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العطاء الحسيني

العطاء الحسيني



فيها   يتحدث  البرشية  امل��وارد  تنمية  اساتذة  الحد  حم��ارضٌة 
او  السيارات  افضل  باقتناء  او  باملال  قيمته  جيد  من  وينتقد 
او  فنيت  لو  كلها  وهذه  بالقصور  او  بالتحفيات  او  بالسفر 
خرسها فانه خيرس قيمته وهذه االمور هي خارج ارادته بينام لو 
كانت قيمته بمقدار تعلقه باهلل عز وجل وفعل اخلري من حب 
وإيثار فان مثل هذه االمور ال يستطيع احد ان يسلبها منه ومن 
كان اعتامده عىل اهلل عز وجل ال خيرس اطالقا فاهلل هو حافظه .

انه  ونستشهد بام ورد يف أخبار يعقوب )عليه السالم(  من » 
تعاىل أوحى إليه أتدري مَل فّرقت بينك وبني يوسف؟ لقولك: 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . مَل خفت الذئب 
ومل ترُجني؟ ومَل نظرت إىل غفلة اخوته ومل تنظر إىل حفظي؟ »

يرزقه  الذي  يرزقه وينسى اهلل  ان  العبد  ينتظر  بعينه من  وهذا 
ويرزق العبد الذي يامل ان يرزقه .

26
األمُل باهلل عز ّ وجّل

رئيس التحرير :

��َرةيِ َفُأْوَلئيَِك يفيِ  ُب��وا بيِآَياتيَِنا َوليَِقاء اْلخيِ ي��نَ َكَفُروا َوَكذَّ ذيِ ا الَّ َوَأمَّ
نَي ُتُْس��وَن  يِ حيِ وَن }الروم/16{ َفُس��ْبَحاَن اهللَّ َضُ اْلَع��َذابيِ حُمْ
��اَمَواتيِ  ْمُد يفيِ السَّ ��نَي ُتْصبيُِح��وَن }ال��روم/17{ َوَل��ُه اْلَ َوحيِ
يَّ  ُج اْلَ ريِ ُروَن }ال��روم/18{ خُيْ نَي ُتْظهيِ ا َوحيِ ��يًّ ْرضيِ َوَعشيِ َواْلَ
ا  َ ْرَض َبْعَد َمْوتيِ ييِ��ي اْلَ يِّ َوُيْ َن اْلَ ُج امْلَيِّ��تَ ميِ ريِ ��َن امْلَيِّتيِ َوخُيْ ميِ
ن  ْن آَياتيِ��هيِ َأْن َخَلَقُكم مِّ َرُجوَن }ال��روم/19{ َوميِ َوَكَذليِ��َك ُتْ
ْن آَياتيِهيِ َأْن  وَن }ال��روم/20{ َوميِ ُ ُتَراٍب ُث��مَّ إيَِذا َأنُتم َبرَشٌ َتنَترشيِ
َتْس��ُكُنوا إيَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  ��ُكْم َأْزَواًجا لِّ ْن َأنُفسيِ َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن }الروم/21{  َقْوٍم َيَتَفكَّ ��ةً إيِنَّ يفيِ َذليَِك َلَياٍت لِّ ًة َوَرمْحَ َودَّ مَّ
��َنتيُِكْم  ْرضيِ َواْختيِاَلُف َأْلسيِ ��اَمَواتيِ َواْلَ ��ْن آَياتيِهيِ َخْل��ُق السَّ َوميِ
ْن  يِنَي }ال��روم/22{ َوميِ ْلَعامليِ َوَأْلَوانيُِك��ْم إيِنَّ يفيِ َذليِ��َك َلَي��اٍت لِّ
ن َفْضليِهيِ إيِنَّ يفيِ َذليَِك  َهاريِ َواْبتيَِغاُؤُكم مِّ ْيليِ َوالنَّ آَياتيِ��هيِ َمَناُمُكم بيِاللَّ
َق  يُكُم اْلَبْ ْن آَياتيِهيِ ُيريِ ُعوَن }الروم/23{ َوميِ َقْوٍم َيْس��مَ َلَياٍت لِّ
ْرَض َبْعَد  ��اَمء َماء َفُيْحييِي بيِ��هيِ اْلَ َن السَّ ُل ميِ َخْوًف��ا َوَطَمًعا َوُيَنزِّ

ُلوَن }الروم/24{  َقْوٍم َيْعقيِ ا إيِنَّ يفيِ َذليَِك َلَياٍت لِّ َ َمْوتيِ

سورة الروم

6 1 ( واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الخرة فأولئك يف العذاب
حم��ضون ال يغيب��ون عن��ه ) 17 ( فس��بحان اهلل ح��ني تس��ون وحني 
تصبح��ون ) 18 ( ول��ه المد يف الس��اموات والرض وعش��يا وحني 
تظه��رون قيل اخبار يف معن��ى المر بتنزيه اهلل س��بحانه وتعاىل والثناء 
علي��ه يف ه��ذه الوق��ات التي تظه��ر فيها قدرت��ه ويتجدد فيه��ا نعمته 
وقيل الية جامعة للصلوات اخلمس تس��ون صالة املغرب والعش��اء 

وتصبحون صالة الفجر وعشيا صالة العرص وتظهرون صالة الظهر
) 19 ( خي��رج الي من امليت وخي��رج امليت من الي القمي قال خيرج 
املؤم��ن م��ن الكافر وخيرج الكافر م��ن املؤم��ن ورواه يف املجمع عنهام 
عليهام الس��الم كام مر وييي الرض بع��د موتا وكذلك ترجون من 
قبورك��م وقرئ بفتح التاء يف الكايف عن الكاظم عليه الس��الم يف قوله 
ييي الرض بعد موتا قال ليس يييها بالقطر ولكن يبعث اهلل رجاال 
فيحيون الع��دل فتحيي الرض الحياء العدل وإلقام��ة الد فيه انفع 
يف الرض م��ن القطر أربعني صباحا ) 20 ( ومن آياته ان خلقكم من 
ت��راب ث��م إذا أنتم برش تنت��رشون ) 21 ( ومن آيات��ه ان خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وتألفوا هبا فان اجلنسية علة 
للض��م واالختالف س��بب للتنافر وجعل بينكم مودة ورمحة بواس��طة 
ال��زواج ان يف ذل��ك لي��ات لقوم يتفك��رون فيعلمون م��ا يف ذلك من 
الكم ) 22 ( ومن آياته خلق الساموات والرض واختالف ألسنتكم 
لغاتك��م وألوانكم بياض اجللد وس��واده وما بينه��ام ان يف ذلك ليات 

للعاملني وقرئ بكرس الالم . 
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•  )احمد ابو الغيط( امين عام الجامعة العربية:

العربية  الدول  مع  عالقاته  في  نجاحا  تحقق  الخارجية  وسياسته  نجح  العراق  ان 

والشقيقة ونحن نتطلع لدور عراقي ريادي لتعزيز الوحدة واالستقرار والتنمية وخدمة 

شعوب دولنا التي عانت طويال متمنيا للعراق وشعبه المزيد من التطور. أخبار
ومتابعات

•  )100( ملي��ون دين��ار ق��روض يمنحها مص��رف الرافدي��ن للموظفين والمواطنين لش��راء 
الوحدات السكنية لدعم الم��ش��اري��ع ال�س�ك�ن�ي�ة االس�ت�ث�م�اري�ة في العراق 

شهدت قاعة خاتم االنبياء )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف الصحن 
السيني الرشيف اقامة حمارضة اخالقية توعوية اسبوعية قدمها 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الدينية  الشخصيات  من  العديد  وحضها  املقدسة  السينية 

ومسؤويل ومنتسبي العتبة املقدسة.
قائاًل:  الروحي  للفراغ  التصدي  كيفية  اىل  فيها  وتطرق سامحته 
وأصبحت  املخلوقات  اكرم  االنسان  به  اصبح  الذي  االمر   «
له حرمة أعظم من حرمة الكعبة هو العقل والفكر، اضافة اىل 
الرشائع الساموية التي جاءت اىل االنسان واهلل تعاىل اعطاه هذا 
العقل والفكر لكي تكون له القابلية واالستعداد لتلقي الرشائع 

الساموية«.

ّنا لديه طاقة عقلية وفكرية كبرية،  ميِ وتابع سامحته: »كل واحد 
العقلية  الطاقات  جتميد  هو  مشاكلنا  احد  العراق  يف  واليوم 

والفكرية..«.
املفيد،  اليشء  يف  الوقت  تصيص  اىل  الكربالئي  الشيخ  ودعا 
ان  خالهلا  من  الفرد  يستطيع  التي  االم��ور  من  مجلة  اىل  مشريا 
يتغلب هبا عىل مشاكل الياة وأزمات ومصاعب الياة.. سواء 
أكانت يف العمل ام يف داخل البيت ام يف العالقات االجتامعية، 
نخصَص  ان  يتاج  وهذا  وافكارنا..  عقلنا  نحّكم  ان   « بقوله: 
وقتًا للقراءة، فكم من ساعات العمر تذهب يف امور تافهة وغري 

مفيدة، نظموا وقتكم وفكروا..«.

الشيخ الكربالئي: كيف تتصدى للفراغ الروحي؟
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•)الشيخ أحمد الطيب( شيخ األزهر:
أن الروابط القوية تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وتجاوز كل الخالفات وإحراز تقدم لصالح الشعوب 
المسلمة والبشرية جمعاء وسرورنا كبير للتطور الذي يشهده العراق ووحدة شعبه وانتصاره على 

اإلرهاب..ولنا رغبة في زيارة  مدينة النجف األشرف وباقي المدن المقدسة في العراق.

• )11( مليون دوالر مس��اهمة اضافية تقدمها الحكوم��ة الدنماركية للحكومة العراقية من اجل 
ازالة االلغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق المحررة من )داعش(

االمانة  اقامت  بالعراق(  ننهض  واملعرفة  )بالعلم  شعار  حتت 
العامة للعتبة السينية املقدسة اسبوعها الثقايف االول يف جامعة 
دور  عىل  الضوء  تسليط  اجل  من  وذلك  العراق،  شامل  كركوك 
الديني  الوعي  وترسيخ  االمم  بني  والرقي  التقدم  يف  اجلامعات 
والعلمي يف اوساطها. وقال الشيخ  )عيل القرعاوي( موفد العتبة 
املقدسة: برعاية وتوجيه املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة 
الدور  عىل  الضوء  يسلط  برناجما  االسبوع  فعاليات  تضمنت 
النهوض  عىل  قادر  مثقف  جيل  بناء  يف  املقدسة  للعتبة  الريادي 
بالعلم واملعرفة، مبينا ان االسبوع  عرض فلام  العراق  بمستقبل 
وثائقيا بعنوان  )هوية العراق( اىل جانب معرض للصور وآخر 
ملراحل  وصور  للرسم،  ومعرض  بحثية،  وجلسات  للكتاب، 

التطور العمراين ملرقد سيد الشهداء...
فيام أكد الدكتور )عباس حسن تقي( رئيس جامعة كركوك عن 
العلمية والثقافية ودورها يف  املهرجانات واملؤترات  اقامة  امهية 

التأسيس لثقافة التسامح واملحبة بني ابناء املجتمع.
ويذكر ان فعاليات االسبوع الثقايف اجرت مسابقات علمية لطلبة 

اجلامعة قدمت العتبة السينية املقدسة للفائزين فيها هدايا عينية 
من حرم االمام السني )عليه السالم(.

املقدسة زار جملس عزاء  العتبة السينية  ان وفد  بالذكر  واجلدير 
ضحايا حادثة غرق عبارة املوصل املقام يف جامع كركوك الكبري 

اعربوا فيها  عن تعازهيم لذوي ضحايا.

حصدت مزرعة فدك للنخيل التابعة لألمانة العامة للعتبة السينية املقدسة املركز االول كأفضل مرشوع زراعي وذلك يف مهرجان 
)Green Day( اخلامس الذي تقيمه كلية الزراعة يف جامعة كربالء بمشاركة عدد من املشاريع الزراعية ومناحل العسل ونقابة 

املهندسني الزراعيني وبحضور رسمي وشخصيات زراعية واجتامعية
وقال املهندس )فائز ابو املعايل( مدير املزرعة : ان فدك تعد من املزارع الفريدة من نوعها عىل مستوى العراق لكوهنا حتتضن ارضها 
)70000( نخلة وسيغطي انتاجها السوق املحيل والعاملي يف املستقبل، وأضاف ابو املعايل، ان الكوادر الفنية للمزرعة قامت  بتعريف 
الضور بأهداف املرشوع وأجود أنواع النخيل العراقية والعربية املزروعة داخل املزرعة.مشريا اىل ان املرشوع يتضمن زراعة مساحة 

تقدر ب�) 2000 ( دونم من االرايض الزراعية بالصناف النادرة من النخيل باالعتامد عىل مياه االبار وبتقنيات الري بالتنقيط.

العتبة الحسينية المقدسة تقيم اسبوعا ثقافيا في محافظة كركوك

مزرعة فدك للنخيل تحصد المركز االول كأفضل مشروع زراعي
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الخطبة االولى  لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 21/رجب االصب/1440هـ الموافق 2019/3/29م :

العمُر.. رأُس مال اإلنسان
)عليه  الصادق  جعفر  االم��ام  وصية  يف  زلنا  ما 
باالنتساب  ونفتخر  ونعتز  نترّشف  الذي  السالم( 
اليه، ومن مجلة وصاياه لحد اصحابه ووصيته لنا 

ايضًا يويص ابن جندب فيقول )عليه السالم(: 
َهاريِ َفاَم  ْيليِ َو اْلَكاَلَم بيِالنَّ ْوَم بيِاللَّ )َيا ْبَن ُجْنَدٍب َأقيِلَّ النَّ
َسانيِ َفإيِنَّ  َن اْلَعنْييِ َو اللِّ َسديِ َشْ ٌء َأَقلَّ ُشْكرًا ميِ يفيِ اجْلَ
ُأمَّ ُسَلْياَمَن َقاَلْت ليُِسَلْياَمَن )عليه السالم( َيا ُبَنيَّ إيِيَّاَك 

يِْم(. َتاُج النَّاُس إيِىَل َأْعاَمهليِ ُرَك َيْوَم َيْ ُه ُيْفقيِ ْوَم َفإيِنَّ َو النَّ
من  ي��ّذرن��ا  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  االم���ام 
خصلتني مذمومتني ويرّغبنا بخصلتني ممدوحتني، 
الكالم،  وكثرة  النوم  كثرة  املذمومتان  اخلصلتان 

اخلصلتان املمدوحتان قّلة النوم وقّلة الكالم.
ملاذا االمام )عليه السالم( خّص الليل بقّلة النوم؟
االنسان  لكي خيرج  وخلقه  النهار  أعّد  تعاىل  اهلل   
للعمل والتكّسب، ولقضاء الاجات والدراسة، 
االحتكاك  تتطلب  التي  االم��ور  من  ذلك  وغري 
بالناس والعمل والنشاط والتي تسبب له االجهاد 

والتعب.
الليل، اهلل تعاىل خلقه لكي يرتاح االنسان ويسكن 
من خالل النوم، يتاج اىل جتديد النشاط والطاقة 
له  فخلق  والفكر؛  والعقل  للجسد  واليوية 
النوم سباتًا  الليل ملواصفات ومقومات جعل فيه 

وراحة، وجيدد من خالله الطاقة والنشاط.
النوم،  مسألة  يف  الليل  هذا  ينتظم  ان  البد  ولكن 
الاجة  بمقدار  اليه  يتاج  ما  االنسان  يأخذ  وان 
الضورية التي يتاجها.. لتجديد نشاطه وطاقته 
العمل  ممارسة  عىل  يقوى  أن  اجل  من  وحيويته 
والتكسب والنشاط وخيرج مرة اخرى اىل الياة.. 
وهذا ال يعني ان نرتك مسألة الليل والنوم بصورة 

عشوائية وغري منتظمة ملاذا؟
مشغول  االنسان  اهيا  انك  حيث  النهار  يف  كأنه 

ال  الياة،  وحركة  والدراسة  واملعاش  بالتكسب 
يتوفر لك السكون واهلدوء والراحة والفراغ الذي 
يمكن من خالل هذه االجواء ان تلو مع اهلل تعاىل 
وتناجيه وتذكره وتتلو فيه آيات القرآن، أو تتفكر 
تطالع  او  نفسك  حتاسب  أو  نفسك  تراقب  او 
والراحة  اخللود  اج��واء  هناك  الليل  يف  تقرأ،  او 
االمام  لذلك  االنسان،  فيها  خيلو  التي  واالجواء 
االوىل  مهمتان  فيه  الليل  يقول  السالم(  )عليه 
لنك  واليوية  النشاط  لنفسك  جتدد  ان  عليك 
اجهدت نفسك بالركة والنشاط حتتاج اىل الراحة 
وجتديد الطاقة.. ُخذ ما حتتاج اليه من الضورة يف 
النوم ال تأخذ أزيد من ذلك.. ال قّلة وال كثرة، ال 

افراط وال تفريط.
فيه  جتدد  الذي  الضورة  بمقدار  النوم  اىل  حتتاج 
طاقتك العقلية واجلسدية لكي تزاول حياتك مرة 
اخرى، يف نفس االجواء يف الليل مهيأة للخلوة مع 
الذكر والتفكر والدراسة  املناجاة  اهلل تعاىل اجواء 
النافعة، لذلك ورد يف صفات  والقراءة واملطالعة 
ما  الليل  م��ن   ً قليال  ك��ان��وا  القيقيني  املؤمنني 
هيجعون وبالسحار هم يستغفرون، لذلك االمام 
فهذه  اغتنمها  االجواء  هذه  يقول  السالم(  )عليه 
انتبه  والذكر..  باملناجاة  تشتغل  لكي  لك  فرصة 
ً ما حتتاج اليه من النوم ال أزيد، والبقية  ُخذ أوال 
اللهو  بمجالس  تشغله  ان  من  اح��ذر  الليل  من 
وفيها  فيها معصية  أجواء  أو يف  واللعب،  والغيبة 
حينام  الن،  للكثري  يصل  كام  نافعة،  غري  أم��ور 
نراقب ما نحن نفعله يف الليل جزء منه للنوم جزء 
او  فيها غيبة  منا ربام يكون يف جمالس  الكثري  منه، 
فيها نميمة او فيها كالم باطل او يف امور عبثية ال 
فائدة منها او ينشغل باللهو واللعب التي ال تنفعه.
)عليه  االم���ام  واالخ���وات  االخ���وة  اهي��ا  لذلك 
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الخطبة االولى  لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 21/رجب االصب/1440هـ الموافق 2019/3/29م :

جزء  ليلنا..  أوقات  تنظيم  اىل  يدعوننا  السالم( 
فّرغ  وج��زء  ال��ضوري��ة،  وللراحة  للنوم  اجعله 
ان جتلس مع االخرين وتتحدث  فيه نفسك.. ال 
باطل  وكالم  ونميمة  وغيبة  وفالن،  فالن  بسرية 
او تشتغل باللهو واللعب وتضييع الوقت يف امور 
غري نافعة ال يف دينك وال يف دنياك.. نْم مبكرًا غري 
جُمهد، ال تنم وانت ممتلئ البطن بالطعام، فتكسل 
عن النهوض لداء صالة الليل، اجعل جزًءا من 
تعاىل  اهلل  تناجي  تنهض  الفجر  صالة  قبل  الليل 

وتذكره يف صالة الليل.
)عليه  االم��ام  هبا  يويص  التي  الثانية  املسألة  ثم 
تقليل  واملقصود  بالنهار،  الكالم  قّلة  السالم( 
الكالم الزائد الذي ال نفع فيه، وان الكالم الكثري 
واملواعظ  الدين  احكام  بيان  عىل  يشتمل  الذي 
واالرشادات والعلوم النافعة والنصيحة واملوعظة 
امر  فهو  واالخ��رة  الدنيا  يف  مفيد  هو  مما  وغريها 
الذي  الكالم  تقليل  فاملقصود  هنا  ومن  حسن.. 
والنميمة  كالغيبة  ال��رام  يف  الوقوع  اىل  ي��ؤدي 
االخرين  اي��ذاء  اىل  يؤدي  او  وغريها،  والبهتان 
او  بصاحبه،  ويّض  االجتامعية،  املشاكل  وخيلق 
عىل االقل يشغله عن االمور النافعة والتي يتاج 

اليها.
َسديِ  اجْلَ يفيِ  )َفاَم   : السالم(  )عليه  االمام  يقول  ثم   

) َسانيِ َن اْلَعنْييِ َو اللِّ َشْ ٌء َأَقلَّ ُشْكرًا ميِ
لنا  يمّهد  السالم(  )عليه  االمام  ان  كيف  التفتوا 
نومنا  ونقلل  كالمنا،  نقلل  ان  يف  فينا  يؤثر  لكي 

ونقلل نظرنا يف امُلحرم..
بقية  عىل  تعاىل  اهلل  فّضله  االنسان  ان  الحظوا 
املخلوقات بالعقل والفكر واملعرفة والعلوم، هذه 
العلوم واملعارف انام يبينها من خالل اللسان، وما 
يف االنسان من خري ومبادئ وقيم باللسان، وايضًا 
العني  من  اكثر  باللسان..  هو  انام  رش  من  فيه  ما 
من  هو  االن  اللسان  ُيعد  لذلك  اجل��وارح،  وبقية 
اعظم اجلوارح واكثرها نفعًا، ويف نفس الوقت هو 

اعظم  واللسان  أخطرها.. 
تعاىل  اهلل  من  نعمة  اجل��وارح 
واملعارف  العلوم  ُتبني  هبا 

نفس  ويف  والنصائح..  والعلوم  واالديان 
يوّظف  ال  الغالب  يف  االن��س��ان  الوقت 

يف  انام  اللسان  من  املرجوة  املنافع  يف  النعمة  هذه 
الغالب يوظّفها يف الرش والذى لآلخرين، والن 
يف الكالم يصل الكثري من سفك الدماء، وتديم 
داء انام هو بواسطة اللسان، يروى  العالقات والعيِ
بيِيِّ ) صىل اهلل عليه وآله ( َفَقاَل  انه َجاَء َرُجٌل إيِىَل النَّ
نيِي، َفَقاَل : اْحَفْظ ليَِساَنَك ، َقاَل  يِ َأْوصيِ : َيا َرُسوَل اهللَّ
نيِي ، َقاَل : » اْحَفْظ ليَِساَنَك »،  يِ َأْوصيِ : َيا َرُسوَل اهللَّ
نيِي، َقاَل : » اْحَفْظ ليَِساَنَك  يِ َأْوصيِ َقاَل : َيا َرُسوَل اهللَّ
اريِ  ْم يفيِ النَّ هيِ ريِ َك َو َهْل َيُكبُّ النَّاَس َعىَل َمَناخيِ ، َوْيَ

ْم. َنتيِهيِ إيِالَّ َحَصائيُِد َأْلسيِ
َتاُج النَّاُس  ُرَك َيْوَم َيْ ُه ُيْفقيِ ْوَم َفإيِنَّ اَك َو النَّ )َيا ُبَنيَّ إيِيَّ

يِْم(. إيِىَل َأْعاَمهليِ
قصري،  والُعمر  عمره  االنسان  مال  رأس  اخواين 
ابنها  حتّذر  سليامن  ام  عن  الوصية  هذه  يف  لذلك 
من النوم ملاذا؟ لن النوم تضييع للعمر، وتضييع 
االنسان  مال  رأس  وُيمثل  االنسان،  مال  لرأس 
مال  رأس  لديه  الذي  التاجر  مثل  العمر  هذا  يف 
عىل  يصل  حتى  به  لإلجتار  معينة  مدة  وُيعطى 
املال هذا  برأس  التجارة  فإن امهل وضّيع  ارباح، 
املّدة املحددة خرس خسارة عظيمة وندم..  خالل 
فاإلنسان رأس ماله العمر وهذه الياة املؤلفة من 
ابنها  الوصية حتذر  لذلك يف هذه  وااليام،  الليايل 
قّلة  بسبب  فقريًا  االنسان  جيعل  الذي  النوم  من 
اعامله لنه مل يستثمر هذا النهار او الليل ما ينفعه 

يف امور دينه ودنياه.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان ننتصح ونعتب ونتعظ 
بكالم االمام )عليه السالم( ونأخذ هبذه املواعظ 

ونتبع احسن القول والمد هلل رب العاملني.
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اهيا اإلخوة والخوات نتعرض يف اخُلطبة 
الثانية اىل هذا املوضوع: ما هي منظومات 

السالمة املجتمعية؟
اهي��ا اإلخ��وة والخ���وات اإلن��س��ان كفرد 
مقومات  توفري  اىل  يتاج  وجمتمع،  وأرسة 
يف  والصحة  والم���ان  والسالمة  الم��ن 
فيها  الياة  املختلفة..  حياته  منظومات 
يتاج  التي  املهمة  املنظومات  من  جمموعة 
االن��ح��راف  م��ن  وصيانتها  سالمتها  اىل 
الن،  تشبيه  أشّبه  وال��ض��الل،  والفساد 
العامة،  الياتية  الن يف منظومات اخلدمة 
هناك منظومات تدم االنسان مثل منظومة 
التبيد، ومنظومة املاء، ومنظومة املجاري، 
االمور  من  ذلك  وغري  البيئة،  ومنظومة 
التي نحتاج اىل سالمتها من اجل ان يوفر 
بيئة صحيحة وآمنة يستطيع من خالهلا ان 

يعيش باستقرار وأمان وتقّدم وازدهار.
ج��دًا  مهمة  حياتية  م��ن��ظ��وم��ات  ه��ن��اك 
من  وصيانتها  سالمتها  عن  غفلنا  نحن 
االنحراف، فمثال ًهناك املنظومة الفكرية، 
االخالقية  واملنظومة  العقلية،  واملنظومة 
البيئية  املنظومة  وه��ن��اك  واالجتامعية، 

والصحية واملهنية.
جهودنا  من  كثريا  إن  اإلخوة  اهيا  املشكلة 
عىل  للحفاظ  تتوّجه  وعنايتنا  واهتاممنا 
االمور  الدنيوية، وسالمة  املنظومة  سالمة 
كبرية  امهية  ب��ذات  التي  ليست  الثانوية 
وحساسة يف حياتنا، هنتم بسالمة جسدنا، 
وسالمة اموالنا، وسالمة عوائلنا، وسالمة 
وسالمة  ومنصبنا،  جاهنا  وسالمة  أرسنا، 
سيارتنا وأثاثنا وأمورنا الدنيوية الخرى، 
منظومة  ولكن  االعتناء،  أشد  هبا  نعتني 
واالخ���الق  وال��ث��ق��اف��ة  وامل��ع��رف��ة  العقل 
العالقات االجتامعية، ومنظومة  ومنظومة 
نعطيها  ه��ذه ال  والع���راض..  الوط��ان 

االهتامم الذي تستحقه هذه املنظومات.
الحظوا بعض املجتمعات اذا دققتم فيها.. 
وازدهارها  تقّدمها  يف  الرئيسية  االسباب 
واستقرارها وانتظام امورها، هو الهتاممها 
بالمور  اهتاممها  اىل  اضافة  االمور،  هبذه 
وال  هنتم  ال  نحن  تتصوروا  ال  الدنيوية، 
هيتم  االنسان  ان  هب��ذا،  باالهتامم  نوّجه 
وماله..  وأرسته  ونفسه  وصحته  بجسده 
ولكن ان يعتني أشد االعتناء هبذه االمور 

واخلطرية؛  الساسة  المور  تلك  وهُيمل 
عىل  خ��ط��رًا  سيشّكل  اإلمه���ال  ه��ذا  ف��إن 
سعادته  وعىل  وأمانه،  أمنه  وعىل  سالمته، 
وازده���اره،  ورّق��ي��ه  وتقّدمه  واس��ت��ق��راره 
وسيتخّلف عن بقية املجتمعات، وال يّقق 
الغايات التي يرجوها منا اهلل تعاىل وديننا.. 
امهية  اىل  ونلتفت  نتوجه  أن  البد  لذلك 

الفاظ عىل سالمة هذه املنظومات. 
أوال ً: المنظومة الفكرية: 

العقل،  سالمة  عىل  بالفاظ  تبتدئ  والتي 
هذه  املعرفة،  وسالمة  الفكر،  وسالمة 
املعرفة  م��ن  تتكون  الفكرية  املنظومة 
والثقافة واملبادئ النظرية، املطلوب ان هنتم 
باملعرفة  دولة  ومؤسسات  وجمتمعًا  ف��ردًا 
االم��ور  ه��ذه  ونعطي  والعلم،  والثقافة 
الدول  بعض  ال��الزم،  االهتامم  من  حقها 
انام تقدمت عندما خصصت ميزانية للعلم 
واملعرفة والدراسة والصحة، اهتامم الناس 
باملنظومة  ودول��ة  وجمتمع  وأرسة  كفرد 
تتم  كام  كبري  اهتامم  والثقافية؛  الفكرية 
باملنظومة  تتم  والصحة  اخلدمات  بأمور 
والعقلية  والثقافية  والفكرية  العلمية 

: ما هي منظوماُت السالمة المجتمعية؟ الشيُخ الكربالئيُّ

 تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في 21/ رجب األصب/1440هـ الموافق 2019/3/29م تحدث قائاَل:
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للقراءة  اهتامما  اعطوا  لذلك  لإلنسان، 
بعض  نقرأ يف  ما  كثريًا  والثقافة..  واملعرفة 
عندما  حتى  االنسان  املتقدمة  املجتمعات 
يصعد يف السيارة جتد بيده كتابا يقرأ به، أو 
حينام ينتظر يف حمطة النقل جيلس قليالً  حني 
ويقرأ..  كتابًا  جيبه  من  فيخرج  االنتظار 
املسألة.. االهتامم  ان هنتم هبذه  نحن علينا 
املعرفة  والثقافة..  املعرفة  تستحقه  الذي 
الصحيحة  منابعها  من  نأخذها  والثقافة 
الدين  االدي���ان..  ان  وحيث  والرصينة، 
املتكاملة  الفكرية  املنظومة  يمّثل  الصحيح 
الصحيحة،  واملعرفة  العقل  استعامل  يف 
املعرفة،  واخالقيات  الفكر،  واخالقيات 

وأخالقيات الفكر واملهنة.
كيف نستطيع الفاظ عىل ترشيد وسالمة 
العلوم  توظيف  يف  وال��غ��اي��ة  الوسيلة 
واملعارف؟ انا عندي علوم ومعرفة أوظفها 
يف خدمة االنسان وخريه ونفعه، وتارة ربام 
أوظف هذه العلوم لضر االنسان وايذائه 
من  ليست  فهذه  ل��ُه..  وال��رش  به  والفتك 
بسالمة  تض  هذه  بل  العلم..  اخالقيات 
كل  يف  الب��د  لذلك  الفكرية..  املنظومة 
ونفع  خري  يف  نوّظفه  ان  علينا  نتعلمه  ما 
وايذاء  رش  يف  سببًا  يكون  ان  ال  االنسان، 

الخرين.
املنظومة  يوفر  الذي  هو  الصحيح  الدين 
الصحيحة،  واملعرفة  املتكاملة،  االخالقية 
واملهذبة،  الصحيحة  الفكر  واخالقيات 
فالبد ان نأخذ مبادئ ديننا ونحافظ عليها 
ونأخذها من القنوات الصحيحة، ونعرف 
اخالقيات الدين لكي نوّظف هذه املعارف 

الدينية يف صالح جمتمعنا.

ثانيًا: المنظومة االخالقية: 
ارك��ان  ثالثة  عىل  تعتمد  اهن��ا  اىل  نلتفت 
ابتدئوا  القلب:  ً: اخالقيات  اساسية، اوال 
الكريم  ال��ق��رآن  مل��اذا  تأملوا  بقلوبكم.. 
بنون اال من  ينفع مال وال  يقول: )يوم ال 
اتى اهلل بقلٍب سليم(، قلب نقي من التكب 
والبخل  واجلبن  الظن  وس��وء  والعجب 
منشأ  هي  التي  الصفات  من  ذلك  وغري 
قلوبكم  ضعوا  لذلك  وال���رش..  الكفر 
حتت املجهر، ودققوا فيه لن اساس الرش 
منظومة  القلب،  من  يبتدئ  انام  واالذى 
ندقق  حينام  عليها  نحافظ  انام  االخ��الق 
ونفتش يف اعامق قلوبنا عن مناشئ الفساد 
والرش، ونحاول ان نزرع يف قلوبنا مناشئ 

الب واملصلحة لآلخرين واخلري هلم.
والقيم  باملبادئ  اهتاممنا  هو  الخر  اليشء 
وحب العدل واخلري وكراهية الرش وبسط 
لآلخرين  اخلري  وحب  الناس،  بني  العدل 
والتكاتف  والتسامح  واملحبة  وال��ت��واّد 
املبادئ  هذه  من  ذلك  وغري  والتعاطف، 
االهتامم  نعطيها  ان  علينا  االخ��الق��ي��ة، 
انفسنا  نصون  ان  وعلينا  تستحقه..  الذي 
وجمتمعنا من االخالق املذمومة من السد 
والتكب والُعجب والغرور والاق االذى 
بالناس والكالم السيئ الذي يسّبب االذى 
ان  علينا  ذلك  بعد  ثم  لآلخرين..  والرش 
نعمل عىل توظيف هذه االخالق لصالح 

انفسنا وجمتمعنا.
ثالثًا : المنظومة

 او السالمة المجتمعية : 
ان نحافظ عىل سالمة العالقات االجتامعية، 
وال��رتاح��م  ال���ت���واّد  ع��ىل  ن��ح��رص  وان 

والتالقي  والتزاور  والتكافل  والتعاطف 
من  انفسنا  نصون  ان  ونحاول  بيننا،  فيام 
ذلك  وغري  والبغضاء،  والسد  التقاطع 
من االمور التي تؤدي اىل تفكك العالقات 
االجتامعية.. فمن االمور املهمة التي جيب 
ان نحرص عىل سالمتها وصحتها سالمة 
نفس  ويف  بيننا،  فيام  االجتامعية  العالقات 
الوقت ُنبعد انفسنا عن التناحر والعداوات 
ضعف  اىل  تؤدي  التي  واالمور  والبغضاء 

العالقات االجتامعية. 
رابعًا: السالمة المهنية 

والبيئية والصحية:
اجلميع،  مسؤولية  اخ���واين  اي��ض��ًا  ه��ذه 
الدولة  مؤسسات  مسؤولية  وخصوصًا 
بصورة كبرية ايضًا، البد ان يوّفر لإلنسان 
واملواطن صاحب املهنة، وصاحب العمل، 
العمل  اثناء  السالمة  وأس��س  مقومات 
واثناء ممارسة املهنة، املواطن العادي حينام 
السالمة  له  توفر  ان  البد  نشاطاته  يامرس 
املهنية يف اماكن العمل ويف االماكن العامة، 
البيئة  وحتى يف االماكن الرتويية، سالمة 
الدولة،  مسؤولية  هي  كام  اخ��واين  ايضًا 
شوارعنا  نظافة  عىل  نحافظ  ان  مسؤوليتنا 
واالم��اك��ن  وحمالتنا  واس��واق��ن��ا  وازق��ت��ن��ا 
وبقية  االهنر  سالمة  عىل  ُنحافظ  العامة.. 

االماكن الطبيعية.
خامسًا: سالمة األوطان  

واألنفس واألعراض:
ال��رام،  ال��دم  ُيسرتخص  ما  كثريًا  الن 
دم  ُيسفك  ج��دًا  وبسيطة  تافهة  لسباب 
الخرين  ننصح  أن  علينا  ب��ريء،  انسان 
ال��رام،  ال��دم  يسفكوا  ان  من  ونعظهم 
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كثريًا ما نالحظ عشرية مع عشرية تتقاتل.. 
ال��رام،  ال��دم  فيها  وُيسفك  تافه،  لسبب 
بساطة  بكل  آخر  انسانا  ويقتل  يأيت  انسان 
انسان  ال��رام،  ال��دم  به  ُيسفك  وسهولة 
يقتل امرأة لسبب تافه او سبب غري مقبول 
رشعًا وال عقال ً وقانونًا.. علينا ان نحافظ 
عىل سالمة االنفس، وعلينا ان نحافظ عىل 

سالمة االموال.
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  عن  ورد  وقد 
خماطبًا  فقال  الوداع  حّجة  يف  وسلم(  وآله 
املسلمني: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا 

اليوم. 
هذا  قالوا:  حرمة؟  اعظم  شهر  فأي  قال: 

الشهر قال: فأي بلد اعظم حرمة؟
قالوا : هذا البلد، قال )صىل اهلل عليه وآله 
عليكم  واموالكم  دماءكم  فإن  وسلم(: 
هذا  شهركم  يف  هذا  يومكم  كحرمة  حرام 
يف بلدكم هذا اىل يوم تلقونه فيسألكم عن 

اعاملكم.. 
لفت  أوّد  التي  املهمة  المور  من  أيضًا  ثم 

النظر اليها:
)سالمة االعراض(

القرآنية  اليات  لسان  يف  العيِرض  اخواين 
الشخصية  تعني  الرشيفة  واالح��ادي��ث 
ماء  كرامته  ولإلنسان،  للمؤمن  االعتبارية 
ُحرمة  هلا  هذه  املجتمع  يف  منزلته  وجهه 
االحاديث  بعض  يف  ورد  لذلك  عظيمة.. 
اكون  حينام  ُتعرف  انام  االي��امن  حقيقة  ان 

واختي  اخي  سمعة  سالمة  عىل  حريصًا 
حفظ  عىل  حريصًا  اك��ون  وحينام  املؤمنة 
حفظ  وع��ىل  وجهه  م��اء  وصيانة  كرامته 
االخرين  امام  واحرتامه  االجتامعية  منزلته 
ال ان اعّرض هذه السمعة والوّثها واهتك 
فإن  االخرين  امام  اجتامعيًا  واسّقطه  سرته 
يف ذلك ُحرمة عظيمة.. لذلك يف الديث 
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  ع��ن  ال���وارد 
وسلم(: ) يا معرش من قد أسلم بلسانه ومل 
يفض االيامن اىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال 
وهم وال تتبعوا عوراتم فإنه من تتبع  تعريِّ
عورة أخيه املسلم تتبع اهلل عورته ومن تتبع 

اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف بيته(.
املؤمن ان يكون حذرًا  لذلك عىل االنسان 
له  تكون  ان  يب  انسان  كل  انه  كام  جدًا، 
منزلته وكرامته واحرتامه وُيصان ماء وجهه 

عليه ان يافظ عىل كرامة االخرين..
واملصريية،  املهمة  السالمة  م��وارد  وم��ن 
للمخاطر  يعّرضها  عام  االوط��ان  صيانة 
تاسك  وإضعاف  واخلارجية،  الداخلية 
ال��ن��زاع��ات  م��واط��ن��ي��ه��ا، وادخ���اهل���ا يف 
الدينية  الداخلية  والفتن  وال��ع��داوات 
سيادتا  إضعاف  او  والقومية،  واملذهبية 
يف  وحقها  بحقوقها  التفريط  او  وموقعها 

التقدم واالزدهار والرّقي وغري ذلك.
وهنا البد من التنبيه اهيا االخوة واالخوات 
التي  انواعها  بكل  السالمة  هذه  ان  عىل 
واملجتمع  ال��ف��رد  م��س��ؤول��ي��ة  ذك��رن��اه��ا 
ومؤسسات الدولة يف مجيع جماالت الفاظ 

املذكورة  السالمة  موارد  ان  السالمة،  عىل 
جهة  دون  جهة  مسؤولية  ليست  بأمجعها 
الدولة  او  الفرد  دون  املجتمع  مسؤولية  او 
دون املواطن او املواطن دون املؤسسات.. 
عموم  من  ابتداًء  اجلميع  مسؤولية  تعد  بل 
اجلامعة  اىل  املدرسة  اىل  االرسة  اىل  االفراد 
وضمن  الدولة  ثم  العامة،  املؤسسات  ثم 
وأكب  أول  كراٍع  الكبى  مسؤوليتها  اطار 
قسطًا  الدولة  فتتحمل  املجتمع-  لعموم 
هذه  من  لت  مُحّ بام  املسؤولية  من  واف���رًا 
واملجتمع  االف��راد  برعاية  الكبرية  االمانة 
واملؤسسات  االف���راد  ويمل  وال��وط��ن، 
بحسب  املسؤولية  من  قسطًا  بحسبه  كل 
يتطلب  وهذا  امكانات،  من  هلم  متوفر  ما 
وتفعيل  باملسؤولية،  العايل  االحساس  منا 
املسؤولية  نحو  باالنطالق  هب��ا..  الشعور 
عىل  وبأدائها  واالخالقية  واملهنية  العملية 
افضل وجه، وحينام تكون هذه املسؤوليات 
اىل  الفرد  من  ابتداًء  مجيعًا  عنها  مسؤولني 
عليها  التي  الدولة  اىل  املجتمع  اىل  االرسة 
تكون  حينام  املسؤولية  من  االكب  القسط 
اهلل  امام  عنها  مسؤولني  املسؤوليات  هذه 
خطرية،  ولوازم  تبعات  تأخذ  فإهنا  تعاىل؛ 
لذلك  التنبه  اجلميع  عىل  ينبغي  وبالتايل 

وعدم الغفلة.
ويرىض  يّب  ملا  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
والمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.

A h r a r w e e k l y10

صالة الجمعة 



عن مؤسس دولة االدارسة )2-1(
الئمة  تأييد  خيص  ال��ذي  السابق  العدد  بجواب  يتعلق  فيام 
سجل  من  هنالك  عليها  الرشعية  وإضفاء  إدريس  لركة  )ع( 

املالحظات التالية:
نجيبا  كان   ، إدري��س  بن  إدري��س  اهلل  »رح��م   : حديث  إن   -1
وشجاعا يف أهل البيت ، واهلل مل يكن له شبيه بيننا » الذي نسب إىل 
اإلمام الرضا )ع( فنه ال يستقيم مع القيقة التارخيية لن إدريس 
تويف بعد الرضا )ع( سنة 213 هجرية ويف روايات أخرى 214 
هجرية أما الرضا )ع( فقد تويف يف سنة 203 هجرية هي حمط شبه 
إمجاع املؤرخني واملحدثني باستثناء بعض الروايات التي تذكر أنه 
حسن  الشيعية  املعارف  دائرة  أنظر   ( هجرية   206 عام  يف  تويف 

المني ج1 حياة الرضا .
بقرابة  متقدما  الرضا)ع(  وفاة  تاريخ  فيبقى  الالتني  كلتا  ويف 
عقدين من الزمن فكيف يمكن أن يرتحم عىل إدريس بن إدريس 
وهو توىف قبله هذا إذا كان يفهم من عبارة رحم اهلل إدريس بن 

إدريس بالدعاء بالرمحة للميت ؟
السفياين  ملوفده  )ع(  الصادق  لقولة  يوجد  هل   : اخر  س��ؤال 
واللواين للمغرب من أجل الدعوة لهل البيت ذكر وتأييد يف 

املصادر االمامية ؟ .
أما قولته فهي جاءت كام ذكرها كل من القايض النعامن يف دعوة 
عىل  الثري  وابن  خلدون  وابن  النفا  اتعاظ  واملقريزي  االفتتاح 
النحو التايل : قال هلام : » إن املغرب أرض بور فاذهبا فاحرثاها 

حتى يأيت صاحب البذر »
اجلواب:

أواًل: بالنسبة للحديث املنسوب إىل اإلمام الرضا )عليه السالم(: 
) رحم اهلل إدريس بن إدريس, كان نجيبًا وشجاعًا يف أهل البيت, 
العلوية  السلسلة  أصله يف )رس  فان  بيننا(.  له شبيه  يكن  مل  واهلل 

البن نرص البخاري )كان حيًا سنة 341 ه�( واملطبوع يف املطبعة 
بحر  صادق  حممد  السيد  بتعليق  الرشف,  النجف  يف  اليدرية 
العلوم, وجاء فيه: ))وأبو عبد اهلل إدريس بن عبد اهلل الصغر بن 
السن بن السن بن عيل بن أيب طالب )عليه السالم(, هرب إىل 
بلد فاس وطنجة مع مواله راشد, فاستدعاهم إىل الدين؛ فأجابوه 
وملكوه, فأغتم الرشيد لذلك حتى أمتنع من النوم ودعا سليامن 
متوساًم  عليه  فورد  ساًم  وأعطاه  الزيدية  متكلم  الرقي,  جرير  بن 
ووجد  غرة  منه  طلب  ثم  اهلل,  عبد  بن  إدريس  به  فرس  باملذهب, 

خلوة من مواله راشد فسقاه السم وهرب.
فخرج راشد خلفه فضبه عىل وجهه رضبة منكرة وهرب, وفاته 

وعاد.
فوضعت  حامل  جارية  له  وكانت  لسبيله,  إدري��س  مىض  وقد 
سموه  أبنًا  أشهر  أربعة  بعد  فولدت  بطنها  عىل  التاج  املغاربة 

إدريس بن إدريس بن عبد اهلل.
وقال الرضا عيل بن موسى )عليهام السالم(: )رحم اهلل إدريس 
وشجاعهم,  البيت  أهل  نجيب  كان  فأنه  اهلل,  عبد  بن  إدريس  بن 

واهلل ما ترك فينا مثله(...
القاسم. )رس  بن  داود  إدريس, رواه  بن  أورد شعرًا إلدريس  ثم 

السلسلة العلوية: 12(.
عمدة  يف  عنبة  ابن  البخاري,  نرص  أيب  عن  الكالم  هذا  نقل  وقد 
الطالب, ثم نقل عن العمدة الخرون مثل صاحب أعيان الشيعة, 

والشيخ عباس القمي يف )منتهى المال(.
ولكن يف )عمدة الطالب(, عندما نقل رواية الرضا )عليه السالم(, 
بن  إدريس  هكذا:)  الديث  أورد  البخاري,  نرص  أيب  عن  نقاًل 
فينا  ترك  ما  واهلل  البيت,  أهل  شجعان  من  اهلل,  عبد  بن  إدري��س 

مثله(.)عمدة الطالب: 158(.
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السؤال : شخص ادى العمرة المفردة بنية االمر المتوجه 
اليه ، فهل تغنيه عن عمرة مفردة سابقة اذا شك في صحتها ؟

الجواب : نعم تغنيه .

السؤال : هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت مسيحي ؟

السؤال : هل جيوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيني 
العبادة اإلسالمية  ، املساجد ودور  الكفار من غريهم  ، ودخول 
ثم   ، الجاب  بارتداء  املحجبات  غري  إلزام  علينا  جيب  وهل  ؟ 

الدخول إذا كان دخوهلن جائزًا ؟
اجلواب : ال جيوز عىل الحوط دخوهلم يف املساجد ، وأما دخوهلم 
يف دور العبادة وغريها ، فال بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ،إذا 

لزم من تركه اهلتك .

السؤال : هل جيوز السري يف موكب جنازة غري مسلم لتشييعه ، إذا 
كان جارًا مثال ؟

معروفني   ، اجل��ن��ازة  أصحاب  وال  ه��و،  يكن  مل  إذا   : اجل��واب 
 ، تشييعه  باملشاركة يف  بأس  ، فال  بمعاداتم لإلسالم واملسلمني 

ولكن الفضل امليش خلف اجلنازة ، ال أمامها .

السؤال : هل جيوز التصدق عىل الكفار الفقراء كتابيني كانوا أو 
ق عىل فعله هذا؟ غري كتابيني ؟ وهل يثاب املتصدِّ

للحق  العداوة  ينصب  مل  من  عىل  بالتصدق  بأس  ال   : اجلواب 
ق عىل فعله ذلك . وأهله ، ويثاب املتصدِّ

بدين  يؤمنون  ال  مدرسون  مالكها  يف  أوربية  مدرسة   : السؤال 
الطالب  إبقاء  جيوز  فهل   ، اهلل  وج��ود  التالميذ  أم��ام  ينكرون 

املسلمني هبا ، رغم أن تأثرهم بأساتذتم حمتمل جدًا ؟
اجلواب : ال جيوز ، وويل الطفل يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك 

.

بينها  تضم  ماكوالت  طاولة  عىل  اجللوس  جيوز  هل   : السؤال 
مخورًا يف بالد غري املسلمني ؟ و هل لكون املجالسة بغية ترتيب 

امور العمل مدخلية يف اللية والرمة ؟
اجلواب : ال جيوز عىل االحوط � اجللوس عىل طاولة يرشب عليها 

شء من اخلمر واملسكر وان كان لغرض ترتيب امور العمل . 

واخلاصة  العامة  املسلمني  غري  أموال  رسقة  حكم  ما   : السؤال 
واتالفها ؟

اجلواب: يرم عىل املسلم خيانة من يأتنه عىل مال أو عمل ، حتى 
لو كان كافرًا ، وجيب عىل املسلم املحافظة عىل المانة وأداؤها 
كاملة ، فمن يعمل يف حمل مبيعات أو حماسبا ، ال جيوزله أن خيون 

صاحب العمل ويأخذ شيئا مما حتت يده .
وال  والعامة  اخلاصة  املسلمني  غري  أم��وال  من  الرسقة  جتوز  ال 
، حتى وإن كانت تلك الرسقة وذلك اإلتالف ال  إتالفها  جيوز 
ييسء اىل سمعة اإلسالم واملسلمني فرضًا ، ولكنها عّدت غدرًا 
ونقضًا لألمان الضمني املعطى هلم حني طلب رخصة الدخول 
اىل بالدهم ، أو طلب رخصة اإلقامة فيها، وذلك لرمة الغدر 
وجنسه  دينه  كان  مهام  أحد،  كل  اىل  بالنسبة   ، المان  ونقض   ،

ومعتقده .

العالقات مع غير المسلمين
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السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟
العقد« وللمتبايعني اخليار  اجلواب: اخليار هو »ملك فسخ 

يف أحد عرش موردًا:
)1( قبل ان يتفرق املتعاقدان ، فلكل منهام فسخ البيع قبل 
هلام  اخليار  بقي  مصطحبني  البيع  جملس  فارقا  ولو   ، التفرق 

حتى يفرتقا ، ويسمى هذا اخليار ب� )خيار املجلس(.
انتقل  ما  يكون  بان   � مغبونًا  املتبايعني  أحد  يكون  ان   )2(
اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار ال يتسامح به عند غالب 
حني  الفرق  وجود  برشط  الفسخ  حق  فللمغبون   � الناس 
فثبوت  الني  ذلك  اىل  الفرق  زوال  مع  وأّما  أيضًا  الفسخ 
االحتياط  مقتىض  مراعاة  يرتك  فال  إشكال  حمل  لُه  اخليار 
( وجيري يف  الغبن  ) خيار  ب�  اخليار يسمى  ، وهذا  يف ذلك 
الزيادة  اغتفار  عىل  تبتني  ال  التي  املعامالت  من  البيع  غري 
والنقيصة كاالجارة وغريها ، وثبوته انام هو بمناط الرشط 
املرتكز  مثاًل كون  فلو فرض   ، العام  العرف  االرتكازي يف 
يف عرف خاص � يف بعض أنحاء املعامالت أو مطلقًا � هو 
تقدير  الزيادة وعىل  ما يساوي مقدار  اشرتاط حق اسرتداد 
يف  املتبع  هو  اخلاص  املرتكز  هذا  يكون  اخليار  ثبوت  عدمه 
عىل  مبناه  خيار  كل  يف  الكالم  هذا  نظري  وجيري   ، م��ورده 

الرشط االرتكازي.
أو  لحدمها  أو  للطرفني  املعاملة  يف  اخليار  اش��رتاط   )3(

لجنبي اىل مدة معينة ، ويسّمى ب� ) خيار الرشط ( .
)4( تدليس أحد الطرفني باراءة ماله أحسن مما هو يف الواقع 
لريغب فيه الطرف الخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت اخليار 

حينئٍذ للطرف االخر ،
ويسمى ب� ) خيار التدليس ( .

)5( ان يلتزم أحد الطرفني يف املعاملة ، بأن يأيت بعمل أو بأن 
يكون ما يدفعه � إن كان شخصيًا � عىل صفة خمصوصة ، وال 
يأيت بذلك العمل أو ال يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فلآلخر 

حق الفسخ ويسمى ب� ) خيار تلف الرشط ( .
)6( أن يكون أحد العوضني معيبًا ، فيثبت اخليار ملن انتقل 

اليه املعيب ، ويسمى ب� ) خيار العيب ( .
مالكه  جييز  وال   ، البائع  لغري  املتاع  بعض  ان  يظهر  أن   )7(
بيعه ، فللمشرتي حينئٍذ فسخ البيع ، ويسمى هذا ب� ) خيار 

تبعض الصفقة ( .
)8( أن يعتقد املشرتي وجدان العني الشخصية الغائبة حني 
عىل  اعتامدًا  أو   ، البائع  الخبار  إما   � الصفات  لبعض  البيع 
فللمشرتي   ، هلا  واجدة  غري  أهنا  ينكشف  ثم   � سابقة  رؤية 

الفسخ ويسمى هذا ب� ) خيار الرؤية ( .
)9( أن يؤخر املشرتي الثمن وال يسلمه اىل ثالثة ايام ، وال 
يسلم البائع املتاع اىل املشرتي ، فللبائع حينئٍذ فسخ البيع ، 
هذا إذا أمهله البايع يف تأخري تسليم الثمن من غري تعيني مدة 
االمهال رصيًا أو ضمنًا بمقتىض العرف والعادة ، واال فان 
مل يمهله اصاًل فله حق فسخ العقد بمجرد تأخري املشرتي يف 
تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشرتط املشرتي عليه 
ذلك � يف ضمن العقد � مل يكن له الفسخ خالهلا سواء كانت 

أقل من ثالثة أيام أو أزيد وجيوز له بعدها.
ومن هنا يعلم أن يف املبيع الشخيص إذا كان مما يترّسع اليه 
الفساد � كبعض الفواكه � فاالمهال فيه حمدود طبعًا باقل من 
ثالثة ايام من الزمان الذي ال يتعرض خالله للفساد فيثبت 
للبائع اخليار بميض زمانه ، ويسمى هذا ب� ) خيار التأخري ( .

)10( إذا كان املبيع حيوانًا ، فللمشرتي فسخ البيع اىل ثالثة 
أيام ، وكذلك الكم إذا كان الثمن حيوانًا ، فللبائع حينئٍذ 

اخليار اىل ثالثة أيام ، ويسمى هذا ب� ) خيار اليوان ( .
رشد  إذا  كام   ، املبيع  تسليم  من  البائع  يتمكن  ال  أن   )11(
املعاملة ويسمى هذا  ، فللمشرتي فسخ  باعه  الذي  الفرس 

ب� ) خيار تعذر التسليم ( .
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بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي »دام عزه« 

واالمين العام السيد جعفر الموسوي وعدد من الشخصيات العلمية واالكاديمية نظم مجمع االمام الحسين 

»علي���ه الس���الم« العلمي لتحقيق ت���راث اهل البيت »عليهم الس���الم« وف���ي قاعة خاتم االنبي���اء في الصحن 

الحسيني الشريف ندوة علمية بعنوان »الدكتور حسين علي محفوظ انموذجا عراقيا في خدمة التراث«.

عبد  نبيلة  الدكتورة  فيها  حارضت  حيث 
الدباغ  الكريم  عبد  واملهندس  داود  املنعم 
واالس��ت��اذ ح��ي��در ك��اظ��م اجل��ب��وري، كام 
عن  الستار  إلزاحة  حفال  الندوة  تضمنت 
ثامنية  البالغة  اجلديدة  املجمع  اص��دارات 

عرش اصدارا.
جممع  مدير  املظفر  صالح  مشتاق  وحتدث 
العلمي  ال��س��الم(  )عليه  السني  االم��ام 

لتحقيق تراث اهل البيت »عليهم السالم« 
خادم  سرية  لتخليد  جاءت  ندوتنا  قائال: 
ال��دك��ت��ور ح��س��ني ع��يل حمفوظ  ال����رتاث 
وبحثًا،  وتأليفًا  حتقيقًا  الرتاث  خدم  كونه 
ع��ن)18(   الستار  ازاح��ة  ايضا  وتتضمن 

جملدًا يف) 9 ( عناوين خمتلفة.
حتقيق  هو  املجمع  اختصاص  واض��اف، 
املحققني،  كل  مع  بالتعاون  املخطوطات 

عىل  التأكيد  ال��ن��دوات  كل  يف  ومنهجنا 
فيه  تراثنا  أن  خصوصا  املخطوط،  حتقيق 

آالف املخطوطات. 
من  االول  اهل��دف  املجمع،  مدير  وتابع 
نرش  ه��و  ال��س��ني  االم���ام  جممع  تأسيس 
باملحققني،  واالعتناء  املخطوط  ال��رتاث 
لدينا  اصبح  االن  لد  المد  »هلل  مبينا، 
)100 ( اصدار ب�) 46(  عنوانًا، والعمل 

 تقرير/قاسم عبد الهادي / تصوير/صالح السباح

تخليدا لسيرته... 
ندوة علمية بعنوان »الدكتور حسين علي محفوظ  

انموذجا عراقيا في خدمة التراث«
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مستمر ومتواصل مع املحققني يف العراق وخارج العراق 
ولدينا فروع ايضًا يف مشهد وقم املقدسة  وهم مشغولون 

بالتحقيق يف الرتاث«.
لعله عرش من  انجز  بداية املرشوع وما  زالنا يف  مشريا، ال 
هذا الرتاث العظيم، فهدفنا هو حتقيق املخطوط واالعتناء 

باملؤلفني واملحققني.
واشار )الباحث عبد الكريم الدباغ اىل ان »املرحوم العالمة 
الدكتور حسني عيل حمفوظ وحقيقة هو شخصية غنية عن 
التعريف خصوصًا بالنسبة لعاريف فضله والمد هلل ترك لنا 
تراثًا وحقق كثريًا من الرتاث وخّلف من الرتاث واملقاالت 
ُتقدر  والدراسات والكتب والشعر، كل هذه بمجموعها 

بأكثر من 1500«.
االدي��ب  اع��امل  ان  املعلومة  تصويب  وُاح��ب  واض��اف، 
وبحوث  كتب  هي  وان��ام  كتاب   1500 ليست  الراحل 
هو  فُيعد   االع��امل،  هذه  من  اخره  واىل  وشعر  ومقاالت 
منه  والغرض  املسميات  باختالف  تتلف  علميا  عمال 

ايضًا.
وحتدثت الدكتورة نبيلة عبد املنعم داود من مركز الرتاث 
يف جامعة بغداد واحدى طالبات الدكتور حمفوظ: »اليوم 
اكن  مل  انا  اهلل،  رمحه  حمفوظ  الدكتور  االستاذ  عن  حتدثنا 
يف  عميل  ان��ا  وان��ام  فحسب   درايس  مقعد  يف  له  تلميذة 
الرتاث ويف حتقيق املخطوطات جعلني اجلأ اىل املختصني 
هبا ورأيت افضل من ساعدين وله فضل عيلَّ هو االستاذ 
الدكتور حسني حمفوظ وهو قريب من بيتنا فكنت عىل لقاء 
انا  الرتاث والذي كنت  احياء  دائم  واصبح عضو جملس 
فيه مديرة ملدة عرشين سنة فأصبح عضوا يف جملس ادارة 
املركز حيث تعلمت منه الكثري حيث استفدت منه الكثري 
العربية  وخاصة يف مواضيع الرتاث ورفد الدكتور املكتبة 
الكتب واختار مواضيع مهمة  املقاالت وعرشات  بمئات 
الدكتور  برتاث  ُيعنى  ان  ادعو  سواه،  فيها  يكتب  مل  جدًا 

حسني حمفوظ واالهتامم بمكتبته«.

مشتاق صالح المظفر

نبيلة عبد المنعم داود
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تفتتحه العتبة الحسينية ضمن خطتها 
الستراتيجية في الصحراء 

أكبر مشروع لزراعة الحنطة في كربالء المقدسة ... 

)لنجعل من الصحراء واحة خضراء( ش���عاٌر اطلقته االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، 
الفتتاح اكبر مش���روع لزراعة الحنطة في محافظة كربالء.. ووس���ط حضور رسمي من قبل 
مديرية زراعة كربالء المقدس���ة وشخصيات دينية وخبراء في المجال الزراعي افتتحت االمانة 
العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة مشروع مدينة سيد الش���هداء الزراعية في قضاء عين 

التمر غرب كربالء.

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: صالح السباح  / محمد القرعاوي
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مساحته أكبر مشروع لزراعة الحنطة في كربالء المقدسة ...  تبلغ  الزراعية  التنمية  لقسم  التابع  وامل��رشوع 
دونم   )1000( زراع��ة  تم  دون��م،   )21000( الكلية 
قرابة  يزرع  ان  املؤمل  ومن  بالنطة  املوسم  هلذا  منها 

ال�)10000( دونم اخر  للموسم املقبل.
العامة  لألمانة  كلمة  خالل  اليارسي  حممد  السيد  وذكر 
اىل  يضاف  املرشوع  »ان  قائاًل:  املقدسة  السينية  للعتبة 
يف  املقدسة  العتبة  انجزتا  التي  املهمة  املشاريع  سلسلة 
وهو  والزراعية  والفكرية  والرتبوية  اخلدمية  املجاالت 
ترسُّ  خضاء  مناطق  وجعلها  الصحراء  الستثامر  بارقة 

الناظرين«.
اربعة عشر بئرًا تساهم بزراعة )1000( دونم ..

وحتدث الاج عدنان عوز اخلبري الزراعي واملرشف عىل 
»ان  املقدسة:  السينية  للعتبة  الزراعية  التنمية  مشاريع 
مصدر املياه للمرشوع هو االبار بأعامق )110- 130(
م، وباستخدام منظومة تقنيات الري الديثة )املحورية( 
واملتمثلة  العراقية  الزراعة  وزارة  قبل  من  واملستلمة 
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تم  التي  االبار  وعدد  املقدسة  كربالء  زراعة  بمديرية 
أيضا،  مرشة  و)14(  بئرًا،   )14( املوسم  هذ  حفرها 

حيث تم زراعة اكثر من )1000( دونم هلذ املوسم«.
استخدام المكننة للزراعة..

مجيع  امل���رشوع  ه��ذا  يف  »استخدمنا  ع��وز:  واض���اف 
التقنيات الديثة كمنظومات الري اضافة اىل استخدام 
املكننة الزراعية الديثة بكل العمليات الزراعية بدءًا من 
والنثار،  والبذار  والتنعيم  والراثة  والتسوية  التعديل 
وهذا املرشوع بسبب استخدام املكننة الزراعية ادى اىل 
تقليص اليد العاملة باملرشوع ومل يتجاوز اعداد العاملني 
العلمي  االسلوب  وه��ذا  اشخاص  ستة  من  اكثر  فيه 

تعادل  باذرة  مكننة  كل  فأن  املثال  سبيل  وعىل  الديث 
قرابة ال� )100( من االيدي العاملة«.   

حماية المنتج ودعمه من االولويات..
 )50( »بحفر  املقبل  للموسم  املخطط  ان  اىل  مشريًا 
عىل  خطتنا  وضمن  مرشة   )50( من  اكثر  ونصب  بئرًا 
اهلل  شاء  ان  املقبل  للموسم  املستغلة  املساحة  تكون  ان 
لتنمية  جاء  املرشوع  هذا  أن  ومبينا  دونم،   )10000(

القطاع الزراعي ودعمه فضاًل عن محاية املنتج«.
مدير زراعة كربالء: مش���اريع العتبة الحسينية 

محل افتخار.. 

الحاج عدنان عوز
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من  املقدسة  السينية  العتبة  به  تقوم  ما  وح��ول 
يف  الشهداء  سيد  مدينة  ومرشوع  زراعية  مشاريع 
قضاء عني التمر من ضمنها حدثنا  املهندس رزاق 
نأمل  »نحن  املقدسة:  كربالء  زراعة  مدير  الطائي 
املساحة  هذه  وزراعة  اكامل  القادمة  السنوات  يف 
والراعني  الزراعة  ملديرية  ليتسنى  كامل  بشكل 
اراض  تصيص  املحافظة  يف  الزراعي  للقطاع 
اخرى للعتبة املقدسة، وبالقيقة ما تقوم به العتبة 
السينية هو حمل افتخار وتفرح القلب من خالل 
واحد  موقع  يف  فقط  وليس  الواقعية  ال��زراع��ة 

وهناك مواقع اخرى ابرزها منطقة )الكرطة( التي 
مساحتها تبلغ )5000( دونم  قد خصصت ايضًا 
مدينة  اىل مرشوع  اضافة  الزراعة  مديرية  قبل  من 

ايب االحرار )ع(  الزراعية للبيوت البالستيكية«.
منوها عن »حالة حمصول النطة بأصنافه املتنوعة 
العراقية،  الزراعة  وزارة  قبل  من  ومعتمدة  جيدة 
كبرية  حصاد  عمليات  القادمة  االشهر  وستشهد 
هلذه املساحة التي ستساهم يف رفد السلة الكربالئية 

عىل وجه اخلصوص والعراقية عىل العموم«.

المهندس رزاق الطائيالسيد محمد الياسري
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مكونات المطبعة:
لضمان جودة طباعة إصدارات العتبة الحس���ينية المقدس���ة كان 
عل���ى العتبة المقدس���ة انش���اء مش���روع مطبعة ال���وارث التي 
تتكون من ماكنة الطباعة )خمس���ة أل���وان( ال� )CD( 2011(، وتضمُّ 
مطبعة األوفس���يت )أجهزة طباعة لوني���ن(، ماكينة طباعة أربعة 
أل���وان داعم���ة بقياس )50( س���م، وماكن���ة متطورة تس���مى ال� 
)CD( األول���ى م���ن نوعها ف���ي الع���راق وتأخذ ورق���ا بأحجام تصل 
ال���ى )50 غرام���ا( وهو ورق الصح���ف و)1000 غرام( وه���و ورق العلب 
وعلى مس���توى عاٍل من الدقة والس���رعة ف���ي الطباعة«، اضافة 
ال���ى معمل متكام���ل يتكون من )3( مكائ���ن هي ماكنة لف 
الس���تيل وماكن���ة الجنلي���وم وماكن���ة اللحام الس���تيل وهو 
مش���روع متطور لإلعالن وبقية اعمال المركز ووحدة الفليكس 
الت���ي تحتوي على طابع���ة DGI وحجمها )3( امتار  و)20( س���م، 
وأجه���زة تصحي���ف ومكائ���ن ق���ص ورق )مقطع( ع���دد )3( وجهاز 
برانديو حديث، وكذلك ماكينة متطورة بأربعة ألوان متخصصة 
بطباعة المجالت، وأجهزة أخرى لرص المالزم والكبس والتلميع 
 )CTP( �والتصميغ الح���ار، إضافة إلى جهاز ف���رز األلوان ال )اليوف���ي(
وجه���از ط���ّي ال���ورق وماكين���ة )SPEED MASTER 52( الخاص���ة 

بالعتبة المقدسة من حيث الدفاتر والنشرات الصغيرة«.
المشروع قائم على مساحة مقدارها 1000م2، وتم افتتاحه ضمن 
فعاليات مهرجان ربيع الش���هادة الثقافي العالمي التاسع لعام 
2013، علم���ًا ان الجهة الممولة هي الموازنة االس���تثمارية لديوان 

الوقف الشيعي الموقر.

مطابع دار الوارث
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وجهات أمنية تؤكد : إن قلة المخدرات في كربالء 
تعود لتعاون الكربالئيين مع األمن  

العتبة الحسينية المقدسة  تعقد مؤتمرًا عن خطورة المخدرات وطرائق مكافحتها..

تحت شعار »المخِدرات واالدمان عائق في تنمية االنسان« عقدت شعبة التبليغ والتعليم الديني 
التابعة لقس���م الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدس���ة وعلى قاعة سيد االوصياء )ع( 
في الصحن الحس���يني الش���ريف مؤتمرا ناقش خطورة آفة المخدرات ف���ي المجتمع العراقي 
والكربالئ���ي بوج���ه الخصوص وكيفي���ة مكافحتها، بحض���ور االمين العام للعتبة الحس���ينية 
المقدس���ة الس���يد جعفر الموس���وي وش���خصيات أمنية وعس���كرية وتربوية من داخل وخارج 

المحافظة اضافة الى شيوخ ووجهاء العشائر العراقية.

 تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة
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العتبة الحسينية المقدسة  تعقد مؤتمرًا عن خطورة المخدرات وطرائق مكافحتها..

شعبة  ومسؤول  املؤتر  مدير  االبراهيمي  فاهم  الشيخ  وحتدث 
ترصيح  يف  املقدسة  السينية  العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ 
املتويل  توجيهات  »حسب  قائال:  »االح���رار«  جملة  به  خص 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  السينية  للعتبة  الرشعي 
املناسبة  اللول  اجياد  هبدف  املهم  املؤتر  هذا  عقد  الكربالئي 

ملكافحة افة املخدرات«.
الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  »اوعزت  االبراهيمي:  واضاف 
كربالء  حمافظة  يف  الثانوية  امل��دارس  عىل  املبلغني  بعض  بنرش 
الفرد  عىل  امل��واد  هذه  ب��أرضار  الطلبة   واع��الم  توعية  لغرض 
اخلطرية   املشكلة  هذه  ناقش  املؤتر  ان  اىل  مشريا  واملجتمع، 
مع  بالتنسيق  ملكافحتها  السليمة  الطرق  وتناول  تفصييل  بشكل 
اجلهات االمنية والعسكرية والرتبوية واجلهوية يف داخل وخارج 

املحافظة«.
وخالل جلسة مناقشة اقيمت خالل املؤتر اوضح اللواء الركن 
للقوات  االوس��ط  الفرات  عمليات  قائد  نائب  اهلاشمي  عيل 
ان  »جيب  فقال:  االمني  اجلانب  من  الفة  هذه  خطورة  خاصة 

نعرتف بأن القوات االمنية، ال يمكن ان تنجح يف توفري االمن 
دون اسناد الشيوخ واالهايل يف املدينة، مشريا اىل ان املخدرات 
تصل اىل البالد عن طريق املطارات واملنافذ الدودية، وان قلة 
وجودها يف مدينة كربالء املقدسة تعود لتعاون الهايل الكبري مع 
حدودي  منفذ  او  مطار  وجود  لعدم  وكذلك  االمنية،  القوات 

للمحافظة يمكن ان يكون الطريق المن لتجار املخدرات«.
عمليات  قيادة  اتذتا  التي  االج��راءات  »ان  اهلاشمي:  وتابع 
عقد  يف  تثلت  املخدرات  مشكلة  بخصوص  االوسط  الفرات 
مدينة  حمكمة  وقضاة  رئاسة  مع  االمنية  للقوات  موسع  مؤتر 
جوانبها  بجميع  املشكلة  ه��ذا  مناقشة  وت��م  املقدسة  كربالء 
هذه  هبا  تتوفر  التي  واالماكن  والدينية،  واالمنية  االجتامعية 
املخدرات، فضال عن اصدار توجيهات أمنية خاصة لصحاب 
االوسط  الفرات  قيادة  وقوانني  بضوابط  واعالمهم  املقاهي 
عىل  تقع  ان  يمكن  التي  والعقوبات  املقدسة  كربالء  وحمكمة 

عاتقهم ازاء خمالفة القوانني«.  
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نسب متقدمة في مشروع سرداب باب القبلة

التابعة  والفنية  اهلندسية  الكوادر  تواصل 
مع  بالتعاون  املقدسة  السينية  للعتبة 
رشكة ارض القدس إلنشاء )رسداب باب 
الصحن  داخ��ل  رسداب  راب��ع   - القبلة( 

السيني الرشيف.
مرورا  الزينبية  باب  من  ال��رسداب  ويمتد 
وبمساحة  الرجاء  باب  إىل  القبلة  بباب 
الغفرية  العداد  ليستوعب  م2(   1800(
كربالء  مدينة  إىل  القادمني  الزائرين  من 

املقدسة.
املرشف  سعدون  سالم  املهندس  ويقول 
عىل تنفيذ املرشوع إن »املرشوع جاء بتوجيه 
من املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وقد 

عىل  بالعمل  اهلندسية  ال��ك��وادر  ب��ارشت 
)رسداب  والخري  الرابع  الرسداب  إنشاء 

باب القبلة(«.
اهلندسية  ك��وادرن��ا  »ب���ارشت  ويضيف، 
من  االوىل  املرحلة  إلنجاز  اعامهلا  والفنية 
نصب  يف  القبلة  ب��اب  رسداب  م��رشوع 
واسناد  اجلوفية  املياه  وجتفيف  الركائز 
الركائز  عمق  ان  مبينا،  القديمة.  االبنية 
الصحن  سطح  مستوى  م��ن  م(   15(

السيني الرشيف«.
من  االوىل  »املرحلة  ان  سعدون  ويذكر 
املرشوع تتد من باب الزينبية اىل باب القبلة 
ووضع  بالفريات  الكوادر  بارشت  وقد 
الدل ووضع  والسبيس وعملية  اجللمود 

التسليح  وبعدها  الرطوبة،  مانعة  م��ادة 
اجل���دران وبعدها  وث��م  وص��ب االس��س 
من  االنتهاء  يتم  ان  املؤمل  ومن  السقف، 
املرحلة االوىل يف شهر شعبان اخلري ان شاء 

اهلل«.
»رسداب  ان  اىل  ال��ع��ام  امل��رشف  ويشري 
ونصف(  )20م  عرضه  يبلغ  القبلة  باب 
موضحا،  ونصف(  م   89( طول  ويبلغ 
للتبيد  متعددة  بمنظومات  جيهز  سوف 
املبكر  واالن��ذار  والكامريات  والكهرباء 

وإطفاء الرائق والسالمل الكهربائية.

المهندس سالم سعدونتقرير: حسين نصر / تصوير: صالح السباح

 بمهرجان »وليد الكعبة« على أروقِة مزاِر السيد إدريس

 بوتيرة عمل متصاعدة.. 
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حسين نصر / تصوير: صالح السباح

 بمهرجان »وليد الكعبة« على أروقِة مزاِر السيد إدريس

العتبة الحسينية تشارك

يف  املقدسة  السينية  العتبة  وف��د  ش��ارك 
الذي  السالم  عليه  الكعبة  وليد  مهرجان 
يف  ادري��س  السيد  م��زار  اروق��ة  احتضنته 
العراقية  العاصمة  وسط  الكرادة  منطقة 

بغداد.
ح��ي��ث ش����ارك ال���وف���د ب��ج��ن��اح خ��اص 
استعرضت  والفنية  الورقية  لإلصدارات 
عىل  املقدسة  العتبة  اقسام  منجزات  بعض 
صعيد املجال الثقايف، خصوصا اصدارات 
الدراسات  الفكرية، ومركز  الشؤون  قسم 
رعاية  قسم  عن  فضال  االع��الم،  وقسم 

الطفولة.
جناح  مسؤول  ماميثة  عيل  السيد  وق��ال 
عناوين  العرض تضمن  ان  املقدسة  العتبة 
كتب خمتلفة تص املرأة، وثقافة الطفل، اىل 
جانب اعداد منوعة من املجالت الشهرية 

وااللعاب والنتاجات االخرى.
ساهم  السيني  الفن  قسم  ان  واض��اف، 
العتبة  رسامي  من  رائعة  بلوحات  ايضا 

السينية املقدسة.
بتنظيم  الكعبة(  )وليد  مهرجان  وج��اء 
بالتعاون  والتنمية  للثقافة  القبس  مؤسسة 
والعتبات  للمزارات  العاّمة  المانة  مع 
امُلقدّسة تزامنًا مع والدة أمري املؤمنني عيل 

الم(. بن ايب طالب )عليه السَّ
الشعرية  القصائد  إلقاء  املهرجان  وتلل 
فعالياته  تضمنت  وكذلك  املناسبة،  هبذه 
افتتاح معرض للكتاب، ومرسم لألطفال، 
ومعرض للصور الفوتوغرافية واللوحات 

الفنّية. 
البغدادي مسؤول  وبحسب الشيخ طارق 
مؤسسة القبس للثقافة والتنمية فان تنظيم 

بات  وقت  يف  جاء  الكعبة  وليد  مهرجان 
وبحاجة  كبرية،  حتديات  يف  يمر  املجتمع 
التي  السالم(  )عليه  عيل  االمام  رمزية  اىل 
زمن  يف  االنسانية  مراتب  باعىل  تتصف 
من  ون��ع��اين  االنسانية  م��ب��ادئ  يف  قحط 
التشويه عىل اهلوية الثقافية التي تاف عليها 
املرجعية الدينية العليا عىل ان تسلب ثقافة 

املجتمع االسالمي او يؤثر عليها سلبا. 
من  املشاريع  هذه  مثل  اىل  »نحتاج  مبينا، 
اجل ترويج مبادئ االمام عيل عليه السالم 
رمزا  يكون  ان  خالهلا  من  استطاع  التي 
معتقداتم  خمتلف  عىل  االنسانية  جلميع 

ودياناتم«.
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يقول انطوان بارا صاحب كتاب »السني يف الفكر املسيحي« 
مل  السالم(  )عليهام  زينب  والعقيلة  السني  اإلمام  سرية  إن 
ترصيات  ويف  مثيال،  والوضعي  الديني  التارخيان  هلا  يشهد 
اعالمية له يشري اىل: »إن سرية اإلمام السني )عليه السالم( 
العطرة جذبتني أيام جذب لن أخوض فيها، فقرأتا وتأملتها 
متواضعة  إضافة  يمثل  كتاب  توضع يف  أن  تستحق  ووجدتا 
الكتاب من بني )15(  العظيمة، وأنا أفخر هبذا  لتلك السرية 
مؤلفا ألفته، ومل أعد أستطيع تأليف مثل هذا الكتاب برغم إنه 

أول مؤلفايت وذلك بسبب بركة السني..«.
)عليه  السني  اإلمام  شخصية  يف  انتباهه  لفت  ما  اىل  ويشري 
الغايل  لبذل  واستعداده  العقيدة  عىل  غريته  هو  ال��س��الم( 
أخرج  »مل  السالم(:  )عليه  فكان خطابه  أجلها،  والنفيس من 
لطلب  خرجت  وإنام  ظاملا،  وال  مفسدا  وال  بطرا  وال  أرشا 
آمر  أن  أري��د  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  جدي  أمة  يف  اإلص��الح 
باملعروف وأهني عن املنكر«، وليس كام أّول بعض املغرضني 
بأنه رفض البيعة وكان يرنو اىل كريس الكم، ولكنه كان ينظر 
اىل مستقبل العقيدة وكان يريدها أن تصل ناصعة ومتأللئة اىل 

الجيال التالية«.

صاحب 
»الحسين في الفكر المسيحي«

كاتب
وكتاب

إعداد: حسين النعمة
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كتاب )مشكاة النوار يف إثبات رجعة حممد وآله الطهار )عليهم 
السالم(( من تأليف الشيخ حممد ابن الشيخ عبد عيل ابن الشيخ 
حممد بن عبد اجلبار القطيفي البحراين، املتوىف: سنة 1250 ه�، 

والذي حققه: االستاذ حامد عبد الرمحن الطائي.
ويتوي هذا الكتاب عىل مفهوم الرجعة ووقوعها يف هذه المة، 
فقد رتبه املصنف إىل ثالثة ابواب، كان الباب الول: فيه عرش 
الثاين عرش )عليهم السالم(،  إمامة اإلمام  مسائل، منها: ثبوت 
وغيبته،  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  اإلم��ام  غيبة  علة 

عالمات الظهور.. 
أما الباب الثاين: ففي الكالم عن الرجعة واثباتا ودفع الشبهات، 
بيان معنى الرجعة، وعرُشة فصول، منها: ذكر  وفيه: مقدمة يف 
السالم(  )عليهم  الئمة  رجوع  الرجعة،  لثبوت  العقلية  الدلة 
رجعتهم  عىل  الدالة  وال��رواي��ات  الي��ات  بعض  وذك��ر  كلهم، 
اهلل عليه  اخلتم لرشيعة حممد )صىل  اثبات  السالم(، يف  )عليهم 

وآله(.
أحوال  كيفية  نقل  يف  ويكون  الثالث:  الباب  االب��واب  وختام 

القائم )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، وبعض املسائل املهمة.

صاحب 
»الحسين في الفكر المسيحي«

التاريخ  تناولوا  الذين  املسترشقني،  معظم  إن  ويؤكد 
)عليه  السني  قضية  أنصفوا  قد  كربالء  وقضية  اإلسالمي 
إنسانية  جوانب  فيها  ووج��دوا  جيدا،  وتفهموها  السالم( 
وإيامنية، وإن قول الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: »إن لقتل 
يقرصها  مل  أبدا«،  تبد  املؤمنني ال  قلوب  السني حرارة يف 
من  كل  وهم  املؤمنني  مجيع  ذكر  بل  املسلمني؛  عىل  فقط 
املسترشقني غري  باهلل والخرة، لذلك فموقف بعض  يؤمن 
املسلمني من قضية اإلمام السني )عليه السالم( أمر طبيعي.

ويذكر أن أبرز ما كتبه املؤلف انطوان بارا يف كتابه »السني 
يف الفكر املسيحي« مقولته »لو كان السني منا لنرشنا له يف 
كل أرض راية، ولقمنا له يف كل أرض منب ولدعونا الناس 

اىل املسيحية باسم السني )عليه السالم(«.
وسرية الكاتب انطوان حافلة باملنجزات الثقافية، فقد درس 
الكاثوليك  امللكيني  كلية  يف  فرنيس  عريب  منهاج  البكالوريا 
اخلاصة، ودار املعارف اإلسالمية يف مدينة يبود بمحافظة 
العريب  الدب  يف  عليا  وبحوث  دراس��ات  وأكمل  دمشق، 
الدي��ان  وفلسفة  اإلسالمي  والتاريخ  الفرنسية  واللغة 
وأصول العرفان يف جامعة الكويت ومعهد فولتري السوربون 
بفرنسا،  )غرينوبل(  يف  للصحافة  الدويل  التدريب  ومركز 
وقد أدرج العديد من هذه الدراسات والبحوث يف مناهج 
كليات الدراسات الرشقية التي تعنى بالدراسات اإلسالمية 

واملسيحية الرشقية يف جامعات عربية وغربية.
العريب منذ عام 1963 صحافيًا ومذيعًا  وعمل يف اإلعالم 
تلفزيون،   - إذاعة   - والوارية  الثقافية  للبامج  ومقدمًا 
يف  حربيًا  ومراساًل  حم��ررًا  الكويت  يف  الصحافة  وم��ارس 
صحف  عدة  حترير  إدارة  وتوىل  والبلقان،  وآسيا  إفريقيا 
النباء   - )القبس  دور  يف  متخصصة  وإصدارات  وجمالت 
)شبكة  جملة  حترير  رئاسة  حاليًا  ويتوىل  الدار(   - اليقظة   -
الوادث( الثقافية الشهرية املنوعة، ومذيعًا لألخبار ومقدمًا 

لبامج ثقافية وحوارية يف قنايت )الكوت والعدالة(.

 في إثبات رجعة محمد وآله األطهار 

 مشكاة األنوار
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ِ المَ م�����ن  ق���ا����س���ي���ت  ك�����م  ال����غ����ي����ظ  ك����اظ����م  ي�����ا 

م����ل����ت����ج����ئ����ًا هلل  �����ت�����������س�����ب�����ًا  محُ �����������ّذب�����������تمَ  عحُ

����ب����ه����ا ف������م������ا ج�������زع�������ت ول������ل������ب������ل������وى خم����الحُ

م���ل���ت���ب�������س���ا ف�������ي�������كمَ  ع���������������ذاٌب  ازال  وم����������ا 

ق�������ارع�������ت ظ������ل������ممَ ������س�����ق�����ّي م�������ا ب���������ِه ر������س�����ٌد

����ت����ه����دًا �����رع�����ة اال���������س��������اِم محُ ��������ن��������ورًا ������سِ محُ

ن����اح����ي����ٍة ك��������ّل  يف  �����س����ع����ى  ال�����ط�����غ�����اِة  ح�����ك�����محُ 

�����س����اأن����ك����محُ ال������ك������ون  يف  ع������ا  ال�����ر������س�����ول  اآل 

�����ل�����ْت ع������ن ال�����ع�����ي�����وِن ع���م���ًى ����م ف�����جمَ ����كحُ ن����ف����و�����سحُ

���ن���ًى �������دًى ول�������ل�������والِء ����سمَ ���ْت ِب�������هحُ ���كمَ ف���ا����س���ت���م�������سمَ

����ِل����ق����ًا ������محُ ال������ن������ورمَ وال������ِع������رف������انمَ م����وؤتمَ ������ه������تحُ جَّ ومَ

����ن����ا خ����اِل����قحُ اأوالكمَ  ق������د  احل�������وائ�������ج  ب��������اب 

ال����ّظ����لمَ����ِم ط�������ام�������ورِة  ال����ق����ي����دمَ يف  اأف������ظ������عمَ  م�����ا 

ِم �����رمَ ال�����������سَّ غ������م������رِة  يف  ����ع����ت���������س����م����ًا  محُ ب����������اهلِل 

�������س���ِط���ل���ِم ���������س����فحُ م�������س���ط���ل���ٌم م�����ن �����س����ّر محُ وال����عمَ

���ِم ���يمَ ِم�����ن ن���ف�������س���كمَ ال���ط���ه���ِر اأ�����س����ن����اف����ًا م����ن ال�������سِ

������ِم مب������ا ح����م����ل����تمَ ِم��������ن اال����������س���������راِر وال������ِق������يمَ

مِم االأحُ يف  احل�������قَّ  ����ر�����س����ي  وتحُ ال���������س����المَ  ت���ن���ف���ي 

���ِم ������جمَ ال����ه����ادي����ن ب���ال���ِن���قمَ ������جمَ ي�������س���ت���اأ����س���لحُ احلحُ

����ِم ����ممَ ������رى االمي���������ان وال���������سَّ وا����س���ت���ع�������س���م���ت ِب������عحُ

�������ِم �������ج�������ًا ب����ال����ِع����ل����ِم واحِل�������كمَ ���������ْت وهمَ واأّج���������جمَ

����ِم ����عمَ ال����نِّ اىل  ���ف�������س���ي  يحُ ������س�����رٌف  هحُ  ب������ع������دمَ م�����ا 

����ِم ���������سِ ����رتمَ �����ي�����ى ال�����ق�����ل�����وبحُ ب�������ِه ب�����احل�����ّب محُ تحُ

����ِم ���������سمَ ال����نَّ ةمَ  ���������زه���������وَّ ممَ ف������ج������رْت  ك������رام������ة ً 

يا كاظَم الغيِظ
مضر رؤوف هادي الحّبوبي
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االخضُر...  الم���داُد  أنَت 
وكل عيون نظرت اليك

اأ�سرار  وهديرحُ  ح��دوٍد،  دوِن  من   ، الع�سقحُ اإّنه 
�سماوية اىل ادمي واأعماق هذه االر�ض.. اإنه 
املتح�سر،  الباطل  لكن�ض  املتجدد  االع�سار 
دروع  ،ومقد�ساته  لاأ�سود  قلعة  وكرباوؤه 
والهموم.. لاأل  الطف االول،وماذ  لثارات 
واملداد  الزاخر  االن�سانية  بحر  اليوم  �سار 
دموع  ق�سائدها  مواكب  و�ساالت  االخ�سر 

وجزع.             
 ان���ه ال��ن��ور ال��ه��ات��ف ب��احل��ي��اة، ن���ور جمع 
كل  ج��دث��ه،  بقعة  يف  االلهية  االن���وار  ك��ل 
�سعاع  ح��ول  ي��ط��وف��ون  ح��ن  الااإن�سانين 
انواره يتحولون اىل ان�سانين، ميتلكون قلوبا 
ال�سكايات  من  لها  حد  ال  وتو�سات  رحيمة 

التي تتحول ب�سبب النور اىل دموع!..
انه قلب النور املدفون بار�ض النور ..ما من 
معها  تمل  ال  ثناياه  من  تخرج  نور  موجة 
عامات  والر�سا  وال�سفاعة  الرحمة  بهاء 
كل  ومقيا�ض  القمم  مد  ت�سبح  ت��زول..  ال 
احِلكم بو�سوح فكرة النور، كال�سم�ض كرباء 
ت�سرق  والعقول  العيون  كل  على  ال�سارقة 
االر�ض بنورها.. فكل من زاره فّكر ان ينتزع 
قلبه ويلقي به يف مراب اجلدث مبا ميلوؤه  
من عقيدة �سامية وعميقة باأنك نور االنبياء 
وباب رحمة ال�سماء وعنوان اجلنة وطريق 
منح  نورك  ال�سديد،  والعقل  ال�سليم  اجل�سد 
ال��ع��ال اال���س��ام، ك��ل ع��ي��ون ن��ظ��رت اليك 
احلقيقة  الأن��ك  اال���س��ام..  هوية  لتمنحها 
اخلالدة الوحيدة التي �سنعت من دمها املداد 

االخ�سر لل�سام واال�سام..
اأم��ل  وب��ري��ق  عا�سفة  ق��وة  �سيدي،  ي��ا  ان��ت 
ملح  يا  املوالن  بل�سم   - يا   - بالنور،  متوهج 
دولة  لبناء  قوة  ت��زداد  ..بال�سرب  الوجود 

النور املنتظرة، 

حيدرعاشور

A h r a r w e e k l y29

االدبية



يا موصُل
اآه.. واآه على بلدي اجلريح اآه.. اآه 

كان وكنا يف مهب الريح ن�سنع اجدافًا.. نقاوم الغرق 

ن�سوم جوعًا.. نخنق افعاال.. ن�سّورحُ اأمًا

يف اأول الطريق ك�سرنا قيودنا.. فككنا �سا�سل اقدامنا واأيدينا 

ّدت لنا ايادي اجلموع حدونا فوق جمرات االنن حن محُ

كرا�سي الو�سول.. تهاليل الوعود.. و�سوؤال لي�ض له وجود؟

مو�سل يا بلدي.. هل ا�سبحت اأ�سرية احلزن كفل�سطن؟ 

هل قيدوا ع�سفور فرحك احلزين.. حينما  نرثت على ار�سِك اللحود؟

رفت باأمواجك �سحكات الورود؟ هل خيمت على ربيعك الرعود عندما جحُ

هل تغرق �سيدة احلب واخللود.. اأم الربيعن؟ 

امي قد زارين املوت يف راحتيك،

امي قد اختنقت عرباتي با دموع،

امي غدت روحي تعانق روحك ب�سمود

اردت العبور اىل احلياة.. اردت العبور والنجاة

ولكن عبارة املوت ت�سبقني، وتدو يف روحي بعيدًا

وامواج الهول والفزع تقود اج�ساد من عرج بروحه 

وهو غري موجود

نجالء عبد علي 
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حيدر عاشور

بطاقة الشهيد :

دنيوية صغرية، وهي  فلسفية  اختلفت معك يف مسألة  بأنني  أعرتُف 
اشارة للتعبري عن قلقي عليك، يا روح امك. انت شاب حليم مولع 
سيحصل  ما  شيئا  ان  أعلم  أٌم  وأنا  مذهبك،  عىل  غيور   بالعقيدة، 
ازاءك  باخلوف  اشعر  أخ��وات:  مخس  عىل  وحيدي  وانت  ل��ك..!؟ 
منذ  وأنت  اجلهاد،  نحو  للسري  منعك  عىل  اقدم  لن  لكن  صادق،  يا 

يال للشهادة.  صغرك مَّ
كنت تشعر بنفسك يف تلك اللحظات القصرية مع اهلل انك لست ملك 
نفسك، فكان دعاؤك بالصالة ان يرزقك خالقك الشهادة كأصحاب 
االمام السني)عليه السالم(: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيام.. ان 
ما كان من شأن هذا الدعاء ان يثريك حقا نحو املوقف املتغري ما بني 
التي روت ارض كربالء والزمن نفسه ولكن  الزاكيات  الدماء  زمن 
بصورة أخرى، ومن وجهة نظر من يعرفون ائمتهم -عليهم السالم- 

حق املعرفة. 
وورثة  اخلطيئة،  غربان  )داعش(  باسم  املجتمعة  الرشاذم  هؤالء  ان 
يرتبط  ما  املدمر لكل  العصاب  العاملني، هم  الكون يف  ابن سيد  قتلة 
دولة  بناء  يسري يف طريق  ما هو  السالم- وكل  البيت -عليهم  بأهل 
الق –دولة السني- التي ابحرت سفينتها منذ سقوط اول قطرة من 

دمه الطاهر.

من قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى ف
ي العتبة السينية املقدسة

اسم الشهيد: صادق طارق مهر الجامي  
مكان وتاريخ ميالد الشهيد : 

مواليد مدينة بغداد 1990
تاريخ ومكان استشهاده :  24 / 3 / 2015

قاطع صالح الدين � تكريت.
انتامء الشهيد : الشد الشعبي 

الى روِح الشهيِد السعيد )صادق طارق مهر الحجامي(

رغم من امكانية تأجيل شهادتك، كنت قادرة عىل التنبؤ 
مخس  لدهين  اللوايت  االمهات  كل  مثل  اهلل  وأسال  هبا، 
بنات يافعات وابن واحد، ان تتم بعد ان يشهدن عرسك 
وان تشهد زواجهن، وأنت يا قلب امك  النابض معيننا 
الوحيد.. كان هدفك السامي ان ترشف عىل مستقبلهن 
من  هنار  ليل  واشتغلت   ، شء  كل  من  نفسك  فحرمت 
أول  كنت  االسمى  اهلدف  حان  وحني  أخواتك،  اجل 
جتثو  عائلتك  فيه  تركت  هدف  الكفائي.  للجهاد  امللبني 
وسام  لتقلدك  راضية  فراقك  عىل  باكية  عهدك  ام��ام 
وشوق  ايوب  بصب  االنتظار  سوى  لنا  يبق  مل  اخللود.. 
لبطوالتك  بجوارحنا  نصغي  كنا  ليوسف،  يعقوب 
الرشف،  سواتر  عىل  وتضحياتك  وطيبتك  وشهامتك 
وآهات قلبي كأم ترتى وتنهال بني اخبارك وانت تتنقل 
التي  العراق  مدن  يف  الشعبي  الشد  ألوية  مع  منترصا 
نادت واحشداه. فسّجل اسمك يف - سامراء وتكريت 
بطال  محرين-  وت��الل  والفتحة  والعلم  ال��دور  وقضاء 
العوائل  رقاب  لتحرير  السيني  باملجاهد  حشديا مكنى 

من سطوة غربان التكفري الداعيش. 
عب  اراك  وأن��ا  القلب  نبض  اوقفت  التي  والصدمة   
الفضائيات تلّوح بيدك للنرص، طرق  اخوانك املجاهدون 
بابك  وصلنا  السينية،«  االهازيج  هيزجون  وهم  الباب 
بيتك يا صادق هام يردم هام / وأحنه جنود ) الشد ( 
نطلب اسرتحام« ..كانت لظة دامية جزعة، حني دخل 
جدثك يف باحة الدار ما ان شاهدت عيناي رايتي العراق 
تاج  ..يا  صادق  الف  فداك  حسني  يا  ...قلت  والسني 
العراق  صادق..يا  فداك  السيستاين  عيل  سيد  يا  الراس 

كان دم صادق قربانك الصادق كي حتيا بأمان. 

صادُق .. يا روح امك
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جاء يف الكتاب العزيز * )زين للذين كفروا الياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة واهلل يرزق من يشاء بغري حساب( * .

املسومة  واخليل  والفضة  الذهب  من  املقنطرة  والقناطري  والبنني  النساء  من  الشهوات  حب  للناس  )زين   *
واالنعام والرث ذلك متاع الياة الدنيا واهلل عنده حسن املآب( * .

* )املال والبنون زينة الياة الدنيا والباقيات الصالات خري عند ربك ثوابا وخري أمال( * .

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: احذروا الدنيا، فإهنا أسحر من هاروت وماروت .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: مثل من اغرت هبا كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا هبم إىل منزل جديب، فليس 

شء أكره إليهم وال أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إىل ما هيجمون عليه ويصريون إليه .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: احذر أن خيدعك الغرور بالائل اليسري، أو يستزلك الرسور بالزائل القري .

النار  عن  زحزح  فمن  القيامة  يوم  أجوركم  توفون  وإنام  املوت  ذائقة  نفس  )كل   * الكتاب  يف  جاء  وكذلك   
وادخل اجلنة فقد فاز وما الياة الدنيا إال متاع الغرور( * .

* )فال تغرنكم الياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور( * .
* )يا أهيا الناس إن وعد اهلل حق فال تغرنكم الياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور( * .

* )ذلكم بأنكم اتذتم آيات اهلل هزوا وغرتكم الياة الدنيا فاليوم ال خيرجون منها وال هم يستعتبون( * .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: أال وإن الدنيا دار غرارة خداعة، تنكح يف كل يوم بعال، وتقتل يف كل ليلة أهال، 

وتفرق يف كل ساعة شمال .
- عنه )عليه السالم(: فال يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها .

- عنه )عليه السالم(: اتقوا غرور الدنيا، فإهنا تسرتجع أبدا ما خدعت به من املحاسن، وتزعج املطمئن إليها 
والقاطن .

- عنه )عليه السالم(: غرارة غرور ما فيها، فانية، فان من عليها، ال خري يف شء من أزوادها إال التقوى .
- املسيح )عليه السالم(: هي اخلداعة الفجاعة، املغرور من اغرت هبا، املفتون من اطمأن إليها .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: ما املغرور الذي ظفر من الدنيا بأعىل مهته، كالخر الذي ظفر من الخرة بأدنى 
سهمته .

- عنه )عليه السالم(: إن من غرته الدنيا بمحال المال وخدعته بزور الماين أورثته كمها، وألبسته عمى، 
وقطعته عن الخرى، وأوردته موارد الردى .

- عنه )عليه السالم(: ما قدمت فهو للاملكني، وما أخرت فهو للوارثني، وما معك فام لك عليه سبيل سوى 
الغرور به .

- عنه )عليه السالم(: الدنيا غرور حائل، ورساب زائل، وسناد مائل .
- عنه )عليه السالم( - يف صفة الدنيا -: تغر وتض وتر، إن اهلل تعاىل مل يرضها ثوابا لوليائه وال عقابا لعدائه 

.
- عنه )عليه السالم(: إن أقبلت غرت، وإن أدبرت رضت .

التحذير من غرور الدنيا 
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وعن خطر الغرور جاء يف الكتاب العزيز * 
)ذلكم بأنكم اتذتم آيات اهلل هزؤا وغرتكم الياة الدنيا فاليوم ال خيرجون منها وال هم يستعتبون( * .

 * )وذر الذين اتذوا دينهم لعبا وهلوا وغرتم الياة الدنيا( * .
* )الذين اتذوا دينهم هلوا ولعبا وغرتم الياة الدنيا فاليوم ننساهم كام نسوا لقاء يومهم 

هذا وما كانوا بآياتنا جيحدون( * .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: غرور الدنيا يرصع، غرور اهلوى خيدع، غرور الشيطان يسول ويطمع .

- عنه )عليه السالم(: سكون النفس إىل الدنيا من أعظم الغرور .
- عنه )عليه السالم(: إن الدنيا كالشبكة تلتف عىل من رغب فيها .

]1231[ إنام تغر الدنيا اجلاهل - اإلمام عيل )عليه السالم(: غري يا دنيا من جهل حيلك
 وخفي عليه حبائل كيدك .

- عنه )عليه السالم(: الركون إىل الدنيا مع ما يعاين من غريها جهل .
- عنه )عليه السالم(: الركون إىل الدنيا مع ما يعاين من سوء تقلبها جهل .

- عنه )عليه السالم(: الدنيا غنيمة المقى .
- عنه )عليه السالم(: العاجلة غرور المقى .

- عنه )عليه السالم(: الفرح بالدنيا محق .
- عنه )عليه السالم(: ثمرة العقل مقت الدنيا وقمع اهلوى .

- عنه )عليه السالم(: من عرف خداع الدنيا مل يغرت منها بمحاالت الحالم 
- عنه )عليه السالم(: لو تعلمون من الدنيا ما أعلم السرتاحت أنفسكم منها.

) املصدر/ ميزان الكمة (

التحذير من غرور الدنيا 

خطر الغرور بالدنيا 
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بيضاء، غري مطبوع عليه  يولد صفحة  أّن اإلنسان  به  املسّلم  من 
أّي شء من مالمح أّي اجّتاه أو سلوك أو تشكيلة، إاّل أّنه يمل 
وتكوين   ، واملعارف  العلوم  خمتلف  لتلّقي  التاّم  االستعداد 
فإّن   ، لذا   . معنّي  سلوكي  خّط  ضمن  واالنخراط  الشخصية 
 ، الثابتة  القيقة  هبذه  ويذّكره  اإلنسان  خياطب  الكريم  القرآن 
عّز  اهلل  أودعها  التي   ، والتعّلم  واالكتساب  االستعداد  وبنعمة 
وجّل فيه لكسب العلم واملعرفة ، واالسرتشاد باهلداية اإلهلية . 
َتْعَلُموَن  َهاتيُِكْم اَل  ُأمَّ ن ُبُطونيِ  َأْخَرَجُكم مِّ قال عّز وجّل : ) َواهلُل 
 ) َتْشُكُروَن  ُكْم  َلَعلَّ َواَلْفئيَِدَة  َواَلْبَصاَر  ْمَع  اْلسَّ َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيًئا 
يرتجم   ) السالم  عليه   ( أيب طالب  بن  واإلم��ام عيل   .   : النحل 
هذا اخلطاب اإلهلي العلمي السامي بقوله : ) وإّنام قلب الدث 

كالرض اخلالية، ما ألقي فيها من شء قبلته (. 
 ، فيها  الطفل  ووضعية  العائلة  ولسلوك  للوالدين  أّن  تبنّي  وقد 
دورًا كبريًا يف حتديد شخصّيته وصقلها وبلورتا وحتديد معاملها ، 
كام أّن للمعّلم أيضًا وكذا الصدقاء ، واملجتمع ووسائله الفكرية 
عىل  كبريا  مبارشا  أثرا  ؛  حياته  وأسلوب  وعاداته   ، واإلعالمية 
سلوك الطفل وكيفية تفكريه ، إاّل أّننا نالحظ � انطالقًا من فلسفة 
اإلسالم العاّمة ، والرتبوية خاّصة � أْن ليس لعامل الطفل اخلارجي 

بمختلف مصادره ، ومع شّدة تأثريه ؛ القدرة كّليًا وبصورة قاطعة 
وإىل البد يف حتديد معامل شخصية اإلنسان ، ويؤّطر مواقفه ، بل 
لإلرادة الذاتية القوية دور فّعال وبّناء يف حتديد سلوكه ومعتقده 
 ، الّقة  اإلسالمية  التعاليم  ظّل  يف  اإلنسان  لّن  ؛  وممارساته 
ومعرفته ملا فيه اخلري والصالح والسعادة له ولغريه ، يعمل به ، 
أّنه  ومعرفته ملا فيه الرّش والفساد والشقاء له ولغريه ، يتجّنبه لو 
بتعاليم الرشيعة اإلسالمية اخلالدة ، وعمل بعمل  اعتقد والتزم 

املعروف وانتهى عن فعل املنكر .
والخالق  القيم  عىل  اإلسالمية  الرتبية  يف  التأكيد  جاء  هنا  من 
واملبادئ ، كحقائق مستقّلة متعالية عىل تأثريات الواقع ؛ ليسلم 
هو بذلك ، وليسلم املجتمع الذي يعيش فيه من انحرافاته وآثاره 

السلبية .
ملا  ؛  المّهية  بالغ  الفرد  لدى  اإلرادة  بتقويم  االهتامم  صار   ، لذا 
 ، والمم  واملجتمعات  الفراد  حياة  يف  عظيم  دور  من  لإلرادة 
فباإلرادة الذاتية املحّصنة من تأثريات املحيط ، والثابتة عىل القيم 
القادة  ؛ ظهر  باإلنسان  املحيط  العامل  السامية عىل واقع  واملبادئ 
واملفّكرون واملصلحون الذين دعوا الناس إىل الثورة ضّد الواقع 

املنحرف لتغيريه .

  في ظل التربية اإلسالمية
هادي مهدي عبيد

االسرة المثالية
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الكثريين  تؤرق  التي  املشاكل  من  املراهقني  تربية  مشكلة  ان 
من املهتمني بأمور الرتبية .. حيث أن الوالد يبقون حتى سن 
استثامر  يسيئان  ما  كثريا  لكنهام   ، الوالدين  قبضة  ، حتت  معينة 
 ، قبضتهام  دائرة  عن  الولد  خروج  بعد  ليندما   ، السيطرة  هذه 
زواجا ً ، أو هجرة ، او دراسة.. فكم من الري هبام أن يعطيا 
للموضوع حقه من التفكري و الوقت.. اذ من املعلوم ان الولد 
الصالح من مصاديق الصدقة اجلارية التي تنفعهام بعد املوت ! 
..إن لإلنسان تكوينا بدنيا وتكوينا نفسيا .. فكام أن هناك جسام 
ً يتحرك فهناك روحا تنمو.. وهلذا فانه يف الوقت الذي هنتم فيه 
بالنمو اجلسمي لوالدنا ، فانه يتحتم علينا أن هنتم بأرواحهم 
ونموها ، هذا النمو الذي يبلغ أوج فورانه – تكامالً  أو تسافال 

ً- يف مرحلة املراهقة.
ما  فمنها   .. وسلوكه  املراهق  تربية  يف  مؤثرة  عنارص  هناك  ان 
هو ذايت : كالصفات الوراثية ، والبنية النفسية والعقلية ، و من 
الواضح ان هذه اخلصوصيات – رغم تيزها من فرد عن أخر 
حتى ضمن الرسة الواحدة- ال تعني أبدا ً حالة من ) اجلب( 
يف حتديد سلوك النسان .. ومنها ما هو حميطي : كسلوك الباء 
، والقارب املنحرفني ، والصدقاء، واجلو املدريس ، وأخريًا 

الدوات  ما أصبحت من  التي كثريًا  املختلفة  وسائل اإلعالم 
املسببة النحراف أبنائنا.

اننا نالحظ ىف حاالت كثرية سالمة التكوين الذايت لدى البناء 
وعدم وجود خلل فيه .. و لكن – مع االسف – نرى ان سلوك 
البوين داخل الرسة : من حيث وجود خالف أو نزاع بينهام، 
داخل  الوالد  إمهال  أو   ، الرشيعة  بتعاليم  التزامهام  عدم  أو 
يؤدي  الذي  هو   ، اخلاصة  بشؤوهنم  عنهم  واالنشغال  املنزل 
إىل نشوء أنواع من اخللل يف سلوكهم اجلوارحى واجلوانحى ، 
وبذلك يكونان يف هذه الالة ، مها املؤاخذين اللذين يتحمالن 
املسؤولية يوم القيامة . نالحظ أن بعض الباء ال يعرفون من 
أبنائهم، وما هي توجهاتم وميوهلم ، والال أن  هم أصدقاء 
هؤالء هم الذين يرسمون سلوك البناء من حيث ال يشعرون 
نفسيا   اجلهود-  أقىص  يبذلون  اله��ل  ان  رأينا  ولطاملا   ..  !
عرشة  الثامنة  سن  حتى  صالة  تربية  ولدهم  لرتبية   - وفكريا 
.لذا ال بد من مراقبة الوالد مراقبة دقيقة وكاملة ما دام يف ذلك 
صيانة هلم عن املفاسد، بمراقبة من يعارشون، وأين يذهبون، 

واستخدام الفخاخ الرتبوية املناسبة يف هذا املجال.

الشيخ حبيب الكاظمياألسس العلمية

في تربية المراهقين
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والدول  العراق  يف  جدًا  الشائعة  االم��راض  من  هو  الشقيقة  داء 
سواء  حد  عىل  واالط��ف��ال  والنساء  ال��رج��ال  يصيب  االخ���رى، 
النساء  ويف   %8 بحدود  بالطفال  مرتاوحة  النسب  تكون  وبالتايل 
يصابون  الذين  االشخاص  وجمموع   %9 وبالرجال   %18 تقريبًا 
هبذا املرض حوايل 30 شخص لكل 100 شخص، والشقيقة هو 
صداع قد يكون نصفيا وقد يكون كّليا، 40% نصفيا و 60% يكون 
كليا، والوجع يستمر تقريبًا من 4 ساعات اىل 3 ايام وقد يصاحبه 
تقيؤ، هناك حتسس من الضوء القوي او الصوت العايل والمل يكون 
هذا  ويف  جوانبه..  احد  يصيب  قد  او  ال��رأس  جهتي  عىل  نبضيا 
السياق حتدث الدكتور عيل العيساوي اختصاص اجلملة العصبية 

وطب العلم يف مدينة االمام السني »عليه السالم« الطبية قائال:
اعراض المرض

العادية  للعالجات  يستجيب  ال  املريض  ان  الشقيقة  اعراض  من 
وهناك  متخصصة،  عالجات  يتاج  وان��ام  الباسيتيمول  مثل 
فمثاًل  املتورم  مثل  يقول رأيس  املريض  انه  للشقيقة  اخرى  مشكلة 
يتأمل  الوسادة  عىل  رأسه  يضع  او  ال��درج  يصعد  او  يميش  عندما 
التي ربام تكون بسيطة او متوسطة او شديدة،  ويشكو من االالم  
 6-5 من  اكثر  مستمرة  تقيؤ  نوبات  يصاحبه  الشديد  الوجع  وان 
والبسيط جمرد صداع، ولكن  تقيؤ،  واملتوسط ال يصاحبه  نوبات، 
الشديدة من  الصداعات  الشقيقة يصّنف من  بصورة عامة صداع 
اذا  اجازة  اخذ  املريض  عىل  يستوجب  الذي  الشديدة  الرأس  آالم 
كان موظفا وايضًا اذا كان كاسبا او  يف عمل حر فال يستطيع اكامل 

عمله.
اسباب المرض

 %40 اىل  تصل  بسيطة  وراث��ة  نسبة  وهناك  اسباب  عدة  للمرض 
الرشايني  يف  ضيقا  تكون  انه  وُيعتقد  السبب  معروفة  غري  والباقي 
وقلة يف الدم الواصل اىل مناطق معينة يف الدماغ تؤدي اىل حدوث 

نوبات المل.

الوقاية
للوقاية من نوبة الصداع جيب جتنب ثالثة امور مهمة اوال ً السهر 
االخرى  النصائح  اما  طويلة،  لفرتات  اجلوع  ثالثًا  العصبية  ثانيًا 
فهذه  القهوة  او  اللويات  او  الشكوالتة  او  اجلبن  تناول  كعدم 
الشقيقة يذهبون  نصائح خاطئة وغري صحيحة لن اغلب مرىض 
اىل ُاناس غري متخصصني او اطباء غري اختصاص فيخبوهنم مثال 
الشاي  او  القهوة  او  اللويات  او  البيض  او  السمك  تناول  بعدم 
الصيام  وقت  يف  تشتد  الشقيقة  نوبات  وان  خاطئ،  الكالم  وهذا 

الن فرتات اجلوع تكون طويلة عند الصائم.
العالج

وهناك  اخ��ر،  اىل  شخص  من  تتلف  فأهنا  للعالجات  بالنسبة 
املتوسطة  للشقيقة  واخ��رى  الشديدة  للشقيقة  تعطى  عالجات 
وعالجات للبسيطة، وقد تكون البوب هي احد خطوط العالج 
الرتدد  نستخدم  ان  ممكن  وبعدها  القن  او  االبر  نستخدم  بعدها 
الراري النابض، وان املرض مزمن ولكن من املمكن ان خيتفي يف 
عمر 45-50 عاما، وقد ال خيتفي ولكن يف االعم واالغلب خيتفي 
بعد هذا السن، وان العالج ممكن ان يقي املريض من النوبات لفرتة 
بسبب  املرض  خيتفي  قد  او  سنتني  اىل  وتصل  سنة  او  اشهر  ستة 
عالجه  يتم  مل  واذا  يعود،  ال  او  يعود  ان  وممكن  الصحيح  العالج 
بالصورة الصحيحة سيستمر لفرتات طويلة او قد يستمر لسنوات 
وتستمر معاناة املريض بسبب التشخيص اخلاطئ او العالج اخلاطئ 

او عدم استخدام العالج بصورة صحيحة.
مالحظات عامة

االخر  والبعض  ال���راس(  )ش��د  رأس��ه  يعصب  البعض  نالحظ 
يكوي  او  الرأس  بحجامة  يقوم  والبعض  للرأس  االبر  يستخدم 
صحيحة  غري  عالجات  كلها  وهذه  االم��ور  من  وغريها  ال��رأس 
الذي  هو  واملضبوط  الصحيح  العالج  بالنتيجة  أصل،  هلا  وليس 

ُيثّبت من قبل الطبيب االختصاص يف هذا املجال.

تجّنب ثالثة امور مهمة
 )السهر.العصبية. الجوع(

تقرير/ قاسم عبد الهادي

داء الشقيقة.. 
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زينب موسى زينة العبادة 
الصالة  خص  اهلل  لكن  تعاىل  هلل  ذكر  هي  العبادات  كل  أن 
اَلَة  ُ اَل إيَِلَه إيِالَّ َأَنا َفاْعُبْدينيِ َوَأقيِميِ الصَّ نيِي َأَنا اهللَّ بقوله عز وجل }إيِنَّ
للذاكر  الصالة  . وخصوصية   14 الية  { سورة طه:  ْكريِي  ليِذيِ
القلب  تطهري  يف  ومعرفة  ميزة  من  للصالة  بام  ترتبط  تعاىل  هلل 

وتنقيته من كل الشوائب والدران وتقرب العبد من ربه.
امري  أخب   ) وسلم  وآله  عليه  اهلل  )صل  اهلل  رسول  أن  روي   
منزلة  إنَّام  عيّل،  يا   : قال  حيث  السالم(  )عليه  عليا  املؤمنني 
الصلوات اخلمس ُلّمتي كنهٍر جاٍر عىل باب أحدكم فام ظنُّ 
أحدكم، لو كان يف جسده درن ثم اغتسل يف ذلك النهر مخس 
واهلل  فكذلك  درن؟!  جسده  يف  يبقى  أكان  اليوم،  يف  مرات 

الصلوات اخلمس ُلّمتي( .
التي حتلق نحو السامء وهلا مضامني واطر  الروح  الصالة هي 
فعل  الواجبات  ه��ذه  وم��ن  االل��ت��زام  جيب  وواج��ب��ات  عامة 
والصالة  العمل  يف  واإلخالص  املحرمات  وترك  الواجبات 
فعل  الواجبات،  هذه  رشح  اىل  نتطرق  وسوف  وقتها  اول  يف 
الخالق  مكارم  من  فالصالة  املحرمات  وت��رك  الواجبات 
والفضيلة  اخل���ريات  لفعل  دائ��ام  يسعى  بالصالة  وامللتزم 
والزكاة  الرحم  وصلة  الوالدين  وب��ر  االخرين  ومساعدة 
ان  تعاىل فيجب  اهلل  تعبري حقيقي عن ذكر  الصالة  واخلمس. 
أداء  يكون مضمونا عمليا يف  قلبي حتى  يكون هناك حضور 
الصالة وقد ذكر ذلك يف قول االمام الصادق )عليه السالم( 
قال :اذا أحرمت يف الصالة فأقبل عليها .فأنك أذا اقبلت أقبل 
اهلل عليك .وإذا أعرضت أعرض اهلل عنك .فربام مل يرفع من 
املصيل  إقبال  السدس عىل قدر  او  الربع  أو  الثلث  اال  الصالة 
امتحنوا   : السالم(  )عليه  الصادق  االمام  قال   . صالته  عىل 
وعن  عليها  حمافظتهم  كيف  الصالة  مواقيت  عند  شيعتنا 
املفروضات  »الصلوات  قال  السالم(  )عليه  الكاظم  االمام 
يف أول وقتها أذا اقيم حدودها أطيب ريآ من قضيب الس 
بالوقت االول  فعليكم  حني يؤخذ من شجره يف طيبه وريه 
)اخلصال ج 4 ص 75 علل الرشائع ج 8 عن ايب محزة الثاميل . 
دعائم االسالم ج 1 ص 158 . ويتضح لنا مما تقدم من رشح 
فأن  االساس  هذا  وعىل  الصالة  وواجبات  موجبات  بعض 
حضور القلب هو شعورك بأنك تاطب اهلل الارض السميع 
املجيب وان نفهم النفس امهية الصالة اهنا رأس االسالم بعد 

االقرار بالدين .
A h r a r w e e k l y37

مقاالت



االوائل 
من شخصية اإلمام الحسين 
- أول مولود يف االسالم كان محله ستة أشهر 
مل  حيث  السالم(  )عليه  السني  اإلم��ام  هو 
السني  اإلم��ام  قبل  اشهر  بستة  مولود  يولد 
السالم(،  )عليه  عيسى  سوى  السالم(  )عليه 
ص:  الصدوق،  للشيخ  االمايل  بحسب  وهذا 
    .258 ص:   ،43 ج:  االن��وار  وبحار   ،661
السني  اإلمام  قتل  هي  للعرب  مذلة  أول    -
يف  العبارة  هذه  ج��اءت  وقد  السالم(  )عليه 
تاريخ دمشق عن عمرو بن نعجة، وكذلك يف 
إصالحية  ثورة  أول   - االثري..  البن  الكامل 
)عليه  السني  اإلم��ام  ثورة  هي  االس��الم:  يف 
بإصالح  تكفلت  حيث  كربالء  يف  السالم( 
االمة، وقد رصح بذلك اإلمام السني )عليه 
السالم( حني قال: »أال واين مل اخرج أرشا وال 
بطرا وال ظاملا وال مفسدا، إنام خرجت لطلب 

االصالح يف أمةيِ جدي..«.

أنزل اهلُل تعاىل القرآن الكريم بواسطة امللك )جبيل( فصار أفضل املالئكة وخريهم، 
القدر  ليلة  يف  ونزل  الشهور،  خري  فأصبح  املبارك  رمضان  شهر  يف  القرآن  ونزل 
أمة أخرجت  فأصبحت خري  أمة اإلسالم  القرآن عىل  الليايل، ونزل  فأصبحت خري 
للناس، فهو ما نزل يف قلب أحدنا إال وأصبح خري الناس، فخريكم من تعلم القرآن 

وعلمه.
فكلام تدبر اإلنسان القرآن الكريم، وتذّكر ما فيه، حتصل له بركته عليه يف عمره، ويف 

عمله، ويف يقينه، ويف مجيع أحواله.. 

صورة ارشيفية بمناسبة استشهاد اإلمام الكاظم )عليه السالم( وملحمة الزيارة المليونية 

التي خلقها عشاق أهل البيت )عليهم السالم( من العراق وجميع أصقاع العالم.

الرزق..
به  ينتفع  وم��ا  واهلبة  العطاء  ه��َو  ال��رزق    
سواًء  لعباده  به  اهلُل  تكّفل  وقد  اإلنسان، 
أّن  إاّل  به،  أو من كفر  آمن منهم  بذلك من 
ذلك  عن  خيتلف  املؤمنني  لعباده  اهلل  رزق 
الرزق الذي يأيت لّي إنسان، فقد وعد اهلل 
َوَمن   ..{ الرزق:  من  بالطّيب  املّتقني  عباده 
َرًجا )الطالق/2( َوَيْرُزْقُه  ُه خَمْ َعل لَّ َ جَيْ َيتَّقيِ اهللَّ
)الطالق/3({..   .. ُب  َتسيِ َيْ اَل  َحْيُث  ْن  ميِ
أمجل  من  إن  بل  م��ااًل؛  ال��رزق  كل  فليس 
العقل،  ون��ور  ال���روح،  سكينة  الرزاق: 
وسالمة  القلب،  وصفاء  اجلسد،  وصحة 
وضحكة  أخ،  ووجود  أم،  ودعوة  الفكر، 

ابن، واهتامم صديق، ودعوة حُمب يف اهلل.

a

ال تترْك كتاب اهلل وحيدًا
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متى ُيقال عن اإلنسان إنه تغرّي؟ وما مدى عالقة التغرّي بالظاهر 
عالقة  وما  كأصل؟،  بالباطن  عالقة  له  التغيري  وهل  والباطن؟ 

التغيري بالظاهر بوصفه فرًعا ونتيجة؟.
التغيري ينطلق من الداخل، ويتأسس من العامق.. تغيرٌي يف نمط 
ومج��وده..  إمهاله  من  بداًل  كإعامله  العقل  يف  وتغيري  التفكري.. 
أحسن..  إىل  حسن  ومن  حسن،  إىل  أسوأ  من  املبادئ  يف  وتغيري 
نحن  فأين  املفاهيم..  يف  وتغيري  والسلوك..  الخالق  يف  وتغيري 

من هذا التغيري؟! وهل تغيرينا كان  إجيابيا؟.
الباطن(؛  )أي  الصل  من  مؤسسًا  كان  إذا  واملنتج  املؤثر  التغيري 
فإن اول ثمراته: أنه كيل يف مجيع اجلوانب.. وثانًيا: إجياده التوازن 

يف الياة، وهذا من أهم مطالب اإلنسان.
صاحبه  يورث  فإنه  فحسب،  الظاهر  عىل  املؤسس  التغيري  وأما 
العشوائية أواًل، وذلك يف السلوك واملفاهيم بل والتدين؛ لنه ال 
جوانب  بتغليب  وذلك  التوازن،  فقدان  كذلك  حال،  عىل  يثبت 
عىل أخرى، واخريا االتام )أي للناس(؛ لن التغيري عنده قالب 

واحد؛ هو الذي يؤمن به ال غري.
اذن فالتغيري املؤثر نابع عن قناعة، وأي تغيري ال ُيبنى عىل أساس 
ُمبهن وُمْقنيِع فهو آيٌل حتاًم إىل واحد من هذه الثالث: )الزوال 
أو االضمحالل أو الذوبان(، فالول: يقيض عىل أصله ووجوده، 
والثاين: يضعفه إىل حني، والثالث: يمنعه التأثري؛ لن ما ُبني عىل 
يتأثر هو حتى يذوب  غري أساس ال يمكن أن يؤثر يف غريه، بل 

ويتالشى!.
وأما التغيري الفكري )املبني عىل البهان العقيل والرشعي( فمن 
وهو  قّل،  وإن  واالنتشار  والتأثري،  )الثبات،  الالزمة:  خصائصه 

نتيجة حتمية للثبات والتأثري(.

من ارش���يف بطوالت الحش���د الشعبي في 

محافظة ص���الح الدين )استبس���ال وذود عن 

قضية وطن تكالبت عليه عصابات داعش(.

ما هو التغيير المنِتج؟
محمد حسين األنصاري
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