عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
( :ال تطلبوا عثرات املؤمنني ،ف� َ
�إن من
تتبع عثرة اخيه تتبع اهلل عثرته ،ومن تتبع
فضحه ول��و يف ج��وف بيته)،
عثرته
اهلل
ُ
ُ
تعرفون اخ��واين معنى هذه العبارة ،انا
واتصيد ز ّ
الت هذا االنسان املؤمن
ابحث
ّ
ِ
واالنسان لديه ز ّ
الت وعثرات وذنوب
اب���دأ بنرشها والتشهري ِ
ب��ه والتسقيط
االجتامعي ..هل تعلمون النتيجة وفق
احلديث؟ اهلل تعاىل وليس البرش او بقية
املجتمع سيتتبع عثراتك وزالتك بل اهلل
تعاىل هو يتتبع زالت��ك وعثراتك ليس
الزالت والعثرات الظاهرة فقط بل هناك
زالت وعثرات وسقطات داخل البيت..
فاحلديث للنبي (ص�لى اهلل عليه وآل��ه
وسلم) يقول :اهلل تعاىل سيتتبع عثراتك
يف جوف بيتك وسيفضحك بأن ُتنرش هذه
العيوب والزالت والسقطات االخالقية
وغريها التي هي داخل البيت ُ
وكنت انت
آمنا من ان ُتنرش اىل الناس لذلك انتبه من
هذه النتيجة..
ال�شيء اآلخ��ر احيان ًا من مجلة التسقيط
االجتامعي جتد انسانا واضحة ومعروفة
ّ
اسقط ُه
اخالقه وسريته ال استطيع ان
فليس عنده يشء ..اكذب عليه وافرتي
عليه وانسب ُله فعال ً واملشكلة اآلن هذه
الوسائل االعالمية والقدرات االعالمية
وقدرات وسائل التواصل االجتامعي فيها
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من وحي الجمعة

قدرة عجيبة عىل اقناع االخرين ولو كان
هذا ينسب شيئ ًا كذب ًا وافرتا ًء ..جتد انسانا
مؤمنا صاحب اخالق سريته حسنة اكذب
عليه واتفنن يف وسيلة الكذب بحيث تنطيل
وجعله
رمحه اهلل
ُ
عىل اغلب الناس إال من ُ
يتثبت ويد ّقق فيام ُينسب اىل االخرين..
هناك اسلوب آخ��ر جتد شخصا ليست
الت كبرية وانام لديه ز ّ
لديه ز ّ
الت بسيطة
واصورها
واضخمها
ماذا أفعل؟ اكبرّ ها
ّ
ّ
من شنائع االفعال وقبائح الصفات وال
اضخمها بحيث
اعطيها صورهتا احلقيقية
ّ
تعد شنيعة وغري مقبولة مذمومة اجتامعي ًا
وديني ًا اس ّقط هذا االنسان..
منه
التسقيط اآلخ��ر وه��و ال��ذي يشتكي ُ
الكثري من ابناء املجتمع من هذه القضية
وهي كشف االرسار هناك ارسار اجتامعية
وارسار مالية وه��ن��اك الكثري م��ن ان��واع
االرسار ،التفتوا اخ���واين حافظوا عىل
ارسارك���م حافظوا ع�لى خصوصياتكم
فالبعض يبحث ويأيت اىل هذه اخلصوصية
ويشهر ِبه ،كثري من
وال�سر ينرش ُه بكثرة
ّ
ّ
اخلصوصيات الداخلية لإلنسان خصوصاً
ما يتعلق بالنساء ،التفتوا اخواين ما اخطر
املتبعة كثري ًا ما هتدد
هذه الوسائل اآلن ّ
السلم االجتامعي كثري ًا ما هتدد استقرار
العوائل وسمعة العوائل وسمعة النساء
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وال��رج��ال وق��د ت��ؤدي اىل القتل لذلك
البد ان نلتفت ان االنسان البد ان يكون
حريصا عىل ان يصون وحيفظ هذه االرسار
يف ص��ن��دوق مغلق ويف نفس ال��وق��ت ال
يسمح لآلخرين ان يتصيدوا زالته وعثراته
وال يعطي ذريعة لآلخرين ان يتصيدوا
ه��ذه ال��زالت والعثرات وينرشوها بني
االخرين..
أيض ًا اخ��واين فلنلتفت اىل بعض النتائج
حيث ان��ن��ا غافلون واملشكلة يف غفلة
اغلبنا عن النتائج والتداعيات اخلطرية يف
الدنيا واالخ��رة لبعض افعالنا وترصفاتنا
هينة وسهلة عند اهلل تعاىل وعند
نتصورها ّ
االئمة عليهم السالم وعند الناس لكنها
عظيمة عند اهلل تعاىل..
التفتوا اىل هذا احلديث عن االمام الرضا
(عليه السالم) يويص به السيد عبد العظيم
احلسني ،يقول االمام (عليه السالم) ( :يا
عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السالم وقل
هلم أن ال جيعلوا للشيطان عىل أنفسهم
سبي ً
ال ,ومرهم بالصدق يف احلديث وأداء
األمانة ,ومرهم بالسكوت وترك اجلدال
فيام ال يعنيهم وإقبال بعضهم عىل بعض
واملزاورة فإن ذلك قربة إ َّيل).
ثم التفتوا اخ��واين اىل قول االم��ام الرضا
(عليه السالم) ( :وال يشغلوا أنفسهم

بتمزيق بعضهم بعض ً ,ا فإين آليت عىل نفيس
أنه من فعل ذلك وأسخط ولي ًا من أوليائي
دعوت اهلل ليعذبه يف الدنيا أشد العذاب
وكان يف اآلخرة من اخلارسين).
الحظوا االمام (عليه السالم) يقول( :فإين
آليت عىل نفيس أنه من فعل ذلك وأسخط
ولي ًا من أوليائي دع��وت اهلل ليعذبه يف
الدنيا أشد العذاب وكان يف اآلخ��رة من
اخلارسين).
وهذا يعني اخواين ان الواحد ِمنا عندما
يستعمل ه��ذه ال��وس��ائ��ل لتسقيط هذا
االن��س��ان عند ال��ف شخص او مليون
شخص او اكثر ..يف بعض امل��رات هذا
املؤمن يدعو ع َّ
يل ،الحظوا االم��ام (عليه
السالم) يقول آليت عىل نفيس انا ادعو
عليه ملاذا اخواين؟! االمام (عليه السالم)
يقول :ه��ؤالء شيعتي ه��ؤالء مؤمنون يب
انت
هؤالء اوليائي هؤالء يعتقدون يبَ ..
ّ
تسقطهم! النتيجة هذا الشخص قد
االن
يدعو عليك وانا االمام املعصوم سأدعو
عليك ان يعذبك اهلل يف الدنيا اشد العذاب
ويف االخرة من اخلارسين.
نسأل اهلل تعاىل ان جينبنا ه��ذه ال��ز ّ
الت
والعثرات وان جيعلنا من السائرين عىل هنج
اهل البيت واحلمد هلل رب العاملني وصىل
اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

ما الفائدة من اآلية المنسوخة ؟ (ج)1
هنالك مقدمة مهمة ختص النسخ البد لنا من االحاطة هبا الهنا

 -1نسخ التالوة دون احلكم  :وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا

النسخ يف اللغة :هو االستكتاب ,كاالستنساخ واالنتساخ وبمعنى

والقول بنسخ التالوة هو نفس القول بالتحريف ومستند هذا

ومنه نسخت الشمس الظل وقد كثر استعامله يف هذا املعنى يف

 -2نسخ التالوة واحلكم :ومثلوا لنسخ التالوة واحلكم مع ًا

متهد الطريق لفهم اجلواب ما معنى النسخ؟

النقل والتحويل ومنه تناسخ املواريث والدهور ,وبمعنى اإلزالة,

ألسنة الصحابة والتابعني فكانوا يطلقون عىل املخصص واملقيد
لفظ الناسخ ،و النسخ يف االصطالح :هو رفع أمر ثابت يف

الرشيعة املقدسة بارتفاع أمده وزمانه ,وسواء أكان من املناصب

اإلهلية أم من غريها من األمور التي ترجع إىل اهلل تعاىل بام أنه
شارع وهذا األخري كام يف نسخ القرآن من حيث التالوة فقط.

النقطة الثانية :هل وقع النسخ يف الرشيعة االسالمية

 :إن هذه اآلية كانت من القرآن ثم نسخت تالوهتا وبقي حكمها

القول أخبار آحاد وأخبار اآلحاد ال أثر هلا .

بام روي عن عائشة اهنا قالت :كان فيام أنزل من القرآن  :عرش

حيرمن ثم نسخن بـ  :مخس معلومات
رضعات معلومات ّ
فتويف رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وهن فيام يقرأ من القرآن
(.صحيح مسلم  :كتاب الرضاع ح  . ) 2634والكالم يف هذا

القسم كالكالم عىل القسم األول بعينه.

ال خالف بني املسلمني يف وقوع النسخ ,فان كثري ًا من أحكام

 -3نسخ احلكم دون التالوة  :وهذا القسم هو املشهور بني العلامء
واملفرسين وقد أ ّلف فيه مجاعة من العلامء كتبا مستقلة وذكروا

مجلة من أحكام هذه الرشيعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه

وجود املنسوخ يف القرآن وقد اتفق اجلميع عىل إمكان ذلك وعىل

الرشائع السابقة قد نسخت بأحكام الرشيعة االسالمية وإن

الرشيعة نفسها فقد رصح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه يف
الصالة إىل القبلة األوىل وهذا مما ال ريب فيه.

النقطة الثالثة :أقسام النسخ يف القرآن :

فيها الناسخ واملنسوخ وخالفهم يف ذلك بعض املحققني فأنكروا

وجود آيات يف القرآن ناسخة ألحكام ثابتة يف الرشائع السابقة

وألحكام ثابتة يف صدر االسالم.
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استفتاءات شرعية

السؤال  :هل اشباع احلروف باحلركات سواء يف القراءة او يف بقية
االقوال اثناء الصالة مبطلة للصالة كأن يكون االشباع اىل حدّ
تنقلب فيه احلركة حرف ًا ؟
اجلواب  :االشباع يف احلركات اىل حيث تنتهي اىل احلروف وارد
ـ يف اجلملة ـ يف اللغة العربية ،ولكن االحوط لزوم ًا االقتصار فيه
عىل املوارد الشائعة يف لسان اهل املحاورة .
السؤال  :متى يكون املدّ واجبا يف قراءة السورة ؟
اجلواب  :جيب املدّ عند علامء التجويد يف موردين :
 ١ـ ان يقع بعد الواو املضموم ما قبلها  ،أو الياء املكسور ما قبلها
 ،أو األلف املفتوح  ،ما قبلها سكون الزم يف كلمة واحدة مثل
(احتآجوين) وفواتح السور كـ (ص) .
ّ
 ٢ـ ان تقع بعد أحد تلك احلروف مهزة يف كلمة واحدة  ،مثل جآء
وسوء  ،وال تتوقف صحة القراءة عىل املدّ يف يشء من
َ
وجيء َ ،
ً
املوردين  ،وان كان ـ األحوط استحبابا ـ رعايته وال سيام يف األول
 ،نعم إذا توقف عليه اداء الكلمة كام يف ( الضا ّلني ) حيث يتوقف
التحفظ عىل التشديد واأللف عىل مقدار من املد وجب هبذا املقدار
ال ازيد.
السؤال  :هل جيب قراءة القرآن بالتجويد وأحكامه؟ وهل يؤثم
الشخص بعدم االلتزام بالتجويد أثناء قراءة القرآن ؟
اجلواب  :ال جيب وال يؤثم .

التجويد
السؤال  :هل جيوز االلتذاذ باالستامع إىل مقرئ للقرآن وهو
يرجع بصوته أثناء القراءة ؟
ّ
غنائي ًا فال بأس
القراءة
يف
املستخدم
اللحن
يكن
مل
إذا
:
اجلواب
ّ
باالستامع إليه .
السؤال  :ما حكم ادغام (الضاد) مع (الطاء) يف قوله تعاىل
(ا ّمن جييب املضطر اذا دعاه ويكشف السوء) وامثاهلا ،واذا
كان احلكم باملنع فهل يرسي هذا احلكم خارج الصالة ؟
اجلواب  :جيوز .
السؤال  :هل جيب مد الياء يف (وال الضالني) ؟
اجلواب  :الجيب وانام موضع املدّ فيها يف (االلف) بحيث ال
تقرأ ضلني.
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السؤال  :ماالفرق بني التلحني بالقرىن والرتتيل والتالوة ؟ وهل
جيوز قراءة القرآن قراءة عادية يف شهر رمضان أم جيب ان تكون
قراءة معينة ؟
اجلواب  :ال خصوصية للتلحني والرتتيل والتالوة وقراءة القرآن
مستحبة كيفام كانت نعم ورد استحباب حتسني الصوت وان يكون
بصوت حزين .

السؤال  :هل يجب قراءة القرآن بالتجويد واحكامه ؟

السؤال  :ماحكم تربية وذبح واكل لحم طيور النعام ؟
الجواب  :يجوز .

مصطلحات فقهية

السؤال :ما معنى العبارة التالية التي قد ترد يف مسائل فقهية يف

 5السؤال :ما هو تعريف اجلاهل القارص ؟اجل��واب :من كان
حجة رشعية ،ثم تبينّ له
معذور ًا يف جهله ،كام إذا استند اىل ّ

؟اجلواب :الن الطمأنينة تعترب حتى يف حال السجود والتشهد

اجلبيل للبرش ؟اجلواب :اللذة
 6السؤال :ما هو تعريف التلذذ ّ

اشتغال بالذكر والقراءة.

 7السؤال :ما هو تعريف التذكية ؟اجلواب :طريقة رشعية هلا
رشوطهاُّ ،
حيل معها أكل حلم ّ
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان

باب الصالة( :إن الطمأنينة غريالقيام لوضوح أن بينهام نسبة

العموم من وجه)

كام ان القيام قد جيتمع مع عدم الطمأنينة كام لو حترك من دون
 2السؤال :ما هو تعريفكم لوحدة األف��ق؟اجل��واب :اذا رئي
اهلالل يف بلد فهو يكفي الي بلد يتحد معه يف االفق ومعنى ذلك
ان يكون رؤية اهلالل يف البلد

االول مالزما لكون اهلالل عىل افق البلد الثاين قابال للرؤية وهذا
يتم يف ما اذا كان البلد الثاين يقع غريب االول وكانا متقاربني يف

خطوط العرض.

خطؤه .

الطبيعية بمقتىض الغريزة .

مما يقبل التذكية ،ويطهر معها حلم وجلد كل حيوان غري مأكول
اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ،وهي عىل أنواع ،منها :اإلخراج
من املاء حي ًا ،أو اصطياده حي ًا ،وإن مات يف الشبكة ،أو احلظرية
كام يف السمك ،ومنها :بواسطة الذبح وقطع األوداج األربعة،

كام يف الغنم والبقر والدجاج وغريها .

 3السؤال :ما هو معنى املصطلحات التالية :املجتهد ـ املكلف ـ

 8ال��س��ؤال :ماهو تعريفكم للتدليس ؟اجل���واب :هو إظهار
الشخص أو اليشء بصفة غري موجودة فيهّ ،
لريغب فيه املشرتي

املكلف  :االنسان الذي بلغ سن التكليف الرشعي وكان عاقال.

 9السؤال :ما هو تعريف االت اللهو ؟اجل��واب :املنتوجات
الصناعية التي ال يناسب وضعها إ ّ
ال لالستعامل يف اللهو املحرم .

احلكم الرشعي ـ املقلد؟اجلواب :املجتهد  :الفقيه الذي يتمكن

من استنباط االحكام الرشعية من ادلتها.

احلكم الرشعي  :ما كلف به االنسان من وجوب يشء او حرمته.
املقلد  :الذي ال يتمكن بنفسه من استنباط االحكام فيأخذ بفتوى

الفقيه.

أو من يريد الزواج .

 10السؤال :ما املقصود باالطمئنان ؟اجل��واب :الظن القوي
بحيث يكون اإلحتامل املخالف فيه ضعيف ًا اىل درجة ال يعتني به

 4السؤال :ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟اجلواب :اجلهل

العقالء يف شؤون حياهتم .

سأل احلكم من انسان يثق بمعرفته باالحكام ولكنه اجابه خطأ

من املجتهدين الذين نعلم ّ
بأن أحدهم أعلم ،وليس األعلم
خارج ًا عنهم .

القصوري ينطبق يف ما اذا كان االنسان معذورا يف جهله مثال اذا
فان هذا السائل يبقى جاهال باحلكم الصحيح ولكنه معذور يف
جهله اما اذا مل يسأل احدا فان جهله باحلكم ال يكون عذرا له.

 11السؤال :ما معنى أطراف شبهة األعلمية ؟اجلواب :اجلامعة
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ازاحة الستار عن مشروعي
تسقيف المخيم الحسيني المش ّرف وشبابيك الخيام االربع
تزامن���ًا مع والدة الس���يدة زينب الكبرى (عليها الس�ل�ام) افتتح المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية
المقدسة س���ماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واالمين العام الس���يد جعفر الموسوي وشخصيات
ديني���ة واكاديمية وجمع غفير من اهالي محافظة كربالء المقدس���ة واهاليها ،مش���روعي تس���قيف
المشرف ونصب الش���بابيك الجديدة لخيام اإلمام الحس���ين واإلمام زين العابدين
المخيم الحس���يني
ّ
والسيدة زينب والقاسم ابن االمام الحسن (عليهم السالم).
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير  :رسول العوادي ـ صالح السباح  -خضير فضالة

وكان حفل االفتتاح هبيجا وبفعاليات عديدة
اس ُت َ
هل بقراءة آيات بينات من الذكر احلكيم
تالها عىل مسامع احلارضين املقرئ السيد
عبد الكريم باقر ،ثم كلمة لسامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي هبذه املناسبة ،قال فيها:
«يف هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى والدة
املعصومة الصغرى واذكر هنا االلقاب قصد ًا
للتنبيه اىل هذه املقامات واملنازل الرفيعة التي
جيب علينا ان نسعى لالقتداء هبا».
وأشار سامحة الشيخ الكربالئي« :اىل ان اهلدف
االسمى الذي نسعى اىل حتقيقه من هذه املشاريع
هو مقدمات للوصول اىل تلك املقامات ،فأقول
نحتفل هب��ذا اليوم بذكرى والدة املعصومة
الصغرى وقرة عني املرتىض (عليهام السالم)
الصديقة الزاهدة العاملة رشيكة احلسني (عليه
السالم) يف رزيته ومصائبه».
وقال «اننا اذ نحتفل هذا اليوم بذكرى والدهتا
(سالم اهلل عليها) نود التأكيد عىل امهية العناية
والرعاية للمشاريع الثقافية والفكرية والرتبوية
والتعليمية فأهنا اهلدف االعىل لكل هذا البناء
واالع�مار ،وهذه االم��وال التي تبذل إلنجاز
هذه املشاريع؛ انام هي مقدمات ،وليست هي
اهلدف بذاهتا ،وليست هي الغايات االسمى
التي نسعى اليها» ،موضحا ان «هذه املشاريع
ان تنجز هي للوصول اىل اهلدف االكرب الذي
نوجه اليه مجيع اجلهود والطاقات
جيب ان ّ
واالمكانات ،اال وهو بناء االنسان معرفي ًا
وعقائدي ًا وعبادي ًا وثقافي ًا وتربوي ًا ويف مجيع
جماالت احلياة ،لذلك ينبغي ان يكون التوجه
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نحو هذا البناء الذي نعده اهلدف االسمى».
وأك���د س�ماح��ت��ه «ب��ض�رورة اع��ت�ماد مبدأ
التعاون وتعاضد اجلهود والعمل بروح
ال��ف��ري��ق ال��واح��د واالخ��ل�اص هلل تعاىل
باخلدمة والعمل واستثامر الوقت واجلهود
وال��ط��اق��ات واس��ت��ث�مار ال��ف��رص املتاحة
للوصول اىل اخلدمة امل��رج� ّ�وة للزائرين
واملواطنني عىل حد سواء ونؤكد عىل هذه
املبادئ التي هي االس��اس ومن دوهن��ا ال
يمكن ان نبني شيئ ًا ..منوها عن امهية
اعتامد هذه املبادئ االساسية التي هي منهج
القرآن الكريم ومنهج املعصومني (عليهم
السالم)».
وب�ّي�نّ َ الشيخ الكربالئي امهية م�شروع
تسقيف املخيم احلسيني الرشيف ،إلقامة
النشاطات العبادية والثقافية يف الصحن،
لذلك اقتضت االم���ور ان يسقف هذا
الصحن الرشيف وتسقف بقية الصحون،
ك�ما ت��ط� َ
�رق سامحته اىل م�ش�روع صحن
العقيلة زينب (عليها ال��س�لام) وسعي
العتبة احلسينية املقدسة يف حتقيقه وكذلك
مشاريع املستشفيات واملدارس واجلامعات
واملعاهد القرآنية واملعاهد التعليمية إضافة
اىل النشاطات االعالمية ،انّ�ما كلها من

اجل تطوير االرتباط باملعصومني (عليهم
السالم).
وتقدّ م سامحة الشيخ الكربالئي بالشكر
والتقدير لكل الذين سامهوا يف انجاز
م�ش�روع التسقيف وك��ذل��ك االخ���وة يف
احلكومة املحلية بمدينة كربالء املقدسة
واالخ��وة ايض ًا يف العاصمة احلبيبة بغداد
من الوزارات التي قدّ مت الدعم واالسناد
وشكرنا وتقديرنا ل�لأخ��وة يف مؤسسة
الكوثر ع�لى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف انجاز
الشبابيك االرب��ع��ة خليم االم��ام احلسني
واالم���ام زي��ن العابدين والسيدة زينب
وسيدنا القاسم (عليهم السالم) ،كام تقدّ م
بالشكر والتقدير اىل قسم املخيم احلسيني
املرشّ ف وقسم املشاريع االسرتاتيجية التي
ارشف��ت عىل امل�شروع وكل اجلهات التي
سامهت من خالل مبدأ التعاون والعمل
بروح الفريق الواحد.
وحت���دث ال��س��ي��د ح��س��ن ب����والرك رئيس
مؤسسة الكوثر اخلريية املنفذة ملرشوع
الشبابيك االربعة عن توفري سبل الراحة
للزائرين يف كربالء قائال« :كلام تقدمت
وكثرت وسائل الراحة يف االماكن املقدسة
كلام سهلت حركة مرور الزائرين وازداد

شوقهم لزيارة االماكن املقدسة ،وبلطف
وعناية االئمة االطهار (عليهم السالم)
وبمساعدة ودعم املراجع العظام استطاع
االخوة بني الشعبني العراقي وااليراين ان
يقدموا امجل فنون العامرة االسالمية».
وذك��ر االس��ت��اذ امح��د عبد اخل�مايس خالل
كلمة رشك��ة النواميس ال�شرك��ة املنفذة
مل�شروع تسقيف صحن املخيم احلسيني
املرشّ ف« :تم استخدم الكونكريت واهليكل
املكسوة
احلديدي كام استخدمنا ()GRB
ّ
بالكايش الكربالئي ،واستمر العمل يف
املرشوع ملدة مخس سنوات وهلل احلمد انجز
يف ظل اوضاع البلد االقتصادية والعدوان
عىل العراق من قبل عصابات داعش».
ويذكر ان احلفل شهد عرض فيلم وثائقي
ب�ّي�نّ م��راح��ل اع�م�ال التسقيف للمخيم
احلسيني ّ
امل�شرف كام شهد ختامه توزيع
عدد من الدروع واهلدايا عىل املشاركني يف
انجاز املرشوعني ليبتهج احلارضون بعدها
بإزاحة الستار عن مرشوع تسقيف الصحن
واجراء جولة عىل الشبابيك اجلديدة للخيم
املباركة».

Ahrarweekly

15

العطاء الحسيني

اعمال تسقيف المخيم الحسيني المش ّرف

 -1السقف ع��ب��ارة ع��ن هيكل انشائي
حديدي بالكامل تم اسناده عىل جدران
املخيم وبمساحة سطحية 1180م. 2
 -2تم اكساء اهليكل احلديدي من اجلهة
اخلارجية (جهة السطح) بخرسانة مسلحة
سامكة  15-10سم مع االخذ بنظر االعتبار
م��ي��ول االرض��ي��ة النسيابية ج��ري��ان مياه
االمطار اىل اماكن الترصيف املخصصة مع
اكساء الطبقة السطحية باملياه العازلة واملانعة
لنفاذية مياه االمطار (مواد اكرلك حديثة)
وبضامن مانع نفاذية ال يقل عن  25سنة.
 -3املساحة الداخلية للسقف تم اكساؤها
بالكايش الكربالئي وعىل نوعني  :كايش
كربالئي معرق وك��ايش كربالئي عادي
وبمساحة عمل امجالية بحدود 2800م. 2
-4تفاصيل الكايش الكربالئي االهناءات
املعامرية:
أ -ك��ايش كربالئي م��وض��وع ع�لى شكل
ق��وال��ب حديدية مسلحة ومثبت بسائل
الفايرب كالس ( )GRPاملقاوم للرطوبة
وبضامن ال يقل عن  25سنة ومن ثم تثبيت
تلك االلواح باألسقف احلديدية عن طريق
اللحام ويف اماكن السقف داخ��ل املخيم
بالكامل .
ب -كايش كربالئي معرق مثبت عىل نفس
طريقة العمل السابقة وبأماكن توزعت بني
اخليم والكتائب القرآنية .
ج -كتائب اآليات القرآنية من نوع الكايش
الكربالئي املعرق وتم التعامل مع اخلطاط
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املعتمد من قبل الوقف الشيعي والعتبة
احلسينية عىل خط تلك اآليات وهو اخلطاط
ف��راس البغدادي وباستخدام خط الثلث
املشابه لنوع اخل��ط املستخدم يف املخيم
احلسيني وسائر العتبات واملزارات االخرى
اضافة اىل مراعاة عدم تكرار اآليات القرآنية
وان يكون فحوى تلك اآلي��ات يدل عىل
الرمحة واملغفرة والدعاء واملعوذات وتم
اضافة التسبيحات اىل جانب اآليات القرآنية
يف اخليمة الرئيسية فقط .
-5مساحة العمل االمجالية 2800م2
بأقسامها ال��ك��ايش ال��ك��رب�لائ��ي امل��ع��رق
والعادي العمودي واالفقي واملائل واخليم
بعدد ست .
أ-مساحة اخليمة الصغرية  40م 2بعدد
مخس
ب-مساحة اخليمة الكبرية 80م 2بعدد
واحد
 -6منظومة التربيد املستخدمة تم استخدام
نظام اجللرات والتي تتحمل تزويد معدل
برودة مرتفع وبكفاءة عالية حتى لو ارتفعت
درج��ة احل��رارة اخلارجية ملا يزيد عن 65
سيليزي ومن منشأ ايطايل بامتياز وموزعة
عىل كامل املخيم .
 -7منظومة الكهرباء تم اضافة حموالت
كهربائية بعدد ( )2اضافة اىل حمولة قديمة
موجودة سابق ًا ( )1000 KVAللمحولة
الواحدة لتتحمل تزويد الطاقة الكهربائية
ملنظومة التربيد واالستخدامات االخرى يف

املخيم .
 -8تم اضافة اسامء شهداء واقعة الطف عىل
كامل حميط ال��رواق منطقة الكلوي اسفل
املسقف .
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مشروع نصب الشبابيك الجديدة لمخيم اإلمام الحسين واالمام زين العابدين
والسيدة زينب والقاسم ابن اإلمام الحسن (عليهم السالم).
معلومات عن شباك خيمة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم)
القياسات القديمة  :العرض  2مرت  ،واالرتفاع 3
امتار.
القياسات اجلديدة  :العرض  3.55امتار  ،واالرتفاع
4.80امتار.
حيتوي عىل فضة بكمية  610كغم وذهب بكمية 800
غرام.
مع عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك
باملرمر بشكل كامل.
شباك خيمة القاسم (عليه السالم)
القياسات القديمة  :العرض 2.20مرت واالرتفاع
2.90مرت.
القياسات اجلديدة :العرض  3.72امتار  ،واالرتفاع
 4.76امتار.
حيتوي عىل فضة بكمية  1170كيلو غ��رام وذهب
بكمية  700غرام.
مع عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك
باملرمر بشكل كامل.
شباك خيمة السيدة زينب (عليها السالم)
القياسات القديمة  :العرض  2.60مرت ،واالرتفاع
 3امتار.
القياسات اجلديدة :العرض 3.60امتار ،واالرتفاع
 5.85امتار.
حيتوي عىل فضة بكمية  900كيلو غ��رام ،وذهب
بكمية  1200غرام.
مع عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك
باملرمر بشكل كامل.
شباك خيمة اإلمام السجاد (عليه السالم)
القياسات القديمة  :العرض  1.98مرت  ،واالرتفاع
 3امتار.
القياسات اجلديدة :العرض 3.90امتار واالرتفاع
 5.50امتار.
حيتوي عىل فضة بكمية  1270كيلو غرام  ،وذهب
بكمية  1300غرام.
مع عمل اخلاتم واملينة والقلم وتغليف اسفل الشباك
باملرمر بشكل كامل.
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مجمع سيد الشهداء الخدمي
يقع املجمع يف حملة ب��اب اخل��ان منطقة (الفسحة) يف كربالء
املقدسة ،من املشاريع التي ارشف عىل انجازها قسم املشاريع
اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة ،وهو يتألف من:
 -1طابق الرسداب
وله مدخالن كبريان احدمها للرجال واالخر للنساء ،مع مدخل
لسيارة محل مواد املضيف التي تتوجه اىل املصعد اخلاص باملضيف
من خالل مصعد اليات خ��اص ،ووح��دات صحية ومحامات
للمعوقني بلغت ( )206وح��دات ،باإلضافة اىل خمزنني ملواد
التنظيف بمساحة تسعة امتار مربعة لكل منهام ،وقاعة ملولدتني
كبريتني.
 -2الطابق االريض
حيتوي عىل حسينية مساحتها ( )60مرتا مربعا ،ومطبخ املضيف،
ومستوصف بمساحة 1000مرت مربع تم تأهيله ليكون مركزا
متخصصا بطب العيون يعرف حاليا بمركز السيدة زينب
التخصيص..
 -3الطابق االول
حيتوي عىل املضيف بطاقة استيعابية لـ ( )1500زائر ،وبه قاعة
للضيوف تستوعب ( )200ضيف وقاعتني تستوعب كل منهام
( )140ضيفا ،وقاعة لتحضري الطعام.
 -4الطابق الثاين
طابق املدرسة الدينية ،وبه ( )14قاعة دراسية تستوعب ()35
طالبا لكل منها أي ( )500طالب ،اضافة اىل ( )200مقعد اخر
لقاعات متخصصة وللمنتسبني ولألساتذة.
كام حيتوي عىل قاعة كبرية للمؤمترات والقاء املحارضات،
وقاعتني للمطالعة واملكتبة ،وخمزن للكتب ،وغرفة لصيانة وجتهيز
احلاسبات وغرفة للسمعيات واملرئيات ،وقاعة حاسبات كبرية،
ومطعم وفضاء لتحضري الطعام ،وسكرتارية وغرفة مدير وقاعة
اجتامعات واسرتاحة خاصة وغرفة اساتذة ،ومصىل للرجال
والنساء ،و( )18وحدة صحية ،وقاعة مشاهدة واستامع.
 -5الطابق الثالث
وحيتوي عىل ( )37شقة خمتلفة املساحات والتصميم ،قسم منها
يتكون من صالة وغرفة منعزلة ،ومجيع الشقق جمهزة بأنظمة
التحسس واالن��ذار للحريق مع مراقبة للممرات بالكامريات
واقفال ذكية لألبواب بواسطة الكارتات املمغنطة.
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00افتتاح مجمع عطاء الوارث التجاري بنظام التقسيط المريح
للمجاهدين في الحشد والجيش وموظفي الدولة في كربالء
االحرار :حسنين الزكروطي  /تصوير :صالح السباح  -محمد القرعاوي

بحضور االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي وشخصيات اقتصادية ودينية
افتتحت االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدسة وبالتعاون مع شركة (نور عشتار للتجارة العامة)
مجمع عطاء الوارث التجاري في مدينة كربالء المقدسة لألجهزة الكهربائية والمنزلية.
َ

بمساحة ( )3000مرت مربع الواقع عىل
طريق شارع امحد الوائيل انشئ هبدف سد
حاجة السوق الكربالئي ،وتسهيل عملية
التبضع لدى املوظفني واملنتسبني واملقاتلني
بنظامي النقدي املبارش والتقسيط املريح».
وقال زيد عبد الواحد البري املرشف عىل
املجمع« :افتتحت االمانة العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة جممع عطاء ال��وارث
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التجاري لألجهزة الكهربائية واملنزلية
من اجل توفري مجيع متطلبات املواطن
ال��ك��رب�لائ��ي» ،مبينا ان «ادارة املجمع
عمدت اىل توفري اجود االجهزة واالثاث
وبامركات عاملية وبأسعار مناسبة».
واضاف البري« :سيتم البيع بنظامني االول
ع�بر البيع النقدي امل��ب��ارش وال��ث��اين عرب
التقسيط ،وسيشمل التقسيط مجيع الدوائر

احلكومية يف مدينة كربالء املقدسة اضافة
اىل منتسبي العتبتني املقدستني ومقاتيل
احلشد الشعبي املقدس».
فيام حت��دث احل��اج ص��ادق املعامر مالك
رشكة (نور عشتار للتجارة العامة) قائال:
«بربكات االم��ام احلسني (عليه السالم)
تم افتتاح جممع عطاء ال��وارث وما يميز
ه��ذا املجمع ع��ن غ�يره م��ن املجمعات

العطاء الحسيني

السيد ميسر الحكيم

امل��وج��ودة يف مدينة كربالء املقدسة هو
جودة االجهزة الكهربائية واالثاث املص ّنع
من اج��ود امل��ارك��ات العاملية ،اضافة اىل
ان ادارة املجمع و ّف��رت خدمة التبضع
بالتقسيط ملوظفي الدوائر احلكومية يف
املدينة ومنتسبي العتبتني املقدستني اضافة
اىل ادخال مقاتيل احلشد الشعبي املقدس
ضمن املستفيدين م��ن عملية التبضع
بالتقسيط».
وم��ن جانبه ي��رى ميرس احلكيم املعني
بالشؤون االقتصادية وم��دي��ر معرض
كربالء الدويل يف العتبة احلسينية املقدسة:
ان «جممع عطاء الوارث يعد احد املواقع
التجارية التي ستغني الشارع الكربالئي
بتوفري البضاعة االجنبية املستوردة ،والتي
ستكون رافدا اساسيا للتنافس بني القطاع
العام واخلاص اوال ،وبني منتج حميل وطني

زيد عبد الواحد البير

ومنتج اجنبي ،بالتايل سيو ّلد روحا تنافسية
اقتصادية يف املحافظة والبالد».
واض��اف احلكيم« :نحن االن يف خضم
اع��ادة االنتاج املحيل الوطني يف العراق
وب��داي��ة االن��ت��اج الكبري ال��ذي ستشهده
معامل ومصانع العراق مستقبال».
مبينا« :ان ه��ذه الفعالية متثّل اح��دى
الفعاليات االس��ت��ث�ماري��ة ذات االجت��اه
املناهض لزيادة املدخول يف السوق املحيل
ويف نفس الوقت تعطي تنافسا حقيقيا
سيعلمه املستهلك العراقي عندما يأخذ
املنتج الوطني واالجنبي وجي��د الفارق
بينهام ،وب���دوره سيأخذ مسار تعديل
التصاميم وزيادة عدد املنتوج فضال عن
كونه سيعطي رافدا من روافد التنوع».
وبخصوص استرياد املنتجات االجنبية
وكيفية تشجيع الصناعة املحلية قال

احلكيم« :نعتقد ان ال��دوائ��ر احلكومية
واملواطنني ب��دأت بالتوجه نحو املنتوج
الوطني ولكن بنفس ال��وق��ت ن��رى ان
املنتوج املحيل مل يصل اىل مرحلة تغطية
السوق املحيل بالكامل».
من جهة اخرى عبرّ املواطن الكربالئي
حممد ص��ادق احلمداين عن سعاته هبذه
املبادرة اجلميلة كوهنا ستساعد املوظفني
وع��وائ��ل املقاتلني يف س��دِّ احتياجاهتم
املنزلية بكل ي�سر م��ن خ�لال االقساط
املرحية والفوائد الرمزية»
م��ش�يرا اىل امه��ي��ة دور العتبة احلسينية
املقدسة فيام تسعى اليه م��ن النهوض
بالواقع االقتصادي ملدينة كربالء املقدسة
كام فعلت وتفعل يف اجلوانب االجتامعية
والتعليمية».
Ahrarweekly
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تقارير

لتمكين العوائل المتعففة وتحويلها من مستهلكة الى منتجة..
مؤسسة «القليل خير من الحرمان» تدمج ( )500عائلة في برامج تنموية
تقرير :حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

ان ّ
تعلمني الصيد خيرا من ان تعطيني سمكة ..بهذه الكلمات تختزل «مؤسسة القليل خير من الحرمان
الخيرية» طبيعة نش���اطها االنس���اني ،الذي ترعى من خالله مئات العوائل المتعففة في العراق ،رامية من
خالل ذلك الى اعادة تأهيل تلك العوائل لتتحول من مستهلكة الى منتجة في المجتمع.

ي��ق��ول سيد ع�لي ال�ش�رويف ن��ائ��ب رئيس
املؤسسة اهن��ا أخ��ذت عىل عاتقها مهمة
حتقيق التكافل االجتامعي بني رشائح
املجتمع املختلفة ،ومساعدة العوائل
املتعففة وااليتام والفقراء من خالل توفري
بعض االحتياجات واملستلزمات احلياتية
للعوائل ال��ت��ي ت���رزح حت��ت خ��ط الفقر
خصوصا يف ه��ذه املرحلة التي شهدت
ازدياد اعداد االرامل وااليتام.
ويضيف« ،نجحت املؤسسة يف رعاية
اكثر من ( )500عائلة فقرية من خمتلف
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رشائح املجتمع وحتوهلا بعض العوائل من
مستهلكة اىل منتجة تعيل نفسها ،ضمن
برامج هتدف اىل متكني العوائل الفقرية
واملتعففة اقتصاديا».
مبينا« ،جرى اعداد برامج تضمن تقديم
مساعدات مالية وتنظيم املشاريع التنموية
واخلدمية ،وااله��ت�مام باجلانب الرتبوي
ومنح ق��روض للمحتاجني ،اىل جانب
الرتكيز عىل تفعيل دور املرأة يف املجتمع».
وبحسب ال�شرويف ف��ان املؤسسة تتبنى
برامج كفالة اليتيم وكسوه الفقراء واطعام

الفقراء واملساكني ومرشوع السلة الغذائية
حرصت املؤسسة عىل تامني كفاية العوائل
املستفيدة من امل��واد الغذائية شهريا من
خالل تقديم سالل غذائية شهرية مكونة
من عدة اصناف من املواد الغذائية.
ويشري نائب رئيس املؤسسة اىل ،ان «تنظيم
م�شروع (اعانة الصيف) ال��ذي يتضمن
العمل عىل توزيع االجهزة الكهربائية
الرضورية (الثالجات املربدات  ،املراوح،
برادات املياه وغريها)» .متابعا« ،كام تتبنى
املؤسسة تنظيم (مرشوع السقيا اخلريية)،

تقارير

الدكتورة مريم االبراهيمي

وه��و يتضمن نصب حمطات حتلية املياه
يف املناطق الفقرية والنائية ،اىل جانب
وضع الربادات مع اخلزانات يف املدارس
واملساجد مع تامني عجالت لنقل املياه».
وعكفت املؤسسة يف الوقت ذات��ه عىل
تنظيم مرشوع الصدقة اليومية ،وهو من
االساليب الناجحة لتحقيق مبدأ التكافل
االجتامعي ،واملسامهة يف رفع املعاناة عن
الفقراء واملحتاجني وس��د احتياجاهتم
الرضورية ولو بشكل جزئي.
اىل ذل��ك ب��ادرت العديد من اجلامعات
احلكومية وااله��ل��ي��ة وخ��ص��وص��ا كلية
التمريض وكلية طب االسنان اىل التعاون
بام خيص الرعاية الصحية وحتى الرعاية
النفسية وتشكيل فريق يلتقي يف بأفراد
العوائل املتعففة لتقديم اخلدمات هلم .
 22الف مشترك
ب��دوره بني رحيم عيل ال��رك��ايب مسؤول
متابعة اجلبايات والصناديق ان اكثر من
( )22الف مشرتك من مرشوع الصناديق

سيد علي الشروفي

وملختلف املناطق يتوزعون يف خمتلف
املناطق ،وجيري متابعة شؤوهنا من قبل
فرق صباحية.
ويفيد ال��رك��ايب ،ب��ان ه��ن��اك الكثري من
احلاالت يتم معاجلتها من خالل اصحاب
املحالت واالسواق يرشدوننا اىل العوائل مشاريع الدعم الذاتي
الفقرية واملحتاجة وخصوصا املناطق اىل ذل��ك اف��اد امح��د سليم عبيد مسؤول
الريفية».
العالقات العامة يف املؤسسة ،بان املؤسسة
مشروع الجلسات الحوارية
تؤ ّمن معظم نشاطاهتا اخلريية عىل مرشوع
من جهتها بينت الدكتورة مريم االبراهيمي الصدقة اليومية ومرشوع زاد االخرة.
مديرة مرشوع اجللسات احلوارية لاليتام ويضيف« ،تتوىل هذه الشعبة مسؤولية
طبيعة بعض ال�برام��ج اهل��ادف��ة اىل تنمية املتابعة واالرشاف عىل قضاء العبادات
ق���درات االط��ف��ال وال��ش��ب��اب لتأهيلهم والكفاالت واخلمس ،فضال عن التربعات
اجتامعيا وثقافيا ،فتقول« ،بارشنا بتنظيم النقدية والعينية من فاعيل اخلري ،ومشاريع
جلسات حوارية مع الشباب ضمن اعامر التمويل الذايت للمؤسسة كروضة جنات
متقاربة» .موضحة ،تتضمن اجللسات البتول االهلية ،ومعمل بركات االمام
التحفيز عىل القراءة قبل اج��راء مناقشة احلسني عليه السالم للرتاب واخلياطة
هبدف تنمية مستوياهتم ثقافيا ودينيا».
وال��ت��ط��ري��ز ،وجم��م��ع ال��زه��راء السكني
وي��ش��ت��م��ل ال�برن��ام��ج خ�ل�ال االس��ب��وع للطالبات ،ومرشوع بركات االمام القليل
االول ت��دري��ب امل��ش��ارك�ين ع�لى طرائق للبيع بالتقسيط».
رس��م االه���داف وال��رس��ال��ة الشخصية،
اما االسبوع الثاين يتضمن فهم اساليب
ال��دراس��ة الصحيحة والتميز فيها ،اىل
جانب مناقشة كتاب كل اسبوع وعمل
هناية كل حمارضة جلسة حوارية».
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كاتب وكتاب

كاتب
وكتاب

مسائل العويص
يعد علم الفقه عل ًام قائ ًام بحدّ ذات��ه ،ويعرف بأنه العلم
باألحكام الرشعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ،وقد احتل
موقع ًا رفيع ًا بني املعارف اإلسالمية ،وقد خصص له علامء
اإلسالم أكرب قدر من جهودهم ،وبذلوا يف سبيل معرفته
وحتقيقه أكثر وسعهم ،فتوصلوا  -عىل أثر ذلك  -إىل
إنجازات عظيمة ،تعد فريدة يف عامل القانون والرشيعة ،إذا
قيست إىل ما يف سائر احلضارات والديانات يف هذا املجال.
وقام فقهاء اإلسالم ،بإبداعات رائعة يف اخرتاع فنون يف هذا
العلم ،تزيد من روعة الفقه ،وتؤكد عىل شدة اهتاممهم به
من ناحية ،وعىل سعيهم يف تسهيل مناهجه الدراسية امليرسة
لإلحاطة به للطالبني من جهة أخرى
ومن بني فنون الفقه املسائل القضائية املعقدة ،التي تقتيض
من الفقيه دقة فائقة حللها ،كتلك التي حصلت يف عهد اإلمام
أمري املؤمنني عليه السالم فقىض فيها بأقضيته الشهرية.
وه��ذه املسائل املشكلة تشبه « األلغاز « أحيانا ،وتشبه
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ما يسمي ب « احليل « تارة ،ولعل من أجل ذلك تسميتها
(العويص يف الفقه) الذي بحث فيه اإلمام الشيخ املفيد
حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم أيب عبد اهلل العكربي
البغدادي ( 413 - 336ه) يف كتابه (العويص) الذي حققه
الشيخ حمسن أمحدي.
وكلمة « العويص « هي :من « عاص « األمر « يعوص عوصا
« بمعني :التوى ،فحفي وصعب ،و « عاص « الكالم :خفي
معناه ،وصعب فهمه ،فهو « عويص «.
فنجد يف هذا الكتاب من املسائل ما هو من نوع األحكام
املتامثلة يف املوضوع الواحد ،وكذلك من املوضوعات
املتناظرة يف احلكم الواحد.
والشيخ املفيد قدس رسه أبدى بطولة فائقة يف اإلجابة عىل
هذه املسائل ،وحتديد خترجياهتا الفقهية ،وتعيني أبواهبا،
وحل معضالهتا ،بام بني عن لياقته بام يتوقع من فقيه عظيم
مثله ،يتسنم املرجعية يف عرصه ،ويمتاز بوسام « التجديد».

كاتب وكتاب

قالئد الحكم و فرائد الكلم

اعداد :حسين النعمة

كتاب (قالئد احلكم و فرائد الكلم) للقايض أيب يوسف يعقوب بن سليامن األسفرايني ،من
حتقيق عيل كاظم خضري احلويمدي ومراجعة وتقديم السيد حسن املوسوي الربوجردي ،يقع يف
ويضم كالم امري املؤمنني (عليه السالم) من ِ
احل َكمُ ،
واخلطب،
 192صفحة من القطع الوزيري،
ّ
واألشعار باإلضافة اىل املواعظ والدعاء ،و ُيعد ثاين كتاب مؤ َّلف يف هذا املوضوع بعد كتاب (هنج
البالغة) للرشيف الريض (ت  406هـ) وكتاب (دستور معامل احلكم) للقايض القضاعي ،ومؤلفه
رجل فاضل ،معروف ،وحمدّ ث ،وفقيه ،وشافعي ،وقاض ،وأديب ،فض ً
القايض األسفرايني ٌ
ال عن
النظامية ببغداد إىل آخر حياته.
كونه خازن ًا لكتب املدرسة
ّ
والنسخة املخطوطة لإلصدار قديمة جدّ ًا وقد كتبت سنة  635هـ موجودة يف املكتبة السليامنية
إحدى مكتبات إسطنبول ،وهي فريدة مل جتد هلا ثاني ًا ،وقد بذل املحقق يف هذا الكتاب جهود ًا كبرية
حتى وصلت مصادر التحقيق فيه نحو  65كتاب ًا متنوع ًا.
وحتدث السيد الربوجردي يف مقدمته للكتابّ :
«أن كثري ًا من كلامت أمري املؤمنني (عليه السالم)
حممد التميمي اآلمدي (من
املوجودة يف كتاب (غرر احلكم ودرر الكلم) أليب الفتح عبد الواحد بن ّ
أعالم القرن السادس اهلجري) ،أو كتاب (عيون احلكم واملواعظ) للواسطي مل نجد هلا مصدرا يف
مؤ ّلفات املسلمني شيع ًة وس ّن ًة لذا فطباعة أمثال هذا الكتاب  -املؤ َّلف قبلهام  -تفتح آفاق ًا جديدة
ومصادر هلذه الكلامت».
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االدبية

مدار ُ
الحسين عليه السالم
في ِ

نوفل هادي احلمداين
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هلل � ُ���ص���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ� ُ
��ح
ي������ا ������س����� َّي�����دَ
���������د ه������ل ل����ف����ي������ ِ���ض ا ِ
ال����ع����ط���������ش امل����������ؤ َّب ِ
ِ
هلل ك���ب���ـ���ـ���ـ���ـ� ُ
وا��������س�������م َ
م�������ا زل������������تَ
����ح
ك�������وث�������ر ع�
�������ك
ٌ
�����������ذب وك������������لُّ ال���������ك���������ونِ ِم�����ل� ُ
ٌ
ُ
�أ َو ب�����ع�����دَ �أن ق����ط����ع����وا ن������ي� َ
���ح����وا
��������ن ِح�����ق�����ـ� ٍ
�ب��ر ِم� ْ
����د و�����ش� َّ
�����اط ال�����������ص� ِ
�����ة و َب�����ح�����ـ�����ـَّ�����وا
�ي��ن �أب������ال�������������س� ٍ
وت�����������ص�����ارخ�����ـ�����ـ�����وا ب�����������ص�����دى ������ش�����ي�����اط� ٍ
��������ك ط�����ي�����ب� ً
��������وع� َ
��ح
ف�����ا������ض�����تْ دم�
ُ
����ة ل�����ل�����ن�����ا�� ِ����س ط������وف������ان������ ًا َي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ِّل���ـ� ُ
َ
َ
دم������وع������ك ح� َ
��ح
������ن
و َم�
�������������ددت ج���������س����ر ًا م� ْ
��ي���ن �أع������ي������ى ال����ب����ع������ َ���ض ُن�������ص� ُ
ت���������س����ج���� َل���� ُه����م ومت���ح���ـ���ـ���ـ���و
و�أ ِذن�������������������تَ �أنْ ي���������أت��������وك ك�������ي ت����ب����ق����ى
ِّ
م�������ض�������ض وي�������ص���ح���و
����������رح ي������ه������د�أ ع����ل����ى
����������رح َي���� ِف����ـ����ـ����ـ����ـ����زُّ و�أن������������تَ ُج�
ُج�
ٍ
ٌ
ُ
ُ
وي�������ظ�������لُّ ي�����ح�����م� ُ
���وح
�����������������ض وال
����ل ب�
�����������وح ه���������ذي الأر�� ِ
َ
آه��������������������ات ب����ـ����ـ� ُ
ه���������ا ك������لَّ������م������ا م��������������� َّرت ط��������واغ��������ي� ٌ
وف�����ح�����ـ�����ـ�����وا
�����م
�������ت ب�������� ُ�����س������ ِّم������ه� ُ
َّ
ك������ن������تَ ان�����ت�����������ص�����ا َر ال��������دم�������� ِع ح������ي� ُ
ُ
��������ح
�����ث ال�������������د ُم
ل����ل���������ض����ع����ف����اءِ ُرم� ُ
ك������ن������تَ ان������ت�������������ص������ا َر ُ
�������وح
اجل�
����������������رح وال�������������س������كِّ���ي�� ُ
ن ل����ل����أح��������ق��������ا ِد ل� ُ
ِ
ك������ن������تَ ا������ش�����ت�����ع� َ
�����رح
����ال احل�������������رف يف �����ش����ف����ت��ي� ِ
ن ا ْذ ُي�����دم�����ي�����ه �� َ�����ش� ُ
�����اء م�������ن� َ
������ك ري���������ح���������انٌ
وروح
ُ
ه��������ا �أن����������������تَ وال�����������ك�����������ونُ ان������ت�������������ش� ٌ
َ
���ح
����������������رت ا ْذ ك������ن������تَ امل��������ن��������ا َر و�أن���������������تَ م�
�أزه�
����������لء ال��������ك��������ونِ �� ُ���ص����ب� ُ
ُ
َ
ه��������ا �أن����������������تَ ل�����ل�����دن�����ي�����ا م����������������دا ٌر م���������������ش� ٌ
�����رح
������رق و������������ص�
����������داك �������ص� ُ
�������ح
����ر امل������������ؤ َّب� ِ
ي��������ا �������س������ َّي������دَ ال�����ن�����������ص� ِ
����������د �أ َّد ُه ال���������������ش�������وقُ املُ�������� ِّل� ُ
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يا نبع التقوى
واإليثار
ْ
جعفر المهاجر *

يا ث�أر اهلل ْ.
يا نبع التقوى والإيثا ْر
طويت الأر�ض حلرب الفجا ْر .
و�أرخ�صت العمر ليحيا ْ
احلق .
أعظم .
با�سم اهلل ال ْ
وبا�سم القر�آن.
وبا�سم ر�سول اهلل الأطه ْر.
لن تعب�أ بالعط�ش املر.
وال اجلوع الكافر.
و�سيوف الغدر الهمجيهْ .
يحملها جي�ش الكفر اجلرا ْر
ولأحرار الدنيا عرب الت�أريخ .
الدرب.
ر�سمت
ْ
فاحت من ً
الطاهر �أزها ْر.
دمك
ٍ
ً
يانعة .
�أبد الدهر �ستبقى
متنح عطرا فواحا للأحرا ْر.
َو مَ َ
نتْ يف �ساحة نه�ضتك الكربى �أ�شجا ْر.
�شملت كل الأم�صا ْر.
ْ
ومتوت .
حتيا �أجياال
لكن الأ�شجار �ستبقى.
َ
وتخ�ض ْر,
َت ْخ َ�ض ُر
تولدُ منها �أغ�صانْ .
رب
�إىل يوم احل�شر الأك ْ
لتهتف با�سمك .
َ
احلق الهاد ْر.
يا�صوت ٍ
ي�آ�آبن النورالأبلج حيدر َة الكرا ْر.
�أنت �شعاع ُ الأحرا ْر.
ال �أبدا للفجا ْر.

السويد *
Ahrarweekly
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القدر
وإنك
ُ
ِ

جمال فالح ال�ساعدي

يا �أيها املالكـ ...يف �صورة الب�شر
يا باقة النجوم  ...ووجهكـ القمر
يا �أيها الن�سيم ...لو ع�صف الدهر
يا �أيها الأمان ...لو جمعهم غدر
يا �أيها ال�صفاء ...والنا�س كـاحلرباء ت�ستبدل ال�صور!!
يا �أيها الربيق ...يف زخة املطر
يا واحتي اخل�ضراء ...وع�شبـها ثـمـر
يا �أيها الن�شيد ...وروحكـ الوتر
يا �أيها ال�شراع ...لو داهم اخلطر
�أيتها الهداية ...ودربهم �ضالل وجمعهم كـفر
�أيتها الق�صيدة املحظورة الن�شر!!!
�أيتها احلقيبة املمنوعة ال�سفر!!!
�أيتها العقيدة ...العظيمة القدر
�أيتها العفيفة الطاهرة احلجر
�أيتها العاقلة الر�شيدة الفكر
وال�شم�س والقمر
ال نرت�ضي مهر
وح�شمة الزهراء وموقف احلوراء
يا عفة العذراء ِ
صرب
يا قلعة الإباء يا جبل ال� ْ
هل تعرف َ
ني � َأحد ًا
ُ ...ينقدين من لجُ ّة البحر
 ...وقارب احلياة
 ..ومركب النجاة
 ...يف عيونــكـ ِ
و�إنَّـكـ ِ القدر ...و�إنَّـكـ ِ القدَ ْر....
الب�شر
�أبنا�ؤك
ْ
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َ
غـــاي ُر
ت
ال
َ

عن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله (من الغرية ما حيب اهلل ،ومنها
ما يكره اهلل .فأما ما حيب؛ فالغرية يف الريبة .وأما ما يكره؛
فالغرية يف غري ريبة) .الرواية جد ًا رصحية ومجيلة ،فروايات
أهل البيت (عليهم السالم) .والغرية هي الرغبة يف التأكد من
أن لدى رشيكك الشخص أخر .ومكاهنا ما بني شعور بالنقص
واملطامع واالضطهاد .التخلص منها حيتاج اىل ارادة وثقه
بالنفس وبرجمة ذاتية للنفس االمارة بالسوء .ومع مرور الوقت
وبالتجربة العملية تكتشف تلقائيا ان من خيون املكان الذي
جيلس أو خيون رفيقه وصديقه ،هؤالء اقرب اىل نمو الغرية يف
داخلهم وغالبا ما تكون رسية وختضع لعملية املؤامرة هبدف
الظهور او التسقيط او التشهري .وهي ترصفات يتم توفريها من
قبل الواقع اخلارجي أو االستنتاجات أو البحوث أو االستفزاز
أو يتم خلق افعال غري حمببة لدى االخرين .والتغاير يعني بذل
الغرية يف غري موضع الغرية ،فكل ما يؤَ ِّدي إِ ىَل التحاقد أو تفيش
بينهم.
الغرية ُ
قبل كل يشء الغرية تصيب من خيون نفسه اوال  ،وثانيا
بغض النظر عن أي ن��وع من األشخاص الذين تتعاملون
معهم ويدخلون حياتكم بعدم الثقة فيهم وعدم وفاء هلم هو
عدم االيامن باملقابل واالهتامم بمشاعره واحرتامه لنفسه وملن
حوله .يف كل االحوال الغرية هي بداية النبته أوىل من القيام
باخليانة .وهنا تتوقف الثقة باآلخرين ستبدأ أن تشعر بأمل فورا.
وعليك أن تعلم إن احل��وادث التي تقع يف حياتك انت من
جذهبا وصنعها يفقد صاحبها انعدام الشعور باألمان وعدم
النضج والوعي الكامل ،ويف بعض احلاالت تتولد الغرية نتيج ًة
ألحد االمراض العقلية التالية (جنون العظمة ،أو الفصام ،أو
االختالل الكيميائي يف الدماغ) ،وتفاقمها وك ُثرهتا وتكرارها
جتعل من صاحبها انسان متسلط ومزعج وال يتمتع بثقة بنفسه.
فالغرية مثل أمل األسنان احلاد فهي ال تدع أي امرئ من فعل أي
يشء حتى أن يظل جالس ًا عليه أن يسري فقط إيابا وذهاب ًا.
واجلميل حني توظف الغرية هلل وحده ومن هنا فإن اإلمام
احلسني (عليه السالم) كان خياطب أعداءه يوم عاشوراء قائ ً
ال:
(وحيكم يا شيعة آل أيب سفيان! إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال
ختافون املعاد ،فكونوا أحرار ًا يف دنياكم)! .فبعض األمور حتى
غري صاحب الدين يلتزم هبا.
لذا ،فإن من خيالف هذا األمر الوجداين كأن له عقوبة مغلظة،
ين ال
﴿وا َّل ِذ َ
يقول تعاىل يف سورة «الفرقان» واصف ًا عباد الرمحنَ :
س ا َّلتِي َح َّر َم هَّ ُ
ون َم َع هَّ
الل إِ َّ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
َيدْ ُع َ
اللِ إِلهَ ًا َ
ال بِالحْ َ قِّ
ون ال َّن ْف َ
َ
َوال َي ْز ُن َ
اع ْ
اب َي ْو َم
ون َو َمن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْلقَ أ َثا ًما * ُي َض َ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
ا ْل ِق َيا َم ِة َويخَ ْ ُلدْ ِف ِ
يه ُم َها ًنا﴾ ..ومن تلك األمور الوجدانية غرية
اإلنسان عىل دينه وعرضه هي امجل انواع الغرية.

مالك مظلوم مطر
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َّ
ومساء
توقع الموت صباحا
ً
جاء موسى َّ
العطار إىل أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم) ،فقال له :يا بن رسول اهلل ،رأيت رؤيا هالتني :رأيت
ِصهر ًا يل َم ِّيت ًا ،وقد عانقني ،وقد ِخفت ْ
أن يكون األجل قد اقرتب.
ومعانقة األموات األحياء أطول ألعامرهم فام كان
فقال( :يا موسى ،تو َّقع املوت صباح ًا ومسا ًء؛ فإ َّنه ُمالقيناُ ،
اسم ِصهرك؟).
قال :حسني.
فقال ( :أ َّما رؤياك ُّ
تدل عىل بقائك وزيارتك أليب عبد اهلل احلسني (عليه السالم))

انما تقبل شهادة ان ال اله اال اهلل من هذا ومن شيعته
عن أيب سعيد اخلدري قال :كان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ذات يوم جالس ًا ،وعنده نفر ِمن أصحابه،
فيهم عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،إذ قالَ ( :من قال ال إله إ َّال اهلل دخل َ
اجل َّنة ).
فقال رجالن ِمن أصحابه :فنحن نقول :ال إله إ َّال اهلل.
أن ال إله إ َّال اهلل ِمن هذا ِ
فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ( :إ َّنام ُتقبل شهادةْ :
ومن شيعته الذين أخذ
َر ُّبنا ميثاقهم ).
فقال الرجالن :فنحن نقول :ال إله إ ّال اهلل.
فوضع رسول اهلل يده عىل رأس ع ٍّ
أن ال تحَ َّ
ثم قالَ ( :عالمة ذلك ْ
ال َعقده وال جتلسا جملسه وال
يل (عليه السالم)َّ ،
ُت ِّ
كذبا حديثه)

ليس الحد فضل على احد اال بالتقوى
عن عقبة بن بشري األسدي ،قال :قلت أليب جعفر (عليه السالم) :أنا عقبة بن بشري األسدي ،أنا يف احلسب

َّ
الضخم ِمن قومي.

بح َسبك ْ
سمونه وضيع ًا إذا كان مؤمن ًا ،ووضع
قال :فقال( :ما ُّ
متن علينا َ
إن اهلل رفع باإليامن َمن كان الناس ُي ُّ

فضل عىل ٍ
ٍ
ُ
أحد إ َّ
ألحد ٌ
ال بالتقوى)
سمونه رشيف ًا إذا كان كافر ًا ،فليس
بالكفر َمن كان الناس ُي ُّ
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ما معنى اذا عرفت فاعمل ما شئت ؟
الُ :ق ْل ُت لأِ َ يِب َع ْب ِد هَّ
َع ْن محُ ََّم ِد ْب ِن َما ِر ٍدَ ،ق َ
اللِ عليه السالمَ :ح ِد ٌ
ل َما ِش ْئ َت؟
اع َم ْ
يث ُر ِو َي َلنَا َأ َّن َك ُق ْل َت إِ َذا َع َر ْف َت َف ْ
َف َق َ
الَ « :قدْ ُق ْل ُت َذلِ َك».
َق َ
الُ :ق ْل ُت َو إِ ْن َز َن ْوا َأ ْو سرَ َ ُقوا َأ ْو شرَ ِ ُبوا الخْ َ ْم َر؟
ونَ ،و هَّ
َف َق َ
ال ليِ« :إِ َّنا للِهَّ ِ َو إِ َّنا إِ َل ْي ِه ِ
اللِ َما َأن َْص ُفو َنا َأ ْن َن ُك َ
راج ُع َ
ون ُأ ِخ ْذ َنا بِا ْل َع َملِ َو ُو ِض َع َع ْن ُه ْم ،إِ َّن اَم ُق ْل ُت إِ َذا َع َر ْف َت
ل َما ِش ْئ َت ِم ْن َق ِليلِ الخْ َ يرْ ِ َو َكثِ ِ
ري ِه َفإِ َّن ُه ُي ْق َب ُل ِم ْن َك»
اع َم ْ
َف ْ

اين شكره على ما انعم؟
عن الزهري قال :دخلت مع عيل بن احلسني (عليهام السالم) عىل عبد امللك بن مروان ،قال :فاستعظم عبد امللك
ما رأى ِمن أثر السجود بني عين َْي عيل بن احلسني (عليهام السالم) ،فقال :يا أبا حممد ،لقد بان عليك االجتهاد،
ولقد سبق لك ِمن اهلل ُ
احلسنى ،وأنت ِ
بض ٌ
عة ِمن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،قريب النسبَ ،و ْكيد
السبب ،وإ َّنك لذو فضل عظيم عىل أهل بيتك ،وذوي عرصك ،ولقد أوتيت ِمن الفضل والعلم ،والدين والورع،
ما مل يؤ َته أحدٌ ِمثلك وال قبلك ،إ َّال َمن مىض ِمن سلفك ،وأقبل ُيثني عليه و ُيطريه.
قال :فقال عيل بن احلسني (عليه السالم)ُّ ( :
كل ما ذكرته ووصفته ِمن فضل اهلل سبحانه ،وتأييده ،وتوفيقه ،فأين
ُشكره عىل ما أنعم؟! )

من كان هواه معنا فقد شهدنا
علي ًا (عليه السالم) بأصحاب َ
اجلمل ،قال له بعض أصحابه :وددت لو َّ
أن أخي ُفالن ًا كان شهدنا؛
ملا أظفر اهلل تعاىل َّ
لريى ما نرصك اهلل به عىل أعدائك.
فقال له (عليه السالم)( :أهوى أخيك معنا؟).
قال :نعم.
قال( :فقد َش ِهدنا ،ولقد َش ِهدنا يف عسكرنا هذا أقوام ،يف أصالب الرجال ،وأرحام النساء ،سريعف هبم الزمان،
ويقوى هبم اإليامن)
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اسرة ومجتمع

االسرة الناجحة مرآة المجتمع

علي حسين الشامي

عىل خطى النجاح الكل حي��اول السري
بجدية ،يستلهم العربة من أخطاء اسالفه
ويستفيد بالوقت ذاته من نجاحهم فيطور
م��ن خ�لال ذل��ك مشاريعه  ،ويصحح
االخ��ط��اء وف��ق اخل��ط��ط امل��وض��وع��ة بني
يديه  ,واهلدف من كل ذلك هو التأسيس
للنجاح بصورة جديدة بمحورية املايض
وواقعية احل��ارض ,وال خيفى عىل اجلميع
ان االرسة تعد من اهم خطوات انجاح
املجتمع وتوفري الذائقة االنسانية من
خالهلا  ,فاملجتمع الناجح وفق احلسابات
االجتامعية هو ذاك املجتمع الذي تتوفر
فيه العديد من االرس الناجحة اجتامعي ًا
وأخالقيا فسمو أي جمتمع وبلوغه مرحلة
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الكامل االخالقي يعتمر بمعمورة االرسة
الناجحة اخالقيا ملا فيها من االنبعاث
والرساالت وإشعاعات تنعكس عىل مرآة
الواقع االنساين .تعد االرسة اخلطوة االوىل
نحو التفوق والبناء الرصني الناجح،
يتكئ نجاحها عىل ركني هذا العامل الصغري
باملكونات التي تتكون منها االرسة سواء
االرسة النواة او االرسة املمتدة ،فاألرسة
بحد ذاهتا اخللية األساسية والنواة االوىل
يف املجتمع وأهم مجاعاته األولية االنسانية
ذات التأثري املبارش او غري املبارش عىل
الواقع الذي يعيشه املحيط هبا ،ملا هلا من
الرتابطات العاطفية واألخالقية ومشاعر
انسانية وص�لات رحم رابطة ألنساهبم

وتداخالهتم النسبية عىل نحو املصاهرة
والتقارب .اذا ِ
حظ َي هذا التكتل البرشي
البسيط بالثقافة املنعشة التي تنثر ورود
هبجتها عىل حمياه فمن املؤكد سيكون
هناك الرابط االسايس يف تكوين العالقات
وبناء االحاسيس الالزمة لتقويم فكرة
العرشة واملقاربة التي تضفي النجاح
ملا حييط االرسة وهذا ما عمل عليه نبي
االسالم من تكوين الصلة الشعورية بني
ابناء جمتمعه اجلديد من خالل رفع شعار
اخوة املؤمنني و دعا اىل املعونة والتكافل
االنساين دون تعيري او تقليل من شأن
املعطى اليه عىل وج��ه التحديد لكونه
تعاونا مع الرمحن جل جالله الكريم

اسرة ومجتمع

واك�بر االدل���ة ع�لى ذل��ك الرمحة
التي اكدها القرآن برسول الرمحة
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَ ِنيَ }
َ
[األنبياء ]107 :وجعلها نقلة
مبارشة للداللة عىل رمحة االنسان
االجتامعي بمراعاته دين وإنسانية
{رحمَ َ ُاء
أخ حتى الذي مل تلده امه ُ
َب ْين َُه ْم} [الفتح ]29 :فكون نبي
االس�ل�ام (ص�لى اهلل عليه وال��ه)
أرسة اجتامعية موسعة من خالل
بناء آرصة االخ��وة بني املؤمنني
{إِ َّن اَم المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة} [احلجرات:
.]10
أذن ومما تقدم تعد االرسة البنية
التحتية للمجتمع مل��ا هل��ا من
تداخل اجتامعي داخيل وخارجي
يفيض بثقافاته وعالقاته ،فإذا
توافقت مجلة االرس عىل مبادئ
وأخالقيات ومناقب وفضائل
نقية فمن امل��ؤك��د يمكن تنشئة
جمتمع متطور ومتامسك ومانع
جلملة االن��ح��راف��ات الدخيلة
ب��ل وم��ت��ط��ور ح��س��ب ال��ف��رص
التطويرية له ملا هناك من توجيه
ع�صري متمدن الستقبال هذا
االنجاز التطويري حسب أرادة
ن��واة املجتمع وخليته االساسية
 االرسة  -كنقطة بداية حلراكهاالجتامعي واألخالقي والرتبوي
الباعث حلركته االنسانية واملنقية،
والعمل عىل صفاء روحيته من
االدران واخلبائث .

المنهج التربوي العام

في العالقات األسرية

صالح ابراهيم

ّ
إن العالقات األرسية القائمة بني أفراد األرسة ،واملنسجمة مع املنهج الرتبوي السليم،
هلا دور كبري يف توثيق بناء األرسة ،وتقوية التامسك بني أعضائها ،وهلا تأثرياهتا عىل نمو
ّ
واالستقالل.إن للمنهج امل ّتبع ىف احلياة تأثري ًا
الطفل وتربيته ،وإيصاله إىل مرحلة التكامل
عىل السلوك ،فهو الذي جيعل اإليامن والشعور الباطني به حركة سلوكية يف الواقع،
وحيول هذه احلركة إىل عادة ثابتةّ .
إن وحدة املنهج تؤ ّدي إىل وحدة السلوك ،فاملنهج
ّ
الواحد هو املعيار وامليزان الذي يوزن به السلوك من حيث االبتعاد أو االقرتاب من
التعاليم والربامج املوضوعة؛ فيجب عىل الوالدين االتفاق عىل منهج واحد مشرتك
حيدّ د هلام العالقات واألدوار والواجبات يف خمتلف اجلوانب .واملنهج اإلسالمي بقواعده
الثابتة من أفضل املناهج التي جيب تب ّنيها يف األرسة املسلمة ،فهو منهج ر ّباين موضوع من
ِق َبل اهلل تعاىل ،املهيمن عىل احلياة بأرسها ،ال لبس فيه وال غموض وال تعقيد وال تكليف
بام ال ُيطاق ،وهو موضع قبول من اإلنسان املسلم واألرسة املسلمة ،فجميع التوجيهات
والقواعد السلوكية تستمد قوهتا وفاعليتها من اهلل تعاىل .وهذه اخلاصية تدفع األرسة
إىل االقتناع باتّباع هذا املنهج ،وتقرير مبادئه يف داخلها؛ فال جمال للنقاش يف خطته أو
حمدوديته أو عدم القدرة عىل تنفيذه ،فهو الكفيل بتحقيق السعادة األرسية التي تساعد
عىل تربية الطفل تربية صاحلة وسليمة.
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طبيبك انا

الشرايين التاجية...
د .حيدر حسين سلوم

تقرير /قاسم عبد الهادي

قصور ادائها واعمارها ومتى
تصيب االنسان

تقرير /قاسم عبد الهادي

يعد من اكثر االمراض شيوعا يف الوقت احلارض والسبب االول
لوفاة الشخص عامليا ،ويمكن جتنبه باتباع نظام حياة صحي وتناول
بعض االدوية عند احلاجة ،وممكن ان يسبب (الذبحة الصدرية،
اجللطة القلبية ،الذبحات غري املستقرة) ،ويف هذا السياق حتدث
الدكتور حيدر حسني سلوم اخصائي االمراض الباطنية يف مدينة
االمام احلسني «عليه السالم» الطبية قائال:ـ

اسباب حدوث المرض

هناك عدة اسباب للمرض امهها (العوامل الوراثية ،تاريخ العائلة
املرضية ،عمر املريض كلام زاد تزداد نسبة االصابة باملرض حيث
يصيب االشخاص ممن جت��اوز عمرهم ال  60عاما ،يكون اكثر وتكون عند احلاجة والشعور باألمل ،وبعض االدوية تستخدم لكل
شيوعا يف الذكور ،التدخني يعد من اهم اسباب الصابة باملرض ،مريض يعاين من الذبحة الصدرية اال يف حالة هناك موانع له من
تناول العالج وكذلك االدوية املذيبة او املسيلة للدم مثل االسربين
السمنة املفرطة ،قلة ممارسة الرياضة).
اعراض المرض
والبالبكس والتي هي تقلل نسبة الدهون يف الدم وكذلك تقلل
ع��ادة يشكو املريض من امل الصدر احل��اد او قد يكون بسيطا يف نسب تصلب الرشايني.
بادئ االمر ،ويزداد بزيادة اجلهد الذي يقوم به ك (امليش ،الركض ،النصائح الطبية
االنفعاالت العصبية ،اي جهد اخر يكون عىل القلب ممكن ان يؤدي ننصح املريض باإلقالع عن التدخني وهو اهم النصائح التي جيب
اىل االعصاب ويف بعض احل��االت مثل اجللطة القلبية) ،وتظهر ان يسري عليها الشخص املريض او غري املريض ،وممارسة الرياضة
االعراض حتى يف وقت الراحة ،اما الذبحة الصدرية فان االعراض بمعدل  20اىل  30دقيقة يف اليوم الواحد وخلمسة ايام يف االسبوع،
تزداد بزيادة اجلهد وتقل عندما يلجأ املريض اىل الراحة او النوم او وكذلك احلفاظ عىل الوزن املثايل والذي خيتلف من شخص اىل اخر
اخذ بعض االدوية التي تستعمل عند احلاجة إلزالة االعراض.
حسب الطول سواء كان ذكرا او انثى ،حيث هناك جداول خاصة
االدوية او العالجات التي يتناولها المريض
يف مجيع املراكز الصحية ممكن اي انسان طبيعي او مريض ان يراجع
اذا كانت الذبحة مستقرة فعادة ال حتتاج اىل دخول الطوارئ وانام وحيصل عليها ،اتباع الغذاء الصحي وجتنب االغذية التي تؤدي
من خالل االستشارية بعد مراجعة الطبيب املختص للحصول اىل االصابة مثل االغذية املشبعة بالدهون او زيادة االفراط بامللح
عىل العالجات الالزمة وحسب حالة املرض من خالل اصابته واالكثار من تناول االطعمة املفيدة مثل زيادة اخلرضوات والفواكه
بالضغط او الربو او احلساسية او عجز القلب وغريها ،اما اذا كانت واملكرسات مثل اللوز واجلوز بكميات معتدلة وجيدة التي بدورها
حالة املريض طارئة من خالل تكرار االمل بصورة مستمرة جيب ان تقلل االصابة هبذا املرض ،وكذلك السيطرة عىل امراض الضغط
يراجع الطوارئ ويكون عالجه داخل املستشفى حرصا من خالل والسكري ومقياس الضغط بعد استشارة الطبيب من اجل الوصول
بعض االدوي��ة التي تعطى عن طريق الوريد او الفم باستشارة اىل الضغط املثايل وكذلك بالنسبة ملرض السكري ،السيطرة عىل
الطبيب املختص ،فهناك حبوب خاصة يتناوهلا املريض حتت اللسان نسبة الدهون ضمن االرقام املثالية.
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شهداؤنا

الشهيد السعيد (صبيح نجم عبيد خلف الكركوشي ابي علي)
روح
ِ
الى ِ

الشهيد الذي أثبت والءه
ِ
عمليًا في ساحات الجهاد
حيدر عاشور

مل يصدّ ْق ان تلك الغيمة السوداء وذلك الرعد الدموي والقوة
املبتلعة لكل رشيف ومؤمن قد انتهى عهدهاّ .
خف امل «صبيح»
ذلك الرجل االشيب من أهايل منطقة اهلارثة يف البرصة كأي عراقي
غيور عىل ارضه ودينه ِ
وعرضه ،بعد ان انتهى عهد الدم واملال الذي
استنفذ من اجلارتني بسبب رعونة السياسات العاملية التي كانت
تتمتع بإلباس احلرب خمتلف املالبس واالقنعة لدمار املنطقة برمتها.
شعر «صبيح» ان طاقة إيامنية كبرية تتفجر من داخله ،وعليه ان
َ
يكرس تلك الوحدة االنفرادية التي يشعر بأنه وحيد هبا رغم ضخامة
عائلته .وغالبا ما كان يعتقد ان الوالدة واملوت مها جتربتان ايضا
يف الوحدة ،فاإلنسان يكون يف رحم االم مستوحدا وينزل اىل ِ
قربه
هم الوحدة اال ان يلتحق يف ركب
مستوحدا .وال يشء خيرجه من ّ
مملكة الوجود االنساين التي أنبت بذرهتا شهيد الطف وإمام االئمة
اهلداة يف مدينة كربالء املقدسة ،ليثبت مواالته بشكل عميل ،فح ّقق
رغبة اخلدمة عند مواله وهي اضعف إيامنه.

فكربالء مدينة ال تغيرّ عاداهتا وال تقاليدها مهام قسا
عليها الزمان او تكالب عليها الباغون ،بل قلدهتا
اغلب املدن العراقية يف نظامها واحرتامها لإلنسان
وهي تكمل وتؤسس املستقبل االيامين الذي رسمه
قائدها سيد شباب اجلنة ،فكل من خي��دم هبا كان
حيلم ان يكون شهيدا .فكان لصبيح» ايب عيل» هذا
احللم الرسمدي وهو يشغل منصب منتسب يف العتبة
احلسينية املقدسة ،وخادم يف هيئة شباب احلسني(عليه
السالم) ،وله راية خاصة حيملها يف كل زيارة مليونية
باجتاه كربالء .أنه عاشق طريق احلسني (عليه السالم)
وك��ل من عرفه ك��ان يتعجب من عالقته الروحية
وعشقه وحبه باحلسني (عليه السالم) .
وحني جاء النداء الكفائي للجهاد بكى بصوت ٍ
عال
قائال  :سأفوز حتام بالشهادة ..جاء يومك يا صبيح..
هل يساوي نعيم احلياة الشهادة يف سبيل الوطن..
كانت اجابته نارية
ال  ،الشهادة يف سبيل االرض والعرض
تقيم باحلياة.
والوطن واملقدسات ال ّ
وق��ام يدعو اصدقاءه وأح� ّ�ب��اءه وأبناءه اىل اجلهاد،
فالتحق بلواء عيل االكرب(عليه السالم) القتايل لتطهري
االرض من اوس��اخ العامل املسمى(داعش) .فقاتل
بصالبة رجل مقتدر يف اغلب املدن التي اجتاحها
الدواعش فحررها مع جماهدي ِ
لوئه.
كان انسانا رحوما طيبا زاه��دا حيبه اجلميع ،وكان
للمجاهدين ابا واخا كأشعة الشمس يد ّفئ وحدهتم
ويؤنس ليلهم ويشدّ ازرهم يف اشد املعارك رضاوة
فاملوت ال يعني له شيئا فالشهادة كانت عنوانه االزيل.
وكانت معركة بيجي لتطهري احل��ي العرصي يف
منتصف شهر رمضان وبعد صالة الظهر شاهدا حيا
عىل اخالصه لدينه ومذهبه ومقدساته ،فقد قاتل
بطاقة ال مثيل هلا وبقوة اربكت الدواعش وهو حيمل
سالحه (البي كي س) وحده رغم ثقل السالح ،وهو
يف نشوة حصد الدواعش  ..صدح صوته عاليا يا
حسني..يا حسني  .مل يكمل  -يا...حس -..الثالثة
حتى اختاره اهلل خمضبا بدمه بتلك الرصاصة املسمومة
يف جبهة رأسه ففاضت روحه اىل عليائها ..بكت عليه
البرصة وكربالء وطيف جثامنه بني احلرمني الرشيفني
كزفة عرس مل يشهدها عريس عىل ارض البسيطة.
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الواحــــــــــــــــــــة

أوائـــل:

ّأول من بنى قبة عىل قرب احلسني (عليه السالم)
هو القائد الثائر املختار الثقفي .
ّأول ملك يعمر كربالء :هو عضد الدولة
البوهيي يف سنة  317هــ .
ذه��ب قبة اإلم���ام احلسني (عليه
ّأول م��ن ّ
السالم) هو السلطان حممد اغا خان القاجاري
سنة  1207هــ.
أول من ذهب قبة العباس (عليه السالم) آية
اهلل العظمى الشيخ حممد اخلطيب احلائري
املتوىف سنة  1380هــ .
 أول من وضع النقاط عىل احلروف هو ابواالسود الدؤيل.
 أول من أسلم من العرب بعد األنصار أهلاليمن و عبد القيس أهل البحرين.
 أول من استخدم طريقة االمتحان التحريريهم الصينيون وذلك يف حوايل عام  2200قبل
امليالد.
 أول من تكلم عن البهاق هم قدماء املرصينييف بردية ابرز.
 أول من قاس شدة الزالزل العامل اجليولوجي(تشارلز فرانسيس رخيرت) يف عام .1935

فوائد لغوية
ورد يف االت��ق��ان للسيوطي ،ان لفظ
«ال ُبكم» اين ما يرد يف القرآن الكريم
فهو اخل��رس عن الكالم ب��اإلي�مان إال
{و َن ْحشرُ ُ ُه ْم َي ْو َم
يف قوله ّ
(عز وجل)َ :
ا ْل ِق َيا َم ِة َعلىَ ُو ُج ِ
وه ِه ْم ُع ْم ًيا َو ُب ْك اًم َو ُص اًّم
َّم� ْ�أ َو ُاه� ْ�م َج َه َّن ُم ([اإلرساء ،})97 :و
{وضرَ َ َب هَّ ُ
الل َم َثلاً َر ُج َلينْ ِ َأ َحدُ همُ َ ا
قولهَ :
َأ ْب َك ُم (النحل })76 :فاملراد عدم القدرة
عىل الكالم مطلقا.
وك��ل ما يف ال��ق��رآن الكريم من لفظة
« بعل » فهو الزوج إال يف قوله تعاىل:
َ
ون َب ْعلاً َو َت َذ ُر َ
{أ َتدْ ُع َ
ون َأ ْح َس َن الخْ َ الِ ِقنيَ
(الصافات })125/فهو الصنم.
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وحمب ال
علم ال يعمل به ،ومال ال ينفق منه ،وقلب فارغ ،وبدن معطل،
ٌ
ٌ

وفكر جيول يف ما ال ينفع ،وخدمة
يتقيد برضا املحبوب ،ووقت مضيع،
ٌ

من ال يقربك من اهلل ،وخوفك ممن ال يملك ال رضا وال نفعا...

يعود تاريخ هذه الصورة الى سنة  1932حيث جرى نقل رفات الصحاب ّيين الجليلين سيدنا
حذيفة بن اليمان وعبداهلل بن جابر األنصاري (رضوان اهلل عليهما) بموكب عسكري مهيب
يتقدمه الملك غازي وكبار شخصيات العراق ومنهم مفتي الديار العراقية وكبار العلماء،
حيث تم نقل الجَ سدين الطاهرين من ضفة دجلة بالمدائن إلى جوار قبر سيدنا سلمان
الفارسي (رضوان اهلل عليه) ..وأن الجسدين الطاهرين كانا طريين وكأنهما دفنا للتوّ .

الواحــــــــــــــــــــة

قطوف من ِحكم أقوال األئمة (عليهم السالم):

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

يقول اإلمام الباقر (عليه السالم):
ٌ
ّ
باكية يوم القيامة غير ثالث:
عين
«كل ٍ
ٌ
عين سهرت في سبيل اهلل،
ٌ
ٌ
وعين ّ
غضت
وعين فاضت من خشية اهلل،

هل التسبيح يرد القدر؟
ختربنا قصة نبي اهلل يونس (عليه السالم) بان التسبيح يرد القدر،
حيث قال تعاىل يف حمكم التنزيل{ :ف َل ْولاَ َأ َُّن��ه َك َ
ان ِم ْن المْ ُ َس ِّب ِحنيَ
(الصافاتَ )143/ل َلبِ َث فيِ َب ْطنِ ِه إِ ىَل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون (الصافات،})144/
نت ِم َن
فكان يقول يف تسبيحه { ..لاَّ إِ َل َه إِلاَّ َأ َ
نت ُس ْب َحا َن َك إِ يِّن ُك ُ
َّ
الظالمِ ِنيَ (األنبياء ،})87/كذلك التسبيح هو الذكر الذي كانت تردده
اجلبال والطري مع داود (عليه السالم) يف قوله تعاىلَ ..{ :و َس َّخ ْر َنا
الطيرْ َ َو ُك َّنا َف ِ
َم َع َد ُاوو َد الجْ ِ َب َ
ال ُي َس ِّب ْح َن َو َّ
اع ِلنيَ (األنبياء،})79/
فالتسبيح هو ذكر مجيع املخلوقات َ
{ألمَ ْ َت َر َأ َّن هَّ َ
الل ُي َس ِّب ُح َل ُه َمن فيِ
الس اَم َو ِ
الطيرْ ُ َصا َّف ٍ
ض َو َّ
ات َوالأْ َ ْر ِ
يح ُه
ات ُك ٌّل َقدْ َع ِل َم َصلاَ َت ُه َو َت ْسبِ َ
َّ
ُ
ِ
هَّ
ُ
اَ
َ
يم بِم َي ْف َعلون (النور ،})41/وملا خرج زكريا (عليه السالم)
َوالل َعل ٌ
من حمرابه أمر قومه بالتسبيح فقالَ { :ف َخ َر َج َعلىَ َق ْو ِم ِه ِم َن المْ ِ ْح َر ِ
اب
َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َأن َس ِّب ُحوا ُب ْك َر ًة َو َع ِش ًّيا (مريم ،})11/وهبذا االثر
البالغ فان التسبيح شأنه عظيم لدرجة أن اهلل تعاىل ُيغري به القدر كام
حدث ليونس (عليه السالم).
{و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّن َك َي ِض ُ
يق
واجر التسبيح يذكره تعاىل يف سورة احلجرَ :
َص��دْ ُر َك بِ اَم َي ُقو ُل َ
ون (احلجرَ )97/ف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َرَ ِّب��ك َو ُكن ِّم َن
الس ِ
ين (احلجر ..})98/وهنا االرشاد واضح حيث التأكيد عىل
اج ِد َ
َّ
ان التسبيح هو الدواء الذي ُيستشفى به من ضيق الصدر ،والرتياق
تستطب به النفوس.
الذي
ّ

عن محارم اهلل».
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