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اسرة ومجتمع

ُخطبة الزهراء عليها السالم يف املسجد النبوي الرشيف والتي
تصب
غايتها املطالبة بحقوقها يف فدك هلا مداليل ومفاهيم عميقة
ّ
يف خدمة االسالم كل حسب منحاه .
اعالميا هنالك وقفة مهمة نستلهمها من اسلوب الزهراء عليها
السالم يف ُخطبتها الرائعة هذه  ،فإهنا حتدثت تقريبا عن 12
حمورا  ،حمور واحد ذكرت فيه فدكا بينام بقية املحاور كانت عن
اص��ول الدين وارك��ان��ه واالخ�لاق االسالمية اخلاصة ببعض
املسائل الترشيعية وعللها واالخالقية وما يرتتب عليها ،وجاءت
بذكرها متسلسلة بكلامت بالغية رائعة  ،الدرس االعالمي كيفية
استغالل املناسبة املهمة لعرض االهم منها  ،نعم فدك امر مهم
خيص املسلمني مجيعهم فقد
ولكن التوحيد والنبوة واالمامة امر ّ
اجادت يف الرشح والتفصيل والتذكري بلغة تشدّ االنتباه وتلقي
ُ
احلجة عىل القوم لرتبط قضيتها هبذه العقائد التي حتفظ االسالم .

رئيس التحرير :

سورة العنكبوت

تفسيرالسورة

اءت ُر ُس ُلنَا إِ ْب َر ِ
يم بِا ْل ُبشرْ َ ى َقا ُلوا إِ َّنا ُم ْه ِل ُكو َأ ْهلِ َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
َولمَ َّا َج ْ
اه َ
إِ َّن َأ ْه َل َه��ا َكا ُنوا َظالمِ ِنيَ {العنكبوتَ }31/ق َ
��ال إِ َّن ِف َيها ُل ً
وطا َقا ُلوا

(  ) 31ومل��ا جاءت رس��لنا إبراهيم بالبرشى بالبش��ارة بالولد والنافلة
قال��وا ان��ا مهلكوا أهل هذه القرية قرية س��دوم ان أهله��ا كانوا ظاملني
(  ) 32ق��ال إن فيه��ا لوط��ا قالوا نحن اعل��م بمن فيه��ا لننجينه وقرء
بالتخفي��ف وأهل��ه اال امرأته كانت م��ن الغابرين الباق�ين يف العذاب
( )33وملا ان جاءت رسلنا لوطا يسء هبم جاءته املساءة والغم بسببهم
وض��اق هبم ذرع��ا وض��اق بش��أهنم وتدبري أمره��م ذرع��ه اي طاقته
وقال��وا مل��ا رأوا في��ه من اث��ر الضجرة ال خت��ف وال حتزن ان��ا منجوك
وق��رئ بالتخفيف وأهل��ك اال امرأتك كانت م��ن الغابرين (  ) 34انا
منزل��ون وقرئ بالتش��ديد عىل أهل هذه القرية رجزا من الس�ماء عذابا
منها بام كانوا يفس��قون بسبب فس��قهم (  ) 35ولقد تركنا منها آية بينة
لق��وم يعقل��ون هي منزل لوط بقي عربة للس��يارة كام س��بق يف قصتهم
املرشوحة يف س��ورة هود (  ) 36واىل مدين أخاهم ش��عيبا فقال يا قوم
اعب��دوا اهلل وارج��وا اليوم اآلخر وافعلوا ما ترج��ون به ثوابه وقيل إنه
م��ن الرج��اء بمعنى اخل��وف وال تعث��وا يف األرض مفس��دين ( ) 37
فكذبوه فاخذهتم الرجفة الزلزلة الشديدة التي فيها الصيحة فأصبحوا
يف داره��م جاثمني باركني عىل الرك��ب ميتني (  ) 38وعادا وثمود اي
واذكرمها وأهلكنامها وقد تبني لكم من مس��اكنهم بعض مساكنهم إذا
نظرت��م إليها عن��د مروركم هبا وزين هلم الش��يطان اعامهل��م من الكفر
واملعايص فصدهم عن الس��بيل الس��بيل الس��وي الذي بني هلم الرسل
وكانوا مستبرصين متمكنني من النظر واالستبصار ولكنهم مل يفعلوا.

ين
��ن َأ ْع َل ُم بِ َمن ِف َيها َل ُنن َِّج َي َّن ُ
��ه َو َأ ْه َل ُه إِلاَّ ا ْم َر َأ َت ُه َكا َن ْت ِم َن ا ْل َغابِ ِر َ
َن ْح ُ
اءت ُر ُس�� ُلنَا ُل ً
وطا يِس َء بهِ ِ ْم َو َض َ
اق
{العنكب��وتَ }32/ولمَ َّا َأن َج ْ
ف َولاَ تحَ ْ زَ ْن إِ َّنا ُمن َُّج َ
��م َذ ْر ًعا َو َقا ُلوا لاَ خَ َت ْ
وك َو َأ ْه َل َك إِلاَّ ا ْم َر َأ َت َك
بهِ ِ ْ
ين {العنكبوت }33/إِ َّنا ُمن ِز ُل َ
��ون َعلىَ َأ ْهلِ َه ِذ ِه
��ن ا ْل َغابِ ِر َ
َكا َن ْت ِم َ
الس�َم�اَ ء بِماَ َكا ُنوا َي ْف ُس ُق َ
ون {العنكبوتَ }34/و َل َقد
ا ْل َق ْر َي ِة ِر ْج ًزا ِّم َن َّ
��و ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون {العنكب��وتَ }35/وإِ ىَل َمدْ َي َن
ت ََّر ْكنَ��ا ِم ْن َها آ َي�� ًة َب ِّي َن ًة ِّل َق ْ
ال َيا َق ْو ِم ْاع ُب��دُ وا هَّ َ
��و َم آْال ِخ َر َولاَ
��ع ْي ًبا َف َق َ
َأ َخ ُ
��م ُش َ
الل َو ْار ُجوا ا ْل َي ْ
اه ْ
َت ْع َثوا فيِ أْ َ
ال ْر ِ
ين {العنكبوتَ }36/ف َك َّذ ُب��و ُه َف َأ َخ َذ هْ ُت ُم
ض ُم ْف ِس ِ��د َ
ْ
الر ْج َف ُ َ
��م َجاثِ ِمنيَ {العنكب��وتَ }37/و َعا ًدا
��ة َفأ ْص َب ُحوا فيِ َدا ِر ِه ْ
َّ
َ
َو َث ُم��و َد َو َقد َّت َبينَّ َ َل ُكم ِّمن َّم َس ِ
الش ْ��ي َط ُ
��اكنِ ِه ْم َو َز َّي َن لهَ ُ ُم َّ
ان أ ْعماَلهَ ُ ْم
ين {العنكبوت}38/
السبِيلِ َو َكا ُنوا ُم ْست َْبصرِ ِ َ
َف َصدَّ ُه ْم َع ِن َّ
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• (خوان خوسيه اسكوبار) السفير االسباني في العراق:
إن مدينة كربالء المقدسة تمثل انموذجا لكل العراقيين في التعايش
والمحبة والمرجعية الدينية العليا لها الدور الريادي في حفظ وحدة العراق
وشعبه بما يضمن تحقيق مستقبل مشرق للجميع

ومتابعات
• ( )٣٠دولة عربية وأجنبية ستشارك في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس
عشر في شعبان المقبل بمدينة كربالء المقدسة

المخيم الكشفي الرابع ألبناء شهداء الحشد الشعبي والقوات االمنية
نظم قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابع لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة برنامج املخيم الكشفي السنوي الرابع
ألبناء شهداء احلشد الشعبي والقوات االمنية يف مدينة االمام
احلسني (عليه السالم) للزائرين وملدة اربعة ايام ،وذلك حسب
توصيات املرجعية الدينية العليا من خالل منرب اجلمعة املبارك
يف الصحن احلسيني الرشيف لالهتامم بأبناء الشهداء ومتابعتهم
وتقديم الرعاية املعيشية والرتبوية هلم وغريها.
وقال (حيدر االزبجي) منسق العتبة املقدسة يف حمافظتي البرصة
وذي قار :ان املخيم ختللته عدّ ة فقرات منها املسابقات العلمية
 ،ودورة فقهية ،ومسابقات رياضية  ،وتنمية برشية  ،وسفرة
ترفيهية ملدينة االلعاب  ،وسفرة علمية خلان النخيلة االثري،
بالتعاون مع كشافة ال��وارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة،
واالطالع عىل متحف الكفيل للنفائس واملخطوطات والتحف
االثرية القديمة يف العتبة العباسية املقدسة .مشريا اىل ان العنارص
الكشفية ترشفت بلقاء سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) يف
الصحن احلسيني الرشيف.

فيام قال ( امحد رسول فرحان ) رئيس القسم  :اهلدف من املخيم
هو تطوير مهاراهتم وطاقاهتم الشبابية وإطالعهم عىل معلومات
مفيدة من خالل الدورات املقامة ضمن برامج املخيم واستغالل
العطلة الربيعية يف االستفادة واالكتساب للعودة للدراسة مرة
اخرى بكل جدّ وحيوية .منوها اىل ان القسم منح أبناء الشهداء
بعض اهلدايا وصورة تذكارية مجعتهم بسامحة الشيخ الكربالئي
اضافة اىل جوائز للفائزين العرشة االوائل باملسابقات العلمية
داخل املخيم.

وزارة الكهرباء تستثني مركز مدينة كربالء من القطع الكهربائي المبرمج
استثنت وزارة الكهرباء مركز مدينة كربالء املقدسة من القطع املربمج ومنح التيار الوطني اليها بشكل مستمر ابتداء من االول من اذار
القادم ،وذلك بعد اجتامع لوزارة الكهرباء جرى يف جملس الوزراء وشارك فيها عدد من مدراء الدوائر واملسؤولني يف كربالء املقدسة.
أكد ذلك (حممد صادق اهلر) رئيس رابطة الفنادق السياحية يف كربالء ،مضيفا ان الوزارة اعلنت موافقتها ايضا عىل شمول الفنادق
يف حمافظتي كربالء والنجف بالتعامل معها اسوة باملشاريع الصناعية والزراعية حيث سيقلل هذا القرار االعباء عىل اصحاب الفنادق
من اجور املاء والكهرباء.
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• (مير مسعود حسينيان) القنصل االيراني في مدينة كربالء المقدسة:
ان العالقات االقتصادية بين العراق وإيران شهدت تطورًا كبيرًا حيث وصل حجم التبادل
التجاري بين الطرفين الى(  ) 10مليارات دوالر هذا العام ونطمح أن يكون بحجم (  ) 20مليار
دوالر في العام المقبل.

• ( )100عملي��ة القل��ب المفتوح لألطف��ال بأجور مخفضة و( )15عملية مجانا تجريها مستش��فى
االمام زين العابدين (ع) بدعم من العتبة الحسينية المقدسة

سفير الصين يزور العتبة الحسينية المقدسة
لتطوير العالقات العامة بين الجانبين

زار سفري مجهورية الصني الشعبية يف بغداد والوفد املرافق
له العتبة احلسينية املقدسة؛ وذلك من اجل توثيق العالقات
وتطويرها بني اجلانبني ،وقال (امحد حسن فهد) مسؤول شعبة
متابعة شؤون العتبة املقدسة يف قسم العالقات العامة  :قامت
كوادر العالقات باستقبال الوفد الزائر ومتت ضيافته الرسمية
يف دار الضيافة بالصحن الرشيف ،وتم التباحث حول جتسيد
العالقات العامة واستثامرها وتطويرها بني اجلانبني ،ابرزها
الية تذليل عقبات سمة الدخول اىل الصني امام املوفدين
من قبل العتبة احلسينية املقدسة .مؤكدا ان السيد «ويتشينغ»
سفري الصني قد اعرب شخصيا عن استعداد السفارة التام
لتقديم املساعدة املطلوبة والالحمدودة وابدى تفاؤ ً
ال كبري ًا يف
سبيل ختطي هذه العقبات وتذليليها بشكل كامل.

العتبة الحسينية المقدسة تطلق منتدى ثقافيا متنقال في العراق
اطلق قسم تطوير املوارد البرشية التابع لألمانة للعتبة احلسينية املقدسة املنتدى
الثقايف التنموي املتنقل بني املحافظات العراقية ،وأكد ذلك (مهدي السعدي)
مسؤول اعالم القسم ،مضيفا ان «املنتدى الثقايف التنموي والرتبوي املتنقل
اختذ من مدينة الديوانية حمطة اوىل النطالقته وبالتعاون والتنسيق مع قسم
املشاريع والنشاطات الثقافية التابع ايضا للعتبة احلسينية املقدسة» .مبينا
ان «املنتدى يتضمن اقامة ندوات وفعاليات هتدف اىل التوعية االجتامعية
والثقافية للمواطن العراقي يف مجيع املجاالت فضال عن حماولة اجياد احللول
للمواضيع الساخنة التي تطرأ عىل املجتمع» .موضحا ان «املنتدى سيستضيف
باحثني وعلامء وأساتذة ورجال دين وأكاديميني بارزين ملناقشة املوضوعات
املختلفة التي سيتناوهلا».
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في  /8جمادى اآلخرة1440/هـ الموافق 2019/2/15م

دور اإليمان في منح القوة لإلنسان
ُ
م��ا زلنا يف وصية االم���ام ال��ص��ادق (عليه
السالم) ألحد اصحابه ابن ُجندَ ب وذكرنا
مقاطع من هذه الوصية تتحدث عن مقومات
املؤمن احلقيقي الصادق يف ايامنه ،يقول االمام
(و إِذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم آيا ُت ُه
(عليه السالم) َ :
زا َد هْ ُت ْم إِيامن ًا مِمَّا َأ ْظ َه َر ُه ِم ْن َن َف ِ
اذ ُقدْ َرتِ ِه َو َعىل
َربهِّ ِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون).
بن
ث��م يقول االم���ام (عليه ال��س�لام)( :ي��ا َ
ُج ْندَ ب ،قدي ًام َع ِم َر َ
أساس ُه
��وي
اجل ْه ُل و َق َ
ُ
دين اهلل لعب ًا ،حتى لقد َ
كان
وذلك الختاذهم َ
منهم اىل اهللِ بعلمه ُيريدُ سواه أولئك
تقر ُب ُ
ا ُمل ِّ
ُه ُم الظاملون.)..
هنا نذكر اهيا االخوة واالخوات ما ورد من
صفات املؤمنني يف وصية االم��ام الصادق
(و َعىل
(عليه السالم) قوله (عليه السالم) َ :
َربهِّ ِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون).
من املقومات األساسية حتى يكون املؤمن
صادقا يف ايامنه واعتقاده باهلل تعاىل هو التوكل
عىل اهلل تعاىل ،اذ ورد يف قوله تعاىل( :وعىل اهلل
فتوكلوا ان كنتم مؤمنني).
التوكل هو االعتامد عىل اهلل تعاىل واالتكال
عليه يف جلب وحتقيق االسباب الطبيعية
لإلنسان جللب املنافع واملصالح له أو دفع
ال�ضرر واملفاسد عنه ..كل انسان له آمال
وطموحات وتطلعات ومشاريع يف احلياة
وحياول حتقيق املصالح واملنافع لنفسه دينية او
دنيوية وقد يواجه مشاكل وازمات وحتديات
ومصاعب يف احلياة حتول دون حتقيق اهدافه
او يواجه عدد ًا او اشياء خياف منها..
االن��س��ان لضعفه وجهله وع��دم قدرته يف
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شيئني :االول احيان ًا جيهل االسباب الطبيعية
التي توصله لتحقيق هذه املصلحة وهذه
املنفعة او هذا املرشوع وهذا االمل له جيهل
االس��ب��اب ال هيتدي اليها ،احيان ًا يعرف
االس��ب��اب والوسائل التي توصله ولكنه
ضعيف ال يقوى عىل ان حيقق هذه االسباب
يشعر بالعجز هنا يأيت دور االيامن باهلل تعاىل،
انا يل طموحات واهداف وغايات ومصالح
اريد ان احققها ال اقدر عليها يأيت االيامن
باهلل تعاىل بأن اهلل تعاىل صاحب القوة املطلقة
املؤثر يف اجياد كل االسباب املوصلة اىل حتقيق
هذه املصالح واملنافع هو القادر وهو العامل
باملصالح وهو الذي يستطيع ان يؤثر يف كل
يشء ويوجد التأثري هلذه االسباب الطبيعية..
اعتقادي بأن اهلل تعاىلُ ..حسن ظ ّني به وثقتي
باهلل تعاىل انه قادر سيحقق يل هذه االسباب
هو التوكل عىل اهلل تعاىل..
اي��ض�� ًا حينام أواج���ه مشكلة أو مصيبة او
حتديات كل ه��ذه االم��ور التي خيشى منها
االن��س��ان واملجتمع خيشى م��ن مضارها
ومفاسدها وايذائها ال يقوى االنسان يف كثري
من االحيان عىل دفعها ،يلتجئ اىل االسباب
الطبيعية ولكن مع ذلك يعجز ..هنا يأيت
االعتقاد باهلل تعاىل ان اهلل تعاىل سيكون عون ًا
يل وسيهديني اىل االسباب التي انا اجهلها
هذه االسباب التي اعرفها سيعينني وسيكون
معي يف ان احقق االسباب التي تدفع عني
االذى والرضر واملرض والعجز امام االعداء
وامام الفتن يأيت هذا االعتقاد من كون اهلل
تعاىل قادرا عىل كل يشء..

جتسد
هذه الصفة من االيامن احلقيقي التي ّ
معنى التوكل ..فالتوكل هو االعتامد واالتكاء
عىل هذه القدرة وهلا مناشئ :
 -1االع��ت��ق��اد ب��أن اهلل ت��ع��اىل ه��و مسبب
االسباب وهو القادر عىل ان جيعلها مؤثرة أو
غري مؤثرة.
 -2ان اهلل تعاىل عامل باملصالح واملفاسد وانه
حكيم ال يفعل اال ما فيه خري ومصلحة
لعباده.
 -3ان اهلل تعاىل لطيف رحيم بعباده املؤمنني
يحُ ب هلم اخلري وحيب ان يدفع عنهم االذى
والرضر..
اهيا االخوة واالخوات من االمور التي بينتها
االحاديث يف النتائج املرتتبة عىل التوكل فقد
ورد يف هذا احلديث ( :من اراد ان يكون
أقوى الناس فليتوكل عىل اهلل تعاىل) ،مسألة
التوكل عىل اهلل تعاىل لدى االنسان املؤمن
تعطيه القوة وتعطيه األم��ل وتعطيه الثقة
بأنه ق��ادر عىل ان حيقق املنفعة واملصلحة
واالهداف التي يرجوها يف حياته ..قادر عىل
ويسهل املصاعب
ان يدفع االذى والرضر
ّ
يمر هبا..
التي ّ
الحظوا احيان ًا االنسان من ضعف ايامنه باهلل
تعاىل وضعف توكله يلجأ اىل االخرين ف ُيذل
نفسه وهيينها من اجل ان حيقق االخرون له
هذه االسباب التي توصله لتحقيق االهداف
وتدفع املضار عنه ،وايض ًا تعطيه الثقة بأن
كل هذه اآلمال والتطلعات ممكن ان تتحقق
لإلنسان وان طال به الزمان لذلك فإن التوكل
من االمور التي نحتاجها فرد ًا وجمتمع ًا..
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وهذه ايض ًا مسألة مهمة الفرد يسعى يف هذين
املسارين واملجتمع ايض ًا الكيان املجتمعي
يسعى يف ه��ذي��ن امل��س��اري��ن جلب املنافع
واملصالح ودفع املضار واملفاسد.
املجتمع الذي يقوى توكله عىل اهلل تعاىل قادر
ان حيقق املصالح التي يرجوها واالهداف
التي يسعى اليها وق��ادر ان يدفع املضار
واملهالك واملفاسد التي خيشى منها وقادر ان
يواجه االعداء مهام امتلكوا من قوة وسلطة
وجربوت..
واملجتمع ال��ذي يعتقد باألسباب املادية
الظاهرية اهنا هي القادرة عىل جلب املصالح
له ودف��ع املفاسد واملضار مهام امتلك من
اسباب القوة نجد ُه عاجزا عن ان حيقق
املصالح وان كان بحسب الظاهر هو حيقق
لكن يف النهاية هو عاجز ان حيقق املصالح
التي يرجوها ويدفع املفاسد واملضار..
بن
ثم يقول االم��ام (عليه ال��س�لام) ( :ي��ا َ
ُج ْندَ ب ،قدي ًام َع ِم َر َ
أساس ُه
��وي
اجل ْه ُل و َق َ
ُ
دين اهلل لعب ًا ،حتى لقد َ
كان
وذلك الختاذهم َ
منهم اىل اهللِ بعلمه ُيريدُ سواه اولئك
تقر ُب ُ
ا ُمل ِّ
ُه ُم الظاملون.)..
(قدي ًام َع ِم َر َ
ُ
اجل ْهل)
قدي ًام  :يعني يف قديم االزمنة ،هذا املقطع
الذي يذكره االمام (عليه السالم) هل هو
خاص بقديم االزمنة ام ايض ًا ينسحب اىل
زماننا؟ هو لكل االزمنة بالنسبة اىل ما يذكره
االمام (عليه السالم).
(ع ِم َر َ
اجل ْه ُل)  :نلتفت اخواين نحن لدينا
َ
ج��ه�لان جهل علمي ختصيص اكاديمي
هذه العلوم املادية وجهل بعلوم الدين يف
اصوله ويف مناهجه ويف عباداته ويف فقهه
واخالقه ويف علومه االخ��رى ويف مناهجه
الكلية ..االم��ام (عليه السالم) يقصد هنا
اجلهل بمبادئ الدين االساسية يقول ان هذا

اجلهل تارة لعدم العلم واملعرفة
باألحكام ولكن احيان ًا بعض
اهل العلم وبعض املتدينني ظاهر ًا
يكونون سبب ًا يف ع�مارة اجلهل
وتقوية أسسه ورسوخها يف املجتمع ..تارة
انا ال اسعى واتعلم وتارة هناك بعض اهل
العلم وبعض املتدينني يكونون سبب ًا يف تفيش
اجلهل وتقوية هذا اجلهل كيف؟!
نلتفت اخ��واين ه��ذا ال يعني توهني مقام
املعرفة بالعلوم االكاديمية التخصصية
فنحن نحتاج اليها حاجة اساسية من اجل
ان نوفر مقومات احلياة السعيدة والصحيحة
لإلنسان ،ولكن هذه العلوم االكاديمية ان
مل ّ
تؤطر وتوضع هلا اسس صحيحة دينية
واخالقية صحيحة ال يمكن توظيفها يف
مصلحة االن��س��ان ومصلحة املجتمعات
البرشية ابد ًا..
االم��ام (عليه السالم) يقول اجلهل يعمر
وتقوى اسسه حينام نتخذ دين اهلل لعب ًا ،تارة
االنسان يتعامل مع الدين بجدية وواقعية
كيف؟!
هذا الدين انام جعله اهلل تعاىل هلداية االنسان
واملجتمعات البرشية احيان ًا االنسان حياول
ان جيعل هذا الدين وسيلة للمعيشة ووسيلة
لتحقيق م��آرب دنيوية ووسيلة للتجارة
واالس��ت�رزاق ولتحقيق املقامات واجل��اه
الدنيوي وغريها من املآرب الدنيويةٌ ..
بعض
من أهل العلم هكذا يكونون! ّ
يوظف الدين
لديه علوما دينية يوظ ّفها من اجل ان حيقق
ّ
ويوظفها من اجل
له اجلاه واملقام الديني
ان حيقق له اجلاه واملقام الدنيوي ومن اجل
التقرب اىل بعض اه��ل السلطة
ان حيقق
ّ
ُ
واحلكم ،والبعض يسرتزق ويعتاش بالدين
لكي يكون له املقام واملنزلة االجتامعية عند
االخرين..

تالحظون اخواين الناس عبيد الدنيا وهذا
الصنف ال��ث��اين ف���ذاك بعض أه��ل العلم
اس
والصنف الثاين ربام من عامة الناس (ال َّن ُ
ين َل ِع ٌق َعلىَ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم ،
َعبِيدُ الدُّ ْن َيا َ ،و الدِّ ُ
ِ
يحَ ُ ُ
َ
وطو َن ُه َما َد َّر ْت َم َعايِ ُش ُه ْم َ ،ف��إذا محُ ُِّصوا
بِا ْل َبلاَ ِء َق َّل الدَّ َّيا ُنون).
جتد البعض اذا كان الدين يأيت له باألمور
الدنيوية حيوطونه بالرعاية ،ف��اذا محُ ّصوا
بالبالء ّ
قل الديانون ،اذا اراد اهلل تعاىل ان
خيتربه يف هذا املجال انتهى والدين يصبح
جانب ًا و ُتقدّ م املصالح الدنيوية ..هذا صنفان
من الناس اختذوا دين اهلل لعب ًا ،لذلك االمام
فس ذلك بقوله ( :حتى لقد
(عليه السالم) ُي رّ
ِ
َ
منهم اىل اهلل بعلمه ُيريدُ سواه
تقر ُب ُ
كان ا ُمل ِّ
اولئك ُه ُم الظاملون.)..
عنده علم ولديه علوم دينية كثرية ولكن ال
يقصد هبا هداية الناس وانام استخدم علومه
لكي يكون له املقام والوجاهة والتعظيم
عند الناس هؤالء خطرهم كبري عىل الناس
واولئك هم الظاملون ..مثل هذا االنسان وان
امتلك اليشء الكثري من العلم سوف ُيسلب
عاجال ً أم اجال ً هذه العلوم احل ّقة ويتحول
اىل العقائد الباطلة واملبادئ الباطلة فيكون
سبب ًا يف إضالل الناس ،وهؤالء سيكتشفهم
ال��ن��اس عاجال ً أم آج�لا ً اهن��م مل يكونوا
خملصني هلل تعاىل حينام يكتشفون نواياهم
احلقيقية تضعف ثقتهم بأهل العلم وأهل
الدين ..نسأل اهلل ان يوفقنا واياكم واحلمد
هلل رب العاملني.
Ahrarweekly

7

صالة الجمعة

ُ
الشيخ الكربالئي يؤكد ضرورة مراجعة النفس ومحاسبتها
في األمور الدينية والدنيوية ،ويورد عناصر النقد االيجابي ومقوماته
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  /8جمادى اآلخرة1440/هـ الموافق 2019/2/15م تحدث قائ ً
ال :
اهيا االخوة واالخوات..
نتعرض يف ُ
اخلطبة الثانية اىل دروس تربوية
نحتاج اليها يف تصحيح مسارات احلياة،
وم��ن مجلة ه��ذه ال��دروس الرتبوية التي
حيتاجها الفرد واملجتمع هي مبدأ وثقافة
النقد الب ّناء ،النقد املوضوعي والتقييم
امل��وض��وع��ي لآلخرين يف مقابل النقد
السلبي والنقد اهلدّ ام..
اهي��ا االخ���وة واالخ����وات أو ّد أن أب�ّي�نّ
بتعبرينا اآلن كثري ًا نعبرّ عن النقد االجيايب
بالنصيحة الصادقة ،وبتعبري آخر التقييم
املوضوعي ملسرية احلياة لإلنسان فرد ًا
وجمتمع ًا..
اخ��واين هذا املبدأ وه��ذه الثقافة نحتاج
اليهام احتياج ًا مه ًام ورضوري ً��ا والحظوا
كيف ُغ َّيب ع ّنا هذا املبدأ ،وكيف نتعامل
مع هذا املبدأ القرآين الذي اكدت عليه
اآليات القرآنية واالحاديث الرشيفة؟
لنبينّ مدى أمهية هذا املبدأ وهذه الثقافة يف
حياتنا؟!
أي مبدأ وأي قيمة وأي ِفكر اذا استشعرنا
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امهية وخطورة هذا املبدأ والثقافة يف حياتنا
واملعطيات االجيابية الكبرية يف حياتنا؛
نتوجه اليه وهنتم به ونحاول ان نعمل به،
ّ
اما اذا مل نستشعر امهية مثل هذه املبادئ
وال��دروس والثقافة يف حياتنا حينئذ ال
نعريها امهية وعناية ،ونتعامل معها بسلبية
بحيث نخرس معطيات وفوائد وثامر مثل
هذه املبادئ والثقافات..
من املبادئ املهمة حاجتنا الرضورية اىل
ثقافة النقد الذايت والنقد الب ّناء واالجيايب
والتقييم ،ونلتفت اىل ان هناك تقييام
وتقويام فنحتاج اىل التقييم املوضوعي..
ومن املعلوم ان البرش بصورة عامة عدا
معرض اىل اخلطأ
املعصوم كل انسان ّ
وم��ع ّ��رض اىل الزلل واىل ال��ذن��وب واىل
ومعرض اىل االخفاق والفشل يف
اآلثام
ّ
معرض اىل اخلطأ تارة يف جمال
حياته ،فهو َّ
عباداته وعالقته مع اهلل تعاىل ،وت��ارة يف
مسريته االخالقية والسلوكية ،وتارة يف
ثقافاته ،وتارة يف ِفكره ،وتارة يف مبادئه
وعاداته وتقاليده ..مجيع جماالت احلياة

معرض فيها اىل اخلطأ ،وتارة
االنسان ّ
املشكلة خطأ صغري وت��ارة اخلطأ كبري،
وت��ارة اخلطأ يتعلق باألخالق وبالثقافة
والسلوك والعلم ،وتارة اخلطأ يتعرض
له شخص بسيط وت��ارة اخلطأ يتعرض
له شخص مهم يف املجتمع ،وتارة الفرد
يتعرض له أو كيان جمتمعي وغري ذلك من
الكيانات التي يكون تأثري اخلطأ فيها كبري ًا
عىل املجتمع..
الحظوا هناك تنبيه من اآلي��ات القرآنية
واالح��ادي��ث الرشيفة اىل ه��ذه احلقيقة
البرشية..
طبيعة االنسان النقص واجلهل وغلبة
اهل���وى وغلبة ال��ش��ه��وات واس��ت��ح��واذ
الشيطان والنزعات الرشيرة ،كثري من
العوامل يف الطبيعة البرشية جتعل االنسان
دائ ًام يف ِعرضة اىل اخلطأ والزلل والعثرات،
وال��ت��ي ق��د تكون احيان ًا مهلكة للفرد
واملجتمع اذا تراكمت ومل جير تشخصيها
ومعاجلتها ،احلديث يقول ( :كل بني آدم
خطاؤون وخري اخلطائني التوابون).
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انت اهيا االنسان مهام ُكنت عدا املعصوم
انت االن يف معرض اخلطأ والزلل ،وما
هو الطريق لتصحيح هذه اخلطأ طاملا انا
اتعرض دائ ً
�ما اىل اخلطأ (وخري اخلطائني
التوابون) ونحن ليس حديثنا عن التوبة،
ولكن نريد ان نبينّ ان الكيان املجتمعي
واملتجمع يتعرض كثري ًا اىل اخلطأ وحيتاج
ان ُي ّنبه بصورة دائمة ،وان جيري تعريف
هذا االنسان او الكيان املجتمعي بأخطائه
وزالته وعثراته واخفاقاته وفشله؛ حتى
يستطيع ان ُي ّ
شخص له اخلطأ ،ثم بعد
ذلك جيري التقويم حتى يلتفت و ُي ّنبه
يصحح
وال يكون يف غفلة من اجل ان
ّ
هذا اخلطأ والزلل والعثرات ،ألهنا اذا
بقيت وت��راك��م��ت ق��د ت���ؤدي اىل هالك
الفرد واملجتمع ،لذلك نحتاج اىل التنبه
الدائم وتارة كام قلنا خطأ اجتامعي خطأ
اخالقي خطأ ثقايف او فكري واحيان ًا خطأ
عىل مستوى الفرد العادي واحيان ًا عىل
مستوى الفرد املهم يف املجتمع وتارة عىل
مستوى جمتمع او كيان جمتمعي ،فاألخطاء
تتفاوت وال��ق��اس��م امل��ش�ترك بينها اننا
ننبه عىل هذه االخطاء
نحتاج دائ ًام اىل ان ّ
ونشخصها ون��ح��اول ان ن��ت��دارك هذه
ّ
االخطاء واالخفاقات والفشل يف حياتنا،
ألن تركها ترتاكم سيؤدي اىل هالك الفرد
واملجتمع.
من هنا جاءت اآليات القرآنية الكريمة
لتنبه عىل هذه املسألة واهنا مسألة رضورية
ّ
ً
جدا ومهمة يف حياة الفرد سواء أ كان يف

املجال العبادي ام االخالقي ام السلوكي
ام امل��ج��ال الثقايف وغ�ير ذل��ك م��ن هذه
االمور ،بتعبري آخر ان االنسان واملجتمع
بحاجة دائ ًام اىل املراجعة مراجعة مسرية
احلياة يف كل جوانبها يفتش ويفحص
ويشخصها
عن اخلطأ والزلل والعثرات
ّ
بدقة ،وحياول ان يضع احللول لتدارك هذه
االخطاء ومعاجلة هذه االخطاء ،لكي ال
ترتاكم وتسبب مشاكل كبرية عىل الفرد
واملجتمع..
لننظر اآليات القرآنية واالحاديث الرشيفة
التي بينت امهية ه��ذا املبدأ وتطبيقه يف
حياتنا..
ين إِ َذا َف َع ُلوا
(وا َّل ِذ َ
قال اهلل تبارك وتعاىل َ :
َ
َ
اللَ
َف ِ
��روا هَّ
اح َش ًة أ ْو َظ َل ُموا أن ُْف َس ُه ْم َذ َك ُ
اس َتغْ َف ُروا لِ ُذ ُنوبهِ ِ ْم).
َف ْ
فاآلية تتحدث عن ان املؤمن يف حالة
ّ
وتذكر
تنبه دائمي
مراقبة لنفسه ويف حالة ّ
هلل تعاىل ،فاذا وجد نفسه قد ظلم نفسه
بمعصية هلل تعاىل او غريها او ارتكب قبيح ًا
جلهل او غفلة او هوى او شهوة او خضوع
لشيطان؛ التفت وانتبه ون��دم ثم تدارك
اخلطأ والزلة وطلب العفو من اهلل تعاىل
فهذه من عنارص نقد الذات وحماسبتها.
وورد يف احلديث ( :ليس منا من مل حياسب
نفسه يف كل يوم فإن عمل حسن ًا محد اهلل
واستزاده وان عمل سوء ًا استغفر اهلل).
وعن امري املؤمنني (عليه السالم) ( :حق
يشغله
عىل املسلم ان تكون له ساعة ال
ُ
عنها شاغل فيحاسب نفسه مما اكتسب يف

ليله وهناره).
فاإلنسان البد ان ّ
يشخص زلته وخطأه
فيحاسب نفسه ويراجع سريته وسلوكه
واف��ع��ال��ه س���واء يف االم���ور الدينية او
سيقيم
الدنيوية ،وحينام يراجع االنسان
ّ
يقوم افعاله وسلوكياته..
واذا ّقيم عليه او ّ
الح��ظ��وا ان هناك نقدين او تقويمني
هناك النقد الذايت انا مع نفيس وتارة نقد
اآلخرين..
الحظوا ان هذا املبدأ البد ان تكون له
احكام واخالقيات وع��ادات حتى يؤيت
منه مجيعا ،وهذا ما نسميه
ثامره وننتفع ُ
ب ّناء ومفيدا ونافعا ،وام��ا يف الغالب ان
خرج عن مساره الصحيح واخالقياته
حتول اىل معول هدم هيدم يف
الصحيحة؛ ّ
شخصية االنسان ويف املجتمع ،وحيطم
وحيول عالقات املحبة واملودة
العالقات
ّ
واالح�ترام يف املجتمع اىل أوارص احلقد
والبغض واحلسد ،وحيطم كرامة االنسان،
ويوهن من منزلته االجتامعية ان خرج
ّ
النقد لدى االنسان ول��دى املجتمع عن
مساره الصحيح واحكامه واخالقياته
وسنبني هذه االمور..
اخ��واين من ال�ض�روري ان ال��واح��د ِم ّنا
يتقبل ويستسيغ النقد والنصيحة من
اآلخرين ،مشكلتنا اهيا االخوة ان غالبنا
ال يتقبل النصيحة والنقد االجيايب الب ّناء
م��ن االخ��ري��ن وه��ذه مشكلة اجتامعية
نقوم مسرينا
واخالقية وحتى فكرية حتى ّ
البد ان نستمع اىل االخرين وفق االحكام
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واالخالقيات التي ّبينها االس�لام يف نقد
االخرين ويف سلوكهم وترصفاهتم وغري
ذلك من هذه االمور..
عن االم��ام الصادق (عليه السالم) ( :ال
يزال االنسان بخري ما كان له توفيق من
اهلل عز وجل ،وواعظ من نفسه وقبول ممن
ينصحه).
يصحح مساره
فاإلنسان املؤمن يمكن ان
ّ
ويتدارك اخطاءه اذا كانت له نفس شفافة
ومنصفة وواعية تتقبل النقد من اآلخرين
والنصيحة وتصلح أمرها..
اذ يالحظ ل��دى االغلب ان االنسان ال
يتقبل وال يرىض ان ينتقده اآلخرون وال
يعترب النقد تقويام وتصحيحا وارشادا ..بل
انتقاص منه وتوهني لشخصيته ،فالبعض
يتعاىل عن قبول النصيحة والنقد الصحيح
من االخرين ،فهو يقول انا أعىل من هذا او
أعىل من هؤالء ،هذا ما هو مستواه حتى
ينصحني فانا يل منزلة من العلم والثقافة
والوجاهة واملكانة ما جيعلني افضل من
هذا االنسان الذي ينصحني احيان ًا االعتداد
بالنفس هذه مشكلة..
االنسان بطبعه حيب الثناء واملدح ويشعر
بحالة الرضا عن النفس ،والنقد ُمشعر
بالنقص ،ولكن االنسان الذي له شفافية
وله حمبة للوصول اىل الكامل واالرتقاء
ومعاجلة االخطاء والسلبيات ليس كذلك،
انام يستمع لنصائح االخرين ومواعظهم
مهام كانت منزلته برشط ان يكون النقد
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والنصيحة يف موضعها وصحيحة ودقيقة..
عن امري املؤمنني (عليه السالم) ( :ليكن
آثر الناس عليك من اه��دى اليك عيبك
وأعانك عىل نفسك).
افضل واحد اقدّ مه وأوث��ره عىل االخرين
الذي يأيت ويقول يل هذا العمل الذي تعمله
هذا خطأ ،ويبني يل مع االسلوب الصحيح،
ويبني يل زلتي وعثريت هذا ّ
افضله عىل غريه
ممن يتملق ويتز ّلف يل ويريد ان ُيظهر الرضا
والقبول.
ما هي عنارص ومقومات النقد االجيايب؟
الكثري ِم ّنا ال حيسن اداء املقومات واالركان
االساسية للنقد والنصيحة البنا َءة ُ
وسأعطي
بعض هذه املقومات املهمة التي هي مفقودة
يف كثري من االحيان:
 -1اتباع االسلوب احلكيم واالسلوب
ال��ذي ينفذ م��ن خالله الناقد اىل قلب
(ا ُملن َت َقد) بأن يذكر بعض اجيابياته ثم يشري
اىل اخلطأ الذي ارتكبه دون جتريح شخص
او اه��ان��ة ك�ما حصل م��ن ارش���اد بعض
املعصومني (عليهم السالم) ألحد اصحابه
حيث يقول له ( :كل يشء فيك حسن مجيل
إال األمر الفالين).
 -2اختيار املكان والوقت املناسبني بحيث
ال حيصل النقد بحضور اشخاص يستحيي
الشخص ا ُملن َت َقد ان يظهر عيبه او خطؤه
امامهم او يكون مثار ًا للسخرية منه او
اهانته فانه حينئذ قد تثور ثائرته وينكر
االمر ويتعصب مما يو ّلد مشكلة اخرى.

 -3ان ال يكون جارح ًا وال منتقص ًا من
كرامة االنسان وسبب ًا إليذائه فإن ا ُملنت َِقد قد
يريد النصيحة واخلري ،ولكن ينقلب فعله
اىل إثم ومعصية وبذلك ال حيقق اثره..
 -4ان نتعلم اخالقيات النقد فنتعلم كيف
ننقد الكبري والصغري واملثقف والعامل
واجلاهل والوجيه وغريه ،فالنقد ال يعني
التهتك واالنتهاك لكرامة االنسان والتعدي
عىل مكانته االجتامعية ولقد سمعنا وقرأنا
عن قصة سبطي رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) احلسن واحلسني عليهام السالم
عندما رأيا شيخ ًا عجوز ًا ال حيسن الوضوء
ف��أرادا ان يعلامه ومها صغريان فال حيسن
ان يقوال له مبارشة بانك عىل خطأ ونحن
عىل صواب فابتكرا طريقة اخالقية رائعة
وحكيمة لتنبيه العجوز اىل خطئه يف طريقة
الوضوء فسأاله ان حيكم بينهام أهيام يتوضأ
أفضل من صاحبه؟ ومل��ا رآمه��ا العجوز
يتوضآن قال هلام( :بأيب انتام وأمي ،كالكام
توضأ بصورة صحيحة أما انا فلم احسن
الوضوء وها انا ذا قد تعلمت منكام).
تقبل من االمامني عليهام
فهذا الرجل الكبري ّ
السالم هبذا االسلوب احلكيم واالخالقي
وهذه هي النتيجة املطلوبة..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ملراضيه ،ربنا آتنا
من لدنك رمحة وهيئ لنا من امرنا رشد ًا
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك

نرد على من يدعي ّ
أن جميع األحاديث التي
كيف ُّ
أجازت التوسل هي ضعيفة وموضوعة؟
()1
ان الوهابية تنقل عن السلف واألئمة
كالم ًا ينفعهم ويوافق هواهم ومذهبهم
الشاذ وخيتلفون يف كثري من االراء مع
اهل السنة ،وح ّتى أنهّ م يستدلون بظواهر
اآليات القرآنية الكريمة ولكن ال جياوز
تراقيهم وال جياوز حناجرهم كام وصفهم
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
واستدالهلم هذا إ ّما أن يكون إختياري ًا
واجتزائي ًا وتبعيضي ًا أي مع وج��ود ما
خيالف هذه األقوال فرتجيحهم ملا ينقلون
وما يوافق هواهم دون الرأي اآلخر .
وإ ّم��ا أن يكون نقلهم موافقا ظاهر ًا ملا
يرونه ويذهبون إليه ويلتزمونه كام استدل
أسالفهم اخل��وارج بقوله تعاىل(( :إِ ِن
ُ
كم إِلاَّ للِهَّ ِ )) (يوسف )67:يف تكفري
احل ُ
عيل (عليه السالم) واإلنكار عليه فقال
(عليه ال��س�لام)(( :كلمة ح��قّ ي��راد هبا
باطل)) .
فهذه اآلية الكريمة حقّ ولكن استدالهلم
هبا باطل؛ ّ
ألن هذا الظاهر غري مراد هذا
اإلطالق غري الصحيح بدليل قوله تعاىل:
ابع ُثوا َح َك ًام ِمن َأ ِ
هل ِه َو َح َ
��ك ً
�ما ِمن
(( َف َ
َأ ِ
هل َها)) (النساء ،)35:كام استدل عليهم

أمري املؤمنني (عليه السالم) بذلك كام
وصفهم (صىل اهلل عليه وآله) بعدم الفهم.
فأكثر األقوال التي ينقلوهنا ال يفهموهنا
كام ينقلون عن السلف يف باب االسامء
والصفات إثباهتا هلل تعاىل ,ولكنهم يثبتوهنا
عىل حقيقة معانيها ما يلزم منه التشبيه
والتجسيم.
أ ّما املشهور عند أئمة السنة :فهو متريرها
ك�ما ج��اءت وتفويض معانيها إىل اهلل
دون اخلوض يف معناها وهذا فرق كبري
وواضح بني القولني.
واألمر اآلخر الذي يفعلونه هو اختيارهم
أشد األقوال وأشذها دائام وحشد األدلة
هلا ,وتكثري القائلني هبا فحينام ينقل قولني
أو ثالثة عن أمحد أو الشافعي أو مالك:
خي��ت��ارون أش��د األق���وال وأش��ذه��ا بغض
النظر ع��ن األخ���رى ب��ل حي��ارب��ون من
يأتيهم بقول إمامهم أمح��د أو إم��ام من
أئمتهم املحرتمني املقدمني عندهم إذا
خالف قوهلم وهواهم ,فهم كام قال تعاىل:
َ
يت َم ِن خَّ َ
نت َت ُك ُ
ون
ات َذ إِلهَ َ ُه َه َوا ُه َأ َف َأ َ
((أ َر َأ َ
َع َل ِ
يه َو ِكي ً
ال )) (الفرقان )43:صدق اهلل
العيل العظيم وصدق رسوله الكريم .

فطريقة ال��رد عليهم هي كثرة االطالع
عىل أقوال العلامء ,وعدم االكتفاء ببعض
املصادر والتقاعس عندها ,دون البحث
والتفتيش يف بطون الكتب واإلتيان هلم
بأقوال علامء أو سلف يقولون بخالف
قوهلم :فإن كانت املسألة خالفية وأثبتنا
هلم ذلك فال يمكنهم إلزام األمة بصحة
قوهلم وتضليل وختطئة وإبطال أقوال من
يعارضهم فيفتضح أمرهم وكذهبم يف ما
يذهبون إليه .
أ ّما قوهلم وزعمهم ّ
أن مجيع األحاديث
التي أجازت التوسل ضعيفة .
إن تعدد طرائق ّ
فنقول ّ :
كل رواية وحادثة
حتكي لنا التوسل وخلو هذه القصص
واألح��ادي��ث واحل���وادث عن الكذابني
الوضاعني وعدم شدة ضعف ّ
كل رواية
ّ
كل ذلك يثبت بأن هلذا األمر أصال وهلذه
األحاديث واقعا وهلذه احلوادث املتعددة
حصوال ولو يف اجلملة .
ثم إن نقل األئمة والسلف هلذه األحاديث
ّ
وهذه الوقائع دون أي إنكار ملتوهنا يثبت
عدم صحة ما يدعون .
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السؤال  :ما هو حكم املولود الذي ولد خمتونا هل جيب ختنه مع
عدم حاجة لذلك حيث انه كاملختون متاما ؟
اجلواب  :اذا مل يصدق عليه انه اغلف فال جيب .
السؤال  :ما هو احلد الواجب يف اخلتان ؟
اجلواب  :الظاهر ان احلد الواجب يف اخلتان ان تقطع اجللدة الساترة
للحشفة املسامة بـ ُ
(الغ ْل َفة) بحيث تظهر ثقبة احلشفة ومقدار من
برشهتا وان مل تستأصل تلك اجللدة ومل يظهر متام احلشفة ،وباجلملة
جيب قطعها بمقدار ال يصدق عليه َ
االغلف وال جيب القطع ازيد
من ذلك .
السؤال  :هل اخلتان واجب ام مستحب ؟
اجلواب  :اخلتان واجب لنفسه ،ورشط يف صحة الطواف واجب ًا
كان ام مندوب ًا عدا طواف الصبي غري املميز الذي يطوفه وليه ،وال
فرق يف الطواف الواجب بني ما كان جزء ًا حلج او عمرة واجبني او
مندوبني ،وليس اخلتان رشط ًا يف صحة الصالة عىل االقوى فض ً
ال
عن سائر العبادات .
السؤال :متى يستحب اخلتان ؟
اجلواب  :يستحب للويل ان خيتن الصبي يف اليوم السابع من والدته
وال بأس بتأخريه عنه ،وهل جيوز له تركه اىل ان يبلغ ام جيب عليه
ان خيتنه قبله فيعيص لو مل يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان،
اقوامها االول وان كان االحتياط يف حمله .واذا مل خيتن الصبي حتى
بلغ وجب عليه ان خيتن نفسه ،حتى ان الكافر اذا اسلم غري خمتون
جيب عليه اخلتان وان طعن يف السن ما مل يترضر به .
السؤال  :ما هو املستحب قيامه من وليمة وختان بعد الوالدة ؟
اجل��واب :تستحب الوليمة عند ال��والدة ،وهي إح��دى السنن
سن فيها الوليمة ،كام ّ
أن إحداها عند اخلتان ،وال
السؤال :شاع يف االيام االخرية استعامل جهاز كهربائي يف (عملية اخلمس التي ّ
اخلتان) ،وتتم هذه العملية واليصحبها خروج الدم _ عىل ما قيل يعترب يف الس ّنة األوىل إيقاعها يف يوم الوالدة ،فال بأس بتأخريها
عنه بأيام قالئل ،والظاهر أنّه إن ختن يف اليوم السابع أو قبله فأومل
_ فهل جيوز استعامل ذلك اجلهاز يف اخلتان ؟
يف يوم اخلتان بقصدمها تتأدى الس ّنتان .
اجلواب  :جيوز .

الختان

السؤال  :اذا ختن الولد بعد الوالدة مبارشة ،وشوهد انه مل يزل
مجيع اجللد فبقيت جلدة ،وبلغ الطفل السنة السادسة عرشة ،فام
احلكم ؟
اجلواب  :ال يشء فان الواجب يف اخلتان ان تظهر ثقبة احلشفة
ومقدار من برشهتا وان مل تستاصل الغلفة.
السؤال  :ما هو السن املستحب خلتان الولد ،هل جيوز اخلتان يف
اليوم الثاين من عمره ؟
اجل��واب  :يستحب للويل أن خيتن الصبي يف اليوم السابع من
والدته وال بأس بتأخريه عنه .
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الس����ؤال  :ه����ل يجوز ل��ل�أب والجد التصرف ف����ي نفس الصغير
بإجارته لعمل ما أو جعله عام ًال في المعامل ؟

الس���ؤال  :هل يجوز اعادة قول ( وحده الش���ريك له ) او اي مقطع من
التشهد قربة الى اهلل تعالى ؟
الجواب  :يجوز .

مصطلحات فقهية

السؤال :ما معنى (االشتغال اليقيني يستدعي الرباءة اليقينة) ؟
اجلواب :يعني اذا علمت بوجوب صالة الظهر واحتملت انك قد صليت مل تتيقن فالعقل حيكم بلزوم االتيان هبا كي تتيقن من براءة
الذمة .
السؤال :ما معنى(الوقوف عند الشبهات خري من االقتحام يف اهللكات) ؟
اجلواب :يعني يف موارد الشك االحتياط اوىل .
السؤال :ما معنى (دوران األمر بني حمذورين) ؟
اجلواب :اذا دار امر التكليف بني الوجوب واحلرمة.
السؤال :ماهو التعريف والضابط عندكم لكثري السفر ؟
اجلواب :الضابط يف مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب اىل مسافة تلفيقية انه متى كان املكلف عازم ًا عىل السفر كذلك اىل مكان
ملدة ُيعدّ هبا مقر ًا له مل يكن كثري السفر فيجب عليه االمتام يف ذلك املكان دون سائر األماكن التي يسافر اليها لعدم كون الذهاب اىل املقر
الذي هو دون املسافة الرشعية سفر ًا رشعي ًا وذلك كام لو كان عازم ًا عىل الذهاب ست ساعات يومي ًا اىل مكان ما ملدة أربع سنوات.
واما يف غري ذلك حيث ال يصبح املكان مقر ًا له بذهابه املتكرر فأنه يكون كثري السفر فيتم يف سائر أسفاره وذلك كام لو سافر اىل أمكنة
متفرقة طيلة هذه الفرتة أو كان يسافر اىل مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر اىل مكان واحد لكن لساعتني او ثالث
يف اليوم وال فرق يف ذلك بني الفروض املذكورة واهلل العامل.
السؤال :ورد يف رسالتكم الرشيفة منهاج الصاحلني مسألة  . 212ما خالصة  :ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها  .وقد استندت
إحدى حماكمنا هلذه الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إىل املسيحية  .فهل يراد باملرتدة كل األصناف كام يظهر من تعبريكم ام يراد املرتدة اىل
غري املسيحية او اليهودية  ،واذا اريد العموم فكيف جيمع بني بطالن النكاح بالردة وبني جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض االعالم
 .وتفضلوا بام ترون ؟
اجلواب :املقصود باملرتدة االعم ممن ارتدت اىل املسيحية واليهودية ،وال منافاة بني كون االرتداد مطلقا موجبا لبطالن النكاح بمقتىض
عموم الدليل الدال عليه وبني زواج نكاح املسلم من املسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا  ،مضافا اىل ان بعض الفقهاء ال يصحح
زواج املرتدة وال سيام من املسلم واهلل العامل .
السؤال :ما املقصود بالفن االسالمي ؟
ويكرسها يف نفوس الناظرين واملتابعني،
اجلواب :قد يطلق (الفن االسالمي) ويقصد به الذي جيسد قيم االسالم ومبادئه ويدعو اليها
ّ
وقد يطلق (الفن االسالمي) ويقصد به ما نشأ او تطور عىل أيدي الفنانني املسلمني ال سيام يف عصور حضارهتم الزاهية.
السؤال :ما معنى العبارة التالية الواردة يف املنهاج  :حيرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل حمرم؟
اجلواب :املراد بالتصوير صنع املجسمة.
السؤال :مامعنى االستهالل؟
اجلواب :اي مشاهدة االفق طلبا لرؤية اهلالل.
Ahrarweekly
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العتبة الحسينية المقسة تعزز اسطولها البري بعشرات المركبات الحديثة

خطوط نقل من كربالء الى المحافظات مصحوبة بوسائل الراحة

االحرار  :حسين نصر  /تصوير :صالح السباح

يشهد قسم السياحة
الدينية التابع الى العتبة
الحسينية المقدسة
نموًا في عمله عبر
ّ
إزدياد الطلب على
حافالته الحديثة نظرًا لما
تتميز به من دقة في
المواعيد وتنظيم في
العمل.

ويقول زيد عبد الواحد مسؤول قسم
السياحة الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة ،تم استحداث قسم السياحة
الدينية يف سنة  2009م ويعمل القسم
عىل تسيري رحالت يومية لزيارة العتبات
املقدسة واملزارات الرشيفة داخل العراق.
ويضيف ،يعمل القسم وف��ق برنامج
يومي وباسعار مدعومة ويتم توفري
باصات حديثة لغرض نقل الزائرين اىل
هذه االماكن يومي ًا اىل السهلة ،الكوفة،
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زيد عبد الواحد

النجف و اوالد مسلم ،الكاظمية و
سلامن املحمدي – الكاظمية وسيد
حممد – سامراء و سيد حممد  -سامراء

– الكاظمية و السيدة رشيفة  -احلمزة
– القاسم واالثنني و اجلمعة اىل مرقد
احلر  -قطارة االمام عيل (ع) و الثالثاء
النجف  -السهلة – الكوفة واالربعاء
السيدة رشيفة  -البكر  -زيد بن عيل».
ويتابع ،يقوم القسم بتوفري انواع خمتلفة
من السيارات والباصات الكبرية لغرض
نقل الزائرين الكرام اىل مجيع املراقد و
املزارات املقدسة يف العراق ويقوم بنقل
الزائرين االجانب من املنافذ احلدودية
(س���ف���وان – ال��ش�لاجم��ة – ال��ش��ي��ب –
زرباطية) ،ومن مطاري بغداد والنجف

العطاء الحسيني

الدوليني ونقلهم حسب رغبتهم.
ويبني عبد الواحد ،ان االنواع هي (باص
( )50راكبا – كوسرت ( )28راكبا –
هايس ( )14راكبا – ستاركس ()11
راكبا – مجيس ( )7ركاب – ب��رادو()7
ركاب – كرنفال ( )7ركاب – توكسن
( )4ركاب – سرياتو ( )4ركاب).
وينوه عبد الواحد اىل ان قسم السياحة
الدينية خالل سنة 2018م عمل عىل نقل
اكثر من ( )844000زائر اىل العتبات
املقدسة داخل العراق.
ويوضح مسؤول قسم السياحة الدينية،
«إن خطوط النقل لدى القسم السياحة
تنقسم حسب طلب الزبون فتتنوع ما
بني نقل الزائرين الكرام اىل مجيع العتبات
املقدسة وباقي املزارات الشيعية االخرى
يف عموم العراق ،موضح ًا ،من املعلوم

أن التطور احلاصل يف أداء هذه الوحدة
الفتية دع��ا القائمني عليها اىل توسيع
تطوير الوسائل التي من شأهنا املسامهة يف
استيعاب أكرب عدد ممكن من الزائرين من
خالل زيادة اعداد وانواع وسائط النقل
والعاملني عليها.
رحالت السياحة الدينية خارج العراق
ويستطرد عبد الواحد حديثه قائال ،ينظم
القسم رحالت اىل الديار املقدسة ألداء
مناسك العمرة و زي��ارة مرقد الرسول
حممد (صىل اهلل عليه وآله) وائمة البقيع
(عليه السالم) وامل��زارات الرشيفة وفق
برنامج كامل اخلدمات من حيث النقل
بباصات حديثة ج��د َا والنقل بواسطة
طائرة اخلطوط اجلوية العراقية حيث
يكون ال��ن��زول يف مطار املدينة املنورة
والسكن يف فنادق درجة اوىل و قريبة من

احل��رم املكي الرشيف واملسجد النبوي
الرشيف وتقديم ثالث وجبات طعام
يومي ًا.
ويضيف ،يرافق ه��ذه ال��رح�لات كادر
اداري متخصص ب���إدارة احل��م�لات و
تقديم اخل��دم��ات اىل ض��ي��وف الرمحن
ومرشد ديني من فضالء احلوزة العلمية
الرشيفة لغرض تعليم املعتمرين أداء
مناسك العمرة بالصورة الصحيحة،
مبين ًا ،تم تسيري اكثر من ( )14رحلة اىل
الديار املقدسة خ�لال سنة  2018أي
بواقع ( )1250معتمرا.
ويشري عبد ال��واح��د اىل ان الرحالت
السياحية الدينية التي يسيرّ ها القسم اىل
اجلمهورية العربية السورية واجلمهورية
اللبنانية لغرض زيارة السيد زينب عليها
السالم) و السيدة رقية (عليها السالم)
Ahrarweekly
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و السيدة خولة والسيدة صفية (عليهام
السالم) وفق برنامج كامل اخلدمات من
حيث النقل بباصات حديثة جد َا ،والنقل
بواسطة طائرة اخلطوط السورية و يكون
السكن يف فنادق درجة اوىل و قريبة من
مرقد السيدة زينب (عليها السالم) مع
تقديم ثالث وجبات طعام يومي ًا و يرافق
هذه الرحالت ك��ادر اداري متخصص
بإدارة احلمالت و تقديم اخلدمات.
ويتابع ،جرى تسيري اكثر من ( )30رحلة
اىل اجلمهورية العربية السورية خالل
سنة  2018أي ب��واق��ع( )1840زائ��را.
م��س�ترس�لا ،ك�ما جي��ري تسيري رح�لات
للسياحة الدينية اىل اجلمهورية االيرانية
االسالمية لغرض زي��ارة مرقد االم��ام
الرضا (عليه السالم) و مرقد السيدة
فاطمة املعصومة (عليها السالم).
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وبحسب رئيس قسم السياحة فان هناك
برناجما كامل اخلدمات من حيث النقل
بباصات حديثة ج��د َا والنقل بواسطة
طائرة اخلطوط اجلوية العراقية و يكون
السكن يف ف��ن��ادق درج��ة اوىل و قريبة
من مرقد االم��ام الرضا (عليه السالم)
وال��س��ي��دة ف��اط��م��ة امل��ع��ص��وم��ة (عليها
السالم) مع تقديم ثالث وجبات طعام
يومي ًا ويرافق هذه الرحالت كادر اداري
متخصص ب���إدارة احل��م�لات و تقديم
اخلدمات.
مبين ًا ،تم تسيري اكثر من  13رحلة اىل
اجلمهورية االيرانية االسالمية خالل سنة
 2018أي بواقع ( )910زوار.
الرحالت السياحة الدينية داخل العراق
وخيتتم رئيس القسم حديثه باإلشارة
اىل ان هناك جدوال أسبوعيا اعده قسم

السياحة الدينية يف العتبة احلسينية خاصا
بتسيري رح�لات لزيارة املراقد املقدسة
يف ال��ع��راق ،وبأسعار خمفضة وبأرقى
ال��س��ي��ارات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تتوفر فيها
خدمات التدفئة والتربيد وذلك من أجل
راح��ة الزائر إضافة للرحالت اليومية
املتاحة جلميع املواطنني الراغبني بالزيارة
س��واء من العراقيني او من غريهم من
الوافدين اذ يمكنهم مراجعة مقر القسم
لقطع التذاكر يف موقعه الكائن مقابل باب
السدرة.
واجلدير بالذكر إن قسم السياحة الدينية
يف العتبة احلسينية امل��ق��دس��ة خصص
عجالت صغرية للعوائل الراغبة بالزيارة
بمفردها.

العطاء الحسيني

لصيانة اللغة العربية وتعزيزها ..

ندوة علمية في الصحن الحسيني الشريف
تحت ش���عار (صيانة اللغة العربية وتعزيز هويتها الدينية والقانونية) اقامت ش���عبة دار اللغة
واالدب العربي التابعة لقسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة ندوة علمية
لمناقشة قانون الحفاظ على سالمة اللغة العربية رقم ( 64لسنة .)1977

تقرير :حسين نصر  /تصوير :محمد القرعاوي

وعقدت الندوة يف قاعة سيد االوصياء
عليه السالم يف الصحن احلسيني الرشيف
 ،وشهدت حضور نخبة من املختصني
بعلوم اللغة واالساتذة االكاديميني ،ممن
وفد اىل كربالء املقدسة من داخل العراق
وخارجه.
وبحسب القائمني ع�لى ال��ن��دوة فإهنا
جاءت تصويبا لوضع اللغة العربية يف
ضوء املستجدات السياسية واالجتامعية
املعارصة.
وقال الدكتور لطيف القصاب املرشف
عىل دار اللغة واالدب العريب ،ان الندوة
ترتكز عىل نقطة جوهرية الجياد حلول
لواقع اللغة العربية املتدهور من مجلة
االم��ور التي تطرح يف معاجلة اللغة هو

اجياد قانون يتكفل بحاميتها.
وأضاف« ،كل االمم التي هنضت بدأت
يف توحيد لغتها م��ع اح�ت�رام اللغات
االخ���رى والس��ي�ما م��ن اب��ن��اء وطننا من
االقليات ،ولكن نطمح ان تكون للغة
العربية كلمة الفصل يف املوضوع اللغوي
وان تكون هي صاحبة املنزلة الرفيعة الهنا
لغة اكثرية اهل الوطن وثانيا هي لغة
القرآن الكريم» .
واش��ار القصاب« ،تنهض اللغة عندما
تحُ رتم من قبل ابنائها» .مضيفا ،ان الندوة
خت��رج بتوصيات نافعة ممكن ان تكون
مسودة او مقرتح قانون ترفع اىل اجلهات
املختصة واملجمع العلمي وبيت احلكمة
العراقي وصو ً
ال اىل الدائرة القانونية يف

جملس النواب العراقي.
م��ن جهته ب�ين الشيخ ع�لى القرعاوي
ان من مشارع العتبة احلسينية املقدسة
االهتامم باللغة العربية عن طريق دار
اللغة واالدب العريب ملا هلا من جانب
مهم من الناحية الدينية والترشيعية واهنا
لغة القرآن الكريم ومن يريد ان يفهمه
ويتعمق يف احكامه البد له ان يتبحر يف
اللغة العربية.موضحا ،ان املسلم مكلف
يف االم��ور الرشعية التي تدخل اللغة
العربية يف صلبها ومن ضمنها الصالة،
التي جيب ان يفهم مؤدهيا مفردات اللغة
العربية وينطقها بالشكل الصحيح ،كون
اي خلل يف النطق والفهم قد ترتتب
عليهام احكام رشعية.
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الع َقدي التخصصية
ختام دورة التربية الفكرية والتأهيل َ
ألساتذة الجامعات العراقية

تقرير :حسنين الزكروطي /تصوير :خضير فضالة

الصديقة الطاه���رة فاطمة الزهراء (عليها الس�ل�ام) ،وبحضور ش���خصيات دينية
تزامن���ا مع ذك���رى ّ
واكاديمية متنوعة االختصاصات ،ش���هدت قاعة س���يد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف ختام
دورة التربية الفكرية والتأهيل العقدي التخصصية ألساتذة جامعات العراق ،والتي نظمتها مؤسسة
الدليل للدراسات والبحوث العقدية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.

وج���اءت ه��ذه ال���دورة التي استمرت
ملدة ثالثة ايام هبدف بناء اسس رصينة
لألساتذة ونقلها اىل الطلبة بغية حتصينهم
يف مواجهة االفكار املتطرفة كاالحلاد
وغريه.
وقال الدكتور طالب حسن موسى رئيس
جامعة وارث االنبياء يف كلمة له خالل
حفل اخلتام جاء فيها« :هناك من حياول
حماربتنا بالتقتيل والتمزيق وبكل اساليب
التفنن وسفك الدماء ورصف االموال
الطائلة لرشاء ذمم ضعاف النفوس».
واضاف موسى« :رغم كل هذه االسلحة
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اخلبيثة حققنا االنتصار بأسهم االنتصار
وش��ي��وع االس��ت��ب��ص��ار ،واخ��ذن��ا نسمع
اصواتا يف كل بقاء العامل حتذر من انتشار
دين االسالم املحمدي ودين اهل البيت
(عليهم السالم) يف امريكا وبريطانيا
وفرنسا ،فيجب ان ننتبه اىل ان االعداء
بدأوا يطورون اسلحتهم نوعا وكام ،فأما
النوع فلم يعد خييفنا سالحهم النووي
تتناغم مع
فأخذوا يستعملون أسلح ًة
ُ
النهج االكاديمي ويلغمونه بمصطلحات
جامعية كاإلتقان واجلودة العاملية».
م��ن جانبه ب�ين ال��دك��ت��ور سعد الغري

مسؤول شعبة مؤسسة الدليل للدراسات
والبحوث العقدية التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة« :ان مؤسسة الدليل للدراسات

الدكتور رياض رحيم

العطاء الحسيني

الدكتور سعد الغري

والبحوث العقدية التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة عمدت اىل اقامة برنامج لدورات
ختصصية تأهيلية ألس��ات��ذة اجلامعات
بغية بناء أسس معرفية قويمة يف مقاومة
الشبهات املعرفية والفلسفية التي حيتج هبا
البعض ليدحض الرؤية الكونية الواقعية
واحلقيقية».
وتابع الغري« :بسبب كثرة عدد املشاركني
يف ال��دورة الذي وصل اىل اكثر ()250
استاذا من اجلامعات وباختصاصات
خمتلفة ،مبينا ان املؤسسة عمدت اىل
تقسيمهم اىل دورت�ين ،االوىل استمرت
ملدة ثالثة ايام ووزعت شهادات تقديرية
للمشاركني بحضور امل��ت��ويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة وثلة علمية
ودينية ،والثانية استمرت ايضا ملدة
ثالثة اي��ام بمعدل تسع جلسات ،وكل
جلسة ساعة ونصف ،وشارك هبا ()99
استاذا من جامعات خمتلفة» ،مشريا اىل
ان «ال��دورة قسمت اىل مستويني االول
ُصنِ َ
ف لالساتذة الذين يشاركون ألول
م��رة ،واملستوى الثاين لألساتذة الذين
شاركوا يف ال��دورات السابقة واضيفت
هلم دورة ومعلومات مكملة يستطيعون
من خالهلا اعطاء ال��دورات للطلبة يف
اجلامعات».
فيام يرى (الدكتور رياض رحيم ثعبان)
يف كلية العلوم االسالمية جامعة بابل:
«ان االس��ت��اذ اجلامعي ليس منظومة
اجتامعية فقط بل ينبغي ان يكون شخصا
تربويا ورساليا ،و ان يكون رجال مؤثرا

يف املحيط الذي يعيش فيه خصوصا مع
تزايد احل��رك��ات االحل��ادي��ة والشبهات
والفتن يف املجتمع ،لذلك يتطلب منا
نحن كأساتذة اكاديميني ان نتعاون
م��ع رج��ال ال��دي��ن واحل���وزات العلمية
ملحاربة هذه اجلهات التي اخذت تؤثر
عىل رشحية مهمة يف املجتمع (الشباب)
عرب أيديولوجيات غري مقنعة مستغلني
بعض الفجوات املوجودة يف املجتمع او
عدم وجود جهات تتصدى هلا يف بعض
االحيان».
واض��اف ثعبان« :ان ما تقوم به العتبة
احلسينية امل��ق��دس��ة م��ن خ�لال اح��دى
فروعها (مؤسسة الدليل) ج��زء كبري
وعظيم للتصدي هل��ذه اهل��ج�مات ،وان
دورة التنمية الفكرية والتأهيل العقدي
ال��ت��ي نظمتها املؤسسة ك��ان��ت مثمرة
ج��دا وغنية باملعلومات ،وق��د جاءت
يف الوقت واملكان املناسبني ،مشريا اىل
ان امهية اقامة هكذا دورات تأيت كون
احلركات االحلادية املوجودة واملنترشة
يف فئة الشباب هي مسألة ابتالئية وحتتاج
اىل تضافر اجلهود للتصدي هلا بطريقة
علمية وع��ق��ائ��دي��ة سليمة ومواجهة
عربت
الدليل بالدليل» .من جهة اخرى
ْ
(التدريسية تغريد حممد عيل الرفيعي)
يف كلية اهل��ن��دس��ة جامعة ب��غ��داد عىل
شكرها وامتناهنا عىل فرصة املشاركة يف
دورة التنمية الفكرية والتأهيل العقدي
من خ�لال قوهلا« :نحمد اهلل ونشكره

إلت��اح��ة لنا ف��رص��ة امل��ش��ارك��ة يف دورة
فكرية وعقدية ،مشرية اىل ان اساتذة
اجلامعات هم اش��د حرصا للحصول
عىل هكذا معلومات قيمة ملواجهة الفكر
االحلادي الذي بدأ يطرق باب الشباب

تغريد محمد علي

والطلبة يف اآلون��ة االخ�يرة» .واضافت
الرفيعي« :ان احلركات االحلادية التي
بدأت تستهدف طلبتنا وشبابنا تأيت من
اجل تفكيك املبادئ والقيم االسالمية،
ولكون املسؤولية االجتامعية والدينية ال
تقع عىل رجال الدين واحلوزات العلمية
فحسب ،دأب��ن��ا نحن رشحي��ة اس��ات��ذة
اجل��ام��ع��ات ع�لى امل��ش��ارك��ة يف دورات
التنمية الفكرية والعقدية والتي نراها
الطريق السليم للتسلح باألسس العلمية
واملعرفية ،ومتكننا من مساعدة ابنائنا
وطلبتنا للتصدي للحركات االحلادية،
داعية مجيع االساتذة الذين مل حيالفهم
حظ املشاركة يف الدورات االوىل باغتنام
فرصة املشاركة والتسلح باملعلومات
الثمينة يف الدورات الالحقة».
Ahrarweekly
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مشروع في صور

مشروع تسقيف الصحن الحســ
الجهة المنفذة  :شركة األبحاث الهندسية
الجهة الممولة :شركة األبحاث الهندسية
يتألف المشروع من بناء هيكل حديدي يستند
على جدران الطابق الثاني وأعمدة مزروعة في
ارضية الصحن الحسيني.
المسافة بين كل عمودين ( )29م.
مساحة التسقيف  6000 :م2
يحتوي المشروع على  )14( :قبة متحركة على
سكة حديد بواسطة كنترول ريمونت.
سميت القباب على أسماء المعصومين
االربعة عشر (عليهم السالم).
غ ّلف السقف بالكاشي الكربالئي المنقوش
بنقشات اسالمية وعلى ذات الطراز الموجود
في الصحن الحسيني الشريف.

1
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ـــــيني الشريف
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العطاء الحسيني

إقامة دورة بعنوان (القيادة واالتصال)
لصناعة قادة جامعيين يتحلون بالصفات االسالمية واالخالقية

تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :محمد القرعاوي

بمباركة وتوجيهات س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية
المقدسة ورعاية قيادة عمليات الفرات االوسط المتمثلة باللواء علي الحمداني آمر لواء علي األكبر
(عليه السالم) ،اقامت مديرية التوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي دورة تحت عنوان( :القيادة
واالتصال) اقيمت في مدينة االمام الحسين (عليه السالم) للزائرين على طريق كربالء بابل.
استهدفت لفيفا م��ن طلبة اجلامعات
احلكومية واالهلية واملعهد التقني يف
ك��رب�لاء واستمرت خلمسة اي��ام بواقع
اربع حمارضات صباحية ومسائية وكان
املشاركون فيها اس��ات��ذة اكاديميني من
داخ��ل العراق وخارجه ،هبدف صناعة
ق��ادة عىل املستوى االكاديمي ،بحسب
الدكتور السيد ضياء الصايف مدير الدورة
والتدرييس يف جامعة كربالء.
واوض����ح ال���ص���ايف« :ب��ع��د ان وجهت
املرجعية العليا عىل لساهنا الناطق سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،باالهتامم
بطبقة الشباب وهو ما شهدناه من خالل
الشباب الذين ذهبوا اىل ساحات القتال
ولبوا وج��ادوا بأنفسهم من اجل الوطن
ّ
وال��ع��رض وامل��ق��دس��ات ،ال��ي��وم احلشد
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الدكتور السيد ضياء الصافي

التفت اىل جانب مهم جد ًا
الشعبي ايض ًا
َ
وهو االهتامم بطبقة الشباب يف اجلامعات
االكاديمية خصوص ًا يف كربالء املقدسة،
فحاولنا ان ّ
نشخص مدى السلبيات التي
وقع فيها الطالب االكاديمي حماول ًة منا
يف االرت��ق��اء باملستوى االكاديمي ،وان
نسهم يف صناعة ٍ
قادة عىل مستوى اجلانب

االكاديمي».
وت��اب��ع ال��ص��ايف« :ن�� ُاخ��ذ بنظر االعتبار
ان توضع رؤي��ة ل��دورة اسمها (القيادة
واالت��ص��ال) نختار من خالهلا ُنخبا من
الطلبة االكاديميني ومن كل كلية طالبا
وطالبة ،للمشاركة يف برنامج املحارضات
ومنها مادة احلرب الناعمة والفكرية ،وهذه
امل��ادة التي هي لربام الكرتونية حيث ان
اكثر الطالب يستعملون مواقع التواصل
االلكرتوين من الفيس بوك و الواتساب
والتليكرام وغريها ،ولكي نكون مهيئني
ومتسلحني بدرع االسالم علينا ان نصنع
شباب ًا اكاديميني اسالميني حتى يكونوا
حمصنني ضد اهلجمة العاملية الغربية ،وان
هذا املرشوع سيكون معمام عىل اجلامعات
العراقية كمرحلة ثانية».

العطاء الحسيني

محمد باقر االعرجي

الدكتور صالح مهدي التميمي

وعن برنامج الدورة حتدث الدكتور نجم
عبد عيل عباس الدعمي مقرر ال��دورة
والتدرييس يف جامعة الفرات االوسط
التقنية« :ان برنامج الدورة استمر خلمسة
اي��ام وت��وزع اىل ارب��ع حم��ارضات يف اليوم
الواحد واشرتكت فيه نخبة من االساتذة
اجلامعيني من داخل العراق وخارجه».
واض����اف ال��دع��م��ي« :ك���ان م��ن ضمن
املحارضين االستاذ املساعد الدكتور ماهر
محيد جميد عميد املعهد التقني يف كربالء،
واقيمت حمارضته حتت عنوان (القيادة
واالت��ص��ال) وكذلك حم��ارضة (لألستاذ
الدكتور ايمن عبد اخلالق) من مجهورية
مرص العربية حتت ع��ن��وان( :م��ؤام��رات
قوى الرش العاملي عىل العقل االنساين)،
و(الدكتور صالح التكمجي) مسؤول
التوعية السياسية يف احل��ش��د الشعبي
بمحارضتني االوىل محلت عنوان( :احلرب
الناعمة) ،والثانية ( برنامج تطبيقي حول
احلرب الناعمة) ،وكانت للدكتور نجم
عبد عيل الدعمي حم��ارضة حتت عنوان:
(القيادة االسرتاتيجية) ،واخرى يف (الغزو
الفكري واثره عىل طلبة اجلامعات) ،فيام
كانت حمارضتان (للشيخ عامد رشيد نجم

القرة غ��ويل) معتمد املرجعية العليا يف
بغداد احدامها بعنوان( :العمق العلمي)
واالخرى يف (التقليد) ،وحمارضة يف (فن
االقناع وااللقاء) لسامحة الشيخ الدكتور
حممد اجلعفري وختام املحارضات كانت
مع مدير ال��دورة الدكتور ضياء الصايف
فكانت حتت عنوان (االتصال دائ��رة يف
التواصل االجتامعي)».
من جهته اوضح الدكتور صالح مهدي
التميمي مسؤول التوعية السياسية يف
احل��ش��د الشعبي واح���د امل��ح��ارضي��ن يف
الدورة قائ ً
الُ :
«خطب املرجعية يف االسابيع
االخ�يرة املاضية كانت ّ
تركز عىل مسألة
احل��رب الرشسة التي تظهر يف شبكات
التواصل والتي وصلت اىل مرحلة ذروهتا

م��ن التسقيط االجتامعي واالف�ت�راءات
واالهت��ام��ات واصبحت تفكك املجتمع
العراقي واالرسة العراقية وتفكك ترابط
نسيج املجتمع العراقي ،وهتدد العالقات
االجتامعية ،فهذا يعد خطرا ثقافيا وفكريا
هيدد العائلة واملجتمع واذا استمر هذا
اخلطر سنشهد جمتمعا فوضويا ال يمكن
ان يكون متامسكا ومسيطرا عليه ،وبالتايل
ص��ارت هذه الفكرة ،يف كيفية املسامهة
بإجياد قيادات شبابية يكون هلا دور فاعل
أمام احلرب الفكرية يف شبكات التواصل
واملؤسسات االكاديمية».
يف س��ي��اق م��ت��ص��ل اوض����ح حم��م��د باقر
االعرجي احد املشاركني يف الدورة وهو
طالب يف كلية العلوم السياحية جامعة
ك��رب�لاء« :ان��ا اح��د املستفيدين من هذه
ال��دورة وحسب نظري ان هناك حاجة
كبرية جد ًا ورضوري��ة إلقامة مثل هكذا
دورات من شأهنا صناعة القائد اجلامعي
الذي حيمل عدة صفات اسالمية اخالقية
وي��ك��ون ق���ادر ًا ع�لى استيعاب اجلموع
الثقافية املتمثلة يف اجلامعات».
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التقارير

صيانة وتصليح االجهزة القديمة في كربالء ...

مهن قديمة تأبى االنقراض
تعد شبه
ٌ
مهن قديمة قد ُّ
ِ
لقلة مزاولتها
معدومة
ِ
وشحة أدواتها ،ومن هذه
المهن تصليح االشياء
القديمة كالطباخات
والمدافئ النفطية واجهزة
المذياع والسماعات،
حيث بات العاملون في
هذه المهن قلة في
مدينة كربالء المقدسة،
وللتقصي عن الذين ال زالوا
يمتهنونها تجول مراسل
مجلة «االحرار» في مناطق
وازقة المدينة القديمة بحثا
عنهم.
واىل منطقة باب اخلان التي تعرف
ب��األس��واق الشعبية واخل��ان��ات
الكبرية واىل ش��ارع اب��ن احلمزة
وبالقرب من خان اهلنود استطاع
مراسلنا التعرف ع�لى مصلحي
املدفأة النفطية ،وكان لقاؤه االول
مع احلاج (ابو كاظم) حممد رضا،
ال��ذي حتدث اليه عن عمله هبذه
«عملت يف هذه املهنة
املهنة فقال:
ُ
قبل ( )60سنة ،واليوم اجور عميل
غري كافية لسدِّ لقمة العيش ،كون
املجتمع بدأ يتجه نحو اجلديد من
االجهزة يف السوق املحلية التي مل
يتجاوز عمرها يف العمل أكثر من
سنتني او اكثر بقليل».
واش��ار احل��اج (اب��و كاظم) اىل ان
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«املنتج القديم كان يستخدم ألكثر
م��ن مخسة ع�شر ع��ام�� ًا وه��و جيد
وليس فيه مساوئ اجلديد».
ويف السؤال عن االن��واع القديمة
اجليدة التي كانت تُستخدَ م سابقا
ف��ق��ال« :م��دف��أة (ع�ل�اء ال��دي��ن،
شارب ،عشتار ،فوجيكا ،سانيو)
وكانت االدوات االحتياطية هلا
موجودة» ،موضحا «يف ظل توفر
املدافئ الكهربائية والزيتية احلديثة
اليوم ،فأن املدافئ النفطية تعترب
اثرية».
ويشاركه الحديث (ابو عبير)
خضر عباس سبع الكعبي،
صاحب محل صيانة وتصليح
المدافئ في سوق ابن الحمزة
بباب الخان:

«اتت نوعيات اجلنرال ام البسامر،
ش��ارب) في�ما بع��د وكان اغل��ب
مس��اوئ اجلديد ه��و ان فتيلها من
النوع الثخني وغري جيد».
منوها ع��ن رواده فاغلبهم من
حمافظات جم���اورة ،منها احللة،
وال��ن��ج��ف ،وب��غ��داد ف��ض�ل ً
ا عن
اقضية ونواحي كربالء ،فالقديم
مطلوب ملتانته التي ال حتظى هبا
اكثر املنتجات اجلديدة.
أما (قاسم عبد الوهاب اجليالوي)
مصلح الطباخات القديمة يف خان
اهلنود بسوق اب��ن احلمزة فقال:
«مهنة صيانة الطباخات االيطالية
هذه النوعيات القديمة التي سبقت
النظام الياباين كانت بجودة جيدة

تحقيق  :ضياء األسدي  /تصوير صالح السباح

التقارير

وهي افضل بكثري من هذه الطباخات
اجلديدة ،فأنابيب القديمة حديد وليست
فافون ومن اشهرها( :اكنز ،اريستون ،
تكنو كاز ،اكلني كاز ،ماجك ،عشتار،
تعلم
اجلي اي يس ،كاسكو) ،مبينا انه
َ
املهنة عن طريق صديقه».
ال زلنا في سوق ابن الحمزة؛ ولكن
الى مهنة اخرى خاصة بصيانة وتصليح
اجهزة المذياع حدثنا عنها السيد
محمد صالح حمادة الذي يقارب عمره
السبعين عامًا ،حيث قال:

«اكثر من مخس�ين عام��ا والزلت اعمل يف
تصليح الراديو القديم املعروف باللمبات
وامته��اين هل��ذه املهنة هي لش��يئني فاألول
لكس��ب لقمة العيش ،واالم��ر االخر هو
حلب��ي هل��ا ولع��دم الق��درة ع��ن االنقطاع
واس��تمراري هب��ا حتى بع��د خروجي من
اخلدمة الوظيفية يف نقل الركاب».

وعن ان��واع اجهزة املذياع حتدث محادة
ق��ائ�لا« :ه��ي خمتلفة امل��ن��اش��ئ اب��رزه��ا:
(الفليبس ،الباي ،االيكو ،السيمنز) ،ومل
تنقرض هذه االنواع كلي ًا فهناك نوعيات
م��وج��ودة اىل االن والزال���ت داخلة اىل
اعامل الصيانة ،وحيدثنا محادة ايض ًا عن
اب��رز ممتهني ه��ذه املهنة ممن رحلوا عن
الدنيا أمثال :سيد حسني اهلندي (رمحه
اهلل) .
وال����ى منطقة ال��ب��ل��وش ف��ي ش��ارع
الجمهورية ولقاء أخر عن صيانة اجهزة
المذياع مع الحاج عبد الصاحب جاسم
محمد المعروف بأبو السماعات في

وسطه ،الذي حدثنا قائال« :اصبح العمل
يف هذه املهنة ال يوفر لقمة العيش ،وانّام
ممارستها ألجل حبنا هلا ،من جانب وعدم
توفر ادواهتا االحتياطية يف السوق املحلية
مع وف��رة االج��ه��زة احلديثة من جانب

اخر».
وتابع «كانت انواع اجهزة املذياع القديمة
ثالثة او اربعة ان��واع نوع اللمبة ونوع
اخر جاف (باتري) وهذا النوع الثاين كنا
نسميه رادي��و البساتني كون البساتني يف
حينها ليس فيها كهرباء ،والنوع الثالث
هو النفطي ايض ًا من نوع اللمبة ،وتصليح
هذه االنواع من املذياع».
مشريا اىل ان «عدم وجود قدرة عند الناس
للرشاء يف العقد السابع من القرن املايض،
وعمله
حيث كان ُيؤجر السامعات هلمَ ،
كان مع مجيع اهليئات واملواكب احلسينية
يف كربالء املقدسة أنذاك».
وال زال احل��اج عبد الصاحب حيتفظ
بأكثر من ثالثني جهازا يف ٍ
خمزن خاص له
ومجيعها تعمل رغم اهنن (انتيكا).

Ahrarweekly

25

كاتب وكتاب

كاتب
وكتاب

ند َرسول اهلل J
يص ُة ِل َعلي ِ aع َ
خص َ
ا ْل َم ْن ِز َل ُة ا ْل ِ
اعداد :عمار الخزاعي

من اصدارات مؤسسة علوم هنج البالغة لسنة  1438هـ كتاب
يص ِة لِ َعيل (عليه السالم) ِعندَ َرسول اهلل (صىل اهلل
المْ َ ْن ِز َل ِة الخْ َ ِص َ
عليه وآله) ،ملؤلفه حممد محزة اخلفاجي ..حيث يتناول فيه املنزلة
املخصوصة ألمري املؤمنني (عليه السالم) لدى رسول اهلل (صىل
قاس هبا أحد ،ويشري اخلفاجي اىل
اهلل عليه وآل��ه) ،بحيث ال ُي ُ
جتليات ظهرت يف املواقف القولية والفعلية لرسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) ،فمن القولية ما نجده يف أحاديثه الرشيفة كحديث
املنزلة وحديث الكساء وغريمها من األحاديث األخرى ،وأما
الفعلية فنراها بام جتىل يف أفعال النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف بيان
َّ
منزلته عرب ما جرى يف حادثة املباهلة ،وذلك حينام قرنه بنفسه
وهذه من أكرب فضائل أمري املؤمنني (عليه السالم).
كام يذهب اىل ما أشار اليه أمري املؤمنني (عليه السالم) من املنزلة
اخلصيصة والقرابة القريبة من رسول اهلل (صلىَّ اهلل عليه وآله) يف
وخصوصا يف كتاب هنج البالغة ،إذ أفرد خطب ًة
مواطن عديدة
ً
كاملة هبذا اخلصوص ،بينَّ فيها كال األمرين ،وهو ما لفت انتباه
املؤلف إىل تلك اخلطبة الكريمة ،معلال ذلك بعمله عىل دراستها
ٍّ
ٍ
يص ِة لِ َعيل (عليه السالم) ِعندَ
كتاب
يف
مستقل سامه (المْ َ ْن ِز َل ِة الخْ َ ِص َ
َرسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله») .
فأما القربة ،فهي ال ختفى عىل اجلميع فالكل يعرف قرابته القريبة
َّ
من رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) ،وهذه القرابة ختتلف عن
مجيعا ،فمن حيث العشرية هو من بني هاشم ،وابن عمه،
أقربائه ً
وزوج ابنته ،وأبو سبطيه ،يضاف إىل هذه القرابة هنالك قرابة
روحية عجيبة بينهام فهام يتشاهبان بصفات وكامالت ال توجد عند
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خملوق سواهم ،لذا قال رسول اهلل (صىل هّ
الل عليه وآله وسلم):
الل إلاّ أنا وأنت ،وما عرفني إلاّ هَّ
يل ،ما عرف هَّ
«يا ع ّ
الل وأنت ،وما
عرفك إلاّ هَّ
الل وأنا»( ،روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه،
حممد تقي املجليس (األول) ،ج ،5ص.)492
وأما املنزلة فقد بني اإلمام (عليه السالم) عن طريق هذه اخلطبة
َّ
رعاية النبي (صىل اهلل عليه وآله) له مذ كان طفلاً ح َّتى نزول
الوحي ،فلم َ
حيظ أي شخص هبذا املنزلة وهذا القرب سوى
اإلمام عيل (عليه السالم) ،ومل َ
حيظ شخص غريه بتواجده جنب
النبي (صىل اهلل عليه وآله) طول حياته أكثر منه ،فمنذ الصغر
تر َّبى بحجره وكان (صىل اهلل عليه وآله) يأمره باالقتداء به بوصفه
سيد اخللق وحبيب اهلل تعاىل ،فحظى عيل (عليه السالم) برتبية
النبي (صىل اهلل عليه وآل��ه) ثم ج��اوره بحراء وشاركه يف ِّ
كل
األمور وكان بقربه ح َّتى آخر أنفاسه (صىل اهلل عليه واله) ،فمن
هو أقرب من ع ٍّ
يل (عليه السالم) أوىف منه وأحرص منه عىل دين
النبي (صىل اهلل عليه وآله)؛ ولذا اختاره اهلل تعاىل ليكون وزيره
وحامل لوائه.
وقد عالج الكتاب العنوانات اآلتية:
املبحث األول( :مفهوم املنزلة اخلصيصة ومصداقها).
املبحث الثاين( :مفهوم القرابة القريبة ومصداقها).
املبحث الثالث( :اختصاصه بمجاورة الرسول (صىل اهلل عليه
وآله) يف حراء ونزول الوحي).
املبحث الرابع( :اختصاصه بأول من آمن بالنبي (صىل اهلل عليه
وآله) وأول مصدق) .

كاتب وكتاب

الشيخ فاضل اللنكراني

آية هّ
الل الشيخ فاضل اللنكراين بن احلسني بن احلسن،
األول سنة  1313هـ يف قرية
ولد ليلة اجلمعة ّأول ربيع ّ
(لوله كران) التي تبعد سبع فراسخ عن مدينة (لنكران)
يف أذربيجان.
األوليات وكان للمدرسة ا ُالوىل
وترعرع فيها وتع ّلم ّ
اجليد يف تربيته الدينيةّ ،
فإن ُا ّمه الزاهدة (ملاّ حمرض)
األثر ّ
كانت حافظة للقرآن الكريم وحتمل قسطا من الثقافة
اإلسالمية والتقوى واملعرفة ،وقربها اآلن مزار معروف
يطلب أه��ل القرية عنده حوائجهم وهل��م هبا عقيدة
خالصة.
وهاجر نحو سنة  1327هـ إىل مشهد اإلمام الرضا (عليه
(املطول) و(معامل ا ُالصول) عىل الفاضل
السالم) فدرس
ّ
ثم هاجر
البسطامي و(رشح اللمعة) و(قوانني ا ُالصول)ّ ،
إىل طهران يف سنة  1330هـ فدرس (رشح املنظومة)،
و(األسفار) و(رشح التجريد) و(رشح اإلشارات) عىل
املريزا عيل حممد االصبهاين واملريزا حسن الكرمانشاهي،
واستقر بالنجف
توجه إىل العراق يف سنة  1338هـ
ثم ّ
ّ
ّ
األرشف.
وح�ضر أب��ح��اث شيخ الرشيعة االص��ب��ه��اين الفقهية
وا ُالصولية ملدّ ة سنة واحدة ،وبعد وفاته سنة  1339هـ
والسيد أيب احلسن
تتلمذ فقها و ُاصوال عىل املريزا النائيني
ّ

اعداد :حسين النعمة

االصبهاين والشيخ مهدي املازندراين ،وحرض خارج
ا ُالصول عىل الشيخ ضياء الدين العراقي ،كام حرض فقها
و ُاصوال وفلسفة عىل الشيخ اسامعيل املحلاّ يت.
وبأم ٍر من مرجع التقليد آية هّ
السيد أيب احلسن
الل العظمى ّ
االصبهاين هاجر إىل الكاظمية املقدّ سة سنة 1363هـ
فاستوطنها مشتغال بإمامة اجلامعة والتدريس ونرش
املدرسني يف الكاظمية،
املعارف اإلسالمية ،وأصبح شيخ ّ
وخترج يف مدرسته أكثر الطلبة فيها ،ح ّتى صار تالمذته
ّ
كالسيد اخلراساين والشيخ
من املعروفني يف الكاظمية
ّ
الواعظي ..وكانت له إجازات احلديث من شيخ الرشيعة
والسيد أيب تراب اخلوانساري كام أجاز بعض
االصبهاين
ّ
طلبته.
وله( :تقريرات أبحاث النائيني) ،و(تقريرات أبحاث
االصبهاين) ،و(حاشية رشح منظومة السبزواري)،
و(حاشية رشح التجريد) ،و(رسالة يف ُاصول الدين)،
و(رسالة يف التوحيد واحلقّ واحلكم وأقسامها) ،و(اجتامع
األمر والنهي) ،و(الرجال) ،وغريها من املؤلفات.
حمرم احلرام
توفيّ بالكاظمية َ
ظهر يوم الثالثاء ّأول شه ِر ّ
سنة 1402هـ وبعد تشييع دفن يف مقربة فرهاد مريزا من
مقابر الصحن الكاظمي الرشيف.
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َ
فاطمة الزهراء ( )bفي مولدها المبارك
ام ابيها
الى ِّ

وقد ضاء من انوارها المورد العذب

زه��������������راء ف����اب����ت����ه����ج ال���ق���ل���ب
���ك ي������ا
ع���������ش����ق����ت� ِ
ُ
ع�����������ش�����ق�����ت�����ك ي���������ا ب������ن������ت ال������ن������ب������ي حم���م���د
خ��������دي��������ج��������ة ام ل������ل������ب������ت������ول������ة ف������اط������م
ع������ه������دت������ك وال�������������ق�������������ر�آن ت����ب����ر وع���������س����ج����د
وان�����������������ت ع���������ط���������اء ل�������ل�������دن�������ا وم������ف������اخ������ر
وان�����������������ت ط���������م���������وح ان��������������ت ب�������ن�������ت حم����م����د
وان���������������ت �������ش������م������وخ ب������احل�������������س���ي��ن وح������ي������در
وب�����احل�����������س�����ن ال��������زاك��������ي ا������ص�����ي�����ل ل���ف���ج���رن���ا
رب�����ي�����ب�����ة ب�����ي�����ت ال��������وح��������ي ل�����ل�����ن�����ور م���ط���ل���ع
ق�������������ص������ور وج��������ن��������ات ل��������ك اخل�����ي�����ر وال�����ه�����ن�����ا
وان�����������ت ال������ت������ي يف ح�����ج�����ر اح������م������د ع�������ص���م� ٌ
��ة
وان�������������ت ال�������ت�������ي حت������م������ل ال��������ه��������دي م�������ش���ع�ل�ا
ل�����ق�����د ج��������رع��������وك ال��������وي��������ل ل�����ك�����ن ع�����راه�����م
�����ض����ل����وع����ك ي�������ا زه��������������راء وه���������ي ����ض���ل���وع���ن���ا
وم����������ا ال�����ل�����ي�����ل ي�������ا ام احل�����������س��ي��ن مب�������ص���ب���ح
ول�������ك�������ن رب ال��������ك��������ون اع��������ط��������اك ك������وث������را
�������������دوك ك� ّ
���������ال وارخ�����������ص�����وا
�������ل غ�
������وك َف�
ٍ
ِ
َب�������ن� ِ
مل����������ي�����ل����ادك����������م ام احل�����������������س����ي���ن حت����ي����ة
ع�����ل�����ي�����ك ��������س���ل���ام اهلل ي���������ا ب������ن������ت اح�����م�����د
اه��������ن��������ئ ن�����ف�����������س�����ي وال�������ت�������ح�������اي�������ا ك�����ب��ي��رة
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هادي جبار �سلوم العبيدي

وق��������د ������ض�����اء م������ن ان��������واره��������ا امل�����������ورد ال����ع����ذب
وان���������������ت م��������ن��������ار يف ال�������ل�������ي�������ايل وك������وك������ب
���ب
ه�������ي ال�����������در وال�������ي�������اق�������وت ��������ض�������وءا ت����ل���� َه� ُّ
م�����������س�����ددة ت����ه����ت����ز ف����ي����ه����ا ال����ن����ف����و�����س واط����ي����ب
وان��������������ت ل������ن������ا �����ش����م���������س جت�����������يء وت������ذه������ب
����رب
ب������ك ال������ك������ون ي�����زه�����و وه��������و �������ش� ٍ
�����اد وي�����ط� ُ
�������اف ُم َ
���������ب
ل��������رون��������ق ط��������ه وه�����������و ���������ص� ٍ
���������ذ ّه ُ
����ب
وه�������������م ل��������ر���������س��������ول اهلل ق�������ل�������ب حم�����ب� ُ
وق���������ر�آن���������ن���������ا وه������������و احل�������������س���ي��ن وزي������ن������ب
وج�����������������اه وع��������������ز م���������وط���������ئ ث�����������م م������رك������ب
وان������������ت ال������ت������ي ف����ي����ن����ا ال���������ش����ف����ي����ع امل�����ق�����رب
ُ
وخ�����ط�����ب�����ت�����ك ال����ع���������ص����م����اء �أي�������������ان ت���غ�������ض���ب
���ب
م������ن ال�����ه�����م وح���������ش����ره����ا واق�����������س�����ى وا�����ص����ل� ُ
������ب
������ب واط�������ي� ُ
و�����ش����ي����ع����ت����ك االب������������������رار ط�������ي� ٌّ
����رب
ف�����ج�����ار ع���ل���ي���ن���ا ال������ده������ر وان����ت����اب����ن����ا ال�����ك� ُ
وق�����������د ف�������ا��������ض ح������ت������ى ي������وم������ن������ا ي���ت�������ش���ع���ب
دم����������اه����������م ب������ال������ن������ف������و�������س و َذ َو ُب���������������������������وا
���ب
�����س����ت����ع���������ش����ق����ه����ا اح���ل���ام�������ن�������ا ح����ي���ن ت����ك����ت� ُ
ٌ
�����ب
ف������ان������ت ع������ي������ون ال�����ق�����ل�����ب اه�
�����������ل وم������رح� ُ
ب��������ذك��������راك ي�������ا ام احل���������������ض�������ارات ت���ع���ج���ب

االدبية

حيدر عاشور

�أقر�أُ ،و�أنا �أتقد ُم نحو باب ر�أ�سك ال�شريف "ال�سالم عليك يا قتيل
بارتباكة وخ��وف ،ك ��أين �أق�ترب بقدمني خف ّيتني ،ال
العربات"
ٍ
يراين �أحد �سواك� .أ�سالك ب�ضراعة مهموم ممتلئ بالأملَ .
مل ال
فيق�شعر ج�سدي من اخلوف ،ووقفت روحي
�أ�صل اليك ب�سهولة ؟!
ُّ
بعيدا ال جتر�ؤ على املرور من بابك العظيم .لقد ّ
حذرت نف�سي،
ج�سدي دائما ان ال يتقدم نحوك ا ّال طاهرا ،فع ّما قليل �س ُتق ّبل
الباب ،ومت�سح خديك ب�سدميها ،وتب�سط كف ّيك بالدعاء ..فكن
طاهرا يا ج�سد.
ها �أنا �أم�ضي اليك حم ّلقا مت�صال مده�شا ،وفمي ممهورا بقراءة
ه�سي�س �ضوئك ،ومي�ضغ �شذرات غبار زائريك .وعيناي تلمحان
هذا اجلمال كل �صباح ك�أنه قطعة من ال�سماء .حلظات ّ
غ�ضة تنمو

عندَ باب رأسك الشريف ّ
كأن
قدمي ال تالمسان االرض
َّ
بقلبي ،متنحني االميان .عيناي مت�سدان جمال الباب وزخارفها
النباتية البارقة ،تتوهج ال�شم�س ّ
يف ،وترفع حرويف �ضياءها على
قلبي و�شفتي ،حينها تنفتح ا�سارير روحي بالأجنحة ،واملح ال�ضوء
القمر عيني ،وك�أنه يبت�سم يل ي�سمعني .فال
يف الباب كما لو كان
ُ
غاية عندي �سوى �شيء من ذلك ال�ضوء يت�س ّلل اىل داخلي.
ما ان و�ضعت ا�صابع يدي على الباب ،وا�ست�سلمت لظلها ،و�أح�س�ست
ُ
قدمي هبطتا على الأر�ض ،وج�سدي طليق،
�شعرت ان
بربودتها،
ّ
والأم��ل يب�سط �شراعه كما لو كنت يف االح�لام ..كانت الراحة
النف�سية املبهورة قد ح ّلت حمل اخلوف واالرتباك..نعم ،حداين
ال�ضوء يف كل �شيء ومنحني االمل يف زمن املهلة ،مل �أي�أ�س من كل
�شيء .
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الفتــــــــــــوى

�����ك ل������ب������ي� َ
ل������ب������ي� َ
������ر
�����ك �
ٌ
أم����������������ر ف������ي������ه ن��������أمت� ُ
ل�����ب�����ي�����ك ي��������ا ق�������ائ�������د االح������������������رار انّ ل���ن���ا
ل�����ب�����ي�����ك ل�����ب�����ي�����ك م���������ا الن������������ت ع����زمي����ت����ن����ا
����ة
ل����ن����ن����ع����م����نّ����ك ع�����ي�����ن�����ا ي��������ا ب��������ن ف�����اط�����م� ٍ
ه������� ّب�������ت ل�����ن�����ج�����دت�����ك االح�������������������رار ق����اط����ب����ة
����ر هَ ������ ّب������تْ وه�������ي ن����ا�����ش� ٌ
ان����ف����ا�� ُ���س����ك ال� ُ
���رة
����ط�����ه� ُ
����ه
ي��������ا �آي������������ة اهلل ي��������ا ح���������ص����ن����ا ن��������ل��������و ُذ ب� ِ
���ه
������ر ال������دن������ي������ا مب����ن����ط����ق� ِ
ي��������ا ن������اط������ق������ ًا ب�������ه� َ
ل�����������والك ي�������ا ������س�����ي�����دي ت�������اه�������تْ ����س���ف���ي���ن���ت���ن���ا
������ام ل����وح����دت����ن����ا
ان�������������تَ االم������������������انَ و��������ص�������م� ٌ
��ه
����م ال����������ذي م������ن ن����������و ِر ح���ك���م���ت� ِ
ان��������ت احل�����ك�����ي� ُ
�����������ض�����يء ل��ن��ا
ان�������������وا ُر ف�����ك�����رك م������ا ان����ف����ك����ت ُت
ُ
َ
���������والك م�����ا ان��ق�����ش��ع��ت
��ر ل�
ك�����م م���ع�������ض� ٍ
��ل م���ع�������س� ٍ
ن��������رج��������و م���������ن اهلل امت�����������ام����������� ًا ل���ن���ع���م���ت���ه
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قاسم اسماعيل الرميثي

ٌ
�����ك ل������ب������ي� َ
ل������ب������ي� َ
������������وف وال ح��������ذ ُر
�����ك ال خ�
���ر
�����ب وق��������ف� ٍ
م��������� َع ال������ن������وا�������ص� ِ
�������ات ب�����ه�����ا ال����ظ����ف� ُ
َ
���ر
�إن��������������ا لأم�
������������������رك ي��������ا م����������������واليَ ن����ن����ت����ظ� ُ
ان ال�������دواع���������������ش ُط�����������را ��������س� َ
���ر
������وف ت����ن����دح� ُ
َ
��ر
أم��������������رك يف ال
َط�������وع������� ًا ل
ِ
آف����������������اق ت���ن���ت�������ش� ُ
َ
��ر
�����ة م�������ن ف��������ت�
������ر امل������ح������ب� ِ
ِع�������ط� َ
�������واك ي���ن���ه���م� ُ
ع�������ن�������دَ امل������ل������م������ات ح������ق������ا ف�������ي� َ
������ك ن���ف���ت���خ���ر
��������ه َخ���������و ُر
��������ق م�������ا ب� ِ
و������ص�����ام�����ت����� ًا ������ص�����م�����تَ ح� ٍ
���ر
يف جل� ِ
������ة ال����ب����ح� ِ
���ر وا�����س����ت���������ش����رى ب����ن����ا اخل����ط� ُ
ُ
ان���������تَ
وال���ب�������ص���ر
���ع
ال�����ك�����رام�����ة ان���������تَ ال���������س����م� ُ
ُ
��ر
ع�����ن�����ا ظ����ل����ام ال������دي������اج������ي َ
راح ي���ن���ح�������س� ُ
����اب ال�����������ر�ؤى َك��������دَ ُر
درب ال�����ه�����داي� ِ
����ة �إن ������ش� َ
َ
����ر
ع������ن������ا غ�����ي�����اه�����ب�����ه اي������������ا اي�������ه�������ا ال�����ق�����م� ُ
ب�����������ان ي�������دمي�������ك ذخ�����������������ر ًا اي�������ه�������ا ال����ق����م����ر

شهداؤنا

يد السعيد المهندس ( حسين عماد الحجاج )
الى روح
الشه ِ
ِ

حيدر عاشور

القائد المهندس

ايقظه نذير اجلهاد كام ُيوقظه نذير الوقت بدقات ساعة ،مل ّ
يفكر بمجده
القادم كمهندس نفط ،ورجل ثري يمتلك رشكة سياحية وجييد سبع
لغات ،ترك فجأة تلك املهابة ليستجيب لنداء العقيدة ،وكأنه حياول النفاذ
اىل اجلانب االبدي من احلياة ،وهو يف قمة الرفاهية والرتف والرخاء.
وكأنه يف قرار نفسه يقول :ها أنا قادم اليك اهيا اجلهاد ..ها أنا مستعد
للشهادة يف سبيل ِ
العرض واالرض والدين واملقدسات..اقسم باهلل
وباحلسني الوجيه الشهيد ،سأكون شهيدا للعقيدة واملذهب بال عظمة
وأدع الدواعش التكفرييني
مدعاة ...سألتحق يف صفوف املجاهدين،
ُ
ومتخلفي العامل من مهج اجلنسيات املرتزقة يف حمرقة املوت الزؤام ..حتى
أبغ ذلك املشهد املرجتى – شهيدا .-
(حسني) املهندس ،االسم هو أول اشارة لوجوده يف سوح اجلهاد،هذا
يضمها.
االسم وتأويالته وتداعيات مرادفاته ازاء املعاين العظيمة التي ّ
فاالسم كان يعني له املسافة االفرتاضية ما بني احلياة ا ُملهلة واحلياة احلقيقية
التي تنتظره  ،مسافة تاريخ دم��وي مضطرب وح��ارض ملغوم بأحياء
هلعني وموهومني بمدن تصنع الوحوش البرشية ملص دماء االنسانية..

رأى روحه مرتبطة باسمه املوثق عىل صفحات التاريخ
بالنحيب العتيق الذي يتجدد صداه يف كل ظلم يظهره
االنسان الخيه االنسان.
حزم تلك الروح احلسينية ،تاركا خلفه زوجته وأطفاله
وبرصته وتنومته ،ليلتحق قائدا للجهد اهلنديس يف
صفوف جماهدي احلشد الشعبي ،نظرا ملا اظهره من
كفاءة عالية يف تفكيك العبوات الناسفة وإبطال الرباميل
املفخخة ،وإنقاذ حياة االالف من االبرياء ..فاحلسينيون
أمثاله ال يتكررون وال ينقرض نوعهم ،رغم ضوضاء
العامل املريع ضد كل من ينتمي للحسني (عليه السالم)..
رجال ال يعرفون املستحيل.
َن ِعمت الروح بسالمها ،عندما كان يتقدّ م املجاهدين
ّ
ليمهد الطريق ملعركة حترير
ليفكك الغاما وعبواتّ ،
دياىل فجر  2015 / 1 /23س ّلم (حسني احلجاج)
نفسه املطمئنة يف قمة حلظات البطولة والرشف ،كان البد
يضحي من اجل ان ينترص احلق ،والبد من ان
له من ان ّ
ُيستشهد ليكون جرسا شاخما البطال العقيدة واملذهب،
ان يردم بدمه الطاهر احالم التكفرييني يف ارض احلسني
(عليه ال��س�لام) ..رف��ع جثامنه الطاهر يعانق السامء
بأهازيج والئية حسينية .مل تشهد البرصة والتنومة مثلها
ان مشهد عرس ساموي .لريسم أمال لشباب املرجعية
الدينية العليا وص��ورة مرشقة حلكومة احلسني(عليه
السالم) بظهور املنتظر قائد العرص والزمان.
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شرائط استجابة الدعاء
قال اإلمام الصادق (عليه السالم) :احفظ
آداب ال��دع��اء...ف��إن مل ت��أت برشط
الدعاء فال تنتظر اإلجابة ...واعلم
أنه لو مل يكن اهلل أمرنا بالدعاء لكنا
إذا أخلصنا ال��دع��اء تفضل علينا
باإلجابة ،فكيف وقد ضمن ذلك ملن
أتى برشائط الدعاء .
وأه���م رشائ���ط االستجابة مم��ا روي عن
املعصومني (عليهم السالم).
-1املعرفة
قال رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) :يقول اهلل عز
وجل:
من سألني وهو يعلم أين أرض وأنفع أستجيب له .
قال اإلمام الصادق (عليه السالم)  -وقد سأله قومه  :-ندعو فال
يستجاب لنا؟!  :-ألنكم تدعون من ال تعرفونه.
عنه (عليه السالم)  -يف قوله * (فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب) * :-
يعلمون أين أقدر عىل أن أعطيهم ما يسألوين
-2العمل بام تقتضيه املعرفة
جاء يف كتاب اهلل عز وجل * (يا بني إرسائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون) * .
وعن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :الداعي بال عمل كالرامي بال وتر .
وعنه (صىل اهلل عليه وآله) :يكفي من الدعاء مع الرب ما يكفي الطعام من امللح .
وعن اإلمام عيل (عليه السالم)  -ملا سئل عن قول اهلل تعاىل * (ادعوين أستجب لكم) * فام بالنا
ندعو فال نجاب؟  :-ألن قلوبكم خانت بثامن خصال:
أوهلا أنكم عرفتم اهلل فلم تؤدوا حقه كام أوجب عليكم ،فام أغنت عنكم معرفتكم شيئا...
فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه؟! .
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)  -أيضا  :-ألنكم ال تفون هلل بعهده وأن اهلل يقول( * :أوفوا بعهدي أوف بعهدكم) *
واهلل لو وفيتم هلل لوىف اهلل لكم .
وفيام أوحى اهلل إىل موسى  :-يا موسى ،ادعني بالقلب النقي واللسان الصادق .
وكذلك عن اإلمام الصادق (عليه السالم) :إن العبد إذا دعا اهلل تبارك وتعاىل بنية صادقة وقلب خملص أستجيب له بعد
وفائه بعهد اهلل عز وجل ،وإذا دعا اهلل عز وجل لغري نية وإخالص مل يستجب له ،أليس اهلل يقول( * :أوفوا بعهدي أوف
بعهدكم) *؟
فمن وىف أوىف له.
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 -3طيب املكسب عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :إن العبد لريفع يده إىل اهلل ومطعمه حرام ،فكيف يستجاب له وهذا
حاله؟
 عنه (صىل اهلل عليه وآله)  -ملن قال له :أحب أن يستجاب دعائي  :-طهر مأكلك وال تدخل بطنك احلرام . عنه (صىل اهلل عليه وآله) :أطب كسبك تستجب دعوتك ،فإن الرجل يرفع اللقمة إىل فيه [حراما] فام تستجاب له دعوةأربعني يوما .
و يف احلديث القديس  :-فمنك الدعاء وعيل اإلجابة ،فال حتجب عني دعوة إال دعوة آكل احلرام .
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) :من رسه أن يستجاب دعاؤه فليطيب كسبه .
 عنه (عليه السالم) :إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظامل الناس ،وإن اهلل ال يرفع دعاء عبدويف بطنه حرام أو عنده مظلمة ألحد من خلقه .
 روي أن موسى (عليه السالم) رأى رجال يترضع ترضعا عظيام ،ويدعو رافعا يديه و [يبتهل] ،فأوحى اهلل إىل موسى(عليه السالم) :لو فعل كذا وكذا ملا استجيب دعاءه ،ألن يف بطنه حراما ،وعىل ظهره حراما ،ويف بيته حراما .
 -4حضور القلب ورقته عند الدعاء
 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ال يقبل اهلل عز وجل دعاء قلب اله . عنه (صىل اهلل عليه وآله)  -وقد سئل عن اسم اهلل األعظم :-كل اسم من أسامء اهلل أعظم ،ففرغ قلبك من كل ما سواه وادعه بأي اسم شئت .
 اإلمام عيل (عليه السالم) :ال يقبل اهلل دعاء قلب اله . اإلمام الصادق (عليه السالم) :إن اهلل عز وجل ال يستجيب دعاء بظهر قلب ساه ،فإذا دعوت فأقبل بقلبك ،ثم استيقنباإلجابة .
 -اإلمام الصادق (عليه السالم) :إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك فقد قصد قصدك .

آثار الدعاء للمؤمنين والمؤمنات

 رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ليس شئ أرسع إجابة من دعوة غائب لغائب . إن اهلل تعاىل قال ملوسى (صىل اهلل عليه وآله) :ادعني عىل لسان مل تعصني به ،فقال :أنى يل بذلك؟!فقال :ادعني عىل لسان غريك .
 اإلمام الباقر (عليه السالم) :أرسع الدعاء نجحا لإلجابة دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب ،يبدأ بالدعاء ألخيه فيقول لهملك موكل به :آمني ولك مثاله .
 عنه (عليه السالم) :أوشك دعوة وأرسع إجابة دعاء املرء ألخيه بظهر الغيب . اإلمام الصادق (عليه السالم) :كانت فاطمة (عليها السالم) إذا دعت تدعو للمؤمنني واملؤمنات وال تدعو لنفسها ،فقيلهلا ،فقالت :اجلار ثم الدار .
 عنه (عليه السالم) :دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب يسوق إىل الداعي الرزق ويرصف عنه البالء ويقول له امللك :لكمثاله .
 عنه (عليه السالم) :دعاء املؤمن للمؤمن يدفع عنه البالء ويدر عليه الرزق . اإلمام الباقر (عليه السالم) :عليك بالدعاء إلخوانك بظهر الغيب ،فإنه هييل الرزق  -يقوهلا ثالثا . - -اإلمام عيل (عليه السالم) :ال تستحقروا دعوة أحد ،فإنه يستجاب لليهودي فيكم ،وال يستجاب له يف نفسه .
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المرأة الصالحة اساس بناء األسرة
د .صالح العطوان

إن لألرسة مكانة مرموقة وأمهية كبرية يف تعاليم الدين احلنيف،
ألنهّ ا العنرص األساس يف تكوينه ،ويكون املجتمع ذا درجات
عالية وكامل املطلوب بعد إعطائه ووصله باملصدر السليم الذي
يكون مرتبطا بالسامء ،ونحن نجد هذه الصفات موجودة يف
العملية حلياة السلف الصالح عليهم أفضل الصالة
السرية
ّ
والسالم ومن خالل كلامهتم النرية ،ويكون املجتمع صاحلاً
اذا كانت األرسة صاحلة ،واألرسة الصاحلة تتكون من أفراد
صاحلني ،فيوجد بينهم ارتباط وتسلسل وثيق.
املرأة هي أساس هنضة أي جمتمع ،فهي التي تقيم النواة األوىل
لقيام املجتمعات القوية املتامسكة ،من خالل دورها يف تربية
وتنشئة األبناء و توجيه ومساعدة الزوج يف أعامله ،لذلك فإن
بيوتنا هي أهم مؤسسة تربوية وعمود البيت هو املرأة ،فإن كانت
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واعية لدورها صاحلة.
لذلك كان دور البيت خطريا ،أخطر من دور املدرسة والشارع
واملجتمع ،بإعالمه وأنديته وأجهزته ،فالبيت يتسلم الطفل
من البداية يف أهم وأخطر مراحل حياته،ألن مرحلة الطفولة
اإلنسانية يف بني اإلنسان أطول منها يف سائر الكائنات احلية
األخرى ،وما كان هذا كذلك إال من أجل أن تتوافر فرتة أطول
لرتبية هذا الكائن املتميز ،مما يؤكد خطورة وظيفة البيت يف
الرتبية.
واألم هي العامد يف العملية الرتبوية ،فإن الواقع الذي نعيشه
يؤكد خطورة موقع األم اليوم ،فنتيجة لضغوطات احلياة
وصعوبتها أصبح الرجل ط��وال اليوم يف الغالب يف خارج
البيت ،يكابد مشاق احلياة ويكدح بحث ًا عن الرزق احلالل؛ من
أجل أن يوفر نفقة البيت ونفقة األوالد ،وبالتايل أصبحت مهمة
الرتبية يف معظمها تقع عىل كاهل األم .يف املايض ،فقد كان دور
األم رئيسا يف عملية التنشئة ،وأهم من دور األب خاصة يف
مراحل الطفولة ،حيث يكون االبن أكثر التصاقا وتعلقا بأمه،
وتكون األم أقدر من األب عىل معايشة الطفل وتلبية احتياجاته
بحب وحنان فطري غرسه اهلل سبحانه وتعاىل يف قلبها.
تزوجت فتاة مجيلة من شاب فقري وكان هذا الشاب يعمل يف
وظيفة بسيطة متواضعة ،كانت الزوجة تذهب بني حني وأخر
لزيارة اهلها ويف يوم من االيام ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻮﺍﻟﺪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ :
ِ
ﺍﺗﻖ ﺍﻪﻠﻟ ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻭﺃﺷﺮﺘﻯ ﻟﺰﻭﺟﺘﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﺨﻟﺒﺰ ﻭﺍﺠﻟﺒﻦ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﻻ
ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻛﻞ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍلشاب ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻤﻲ ﻭﻢﻟ ﺃﺩﺭ ﻣﺎ اجيب ﻓﻠﻢ ﺍﻓﻬﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ وسألتها ﻓﻜﺎﻧﺖ املفاجأة
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺤﺗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻛﻠﺎﻤ
ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻰﻟ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻬﻟﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﺪﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﺃﺭﻳﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻠﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻘﻮﻝ  :ﺍﻥ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻﺤﻳﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ يشء ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻠﻠﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﺠﻟﺒﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻬﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ
ﻻﺤﻳﺮﻀﻩ ﻬﻟﺎ .ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﺔ ﺃﻬﻧﺎ ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺗﺮى ﺍﻟﻠﺤﻢ
ﺍﻻ ﻲﻓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اجلبن ﺍﺤﻟﺎﻣﻀﺔ
ﻭﺍﺨﻟﺒﺰ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺟﻮﻋﻪ ﻭﻻ ﺟﻮﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺤﻟﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﺠﺗﻌﻠﻪ
ﻛﺒﺮﻴﺍ ﻲﻓ ﺍﻋﻴﻨﻬﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﺠﻟﻮﻉ ﻭﺍﺤﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﺮﻰﺿ ﺍﻥ
ﻳﻌﺮﻴﻩ ﺍﺣﺪ ﺑﻔﻘﺮﻩ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﺒﻩ ﻭﺗﺸﺪ ﻣﻦ ﺃﺯﺭﻩ
ﻭﺗﺬﻛﺮﻩ ﺑﻤﻮﻋﻮﺩ ﺍﻪﻠﻟ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺻﺮﺒ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺤﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﺓ.
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻟﻴﺲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﺤﻟﺠﺮ ﺑﻞ ﺍﻤﻟﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﺤﻟﺔ.

اسرة ومجتمع

فلذات االكباد

نور العبيدي

يزرع االنسان البذرة او الغرسة وينتظر حتى هناية موسمها
لريى نتيجة ما زرع..وقد تطول املدة او تقرص اذا ما توفر املناخ
واالرض والعناية االنسانية واالهلية .هذا بالنسبة اىل املزروعات
ولكن ممكن التطبيق عىل عالقة االرسة بطفلها اذا ما توفر املناخ
املالئم والعناية التامة واحلب والتعليم الوطني اجليد واللطف
االهلي نرى نتائج تبهر العيون ورجاال يعشقون عقيدهتم ومذهبم
وارضهم ووطنهم.
الوطن بحاجة اىل خملصني ،وتربويني وبنائني لكل ما هو سام،
الوطن حيتاج اىل ابناء ينتمون اليه باخالص ووطنية..وهذا ال
يتم بسهولة ما مل نصنع جيال يمتلك تلك الروحية العظيمة.
هذا البناء اليمكن حتقيقة ما مل نعتن بالطفل .فالطفل ثروة وطنية
دينية -عقائدية ومذهبية -جيب بناؤها وتوجيهها الوجهةالصحيحة املبنية عىل الدراسة العلمية واملوضوعية لكيفية سرب
أغوار خميلته ،ليعطيه القدرة عىل التحليل واالستنتاج ،مما له اثره
يف بلورة شخصيته املستقبلية ،وبالتايل تكوين جمتمع متطور يقوده
هؤالء االطفال ..فالطفل اليوم صورة احلارض وصوت املستقبلو
رجال املستقبل يف املرحلة القادمة.
كام ان عملية اعداد املناهج الرتبوية والثقافية التي تساعد الطفل
عىل ادراك تلك احلقائق تارخيية كانت او دينية او اجتامعية او فنية

او علمية او ثقافية ،وباسلوب مبسط ومشوق وعلمي ،عملية
رضورية ولكنها ال تكتمل اال بتوفري الوجه الثاين للعملة اال وهو
االسلوب التعليمي املناسب الذي ينقل الصورة العلمية باطارها
الصحيح واملفهوم وبكل ما حتويه من خلفيات مرتبطة بعقلية
االنسان كفرد وكمجموعة ،وبام اننا اليوم نمتلك معايري صلبة
نسري عليها وهي هنج االئمة املعصومني فرصة كبرية ان نحقق
ذات الطفل ليكون رجل املستقبل كام حيب اهل البيت عليهم
السالم ان نكون .خري ذلك الطفل يكون يف سنوات حياته
االوىل ،عجينة طيعة اذا شكلت التشكيل السليم اصبحت اللبنة
والنواة للمواطن الصالح املستنري بحب الوطن والدين
فالطفل فنان يتفاعل مع القضايا التي يعيشها ويسجل تفاعله
من خالل ما يتعلمه من البيت واملدرسة ،لذا جيب ابعاده عن
بعض االف�لام التي تظهر العنف والقوة فهي تولد يف نفسيته
الغرائز العدوانية او اهنا كام يقول علم النفس تعمل عىل اشباع
االنفعاالت املكبوتة يف داخله ،منها تولد رضرا عاما عىل الطفل
قد يمس امن نفسه وحميطه .اما تعويد الطفل اىل االستامع اىل
القرآن الكريم واملحارضات الدينية او احلاقه يف ايام العطل
بدورات فقهية ودينية وحتى الرتفهية ختلق منه طفال سويا قادرا
عىل ان يقود بلده مستقبال.
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طبيبك انا

التهاب البنكرياس

(الجزء االول)

د .محمد غافل المسعودي

تناول المشروبات الكحولية

تقرير /قاسم عبد الهادي

اهم اسباب المرض (الحاد او المزمن)

البنكرياس غدة مسطحة طويلة تقع خلف املعدة أعىل البطن تتكون
من عدد كبري من الغدد الصغرية التي تفرز االنزيامت اهلاضمة التي
تفرز يف االثني عرشي وكذلك حتتوي عىل جمموعة من اخلاليا
املجتمعة التي تكون كتلة من اخلاليا تسمى جزر النكرهانز
والتي تفرز هرمونات مبارشة اىل الدم والتي تسيطر عىل نسبة
السكر(الكلوكوز) يف الدم ومن امهها هرمون النسولني  ...ويف
هذا السياق اوضح الدكتور (سعد العالق) ختصص دقيق (فوق
التخصص) يف جراحة اجلهاز اهلضمي والكبد يف مدينة االمام
احلسني «عليه السالم» الطبية ما ييل:ـ

نبذة مختصرة عن التهاب البنكرياس
ان من املمكن التهاب غدة البنكرياس كأي عضو من جسم االنسان
وقد يكون االلتهاب جرثوميا او فايروسيا او مناعيا او قد حيدث
بسبب انسداد قناة البنكرياس ،وقد يكون التهاب البنكرياس حادا،
أي ظهوره فجأة ويدوم أليام ،أو قد حيدث التهاب البنكرياس
كالتهاب مزمن ،أي أنه يستمر لعدة سنوات ،عندما حيدث التهاب
البنكرياس فان اغلب احلاالت تتعاىف بشكل هنائي بدون مضاعفات,
اما النسبة القليلة من املرىض ينتهي االلتهاب بمضاعفات بسيطة ,او
قد ينتهي التهاب البنكرياس بمضاعفات شديدة قد تكون مهددة
للحياة وهذا حيدث يف نسبة قليلة جدا من املرىض.
األسباب
حيدث التهاب البنكرياس عندما تنشط انزيامت البنكرياس اهلاضمة
وهي داخل البنكرياس (حيث اهنا تكون خاملة يف غدة البنكرياس
وتنشط عند خروجها منها) مما يؤدي اىل حدوث االلتهاب ،ومن
اهم اسباب التهاب البنكرياس احلاد او املزمن (تناول املرشوبات
الكحولية وهذا من اهم االسباب بشكل عام ،كذلك حىص املرارة
وذلك عند نزوهلا اىل قناة الصفراء ،اجراء العمليات اجلراحية
وخصوصا عمليات البطن ،وتناول أدوية معينة ،وكذلك التدخني
بكل أنواعه ،وايضا االصابة بمرض التليف الكييس ،واصابة احد
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افراد العائلة بالتهاب البنكرياس وخصوصا االلتهاب املناعي،
وارتفاع نسبة الكالسيوم يف الدم (فرط كالسيوم الدم) ،التي قد
حتدث نتيجة لفرط نشاط الغدة الدرقية ،وارتفاع نسبة الدهون
الثالثية يف الدم ،اضافة اىل االلتهابات الشديدة يف اجلسم ،والسموم
مثال كالتعرض للدغة االفعى ،ورسطان البنكرياس.

األعراض
ختتلف اعراض التهاب البنكرياس حسب سبب االلتهاب ،ومنها
أعراض التهاب البنكرياس احلاد (أمل يف اجلزء العلوي من البطن
ويمتد اىل منتصف الظهر ،حيدث االمل يف البطن او ي��زداد سوء
خصوصا بعد تناول الطعام ،ارتفاع درجة حرارة اجلسم ،زيادة
يف نبض القلب ،الغثيان ،التقيؤ ،الشعور باألمل عند ملس البطن،
زيادة يف حجم البطن وجتمع السوائل هبا) ،بينام تتضمن عالمات
وأعراض التهاب البنكرياس املزمن (أمل يف اجلزء العلوي من البطن
مستمر ،فقدان ال��وزن التدرجيي وب��دون السيطرة عليه ،ارتفاع
السكر يف الدم ،اخلروج يكون دهنيا وذا رائحة كرهية).

مقاالت

تعرفت أخي ًرا على نفسي
قضيت ،ما ُيقارب السبع سنواتُ ،مغرت ًبا وقد مىض اليوم عىل
ُ
عوديت زمن .ما زلت أتباهى هبذه التجربة العظيمة ،وال ُأبالغ إن
ولدت من
مدين هلذه السنني التي أعادت تكويني فكأين
ُ
ُقلت أين ٌ
جديد.
مر يب منذ حلظة البداية ،بد ًءا من تفاصيل
ما ُ
زلت أذكر جيدً ا كل ما ّ
التحقت هبا ،انتها ًء
رورا بدهاليز اجلامعات التي
ُ
احلياة اجلديدة ُم ً
ٍ
أصدقاء من خمتلف
بكل تلك العالقات التي ُبنيت مع األيام .مع
بِقاع ه��ذه األرض ،مجعتنا غرفة حم��ارضات واح��دة ،جلسات
اسرتاحة عابرة ،وجبة غداء بسيطة أو ُنزهة ربيع حاملة .ما زالت
كنت وحيدً ا مع
تلك الليايل الباردة الصعبة تقبع يف الذاكرة ،حيث ُ
وأحالمي.تيه وبصيص نور يأيت مع كل فجر ،ليرُ بت عىل
خماويف
ٌ
قلبي و ُيلهمني األمل .وكنت ُأمني النفس بأين أتعلم يف كل يوم
أمرا جديدً ا وهذا ما كان ُيبهرين ..فكان الدرس األول :لقد تعرفت
ً
أخ ًريا عىل نفيس.
ما زالت ابتسامة من التقيتهم منقوشة يف القلب ،رغم االختالف
الكبري يف الكثري من أمورنا ،لكن احلواجز سقطت وأحببنا بعضنا.
اكتشفت حينها أن لكل شعب خصوصيته ولكل ثقافة رونقها..
ُ
ولكل قلب مذاقه الذي يتباهى به ويفتخر ..وأنه من املحال أن
عرفت أن
مجيعا نسخة واحدة متشاهبة..
ُ
نلغي اآلخر أو أن نصبح ً
أمجل ما يف هذا الوجود ،تلك اإلنسانية التي جتمعنا وال تفرقنا ..وأن
سمو األخالق هو العملة الوحيدة الرائجة يف تعامالتنا اإلنسانية..
عملة ال تعرتف باحلدود وال ُتقر باألجناس واألعراق!.
ُأوىل حماواليت املجنونة يف كل يشء بدأت يف الغربة .قراري بتع ّلم
أشياء خمتلفة وتغيري نمط حيايت برمتها ...قراءايت النهمة ،حيث
كنزا حقيق ًيا.
قرأت كام مل أقرأ من قبل ..أصبحت مكتبتي الشخصية ً
تعلمت أن يف التجربة األوىل ليس هناك ما نخرسه ،وأن كل ما علينا
فعله هو أن نبدأ ..فبدأت.
أيقنت أن الغربة كانت جتربة ثرية رممت اإلنسان الذي بداخيل
ُ
ثم احرتمت وقدّ رت من
فعرفت قيمة ذايت واحرتمت نفيس ..ومن ّ
حويل .لذا ،أندهش كث ًريا ممن ُيرص أننا جيب أن نوقف االبتعاث

ثامر عدنان شاكر

ونستعيض باالبتعاث الداخيل كبديل ،كي نوفر املوارد أو ألي
سبب آخر! .احلقيقة أن االبتعاث ليس مقاعد دراسية وشهادة
فاخرة نعود هبا من اخلارج لنُعلقها عىل اجل��دران يف ٍ
تباه وكرب..
ٌ
نضال عظيم.
جهاد مجيل.
االبتعاث جتربة عميقة بكل تفاصيلها.
ٌ
جتربة ثرية تعيد تشكيل مالحمنا من جديدُ ،تقوينا ،تفتح أعيننا عىل
ما ُكنا نجهله .وجتعلنا نتقبل ما ُك ّنا ننكره ،تزيد من وعينا ومعرفتنا
فندرك معنى االختالف وأننا لسنا وحدنا يف هذا العامل الكبري.
االبتعاث علم ومعرفة وتربية ونضوج ..فقط ملن أراد ذلك ،وال
ٍ
وجوه خاوية عادت كام ذهبت .يبقى القرار
أسوأ عىل اإلطالق من
بيديك ،فإن مل تفتح الباب عىل مرصاعيه لتعرف أكثر ..سرتجع كام
رحلت ..ال يشء ُيذكر .لكل هؤالء أمهس يف أذهنم :عىل كتفك
حمِ ٌل كبري .فكن عىل قدر هذه التجربةُ .عد وأنت أقوى .نضوجك
بذرة جيب أن تزرعها يف تربة الوطن الغالية علماً وخربة ..
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االوائل

 ّأول من استعمل الرموز يف الرياضيات همالعرب املسلمون ،فاستعملوا (س) للمجهول
األول ،و (ص) للثاين و(ج) للمعادالت
للجذر.
 ّأول من وضع أسس علم اجلرب هو العاملاملسلم أبو احلسن حممد بن موسى اخلوارزمي.
حول الكسور العاد ّية إىل كسور
 ّأول من ّعرش ّية يف علم احلساب هو (غياث الدين
مجشيد الكايش) قبل عام  1436م.
 ّأول حرف من ح��روف كلمة اجل��ذر ،هواملصطلح الذي أدخله العامل الريايض حممد بن
موسى اخلوارزمي.
 ّأول من استعمل اجلذر املربع لألغراضاحلسابية هو العامل أبو احلسن عيل األندليس.
 ّأول من أسس علم حساب املثلثات همالفراعنة القدماء وعرفوه بحساب املثلثات
وساعدهم عىل بناء األهرامات الثالثة.
 ّأول م��ن استعمل األس��س السالبة هوال��س��م��وأل امل��غ��ريب ،ال��ع��امل ال���ذي اشتهر
باختصاصه يف علم احلساب..

اصقل ذاتك

بحسب دراسة نشرتها الصحيفة اإللكترونية “إي اليف” -أن
العقل البشري يمكنه تخزين ما يفوق مليون جيجابايت
يقدر بنحو  4.7مليارات كتاب.
من البيانات ،وهو ما ّ

العنبر

العنرب مادة عطرية ،خترج من جوف حوت
العنرب ،وتتخذ ع��دة أل��وان منها الرمادي
واألب��ي��ض واألس���ود ،وتعترب م��ادة فعالة
وأساسيه ,ومهمة يف صناعة أفخم أن��واع
العطور.
وحوت العنرب يعمل عىل إلقاء هذه املادة من
جوفه إىل ماء البحر ،وتكون املادة لينة عند ما
يقوم احلوت بطرحها يف املاء ويصل وزهنا إىل
 100رطل ،ومن أكثر أنواع العنرب جودة هو
األشهب القوي ،ثم يليه باجلودة األزرق ثم
األصفر ،بينام يعد األسود األقل جودة بني
أنواع العنرب ،ومن املمكن هلذه املادة العطرية
أن تتخذ مزجي ًا من األلوان كام هو احلال يف
الرخام.

38

Ahrarweekly

أفتت���اح أول مكتبة عامة في ش���ارع الرش���يد ببغداد
بحضور الملك فيصل األول عام  1928م

الواحــــــــــــــــــــة

00

قوله جميل وفعله الداء
غرر الحكم  :ص 64

من ش���جرة واح���دة تصن���ع ملي���ون عود
كبريت..
ويمك���ن لع���ود كبري���ت واح���د أن يحرق
مليون شجرة..
فال تدع امرا سلبيا واحدا يؤثر على ماليين
االيجابيات في

بخارى والخذالن
عندما اجتاح املغول مدينة (بخارى) إحدى بالد خراسان املسلمة
عجزوا عن اقتحامها فكتب جنكيز خان ألهل املدينة أن من س ّلم
لنا سالحه ووقف يف صفنا فهو آمن ومن رفض التسليم فال يلومن
إال نفسه ،فانشق صف املسلمني إىل صفني اثنني :فمنهم رفضوا
طلبه وقالوا« :لو استطاعوا غزونا ملا طالبوا التفاوض معنا!!»،
يرس به املوحدون وإما شهادة
فهي إحدى احلسنيني إما نرص من اهلل ُّ
نغيظ هبا العدو ،وأما الصنف الثاين فج ُبن عن اللقاء وقال« :نريد
حقن الدماء و ال طاقة لنا بقتاهلم أال ترون عددهم وعدهتم؟».
فكتب جنكيز خان ملن وافق عىل الرضوخ والتسليم أن أعينونا
عىل قتال من رفض منكم ونولكم بعدهم أمر بلدكم فاغ َّ
الناس
رت
ُ
بكالمه بني الرغبة والرهبة من بطشه ،ونزلوا ألمره ودارت رحى
احلرب بني الطرفني ،فطرف دافع عن ثبات مبادئه حتى قىض نحبه
ضيع وباع نفسه للتتار فسريه عبدا من عبيده».
وطرف ّ
يف النهاية انترص طرف التسليم والعاملة؛ ولكن الصدمة الكربى،
أن التتار سحبوا منهم السالح وأمروا بذبحهم كالنعاج .وقال
جنكيز مقولته املشهورة:
«لو كان يؤمن جانبهم ملا غ��دروا بإخواهنم من أجلنا ونحن
الغرباء!».
والعربة ان ال تقتلوا أسودكم فتأكلكم كالب عدوكم ،ويقو=ل اهلل
رب َوال َّت ْق َوى َو َ
او ُنو ْا
ال َت َع َ
تعاىل يف حمكم التنزيلَ ..{ :و َت َع َ
او ُنو ْا َعلىَ ا ْل ِّ
الل إِ َّن هّ َ
ان َوات َُّقو ْا هّ َ
إل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
َعلىَ ا ِ
الل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب (املائدة.})2/

المعلم

يحت���رق ألج���ل ان يوقد
النور في طلبته..

Ahrarweekly

39

