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اسرة ومجتمع

التعامل االسري
والحد من تصرفات االبناء

حتى ُب َّح صو ُتها
ماهو اليشء الذي كثر ذكره حتى ُبح َّ الصوت بسببه ؟

بح الصوت هو تكرار ذكر
بح الصوت ؟ ُّ
وعىل ماذا يدل ُّ

نصيحة او تنبيه ملن يعنيه االمر دون ان يلتفت اىل ذلك وبعد
بح صويت .
اليأس من االلتزام بالنصيحة يعلن الناصح لقد َّ

الفساد وحقوق الشهداء والنهوض باإلعامر واخلدمات ونبذ

سورة العنكبوت
نجا ُه هَّ ُ
اب َق ْو ِم ِ
َف�َم�اَ َك َ
الل ِم َن
ان َج َو َ
��ه إِلاَّ َأن َقا ُلوا ا ْق ُت ُلو ُه َأ ْو َح ِّر ُق��و ُه َف َأ َ
ال َّن��ا ِر إِ َّن فيِ َذلِ َك آَل َي ٍ
ُ��ون {العنكبوتَ }24/و َق َ
ال إِ َّنماَ
ات ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
خَّ َ
ال َي ِ
اللِ َأ ْو َثا ًنا َّم َو َّد َة َب ْينِ ُك ْم فيِ حْ َ
ون هَّ
ات ْذ ُتم ِّمن ُد ِ
اة الدُّ ْن َيا ُث َّم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َي ْك ُف ُر َب ْع ُض ُكم بِ َب ْع ٍ
ض َو َي ْل َع ُن َب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا َو َم ْأ َو ُاك ُم ال َّن ُار َو َما َل ُكم
وط َو َق َ
اص َي��ن {العنكبوتَ }25/فآ َم َن َل ُه ُل ٌ
اج ٌر إِلىَ
��ال إِنيِّ ُم َه ِ
ِّمن َّن رِ ِ
ي��ز حْ َ
��حقَ
َر يِّب إِ َّن ُ��ه ُه َو ا ْل َع ِز ُ
يم {العنكب��وتَ }26/و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َ
ال ِك ُ
��وب َو َج َع ْلنَا فيِ ُذ ِّر َّيتِ ِ
َاب َوآ َت ْينَ��ا ُه َأ ْج َر ُه فيِ الدُّ ْن َيا
��ه ال ُّن ُب َّو َة َوا ْل ِكت َ
َو َي ْع ُق َ
الص حِ ِ
النيَ {العنكبوت}27/
َوإِ َّن ُه فيِ آْال ِخ َر ِة لمَ ِ َن َّ

املحاصصة والتحذير من خماطرها رددهتا املرجعية العليا يف
النجف االرشف عرب منرب ُ
اجلمعة او بياناهتا او من خالل

لقائها الوفو َد العراقية وبمختلف قومياهتم ومذاهبهم ،
وها هي املرجعية كررت االمر من خالل لقاء سامحة السيد
السيستاين دام ظله بممثلة االمم املتحدة يف العراق .

فالذي يؤيد او يطالب بتفعيل ما جاء يف اللقاء فليبدأ بالعمل

فيام خيصه ومن ثم حيث غريه فالعمل هو املطلوب مع صدق
النية خلدمة املواطن والوطن .

رئيس التحرير :

تفسيرالسورة
(  ) 24فام كان جواب قومه قوم إبراهيم ( عليه الس�لام ) له اال ان قالوا اقتلوه أو حرقوه قيل وكان ذلك قول بعضهم لكن ملا قال فيهم وريض به
الباق��ون اس��ند إىل كلهم فأنجاه اهلل م��ن النار اي فقذفوه فيها فأنجاه منها بأن جعلها عليه بردا وس�لاما ان يف ذلك يف انجائه منها آليات هي حفظه
من اذى النار وامخادها مع عظمها يف زمان يس�ير وانش��اء روض مكاهنا لقوم يؤمنون ألهنم املنتفعون هبا (  ) 25وقال إنام اختذتم من دون اهلل أوثانا
م��ودة بينك��م وقرئ باإلضافة منصوبة ومرفوعة يف احلياة الدنيا اي لتتوادوا بينك��م وتتواصلوا الجتامعكم عىل عبادهتا ثم يوم القيمة يكفر بعضكم
ببعض يف الكايف عن الصادق عليه السالم يعني يتربأ بعضكم من بعض ويف التوحيد عن أمري املؤمنني عليه السالم الكفر يف هذه اآلية الرباءة يقول
فيربأ بعضكم من بعض قال ونظريها يف سورة إبراهيم ( عليه السالم ) قول الشيطان اين كفرت بام أرشكتموين من قبل وقول إبراهيم عليه السالم
خليل الرمحن كفرنا بكم اي تربأنا منكم ويلعن بعضكم بعضا اي يقوم التناكر والتالعن بينكم أو بينكم وبني األوثان كقوله ويكونون عليهم ضدا
ائتم��وا بامام يف الدنيا ا ّ
ال جاء ي��وم القيامة يلعنهم ويلعنونه اال أنتم وم��ن كان عىل مثل حالكم ويف
يف ال��كايف ع��ن الصادق عليه الس�لام ليس قوم ّ
املحاس��ن عن��ه عليه الس�لام اما ترض��ون ان يأيت كل قوم يلع��ن بعضهم بعضا اال أنت��م ومن قال بمقالتك��م ومأواكم النار وما لك��م من نارصين.
خيلصونكم منها ) 26 ( .فآمن له لوط وكان ابن خالته كام سبق يف قصتهام وقال إين مهاجر إىل ربى قيل مهاجر من قومي إىل حيث امرين ريب القمي
قال املهاجر من هجر السيئات وتاب إىل اهلل انه هو العزيز الذي يمنعني من أعدائي احلكيم الذي ال يأمرين اال بام فيه صالحي يف االكامل عن الباقر
عليه السالم ان إبراهيم عليه السالم كان نبوته بكوثي وهي قرية من قرى السواد يعني به الكوفة قال فيها بدا أول امره ثم هاجر منها وليست هبجرة
قت��ال وذلك قول اهلل عز وجل اين مهاجر إىل ريب س��يهدين (  ) 27ووهبنا له اس��حق ويعقوب ولدا ونافلة ح�ين أيس عن الوالدة من عجوز عاقر
ولذلك مل يذكر إس�ماعيل وجعلنا يف ذريته النبوة فكثر منهم األنبياء والكتاب يش��مل الكتب األربعة والصحف وآتيناه اجره يف الدنيا باعطاء الولد
يف غري أوانه والذرية الطيبة التي من مجلتهم خاتم األنبياء وسيد املرسلني وأمري املؤمنني عليهم السالم وعرتهتام الطيبني واستمرار النبوة فيهم وأنتام
امللل إليه والصالة والثناء عليه إىل آخر الدهر وانه يف اآلخرة ملن الصاحلني لفي عداد الكاملني يف الصالح.

االخبار

أخبار

• (اية اهلل محمد صادق الكرباسي) فقيه وباحث اسالمي:
«ادعو حكومة كربالء الى بذل المزيد من الخدمات الى المدينة المقدسة
وعلى الدولة العراقية ان تمارس بجد عملية مكافحة الفساد من اجل منع
اي تدخل خارجي بالشأن العراقي».

ومتابعات
• ( )135الف كتاب بعناوين مختلفة تضمها مكتبة العتبة الحس��ينية المقدس��ة وتسعى
لتوفير مليون كتاب بمختلف االختصاصات العلمية واإلنسانية

المرجع الديني االعلى (دام ظله) يستقبل
ّ
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق
الممثلة
ّ
استقبل سامحة املرجع الديني األعىل آية اهلل العظمى السيد عيل
احلسيني السيستاين (دام ظله) السيدة (جينني هينيس بالسخارت)
املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة ورئيسة بعثتها يف العراق،
ورح��ب سامحته بجهود املنظمة الدولية يف مساعدة العراقيني
ّ
ً
لتجاوز املشاكل التي يعاين منها البلد ،متمنيا هلا التوفيق يف اداء
مهمتها.مشريا اىل ان امام احلكومة العراقية اجلديدة مهام كبرية
وينبغي ان تظهر مالمح التقدم والنجاح يف عملها يف وقت قريب
وباخلصوص يف ملف مكافحة الفساد وحتسني اخلدمات العامة
وختفيف معاناة املواطنني وال سيام يف حمافظة البرصة ،مؤكد ًا عىل ان
الكتل السياسية اذا مل تغري من منهجها يف التعاطي مع قضايا البلد
فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية ّ
حلل االزمات الراهنة.
وأوضح سامحته ان العراقيني دفعوا ثمن ًا باهظ ًا يف دحر االرهاب
الداعيش متثّل يف اع��داد كبرية من الشهداء واجلرحى واملعاقني
وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة ،وهناك حاجة
ماسة اىل اعادة إعامر املناطق املترضرة باحلرب وإرجاع النازحني
اليها بعد القيام بتأهيلها ،وجيب أن يكون هذا من اولويات احلكومة
وهو مما يساهم يف تقليل خطر تنامي الفكر املتطرف يف هذه املناطق
مرة اخرى ،كام ان عىل املنظامت الدولية ودول العامل املساعدة يف

رسعة حتقيق ذلك.
وق��ال سامحته ان العراق يطمح اىل ان تكون له عالقات طيبة
ومتوازنة مع مجيع دول اجلوار وسائر احلكومات ا ُمل ِح ّبة للسالم عىل
اساس املصالح املشرتكة من دون التدخل يف شؤونه الداخلية او
املساس بسيادته واستقالله ،كام انه يرفض أن يكون حمطة لتوجيه
األذى ألي بلد آخر.

مهما في مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
وزارة الصحة تفتتح قسما طبيا
ّ
افتتح وزير الصحة والبيئة (عالء الدين العلوان) وحدة العناية املركزة لألطفال يف مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) التابع
للعتبة احلسينية املقدسة .وأكد العلوان خالل االفتتاح دعم الوزارة ملشاريع العتبة املقدسة يف القطاع الصحي لضامن تقديم اخلدمات
الصحية الالزمة للمجتمع.
فيام قال مدير ادارة املستشفى( امحد فؤاد البيايت) بالنظر لإلقبال املتزايد عىل املستشفى الجراء عمليات الوالدة تم افتتاح ردهة العناية
املركزة حلديثي الوالدة وبسعة  13حاضنة .مضيفا ان اخلدمات التي تقدّ م قائمة عىل االسس العلمية  ،اضافة اىل توفر املكان والبيئة
املناسبني للطفل الذي يعاين من مشاكل التنفس او الوالدة املبكرة.
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• (جيوزيبي كونتي) رئيس الوزراء االيطالي:
«ان الحكومة االيطالية ستعمل مع المنظمات الدولية من اجل المساهمة بإنشاء المشاريع
في العراق وخصوصا في المناطق المحررة والفترة المقبلة ستشهد تطورا بين البلدين بشتى
المجاالت السيما االقتصادية والتجارية».

• ( )67الفا و( )339يتيما ترعاهم مؤسسة العين للرعاية االجتماعية
مع تقديم أربع عشرة خدمة لليتامى في عموم العراق.

وفد علوي يزور العتبة الحسينية المقدسة ويلتقي امينها العام
التقى االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة السيد جعفر املوسوي يف مكتبه
اخلاص بالصحن احلسيني الرشيف وبحضور اعضاء جملس االدارة وفد ًا من
ضم جناب امينها العام املهندس (مهدي
االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة َّ
يوسف الشيخ رايض) وأعضاء جملس ادارة االمانة املوقرة فيها  ،وتم خالل اللقاء
احلديث حول املشاريع اخلدمية املتنوعة التي انجزهتا العتبة احلسينية طيلة اخلمسة
عرش عام ًا املاضية السيام من منها قيد االنجاز وستشهد يف االيام القريبة املقبلة
النور تضاف اىل سلسلة املشاريع اخلدمية والفعالة التي تسعى العتبة املقدسة
اىل انجازها بالكامل خدمة للزائرين الكرام وألهايل حمافظة كربالء عىل وجه
اخلصوص.
وقال الشيخ رايض  :اهلدف من اللقاء تقديم التهاين والتربيكات اىل السيد (جعفر
املوسوي) بمناسبة جتديد تسنمه االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة للسنة
الثالثة عىل التوايل فض ً
ال عن احلوار واالطالع عىل اجلوانب التي ختوضها من
حيث اجلانب الزراعي والصناعي لالستفادة منها لالنطالق يف مشاريع العتبة
العلوية املقدسة ،واضاف كان لنا الرشف ايض ًا بتقديم راية ودرع وخمطوطة اىل
جناب السيد جعفر املوسوي مصحوبة بالتمنيات والتوفيق والسداد يف خدمة
سيد الشهداء واهل البيت (عليهم السالم).

جامعة وارث االنبياء (ع) تدخل ضمن الئحة التصنيف العالمي االسباني

اعلنت جامعة وارث االنبياء التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
دخوهلا ضمن التصنيف العاملي االسباين للجامعات RANKING WEB
.OF UNVERSITIES
وقال املساعد العلمي لرئيس اجلامعة االستاذ الدكتور (عباس الدعمي):
ان هذا االنجاز جاء بدعم من االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وقسم
التعليم العايل فيها وبتوجيه من رئيس اجلامعة االستاذ الدكتور طالب حسن
موسى .مضيفا ان هذا االنجاز يمثل ثمرة جهود فريق عمل مؤلف من اساتذة
اكفاء بذلوا جهود ًا طيبة لالرتقاء باملستوى العلمي للجامعة نحو اعىل املراتب
العلمية ونطمح يف االيام القادمة ان نرتفع بتسلسل اجلامعة يف هذا التصنيف
وان تدخل اجلامعة يف تصنيف عاملي اخر.
Ahrarweekly
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صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في  /2جمادى اآلخرة1440/هـ الموافق 2019/2/8م :

ُ
توازن اإلنسان بين حاجاته الطبيعية
وعمله الصالح
نحن بني ٍ
فرتة وأخرى ال ُبدّ أن نستحرض كلامت الوحي إ ّما بشكلٍ
النبي(صلىّ اهلل عليه وآله)
مبارش من القرآن الكريم أو عن طريق ّ
ّ
ولعل من مجلة األمور التي يسعى
واألئمة اهلداة(عليهم السالم)،
ّ
القرآن الكريم والعرتة الطاهرة لبياهنا هي حالة التوازن ،نحن إذا
علمنا باعتبارنا من املسلمني مراحل االنتقال أي ّ
إن بيننا وبني احلياة
األبد ّية مسافة ،فإذا علمنا كيف ننتقل من هذه احلياة الدنيا اىل ذلك
ٍ
بحالة من التوازن بني احلاجات
�دي ،فال ُبدّ أن نحظى
املثوى األب� ّ
ً
الطبيعية التي البدّ منها والعمل الصالح الذي هو أيضا البدّ منه.
ّ
(و َل َقدْ َك َّر ْمنَا
العقل
فينا
أودع
تعاىل
ّان اهلل
ثم بدأ خياطبنا بعد أن رفعنا َ
ّ
َبنِي آ َد َم) ذكرنا ذلك قبل سنني ،هناك حالة من التكريم لبني آدم ،اهلل
كرمنا وجعل
ميزنا عن ّ
كرمنا واهلل تعاىل ّ
بقية املوجودات ،بعد أن ّ
تعاىل ّ
فينا العقل رفع مستوانا اىل أنّنا ندرك اخلطاب القادم من اهلل عن طريق
األنبياء ،فإذا أدركنا هذا اخلطاب ننتظر العمل وننتظر النتيجة ،أمري
املؤمنني(عليه السالم) كام هي عادته (سالم اهلل عليه) بينّ جانب ًا من
جوانب الدنيا باملعنى الثاين ،أي أن نجعلها وجود ًا مستقلاّ ً قبال
اآلخرة ونتعامل معها تعام ً
ال مع ّ
صور
غض النظر عن اآلخرة ،كيف ّ
األولّ ،
أن الدنيا
األول أو باملعنى ّ
نصورها باملقدار ّ
هذا املعنى؟ تار ًة ّ
لاَ
نس
ال ُبدّ لنا منها حتى نذهب اىل اآلخرة ،والدنيا مزرعةَ ،
(و َت َ
ال ِ
الص حِ َ
ات )...هذا ك ّله يف
َن ِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا) (ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
الدنيا ،األنبياء ُبعثوا يف الدنيا ويخُ اطبون قومهم يف الدنيا ،والعمل
الصالح وفوائد كثرية ترتتّب عىل أعاملنا هي يف الدنيا.
أحب الدنيا .قال :ماذا تصنع؟
بعضهم يأيت لإلمام يقول له :إين ّ
قال :مث ً
ال أصوم وأصليّ
وأحج وأتصدّ ق ،..قال :هذه اآلخرة .فإذن
ّ
العالقة ما بني الدنيا واآلخرة حتتاج اىل فهم ح ّتى نتعامل مع الدنيا
األمهية...
هبذا التعامل ،وهذا الفهم إخواين يف غاية
ّ
�دو ًة لآلخرة وإنّ�ما هي من
األول ال تكون ع� ّ
قطع ًا الدنيا باملعنى ّ
مقدّ مات حتصيل اآلخرة ،ولذلك أمري املؤمنني(عليه السالم) عندما
رضبه اللعني ابن ملجم يف شهر رمضان املبارك ،وكان اإلمام(سالم
ورب الكعبة) ،فوز أمري
اهلل عليه) ساجد ًا قال هذه اجلملة:
ُ
(فزت ّ
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ٍ
أخروي،
شخص
املؤمنني ألنّه يف الدنيا هو يف الواقع كان عبارة عن
ّ
يعني هو عاش يف الدنيا وهذه العيشة التي عاش فيها يف الدنيا
بالنبي(صلىّ اهلل عليه وآله)
جعلت هذا العمل الذي عنده وعالقته
ّ
وكيف كانت عبادته؟ وكيف كانت سريته؟ هذا املقدار جعله من
ورب الكعبة) ،هناك أعامل
وأقس َم عىل ذلك فقال:
ُ
(فزت ّ
الفائزينَ ،
اجلمة برشط أن يبقى عىل
يعملها اإلنسان تعطيه هذه النتائج اهلائلة ّ
هذا العمل اىل املوافاة ،وأمري املؤمنني هو أخرب م ّنا بالدنيا واآلخرة،
أي موضوع حقيق ًة خيرج منه بنتائج
أم ُري املؤمنني عندما يتحدّ ث عن ّ
مبهرة ،إن كان حتدّ ثنا عن التاريخ فهو ،أو حتدّ ثنا عن احلكمة فهو ،أو
حتدّ ثنا عن الدنيا وعن اآلخرة كذلك ،ولذلك وجود أمري املؤمنني
النبي(صلىّ اهلل عليه وآل��ه) ،فعندما يعبرّ هذا
ٌ
وجود ّ
مميز كوجود ّ
التعبري يريد املعنى الذي ّبي ّنا بخدمتكم ّ
أن الدنيا عبارة عن وجود
مستقل ملن يراها فبدأ ّ
ّ
حيذر منها ،أنا الذي أعتقد ّ
أن الدنيا وجود
ّ
ويشبهها
مستقل ال ُيمكن أن أمجع بينها وبني اآلخرة ،يعبرّ عنها
ّ
ٍ
اقرتبت اىل جهة
وماش بينهام ،ك ّلام
ليقول :هي كاملرشق واملغرب
ُ
ابتعدت عن
ابتعدت عن املغرب ،وك ّلام اقرتبت من املغرب
املرشق
ُ
ُ
أي طريقان خمتلفان ،هذا له طريق
املرشق ،ومها سبيالن خمتلفان ْ
وخصوصية ،أحدمها غري اآلخر ،فال
وخصوصية وهذا له طريق
ّ
ّ
ُيمكن ملن طلب الدنيا للدنيا أن ينال اآلخرةّ ،
ألن هذا طريق وهذا
ُ
تكون موصل ًة لآلخرة ملن اعتقد ّ
أن الدنيا عبارة عن
طريق ،الدنيا ال
ٍ
ّ
مستقل ،والدنيا تكون موصل ًة لآلخرة ملن يرى ّ
أن الدنيا هي
وجود
ُ
مزرعة اآلخرة ،وقطع ًا بني األمرين ٌ
بون شاسع وبعيد ،احلالة األوىل
ّ
األول واآلخر فليست له
حالة وجود
مستقل أتعامل معها ككيان هو ّ
ٍ
عالقة باآلخرة ،واحلالة الثانية أتعامل معه ككيان مرح ّ
يل آخذ منه ما
أستطيع أن ألج به اىل العامل اآلخر.
وال ّ
شك ّ
واألئمة والعلامء
أن املعنى الثاين خيتلف ،لذلك ترى األنبياء
ّ
السيدة الزهراء(سالم
والصلحاء وخصوص ًا من نحن بصدد ذكراها ّ
ّ
الشك إخواين أنا تعوزين الكلامت بل املعاين
اهلل عليها) ،حقيق ًة يعني
أيض ًا يف معرفة كنه الزهراء(عليها السالم) ،هي عبارة عن وجودٍ
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خاص ّ
بكل معنى الكلمةّ ،
النبي(صلىّ اهلل عليه وآله) كان يستأذن
ّ
أن ّ
النبي وهذا
أرى
عندما
أنا
غريب،
يشء
هذا
الزهراء،
عىل
يدخل
عندما
ّ
النبي(صلىّ
الوجود العظيم ،بل أعظم املخلوقات واملوجودات هو ّ
اهلل عليه وآله) ،ال يوجد عندنا موجود يدانيه يف العظمة ،الذي يقرأ
بعض الروايات التي نعبرّ عنها روايات الطينة أو روايات العرش
النبي
يرى العجب العجاب يف
ّ
النبي(صلىّ اهلل عليه وآله)ّ ،
شخصية ّ
كان يستأذن عندما يدخل عىل فاطمة مع ّ
أن فاطمة(عليها السالم)
مل تأخذ من الدنيا شيئ ًا وهي ُ
ابنة سلطان األنبياء ال سلطان الناس،
ملاذا؟ ّ
النبي وأهل بيته -هم حقيق ًة يعرفونالبرشي
ألن هذا الكيان
ّ
ّ
ويع ّلموننا كيف يكون التعامل مع هذا الكيان املرح ّ
يل ،وهي يف هذه
العظمة كانت يف يوم زفافها أو يوم زواجها عبارة عن يشء اىل اآلن
ال جيرؤ أحدٌ أن يعمل هبذا العمل لبساطته ،والذي جاء هبذا املهر أو
هبذا البيت املتواضع أيض ًا هو سلطان األوصياء ،فكيف يكون هذا
ُ
الوجود املبارك للزهراء(عليها السالم)؟ ُ
وأم
ابنة َم ْن؟
وحليلة َم ْن؟ ّ
َم ْن؟ ال ّ
شك ّ
أن أمثايل عاجزون متام ًا عن فهم الزهراء(عليها السالم)،
(والرس املستودع
نحن عندما نذكر الزهراء(عليها السالم) نقول:
ّ
فيها) ،وأنتم تعلمون ّ
رس ًا ،إذن فال زال
الرس إذا انكشف ال يكون ّ
أن ّ
اخلاص وتلك الروايات التي
الرس مستودع ًا فيها ،هذا الكيان
ّ
هذا ّ
ٍ
يتزود من ت ّفاحة يف اجل ّنة،
النبي أن ي ّتصل بخدجية إلاّ بعد أن ّ
منعت ّ
هذه الروايات الرشيفة التي أنا لست يف مقام استعراضها ،لكن هذه
اإلملامة البسيطة عىل هذا الوجود للزهراء(عليها السالم) ،وكيف
تعاملت مع الدنيا.
لذلك أنا واقع ًا أشري بإشارة ح ّتى نختم احلديث ،بالنسبة اىل بناتنا
اىل أخواتنا اىل أ ّمهايت يا ليت ُيقىض العمر بفهم الزهراء(عليها
السالم) ،تع ّلموا ّ
فإن الزهراء(عليها السالم) وجود مبارك ،وهذا
الوجود املبارك يعني مهام تك ّلمنا بكال ٍم هناك جتسيدٌ هلذا الكالم،
وهذا التجسيد ينطبق انطباق ًا تا ّم ًا عىل الزهراء(عليها السالم) ،فهي
جممع ّ
نمر ببعض ما وصلنا عنها وقطع ًا
لكل فضيلة ،والزهراء عندما ّ
ما وصلنا عن الزهراء(عليها السالم) ّ
أقل من الواقع ،لكن اليشء
تصور مصيبة عظيمة
الذي وصلنا واقع ًا اإلنسان ال يملك نفسه إزاء ّ
ّ
حتل بأمري املؤمنني(عليه السالم) عن طريق الزهراء ،وهذه العائلة
هي عائلة أخرو ّية.
أنا ّ
أركز ّ
ألن أمري املؤمنني عندما يتعامل مع هذه الد ّقة يف متثيل الدنيا
واآلخرة هبذا املعنى ،قدّ م ح ّتى اخلادم عىل نفسه ،عندما يشرتي شيئ ًا

ي��ق��دّ م قنرب ًا
ي��ق��ول :أن��ت
�س هذا
ٌّ
ش��اب ال��ب� ْ
غ
يت
ومل
األج����ود،
يرّ
حا ُله ما قبل اخلالفة
وما بعد اخلالفة ،ووصاياه اقرؤوا وصاياه واقع ًا الكالم يل قبلكم،
وعىل الساسة وعىل االقتصاد ّيني وعىل من يريدون املعرفة أن يقرؤوا
كيف كان يتعامل أمري املؤمنني(عليه السالم) ما قبل وما بعد ،ما
الذي غيرّ ه؟ ال يشء .بالعكس ّ
لعل تعامله يف اخلالفة كان شديد ًا
عىل رأي بعضهم ،شديد ًا ّ
ألن أمري املؤمنني نظره عىل غري هذه احلالة،
نظره اىل يشء آخر ،الحظوا العبارة تقول( :يأنس بالليل ووحشته)،
هذه عبارة موجزة لك ّنها يف غاية الروعة.
لذلك أمري املؤمنني(عليه السالم) ّ
طل عىل اآلخرة من منظار الدنيا،
ارشب جسمه يف
وعندما يصف امل ّتقني وهو عندما يصف احلالة
ّ
سيدهم
سيد األتقياء ويصف هؤالء ،ملاذا؟ ألنّه هو ّ
هذه احلالة ،فهو ّ
فيعرف ماذا يقول عنهم ،هذه الدنيا واآلخرة يف حالة التوازن نحن
مشكلتنا ومشاكلنا وتعبنا بسبب هذا التوازن ،نحن فقدنا التوازن
يف العالقة ما بني الدنيا واآلخرة ،فأحببنا أشياء زائلة وزهدنا بأشياء
باقية ،النفس متيل اىل الفطرة وما جبلها اهلل تعاىل عليه ،وهذه النفس
عندما متيل تشعر النفس يف بعض احلاالت بوخز الضمري ،وإن أحلد
اإلنسان فهناك صحوة بني ٍ
سيحتج هبا اهلل تبارك وتعاىل
فرتة وأخرى
ّ
ّ
وسيحل بك
علينا ،وخز الضمري أنّه أنت سائر اىل املجهول فحاذر،
املوت عاج ً
ال والت حني ندم ،عىل ّ
كل حال لع ّلنا قد أخذنا وقت ًا
كثري ًا لكن املوضوع مل نوفه بعضه.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا بحقّ الزهراء البتول من الذين
متسكوا بالزهراء(عليها
ينظرون اىل الدنيا بأنهّ ا مزرعة اآلخرة ،إخواين ّ
أمتسك
رج��اء يل أن��ا
السالم) منهج ًا وشفاع ًة ،وه��ذا
ٌ
شخصي ًا ّ
ّ
بالزهراء(عليها السالم) منهج ًا -أحاول -قدر املستطاع ،وشفاع ًة
بأن الزهراء(عليها السالم) هلا ٌ
رجاء كبري جدّ ًا ّ
شأن كبري يوم
عندي
ٌ
القيامة ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن حييطنا برعايته من خالل بركات
بأحب اخللق اليك
اللهم نسألك وندعوك
الزهراء(عليها السالم)،
ّ
ّ
متن علينا بالعافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة ،وآخر دعوانا أن
أن ّ
ٍ
الطيبني الطاهرين.
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل ّ
حممد وآله ّ
Ahrarweekly
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ُ
الملقاة على من يتصدى للتربية والتعليم؟
المهمة ُ
السيد الصافي :ما هي ُ
كربالء
الجمعة في
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /2جمادى اآلخرة 1440/هـ الموافق 2019/2/8م تحدث قائال:
اخ��ويت اخ���وايت استكام ً
ال مل��ا ذك��رن��اه يف
ُ
اخلطب السابقة نذكر بعض ما مل نذكره
سابق ًا أال وهو وال بأس ان يكون مدخل
احلديث هبذا السؤال وهو :كيف لنا ان
نصوغ جمتمع ًا جيد ًا؟ ماهي العوامل التي
تؤثر يف بناء املجتمع؟
طبع ًا ،الش��ك ان هناك مسائل يف علم
االج���ت�م�اع دخ��ي��ل��ة ،وم��س��ائ��ل يف علم
األخالق دخيلة ومسائل يف الرتبية الدينية
دخيلة ومسائل يف الرتبية احلضارية ايض ًا
دخيلة ..ونحن عادة عندما نتكلم حول
جمتمعنا فإننا نعتز باملجتمع ،ومقتىض هذه
العالقة من املحبة للمجتمع الذي نحن
جزء منه؛ يتحتم علينا ان نبقى يف هذه
الدائرة عسانا ان نخرج بنتائج بسيطة وال
أقل هي خطوة يف الطريق.
ولعلنا عندما نستشعر املشكلة واستشعار
املشكلة ي��ع� ّ�م ،فمن املمكن ان نسعى
ايض ًا للحل ،يف بعض احلاالت املشكلة
ال يشعر هبا االخ��رون ..يعني مهام انت
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دققت جرس االن��ذار جتد ان هناك عدم
وج��ود آذان صاغية ،والسبب يف ذلك
ألنه هناك غفلة أو هناك عدم االستشعار
هبذه اخلطورة يف بعض احلاالت ،الناس
بطبيعتها ال تكرتث ،والبعض يريد النتائج
بال ان يكون هو طرف ًا يف احلل ..ال يحُ ب
ان يكون طرف ًا يف احلل ،وانام يحُ ب النتائج
ان تكون جاهزة ،فإن كانت النتائج جيدة
محد اهلل وان كانت النتائج غري جيدة َن َق َم
عىل اآلخرين وه��ذه طريقة حقيقة غري
صحيحة..
نحن نشعر بمحبتنا للمجتمع ان هناك
تصدّ عا وهذا التصدّ ع من ورائه عوامل
عدّ ة ،وأيض ًا ُيمكن أن ُيعالج ايض ًا بعوامل
عدّ ة ،..ال يوجد عامل واحد يف التصدع
وايض ًا ال يوجد عامل واحد لرأب هذا
التصدع وانام وجود عوامل كثرية..
سبق وان تكلمنا بخدمتكم عن االرسة
وح��ددن��ا هناك ثالثة حم��اور االرسة بام
هلا ه��ذا الكيان القائم بني االب واالم

واالوالد ،وايض ًا املدرسة ،وايض ًا اجلو
حتو َل من عدم التفريق ما بني
العام الذي ّ
احلرية وما بني الفوىض ،واآلن نعيش يف
بعض حاالته حالة فوىض وليس حالة
عنه بإجياز فيام
حرية ،وفرق بينهام نبهنا ُ
سبق..
وتكلمنا عن االرسة ايض ًا وان كان الكالم
عن االرسة ال ينتهي ..دائام البد ان ُن ّ
ذكر
االع���زة ُب��ن��اة ا ُالرس ،الب��د أن ّ
نذكرهم
باملهمة النبيلة التي تقع عىل عاتقهم يف بناء
االرسة..
وحديثي االن سيكون باختصار شديد
عن املدرسة ..واملدرسة واقع ًا ال أحتدث
عن وزارة حمددة ،وأنا سبق وأن ذكرت إن
هذا الكالم ..كالم اجتامعي وال أحتدث
عن عنوان خ��اص ،وان�ما انا احت��دث عن
املسألة الرتبوية واملسألة التعليمية بعنواهنا
العام..
يعني من يتصدى للرتبية ومن يتصدى
للتعليم عليه ان يلتفت اىل هذه ..نعم لعل
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أوض��ح مصداق ما ندعيه هي امل��دارس
املوجودة عندنا؛ أي املدارس االكاديمية
والسبب يف ذلك ان هناك حفنة من السنني
سيقضيها ه��ذا الطالب وه��و يف اج��واء
التعليم والرتبية ..يبدأ يف االبتدائية ست
سنوات ،يبدأ الطالب يف النضوج ويكون
صبيا مميزا وخيرج من املراحل االبتدائية
ويدخل اىل املراحل املتوسطة والثانوية
ايض ًا ست سنوات وه��و نضج يف هذه
الفرتة ..ثم يدخل اىل اجلامعة ..فست
سنوات يف االبتدائية وست سنوات يف
الثانوية اىل اجلامعة ارب��ع سنوات فهذه
ست عرشة سنة واذا كانت اجلامعة اكثر،
وهكذا فسيبقى بمعدل يرتاوح قرابة (18
–  )20هو يف صياغة ،هذه الصياغة قطع ًا
حتتاج اىل رؤية ،رؤية من أي جهة تتصدى
ملسألة الرتبية والتعليم ،انا اقول اجلانب
ال�ترب��وي ..ألن املجتمع عندما يكون
جمتمعا شبابيا هذه املراحل هي املراحل
التي تظهر عىل سطح املجتمع مراحل
ما بعد البلوغ اىل الثالثني فهذه الصياغة
التي تبدأ يف املدارس سيكون من الطبيعي
ناجتها يؤثر عىل املجتمع..
ما هي العوامل السلبية اآلن يف مراحل
الرتبية والتعليم كمؤسسات ،ليست
مؤسسات أحتدث ّ
مشخصة ..مهمة الرتبية
والتعليم فام هي املشكلة ؟!
لعله من اوىل املشاكل ان املتصدي ال يعلم
ُ
خطورة الوظيفة التي هو فيها! واالنسان

ال��ذي ال يعلم ال يمكن ان ينتج الناتج
الصحيح ،مهمة الرتبية والتعليم لعلها من
اقدس املهام ،املجتمع عندما يتعامل مع من
يتصدى للرتبية والتعليم يتعامل معه بيشء
من التقديس ،وهذا ليس عيب ًا بالعكس
هذا أمر مطلوب يف كل املجتمعات هناك
اشياء مقدسة حيرتموهنا خاصة إذا كان
جمتمع ًا ديني ًا حيرتم املقدسات الدينية وال
يسمح بأن يتجاوز عليها سواء أ كانت
ح��ض��ارة او رم���وزا ..جمتمعات اخ��رى
تتعامل مع قيمة من الذي اوصل املجتمع
اىل التحضرّ علامء يعتقدون شيئا مقدسا ال
جيوز املساس ِبه..
ن��ع��م ال��ت��ع��ل��ي��م ق��ض��ي��ة م��ق��دس��ة يف كل
املجتمعات ،عندما نتعامل مع التعليم
ك�شيء مهم وك�شيء ل��ه شأنية وك�شيء
يؤثر عىل املجتمع ..سنبدأ يف اول خطوة
صحيحة  ..البد ان يعلم ويعرف املهمة
امللقاة عىل عاتقه ،هذه املهمة ليست مهمة
مادية هناك مهمة ُملقاة اوال ً ُتقابل بأجر
البد ان ُاحدّ د املهمة ثم أنظر اىل االجر ..ما
هي ا ُملهمة ا ُمللقاة عىل من يتصدى للرتبية
والتعليم؟
ُ
األرس جتعل ابنها وابنتها امانة عند هذه
اجلهة املتصدية للرتبية والتعليم ملدة
عرشين سنة وليس من السهل ان يوضع او
توضع امانة ملدة عرشين سنة حتى ُتسرتد
بحالة من التطور الفكري ..ال أقل ُتسرتد
عىل ما كانت وهذا قطع ًا غري صحيح..

رب ولدها وتع ّلمه عىل معايري مع
االرسة ُت يّ
طفولته ثم تضعه يف هذه املؤسسة وتنتظر
ان يعود هلا بعد هذه الفرتة طبع ًا االرسة
ت��راق��ب خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة لكن اجلهة
املتصدية هلذه العملية البد ان تشعر بذلك
اذا مل تشعر ال قيمة لذلك..
االن عندما يكون هناك معلم يتصدى
للتعليمُ ..اعيد حتى ال ُيفهم الكالم عىل
غري ما هو مقصود ،من يتصدى للرتبية
يشجع تلميذ ًا عىل الغش..
والتعليم عندما ّ
حقيقة ه��ذا ينخر يف املجتمع ،نحن ال
تعود عىل الغش
نقبل ان يأتينا طالب ّ
ألنه سيغش ابناءنا عندما يكرب ،هو الذي
ّ
سيغش ولدك وسيغشك انت
علمه الغش
ّ
ونحن قلنا هذا زرع والذي يزرع الغش
ال يمكن ان حيصد النصيحة ،وال��ذي
يزرع الغش حيصد الغش وال��ذي يع ّلمه
عىل كلامت يتقزز االنسان ان يسمعها يف
بعض احلاالت االنسان ال ُي ّ
فكر بمجرد ان
ّ
يفكر ببعض االلفاظ يفكر بطريقة مرعبة
خيشى ،فكيف اذا سمع هذا اللفظ وهو
طفل صغري يسمع كلامت يعجز ويستحيي
يتفوه هبا ..فأي مستقبل ينتظر
الكبري ان ّ
املجتمع هبذه الطريقة من الرتبية؟!
اقول ال تسعوا اىل التفكيك او ّ
التفكك يف
الروابط من اقدس الروابط رابطة املعلم
بعنوانه العام مع تلميذه ال تسعوا اىل ان
هذه الرابطة تتفكك البد من وجود هيبة
يف اجلهة التعليمية امام الطالب ،اذا هذه
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فرطنا فيها سيفقد الطالب ثقته باجلهة
اهليبة ّ
واذا فقد الثقة َب ُط َل العمل..
اخواين املسألة ليست مسألة يف جهة واحدة
مسألة جمتمع ذكرنا سابق ًا البد ان توجد
حصانة جمتمعية وهذه احلصانة املجتمعية
تبدأ من ه��ذه املراحل التعلم يف ِ
الصغر
كالنقش يف احلجر عىل االرسة ان تراقب
تلميذها  ..ولدها يف امل��درس��ة ال ان ال
تكرتث ليس اجلانب العلمي فقط هو له
االولوية ربام جانب علمي سيكون وباال
عليه وانام جانب الرتبية والتعليم الرتبية
والتعليم عندما ُيزرعان يف نفسية الطالب
سنؤسس ملجتمع خاص..
نعم املعلم بعنوانه العام له متطلبات املعلم
ِ
حقه ان تتوفر له
ُله حاجيات املعلم من
كل الظروف البيئية واملناسبة هذا نعم،
لكن اق��ول عىل املعلم ال��ذي يتصدى ال
يستسلم لوظيفته االوىل يف التصدي ..هذا
ليس صحيح ًا ألن هذا االستسالم سيؤثر
اجتامعي ًا عىل ال��ن��اس ..ت��رى ان��ت معك
شخص آخ��ر واح��د فقط ان��ت مسؤول
عنه سيكون اخلطر قليال ا ّما عندما يكون
ُ
اخلطر اجتامعيا ماذا نرقب عرش سنوات
اثنتي عرشة سنة واذا فجأة حورصنا بجيل
من شبابنا ال يعرف شيئ ًا عن حمبة بلده وال
يعرف شيئ ًا عن االحرتام ال يوجد يف لسانه
اال الكلامت غري املؤدبة وايض ًا سيدخل
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املجتمع وهو ينخر املجتمع والنصيحة عند
ذلك ستكون متأخرة جد ًا..
طبع ًا هذا الكالم اخواين انا اتكلم واقع ًا
اري��د من اهل القرار اري��د ق��رار ًا ،وأريد
من اه��ل الشأن ان يلتفتوا ه��ذا جمتمعنا
كلنا مسؤولون ،لكن يف نفس الوقت هذه
املسؤولية تحُ ّتم علينا ان نبدأ وان ُنشدّ د
يف هذا اجلانب الرتبوي والعلمي ..هذه
جوانب اخ��واين هلا قداسة كانت هناك
مصطلحات وال زالت موجودة نعبرّ عنه
احلرم مثال ً احلرم اجلامعي حرم املدرسة
هذا حرم االنسان عندما ُيريد ان يدخل
اىل احل��رم اجلامعي يعرف ان ما بداخله
خيتلف عن ما خارجه ..يريد ان يدخل اىل
حمصن ..هؤالء
املدرسة يعرف ان هذا كيان ّ
اوالدنا ّ
فلذات اكبادنا يف هذا املجمع البد
ان نحرص عىل ان يتعلموا العلم الصحيح
والرتبية الصحيحة ،ال يمكن االرسة تتعب
ويذهب الولد اىل املدرسة ويأيت عىل نقيض
ما علمته ور ّب ُته هذا غري صحيح ،بالعكس
يكمل دورها
االرسة اذا قصرّ ت هناك من ّ
وهو اجلانب التعليمي ..هكذا تر ّبينا وهكذا
تع ّلمنا ُ
وكنا اذا رأينا معل ًام يف الشارع نحن
نخجل مل نفعل شيئ ًا ملجرد ان ُك ّنا يف املدينة
لكن اذا رآنا املعلم كأن تلك الليلة تكون
علينا مشكلة كيف رآنا املعلم ..هكذا ُك ّنا
ونحرتمه ..من كان السبب
ونقدسه
نحبه
ُ
ُ
ُ

يف ذلك انا ال احتدث اآلن عن هذه املسألة
اقول اجتامعي ًا ال ُبد ان ُنرجع الثقة وعىل
ِ
صنفه ..نعم
املعلم ان ُيرجع ثقة اجليل اىل
هذه مسؤوليتك ..ارجع الثقة اذا ارجعنا
الثقة سنكون نحن بخري..
الح��ظ��وا اخ���واين َبو ّبنا احل��دي��ث بشكل
خمترص ت��ارة االرسة وك��ل كالمنا بشكل
خمترص وتكلمنا عن اجلو العام وتكلمنا
عن املدرسة إلشغال اوالدنا يف املدارس يف
فرتات طويلة التي خُت ّرج املدرسة بعنواهنا
العام الذي يتصدّ ى للرتبية منرب مدرس
بالعنوان اخلاص مدرس خاص مدارس
اهلية مدارس حكومية ال يفرق ..يتصدى
ملسألة الرتبية كل بحسب وظيفته لكن
الرتبية هي االساس اجلانب الرتبوي هو
االساس..
نتمنى ونرجو ونسعى ونأمل ال جتعلوه
حل ًام غري محُ قق ..اجعلوه حلام قريب املنال
أتم حالة يف اجلانب
ان نرى هذا اجلانب يف ّ
أتم
االخالقي واجلانب الرتبوي ن��راه يف ّ
حالة وهو األول عىل كل حال..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يأخذ بأيدينا
وايديكم ملا فيه خري الدنيا وسعادة االخرة
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلامت وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

لو سألوك

كيف ص ّلى اإلمام عليa

بعد؟
في اليوم التالي للبعثة والصالة لم تفرض ُ

حسب احلديث املروي عن أنس بن مالك قال« :بعث النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) يوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء».
ويايت هنا السؤال :كيف صلىّ عيل ( عليه السالم ) يف اليوم التايل من البعثة والصالة مل تفرض إال بعد فرتة من البعثة النبوية
الرشيفة وذلك يف قصة اإلرساء واملعراج ؟!..
ان كانت الغاية من السؤال التشكيك ّ
فإن مسألة صالة أمري املؤمنني (علیه السالم) مع النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف بدء البعثة
ّ
للشك أو الرتدد فيها بعدما أطبقت عليها الروايات والسري من الفريقني (أنظر البحار  201/38ب
أمر مس ّلم به وال جمال
.)65
وأما كيفية صالته (عليه السالم) فهي تتبع موضوع تعبده يف املقام وبام أن عبادته وصالته كانت بدعوة النبي (صىل اهلل عليه
وآله) له (عليه السالم) فالظاهر أهنام كانا يعبدان اهلل (عز وجل) اما مطابق ًا لرشيعة ابراهيم (عليه السالم) أو غريه ممن تقدمه من
األنبياء (عليهم السالم) وإما موافق ًا ملا قرر لعامة الناس فيام بعد .
فالصالة اصال هي االتصال مع اهلل (عز وجل) وهذا االمر من بدهيات دعوات االنبياء (عليهم السالم).
تعبد النبي (صىل
وأما فرض الصالة عىل األمة وإن كان بعد ميض فرتة وجيزة عن البعثة النبوية الرشيفة؛ ولكن هذا ال ينايف ّ
اهلل عليه وآله) وعيل (عليه السالم) هبذه الصالة أو بام يقارهبا يف الشكل واملضمون يف زمان سبق هذا الفرض إذ الفرض حكم
الزامي ووظيفة مقررة لكل مسلم ،ولكن النبي (صىل اهلل عليه وآله) واإلمام (عليه السالم) قد أديا هذه العبادة بدون أن يرد
عليهام الزام أو إجياب .
وهناك احتامل آخر وهو أن تكون صالهتام قبل إبالغ الفرض بشكل خاص ،وقد جاء الوحي باتياهنا بالصورة املوجودة يف قضية
املعراج ملصالح اقتضت تبديل الشكل مع ابقاء املحتوى واملضمون.
فالنتيجة النهائية ان االمام عليا (عليه السالم) صىل طبقا ملا ع ّلمه رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) وان احد القاب االمام عيل
(عليه السالم) كرم اهلل وجهه ،النه مل يسجد لصنم بل سجد هلل (عز وجل) حال اعالن اسالمه وهو االول من بني املسلمني .
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ويستثنى مما ذكر ما إذا سلم شخص عىل املصيل ،فإنه جيب أن
يرد سالمه بمثله وال تبطل صالته ،فإذا سلم عليه بصيغة (سالم
عليكم) رده بقوله( :سالم عليكم) فقط.
( )6أن يقهقه يف صالته متعمد ًا ،والقهقهة هي الضحك املشتمل
عىل الصوت واملد والرتجيع.
ً
( )7أن يبكي يف صالته متعمدا ،سواء اشتمل عىل الصوت أم ال
عىل األحوط ،هذا إذا كان بكاؤه ألمر من أمور الدنيا .وأما إذا كان
ألمر أخروي كخوف العذاب أو طمع اجلنة أو خضوع ًا هلل تعاىل
فال يرض بصحة الصالة.
( )8أن يأيت بعمل خيل هبيئة الصالة ،ومنه األك��ل وال�شرب،
واألحوط أن جيتنبهام مطلق ًا وإن مل خيال هبيئة الصالة.
( )9أن يقول (آمني) بعد قراءة الفاحتة ،وهو مبطل للصالة إذا أتى
به املأموم يف غري حال التقية ،وأما غري املأموم فاألحوط له أن يعيد
صالته لو أتى به متعمد ًا.
( )10الشك يف عدد ركعات الصالة ،عىل تفصيل يأيت.
( )11أن يزيد يف صالته أو ينقص منها متعمد ًا ،سواء أكان الزائد
قو ً
ال أم فع ً
ال.
من مل يؤد الفريضة اليومية أو أتى هبا باطلة حتى ذهب وقتها وجب
عليه قضاؤها خارج الوقت ،ويستثنى من ذلك:
 -1ما فات الصبي واملجنون ،وهكذا املغمى عليه إذا مل يكن
اإلغامء بفعله واختياره.
 -2ما فات احلائض والنفساء أيام رؤية الدم.
 -3ما فات الكافر األصيل (غري املرتد).

مبطالت الصالة و قضاؤها
مبطالت الصالة أمور:
( )1أن تفقد شيئ ًا من أجزائها أو مقدماهتا ،عىل التفصيل املتقدم
يف املسائل السابقة.
( )2أن يحُ دث املصيل أثناء صالته.
( )3أن ُيك ّفر يف حال القيام ،بأن يضع إحدى يديه عىل األخرى
خضوع ًا وتأدب ًا ،فإنه مبطل للصالة عىل األحوط ،إال إذا اقتضته
الرضورة.
( )4أن يلتفت عن القبلة ال لعذر .وأما االلتفات عن عذر -
كالسهو أو حدوث قاهر خارجي كهبوب الرياح  -فإن كان ما
بني اليمني والشامل مل خيل بصحة الصالة ،وإال وجبت إعادهتا.
( )5أن يتكلم يف الصالة متعمد ًا ،ويتحقق التكلم بالتلفظ ولو
بحرف واحد إذا كان مفه ًام كـ ِ
(ق) :فعل أم ٍر من الوقاية .وأما
غري املفهم فيبطل الصالة إذا كان مركب ًا من حرفني فام زاد عىل
األحوط.
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قضاء الصالة
(مسألة  :)112جيوز قضاء الصلوات اليومية يف أي وقت من الليل
أو النهار ،يف السفر أو يف احلرض ،ولكن ما يفوت يف احلرض جيب
قضاؤه متام ًا وإن كان يف السفر ،وما يفوت يف السفر جيب قضاؤه
قرص ًا وإن كان يف احلرض.

هل تجوز اعادة قول ( وحده الشريك له )
او اي مقطع من التشهد قربة الى اهلل تعالى ؟

السؤال :اذا كان كسوف الشمس أو خسوف القمر جزئيا
فهل تكون صالة اآليات واجبة ؟
الجواب :واجبة .

مصطلحات فقهية

السؤال :ما املقصود من فيه اشكال ؟
اجلواب :أي أن احلكم املذكور إحتياط وجويب .
السؤال :ما هو تعريف جيوز عىل تامل ؟
اجلواب :أي جيوز فعله ،ولكن اإلحتياط اإلستحبايب يقتيض
تركه كذلك .
السؤال :ماهو تعريف جيوز عىل اشكال ؟
اجل��واب :أي جيوز فعله ،ولكن اإلحتياط اإلستحبايب يقتيض
تركه .
السؤال :ما معنى جيب كفاية ؟
اجلواب :أي جيب عىل اجلميع أن يقوموا هبذا األمر ،ويسقط عن
ّ
الكل بقيام بعضهم به ،فإن تركه اجلميع استحقوا العقاب .
السؤال :ما معنى جيب عىل تامل ؟
اجلواب :أي جيب عىل املكلف فعله ،فهو فتوى بالوجوب كذلك
.
السؤال :ما معنى جيب عىل اشكال ؟
اجلواب :أي جيب عىل املكلف فعله ،فهو فتوى بالوجوب .
السؤال :من هو الويل ؟
اجل��واب :من يتوىل ش��ؤون الطفل ،أو القارص ،أو املجتمع
اإلسالمي ،وفق ًا للرشيعة اإلسالمية .
السؤال :ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟
اجل��واب :املامرسة اجلنسية مع من ال حتل له ،غري متعمد ،بل
بتوهم كوهنا حليلته ،أو بتوهم صحة العقد الفاسد .
السؤال :ما هو تعريف (نية القربة املطلقة) ؟
تعرض لكونه
التقرب إىل اهلل من دون ّ
اجلواب :أن يقصد بعمله ّ
عىل وجه األداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى .
السؤال :ما املقصود بنقص الدين ؟
اجلواب :يقصد الفقهاء بنقص الدين :إما فعل احلرام باقرتاف
الذنوب كالرسقة والكذب والغيبة ورشب اخلمر وغريها من
املحرمات األخرى  ،وإما ترك الواجب كرتك الصالة وترك
الصوم وترك احلج وغريها من الواجبات األخرى .

السؤال :ذكر يف اجوبة سامحتكم الحد االستفتاءات انه (نعم
جيوز بل جيب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس
املحرتمة املسحورة ) نرجو منك سيدي ايضاح املقصود هبذه
العبارة (كحفظ النفس املحرتمة ) ؟
اجلواب :حفظ النفس املحرتمة معناه واضح وهو انه لو كان
شخص مؤمن مرشف ًا عىل اهل�لاك فألجل انقاذ حياته جيب
الرجوع اىل الساحر البطال السحر فيام اذا توقف انقاذ حياته
عليه .
السؤال :ما معنى ما يذكره الفقهاء يف رسائلهم العملية وهي ان
هذا الفعل راجح او مرجوح ؟
اجلواب :الرجحان الرشعي هو االستحباب كام ان املرجوحية
الرشعية هي الكراهة ولكن ربام يكون الرجحان جلهات اخرى.
السؤال :ماهو تعريف احلقد لغة واصطالحا؟
اجل��واب :احلقد هو اض�مار العداوة يف القلب وهو من ثمرة
الغضب الن الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن التشفي يف احلال
رجع اىل الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
السؤال :ما معنى (االحياء ينتج التملك ،والتحجري ينتج حق
االختصاص واألولوية) ؟
اجلواب :يعني اذا بنى بيتا عىل االرض ملك االرض.
السؤال :ما معنى (املشهور أن االجازة بعد الرد ال أثر هلا) ؟
اجلواب :يعني اذا رد املالك عقد الفضويل ثم أجازه فال اثر هلا.
السؤال :مسألة (من أتلف مال غريه فهو ضامن لو مل يكن
صاحب يد عليه) ما معنى ذلك ؟
اجلواب :أي مثله يف ذمته أو قيمته.
السؤال :ما املقصود من (البينة) يف الرجوع اذا انكرت الزوجة
الرجوع بعد العدة؟
اجل��واب :كل ما يثبت االمر بوضوح ومنه البينة الرشعية أي
شهادة رجلني عادلني.
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مؤسسة الدليل تختتم دورة التربية الفكرية

الع َقدي التخصصية ألساتذة الجامعات
والتأهيل َ

تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :خضير فضالة

باحتفالية هبيجة حرضها سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة وشخصيات دينية
واكاديمية متنوعة االختصاصات ،شهدت
قاعة سيد االوصياء يف الصحن احلسيني
ال�شري��ف خ��ت��ام دورة الرتبية الفكرية
والتأهيل العقدي التخصصية ألساتذة
جامعات العراق.
وجاءت هذه ال��دورة التي استمرت ملدة
ثالثة ايام هبدف بناء اسس رصينة لألساتذة
لنقلها اىل الطلبة بغية حتصينهم وإعدادهم
ملواجهة االفكار املتطرفة كاألحلاد وغريه.
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و َبينَّ َ سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
يف كلمة ل��ه خ�لال حفل اخل��ت��ام أمهية
اجلانب العقائدي واالخالقي يف املؤسسة
االكاديمية ،فقال« :ان اجلانب الرتبوي
واالخ�لاق��ي العقائدي يتكفل بتوظيف
مجيع الطاقات العلمية والعملية سواء أ
كانت هذه الطاقات برشية ام غري برشية،
ويوظفها باالجتاه الصحيح البناء ،والذي
نستطيع من خالله ان نصنع طالبا ناجحا».
واضاف الكربالئي« :احلياة مرتابطة يف كل
جوانبها ترابطا يشبه ترابط اعضاء اجلسد،
فاجلسد مكون من جمموعة اعضاء ،وكل

عض ٍو اذا ادى مهمته وتناسق مع بقية
َ
نصل اىل ان صاحب
االعضاء يمكن ان
هذا اجلسد يستطيع ان يصل اىل اهلدف،
ونحن كذلك مجيع جماالت احلياة هنا البد
ان تأخذ حقها يف االعتناء واالهتامم».
واع��رب سامحته عن أمله يف االساتذة
املشاركني يف هذه ال��دورات برتمجة هذا
االهتامم يف حياهتم ومن ثم ينقلونه اىل
يدرسوهنم.
الطلبة الذين
ّ
واشار سامحته اىل «ان حضور االساتذة
وامل��ش��ارك��ة يف ه��ذه ال���دورات كلام كان
فاعال من حيث العدد والنوع كلام شجع

العطاء الحسيني

االخ���وة يف مؤسسة الدليل ع�لى ادام��ة
هذه ال��دورات ،ونأمل ان ال تكتفوا هبذا
الدورة؛ بل هناك دورات مستمرة اخرى
واملتابعة من االخوة يف املؤسسة من اجل
الوصول اىل اهلدف».
وجاءت بعدها كلمة الدكتور طالب حسن
موسى رئيس جامعة وارث االنبياء حيث

الدكتور طالب حسن

ق��ال فيها« :ان ما سمعتموه من خالل
كلمة ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء
املقدسة متثل امل��ب��ادئ التي تسعى اليها
اجلودة العاملية يف العامل وهي صادرة من

رجل دين ،وهذا هو السالم الذي نسعى
اليه يف حماربة التيار املعادي ،والذي يتخذ
من العوملة واحلداثة سالحا».
واضاف موسى« :ان الدورة التي نظمتها
مؤسسة الدليل يف رحاب جامعة وارث
االنبياء والنقاش والتحاور الذي حدث
ب�ين نخبة م��ن االس���ات���ذة مم��ن حيملون
شهادات عليا من جامعات اكاديمية عاملية
اعطى الفسحة لتسليط الضوء عىل ما
نحتاجه االن وهو ايصال االفكار واملبادئ
اىل فئة الشباب والطلبة».
من جانبه بينّ الدكتور سعد الغري مسؤول
شعبة مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
العقدية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة:
«ان مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
العقدية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
ِ
اقامة برنامج دورات ختصصية
عمدت اىل
تأهيلية ألساتذة اجلامعات بغية بناء اسس
رصينة لألساتذة وبدورهم ينقلون هذه
االسس اىل الطلبة ،وبالتايل يكون الطالب
حمصنا عقائديا وفكريا ويستطيع مواجهة
االفكار املتطرفة كاإلحلاد وغريه ،وحقيقة
هذا ليست الدورة االوىل؛ بل سبقتها ()18
دورة» ،مشريا اىل «ان الدروس التي قدّ مت
ضمت التفكري اصله وامهيته
خالل الدورة ّ
اضافة اىل نظرية املعرفة ،ومن اين اخذت
هذه النظرية فضال عن االسس الفلسفية
للواقع وشبهات امللحدين وصفات اخلالق
وبالغة الدين يف احلياة».
وتابع الغري« :بسبب كثرة عدد املشاركني
يف ال��دورة حيث وصل اىل اكثر ()300
استاذ من جامعات واختصاصات خمتلفة،
عمدت الشعبة اىل تقسيم املشاركني اىل
ْ
دورت�ين ،االوىل استمرت ملدة ثالثة ايام
وختمت اليوم بحضور املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة وثلة علمية ودينية
وتم تكريم املشاركني ،والثانية ستقام هذا
االسبوع ،وستستمر ايضا ملدة ثالثة ايام،
مشريا اىل ان الدورة قسمت اىل مستويني
االول صنف لالساتذة الذين شاركوا
للمرة االوىل ،واملستوى الثاين لألساتذة
املشاركني يف الدورات السابقة واضيفت
هلم معلومات مكملة».
وحت��دث ال��دك��ت��ور غانم محيد الزبيدي
م��ن تربية ميسان اىل جملة «االح����رار»

قائال« :هناك رصاع ثقايف وحرب ناعمة
تشنها بعض الدول مع الشعب العراقي
كونه جمتمعا عقائديا ،حيث تسعى هذه
ال���دول بشتى ال��ط��رائ��ق اىل اط��ف��اء هذا
النور العقائدي عند فئة الشباب بوجه
اخلصوص ،وقد سلطوا الكثري من االفكار
الناعمة اىل املجتمع من خ�لال وسائل
االت��ص��ال املتنوعة واملنترشة يف الوقت
الراهن ،باعتبار ان احلرب يف الوقت احلايل
اصبحت تبدأ من خالل احتالل العقول
والسيطرة عىل االفكار ،وهو ما حتاول ان
تفعله بعض الدول من خالل العمل عىل
سلخ هوية البلد وثقافته ،ومن ضمن هذه
الثقافات هي ثقافة االحلاد وتفريغ املحتوى
االسالمي من املجتمع العراقي».
واض��اف الزبيدي« :ما تقوم به مؤسسة
الدليل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عمل
كبري ويستحق االشادة به ،وهو ما حفزنا
عىل املشاركة يف دوراته ملا حيمله من افكار
عقائدية نستطيع من خالهلا التسلح بالوعي
الديني والعقائدي ملجاهبة املتطرفني».

الدكتور سعد الغري

الدكتور غانم حميد الزبيدي
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«لنجعل من الصحراء واحة خضراء»...

مدينة سيد الشهداء  aالزراعية
جهود متضافرة لدعم االنتاج المحلي
تقرير :قاسم عبد الهادي  /تصوير :رسول العوادي /صالح السباح
تجهد االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدسة في تعضيد االقتصاد العراقي بمختلف المشاريع الداعمة،
ابتداء من المشاريع الزراعية والصناعية والصحية وسواء من المشاريع التنموية ،كما وضعت نصب عينيها
توفير فرص عمل مالئمة للخريجين والشباب للحد من ظاهرة البطالة ،الى جانب الحد من ظاهرة االستيراد
عبر تفعيل االنتاج المحلي بالمنتجات والمحاصيل المنافسة للمستورد ،على صعيدي الجودة والسعر.
اذ يعد مش���روع مدينة سيد الشهداء «عليه الس�ل�ام» الزراعية الواقع غرب محافظة كربالء وتحديدا منطقة
عين التمر من اوحد المشاريع الطموحة الذي تسعى العتبة الحسينية المقدسة الى تطويره اداء وانتاجا.
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فبحسب مدير امل�شروع املهندس ليث عدنان الشمري فان
املساحة املخصصة هلذا املرشوع هي(  ) 21الف دونم ،يعمل
قسم التنمية الزراعية بمختلف كوادره عىل استثامر جزء اول منها
يقدر ب(  ) 7500دونم .مبينا ،بدأت املبارشة بالعمل منذ اول
يوم استالمنا االرض واملصادف 2018/10/1م.
ويضيف ،املساحة املستثمرة يف زراعة احلنطة بأنواعها بالوقت
احل��ايل تقدر ب( )1200دون��م ،حيث تم تعديلها وزراعتها
بتاريخ 2018/11/1م.
موضحا ،تم بذار االرض باستخدام الباذرات امليكانيكية واعتامد
اصناف متعددة من احلنطة امهها (صنف الفيتو االسباين ،صنف
اجلاد االملاين ،صنف الوفية ،وصنف النهار ،صنف البنزلون)،
اضافة اىل االصناف املحلية املستخدمة التي تم تزويدنا هبا من
قبل مديرية زراعة كربالء.
ويسرتسل الشمري ،تم توفري اسمدة خمتلفة مثل سامد اليوريا،
فضال عن حفر(  ) 14بئر ماء ونصب(  )14مرشة حمورية .الفتا،
لكل بئر ماء طاقم ضخ بام قارب ال(  50حصانا) موزعة عىل
املرشات املوجودة ،اضافة اىل ذلك فان املزرعة حتتوي عىل مولدة
سعتها( )100كيفي.

ليث عدنان الشمري

ويذكر الشمري ان املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحةالشيخ عبد املهدي الكربالئي «دام عزه» شدد عىل احياء
االرايض املرتوكة والعمل حتت شعار «نجعل من الصحراء واحة
خرضاء».
ويشري الشمري اىل ،ان املختربات اخلاصة اجرت حتليالت يف
املاء والرتبة اظهرت ان نسبة امللوحة يف املاء من ( 2اىل  )3ميل
موس فقط ،وان الرتبة جيدة جدا .معتربا ان «هذين مها عامالن
رئيسان يف صناعة الزراعة املحورية».
ويرجح الشمري يف ختام حديثه ان يصل االنتاج اىل ( )1طن
للدونم الواحد يف ب��ادئ االم��ر ،والعمل جار عىل زيادته يف
املستقبل.
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مديرية المكاتب الداخلية في شبكة اإلعالم العراقي

تعقد اجتماعها الدوري داخل العتبة الحسينية المقدسة
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :احمد القريشي

اختارت مديرية المكاتب الداخلية في ش���بكة اإلعالم العراقي العتبة الحس���ينية المقدس���ة مكانا
إلقامة اجتماعهم الدوري ،واالطالع على طبيعة المشاريع الضخمة التي تقيمها العتبتان الحسينية
والعباسية المقدستان ،مؤكدة على تغطية مختلف نشاطات العتبتين المقدستين ومشاريعهما
وانجازاتهما الضخمة.
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السيد افضل الشامي

وكان يف لقاء وفد املديرية السيد افضل
الشامي ن��ائ��ب االم�ي�ن ال��ع��ام للشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية
املقدسة يف دار الضيافة بالصحن احلسني
ضم الوفد م��دراء مكاتب
الرشيف ،فيام َّ
قناة العراقية يف خمتلف املحافظات وحتى
كردستان العراق.
ويف حديث للسيد افضل الشامي خالل
لقائه الوفد اكد قائ ً
ال« :ان العتبات املقدسة
والقضية احلسينية هي ج��زء من قضية
كبرية ،كام نوه عن جهود شبكة اإلعالم
العراقي يف متابعتها وتغطيتها ملشاريع
ومنجزات العتبتني املقدستني».
واستدرك الشامي قوله بطرح قضية وطنية
مهمة ،ف��ق��ال« :يف خضم م��ا ج��رى من
احداث وما جيري اعتقد بأن االعالم من
اهم واجباته أن يسلط الضوء عىل اماكن
القوة يف هذا البلد ،وألننا نعرف مجيع ًا بأن
هناك حربا شعواء من قبل االخر إلبراز
سلبيات ما حيدث يف البلد ،واستطيع ان
اسميها (باألحداث الشاذة عىل العراق
والعراقيني) ،فاإلعالم املعادي واملغرض
يكرس جهوده عىل النقاط السود يف ما
ّ
جيري ،ولكن هناك نقاط بيض ،ولعلها
ناصعة وغري موجودة يف اي ٍ
بلد يف العامل،

ل��ذا جدير ب��اإلع�لام العراقي إب��رازه��ا،
مشريا اىل التزام اإلعالم العراقي وشعوره
بالوطنية ،لذا عليه ان يذهب باجتاه نقاط
الناس بمنزلة هذا البلد،
شعر
َ
القوة ،لكي ُي َ
كون منزلة العراق كبرية وعظيمة جد ًا،
لذلك حينام نشاهد ارض العراق وما تتميز
به كوهنا متجذرة يف التأريخ ،فال يمكن
ألي قوة ان تأيت من دول العامل لتمسح
هذه االرض وحتاول تغيريها وتقسيمها».
واض��اف الشامي« :من بني نقاط القوة
التي يتمتع هبا بلدنا العزيز هي ان ارضه
اختارها اهلل سبحانه وتعاىل لتكون مهبط
أنبيائه ورساالته الساموية ،التي نزلت اىل
الناس هداية ورمح��ة من خالل االنبياء،
وهناك نقاط قوة اخرى هي أن هناك ائمة
اثني عرش تلوا النبي االك��رم (ص�لى اهلل
عليه وآله) منهم ستة يرقدون يف هذا البلد
وحتتضنهم ارضه ،اختارهم اهلل سبحانه
وتعاىل لقيادة البرشية وهذه نقطة مهمة
ليست موجودة يف اي بلد اخر ،وبالتأكيد
ان بلدنا حيظى برعاية اهلل سبحانه وتعاىل
بشكل استثنائي».
ومن جهته حتدث حيدر العبودي مدير
املكاتب الداخلية يف شبكة االعالم العراقي
قائال« :ارتأت مديرية املكاتب الداخلية يف

شبكة اإلعالم العراقي بأن يكون اجتامعها
ال��دوري هل��ذا الشهر يف العتبة احلسينية
بكربالء املقدسة وهي فرصة طيبة للقاء
كل الطيف العراقي حتت قبة اإلمام احلسني
(عليه السالم) حيث اجتمع االخوة من
مكاتب كردستان العراق وايض ًا يف دياىل
ومن خمتلف املحافظات العراقية ليطلعوا
عىل طبيعة املشاريع الضخمة التي تقيمها
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان،
ليأخذوا عىل عاتقهم احتضان خمتلف
النشاطات التي تقيمها العتبتان املقدستان
يف كربالء ،باملقابل ان يكونوا عىل احتكاك
مبارش مع االطراف الرئيسية ،لذلك كانت
فرصة طيبة لتبادل اآلراء».
وجدير بالذكر :ان زيارة مدراء مكاتب
قناة العراقية يف املحافظات العراقية
اختتمت بجولة يف اقسام العتبة احلسينية
املقدسة وكذلك يف مشاريعها االنسانية
واخلدمية املتعددة».

حيدر العبودي
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مشروع في صور

تواصل أعمال مشروع صحن الـ
مكان المشروع /كربالء المقدسة
نسبة انجاز المشروع حاليا :ما يقارب % 40
مساحة المشروع  )50( :الف متر مربع.
مساحة البناء الكلية  )160( :الف متر مربع اي ثالثة ضعاف
مساحة االرض الكلية.
محتويات المشروع :مضيف االمام الحسين (عليه السالم)
و متحف االمام الحسين (عليه السالم)
و مكتبة كبيرة و وحدات صحية..
مضيف اإلمام الحسين (عليه السالم):
(  )28.000متر مربع وبـأربعة طوابق.
مساحة المتحف  )4000( :متر مربع وبأربعة طوابق.
مساحة المكتبة ( )9500متر مربع وبأربعة طوابق.
مجموع الوحدات الصحية )1500( :وحدة صحية
موزعة على ثالثة محاور.
كما يشمل على خيمة الفسطاط بمساحة ( )300متر مربع
يضم
وبأربعة طوابق  ،كذلك يحتوي على سوق المخيم الذي
ُّ
محالت خاصة بالتحف واالشياء الخاصة بالزيارة ،اضافة
الى المصاعد الكهربائية والساللم ومخارج الطوارئ.

1
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زينب (عليها السالم)
ـــعقيـلة
َ
6

5

4
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تعيد تأهيل الشوارع واالزقة

داخل المدينة القديمة
االحرار :حسين نصر  /تصوير صالح السباح

انجز قسم شؤون خدمات املدينة القديمة
ومداخلها التابع للعتبة احلسينية املقدسة
املرحلة االوىل من تأهيل اح��د مداخل
شارع السدرة من جهة منطقة باب الطاق،
ورف��ع االن��ق��اض واالت��رب��ة واملخلفات
املجاورة ملرقد االمام احلسني عليه السالم.
وقال نافع جاسم اخلفاجي مسؤول قسم
خدمات املدينة القديمة :بتوجيه من املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي بإعادة
وتاهيل ازق��ة وش��وارع املدينة القديمة
(ب��اب الطاق ،باب السالملة ،وج��زء من
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منطقة باب بغداد).
وأض��اف« ،اع�مال شملت احد املداخل
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ش��ارع ال���س���درة م��ن جهة
منطقة باب الطاق حيث ستشمل هذه
املبادرة باقي مداخل الشارع والتي يبلغ
عددها( )12مدخال من وعىل اجلانبني.
موضح ًا ان االعامل تتضمن هتيئة الشارع
من خالل رفع االكساء القديم وتبديله
بأرضية جديدة كام سيتم تأهيل شبكات
جماري املياه والرصف الصحي.
وتابع قائ ً
ال ،بدأ العمل يف احد مداخل
شارع السدرة من جهة باب الطاق الذي

العطاء الحسيني

يربط بني ش��ارع السدرة وش��ارع املحيط ويبلغ طوله
( )458مرتا وعرضه يرتاوح ما بني ( 5اىل  )8امتار  ،مبينا
تم تقسني العمل اىل ثالث مراحل وتم تاهيل املرحلة
االوىل التي بلغ طوهلا ( )100مرت».
واشار مسؤول قسم اخلدمات يف املدينة القديمة اىل« ،رفع
التجاوزات عن الشارع واكساء االرضية بامدة املقرنص
ذات املنشأ االمل��اين ،اضافة اىل هتالك شبكة املجاري
بالكامل موضحا» وبعد اكامل تأهيل هذا الشارع تبارش
كوادرنا يف الشوارع االخرى يف املدينة القديمة».
واستطرد اخلفاجي ،بارشت كوادرنا بتهيئة واعادة تأهيل
املواقع القديمة واملهجورة داخل ازقة املدينة القديمة
وبالتنسيق مع اجلهات التي تعود هلا ملكية هذه االرايض
ليتم العمل عىل رفع النفايات والبناء املتهالك فيها.
من جهته بني املواطن عبد احلسني عبد الواحد صاحب
مكوى العراق :نشكر العتبة احلسينية املقدسة جلهودها

المواطن حيدر الربيعي
المواطن عبد الحسين

الكبرية يف اع��ادة احلياة اىل الشارع واطلقنا عليهم (اجلنود
املجهولني) يف حتمل كل املعوقات من اجل خدمة اهايل املنطقة
والزائر الكريم.
اما املواطن حيدر الربيعي من سكنة املنطقة فقال ،ان الشارع
كان مترضرا بشكل شبه كامل بسبب احلفر ،اىل جانب هتالك
منافذ مياه الرصف الصحي» .مبينا« ،كنا نشعر باخلجل من
زائري االمام احلسني (عليه السالم) الذين ياتون من املحافظات
االخرى ودول العامل الذين يقصدون املنطقة القديمة ،الن هناك
شعورا بالسعادة من اهايل املنطقة والزائر الكريم جلهود العتبة
احلسينية املقدسة إلعادة وتأهيل االزقة القديمة.
Ahrarweekly
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تستضيف

شخصيات اكاديمية وسياسية من باكستان

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير احمد القريشي  -محمد القرعاوي

اس���تضافت العتبة الحسينية المقدسة ش���خصيات اكاديمية وسياس���ية من باكستان ،بغية
اطالعه���م عل���ى االرث الحضاري للعراقيين والح���راك الثقافي والعمران���ي والخدماتي للعتبات
الس���ند وثلة من
المقدس���ة في العراق ،فيما
َّ
ض���م الوفد مجموعة رجال من الدولة في اقليم ِّ
اس���اتذة جامعة شاه عبد اللطيف ترأس���ه الدكتور ميري منصف عميد كلية العلوم الطبيعية
في الجامعة بحسب السيد طه ياسين منسق شعبة المدارس الدينية التابعة لقسم النشاطات
العامة في العتبة الحسينية المقدسة.
واضاف ياسني« :اطلعنا عىل مدينة كربالء
املقدسة وح��ض��ارات ال��ع��راق العظيمة،
استمعنا م��ن املشايخ االج�ل�اء اىل نبذة
خمترصة من سرية ومسرية االمام احلسني
(عليه السالم) وكيفية جميئه من مكة اىل
كربالء واملشاهد التي حدثت يف واقعة
الطف وكيفية رج��وع سبايا اه��ل البيت
(عليهم السالم) اىل الشام».
ضم
مبينا« :ان الربنامج املخصص للوفد َّ
ايضا اصطحابه اىل العاصمة بغداد لزيارة
االمامني اجلوادين (عليهام السالم) ،اضافة
اىل زيارة الشيخ عبد القادر الكيالين وايب
حنيفة النعامن ولقاء مسؤويل املراقد ،منوها
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عن سعادة الوفد هبذه االستضافة القيمة».
واش��ار ياسني اىل« :زي��ارة الوفد جلامعة
وارث االنبياء (عليه ال��س�لام) التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،ولقاء االساتذة
وعمداء اجلامعة واالطالع عىل املختربات
واملواد الدراسية التي تعتمدها اجلامعة يف
مناهجها الدراسية ،كام شملت الزيارة
لقاء عمداء كلية الطب العام واالسنان
والكليات االخ���رى يف جامعة العميد
التابعة للعتبة العباسية املقدسة ،والتجوال
يف اروقة اجلامعة ميدانيا كذلك زار الوفد
جامعة كربالء والتقى األساتذة وعمداء
الكليات».

التكفيريون أسسوا بنيانهم على
القراءة الخاطئة والفهم المغلوط
للنص القرآني

من جانبه َب� ََّي�نَ املحارض عيل اخلفاجي:
«كانت ضمن برنامج االستضافة اقامة
حمارضة بعنوان( :مراجعة يف آيات القتال
يف القرآن الكريم) ،وقد ُسلطت األضواء
فيها عىل مفهومي «السلم واحلرب» ودور
اإلسالم يف تأسيس جمتمع ينزع إىل السلم
والتسامح واحرتام اآلخر» ،مبين ًا أن «مجيع
احلروب التي قادها اإلسالم كانت حروبا
دفاعية وليست هجومية» ،وذك��ر فيها
«بطالن دعوى نسخ آيات من سورة التوبة

العطاء الحسيني

الشيخ كرم علي

السيد طه ياسين

لآليات التي تدعو إىل السلم ،ودعوى
االستدالل بالقتال االبتدائي ببعض آياهتا،
واستطردنا فيها ملفهومي اخلوف والرجاء
يف القرآن الكريم وكيفية أهنام خاضعان
لقانون التوازن ،وقد اوضحنا للوفد أن
اخلوف والرجاء إذا كانا من اإلنسان ينبغي
أن يكونا يف حدود طاعة القانون والنظام،
وكل ذلك جيب أن ال خيرج عن طاعة اهلل
سبحانه ،وقد يؤدي اخلوف والرجاء من
اإلنسان يف الغالب إىل آثار سلبية تؤدي
به إىل فقدان كرامته وعدم ممارسة دوره يف
احلياة كمستخلف من قبل السامء ،وجيمد
طاقاته ويقتل مواهبه ويشل حركته،
وحيوله إىل عبد جلالده من دون اهلل (جل
وعال) ،باملقابل اذا كان اخلوف والرجاء
من قبل اخلالق سبحانه وتعاىل فستكون
هلام آثار إجيابية عىل اإلنسان فتجعله مبدع ًا
ومستقي ًام يف ممارساته وكري ًام يف حياته ،كام
يف قول اإلمام الصادق (عليه السالم)« :ال
يكون املؤمن مؤمن ًا حتى يكون خائف ًا راجي ًا
وال يكون خائف ًا راجي ًا حتى يكون عام ً
ال ملا
خياف ويرجو».

يرجح القرآن الكريم
وتابع اخلفاجي« :كام ّ
السلم عىل احل��رب ،كام يف قوله تعاىل :
{وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل
عىل اهلل( ،}..األنفال ،)61/ويف آية أخرى
{يا أهيا الذين آمنوا أدخلوا يف السلم كافة
وال تتبعوا خطوات الشيطان إن��ه لكم
عدو مبني} (البقرة ،)208/ونستنتج من
ذلك أن آيات القتال ال تدعو إىل القتال
االبتدائي بال سبب إال إذا كان دفاع ًا أو
ردء ًا» ،مشريا اىل إن «مجيع التكفرييني عىل
مدى تاريخ اإلس�لام أسسوا بنياهنم عىل
القراءة اخلاطئة والفهم املغلوط للنص
القرآين ،وفرسوا اآليات الكريمة بام يوافق
عقدهم وأمراضهم وشهواهتم ،ومل يكتفوا
بذلك؛ بل قامت الدوائر املاسونية يف خلق
مجاعات تكفريية يف بالد املسلمني لتشويه
م��ب��ادئ اإلس�ل�ام ورضب اإلس�ل�ام بيد
املسلمني ،كتنظيم داعش الذي عاث يف
األرض فساد ًا ،وإن السبيل للخالص من
كل ذلك هو القراءة الواعية للقرآن الكريم
وللحديث ال�شري��ف وللسرية النبوية
والتاريخ الصحيح».

وق��ال الشيخ ك��رم عيل حيدري مؤسس
ومدير مؤسسة إمام العرص يف حيدر اباد
باقليم السند« :بعد التنسيق مع العتبة
احلسينية املقدسة توجه الوفد القادم من
اقليم السند يف دول��ة باكستان واملتكون
من عرشة اشخاص بمختلف الوظائف،
لزيارة املراقد املقدسة يف العراق والتعرف
ع�لى االوض����اع ال��ت��ي يعيشها الشعب
العراقي» .واضاف حيدري« :ان االوضاع
التي يعيشها الشعب العراقي خمتلفة متاما
عماّ كان يصلنا عرب وسائل االعالم ،ونعتقد
ان الزيارة جاءت يف الوقت املناسب لكي
نستطيع االطالع بشكل اكثر واقعية عىل
ما موجود يف دولة العراق ومدينة كربالء
املقدسة عىل وجه اخلصوص».
منوها اىل ان برنامج زيارهتم اطلعهم عىل
الكثري من االم��ور التي كانت تغيب عن
َّ
ولعل امهها التعرف عىل ابرز
خميلتهم،
امل��دن واقيمها يف ت��اري��خ البرشية وهي
مدينة كربالء املقدسة واملعامل املوجودة
فيها ،ونأمل ان ال تكون هذه الزيارة هي
االخرية.
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كاتب وكتاب

كاتب
وكتاب

االستبصار فيما اختلف من األخبار
كتاب جامع لألحاديث ،وهو أحد الكتب األربعة الشيعية،
تأليف أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس (املتوىف  460هـ ق/
 1068م) املعروف بشيخ الطائفة.
وبطلب من بعض العلامء من الشيخ ليكتب كتاب ًا ويذكر فيه
الروايات املتعارضة ليحقق فيها وحيدد الروايات الصحيحة من
غريها ،فيتحدث الشيخ عن غايته من تأليف الكتاب يف املقدمة
بان طلب منه بعض االصحاب ليكتب جمموعة األحاديث
املختلفة عىل طريق االختصار حيث يتم مقارنتها ،فأخذ الشيخ
يكتب كتاب ًا ليلجأ اليه املبتدئ يف تفقهه واملنتهي يف تذكره،
واملتوسط يف تبحره ،كام ورد يف االستبصار ،للشيخ الطويس،
ج ،1ص.5-2
وقد مجع الشيخ الطويس يف هذا الكتاب كل الروايات الواردة
يف خمتلف البحوث الفقهية ومجع أيض ًا الروايات املعارضة
(املخالفة) هل��ا ،وك��ان مجعه لألحاديث ذات العالقة بكل
باب يف مكان واحد ،وقام ببحثها وحتليلها من ناحية السند
واملضمون ،وقدم اقرتاحاته يف كل باب من األب��واب لرفع
التعارض الظاهري بني األحاديث ،أو ترجيح فريق منها عىل
الفريق اآلخر ،وقد نالت أساليب رفع التعارض بني األحاديث
واجلمع بينها مكانة هامة يف فقه الشيخ الطويس وخاصة يف
كتابه االستبصار.
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ومن هنا ال يعترب هذا الكتاب جمرد جمموعة أحاديث ،بل يتميز
بأمهية فقهية كبرية أيضا ،حيث رتبت أبواب كتاب االستبصار
كبقية الكتب األربعة وفق ًا للرتتيب الطبيعي يف املؤلفات
الفقهية.
ومتيز (كتاب االستبصار) بانه ُيعتبرَ فريد ًا من نوعه ،فهو أول
كتاب مؤلف للجمع بني الروايات املتعارضة ،مضاف ًا إىل امليزة
املتقدمة لكتاب االستبصار فقد متيز أيض ًا بجمعه كماّ كبري ًا من
الروايات إىل درجة جعلت السيد ابن ط��اووس يقول بأنه:
«إذا كانت هناك رواية خمالفة يف املسألة فال بد أهنا مذكورة يف
االستبصار» ،ويذكر يف بداية كل باب الروايات املعتربة أو التي
يقبلها وبعد ذلك يذكر الروايات األخرى ،وال يشتمل الكتاب
عىل مجيع أبواب الفقه؛ بل يذكر فقط األبواب التي وردت فيها
روايات متعارضة ،لكن ترتيب األبواب هو بحسب ترتيب
أبواب الكتب الفقهية ،فهو يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب
الديات.
ولكتاب االستبصار للشيخ الطويس مكانة مهمة فهو أحد
الكتب األربعة يف احلديث حيث ُيعدّ من أهم كتب األحاديث
الشيعية ،ويراجع كل فقيه شيعي عند استنباطه هلذا الكتاب،
وتناقلت عنوانه كتب الرتاجم والفهارس ملا له من قيمة ثرية.

كاتب وكتاب

* السيد محمد هادي الخراساني

ولد السيد يف كربالء املقدسة ،يف غرة ذي احلجة احلرام سنة  1297هـ ،وسامه أبوه (عيل نقي) وعرف ب( :هادي)
ويذكر ب( :املريزا هادي) و(حممد هادي) احلسيني ،اخلراساين ،البجستاين ،احلائري ،وهو ابن العامل العامل التقي،
العالمة الورع اجلليل السيد األمري عيل احلسيني ،البجستاين ،ابن السيد حممد ،ابن األمري أيب طالب ،ابن األمري كالن،
وهذا ودخل الكتاب ،فأتقن القراءة والكتابة ،وهو ابن سبع سنني ،وانتهى يف سنة  1309من دراسة أوليات
األدب من النحو والرصف ،حيث هاجر به والده إىل خراسان ،ومكث يف مشهد اإلمام الرضا (عليه السالم) من سنة
 1314 - 1309هـ ،مكب ًا عىل حتصيل املقدمات لدى أساتذهتا ،ورجع سنة  1314هـ إىل كربالء ،وانقطع إىل دراسة
الفقه واألصول ،ويف شوال سنة  1315ه هاجر إىل النجف األرشف ،حارضة العلم ،فاشتغل بتكميل كتب السطوح
العالية ،مضاف ًا إىل حضور دروس املعقول عند أساتذته.
وهاجر يف سنة  1320هـ إىل سامراء ،وبقي هناك بطلب من كبري علامئها الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي زعيم ثورة
العرشين ،وأقام يف سامراء مشتغ ً
ال باحلضور لدى الشيخ الشريازي ،وكان يعدُّ من أفاضل تالمذته املرموقني ،فقام
بتدريس اخلارج فقه ًا وأصو ً
ال.
استعرت احلرب العاملية األوىل سنة  1333هـ انتدبه أستاذه الشيخ التقي ليمثله يف بعض املهامت اخلاصة ،وأوفده
وملا
َ
إىل إيران ،ويف شهر شوال من سنة  1335هـ خرج بصحبة الشيخ األستاذ مهاجرين من سامراء ،وأقاموا مدة يف
الكاظمية ،والسيد يالزمه مالزمة الظل ،حتى وردوا كربالء يف  18صفر  1336ه.
وعندما استقرت األوضاع ،انقطع السيد إىل التدريس والتأليف ،واإلفتاء ،وقضاء أمور املؤمنني ،فكانت له الزعامة
العلمية يف كربالء ،وقلده مجاعة من أهلها ،كام قلده مجع من أهايل بغداد وخراسان وطهران ،وكان يعدُّ من كبار فقهاء
الطائفة وأصولييها ،مع التبحر يف العلوم العقلية ،والكالمية ،وعلوم القرآن واحلديث.
وبعد عمر مبارك قضاه بني التحصيل والتأليف واجلهاد والفتوى والعمل هلل ،قىض نحبه يف  12ربيع األول  1368هـ
ودفن يف العتبة احلسينية املقدسة.
عن عمر يناهز السبعني عام ًا،
َ
* األميني أعيان الشيعة ج8ص ،366جملة تراثنا ج 37ص.215
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بين ِبشر وأم البنين (عليها السالم)

�أ ُم ال�����ب�����ن��ي��ن وم����������ا �أح�������ل�������ى �����س����ج����اي����اه����ا
�����س����ل ال����ب����ق����ي���� َع ����س���ي���ح���ك���ي ع������ن م�������ص���ائ���ب���ه���ا
����ر يف ن�����ع�����ي اب���������ن ف���اط���م���ة
مل�������ا �أت�����������ى ب�����������ش� ُ
�إن احل�����������س��ي��ن ب�����ق�����ى يف ك��������رب����ل���اء ُل����ق����ى
مل ت���������س�����أل ال����ن����اع����ي ب���������ش����ر ًا ع�����ن م�����ص��ائ��ب��ه��ا
��ة
ح����دث����ن����ي ب�����ا ب�������ش���ر ع�����ن ح�������ال اب�������ن ف���اط���م� ٍ
ب�����������ش�����ر ب������ت������ع������داد ال�����ب�����ن��ي��ن ل���ه���ا
ف��������ق��������ا َم
ُ
ُ
���ة
����������ذل ال�����ن�����ف�����و������س ف�
ب�
������������داء الب���������ن ف����اط����م� ٍ
ً
�����ك
ق��������د ع������ظ������م اهلل ي��������ا �أم ال������ب������ن���ي��ن ل� ِ
م���������ص����ائ����ب ج����ل����ل����ت وج�����������هَ ال�����������س�����م�����اء دم������� ًا
ث������م اق����ب����ل����ت ن����ح����و دار ال���������س����ب����ط م���ع���ول���ة
������ي وه�����ل
ي��������ا زي��������ن� ٌ
�������ب خ��ب��ري�����ن�����ي ع��������ن ب�������ن� َّ
�������ب وال��������ع����ي���ن ب�����اك�����ي� ٌ
����ة
ق�������ال�������ت ل������ه������ا زي��������ن� ٌ
��ك
ي������ا �أم����������ي ل������و ت�����������س������أيل ع������ن ح��������ال ف���ت���ي���ت� ِ
ان اخ������وت������ي يف ل�����ق�����اء ال������ق������وم ق������د ب����ذل����وا
������داء ل��ه
م���ن���ه���م اب�������و ال���ف�������ض���ل ي�����ا ن���ف�������س ال�������ف�
ُ
���م ب���ال���ع�ي�ن ق�����د �أط�����ف�����ى ال�������ض���ي���اء ب��ه��ا
وال���������س����ه� ُ
�أم ال�����ب�����ن��ي��ن وي����������ا ب����������اب ال���������رج���������اء �أال
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اياد هنني اليا�سري

�ب��ر واالمي�����������������انُ ذك������راه������ا
ق�������د خ������ل������دَ ال�����������ص� ُ
ك�������م ق�������د ج����������رت ب�������دم�������وع ف�����ي�����ه ع���ي���ن���اه���ا
ي��������ا �أه�������������ل ي�����ث�����رب ال ط�����ب�����ت�����م مب����غ����ن����اه����ا
ور�أ������������س�����������ه ف�����������وق رم�����������ح ط�����������اف ارج�������اه�������ا
مل���������ا �أت���������������ى ب�����ب�����ن�����ي�����ه�����ا ���������ص��������ار ي����ن����ع����اه����ا
���ر ع�����ن ����س���ب���ط ال����ن����ب����ي ط��ه
ح����دث����ن����ي ي�����ا ب���������ش� ُ
����اب �����س����ع��ي�ر ًا يف ح�������ش���اي���اه���ا
������ب امل�����������ص� ُ
وق�������د ع� َّ
ُ
�����������زت ب������اخل���ي��ر ل�������و ُك������ن������ا ب����ذل����ن����اه����ا
ق�������د ف�
�أج������������������ر ًا ب�����ال�����������ض�����ح�����اي�����ا ف����������وق ب�����وغ�����اه�����ا
" ُت���ن�������س���ى ال������رزاي������ا ول����ك����ن ل���ي�������س نن�ساها"
��������ب ب���������ش����ج����ى االح�����������������زان ت����ل����ق����اه����ا
وزي���������ن� ٌ
��������زال ع�����ن�����د ل���ق���ي���اه���ا
ق��������د ق�������������ص������روا ب���������ن�
ٍ
دم�������������اء م�������ن حُم����ي����اه����ا
��������ع ي������ج������ري
وال���������دم� ُ
ً
ج�������������ادوا ب�����أن����ف���������س����ه����م م�������ن دون م�����واله�����ا
" هلل � ُّأي ن������ف������و�� ٍ�����س ك����������ان �أزكاها"
ق�����د ج���������ا َد ب���ال���ن���ف�������س وال�����زن�����دي�����ن �أع����ط����اه����ا
������������������داء ل�������ع���ي���ن ال�������������س������ب������ط �أه����������داه����������ا
ف�
ً
�����������زت ب����ال����ف����خ����ر �أواله��������������ا واخ������راه������ا
ق������د ُف�
ِ
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تلك رحلتي معها

ميعاد كاظم الالوندي

�سوداء ّ
تغ�شى بها ذاك الر�أ�س املهيب ،حتت ا�ستارها
قلب ينب�ض بالإميان..
رقيقة لكنها ك�أثواب البيت العتيق ،ت��زدان بقامتها
الفارعة ..جاللة وقدا�سة.
هي و�إن مل تكن حيكت من خيوط حرير املرتفني..
ابد ًا ،بل من ن�سيج الكادحني..
يف �صباحاتها الباكرة تلتف حول ج�سدها النحيل،
درع ًا ت�صدُ بها �سهام الناظرين وهي ت�شق طريقها �إلينا
حتمل رزقنا املق�سوم..
ويف امل�ساء تن�سدل فوق اكتافها لتناجي ربها يف حمراب
�صلواتها حني تغور الأنفا�س يف �سكون الليل البهيم..
طاملا خاتلتها خل�سة لأ�سحبها ب�أناملي ال�صغرية..
وددت �أعوم بني طيات بحرها الهادئ على ر�أ�سي كانت
ثقيلة لكن من ثناياها يفوح �أري��ج احلنان وانا اجر
ب�أذيالها بخطوات واثقة متام ًا ك�أمريات اال�ساطري
الغابرة..
يف نظري مل تكن يوم ًا ب�سيطة فلي معها حكايا ال
تنتهي..
فهي نف�سها من كنت احتمي حتت عتمتها من زخات
امطار ن�يروز الباردة حني كانت تداهمنا على حني
غرة..
ونف�سها من كانت تخفي احداقها الدامية حينما ين�شر
حمرم نوائبه على القلوب املتكدرة يف جمال�س احزان
�آل الر�سول املفجعة..
ٌ
وو�صية �أو�صتنيها ان اتخذها ���س�تر ًا ي�صونني من
�سطوات ال�شيطان ولفحات ال��ن�يران وم��ا عداها يا
ُبنيتي لي�س حجابا..
واخ�ير ًا هي نف�سها من ُالقيت على نع�ش رفيقة دربها
حم��م��ول��ة ع��ل��ى اك��ت��اف امل���ودع�ي�ن اىل ح��ي��ث وادي
الغروب..
رح��ل كهفي ال���ر�ؤوم وظ��ل قلبي ينب�ض يلتم�س من
ذكراها دفئ ًا و�شالال من عربات حرى حتكي رحلتي
معها ،انها عباءة امي ،طود عفافها وجلباب طهرها
اال�شم.
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المريض والطبيب

َ
ضياؤك
ويتزايد
في شفاء كل الوجوه
حيدرعا�شور
منر مبهارة كالفقراء الهاذين،
نقف على ابوابك بعيون حرقها االملُ ..
تت�ضاعف م�سكنتنا نت�ضرع ب�صمت بكل ما يحرتق وينخر يف قلوبنا.
لأن الرقة التقاء عني مغلقة بعني مفتوحة� ،أو االح�سا�س بتقبل
ّ
ي�ضل طريقه ،كما لو كان النور ي�أمر العقل
خطواتنا امل�ترددة ملن
اال ين�شغل ب�أقنعة الوجوه ليقول :انت حتت قبة ال�سالم واال�سالم،

30

Ahrarweekly

ان��ت يف ح�ضرة الوجيه عند اهلل بال�سموات
واالر�ضني .ليختبئ عنده �أملك وت�أخذ حاجتك.
�أنها م�س�ألة العرفان بحقه :انهُ مي�سك بنا�صية
اعمالنا من و�سطها ،ككفّتي امليزان.
نقف عند اعتابك الطاهرة بقلوب ي�سكنها الوجع
وال���روح ت��ئ��ن ..نتو�سل ب��ك اىل اهلل ان تقف
بجانبنا ،تنظرنا ،واجعلنا نغفر للمذنبني الينا
موار ِبني  ،وجنّ نا من كل �شرورهم .انهم يريدون
ان ينتزعوا ذواتنا اخلال�صة لوجهك الكرمي يف
عمق �ضيائك ،بعد ان هاجرها ما�ضي ال�ضالني،
وهيهات ان يرجع ..مكانك الطاهر كالنور م ّهد
لنا طريق الهداية من ذا ال��ذي يهددنا..؟ مل
نعد ن�شعر بااليام يف ح�ضرتك ،وتظل احلياة
بجوارك كلها حلظة !..ن�أمل يوما ن�سمع �صوتك،
ف�أنت الوجيه املجاب لدعوة من الذ برتابك.
ننتظر ا�شارة الر�ضا تخرج من ن��ور �ضريحك،
حتمل معها �أبهى �أنوار ظلك الدائم ب�أمل نفو�سنا
وارواحنا الهائمة حولك..
نقف امامك دائما ونحن ال نراك حتما ..نعلم
حد اليقني انك هنا يف كل مكان على م�سمع منا
خ�لال الت�ضرع بال�صمت وال�سكون والنحيب.
ف ��أر���ض��ك ك��ال��ن��ور و���س��م��ا�ؤك ك���الأر����ض ..نحن
ن��راك ،فعطا�ؤك كوجيه عند اهلل ي��دل عليك
يف الآالف من املر�ضى واملحتاجني وال�سائلني ال
تفرق بني احد يف عطاياك..العامل بكل لغاته
و�شرائعه يفكر ويتفكر معنا فيك .يرافقون عن
كثب احداث كربالء كم�ستقبل للحياة االبدية
املخلدة وهي ممهورة يف جبني املوالني..
ونقف حتت ف�ضاءات قد�سيتك حتى ي�أتي النور
فوق النور ابي�ض ..ويتزايد �ضيا� َؤك يف �شفاء
كل الوجوه ،وبابك مفتوح عمن يبحث عن هذا
ال�ضوء..؟! مبارك ملن ي�سقط عليه �ضوء ال�ضريح،
فال حزن بعده وال خوف من يقني (املوت).

شهداؤنا

يد السعيد (محمد شاطي هاشم الخيكاني )
الى روح
الشه ِ
ِ

المقاتل العاشق

حيدر عاشور

ِ
ِ
الوهلان كانت نفسه تغيل ،ويف قلبه قطعة من اجلمر ،وهو
كالعاشق
يستعد بكربياء وشموخ لتلبية النداء الكفائي املقدس .سكت أمامها
وكأنام ذهنه مل يعد ليولد فيه يشء .نظر اليها بشغف ،فصدرت عنه أنّة
تفجر كل طاقاته املخزونة يف قلبه ..حاول ان يبتسم هلا ،ولكن مل
كادت ّ
يستطع ؟! ..فقد ماتت الكلامت يف راسه وهو يف حلظة مهود ،ال وجود
يف ذلك الرأس اال اجلهاد يف سبيل ِ
العرض واالرض واملقدسات ،انه
نداء املوىل ال تردد يف طاعته وال يمكن ملؤمن عصيانه..
حتدث اخليكاين بقلبه ،ونطق وجهه اململوح الذي يشبه ارض (ذي قار)
املعجونة باألصالة والنبل السومري .هل يمكن إلنسان عاشق ان يدرك
ما يريد ان يقوله معشوقه..؟
نعم ،هي قرأت رغبته يف اجلهاد واخللود وحب االرض والوطن ،شمت
به رائحة اخليكاين العطرة التي تبعث ارجياها دالالت واضحة لعشقه
الروحي للمذهب والعقيدة ..هزت رأسها وتكلمت روحها بلغة قلبها
املنتظر لسنوات ان يكتمل عشهم الزوجي ليكونا معا الخر العمر:
ابن العم ،اعلم ان حلمك يف اجلهاد يف سبيل اهلل مل يتوقف
حلظة ،وقد تعلمت منك حب االرض والعقيدة واملذهب والوطن
والناس..خذ هذا وشاحي( شال ال��رأس) معك امح ْله اينام تذهب

ويف أي معركة تشارك فيها ،كأنني اقاتل اىل جوارك
وانا مسؤولة منك ..سأنتظرك لتعود منترصا ملذهبك
وارضك ونفسك..
شعر بغبطة أرست نفسه ،ثم مؤكدا لنفسه  :جيب ان
حيرتم رغبتها وهي متنحه شهد احلياة عىل ساتر اجلهاد.
(ما كو احىل من الساتر) رصخ هبذه الكلامت ،وظل
ي��ردده��ا لكل من يقف أم��ام��ه ،وه��و حيمل قناصته
سالحه املفضل الذي ّ
شل حركة الدواعش وجندل
منهم اعدادا ال حتىص .والنه رجل شجاع وباسل وويف
كان يتصدر قنايص (ل��واء الكفيل) احد تشكيالت
فرقة العباس(عليه السالم) القتالية .والقريب جدا
اىل قائدها الذي كان حيثه عىل االرساع يف الزواج من
خطيبته ،كان ير ّد قائال:
خطيبتي تريد مهرها أكرب عرس بـ( فرحة
انتصارات احلشد الشعبي) عىل ج��رذان (داع��ش)،
حررنا  -جرف الصخر وقرية بشري وتلعفر -وهذا
وشاحها ينتقل معي من معركة اىل اخرى لتستثاب هي
ايضا من رائحة النرص االمامي..
مل يكن ذلك يف حسابه ،فقد خطط مع املجاهدين ان
يكون عرسه بعد معركة احلوجية االخرية وحترير اهلها
من الظلم التكفريي ،وأخرب خطيبته بذلك كي تستعد
هي ببهجة عرس النرص الذي رافقه طيلة ايام جهاده.
حني بدأت املعركة ،كان دوره فتح ثغور امام قوات
احلشد ،فقد كان بارعا يف تصفية االجساد النتنة القادمة
بعشوائية الفكر واملنهج ..تكفرييني مرتزقة لقوى ما
زالت تنهش يف اجلسد العراقي ،فهؤالء الدواعش
ما هم اال صنيعتهم جهزوهم باحلقد والضغينة لكل
ما هو مرتبط بوالية شعاع الفكر الشيعي  -عيل أمري
املؤمنني(عليه السالم) -وسفينة احلسني (عليه السالم)
الذي انطلقت من دمه الطاهر ودماء بنيه وأصحابه،
لتكون مرساها دولة حسينية قادمة ال حمالة.
طافت عيناه متسح االرض ببصرية حادة ال يفلت منها
وال جرذ مهام اختفى او حاول ان يتقدم ،وهو يف نشوة
االنتصار وجد نفسه وقد حورص يف هذا الساتر وليس
امامه اال املواجهة ،فتوجه برسعة الصقر لقتل الداعيش
املفخخ ،ولكنه أنفجر فرصخ  :يا حسني يا حسني نلتها
سيدي يا حسني ...وفاضت روحه اىل عليائها عند
مليك مقتدر ،محل جدثه الطاهر اىل مثواه االخري ويف
رقبته وشاح خطيبته ومستقبل حياته.
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آداب الدعاء
 -11تعميم الدعاء
عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء،
ومن قدم أربعني رجال من إخوانه قبل أن
يدعو لنفسه استجيب له فيهم ويف نفسه .
عن اإلم��ام الصادق (عليه السالم) :من قدم
أربعني من املؤمنني ثم دعا استجيب له .
 -12اإلرسار بالدعاء
قوله عز وجل* (واذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة ودون
اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلني) * .
عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :دعوة يف الرس تعدل سبعني
دعوة يف العالنية .
عن اإلمام الصادق (عليه السالم) :ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح
العبد فيام بينه وبني نفسه إال اهلل تبارك وتعاىل .
 -13االجتامع يف الدعاء
عن اإلمام الصادق (عليه السالم) :ما اجتمع أربعة رهط قط عىل أمر واحد
فدعوا [اهلل] إال تفرقوا عن إجابة .
وعنه (عليه السالم) :كان أيب إذا حزنه أمر مجع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا .
 -14حسن الظن باإلجابة
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة .
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) :إذا دعوت فأقبل بقلبك ،وظن حاجتك بالباب .
وعنه (عليه السالم) :إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب .
 -15اختيار األوقات املناسبة
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :من أدى فريضة فله عند اهلل دعوة مستجابة .
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) :ثالثة أوقات ال حيجب فيها الدعاء عن اهلل :يف أثر املكتوبة ،وعند نزول القطر،
وظهور آية معجزة هلل يف أرضه .
وعنه (عليه السالم) :من عاد مريضا يف اهلل مل يسأل املريض للعايد شيئا إال استجاب اهلل له .
 -16اإلحلاح
قال اإلمام عيل (عليه السالم) :فأحلح عليه يف املسألة يفتح لك أبواب الرمحة .
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قال اإلمام الباقر (عليه السالم) :إن اهلل عز وجل كره إحلاح الناس بعضهم عىل بعض يف املسألة وأحب ذلك
لنفسه .
ويف التوراة  :-أحلوا يف الدعاء تشملكم الرمحة باإلجابة وهتنيكم العافية .
 اإلمام الباقر (عليه السالم) :واهلل ال يلح عبد مؤمن عىل اهلل عز وجل يف حاجته إال قضاها له .وعن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إن اهلل حيب السائل اللحوح .
 عنه (صىل اهلل عليه وآله) :رحم اهلل عبدا طلب من اهلل عز وجل حاجة فألح يف الدعاء،استجيب له أو مل يستجب [له] .
وفيام ناجى اهلل تعاىل به موسى  :-يا موسى...
ادع دعاء الطامع الراغب فيام عندي ،النادم عىل ما قدمت يداه .
ما ينبغي عىل الداعي تركه
 -1الدعاء ملا ال يكون وال حيل
عن اإلمام عيل (عليه السالم) :يا صاحب الدعاء ،ال تسأل عام ال يكون وال حيل .
وعنه (عليه السالم) :قلت :اللهم ال حتوجني إىل أحد من خلقك ،فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :يا عيل،
ال تقولن هكذا فليس من أحد إال وهو حمتاج إىل الناس.
قال :فقلت :كيف يا رسول اهلل؟ قال :قل :اللهم ال حتوجني إىل رشار خلقك .
 عنه (عليه السالم)  -وقد سمع رجال يقول :اللهم إين أعوذ بك من الفتنة  :-أراك تتعوذ من مالك وولدك،يقول اهلل تعاىل( * :إنام أموالكم وأوالدكم فتنة) * ولكن قل :اللهم إين أعوذ بك من مضالت الفتن .
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) كذلك - :ملا سئل عن قوله تعاىل ( * :وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضهم عىل
بعض) *  :-ال يتمنى الرجل امرأة الرجل وال ابنته ،ولكن يتمنى مثلها .
 -2االستعجال
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ال يزال الناس بخري ما مل يستعجلوا ،قيل :يا رسول اهلل صىل اهلل عليك وكيف
يستعجلون؟ قال :يقولون :دعونا فلم يستجب لنا .
قال اإلمام الصادق (عليه السالم) :إن العبد إذا دعا مل يزل اهلل تبارك وتعاىل يف حاجته ما مل يستعجل .
 عنه (عليه السالم) :إن العبد إذا عجل فقام حلاجته يقول اهلل تعاىل :استعجل عبدي،أتراه يظن أن حوائجه بيد غريي .
وعنه (عليه السالم) :ال يزال املؤمن بخري ورخاء ورمحة من اهلل ما مل يستعجل فيقنط فيرتك الدعاء ،قلت له :كيف
يستعجل؟ قال :يقول :قد دعوت منذ كذا وكذا وال أرى اإلجابة .
-3أ ن ال يعلم اهلل ما يصلحه
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :قال اهلل تبارك وتعاىل :يا بن آدم ،أطعني فيام أمرتك ،وال تعلمني ما يصلحك.
وعن اإلمام عيل (عليه السالم) :قال اهلل عز وجل من فوق عرشه :يا عبادي ،اعبدوين فيام أمرتكم به ،وال تعلموين
ما يصلحكم ،فإين أعلم به وال أبخل عليكم بمصاحلكم
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التعامل االسري والحد من تصرفات االبناء
زينب موسى

تعد مرحلة املراهقة من أهم املراحل التي يمر هبا كل شخص
ويشعر يف هذه املرحلة بالنضوج العقيل واجلسدي واالنفراد
واملسؤولية وهي مرحلة حتتاج اىل الكثري من االهتامم وختتلف
من شخص اىل أخر حسب البيئة التي يعيش فيها واحلالة
االجتامعية والدينية واملادية لألرسة  .والكثري من األهل يعانون
من ترصفات أبنائهم املراهقني خاصة مع مواكبة التطور
وانتشار الوسائل التكنولوجية املختلفة وتأثريها عىل ترصفات
أبنائهم .ولكن كيف يتم التعامل معهم هناك عدة طرائق
للتفاهم وسوف نتطرق اىل بعض االمور املهمة .
 _1املوازنة بني االنضباط واحلرية  :جيب أن تكون هناك موازنة
حقيقية بني االنضباط ببعض القوانني التي يضعها األباء عىل
األبناء وان ال تكون صارمة وال أن تعطى أحلرية الكاملة
ومتابعة ترصفاهتم يف بعض االمور وعدم الضغط عليهم يف
بعض املجاالت ووضع بعض الضوابط للسري عليها وإتباع
منهجها وان يكون هناك معيار أخالقي وديني حتى يضمن
األباء عدم انجرار ابنائهم يف التيارات السلبية وجيب أن تكون
هناك مراقبة رسية حتى ال يشعرون بأن هناك من يراقبهم
من خالل متابعة املواقع التي يشاهدوهنا واألصدقاء الذين
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خيتلطون هبم والكتب التي يقرؤوهنا .
 _2احرتام خصوصيته  :من االمور التي يعتز هبا املراهق هو
احرتام خصوصيته وعدم التدخل يف األمور التي ختصه مثال
ال حيب أن يراقبه أي شخص أو أن يدخل عىل حسابه اخلاص
والتصفح فيه أو اإلطالع عىل بعض عالقاته العاطفية ألنه
يعدها من اخلصوصيات املهمة وعىل اآلباء أن حيرتموا هذه
اخلصوصيات حتى ال يضطر اىل اللجوء اىل طرائق أخرى
إلخفاء هذه األمور عن األهل .
 _3التفاهم واالهتامم  :تعد هذه النقطة من النقاط املهمة
وهي التفاهم واالستامع هلم بتفهم وعقالنية وحفظ ارسارهم
والتقرب اليهم من خالل إظهار هلم االهتامم حتى ال يلتجئون
اىل أطراف أخرى والبحث معهم عن ألتفاهم وطلب االهتامم
من أناس قد جيروهنم اىل اهلاوية وسلك الطرائق غري صحيحة .
لذا عىل األب واألم االهتامم باألبناء من بداية مراحل تربيتهم
حتى يرتعرعوا عىل الصفات احلميدة وأتباع ألسلوك ألسليم
عند وصوهلم اىل هذه املرحلة اخلطرية وهي مرحلة االكتشاف
والتحول من مرحلة الطفولة اىل مرحلة ألنضوج العقيل
واجلسدي فأن ألتعلم بالصغر كالنقش عىل احلجر .
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ثقافة التعاون االسري
رقي جمتمعي يؤسس لبناء
التعاون ظل يستظل به االنقياء  ،فهو ٌ
إنسان مشهور بإنسانيته وذوقيته التي هلا أثر كبري عىل اجلو اجلامعي
يف املجتمع الواحد  ،واإلحساس اجلامعي ليس أحساس ًا فطريا انام
هو أحساس مكتسب حيتاج اىل التثقيف والتدريس والعمل وفق
منهجية ذات أساس قوي  ,وواقع ًا أن أقوى االساسات االعتبارية
التي يبني املجتمع عليها بناءه االجتامعي وينثر ثقافته من خالهلا
هي االرسة .فاألرسة التي تبنى عىل ثقافة التعاون ،والتعاون ال
حتيده حدود وال متنعه فوارق فهو منبع التكافل االجتامعي ومصنع
التوازن املادي والفكري والثقايف وحتى الديني والسيايس فعملية
زرع ثقافة التعاون يف شخصية االنسان كعنرص فعال داخل
املجتمع حتتاج اىل أبويني ذوي فك ٍر تعاوين اىل أبعد احلدود.
دع الغرب اىل التحرر واملساواة بني الرجل واملرأة وان لكل منهام
َ
رم
حقا وواجبا متساويا فطرحوا افكار ًا ثم اشاعوها ان االسالم يحَ ُ
املرأة حريتها لكن حينام نرجع اىل االسالم كدين بقرآنه الكريم
الذي يعد الدستور االسالمي نجد ان هذا الرشع قد كرم الزوجة
تكريام خاص وأعطاها احلقوق الالزمة وثبت عليها الواجبات
{ولهَ ُ َّن ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف
التي تكفل للزوجني حياة هنيئة َ
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َو هَّ ُ
ِ
لر َج ِ
يم} [البقرة , ]228 :وقال
الل َع ِزيزٌ َحك ٌ
َولِ ِّ
الرسول (صىل اهلل عليه وآله)  :من كان له امرأة تؤذيه مل يقبل
اهلل صالهتا وال حسنة من عملها ح ّتى تعينه وترضيه وإن صامت
الدهر ،وقامت ،وأعتقت الرقاب ،وأنفقت األموال يف سبيل اهلل،

حسين علي

ثم قال (صىل اهلل عليه وآله) :وعىل
وكانت ّأول من ترد النار ّ .
الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان هلا مؤذي ًا ظامل ًا  ,وقال
اإلم��ام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يف وصيته ملحمد بن
إن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة ،فدارها عىل ِّ
احلنفيةَّ :
كل حال،
وأحسن الصحبة هلا ،فيصفو عيشك .
ان مصداق هذه النصوص له الداللة الكربى عىل أحالل ثقافة
التعاون بني الزوجني وطرحها فيام بعد كثقافة مكتسبة بترصفات
طفلهام الذي من املؤكد سينشأ متعاونا داخل أرسته لكون هذه
املجموعة الصغرية حتتاج ملثل هذا السلوك لكونه أسلوب عمل
ودع��ا اىل ذلك
حيتاجه يف كل مكان وليس داخ��ل نطاق بيته َ
الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله) وفهم عىل أمهيته وإحالله
داخل املجتمع وقيم تقديره وثوابه حتى أعطاه املكان الراقي
واملوقف االعىل واالكرب فقال  :من مشى يف عون أخيه ومنفعته ،
فله ثواب املجاهدين يف سبيل هّ
الل  ,فثمرة التعاون ال تقارن بيشء ملا
هلا من جزيل الثواب واالعتبار يف الدنيا واالخرة  ،فالعمل البد
أن يكون دؤوبا ومدروسا حتى يمكن عىل ذلك التأسيس ألرسة
اجتامعية تعاونية تكون بنية حتتية ومنظومة تعاونية ناجحة ملجتمع
تعاوين كبري .
 وسائل الشيعة :ج  ،20ص  163ـ .164 مكارم األخالق :ص.218Ahrarweekly
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طبيبك انا

مرض كرون (...)Crohn's
د .محمد غافل المسعودي

الوجبات السريعة
تقرير /قاسم عبد الهادي

ابرز اسباب االصابة به

ان التهاب االمعاء املزمن يطلق عليه التهاب االمعاء العادي وهو
عىل نوعني ومنه مرض كرون ( )crhonsالذي يصيب اجلهاز
اهلضمي من الفم اىل فتحة الرشج ،والنوع االخر التهاب القولون
التقرحي املزمن ويصيب املستقيم صعودا نحو القولون االيرس او
املستعرض وحتى القولون الكامل  ...ويف هذا املجال يبني الدكتور
مؤيد كاظم النقيب اختصاص دقيق جراحة اجلهاز اهلضمي والكبد:
ما هو مرض كرون
ان مرض كرون عبارة عن مرض التهايب ويشمل طبقات االمعاء
مجيعا ،وهو مرض مزمن ويف السابق كنا نقرؤه فقط يف الكتب ونادرا
ما حتصل حالة مرضية كل سنتني او ثالث سنوات ،ويف واقع احلال
له دخل باجلينات والنظام الغذائي واملعييش ،ويف السابق درسناه بانه
تكثر االصابة يف الدول االوربية مما عليه يف الدول الرشقية ،ونظرا
لتطور املجتمعات ومنها العراقي من ناحية الغذاء واصبحت مشاهبة
للنظام املعييش االوريب (باالعتامد عىل االكل املجمد والسفري)
لذلك بدأت االصابة هبذا املرض تكثر شهريا وصوال اىل حالة او
حالتني عىل مستوى مركز حمافظة كربالء املقدسة ،وهو مرض مزمن
اسوة بالضغط والسكر وجيب عىل الشخص املصاب به االستمرار
العالج
بتناول العالج واملتابعة.
يتم عالج املريض كيمياويا عن طريق اعطائه احلبوب ،ويف بعض
االحيان يسبب مشاكل يف اجلسم ويتم تشخيصه عىل انه زائدة دوديا
اعراض المرض
يصيب اجلهاز اهلضمي من فتحة الفم اىل فتحة ال�شرج واغلب وحينذاك يتم العالج جراحيا ،وجيب عىل املريض االستمرار بتناول
حدوثه هناية االمعاء الدقيقة قبل منطقة الزائدة الدودية وعادة يكون العالج حتى يف حالة التحسن الصحي او الوصول اىل مرحلة الشفاء
التهابا ويثخن يف اجلدار ويسبب تضيقا يف االمعاء ،وبعض االحيان بنظر الشخص املصاب وهذه احلالة خاطئة جدا الن املرض سيعود
يشخص كزائدة دودي��ة وعند فتح البطن نجد انه مرض كرون ،وبمضاعفات كبرية ،الن املريض طبيا «ال يطيب» ويبقى معه مدى
يصاحبه امل يف البطن وكذلك اسهال مبهم غري مشخص ويسبب احلياة ولكن اعراضه ربام زالت من خالل تناول العالج.
ايضا التصاقات مع االمعاء وكذلك مع بيت الرحم واملبايض وقناة نصيحة طبية
البيض ،ويسبب محال خارج الرحم وعدم انجاب وكذلك عدم يفضل االكثار من تناول املواد موانع االكسدة «النباتية» كالفواكه
القدرة عىل االخصاب ويف بعض االحيان يسبب ناسور من االمعاء واخلرضوات وكذلك االبتعاد عن تناول وجبات الطعام القديمة،
اتصاال بالقولون او املعدة او يف املثانة بحيث خترج املواد اهلضمية مع وكذلك عدم االكثار من تناول االطعمة خارج املنزل بشكل مستمر
ألهنا تسبب هذا املرض وايضا االبتعاد عن تناول االطعمة التي
االدرار ،ونادرا ما يتحول مرض كرون اىل مرض رسطان.
حتتوي عىل كميات كبرية من الدهون املسببة للسمنة املفرطة.
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مقاالت

العالم الصغير
عىل خطى النجاح الكل حياول السري بجدية ،يستلهم
العربة من أخطاء اسالفه ويستفيد بالوقت ذاته من
نجاحهم فيطور من خالل ذلك مشاريعه ،ويصحح
االخطاء وفق اخلطط املوضوعة بني يديه  ,واهلدف
من كل ذلك هو التأسيس للنجاح بصورة جديدة
بمحورية املايض وواقعية احلارض ,والخيفى عىل
اجلميع ان االرسة تعد من اهم خطوات انجاح
املجتمع وت��وف�ير الذائقة االنسانية م��ن خالهلا ,
فاملجتمع الناجح وفق احلسابات االجتامعية هو ذاك
املجتمع الذي تتوفر فيه العديد من االرس الناجحة
اجتامعي ًا واخالقيا فسمو أي جمتمع وبلوغه مرحلة
الكامل االخالقي يعتمر بمعمورة االرسة الناجحة اخالقيا
ملا فيها من انبعاثات وارساالت واشعاعات 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
ذاهت��ا اخللية األساسية والنواة االوىل يف املجتمع وأه��م مجاعاته
األولية االنسانية ذات التأثري املبارش او غري املبارش عىل الواقع الذي
يعيشه املحيط هبا ،ملا هلا من ترابطات عاطفية واخالقية ومشاعر
انسانية وصالت 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 وجه التحديد لكونه تعاون مع
الرمحن جل جالله الكريم واكرب االدلة عىل ذلك الرمحة التي اكدها
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَ ِنيَ} [األنبياء:
القران برسول الرمحة َ

حسين الشامي

]107
وج��ع��ل��ه��ا
نقلة م��ب��ارشة للداللة
عىل رمحة االنسان االجتامعي بمراعاته
{رحمَ َ ا ُء
دين وانسانية اخيه حتى الذي مل تلده امه ُ
َب ْين َُه ْم} [الفتح ]29 :فكون نبي االسالم (صىل اهلل عليه واله)
أرسة اجتامعية موسعة من خالل بناء آرصة االخوة بني املؤمنني {إِ َّنماَ
المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون إِخْ َو ٌة} [احلجرات.]10 :
أذن ومم��ا تقدم تعد االرسة البنية التحتية للمجتمع ملا هلا من
تداخل اجتامعي داخيل وخارجي يفيض بثقافاته وعالقاته ،فاذا
توافقت مجلة االرس عىل مبادئ وأخالقيات ومناقب وفضائل
نقية فمن املؤكد يمكن تنشئة جمتمع متطور ومتامسك ومانع جلملة
االنحرافات الدخيلة بل ومتطور حسب الفرص التطويرية له ملا
هناك من توجيه عرصي متمدن إلستقبال هذا االنجاز التطويري
حسب أرادة نواة املجتمع وخليته االساسية  -االرسة  -كنقطة بداية
حلراكه االجتامعي واالخالقي والرتبوي الباعث حلركيته االنسانية
واملنقي والعامل عىل صفاء روحيته من االدران واخلبائث .
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االوائل
أول طبيب يف التاريخ احموتب أحد الفراعنة
القدماء.
أول طبيب يف اإلسالم هو احلارث بن كلدة.
أول من رشح تركيب العني احلسن بن اهليثم.
أول طبيب مسلم يفرق بني احلصبة و اجلدري
هو أبو بكر الرازي.
أول من وضع أسس علم التخدير هو العامل
ابن سينا.
أول م��ن ع��رف البكترييا واجل��راث��ي��م العامل
الفرنيس لويس باستور.
أول من قام بالتطعيم ضد األمراض املعدية
العامل اإلنجليزي أدوارد جينز.
أول بنك حلفظ الدم أنشئ يف مدينة شيكاغو
األمريكية.
أول من أجرى جتارب الوراثة هو مندل.

قاموا..

ار ُه ْم ُكلَّماَ َأ َضاء لهَ ُ م َّم َش ْو ْا ِف ِ
يه َوإِ َذا
يقول (جل عاله)َ { :ي َك ُاد ا ْلبرَ ْ ُق يخَ ْ َط ُف َأ ْب َص َ
َأ ْظ َل َم َع َل ْي ِه ْم َق ُامو ْا ( ...البقرة ،})20/وعندما نقرأ (قاموا) يتوارد للذهن
ولكن املعنى هنا مغاير متاما ويعني( :قاموا أي
معناها (القيام بعد القعود)؛
ّ
ثبتوا مكاهنم متحريين)؛ كام ورد يف (جممع البيان يف تفسري القرآن للشيخ
الطربيس ،اجلزء ،)1( :الصفحة ( :)120كذلك املنافقون كلام دعوا إىل خري
وغنيمة أرسعوا وإذا وردت شدة عىل املسلمني حتريوا لكفرهم ووقفوا كام
وقف أولئك يف الظلامت متحريين وقيل إذا آمنوا صار اإليامن هلم نورا فإذا
ماتوا عادوا إىل ظلمة العقاب).

كلمات متداولة يوميًا

كلمة (قبط) وكلمة (ك��روه) ،حينام نركب يف
سيارة األج��رة ،ويكتمل ع��دد الركاب نقول
للسائق (قبط) ما معناها ،فهل توجد يف قواميس
اللغة العربية هذه املفردة؟.واجلواب :كال ال
يوجد يف قواميس اللغة العربية مفردة (قبط)،
اذ ًا من أي��ن أت��ت ه��ذه امل��ف��ردةّ؟ ..خيربنا عنها
املعمرين ان أصلها تركي ويعود إىل عهد احلكم
العثامين للعراق ،وتكتب هكذا ( )kapatوتعني
(أغلق) ،أي (أغلق الباب) ،حينام كانت عربة
نقل الركاب املكونة من طابقني والتي جترها
اخليول واملسامة (الكاري) ،كان شخص جيلس
قرب باب الكاري جلمع أجرة الراكبني ،وبعدما
يكتمل عدد الراكبني كانوا يقولون له (قبط)
( )kapatأي أغلق ،أما كلمة (كروه) فهي كلمة
تركية عثامنية األص��ل ايضا وتعني (األج��رة)
وتكتب (.)kiraya
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تظاهرة حاشدة ألساتذة وطلبة عراقيين في النصف االول من القرن المنصرم
في العاصمة بغداد.
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أم عراقية أخفت ولديها  23عاما

بعد إعدام زوجها وبنتها الحامل
زهرة إبراهيم :عشت يف خوف وقلق ومل َّ
جتف دموعي أبدا
حتى اإلطاحة بصدام يف 2003م..
حولت ام عراقية منزهلا اىل سجن لولدهيا ملدة ( )23عاما
ّ
حلاميتهام من اجهزة امن وخمابرات النظام الصدامي ،وحتملت
زهرة ابراهيم )67( ،عاما ،التحقيقات املستمرة ومراقبة رجال
االمن هلا ،الذين كانوا يبحثون عن ابنيها ،اما زوجها وابنتها
احلامل وابن اخر فقد اعدموا بالفعل لالشتباه يف اهنم اعضاء
ٍ
حزب معارض.
يف
وزه��رة التي تسكن يف منزل متواضع واقع يف حي مزدحم
ببغداد عاشت يف خوف وقلق ،ومل ّ
جتف دموعها حتى االطاحة
بصدام ،وكانت ختفي ابنيها يف غرفة رسية داخل املنزل ،كام
أخفت هذا الرس حتى عن أقارهبا ،ومتكنت من اقناع القوات
االمنية اهنام اعتقال وال تعلم عنهام شيئا.
وقىض الرجالن عمرمها يف قراءة الكتب والتحدث اىل والدهتام
فقط ..بعد ان قررا االختفاء عام  ،1980وقاال اهنام مل ينتميا
ابدا اىل اي حزب ،وان أرسهتام تعرضت هلذا العقاب الن اثنني
من اعاممها اتهُ ِام بصلتهام باحلزب املعارض للنظام الديكتاتوري
حينها.
ُ
َ
رجال
اعتقل
فر العامن اىل خارج العراق،
وقالت زهرة« :بعد ان ّ
البعث الصدامي شقيقهام زوج��ي ،ومعه النساء واالطفال
وكان بينهم ابنتي احلامل» ،وتابعت بعد تنهد وعيناها تفيضان
بالدمع« :اكتشفنا بعد سنوات اهنا قتلت عام  1989خالل
اعدام مجاعي ،وكانت حامال يف شهرها الرابع».
وذك��رت اهن��ا كانت تتوجه اىل السجن للسؤال عن ذوهيا
املسجونني وكانت تسأل دائام عن ابنيها اللذين كانا يف واقع
االمر يف املنزل..
وخرج الشقيقان من خمبأمها بعد اسبوع من سقوط النظام
البعثي ،وأردف ابراهيم قائال« :احلرية مهمة للغاية ..ال
يمكنني االعراب عن مشاعري التي غلبتني عندما خرجت اىل
الشوارع يف هناية االمر ،فقد صدم اصدقائي القدامى عندما
رأوين!!» ،أما سعد فقال« :ان احلي الذي أعيش فيه تغري كثريا
اضعت طريق العودة اىل املنزل بعد جتوايل يف بغداد»،
حتى اين
ُ
يف حني ختمت زه��رة قوهلا وهي متسح دموعها« :شعرت
انام قريرة العني مطمئنة».
براحة كبرية ،بعد  23عاما واليوم ُ
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